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 گفتار پیش

 و شده وارد انسانی اجتماعات در نوین ای پدیده عنوان به مجازی فضایامروزه شاهدیم 

پیش بر  از بیش ،اتروز ارتباط ههای روزب به پیشرفت  با توجه این فضا .است گسترش درحال

آفرینی  نقشو  محیطکاربران به حضور فعال در این  شگذارد. گرای میثیر أزندگی انسان ت

سبک زندگی ظهور ها، به  رسان ها و پیام های اجتماعی، وبالگ بکهش نظیر در فضاهایی

 شده است.منجر خاصی 

 و اجتماعی یها شبکه اغلب ریزی برنامهطراحی و  و اولیه گیری شکل که ییازآنجا

 زنودگی  سوبک  گیورد،  موی  صوورت  غربدنیای  در ،جهانی پرمخاطب های سایت از بسیاری

 ،نیز تحول ایجاد کرده باورهادر تدریج  به زندگی سبک تغییر است. غربی ،فضا این در غالب

هور   هویتو  فرهنگ نمودی از ،زندگی . سبکمواجه کندخطر  باکاربران را  هویت تواند می

 آن عموالا  شوود،  دگرگوون  های وارداتی فرهنگ تأثیر تحت جامعه فرهنگ اگر و استجامعه 

 .های هویتی خود را از دست داده است زیرساختیکی از  جامعه

 را آن ،و این قابلیوت  است آن بودن تعاملی مجازی فضای مهم یها ویژگی از یکی

 شود  خواهود  موجب ویژگیگیری مناسب از این  بهره ؛ بنابراینکند می جدا ها رسانه سایر از



 

 

 

 داشوته  هموراه  بوه  نیوز  یفراوانو  مثبت هایاثر و ها یتمز تهدید، داشتنبر  عالوه فضا این که

 بورای محرکوی   توانود  موی  ،های دینی قورار گیورد   چنانچه این تعامالت در پرتو آموزه .باشد

سوت کوه   ا چنوین اموری آن   ۀ. الزمو باشود تقویت سبک زندگی اسالمی در میان مخاطبان 

دینوی  های  آموزههمواره  ،مخاطبان در مواجهه با محتواهای گوناگون و در حین نشر مطالب

 این دستورات عمل کنند.راستای دردر این فضا ند نظر داشته باشند و تالش کن دررا 

هایی را  با تکیه بر آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت، دستورالعمل در این کتاب

و عملکردهایشان در ایون   بیان خواهیم کرد که کاربران فضای مجازی را به دقت در رفتارها

ایون کتواب   کنود.   مشی زندگی اسالمی را در این محدوده مشخص می دارد و خط می فضا وا

محضر خداسوت و هرآنچوه    ،که عالمکند وری آباور، این نکته را یاد دینبنا دارد به مخاطب 

  .پذیرد میصورت حضرت پروردگار در حضور  فعل اوست و ،دهد در فضای مجازی انجام می
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 تعریف سبک زندگی و اهمیت آن

و اهلل  الوی  قورب  هموان  هودف  ایون  و  است بشر هدفمند خلقتی اسالمی، ها براساس آموزه

بور ایون   . انود  است که پیامبران الهی برای انسان ترسیم کورده  رسیدن به آن کمال مطلوبی

ای بورای آخورت    مزرعهو این جهان  ردبه این دنیا تعلق ندافقط  ،اساس این موجود مقدس

سزاوار نیسوت  و  ای را در این دنیا رقم بزند که هرگونه زندگی عاقالنه نخواهد بود لذا ؛اوست

 دار دیون انسوان  . کندکه او را از هدف خلقتش دور سپری شود  ای گونه بهکه عمر باارزشش 

موالنوا در ایون    برسواند. آن کمال مطلووب  او را به کند که زندگی انتخاب  دررا ی روش باید

 :کند میاشاره  به همین مضامینابیات 

 زبنم بالی   و رپ   کویش  سر امید   هب            آن روز هک رپواز کنم ات رب دوست خنک

اند از بدنم ساختهچند روزی قفسی          خاک  عالم  از  نیم  ملکوتم  باغ  مرغ 
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  زندگی چیست؟ سبک

. مطوابق  اند کردهبرای سبک زندگی ارائه های متفاوتی را  متفکران مختلف تعریف

 بوا  جامعوه  یوا  خوانواده  فورد،  یک زندگی خاص سبک زندگی سیستم، ها تعریفین ا یکی از

 و زیسوتن  خواص  طورز  زنودگی  سوبک  طبق تعریف دیگر، .(1395)شریفی،  او است هویت

 و وسویع  پیوند و گردد بازمی هویت به زندگی سبک. است اجتماعی عمدتاا مناسبات ترتیب

 .(1392 رشاد،) دارد فرهنگ ۀمقول با عمیقی

، شناسوی  جامعوه از ابعاد مختلف  کنند، را تعریف میدانشمندانی که سبک زندگی 

از سبک زندگی عبوارت اسوت    ،از رویکرد دینیکنند.  میروانشناسی و یا دینی به آن توجه 

وجه غالب رفتاری یک فورد یوا گروهوی از افوراد     یافته که  سازماناز رفتارهای ای  مجموعه»

همچنین متناسب با امیوال   ،شده پذیرفتهی ها و نگرش ها ثر از باورها، ارزشأمتشده است و 

تموایز ایون    وجه .(20، ص1394 ،یفی)شر« اوستی فردی و وضعیت محیطی ها و خواسته

کوه   سوت ... او هوا  ، باورها، اخالقیات، نگورش ها ارزش دیگر، ارتباطش با های تعریفتعریف با 

 بر دین باشد. مبتنیتواند  می

وبویش جوامع و منسوجم از عملکردهوای      کمای  توان مجموعه سبک زندگی را می

خاصوی را   شبلکوه رو  ؛سوازد  و را برآورده میفرد دانست که نه فقط نیازهای جاری ا ۀروزمر

سازد. سوبک   دیگران مجسم میبرای  ،انتخاب کرده استبرای هویت شخصی خویش او که 

 ، ص1394)شوریفی،   کورد اسوتنتا   از مشواهدات  یا نمود مشاهده کامالا توان  را میزندگی 

27). 

ی را بوه مسوخره   وصو صخبیا زنودگی   ،کند اینکه شخص زندگی خاصی را آرزو می

 ،«حوال فالنوی   بوه  خووش » یا «زندگی یعنی این» :گوید می و کند شدت نقد می بهگیرد و  می
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در انتخاب سوبک زنودگی بسویار تأثیرگوذار      . نظام ارزشینظام ارزشی او است ۀدهند نشان

 ها بریده دانست. توان از باورها و ارزش سبک زندگی را نمی و است

اختیاری است. اگر فوردی در اردوگواه    ،در پدیدآمدن سبک زندگی واملع بیشتر

، از آن را انجام دهدخاصی رفتار  شود ی یا در اسارت و تحت فشار بیرونی، مجبورکار اجبار

آن  ایجواد در و شوخص  بایود انتخواب شوود    سبک زندگی . شود تعبیر نمیزندگی  به سبک

کوه   کورد بایود توجوه   . دشوته باشو  دامشارکت فعاالنه هایش  براساس نظام اعتقادی و ارزش

تشوویق  انتخواب آن  افوراد را بوه   ها دائماا تصویرهای جدید سبک زندگی را منتشور و   رسانه

 دهود  ش جهت موی ا و این نظام ارزشی فرد است که به او در انتخاب سبک زندگی کنند می

 .(1395)شریفی، 

 سبک زندگی اسالمی چگونه است؟

 سونجش  هوای  شواخص  از یکوی مثابوه   بوه  توان می جوامع و افراد زندگی سبکاز 

 زنودگی  سوبک  ۀمالحظو  با یعنی د؛کر استفاده هایشان و ارزش باورها عمق و ایمان کیفیت

 بواطن  معلوول  را ناشایسوته  رفتارهوای  کوریم  قورآن  .برد پی ها آن یباورها عمق به توان می

 :  فرماید می و داند می ناپاک و ناشایست

 َنِكثدا   إ الَّ َيْخثُرجُ  ال َخُبث َ  الَّذي وَ َرب َِّه ب إ ْذن  َنباُتُه َيْخُرُج الطَّي َُّب اْلَبَلُد وَ»

 «َيْشُكُروَن ِلَقْوٍم اْلآياِت ُنَصر َُّف َكذِلَك
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از  امها  ؛رویهد  مه   گهار دپرور فرمها   به   گیاهش  [مستعد و] پاکیزه سرزمین"

. رویههد نمهه  ارزش بهه  و انههد  گیههاه جههز ،[زار شهههره و] ناپهها  ههها  سههرزمین

   "دهیم م  شرح شکرگزارند، ک  گروه  برا  را [خهد] آیات  گهن  این

  (58 ۀآی ،اعراف ۀسور)

 پواک  گووهر  از ارزنوده  آثوار  و نیکوو  شوود کوه اعموال    میگرفته نتیجه ین آیه ا از

 .(58، ص1394)شریفی،  ناپاک و پلید باطن از خالف، اعمال و گیرد  مى سرچشمه

بخشوی را بورای موا     حیوات که اسالم دین زندگی است، احکوام و تعوالیم    ییازآنجا

درستی ایجاد  بهبا جهان هستی تا بتوانیم در هر سطحی مناسبات خود را  است فراهم کرده

ی وحیانی تهوی  ها یک از ابعاد فردی و اجتماعی حیات بشری، از آموزه هیچ .و تحکیم کنیم

و تنها با پوذیرش و عمول بوه آن    دارد جای زندگی نفوذ  بلکه جریان بندگی در جای ؛نیست

زمانوه،  این که در  حال .(1391 ،جوادی آملی) شود میو محقق یابد  میتعالیم، بندگی معنا 

بسویاری از اموور   در دگی افراد یافتوه اسوت و حضوور آن    نقش پررنگی در زنفضای مجازی 

ۀ زنودگی انسوان در حووز    یهوا  بخشعنوان یکی از  نیز به این فضا ؛ لذاشود جاری حس می

 .حرکت کنیم بندگی در مسیر ،گنجد و ضروری است که هنگام حضور در آن می عبودیت
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 ۀنتیجو سوعادت یوا شوقاوت ابودی انسوان       ،مسلماناز سوی دیگر در دیدگاه فرد 

، اثورش را در آخورت   ددر این دنیا انجام دهو او ست. هر کاری که اواعمال و رفتارهای خود 

   :دید دخواه

 

   «َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيرا  َيَرُه َو َمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه»

بیند و ههر کهس    آ  را م  ،کار خیر انجام دهد ،ا  وز  ذره پس هر کس هم"

   "بیند م  [نیز]کار بد کرده آ  را  ،ا  وز  ذره هم

 (8 و 7آیات  ،زلزال ۀسور)

را مشخص جهت زندگی ما دینی، و ایدئولوژی بینی  جهان ، نوعباورها

در طراحی   ها نقشی کلیدی و ارزش . در این میان برخی از باورهاکنند می

ترین باورهای اسالمی که باید خود را در  مهمسبک زندگی دارند. یکی از 

و یگانگی خداوند « توحید»نشان دهد، باور به  یمسلمانهر ابعاد زندگی  ۀهم

مسلمان پذیرفته نیست. باور  زندگیگونه شرکی در  هیچ اساساین بر  و است

کند که  مسیر حرکتی را برای زندگی انسان تعریف می ،به یگانگی خداوند

در همان مسیر قرار گیرد.  موحد، فتارهای دیگر انسانشود ر باعث می

 دنبال خواهند داشت زندگی خاصی را نیز به ۀهای توحیدی شیو نظام

(؛ از جملۀ این رفتارها که در سایۀ باور به توحید 33، ص.1395)شریفی، 

 گیرد، رفتارهای فرد مسلمان در فضای مجازی است. شکل می
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که  داردموضوع توجه این  ههنگام حضور در فضای مجازی ب ،باور دینپس انسان 

 را خواهد دید. عملشترین  کوچک ۀنتیجدیر یا زود 

 ابعاد سبک زندگی

هم در رفتارهای فردی او و هم در رفتارهوای   ،که چگونگی زندگی انسان ییجاآناز

و اجتمواعی   فوردی ش قابل مشاهده است، سبک زندگی افراد دارای ابعاد مختلف ا اجتماعی

   خواهد بود.

مختلفوی مثول اخوال  و رفتوار فوردی و      هوای   توان سبک زندگی را در حووزه  می

 ۀحووز  موثالا  .تا( شورای عالی انقالب فرهنگی، بی) کردبررسی زندگی خانوادگی و اجتماعی 

تفوری،،   زدن، حورف پوشیدن،  لباسمصرف، چگونگی و میزان  چون شامل رفتارهایی ،فردی

در  .اسوت  ...منوزل و  چیودمان  و، معمواری  دناوقات فراغت، آرایش ظاهری، خوور ن ندگذرا

شوغل را   و تربیوت فرزنودان   ۀچوون ازدوا  و خوانواده، نحوو   هوایی   نمونهاجتماعی نیز  ۀحوز

 توان نام برد. می

 

ابعاد سبک زندگی
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 در فضای مجازیهایی از سبک زندگی اسالمی  جنبه

  ی مختلوف زنودگی  هوا  بورای بخوش  است کوه  الهی  یگونه که گفته شد، اسالم دین همان   

انسوان را   کنود و  موی ابعاد وجودی انسانی توجه  ۀسبک زندگی دینی هم به همدارد. برنامه 

جهان شمول اسوت کوه دارای    یدین ،از سوی دیگر دین اسالم دهد. سوی تعالی سو  می به

ی متعودد و  هادارای محتوااز سویی  ،دیناین بودن است.  همیشگیو  بودن دو اصل همگانی

های زمان و  بر محدودیت کهاجتهادهای متنوع است و توان آن را دارد از سوی دیگر شامل 

  .(1391 پویا و مانا باشد )جوادی آملی، بیاید وزمین فائق 

، ستادرحال گسترش نیز روز  که روزبه فضای مجازی دین با ۀنیازهای مواجهز ا

ی اجتماعی، احکام ها احکام ارتباطات تعاملی در شبکه .استفقهی  های وانعن ۀتوسع

حقو  فکری و معنوی، مالکیت )نظیر کاالهای فرهنگی( و  مجازی وکارهای کسبمربوط به 

ر  از زمان و مکان مقرر و )خا انجام احکام تعبدی و مناسک و شعائر در فضای مجازی

ی کوچکی از مسائل ها ی مجازی، نمونهها و سرگرمی ها ی مذکور(، مبحث بازیها فضیلت

ضرورت  ،رسد مینظر  بهدر این راستا آنچه الزم  .(1392 )فیروزآبادی، هستنددر فقه  مطرح

از  گیری عنوان منبعی برای استنباط احکام دینی و بهره نگاه جدید به آیات و روایات به

مطرح در این نو و ی مسائل گو پاسخاجتهاد علمای دینی و دانشمندان فن است تا بتوان 

 فضا بود.

نووعی رفتوار را بوه دنبوال      ،ی خاص فضای مجازی از جوانوب گونواگون  ها ویژگی

چگوونگی ایون رفتوار از     بوودن و  مطلوبتوجه به  ،سبک اسالمی ادر زندگی ب .خواهد داشت
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کند. در این بخش به عنوان نمونه به برخوی از   میای پیدا  می اهمیت ویژهمنظر تعالیم اسال

 کنیم. این موارد اشاره می

  رعایت کرامت انسانی

 

دو نوع ویژگی برای کرامت انسانی . است ن، منزلت و وقار انسانیأشمعنای به کرامت انسانی 

فورد  و رتبه، موقعیت و جایگواه  ارزشی دارند  ۀجنب ها شود. برخی از این ویژگی میبرشمرده 

ایون نووع    .فورد مونمن  آموزگار یوا  مانند کرامت  ؛کنند میرا در میان جامعه یا خانواده بیان 

ماننود   ،ها اما برخی ویژگی ؛ممکن است فردی آن را از دست بدهد واست  اکتسابی ،کرامت

، سولیمان پوور   و )اسدینیست  یدادن و ازدست یآوردن دست هانسانیت، ذاتی انسان است و ب

1393). 

 

 فرماید:   میاسراء  ۀسور 70 ۀآی درخداوند 

 َرَزْقنثاُُ ْ  وَ اْلَبْحثر   وَ اْلَبثر   ِفث   َحَمْلنثاُُ ْ  وَ آَدَم  َبث   َكرَّْمنثا  َلَقْد وَ»

 «َتْفضياًل َخَلْقنا ِممَّْن َكثرٍي  َعلى َفضَّْلناُُْ  وَ الطَّي باِت ِمَن
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 بهههر] دریههها، و خشهههک  در را هههها آ  و داشهههتیم گرامههه  را آدمیزادگههها  مههها" 

 روزى هها  آ  به   پهاکیزه  ىهها  روز  انهاع از و کردیم حمل [راههار ىها مرکب

 بر ههرى ایههم، کههرده خلهه  کهه  مهجهههدا   از بسههیارى بههر را ههها آ  و دادیههم

 "بخشیدیم

 رویم می ردیا و ردیامیی ز ما                                       رویم می باال و باالمیی ز ما

 رویم می جا بی و جامیی بی ز ما             نیستیم جااین  از و آنجا از ما

 ایون  از موجودات سایر و دارد اختصاص آدم بنی به خدا تکریم ،این آیهبا توجه به 

یوک حوق    مثابوۀ  باید این کرامت و حیثیت را بورای همودیگر بوه    ها انسان .اند بهره بی تکریم

تکوریم کواری بوه    ایون نووع   کوه    ییازآنجوا مکلف ببینند.  ،بشناسند و خود را برای آن حق

 .  کند میکید أاین آیه به کرامت ذاتی انسان ت ،دیگران ندارد

 فرماید:   دیگری خداوند می ۀدر آی

 «إ نَّ َأكَرَمُك  ِعنَد اللَِّه َأتقاُك »

   "با قها رین شماست ، رین شما نزد خداوند گرام "

 (13 ۀآی، حجرات ۀسور)

ایون  شوود و آدموی در مسویر     میعت از خدا، امکان دستیابی به تقوا ممکن ابا اط

، لذا در این آیه به کرامت اکتسوابی انسوان اشواره شوده اسوت      ؛گیرد میکرامت انسانی قرار 

کراموت ذاتوی    نبایود انسان . افزون بر شأن و منزلت انسانی او خواهد بودچیزی کرامتی که 

ایون کراموت    بوه  اجازه دهدنباید نیز دیگران  به دار کند و خدشه ،اعمال ناشایست باخود را 

 .(1392 )سید سعادتی، ندکنتعرض 
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 یو حق شود یمحسوب م تیبشر یاز حقو  اساس یکی ،یحق کرامت انسان

حقو   نیا ۀچتر خود دارد؛ ازجمل ریرا ز گریحقو  د یاست که برخ یا شهیر

حق  ان،یب یبه حق آزاد توان یم ابد،یامکان دارد بروز  یمجاز یکه در فضا

 .و... اشاره کرد یخصوص میاطالعات، حق حر یآزاد

 

و  هوا  شورافت انسوان   نبایود بوه   کوه  در آزادی بیان باید به این موضوع توجه شود

به برای انتشار اطالعات، . فضای مجازی شودتوهین  ،ی که در جامعه مقبول هستندتمقدسا

بوه  نبایود   ،شوود  مطالبی که در آن منتشر موی کرد اما باید توجه  ؛آزادی بیان نیازمند است

اطالعوات نیوز ازجملوه حقووقی     دسترسی بوه  د. حق آزادی کنتعرض  ها کرامت سایر انسان

اولوین  تواند  میدسترسی به اطالعات . اند کردهکید أن ته آاست که اسناد و قوانین مختلف ب

امکوان   ،یی کوه دارد ها به قابلیت  با توجه. فضای مجازی باشدگام برای دستیابی به حقیقت 

یکوی   ،که رعایت کرامت انسانی کرداما باید توجه  ؛دکن میدسترسی به اطالعات را تسهیل 

تواننود اطالعوات را منتشور     میاین دسترسی است. افراد در فضای مجازی خط قرمزهای از 

ایون اجوازه ملغوی     ،مخل حقوو  و حیثیوت دیگوران باشود     ،اما چنانچه این اطالعات ؛کنند

 .(1393پور،  سلیمانخواهد بود )اسدی و 

 از .و محتورم شومرده شوود   احوریم شخصوی    کرامت انسوان آن اسوت کوه    ۀالزم

میان حفظ کرامت انسوانی و رعایوت حوریم خصوصوی افوراد       نزدیکیروست که ارتباط  این

منوافی اصول    ،هوای حوریم خصوصوی فورد     شدن به هریک از حوزه وارد خدشهوجود دارد و 

در بخش بعدی با جزئیات بیشتری بوه   .(1392 سید سعادتی،) و خواهد بوداکرامت انسانی 

  این موضوع خواهیم پرداخت.
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 رعایت حریم خصوصی

 دیگران ندارد تمایل او که است انسان زندگی اطالعات از بخشی ،خصوصی حریم

 او حضوور  مکان ،فرد هویت شامل تواند می اطالعات این. کنند پیدا دست آن به اجازه بدون

 کارهوایی  یوا  هریک، با ارتباطش نوع و دارد ارتباط ها آن با که افرادی مختلف، یها زمان در

از طریق نگاه، مشاهده،  است ممکن فرد هر اطالعات به یافتن دست. دهد می انجام کهباشد 

 )شوهریاری،  گیورد  صوورت حضور، ورود، دسترسی، توجه، آگاهی، مطالعه، نشر یوا مداخلوه   

1392).  

 

 حریم خصوصی

تذکر قورآن و روایوات    است. قائل ای ویژه اهمیت افراد خصوصی حریم برای مالسا

درخوور   بسیار ،نشودد وار دیگران حریم به و بشناسد را خویش ۀمحدود نساناینکه ا دربارۀ

 و اخالقوی  یها آموزه در خصوصی حریم گفت توان می روایات و آیات به با توجه .است توجه

 ،مونمن  حوریم  به احترام ،اول اصلت. اس مبتنی اساسی اصل سه بر اسالم دین فقهی احکام

 ت.اس اجتماعی روابط در از او گرفتن اجازه لزوم اصل سوم و انیسان کرامت به توجه دوم اصل

ر بو ذهن خوود را   اینکه از نهی کرده است را منمن انسان ،مختلف های عرصه در کریم قرآن
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)سووید  کنوودمتمرکووز  (هووم بوودون فایووده و نتیجووه ن)آ ،در آنزنوودگی دیگووران و دخالووت 

 را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.این موضوع  ،در ادامه .(1392سعادتی،

 مؤمن حریم به احترام 

اش عیوب و زشوتی دیگوران را     پسندد کوه بنوده   ستارالعیوب ما هرگز نمیخدای 

 مبارکوۀ  ۀسوور  12 ۀتووان بوه آیو    موی  درخصوص اصل احترام به حریم مونمن  .آشکار سازد

 الَتَجسَُّسثوا  وَ إ ْثث    الظَّن  َبْعَض إ نَّ الظَّن  ِمَن َکِثیرا  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها یا»د: کرحجرات اشاره 

دور   ها از بسیار  از گما  ،اید آوردها  کسان  ک  ایما   ؛َبْعضا  َبْعُضُکْ  الَیْغَتْب َو

عیهه  مهردم  جسهس نکنیهد و پشهت       درگناه است و  ها کنید، همانا بعض  از گما 

   .«یدییکدیگر غیبت ننما سر

در نظور  معنوای عوام    بوه را « تجسوس »بسویاری از مفسوران    ،در تفسیر این آیوه 

ی بورادر  هوا  کوه زشوتی  از این من را نهی کرده استنمانسان  ،معنا که خداوند بدان ؛اند گرفته

 .(1392)شهریاری،  منش را دنبال کندنم

 

 نهی از تجسس در امور دیگران

سونگ حرموت پیوامبر، خانودان      همنزد خداوند  منمندیدگاه اسالمی، حرمت  در

( درخصووص  ص) رسوول خودا   .(1392 سوعادتی،  )سوید  پیامبر، قرآن و کعبه اهمیت دارد



 زندگی دینی در فضای مجازی
 

 
22 

ولی ایمان خالص  ؛اید ای مسلمانانی که با زبان اسالم آورده»فرمایند:  میمن نحفظ آبروی م

زیرا  ؛یشان را آشکار نسازیدها ت نکنید و عیبممسلمانان را مذ ،در دلتان جای نگرفته است

 )جووادی آملوی،  « سوازد  خدا عیبش را آشکار می ،ی مسلمانان را آشکار کندها هرکس عیب

 را آن ریخوتن  و دانود  موی  ارزشومند  بسویار  را مسولمان  آبروی ،های اسالمی آموزه .(1391

 از مونمن  حرموت »: فرمودنود  السوالم(  )علیه صاد  امام. است برشمرده بسیار بزرگ گناهی

 ومسولمانان   مکوان  تورین  مقودس  کعبه .(27، ص2   الخصال،) «است بیشترکعبه  حرمت

 گنواه  و حورام  آن، به اهانت و واجب همه بر کعبه احترام و تکریم. است گاه نمازگزاران قبله

 داده قورار  حرموت خانوه  تر از یشب ،گردد که گرد خانه می آن حرمت ولی ؛است بزرگی بسیار

 .(1392)سیدسعادتی،  .است شده

مانودن هویوت    مخفوی  خصووص  هبو  ،ی خاص خودها دلیل ویژگی فضای مجازی به

کنجکواوی در مسوائل خصوصوی زنودگی     و  ی تجسسزمینه را برا ،مطالب منتشرکنندگان

تمایل مخاطوب  قه و ذائ . این فضا همچنینکند میمن فراهم دیگران و آبروریزی برادران من

کنود کوه خوود     دنبوال   یبیشوتر  ۀچنین اخباری را با عالقو  کند که میرا به سمتی هدایت 

 بوردن آبوروی آنوان    زندگی برادران دینی و گاه ازمیان انتشار مطالب خصوصی مشوقی برای

 است. 

 انیسان کرامت اصل گرامیداشت  

 بوا  پس از آفورینش انسوان   متعال طور که در بخش قبل اشاره شد، خداوند همان

کوار گرفتوه    به انسان آفرینش در که ظرافتی و دقت به  با توجه و داد عقل او ، بهخود قدرت

را بر تمامی موجوودات عوالم    انسانسپس خداوند  .کند نمی برابری او با هیچ مخلوقی است،

پاسوداری و صویانت از کراموت انسوانی موکوول بوه       اموا  برتری داده و تکریم نمووده اسوت.   

دیگوری  فورد  حوریم خلووت   بوه  گاه که انسان  شناسایی و حفظ حریم خصوصی اوست و آن

م مقوررات  کوه اسوال   تنهد. بر همین مبناسو  آدمی ار  می شأنبر ، درواقع گذارد احترام می
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و آن را ده کور به قلموروی خصوصوی اشوخاص وضوع      رضای را برای تجاوز و تع سختگیرانه

 .ه استکرداساسی در حقو  کیفری خود منظور  یراهبردمثابه  به

خوردن حریم خصوصی و کرامت انسوانی، در حقوو  اسوالمی اینکوه      گره علت به 

. رضایت داشته باشد نیوز مبنوای رفوع مسوتولیت نخواهود بوود       یانتشار موضوع از یشخص

به همین  شود. نمیبرداشته  ها آنهای حریم خصوصی اشخاص با رضایت  محدودیت درواقع

گناهان شخصی نزد دیگران یوا   هاقرار ب که شده دیکأمقدس اسالم ت نیدر دکه دلیل است 

 )سوید سوعادتی،   د و حورام اسوت  شوو  فحشوا محسووب موی    ۀنوعی اشاع خود ،ها آن یافشا

1392). 

توانند حریم شخصی دیگران را در فضوای مجوازی    به این اصل، افراد نمی  با توجه

توجه باشند. چنانچه انتشار مطلبی، کرامت فوردی تعورض قورار     دار کنند و به آن بی خدشه

 مجاز نیست.دهد، حتی اگر او خود به این موضوع رضایت دهد، این انتشار 

 

 دار کردن کرامت افراد در فضای مجازی خدشه

 

  گرفتن از دیگران اجازهاصل 

گورفتن در ورود بوه حوریم خصوصوی      اجوازه  ،اصل سوم در حفظ حریم خصوصی

 : نور است ۀمبارک ۀسور 28و  27این اصل برگرفته از آیات  دیگران است.
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 ُتَسثلمُموا  وَ َتْسَتْأِنُسثوا  َحتَّثى  ُبُیوِتُکْ  َغْیَر ُبُیوتا  َتْدُخُلوا ال آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها یا»

ُِْلهثثا َعلثثى  َلثثْ  َتثثَذکَُّروَنف َفثثإ نْ  َلَعلَُّکثثْ  َلُکثثْ  َخْیثثر  ذِلُکثثْ  َأ

 َلُکثثُ  ِقیثثَل إ ْن وَ َلُکثثْ  ُیثثْذَذَن َحتَّثثى َتثثْدُخُلوُا َفثثال َأَحثثدا  ِفیهثثا َتج ثثُدوا

 « َعِلی   َتْعَمُلوَن ب ما اللَُّه وَ َلُکْ  َأْزکى َُُو َفاْرج ُعوا اْرج ُعوا

 

 ،نشههید  وارد خههد  ۀخانه  از غیر  یها خان  در ،اید آوردهاى کسان  ک  ایما  "

ا بهتهر  شهم  بهراى  ایهن  کنیهد.  سهمم  خانه   آ  اهل بر و بگیرید اجازه وقت   ا

و اگهر کسه  را در آ  نیافتیهد، وارد نشههید  ها به         شاید متهککر شههید   ،است

 شهما  بهراى  ایهن  بازگردیهد،  ،«بازگردیهد »: شد گفت  اگر وشما اجازه داده شهد 

 ".است آگاه ،دهید م  انجام آنچ  ب  خداوند و است  ر پاکیزه

 ۀسواز اسوت و جنبو    که فرد در هر موقعیتی که برای دیگران سرنوشوت  درصورتی

حیاتی دارد، قصد ورود داشته باشد، به تعبیر قرآن کریم بهتر است که اجازه و اذن دخوول  

 .دهنده مفید خواهد بود اذنگیرنده و هم  اذنهم برای فرد  ،گرفتن اذنبگیرد. 

 ،ای علوی »  چنوین آموده اسوت:    (ع)منان نبه امیر م (ص) در وصیت رسول خدا

 ؛ [...] نباید جز خود کسی را سرزنش کنند ،شوداهانت  ها آنکه اگر به  هستند هشت گروه

)جوادی آملوی،   «وارد شود ها آن ۀاجاز بی ،ی میان دو نفرازجمله کسی که در موضوعی سرّ

حتوی   ،گنجود  لذا انتشار مطالب در فضای مجازی که در حریم خصوصی افراد موی  ؛(1391

 .نیستفرد مجاز  ۀزند، بدون اجاز ها لطمه نمی اگر به کرامت انسانی آن
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سبک زنودگی اسوالمی در    درتوان نتیجه گرفت که  میاز مجموع مباحث مذکور 

حوریم   رعایوت بوه   و را حفوظ کورد   بروی برادران دینوی کرد آسعی  فضای مجازی باید اوالا

 .هموت گماشوت   ها آناسرار  نکردن افشاخصوص  بهخصوصی سایر کاربران فضای مجازی و 

مربوط بوه حوریم    ن چیزی را کهو آ هرا حفظ کردحریم خصوصی خود  کرد سعی باید ثانیاا

 .در اختیار عموم قرار نداد ،شخصی است

 آداب معاشرت در فضای مجازی

معاشورت   ۀدارد، نحو یبسیار اهمیت اسالمی زندگی سبک در که مسائلیاز  ییک

 ،از الفوا  ناپسوند   نکردن  ادب در گفتار و استفاده یتتر، رعا احترام به بزرگاست.  یگرانبا د

گانه فو ، در فضای مجازی  حریم خصوصی براساس اصول سه تیرعا

همچون فضای واقعی ضروری است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان این دو 

های حقیقی یا مجازی بر حیثیت فرد  محیط، هتک آبرو در هریک از محیط

که اگر در محیط مجازی سخن  نحوی گذارد؛ به در محیط دیگر هم تأثیر می

 زیآبرو علیه فردی گفته شود، زندگی حقیقی وی ن ۀبرند انیازم ای اقعخالف و

موضوع صرفاا به محیط مجازی محدود  نیو ا ردیگ الشعاع قرار می تحت

براین، شخصیت افراد در فضای مجازی موضوعیت دارد؛ لذا  شود. عالوه نمی

حتی لطماتی هم که تأثیر آن فقط محدود به فضای مجازی باشد، جایز 

 (.1391 ،یآمل یاد)جو تنیس
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اسوت کوه    یازجمله آداب ،ارتباط با نامحرم یمو حفظ حر آمیز توهین برخوردهای از اجتناب

 .است شده سفارش هانآ هاسالم ب یندر د

 فرامووش  نباید ؛ امانیست خبری مستقیم و رودررو ارتباطات از مجازی، فضای در

نیوز   مجوازی  فضوای  در ،حقیقوی  فضوای  معاشورت  آداب و هوا  هنجوار  از بسویاری  که کنیم

   .پابرجاست

 

 معاشرت در فضای مجازی

هوا و نووع    کوردن بوا آن   صحبت ۀترین نکات در معاشرت با افراد، نحو یکی از مهم

بوه گفتوار    کوریم  در آیات متعددی در قرآنشود.  ها بیان می گفتاری است که خطاب به آن

 :توصیه شده استبه آن نیکو اشاره و 

 ، آیوۀ نسواء سورۀ ) «بگهیید سخن شایست  نحه  ب  ها آ  با ؛َوُقوُلوْا َلُهْ  َقْوال  َمْعُروفا»

   (؛5

  ؛(23 ۀآی ،اسراءسورۀ ) «ا کریمان  سخن بگهه با آ  ؛َوُقل لَُّهَما َقْوال  َكر ميا»

   ؛(83، آیۀ بقرهسورۀ ) «گهییدب سخن زبان  خهش با مردم با؛ ُحْسًنا ِللنَّاس  ُقوُلوْا وَ»
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 گهییهد، ب سهخن  او ابه  نهرم  گفتهارى با  پس؛  ْیخشَى َأْو َیَتَذکَُّر لََّعلَُّه لَّیمًنا َقْول ا َلُه ُقوَلا»

 سرکشه   از و] بترسهد  یها  [بپهکیرد  را حه   آیهین ] و شههد  ههشیار ک  است امید

 ؛(44 ۀآی ، طه ۀسور) «[ایستد باز

 خههداى خههه  بنههدگا  ؛َسثثَلاًما َقثاُلواْ  اْلَجثثاُُِلوَن َخثاَََبُه ُ  إ َذا وَ [ففف]الثثرَّْحمن   ِعبثادُ  وَ»

 خطها   طهر   را هها  آ  نادانها   که   هنگهام   ]...[ و که   هستند کسان  رحما 

، فرقوان سوورۀ  ) «گهینهد  مه   آمیز مسالمت سخنان  [ پاسخشا  در] ،دهند م  قرار

 .(63آیۀ 

ن توصوویه شووده  اشووود، بووه منمنوو  موویطورکووه در ایوون آیووات دیووده    همووان

، «حسووون»، «لوووین» ،«معوووروف»کوووالم وگوووو بوووا دیگوووران بوووا    در گفوووتاسوووت 

 دور بوووه و ارزشووومند سوووخنى کوووریم، . قوووولسوووخن بگوینووودو...  «کوووریم»، «سوووالم»

 بوووین از را شووویطان ۀفتنووو و اخوووتالف زمینوووه احسووون، قوووول. اسوووت پسوووتى از

 کووه اسووت شووده شوومرده نیکووو سووخن بوورا  فراوانووى آثووار نیووز روایووات در. بوورد مووى

 و عمووور فزونوووى روز ، فراوانوووى ،دوسوووتان بسووویار ِ بوووه تووووان موووى هوووا آن ۀازجملووو

 و معیارهوووا نیکوووو سوووخن. اشووواره کووورد خویشوووان و خوووانواده نوووزد شووودن محبووووب

باشوود  انوودازه بووه و هنگووام بووه و علووم از برخاسووته اینکووه ازجملووه ؛دارد نیووز آدابووى

 .(1389)شجاعی، 

  :دیگری اشاره شده است ۀدر آی

 الشَّثثْيطاَن إ نَّ َبْيثثَنُهْ  َيْنثثَغُ  الشَّثثْيطاَن إ نَّ َأْحَسثثُن ُِثثَ   الَّثثي َيُقوُلثثوا ِلِعبثثادي ُقثثْل وَ»

 «ُمبينا  َعُدوًّا ِلْلإ ْنسان  کاَن
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 مقهام   ههر  بهرا  ] بگهینهد  ،اسهت  نیکهه ر  که   را سخن  بگه من بندگا  ب و "

 ۀوسهیل  به  ] شهیطا   همانها  [،کنند انتخا  را مقام آ  متناسب سخن نیکه رین

 بههرا  همیشه   شهیطا   زیهرا  ؛زنهد  مهه  بهرهم  را میانشها   [انگیهز  مفسهده  کلمهات 

 "ستا و بهده آشکار دشمن انسا 

 (53 ۀآی ،اسراءسورۀ )

 گوینود ب نیکو سخن دهد مى فرمان منمنان به شریفه نیز خداوند ۀبراساس این آی

 .نیفتد اختالف ها آن میان تا

 ،هوای اجتمواعی   خصووص شوبکه   بوه  ،مجازیبا بررسی محتوای موجود در فضای 

 موورد کالموی   خصوصویات  ، دارایشده منتقلو مطالب  سخنانشود که بسیاری از  دیده می

 ؛شوود  نموی  موارد مراعوات از در بسیاری ، و نرم لین قولشود که  دیده می .نیست قرآن نظر

بوا دیگوران یوا    گوو  و ی خشن در گفتها از عبارت و شده عصبانی زود خیلی افراد بعضاا بلکه

 صوفت  کالمشوان  افوراد،  برخوی  کننود. همچنوین   میاستفاده  ،افرادی که نظر مخالف دارند

مخاطبوان  گواه   .کننود  موی  خطور  احساس ها آن زباندرمقابل  دیگران و ندارد را بودن سالم

 گذارنود کوه   موی معوروف جامعوه    در صفحات برخی اشوخاص را یی ها منتکا فضای مجازی

ویژگی قول احسون را نودارد و    یبه هیچ شکل ها است. این کامنتهمراه با فحاشی و توهین 

 کند. دشمنی و دلگیری ایجاد نمی ،ای جز اختالف نتیجه

خوواهیم بوه    و چنانچوه موی  کنویم  صحبت با دیگران توجه  ۀلذا الزم است به نحو

. کنویم  مطرح اثرگذار و انسانی و منصفانه بیان بااعتراضمان را  باید ،موضوعی اعتراض کنیم

 از تور  نامناسوب  عملکرد خوودش  اما ؛کند محکوم را یبرخورد خواهد می کسی اوقات گاهی

معاشورت   ۀاصول دینوی نحوو   بااین امر  .نماید محکوم را آن خواهد می که است فردیرفتار 

 بسیار فاصله دارد.
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آمیوز بوا    احترام به بزرگان و رفتار محبت ،یکی از نکات در آداب معاشرت اسالمی

 (ص) رحموت ن اشواره شوده اسوت. پیوامبر     ه آکودکان است که در روایات متعددی نیوز بو  

 سواالن  بزرگبه  و رحم کودکان رُفَقائى؛ به مِن تَکُن الکَبیرَ وَ وَقِّرِ الصَّغیرَ ارحَمِ»: فرمایند می

 أتاکُم إذا»: فرمایند همچنین می .(316 ، ص2  کافی،) «باشی من دوستان از تا کن احترام

 ص ،2  الکافی،) «بدارید اش گرامی ،شد وارد شما بر قومی بزرگ فَأَکرِموهُ؛ هرگاه قَومٍ کَریمُ

 هرکوه  ؛الصّوغیر  یورحم  و الکبیور  یوقّر لم من منّا لیس: »فرمایند در جایی دیگر می یا .(659

لوذا در   ؛الفصواحه(  نهوج « )نیسوت  موا  از ،نکنود  رحم تر کوچک به و ندارد محترم را تر بزرگ

. کردافراد توجه سنی  های اجتماعی باید به تکریم در شبکهتر  صفحات بزرگان و افراد مسن

هوا نیوز    د و صوحبت بوا آن  شوو تور مراعوات    سن همچنین باید دقت کرد که احترام افراد کم

 آمیز باشد. محبت

و درخصووص رفتوار نیکوو بوا دیگوران      است  شتهرا از این فراتر گذا قرآن کریم پا

 فرماید:   می

 وَ  اْلُقْربث   ب ثِذي  وَ إ ْحسثانا   ب اْلواِلثَدْين   وَ َشثْياا   ب ثهِ  ُتْشثر ُکوا  ال وَ اللََّه اْعُبُدوا وَ»

 الصَّثثثاِحب  وَ اْلُجُنثثثب  اْلجثثثار  وَ  اْلُقْربثثث  ِذي اْلجثثثار  وَ اْلَمسثثثاکِن وَ  اْلَيتثثثام 

 کثثاَن َمثثْن ُيِحثثبُّ ال اللَّثثَه إ نَّ َأْيمثثاُنُکْ  َمَلَکثثْ  مثثا وَ السَّثثبيل  اْبثثن  وَ ب اْلَجْنثثب 

 « َفُخورا  ُمْختاال 

 به   نیهز  و مهادر  و پدر ب  و ندهید قرار او شریک را چیز  و بپرستید را خدا و"

 رفیهه   و دور ۀهمسههای و نزدیههک  ۀهمسههای و مسههکینا   و یتیمهها  و خهیشهها 

 ۀبههرد و مانههده درراه و و...[ سههفر هههم مجلههس، هههم ،همکههار]ماننههد  نزدیههک

 فخرفههروش و متکبههر کهه  را کسهه  خداونههد همانهها کهه  کنیههد، نیکهه  مملهکتهها 

 " ندارد دوست ،است
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 ( 36 ۀآی ،نساءسورۀ )

 

   :فرماید همچنین می

 ِذي وَ إ ْحسثثانا  ب اْلواِلثثَدْين  وَ اللَّثثَه إ الَّ َتْعُبثثُدوَن ال إ ْسثثراليَل  َبثث  ميثثثاَ  َأَخثثْذنا إ ْذ وَ»

 «ُحْسنا  ِللنَّاس  ُقوُلوا وَ اْلَمساکِن وَ  اْلَيتام  وَ  اْلُقْرب 

 جهز  هرگهز  که   گهرفتیم  پیما  اسرائیل بن  از ک  را هنگام  [آرید یاد ب ] و"

 و کنید نیک  مسکینا  و یتیما  و خهیشا  و مادر و پدر ب  و نپرستید را خدا

  "گهیید سخن خهش زبا  ب  مردم با

 (83ۀ آی ،بقره ۀ)سور

اند،  شدهافرادی که مشمول توصیه به رفتار همراه با نیکویی  ،این آیات به  با توجه

دوسوت و... تغییور    ،همکوار  ،. در فضوای مجوازی مفهووم همسوایه    دارندتری  وسیع ۀمحدود

لوذا   ؛ها توصیه شده اسوت  کردن به تمامی انسان احسانبقره،  ۀسور 83 ۀکند و مطابق آی می

با تمامی افوراد بوا نیکوویی    که  کندتوجه  کامالابرخورد با دیگران  ۀفرد مسلمان باید در نحو

   نماید. برخورد
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دیگوران نکوات متعوددی را رعایوت      گورفتن بوا   ارتبواط در فضای واقعی، افراد در 

 5 ۀ. در آیو کنود  موی ارتباط با نامحرم بیشتر جلووه   ۀخصوص درزمین هکنند. این مطلب ب می

 ،براسواس ایون آیوه    «.نگیرید پنهان  دوست؛ أخَدان َوالُمتَِّخِذی»مائده آمده است:  ۀسور

مجازی، امکان  های خاص فضای ویژگی علت روابط پنهانی بین افراد نامحرم ممنوع است. به

در فضای مجوازی   ،مذکور ۀآی به  با توجهاما  .فراهم است ارتباطات پنهانی در این فضا کامالا

 های خصوصی با نامحرم صورت نگیرد.  روابط پنهانی مانند چت کهنیز باید دقت کرد 

 

 توجه به ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

 فرماید:   می ۀ دیگریشریف ۀهمچنین در آیخداوند 

غالباا متن است که منتقل  ،یاجتماع یها خصوص شبکه به ،یمجاز یدر فضا

گونه که مدنظرشان است، رسانده  و احساسات، لحن و رفتار افراد آن شود یم

افراد،  گریمراقب بود که در ارتباط با د دیعلت است که با نی. به همشود ینم

وجود  به فاهمبه کار برده نشود که سوءت ییکرهایها و است جمالت و عکس

از  یمتفاوت یها افراد متناسب با سن، سواد و اطالعاتشان برداشت رایآورد؛ ز

 دارند. گرانیالعمل د عکس
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َقْلب ِه َمَرض  يا ِنساَء النَّب    َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن الن ساِء إ ن  اتََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ب اْلَقْول  َفَيْطَمَع الَِّذي ِف  »

 «َو ُقْلَن َقْوال  َمْعُروفا 

اگهر  قههى پیشه      .نیسهتید  شما همچه  زنها  معمههل    ،همسرا  پیامبراى "

یهد که  بیمهاردد  در شهما     یانگیهز سهخن نگه   اى ههه   گهن  ب این بربنا ؛کنید

 "یدیطمع کنند و سخن شایست  بگه

 (33 ۀآی ،احزاب ۀ)سور

 دقوت الزم را در برخورد بوا نوامحرم   باید در نوع کالمشان افراد  ،مطابق این آیات

 .(35، ص1392حبیبیان، ). دماینبن

 قول سدید

 

َفْلَیتَُّقثوا  » :کنار توصیه به تقوا، به قول سدید توصیه شوده اسوت  در قرآن کریم دو مرتبه در 

 «گهینهد  درسهت   و اصهمح  ب  سخن و بترسند خدا از باید پس ؛اللََّه َو ْلَیُقوُلوا َقْوال  َسثدیداْ 

 ایمها   که   کسهان   ا  ؛و یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َو ُقوُلوا َقْوال  َسثدیدا  » و )9، آیۀ نساءسورۀ (

 .)70، آیۀاحزابسورۀ ) گهیید استهار و درست سخن  و کنید پروا خدا از اید، آورده
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ناپذیر و موافق حق  خللو  «محکم و استوار»معنى  به «سد» از ماده «سدید» قول

)مکوارم   گیورد  اموا  باطل را مى یمحکم جلو یسخنى است که همچون سد ؛و واقع است

 که فرمایند احزاب می ۀسور70 ۀعالمه طباطبایی ذیل تفسیر آی .(1380شیرازی و دیگران، 

یوا اگور    ،قول سدید عبارت است از سخنى که هم مطابق با واقوع باشود و هوم لغوو نباشود     

چینى و امثال آن غیرمشروع نباشد. پس بر مونمن الزم   اش چون سخن فایده ،ا  دارد فایده

 ۀد و نیز گفتار خود را بیازماید که لغو یوا مایو  گوید مطمتن باش آنچه مىی است که به راست

 .(1396)طباطبایی،  فساد نباشد

مطابق بوا  و صحی،  ،سخنی است که هم راست قول سدیدتوان گفت  بنابراین می

از حقیقوت را بیوان    یبخش  ولی  ؛مگاهی راست بگویی متوانی میواقع و هم دقیق باشد. ما 

درست را  یسخن کردن، صحبتزمان  متوانی . یا میمو با آن، مردم را به اشتباه بیندازی مکنی

بودون زدن قیود و حاشویۀ     میتووان  میهمچنین . مو مردم را گمراه کنی ردهجا انتخاب ک نابه

ان را مو و اغوراض غیرالهوی خود   ممردم را گموراه کنوی   ،صحی،، با آن سخن یالزم به سخن

 .(1393)پناهیان،  مدنبال کنی

 فرماید:   میاحزاب  ۀسور 71 و 70آیات  درخداوند بعد از توصیه به قول سدید 

َو َیْغِفثثثْر َلُکثثثْ   ْ ُیْصثثثِلْل َلُکثثثْ  َأْعَمثثثاَلک   *ُقوُلثثثوْا َقْول ثثثا َسثثثِدیدا   »...

 «ُذُنوَبُک 

 "خداوند کار شما را درست خهاهد کرد ،اگر قهل سدید بگهیید"

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِوی کِتَابِوهِ یوا أَیاهَوا الَّوذِینَ      »فرماید:  می نیز امام صاد )ع(

هُ مِنْکَ شَیْتاا حَتَّوى  اللَّ یَتَقَبَّلُ لَا أَنَّهُ اعْلَمْ أَعْمالَکُمْ لَکُمْ یُصْلِ،ْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاا سَدِیداا

قول سدید بگویید تا خدا کار شما را اصالح کند، که  داوند در قرآن فرمودخ؛ تَقُولَ قَوْلاا عَدْلاا
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، 8  ،)کوافی  «کند خدا از تو چیزی را قبول نمی ،بدان تا سخن عادالنه بر زبان جاری نکنی

 مگر اینکه قول سدید بگوییم. ،کند یعنی خدا از ما هیچ چیزی را قبول نمی ؛(107ص

هور  توان نتیجه گرفت که هر سخنی قابول گفوتن و    میبه تفاسیر مذکور  با توجه

کوه از اسوتحکام و    اسوت به مفهووم سوخنى   قول سدید  .ا  قابل بازگو کردن نیست شنیده

، کنویم و از دروغگوویی اجتنواب   بگووییم  تنها باید راست  نهیعنی  ؛اتقان الزم برخوردار باشد

 :  قول عطاربه  پایه نیز نباشد. بیبلکه باید سخنمان سست و 

 ارک  بندند دیگران  را   او پند             استوار آمد  خود   پند رد  هک  ره    

ها برای کوباندن طرف مقابول خوود    های روانی از برخی گزاره کسانی که در جنگ

قوول سودید    از فضویلت   ،برپاکردن جنگ روانی با کلموات را دارنود   رکنند و هن استفاده می

کنند سوخن   البته معموالا اهالی رسانه و تبلیغات، در جنگ روانی سعی می .اند ای نبرده بهره

کننود   یعنی کلمات خود را طوری انتخواب موی   ؛دار نشود راست بگویند تا اعتبارشان خدشه

رخوی  سوفانه ب أمت .ولی به هدف شوم خود یعنی تخریب طرف مقابل برسند ،که دروغ نباشد

ای از  گوشوه  ،هوای اجتمواعی   شبکهخصوص  بهزی و افراد برای انتشار مطالب در فضای مجا

کوه خودشوان   را و با تیترزدن، همان جهتوی   کنند میو برجسته  گیرند می را فردیکلمات 

 .(1393 )پناهیان، دهند آن شخص میبه سخن  ،خواهند می
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 کننده  استفاده از تیترهای گمراه                                    

زمینوه   ،بودن فضای مجازی و هویت مخفی کاربران این فضا تعاملیویژگی خاص 

نواقص یوا بوا     و تووان سوخنی غیرواقوع    راحتی می بهکند.  را برای هرگونه گفتاری فراهم می

بوودن ایون فضوا،     فرامکوانی ویژگوی   علوت  قرار داد و بهی مدرک ضعیف را در سایت یا وبالگ

مولد  ها تولیدکنندگان رسانهفقط  نقاط جهان گسترش یابد. اگر زمانیهمۀ سخن مذکور تا 

. انوواع  از هر نفر یک رسانه سواخته اسوت  فضای مجازی اکنون سخن بودند،  ۀکنند پخشو 

جا و نادرست بیها، تبلیغات  ها، دروغگویی ها، تخریب شخصیت پراکنی شایعهها و  سازی شایعه

راحتوی   بوه  ،زننود  ها و انواع سخنانی که به اموا  فسواد و باطول دامون موی     و حتی لغوگویی

بنوابراین در سوبک    ند.هسوت  از مصادیق قول غیرسودید شوند که مشخصاا  دست می به دست

 ،گفتوار  و زموان  توجه بوه محتووا   ،همچون فضای حقیقی یدر فضای مجاز ،زندگی اسالمی

احسواس   ،زنود  مونمن وقتوى حورف موى    سوت.  ا من ضوروری و... برای انسوان مون   منبع خبر

 .(1377)مدرسی، اندیشد  گفتن بسیار مى سخنپیش از و کند  مستولیت مى

بوه رفوق و    ،فرسوتادند  سووی سوایر بوالد موی     بهرسول مکرم اسالم مبلغانی را که 

السَّدِید؛ پوس گفوت    الْقَوْلِ وَ بِالرِّفْقِ عَلَیْکَ فَقَالَ» :کردند مهربانی و گفتار سدید سفارش می

. از منظر رفتار اسوالمی  (104، ص18  )بحاراالنوار، «استوارگفتن سخن و مدارا به باد تو بر
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 امور  به هم و باشد خدا برای هم باشد، درست اش انگیزه هم باشد، صحی، هم ما باید، سخن

 یاز سوخن  دیو نبا زیو ن نید غیتبل ینفع مقدسات و برا به یکه حت کردتوجه  دیبا .باشد خدا

 .(1393)پناهیان، استفاده کرد  دیاز قول سد ریغ

تواند از کودکی در فرزندان نهادینوه شوود.    می ،والدیناز سوی بیان مطالب  ۀنحو

روحوی  اوضواع  و در کننود   موی چنانچه فرزندی ببیند والودینش در انتخواب کلموات دقوت     

آورنود، او   هر کالمی را بر زبوان نموی   ،مانند زمان عصبانیت یا حین بحث با دیگران ،مختلف

عمل را در هنگام حضوور در فضوای    ۀخواهد کرد و این نحوچنین روالی تبعیت غالباا از نیز 

حساسیت به بیان مطالب و دقت در بیوان گفتوار درسوت و     .کردمجازی نیز رعایت خواهد 

توجوه   بوه آن در تربیوت فرزندانشوان    بایود  وغش، از مواردی است که والدین غل بیدقیق و 

 .ندکن

 مجادله و جدال

 طورف  دنیو منظوور کوب  بوه کوه   ییگوو گفتعبارت است از بحث و در لغت جدال 

 نود یگو یمجادله م ها، بحثگونه  نیاکه به نیعلت ا .ردیگ یشدن بر او صورت م غالبو  مقابل

تا هر کودام فکور خوود را بور      ندکن یبحث و مشاجره م گریکدیاست که دو نفر در برابر  نیا

جدال آن است که انسوان در مقوام    یحمفهوم اصطال .تا( بیفقه،  ویکی) کند لیتحم یگرید

از اصوول  بوا او همراهوی کورده و     ،که طرف قبوول دارد اسوتفاده کنود    یاستدالل از مقدمات

 .(1، ص1386، آقاخانیبهره گیرد ) مشترک و مقبول دو طرف

بوا موذمت و    از آن گواه  ،جدل از عناوینى است کوه در فرهنوگ قرآنوى و روایوى    

موورد   دشومنان اسوالم  و یى به معاندیوون  گو پاسخگاه نیز چنانچه برای و  یاد شدهنکوهش 
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َوَلثا  » .(6، ص 1391)حسوینی،   اسوت به آن جدال احسون گفتوه شوده     ،استفاده قرار گیرد

َُْل اْلِكَتاب  إ لَّا ب الَِّت  َُِ  َأْحَسثنُ   نیکهه ر یشما مسلمانا  با اهل کتها  جهز به  ن   ؛ ُتَجاِدُلوا َأ

 ، خداونود قورآن  ۀدر ایون آیو   .(46 ۀآیو  ،عنکبووت  ۀ)سوور « دیبحث و مجادل  مکن  یطر

کند تا با تکیه بور اصوول و    میاحسن دعوت  ۀمجادله با اهل کتاب به مجادل پیامبرش را در

  اْدُع إ يل» را به حوق بخوانود.   ها آن ،مجادله شده و باور همگانی در دو طرفِ پذیرفتهاعتقادات 

ا حکمههت و انههدرز بهه؛ ُِثثَ  َأْحَسثثُن  ب اْلِحْکَمثثِ  َو اْلَمْوِعَظثثِ  اْلَحَسثثَنِ  َو جثثاِدْلُهْ  ب ثثالَّي َسثثبيل  َرب ثثَ  

اسهت، اسهتددل    کهه ر یک  ن  ها ب  روش و با آ  کن، ب  راه پروردگارت دعهت کهین

هوای   روشکوارگیری   بهپس از این آیه،  به  با توجه .(125 ۀآی ،نحل ۀ)سور« و مناظره کهن 

هایی است که در تبلیوغ دیون    روشجدال احسن از  ،برهانی و حکیمانه و پند و اندرزدعوت 

گونه دعوت، اسوتفاده از خوود    اینهای  روشکی از بهترین یه است. شدتوجه و تأکید به آن 

 .(3ص، 1386)آقاخانی، است آیات جدلی قرآن 

)ع( د امام صوا خصوص  ، جدال غیراحسن قرار دارد. دراینجدال احسن مقابلدر 

تووانى در تشوخیص بوین حوق و    نا علت حسن آن است که تو بهاجدال به غیر» رمایند:ف یم

و این  سازی میاز باطلش منصرف  ،کنی و طرف مقابل را با انکار حق میانکار  حق را باطل،

منکر شد و تو هوم  را  یاو حق ا . گرا شده باطلزیرا تو هم مثل طرف مقابل  است؛حرام کار 

لذا بر شیعیان ما حرام است که فتنوه و بازیچوه دسوت دیگور      ؛کنی میحق دیگری را انکار 

ر تعبیر قرآنوی،  د .(257-255، ص 9بحاراالنوار،   )« اندیشوان قورار گیرند غلطبورادران یا 

 آورد و موی به استهزاء و تمسخر روی  ،سوی مجادله یکاست که در آن  جدالی ،باطل جدال

کنود و بوه    نموی هم در روش و آداب مجادله، رعایت ادب را  .هدف از آن کوبیدن حق است

و هوم بوا   د کنتا طرف مقابل را از نظر شخصیت خرد و کوچک  ،آورد میتمسخر روی  ۀحیل

 ایون روش در کوشد آن را بکوبد یا نابود سازد.  گیرد و می میآن را نادیده  ،بودن حقعلم به 
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 از آنمواردی اسوت کوه مشورکان و کوافران     از ، کردهکه قرآن از آن یاد  هایی تحالبیشتر 

)آقاخوانی،  روش اصلی مخالفان پیامبران به کوار رفتوه اسوت     مثابه و به اند کردهبرداری  بهره

امهها کههافرا  همهههاره   ؛ َو ُيجثثاِدُل الَّثثذيَن َکَفثثُروا ب اْلباَِثثل  ِلُيْدِحُضثثوا ب ثثِه اْلَحثث َّ     »( 4، ص1386

 «بردارنهد  ا یه آ  از م ۀلیوسه   ح  را به  [ب  گما  خهد]کنند،  ا   مباطل مجادل  ب  

 .(56 ۀآی ،کهف ۀسور)

 

 جدال غیراحسن –جدال احسن 

زیواد مشواهده    ،نوواع جودال  اهوای اجتمواعی    شبکهخصوص  هدر فضای مجازی، ب

گیرنود. افوراد گواه بورای      موی هوا قالوب جودال غیراحسون را بوه خوود        شود که اکثر آن می

کوه ادب  نو بدون آدهند  مینشاندن صحبت خود، هر دستاویزی را مستمسک قرار  کرسی به

هوا بوا تحقیور     این بحوث  ،ند. در بسیاری از مواردکن یرا رعایت کنند، نظرات خود را بیان م

اموا  کند؛ کسی بخواهد حرف حقی را اثبات شروع ممکن است در  .طرف مقابل همراه است

بور  نشواندن حورف خوود     کرسوی  بهو بیان نظرات شخصی  ،خنس ۀدر ادام اقعدر بسیاری مو

گنواه   یبو انسوان   یاز آثار شوم جدال آن است که آبورو  یکی .یابد میحقیقت اولویت  گفتن

 تیخود ادب را رعا یها گفتهدر  ،و هتاک باشد جو بیخصوص اگر طرف مقابل ع به ،رود یم
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 یحرمتو  یبسرانجام کار به  وضعیتی. در چنین دیبگو ،شود یم ینکند و آنچه بر زبانش جار

 .(1391 )مهر، رسد یم نیو توه

عاقول بردبوار و بوا     صبوا شوخ   :با دو کس جدال مکون »: دیمافر میامام صاد )ع( 

 «آزارد یمووتووو را  یشووود و دوموو یموو رهیووبوور تووو چ یاولوو رایووز ؛عقوول کوومشووخص نووادان و 

جهوت موردم را از    نیو بوه ا  یتو ی)ع( در روانیمننرالمو یام .(285، ص 2   ،السعادات جامع)

 ؛دیزیبپره ییجو زهیستاز مجادله و » شود: می یکرده که مجادله موجب دشمن یمجادله نه

کنود و بوذر نفوا  را پورورش      یمو مکودر   گریکود یرا بوه   ینیبرادران د یها دل ،دو نیا رایز

 .(30، ص2  ،یاصول کاف) «دهد یم

 فضای مجازی و توجه به تربیت فرزندان

 اسوووت. زنووودگی ۀجنبووو تووورین اساسوووی بشووور، زنووودگی در تربیوووتو  تعلووویم 

. شووود مووی نسوول آینووده  انحووراف باعووث آن، در انحووراف هرگونووه کووه  ای گونووه بووه

 از جامعوووه و خوووانواده محووویط سوووازی فرزنووود و پووواک  تربیوووت بووور ویوووژه تأکیووود

 کوووانون از حفاظوووت بووورای اسوووالم کوووه اسوووت هوووایی برناموووه هازجملووو هوووا، آلوووودگی

 الگوهوووای و زنووودگی سوووبک بوووین. اسوووت هکووورد توجوووه بوووه آن ،خوووانواده مقووودس

 ظهوووور  حاضووور،  عصووور  در. دارد وجوووود  یمسوووتقیم  ارتبووواط  ،خوووانواده  تربیتوووی 

 بوووه مجوووازی فضوووای در کوووه تحووووالتی هموووراه بوووه ارتبووواطی نووووین هوووای وریافنووو

 اخوووتالل دچوووار را هوووا خوووانواده تربیتوووی کارکردهوووای از بسووویاری آموووده، وجوووود

 تقویوووت و آن از صوووحی، ۀاسوووتفاد و نووووین هوووای وریافنووو شوووناخت. اسوووت کووورده

 مجووازی فضووای تربیتووی هووای آسوویب از توانوود مووی ،جامعووه در دینووی هووای آموووزه

 .(1394پور،  عنانپور و  عنانبکاهد )
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 تربیت فرزندان در سبک زندگی اسالمیو هدف  اهمیت 

( ص) خودا  رسوول  اسوت. از  شوده  داده فرزنود  تربیت به خاصی اهمیت اسالم در

 و لَوهُ  التوألّفِ  وَ اِلَیوهِ  باالحسانِ بِرِّهِ، عَلی وَلَدَهُ اَعانَ عَبْداُ  اللّه رَحِمَ»است:  شده روایت چنین

 او، بوه  کوردن  نیکوی  بوا  ،فرزنودش  بوه  کوه  راای  بنوده  کند رحمت خداوند ؛تأدیبه و تَعلیمِهِ

« شوود  نیکوکوار  توا  کنود  یمو  کمک او تربیت و آموزش با و وی با گرفتن گرم و داشتن الفت

 (626ص ،2  الشیعه، وسائل )مستدرک

 

  در اسالم اهمیت تربیت فرزندان

قبووول از هووور   ،در جواموووع دیگووور ماننووود روم باسوووتان، هووودف از تربیوووت   

فووداکاری   ۀچیووز، پوورورش شووهروند خوووب بوووده اسووت؛ یعنووی فووردی کووه آموواد         

تربیووت شوودیداا بوور اهووداف علمووی      در عصوور جدیوود،  .بوورای سوورزمین خووود باشوود   
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 ه اسووت.ویووژه بعوود از انقووالب صوونعتی شوودت گرفتوو      اموور بووه  اسووتوار اسووت. ایوون  

ه شووده شووتگذاشناسووی  شناسووی علمووی و زیسووت   هووای تربیووت نوووین بوور روان   پایووه

هوووای تربیوووت عصووور جدیووود   (. هووودف1394موووایر، سوووعادت بوووه نقووول از  ) اسوووت

، درک انووود از: تفکووور، تأمووول، شوووناخت فرهنوووگ و هنووور، پووورورش خالقیوووت  عبوووارت

هوووای  آوری بوووه ارزش هوووای مهوووم، روی  دیشوووهو کووواربرد دانوووش، تمووواس بوووا ان   

، نوشوووتن و هوووای اساسوووی ماننووود خوانووودن  معنووووی و اخالقیوووات، کسوووب مهوووارت 

نووووع و  شناسوووی، کارآمووودی شوووغلی، پووورورش حوووس احتووورام بوووه هوووم      زیبوووایی

سوووالمت بووودنی، رشووود شخصووویت، رشووود و داشوووتن ، بوووودنخوووانواده، شوووهروند منثر

 .جویی ق و صل،یگسترش عال

 

موووا مسووولمانان مفتخوووریم رسوووول مکووورم اسوووالم دلیووول رسوووالت خوووود را  

 مَکَووارِمَ لِووأُتَم مَ بُعِثْووتُ إِنَّمَووا»کننوود:  موویمراتووب اخووال  اعووالم   رسوواندن  کمووال بووه

 «هوووای اخوووال  مبعوووو  شووودم  رسووواندن خووووبی کموووال بوووهمووون بووورای  ؛الْأَخْلَوووا ِ

 فرماید:   می 2خداوند در سورۀ جمعه، آیۀ  .(382ص، 68   االنوار،بحار)

است  یاسالم، مطابق با شأن انسان و هدف خلقت آدم یتیترب یها هدف

 یپرورش انسان مقرب اله ،یاسالم تیترب یی(. هدف نها1370 ،ی)مطهر

 ینید یو رفتارها ردیطور کامل شکل گ در وجود او به ینید ۀاست که شاکل

بروز و ظهور  یرا برا نهیزم ،یاسالم تیاز او سربزند. ترب دار شهیر

 ،ی)ملک کند یم کیفراهم و او را به کمال نزد یآدم یفطر یادهااستعد

اراده، عبادت و  تیرا در تقو یاسالم تیترب یها (. در عمل هدف4، ص1383

مراقبه و محاسبه، تفکر، محبت  ،ییجو قتیحس حق تیمحبت، تقو ش،یاین

 (.1394 ،ی)سعادت به نقل از روزبهان دانند یازدوا ، جهاد و کار م ا،یاول
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ُُثثَو الَّثثِذي َبَعثثَ  ِفثث  اْلثثُأمَّي ََّن َرُسثثول ا ِمثثْنُهْ  َيْتُلثثو َعَلثثْيه ْ  آَياِتثثِه َوُيثثَغكَّيه ْ       » 

 «َوُيَعلَُّمُهُ  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَ 

ها  غهر  در گمراهه     محمد و رسهد  پیش از او مبعهث شدند  ا بر انسا "

 "و علم و حکمت بیامهزانندکنند ها را پا   را عرض  و آ  اله آیات  ،آشکار

ثمووون بوووه  همچوووون کووواالیی  کوووه اخالقیوووات و انسوووانیت   عصوووریدر 

ای از روح قدسووی  انسووان مسوولمان بوواور دارد کووه نفخووه     ،شووود معاملووه مووی بخووس 

موظوووف اسوووت وجوووودی چنوووین پووواک را کوووه مسوووجود     لوووذا ؛در او جریوووان دارد

خووودا در زموووین  ۀمقوووام خلیفووو ۀو او را شایسوووت اسوووتالهوووی  ۀفرشوووتگان و ودیعووو

در رشوود ابعوواد معنوووی و شخصوویتی خووود     تنهووا  نووهو  کووردهحفووظ  ،کوورده اسووت 

 .که خانواده و فرزندانش را نیز در این مسیر یاری کندبل ؛بکوشد

 در تربیت و تأثیرات آن مجازیکارگیری ابزارهای فضای  هب

در خوووودمت  فنوووواوریموووودرن و امووووروزی،  یتربیتوووو هووووای در سیسووووتم

 فنووواوریبهینوووه از  ۀگیووورد و تربیوووت، انسوووان را بوووه اسوووتفاد   تربیوووت قووورار موووی 

وسووعت و سوورعت ارتباطووات در سووط، جهووانی سووبب شووده        .سووازد رهنمووون مووی 

 بووه  بووا توجووه امووروزه . هووای گونوواگون از هموودیگر متووأثر شوووند    اسووت کووه فرهنووگ 

کوووارگیری و  بووورای بوووهرا ری تهووواجم فرهنگوووی، نظوووام آموزشوووی مسوووتولیت خطیووو 

نقوول از  بووه سووعادتدارد. ) اطالعووات بووه عهووده    فنوواوریهوودایت صووحی، تحوووالت   

 (1394جمعه،  امام

هووووای فضووووای مجووووازی، کمووووک بووووه  توووورین کووووارکرد یکووووی از مهووووم

هووا، هنجارهووا، باورهووا،    ینوود انتقووال ارزش افر سووازی ی اسووت. فرهنووگ سوواز فرهنووگ
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موجوووود در فرهنوووگ جامعوووه بوووه آحووواد معیارهوووا و الگوهوووای رفتووواری و احساسوووی 

. نهووواد خوووانواده و سوووپس نهووواد تعلووویم و تربیوووت، اولوووین مراکوووز   اسوووت افوووراد آن

الهوودی،  علوومسووعادت بووه نقوول از   انتقووال مفوواهیم فرهنگووی بووه کودکووان هسووتند )    

1394). 

انوود  کووردههووای نوووین ایوون امکووان را فووراهم      فضووای مجووازی و فنوواوری  

جوووذاب بووورای نسووول اموووروز  ین ابوووزاربتووووان از سووورگرمی و بوووازی بوووه عنوووواکوووه 

شووده اسووت  منجوور هووای جدیوودی   هووا، بووه ابووداع روش  . ایوون فنوواوری کوورداسووتفاده 

نووووع از  نیووودر اکنووود.  مووویکوووه سووورگرمی را دارای ارزش تربیتوووی و آموزشوووی    

. شوووند یمتعوودد و متنوووع موو   ،میو مفوواه کنوود یموو دایووهوودف وسووعت پ  ،آموووزش

 انیوو و بووه ب کنوود  یموو دایوو غلبووه پ یو سوورگرم یبوواز  ۀعووالوه بوور آموووزش، جنبوو   

 ندیخوشووا  یبووا حسوو  همووراه  رشوود، هموووار و جووذاب و    یرا بوورا  ریتوور مسوو   سوواده

 یریکووارگ و بووه شووود یموو جووادیا زهیوودر فوورد عالقووه و انگ ب،یووترت نیوو. بووه ادکنوو یموو

از  کووه لووذا ضووروری اسووت   ؛دشووو یموو انجووامنحووو  نیبووه بهتوور  اوکووردن  و فعووال

 کنووویمیووون منظوووور اسوووتفاده ه ابووو یمجووواز یفووورد فضوووا منحصوووربه یهوووا تیوووظرف

 .(1395)گرداب، 

 
ها برای تربیت فرزندان  استفاده از بازی  
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 مجازی فضای در فرزندان تربیت به والدین توجه

 اعموووال مسوووتول را انسوووان تنهوووا نوووه کوووریم، قووورآن و اسوووالم هوووای آمووووزه

 وی و از دانوووود مووووی مسوووتول  خووووانواده قبووووال در را او بلکوووه  دانوووود، مووووی خوووود 

 . کند حفظ گوناگون حواد  مقابل در را اش خانواده خواهد می

 :  فرماید می کریم قرآن در خداوند

ُْلثثثثثثثیُکْ  وَ َأْنُفَسثثثثثثثُکْ  ُقثثثثثثثوا آَمُنثثثثثثثوا الَّثثثثثثثذیَن َأیََُّهثثثثثثثا یثثثثثثثا»  نثثثثثثثاًرا َأ

 «اْلِحجاَرة وَ الّناُس َوُقوُدَُا

 مهردم  هایش گیرا  ک  آ ش آ ش  از را خهد اهل و خهد ،اهل ایما  ا  ها " 

  "دکنی حفظ ،است سنگ و

 (6 ۀآی ،تحریم ۀ)سور

 

 خوانواده  اعضای ۀروی بی و نامعقول ۀاستفاد جدی، خطرات از یکی حاضر زمان در

 آشنا ارتباطی نوین ابزارهای از صحی، ۀاستفاد های راه با باید والدین. است یمجاز یفضااز 

 جامعوه  در مجوازی  فضوای  از صوحی،  ۀفرهنگ اسوتفاد  ،زمان مرور به آن، اجرای با تا شوند

 .باشد محفو  جوانان انحراف خطرات از کشور و شود نهادینه

 صوورت  ایون  بوه  را والودین حقو  خود، حق فرزندان بر  ۀدر رسال( ع)سجاد  امام

وَ أَمّا حَقّ وَلَدِکَ فَتَعْلَمُ أَنّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الودّنْیَا بِخَیْورِهِ وَ   » :اند فرموده بیان

تِوهِ  شَرّهِ وَ أَنّکَ مَسْتُولٌ عَمّا وُلّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدّلَالَۀِ عَلَى رَبّهِ وَ الْمَعُونَۀِ لَوهُ عَلَوى طَاعَ  
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فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِکَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَیّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَیْوهِ  فِیکَ وَ فِی نَفْسِهِ 

هُ وَ ال قُوّۀَ فِی عَاجِلِ الدّنْیَا الْمُعَذّرِ إِلَى رَبّهِ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بِحُسْنِ الْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْ

 دنیوا  ایون  در شورّش  و خیور  و توسوت  از او بودانی  کوه  است آن تو بر فرزندت حق ؛اللّهِإِلّا بِ

 خووب  را او مووظفی  داری، او بور  کوه  والیتوی  و ولیتتمس دلیل به تو و است به تو منتسب

و  توو  بوا  ارتبواط  در تا کنی کمک او به و باشی رهنمون پروردگارش جانب به و تربیت کنی

تربیوت   شایسوتگی  بوه  را او اگور  کوه  یباش داشته توجه نیز و برد فرمان خداوند از خودش،

 خداونود عقوبت با  ،کنی انگاری سهل او تربیت در چنانچه و یافت خواهی را آن پاداش کنی،

 خووب  آثار دنیا این در اگر که کن رفتار چنان فرزند، تربیت کار در پس .شد خواهی همراه

 نوزد  ای، داشوته  او بوه  کوه  ای شایسوته  رسیدگی با و باشد تو زینت و آراستگی ۀمای داشت،

 «.باشی داشته حجت و عذر پروردگارت

از گرموووای  ۀ اعضووواهمووو کوووه اسوووت ای اده خوووانو ،اسوووالم مطلووووب ۀخوووانواد

 عواموول از یکووی (ع) صوواد  امووامحوودیثی  در. منوود هسووتند  محبووت یکوودیگر بهووره  

 و دانووود موووی فرزنووود بوووه شووودید محبوووت را الهوووی رحموووت جلوووب اسوووباب و

بووه  کووه کسووی لِوَلَوودِهِ؛ حُبِّووهِ لِشِوودَّۀ الرَّجوولَ یَوورحَمُ عَزّوَجَوولّ اهللَ اِنَّ: »فرمایوود مووی

 خوووود لطوووف و رحموووت بوووا را او نیوووز خداونووود ورزد، محبوووت زیووواد خوووود فرزنووودان

  .)482 ، ص3من الیحضره الفقیه،  ) «کند همراه می

 ییالگوووو در مقووواموالووودین بایووود  ،اصوووول تربیوووت دینوووی بوووه  بوووا توجوووه

 در فضووووای مجووووازیرا  شووووانابتوووودا خووووود زمووووان حضور ،بوووورای فرزندانشووووان

 داشووته خووانواده فراغووت اوقووات در بیشووتری دقووت بایوود والوودین. موودیریت کننوود 

کوورده  اسووتفاده فرصووت ایوون از نتواننوود رنگارنووگ مجووازی  هووای رسووانه تووا باشووند

 مطالعوووات براسووواس .کننووود تهدیووود را ی آنگرمووواو  خوووانواده ۀروابوووط صووومیمان و

 طووور مووداوم  اینکووه والدینشووان بووه   دارنوود عقیووده بسوویاری از فرزنوودان  ،شووده انجووام
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 زنوود مووی آسوویب هووا آن خووانوادگی زنوودگی بووهکننوود،  را چووک مووی  مجووازی فضووای

اموووا ایووون قووودرت والووودگری و . گیووورد موووی هوووا آن از را کنارهمووودیگربودن فرصوووت و

نوجووووانی مووودیریت پووودر و موووادر اسوووت کوووه حوووافظ فرزنووودان در دوران کوووودکی و  

 و اخالقووینتووایج  در ایوون فضووا  ی والوودینقیدوبنوود و رهووا  بوویحضووور  .خواهوود بووود 

 .(1396)تسنیم،  به بار خواهد آورد را ینادرست یتربیت

 

 آسیب فضای مجازی به خانواده و فرزندان

 چگونگی مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی

و آن باشوند  حساس  مجازیی در فضا شانبه گذران وقت فرزندان دبای میوالدین 

 وجوود . اسوت  گوذاری در خانوه   قانون ،و پیشنهادیهای مهم  را مدیریت کنند. یکی از روش

 صوحی،  راه و کاهد می ها آسیب و مشکالت از خانه، از بسیاریفضای در  آن رعایت و قانون

خوانواده بوا   قوانینی کوه والودین خوود در     .آموزد خانواده می اعضای به را فناوری از استفاده

ثیرگوذار باشود. مناسوب    أتواند بر مدیریت استفاده از این فضوا ت  می ،کنند فرزندان توافق می

به ایون صوورت، زموانی کوه      ؛ای داشته باشند والدین با فرزندان خود قرارداد رسانهاست که 

گیرد برای فرزند خود ابزارهای نوین ارتباطی تهیه کنود، قبول از خریود     خانواده تصمیم می
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ابزار، والدین و فرزندان، مطابق شورایط منودر  در موتن قورارداد، نووع و زموان اسوتفاده از        

   .(7، ص1394. )کهوند، های دیجیتال را مشخص کنند رسانه

 ۀسایکه در  گذاری است قانوندر این فضا هم نوعی قوانین الهی همچنین رعایت 

نوابراین  ب .خواهود گرفوت   ییبووی خودا  و رنوگ و رفتارهای انسوانی   زندگیاین بخش از  ،آن

، هوای نوظهوور اسوت    که مربووط بوه رسوانه    ای و فقهیمسائل دینی  درموردها باید  خانواده

واردی همچون م فتوای مراجع معظم تقلید، در مطابق ها باید باشند. آن داشته کامل آگاهی

 فویلم، های اجتماعی، دیدن  چت، عضویت در شبکه ای، فروش ابزارهای نوین رسانه و خرید

 .(6، ص1394)کهوند،  پیروی کنند احکام مربوط از نامناسب تصاویرعکس و 

 هوا  آنبورای حفوظ    ،نوی فرزنودان  هوای درو  منظور تقویوت توانمنودی   بههمچنین 

و پرهیزکوواری نیووروی  کووهکنوویم ل خطوورات تربیتووی فضووای مجووازی بایوود تووالش درمقابوو

 تا به دنبال مطالب نامناسب در این فضا نباشند.   کنیمتقویت  ها آنرا در خودکنترلی 

)کهونووود،  شوووودتوانووود اسوووتفاده  مووویراهکارهوووای زیووور در ایووون خصووووص 

 :(11-9، ص 1394

 یجاد پیوند عاطفی فرزندان با نمازا 

در روایات متعودد  . است ی قائم به آندار دینو بوده راستی که نماز ستون دین  هب

در قورآن کوریم    .شوده اسوت   ای توجه ویژه ،از انحرافاتنیز به اهمیت نماز برای جلوگیری 

نمهاز از فحشهاو و منکهر جلههگیر       ؛َة َتْنهثى َعثن  اْلَفْحشثاِء َو اْلُمْنَکثر     لوإ نَّ الصَّث »آمده است: 

 ۀکوردن نمواز را مقدمو    ضوایع خداوند  هم جایی دیگر در .(45 ۀعنکبوت، آی ۀ)سور کنهد  م 

َ     »دانود:   هوا موی   گرفتاریب الپیروی از شهوات و فرورفتن در منج ََ ِمثْن َبْعثِدُِْ  َخْلث  َفَخَلث

نسههل  جههایگزین شههد کهه  نمههاز را ضههایع   ههها آ بعههد از  ؛َة َو اتَََّبُعثثوا الشَّثثَهواِتالَأضثثاُعوا الصَّثث
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اینکه نسول جووان موا انوس      .(59 ۀآی ،مریم ۀ)سور «کردند و از شههات پیرو  نمهدند

هنور تربیوت    ،بندگی و پذیرش فرامین حق حفظ نمایند ۀرا با این شکوهمندترین جلو خود

 دینی خانواده و جامعه است.

 برقراری پیوند عاطفی با مراکز دینی 

هوووای بسووویج و... مراکوووز بسووویار    مسوووجد، حسوووینیه، دارالقووورآن، پایگووواه  

در تربیوووت دینوووی کودکوووان، نوجوانوووان و جوانوووان هسوووتند کوووه پیونووود بوووا  یمووونثر

کوووودکی کوووه  .دهووود هوووا را کووواهش موووی  یبت و آسوووالهوووا بسووویاری از مشوووک  آن

در نوووور و  ،نوس اسوووتأمووو امووواکن مقووودسبوووا ایووون  ،والووودینتوجوووه  ۀواسوووط هبووو

ای دنووج و محفووو    گوشووهو  گیوورد ریشووه مووی  ،هووای پوواک زمووین  تکووهآرامووش ایوون  

و از نیووروی جماعووت و   خواهوود داشووت  بنوودگان خوووبش بوورای خلوووت بووا خوودا و    

دینووی خووود بهووره خواهوود     ۀدوسووتان مسووجد و حسووینیه و... بوورای تقویووت روحیوو    

 برد.

  تقویت حیا 

در فرزنووودان از دیگووور راهکارهوووای مفیووود در ایووون زمینوووه   حیوووا تقویوووت 

حیوووا آن  .شووود  هووای گونوواگون موووی   حیوووا مووانع انجووام نابهنجووواری   ؛ چراکووه اسووت 

دارد. ریشوووه  یحوووریم محکوووم درونوووی اسوووت کوووه در عزتمنووودی نفوووس هووور انسوووان 

هرچنووود کنووود،  مووی سووت پرهیوووز  انسووانی کوووه در اعمووا  قلوووب خووود از امووور ناشای   

سووت. حیووا مووزین ا بووه زینووت   ،هوویچ مووانع و محوودودیت بیرونووی سوور راه او نباشوود    

الحیوواء یصوود عوون فعوول القبووی،؛ حیووا و     » :آمووده اسووت ( عی از امووام علووی) در روایتوو

   .(74غررالحکم و دررالکلم، ص ) «شود نع انجام کارهای زشت میاشرم، م

 ازدواج 
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توووورین کارهووووا نووووزد خداونوووود   محبوووووبزدوا  و تشووووکیل خووووانواده از ا

قوووی التووورین برکوووات ازدوا ، پیشووگیری از گناهوووان اخ  یکوووی از مهووم . متعووال اسوووت 

دهووای رفتوواری بسوویاری را بووه همووراه      رکارک ،هنگووام و مناسووب   بووه ازدوا   اسووت. 

د شووورایط روحوووی و امکانوووات و سوووالم بایووود بتوانووو دار دیووون ۀخوووانواد .خواهووود آورد

هموووراه او  ،فوووراهم کنووود زنووودگی فرزنووودش رای ایووون انتخووواب مهوووممناسوووب را بووو

شایسوووته را بووورای او همووووار   یخوووابراه انت ،تربیوووت دینوووی بوووا تکیوووه بووور د و باشووو

   د.ساز

 تقویت بینش و بصیرت 

العاموول علووی غیوور بصوویرۀ   »د: نووفرمای موویدر روایتووی زیبووا  ( ع)صوواد امووام 

بعوداا؛ هور کوه بودون بصویرت عمول        االیزیوده سورعه السویر    کالسائر علی غیور الطریوق ال  

شووتاب کنوود از هوودف دورتوور   هچوو هوور ،رود ماننوود کسووی اسووت کووه بیراهووه مووی  ،کنوود

ایوون روزهووای مووا ابووزار  ۀشوواید اینکووه در جامعوو .(43ص  ،1اصووول کووافی،   ) «شووود مووی

 ،افوراد باشود   ۀبایود از اسوباب رشود و توسوع     های اجتمواعی کوه قاعودتاا    رسانهتکنولوژی و 

ییوودی بوور فرمووایش  أت اسووت، هووای بسوویاری شووده  کژرفتوواری وحرافووات سوواز ان زمینووه

 .السالم باشد علیهمعصوم 

توووان  بووا فضووای مجووازی مووی     بوورای افووزایش بصوویرت فرزنوودان دررابطووه    

 را درگیور  هوا  آنذهون کنجکواو   مطورح و  هوا   آنبورای   هوای کلیودی و تفکربرانگیوز    پرسش

مسوائلی را از پویش   شوبهات و   تووان  موی  . همچنوین نشسوت گوو  و گفوت بوه  ها  با آن و کرد

هووا  بووا آن ،کمووک گرفووتحوول  راهبوورای یووافتن پاسووخ و  هووا  آناز  کوورد،طوورح  شووانبرای

الی ایون   تودریج و البوه   بوه و تحلیول مسوائل را   هوای یوافتن پاسوخ     یوا روش فکری کرد  هم

 ها آموخت. به آنهای صمیمانه  وگفت گپ
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 دهی بخشی و شخصیت کرامت 

مطووورح کوووردیم، یکوووی از ابعووواد مهوووم تربیوووت    گونوووه کوووه قوووبالا  هموووان

کراموووت نفوووس و داشوووتن شخصووویت  اسوووالمی کراموووت و شووورافت انسوووان اسوووت.  

هووای  سووازی فرزنوودان در مواجهووه بووا آسوویب     یکووی از راهکارهووای مصووون   ،محکووم

،  مووون کرمووت علیوووه نفسوووه »فرماینوود:   موووی( ع)فضووای مجوووازی اسووت. اموووام علووی   

هووایش در دیووده   شووهوت بینوود،بنووت علیووه شووهواته؛ هوور کووه خووود را بزرگوووار       ها

 .(555، صالبالغه )نهج« شود میوی خوار 

و ارزش  هسوووتی )ع(علوووی ۀتوووو شووویع»توووی ماننووود البوووا جم را فرزنووودان

یووا  «تووو فرزنوود ایووران هسووتی   » یووا «ای نووزد خداونوود متعووال داری   و جایگوواه ویووژه 

زدن شخصووویت  گووورهبوووا  خطووواب کنووویم؛ درواقوووع «توووو فووورد توانمنووودی هسوووتی»

هوووای اصووویل   ارزشدار دینوووی و ملوووی و   هوووای ریشوووه  بنیوووانبوووه فرزنووودانمان 

از  . همچنوووین الزم اسوووتمیکنوووتقویوووت او را  عوووزت نفوووستووووانیم  موووی ،خوووانوادگی

و کوچوووک  اراده سسوووت و شخصووویت بوووی ،عملوووی کوووه موجوووب شوووود فرزنووودان   

 .(11، ص1394)کهوند،  کنیمشدت پرهیز  شوند، بهپنداشته 

 از شبهات نکردن پیروی

 دیگوری  معوانی ایون کلموه    1.اسوت  پوشیدگی و مشابهت معنای به لغت شبهه در

 آن در باطول  و حوق  کوه اسوت   چیوزی  شبهه .دارد نیز شک و اشکال احتمال اشتباه، چون

کوه بوه رفتارهوا و     شوود  گفتوه موی   ابهوامى  یا پرسش به شبهه ،دیگر عبارت به .نیست معلوم

                                                           
 مطابق فرهنگ معین .1



 یمجاز یدر فضا یاسالم یاز سبک زندگ ییها بخش دوم. جنبه

 

 
51 

 را خوود  ،شبهه .شود می باطل از حق شناخت در اشتباه منشأ و شدهوارد و عقاید  ها تصمیم

 تردیود  و شوک  دچار را افراد و مشکل را باطل از حق شناخت راه و نمایاند مى حق به شبیه

 .تا( فقه، بی ویکی) کند مى

 را شوبهه » :کنند می تعریف چنین را شبهه ،البالغه نهج 38 ۀخطب در انمنمنامیر

 ،نواک  شوبهه  اموور  در خودا  اولیواء  چراغ اما. است حق شبیه که گویند مى شبهه دلیل این به

 ،شوبهه  مسویر  در خودا  دشومنان  ۀکننود  دعووت  ولى ؛است هدایت راه ،راهنمایشان و یقین

 .«است کوردلى ،شانیراهنما و ضاللت

داده شوده   یفراوانو  تیو از آن، اهم زیو شوبهه و پره  ۀبه مقول ،ینید یها در آموزه

 :  دیفرما یو م کند یم هیاز شبهات توص زیما را به پره ،میاست. قرآن کر

َُ َمثا َلثث   َواَل» َلثَ  ب ثثِه ِعْلث   إ نَّ السَّثْمَع َواْلَبَصثثَر َو اْلُفثَذاَد ُکثثلُّ      َسْیَتْقث

 «ُأولِاَ  َکاَن َعْنُه َمْسُذوال 

 "اند ها، هم  مسئهل چشم و دل و چراک  گهش ؛نکن  رویپ  دان  از آنچ  نم"

 (36یۀ آ ء،اسرا ۀ)سور 

شوبهات فکوری شوامل     .شووند  بنودی موی   دسته مالی و فکری قسم دو بر شبهات

 بوا  کننود  موی  د و سوعی نو کن های فکری افراد تردیود ایجواد موی    مواردی است که در ارزش

 تغییر را ها آن های ارزش و کنند گمراه را مردم کننده، گیج های تحلیل و سخنان و ها بدعت

و حوالل و عودم امکوان    شبهات مالی بیشتر شامل مواردی است که به اختالط حرام  .دهند

 مربووط  مجوازی  فضوای  به و ماست نظر مورد اینجا در آنچه .مرتبط است تمیز میان آن دو

 .(1393 حقایقی،) است فکری شبهات انواع ،شود می
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 پورورش  و هوا  مسوتله  زایوش  هوا،  پرسش رویش بستر همواره دینی ۀاندیش ۀعرص

  انسان عقالنی های گنج برانگیختن الهی پیامبران رسالت ترین اصلی اساساا. است بوده فکرها

 ،البالغوه  نهوج ) اسوت  متعوالی  و معقول حیات ارزش و زندگی حقیقت به او متذکرساختن و

 و وضووح  آن بوا  هوا،  موقعیوت   ۀهمو  در و همواره بشری، حیات در باطل و حق (.اول ۀخطب

 عوواملی  و باشود  نمانوده  یشوک  و تردیود  جای کس هیچ برای که شوند نمی نمودار صراحت

چوون  عوواملی  توانود   می. دلیل ایجاد شبهه کنند می فراهم را اشتباه ۀزمین که دارند دخالت

همچنوین ممکون    .باشود  مغرضوانه  هوای  گیری هدف و واقعی مقاصد بیان در الفا  یینارسا

نتووان دلیول    ودارای دالیول مختلوف باشوند     دارد، وجود انسان اعمال در که حاالتی است

  .اصلی رفتار را تشخیص داد

 بوا را  دینوی  شوبهات  و دار جهوت  هوای  پرسوش  مختلوف،  های گروه و افراد امروزه

 ۀهم در بحث گذشته در. دکنن می توزیع گوناگونی های شیوه به و تولید متفاوتی های انگیزه

 تخصوص  و علم اهل از کوچکی  ۀمحدود در دینی، مباحث قلمرو ازجمله و فکری های حوزه

 مصوون  انگیوزان  شوبهه  دام در گرفتارشودن  از معمووالا  بوازار  و کوچوه  مردم و وجود داشت

 شوبهات  و شوایعات  شویوع  ۀو نفوذ، زمینو  گسترش سبب بهفضای مجازی در اما  ؛ماندند می

 بوه  ریزش درحال وقفه بدون شبهه توزیع و تولید و آمده فراهم انگیزی هول صورت به دینی

 در ناگهوان  و شوود  موی  مطورح  ای شبهه مجازی فضای در هرازچندگاهی .است مردم سمت

 شووبهات ایوون از بسوویاری .(1395)کیهووان،  شووود مووی فراگیوور ،جامعووه حقیقووی فضووای

 و اسوت  روز نوع مسوائل  از اغلب شبهات این ماهیت امروزه. دارند مغرضانه هایی گیری هدف

 است دین علمای ۀبرعهد شبهات این به ییگو پاسخ ۀوظیف. است متفاوت گذشته شبهات با

   .(1388 رهبری، معظم مقام)

نیسوت.   مقودور  افوراد  ۀهم برای ها آن به پاسخ و درک توانایی و شبهات شناخت

 ازدارد.  دربور را نتایج متعوددی   ،مردممیان  در ،حقایق عمدی ساختن مشتبه و شبهه القای
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 حوق  راه پوینودگان  به اعتمادی بی ،دین حقایق از مردم شناخت ضعف به توان می میان آن

 مرجعوی  نیز فقودان  و ها تبعیض ،ها یعدالت بی برخی ۀمشاهد و ای عده های کاری خالف براثرِ

هایی ماننود انتشوار سوریع     قابلیت علت کرد. فضای مجازی به اشاره شبهه رفع برای مطمتن

 ابزار مناسبی برای گسترش شبهات است. ،خبر مشخص باشد أمحتوا بدون آنکه منش

 هموین  به. است اجتماعی زندگی اصول ترین مهم از یکی آگاهی، و علم از پیروی

َو مثا َیتَّب ثُع َأْکَثثُرُُْ     »کننود   به پرهیز از گمان و شبهه اشاره می قرآن آیاترخی از ب دلیل،

هها، جهز از گمها      و بیشهتر آ  ؛ إ نَّ اللََّه َعلثی   ب مثا َیْفَعُلثونَ    إ الَّ َظّنا  إ نَّ الظَّنَّ الُیْغنی ِمَن اْلَح   َشْیاا 

 .سهازد  نمه   نیهاز  به   حه   از ا[ر انسا ] هرگز گما ، [ک  درحال ] ،کنند نم پیروى 

إ ْن َيتََّب ُعثوَن  » .(36آیۀ یونس  ۀسور) «است آگاه دهند، جام م ان آنچ  ب  خداوند یقین، ب 

 اسها    به   آنا  فقط از گمانهها  ؛اْلَأْنُفُسف َوَلَقْد َجاَءُُْ  ِمْن َرب َّه ُ  اْلُهَدى إ لََّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى

آنهها    پروردگارشا  بهرا   از سه تیک  هدا  در حال کنند  م  روینفس پ  و هها

 (.23)سورۀ نجم، آیۀ « آمده است!

توانیم  نمیکه اوضاعی در  و تحقیق بدون که شود می روشن ،آیاتاین  به  با توجه

یوا آن را   عمول بوه آن  یوا   ،ویمش معتقد موضوعی به نباید ،پیدا کنیم یقین و علم به چیزی 

 و فورد  بورای را  بزرگوی  خطورات  ،اتشوبه  فضای در حرکت و گمان از پیروی کنیم. داوری

 اجتمواعی،  هوای  فتنوه  بوروز  تووان بوه   این خطرات موی  ۀازجمل داشت؛ خواهد درپی جامعه

 آبوروی  خطرافتوادن  بوه  افوراد،  حقو  شدن پایمال دینی، اعتقادات تضعیف اخالقی، انحطاط

 ۀروحیو  رفوتن  ازمیان شایعات، بازار شدن پررونق جامعه، ارانزگ  خدمت دلسردکردن ،دیگران

 .(1393 حقایقی،) اشاره کرد بدبینی ایجاد و اجتماعی روابط رفتن ازبین تحقیق،



 زندگی دینی در فضای مجازی
 

 
54 

 

 شبههگمان و پرهیز از 

 کوه  وظیفه داریوم  مان اجتماعی و فردی زندگی سبکبخشی از  عنوان به ،ما ۀهم

 ؛اسوت  موا  مراقب حال همه در متعال خداوند که بدانیم . بایدکنیم پرهیز گرایی شبهه از اوالا

 گوامی  هور  و گووییم  می که سخنی هر و است آگاه ما افکار از حتی و است بصیر و سمیع او

 شوبهات  پخوش  و زدن دامون  ازبایود   ثانیواا  .شوود  موی  ثبوت  ما عمل ۀنام در ،داریم برمی که

   فرمایند: می زمر ۀسور از 18و  17 آیات خداوند در .ورزیم اجتناب مغرضانه

 

 وَ اللَُّه َُداُُُ  الَّذيَن ُأولِاَك َأْحَسَنُه َفَيتَّب ُعوَن اْلَقْوَل َيْسَتِمُعوَن الَّذيَن ِعباِد َفَبش ْر»

 «اْلَأْلباب  ُأوُلوا ُُْ  ُأولِاَك

 از و دهنههد مهه فرا گهههش را سههخنا  کهه  هههای  آ بنههدگا  مههرا بشههارت ده!  "

 و کهرده  هدایتشها   خهدا  که   هستند ی ها آ  کنند، م  پیرو  ها آ  بهترین

 "ندا نا  خرد صاحبا  ک  هستند ی ها آ 

 و فکوری  ۀبنیو  تقویوت  بودون  ایون آیوه بایود    به با توجه که کنند می برخی گمان

عبواد، بنودگان    نیو منظوور از ا اما  .کرد مواجه عقاید و افکار انواع با را ایشان ،مردم تحلیلی
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و  یفکور  ۀیو کوه بن  یلوذا تازموان   ؛خوب از بد را دارند صیکه توان تشخ استخاص خداوند 

 ،به حد کافی تقویت نشده اسوت سخن درست از نادرست  صیمخاطب جهت تشخ یلیتحل

کورد.  دعووت  او را بوه خودا و عمول صوال،     بایود   مواجه کرد و صورفاا  یاو را با هر نظر دینبا

هموراه بوا نقود     ،ردیو گ یدرمقابول او قورار مو    ،ینو یردیغ یحتو  ،اگر نظرات متنوع همچنین

صوورت   زیو ن یداوراثبات سخن حوق   یبرا تاایو نها باشد نانآن سخ یو اجتهاد یکارشناس

 .(1393 مجرد، ییبابا و ی)روحان ردیپذ

ازجملوه   ،گرفتواری  از پویش  ها آن شبهات به پاسخ و فرزندان سازی آگاه ضرورت

 (ع)علوی  ینمونمن د. امیرالشته باشن توجه داه آبباید مسلمان  ۀخانوادهر است که مسائلی 

 قورآن،  آمووزش  بور  مقودم  را این امور  (ع)حسن امام برومندشان فرزند به خویش وصیت در

 خواستم و: »فرماید می وصیتشان ابتدای در ایشان. داند می اسالمی احکام و شریعت تفسیر،

 آغواز  دیون  حرام و حالل و اسالم احکام و مقررات و قرآن آیات تأویل و خدا کتاب تعلیم از

 بوار ه ب ها هوس و هوی که شبهاتی که نگرانم نکته این از ولی ؛نپردازم دیگر سخن به و کنم

 این تذکر از بااینکه رو ازاین کند. دامنگیر نیز راو ت ،شده مردم میان اختالف موجب و آورده

 پایه کردن محکم اما [؛کند کدر و تیره راو ت آالیش بی ذهن که]چرا نیستم دلخوش ها شبهه

 هالکوت  از که سپارم چیزی دسته ب راو ت که است آن از بهتر [شبهه موارد کردن روشن و]

 اسوت  ممکون  بااینکوه  کونم،  رهوا  خبوری  بی ۀورط در راو ت یعنی] نیستم ایمن تو بر آن در

 اتی. در آستیمخالف ن دنیپرس سنالالبته الزم به ذکر است که اسالم با ذات 

 نیموارد به ا یاریو در بس... « ستلونکیو »آمده است  میاز قرآن کر یفراوان

سناالت  ،یپراکن داده شده است؛ اما منظور ما از شبهه زیسناالت پاسخ ن

 شبهه است. به ییگو پاسخ ینکردن به کارشناس برا مغرضانه و مراجعه
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 ایون  در خدایت امیدوارم [.نیفتی گمراهی به و نیابی را حق گوناگون افکار با برخورد هنگام

 .«فرماید هدایت راست راه به و کند عطا هدایت توفیق ها لغزشگاه

 أحوداثَکم  بوادِروا : »فرماینود  موی  گهرباری حدیث فراز در( ع)صاد  همچنین امام

 بوه  مخالفوان  افکار آنکه از پیش را خود نوجوانان المُرْجِتۀُ؛ إلَیهِمُ تَسبِقَکم أن قَبلَ بِالحَدیثِ

 .«بیاموزید حدیث رود، سراغشان

 مسوائل  هنوز باها  آن که گیرد صورت زمانی در فرزندان باید سازی آگاه و آموزش

فضوای مجوازی بسوتر انتشوار      ،گفته شدگونه که  هماناند.  ناک مواجه نشده شبهه نامناسب

 و پراکنوده  محتواهوای  بوه  دسترسوی  و مجوازی  دنیوای  فرزنودان بوه   ورود . باشبهات است

ذهون   ،هوا  موجود در رسوانه  اعتقادی فراوان شبهات مانند باطل افکار اینکه از قبل ،پرتراکم

 منظوور  بوه  ،بگیورد  کنتورل  در هوا را  آن رفتوار  و احساسوات  و کنود  تشوویش  دچوار  ها را آن

بایود   ،متوراکم  شورهای  میوان  در خیور  انتخواب  مهوارت  و تشوخیص  قدرت کردن مستحکم

 (1395)فاتحان،  کنیم منتقل آنان بهرا  الزم یها آموزش

 ها و گمان ها همقابله با شایع

مطالعوات   .ولی جوذاب  ،مبهم یشایعه، کوششی جمعی است برای تفسیر موقعیت

 کنود،  موی  پیدا بستگی دل شدت به چیزی به جمعیتی که وقتی دهد می شایعه نشان درمورد

اسوت کوه   موثق نوا  یشایعه، خبور  توان گفت می. شود تولید می متنوع و کامل طور به شایعه

 تکورار را از  شاعتبارشایعه یعنی  ؛است ها شده از آن نقلهای مردم یا مطالب  گفتهبر  مبتنی

از هرکس بپرسیم که علت صحت ایون خبور چیسوت،     وقتی .گیرد خود می وسعت پخشو 

   .(2، صتا )غفوری، بی «پس صحت دارد ،گویند چون همه می» :دهد پاسخ می
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ای که مردم با فقور   اما در جامعه ؛جوامع روا  دارد ۀوبیش در هم کمشایعه  ۀپدید

هوایی کوه    هوا و جمعیوت   نود، در بوین گوروه   ا رسانی سریع و صوحی، و دقیوق مواجوه    اطالع

بوه   . بسوته استعامل تشنج در جامعه  ،شایعهت. تر اس متداول ترند،و زودباور تر اندیش ساده

د اضوطراب اجتمواعی را افوزایش داده،    نو توان میها  آن ،ماهیت و قدرت تأثیرگذاری شایعات

هوا همچنوین    کنند. شوایعه چرخه اقتصاد را فلج  یا ،دنوری و تولید را کاهش ده میزان بهره

و  کننود دار  و کشوورها را خدشوه   هوا  همنسسو ، هوا  اعتبار اجتماعی افوراد، سوازمان   توانند می

های  ها و پدیده و سستی باورها را نسبت به سالمت اشخاص و واقعیت بدبینی و اعتمادی بی

 .(3تا، ص )غفوری، بی مختلف جامعه روا  دهد

ی گوو  پاسوخ  کوه  اسوت  نشوده  مودیریت  و افسارگسویخته  یفضای ،مجووازی فضای

 اتکا قابل مطالب منتشرشده در آن بنابراین اصالتاا ؛شود می منتشر آن در که نیست خباریا

 از دهویم و  تالقوی  مهبوا  مختلوف  منابوووع  از را و اطالعوات  اخبار بتوانیم اینکه مگر ،نیست

هوا، حورف    بررسووی کنیم تا بتووانیم از دل آن  خبری را منابع مختلف، های گروه و ها جناح

 شخص کنیم. مدرست را از نادرست 

 
 انتشار شایعه در فضای مجازی

درصووود افورادی   100از  ،شوود  منتشر می ای شایعه یوقتدهد  ها نشان می بررسی

وقتوی شوایعات    بیننود.  موی را  اش درصد تکذیبیه 20اند، در بهتریوون حالت  که آن را دیده

هرچوه  . آن وجود نوودارد ۀفرصت تکذیب و تحقیق دربار در بسیاری مواقع ،شود منتشر می
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بنوابراین کسوی کوه     ؛منودی بوه باورپوذیری آن بیشوتر اسوت      قوه الع ،تر باشوود دروغ بزرگ

المثول   ضورب  بوه  با توجهکند که مردم  آمیز بیان می اغرا آن را قدر  آن ،کند سازی می شایعه

اصول  اگر رسند که  می ه این نتیجهبدر ذهن خود  «تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها»

توانود از   کوه آن خبور موی    درحالی ،چیزی هسووت حتماا ،قدر هم بزرگ نباشوود اینموضوع 

های باورنکردنی را بپوذیریم و   درست نباشد. این عادت ماست که دوست داریم حرف ،یشهر

توا بگووییم    ،کنیمسرعت آن را بازنشر  بهانگیز است که دوست داریم  قدر برایمان هیجان آن

م. درواقوووع افوراد در   ایو  هم که این حرف باورنکردنی را بووه دیگران گفتو ای هاولین نفری بود

شوود کوه    می قدر تکرار  شوند و این دروغ آن فضای مجازی، گرفتار می ۀگسوویخت لجامبازی 

هی که اسوواس آن ممکن اسووت دروغ باشووود. گوا   درحالی ،حتماا صحت دارد ندکن میفکر 

باید به منابع حامی آن فرد هم مراجعوه   ،شووود می منتشرفردی  ای درخصوص شایعهوقتی 

نباید نادیده هم را اند. البته مستولیت اجتماعی افراد  ها در دفاع چه گفته کنیم تا ببینیم آن

 .(10، ص1396گرفت )فخاری، 

 سیاسوی  یهوا  نظوام  ۀهمو  برای و جا همه و همیشه آن، مهندسی و عمومی افکار

 ظهوور  و ارتبواطی  ابزارهای ۀکنند خیره گسترش با نیز امروز .است داشته اهمیت اجتماعی 

 کوه کوه   تاجوایی  ؛اسوت  یافتوه  مضاعف اهمیتی موضوعاین  ،مجازی فضای استثنایی ۀپدید

افکار  . توجه به مستلهشود می تعبیر «نرم جنگ» به افکار عمومی برای تصاحب نبرد امروزه

قورآن کوریم    .نمانده اسوت مغفول  ،ها انسانسعادت  و هدایت کتاب کریم، قرآن در عمومی

رسانی و مهندسی افکار عموومی، در   اطالع و ارتباطات ۀبرای ترسیم صراط مستقیم در زمین

کنود و   موی علوم و یقوین منوع     خوالف صراحت منمنوان را از پیوروی    بهاسراء  ۀسور 36 ۀآی

َُ ال وَ»فرماید:  می  َعْنثهُ  کثانَ  ُأولِاث َ  ُکثلُّ  اْلُفثذادَ  وَ اْلَبَصثرَ  وَ السَّثْمعَ  إ نَّ ِعْلث    ب ِه َلَ  َلْيَس ما َتْق

که   ] از چیز  ک  ب  آ  علهم نهدار  پیهرو  مکهن، زیهرا گههش و چشهم و دل        ؛َمْسُذال 

 6 ۀدر آیو همچنوین   «.ال قهرار خهاهنهد گرفهت   ؤهمه  مههرد سه    [ابزار معرفت هسهتند 
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 َقْومثا   ُتصثيُبوا  َأْن َفَتَبيَُّنثوا  ب َنَبثإٍ  فاِسث    جثاَءُک ْ  إ ْن آَمُنثوا  الَّثذينَ  َأيَُّهثا  يثا »فرمایود:   میحجرات  ۀسور

اگهر شهخف فاسهق      ،اید آوردهک  ایما   کسان ا   ؛ناِدمَن َفَعْلُتْ  ما  َعل  َفُتْصب ُحوا ب َجهاَلٍ 

 نهادان   به   را گروهه   مبهادا  .آ   حقی  کنیهد  ۀدربار است، برا  شما خبر  آورده

منوان را از  ندر ایون آیوه م  خداونود   «.شهید پشیما  خهد ۀکرد از آنگاه رسانید، آسیب

دسوتور   هوا  آنبوه   کنود و  منوع موی  ، وجو از درسوتی آن  پرسبدون  ،فاسقان پذیرش خبر از

 و  درست ربارۀد تحقیق بدون اخبار پخش .(12، صتا )غفوری، بی دهد تفحص می تحقیق و

 .است آفرین مستولیت آن، بودن  غلط 

 مشوهور  «اِفْوک »ماجرای  به که است شده اشاره داستانی به نور، ۀمبارک ۀسور در

 از گروهوی  ،اسوالم  گراموی  پیوامبر  حیوات  زموان  در که است قرار این از . این داستاناست

 کننود.  حضورت  آن ۀخوانواد  اعضای از یکی متوجه را ناروایی اتهام تا کردند توطته نامنافق

 ایشان و بود سنگین خدا رسول شخص و مسلمانان ۀجامع بر آن اثر و گسترده ماجرا ۀدامن

 عبورت  بورای  و ایشوان  قلوب  تسوکین  بورای  را سورۀ نور 20تا11 آیات آنکه تا ،شدند مکدر

 :  فرماید می آیات این ابتدای درخداوند  د.ش نازل ما زندگی ۀهمیش

 چهرا  ؛ُمثبن   إ ْفث    ُثذا  قثاُلوا  وَ َخْيرا  ب َأْنُفِسه ْ  اْلُمْذِمناُت وَ اْلُمْذِمُنوَن َظنَّ َسِمْعُتُموُه إ ْذ ال َلْو»

 و نبردنهد  خهد ب  نیک گما  مؤمن زنا  و مردا  ،شنیدید را بهتا  آ  ک  هنگام 

 فرماید:   میدر ادامه  (.12ۀ آی ،نور ۀسور) «؟آشکاراست بهتان  این نگفتند

؛ َواْلثآِخَرهِ  الثدَّْنَيا  ِفث   َأِلثي    َعَذاب  َلُهْ  آَمُنوا الََِّذيَن ِف  اْلَفاِحَشُه َتِشيَع َأْن ُيِحبَّوَن الََِّذيَن إ نَّ»

 عهکاب   شههد،  فهاش  آورنهدگا   ایمها   بهین  در بهدکار    همهت   دارند دوست ک  ها آ 

  .(19 ۀآی، نور ۀسور) «است آخرت و دنیا در شا برایدردنا  
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 بوه  تهموت  خداونود  دارنود،  را واحد نفس حکم نامنمن ،قرآن نگاه در که ییازآنجا

 شونیدن  زموان  در نامنمنو  سوایر  ۀوظیفو  لوذا  ؛داند می نامنمن ۀهم به تهمت را منمن یک

 .است آن با مقابله بلکه سکوت، حتی نه و آن انتشار نه و باور نه شایعات،

  آمده است: سوره همین 15 ۀآی در

 وَ ِعْلث    ب ثهِ  َلُکث ْ  َلثْيسَ  مثا  ب ثَأْفواُُِک ْ  َتُقوُلوَن وَ ب َأْلِسَنِتُکْ  َتَلقَّْوَنُه إ ْذ»

 «َعظي   اللَِّه ِعْنَد َُُو وَ َُي نا  َتْحَسُبوَنُه

 بهها  و گرفتیههد مهه  یکههدیگر  از زبهها  بهه  زبهها   را [بهتهها ] آ  کهه  آنگههاه"

 آسههها  را آ  و گفتیهههد مههه  ،نداشهههتید علهههم بهههدا  آنچههه  یتههها ها دهههها 

   "بهد بزرگ خدا نزد در ک  درحال  پنداشتید م 

 در اسوت  ممکون  شایعه انتشار زمان در رایج و بزرگ اشتباه سه براساس این آیه

 :آید وجود به جامعه

 ؛(بِاْلِسَنِتُک  َتلَقْوَنُه) آن از استقبال و همدیگر زبان از شایعه پذیرش .1

 بثهِ  َلُکث ْ  َلثْیسَ  وَ بَاْفواُُِکْ  َتقُوُلوَن) تحقیق بدون ناروا سخن و بازگوکردن شایعه  .2

 ؛(ِعل 

 نوزد  در آنکوه  حال ،(َُیمنا  َتْحَسُبوَنُه) است کوچکی خطای این کار اینکه بر بردن گمان .3

 (.َعظی  ِعْنَداللَِّه َُُو وَ) است بزرگ بسیار خداوند
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 َيُکثونُ  مثا  ُقْلثُت ْ  َسِمْعُتُموُه إ ْذ ال َلْو وَ» :فرماید می آمیز توبیخ لحن با ادامه در سپس

 نگفتیهد  ،شهنیدید  راا   شایع  وقت  چرا؛ َعظثي    ُبْهتان  ُذا ُسْبحاَنَ  ب هذا َنَتَکلََّ  َأْن َلنا

، نوور  ۀسور) «؟بگههییم  سخن  آ  ۀدربار نباید ،نداریم علم  آ  ب   راجع چه  ما ک 

که در باال ذکور   19 ۀآی در را فحشا دهندگان اشاعه و شایعه اهل تکلیف نهایت در  (.16 ۀآی

 بوراین  .کنود  موی بینوی   پویش  درناک عذابی آخرت و دنیا درها  آنبرای  ونموده  روشن، شد

 هتوک  و شوایعه  انتشوار  از قلبواا  اما ،نباشد پراکنی شایعه اهل خودش کسی اگر اساس حتی 

(. ْاْلفاِحَشثه  َتشثیعَ  َاْن ُیِحبُّثونَ  الَّثذینَ  ِانَّ)شود   خواهود  عذاب دچار ،شود خوشحال منمنی حیثیت

 خوشوحال  شوایعه  تورویج  و شنیدن از که یآن کس حتی و است سازنده توجه به این آیات،

 َالثی    َعثذاب  ) اسوت  آخورت  و دنیا عذاب شامل . عذاب،شود می آیه این حکم مشمول ،شود

 کوه  تعزیراتوی  و حدود بر عالوه دنیا، در عذاب از منظور رسد می نظر به و (اْلثاِخره  وَ الدُّنیا ِفی

 .بوود  خواهود  نیوز  دنیا همین در عمل مکافات کند، می تعیین گناه این برای اسالمی قوانین

خواهود   انسوان  انتظار در که است حساب روز در الهی غضب و خشم قطعاا هم آخرت عذاب

 را فسوادی  هرگونوه  نشور  بلکوه  ؛نیست دروغ و تهمت فقط فحشا ۀاشاع که است واض،. بود

 .(1396، محمدزادهاست ) تهمت و شایعه آن های مصدا  ی ازیک که شود می شامل

 مسلمانان واست  شده تأکید بسیار لهتمس اینبر  اسالمى روایات و قرآن آیات در

 در اموروز  اسوت کوه   چیزی . این هماناند شده منع، دانند نمی که مسائلی گفتن از شدت به

آن  واقعیوت  از اطوالع  سورعت بودون   بوه راحتوی و   بوه و صفحات مجازی  تلگرامی های کانال

   شود. می دست به دست
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 آراموش  زدن بورهم  درصودد  ،خوویش  شووم  نیوت  و قصد با که یافراد ۀدربار قرآن

انودازد،   می ولوله جامعه در که کنند می منتشر مجازی فضای در را اخباری و هستند جامعه

 :  فرماید می احزاب ۀسور پایانی آیات در و است داده شدید برخورد دستور

 

 اْلَمِديَنث ِ  ِفث   َواْلُمْرج ُفثونَ  مََّثَرض   ُقُلثوب ه    ِفث   َوالَّثِذينَ  اْلُمَنثاِفُقونَ  َينَتِه لَّْ  لَِّان»

 ُأِخثُذوا  ُثِقُفثوا  َأْيَنَمثا  مَّْلُعثوِننَ  * َقِليل ا إ لََّا ِفيَها ُيَجاو ُروَنَك َلا ُث َّ ب ه ْ  َلُنْغر َينَََّك

 اللَّثثهِ  ِلُسثنَّ ِ  َتج ثدَ  َوَلثن ( ص) َقْبثلُ  ِمثن  َخَلثْوا  الََِّذيَن ِف  اللَّثِه ُسنََّ  * َتْقِتيل ا َوُقتَُّلوا

 «َتْبِديل ا

 دررا  اسها   به   شهایعات  و دروغ اخبهار  که    انآنه  و بیمهاردد   ،منافقا  اگر"

 آنههها  ضهههدّ را  هههه برندارنهههد، خههههد کهههار از دسهههت ،کننهههد مههه  پخهههش مدینههه 

 .بماننهد  شههر  این در  ه کنار در  هانند نم  که اه  مدت جز و شهرانیم م 

 بهه  و دسههتگیر شهههند، یافههت کجهها هههر و شهههند مهه  طههرد جهها همهه  از ههها آ 

 اسهت  پیشین اقهام در خداوند سنت این .رسید خهاهند ها مجازات  رین سخت

 "یافت نخهاه   غییر  گهن  هیچ اله  سنت برا  و

  (62 تا 60آیات ،احزاب ۀسور)

کاریکاتور  طنز، شعر، انتشار با فردی اگر. کنند زندگی آرامش در دارند حق مردم

 و طورد  مجوازات  ابتودا  در خداونود  ،جامعه را ناآرام سازد مجازی، فضای در یا صوت و فیلم

 در افوراد  ایون  بورای  را قتل حتی شرایطی در و حبس و بازداشت بعدی مراحل در و تبعید

 یعنوی  ؛اسوت  بووده  گونه ایننیز  دیگر ادیان در فرماید می خداوند در ادامه .است گرفته نظر

 بوه  را جامعوه  امنیوت  کوه  افرادی یا فرد با حکومتی، هر. نیست اسالم برای فقط قانون این

 .(1394 نقل از قرائتی، بهکند )کیهان  می سخت دربرخو بیندازند، خطر
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 رعایت حجاب و عفاف

 ،هوووا آنرعایوووت و دانسوووتن حووودود شووورعی  ،در سوووبک زنووودگی اسوووالمی

هوور فوورد بووا هوور جنسوویتی بایوود حووریم مووورد       و  اسووتات مهووم یکووی از موضوووع 

توورین ایوون حوودود، مسووائل مربوووط بووه حجوواب و     یکووی از مهووم . نظوور را حفووظ کنوود 

مجووازی در نفوووذ فضووای   بووه  باتوجووهدر ایوون زمینووه اسووت.    اعفوواف و رعایووت تقووو  

 هووور توجوووه بوووه رعایوووت ایووون حووودود در ایووون فضوووا، در زنووودگی    ،دوران حاضووور

 تأثیر مهمی دارد.   یمسلمان

 ۀتوصووویه بوووه حجووواب شوووده اسوووت: سوووور ،در قووورآن مجیووود در دو سووووره

   فرماید: نور می ۀدر سورخداوند  احزاب. ۀمبارک ۀنور و سور ۀمبارک

 

ُفثثثثثُروَجُهْ  َذِلثثثثثَ   ُقثثثثثل لمْلُمثثثثثْذِمِنیَن َیُغضُّثثثثثوا ِمثثثثثْن َأْبَصثثثثثار ُِْ  َوَیْحَفُظثثثثثوا    »

   «َأْزَکى َلُهْ  إ نَّ اللََّه َخب یر  ب َما َیْصَنُعوَن

 ،دبپهشههههن را ههههها ا  رسهههههل مهههها، بهههه  مههههردا  مههههؤمن بگههههه  هههها چشههههم       "

محفههههههه   هایشهههههها  را که ههههههاه کننههههههد و فههههههرو  و اندامشهههههها  را  نگههههههاه

شههههما اصههههل  اسههههت و   [جسههههم و جهههها  ]دارنههههد کهههه  ایههههن بههههر پههههاکیزگ    

   "آگاه است ،کنید م البت  خدا ب  هرچ  

 (30 ۀآی ،نورسورۀ )
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 د:فرمای هم می 31در آیۀ 

ْبثِدیَن ز یَنثَتُهنَّ   ُیَوَیْحَفْظثَن ُفثُروَجُهنَّ َوَلا  َوُقل لمْلُمْذِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصثار ُِنَّ  »

 «ُیْبِدیَن ز یَنَتُهنََّظَهَر ِمْنَها َوْلَیْضر ْبَن ب ُخُمر ُِنَّ َعَلى ُجُیوب ه نَّ َوَلا إ لَّا َما

بپهشهند و فهرو     [نهاروا  نگاه از] را ها چشم  ا بگه مؤمن زنا  ب  ،رسهل ا "

رایش خههد را جهز آنچه     آو اندامشا  را از عمل زشت محفه  دارند و زینت و 

خههد   ۀ[مقنعه ]بر بیگان  آشکار نسازند و باید روسهر    ،شهد م ظاهر  قهراً

را رو  سههین  و گریبهها  خهههیش قههرار دهنههد و زینههت و جمههال خهههد را آشههکار  

   "نسازند

 (31 ۀآی ،ور)سورۀ ن

هوور مسوولمان، چووه موورد و    توووان فهمیوود کووه اوالا  موویاز مفوواد ایوون آیووات  

واه موورد مسوولمان، خوو هوور  ثانیوواا ؛در نگوواه خووود دقووت داشووته باشوود   چووه زن، بایوود  

زنووان بایوود پوشووش داشووته باشووند و آرایووش      ثالثوواا ؛دداموون باشوو  یووا زن، بایوود پوواک 

و زیوووور خوووود را بووور دیگوووران آشوووکار نسوووازند و درصووودد جلوووب توجوووه موووردان     

 در تعووالی خوودای کووه هووایی جاذبووه علووت بووه زنبووه  .(1359)مطهووری،  برنیاینوود

 هووایش تووا زیبووایی  اسووت یافتووه اختصوواص پوشووش حکووم اسووت، نهوواده او وجووود

کنوود  پیشووگیری بیگانووه مووردان تحریووک از و باشوود منحصوور خووویش محووارم بووه

 .(6، ص1395)نصرتی، 
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 رعایت حجاب توسط زن و مرد در فضای مجازی

 

  داریم:نیز احزاب  ۀدر سور

یا َأیَُّها النَّب یُّ ُقْل الْزواج َك َو َبناِتَك َو ِنساِء اْلُمْذِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیه نَّ ِمثْن َجاَلب یثب ه نَّ ذِلثَك    »

به  همسهرا  و دخترانهت و     ،اى پیامبر ؛ُیْعَرْفَن َفال ُیْذَذْیَن َو كاَن اللَُّه َغُفورا  َرحیما َأْن   َأْدنى

هاى بلند[ خهد را بر خهیش فروافکنند، ایهن    روسرى]  ها زنا  مؤمنا  بگه: جلبا 

و اگهر  هاکنه    ]کار براى اینک  شناخت  شهند و مهرد آزار قرار نگیرنهد بهتهر اسهت    

 «رحهیم اسهت   ۀخداوند همهاره آمرزند [ هب  کنند ،ها سر زده از آ خطا و که اه  

 .(59 ۀآی ،احزابسورۀ )

بلکه بر حفظ  ،گوید سخن میپوشش و حجاب زنان  ۀتنها درمورد نحو نهاین آیات 

  احزاب هم داریم: ۀسور 53آیۀ  کند. چنانچه در میکید أحیا و نگاه نیز ت

ََْهثُر ِلُقُلثوب ُكْ  َو   َو إ ذا َسَأْلُتُموُُنَّ َمتاعا  » َفْسَاُلوُُنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلُكْ  َأ

 ؛ ُقُلوب ه نَّ
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همسهرا   ] هها  آ از   [عهاریت  صههرت  ]به  که  چیهزى از وسهایل زنهدگ  را      هنگام و 

ههاى شهما و    ایهن کهار بهراى پهاک  دل     .از پشهت پهرده بخهاهیهد    ،خهاهید م  [پیامبر

 «.ها بهتر است آ 

اموا اسوتاد مطهوری     ،درمورد همسران پیوامبر نوازل شوده اسوت    هرچند این آیه 

کوه   کنود؛ چنوان   آداب معاشرت زن و مرد با یکدیگر را مطرح موى  ۀمستلنویسد این آیه  می

 خصووص در روایوات متعودد نیوز در    .(1359)مطهوری،   در همین موضوع بودنیز صدر آیه 

اف از نکاتی است که باید عف بسیار سفارش شده است. ها اهمیت آن و عفاف و حیا  ،حجاب

 ،آمیوز  تحریوک  و انجوام رفتارهوای   و استفاده از کلمات هم در گفتار و هم رفتار رعایت شود

 مجاز نیست.

قیدوبند  بیتصاویر مستهجن و روابط  ،کند در فضای مجازی بیداد میآنچه امروزه 

 و فحشوا  ۀاشواع  اینترنوت،  منفوی  پیامدهای از هاست. یکی نگاری هرزهزنان و مردان و انواع 

آیا حیا در فضای مجوازی   :ال این استنحال س .است جنسی تحریک و اخالقی بندوباری بی

آیا مباحثی مثل محرم و نوامحرم، پوشوش و ارتباطوات     ،برای نمونه شود؟ میتعبیر متفاوت 

  متفاوت است؟ ،ها از نظر رعایت حریم ،خصوصی در فضای مجازی

. متأسوفانه  اسوت  آن فرهنوگ  از ناشوی  کوه  است هایی ارزش صاحب ای جامعه هر

 و بنودوبار  بوی  فرهنوگ  ازمتأثرشودن   موجوب  بوه  اسالمی جوامع در مترقی های ارزش برخی

 داشوتن  اهمیوت  زن، عفاف و حیا مثل هایی ارزش. است شدن کمرنگ درحال ،غرب گر اباحه

 یهوا  ویژگوی  از انود.  جملوه   این از بدن نمایی عریان قب،نیز  و آن جنسیت نه و انسانوجود 

 قورار  ای گسوترده  انتشار نوع هر در معرضشدت  بههر محتوایی  که است این مجازی فضای

نحوی  بهکه  آن هستند درصدد هریک که است گوناگونی های فرهنگ گذرگاه فضا این. دارد

 و تور  پررنوگ  حضوور  کوه  خواهود داشوت   نفووذ بیشوتری   فرهنگوی  اما ؛دکنن عرضه خود را

 فرهنوگ  جوز  فرهنگوی  غالوب،  فرهنوگ  آن کوه  اسوت  سبب بدین .باشدداشته  تری گسترده
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 طوور  بوه  وافور،  تالشوی  و وسویع  امکانات کارگیری صحی، هب با که چرا ؛نیست غرب قدرتمند

 .(1391 )موسوی، است شده عرصه این تاز یکه و را عرضه کرده خود ای گسترده

 زنانگی میان مرز ،امروز دنیای در اینترنت نظیر تعاملی های رسانه ویژه به ها رسانه

 هوای  شوبکه روا   بوا  مستله این. اند درنوردیده را عمومی و خصوصی فضای نیز و مردانگی و

 اعتقوادی  حجواب  موضووع  به که غیرمسلمان کشورهای حتی واست  هگرفت قوت اجتماعی

 انود  نبووده  نصویب  بوی  ،کاربران پوشش از استفاده سوء مانند ،فضاها این منفی آثار از ندارند،

 .(1392)فرتخون، 

طوور نتیجوه گرفوت کوه امنیوت فرهنگوی در        اینتوان  می مطالب فو  توجه بهبا

ی فردی است. بورای  ها لزوم رعایت حریم دربارۀمجازی در گرو آموزش افراد جامعه  ۀجامع

مخاطوب  صورت شوفاف بایود مشوخص شوود.      همجازی چند نکته ب ۀمخاطب و بازیگر جامع

عفاف و مصادیقش در زندگی واقعوی   ۀپای همفضای مجازی باید عفاف را در این فضا  دار دین

 دردسوترس عنوی حفوظ حجواب ظواهری و     ی مجوازی  ۀجامعو  در عفاف رعایت .کندرعایت 

قرارندادن اطالعات، فیلم و عکوس شخصوی و بودون حجواب از خوود و اطرافیوان و حتوی         

 ۀعفواف در جامعو   تیرعا .شخصی و اجتماعیی ها استفاده از اطالعات جایگزین در پروفایل

آن حفظ کیان خانه و خوانواده از   جیاز نتا یکیاست که  یفرهنگ تیحفظ امن یبرا یمجاز

 .(1393 )سیدماجد، و پاشیدگی است هرگونه انحراف

توان به دالیول فقهوی آن    می ،فرهنگی برای رعایت حجاب و عفافبر دالیل  عالوه

. این امور  شود میفحشا  ۀحجاب در فضای مجازی موجب اشاع نکردن رعایت. کردنیز توجه 

 شود:  استنتا  می سورۀ نور 19 ۀآی از اینوضوح  به
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 ِفثث  َأِلثثي   َعثَذاب   َلُهثثْ  آَمُنثوا  الَّثثِذيَن ِفث   اْلَفاِحَشثثُ  َتِشثيعَ  َأْن ُيِحبُّثثوَن الَّثِذينَ  إ نَّ»

 «َواْلآِخَرة الدُّْنَيا

 شهیهع  ایما  اهل میا  در را امر منکر  دارند دوست ک  کسان  درست   ب"

   "بهد خهاهد دردنا  عکا  آخرت و دنیا در برایشا  دهند،

مون أذاع فاحشوه کوان    »آموده اسوت:    )ص( مدر روایتی از پیوامبر اکور  همچنین 

سازد، هماننود شخصوی اسوت کوه آن را      امر منکری را فاش می ؛ شخصوی کوه کمبتدیها...

در روایت دیگری نیز آمده است:  .(578ص  ،االعمال االعمال و عقاب ثواب)« آغاز کرده باشد

درموورد شخصوی   ؛ شخصی که امر منکری را  أتاها... و من سمع فاحشه فافشاها کان کمن»

 ،12  الشویعه،  وسائل)« آن عمول خواهد بود ۀدهند انجامبشنود و آن را فاش سازد، همانند 

 .(296ص

 از اوالا عریوان  نیموه  و عریوان  تصواویر  دادن نموایش  کوه  توان نتیجه گرفت لذا می

 ،(1388پورقهرمانی،  و بود )بای خواهد حرام عملی و است مذکور روایات و آیه مصادیق بارز

سازی و ترویج روابط و اختالط زن و مرد و انوواعی دیگور از محرموات در     عادیموجب  ثانیاا

که خود  بودسبک زندگی کفار خواهد  موجب الگوسازی از فضای حقیقی خواهد شد و ثالثاا

 .(1392از محرمات دین است )شهریاری، 

های مبتذل و مسوتهجن، موجووب گرفتوارشوودن     و فیلم خصوصی انتشار تصاویر

رسواندن بوه دیگوران     یواری مصودا    علتشود و به این  دیگران در منجالب گناه و فساد می

بووده و از آن نهوی   عملوی حورام    مائده سورۀ 2ۀ آی در است که بوه تصری، برای انجام گناه

 .«نشههید  ههم  دسهتیار   عهدّى  و گنهاه  در و ؛َواْلُعثْدَوان   اْلثإ ْث    َعَلثی  َتَعثاَوُنوا  َوَلا: »شده است

 ۀمقدمو  ،بر نظر اکثر فقهوا از گناهان است و بنا ،آلود شهوته همچنین از نظر شرع اسالم نگا
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نگواری در   هورزه حجواب و نیوز انوواع     نکوردن  که حفوظ  ییعمل حرام نیز حرام است. ازآنجا

، این افزون برتوان به حرمت آن پی برد.  می ،نگاه حرام است ۀفضای مجازی، مقدم ۀمحدود

انتشار تصاویر افوراد در موواردی موجوب سوءاسوتفاده سووودجویان از صواحبان تصواویر و    

 عمل حرام است.  ۀمقدمکه خود شود  ها می استثمار جنسی آن

 

حدود ارتباط با نامحرم  ،شود میلی که در فضای مجازی مطرح ئیکی دیگر از مسا

... و کننودگان  مصورف  مانودن  ناشوناس  آسوان،  دسترسی ،اینترنت های ویژگیاز  برخی است.

 میوان  دینی ۀجامع بر حاکم هنجارهای حفظ بدون و مقدمه بی این فضا امکان ارتباط .است

 را ممکن و تسهیل کرده است.  جوان و نوجوان پسر و دخترجنس  دو

میوان دو زن و مورد نوامحرم     نکردن کید فراوانی بر خلوتأت اما اسالمیدر روایات 

 کوانَ  بَیوت   فوی  خُلِّیوا  إذا وَالمَورأَۀَ  الرَّجُولَ  فَإِنَّ» :داریم (ع)نانچه از امام صاد شده است. چ

 .«هوا شویطان اسوت    سوومی آن  ،رگاه دو زن و مرد نامحرم خلوت کننود ه الشَّیطانَ؛ ثالِثُهُمَا

 لهوا  لیس بامراۀ رجل یخلوا ال فانه النساء محادثۀ و ایاک» فرمود: (ص)پیامبر اکرمهمچنین 

 «دیفرهنگ فرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهد تیمصون»به  فیبنا به تعر

را  یمجاز ی. ضرورت توجه به موضوع عفاف در فضاندیگو یم یفرهنگ تیامن

 تیرعا تیطورکه اهم دانست؛ همان یفرهنگ تیامن نیتأم قیاز مصاد توان یم

 تیامن یاست. ما برا یاجتماع تیامن جادیا ،یواقع ۀو حجاب در جامع ایح

. در میدار مانیاز فحشا در جامعه، به لزوم عفاف در جامعه ا یریو جلوگ شتریب

 .شود یعفاف م تیموجب ضرورت رعا زه،یانگ نیهم زین یمجاز ۀجامع
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راستی هیچ مردی با زن نوامحرمی   بهگو و اختالط با زنان بپرهیز. و از گفت؛ بها هم اال محرم

 .(1392)محمودی،   کند میو رغبت پیدا ابه  شمگر اینکه در دل ،گوید میدر خلوت سخن ن

 فرد که قلمرویی در وقتی .کند می پرهیز دیگران حضور در و آشکار کارها در برخی از انسان

 آن بماند، مخفی دیگران چشم از او رفتار و باشد نداشته حضور دیگری کس دارد،قرار آن در

« اینترنوت  خلووت »خلووت   بوارز  یها مصدا  از یکی. نامید شخصی خلوت توان می را قلمرو

 .(1391 )موسوی، است

ای مجوازی نیوز چوون فضوای     توان نتیجوه گرفوت در فضو    می ،ه شداز آنچه گفت

همان رغبتی که رسول . کردگو با نامحرم دقت و کیفیت گفت حقیقی باید بر حدود روابط و

آن هموان   ۀپیونودد و نمونو   موی اغلب در فضای مجازی نیز به وقوع  ،اند کردهخدا از آن یاد 

 بایود  برقراری ارتباطات در اینترنوت اسوت.   ۀیی است که نتیجها ها و دلبستگی انواع آشنایی

 رفتواری  از بوازتر  مجازی رفتار و داد قرار کالم مجازی، فضای در را واقعی رفتار شود سعی

 بوا  حوال  بوه  توا  واقعوی  دنیوای  در کسوی  اگر مثال برای ؛است پیرامونی در محیط کهنباشد 

 نووعی  شخص، این برای در اینترنت نامحرم با چت است، نکرده خصوصی صحبت نامحرمی

 دلخوواهش کسی مطابق با سبک زندگی دینی  اگر همچنین .آید می حساب به هنجارشکنی

 شدر پروفوایل  خود تصویر گذاشتن با ببینند، دیگران را باحجابش تصویر حتی ندارد تمایل

 .شوود  منجور  عملوی  هوای  لغوزش  بوه  است ممکن کار این و کرده عمل خود عرف برخالف

 رفتارهوای  موواقعی  در اسوت  شایسوته  اما ؛است شده بازتر اینترنت در رفتارها است بدیهی

 بوه  توانود  موی  تطبیوق،  و مقایسوه  ایون . زد محوک  دنیای واقعوی  در برخوردها با را مجازی

 .(22، ص95کند )نصرتی،  کمک مجازی فضای از استفاده نوع ترشدن واقعی
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 تطبیق رفتار با نامحرم در فضای مجازی با دنیای حقیقی

کوورد کنوویم کووه همووواره بایوود توجووه      موویکیوود و یووادآوری  أبووار دیگوور ت 

و نووواظر بوور اعموووال بنوودگان خوووویش   خداونوود در هوور زموووان و هوور مکوووان شوواهد     

 چووه در فضووای حقیقووی و چووه در فضووای مجووازی، چووه دیگرانووی باشووند و        ؛اسووت

 حجوووابهمچنوووین  چوووه مجوووازی. چوووه نباشوووند، چوووه خلووووت حقیقوووی باشووود و  

 نیوووز نوووامحرم دربرابووور زن رفتوووارکردن و کوووردن صوووحبت پوشوووش، نووووع شوووامل

 کووه اسووت حجوواب ه وسوویلهبوو و کنوود حفووظ را خووود بتوانوود زن تووا ،بووود خواهوود

خالصوووه مطلوووب آنکوووه حفوووظ حجووواب و عفووواف   .باشووود ارزشووومند توانووود موووی زن

اغلووب بوور زنوودگی در فضووای واقعووی   بلکووه ثر اسووت، نتنهووا در فضووای مجووازی موو   نووه

موووانع پدیدآمووودن انوووواع مشوووکالت     . حجووواب و عفووواف ثیرگوووذار اسوووت أنیوووز ت

و  کنووود مووویفرهنگوووی را در جامعوووه ایجووواد و امنیوووت شوووود  مووویفرهنگوووی و روانوووی 

)لعلکووم تفلحووون( بووه فووالح و رسووتگاری      نووور ۀسووور 31 ۀانتهووای آیوو  بووه  باتوجووه

 شاءاهلل. ان ،منجر خواهد شد
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 رحم ۀصل

 در و اسووووت پیوسووووتگی و اتصووووال معنووووای بووووه «وصوووول» از «صووووله»

 ایجووواد افوووراد میوووان پیونووود و قرابوووت کوووه رفتووواری و عمووول بوووه معنووووی مقووووالت

 محبووت، معنووای بووه رحووم ۀصوولشووود.  مووی اطووال  ،بخشوود مووی تحکوویم یووا کنوود مووی

الوودین،  شوورفسووت )ها آن بووا بازدیوود و دیوود و نزدیکووان و خویشووان بووه رسوویدگی

 .(27، ص 78

ا  قائول   العاده فو رحم و کمک و محبت به خویشاوندان اهمیت  ۀصل رایاسالم ب

خویشوان و بسوتگان    قطوع رحوم و بریودن رابطوه از    در سبک زندگی اسالمی شده است و 

ترین  بافضیلتاز  ،پس از ایمان به خدا این پیوند چنان مهم است که .است شدهنهى  شدیداا

 :  فرماید می ارحام ۀصل ۀدربار تعالی و تبارک خداوند. آید میشمار  بهاعمال دینی 

  «َرِقیًبا َعَلْیُکْ  َکاَن اللََّه إ نَّ َواأَلْرَحاَم ب ِه َتَساءُلوَن الََِّذی اللََّه َواتَُّقوْا»

 

 یز ک  چ  هنگام[ معترفید او عظمت ب  همگ ] ک  بپرهیزید خدا از و"

 [بهها رابطهه  قطههع] از نیههز و یههدبر  ، نههام او را مهه یههدخهاه  مهه یکههدیگراز 

   "است شما مراقب خداوند زیرا کنید، پرهیز خهد خهیشاوندا 

 (1 ۀآی، نساءسورۀ )

به  ،شدآورده بقره که در بخش قبل  ۀسور 83نساء و  ۀسور 36در آیات همچنین 

  کید فراوان شده است.أکردن به اقوام ت نیکی
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از واجبات دینی شمرده شوده اسوت )جووادی     صلۀ رحم ،به اجماع عالمان شیعه

( ععلوی) از حضورت  . انود  کرده تأکید صلۀ رحمنیز بر اهمیت فراوانی روایات  .(1391آملی، 

 أمَور  سوبحانَه  اهللَ اِنَّ االِسوالم  موجبواتِ  لَمِون  االرحام صلهَ انَّ»که فرمودند:  است نقل شده

 و ارحوام  اکورام  بوه  سوبحان  خداوند و است اسالم دین واجبات از رحمصلۀ  بِإکرامِها؛ همانا

 صِولوُا » فرماینود:  موی همچنوین  ایشوان   .(406 ص )غوررالحکم، « است فرموده امر خویشان

« باشد کردن سالم با هرچند کنید، صلۀ رحم ،خویشان و بستگان با ؛بالتّسلیمِ لو و أرحامَکُم

 صولهُ  ثواباا الخیرِ أعجَل انَّ» نقل شده است:( نیز صرسول خدا)از  .(155 ص ،2   الکافی،)

 )الکافی، «رسد می انسان به که است خیری کار پاداش ترین سریع ،صلۀ رحم پاداش الرَّحم؛

 الغائِوبَ  و اُمَّتوی  مِونْ  الشّواهِدَ  اُوصِیَ» :همچنین از ایشان روایت شده است .(160 ص ،2  

 سوفارش  ؛الورَّحم  یَصِولَ  أن القیامَوهِ  یووم  الوی  النّساءِ أرحامِ و الرجالِ اصالبِ فی مَن و مِنهُم

 موادران  رحوم  در و پودران  پشوت  در کوه  را کسوانی  و را اموتم  از بانیغا و حاضران کنم می

 زیورا  باشود؛  راه سوال  یک ۀفاصل به گرچه کنند، صلۀ رحم که قیامت روز تا هستند خویش

 .(158 ص ،2   )الکافی،« است دین ءجز صلۀ رحم

گذراندن زموان در   واض، است کهچیست؟  صلۀ رحمثیر فضای مجازی بر أحال ت

برگووزاری جووایگزین کنوود و  موویهووا را بوورای زنوودگی حقیقووی کمتوور  فضووای مجووازی وقووت

ز سووی دیگور   ا .شوده اسوت   هوا  در برخوی از خوانواده   صلۀ رحوم های خانوادگی و  دورهمی

 صولۀ رحوم  . وآمود و دیدوبازدیود نیسوت    رفوت  به، تنها منحصر صلۀ رحمکه توان گفت  می

نیواز   ،گوران دیدرخواسوت  پیش از  فرد کهمصادیق فراوانی دارد و مصدا  کاملش این است 

 خویشواوندی  هور  بوا  پیونود  و صولۀ رحوم   . پوس کنود  شانخوشحال وکرده را برطرف ها  آن

 سوالم  بوه  نیکوودادن  پاسوخ  یا او به کردن سالم به تنها گاه که چنان ؛اوست شأن با متناسب

هوای مختلوف    در موقعیوت  صولۀ رحوم  به نوع  (عامام صاد ) .(1391اوست )جوادی آملی، 

التَّواصُلُ بَینَ األَخوَانِ فِی األخوَانِ فِی الحَضَرِ التَّزاوُرُ وَ فِوی السَّوفَرِ   : »ندا و فرموده کردهاشاره 
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 «نگوواری اسووت وطوون، دیدوبازدیوود و در سووفر، نامووه  رالتَّکاتُووبُ؛ پیونوود میووان دوسووتان د 

 .(494ص، 8 ، الشیعه وسائل)

و کورده  هوا را کوتواه    راه ،بوودن  فرامکانیفضای مجازی به دلیل ویژگی فرازمانی و 

سرعت از احوال یکدیگر مطلع شوند. وقتی اقوام در شوهرها یوا کشوورهای     بهتوانند  افراد می

نوردد و اطوالع بور احووال     میرا درهم  ها فضای مجازی این فاصله ،کنند متفاوت زندگی می

 ها توان مدت میلذا  ؛استکم ارتباط در این فضا  ۀعالوه هزین هکند. ب میرا بسیار ساده  ها آن

کوردن خویشواوندان و    خوشوحال دفعات متنواوب بوا اقووام و آشونایان در ارتبواط بوود.        بهو 

رسد ارتباط  پس به نظر می ؛است صلۀ رحمنگاری از مصادیق  نامهو نیز  ها آنکردن به  سالم

 هوا و... نیوز از   و ایمیول  هوای مجوازی   ، ارسال پیام در شوبکه ها با آنان ازطریق تشکیل گروه

مجازی نام نهاد. ایون یکوی از    صلۀ رحمتوان آن را  میبه حساب آید که  صلۀ رحممصادیق 

 تواند ما را برای برقراری سبک زندگی اسالمی یاریگر باشد. میمزایای اینترنت است که 

 
 استفاده از فضای مجازی برای صله رحم

در فضای مجازی نیز درست مثل فضای حقیقوی   صلۀ رحمکه کرد توجه اما باید 

های خاص این فضا ممکن اسوت تاحودودی    ویژگی ۀواسط به وهای مشخصی دارد  چارچوب

کوردن   رحوم  صولۀ سورزدن و    هوم   بوه  این زمانی ۀکه محدود مراقب بودباید  متفاوت باشد.



 یمجاز یدر فضا یاسالم یاز سبک زندگ ییها بخش دوم. جنبه
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زمانوه و   هموه گو از حدود مجواز خوود خوار  شوود. ارتبواط      و نباشد که این گفت ای گونه به

 ؛تر فراهم کنود  غیبت راحت و سخنان لغوشدن  گفتهتواند زمینه را برای  میدسترسی ساده 

 صولۀ رحوم  توان از فضای مجازی در زمینوه   میرسد با رعایت حدود شرعی  میپس به نظر 

 حداکثر بهره را برد.

 

 



 

 

  



 

 

 
77 

 

 

 

 

 ها بندی و توصیه جمع

و گیورد   موی ثیر أتو  هوا  آنهوای   ها و نگورش  از باورها، ارزش ها انسانسبک زندگی 

هوم در   ،. سوبک زنودگی  آیود  درموی از افوراد  ای  فرد یا مجموعهزندگی صورت روال غالب  به

ثیرگذار است و هم در زندگی اجتماعی. در سوبک زنودگی اسوالمی، تفکور     أزندگی فردی ت

بودن سوعادت و   منتجهمچنین توجه به زندگی اخروی و  و دینی و توجه به عبودیت انسان

ثیر أعملکردش در ایون دنیوا، بور رفتارهوا و روش زنودگی او تو       ۀابدی انسان از نحوشقاوت 

 ثیرأاز این تفکور تو   ،های زندگی انسان یکی از بخش در جایگاهگذارد. فضای مجازی نیز  می

پذیرفته و ضروری است که فرد مسلمان هنگام حضوور در آن بوه سوبک زنودگی اسوالمی      

 توجه داشته باشد.

در . گوذارد  موی ثیر بیشتری أهای زندگی انسان ت برخی از بخشفضای مجازی در 

 :ها منثرتر است در آنکه این فضا شده پرداخته  زیر موارد ۀاین کتاب به مجموع

 برای تموامی بنودگان خودا مشوخص شوده       یاصل مثابه کرامت انسانی در قرآن به

اما باید بوه اصول    ؛توانند اطالعات را منتشر کنند میاست. افراد در فضای مجازی 

چنانچه این انتشار اطالعات، مخل حقو  و حیثیت  و کنندها توجه  کرامت انسان

 .داده نخواهد شد ها به آن مجوزاین  ،دیگران باشد
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  تأکیود ن ه آحریم خصوصی افراد ازجمله مواردی است که در اسالم بو 

 ن دینوی آبوروی بورادرا   کننددر فضای مجازی باید سعی افراد فراوان شده است. 

 هوا  آن ۀو بدون اجاز رندهمت گما ها اسرار آن نشدن اه افشب وحفظ کنند  خود را

حفظ حریم خصوصوی  جهت در . همچنین بایددونوارد نش شان در حریم خصوصی

در اختیوار   ،مربوط به حوریم شخصوی اسوت    یزی را کهچ و آنکنند تالش خود 

 .هندعموم قرار ند

  مطابق آیات قرآن بوه  . کرده استآداب معاشرت توجه قرآن از ابعاد مختلف به

 ؛رفتارش با دیگران همراه با احسان باشود  که است انسان مسلمان توصیه شده

کوه  و توجه داشته باشویم  کنیم  دقت برخورد با دیگران کامالا ۀلذا باید در نحو

ن ادر آیوات مختلوف بوه منمنو    . همچنین شودبا تمامی افراد با نیکویی برخورد 

معوروف، سودید، لوین،    کوالم  از وگوو بوا دیگوران     در گفتتوصیه شده است که 

گوهای فضوای مجوازی نیوز    و لذا در گفت ؛حسن، سالم، کریم و... استفاده کنند

 در مقابول  نباید افرادو براساس خشم و عصبانیت نباشد. باشد سخنان باید نرم 

چنانچوه   .کننود  از توهین پرهیوز الزم است  و کنند خطر احساس دیگری زبان

 اثرگوذار  و انسوانی  منصفانه، بیان با باید ند،به موضوعی اعتراض کن ندخواه می

در سبک زندگی اسوالمی در فضوای مجوازی توجوه بوه محتووای        .کنند مطرح

ست. سخنی بایود  ا منمن ضروری فردگفتار و منبع خبر و زمان گفتار و... برای 

تنهوا   نوه یعنوی   ؛الزم برخوردار باشداز استحکام و اتقان  شود که  شنیدهگفته و 

باید راست گفت و از دروغگوویی اجتنواب ورزیود، بلکوه بایود سوخن سسوت و        

   پایه نیز نباشد. بی

 و گذارد  می مستقیم تأثیر خانواده در تربیتی اسالمی، بر الگوهای زندگی سبک

هوا   رسیدن ابعاد معنوی و شخصیتی انسان کمال بهباعث باید تربیت براساس آن 

 اسالم های است. آموزه شده داده فرزند تربیت به خاصی اهمیت اسالم . درشود
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 قبوال  در را او بلکوه  ؛دانود  می خود اعمال مستول را انسان تنها نه کریم، قرآن و

 حوواد   درمقابول  را اش خوانواده  خواهود  موی  وی از و دانسوته  مستول خانواده

توانود   موی  ،کوه دارد ای  فناورانوه فضای مجازی با ابزارهای  کند. حفظ گوناگون

اموا بایود توجوه     ؛دشوو کمک به تربیت فرزندان استفاده برای  ای وسیله مثابه به

 أمنشو  ،خصوص والدین ، بهاز آن خانواده اعضای ۀروی بی و نامعقول ۀاستفادکرد 

ابتودا   ،بورای فرزندانشوان   ییعنوان الگوو  بههای فراوان است. والدین باید  آسیب

در فضای مجازی کنترل داشته باشند. همچنین  شانمدت زمان حضور برخود 

آنچوه خودا   »تواننود از ابزارهوایی ماننود     موی برای مدیریت حضور فرزندانشوان  

و توالش کننود    نمووده  اسوتفاده  خوانوادگی  ای و قراردادهای رسانه «پسندد می

و  بوا نمواز   یجاد پیوند عاطفی فرزندانکمک ا بهآنان داری را در و باز انیروی تقو

در آنووان و  بصوویرت و تقویووت بیوونش ، ازدوا ، تقویووت حیووا  ،مراکووز دینووی 

 .  کنندو... تقویت  دهی بخشی و شخصیت کرامت

 بوا  را دینوی  شوبهات  و دار جهوت  هوای  پرسش مختلفی های گروه و افراد امروزه 

. در فضوای  کننود  موی  توزیوع  متنوعی های شیوه به و ولیدت گوناگون های انگیزه

صوورت   وقفوه  بودون  ،شوبهه  توزیوع  و و نفوذ، تولیود  گسترش سبب بهمجازی 

، وظیفه مان اجتماعی و فردی زندگی بخشی از سبک عنوان به ما ۀهم .گیرد می

نواظر   حال همه در متعال خداوند بدانیم و کنیم پرهیز گرایی شبهه از اوالا داریم

 .ورزیم اجتناب مغرضانه شبهات پخش و زدن دامن از ثانیاا .ماست بر

 بودون  ،سورعت  بهراحتی و  بهشایعات  ،و صفحات مجازی تلگرامی های کانال در 

 ،اسوالمى  روایوات  و قورآن  آیات در شود. می دست به دست ،آن واقعیت از اطالع

 دربوارۀ  قورآن  .انود  شوده  منع ،دانند نمی که مسائلی گفتن از شدت به مسلمانان

 زدن بورهم  درصودد بوا پخوش شوایعات     خوویش  شوم نیت و قصد با کهافرادی 

 ولولوه  جامعه در که کنند می منتشر را اخباری وهستند  مردم و جامعه آرامش
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 دربوارۀ بایود   موی لذا فورد مسولمان    ؛است داده شدید برخورد اندازد، دستور می

 حساسیت فراوانی داشته باشد.  در فضای مجازی پذیرش و انتشار مطالب 

  خواهود   منجور  جامعوه امنیت فرهنگی مین أبه ترعایت عفاف در فضای مجازی

حودود روابوط و کیفیوت     هدر فضای مجازی نیز چون فضای حقیقی باید ب شد.

 مجوازی  فضوای  در واقعوی  شود رفتوار  سعی . بایدکردگو با نامحرم دقت و گفت

 در این فضا بایود برخورد با نامحرم . شودگیرد و همان حدود رعایت  قرار مالک

بوین افوراد    مراعات نوع کالم و گفتار صورت پذیرد. همچنین روابوط پنهوانی   با

روابط پنهوانی   کهلذا در فضای مجازی نیز باید دقت کرد  ؛نامحرم ممنوع است

 های خصوصی با نامحرم صورت نگیرد. مانند چت

  فوراوان   تأکیود  ،و کمک و محبوت بوه خویشواوندان    صلۀ رحمبر در دین اسالم

ها را برای زنودگی   تفرصسفانه گذراندن زمان در فضای مجازی أشده است. مت

های خانوادگی  برگزاری برخی دورهمیجایگزین  این فضا حقیقی کمتر کرده و

تنها  صلۀ رحماما مطابق روایات،  ؛شده است ها در برخی از خانواده صلۀ رحمو 

زی بوه دلیول ویژگوی    . فضوای مجوا  وآمد و دیدوبازدیود نیسوت   رفت بهمنحصر 

و کورده  ها را کوتاه  ارتباط در آن، راه ۀبودن هزین کمبودن و  فرامکانیفرازمانی و 

پوس   ؛دفعات متناوب از احوال یکدیگر مطلع شوند بهسرعت و  بهتوانند  اقوام می

هوای   ها، ارسال پیام در شبکه توان گفت ارتباط با اقوام ازطریق تشکیل گروه می

تووان   موی آید کوه   میبه حساب  صلۀ رحمها و... نیز از مصادیق  مجازی و ایمیل

 مجازی نام نهاد.   صلۀ رحمآن را 

که خداونود در هور زموان و هور     کرد کنیم همواره باید توجه  میو یادآوری  تأکیدبار دیگر 

چوه در فضوای    ،ناظر بر اعمال بندگان خویش است، چه در فضوای حقیقوی   شاهد و ،مکان

َوُقثل   »چوه مجوازی.    مجازی، چه دیگرانی باشند و چه نباشند، چه خلووت حقیقوی باشود و   
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اْعَمُلثثثوا َفَسثثثَيَرى اللَّثثثُه َعَمَلُكثثثْ  َوَرُسثثثوُلُه َواْلُمْذِمُنثثثوَن َوَسثثثُتَردُّوَن إ َلثثثى َعثثثاِل   اْلَغْيثثثب  َوالشَّثثثَهاَدِة    

منا  ؤو م خدا و پیامبرش یقیناً ،ه عمل کنیدو بگ؛ َفُيَنب ثثثثُاُك  ب َمثثثثا ُكنثثثثُتْ  َتْعَمُلثثثثونَ 

 ،شهید م سهى داناى نها  و آشکار بازگردانده  ب زودى  ب و  بینند م اعمال شما را 

لذا  ؛(105 ۀآی ،توبه ۀسور) «کنهد  م آگاه  ،دادید م  مپس شما را ب  آنچ  همهاره انجا

 رعایت شود.سبک زندگی اسالمی که کرد توجه  دبایدر فضای مجازی نیز 
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 (. کرامت انسانی در حقو  رسانه، تهران: 1393پور، امیر ) اسدی، عباس و سلیمان

 آوای نور.

 (  مطالعات شبکه1392افراسیابی، محمدصاد .)      هوای اجتمواعی و سوبک زنودگی

 جوانان، تهران: سیمای شر .

 بوه  امور  فقهوی  (. بررسوی 1395سویدمجتبی )  نژاد، حسین اکبر و علی فرد، ایزدی 

شومارۀ   مجازی، مجلۀ حکوموت اسوالمی، پواییز،    فضای در منکر از نهی و معروف

77. 

 نهی و معروف به امر (. شرایط1395امیر و امامیان، سیدحسن ) بیدگلی، آسمانی 

، (ص) مجوازی المصوطفی   ، دانشوگاه PureLifeمجلوۀ   مجازی، فضای در منکر از

 مجوازی  فضوای  در زنودگی  اصول سایبری؛ زیست: نامه ویژه سوم، دورۀ ،5 شمارۀ

.(المبووارک رمضووان) خوورداد/ بهووار( آذری عربووی، فارسووی،: زبووان سووه بووه)

 ( 1386آقاخانی، منصور .)دانشنامۀ موضوعی قرآن، گفتمان جدلی از منظر قرآن ،

 پژوهشکدۀ فرهنگ و معارف قرآن.

 ،نگواری   هرزه حقوقی و فقهی (. بررسی1388) بابک پورقهرمانی، حسینعلی و بای 

 .23 شمارۀ، ششم سال، اسالمی حقو  مجازی، فضای در

 ،اسووووالم، تحلیلووووی توووواریخ 23 جلسووووۀ (.1393) علیرضووووا، پناهیووووان 

http://bayanmanavi.ir/post/1347 .  

 ( حضور1396تسنیم .) درآورد،  را کودکان صدای مجازی فضای در والدین

از  27/6/96در  شده بازیابی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/05/1389541/حضور- 

 درآورد.-را-کودکان-صدای-مجازی-فضای-در-والدین

 اسراء. نشر مرکز: قم الحیاه، مفاتی، (.1391عبداهلل ) آملی، جوادی  

 سوناالت  به گویی پاسخ ۀادارهای حالل و حرام،  (. کلیک1392اهلل ) حبیبیان، روح 

 .قدس رضویآستان  ، مشهد:یرضو قدس آستان دینی

http://bayanmanavi.ir/post/1347
http://bayanmanavi.ir/post/1347
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/05/1389541/حضور-
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   ،پرهیز از شبهات، قم: پژوهشکدۀ باقرالعلوم (.1393) سید حسینحقایقی. 

 مووووراء_و_جوووودال، جوووودال و مووووراء تووووا(. دانشوووونامۀ اسووووالمی )بووووی 

 /http://wiki.ahlolbait.com. 

 ،دیووون،  فهوووم منطوووق  شخصوووی (. وبوووالگ1392اکبووور)  علوووی رشووواد 

http://fahmedeen.blogfa.com/post/1188.   

 ،نگواهی  الکترونیکوی  کتواب  (.1393حسوین )  مجرد، محمدرضا و بابایی روحانی 

 ای. رسانه اخال  به اسالمی

 ( 1394سووعادت. مهرنوواز.) نوجوانووان اسووالمی تربیووت در مجووازی فضووای نقووش 

 .  http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/5046 شده از  دبیرستانی، بازیابی

 وب، در حجاب (.1393) ماجد سید http://culturalmanagement.ir/post/91 .  

  مجووازی، فضوای  در خصوصوی  حوریم  از صویانت  (.1392) فهیموه ، سیدسوعادتی 

 .23 شمارۀ فرهنگ، راهبرد

 ( سخن1389شجاعی، احمد .) 152 شومارۀ  قرآن، نشریۀ معرفوت  منظر از نیکو، 

 مرداد.

 تبلیغوات  دفتور  صلۀ رحم، از اجتماعی (. تحلیلی1378) سیدحسین الدین، شرف 

 قم. علمیۀ حوزۀ اسالمی

 اسوالمی(،   زندگی سبک و بهار )اخال  (. همیشه1391)احمد و دیگران  ،شریفی

نهاد نماینودگى مقوام معظوم رهبور  در     ، طرح ضیافت اندیشه، دفتر نشر معارف

 .ها دانشگاه

 سبک زنودگی ایرانوی اسوالمی، چواپ سووم، بوه       (1394)حسین  شریفی، احمد .

 های علوم انسانی اسالمی صدرا، تهران: آفتاب توسعه. سفارش مرکز پژوهش

http://wiki.ahlolbait.com/
http://fahmedeen.blogfa.com/post/1188
http://fahmedeen.blogfa.com/post/1188
http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/5046
http://culturalmanagement.ir/post/91
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   ( آداب و سوبک زنودگی اسوالمی، بازیوابی    1395شریفی، احمود حسوین .)   شوده

-زنودگی -سبک-و-آداب  http://akhlagh.porsemani.ir/content از  21/4/96در

 . شریفی-حسین-احمد-اسالمی

 شوده در   ابعاد سبک زندگی اسالمی، بازیوابی  تا(. شورای عالی انقالب فرهنگی )بی

-سوووووووبک   http://szei.farhangoelm.ir/getattachmeاز  31/4/96

-سووبک-ابعوواد/زنوودگی-سووبک-ابعوواد/راهکارهووا-و-ابعوواد-هووا تعریووف/زنوودگی

  pdf.aspx.زندگی

 ،31/4/96شوده در   نوین، بازیابی های فناوری فقه درس (.1392) حمید شهریاری 

 . http://www.shahriari.ir/node از

 ،تهوران،  سوم،   تفسیرالقرآن، فى المیزان (.1396) محمّدحسین سید طباطبائى 

 دارالکتب االسالمیه.

 ،محتوووایی دیوون گرایانووه، جهووان ابووزاری اینترنووت (.1393)سعیدرضووا  عوواملی 

 آنالین. همشهری ،گرایانه جهان

 و  تعلویم   بور  مجوازی  فضای تأثیرات (.1394)پور، محبوبه  پور، مجید و عنان عنان

 اسالمی، همایش فضای مجازی.  تربیت

 تا(. شایعه )چیست، چرا، چگونه، کجا، کی، چه کسی؟!(، بازیابی  غفوری، علی )بی

از  10/6/96شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده در 

http://www.emdad.ir/central/maghalat/files/m/rumor.pdf  

 ( موقعیوووووت1395فاتحوووووان .) شوووووده از  پنهوووووان، بازیوووووابی دشووووومن

http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=368&BPage=5_13&postid=8976

0   
 ( 1396فخاری، ناصر .)وگووی   گفوت  – فضای مجازی؛ بشنو و باور نکن شایعه در

، قودس زنودگی،   میالب اسو الکاربردی گفتمان انق علمی ۀبا رئیس دانشکدقدس 

 اردیبهشت. 26شنبه  سه

http://akhlagh.porsemani.ir/content
http://szei.farhangoelm.ir/getattachme
http://www.shahriari.ir/node
http://www.emdad.ir/central/maghalat/files/m/rumor.pdf
http://www.emdad.ir/central/maghalat/files/m/rumor.pdf
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=368&BPage=5_13&postid=89760
http://www.fatehan.ir/page.aspx?pid=368&BPage=5_13&postid=89760
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 ( بووی1392فرتخووون .) غوورب،  فرهنگووی تروریسووم دسووتاورد مجووازی، حجووابی

 . yar.blogfa.com/1392/01-http://cyberاز  17/6/96شده در  بازیابی

 ( 1392فیروزآبادی، سید ابوالحسن .)های فضوای مجوازی از نظور اندیشوه      لفهنم

 خبر آنالین. اسالمی،

  اجتمواعی  هوای  شوبکه  هوای  چوالش  و هوا  (. ظرفیوت 1393)قیصریان، محمدعلی 

 - چهوارم  سوال  ، رسانه، بهوار  و جوان مطالعاتدین، فصلنامۀ  تبلیغ برای مجازی

 .13 شمارۀ

  (. نگاهی نو به فضای مجوازی، کارگواه پاسوخ بوه شوبهات، جامعوۀ       1394)کهوند

 المصطفی العالمیه. 

 ( توصیه1394کیهان .) در فعالیوت  -کواربران   بوه  قرائتی االسالم حجت مهم های 

از  4/5/96قووووورآن، بازیوووووابی شوووووده در  منظووووور از مجوووووازی فضوووووای

r/fa/news/63615http://kayhan.i .  

 ( نگاهی1395کیهان .)  و اسوالم  دربوارۀ  مجوازی  فضوای  در مطورح  شوبهات  بوه 

از  10/6/96ستیزی، بازیوابی شوده در    دین برای ای بهانه زدایی؛ خرافه -مسلمانان

 .  http://kayhan.ir/fa/news/81316/ستیزی-دین-رایب-ای بهانه-زدایی-خرافه

 ( 1395گرداب .)یهوا  بوا روش  ییهوا  چوه تفواوت   یمجاز یفضا قیآموزش ازطر 

-چوه -یمجواز -یفضوا -یقطر-از-آموزشاز  1/8/96شده در  بازیابی، دارد؟ یسنت

 .  http://gerdab.ir/fa/news/23236دارد -یسنت-یها-روش-با-ییها-تفاوت

 خبرگوزاری رسومی   عه؛ آفت رسانه و دیون یشا(. 1396) محمدزاده، محمدجعفر ،

از  20/6/96شوووده در  ، بازیوووابی2/3/96 منتشووور شوووده در تووواریخ  حووووزه، 

tail/416361http://hawzahnews.com/TextVersionDe . 

 تبیان. اینترنتی سایت، نامحرم مرد و زن اختالط مصائب (.1392) محمدی 

http://cyber-yar.blogfa.com/1392/01
http://kayhan.ir/fa/news/63615
http://kayhan.ir/fa/news/63615
http://kayhan.ir/fa/news/81316/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://gerdab.ir/fa/news/23236
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/416361
http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/416361


 منابع

 

87 

 

 ،مشوهد  آرام، احمود  ترجموۀ  هودایت،  تفسویر  (.1377) محمّدتقى سید مدرسى :

  رضو . قدس آستان

 ،معوارف  نشور  و تحقیقوات  موسسوۀ  حجواب،  مسوتلۀ  (.1359)مرتضوی   مطهری 

 البیت. اهل

  صدرا.: قم اخال ، فلسفۀ (.1370)مطهری، مرتضی 

 تهوران  دوم، و بیسوت    نمونوه،  تفسیر (.1380) دیگران و ناصر شیراز ، مکارم :

  االسالمیه. دارالکتب

 ( ،1383ملکی، حسن .)یمطهور  دیشوه  دگاهیو از د یاسالم تیو ترب میاصول تعل 

 .50، شمارۀ بهشتیو ارد نیفرورد، مجلۀ علوم انسانی، )ره(

 ،یهوا  رسوانه  فرهنگوی  و هوویتی  شناسوی  آسیب (.1391سیدمحمدعلی) موسوی 

پیشونهادی،   ارائوۀ راهکارهوای   منظوور  بوه  ایوران  در اینترنوت  بور  تأکید با نوظهور

 نوپدید. اجتماعی یها آسیب و مجازی فضای کنگرۀ نخستین

 ( 1391مهر. خبرگزاری .)احسن مورد  ۀاست/مجادل بار انیجامعه ز چرا مجادله در

-انبوار یز-درجامعوه -مجادلوه -چرا از 1/8/96شده در  بازیابی؟، ستیتأکید قرآن چ

 سوووووتیچ-قووووورآن-تأکیووووود-موووووورد-احسووووون-مجادلوووووه-اسوووووت

http://www.mehrnews.com/news/181600/ /. 

 ( حجاب؛1395نصرتی، مهدی .) مقولوۀ  بوه  نگواهی : مووردی  عفاف )مطالعۀ ثمرۀ 

 المصوطفی  مجوازی  ، دانشوگاه PureLifeمجازی(، مجلۀ  فضای در عفاف و حجاب

 فضوای  در زنودگی  اصوول  سوایبری؛  زیست: نامه ویژه سوم، دورۀ ،5 شمارۀ، (ص)

  خرداد/ بهار( آذری عربی، فارسی،: زبان سه به) مجازی

 از 9/5/96شوووووده در  شوووووبهه، بازیوووووابی توووووا(. فقوووووه، )بوووووی  ویکوووووی  

   /http://www.wikifeqh.irشووووووووووووووووووووووووووووبهه 

 

 

http://www.mehrnews.com/news/181600/
http://www.mehrnews.com/news/181600/
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87
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