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پیشگفتار
امروزه شاهدیم فضای مجازی به عنوان پدیدهای نوین در اجتماعات انسانی وارد شده و
درحال گسترش است .این فضا با توجه به پیشرفتهای روزبهروز ارتباطات ،بیشاز پیش بر
زندگی انسان تأثیر میگذارد .گرایش کاربران به حضور فعال در این محیط و نقشآفرینی
در فضاهایی نظیر شبکههای اجتماعی ،وبالگها و پیامرسانها ،به ظهور سبک زندگی
خاصی منجر شده است.
ازآنجاییکه شکلگیری اولیه و طراحی و برنامهریزی اغلب شبکه های اجتماعی و
بسیاری از سایتهای پرمخاطب جهانی ،در دنیای غرب صوورت موی گیورد ،سوبک زنودگی
غالب در این فضا ،غربی است .تغییر سبک زندگی بهتدریج در باورها نیز تحول ایجاد کرده،
میتواند هویت کاربران را با خطر مواجه کند .سبک زندگی ،نمودی از فرهنگ و هویت هور
جامعه است و اگر فرهنگ جامعه تحتتأثیر فرهنگهای وارداتی دگرگوون شوود ،عموالا آن
جامعه یکی از زیرساختهای هویتی خود را از دست داده است.
یکی از ویژگی های مهم فضای مجازی تعاملیبودن آن است و این قابلیوت ،آن را
از سایر رسانه ها جدا می کند؛ بنابراین بهرهگیری مناسب از این ویژگی موجب خواهود شود
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که این فضا عالوهبر داشتن تهدید ،مزیت ها و اثرهای مثبت فراوانوی نیوز بوههموراه داشوته
باشد .چنانچه این تعامالت در پرتو آموزههای دینی قورار گیورد ،مویتوانود محرکوی بورای
تقویت سبک زندگی اسالمی در میان مخاطبان باشود .الزموۀ چنوین اموری آن اسوت کوه
مخاطبان در مواجهه با محتواهای گوناگون و در حین نشر مطالب ،همواره آموزههای دینوی
را در نظر داشته باشند و تالش کنند در این فضا درراستای این دستورات عمل کنند.
در این کتاب با تکیه بر آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت ،دستورالعملهایی را
بیان خواهیم کرد که کاربران فضای مجازی را به دقت در رفتارها و عملکردهایشان در ایون
فضا وا میدارد و خطمشی زندگی اسالمی را در این محدوده مشخص میکنود .ایون کتواب
بنا دارد به مخاطب دینباور ،این نکته را یادآوری کند که عالم ،محضر خداسوت و هرآنچوه
در فضای مجازی انجام میدهد ،فعل اوست و در حضور حضرت پروردگار صورت میپذیرد.

تعریف سبک زندگی و اهمیت آن
براساس آموزههای اسالمی ،خلقت بشر هدفمند است و ایون هودف هموان قورب الوی اهلل و
رسیدن به آن کمال مطلوبی است که پیامبران الهی برای انسان ترسیم کوردهانود .بور ایون
اساس این موجود مقدس ،فقط به این دنیا تعلق ندارد و این جهان مزرعهای بورای آخورت
اوست؛ لذا عاقالنه نخواهد بود که هرگونه زندگیای را در این دنیا رقم بزند و سزاوار نیسوت
که عمر باارزشش بهگونهای سپری شود که او را از هدف خلقتش دور کند .انسوان دیوندار
باید روشی را در زندگی انتخاب کند که او را به آن کمال مطلووب برسواند .موالنوا در ایون
ابیات به همین مضامین اشاره میکند:

خنک آن روز هک رپواز کنم ات رب دوست

هب امید سر کویش رپ و بالی زبنم

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم
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زندگی دینی در فضای مجازی

سبک زندگی چیست؟
متفکران مختلف تعریفهای متفاوتی را برای سبک زندگی ارائه کردهاند .مطوابق
یکی از این تعریفها ،سبک زندگی سیستم خاص زندگی یک فورد ،خوانواده یوا جامعوه بوا
هویت او است (شریفی .)1395 ،طبق تعریف دیگر ،سوبک زنودگی طورز خواص زیسوتن و
ترتیب مناسبات عمدتاا اجتماعی است .سبک زندگی به هویت بازمیگردد و پیوند وسویع و
عمیقی با مقولۀ فرهنگ دارد (رشاد.)1392 ،
دانشمندانی که سبک زندگی را تعریف میکنند ،از ابعاد مختلف جامعوهشناسوی،
روانشناسی و یا دینی به آن توجه میکنند .از رویکرد دینی ،سبک زندگی عبوارت اسوت از
«مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته که وجه غالب رفتاری یک فورد یوا گروهوی از افوراد
شده است و متأثر از باورها ،ارزشها و نگرشهای پذیرفتهشده ،همچنین متناسب با امیوال
و خواستههای فردی و وضعیت محیطی اوست» (شریفی ،1394 ،ص .)20وجه تموایز ایون
تعریف با تعریفهای دیگر ،ارتباطش با ارزشها ،باورها ،اخالقیات ،نگورشهوا و ...اسوت کوه
میتواند مبتنیبر دین باشد.
سبک زندگی را میتوان مجموعهای کموبویش جوامع و منسوجم از عملکردهوای
روزمرۀ فرد دانست که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده میسوازد؛ بلکوه روش خاصوی را
که او برای هویت شخصی خویش انتخاب کرده است ،برای دیگران مجسم میسازد .سوبک
زندگی را میتوان کامالا مشاهده نمود یا از مشواهدات اسوتنتا کورد (شوریفی ،1394 ،ص
.)27
اینکه شخص زندگی خاصی را آرزو میکند ،یا زنودگی بخصوصوی را بوه مسوخره
میگیرد و بهشدت نقد میکند و میگوید« :زندگی یعنی این» یا «خووشبوهحوال فالنوی»،

10

بخش اول.تعریف سبک زندگی و اهمیت آن

نشاندهندۀ نظام ارزشی او است .نظام ارزشی در انتخاب سوبک زنودگی بسویار تأثیرگوذار
است و سبک زندگی را نمیتوان از باورها و ارزشها بریده دانست.
بیشتر عوامل در پدیدآمدن سبک زندگی ،اختیاری است .اگر فوردی در اردوگواه
کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی ،مجبور شود رفتار خاصی را انجام دهد ،از آن
به سبک زندگی تعبیر نمیشود .سبک زندگی بایود انتخواب شوود و شوخص در ایجواد آن
براساس نظام اعتقادی و ارزشهایش فعاالنه مشارکت داشوته باشود .بایود توجوه کورد کوه
رسانه ها دائماا تصویرهای جدید سبک زندگی را منتشور و افوراد را بوه انتخواب آن تشوویق
میکنند و این نظام ارزشی فرد است که به او در انتخاب سبک زندگیاش جهت مویدهود
(شریفی.)1395 ،

سبک زندگی اسالمی چگونه است؟
از سبک زندگی افراد و جوامع می توان بوهمثابوه یکوی از شواخصهوای سونجش
کیفیت ایمان و عمق باورها و ارزش هایشان استفاده کرد؛ یعنی با مالحظوۀ سوبک زنودگی
می توان به عمق باورهای آنها پی برد .قورآن کوریم رفتارهوای ناشایسوته را معلوول بواطن
ناشایست و ناپاک میداند و میفرماید:

«َو اْلبََلدُ الطََّيَّبُيَخْرُجُنَباتُُه بإذْن رَبَّهِ َو الََّذي َخبُث َ اليَخْثرُجُ إالََّنَكِثدا
كَذِلكَنُصَرَّفُ اْلآياتِلِقَوْمٍيَشْكُرُونَ»
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زندگی دینی در فضای مجازی
"سرزمین پاکیزه [و مستعد] گیاهش به فرمها پروردگهار مه رویهد؛ امها از
سههرزمینههها ناپهها [و شهههرهزار] ،جههز گیههاه انههد و ب ه ارزش نم ه رویههد.
اینگهن آیات [خهد] را برا گروه ک شکرگزارند ،شرح م دهیم"
(سورۀ اعراف ،آیۀ )58
از این آیه نتیجه گرفته میشوود کوه اعموال نیکوو و آثوار ارزنوده از گووهر پواک
سرچشمه مىگیرد و اعمال خالف ،از باطن پلید و ناپاک (شریفی ،1394 ،ص.)58
ازآنجاییکه اسالم دین زندگی است ،احکوام و تعوالیم حیواتبخشوی را بورای موا
فراهم کرده است تا بتوانیم در هر سطحی مناسبات خود را با جهان هستی بهدرستی ایجاد
و تحکیم کنیم .هیچیک از ابعاد فردی و اجتماعی حیات بشری ،از آموزههای وحیانی تهوی
نیست؛ بلکه جریان بندگی در جایجای زندگی نفوذ دارد و تنها با پوذیرش و عمول بوه آن
تعالیم ،بندگی معنا مییابد و محقق میشود (جوادی آملی .)1391 ،حال که در این زمانوه،
فضای مجازی نقش پررنگی در زندگی افراد یافتوه اسوت و حضوور آن در بسویاری از اموور
جاری حس میشود؛ لذا این فضا نیز بهعنوان یکی از بخشهوای زنودگی انسوان در حووزۀ
عبودیت میگنجد و ضروری است که هنگام حضور در آن ،در مسیر بندگی حرکت کنیم.
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باورها ،نوع جهانبینی و ایدئولوژی دینی ،جهت زندگی ما را مشخص
میکنند .در این میان برخی از باورها و ارزشها نقشی کلیدی در طراحی
سبک زندگی دارند .یکی از مهمترین باورهای اسالمی که باید خود را در
همۀ ابعاد زندگی هر مسلمانی نشان دهد ،باور به «توحید» و یگانگی خداوند
است و بر این اساس هیچگونه شرکی در زندگی مسلمان پذیرفته نیست .باور
به یگانگی خداوند ،مسیر حرکتی را برای زندگی انسان تعریف میکند که
باعث میشود رفتارهای دیگر انسان موحد ،در همان مسیر قرار گیرد.
نظامهای توحیدی شیوۀ زندگی خاصی را نیز بهدنبال خواهند داشت
(شریفی ،1395 ،ص)33.؛ از جملۀ این رفتارها که در سایۀ باور به توحید
شکل میگیرد ،رفتارهای فرد مسلمان در فضای مجازی است.
از سوی دیگر در دیدگاه فرد مسلمان ،سوعادت یوا شوقاوت ابودی انسوان نتیجوۀ
اعمال و رفتارهای خود اوست .هر کاری که او در این دنیا انجام دهود ،اثورش را در آخورت
خواهد دید:

رهُ»
َرةٍ شَرًّايَ َ
رهُ وَ مَنْيَعْمَلْ ِمثْقالَ ذ َّ
َرةٍ خَيْرايَ َ
«فَمَنْيَعْمَلْ ِمثْقاَل ذ َّ
"پس هر کس هموز ذرها  ،کار خیر انجام دهد ،آ را م بیند و ههر کهس
هموز ذرها  ،کار بد کرده آ را [نیز] م بیند"
(سورۀ زلزال ،آیات  7و )8
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پس انسان دینباور ،هنگام حضور در فضای مجازی به این موضوع توجه دارد که
دیر یا زود نتیجۀ کوچکترین عملش را خواهد دید.

ابعاد سبک زندگی
ازآنجاییکه چگونگی زندگی انسان ،هم در رفتارهای فردی او و هم در رفتارهوای
اجتماعیا ش قابل مشاهده است ،سبک زندگی افراد دارای ابعاد مختلف فوردی و اجتمواعی
خواهد بود.
میتوان سبک زندگی را در حووزههوای مختلفوی مثول اخوال و رفتوار فوردی و
زندگی خانوادگی و اجتماعی بررسی کرد (شورای عالی انقالب فرهنگی ،بیتا) .موثالا حووزۀ
فردی ،شامل رفتارهایی چون چگونگی و میزان مصرف ،لباسپوشیدن ،حورفزدن ،تفوری،،
گذراندن اوقات فراغت ،آرایش ظاهری ،خووردن ،معمواری و چیودمان منوزل و ...اسوت .در
حوزۀ اجتماعی نیز نمونههوایی چوون ازدوا و خوانواده ،نحووۀ تربیوت فرزنودان و شوغل را
میتوان نام برد.

ابعاد سبک زندگی
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جنبههایی از سبک زندگی اسالمی در فضای مجازی
همانگونه که گفته شد ،اسالم دینی الهی است کوه بورای بخوشهوای مختلوف زنودگی
برنامه دارد .سبک زندگی دینی هم به همۀ ابعاد وجودی انسانی توجه مویکنود و انسوان را
بهسوی تعالی سو میدهد .از سوی دیگر دین اسالم ،دینی جهان شمول اسوت کوه دارای
دو اصل همگانیبودن و همیشگیبودن است .این دین ،از سویی دارای محتواهای متعودد و
از سوی دیگر شامل اجتهادهای متنوع است و توان آن را دارد که بر محدودیتهای زمان و
زمین فائق بیاید و پویا و مانا باشد (جوادی آملی.)1391 ،
از نیازهای مواجهۀ دین با فضای مجازی که روزبهروز نیز درحال گسترش است،
توسعۀ عنوانهای فقهی است .احکام ارتباطات تعاملی در شبکههای اجتماعی ،احکام
مربوط به کسبوکارهای مجازی (نظیر کاالهای فرهنگی) و مالکیت حقو فکری و معنوی،
انجام احکام تعبدی و مناسک و شعائر در فضای مجازی (خار از زمان و مکان مقرر و
فضیلتهای مذکور) ،مبحث بازیها و سرگرمیهای مجازی ،نمونههای کوچکی از مسائل
مطرح در فقه هستند (فیروزآبادی .)1392 ،در این راستا آنچه الزم بهنظر میرسد ،ضرورت
نگاه جدید به آیات و روایات بهعنوان منبعی برای استنباط احکام دینی و بهرهگیری از
اجتهاد علمای دینی و دانشمندان فن است تا بتوان پاسخگوی مسائل نو و مطرح در این
فضا بود.
ویژگیهای خاص فضای مجازی از جوانوب گونواگون ،نووعی رفتوار را بوه دنبوال
خواهد داشت .در زندگی با سبک اسالمی ،توجه به مطلوببوودن و چگوونگی ایون رفتوار از
16
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منظر تعالیم اسالمی اهمیت ویژهای پیدا میکند .در این بخش به عنوان نمونه به برخوی از
این موارد اشاره میکنیم.

رعایت کرامت انسانی

کرامت انسانی به معنای شأن ،منزلت و وقار انسانی است .دو نوع ویژگی برای کرامت انسانی
برشمرده میشود .برخی از این ویژگیها جنبۀ ارزشی دارند و رتبه ،موقعیت و جایگواه فورد
را در میان جامعه یا خانواده بیان میکنند؛ مانند کرامت آموزگار یوا فورد مونمن .ایون نووع
کرامت ،اکتسابی است و ممکن است فردی آن را از دست بدهد؛ اما برخی ویژگیها ،ماننود
انسانیت ،ذاتی انسان است و بهدستآوردنی و ازدستدادنی نیست (اسدی و سولیمان پوور،
.)1393

خداوند در آیۀ  70سورۀ اسراء میفرماید:

زقْنثاُ ْ
«َولََقدْ كَرَّمْنثابَث آدَمَ َو حَمَلْنثاُ ْفِث اْلبَثر َو اْلبَحْثر َو رَ َ
مِنَ الطَّيباتِ َوفَضَّلْناُ ْ عَلى كَثريٍ مِمَّنْ خَلَقْناتَفْضيالً»
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"مههها آدمیزادگههها را گرامه ه داشهههتیم و آ هههها را در خشهههک و دریههها[ ،بهههر
مرکبهاى راههار] حمل کردیم و از انهاع روز ههاى پهاکیزه به آ هها روزى
دادیههم و آ ههها را بههر بسههیارى از مهجهههدا

کهه خلهه کههردهایههم ،بر ههرى

بخشیدیم"

ما ز باالمیی و باال میرویم

ماز ردیامیی و ردیا میرویم

ن
ما از آنجا و از اینجا یستیم

ما ز بیجامیی و بیجا میرویم

با توجه به این آیه ،تکریم خدا به بنیآدم اختصاص دارد و سایر موجودات از ایون
تکریم بیبهرهاند .انسانها باید این کرامت و حیثیت را بورای همودیگر بوهمثابوۀ یوک حوق
بشناسند و خود را برای آن حق ،مکلف ببینند .ازآنجوایی کوه ایون نووع تکوریم کواری بوه
دیگران ندارد ،این آیه به کرامت ذاتی انسان تأکید میکند.
در آیۀ دیگری خداوند میفرماید:

«إَّنأَكرَمَكُ
"گرام

عِندَ اللَِّهأَتقاكُ »

رین شما نزد خداوند ،با قها رین شماست"
(سورۀ حجرات ،آیۀ )13
با اطاعت از خدا ،امکان دستیابی به تقوا ممکن میشوود و آدموی در مسویر ایون

کرامت انسانی قرار میگیرد؛ لذا در این آیه به کرامت اکتسوابی انسوان اشواره شوده اسوت،
کرامتی که چیزی افزون بر شأن و منزلت انسانی او خواهد بود .انسان نبایود کراموت ذاتوی
خود را با اعمال ناشایست ،خدشهدار کند و به دیگران نیز نباید اجازه دهد بوه ایون کراموت
تعرض کنند (سید سعادتی.)1392 ،
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حق کرامت انسانی ،یکی از حقو اساسی بشریت محسوب میشود و حقی
ریشهای است که برخی حقو دیگر را زیر چتر خود دارد؛ ازجملۀ این حقو
که در فضای مجازی امکان دارد بروز یابد ،میتوان به حق آزادی بیان ،حق
آزادی اطالعات ،حق حریم خصوصی و ...اشاره کرد.
در آزادی بیان باید به این موضوع توجه شود کوه نبایود بوه شورافت انسوانهوا و
مقدساتی که در جامعه مقبول هستند ،توهین شود .فضای مجازی برای انتشار اطالعات ،به
آزادی بیان نیازمند است؛ اما باید توجه کرد مطالبی که در آن منتشر مویشوود ،نبایود بوه
کرامت سایر انسانها تعرض کند .حق آزادی دسترسی بوه اطالعوات نیوز ازجملوه حقووقی
است که اسناد و قوانین مختلف به آن تأکید کردهاند .دسترسی به اطالعات میتواند اولوین
گام برای دستیابی به حقیقت باشد .فضای مجازی با توجه به قابلیتهایی کوه دارد ،امکوان
دسترسی به اطالعات را تسهیل میکند؛ اما باید توجه کرد که رعایت کرامت انسانی ،یکوی
از خط قرمزهای این دسترسی است .افراد در فضای مجازی میتواننود اطالعوات را منتشور
کنند؛ اما چنانچه این اطالعات ،مخل حقوو و حیثیوت دیگوران باشود ،ایون اجوازه ملغوی
خواهد بود (اسدی و سلیمانپور.)1393 ،
الزمۀ کرامت انسوان آن اسوت کوه حوریم شخصوی او محتورم شومرده شوود .از
اینروست که ارتباط نزدیکی میان حفظ کرامت انسوانی و رعایوت حوریم خصوصوی افوراد
وجود دارد و خدشهوارد شدن به هریک از حوزههوای حوریم خصوصوی فورد ،منوافی اصول
کرامت انسانی او خواهد بود (سید سعادتی .)1392 ،در بخش بعدی با جزئیات بیشتری بوه
این موضوع خواهیم پرداخت.
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رعایت حریم خصوصی
حریم خصوصی ،بخشی از اطالعات زندگی انسان است که او تمایل ندارد دیگران
بدون اجازه به آن دست پیدا کنند .این اطالعات میتواند شامل هویت فرد ،مکان حضوور او
در زمان های مختلف ،افرادی که با آنها ارتباط دارد و نوع ارتباطش با هریک ،یوا کارهوایی
باشد که انجام میدهد .دستیافتن به اطالعات هر فرد ممکن است از طریق نگاه ،مشاهده،
حضور ،ورود ،دسترسی ،توجه ،آگاهی ،مطالعه ،نشر یوا مداخلوه صوورت گیورد (شوهریاری،

.)1392

حریم خصوصی

اسالم برای حریم خصوصی افراد اهمیت ویژهای قائل است .تذکر قورآن و روایوات
دربارۀ اینکه انسان محدودۀ خویش را بشناسد و به حریم دیگران وارد نشود ،بسیار درخوور
توجه است .با توجهبه آیات و روایات میتوان گفت حریم خصوصی در آموزههای اخالقوی و
احکام فقهی دین اسالم بر سه اصل اساسی مبتنی است .اصل اول ،احترام به حوریم مونمن،
اصل دوم توجه به کرامت انسانی و اصل سوم لزوم اجازهگرفتن از او در روابط اجتماعی است.
قرآن کریم در عرصههای مختلف ،انسان منمن را نهی کرده است از اینکه ذهن خوود را بور
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زنوودگی دیگووران و دخالووت در آن( ،آن هووم بوودون فایووده و نتیجووه) متمرکووز کنوود (سووید
سعادتی .)1392،در ادامه ،این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.


احترام به حریم مؤمن

خدای ستارالعیوب ما هرگز نمیپسندد کوه بنودهاش عیوب و زشوتی دیگوران را
آشکار سازد .درخصوص اصل احترام به حریم مونمن مویتووان بوه آیوۀ  12سوورۀ مبارکوۀ

َسسُثوا
کثِیرا مِنَ الظَّن إنَّبَ ْعضَ الظَّن إثْث َو التَج َّ
حجرات اشاره کرد« :یاَأُّیهَا اَّل ِذینَ آَمنُوا اجَْتِنبُوا َ
َو الیَغْتَبْبَعْضُکُ ْبَعْضا؛ ا کسان ک ایما آوردهاید ،از بسیار از گما ها دور
کنید ،همانا بعض از گما ها گناه است و در عیهه مهردم جسهس نکنیهد و پشهت
سر یکدیگر غیبت ننمایید».
در تفسیر این آیوه ،بسویاری از مفسوران «تجسوس» را بوهمعنوای عوام در نظور
گرفتهاند؛ بدانمعنا که خداوند ،انسان منمن را نهی کرده است از اینکوه زشوتیهوای بورادر
منمنش را دنبال کند (شهریاری.)1392 ،

نهی از تجسس در امور دیگران

در دیدگاه اسالمی ،حرمت منمن نزد خداوند همسونگ حرموت پیوامبر ،خانودان
پیامبر ،قرآن و کعبه اهمیت دارد (سوید سوعادتی .)1392 ،رسوول خودا (ص) درخصووص
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حفظ آبروی منمن میفرمایند« :ای مسلمانانی که با زبان اسالم آوردهاید؛ ولی ایمان خالص
در دلتان جای نگرفته است ،مسلمانان را مذمت نکنید و عیبهایشان را آشکار نسازید؛ زیرا
هرکس عیبهای مسلمانان را آشکار کند ،خدا عیبش را آشکار میسوازد» (جووادی آملوی،
 .)1391آموزه های اسالمی ،آبروی مسولمان را بسویار ارزشومند موی دانود و ریخوتن آن را
گناهی بسیار بزرگ برشمرده است .امام صاد (علیه السوالم) فرمودنود« :حرموت مونمن از
حرمت کعبه بیشتر است» (الخصال،

 ،2ص .)27کعبه مقودستورین مکوان مسولمانان و

قبله گاه نمازگزاران است .تکریم و احترام کعبه بر همه واجب و اهانت به آن ،حورام و گنواه
بسیار بزرگی است؛ ولی حرمت آنکه گرد خانه میگردد ،بیشتر از حرموت خانوه قورار داده
شده است( .سیدسعادتی.)1392 ،
فضای مجازی بهدلیل ویژگیهای خاص خود ،بوهخصووص مخفویمانودن هویوت
منتشرکنندگان مطالب ،زمینه را برای تجسس و کنجکواوی در مسوائل خصوصوی زنودگی
دیگران و آبروریزی برادران منمن فراهم میکند .این فضا همچنین ذائقه و تمایل مخاطوب
را به سمتی هدایت میکند که چنین اخباری را با عالقوۀ بیشوتری دنبوال کنود کوه خوود
مشوقی برای انتشار مطالب خصوصی زندگی برادران دینی و گاه ازمیانبوردن آبوروی آنوان
است.


اصل گرامیداشت کرامت انسانی

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،خداوند متعال پس از آفورینش انسوان بوا
قدرت خود ،به او عقل داد و با توجه به دقت و ظرافتی که در آفرینش انسان بهکوار گرفتوه
است ،هیچ مخلوقی با او برابری نمیکند .خداوند سپس انسان را بر تمامی موجوودات عوالم
برتری داده و تکریم نمووده اسوت .اموا پاسوداری و صویانت از کراموت انسوانی موکوول بوه
شناسایی و حفظ حریم خصوصی اوست و آنگاه که انسان بوه حوریم خلووت فورد دیگوری
احترام میگذارد ،درواقع بر شأن آدمی ار مینهد .بر همین مبناسوت کوه اسوالم مقوررات
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سختگیرانهای را برای تجاوز و تعرض به قلموروی خصوصوی اشوخاص وضوع کورده و آن را
بهمثابه راهبردی اساسی در حقو

کیفری خود منظور کرده است.

بهعلت گرهخوردن حریم خصوصی و کرامت انسوانی ،در حقوو اسوالمی اینکوه
شخصی از انتشار موضوعی رضایت داشته باشد نیوز مبنوای رفوع مسوتولیت نخواهود بوود.
درواقع محدودیتهای حریم خصوصی اشخاص با رضایت آنها برداشته نمیشود .به همین
دلیل است که در دین مقدس اسالم تأکید شده که اقرار به گناهان شخصی نزد دیگران یوا
افشای آنها ،خود نوعی اشاعۀ فحشوا محسووب مویشوود و حورام اسوت (سوید سوعادتی،
.)1392
با توجه به این اصل ،افراد نمیتوانند حریم شخصی دیگران را در فضوای مجوازی
خدشهدار کنند و به آن بی توجه باشند .چنانچه انتشار مطلبی ،کرامت فوردی تعورض قورار
دهد ،حتی اگر او خود به این موضوع رضایت دهد ،این انتشار مجاز نیست.

خدشهدار کردن کرامت افراد در فضای مجازی



اصل اجازهگرفتن از دیگران

اصل سوم در حفظ حریم خصوصی ،اجوازهگورفتن در ورود بوه حوریم خصوصوی
دیگران است .این اصل برگرفته از آیات  27و  28سورۀ مبارکۀ نور است:
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«یاَأُّیهَا اَّل ِذینَ آَمنُوا الَتدْخُلُوابُیُوتا غَیْرَبُیُوتِکُ ْ حَتَّثىتَسَْتأْنِسُثوا َوتُسَثلممُوا
عَلثثىَأُْلِهثثا ذلِکُ ث ْ خَیْثثرلَکُ ث ْلَعَلَّکُ ث ْتَ ثذَکَّرُونَففَثثإنْلَ ث ْ
کث ُ
تَج ثدُوافِیهثثاأَحَثثدافَثثالتَ ثدْخُلُوُا حَتَّثثىیُ ث ْذَذنَلَکُ ث ْ َو إنْقِی ثَللَ ُ
ارْجعُوافَارْجعُوا ُوَأَزْکىلَکُ ْ َو اللَّهُ بماتَعْمَلُونَ عَلِی

»

"اى کسان ک ایما آوردهاید ،در خان های غیر از خانهۀ خههد وارد نشههید،
ا وقت اجازه بگیرید و بر اهل آ خانه سهمم کنیهد .ایهن بهراى شهما بهتهر
است ،شاید متهککر شههید و اگهر کسه را در آ نیافتیهد ،وارد نشههید ها به
شما اجازه داده شهد و اگر گفت شد« :بازگردیهد» ،بازگردیهد ،ایهن بهراى شهما
پاکیزه ر است و خداوند ب آنچ انجام م دهید ،آگاه است".
درصورتیکه فرد در هر موقعیتی که برای دیگران سرنوشوتسواز اسوت و جنبوۀ
حیاتی دارد ،قصد ورود داشته باشد ،به تعبیر قرآن کریم بهتر است که اجازه و اذن دخوول
بگیرد .اذنگرفتن ،هم برای فرد اذنگیرنده و هم اذندهنده مفید خواهد بود.
در وصیت رسول خدا (ص) به امیر منمنان (ع) چنوین آموده اسوت « :ای علوی،
هشت گروه هستند که اگر به آنها اهانت شود ،نباید جز خود کسی را سرزنش کنند [ ]...؛
ازجمله کسی که در موضوعی سرّی میان دو نفر ،بیاجازۀ آنها وارد شود» (جوادی آملوی،
)1391؛ لذا انتشار مطالب در فضای مجازی که در حریم خصوصی افراد مویگنجود ،حتوی
اگر به کرامت انسانی آنها لطمه نمیزند ،بدون اجازۀ فرد مجاز نیست.
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رعایت حریم خصوصی براساس اصول سهگانه فو  ،در فضای مجازی
همچون فضای واقعی ضروری است .با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان این دو
محیط ،هتک آبرو در هریک از محیطهای حقیقی یا مجازی بر حیثیت فرد
در محیط دیگر هم تأثیر میگذارد؛ بهنحویکه اگر در محیط مجازی سخن
خالف واقع یا ازمیانبرندۀ آبرو علیه فردی گفته شود ،زندگی حقیقی وی نیز
تحتالشعاع قرار میگیرد و این موضوع صرفاا به محیط مجازی محدود
نمیشود .عالوهبراین ،شخصیت افراد در فضای مجازی موضوعیت دارد؛ لذا
حتی لطماتی هم که تأثیر آن فقط محدود به فضای مجازی باشد ،جایز
نیست (جوادی آملی.)1391 ،
از مجموع مباحث مذکور میتوان نتیجه گرفت که در سبک زنودگی اسوالمی در
فضای مجازی باید اوالا سعی کرد آبروی برادران دینوی را حفوظ کورد و بوه رعایوت حوریم
خصوصی سایر کاربران فضای مجازی و بهخصوص افشا نکردن اسرار آنها هموت گماشوت.
ثانیاا باید سعی کرد حریم خصوصی خود را حفظ کرده و آن چیزی را که مربوط بوه حوریم
شخصی است ،در اختیار عموم قرار نداد.

آداب معاشرت در فضای مجازی
یکی از مسائلی که در سبک زندگی اسالمی اهمیت بسیاری دارد ،نحوۀ معاشورت
با دیگران است .احترام به بزرگتر ،رعایت ادب در گفتار و استفادهنکردن از الفوا ناپسوند،
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اجتناب از برخوردهای توهینآمیز و حفظ حریم ارتباط با نامحرم ،ازجمله آدابی اسوت کوه
در دین اسالم به آنها سفارش شده است.
در فضای مجازی ،از ارتباطات رودررو و مستقیم خبری نیست؛ اما نباید فرامووش
کنیم که بسویاری از هنجوارهوا و آداب معاشورت فضوای حقیقوی ،در فضوای مجوازی نیوز
پابرجاست.

معاشرت در فضای مجازی

یکی از مهمترین نکات در معاشرت با افراد ،نحوۀ صحبتکوردن بوا آنهوا و نووع
گفتاری است که خطاب به آنها بیان میشود .در آیات متعددی در قرآن کوریم بوه گفتوار
نیکو اشاره و به آن توصیه شده است:
«وَقُولُواَْلهُ ْ قَوْال مَعْرُوفا؛ با آ ها ب نحه شایست سخن بگهیید» (سورۀ نسواء ،آیوۀ
)5؛
«وَقُلَّلهُمَاقَوْال كَرميا؛ با آ ها کریمان سخن بگه» (سورۀ اسراء ،آیۀ )23؛
سنًا؛ با مردم با خهشزبان سخن بگهیید» (سورۀ بقره ،آیۀ )83؛
«َوقُولُواْلِلنَّاس حُ ْ
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«قُولَالَهُقَوْلالَّمینًالَّعَلَّهُیََتذَکَّرُأَوْیْخشىَ؛ پس با گفتهارى نهرم بها او سهخن بگهییهد،
امید است ک ههشیار شههد و [آیهین حه را بپهکیرد] یها بترسهد [و از سرکشه
باز ایستد]» (سورۀ طه ،آیۀ )44؛
«َو عِبثادُ الثرََّحْمن [ففف] َو إذَا خَثاََبهُ ُ الْجَثثاُِلُونَقَثالُواْ سَثلَامًا؛ بنههدگا خههه خههداى
رحما کسان هستند که [ ]...و هنگهام که نادانها آ هها را طهر

خطها

قرار م دهند[ ،در پاسخشا ] سخنان مسالمتآمیز مه گهینهد» (سوورۀ فرقوان،
آیۀ .)63
همووانطورکووه در ایوون آیووات دیووده موویشووود ،بووه منمنووان توصوویه شووده
اسوووت در گفوووتوگوووو بوووا دیگوووران بوووا کوووالم «معوووروف»« ،لوووین»« ،حسووون»،
«سوووالم»« ،کوووریم» و ...سوووخن بگوینووود .قوووول کوووریم ،سوووخنى ارزشووومند و بوووه دور
از پسوووتى اسوووت .قوووول احسووون ،زمینوووه اخوووتالف و فتنوووۀ شووویطان را از بوووین
مووىبوورد .در روایووات نیووز آثووار فراوانووى بوورا سووخن نیکووو شوومرده شووده اسووت کووه
ازجملو وۀ آنهوووا موووىتووووان بوووه بسووویار ِ دوسوووتان ،فراوانوووى روز  ،فزونوووى عمووور و
محبووووبشووودن نوووزد خوووانواده و خویشوووان اشووواره کووورد .سوووخن نیکوووو معیارهوووا و
آدابووى نیووز دارد؛ ازجملووه اینکووه برخاسووته از علووم و بووههنگووام و بووهانوودازه باشوود
(شجاعی.)1389 ،
در آیۀ دیگری اشاره شده است:

«َوقُثلْلِعِبثثادييَقُولُثثوا الَّثثي ُِث َأَحْسَثنُ إنَّ الشَّثيْطانََينْثغَُبَيْثَنهُ ْ إَّن الشَّثيْطاَن
کانَلِلْإنْسان َعدُوًّا مُبينا»
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"و ب بندگا من بگه سخن را که نیکهه ر اسهت ،بگهینهد [بهرا ههر مقهام
نیکه رین سخن متناسب آ مقام را انتخا کنند] ،همانها شهیطا [به وسهیلۀ
کلمهات مفسهدهانگیهز] میانشها را بهرهم مه زنهد؛ زیهرا شهیطا همیشه بههرا
انسا دشمن آشکار بهده و است"
(سورۀ اسراء ،آیۀ )53
براساس این آیۀ شریفه نیز خداوند به منمنان فرمان مىدهد سخن نیکو بگوینود
تا میان آنها اختالف نیفتد.
با بررسی محتوای موجود در فضای مجازی ،بوهخصووص شوبکههوای اجتمواعی،
دیده میشود که بسیاری از سخنان و مطالب منتقلشده ،دارای خصوصویات کالموی موورد
نظر قرآن نیست .دیده میشود که قول لین و نرم ،در بسیاری از موارد مراعوات نمویشوود؛
بلکه افراد بعضاا خیلی زود عصبانی شده و از عبارتهای خشن در گفتوگوو بوا دیگوران یوا
افرادی که نظر مخالف دارند ،استفاده میکننود .همچنوین برخوی افوراد ،کالمشوان صوفت
سالمبودن را ندارد و دیگران درمقابل زبان آنها احساس خطور مویکننود .گواه مخاطبوان
فضای مجازی کامنتهایی را در صفحات برخی اشوخاص معوروف جامعوه مویگذارنود کوه
همراه با فحاشی و توهین است .این کامنتها به هیچ شکلی ویژگی قول احسون را نودارد و
نتیجهای جز اختالف ،دشمنی و دلگیری ایجاد نمیکند.
لذا الزم است به نحوۀ صحبت با دیگران توجه کنویم و چنانچوه مویخوواهیم بوه
موضوعی اعتراض کنیم ،باید اعتراضمان را با بیان منصفانه و انسانی و اثرگذار مطرح کنویم.
گاهی اوقات کسی می خواهد برخوردی را محکوم کند؛ اما عملکرد خوودش نامناسوب تور از
رفتار فردی است که میخواهد آن را محکوم نماید .این امر با اصول دینوی نحووۀ معاشورت
بسیار فاصله دارد.
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یکی از نکات در آداب معاشرت اسالمی ،احترام به بزرگان و رفتار محبتآمیوز بوا
کودکان است که در روایات متعددی نیوز بوه آن اشواره شوده اسوت .پیوامبر رحموت (ص)
می فرمایند« :ارحَمِ الصَّغیرَ وَ وَقِّرِ الکَبیرَ تَکُن مِن رُفَقائى؛ به کودکان رحم و به بزرگسواالن
احترام کن تا از دوستان من باشی» (کافی ،2 ،ص  .)316همچنین میفرمایند« :إذا أتاکُم
کَریمُ قَومٍ فَأَکرِموهُ؛ هرگاه بزرگ قومی بر شما وارد شد ،گرامی اش بدارید» (الکافی ،2 ،ص
 .)659یا در جایی دیگر میفرمایند« :لیس منّا من لم یوقّر الکبیور و یورحم الصّوغیر؛ هرکوه
بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکنود ،از موا نیسوت» (نهوجالفصواحه)؛ لوذا در
صفحات بزرگان و افراد مسنتر در شبکههای اجتماعی باید به تکریم سنی افراد توجه کرد.
همچنین باید دقت کرد که احترام افراد کمسنتور مراعوات شوود و صوحبت بوا آنهوا نیوز
محبتآمیز باشد.
قرآن کریم پا را از این فراتر گذاشته است و درخصووص رفتوار نیکوو بوا دیگوران
میفرماید:

«َو ا ْعُبدُوا اللَّهَ َو التُشْثرکُوا بثهِ شَثيْاا َو بالْوالِث َديْن إحْسثانا َو بثذِي الْقُرْبث َو
جنُثثثب َو الصَّثثثاحِب
الْيَتثثثام َو الْمَسثثثاکنِ َو الْجثثثار ذِي الْقُرْبثث َو الْجثثثار الْ ُ
ثب َمثنْ کثثاَن
جنْثثب َو ابْثثن السَّثثبيل َو مثثا َملَکَث َْأيْمثانُکُ ْ إنَّ اللَّثهَ اليُحِث ُّ
بالْ َ
مُخْتاالفَخُورا »
"و خدا را بپرستید و چیز را شریک او قرار ندهید و ب پدر و مهادر و نیهز به
خهیشهها و یتیمهها و مسههکینا و همسههایۀ نزدیههک و همسههایۀ دور و رفیهه
نزدیههک [ماننههد همکههار ،هههم مجلههس ،هههمسههفر و ]...و درراهمانههده و بههردۀ
مملهکتهها نیکه کنیههد ،که همانهها خداونههد کسه را که متکبههر و فخرفههروش
است ،دوست ندارد "
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(سورۀ نساء ،آیۀ )36

همچنین میفرماید:

«َو إذْأَخَ ثذْنا ميثثثا َبَ ث إسْثثراليلَ التَ ْعبُ ثدُونَ إالَّ اللَّ ثهَ َو بالْوالِ ث َديْن إحْس ثانا َو ذِي
الْقُرْب َو الْيَتام َو الْمَساکنِ َوقُولُوالِلنَّاس حُسْنا»
"و [ب یاد آرید] هنگام

را ک از بن اسرائیل پیما گهرفتیم که هرگهز جهز

خدا را نپرستید و ب پدر و مادر و خهیشا و یتیما و مسکینا نیک کنید و
با مردم ب زبا خهش سخن گهیید"
(سورۀ بقره ،آیۀ )83
با توجه به این آیات ،افرادی که مشمول توصیه به رفتار همراه با نیکویی شدهاند،
محدودۀ وسیعتری دارند .در فضوای مجوازی مفهووم همسوایه ،همکوار ،دوسوت و ...تغییور
میکند و مطابق آیۀ  83سورۀ بقره ،احسانکردن به تمامی انسانها توصیه شده اسوت؛ لوذا
فرد مسلمان باید در نحوۀ برخورد با دیگران کامالا توجه کند که با تمامی افوراد بوا نیکوویی
برخورد نماید.
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در فضای مجازی ،بهخصوص شبکههای اجتماعی ،غالباا متن است که منتقل
میشود و احساسات ،لحن و رفتار افراد آنگونه که مدنظرشان است ،رسانده
نمیشود .به همین علت است که باید مراقب بود که در ارتباط با دیگر افراد،
جمالت و عکسها و استیکرهایی به کار برده نشود که سوءتفاهم بهوجود
آورد؛ زیرا افراد متناسب با سن ،سواد و اطالعاتشان برداشتهای متفاوتی از
عکسالعمل دیگران دارند.
در فضای واقعی ،افراد در ارتبواطگورفتن بوا دیگوران نکوات متعوددی را رعایوت
میکنند .این مطلب بهخصوص درزمینۀ ارتباط با نامحرم بیشتر جلووه مویکنود .در آیوۀ 5
خذِی أخدَان؛ دوست پنهان نگیرید» .براسواس ایون آیوه،
سورۀ مائده آمده است« :وَالمُتَّ ِ
روابط پنهانی بین افراد نامحرم ممنوع است .بهعلت ویژگیهای خاص فضای مجازی ،امکان
ارتباطات پنهانی در این فضا کامالا فراهم است .اما با توجه به آیۀ مذکور ،در فضای مجوازی
نیز باید دقت کرد که روابط پنهانی مانند چتهای خصوصی با نامحرم صورت نگیرد.

توجه به ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

خداوند همچنین در آیۀ شریفۀ دیگری میفرماید:
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ُنفَالتَخْضَعْنَ بالْقَوْلفَيَطْمََع اَّلذِيِف َقلْبِه مَرَض
كأَ َحدٍ مِ َن النساِء إن اتَّقَيْت َّ
ُن َ
«يانِساءَ النَّب لَسْت َّ
َوقُلْ َنقَوْال مَعْرُوفا»
"اى همسرا پیامبر ،شما همچه زنها معمههل نیسهتید .اگهر قههى پیشه
کنید؛ بنابراین ب گهن اى ههه انگیهز سهخن نگهییهد که بیمهاردد در شهما
طمع کنند و سخن شایست بگهیید"
(سورۀ احزاب ،آیۀ )33
مطابق این آیات ،افراد باید در نوع کالمشان در برخورد بوا نوامحرم دقوت الزم را
بنمایند( .حبیبیان ،1392 ،ص.)35

قول سدید

در قرآن کریم دو مرتبه در کنار توصیه به تقوا ،به قول سدید توصیه شوده اسوت« :فَلْیَتَّقُثوا
اللَّهَ وَلْیَقُولُواقَوْال سَثدیداْ؛ پس باید از خدا بترسند و سخن ب اصهمح و درسهت گهینهد»
)سورۀ نساء ،آیۀ  (9و «و یاَأُّیهَا الَّذینَ آَمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َوقُولُواقَوْال سَثدیدا؛ ا کسهان که ایمها
آوردهاید ،از خدا پروا کنید و سخن درست و استهار گهیید (سورۀ احزاب ،آیۀ.(70
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قول «سدید» از ماده «سد» بهمعنى «محکم و استوار» و خللناپذیر و موافق حق
و واقع است؛ سخنى است که همچون سدی محکم جلوی اموا باطل را مىگیورد (مکوارم
شیرازی و دیگران .)1380 ،عالمه طباطبایی ذیل تفسیر آیۀ 70سورۀ احزاب میفرمایند که
قول سدید عبارت است از سخنى که هم مطابق با واقوع باشود و هوم لغوو نباشود ،یوا اگور
فایدها دارد ،فایدهاش چون سخنچینى و امثال آن غیرمشروع نباشد .پس بر مونمن الزم
است که به راستی آنچه مىگوید مطمتن باشد و نیز گفتار خود را بیازماید که لغو یوا مایوۀ
فساد نباشد (طباطبایی.)1396 ،
بنابراین میتوان گفت قول سدید سخنی است که هم راست ،صحی ،و مطابق بوا
واقع و هم دقیق باشد .ما میتوانیم گاهی راست بگوییم؛ ولی بخش ی از حقیقوت را بیوان
کنیم و با آن ،مردم را به اشتباه بیندازیم .یا میتوانیم زمان صحبتکردن ،سخنی درست را
نابهجا انتخاب کرده و مردم را گمراه کنیم .همچنین میتووانیم بودون زدن قیود و حاشویۀ
الزم به سخنی صحی ،،با آن سخن ،مردم را گموراه کنویم و اغوراض غیرالهوی خودموان را
دنبال کنیم (پناهیان.)1393 ،
خداوند بعد از توصیه به قول سدید در آیات  70و  71سورۀ احزاب میفرماید:

«...قُولُثثثوْاقَوْلثثثا سَث ثدِیدا *یُصْث ثِللْلَکُث ث ْأَعْمَث ثالَک ْ وَیَغْفِث ثرْلَکُث ث ْ
ذُنُوبَکُ »
"اگر قهل سدید بگهیید ،خداوند کار شما را درست خهاهد کرد"
امام صاد (ع) نیز میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِوی کِتَابِوهِ یوا أَیاهَوا الَّوذِینَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاا سَدِیداا یُصْلِ ْ،لَکُمْ أَعْمالَکُمْ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْکَ شَیْتاا حَتَّوى
تَقُولَ قَوْلاا عَدْلاا؛ خداوند در قرآن فرمود که قول سدید بگویید تا خدا کار شما را اصالح کند،
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بدان تا سخن عادالنه بر زبان جاری نکنی ،خدا از تو چیزی را قبول نمیکند» (کوافی،8 ،
ص)107؛ یعنی خدا از ما هیچ چیزی را قبول نمیکند ،مگر اینکه قول سدید بگوییم.
با توجه به تفاسیر مذکور میتوان نتیجه گرفت که هر سخنی قابول گفوتن و هور
شنیدها قابل بازگو کردن نیست .قول سدید به مفهووم سوخنى اسوت کوه از اسوتحکام و
اتقان الزم برخوردار باشد؛ یعنی نهتنها باید راست بگووییم و از دروغگوویی اجتنواب کنویم،
بلکه باید سخنمان سست و بیپایه نیز نباشد .به قول عطار:

ره هک رد پند خود آمد استوار

پند او را دیگران بندند کار

کسانی که در جنگهای روانی از برخی گزارهها برای کوباندن طرف مقابول خوود
استفاده میکنند و هنر برپاکردن جنگ روانی با کلموات را دارنود ،از فضویلت قوول سودید
بهرهای نبردهاند .البته معموالا اهالی رسانه و تبلیغات ،در جنگ روانی سعی میکنند سوخن
راست بگویند تا اعتبارشان خدشهدار نشود؛ یعنی کلمات خود را طوری انتخواب مویکننود
که دروغ نباشد ،ولی به هدف شوم خود یعنی تخریب طرف مقابل برسند .متأسوفانه برخوی
افراد برای انتشار مطالب در فضای مجازی و بهخصوص شبکههوای اجتمواعی ،گوشوهای از
کلمات فردی را میگیرند و برجسته میکنند و با تیترزدن ،همان جهتوی را کوه خودشوان
میخواهند ،به سخن آن شخص میدهند (پناهیان.)1393 ،
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استفاده از تیترهای گمراهکننده

ویژگی خاص تعاملیبودن فضای مجازی و هویت مخفی کاربران این فضا ،زمینوه
را برای هرگونه گفتاری فراهم میکند .بهراحتی میتووان سوخنی غیرواقوع و نواقص یوا بوا
مدرک ضعیف را در سایت یا وبالگی قرار داد و بهعلوت ویژگوی فرامکوانیبوودن ایون فضوا،
سخن مذکور تا همۀ نقاط جهان گسترش یابد .اگر زمانی فقط تولیدکنندگان رسانهها مولد
و پخشکنندۀ سخن بودند ،اکنون فضای مجازی از هر نفر یک رسانه سواخته اسوت .انوواع
شایعهسازیها و شایعهپراکنیها ،تخریب شخصیتها ،دروغگوییها ،تبلیغات بیجا و نادرست
و حتی لغوگوییها و انواع سخنانی که به اموا فسواد و باطول دامون مویزننود ،بوهراحتوی
دستبهدست می شوند که مشخصاا از مصادیق قول غیرسودید هسوتند .بنوابراین در سوبک
زندگی اسالمی ،در فضای مجازی همچون فضای حقیقی ،توجه بوه محتووا و زموان گفتوار،
منبع خبر و ...برای انسوان مونمن ضوروری اسوت .مونمن وقتوى حورف موىزنود ،احسواس
مستولیت مىکند و پیش از سخنگفتن بسیار مىاندیشد (مدرسی.)1377 ،
رسول مکرم اسالم مبلغانی را که بهسووی سوایر بوالد مویفرسوتادند ،بوه رفوق و
مهربانی و گفتار سدید سفارش میکردند« :فَقَالَ عَلَیْکَ بِالرِّفْقِ وَ الْقَوْلِ السَّدِید؛ پوس گفوت
بر تو باد به مدارا و سخن استوارگفتن» (بحاراالنوار ،18 ،ص .)104از منظر رفتار اسوالمی
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سخن ما باید ،هم صحی ،باشد ،هم انگیزه اش درست باشد ،هم برای خدا باشد و هم به امور
خدا باشد .باید توجه کرد که حتی بهنفع مقدسات و برای تبلیغ دین نیوز نبایود از سوخنی
غیر از قول سدید استفاده کرد (پناهیان.)1393 ،
نحوۀ بیان مطالب از سوی والدین ،می تواند از کودکی در فرزندان نهادینوه شوود.
چنانچه فرزندی ببیند والودینش در انتخواب کلموات دقوت مویکننود و در اوضواع روحوی
مختلف ،مانند زمان عصبانیت یا حین بحث با دیگران ،هر کالمی را بر زبوان نمویآورنود ،او
نیز غالباا از چنین روالی تبعیت خواهد کرد و این نحوۀ عمل را در هنگام حضوور در فضوای
مجازی نیز رعایت خواهد کرد .حساسیت به بیان مطالب و دقت در بیوان گفتوار درسوت و
دقیق و بیغلوغش ،از مواردی است که والدین بایود در تربیوت فرزندانشوان بوه آن توجوه
کنند.

مجادله و جدال
جدال در لغت عبارت است از بحث و گفتوگویی کوه بوهمنظوور کوبیودن طورف
مقابل و غالبشدن بر او صورت میگیرد .علت اینکه به اینگونه بحثها ،مجادله میگوینود
این است که دو نفر در برابر یکدیگر بحث و مشاجره میکنند تا هر کودام فکور خوود را بور
دیگری تحمیل کند (ویکیفقه ،بیتا) .مفهوم اصطالحی جدال آن است که انسوان در مقوام
استدالل از مقدماتی که طرف قبوول دارد اسوتفاده کنود ،بوا او همراهوی کورده و از اصوول
مشترک و مقبول دو طرف بهره گیرد (آقاخانی ،1386 ،ص.)1
جدل از عناوینى است کوه در فرهنوگ قرآنوى و روایوى ،گواه از آن بوا موذمت و
نکوهش یاد شده و گاه نیز چنانچه برای پاسخگویى به معاندیوون و دشومنان اسوالم موورد
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استفاده قرار گیرد ،به آن جدال احسون گفتوه شوده اسوت (حسوینی ،1391 ،ص « .)6وَلَثا
تُجَادِلُواَأُْلَ الْكِتَاب إلَّا بالَّتِ ُِ َأَحْسَثنُ؛ شما مسلمانا با اهل کتها جهز به نیکهه رین
طری بحث و مجادل مکنید» (سوورۀ عنکبووت ،آیوۀ  .)46در ایون آیوۀ قورآن ،خداونود
پیامبرش را در مجادله با اهل کتاب به مجادلۀ احسن دعوت میکند تا با تکیه بور اصوول و

اعتقادات پذیرفتهشده و باور همگانی در دو طرفِ مجادله ،آنها را به حوق بخوانود« .ادْعُ إيل
سَثثبيل رَبث َ بالْحِکْمَثِ َو الْمَوْعِظَثِ الْحَسَثنَِ وَ جثثادِْلهُ ْ بثالَّي ُِث َأَحْسَثنُ؛ ب ها حکمههت و انههدرز
نیکه ،ب راه پروردگارت دعهت کن و با آ ها ب روش ک نیکهه ر اسهت ،اسهتددل
و مناظره کهن» (سورۀ نحل ،آیۀ  .)125با توجه به این آیه ،پس از بهکوارگیری روشهوای
دعوت برهانی و حکیمانه و پند و اندرز ،جدال احسن از روشهایی است که در تبلیوغ دیون
به آن توجه و تأکید شده است .یکی از بهترین روشهای اینگونه دعوت ،اسوتفاده از خوود
آیات جدلی قرآن است (آقاخانی ،1386 ،ص.)3
در مقابل جدال احسن ،جدال غیراحسن قرار دارد .دراینخصوص امام صواد (ع)
میفرمایند« :جدال به غیراحسن آن است که تو بهعلت ناتووانى در تشوخیص بوین حوق و
باطل ،حق را انکار میکنی و طرف مقابل را با انکار حق ،از باطلش منصرف میسازی و این
کار حرام است؛ زیرا تو هم مثل طرف مقابل باطلگرا شدها  .او حقی را منکر شد و تو هوم
حق دیگری را انکار میکنی؛ لذا بر شیعیان ما حرام است که فتنوه و بازیچوه دسوت دیگور
بورادران یا غلطاندیشوان قورار گیرند» (بحاراالنوار،

 ،9ص  .)257-255در تعبیر قرآنوی،

جدال باطل ،جدالی است که در آن یکسوی مجادله ،به استهزاء و تمسخر روی مویآورد و
هدف از آن کوبیدن حق است .هم در روش و آداب مجادله ،رعایت ادب را نمویکنود و بوه
حیلۀ تمسخر روی میآورد ،تا طرف مقابل را از نظر شخصیت خرد و کوچک کند و هوم بوا
علم به حقبودن ،آن را نادیده میگیرد و میکوشد آن را بکوبد یا نابود سازد .ایون روش در
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بیشتر حالتهایی که قرآن از آن یاد کرده ،از مواردی اسوت کوه مشورکان و کوافران از آن
بهرهبرداری کردهاند و بهمثابه روش اصلی مخالفان پیامبران به کوار رفتوه اسوت (آقاخوانی،
 ،1386ص« )4وَيُجثثادُِل الَّ ثذي َن کَفَ ثرُوا بالْباَِثثللُِيدْحِضُثثوا ب ثِه الْحَ ث َّ؛ امهها کههافرا همهههاره
مجادل ب باطل م کنند ،ا [ب گما خهد] ح را به وسهیلۀ آ از میها بردارنهد»
(سورۀ کهف ،آیۀ .)56

جدال احسن – جدال غیراحسن

در فضای مجازی ،بهخصوص شبکههوای اجتمواعی انوواع جودال ،زیواد مشواهده
میشود که اکثر آنهوا قالوب جودال غیراحسون را بوه خوود مویگیرنود .افوراد گواه بورای
بهکرسینشاندن صحبت خود ،هر دستاویزی را مستمسک قرار میدهند و بدون آنکوه ادب
را رعایت کنند ،نظرات خود را بیان میکنند .در بسیاری از موارد ،این بحوثهوا بوا تحقیور
طرف مقابل همراه است .ممکن است در شروع کسی بخواهد حرف حقی را اثبات کند؛ اموا
در بسیاری مواقع در ادامۀ سخن ،بیان نظرات شخصی و بهکرسوینشواندن حورف خوود بور
گفتن حقیقت اولویت مییابد .یکی از آثار شوم جدال آن است که آبوروی انسوان بویگنواه
میرود ،بهخصوص اگر طرف مقابل عیبجو و هتاک باشد ،در گفتههای خود ادب را رعایت
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نکند و آنچه بر زبانش جاری میشود ،بگوید .در چنین وضعیتی سرانجام کار به بیحرمتوی
و توهین میرسد (مهر.)1391 ،
امام صاد (ع) میفرماید« :با دو کس جدال مکون :بوا شوخص عاقول بردبوار و بوا
شووخص نووادان و کوومعقوول؛ زیورا اولوی بوور تووو چیوره مویشووود و دوموی تووو را مویآزارد»
(جامعالسعادات،

 ،2ص  .)285امیرالمونمنین(ع) در روایتوی بوه ایون جهوت موردم را از

مجادله نهی کرده که مجادله موجب دشمنی می شود« :از مجادله و ستیزهجویی بپرهیزید؛
زیرا این دو ،دلهای برادران دینی را بوه یکودیگر مکودر مویکنود و بوذر نفوا را پورورش
میدهد» (اصول کافی ،2 ،ص.)30

فضای مجازی و توجه به تربیت فرزندان
تعلووویم و تربیوووت در زنووودگی بشووور ،اساسووویتووورین جنبووۀ زنووودگی اسوووت.
بووهگونووهای کووه هرگونووه انحووراف در آن ،باعووث انحووراف نسوول آینووده موویشووود.
تأکیووود ویوووژه بووور تربیوووت فرزنووود و پووواکسوووازی محووویط خوووانواده و جامعوووه از
آلوووودگیهوووا ،ازجملو وه برناموووههوووایی اسوووت کوووه اسوووالم بووورای حفاظوووت از کوووانون
مقووودس خوووانواده ،بوووه آن توجوووه کووورده اسوووت .بوووین سوووبک زنووودگی و الگوهوووای
تربیتوووی خوووانواده ،ارتبووواط مسوووتقیمی وجوووود دارد .در عصووور حاضووور ،ظهوووور
فنو واوریهوووای نووووین ارتبووواطی بوووههموووراه تحووووالتی کوووه در فضوووای مجوووازی بوووه
وجوووود آموووده ،بسووویاری از کارکردهوووای تربیتوووی خوووانوادههوووا را دچوووار اخوووتالل
کووورده اسوووت .شوووناخت فنو واوریهوووای نووووین و اسوووتفادۀ صوووحی ،از آن و تقویوووت
آموووزههووای دینووی در جامعووه ،موویتوانوود از آسوویبهووای تربیتووی فضووای مجووازی
بکاهد (عنانپور و عنانپور.)1394 ،
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اهمیت و هدف تربیت فرزندان در سبک زندگی اسالمی
در اسالم اهمیت خاصی به تربیت فرزنود داده شوده اسوت .از رسوول خودا (ص)
چنین روایت شده است« :رَحِمَ اللّه ُ عَبْدا اَعانَ وَلَدَهُ عَلی بِرِّهِ ،باالحسانِ اِلَیوهِ وَ التوألّفِ لَوهُ و
تَعلیمِهِ و تأدیبه؛ خداوند رحمت کند بنوده ای را کوه بوه فرزنودش ،بوا نیکویکوردن بوه او،
الفتداشتن و گرمگرفتن با وی و با آموزش و تربیت او کمک موی کنود توا نیکوکوار شوود»
(مستدرک وسائل الشیعه ،2 ،ص)626

اهمیت تربیت فرزندان در اسالم

در جواموووع دیگووور ماننووود روم باسوووتان ،هووودف از تربیوووت ،قبووول از هووور
چیووز ،پوورورش شووهروند خوووب بوووده اسووت؛ یعنووی فووردی کووه آمووادۀ فووداکاری
بوورای سوورزمین خووود باشوود .در عصوور جدیوود ،تربیووت شوودیداا بوور اهووداف علمووی
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اسووتوار اسووت .ایوون اموور بووهویووژه بعوود از انقووالب صوونعتی شوودت گرفتووه اسووت.
پایووههووای تربیووت نوووین بوور روانشناسووی علمووی و زیسووتشناسووی گذاشووته شووده
اسوووت (سوووعادت بوووه نقووول از موووایر .)1394 ،هووودفهوووای تربیوووت عصووور جدیووود
عبوووارتانووود از :تفکووور ،تأمووول ،شوووناخت فرهنوووگ و هنووور ،پووورورش خالقیوووت ،درک
و کووواربرد دانوووش ،تمووواس بوووا اندیشوووههوووای مهوووم ،رویآوری بوووه ارزشهوووای
معنووووی و اخالقیوووات ،کسوووب مهوووارتهوووای اساسوووی ماننووود خوانووودن ،نوشوووتن و
زیبووواییشناسوووی ،کارآمووودی شوووغلی ،پووورورش حوووس احتووورام بوووه هووومنووووع و
خوووانواده ،شوووهروند منثربوووودن ،داشوووتن سوووالمت بووودنی ،رشووود شخصووویت ،رشووود و
گسترش عالیق و صل،جویی.

هدفهای تربیتی اسالم ،مطابق با شأن انسان و هدف خلقت آدمی است
(مطهری .)1370 ،هدف نهایی تربیت اسالمی ،پرورش انسان مقرب الهی
است که شاکلۀ دینی در وجود او بهطور کامل شکل گیرد و رفتارهای دینی
ریشهدار از او سربزند .تربیت اسالمی ،زمینه را برای بروز و ظهور
استعدادهای فطری آدمی فراهم و او را به کمال نزدیک میکند (ملکی،
 ،1383ص .)4در عمل هدفهای تربیت اسالمی را در تقویت اراده ،عبادت و
نیایش ،محبت ،تقویت حس حقیقتجویی ،مراقبه و محاسبه ،تفکر ،محبت
اولیا ،ازدوا  ،جهاد و کار میدانند (سعادت به نقل از روزبهانی.)1394 ،
موووا مسووولمانان مفتخوووریم رسوووول مکووورم اسوووالم دلیووول رسوووالت خوووود را
بووهکمووالرسوواندن مراتووب اخووال اعووالم موویکننوود« :إِنَّمَووا بُعِثْووتُ لِووأُتَممَ مَکَووارِمَ
الْأَخْلَوووا ِ؛ مووون بووورای بوووهکموووالرسووواندن خووووبیهوووای اخوووال مبعوووو شووودم»
(بحاراالنوار،

 ،68ص .)382خداوند در سورۀ جمعه ،آیۀ  2میفرماید:
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غكَِّيه ْ
«ُ ثَو الََّ ثذِيبَعَ ث َفِ ث الْثأُمََِّّينَ رَسُ ثولا مِ ثْنهُ ْيَتْلُثثو عَلَ ثيْه ْ آيَاتِ ثهِ َويُ ث َ
َويُعَلَُِّمهُ ُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمََ»
"محمد و رسهد پیش از او مبعهث شدند ا بر انسا ها غهر در گمراهه
آشکار ،آیات اله را عرض و آ ها را پا کنند و علم و حکمت بیامهزانند"
در عصوووری کوووه اخالقیوووات و انسوووانیت همچوووون کووواالیی بوووه ثمووون
بخووس معاملووه موویشووود ،انسووان مسوولمان بوواور دارد کووه نفخووهای از روح قدسووی
در او جریوووان دارد؛ لوووذا موظوووف اسوووت وجوووودی چنوووین پووواک را کوووه مسوووجود
فرشوووتگان و ودیعوووۀ الهوووی اسوووت و او را شایسوووتۀ مقوووام خلیفوووۀ خووودا در زموووین
کوورده اسووت ،حفووظ کوورده و نووهتنهووا در رشوود ابعوواد معنوووی و شخصوویتی خووود
بکوشد؛ بلکه خانواده و فرزندانش را نیز در این مسیر یاری کند.
بهکارگیری ابزارهای فضای مجازی در تربیت و تأثیرات آن
در سیسووووتمهووووای تربیتوو وی موووودرن و امووووروزی ،فنوووواوری در خوووودمت
تربیوووت قووورار مووویگیووورد و تربیوووت ،انسوووان را بوووه اسوووتفادۀ بهینوووه از فنووواوری
رهنمووون موویسووازد .وسووعت و سوورعت ارتباطووات در سووط ،جهووانی سووبب شووده
اسووت کووه فرهنووگهووای گونوواگون از هموودیگر متووأثر شوووند .امووروزه بووا توجووه بووه
تهووواجم فرهنگوووی ،نظوووام آموزشوووی مسوووتولیت خطیو وری را بووورای بوووهکوووارگیری و
هوودایت صووحی ،تحوووالت فنوواوری اطالعووات بووه عهووده دارد( .سووعادت بووهنقوول از
امامجمعه)1394 ،
یکووووی از مهوووومتوووورین کووووارکردهووووای فضووووای مجووووازی ،کمووووک بووووه
فرهنووگسووازی اسووت .فرهنووگسووازی فراینوود انتقووال ارزشهووا ،هنجارهووا ،باورهووا،
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معیارهوووا و الگوهوووای رفتووواری و احساسوووی موجوووود در فرهنوووگ جامعوووه بوووه آحووواد
افوووراد آن اسوووت .نهووواد خوووانواده و سوووپس نهووواد تعلووویم و تربیوووت ،اولوووین مراکوووز
انتقووال مفوواهیم فرهنگووی بووه کودکووان هسووتند (سووعادت بووه نقوول از علوومالهوودی،
.)1394
فضووای مجووازی و فنوواوریهووای نوووین ایوون امکووان را فووراهم کووردهانوود
کوووه بتووووان از سووورگرمی و بوووازی بوووه عنووووان ابوووزاری جوووذاب بووورای نسووول اموووروز
اسووتفاده کوورد .ایوون فنوواوریهووا ،بووه ابووداع روشهووای جدیوودی منجوور شووده اسووت
کوووه سووورگرمی را دارای ارزش تربیتوووی و آموزشوووی مووویکنووود .در ایووون نووووع از
آموووزش ،هوودف وسووعت پیوودا موویکنوود و مفوواهیم ،متعوودد و متنوووع موویشوووند.
عووالوه بوور آموووزش ،جنبووۀ بووازی و سوورگرمی غلبووه پیوودا موویکنوود و بووه بیووان
سووادهتوور مسوویر را بوورای رشوود ،هموووار و جووذاب و همووراه بووا حسووی خوشووایند
موویکنوود .بووه ایوون ترتیووب ،در فوورد عالقووه و انگیووزه ایجوواد موویشووود و بووهکووارگیری
و فعووالکووردن او بووه بهتوورین نحووو انجووام موویشووود؛ لووذا ضووروری اسووت کووه از
ظرفیووتهوووای منحصوووربهفووورد فضوووای مجوووازی بووه ایووون منظوووور اسوووتفاده کنووویم
(گرداب.)1395 ،

استفاده از بازیها برای تربیت فرزندان
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توجه والدین به تربیت فرزندان در فضای مجازی
آمووووزههوووای اسوووالم و قووورآن کوووریم ،نوووهتنهوووا انسوووان را مسوووتول اعموووال
خوووود موووویدانوووود ،بلکوووه او را در قبووووال خووووانواده مسوووتول موووویدانوووود و از وی
میخواهد خانوادهاش را در مقابل حواد گوناگون حفظ کند.
خداوند در قرآن کریم میفرماید:

«یثثثثثثثاَأَّیُهَثثثثثثثا الََّثثثثث ثذینَ آَمنُثثثثثثثواقُثثثثثثثواأَنْفُسَثثثثث ثکُ ْ َوَأُْلثثثثثثثیکُ ْ نثثثثثثثارًا
وَقُوُدَُا النّاسُ َو الْحِجارَة»
"ها ا اهل ایما  ،خهد و اهل خهد را از آ ش ک آ شگیرا هایش مهردم
و سنگ است ،حفظ کنید"
(سورۀ تحریم ،آیۀ )6

در زمان حاضر یکی از خطرات جدی ،استفادۀ نامعقول و بی رویۀ اعضای خوانواده
از فضای مجازی است .والدین باید با راههای استفادۀ صحی ،از ابزارهای نوین ارتباطی آشنا
شوند تا با اجرای آن ،بهمرور زمان ،فرهنگ اسوتفادۀ صوحی ،از فضوای مجوازی در جامعوه
نهادینه شود و کشور از خطرات انحراف جوانان محفو باشد.
امام سجاد (ع) در رسالۀ حقو خود ،حق فرزندان بر والودین را بوه ایون صوورت
بیان فرمودهاند« :وَ أَمّا حَقّ وَلَدِکَ فَتَعْلَمُ أَنّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الودّنْیَا بِخَیْورِهِ وَ
شَرّهِ وَ أَنّکَ مَسْتُولٌ عَمّا وُلّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدّلَالَۀِ عَلَى رَبّهِ وَ الْمَعُونَۀِ لَوهُ عَلَوى طَاعَتِوهِ
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فِیکَ وَ فِی نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِکَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَیّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَیْوهِ
فِی عَاجِلِ الدّنْیَا الْمُعَذّرِ إِلَى رَبّهِ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بِحُسْنِ الْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْهُ وَ ال قُوّۀَ
إِلّا بِاللّهِ؛ حق فرزندت بر تو آن است کوه بودانی او از توسوت و خیور و شورّش در ایون دنیوا
منتسب به تو است و تو به دلیل مستولیت و والیتوی کوه بور او داری ،مووظفی او را خووب
تربیت کنی و به جانب پروردگارش رهنمون باشی و به او کمک کنی تا در ارتبواط بوا توو و
خودش ،از خداوند فرمان برد و نیز توجه داشته باشی کوه اگور او را بوه شایسوتگی تربیوت
کنی ،پاداش آن را خواهی یافت و چنانچه در تربیت او سهل انگاری کنی ،با عقوبت خداونود
همراه خواهی شد .پس در کار تربیت فرزند ،چنان رفتار کن که اگر در این دنیا آثار خووب
داشت ،مایۀ آراستگی و زینت تو باشد و با رسیدگی شایسوتهای کوه بوه او داشوتهای ،نوزد
پروردگارت عذر و حجت داشته باشی».
خوووانوادۀ مطلووووب اسوووالم ،خوووانوادهای اسوووت کوووه همووۀ اعضوووا از گرموووای
محبووت یکوودیگر بهوورهمنوود هسووتند .در حوودیثی امووام صوواد (ع) یکووی از عواموول
و اسوووباب جلوووب رحموووت الهوووی را محبوووت شووودید بوووه فرزنووود مووویدانووود و
موویفرمایوود« :اِنَّ اهللَ عَزّوَجَوولّ یَوورحَمُ الرَّجوولَ لِشِوودَّۀ حُبِّووهِ لِوَلَوودِهِ؛ کسووی کووه بووه
فرزنووودان خوووود زیووواد محبوووت ورزد ،خداونووود نیوووز او را بوووا رحموووت و لطوووف خوووود
همراه میکند» (من الیحضره الفقیه ،3 ،ص .(482
بوووا توجوووه بوووه اصوووول تربیوووت دینوووی ،والووودین بایووود در مقوووام الگوووویی
بوووورای فرزندانشووووان ،ابتوووودا خووووود زمووووان حضورشووووان را در فضووووای مجووووازی
موودیریت کننوود .والوودین بایوود دقووت بیشووتری در اوقووات فراغووت خووانواده داشووته
باشووند تووا رسووانههووای رنگارنووگ مجووازی نتواننوود از ایوون فرصووت اسووتفاده کوورده
و روابوووط صووومیمانۀ خوووانواده و گرموووای آن را تهدیووود کننووود .براسووواس مطالعوووات
انجووامشووده ،بسوویاری از فرزنوودان عقیووده دارنوود اینکووه والدینشووان بووهطووور مووداوم
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فضووای مجووازی را چووک موویکننوود ،بووه زنوودگی خووانوادگی آنهووا آسوویب موویزنوود
و فرصوووت کنارهمووودیگربودن را از آنهوووا مووویگیووورد .اموووا ایووون قووودرت والووودگری و
مووودیریت پووودر و موووادر اسوووت کوووه حوووافظ فرزنووودان در دوران کوووودکی و نوجووووانی
خواهوود بووود .حضووور بوویقیدوبنوود و رهووای والوودین در ایوون فضووا نتووایج اخالقووی و
تربیتی نادرستی را به بار خواهد آورد (تسنیم.)1396 ،

آسیب فضای مجازی به خانواده و فرزندان

چگونگی مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی
والدین میباید به گذران وقت فرزندانشان در فضای مجازی حساس باشوند و آن
را مدیریت کنند .یکی از روشهای مهم و پیشنهادی ،قانونگوذاری در خانوه اسوت .وجوود
قانون و رعایت آن در فضای خانه ،از بسیاری از مشکالت و آسیبها می کاهد و راه صوحی،
استفاده از فناوری را به اعضای خانواده میآموزد .قوانینی کوه والودین خوود در خوانواده بوا
فرزندان توافق میکنند ،میتواند بر مدیریت استفاده از این فضوا تأثیرگوذار باشود .مناسوب
است که والدین با فرزندان خود قرارداد رسانهای داشته باشند؛ به ایون صوورت ،زموانی کوه
خانواده تصمیم میگیرد برای فرزند خود ابزارهای نوین ارتباطی تهیه کنود ،قبول از خریود
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ابزار ،والدین و فرزندان ،مطابق شورایط منودر در موتن قورارداد ،نووع و زموان اسوتفاده از
رسانههای دیجیتال را مشخص کنند( .کهوند ،1394 ،ص.)7
همچنین رعایت قوانین الهی در این فضا هم نوعی قانونگذاری است که در سایۀ
آن ،این بخش از زندگی و رفتارهای انسوانی رنوگوبووی خودایی خواهود گرفوت .بنوابراین
خانوادهها باید درمورد مسائل دینی و فقهی ای که مربووط بوه رسوانههوای نوظهوور اسوت،
آگاهی کامل داشته باشند .آنها باید مطابق فتوای مراجع معظم تقلید ،در مواردی همچون
خرید و فروش ابزارهای نوین رسانهای ،چت ،عضویت در شبکههای اجتماعی ،دیدن فویلم،
عکس و تصاویر نامناسب از احکام مربوط پیروی کنند (کهوند ،1394 ،ص.)6
همچنین بهمنظور تقویوت توانمنودیهوای درونوی فرزنودان ،بورای حفوظ آنهوا
درمقابول خطوورات تربیتووی فضووای مجووازی بایوود تووالش کنوویم کووه نیووروی پرهیزکوواری و
خودکنترلی را در آنها تقویت کنیم تا به دنبال مطالب نامناسب در این فضا نباشند.
راهکارهوووای زیووور در ایووون خصووووص مووویتوانووود اسوووتفاده شوووود (کهونووود،
 ،1394ص :)11-9


ایجاد پیوند عاطفی فرزندان با نماز

بهراستی که نماز ستون دین بوده و دینداری قائم به آن است .در روایات متعودد
نیز به اهمیت نماز برای جلوگیری از انحرافات ،توجه ویژهای شوده اسوت .در قورآن کوریم
آمده است« :إنََّ الصََّثلوةََتنْهثى عَثن الْفَحْشثاءِ وَ الُْمنْکَثر؛ نمهاز از فحشهاو و منکهر جلههگیر
م کنهد (سورۀ عنکبوت ،آیۀ  .)45در جایی دیگر هم خداوند ضوایعکوردن نمواز را مقدموۀ

پیروی از شهوات و فرورفتن در منجالب گرفتاریهوا مویدانود« :فَخَلَثََ مِثنْبَعْث ِدُِ ْ خَلْثَ
أَضثثاعُوا الصََّثالةَ وَ اَّتَبَعُثثوا الشََّثهَواتِ؛ بعههد از آ ههها نسههل جههایگزین شههد ک ه نمههاز را ضههایع
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کردند و از شههات پیرو نمهدند» (سورۀ مریم ،آیۀ  .)59اینکه نسول جووان موا انوس
خود را با این شکوهمندترین جلوۀ بندگی و پذیرش فرامین حق حفظ نمایند ،هنور تربیوت
دینی خانواده و جامعه است.


برقراری پیوند عاطفی با مراکز دینی

مسوووجد ،حسوووینیه ،دارالقووورآن ،پایگووواههوووای بسووویج و ...مراکوووز بسووویار
مووونثری در تربیوووت دینوووی کودکوووان ،نوجوانوووان و جوانوووان هسوووتند کوووه پیونووود بوووا
آنهوووا بسووویاری از مشوووکالت و آسووویبهوووا را کووواهش مووویدهووود .کوووودکی کوووه
بو وهواسوووطۀ توجوووه والووودین ،بوووا ایووون امووواکن مقووودس مو وأنوس اسوووت ،در نوووور و
آرامووش ایوون تکووههووای پوواک زمووین ،ریشووه موویگیوورد و گوشووهای دنووج و محفووو
بوورای خلوووت بووا خوودا و بنوودگان خوووبش خواهوود داشووت و از نیووروی جماعووت و
دوسووتان مسووجد و حسووینیه و ...بوورای تقویووت روحیووۀ دینووی خووود بهووره خواهوود
برد.


تقویت حیا

تقویوووت حیوووا در فرزنووودان از دیگووور راهکارهوووای مفیووود در ایووون زمینوووه
اسووت؛ چراکووه حیوووا مووانع انجووام نابهنجووواریهووای گونوواگون مووویشووود .حیوووا آن
حوووریم محکوووم درونوووی اسوووت کوووه در عزتمنووودی نفوووس هووور انسوووانی ریشوووه دارد.
انسووانی کوووه در اعمووا قلوووب خووود از امووور ناشایسووت پرهیوووز موویکنووود ،هرچنووود
هوویچ مووانع و محوودودیت بیرونووی سوور راه او نباشوود ،بووه زینووت حیووا مووزین اسووت.
در روایتووی از امووام علووی(ع) آمووده اسووت« :الحیوواء یصوود عوون فعوول القبووی،؛ حیووا و
شرم ،مانع انجام کارهای زشت میشود» (غررالحکم و دررالکلم ،ص .)74


ازدواج
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ازدوا و تشووووکیل خووووانواده از محبوووووبتوووورین کارهووووا نووووزد خداونوووود
متعووال اسوووت .یکوووی از مهوومتووورین برکوووات ازدوا  ،پیشووگیری از گناهوووان اخالقوووی
اسووت .ازدوا بووههنگووام و مناسووب ،کارکردهووای رفتوواری بسوویاری را بووه همووراه
خواهووود آورد .خوووانوادۀ دیوووندار و سوووالم بایووود بتوانو ود شووورایط روحوووی و امکانوووات
مناسوووب را بو ورای ایووون انتخووواب مهوووم زنووودگی فرزنووودش فوووراهم کنووود ،هموووراه او
باشووود و بوووا تکیوووه بووور تربیوووت دینوووی ،راه انتخوووابی شایسوووته را بووورای او همووووار
سازد.


تقویت بینش و بصیرت

امووام صوواد (ع) در روایتووی زیبووا موویفرماینوود« :العاموول علووی غیوور بصوویرۀ
کالسائر علی غیور الطریوق الیزیوده سورعه السویر اال بعوداا؛ هور کوه بودون بصویرت عمول
کنوود ،ماننوود کسووی اسووت کووه بیراهووه موویرود ،هوور چ وه شووتاب کنوود از هوودف دورتوور
موویشووود» (اصووول کووافی،

 ،1ص  .)43شوواید اینکووه در جامعوۀ ایوون روزهووای مووا ابووزار

تکنولوژی و رسانههای اجتمواعی کوه قاعودتاا بایود از اسوباب رشود و توسوعۀ افوراد باشود،
زمینووهسوواز انحرافووات و کژرفتوواریهووای بسوویاری شووده اسووت ،تأییوودی بوور فرمووایش
معصوم علیهالسالم باشد.
بوورای افووزایش بصوویرت فرزنوودان دررابطووه بووا فضووای مجووازی موویتوووان
پرسشهوای کلیودی و تفکربرانگیوز بورای آنهوا مطورح و ذهون کنجکواو آنهوا را درگیور
کرد و با آنها بوه گفوتوگوو نشسوت .همچنوین مویتووان شوبهات و مسوائلی را از پویش
برایشووان طوورح کوورد ،از آنهووا بوورای یووافتن پاسووخ و راهحوول کمووک گرفووت ،بووا آنهووا
همفکری کرد یوا روشهوای یوافتن پاسوخ و تحلیول مسوائل را بوهتودریج و البوهالی ایون
گپوگفتهای صمیمانه به آنها آموخت.
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کرامتبخشی و شخصیتدهی

هموووانگونوووه کوووه قوووبالا مطووورح کوووردیم ،یکوووی از ابعووواد مهوووم تربیوووت
اسوووالمی کراموووت و شووورافت انسوووان اسوووت .کراموووت نفوووس و داشوووتن شخصووویت
محکووم ،یکووی از راهکارهووای مصووونسووازی فرزنوودان در مواجهووه بووا آسوویبهووای
فضووای مجوووازی اسووت .اموووام علووی(ع) مووویفرماینوود« :مووون کرمووت علیوووه نفسوووه،
هانووت علیووه شووهواته؛ هوور کووه خووود را بزرگوووار ببینوود ،شووهوتهووایش در دیووده
وی خوار میشود» (نهجالبالغه ،ص.)555
فرزنووودان را بوووا جمالتوووی ماننووود «توووو شووویعۀ علوووی(ع) هسوووتی و ارزش
و جایگوواه ویووژهای نووزد خداونوود متعووال داری» یووا «تووو فرزنوود ایووران هسووتی» یووا
«توووو فووورد توانمنووودی هسوووتی» خطووواب کنووویم؛ درواقوووع بوووا گووورهزدن شخصووویت
فرزنووودانمان بوووه بنیوووانهوووای ریشوووهدار دینوووی و ملوووی و ارزشهوووای اصووویل
خوووانوادگی ،مووویتووووانیم عوووزت نفوووس او را تقویوووت کنوویم .همچنوووین الزم اسوووت از
عملوووی کوووه موجوووب شوووود فرزنووودان ،بووویشخصووویت و سسوووتاراده و کوچوووک
پنداشته شوند ،بهشدت پرهیز کنیم (کهوند ،1394 ،ص.)11

پیروینکردن از شبهات
شبهه در لغت بهمعنای مشابهت و پوشیدگی اسوت 1.ایون کلموه معوانی دیگوری
چون اشتباه ،احتمال اشکال و شک نیز دارد .شبهه چیوزی اسوت کوه حوق و باطول در آن
معلوم نیست .بهعبارتدیگر ،شبهه به پرسش یا ابهوامى گفتوه مویشوود کوه بوه رفتارهوا و

 .1مطابق فرهنگ معین
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تصمیمها و عقاید وارد شده و منشأ اشتباه در شناخت حق از باطل میشود .شبهه ،خوود را
شبیه به حق مىنمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل و افراد را دچار شوک و تردیود
مىکند (ویکیفقه ،بیتا).
امیرمنمنان در خطبۀ  38نهجالبالغه ،شبهه را چنین تعریف میکنند« :شوبهه را
به ایندلیل شبهه مىگویند که شبیه حق است .اما چراغ اولیواء خودا در اموور شوبههنواک،
یقین و راهنمایشان ،راه هدایت است؛ ولى دعووتکننودۀ دشومنان خودا در مسویر شوبهه،
ضاللت و راهنمایشان ،کوردلى است».
در آموزههای دینی ،به مقولۀ شوبهه و پرهیوز از آن ،اهمیوت فراوانوی داده شوده
است .قرآن کریم ،ما را به پرهیز از شبهات توصیه میکند و میفرماید:

سلَث َ بثِه عِلْث
«وَالَتَقْثَُ مَثالَثْی َ

ثل
کثُّ
إَّن السَّثمْعَ وَاْلبَصَثرَ َو الْفُثذَاَد ُ

أُولِا َ کَاَن َعنْهُ مَسْذُوال»
"از آنچ نم دان پیرو نکن؛ چراک گهش و چشم و دلها ،هم مسئهلاند"
(سورۀ اسراء ،آیۀ )36
شبهات بر دو قسم فکری و مالی دستهبنودی مویشووند .شوبهات فکوری شوامل
مواردی است که در ارزشهای فکری افراد تردیود ایجواد مویکننود و سوعی مویکننود بوا
بدعت ها و سخنان و تحلیل های گیج کننده ،مردم را گمراه کنند و ارزش های آنها را تغییر
دهند .شبهات مالی بیشتر شامل مواردی است که به اختالط حرام و حوالل و عودم امکوان
تمیز میان آن دو مرتبط است .آنچه در اینجا مورد نظر ماست و به فضوای مجوازی مربووط
میشود ،انواع شبهات فکری است (حقایقی.)1393 ،

51

زندگی دینی در فضای مجازی
عرصۀ اندیشۀ دینی همواره بستر رویش پرسش هوا ،زایوش مسوتله هوا و پورورش
فکرها بوده است .اساساا اصلی ترین رسالت پیامبران الهی برانگیختن گنج های عقالنی انسان
و متذکرساختن او به حقیقت زندگی و ارزش حیات معقول و متعوالی اسوت (نهوج البالغوه،
خطبۀ اول) .حق و باطل در حیات بشری ،همواره و در هموۀ موقعیوت هوا ،بوا آن وضووح و
صراحت نمودار نمیشوند که برای هیچکس جای تردیود و شوکی نمانوده باشود و عوواملی
دخالت دارند که زمینۀ اشتباه را فراهم میکنند .دلیل ایجاد شبهه میتوانود عوواملی چوون
نارسایی الفا در بیان مقاصد واقعی و هدفگیری هوای مغرضوانه باشود .همچنوین ممکون
است حاالتی که در اعمال انسان وجود دارد ،دارای دالیول مختلوف باشوند و نتووان دلیول
اصلی رفتار را تشخیص داد.
امروزه افراد و گروه های مختلوف ،پرسوشهوای جهوتدار و شوبهات دینوی را بوا
انگیزه های متفاوتی تولید و به شیوه های گوناگونی توزیع میکنند .در گذشته بحث در همۀ
حوزه های فکری و ازجمله قلمرو مباحث دینی ،در محدودۀ کوچکی از اهل علم و تخصوص
وجود داشت و مردم کوچوه و بوازار معمووالا از گرفتارشودن در دام شوبهه انگیوزان مصوون
میماندند؛ اما در فضای مجازی بهسبب گسترش و نفوذ ،زمینوۀ شویوع شوایعات و شوبهات
دینی بهصورت هول انگیزی فراهم آمده و تولید و توزیع شبهه بدون وقفه درحال ریزش بوه
سمت مردم است .هرازچندگاهی در فضای مجازی شبههای مطورح موی شوود و ناگهوان در
فضووای حقیقووی جامعووه ،فراگیوور موویشووود (کیهووان .)1395 ،بسوویاری از ایوون شووبهات
هدفگیریهایی مغرضانه دارند .امروزه ماهیت این شبهات اغلب از نوع مسوائل روز اسوت و
با شبهات گذشته متفاوت است .وظیفۀ پاسخ گویی به این شبهات برعهدۀ علمای دین است
(مقام معظم رهبری.)1388 ،
شناخت شبهات و توانایی درک و پاسخ به آنها برای همۀ افوراد مقودور نیسوت.
القای شبهه و مشتبهساختن عمدی حقایق ،در میان مردم ،نتایج متعوددی را دربور دارد .از
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آن میان میتوان به ضعف شناخت مردم از حقایق دین ،بی اعتمادی به پوینودگان راه حوق
براثرِ خالفکاریهای عدهای و مشاهدۀ برخی بیعدالتیها ،تبعیضها و نیز فقودان مرجعوی
مطمتن برای رفع شبهه اشاره کرد .فضای مجازی بهعلت قابلیتهایی ماننود انتشوار سوریع
محتوا بدون آنکه منشأ خبر مشخص باشد ،ابزار مناسبی برای گسترش شبهات است.
پیروی از علم و آگاهی ،یکی از مهمترین اصول زندگی اجتماعی است .به هموین

رُ ْ
کثَث ُ
دلیل ،برخی از آیات قرآن به پرهیز از گمان و شبهه اشاره میکننود «وَ مثایَتَّبثُعأَ ْ
َّن الیُغْنی مِ َن الْحَ شَیْاا إَّن اللََّه عَلثی
إالَّ َظنّا إنَّ الظ َّ

بمثایَفْعَلُثونَ؛ و بیشهتر آ هها ،جهز از گمها

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

ب یقین ،خداوند ب آنچ انجام م دهند ،آگاه است» (سورۀ یونس آیۀ « .)36إنْيَتََّبعُثوَن
إلََّا الظََّنََّ وَمَاَتهْوَى اْلأَنْفُسُف ولََقدْ جَاَءُ ْ مِنْ رَبَّه ُ اْلُهدَى؛ آنا فقط از گمانهها به اسها
و هها نفس پیرو م کنند در حال ک هدایت از سه پروردگارشا بهرا آنهها
آمده است!» (سورۀ نجم ،آیۀ .)23
با توجه به این آیات ،روشن می شود که بدون تحقیق و در اوضاعی که نمیتوانیم
به چیزی علم و یقین پیدا کنیم ،نباید به موضوعی معتقد شویم ،یوا بوه آن عمول یوا آن را
داوری کنیم .پیروی از گمان و حرکت در فضای شوبهات ،خطورات بزرگوی را بورای فورد و
جامعه درپی خواهد داشت؛ ازجملۀ این خطرات موی تووان بوه بوروز فتنوه هوای اجتمواعی،
انحطاط اخالقی ،تضعیف اعتقادات دینی ،پایمالشدن حقو افوراد ،بوهخطرافتوادن آبوروی
دیگران ،دلسردکردن خدمتگزاران جامعه ،پررونقشدن بازار شایعات ،ازمیانرفوتن روحیوۀ
تحقیق ،ازبینرفتن روابط اجتماعی و ایجاد بدبینی اشاره کرد (حقایقی.)1393 ،
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پرهیز از گمان و شبهه

همۀ ما ،بهعنوان بخشی از سبک زندگی فردی و اجتماعیمان وظیفه داریوم کوه
اوالا از شبههگرایی پرهیز کنیم .باید بدانیم که خداوند متعال در همهحال مراقب موا اسوت؛
او سمیع و بصیر است و حتی از افکار ما آگاه است و هر سخنی که می گووییم و هور گوامی
که برمی داریم ،در نامۀ عمل ما ثبوت مویشوود .ثانیواا بایود از دامونزدن و پخوش شوبهات
مغرضانه اجتناب ورزیم .خداوند در آیات  17و  18از سورۀ زمر میفرمایند:

سنَهُأُولِاكَ الَّذينَ َُداُ ُ اللَّهُ َو
«َفبَشرْ عِبادِ الَّذينَيَسْتَمِعُوَن الْقَوْلَفَيَتَّبعُونَأَحْ َ
أُولِاكَ ُ ْأُولُوا اْلأَلْباب»
"بنههدگا مههرا بشههارت ده! آ هههای کهه سههخنا را گهههش فرامهه دهنههد و از
بهترین آ ها پیرو م کنند ،آ های هستند که خهدا هدایتشها کهرده و
آ های هستند ک صاحبا خرد نا اند"
برخی گمان میکنند که با توجهبه ایون آیوه بایود بودون تقویوت بنیوۀ فکوری و
تحلیلی مردم ،ایشان را با انواع افکار و عقاید مواجه کرد .اما منظوور از ایون عبواد ،بنودگان
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خاص خداوند است که توان تشخیص خوب از بد را دارند؛ لوذا تازموانیکوه بنیوۀ فکوری و
تحلیلی مخاطب جهت تشخیص سخن درست از نادرست به حد کافی تقویت نشده اسوت،
نباید او را با هر نظری مواجه کرد و صورفاا بایود او را بوه خودا و عمول صوال ،دعووت کورد.
همچنین اگر نظرات متنوع ،حتوی غیردینوی ،درمقابول او قورار مویگیورد ،هموراه بوا نقود
کارشناسی و اجتهادی آن سخنان باشد و نهایتاا برای اثبات سخن حوق داوری نیوز صوورت
پذیرد (روحانی و بابایی مجرد.)1393 ،

البته الزم به ذکر است که اسالم با ذات سنالپرسیدن مخالف نیست .در آیات
فراوانی از قرآن کریم آمده است «و یستلونک » ...و در بسیاری موارد به این
سناالت پاسخ نیز داده شده است؛ اما منظور ما از شبههپراکنی ،سناالت
مغرضانه و مراجعهنکردن به کارشناس برای پاسخگویی به شبهه است.
ضرورت آگاهسازی فرزندان و پاسخ به شبهات آن ها پویش از گرفتواری ،ازجملوه
مسائلی است که هر خانوادۀ مسلمان باید به آن توجه داشته باشد .امیرالمونمنین علوی(ع)
در وصیت خویش به فرزند برومندشان امام حسن(ع) این امور را مقودم بور آمووزش قورآن،
تفسیر ،شریعت و احکام اسالمی می داند .ایشان در ابتدای وصیتشان می فرماید« :و خواستم
از تعلیم کتاب خدا و تأویل آیات قرآن و مقررات و احکام اسالم و حالل و حرام دیون آغواز
کنم و به سخن دیگر نپردازم؛ ولی از این نکته نگرانم که شبهاتی که هوی و هوسها به بوار
آورده و موجب اختالف میان مردم شده ،تو را نیز دامنگیر کند .ازاینرو بااینکه از تذکر این
شبهه ها دلخوش نیستم [چراکه ذهن بی آالیش تو را تیره و کدر کند]؛ اما محکمکردن پایه
[و روشنکردن موارد شبهه] بهتر از آن است که تو را به دست چیزی سپارم که از هالکوت
در آن بر تو ایمن نیستم [یعنی تو را در ورطۀ بیخبوری رهوا کونم ،بااینکوه ممکون اسوت
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هنگام برخورد با افکار گوناگون حق را نیابی و به گمراهی نیفتی] .امیدوارم خدایت در ایون
لغزشگاهها توفیق هدایت عطا کند و به راه راست هدایت فرماید».
همچنین امام صاد (ع) در فراز حدیث گهرباری موی فرماینود« :بوادِروا أحوداثَکم
بِالحَدیثِ قَبلَ أن تَسبِقَکم إلَیهِمُ المُرْجِتۀُ؛ نوجوانان خود را پیش از آنکه افکار مخالفوان بوه
سراغشان رود ،حدیث بیاموزید».
آموزش و آگاه سازی فرزندان باید در زمانی صورت گیرد که آن ها هنوز با مسوائل
نامناسب شبههناک مواجه نشدهاند .همانگونه که گفته شد ،فضوای مجوازی بسوتر انتشوار
شبهات است .با ورود فرزنودان بوه دنیوای مجوازی و دسترسوی بوه محتواهوای پراکنوده و
پرتراکم ،قبل از اینکه افکار باطل مانند شبهات فراوان اعتقادی موجود در رسوانههوا ،ذهون
آنها را دچوار تشوویش کنود و احساسوات و رفتوار آنهوا را در کنتورل بگیورد ،بوهمنظوور
مستحکمکردن قدرت تشوخیص و مهوارت انتخواب خیور در میوان شورهای متوراکم ،بایود
آموزشهای الزم را به آنان منتقل کنیم (فاتحان)1395 ،

مقابله با شایعهها و گمانها
شایعه ،کوششی جمعی است برای تفسیر موقعیتی مبهم ،ولی جوذاب .مطالعوات
درمورد شایعه نشان می دهد وقتیکه جمعیتی به چیزی بهشدت دلبستگی پیدا موی کنود،
شایعه بهطور کامل و متنوع تولید میشود .میتوان گفت شایعه ،خبوری نواموثق اسوت کوه
مبتنیبر گفتههای مردم یا مطالب نقلشده از آنها است؛ یعنی شایعه اعتبارش را از تکورار
و وسعت پخش خود میگیرد .وقتی از هرکس بپرسیم که علت صحت ایون خبور چیسوت،
پاسخ میدهد« :چون همه میگویند ،پس صحت دارد» (غفوری ،بیتا ،ص.)2
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پدیدۀ شایعه کموبیش در همۀ جوامع روا دارد؛ اما در جامعهای که مردم با فقور
اطالعرسانی سریع و صوحی ،و دقیوق مواجوهانود ،در بوین گوروههوا و جمعیوتهوایی کوه
سادهاندیشتر و زودباورترند ،متداولتر است .شایعه ،عامل تشنج در جامعه است .بسوته بوه
ماهیت و قدرت تأثیرگذاری شایعات ،آنها میتواننود اضوطراب اجتمواعی را افوزایش داده،
میزان بهرهوری و تولید را کاهش دهند ،یا چرخه اقتصاد را فلج کنند .شوایعههوا همچنوین
میتوانند اعتبار اجتماعی افوراد ،سوازمانهوا ،منسسوههوا و کشوورها را خدشوهدار کننود و
بیاعتمادی و بدبینی و سستی باورها را نسبت به سالمت اشخاص و واقعیتها و پدیدههای
مختلف جامعه روا دهد (غفوری ،بیتا ،ص.)3
فضای مجووازی ،فضایی افسارگسویخته و مودیریتنشوده اسوت کوه پاسوخگووی
اخباری نیست که در آن منتشر می شود؛ بنابراین اصالتاا مطالب منتشرشده در آن قابل اتکا
نیست ،مگر اینکه بتوانیم اخبار و اطالعوات را از منابوووع مختلوف بواهم تالقوی دهویم و از
جناحها و گروههای مختلف ،منابع خبری را بررسووی کنیم تا بتووانیم از دل آنهوا ،حورف
درست را از نادرست مشخص کنیم.

انتشار شایعه در فضای مجازی

بررسیها نشان میدهد وقتی شایعهای منتشر میشوود ،از 100درصووود افورادی
که آن را دیدهاند ،در بهتریوون حالت  20درصد تکذیبیهاش را مویبیننود .وقتوی شوایعات
منتشر میشود ،در بسیاری مواقع فرصت تکذیب و تحقیق دربارۀ آن وجود نوودارد .هرچوه
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دروغ بزرگتر باشوود ،عالقوهمنودی بوه باورپوذیری آن بیشوتر اسوت؛ بنوابراین کسوی کوه
شایعهسازی میکند ،آنقدر آن را اغرا آمیز بیان میکند که مردم با توجهبوه ضوربالمثول
«تا نباشد چیزکی ،مردم نگویند چیزها» در ذهن خود به این نتیجه میرسند که اگر اصول
موضوع اینقدر هم بزرگ نباشوود ،حتماا چیزی هسووت ،درحالیکوه آن خبور مویتوانود از
ریشه ،درست نباشد .این عادت ماست که دوست داریم حرفهای باورنکردنی را بپوذیریم و
آنقدر برایمان هیجانانگیز است که دوست داریم بهسرعت آن را بازنشر کنیم ،توا بگووییم
اولین نفری بودهایم که این حرف باورنکردنی را بووه دیگران گفتوهایوم .درواقوووع افوراد در
بازی لجامگسوویختۀ فضای مجازی ،گرفتار میشوند و این دروغ آنقدر تکرار میشوود کوه
فکر میکنند حتماا صحت دارد ،درحالیکه اسوواس آن ممکن اسووت دروغ باشووود .گواهی
وقتی شایعهای درخصوص فردی منتشر میشووود ،باید به منابع حامی آن فرد هم مراجعوه
کنیم تا ببینیم آنها در دفاع چه گفتهاند .البته مستولیت اجتماعی افراد را هم نباید نادیده
گرفت (فخاری ،1396 ،ص.)10
افکار عمومی و مهندسی آن ،همیشه و همهجا و برای هموۀ نظوامهوای سیاسوی
اجتماعی اهمیت داشته است .امروز نیز با گسترش خیرهکنندۀ ابزارهای ارتبواطی و ظهوور
پدیدۀ استثنایی فضای مجازی ،این موضوع اهمیتی مضاعف یافتوه اسوت؛ تاجوایی کوه کوه
امروزه نبرد برای تصاحب افکار عمومی به «جنگ نرم» تعبیر میشود .توجه به مستله افکار
عمومی در قرآن کریم ،کتاب هدایت و سعادت انسان ها ،مغفول نمانده اسوت .قورآن کوریم
برای ترسیم صراط مستقیم در زمینۀ ارتباطات و اطالعرسانی و مهندسی افکار عموومی ،در
آیۀ  36سورۀ اسراء بهصراحت منمنوان را از پیوروی خوالف علوم و یقوین منوع مویکنود و

میفرمایدَ« :و التَقَُْ مالَيْسََل َ بهِ عِلْث

إنَّ السَّثمْعَ َو اْلبَصَثرَ َو الْفُثذادَ کُثلُّأُولاِث َ کثانَ َعنْثهُ

مَسْذُال؛ از چیز ک ب آ علهم نهدار پیهرو مکهن ،زیهرا گههش و چشهم و دل [که
ابزار معرفت هسهتند] همه مههرد سهؤال قهرار خهاهنهد گرفهت» .همچنوین در آیوۀ 6
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َينُثواَأنْتُصثيبُواقَوْمثا
سورۀ حجرات میفرمایود« :يثاَأُّيهَثا الَّثذينَ آَمنُثوا إنْ جثاءَکُ ْ فاسِث بَنبَثإٍفََتبَّ
بجَهالٍَفَتُصْبحُوا عَل مافَعَلْتُ ْ نادِمنَ؛ ا کسان ک ایما آوردهاید ،اگهر شهخف فاسهق
برا شما خبر آورده است ،دربارۀ آ

حقی کنیهد .مبهادا گروهه را به نهادان

آسیب رسانید ،آنگاه از کردۀ خهد پشیما شهید» .خداونود در ایون آیوه منمنوان را از
پذیرش خبر از فاسقان ،بدون پرسوجو از درسوتی آن ،منوع مویکنود و بوه آنهوا دسوتور
تحقیق و تفحص میدهد (غفوری ،بیتا ،ص .)12پخش اخبار بدون تحقیق دربارۀ درست و
غلط بودن آن ،مستولیتآفرین است.
در سورۀ مبارکۀ نور ،به داستانی اشاره شده است که به ماجرای «اِفْوک» مشوهور
است .این داستان از این قرار است که در زموان حیوات پیوامبر گراموی اسوالم ،گروهوی از
منافقان توطته کردند تا اتهام ناروایی را متوجه یکی از اعضای خوانوادۀ آن حضورت کننود.
دامنۀ ماجرا گسترده و اثر آن بر جامعۀ مسلمانان و شخص رسول خدا سنگین بود و ایشان
مکدر شدند ،تا آنکه آیات 11تا 20سورۀ نور را بورای تسوکین قلوب ایشوان و بورای عبورت
همیشۀ زندگی ما نازل شد .خداوند در ابتدای این آیات میفرماید:
«لَوْ ال إذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُذِْمنُونَ َو الْمُذْمِناتُ بأَنْفُسِه ْ خَيْرا َو قثالُوا ُثذا إفْث مُثبن؛ چهرا
هنگام ک آ بهتا را شنیدید ،مردا و زنا مؤمن گما نیک ب خهد نبردنهد و
نگفتند این بهتان آشکاراست؟» (سورۀ نور ،آیۀ  .)12در ادامه میفرماید:
رهِ؛
حبَُّونََأنْتَشِيعَ الْفَاحِشَهُِف اَّلَ ِذينَ آَمنُواَلهُ ْ َعذَابأَلِثي فِث الث َُّدنْيَا وَالْثآخِ َ
«إنََّ اَّلَ ِذينَيُ ِ
آ ها ک دوست دارند همهت بهدکار در بهین ایمها آورنهدگا فهاش شههد ،عهکاب
دردنا برایشا در دنیا و آخرت است» (سورۀ نور ،آیۀ .)19
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ازآنجاییکه در نگاه قرآن ،منمنان حکم نفس واحد را دارنود ،خداونود تهموت بوه
یک منمن را تهمت به همۀ منمنان میداند؛ لوذا وظیفوۀ سوایر منمنوان در زموان شونیدن
شایعات ،نه باور و نه انتشار آن و نه حتی سکوت ،بلکه مقابله با آن است.
در آیۀ  15همین سوره آمده است:

سنَتِکُ ْ َوتَقُولُونَ بثأَفْواُِکُ ْ مثالَثيْسَلَکُث ْ بثِه عِلْث َو
«إذْتَلَقَّوْنَهُ بأَلْ ِ
سبُونَهُ َُينا َو ُوَ ِعْندَ اللَّهِ عَظي »
تَحْ َ
"آنگههاه کهه آ [بهتهها ] را زبهها بهه زبهها از یکههدیگر مهه گرفتیههد و بهها
دهههها هایتههها آنچههه بهههدا علهههم نداشهههتید ،مههه گفتیهههد و آ را آسههها
م پنداشتید درحال ک در نزد خدا بزرگ بهد"
براساس این آیه سه اشتباه بزرگ و رایج در زمان انتشار شایعه ممکون اسوت در
جامعه به وجود آید:
سنَتِکُ )؛
 .1پذیرش شایعه از زبان همدیگر و استقبال از آن (تَلقَوْنَهُ باِلْ ِ

 .2بازگوکردن شایعه و سخن ناروا بدون تحقیق (تَقوُلُونَ باَفْواُِکُ ْ َولَثیْسَلَکُث ْ بثهِ
عِل )؛
سبُونَهُ َُیمنا) ،حال آنکوه در نوزد
 .3گمانبردن بر اینکه این کار خطای کوچکی است (تَحْ َ
خداوند بسیار بزرگ است (َو ُوَ ِعْندَاللَِّه عَظی ).
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سپس در ادامه با لحن توبیخآمیز میفرمایدَ« :ولَوْ ال إذْ سَمِعْتُمُوهُقُلْثتُ ْ مثايَکُثوُن
سبْحاَن َ ُذاُبهْتان عَظثي ؛ چرا وقت شایع ا را شهنیدید ،نگفتیهد
لَناَأنْنَتَکَلَّ َ بهذا ُ
ک ما چه راجع ب آ علم نداریم ،نباید دربارۀ آ سخن بگههییم؟» (سورۀ نوور،
آیۀ  .)16در نهایت تکلیف اهل شایعه و اشاعهدهندگان فحشا را در آیۀ  19که در باال ذکور
شد ،روشن نموده و برای آنها در دنیا و آخرت عذابی درناک پویشبینوی مویکنود .بوراین
اساس حتی اگر کسی خودش اهل شایعهپراکنی نباشد ،اما قلبواا از انتشوار شوایعه و هتوک
حیثیت منمنی خوشحال شود ،دچار عذاب خواهود شود (اِنَّ الَّثذینَیُحِبُّثونََانْتَشثیعَاْلْفاحِشَثه).
توجه به این آیات ،سازنده است و حتی آن کسی که از شنیدن و تورویج شوایعه خوشوحال

شود ،مشمول حکم این آیه می شود .عذاب ،شامل عذاب دنیا و آخورت اسوت (عَثذاباَلثی
فِی الدُّنیا َو الْثاخِره) و بهنظر میرسد منظور از عذاب در دنیا ،عالوه بر حدود و تعزیراتوی کوه
قوانین اسالمی برای این گناه تعیین میکند ،مکافات عمل در همین دنیا نیوز خواهود بوود.
عذاب آخرت هم قطعاا خشم و غضب الهی در روز حساب است که در انتظار انسوان خواهود
بود .واض ،است که اشاعۀ فحشا فقط تهمت و دروغ نیست؛ بلکوه نشور هرگونوه فسوادی را
شامل میشود که یکی از مصدا های آن شایعه و تهمت است (محمدزاده.)1396 ،
در آیات قرآن و روایات اسالمى بر این مستله بسیار تأکید شده است و مسلمانان
بهشدت از گفتن مسائلی که نمی دانند ،منع شده اند .این همان چیزی اسوت کوه اموروز در
کانالهای تلگرامی و صفحات مجازی بوهراحتوی و بوهسورعت بودون اطوالع از واقعیوت آن
دستبهدست میشود.
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قرآن دربارۀ افرادیکه با قصد و نیوت شووم خوویش ،درصودد بورهمزدن آراموش
جامعه هستند و اخباری را در فضای مجازی منتشر می کنند که در جامعه ولوله می انودازد،
دستور برخورد شدید داده است و در آیات پایانی سورۀ احزاب میفرماید:

«لََّاِنلََّ ْيَنتَهِ الُْمنَثافِقُونَ َوالََّث ِذينَفِث قُلُثوبه مََّثرَض وَالْمُرْجفُثونَفِث الَْمدِينَثِ
َلنُغْرَيَّنَكَ به ْثُ ََّلَايُجَاورُوَنكَفِيهَا إلََّاقَلِيلا * مََّلْعُثوِننََأْينَمَثاثُقِفُثواأُخِثذُوا
سنَََّ اللََّثهِِف اَّلَ ِذينَ خَلَثوْا مِثنَقبْثلُ (ص) وَلَثنتَجثدَلِسُثنََِّ اللََّثثِه
وَقُتَِّلُواتَقْتِيلا * ُ
َتْب ِديلا»
"اگر منافقا  ،بیمهاردد و آنهان که اخبهار دروغ و شهایعات به اسها

را در

مدینهه پخهههش مهه کننهههد ،دسهههت از کهههار خههههد برندارنهههد ،هههه را ضههدّ آنههها
م شهرانیم و جز مدت که اه نم

هانند در کنار ه در این شههر بماننهد.

آ ههها از همهه جهها طههرد مهه شهههند و هههر کجهها یافههت شهههند ،دسههتگیر و بهه
سخت رین مجازات ها خهاهند رسید .این سنت خداوند در اقهام پیشین اسهت
و برا سنت اله هیچگهن

غییر نخهاه یافت"
(سورۀ احزاب ،آیات 60تا )62

مردم حق دارند در آرامش زندگی کنند .اگر فردی با انتشار شعر ،طنز ،کاریکاتور
یا صوت و فیلم در فضای مجازی ،جامعه را ناآرام سازد ،خداونود در ابتودا مجوازات طورد و
تبعید و در مراحل بعدی بازداشت و حبس و در شرایطی حتی قتل را بورای ایون افوراد در
نظر گرفته است .خداوند در ادامه می فرماید در ادیان دیگر نیز اینگونه بووده اسوت؛ یعنوی
این قانون فقط برای اسالم نیست .هر حکومتی ،با فرد یا افرادی کوه امنیوت جامعوه را بوه
خطر بیندازند ،برخورد سخت میکند (کیهان بهنقل از قرائتی.)1394 ،
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رعایت حجاب و عفاف
در سوووبک زنووودگی اسوووالمی ،دانسوووتن حووودود شووورعی و رعایوووت آنهوووا،
یکووی از موضوووعات مهووم اسووت و هوور فوورد بووا هوور جنسوویتی بایوود حووریم مووورد
نظوور را حفووظ کنوود .یکووی از مهوومتوورین ایوون حوودود ،مسووائل مربوووط بووه حجوواب و
عفوواف و رعایووت تقوووا در ایوون زمینووه اسووت .باتوجووه بووه نفوووذ فضووای مجووازی در
دوران حاضووور ،توجوووه بوووه رعایوووت ایووون حووودود در ایووون فضوووا ،در زنووودگی هووور
مسلمانی تأثیر مهمی دارد.
در قووورآن مجیووود در دو سووووره ،توصووویه بوووه حجووواب شوووده اسوووت :سوووورۀ
مبارکۀ نور و سورۀ مبارکۀ احزاب .خداوند در سورۀ نور میفرماید:

«قُثثثثثللملْمُثثث ثذِْمنِینَیَغُضُّثثثثثوا مِثثث ث ْنأَبْصَثثثثثارُِ ْ ویَحْفَظُثثثثثوافُثثث ثرُو َجُه ْ ذَلِثثث ث َ
صنَعُونَ»
أَزْکَىَلهُ ْ إَّن اللَّهَ خَبیر بمَایَ ْ
" ا رسهههههل مهههها ،بهههه مههههردا مههههؤمن بگههههه هههها چشههههمههههها را بپهشههههند،
نگههههههاههایشهههههها را که ههههههاه کننههههههد و فههههههرو و اندامشهههههها را محفههههههه
دارنههههد کهه ه ایههههن بههههر پههههاکیزگ [جسههههم و جهههها ] شههههما اصههههل اسههههت و
البت خدا ب هرچ م کنید ،آگاه است"
(سورۀ نور ،آیۀ )30
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در آیۀ  31هم میفرماید:

ُن
ِن ویَحْفَظْث َنفُثرُو َجهُنَّ وَلَاُیبْث ِدینَ زینَثَته َّ
«وَقُللملْمُذِْمنَاتِیَغْضُضْنَ ِم ْنأَبْصَثارُ َّ
ِن عَلَى جُیُوبهنَّ وَلَاُیْب ِدینَ زینََتهُنَّ»
إلَّا مَا َظهَرَ ِمْنهَا وَلْیَضْربْنَ بخُمُرُ َّ
"ا رسهل ،ب زنا مؤمن بگه ا چشمها را [از نگاه نهاروا] بپهشهند و فهرو
و اندامشا را از عمل زشت محفه دارند و زینت و آرایش خههد را جهز آنچه
قهراً ظاهر م شهد ،بر بیگان آشکار نسازند و باید روسهر [مقنعهۀ] خههد
را رو سههین و گریبهها خهههیش قههرار دهنههد و زینههت و جمههال خهههد را آشههکار
نسازند"
(سورۀ نور ،آیۀ )31
از مفوواد ایوون آیووات موویتوووان فهمیوود کووه اوالا هوور مسوولمان ،چووه موورد و
چووه زن ،بایوود در نگوواه خووود دقووت داشووته باشوود؛ ثانیوواا هوور مسوولمان ،خووواه موورد
یووا زن ،بایوود پوواکداموون باشوود؛ ثالثوواا زنووان بایوود پوشووش داشووته باشووند و آرایووش
و زیوووور خوووود را بووور دیگوووران آشوووکار نسوووازند و درصووودد جلوووب توجوووه موووردان
برنیاینوود (مطهووری .)1359 ،بووه زن بووهعلووت جاذبووههووایی کووه خوودای تعووالی در
وجووود او نهوواده اسووت ،حکووم پوشووش اختصوواص یافتووه اسووت تووا زیبوواییهووایش
بووه محووارم خووویش منحصوور باشوود و از تحریووک مووردان بیگانووه پیشووگیری کنوود
(نصرتی ،1395 ،ص.)6
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رعایت حجاب توسط زن و مرد در فضای مجازی

در سورۀ احزاب نیز داریم:

ك
«یاَأُّیهَا النَّبیُّقُلْ الزْواجكَ وَبَناِتكَ َونِساِء الْمُذْمِنینَُی ْدنی َن عَلَیْهنَّ مِثنْ جَالَبیثبهنَّ ذلِث َ
َأدْنىَأ ْنیُعْرَفْ َنفَالیُ ْذَذیْنَ وَ كاَن اللَُّه غَفُورا رَحیما؛ اى پیامبر ،به همسهرا و دخترانهت و
زنا مؤمنا بگه :جلبا ها [روسرىهاى بلند] خهد را بر خهیش فروافکنند ،ایهن
کار براى اینک شناخت شهند و مهرد آزار قرار نگیرنهد بهتهر اسهت [و اگهر هاکنه
خطا و که اه از آ ها سر زده ،هب کنند] خداوند همهاره آمرزندۀ رحهیم اسهت»
(سورۀ احزاب ،آیۀ .)59
این آیات نهتنها درمورد نحوۀ پوشش و حجاب زنان سخن میگوید ،بلکه بر حفظ
حیا و نگاه نیز تأکید میکند .چنانچه در آیۀ  53سورۀ احزاب هم داریم:

ك ْ َو
سأَلْتُمُوُُنَّ مَتاعا فَسْاَلُوُُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُ َْأ َْهَثرُلُِقلُثوب ُ
«وَ إذا َ
قُلُوبهنَّ؛
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و هنگام که چیهزى از وسهایل زنهدگ را [به صههرت عهاریت ] از آ هها [همسهرا
پیامبر] م خهاهید ،از پشهت پهرده بخهاهیهد .ایهن کهار بهراى پهاک دلههاى شهما و
آ ها بهتر است».
هرچند این آیه درمورد همسران پیوامبر نوازل شوده اسوت ،اموا اسوتاد مطهوری
مینویسد این آیه مستلۀ آداب معاشرت زن و مرد با یکدیگر را مطرح موىکنود؛ چنوانکوه
صدر آیه نیز در همین موضوع بود (مطهوری .)1359 ،در روایوات متعودد نیوز درخصووص
حجاب ،عفاف و حیا و اهمیت آنها بسیار سفارش شده است .عفاف از نکاتی است که باید
هم در گفتار و هم رفتار رعایت شود و استفاده از کلمات و انجوام رفتارهوای تحریوکآمیوز،
مجاز نیست.
امروزه آنچه در فضای مجازی بیداد میکند ،تصاویر مستهجن و روابط بیقیدوبند
زنان و مردان و انواع هرزهنگاریهاست .یکی از پیامدهای منفوی اینترنوت ،اشواعۀ فحشوا و
بیبندوباری اخالقی و تحریک جنسی است .حال سنال این است :آیا حیا در فضای مجوازی
متفاوت تعبیر میشود؟ برای نمونه ،آیا مباحثی مثل محرم و نوامحرم ،پوشوش و ارتباطوات
خصوصی در فضای مجازی ،از نظر رعایت حریمها ،متفاوت است؟
هر جامعهای صاحب ارزشهایی است کوه ناشوی از فرهنوگ آن اسوت .متأسوفانه
برخی ارزشهای مترقی در جوامع اسالمی بوهموجوب متأثرشودن از فرهنوگ بویبنودوبار و
اباحهگر غرب ،درحال کمرنگشدن است .ارزشهایی مثل حیا و عفاف زن ،اهمیوتداشوتن
وجود انسان و نه جنسیت آن و نیز قب ،عریاننمایی بدن از این جملوهانود .از ویژگویهوای
فضای مجازی این است که هر محتوایی بهشدت در معرض هر نوع انتشار گسوتردهای قورار
دارد .این فضا گذرگاه فرهنگهای گوناگونی است که هریک درصدد آن هستند که بهنحوی
خود را عرضه کنند؛ اما فرهنگوی نفووذ بیشوتری خواهود داشوت کوه حضوور پررنوگتور و
گستردهتری داشته باشد .بدینسبب اسوت کوه آن فرهنوگ غالوب ،فرهنگوی جوز فرهنوگ
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قدرتمند غرب نیست؛ چرا که با بهکارگیری صحی ،امکانات وسویع و تالشوی وافور ،بوهطوور
گستردهای خود را عرضه کرده و یکهتاز این عرصه شده است (موسوی.)1391 ،
رسانه ها بهویژه رسانه های تعاملی نظیر اینترنت در دنیای امروز ،مرز میان زنانگی
و مردانگی و نیز فضای خصوصی و عمومی را درنوردیده اند .این مستله بوا روا شوبکههوای
اجتماعی قوت گرفته است و حتی کشورهای غیرمسلمان که به موضووع حجواب اعتقوادی
ندارند ،از آثار منفی این فضاها ،مانند سوءاستفاده از پوشش کاربران ،بوی نصویب نبووده انود
(فرتخون.)1392 ،
باتوجه به مطالب فو میتوان اینطوور نتیجوه گرفوت کوه امنیوت فرهنگوی در
جامعۀ مجازی در گرو آموزش افراد جامعه دربارۀ لزوم رعایت حریمهای فردی است .بورای
مخاطب و بازیگر جامعۀ مجازی چند نکته بهصورت شوفاف بایود مشوخص شوود .مخاطوب
دیندار فضای مجازی باید عفاف را در این فضا همپایۀ عفاف و مصادیقش در زندگی واقعوی
رعایت کند .رعایت عفاف در جامعوۀ مجوازی یعنوی حفوظ حجواب ظواهری و دردسوترس
قرارندادن اطالعات ،فیلم و عکوس شخصوی و بودون حجواب از خوود و اطرافیوان و حتوی
استفاده از اطالعات جایگزین در پروفایلهای شخصی و اجتماعی .رعایت عفواف در جامعوۀ
مجازی برای حفظ امنیت فرهنگی است که یکی از نتایج آن حفظ کیان خانه و خوانواده از
هرگونه انحراف و پاشیدگی است (سیدماجد.)1393 ،
عالوهبر دالیل فرهنگی برای رعایت حجاب و عفاف ،میتوان به دالیول فقهوی آن
نیز توجه کرد .رعایتنکردن حجاب در فضای مجازی موجب اشاعۀ فحشا میشود .این امور
بهوضوح از این آیۀ  19سورۀ نور استنتا میشود:
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«إنَّ الَّث ِذينَيُحِبُّثثونََأنْتَشِثيعَ الْفَاحِشَثُفِث الَّث ِذينَ آَمنُثواَلهُث ْ عَثذَابأَِلثثي فِث
الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»
"ب درست کسان ک دوست دارند امر منکر را در میا اهل ایما شهیهع
دهند ،برایشا در دنیا و آخرت عکا دردنا خهاهد بهد"
همچنین در روایتی از پیوامبر اکورم (ص) آموده اسوت« :مون أذاع فاحشوه کوان
کمبتدیها ...؛ شخصوی کوه امر منکری را فاش میسازد ،هماننود شخصوی اسوت کوه آن را
آغاز کرده باشد» (ثواباالعمال و عقاباالعمال ،ص  .)578در روایت دیگری نیز آمده است:
«و من سمع فاحشه فافشاها کان کمن أتاها ...؛ شخصی که امر منکری را درموورد شخصوی
بشنود و آن را فاش سازد ،همانند انجامدهندۀ آن عمول خواهد بود» (وسائلالشویعه،12 ،
ص.)296
لذا میتوان نتیجه گرفت کوه نموایشدادن تصواویر عریوان و نیموهعریوان اوالا از
مصادیق بارز آیه و روایات مذکور است و عملی حرام خواهد بود (بای و پورقهرمانی،)1388 ،
ثانیاا موجب عادی سازی و ترویج روابط و اختالط زن و مرد و انوواعی دیگور از محرموات در
فضای حقیقی خواهد شد و ثالثاا موجب الگوسازی از سبک زندگی کفار خواهد بود که خود
از محرمات دین است (شهریاری.)1392 ،
انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای مبتذل و مسوتهجن ،موجووب گرفتوارشوودن
دیگران در منجالب گناه و فساد میشود و به این علت مصودا یواریرسواندن بوه دیگوران
برای انجام گناه است که بوه تصری ،در آیۀ  2سورۀ مائده عملوی حورام بووده و از آن نهوی

شده است« :وَلَاتَعَثاوَنُوا عَلَثی الْثإثْ

وَالْعُثدْوَان؛ و در گنهاه و عهدّى دسهتیار ههم نشههید».

همچنین از نظر شرع اسالم نگاه شهوتآلود ،از گناهان است و بنابر نظر اکثر فقهوا ،مقدموۀ
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عمل حرام نیز حرام است .ازآنجاییکه حفوظنکوردن حجواب و نیوز انوواع هورزهنگواری در
محدودۀ فضای مجازی ،مقدمۀ نگاه حرام است ،میتوان به حرمت آن پی برد .افزون بر این،
انتشار تصاویر افوراد در موواردی موجوب سوءاسوتفاده سووودجویان از صواحبان تصواویر و
استثمار جنسی آنها میشود که خود مقدمۀ عمل حرام است.

بنا به تعریف به «مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهدید»
امنیت فرهنگی میگویند  .ضرورت توجه به موضوع عفاف در فضای مجازی را
میتوان از مصادیق تأمین امنیت فرهنگی دانست؛ همانطورکه اهمیت رعایت
حیا و حجاب در جامعۀ واقعی ،ایجاد امنیت اجتماعی است .ما برای امنیت
بیشتر و جلوگیری از فحشا در جامعه ،به لزوم عفاف در جامعه ایمان داریم .در
جامعۀ مجازی نیز همین انگیزه ،موجب ضرورت رعایت عفاف میشود.
یکی دیگر از مسائلی که در فضای مجازی مطرح میشود ،حدود ارتباط با نامحرم
است .برخی از ویژگیهای اینترنت ،دسترسی آسوان ،ناشوناسمانودن مصورفکننودگان و...
است .این فضا امکان ارتباط بیمقدمه و بدون حفظ هنجارهای حاکم بر جامعۀ دینی میوان
دو جنس دختر و پسر نوجوان و جوان را ممکن و تسهیل کرده است.
در روایات اسالمی اما تأکید فراوانی بر خلوتنکردن میوان دو زن و مورد نوامحرم
شده است .چنانچه از امام صاد (ع) داریم« :فَإِنَّ الرَّجُولَ وَالمَورأَۀَ إذا خُلِّیوا فوی بَیوت کوانَ
ثالِثُهُمَا الشَّیطانَ؛ هرگاه دو زن و مرد نامحرم خلوت کننود ،سوومی آنهوا شویطان اسوت».
همچنین پیامبر اکرم(ص) فرمود« :ایاک و محادثۀ النساء فانه ال یخلوا رجل بامراۀ لیس لهوا
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محرم اال هم بها؛ از گفتوگو و اختالط با زنان بپرهیز .بهراستی هیچ مردی با زن نوامحرمی
در خلوت سخن نمیگوید ،مگر اینکه در دلش به او رغبت پیدا میکند (محمودی.)1392 ،
انسان از برخی کارها در آشکار و در حضور دیگران پرهیز میکند .وقتی در قلمرویی که فرد
در آن قراردارد ،کس دیگری حضور نداشته باشد و رفتار او از چشم دیگران مخفی بماند ،آن
قلمرو را میتوان خلوت شخصی نامید .یکی از مصدا های بوارز خلووت «خلووت اینترنوت»
است (موسوی.)1391 ،
از آنچه گفته شد ،میتوان نتیجوه گرفوت در فضوای مجوازی نیوز چوون فضوای
حقیقی باید بر حدود روابط و کیفیت گفتوگو با نامحرم دقت کرد .همان رغبتی که رسول
خدا از آن یاد کردهاند ،اغلب در فضای مجازی نیز به وقوع مویپیونودد و نمونوۀ آن هموان
انواع آشناییها و دلبستگیهایی است که نتیجۀ برقراری ارتباطات در اینترنوت اسوت .بایود
سعی شود رفتار واقعی را در فضای مجازی ،مالک قرار داد و رفتار مجازی بوازتر از رفتواری
نباشد که در محیط پیرامونی است؛ برای مثال اگر کسوی در دنیوای واقعوی توا بوهحوال بوا
نامحرمی صحبت خصوصی نکرده است ،چت با نامحرم در اینترنت برای این شخص ،نووعی
هنجارشکنی بهحساب میآید .همچنین اگر کسی مطابق با سبک زندگی دینی دلخوواهش
تمایل ندارد حتی تصویر باحجابش را دیگران ببینند ،با گذاشتن تصویر خود در پروفوایلش
برخالف عرف خود عمل کرده و این کار ممکن است بوه لغوزشهوای عملوی منجور شوود.
بدیهی است رفتارها در اینترنت بازتر شده است؛ اما شایسوته اسوت در موواقعی رفتارهوای
مجازی را با برخوردها در دنیای واقعوی محوک زد .ایون مقایسوه و تطبیوق ،موی توانود بوه
واقعیترشدن نوع استفاده از فضای مجازی کمک کند (نصرتی ،95 ،ص.)22
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تطبیق رفتار با نامحرم در فضای مجازی با دنیای حقیقی

بووار دیگوور تأکیوود و یووادآوری موویکنوویم کووه همووواره بایوود توجووه کوورد
خداونوود در هوور زموووان و هوور مکوووان شوواهد و نووواظر بوور اعموووال بنوودگان خوووویش
اسووت؛ چووه در فضووای حقیقووی و چووه در فضووای مجووازی ،چووه دیگرانووی باشووند و
چوووه نباشوووند ،چوووه خلووووت حقیقوووی باشووود و چوووه مجوووازی .همچنوووین حجووواب
شوووامل نووووع پوشوووش ،صوووحبتکوووردن و رفتوووارکردن زن دربرابووور نوووامحرم نیوووز
خواهوود بووود ،تووا زن بتوانوود خووود را حفووظ کنوود و بووه وسوویله حجوواب اسووت کووه
زن مووویتوانووود ارزشووومند باشووود .خالصوووه مطلوووب آنکوووه حفوووظ حجووواب و عفووواف
نووهتنهووا در فضووای مجووازی موونثر اسووت ،بلکووه اغلووب بوور زنوودگی در فضووای واقعووی
نیوووز تأثیرگوووذار اسوووت .حجووواب و عفووواف موووانع پدیدآمووودن انوووواع مشوووکالت
فرهنگوووی و روانوووی مووویشوووود و امنیوووت فرهنگوووی را در جامعوووه ایجووواد مووویکنووود و
باتوجووه بووه انتهووای آیووۀ  31سووورۀ نووور (لعلکووم تفلحووون) بووه فووالح و رسووتگاری
منجر خواهد شد ،انشاءاهلل.
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صلۀ رحم
«صووووله» از «وصوووول» بووووهمعنووووای اتصووووال و پیوسووووتگی اسووووت و در
مقووووالت معنووووی بوووه عمووول و رفتووواری کوووه قرابوووت و پیونووود میوووان افوووراد ایجووواد
موویکنوود یووا تحکوویم موویبخشوود ،اطووال موویشووود .صوولۀ رحووم بووهمعنووای محبووت،
رسوویدگی بووه خویشووان و نزدیکووان و دیوود و بازدیوود بووا آنهاسووت (شوورفالوودین،
 ،78ص .)27
اسالم برای صلۀ رحم و کمک و محبت به خویشاوندان اهمیت فو العادها قائول
شده است و در سبک زندگی اسالمی قطوع رحوم و بریودن رابطوه از خویشوان و بسوتگان
شدیداا نهى شده است .این پیوند چنان مهم است که پس از ایمان به خدا ،از بافضیلتترین
اعمال دینی بهشمار میآید .خداوند تبارکوتعالی دربارۀ صلۀ ارحام میفرماید:
«وَاتََّقُواْ اللَّهَ اَّلَذِیتَسَاءلُوَن بهِ وَاألَرْحَامَ إنََّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُ ْ رَقِیبًا»

"و از خدا بپرهیزید ک [همگ ب عظمت او معترفید] هنگام ک چیز
از یکههدیگر مهه خهاهیههد ،نههام او را مهه بریههد و نیههز از [قطههع رابطهه بهها]
خهیشاوندا خهد پرهیز کنید ،زیرا خداوند مراقب شما است"
(سورۀ نساء ،آیۀ )1
همچنین در آیات  36سورۀ نساء و  83سورۀ بقره که در بخش قبل آورده شد ،به
نیکیکردن به اقوام تأکید فراوان شده است.
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به اجماع عالمان شیعه ،صلۀ رحم از واجبات دینی شمرده شوده اسوت (جووادی
آملی .)1391 ،روایات فراوانی نیز بر اهمیت صلۀ رحم تأکید کردهانود .از حضورت علوی(ع)
نقل شده است که فرمودند« :انَّ صلهَ االرحام لَمِون موجبواتِ االِسوالم اِنَّ اهللَ سوبحانَه أمَور
بِإکرامِها؛ همانا صلۀ رحم از واجبات دین اسالم است و خداوند سوبحان بوه اکورام ارحوام و
خویشان امر فرموده است» (غوررالحکم ،ص  .)406ایشوان همچنوین مویفرماینود« :صِولوُا
أرحامَکُم و لو بالتّسلیمِ؛ با بستگان و خویشان ،صلۀ رحم کنید ،هرچند با سالمکردن باشد»
(الکافی،

 ،2ص  .)155از رسول خدا(ص) نیز نقل شده است« :انَّ أعجَل الخیرِ ثواباا صولهُ

الرَّحم؛ پاداش صلۀ رحم ،سریعترین پاداش کار خیری است که به انسان میرسد» (الکافی،
 ،2ص  .)160همچنین از ایشان روایت شده است« :اُوصِیَ الشّواهِدَ مِونْ اُمَّتوی و الغائِوبَ
مِنهُم و مَن فی اصالبِ الرجالِ و أرحامِ النّساءِ الوی یووم القیامَوهِ أن یَصِولَ الورَّحم؛ سوفارش
می کنم حاضران و غایبان از اموتم را و کسوانی را کوه در پشوت پودران و در رحوم موادران
خویش هستند تا روز قیامت که صلۀ رحم کنند ،گرچه به فاصلۀ یک سوال راه باشود؛ زیورا
صلۀ رحم جزء دین است» (الکافی،

 ،2ص .)158

حال تأثیر فضای مجازی بر صلۀ رحم چیست؟ واض ،است که گذراندن زموان در
فضووای مجووازی وقووتهووا را بوورای زنوودگی حقیقووی کمتوور موویکنوود و جووایگزین برگووزاری
دورهمیهای خانوادگی و صلۀ رحوم در برخوی از خوانوادههوا شوده اسوت .از سووی دیگور
میتوان گفت که صلۀ رحم ،تنها منحصر به رفوتوآمود و دیدوبازدیود نیسوت .صولۀ رحوم
مصادیق فراوانی دارد و مصدا کاملش این است که فرد پیش از درخواسوت دیگوران ،نیواز
آنها را برطرف کرده و خوشحالشان کنود .پوس صولۀ رحوم و پیونود بوا هور خویشواوندی
متناسب با شأن اوست؛ چنانکه گاه تنها به سالمکردن به او یا پاسوخ نیکوودادن بوه سوالم
اوست (جوادی آملی .)1391 ،امام صاد (ع) به نوع صولۀ رحوم در موقعیوتهوای مختلوف
اشاره کرده و فرمودهاند « :التَّواصُلُ بَینَ األَخوَانِ فِی األخوَانِ فِی الحَضَرِ التَّزاوُرُ وَ فِوی السَّوفَرِ
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التَّکاتُ وبُ؛ پیونوود میووان دوسووتان در وطوون ،دیدوبازدیوود و در سووفر ،نامووهنگوواری اسووت»
(وسائلالشیعه ،8 ،ص.)494
فضای مجازی به دلیل ویژگی فرازمانی و فرامکانیبوودن ،راههوا را کوتواه کورده و
افراد میتوانند بهسرعت از احوال یکدیگر مطلع شوند .وقتی اقوام در شوهرها یوا کشوورهای
متفاوت زندگی میکنند ،فضای مجازی این فاصلهها را درهم مینوردد و اطوالع بور احووال
آنها را بسیار ساده میکند .بهعالوه هزینۀ ارتباط در این فضا کم است؛ لذا میتوان مدتها
و بهدفعات متنواوب بوا اقووام و آشونایان در ارتبواط بوود .خوشوحالکوردن خویشواوندان و
سالمکردن به آنها و نیز نامهنگاری از مصادیق صلۀ رحم است؛ پس به نظر میرسد ارتباط
با آنان ازطریق تشکیل گروهها ،ارسال پیام در شوبکههوای مجوازی و ایمیولهوا و ...نیوز از
مصادیق صلۀ رحم به حساب آید که میتوان آن را صلۀ رحم مجازی نام نهاد .ایون یکوی از
مزایای اینترنت است که میتواند ما را برای برقراری سبک زندگی اسالمی یاریگر باشد.

استفاده از فضای مجازی برای صله رحم

اما باید توجه کرد که صلۀ رحم در فضای مجازی نیز درست مثل فضای حقیقوی
چارچوبهای مشخصی دارد و بهواسطۀ ویژگیهای خاص این فضا ممکن اسوت تاحودودی
متفاوت باشد .باید مراقب بود که محدودۀ زمانی این بوه هوم سورزدن و صولۀ رحومکوردن
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بهگونهای نباشد که این گفتوگو از حدود مجواز خوود خوار شوود .ارتبواط هموهزمانوه و
دسترسی ساده میتواند زمینه را برای گفتهشدن سخنان لغو و غیبت راحتتر فراهم کنود؛
پس به نظر میرسد با رعایت حدود شرعی میتوان از فضای مجازی در زمینوه صولۀ رحوم
حداکثر بهره را برد.
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جمعبندی و توصیهها
سبک زندگی انسانها از باورها ،ارزشها و نگورشهوای آنهوا توأثیر مویگیورد و
بهصورت روال غالب زندگی فرد یا مجموعهای از افوراد درمویآیود .سوبک زنودگی ،هوم در
زندگی فردی تأثیرگذار است و هم در زندگی اجتماعی .در سوبک زنودگی اسوالمی ،تفکور
دینی و توجه به عبودیت انسان و همچنین توجه به زندگی اخروی و منتجبودن سوعادت و
شقاوت ابدی انسان از نحوۀ عملکردش در ایون دنیوا ،بور رفتارهوا و روش زنودگی او توأثیر
میگذارد .فضای مجازی نیز در جایگاه یکی از بخشهای زندگی انسان ،از این تفکور توأثیر
پذیرفته و ضروری است که فرد مسلمان هنگام حضوور در آن بوه سوبک زنودگی اسوالمی
توجه داشته باشد.
فضای مجازی در برخی از بخشهای زندگی انسان تأثیر بیشتری مویگوذارد .در
این کتاب به مجموعۀ موارد زیر پرداخته شده که این فضا در آنها منثرتر است:
 کرامت انسانی در قرآن بهمثابه اصلی برای تموامی بنودگان خودا مشوخص شوده
است .افراد در فضای مجازی میتوانند اطالعات را منتشر کنند؛ اما باید بوه اصول
کرامت انسانها توجه کنند و چنانچه این انتشار اطالعات ،مخل حقو و حیثیت
دیگران باشد ،این مجوز به آنها داده نخواهد شد.
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حریم خصوصی افراد ازجمله مواردی است که در اسالم بوه آن تأکیود

فراوان شده است .افراد در فضای مجازی باید سعی کنند آبوروی بورادران دینوی
خود را حفظ کنند و به افشا نشدن اسرار آنها همت گمارند و بدون اجازۀ آنهوا
در حریم خصوصیشان وارد نشوند .همچنین باید درجهت حفظ حریم خصوصوی
خود تالش کنند و آن چیزی را که مربوط به حوریم شخصوی اسوت ،در اختیوار
عموم قرار ندهند.
 قرآن از ابعاد مختلف به آداب معاشرت توجه کرده است .مطابق آیات قرآن بوه
انسان مسلمان توصیه شده است که رفتارش با دیگران همراه با احسان باشود؛
لذا باید در نحوۀ برخورد با دیگران کامالا دقت کنیم و توجه داشته باشویم کوه
با تمامی افراد با نیکویی برخورد شود .همچنین در آیوات مختلوف بوه منمنوان
توصیه شده است که در گفتوگوو بوا دیگوران از کوالم معوروف ،سودید ،لوین،
حسن ،سالم ،کریم و ...استفاده کنند؛ لذا در گفتوگوهای فضوای مجوازی نیوز
سخنان باید نرم باشد و براساس خشم و عصبانیت نباشد .افراد نباید در مقابول
زبان دیگری احساس خطر کنند و الزم است از توهین پرهیوز کننود .چنانچوه
می خواهند به موضوعی اعتراض کنند ،باید با بیان منصفانه ،انسوانی و اثرگوذار
مطرح کنند .در سبک زندگی اسوالمی در فضوای مجوازی توجوه بوه محتووای
گفتار و منبع خبر و زمان گفتار و ...برای فرد منمن ضروری است .سخنی بایود
گفته و شنیده شود که از استحکام و اتقان الزم برخوردار باشد؛ یعنوی نوهتنهوا
باید راست گفت و از دروغگوویی اجتنواب ورزیود ،بلکوه بایود سوخن سسوت و
بیپایه نیز نباشد.
 سبک زندگی اسالمی ،بر الگوهای تربیتی در خانواده تأثیر مستقیم می گذارد و
براساس آن تربیت باید باعث بهکمالرسیدن ابعاد معنوی و شخصیتی انسانهوا
شود .در اسالم اهمیت خاصی به تربیت فرزند داده شده است .آموزه های اسالم
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و قرآن کریم ،نهتنها انسان را مستول اعمال خود می دانود؛ بلکوه او را در قبوال
خانواده مستول دانسوته و از وی مویخواهود خوانواده اش را درمقابول حوواد
گوناگون حفظ کند .فضای مجازی با ابزارهای فناورانوه ای کوه دارد ،مویتوانود
بهمثابه وسیلهای برای کمک به تربیت فرزندان استفاده شوود؛ اموا بایود توجوه
کرد استفادۀ نامعقول و بیرویۀ اعضای خانواده از آن ،بهخصوص والدین ،منشوأ
آسیبهای فراوان است .والدین باید بهعنوان الگوویی بورای فرزندانشوان ،ابتودا
خود بر مدت زمان حضورشان در فضای مجازی کنترل داشته باشند .همچنین
برای مدیریت حضور فرزندانشوان مویتواننود از ابزارهوایی ماننود «آنچوه خودا
میپسندد» و قراردادهای رسانهای خوانوادگی اسوتفاده نمووده و توالش کننود
نیروی تقوا و بازداری را در آنان بهکمک ایجاد پیوند عاطفی فرزندان بوا نمواز و
مراکووز دینووی ،تقویووت حیووا ،ازدوا  ،تقویووت بیوونش و بصوویرت در آنووان و
کرامتبخشی و شخصیتدهی و ...تقویت کنند.
 امروزه افراد و گروههای مختلفی پرسشهوای جهوتدار و شوبهات دینوی را بوا
انگیزههای گوناگون تولید و به شیوههای متنوعی توزیوع مویکننود .در فضوای
مجازی بهسبب گسترش و نفوذ ،تولیود و توزیوع شوبهه ،بودون وقفوه صوورت
میگیرد .همۀ ما بهعنوان بخشی از سبک زندگی فردی و اجتماعیمان ،وظیفه
داریم اوالا از شبههگرایی پرهیز کنیم و بدانیم خداوند متعال در همهحال نواظر
بر ماست .ثانیاا از دامنزدن و پخش شبهات مغرضانه اجتناب ورزیم.
 در کانالهای تلگرامی و صفحات مجازی ،شایعات بهراحتی و بهسورعت ،بودون
اطالع از واقعیت آن ،دستبهدست میشود .در آیات قورآن و روایوات اسوالمى،
مسلمانان بهشدت از گفتن مسائلی که نمی دانند ،منع شوده انود .قورآن دربوارۀ
افرادی که با قصد و نیت شوم خوویش بوا پخوش شوایعات درصودد بورهمزدن
آرامش جامعه و مردم هستند و اخباری را منتشر می کنند که در جامعه ولولوه
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می اندازد ،دستور برخورد شدید داده است؛ لذا فورد مسولمان مویبایود دربوارۀ
پذیرش و انتشار مطالب در فضای مجازی حساسیت فراوانی داشته باشد.
 رعایت عفاف در فضای مجازی به تأمین امنیت فرهنگی جامعوه منجور خواهود
شد .در فضای مجازی نیز چون فضای حقیقی باید به حودود روابوط و کیفیوت
گفتوگو با نامحرم دقت کرد .باید سعی شود رفتوار واقعوی در فضوای مجوازی
مالک قرار گیرد و همان حدود رعایت شود .برخورد با نامحرم در این فضا بایود
با مراعات نوع کالم و گفتار صورت پذیرد .همچنین روابوط پنهوانی بوین افوراد
نامحرم ممنوع است؛ لذا در فضای مجازی نیز باید دقت کرد که روابط پنهوانی
مانند چتهای خصوصی با نامحرم صورت نگیرد.
 در دین اسالم بر صلۀ رحم و کمک و محبوت بوه خویشواوندان ،تأکیود فوراوان
شده است .متأسفانه گذراندن زمان در فضای مجازی فرصتها را برای زنودگی
حقیقی کمتر کرده و این فضا جایگزین برگزاری برخی دورهمیهای خانوادگی
و صلۀ رحم در برخی از خانوادهها شده است؛ اما مطابق روایات ،صلۀ رحم تنها
منحصر به رفتوآمد و دیدوبازدیود نیسوت .فضوای مجوازی بوه دلیول ویژگوی
فرازمانی و فرامکانیبودن و کمبودن هزینۀ ارتباط در آن ،راهها را کوتاه کورده و
اقوام میتوانند بهسرعت و بهدفعات متناوب از احوال یکدیگر مطلع شوند؛ پوس
میتوان گفت ارتباط با اقوام ازطریق تشکیل گروهها ،ارسال پیام در شبکههوای
مجازی و ایمیلها و ...نیز از مصادیق صلۀ رحم به حساب میآید کوه مویتووان
آن را صلۀ رحم مجازی نام نهاد.
بار دیگر تأکید و یادآوری میکنیم همواره باید توجه کرد که خداونود در هور زموان و هور
مکان ،شاهد و ناظر بر اعمال بندگان خویش است ،چه در فضوای حقیقوی ،چوه در فضوای

مجازی ،چه دیگرانی باشند و چه نباشند ،چه خلووت حقیقوی باشود و چوه مجوازی« .وَقُثل
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اعْمَلُثثثوافَسَثثيَرَى اللَّثثُه عَمَلَكُث ث ْ وَرَسُث ثولُهُ وَالْمُذِْمنُثثثونَ وَسَثثتُرَدُّوَن إلَثثثى عَثثالِ الْغَيْثثثب وَالشَّثثهَاَدِة
فَُينَبثثثاُكُ

بمَثثثثا كُنثثثتُ ْتَعْمَلُثثثثونَ؛ و بگه عمل کنید ،یقیناً خدا و پیامبرش و مؤمنا

اعمال شما را م بینند و ب زودى ب سهى داناى نها و آشکار بازگردانده م شهید،
پس شما را ب آنچ همهاره انجام م دادید ،آگاه م کنهد» (سورۀ توبه ،آیۀ )105؛ لذا
در فضای مجازی نیز باید توجه کرد که سبک زندگی اسالمی رعایت شود.
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حووووزه ،منتشووور شوووده در تووواریخ  ،96/3/2بازیوووابیشوووده در  96/6/20از
. http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/416361



محمدی ( .)1392مصائب اختالط زن و مرد نامحرم ،سایت اینترنتی تبیان.
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مدرسى ،سید محمّدتقى ( .)1377تفسویر هودایت ،ترجموۀ احمود آرام ،مشوهد:
آستان قدس رضو .



مطهری ،مرتضوی ( .)1359مسوتلۀ حجواب ،موسسوۀ تحقیقوات و نشور معوارف
اهلالبیت.



مطهری ،مرتضی ( .)1370فلسفۀ اخال  ،قم :صدرا.



مکارم شیراز  ،ناصر و دیگران ( .)1380تفسیر نمونوه،

بیسوت و دوم ،تهوران:

دارالکتب االسالمیه.


ملکی ،حسن .)1383( ،اصول تعلیم و تربیت اسالمی از دیودگاه شوهید مطهوری
(ره) ،مجلۀ علوم انسانی ،فروردین و اردیبهشت ،شمارۀ .50



موسوی ،سیدمحمدعلی( .)1391آسیب شناسوی هوویتی و فرهنگوی رسوانههوای
نوظهور با تأکید بور اینترنوت در ایوران بوهمنظوور ارائوۀ راهکارهوای پیشونهادی،
نخستین کنگرۀ فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی نوپدید.



مهر .خبرگزاری ( .)1391چرا مجادله در جامعه زیانبار است/مجادلۀ احسن مورد
تأکید قرآن چیست؟ ،بازیابیشده در  96/8/1از چرا-مجادلوه-درجامعوه-زیانبوار-
اسوووووت-مجادلوووووه-احسووووون-موووووورد-تأکیووووود-قووووورآن-چیسوووووت
./ http://www.mehrnews.com/news/181600/



نصرتی ،مهدی ( .)1395حجاب؛ ثمرۀ عفاف (مطالعۀ مووردی :نگواهی بوه مقولوۀ
حجاب و عفاف در فضای مجازی) ،مجلۀ  ،PureLifeدانشوگاه مجوازی المصوطفی
(ص) ،شمارۀ  ،5دورۀ سوم ،ویژه نامه :زیست سوایبری؛ اصوول زنودگی در فضوای
مجازی (به سه زبان :فارسی ،عربی ،آذری) بهار /خرداد



ویکووووویفقوووووه( ،بووووویتوووووا) .شوووووبهه ،بازیوووووابیشوووووده در  96/5/9از
شووووووووووووووووووووووووووووبههhttp://www.wikifeqh.ir/
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