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به نام حقیقت همیشه ماندگار

اندیشمندان ارجمند، صاحب نظران فرهیخته؛

ــردی  ــئون ف ــام ش ــرد مت ــی منحرصبه ف ــردگی و ویژگی های ــا گس ــازی ب ــای مج ــه فض اکنون ک

ــر و  ــی بی نظی ــت و فرصت های ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــان ها را تح ــی انس ــی زندگ و اجتامع

تهدیدهایــی نــرم و مخــرب را بــه همــراه آورده اســت، شــناخت درســت، مواجهــه منطقــی و 

ــارشان  ــن و ن ــن وظایــف همــگان، خصوصــاً مبلغــان دی آگاهــی بخشــی عمومــی از مهم تری

رشیعــت و فعــاالن فرهنــگ شــیعی اســت.

ــه عرصــه  ــه کارشناســان و صاحب نظــران ب ــه گفت ــا فضــای مجــازی کــه ب مواجهــه امــروزی ب

حقیقــی زندگــی بــر تبدیــل شــده اســت، چالش هایــی را در جامعــه ایجــاد کــرده کــه حاصــل 

توســعه رسیــع اینرنــت و شــبکه های اجتامعــی و پاییــن بــودن دانــش رســانه ای جامعــه اســت 

و از آنجایــی کــه همــواره علــامی دیــن و مبلغــان دلســوز بــا دغدغه هــای اجتامعــی، مبــران و 

مشــاوران آحــاد جامعــه بوده انــد امیــد مــی رود فضــا، روحانیــون و اندیشــمندان گران قــدر کــه 

همــواره بــا ارتبــاط مســتمر و آگاهانه در مســیر تبلیغ فرهنــگ ایرانــی- اســامی گام برمی دارند 

در ماه هــای محــرم و صفــر کــه از مهم تریــن ایــام تبلیغــی ســال بــه شــامر مــی رود و در هــر 

ــا نســل جــوان و  ــو ب ــط گفت وگ ــه رشای ــدارس ک ــر، مســاجد و م ــوب در مناب ــت مطل موقعی

خانواده هــا فراهــم اســت در راســتای تحقــق منویــات رهــر معظــم انقــاب، مخاطبــان خــود 

را بــا فرصت هــا، آســیب ها و راهردهــای فضــای مجــازی آشــنا کننــد تــا بــه برکــت ایــن جهــاد 

فرهنگــی شــاهد ارتقــاء دانــش و مهــارت عمومــی در ایــن حــوزه مهــم و اثرگــذار اجتامعــی 

باشیم.

یادداشت 
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی



پیشــاپیش از توجــه ارزشــمند شــام بــه ایــن مجموعــه - کــه با همیــن هدف تهیه شــده اســت - 

و تــاش اثرگــذاری کــه در نــر ایــن مطالــب خواهیــد داشــت صمیامنــه سپاســگزاری می کنــم و 

اطمینــان دارم ایــن خدمــت دینــی در پیشــگاه پــروردگار متعــال مأجور خواهــد بود.

ــی فضــای مجــازی«  ــرای »مرکــز مل ــدی از نظــرات شــام در ایــن حــوزه را ب ــن بهره من همچنی

ــم. ــا می دان ــم و راهگش مغتن

با آرزوی سامتی و توفیقات الهی

سید ابوالحسن فیروزآبادی



مقــدمــه

ــی  ــای اجتماع ــر پدیده ه ــاد در براب ــال های زی ــول س ــیعه در ط ــت ش روحانی
ــیر  ــدد مس ــه م ــت و ب ــوده اس ــع نب ــل و بی موض ــد منفع ــای جدی و موضوع ه
ــای اجتهــاد همــواره از سرچشــمه قــرآن و معــارف اهــل بیــت  پربرکــت و پوی
عصمــت و طهــارات )علیهم الســام( پاســخ و نظــر دیــن را در برابــر ســؤال های 
نوپدیــد و مســأله های تــازه تبییــن کــرده اســت. طــاب و فضــای جــوان نیــز 
در حریــم فکــری مراجــع عظــام وـ  بــه برکــت انقــاب اســامیـ  ولی فقیــه، در 
میــدان تبلیــغ تــاش کرده انــد کــه رســالت خــود را بــرای روشــنگری و تشــریح 
راه درســت و مبتنــی بــر صــاح بشــریت و تمیــز دادن آن از مســیر ضالــت و 
گمراهــی جهادگونــه و خالصانــه بــه انجــام برســانند و در تحقــق ایــن مســئولیت 
خطیــر از هرگونــه مجاهــدت علمــی و تبلیغــی و تحمــل شــرایط دشــوار و نــاروا 
دریــغ نکرده انــد. »فضــای مجــازی« از مهم تریــن مســائل روزگار و بــه احتمــال 
زیــاد نســل های آینــده ماســت. قابلیت هــا، ویژگی هــا و مشــخصات ایــن 
ــه را از  ــن مقول ــا شــاید آنچــه اهمیــت ای ــر اســت، ام ــر و پراث موضــوع، کم نظی
پدیده هــای مشــابه دهه هــای اخیــر بســیار بیشــتر کــرده اســت، در دســترس 
بــودن و حضــور بی مــرز و دائمــی آن کنــار کاربــران و در همــه شــئون زندگــی 
فــردی و اجتماعــی ایشــان باشــد، بــه نحــوی کــه مصــرف حجــم گســترده ای از 
اطاعــاتـ   آن هــم بیشــتر بــدون حــق انتخــابـ  و برقــراری ارتباطــات در هــر 
ــدون  ــده و ب ــای شناخته ش ــا و کانال ه ــراد، گروه ه ــا اف ــان ب ــر زم ــه و ه لحظ
هویــت، به آرامــی اندیشــه، رفتــار، شــخصیت و همــه جوانــب زندگــی انســان ها 
را تحــت تأثیــر قــرار داده و ســبک زندگــی، ارزش هــا و حتــی باورهــای جامعــه را 

بــا تغییــرات زیــادی روبــه رو کــرده اســت.
ــا و  ــی، فرصت ه ــوالت دائم ــترده از تح ــم گس ــن حج ــه ای ــت ک ــن اس روش
تهدید هــای فراوانــی نیــز بــا خــودش بــه همــراه دارد کــه مبلغــان دینــی به ویــژه 
ــا مخاطبــان عمومــی  در فصــول تبلیغــی کــه زمینــه ارتبــاط چهره به چهــره ب
برایشــان فراهــم می شــود نمی تواننــد از کنــار ایــن موضــوع تأثیرگــذار به راحتــی 

عبــور کننــد و در مواقــع وعــظ و منبــر و خطابــه و تبلیــغ بــه آن نپردازنــد. 
رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی کــه همــواره بــر ضــرورت توجــه بــه فرصت هــا 
ــد  ــح فرموده انــد؛ تأکی ــان تصری ــه صــورت توأم و تهدید هــای فضــای مجــازی ب
داشــته اند کــه روحانیــون بایــد باشــناخت فضــای مجــازی و اســتفاده از 



ــد:  ــن کنن ــامی را تبیی ــم اس ــارف و مفاهی ــای آن، مع فرصت ه
»مــا بایــد خودمــان را مجّهــز کنیــم؛ خیلــی از ماهــا مجّهــز نیســتیم، خیلــی از 
ــه از جنبه هــای ســخت افزاری.  ــه از جنبه هــای نرم افــزاری، ن ماهــا نمیدانیــم، ن
بعضی هــا بــا ایــن روشــهای جدیــد اصــاً آشــنایی ندارنــد، بــا رایانــه و ماننــد آن 
اصــاً آشــنا نیســتند، معنایــش را نمیداننــد، اهّمّیــت ایــن کار را درک نمیکننــد. 
می بینیــم مــا؛ در بیــن مســئولین هــم هســتند کســانی کــه اهّمّیــت ایــن کار 
بــزرگ را بدرســتی و آنچنان کــه بایــد و شــاید درک نمیکننــد لــذا اقــدام الزم را 
انجــام نمیدهنــد. مــا شــورای عالــی فضــای مجــازی درســت کردیم بــرای همین 
قضّیــه؛ بــرای اینکــه مســئوالن بیاینــد ُدور هــم بنشــینند، فکــر کننــد، متمرکز 
کننــد اراده هــا و تصمیم هــا و اقدامهــای خودشــان را بــرای مواجهــه ی بــا ایــن 
حادثــه ی بــزرگ. ایــن یــک عرصــه ای اســت کــه دارای منافــع بی شــمار و دارای 
مضــّرات بی شــمار اســت؛ عرصــه ی فضــای مجــازی این جــوری اســت؛ میتــوان 
از آن حّداکثــر منافــع را ]کســب کــرد[؛ همــان کاری کــه آن دشــمن میکنــد، 
شــما ]هــم[ میتوانیــد بکنیــد در جهــت عکــس؛ ]یعنــی [ مفاهیــم اســامی و 

معــارف اســامی را پخــش کنیــد بــدون هیــچ مانــع و رادعــی.1«
مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه منظــور زمینه ســازی بــرای تحقــق ایــن رهنمود 
مقــام معظــم رهبــری و در زمــان کوتــاه باقی مانــده تــا مهم تریــن ایــام تبلیــغ 
یعنــی مــاه محــرم که بــه برکت قیام ســاالر شــهیدان امــام حسین)علیه الســام(، 
نهضــت تبلیــغ دینــی در رگ هــای جامعــه جریــان پیــدا می کنــد ســعی کــرده 
تــا بــا تهیــه بســته فرهنگــی تبلیغــی ســهمی هرچنــد انــدک در انجــام ایــن 

رســالت اجتماعــی بــر عهــده بگیــرد. محصــوالت این بســته عبارتنــد از:

کتاب همیار مبلغ در موضوع فضای مجازی
در ایــن کتــاب کــه هم اکنــون در اختیــار شماســت ســعی شــده اســت کلیــات 
ــه شــود،  ــه اختصــار ارای ــدر اســت ب ــان گران ق ــاز مبلغ ــورد نی ــه م ــی ک مطالب
بنابرایــن ســرآغاز ایــن کتــاب خاصــه ای از رهنمود هــای مقــام معظــم رهبــری 
اســت کــه در حقیقــت حــدود اصلــی بحــث مبتنــی بــر آن شــکل می گیــرد. 
ــتره و  ــت، گس ــا، ماهی ــد ویژگی ه ــازی مانن ــای مج ــات فض ــل دوم کلی در فص
موضوعاتــی از ایــن قبیــل مطــرح شــده اســت.  در فصــل ســوم کلیدواژه هــا و 

1 - بیانات در در اوّلین جلسه  درس خارج فقه در سال تحصیىل جدید، )16/ 06/ 1395( .



اصطاحــات ضــروری ایــن حــوزه بــرای آشــنایی بیشــتر مــرور شــده اســت.
فصــل چهــارم بــه تشــریح آســیب ها و تهدید هــای فضــای مجــازی اختصــاص 
ــن آســیب ها و  ــا ای ــه ب ــای مواجه ــرده اســت و فصــل پنجــم راهکاره ــدا ک پی
روش هــای کاهــش آنهــا را ارایــه کــرده اســت. در فصــل ششــم نیــز فرصت هــای 

ایــن پدیــده مهــم برشــمرده شــده اســت.
پرواضــح اســت کــه همــه مطالــب کتــاب مناســب نقــل مســتقیم نیســت، در 
حقیقــت ذوق و دقــت مبلــغ محتــرم اســت کــه پــس مطالعــه کامــل کتــاب 
نــکات مــورد نیــاز و مناســب بــا هــر مخاطــب را بــرای بیــان انتخــاب و تنظیــم 

می کنــد.

فایل پاورپوینت )اسالید شو( 
ایــن محصــول کــه خاصــه و برگرفتــه ای از مطالــب همیــن کتــاب اســت بــرای 
ارایــه در جمع هــای دانشــجویی یــا جوانــان و نوجوانــان تهیــه شــده اســت تــا اگر 
در روزهــای تبلیــغ، امــکان حضــور در ایــن محیط هــا نیــز فراهــم شــد بتوانیــد 

ســخنرانی منســجمی بــا همیــن موضــوع ارایــه دهید.

طرح های تبلیغات محیطی
بســیاری از دوســتان روحانــی تبلیــغ را بــه منبــر و وعــظ محــدود نمی کننــد و با 
ورود خــود بــه مناطــق بــا اجــرای برنامه هــای مختلــف و بــا مشــارکت گروه هــای 
مردمــی ماننــد بســیج یــا کانون هــا در حقیقــت جریانــی تبلیغــی و فرهنگــی به 

ــد. راه می اندازن
ــواع  ــاوره و ان ــر و کاس و مش ــر منب ــاوه ب ــوالً ع ــون معم ــه روحانی این گون

فعالیت هــای گروهــی نیازمنــد تبلیغــات محیطــی هــم می شــوند.
بــه همیــن دلیــل طرح هــای گرافیکــی بــا موضــوع فضــای مجــازی و بــا الهــام از 
روایت هــا و مطالــب ارزنــده تهیــه شــده اســت کــه می توانیــد بــا پرینــت آنهــا در 
اندازه هــای مختلــف، نمایشــگاه درست و حســابی و پرمحتوایــی برپــا کنیــد. ایــن 
طرح هــا قابلیت هــای دیگــری ماننــد برگــزاری مســابقه، نصــب روی تابلوهــای 

اعانــات محیط هــای آموزشــی و اداری را نیــز دارنــد.
اســتفاده از ایــن طرح هــا نیــز بــه ذوق و ســلیقه و ابتــکار شــما عزیــزان بســتگی 

دارد.



محتوای تصویری و چندرسانه ای 
محتــوای کتــاب، به صــورت برنامه هــای تصویــری و تلویزیونــی کوتــاه نیــز تولیــد 
شــده اســت تــا بــه اقتضا نیــاز مخاطبیــن و جلســات، مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
ایــن برنامه هــای کوتــاه تصویــری قابلیــت نمایــش و ارائــه در جلســات عمومــی 

را دارد.  

کتاب صوتی 
ــا  ــد از طریــق شــنیدن ب ــرای موقعیت هایــی کــه تمایــل داری ایــن محصــول ب
ــه  محتــوای کتــاب آشــنا شــوید، تهیــه شــده اســت. اهــم محتــوای کتــاب ب

ــرار گرفتــه اســت. صــورت یــک فایــل صوتــی تهیــه و در اختیــار ق

نرم افزار »حقیقت مجازی« 
ــدی طراحــی شــده  ــل اندروی ــزار کــه مخصــوص گوشــی های موبای ــن نرم اف ای
اســت، عاوه براینکــه شــامل تمامــی محتــوای تولیــد شــده این بســته آموزشــی 
اســت، رابــط کاربــر و ســایر تولیــدات و محصــوالت جدیــد ایــن حــوزه خواهــد 

بــود. 
به روزرســانی های مســتمر ایــن نــرم افــزار، محتواهــا و تولیــدات جدیــد مرکــز 
ملــی فضــای مجــازی را  در اختیــار شــما قــرار می دهــد و می توانــد به ســئواالت 

ارســالی شــما پاســخ دهد.

روشــن اســت آنچــه در اختیــار شماســت بضاعــت اندکــی اســت کــه در فرصــت 
محــدود تهیــه شــده اســت، حتمــاً نواقــص و ضعف هایــی دارد کــه بــا تذکرهــا 
ــرد،  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــی در عم ــژه وقت ــما به وی ــای ش و نظره
اشــکاالت آن روشــن شــده و اصــاح و تکمیــل خواهــد شــد و در آینــده شــاهد 
ارتقــای محتوایــی و بهبــود شــکلی اقدامــات مشــابه خواهیــم بــود. به ســهم خود 
از تــاش ارزشــمند و مقــدس شــما سپاســگزاری می کنیــم. بدیهــی اســت اجــر 

واقعــی شــما در پیشــگاه خداونــد متعــال محفــوظ خواهــد بــود.

مرکز ملی فضای مجازی | معاونت محتوا
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حقیقت مجازی
درباره فضای مجازی
چه بدانیم و چه بگوییم؟

 ضرورت شناخت فضای مجازی
ــگاری  ــز از تهدیدان ــت و پرهی ــودن اینترن ــت ب ــه فرص ــه ب  توج

صرف نسبت به آن
امــروز شــما ببینیــد وســایل تبلیــغ در دنیــا چقدر متنــوع شــده؛ این طــرف دنیا 
یــک نفــر جــوان پــای دســتگاه کوچکــی می نشــیند و افــکار، تصــورات، تخیات، 
پیشــنهادهای فکــری و پیشــنهادهای عملــی را از ســوی هرکســی ـ بلکــه هــر 
ــواره و  ــت  و ماه ــروزه اینترن ــد. ام ــت می کن ــا دریاف ــرف دنی ــی ـ از آن ط ناکس
وســایل ارتباطــی بســیار متنوعــی وجــود دارد و حــرف، آســان بــه همــه جــای 
دنیــا می رســد. میــدان افــکار مــردم و مؤمنــان، عرصــه  کارزار تفکــرات گوناگــون 
اســت. امــروز مــا در میــدان جنــگ و کارزار حقیقــی فکــری قــرار داریــم. ایــن 
کارزار فکــری به هیچ وجــه بــه زیــان مــا نیســت؛ بــه ســود ماســت. اگــر وارد ایــن 
میــدان بشــویم و آنچــه را کــه نیــاز ماســتـ  از مهمات تفکــر اســامی و انبارهای 
معــارف الهــی و اســامیـ  بیــرون بکشــیم و صــرف کنیــم، قطعــاً بُرد با ماســت؛ 

لیکــن مســأله ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن کار را بکنیــم.1 

  فضای مجازی؛ بستر نشر افکار باطل 
مســأله  شــما مهم تــر و دشــوارتر اســت از مســأله  عامــه  حلــی یــا مســأله  عامــه  
مجلســی یــا مســائل علمــای بزرگــی کــه در طــول تاریــخ بوده انــد؛ بــا آنهــا قابل 
مقایســه نیســت. امــروز نشــر افــکار باطــل نــه فقــط بــه وســیله  ابزارهــای ارتباط 
جمعــی فــراوان ـ مثــل رادیــو، تلویزیــون، اینترنــت  و انــواع و اقســام روش هــای 
ــتفاده  ــم اس ــری ه ــیوه های هن ــه از ش ــرد بلک ــام می گی ــی ـ انج الکترونیک
می شــود. امــروز در دنیــا پــول خــرج می کننــد و فیلم هــای گران قیمــت 
می ســازند، بــرای اینکــه غیرمســتقیم فکــری را وارد ذهن هــا کننــد یــا فکــری 
را از ذهن هــا بیــرون بیاورنــد. یکــی از مهم تریــن نقــاط آمــاج ایــن کارهــا، افــکار 
دینــی و به خصــوص افــکار اســامی اســت؛ البتــه بعــد از برپــا شــدن جمهــوری 
اســامی، به خصــوص افــکار شــیعه هــم آمــاج همیــن چیزهــا قــرار گرفته اســت. 
شــما شــاید شــنیده باشــید که در ســرزمین فلســطین به وســیله  صهیونیست ها 
ــکا کنفرانس هــای شیعه شناســی تشــکیل می شــود و کســانی روی  ــا در امری ی
ــن  ــد؛ ای ــق می کنن ــیعیان تحقی ــی ش ــکل اجتماع ــری و ش ــای فک آرا و الیه ه

1  بیانات در دیدار علام و روحانیون كرمان، )11/ 02/ 1384( .

امروز ما در میدان جنگ 
و كارزار حقیقى فكرى 
قرار داریم. این كارزار 
فكرى به هیچ وجه به 
زیان ما نیست؛ به سود 
ماست. اگر وارد این 
میدان بشویم و آنچه 
را كه نیاز ماست ـ از 
مهامت تفكر اسامى و 
انبارهاى معارف الهى و 
اسامى ـ بیرون بكشیم و 
رصف كنیم، قطعاً بُرد با 
ماست؛ لیكن مسأله این 
است كه ما باید این كار 
را بكنیم.
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فصل اول
فضای مجازی از منظر

رهبر معظم انقالب

بــرای ایــن اســت کــه بتواننــد بــا شــیعه مبــارزه کننــد. بایــد شــیعه را بشناســند 
تــا بتواننــد بــا او مبــارزه کننــد.1

ــارف  ــج مع ــرای تروی ــازی ب ــای مج ــابقه فض ــت بی س ظرفی  
اسالمی

امــروز ایــن جوان هــای دانشــجو و غیردانشــجو را کــه مشــاهده می کنیــدـ  حــاال 
مــن دانشــجوها را می گویــمـ  همه شــان تقریبــاً و تغلیبــاً مشــتاق اند از مفاهیــم 
اســامی و معــارف اســامی چیزهایــی را بشناســند و چیزهایــی را بفهمند و ســر 
دربیاورنــد. مــن و شــما بایــد زمینــه فراهــم کنیــم کــه بتوانیــم بــه آنهــا جــواب 
دهیــم. ایــن فرصــت تــا امــروز کــی بــرای روحانیــت وجــود داشــته؟ عــاوه بــر 
ایــن، ابزارهــای تســهیل کننده، مثــل رایانه هــا و ارتباطــات اینترنتــی و فضــای  
مجــازی  و ســایبری هــم کــه االن در اختیــار شماســت. اگــر بتوانیــد اینهــا را یــاد 
بگیریــد، می توانیــد یــک کلمــه حــرف درســت خودتــان را بــه هزاران مســتمعی 
ــاده ای اســت؛  ــن فرصــت فوق الع ــا را نمی شناســید، برســانید؛ ای ــه شــما آنه ک
مبــادا ایــن فرصــت ضایــع شــود. اگــر ضایــع شــد، خــدای متعــال از مــن و شــما 
روز قیامــت ســؤال خواهــد کــرد: از فرصــت این همــه جــوان، این همــه اســتبصار، 
این همــه میــل و شــوق بــه دانســتن، شــما بــرای ترویــج معــارف اســامی چــه 
اســتفاده ای کردیــد؟ نظــام اســامی چنیــن خدمتی به مــا معّممیــن و روحانیون 

کــرده. مگــر می توانیــم خودمــان را کنــار بگیریــم؟2

فعالیــت ســایت های اینترنتــی  بــا هــدف تهاجــم بــه تفکــرات 
اسالمی و شیعی

ــع  ــروز در جم ــن دی ــد. م ــتفاده می کن ــا اس ــه  روش ه ــمن از هم ــروز دش ام
جوان هــا می گفتــم کــه امــروز صدهــا ســایت اصلــی و هــزاران ســایت فرعــی در 
اینترنــت  وجــود دارد کــه هــدف عمده شــان ایــن اســت کــه تفکــرات اســامی و 
به خصــوص تفکــرات شــیعی را مــورد تهاجــم قــرار دهنــد. تهاجــم هــم تهاجــم 
اســتداللی نیســت؛ از روش  هــای تخریبــی و از روش هــای روان شناســانه و غیــره 
اســتفاده می کننــد. همــه  اینهــا پاســخ دارد؛ پاســخ هایش هــم مشــکل نیســت؛ 

1  بیانات در دیدار علام و روحانیون استان همدان، )15/ 04/ 1383( .

2  بیانات در دیدار علام و روحانیون خراسان شامىل، )19/ 07/ 1391(.

عاوه بر این، ابزارهاى 
تسهیل كننده، مثل 

رایانه ها و ارتباطات 
اینرنتى و فضاى  مجازى  

و سایرى هم كه االن 
در اختیار شامست. 

اگر بتوانید اینها را یاد 
بگیرید، مى توانید یك 

كلمه حرف درست 
خودتان را به هزاران 

مستمعى كه شام آنها 
را منى شناسید، برسانید؛ 

این فرصت فوق العاده اى 
است؛ مبادا این فرصت 

ضایع شود.
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بایســتی از ایــن وســایل اســتفاده کــرد. بایــد از آنچــه در اختیــار داریــم، حداکثــر 
اســتفاده را بکنیــم. مــا نــه از صداوســیمایمان، نــه از مطبوعاتمان و نه از بســیاری 
از منابــر عظیــم عمومی مــان، چنان کــه بایــد و شــاید، اســتفاده نمی کنیــم. ایــن 
ضعف هــای ماســت؛ ایــن ضعف هــا را بایســتی کــم کنیــم. بایــد روز بــه روز نقــاط 

ضعــف را کــم و نقــاط قــوت را زیــاد کــرد و ایــن ممکــن اســت.1

1   بیانات در دیدار اعضاى مجلس خرگان رهرى، )27/ 11/ 1379(.

باید از آنچه در اختیار 
داریم، حداكرث استفاده 
را بكنیم. ما نه از 
صداوسیامیامن، نه از 
مطبوعامتان و نه از بسیارى 
از منابر عظیم عمومى مان، 
چنان كه باید و شاید، 
استفاده منى كنیم. این 
ضعف هاى ماست؛ این 
ضعف ها را بایستى كم 
كنیم. باید روز به روز نقاط 
ضعف را كم و نقاط قوت 
را زیاد كرد و این ممكن 
است.
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 اهداف دشمن از ایجاد فضای مجازی
  تغییر در شیوه های انتقال فکر 

را ســنگین  و شــما  مــن  بــار  دارد کــه  امــروز دو خصوصیــت وجــود 
 می کنــد. یــک خصوصیــت پیشــرفت شــیوه های انتقــال فکــر اســت. 
شــما ببینیــد تلویزیــون، رادیــو، وســایل الکترونیکــی، اینترنــت  و دیگــر وســایل 
ارتباطاتــی، امــروز در دنیــا در خدمــت چــه اهدافــی قــرار دارنــد. امــروز اســتکبار 
ــم نشــان  ــد. شمشــیر ه ــه شمشــیر نشــان بده ــد ک ــا نمی کن ــن اکتف ــه ای ب
می دهــد، امــا در کنــار او بــه ده هــا شــیوه  دیگــر متوســل می شــود بــرای اینکــه 
ــا  ــر ملت ه ــر را ب ــتمگرانه و طغیان گ ــا، آن روش س ــط، آن راه خط ــر غل آن فک
تحمیــل کنــد... امــروز طبــق اطاعــات قطعــی ثابــت شــده اســت کــه مؤسســه  
عظیــم هالیــوود و شــرکت های بــزرگ ســینمایی بــا سیاســت های اســتکباری 
امریــکا همراهــی و همــکاری مســتمر و بــاب میــل دارنــد. ایــن مؤسســه  بــزرگ 
ــد و از  ــزرگ فیلم ســاز از هنرمن ــی ب ــا کمپان ــه ده ه فیلم ســازی و ســینمایی ک
ــرمایه گذار  ــس و س ــس و فیلم نامه نوی ــر و از نمایش نامه نوی ــردان و از بازیگ کارگ
در آن گــرد هــم جمــع شــدند، در خدمــت هدفــی دارنــد حرکــت می کننــد. آن 
هــدف عبــارت اســت از اهــداف سیاســت اســتکباری ای کــه دولــت امریــکا را هم 

ــد. اینهــا چیــز کوچکــی نیســت.1  همــان سیاســت ها دارد می چرخان

ــوالت  ــته داری تح ــرای سررش ــی« ب ــوی فرهنگ ــترش »نات گس  
جوامع

همیشــه لشــکری هــم از امکانــات فرهنگــی و رســانه ای و روزنامه هــای 
ــوده اســت کــه اینهــا  ــراوان و مســائل گوناگــون تبلیغــات در مشــت اینهــا ب ف
ــه  ــه ـ البت ــروز در روزنام ــن پری ــود و م ــش می ش ــواش دارد پخ ــروز یواش ی ام
ســه، چهــار مــاه قبــل از ایــن، مقالــه اش را دیــده بــودم ـ گزارشــی از تشــکیل 
»ناتــوی فرهنگــی« را خوانــدم؛ یعنــی در مقابــل پیمــان ناتــو کــه امریکایی هــا 
در اروپــا بــه عنــوان مقابلــه  بــا شــوروی ســابق یــک مجموعــه  مقتــدر نظامــی 
ــا خودشــان در  ــرای ســرکوب هــر صــدای معــارض ب ــد، امــا ب بــه وجــود آوردن
منطقــه خاورمیانــه و آســیا و غیــره از آن اســتفاده می کردنــد، حــاال یــک ناتــوی 
فرهنگــی هــم بــه وجــود آورده انــد. ایــن، بســیار چیــز خطرناکــی اســت؛ البتــه 

1  بیانات در دیدار روحانیون و طاب تشیع و تسنن كردستان،  )23/ 02/ 1388(.

امروز دو خصوصیت 
وجود دارد كه بار من و 
شام را سنگین مى كند. 

یك خصوصیت پیرفت 
شیوه هاى انتقال فكر است. 
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حــاال هــم نیســت؛ سال هاســت کــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت. مجموعــه  زنجیــره  
به هم پیوســته  رســانه های گوناگــون ـ کــه حــاال اینترنــت  هــم داخلــش شــده 
ــت  ــخصی حرک ــت مش ــا ـ در جه ــا و رادیوه ــا و تلویزیون ه ــت و ماهواره ه اس
می کننــد تــا سررشــته  تحــوالت جوامــع را بــه عهــده بگیرنــد؛ حــاال کــه دیگــر 

خیلــی هــم آســان و روراســت شــده اســت.1

  تأمین الزامات جهانی سازی و نظم نوین جهانی
ــان  ــا ف ــس ی ــا پاری االن اشــغالگر ـ مثــل همــان اشــغالگری کــه بخارســت ی
کشــور را تصــرف کــرده بــود ـ در حــال اشــغال تدریجــی اســت. ایــن اشــغالگر 
ــان  ــا ف ــکا ی ــت امری ــغالگر دول ــن اش ــه ای ــت ک ــن نیس ــخ ای ــت؟ پاس کیس
دولــت دیگــر اســت؛ نــه، ایــن اشــغالگر یــک طبقــه  اجتماعــی اســت؛ طبقــه ای 
ــدرت خــود و  ــی و ق ــدر توانای ــه ق ــر را ب ــای دیگ ــکا و دولت ه ــت امری ــه دول ک
آمادگــی آنهــا دارد هدایــت می کنــد؛ البتــه در بافــت و ســاخت ایــن دولت هــا 
ــد، امــا هدایــت، هدایــت یــک  ــراد ایــن طبقــه حضــور دارن هــم بدون شــک اف
دولــت نیســت؛ هدایــت یــک مجموعــه  طبقاتــی اســت که اگــر بخواهیــم در یک 
عبــارت بــرای اینهــا اســم معیــن کنیــم، بایــد بگوییــم »زرســاالران اقتدارطلب«. 

 هدف شان هم سیطره بر منابع حیاتی و مالی همه  دنیاست. 
البتــه ایــن ســیطره، یــک الزامــات سیاســی دارد کــه همــان نظــم نویــن جهانــی 
اســت؛ یــک الزامــات علمــی و اداری دارد کــه به تدریــج خــود را بــه آن نزدیــک 
ــگ و  ــول، فرهن ــارت، پ ــروز در تج ــه ام ــازی ک ــأله  جهانی س ــد. مس می کنن
ــه  ــت، هم ــرح اس ــد آن ـ مط ــت  و مانن ــل اینترن ــی ـ مث ــبکه های فرهنگ ش
دانســته و نادانســته در خدمــت ایــن مجموعــه  طبقاتــی اســت؛ البتــه تحلیــل 

ــز و مفصــل اســت.2 ــق، ری ــی دقی ــا خیل جامعه شــناختی اینه

1  بیانــات رهــر معظــم انقــاب اســامى در دیــدار اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه های اســتان ســمنان ، 

.)1385 /08 /18(

2  بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیام، )11/ 09/ 1383(.

البته این سیطره، یك 
الزامات سیاىس دارد 
كه هامن نظم نوین 
جهاىن است؛ یك الزامات 
علمى و ادارى دارد كه 
به تدریج خود را به آن 
نزدیك مى كنند. مسأله  
جهاىن سازى كه امروز 
در تجارت، پول، فرهنگ 
و شبكه هاى فرهنگى 
ـ مثل اینرنت  و مانند 
آن ـ مطرح است، همه 
دانسته و نادانسته در 
خدمت این مجموعه  
طبقاىت است.
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روش های دشمن در بهره برداری از اینترنت
  شبهه آفرینی 

امــروز نشــر افــکار باطــل نه تنهــا بــه وســیله  ابزارهــای ارتبــاط جمعــی فــراوانـ  
مثــل رادیــو، تلویزیــون، اینترنــت  و انواع و اقســام روش هــای الکترونیکــیـ  انجام 
ــا  ــده  م ــر عه ــم اســتفاده می شــود... ب ــری ه ــه از شــیوه های هن ــرد بلک می گی
طلبه هاســت کــه ایــن شــبهه ها را بــا پیشــگیری یــا بــا درمــان برطــرف کنیــم. 

چالــش عمــده  امــروز شــما ایــن اســت.1
آن روز اوالً آن انقــاب بــا آن عظمــت و پرهیجــان اتفــاق افتــاده بــود؛ ثانیــاً آن  روز 
اینترنــت  نبــود، ماهــواره نبــود، این همــه تبلیغــات گوناگــون نبــود، ایــن جــوان 
در معــرض این همــه آســیب نبــود، جــوان امــروز در معــرض این همــه آســیب 
ــرای اینکــه  اســت؛ اینترنــت  جلــوی او اســت، این همــه تــاش دارد می شــود ب

ایــن جــوان را منحــرف کننــد، ]امــا[ ایــن جــوان متدیــن باقــی می مانــد... 2

  ایجاد تشویش در ذهن )خصوصا تبلیغ ضدجمهوری اسالمی ایران 
در فضای بین المللی(

حجــم تبلیغــات علیه نظــام جمهــوری اســامی یک حجم وحشــت آوری اســت؛ 
ــه نظــام جمهــوری اســامی  ــا شــیوه های گوناگــون ـ علی ــداد رســانه ها ـ ب تع
ــی کــه اهــل فــان  در دنیــا یــک تعــداد نجومــی عجیبــی اســت. فــان جوان
کشــور آفریقایــی اســت یــا فــان کشــور آســیایی اســت یــا فــان کشــور عربــی 
و غیرعربــی اســت، وقتــی می نشــیند پــای اینترنــت  یــا می نشــیند پــای فــان 
رســانه  بین المللــی یــا در دســت می گیــرد فــان مطبوعــه  بین المللــی را، از کجــا 
بفهمــد کــه آنچــه در اینجــا نوشــته اســت نســبت بــه ایــران اســامی، خــاف 
واقــع اســت؟ حضــور شــما در حــج، در ایــن عرصــه  بین المللــی ایــن فرصــت را 
بــه شــما می دهــد کــه حقایــق را منتقــل کنیــد؛ نه فقــط بــا زبــان بلکــه بــا زبان 
و عمــل؛ حقایــق اســام را بگوییــد، حقایــق شــیعه را بگوییــد، حقایــق انقــاب 

اســامی را بگوییــد، ماجراهایــی را کــه امــروز وجــود دارد بگوییــد.3

1  بیانات در دیدار علام و روحانیون استان همدان ، )15/ 04/ 1383(.

2  بیانــات در دیــدار اعضــاى مجلــس خــرگان رهــرى پــس از پایــان پانزدهمین اجــاس رســمى دوره چهارم 

مجلس خــرگان رهــرى ، )15/ 12/ 1392(.

3  بیانات در دیدار كارگزاران حج، )20/ 06/ 1392(. 

امروز نر افكار باطل 
نه تنها به وسیله  ابزارهاى 

ارتباط جمعى فراوان ـ 
مثل رادیو، تلویزیون، 

اینرنت  و انواع و اقسام 
روش هاى الكرونیىك ـ 
انجام مى گیرد بلكه از 

شیوه هاى هرنى هم 
استفاده مى شود... بر 
عهده  ما طلبه هاست 
كه این شبهه ها را با 
پیشگیرى یا با درمان 
برطرف كنیم. چالش 
عمده  امروز شام این 

است.
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ــه را می شناســد؛ یعنــی وقتــی اوضاع و احــوال محیــط خــود و  کســی کــه زمان
ــای  ــد جریا ن ه ــد و می فهم ــان را می دان ــط جه ــی اش و محی ــط پیرامون محی
گوناگــون جهانــی کی هاینــد، کجاینــد، اهداف شــان چیســت، چه جــور بــا هــم 
ــاوت  ــون، قض ــای گوناگ ــود؛ در قضای ــتباه نمی ش ــار اش ــوند، دچ ــه می ش مواج

ــود. ــتباه نمی ش ــار اش ــد و دچ ــتباه نمی کن اش
البتــه دشــمن مرتــب دارد تحلیل بــاران می کنــد. ایــن تعــداد رســانه هایی کــه 
آمــارش را چنــدی پیــش اینجــا آوردنــد و بــه مــا دادنــد، اصاً دهشــت آور اســت. 
اینهــا غیــر از رســانه های اینترنتــی اســت ـ اینترنــت  کــه دیگــر یــک دنیــای 
ــرز و خــارج از محــدوده ای اســت ـ منظــور، همیــن ماهواره هــا و رادیوهــا  بی م
و تلویزیون هاســت. تحلیل هایــی کــه در ایــن رســانه ها مرتبــاً بــا هــدف مقابلــه 
بــا جمهــوری اســامی و نظــام اســامی و ملــت ایــران داده می شــود، سرســام آور 
اســت. حــاال آنهایــی کــه انبــوه تولیــد می کننــد، می داننــد کــه مــردم بــه همــه 
اینهــا گــوش نمی دهنــد. می گوینــد هــر مقــداری کــه می شــود، بایــد تــاش 

کــرد.1
تهاجــم فرهنگــی یــک واقعیتــی اســت. صدهــاـ  حــاال من کــه می گویــم صدها، 
ــای  ــرده در زمینه ه ــون یک خ ــده چ ــاال بن ــا ح ــا؛ منته ــت هزاره ــود گف می ش
ــی،  ــانه  صوت ــا ـ رس ــم صده ــم، می گوی ــاط کن ــد احتی ــم می خواه ــاری دل آم
تصویــری، اینترنتــی و مکتــوب در دنیــا دارنــد کار می کننــد بــا هــدف ایــران! بــا 
هــدف ایــران! نــه اینکــه دارنــد کار خودشــان را می کننــد. یک وقــت هســت کــه 
فــرض کنیــد رادیــوی فــان کشــور یــا تلویزیــون فــان کشــور یــک کاری دارد 
بــرای خــودش می کنــد؛ ایــن نیســت، اصــا هــدف اینجاســت؛ بــا زبــان فارســی 
ــی  ــر ایران ــا عنص ــی زبان ی ــتفاده  فارس ــت اس ــا وق ــازند[؛ آن را ب ــه می س ]برنام
تطبیــق می کننــد؛ مســائل مــا را رصــد می کننــد و طبــق آن مســائل، موضوعات 
و محتــوا بــرای رســانه  خودشــان تهیــه می کننــد؛ یعنــی کامــاً واضــح اســت که 
ــکار هــم نمی کننــد، بنابرایــن  هــدف اینجاســت. خودشــان هــم می گوینــد، ان
تهاجــم فرهنگــی یــک حقیقتــی اســت کــه وجــود دارد؛ می خواهنــد روی ذهــن 
ملــت مــا و روی رفتــار ملــت مــا ـ جــوان، نوجــوان، حتــی کــودک ـ اثرگــذاری 
کننــد. ایــن بازی هــای اینترنتــی از جملــه  همیــن اســت... خب در مقابــل اینهــا 
بایــد چــه کار کــرد؟ در مقابــل اینهــا دو چیــز الزم اســت: یکــی کار، یکــی ابتــکار؛ 

1  بیانات در دیدار جمعى از استادان دانشگاه ها، )02/ 06/ 1390(.

كىس كه زمانه را 
می شناسد؛ یعنى وقتى 
اوضاع و احوال محیط 
خود و محیط پیراموىن اش 
و محیط جهان را می داند 
و می فهمد جریا ن هاى 
گوناگون جهاىن ىك هایند، 
كجایند، اهداف شان 
چیست، چه جور با 
هم مواجه می شوند، 
دچار اشتباه منی شود؛ 
در قضایاى گوناگون، 
قضاوت اشتباه منی كند و 
دچار اشتباه منی شود.
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ایــن دو کار و ایــن دو نقطــه  مهــم را بایــد در نظــر ]داشــت [؛ بایــد کار کنیــم، کار 
هــم بایــد کار ابتــکاری باشــد؛ البتــه در ایــن مــورد مســئولیت صداوســیما خیلی 
ســنگین اســت، مســئولیت وزارت ارشــاد خیلــی ســنگین اســت... خــب روی این 
ــازی  زمینــه کار بکنیــد؛ کارهــای ابتــکاری بکنیــد؛ اســباب بازی همین جــور، ب
ــی اســت کــه الزم  ــا چیزهای ــه ای همین جــور، عروســک همین جــور، اینه رایان

اســت.1

اخــالل در عقیــده، تزریــق ناامیــدی و ایجــاد اختــالف )خصوصًا   
اختالفات مذهبی(

خــب، اگــر بناســت من و شــما تبلیــغ رســاالت الهــی را بکنیم، منتظر شــیاطین 
انســی و جنــی باشــیم. بــه مــا حملــه می کننــد؛ آمــاده بشــویم. از لحــاظ روحی، 
در درون خــود حصــار مســتحکمی بــه وجــود بیاوریــمـ  کــه ایــن حصــار، حصار 

 ایمان و توکل استـ  تا مغلوب نشویم و از درون شکست نخوریم... 
یــک آمادگــی دیگــر هــم آمادگــی بیرونــی اســت. ایــن شــیطانی کــه حملــه 
می کنــد، همیشــه یک جــور حملــه نمی کنــد. شــیطان امــروز کــه از راه 
ــما  ــراغ ش ــدرن س ــدرن و فوق م ــی م ــای ارتباط ــواره و روش ه ــت  و ماه اینترن
می آیــد، حرف هــای مدرنــی هــم دارد؛ ســخت افزارش را مــدرن کــرده، 
ــاد  ــده دارد، ایج ــال در عقی ــبهه آفرینی دارد، اخ ــم دارد. ش ــدرن ه ــزار م نرم اف
تشــویش در ذهــن دارد، تزریــق ناامیدی دارد، ایجــاد اختــاف دارد. االن دالرهای 
نفتــی دارد یــک جاهایــی صــرف می شــود؛ بنــده خبــر دارم، اطــاع دارم. اینهــا 
ــی اســت کــه پخــش نمی شــود. در بعضــی از  ــاً گزارش های گزارش هایــش غالب
کشــورهای اســامی مثــل ریــگ پــول می ریزنــد بــرای اینکــه در بیــن ســنی ها 
اجتمــاع ضدشــیعه درســت کننــد. ایــن از ایــن طــرف؛ از آن طــرف هــم بــه یک 
گوینــده  به اصطــاح شــیعی پــول می دهنــد کــه در تلویزیــون، بــه نــام شــیعه، 
ام المؤمنیــن عایشــه را متهــم کنــد، قــذف کنــد، اهانت کنــد. رو ش ها اینهاســت. 
ــی؟  ــه کار می کن ــنی چ ــد؟ س ــه کار می کنی ــا چ ــن روش ه ــل ای ــما در مقاب ش
شــیعه چــه کار می کنــی؟ از کارهــای اینهــا گــول نخوریــم. اختــاف بــرای آنهــا 

ــن نعمــت اســت.2 بیشــترین و بزرگ تری

1  بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی، )1392/۰۹/19(.

2  بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت كرمانشاه ، )20/ 07/ 1390(.

شیطان امروز كه از راه 
اینرنت  و ماهواره و 

روش هاى ارتباطى مدرن 
و فوق مدرن رساغ شام 

مى آید، حرف هاى مدرىن 
هم دارد؛ سخت افزارش 
را مدرن كرده، نرم افزار 

مدرن هم دارد. 
شبهه آفرینى دارد، اخال 

در عقیده دارد، ایجاد 
تشویش در ذهن دارد، 

تزریق ناامیدى دارد، 
ایجاد اختاف دارد.
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اســتفاده از روش هــای تخریبــی و روان شناســانه بــرای تهاجــم   
به تفکرات اسالمی و شیعی

امــروز صدهــا ســایت اصلــی و هــزاران ســایت فرعــی در اینترنــت  وجــود دارد که 
ــرات  ــرات اســامی و به خصــوص تفک ــه تفک ــن اســت ک ــان ای ــدف عمده ش ه
شــیعی را مــورد تهاجــم قــرار دهنــد. تهاجــم هــم تهاجــم اســتداللی نیســت؛ از 
روش هــای تخریبــی و از روش هــای روان شناســانه و غیــره اســتفاده می کننــد. 
ــن  ــم مشــکل نیســت؛ بایســتی از ای ــا پاســخ دارد؛ پاســخ هایش ه ــه  اینه هم
ــر اســتفاده را  ــم، حداکث ــار داری ــد از آنچــه در اختی ــرد. بای وســایل اســتفاده ک

بکنیــم.1

1  بیانات در دیدار اعضاى مجلس خرگان رهرى، )27/ 11/ 1379(. 

امروز صدها سایت اصىل 
و هزاران سایت فرعى 
در اینرنت  وجود دارد 
كه هدف عمده شان این 
است كه تفكرات اسامى 
و به خصوص تفكرات 
شیعى را مورد تهاجم 
قرار دهند. تهاجم هم 
تهاجم استدالىل نیست؛ 
از روش هاى تخریبى و از 
روش هاى روان شناسانه و 
غیره استفاده مى كنند. 
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لوازم  استفاده از فرصت های فضای مجازی
الف( ضرورت شناخت نحوه مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی 

  استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطالعات علمی
بــه موقعیت هــا نــگاه کنیــد و دانشــگاه را از لحــاظ تدریــس بــه میــدان پرتحرکی 
تبدیــل کنیــد؛ بــا تعامــل دانشــجو بــا اســتاد، تحــرک اســتاد، مطالعــه  اســتاد، 
دسترســی اســتاد بــه مراکــز علمــی و اطاعــات علمــی و نشــریات علمــیـ  کــه 
امــروز خوشــبختانه بــا رواج اینترنــت  و چیزهای دیگر، خیلی نســبت به گذشــته 
آســان تر شــدهـ  دانشــگاه را بــه یــک مجلــس عمومــی دائمــاً در حــال مباحثــه و 

در حــال کار تبدیــل کنیــد؛ دانشــجو را رشــد بدهیــد و تربیــت کنیــد.1

  استفاده از اینترنت برای نشر دین 
امــروز وظایــف حوزه هــای علمیــه بــا گذشــته تفاوت هــای زیــادی کــرده اســت. 
ــه  صــورت  ــرای اقامــه  جماعــت نیســت. منبــر رفتــن ب حــوزه  علمیــه فقــط ب
ســنتی هــم اگــر محتــوای عالــی و پُرمغزی نداشــته باشــد، کافــی نیســت. امروز 
حوزه هــای علمیــه وظیفــه  هدایــت قشــرهای گوناگــون را در ســطوح مختلــف بر 
عهــده دارنــد؛ البتــه مــن اعتقــاد دارم کــه تبلیــغ ســنتی مــا کــه مســجد و منبر 
و ســخنرانی روبه روســت بدیــل نــدارد؛ ایــن را بایــد حفــظ کنیــم. اینکــه شــما 
بنشــینید بــا یــک نفــر روبــه رو صحبــت کنیــد؛ نــگاه شــما بــه او بیفتــد، نــگاه 
او بــه شــما بیفتــد و نفــس گــرم شــما بــه او برســد، ایــن چیــز خیلــی خوبــی 
اســت؛ ایــن را بایــد حفــظ کنیــم، لیکن ایــن کافی نیســت. امــروز وســایل تبلیغ 
نوشــتاری و گفتــاری به قــدری متنــوع و زیــاد اســت کــه اگــر روحانیــت دیــن 
از ایــن قافلــه عقــب بمانــد، قطعــاً یــک خســارت بــزرگ تاریخــی بــرای او پیــش 

خواهــد آمــد.2
وظیفــه  مــا چیســت؟ اولیــن وظیفــه  مــا ایــن اســت کــه ایــن نقــش روحانیــت 
اصیــل را جــدی بگیریــم. مــن بارهــا گفتــه ام کــه بــا همــه  ایــن وســایل ارتبــاط 
جمعــی ای کــه وجــود دارد؛ البتــه روحانیــت بایــد از همــه  ایــن وســایل ارتبــاط 

1  بیانــات رهــر معظــم انقــاب در دیــدار با اســتادان دانشــگاه های اســتان خراســان، در دانشــگاه فردوىس 

مشهد، )25/ 02/ 1386(.

2  بیانات در دیدار علام و روحانیون كرمان ، )11/ 02/ 1384(.

امروز وسایل تبلیغ 
نوشتارى و گفتارى 

به قدرى متنوع و زیاد 
است كه اگر روحانیت 
دین از این قافله عقب 
مباند، قطعاً یك خسارت 

بزرگ تاریخى براى او 
پیش خواهد آمد.
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جمعــی اســتفاده کنــد؛ از اینترنــت  و فناوری هــای جدیــد ارتباطاتــی بایــد همــه  
روحانیــت بــرای دیــن اســتفاده کنــد؛ همچنانــی کــه از رادیــو و تلویزیــون و بقیه  
چیزهــا اســتفاده می کنــد. در عیــن حــال، مســجد، جلســه  مذهبــی، نشســتن 
ــل  ــش بی بدی ــک نق ــرف زدن، ی ــردم ح ــا م ــان ب ــردم، دهان به ده ــه روی م روب

ــال شماســت.1  ــن هــم م ــرد و ای ــن را نمی گی دارد و هیچ چیــزی جــای ای

ب( مقابله با آسیب های فضای مجازی

  ضرورت مقابله با آسیب های فضای مجازی
ــی  ــای اینترنت ــذاری فعالیت ه ــل اثرگ ــگاری در تحلی ــدم بزرگ ان  ع

ضدفرهنگی
کســانی این طــور وانمــود می کننــد نســلی کــه روی کار می آیــدـ  کــه اصطاحــاً 
بــه آن »نســل ســوم انقــاب« می گوینــدـ  پُشــت کرده  بــه انقــاب و روی گــردان 
ــری  ــه طــور اجتناب ناپذی ــم نیســت، ب ــر ه ــا اگ ــی اســت؛ ی ــای دین از ارزش ه
این گونــه خواهــد شــد! بنــده صددرصــد حــرف آنهــا را رد می کنــم. نــه اینکــه 
مــن عوامــل فســادبرانگیز فرهنگــی را نمی بینــم یــا نمی شناســم یــا از آنهــا خبر 
ــا  ــا و آهنگ ه ــا و فیلم ه ــت  و رمان ه ــواره و اینترن ــده از ماه ــر، بن ــدارم؛ نخی ن
ــن  ــرم. م ــت کم نمی گی ــا را دس ــر دارم و آنه ــاً خب ــد کام ــای فاس و حرف ه
عمــرم را در میــان جوانــان گذرانــده ام. از دورانــی کــه خــودم جــوان بــودم، بــا 
ــردم؛  ــرار ک ــاط برق ــد، ارتب ــا بودن ــط م ــه خــارج از محی ــان دانشــگاهی ک جوان
تــا امــروز هــم ارتبــاط مــن بــا جوانــان قطــع نشــده اســت، بنابرایــن می دانــم 
ــذرد،  ــه می گ ــا چ ــی م ــروز در فضــای جوان ــی چیســت و ام ــوای جوان حال و ه
امــا معتقــدم نســل کنونــی امــروز این قــدر هــم آســیب پذیر و شــکننده نیســت؛ 
ایــن را بــد فهمیده انــد. ایــن نســل در محیطــی بــار آمــده کــه از محیــط ســی 
ــانی  ــت. کس ــر اس ــر و بهت ــب پاکیزه ت ــل به مرات ــال قب ــی و پنج س ــال و س س
ــتند  ــی توانس ــت دین ــت هدای ــه برک ــده اند، ب ــد ش ــط متول ــن محی ــه در ای ک
ــه  ــتوار را عرض ــن و اس ــای پوالدی ــد و آن ایمان ه ــام دهن ــم را انج آن کار عظی
کننــد. مــن معتقــدم کــه ایــن نســل نســبت بــه آن نســل، در محیــط بهتــری 
ــری دارد.  ــر و باالت ــب بهت ــای به مرات ــا و آگاهی ه ــه و آمادگی ه ــرورش یافت پ

1  دیدار با روحانیون ، )17/ 08/ 1385(.

البته روحانیت باید از 
همه  این وسایل ارتباط 
جمعى استفاده كند؛ از 
اینرنت  و فناوری هاى 
جدید ارتباطاىت باید 
همه  روحانیت براى دین 
استفاده كند؛ همچناىن 
كه از رادیو و تلویزیون 
و بقیه  چیزها استفاده 
مى كند. در عین حال، 
مسجد، جلسه  مذهبى، 
نشسنت روبه روى مردم، 
دهان به دهان با مردم 
حرف زدن، یك نقش 
ىب بدیل دارد.
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ــما  ــروز ش ــه ام ــی ک ــز آگاهی های ــود، هرگ ــالم ب ــی حــدود بیست س ــده وقت بن
ــت و  ــی، آگاه و بامعرف ــوان ایران ــروز ج ــتم. ام ــد، نداش ــاله داری ــوان بیست س ج

 بصیر و سیاسی و اهل تحلیل است و از همه باالتر باایمان است. 
چــه چیــزی موجــب می شــود کــه با ایــن بمبــاران فرهنگی ای که ســال گذشــته 
در مجموعــه ای از مطبوعــات زنجیــره ای علیــه مذهــب و علیــه فکــر مذهبــی و 
علیــه انقــاب و علیــه امــام و علیــه همه چیــز صــورت گرفــت، وقتــی روزهــای 
اعتــکاف مــاه رجــب فرا رســید، مســجد دانشــگاه تهــران جــزو شــلوغ ترین مراکز 
اعتــکاف شــود؟ چــه کســی بــه جوانــان گفــت برویــد اعتــکاف کنیــد؛ ســه روز 
روزه بگیریــد و از مســجد بیــرون نرویــد و وقت تــان را در آنجــا بــه عبــادت و ذکــر 
و دعــا و تضــرع و توســل بگذرانیــد؟ چــه کســی بــه جوانان بخشــنامه کــرده بود؟ 
مــن خبــر دارم کــه در رشــت هــم مســاجد و مجامعــی وجــود دارد کــه قبلــه  

 امید جوانان است؛ به آنجا می روند و استفاده  معنوی می برند. 
جوانــی کــه پرورش یافتــه  دوران انقــاب اســت، از معرفــت دینی برخوردار اســت؛ 
ایمانــش هــم ایمــان عمیقــی اســت؛ البتــه احتیــاج دارد کــه تغذیــه  معنــوی و 
فکــری دایمــی شــود. بلــه، ایــن چیــزی را کــه در نامــه خطــاب بــه بنــده نوشــته 
بودنــد و مقــداری از آن خوانــده شــد، تصدیــق می کنــم. ابزارهــا و فعالیت هــا و 
کارهــای فرهنگــی بایــد در اختیــار جوانــان قــرار گیــرد. روحانیــون خوش فکــر و 

دانشــگاهیان مؤمــن بایــد در مقابــل ایمــان جوانــان احســاس مســئولیت کنند.1

رعایــت نشــدن حقــوق افــراد در اینترنــت و لــزوم آسیب شناســی    
علت آن از زاویه سبک زندگی

در ایــن زمینــه بایــد کار کنیــم، حرکــت کنیــم... بایــد آسیب شناســی کنیــم؛ 
یعنــی توجــه بــه آســیب هایی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد و جســت وجو از 
علــل ایــن آســیب ها. البتــه مــا اینجــا نمی خواهیــم مســأله را تمام شــده فــرض 
کنیــم؛ فهرســتی مطــرح می کنیــم: چــرا فرهنــگ کار جمعــی در جامعــه  مــا 

ضعیــف اســت؟
ــت  ــد؛ عل ــورد می کنن ــگری های بی م ــا پرخاش ــی، برخی ه ــط اجتماع در محی
پرخاشــگری و بی صبــری و نابردبــاری در میــان بعضــی از ماهــا چیســت؟ حقوق 
ــراد را چقــدر مراعــات می کنیــم؟ در رســانه ها چقــدر مراعــات می شــود؟ در  اف

1  بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاى رشت ، )12/ 02/ 1380(.

جواىن كه پرورش یافته  
دوران انقاب است، از 
معرفت دینى برخوردار 

است؛ ایامنش هم ایامن 
عمیقى است؛ البته 

احتیاج دارد كه تغذیه  
معنوى و فكرى دایمى 

شود.
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ــم؟...  ــرام می گذاری ــون احت ــه قان ــدر ب ــات می شــود؟ چق ــدر مراع ــت  چق اینترن
اینهــا بخش هــای گوناگونــی از مســائل ســبک زندگــی اســت و ده هــا مســأله از 

ایــن قبیــل وجــود دارد. 1

1  بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شامىل، )23/ 07/ 1391(. 

در محیط اجتامعى، 
برخى ها پرخاشگرى هاى 
ىب مورد مى كنند؛ علت 
پرخاشگرى و ىب صرى 
و نابردبارى در میان 
بعىض از ماها چیست؟ 
حقوق افراد را چقدر 
مراعات مى كنیم؟ در 
رسانه ها چقدر مراعات 
مى شود؟ در اینرنت  
چقدر مراعات مى شود؟ 
چقدر به قانون احرام 
مى گذاریم؟...
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كساىن این طور وامنود 
مى كنند نسىل كه 

روى كار مى آید ـ كه 
اصطاحاً به آن »نسل 

سوم انقاب« مى گویند 
ـ پُشت كرده  به انقاب و 
روى گردان از ارزش هاى 

دینى است؛ یا اگر 
هم نیست، به طور 

اجتناب ناپذیرى این گونه 
خواهد شد! بنده 

صددرصد حرف آنها را رد 
مى كنم.



جهان مجازی 
فضای حقیقی

  محمدحسین سیاح طاهری

فصــل دوم
معرفی و کلیات فضای مجازی
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 فضای مجازی چیست؟
نمی تــوان فضــای مجــازی را متــرادف بــا  اینترنــت دانســت، امــا  اینترنــت ابــزار 
ــبکه های  ــی از ش ــامانه ای جهان ــت س ــت؛ اینترن ــازی اس ــای مج ــه فض ورود ب
ــرای  ــت«1 ب ــکل اینترن ــه ای به هــم پیوســته اســت کــه از »مجموعــه پروت رایان
ــت، شــبکه   ــر اینترن ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر اســتفاده می کنن ــا یکدیگ ــاط ب ارتب
شبکه هاســت کــه از میلیون هــا شــبکه  خصوصــی، عمومــی، دانشــگاهی، تجاری 
و دولتــی در اندازه هــای محلــی و کوچــک تــا جهانــی و بســیار بــزرگ تشــکیل 
شــده اســت کــه بــا آرایــه  وســیعی از فناوری هــای الکترونیکــی و نــوری به هــم 
متصــل شــده اند.2 اگــر بخواهیــم آنچــه اینترنــت را تشــکیل می دهــد معرفــی 

کنیــم بایــد بــه ســه بعــد اشــاره  کنیــم:

زیرساخت   
منظــور از ایــن عنــوان، وســایلی فیزیکــی اســت کــه امــکان اتصــال و دسترســی 
بــه فضــای مجــازی را فراهــم می کنــد کــه شــامل روش اتصــال بــه اینترنــت اعم 
از اســتفاده از خطــوط تلفــن )Dial-up(، خطــوط زمینــی پهنــای بانــد )از طریــق 
کابــل کواکســیال، فیبــر نــوری یــا ســیم مســی(، وای فــای )Wi-Fi(، ماهــواره و 
فنــاوری 3G تلفــن همــراه و غیــره، همچنیــن دســتگاه اتصــال بــه اینترنــت اعم 

از تلفــن همــراه، تبلــت، رایانــه و... می شــود.3

خدمات   
ــه  ــازی ارای ــای مج ــاخت فض ــه روی زیرس ــت ک ــی اس ــور نرم افزارهای  منظ

می شــوند و شــرایط برقــراری ارتبــاط اینترنتــی را برقــرار می کنــد.

1  اســتانداردهای اینرنــت چارچوبــی را مشــخص می کنند کــه به نام »مجموعه پروتکل اینرنت« شــناخته 

می شــود. ایــن بســته یــک مــدل معــامری اســت کــه بــا الیه بنــدی ای کــه انجــام می دهــد باعــث ایجــاد 

ایــن ارتبــاط می شــود؛ بــرای مثــال یکــی از ایــن الیه هــا، پروتــکل آدرس دهــی اینرنــت )IP( اســت کــه ایــن 

قابلیــت را بــه رایانه هــا می دهــد یکدیگــر را شناســایی کننــد، مــکان یکدیگــر را بیاینــد و بــه آنهــا اجــازه 

می دهــد کــه از طریــق شــبکه های ترانزیــت میانــی بــه هــم متصــل شــوند.

https://fa.wikipedia.org

2 tps://fa.wikipedia.org 

3 https://fa.wikipedia.org

اینرنت، شبکه  
شبکه هاست که 
از میلیون ها شبکه  
خصوصی، عمومی، 
دانشگاهی، تجاری و 
دولتی در اندازه های 
محلی و کوچک تا جهانی 
و بسیار بزرگ تشکیل 
شده است که با آرایه  
وسیعی از فناوری های 
الکرونیکی و نوری 
به هم متصل شده اند.



31

فصل دوم
معرفي و

کليات فضاي مجازي

محتوا   
منظــور نــوع و میــزان داده هــا )Data( و اطاعاتــی اســت کــه از طریــق 
نرم افزارهــای فضــای مجــازی منتقــل می شــوند کــه می توانــد در قالــب متــن، 
صــوت، تصویــر، ویدیــو یــا فایــل کاربــردی باشــد و بــه لحــاظ موضوعــی هــم 
شــامل اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، دینی، آموزشــی، ســرگرمی و... 

می شــود.
ــرد بیشــتری دارد، خدمــات فضــای  از ایــن ســه مــورد آن کــه اهمیــت و کارب
مجــازی اســت؛ فضــای مجــازی آن قــدر از لحــاظ محتوایــی خدمــات متنوعــی 
دارد کــه به ســختی می تــوان دســته بندی ای از آن ارایــه داد، امــا خدمــات 
ــان داد: ــر نش ــتقرایی زی ــته بندی های اس ــوان در دس ــاً می  ت ــود را تقریب موج

خدمات پایه: موتورهای جست وجو و...
ــری و  ــای خب ــامل وبگاه    ه ــات: ش ــار اطالع ــر انتش ــی ب ــات مبتن خدم
اطاع رســانی و پایگاه هــای تخصصــی در موضوع هــای مختلــف علمــی، 

ــادی و... ــی، اقتص ــی، مذهب فرهنگ
 Telegram،( پیام رســان های فــوری ،)ــام: ماننــد رایانامــه )ای میــل ــال پی انتق

.)Imo، Skype( ــری ــی و تصوی WhatsApp( و برقرارکننده  هــای تمــاس صوت
اشــتراک گذاری: ماننــد ســرویس های میزبانــی فایــل )4share(، متــن، صــوت، 

عکــس )Instagram(، ویدیــو )YouTube، aparat( و...
آمــوزش و تحصیــل: شــامل دانشــگاه   های آن الیــن و وب ســایت های 

درس محــور.
خدمــات شــهروندی بیــن مــردم و حاکمیــت: اعــم از دولــت الکترونیــک 

ــا و... ــی، ثبــت درخواســت ها، مجوزه ــور قضای )e-government(، ام
ــای  ــروش کاال، تراکنش   ه ــم از خریدوف ــک اع ــارت الکترونی ــب وکار: تج کس

ــادار و... ــورس و اوراق به ــه ب ــی، مبادل مال
شــبکه  های اجتماعــی و پیام رســان:  شــبکه های اجتماعــی رایانــه 
)Facebook، Cloob(، شــبکه های اجتماعــی موبایلــی )Beetalk، Tango( و...

تفریــح و ســرگرمی: شــامل انــواع بازی هــای رایانــه ای، گیم هــا، ورزش هــای 
فکــری و... 

آنچه که اهمیت و 
کاربرد بیشری دارد، 

خدمات فضای مجازی 
است؛ فضای مجازی 

آن قدر از لحاظ محتوایی 
خدمات متنوعی دارد 
که به سختی می توان 

دسته بندی ای از آن ارایه 
داد.
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پیش از هر چیز باید 
توجه داشت که فضای 
مجازی پیوستاری از 
فضای واقعی است، 
اگرچه تفاوت هایی هم 
با فضای فیزیکی دارد. 
فضای مجازی را می توان 
فضایی تلقی کرد که 
واقعیت دارد چون اعامل 
انسان در این فضا تأثیری 
واقعی دارد.
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ویژگی های فضای مجازی 
پیــش از هــر چیــز بایــد توجــه داشــت کــه فضــای مجــازی پیوســتاری از فضای 
واقعــی اســت، اگرچــه تفاوت هایــی هــم بــا فضــای فیزیکــی دارد. فضــای مجازی 
را می تــوان فضایــی تلقــی کــرد کــه واقعیــت دارد چــون اعمــال انســان در ایــن 
فضــا تأثیــری واقعــی دارد؛ بــرای  مثــال در آن پــول جابه جــا می شــود، مالیــات 
پرداخــت می شــود، فعالیت هــای مدیریتــی از راه دور انجــام می شــود، انســان ها 
بــه همدیگــر دل بســته می شــوند و رشــد علمــی و اخاقــی پیــدا می کننــد و... 
بنابرایــن محیــط مجــازی ای کــه بــا آن ســروکار داریــم کامــاً عینــی اســت و 

عملکــرد و اثــری واقعــی دارد.
ــه   ــروز ب ــه ام ــزی ک ــی »چی ــت اهلل جــوادی آمل ــق حضــرت آی ــر دقی ــه تعبی ب
عنــوان فضــای مجــازی معــروف شــده در اصــل حقیقــت اســت چــرا کــه مجــاز 
ــازی در  ــن فضــای مج ــوان، بنابرای ــت را نمی ت ــا حقیق ــار زد، ام ــوان کن را می ت
اصــل خــودش حقیقــت اســت، ایــن ســیم و تلویزیــون حقیقت نیســت بلکــه آن 
چیــزی کــه معرفــت و شــناخت باشــد حقیقــت اســت.«1 بــه  بیــان  دیگــر »آنچه 
بــا اندیشــه مرتبــط اســت و پیــام را بــه ذهــن منتقــل می کنــد، حقیقــت اســت؛ 

خــواه از ابــزار حســی یــا ماورای حــس اســتفاده شــود.«2
امــا ایــن فضــا ویژگی هایــی دارد کــه کم وبیــش آن را بــا فضــای فیزیکــی و عینی 

متمایــز می کنــد کــه در ادامــه بــه برخــی از ایــن ویژگی هــا اشــاره می شــود.

پویایی زمان  
اولیــن ویژگــی فضــای مجــازی ایــن اســت کــه زمــان در آن پویــا شــده اســت. 
ــی  ــن هم زمان ــده دارد، ای ــته و آین ــان گذش ــه زم ــی ک ــای واقع ــس دنی برعک
ــرده اســت. روز و شــب  ــاد ک ــی را در کار ایج ــی پویای ــازی، نوع در فضــای مج
ــت وصــل  ــه اینترن ــان کــه شــما ب ــدارد و هــر زم در فضــای مجــازی وجــود ن
می شــوید، هــزاران نفــر را می بینیــد کــه آن الیــن هســتند و بــه کار مشــغول اند.

بــه عبــارت دیگــر، کار در فضــای مجــازی تمامــی نــدارد؛ یعنــی تولیــد و توزیــع، 
پیوســته و ناتمــام ادامــه دارد.

1 http://www.mehrnews.com/news/2569012

2 http://www.sbu.ac.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=17277

به تعبیر دقیق حرضت 
آیت الله جوادی آملی 

»چیزی که امروز به  
عنوان فضای مجازی 

معروف شده در اصل 
حقیقت است چرا که 
مجاز را می توان کنار 

زد، اما حقیقت را 
منی توان، بنابراین فضای 
مجازی در اصل خودش 
حقیقت است، این سیم 

و تلویزیون حقیقت 
نیست بلکه آن چیزی که 
معرفت و شناخت باشد 

حقیقت است.«
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  فشردگی مکان
ــم  ــای قدی ــت. در زمان ه ــکان اس ــردگی م ــازی، فش ــای مج ــی دوم فض ویژگ
فاصلــه جغرافیایــی محدودیــت محســوب می شــد، در حالــی کــه در ایــن فضــا 
ایــن مشــکل از بیــن رفتــه اســت و در ایــن محیــط همــه جهــان با هم همســایه 
شــده اند. افــراد بــدون طــی مســافت فیزیکــی می تواننــد بــا دوســتان، همــکاران، 
ــرار  ــدت برق ــات درازم ــوند و تعام ــنا ش ــف آش ــای مختل ــع و فرهنگ ه جوام
کننــد. اخبــار به ســادگی در دســترس افــراد قــرار می گیرنــد و به ســرعت باعــث 

واکنش هایــی می شــوند.

  تکثر و تنوع عددی
ــته  ــزی و به هم پیوس ــددی، غیرمرک ــر، ع ــی متکث ــازی از محیط ــان مج جه
برخــوردار اســت. همیــن ویژگــی ســوم باعــث الیــه ای شــدن فضــای مجــازی 
ــا را بســیار ســرعت  ــه آنه ــات و دسترســی ب ــدی اطاع ــه طبقه بن می شــود ک
می بخشــد. اطاعــات مربــوط بــه اشــخاص، علــوم، ادیــان، هنرهــا، اشــیا و اماکن 

ــل  دسترســی هســتند. همگــی در فضــای مجــازی به راحتــی قاب
در حقیقــت فضــای مجــازی نــوع متفاوتــی از واقعیت مجــازی و دیجیتالی اســت 
ــه از  ــی ک ــد؛ واقعیت ــه« می دانن ــیله رایان ــده به وس ــت خلق ش ــه آن را »واقعی ک
آن جهــت، مجــازی یــا مصنوعــی اســت کــه در دنیــای واقعــی و محیــط مــادی، 
ــا واســط  ــران و در نتیجــه تعامــل ب ــی را اشــغال نکــرده و در اذهــان کارب مکان
الکترونیکــی بــه وجــود آمــده اســت و می توانــد کاری کنــد کــه افــراد زندگــی 

جدیــدی را تجربــه کننــد.

  پیوستگی و یکپارچگی
به هــم پیوســتگی و یکپارچــه بــودن فضــای مجــازی منجــر بــه ارایــه خدمــات 
ــه زیرســاخت،  ــا توجــه ب اینترنتــی مکمــل شــده اســت. خدمــات اینترنتــی ب
برنامــه، محتــوا، الیه هــای مختلــف و متنوعی پیــدا می کنــد. در یکپارچه شــدن، 
خدمــات از ســطح خــرد بــه ســطح کان و از تصویــر جزئــی بــه تصویــر کامــل 
منتقــل می شــود. در نتیجــه نوعــی یکپارچگــی خدمــات را بــه وجــود مــی آورد؛1 
ــزا، مشــاهده فضــای  ــد درخواســت وی ــان می توان ــال هرکســی هم زم ــرای مث ب

1  http://fa.shafaqna.com/news/99663 

اولین ویژگی فضای 
مجازی این است که 
زمان در آن پویا شده 
است. برعکس دنیای 
واقعی که زمان گذشته و 
آینده دارد، این هم زمانی 
در فضای مجازی، نوعی 
پویایی را در کار ایجاد 
کرده است. روز و شب 
در فضای مجازی وجود 
ندارد و هر زمان که 
شام به اینرنت وصل 
می شوید، هزاران نفر 
را می بینید که آن الین 
هستند و به کار 
مشغول اند.
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هتل هــا و خریــد بلیــت هواپیمــا را انجــام بدهــد.

  گمنامی هویت
پنجمیــن خصوصیــت فضــای مجــازی گمنــام و ســیال بــودن هویــت کاربــران 
اســت. در طــول تاریــخ هویــت افــراد همیشــه ثابــت، ایســتا و اســتوار بــر تعریــف 
ــه  ــت ک ــی اس ــی قانون ــه و نظام های ــوی جامع ــده از س ــخص پشتیبانی ش مش
در آن متولــد شــده، امــا در فضــای مجــازی ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد 
ســن، جنــس، طبقــه و دیگــر ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی اش را هرطــور 
ــن  ــد ای ــی می توان ــس از مدت ــد و پ ــی می کن ــت دارد معرف ــودش دوس ــه خ ک
ــودن، امــکان  مشــخصات را هــم تغییــر دهــد. امــکان گمنامــی و ناشــناخته ب
ــا  ــتی ب ــران، دوس ــت وجوی همفک ــخصیت، جس ــادی از ش ــازی ابع پنهان س
دوســتان، اختیــار و اقتــدار مطلــق و احســاس عــدم تعلــق بــه مــکان خــاص از 

ــن فضاســت.1 ــای ای ــن تأثیره مهم تری

  فردگرایی
در نهایــت آخریــن ویژگــی فضــای مجــازی، »فردگرایــی« فزاینــده در آن اســت. 
در فضــای مجــازی محدودیت هــای ناشــی از عضویــت در خانــواده، گــروه 
ــدارد ماحظــه کســی را  ــازی ن ــرد نی ــی رود و ف ــن م و جمع هــای خــاص از بی
کنــد و رفتــارش را متناســب بــا هنجارهــا و تأییــد دیگران شــکل دهــد، بنابراین 
به راحتــی می توانــد بــا هرکســی کــه می خواهــد ارتبــاط برقــرار کــرده یــا قطــع 
ــراد  ــه اف ــادی ب ــن اینکــه احســاس آزادی زی ــن ویژگــی در عی ــد. ای رابطــه کن
می دهــد، باعــث خودمحــوری و فردگرایــی در افــراد می شــود کــه تنهــا خــود 
و خواســته های خودشــان برایشــان اهمیــت داشــته باشــد و به مــرور »ترجیــح 
می دهنــد کــه بــا رایانــه بی طرفــی ارتبــاط برقــرار کننــد تــا انســان های دیگــر«.2

  جمع بندی
ــد گفــت کــه »فضــای عــددی«  ــا فضــای مجــازی بای در مجمــوع در رابطــه ب
ــه کــه  فضایــی اســت کــه تغییــر در آن به آســانی امکان پذیــر اســت. همان گون

1  http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901017001280

2 http://www.basij.ir/Article/64388

ویژگی دوم فضای 
مجازی، فردگی مکان 

است. در زمان های 
قدیم فاصله جغرافیایی 

محدودیت محسوب 
می شد، در حالی كه در 
این فضا این مشكل از 

بین رفته است.
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در جهــان ریاضیــات از راه جمــع، تفریــق، ضــرب و تقســیم روی اعــداد تغییــر 
ایجــاد می شــود، فضــای مجــازی نیــز قابلیــت باالیــی بــرای تغییــر دارد.

»جهانــی« بــه ایــن معناســت که بــا همــه موجــودات زنــده 3 میلیــاردی می تواند 
ارتبــاط برقــرار کند.

»غیرمرکــزی« بــه معنــای غیرمتمرکــز اســت. برخــاف محیــط فیزیکی کــه در 
مکانــی خــاص، فقــط همان جــا کــه قــرار دارد، اســت و جــای دیگــری نمی توانــد 
ــکان  ــه ام ــی ک ــر جای ــت و در ه ــر اس ــا حاض ــازی همه ج ــط مج ــد، محی باش

دسترســی بــه اینترنــت وجــود داشــته باشــد، حضــور دارد.
بنابرایــن عمده تریــن فــرق محیــط مجــازی آن اســت کــه صددرصــد صنعتــی 

اســت، در مقابــل محیــط فیزیکــی کــه صنعتــیـ  طبیعــی اســت.
فضــای مجــازی زندگــی کامــل در کنــار زندگــی حقیقــی و بــه تعبیــر فلســفی 
عالــم مــوازی بــا عالــم حقیقــی اســت چنــان  کــه عالــم مثــال عالمــی مــوازی بــا 
عالــم مــاده اســت. همــه عرصه هــا بــه ســمت مجــازی شــدن پیــش می رونــد؛ 
ــرگرمی های  ــازی، س ــوزش مج ــازی )از راه دور(، آم ــکی مج ــال پزش ــرای مث ب
مجــازی و ســایر موضوع هــای مجــازی در ایــن فضــا وجــود دارد و همــه 
مقوله هــای مربــوط بــه ســخن و دانــش در ایــن محیــط بازتولیــد شــده اســت، 

بنابرایــن  فضــای زندگــی جدیــدی اســت.
امــوری ماننــد فضــای مجــازی نوعــی تزاحــم خیــر و شــر ایجــاد می کنــد و غلبه 
ــان آور باشــد.  ــا زی ــن داری و اخــاق، ســودمند ی ــرای دی ــد ب هــر کــدام می توان
هماننــد حقیقتــی کــه در مــورد دنیــا و زندگــی حقیقــی وجــود دارد کــه دنیــا 
اگــر مزرعــه آخــرت باشــد، خــوب اســت و اگــر عامــل تباهی عاقبــت انســان، بد.

در هــر صــورت فنــاوری آن  هــم یــک فنــاوری بــه گســتردگی فضــای مجــازی، 
یکــی از شــئون مختلــف زندگــی و البتــه متعلــق دیــن اســت. انســان ها عمدتــاً 
تحــت تأثیــر هنجارهــای غالــب قــرار می گیرنــد. شــاید به همیــن دلیل عبــارات 
»أکثرهــم ال یتفکــرون«، »ال یعقلــون« و... در قــرآن زیــاد اســت، بنابراین اقتضای 
دیــن این گونــه اســت کــه وارد ایــن فضــا می شــود تــا راهنمــای ســعادت بشــر 
در ایــن عرصــه باشــد. در حــال حاضــر شــبکه های اجتماعــی عمدتــاً بــر مبنــای 
فرهنــگ غربــی طراحــی شــده اســت؛ یعنــی همــان فرهنــگ دبیرســتان های 
ــه دوســتی  ــه ای ک ــی شــده اســت. به گون ــه فضــای اجتماع ــل ب ــکا، تبدی امری
دختــر و پســر، ارتباطــات بیــن ایــن دو، نمایــش عکس هــای خــود بــه یکدیگــر 
و... امــری کامــاً طبیعــی اســت و تبدیــل به هنجــار اجتماعی شــده و متأســفانه 

جهان مجازی از محیطی 
متکرث، عددی، غیرمرکزی 
و به هم پیوسته برخوردار 
است. همین ویژگی 
سوم باعث الیه ای شدن 
فضای مجازی می شود 
که طبقه بندی اطاعات 
و دسرسی به آنها را 
بسیار رسعت می بخشد. 
اطاعات مربوط به 
اشخاص، علوم، ادیان، 
هرنها، اشیا و اماکن 
همگی در فضای مجازی 
به راحتی قابل  دسرسی 
هستند.
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دامــن برخــی متدینیــن را نیــز گرفتــه اســت.
بــا ایــن حــال اســتفاده از فضــای مجــازی به خودی  خــود اشــکالی نــدارد چــرا که 
بــرای دوران کنونــی یعنــی تراکــم جمعیــت طراحــی  شــده اســت، امــا صــاح و 
فســاد در آن بــا یکدیگــر همــراه اســت و بســتگی بــه ایــن دارد کــه چگونــه از آن 
اســتفاده شــود، بنابرایــن بــه همــه جوانب فضــای مجازی نبایــد رویکرد آســیبی 
یــا فرصتــی داشــت بلکــه بایــد رویکــردی راهبــردی داشــت؛ یعنــی ضعف هــا و 

قوت هــا را بــا هــم بررســی کــرد.1

1  عاملی، مصاحبه با سایت اطاعات حکمت و معرفت با اندکی تلخیص و ترصف.

به هم پیوستگی و 
یکپارچه بودن فضای 
مجازی منجر به ارایه 

خدمات اینرنتی مکمل 
شده است. خدمات 
اینرنتی با توجه به 
زیرساخت، برنامه، 

محتوا، الیه های مختلف 
و متنوعی پیدا می کند. 

در یکپارچه شدن، 
خدمات از سطح خرد به 

سطح کان و از تصویر 
جزئی به تصویر کامل 

منتقل می شود. در نتیجه 
نوعی یکپارچگی خدمات 

را به وجود می آورد.
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 گستره فضای مجازی
فضــای مجــازی بســیار گســترده اســت، به خصــوص از زمانــی کــه بــه تلفن هــای 
همــراه انتقــال پیــدا کــرده و همیشــه و همه جــا در دســترس اســت. جــدول زیــر 

آمــار معتبــری در ســال 2016 میادی اســت:1

نرخ رشددرصد از جمعیت دنیاعنوان

10+46فعالیت در فضای مجازی

10+31حضور در رسانه های اجتماعی

4+51دارندگان تلفن همراه

17+27کاربران شبکه های اجتماعی تلفن همراه

پیش بینــی می شــود آمــار کاربــران فضــای مجــازی تــا ســال 2020 بــه حــدود 
70درصــد جمعیــت جهــان برســد و ایــن حتــی از آمــار مجمــوع کســانی کــه در 

جهــان بــه بــرق و آب آشــامیدنی ســالم دسترســی دارند، بیشــتر باشــد!

ــد.  ــاق می افت ــزاران اتف ــا و ه ــازی صده ــای مج ــای فض ــه در دنی ــر دقیق در ه
نمــودار بعــدی کــه بــر پایــه آمــار ســال 2016 میــادی آمــاده شــده حجــم ایــن 
ــرای  ــت و شــبکه های اجتماعــی نشــان می دهــد؛ ب اتفاق هــا را در بســتر اینترن

1  Digital in 2016

آخرین ویژگی فضای 
مجازی، »فردگرایی« 
فزاینده در آن است. 
در فضای مجازی 
محدودیت های ناشی 
از عضویت در خانواده، 
گروه و جمع های خاص 
از بین می رود و فرد 
نیازی ندارد ماحظه 
کسی را كند و رفتارش 
را متناسب با هنجارها 
و تأیید دیگران شکل 
دهد، بنابراین به راحتی 
می تواند با هركسی که 
می خواهد ارتباط برقرار 
کرده یا قطع رابطه کند.
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مثــال در ایــن ســال در هــر دقیقــه 205.6 میلیــون ای میل ردوبدل شــده اســت.

البتــه ایــن حجــم از انتقــال اطاعــات الزامــاً مفیــد و ســالم نیســت و تحقیقــات 
ــح و  ــه تفری ــوای ردوبدل شــده جنب ــن محت نشــان می دهــد کــه بســیاری از ای
ســرگرمی دارد، امــا هرچــه باشــد بیانگــر اهمیــت زمــان زیــادی اســت کــه افــراد 

پــای ایــن رســانه صــرف کــرده یــا هــدر می دهنــد.

پیش بینی می شود آمار 
کاربران فضای مجازی 

تا سال 2020 به حدود 
70درصد جمعیت جهان 

برسد و این حتی از 
آمار مجموع کسانی که 
در جهان به برق و آب 

آشامیدنی سامل دسرسی 
دارند، بیشر باشد!
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 آینده اینترنت
ــوب  ــراد محس ــی دوم اف ــی و زندگ ــی حقیق ــار زندگ ــته کن ــت در گذش اینترن
ــل  ــم فضــای مجــازی در حــال تبدی ــا کم ک ــود، ام ــوازی ب ــی م می شــد. جهان
شــدن بــه جهــان اول اســت. مــوج آینــده اینترنــت، جهــش انفجارگونــه ای را در 
برقــراری ارتبــاط میــان افــراد، فرایندهــا، اشــیا و وســایل ایجــاد خواهد کــرد؛ این 

انقــاب بــه نــام »اینترنــت اشــیا«1 معــروف اســت.
ــرای توصیــف آینــده ای کــه در آن  ــت اشــیا مفهومــی رایانشــی اســت ب اینترن
ــا  ــوند و ب ــت وصــل می ش ــه اینترن ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــیای فیزیک اش
ــای  ــیاری از فعالیت ه ــون بس ــد. هم اکن ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب ــیای دیگ اش
فضــای حقیقــی بــه فضــای مجــازی منتقل شــده اســت؛ برای مثــال خریــد کاال، 
کســب وکار برخــط، دانشــگاه اینترنتــی و حتــی برخــی فعالیت هــای مرتبــط بــا 
ــد  ــه روزی خواه ــد ک ــی می کنن ــا دانشــمندان پیش بین ــی، ام ــان و جراح درم
رســید کــه همه چیــز بــه اینترنــت وصــل خواهــد شــود کــه از آن بــه اینترنــت 

ــرده می شــود. ــام ب ــت اشــیا ن ــا اینترن ــز ی همه چی
در اینترنــت اشــیا بــرای فراینــد ارســال داده هــا، نیــازی بــه تعامــل »انســان بــا 
انســان« یــا »انســان بــا رایانــه« نخواهــد بــود و داده هــا بــه  صــورت خــودکار و 
براســاس تنظیمــات انجام شــده و در زمان هــای مشــخص )معمــوالً بــه  صــورت 
دایــم و لحظــه ای( ارســال می شــوند. بــرای مثــال فــرد بــه بانــک خــود اجــازه 
ــن و گاز را از  ــرق، تلف ــوض آب، ب ــه قب ــا وی، ماهان ــاس ب ــدون تم ــد ب می ده
حســابش بــردارد یــا ســامانه ای کــه بــا نصــب شــدن روی ســاختمان بــه  صــورت 
خــودکار، گرمایــش، ســرمایش، مصــرف انــرژی، بــرق و آب و... را کنتــرل و قطــع 
ــد  ــد و او می توان ــزارش بده ــرد گ ــه ف ــن ب ــورت آن الی ــه  ص ــد و ب ــل کن و وص
از طریــق تلفــن همــراه خــود، تغییــرات مدنظــرش را ایجــاد کنــد، چراغ هــا را 
خامــوش و روشــن کنــد، لباسشــویی را بــه کار بینــدازد یــا درجــه یخچــال را 

ــد و... ــاد کن کم وزی
اینترنــت اشــیا حتــی بــه کمــک پزشــک هــم می آیــد تــا از راه دور همــه عائــم 
ــاردار را از  ــم ب ــا خان ــتانی ی ــودک پیش دبس ــت ک ــه وضعی ــوط ب ســامتی مرب
طریــق حســگرهای هوشــمندی کــه بــه ســاعت مچــی او وصــل شــده، بررســی 
ــه  ــر ب ــام هشــدار را زودت ــرد متوجــه شــود، پی ــل از اینکــه خــود ف ــد و قب کن

1  Internet of Things 

موج آینده اینرنت، 
جهش انفجارگونه ای را 
در برقراری ارتباط میان 
افراد، فرایندها، اشیا 
و وسایل ایجاد خواهد 
کرد؛ این انقاب به نام 
»اینرنت اشیا« معروف 
است.
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پزشــک، بیمارســتان یــا پــدر خانــواده منتقــل کنــد.
شــاید بــرای شــما جالــب باشــد هنگامــی  کــه بیــرون از منــزل هســتید و ناگهان 
مهمان هــا از شهرســتان ســر می رســند، بتوانیــد قبــل از آنکــه بــه منــزل برســید 
بخشــی یــا همــه کارهــای مربــوط بــه مهمانــی را انجــام بدهید؛ مثــاً بتوانیــد از 
طریــق اینترنــت، میوه هــا و ســبزی ها را کــه بــه  صــورت اینترنتــی خریده ایــد، 
ــرده، درجــه  ــوط ک ــی مخل ــی را در همــزن برق ــواد غذای ــد، م شست وشــو دهی
مایکروفــر را تنظیــم و جاروبرقــی خــودکار را روشــن کنیــد تــا منزل تــان را تمیز 

کنــد، امــا همــه ایــن مــوارد چنــدان دور از دســترس نخواهــد بــود.
البتــه کاربــرد اینترنــت اشــیا در بخــش اداری و صنعــت بســیار بیشــتر از آنچــه 
ــر نشــتی  ــه  صــورت خــودکار ه ــا ب ــه شــد اســت؛ حســگرهای کارخانه ه گفت
ــتگاه های  ــد؛ دس ــاع می دهن ــرعت اط ــازن را به س ــواد گازی و مخ ــی از م ناش
تهویــه را خــودکار و در زمــان عــدم حضــور کارمنــدان آنهــا را قطــع می کننــد؛ 
ــه  صــورت هوشــمند خامــوش  ــدون سرنشــین آتش ســوزی را ب هواپیماهــای ب
می کننــد و دســتگاه های پیچیــده در زمــان مقــرر و بــا توجــه بــه ویژگی هــای 
خــاک، رطوبــت و دمــای هــوا زمین هــای کشــاورزی را کــود بدهنــد و آبیــاری 
ــه ترافیــک تنظیــم  ــا توجــه ب ــر شــهری ب کننــد؛ چراغ هــای راهنمایــی و معاب

شــوند و...
ــه فضــای  ــه ب ــت اشــیا انتقــال حــواس پنج گان بخــش جــذاب دیگــر در اینترن
مجــازی بــرای ایجــاد هرچــه بیشــتر احســاس واقعی بــودن ایــن فضاســت؛ برای 
ــه فضــای مجــازی منتقــل شــده  مثــال هم اکنــون حــس دیــدن و شــنیدن ب
اســت، امــا روزی خواهــد رســید همــه حــواس پنج گانــه ماننــد لمــس کــردن، 
بوییــدن و چشــیدن از طریــق رایانــه ممکــن شــود؛ بــرای مثــال شــما دوســت 
ــد از طریــق لمــس کــردن،  ــا شــلواری را می خری ــد وقتــی  کــه پیراهــن ی داری
بــه کیفیــت پارچــه و جنــس لبــاس پــی ببریــد، آیــا ایــن احســاس از طریــق 
لمــس صفحــه لپ تــاپ یــا تبلــت میســر اســت؟ پاســخ، »فعــاً« و »هم اکنــون« 
منفــی اســت، امــا جالــب اینجاســت کــه دانشــمندان در حــال کار کــردن روی 
پــروژه ای هســتند کــه نه تنهــا بتوانــد احساســاتی ماننــد شــیرینی، بدبویــی و 
زبــری را منتقــل کننــد کــه بــا تحریــک مغــز هــر احســاس انســانی خوشــایند و 
ناخوشــایندی را کــه دوســت دارنــد )اعــم از عشــق، نفــرت، لــذت و...( بــه  صورت 

مجــازی ایجــاد کننــد.
دربــاره اینکــه ایــن پــروژه چقــدر واقع بینانــه و چقــدر خیال پردازانــه اســت، جای 

اینرنت اشیا مفهومی 
رایانشی است برای 

توصیف آینده ای که 
در آن اشیای فیزیکی 

یکی پس از دیگری به 
اینرنت وصل می شوند 
و با اشیای دیگر ارتباط 

برقرار می كنند. 
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بحــث وجــود دارد، امــا نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه بســیاری از اختراع هــا و 
ــوده اســت. ــی شــاعرانه ب ــی خیال پردازی های ــروز، زمان ــای ام فناوری ه

بخش جذاب دیگر در 
اینرنت اشیا انتقال 
حواس پنج گانه به فضای 
مجازی برای ایجاد هرچه 
بیشر احساس واقعی 
بودن این فضاست؛ 
برای مثال هم اکنون 
حس دیدن و شنیدن 
به فضای مجازی منتقل 
شده است، اما روزی 
خواهد رسید همه حواس 
پنج گانه مانند ملس 
کردن، بوییدن و چشیدن 
از طریق رایانه ممكن 
شود.
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 اینترنت در ایران
ایــران در ســال 1۹۹3 میــادی )1372 شمســی( بــه اینترنــت متصل شــد. از آن 
زمــان، تعــداد کاربــران اینترنــت در ایــران روند فزاینده ای داشــته  اســت. براســاس 
ــز  ــار اعام شــده از ســوی وزارت ارتباطــات براســاس محاســبه مرک ــن آم آخری
مدیریــت توســعه ملــی اینترنــت )متمــا(، ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور در 
ســه مــاه نخســت 13۹3 عــدد ۸2.12درصــد اســت کــه بــر مبنای ســرویس های 
ــران  ــن محاســبه تعــداد کارب اینترنتــی ارایه شــده محاســبه شــده  اســت. در ای
اینترنــت در ســه مــاه نخســت آن ســال 61میلیــون و 70۹هــزار و ۹2۹نفــر و 
ــر مبنــای جمعیــت 75میلیــون و  ــت در کشــور ب تعــداد کل مشــترکان اینترن
1۴۹هــزار نفــر در ایــران، ۴3میلیــون و 26هــزار و 27۹نفــر اعــام شــده اســت.

در گــزارش ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــران، بیشــترین اتصــاالت کاربــران ایرانی 
مربــوط بــه اینترنــت تلفن همــراه اســت و پــس از آن اینترنت ADSL بیشــترین 
کاربــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــر ایــن اســاس، ضریــب نفــوذ اینترنت 
ADSL در کشــور بــه 22.07درصــد و ضریــب نفــوذ اینترنــت تلفــن همــراه بــا 
ــد  ــه نشــان می ده ــیده اســت ک ــه 3۸.67درصــد رس ــعه 3G در کشــور ب توس
حداقــل 2۹میلیــون ایرانــی بــا تلفــن همراه شــان بــه اینترنــت متصل می شــوند. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــور نش ــاالت در کش ــاخص های اتص ــایر ش ــا از س برآورده
همچنــان 6 میلیــون و ۹3۴هــزار و 760نفــر در ایــران از طریــق تلفــن )دایل آپ( 

بــه اینترنــت متصــل می شــوند.1
طبــق اعــام نــت ایندکــس، ســرعت دانلــود پهنــای بانــد بــه  صــورت متوســط 
در جهــان 23 مگابیــت بــر ثانیــه اســت کــه ایــن رقــم بــرای ایــران 5.6 مگابیــت 
بــر ثانیــه اســت. همچنیــن براســاس اعــام مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
ــن  ــر ژاپ ــر افغانســتان و 3500 براب ــران دو براب ــت در ای ــه اینترن اســامی، هزین

اســت.

1 http://www.mehrnews.com/news/2960373

رضیب نفوذ اینرنت 
ADSL در کشور به 

۲۲.۰۷درصد و رضیب 
نفوذ اینرنت موبایل با 

توسعه 3G در کشور به 
۳۸.۶۷درصد رسیده است 
که نشان می دهد حداقل 
۲۹میلیون ایرانی با تلفن 

همراه شان به اینرنت 
متصل می شوند. 
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ــت  ــران اینترن ــداد کارب ــا 2011. تع ــال 2000 ت ــران، از س ــت ای ــران اینترن ــد کارب ــودار رش نم

ــی. ــک جهان ــع: بان ــد. منب ــان می ده ــران را نش ــت ای ــر جمعی ــر 100 نف ــه ازای ه ب

ــاوری  ــار ایرانیــان در فضــای مجــازی، رئیــس مرکــز فن ــوع رفت ــا ن در رابطــه ب
اطاعــات و رســانه های دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مردادمــاه 
ــا در فضــای مجــازی  ــوع حضــور ایرانی ه ــزان و ن ــی از می ســال 13۹۴ آمارهای
ــی  ــون گوش ــود ۴0میلی ــمی از وج ــای غیررس ــه وی آماره ــه گفت ــه داد. ب ارای
هوشــمند در کشــور حکایــت دارد. بــه لحــاظ نــوع اســتفاده، کاربــران ایرانــی بــه 
ترتیــب از وبگاه هــای ارایه کننــده خبــر، تبلیغــات، بــازی، نرم افــزار، شــبکه های 

اجتماعــی و محتــوای آموزشــی، بیشــترین اســتفاده را دارنــد.
همچنیــن براســاس آمارهــای موجــود، 53درصــد مــردم ایــران حداقــل عضــو 
یــک شــبکه اجتماعــی هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه در رده ســنی جوانــان 
ــم 72درصــد اســت. بررســی ها نشــان می دهــد کــه  ــن رق ــا 2۹ ســال ای 1۸ ت
بــه  صــورت میانگیــن ایرانی هــا 5 تــا ۹ ســاعت در روز در شــبکه های اجتماعــی 
حضــور دارنــد )حــدود 150 ســاعت در مــاه( و میانگیــن ایــن حضــور در دنیــا 
ــا چهــار ســال دیگــر،  16 ســاعت در مــاه اســت؛ البتــه پیش بینــی می شــود ت
ــاه  ــه 120 ســاعت در م ــا ب ــی در دنی ــن حضــور در شــبکه های اجتماع میانگی

رشــد پیــدا کنــد.

 براساس آمارهای 
موجود، ۵۳درصد مردم 
ایران حداقل عضو یک 
شبکه اجتامعی هستند، 
این در حالی است که 
در رده سنی جوانان 
۱۸ تا ۲۹ سال این رقم 
۷۲درصد است.
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در نهایــت اینکــه 20میلیــون کاربــر بــازی در کشــور وجــود دارد و ســاالنه بالغ  بر 
1۴.6میلیــارد ســاعت صــرف بازی هــای رایانــه ای و موبایــل در ایــران می شــود.

در کشــور ایــران بنــا بــر مســتندات آماری کــه در ســال 13۹3 ارایه شــده اســت، 
از بیــن کاربــران، ۴2درصــد زنــان و 5۸درصــد مــردان هســتند. ســایر آمارهــا بــه  

صــورت زیر اســت:1

درصد از جمعیت کاربرانعنوان بر حسب سواد

13ابتدایی و راهنمایی

35تحصیالت متوسطه

52تحصیالت عالی

3سوادآموز

4بی سواد

ــه   ــه فضــای مجــازی را ب ــن حجــم از حضــور و ظرفیــت، ضــرورت توجــه ب ای
ــد.  ــان می ده ــی را نش ــردی و اجتماع ــی ف ــم زندگ ــاد مه ــی از ابع ــوان یک عن

1  اینفوگرافی منترشده از سوی سازمان فناوری اطاعات ایران.

۲۰میلیون کاربر بازی 
در کشور وجود دارد 

و ساالنه بالغ  بر 
۱۴.۶میلیارد ساعت 

رصف بازی های رایانه ای 
و موبایل در ایران 

می شود.



هزار و یک رمز
  محمدحسین سیاح طاهری

فصــل سوم
معرفی برخی کلیدواژه ها و اصطالحات فضای مجازی
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 رایانامه )ای میل(
ــه در  ــت. رایانام ــازی اس ــای مج ــرویس های فض ــن س ــا از پرکاربردتری رایانامه ه
واقــع صنــدوق پســت الکترونیکــی اســت کــه جایگزین صنــدوق پســت فیزیکی 
شــده اســت. در ایــن ســرویس هــر کاربــر صنــدوق پســت مخصوص بــه خودش 
ــراد  ــایی می شــود و اف ــه اش شناس ــک آدرس )نشــانی(، رایانام ــا ی ــه ب را دارد ک
می تواننــد محتواهــای گوناگــون را از طریــق ایــن صنــدوق بــرای کاربــران دیگــر 
ــود  ــز وج ــی نی ــای الکترونیک ــال نامه ه ــرای ارس ــی ب ــد. محدودیت ــال کنن ارس
ــی و  ــا، شــخصیت های حقوق ــون، ســازمان ها، نهاده ــدارد. شــرکت های گوناگ ن
افــراد عــادی ترجیــح می دهنــد بــه  جــای ارســال نامــه از طریــق پســت یــا نمابر 
ــد. از آنجــا کــه بیشــتر دانشــگاه ها و مراکــز  )فکــس( از رایانامــه اســتفاده کنن
ــان  ــدان و دانشجویان ش ــد، از کارمن ــی دارن ــه اختصاص ــی رایانام ــمی دولت رس
ــه شــرکت و  ــی از رایانام ــرویس های عموم ــای س ــه  ج ــد ب درخواســت می کنن

ســازمان خــود اســتفاده کننــد. 
ــس  ــت. پ ــمار می رف ــه ش ــان ب ــوب ایرانی ــه محب ــن رایانام ــو )Yahoo( اولی یاه
ــا نــوآوری و تنــوع در خدمــات، گــوی  از مدتــی ســرویس جی میــل )Gmail( ب
ــل  ــل، هات می ــده ای می ــرویس های ارایه دهن ــن س ــود. بی ــو رب ــبقت را از یاه س

ــرد. ــرار می گی ــوم ق ــز در رده س ــافت )Hotmail( نی مایکروس
محتواهــای عــادی، محرمانــه، علمــی، فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی 
ــادل می شــود، گنجینــه اطاعــات  ــران تب ــن ســرویس بیــن کارب و... کــه در ای
ارزشــمندی را بــرای مالــکان آنهــا فراهــم کرده اســت. مطابق اســناد منتشرشــده 
از ســوی »ادوارد اســنودن« در روزنامــه واشینگتن پســت، ســرویس پســت 
الکترونیــک، یکــی از یــازده مــوردی بــود کــه در ارتباطــات الکترونیــک افــراد، 

مــورد دســتبرد آژانــس امنیــت ملــی امریــکا قــرار گرفتــه اســت.1
ــل و...  ــون، میهن می ــار، الن ــی چاپ ــه داخل ــرویس های رایانام ــن س از مهم تری

ــرد. ــام ب ــوان ن می ت
برخی از اصطاحات متداول در رایانامه ها عبارت اند از:

)Username( یوزرنِیم   
نام کاربری که به  عنوان آدرس )نشانی( ای میل هرکس شناخته می شود. 

1  کهوند، محمد؛ شبکه عنکبوتی؛ معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه؛ ص 79-86

یاهو )Yahoo( اولین 
رایانامه محبوب ایرانیان 
به شامر می رفت. پس از 
مدتی رسویس جی میل 
)Gmail( با نوآوری 
و تنوع در خدمات، 
گوی سبقت را از یاهو 
ربود. بین رسویس های 
ارایه دهنده ای میل، 
هات میل مایکروسافت 
)Hotmail( نیز در رده 
سوم قرار می گیرد.

www
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)Inbox( اینباکس   
ایــن پوشــه محــل نگهــداری ای میل هــای دریافت شــده اســت. )عــدد کنــار نــام 

اینباکــس، تعــداد نامه هــای خوانده نشــده را نشــان می دهــد.(

)Compose( کامپوز   
ــن  ــد روی ای ــرای ارســال ای میــل جدی ــه معنــی ایجــاد کــردن و ســاختن. ب ب

گزینــه بایــد کلیــک کــرد.

)Drafts( ِدرفت   
ــه معنــی پیش نویــس. ایــن پوشــه محــل نگهــداری موقــت صفحــه ارســال  ب
ای میــل اســت. )هنــگام ارســال ای میــل اگر بــه دلیلی تصمیــم بگیریم ارســالش 
ــره  ــا ذخی ــان اینج ــن پیش نویس م ــم مت ــول کنی ــری موک ــان دیگ ــه زم را ب

می شــود.(

)Sent( ِسنت   
بــه معنــی فرستاده شــده اســت. ایــن پوشــه محــل نگهــداری یــک کپــی از همه 

ــده اســت. ــای ارسال ش ای میل ه

)Spam( اسپم   
این پوشه محل نگهداری ای میل های مزاحم یا ناخواسته است.

 مطابق اسناد منترشده 
از سوی »ادوارد 

اسنودن« در روزنامه 
واشینگنت پست، رسویس 
پست الکرونیک، یکی 
از یازده موردی بود که 
در ارتباطات الکرونیک 

افراد، مورد دسترد 
آژانس امنیت ملی 

امریکا قرار گرفته است.
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 انجمن ها و تاالرهای گفت وگو )فروم(
انجمــن جایــی اســت کــه در آن کاربــران در مــورد موضــوع خاصــی بــه 
ــران در  ــد. کارب ــادل اطاعــات می پردازن ــه تب ــا عمومــی ب  صــورت تخصصــی ی
ــی و  ــردی صوت ــط میان ف ــاط برخ ــی ارتب ــبکه های اجتماع ــد ش ــن مانن انجم
تصاویــری ندارنــد و افــراد نمی تواننــد بــرای یکدیگــر عکــس، فیلــم و هــر چیــز 
دیگــری غیــر از متــن ارســال کننــد بلکــه تنهــا می تواننــد در مــورد موضــوع 
خاصــی در اتاقــی عمومــی بــه بحث و تبــادل اطاعــات بپردازنــد و بــرای کاربران 

دیگــر پیــام خصوصــی بفرســتند یــا دریافــت کننــد.
ــر انجمــن،  ــت، اراده مدی ــوع فعالی ــران براســاس ن ــو کارب ــای گفت وگ در تاالره
ــد. ــی دارن ــه و درجــات گوناگون قوانیــن و برنامه هــای در نظــر گرفته شــده، رتب

ــه  ــاالر وضــع می شــود ک ــر ســایت و ت ــن از ســوی مدی ــا، قوانی ــن تاالره در ای
رعایــت آن بــرای همــه اعضــا الزامــی اســت، همچنیــن مدیــر ســایت می توانــد 

مطالــب ارســالی کاربــران را حــذف کنــد.
آنچــه دربــاره تاالرهــای گفت وگــو می تــوان بــه  عنــوان وجــه تمایــز اصلــی آن 
بــا بقیــه شــبکه ها عنــوان کــرد ایــن اســت کــه تاالرهــا معمــوالً جایــی اســت 
بــرای یادگیــری آنچــه فــرد نمی دانــد. از آنجــا کــه انجمن هــا براســاس تخصــص 
ــای  ــد دنی ــمی مانن ــع رس ــچ مرج ــوند و هی ــدی نمی ش ــراد درجه بن ــی اف واقع
حقیقــی تخصــص افــراد را تأییــد نمی کنــد، نمی تــوان بــه محتــوای منتشرشــده 

اعتمــاد صددرصــدی داشــت. 
تاالرهای گفت وگو از سه قسمت تشکیل شده اند:

پیکره اصلی   
ــن و موضوع هــای انجمن هــا در آن  ــی کــه فهرســت عناوی همــان صفحــه اصل

قــرار دارد.

)Topic( تاپیک   
بــه معنــی گفت وگــو، بحــث و موضــوع. اجــزای تشــکیل دهنده پیکــره اصلــی 

تــاالر را تاپیــک می گوینــد. تاپیــک یعنــی عنــوان بحــث.

)Post( پُست   
ــل هــر  ــر ذی ــه معنــای مرســوله و نامــه. مطلــب ارســالی از ســوی هــر کارب  ب

در تاالرهای گفت وگو 
کاربران براساس نوع 
فعالیت، اراده مدیر 
انجمن، قوانین و 
برنامه های در نظر 
گرفته شده، رتبه و 
درجات گوناگونی دارند.

در این تاالرها، قوانین از 
سوی مدیر سایت و تاالر 
وضع می شود که رعایت 
آن برای همه اعضا 
الزامی است، همچنین 
مدیر سایت می تواند 
مطالب ارسالی کاربران را 
حذف کند.
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موضــوع در تاالرهــای گفت وگــو را پســت می گوینــد. 
ــن درجــات  ــد. برخــی از ای ــب دارن ــران انجمن هــا درجــات و سلســله مرات کارب
عبارتنــد از: کاربــر ثبت نــام شــده، کاربــر عــادی، کاربــر فعــال، کاربــر پرتــاش، 
 Member ،Senior Member ، Moderator مدیــر گــروه و... که با عناوینــی ماننــد
 Administrator ًو... از آنهــا یــاد می شــود. بــه مدیــر اصلــی تــاالر نیــز اصطاحــا

گفتــه می شــود.
آنچه درباره تاالرهای 
گفت وگو می توان به  

عنوان وجه متایز اصلی 
آن با بقیه شبکه ها 

عنوان كرد این است که 
تاالرها معموالً جایی 

است برای یادگیری آنچه 
فرد منی داند.
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 بازی رایانه ای )گیم(
ــت.  ــه ای اس ــای رایان ــت، بازی ه ــای اینترن ــی در فض ــبکه ارتباط ــن ش چهارمی
کاربــران ایــن شــبکه گســترده جهانــی را بازی بازانــی تشــکیل می دهنــد کــه در 
دنیــای بــازی بــه آنــان بازی خــور یــا گیمــر می گوینــد. در حــال حاضــر چهــار 
ــول های  ــران کنس ــود دارد؛ کارب ــازی وج ــای ب ــاز در دنی ــزرگ بازی ب ــبکه ب ش

ــی.  ــای خانگ ــران رایانه ه ــدو و کارب ــس، نینتن ــن، ایکس باک پلی استیش
ــازی و رایانه هــای خانگــی متفــاوت اســت.  شــیوه شبکه ســازی کنســول های ب
ــد از  ــر بتوان ــد کــه کارب ــزی کرده ان ــه ای برنامه ری در کنســول ها، طراحــان به گون
شــبکه انحصاری کنســول اســتفاده کنــد و بــا دیگر کنســول ها ارتباطی نداشــته 
ــن  ــس XboxLive، پلی استیش ــول ایکس باک ــاری کنس ــبکه انحص ــد. ش باش
PSN، کنســول نینتنــدو نیــز Nintendo Network نــام دارنــد، امــا در رایانه هــای 
ــه رایانه هــای دیگــر و  ــه ب ــدارد و یــک رایان خانگــی، دیگــر انحصــاری وجــود ن

ــد متصــل شــود. همــه کنســول ها نیــز می توان
ــه  ــه ارای ــدام ب ــاز، اق ــورد نی ــاخت های م ــازی زیرس ــا آماده س ــرکت ب ــد ش چن
ــبکه  ــتفاده از آن در ش ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــا بازی خوره ــد ت ــی کرده ان نرم افزارهای

ــوند.  ــرکت ها عضــو ش ــت ش تحــت مدیری
برخــی از مهم تریــن شــبکه های مربــوط بــه بازی خورهــای رایانه هــای خانگــی 
عبارتنــد از: »اســتیم«، »اوریجیــن« و »گارِنــا«. کاربــران )گیمرهــا( در این شــبکه 
ــری  ــی و تصوی ــوی صوت ــد، گفت وگ ــکیل دهن ــروه تش ــد گ ــی می توانن ارتباط
ــد، فهرســت  ــره کنن ــری ذخی داشــته باشــند، اطاعــات خــود را در حافظــه اب

دوســتان ســایر شــبکه های اجتماعــی خــود را در ایــن بســتر وارد کننــد و....
ــه  ــی( ب ــازی )گیم پل ــام ب ــوه انج ــد و نح ــاس رون ــه ای براس ــای رایان بازی ه
ــز  ــبک نی ــر س ــه ه ــود ک ــیم بندی می ش ــی تقس ــبک های مختلف ــا س ــر ی ژان
ــی  ــا معرف ــر در اینج ــورت مختص ــه  ص ــه ب ــددی دارد ک ــبک های متع زیرس

می شــوند:

سبک اکشن )هیجانی(   
 در بازی هــای اکشــن وظیفــه  اصلــی بازیکــن هدایــت قهرمــان اســت. قهرمــان 
بــازی بایــد مراحــل را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر بگــذارد، مأموریت هــای 
خواسته شــده را انجــام دهــد، از موانــع عبــور کنــد و بــا دشــمنان مختلــف مبارزه 

چهارمین شبکه ارتباطی 
در فضای اینرنت، 
بازی های رایانه ای 
است. کاربران این 
شبکه گسرده جهانی 
را بازی بازانی تشکیل 
می دهند که در دنیای 
بازی به آنان بازی خور یا 
گیمر می گویند.
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کنــد. معمــوالً در پایــان برخــی از مراحــل نیــز در آخــر غــول قدرتمنــدی وجــود 
دارد کــه نابــود کــردن آن از بقیــه  دشــمنان بــازی ســخت تر اســت. از مهم تریــن 
زیرســبک های اکشــن می تــوان بــه ســکوبازی، مبــارزه ای، بزن بکــش و... اشــاره 

. د کر

)Shooting( سبک تیراندازی   
 ژانــر تیرانــدازی در درجــه  اول روی مبارزه های با اســتفاده از ســاح های شــلیکی 
ماننــد تفنــگ و موشــک تمرکــز دارد. هــدف اصلــی بازیکنــان در بازی هــای ایــن 
ســبک، شــلیک کــردن به دشــمنان و پشــت ســر گذاشــتن مراحــل بــازی بدون 
کشــته شــدن شــخصیت اصلــی اســت. ایــن ژانــر زیرســبک های مختلفــی مانند 
تیرانــدازی اول شــخص، تیرانــدازی سوم شــخص، شــوتم آپ، تیرانــدازی تاکتیکــی 

و... دارد. 

)Adventure( سبک ماجراجویی   
 ســبکی اســت کــه در آن بازیکن هــا هدایــت شــخصیت اصلــی را در داســتانی 
تعاملــی بــر عهــده می گیرنــد و بایــد بــا جســت وجو و حــل معماهــای متعــدد، 
کار را پیــش ببرنــد. داســتان پردازی قــوی، جســت وجو و حــل معمــا ســه ویژگی 
اصلــی و اساســی در بازی هــای ایــن ســبکی هســتند. مبارزه هــا و چالش هــای 
ــای  ــوند. بازی ه ــده می ش ــدرت دی ــی به ن ــای ماجراجوی ــن در بازی ه ــر اکش ژان

ایــن ســبک  ماننــد رمان هــای تصویــری، ماجراهــای جــذاب و پرکشــش دارد.

)Strategy( سبک استراتژی   
ــرح و نقشــه   ــاب ط ــردن و انتخ ــر ک ــه در آن فک ــبکی اســت ک ــتراتژی س  اس
درســت بــرای دســتیابی بــه پیــروزی اهمیــت باالیــی دارد. در بیشــتر بازی هــای 
اســتراتژی، بازیکــن از نمــای بــاال کار را دنبــال می کنــد و کنتــرل غیرمســتقیمی 
روی واحدهــای تحــت فرمانــش دارد. بازیکن هــا بایــد بــا برنامه ریــزی مجموعه ای 
از حــرکات و حملــه بــه یــک یــا چنــد دشــمن، تعــداد ســربازان و نیروهــای آنهــا 
ــرای  ــر آنهــا غلبــه کننــد. در ایــن بازی هــا ب ــا در نهایــت ب را کاهــش دهنــد ت
ــت و  ــو رف ــی جل ــق و بی نقص ــزی دقی ــا طرح ری ــد ب ــروزی بای ــه پی ــیدن ب رس

ــد. ــا می کنن ــری را ایف ــش کم رنگ ت ــی نق ــر شانس عناص

 ژانر تیراندازی در درجه  
اول روی مبارزه های با 

استفاده از ساح های 
شلیکی مانند تفنگ 

و موشک مترکز دارد. 
هدف اصلی بازیکنان 

در بازی های این سبک، 
شلیک کردن به دشمنان 

و پشت رس گذاشنت 
مراحل بازی بدون کشته 

شدن شخصیت اصلی 
است.
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)Simulation( سبک شبیه سازی   
ــا فعالیت هــای مختلفــی را کــه   در ایــن ســبک بازیکن هــا تــاش می کننــد ت
در دنیــای واقعــی انجــام می شــوند در قالــب بــازی ویدیویــی بازســازی کننــد که 
هــدف از ایــن کار می توانــد ســرگرمی، آمــوزش، پیش بینــی یــا هــر چیــز دیگــر 
باشــد. شبیه ســاز ساخت وســاز و مدیریــت، شبیه ســاز زندگــی، شبیه ســاز 
ــه   ــر ب ــن ژان ــه زیرســبک های ای ــه، شبیه ســاز پزشــکی و... از جمل وســیله  نقلی

ــد.  ــاب می آین حس

سبک ورزشی   
 بازی هــای ورزشــی درســت مثــل ورزش هــای واقعی، حالــت مســابقه ای و رقابتی 
ــای  ــرعت عکس العمل ه ــت و س ــی، دق ــای فیزیک ــه  چالش ه ــا ارای ــد و ب دارن
ــا زمیــن ورزشــی انجــام  بازیکــن را می ســنجند و معمــوالً داخــل اســتادیوم ی
می شــوند. همچنیــن بیشــتر ایــن بازی هــا گزارشــگر نیــز دارنــد کــه صحنه های 
ــی  ــای ورزش ــد. بازی ه ــریح می کن ــیر و تش ــا تفس ــرای بازیکن ه ــف را ب مختل
قدیمــی گرافیکــی ســاده و دوبعــدی داشــتند و ورزشــکاران را بزرگ تــر از حــد 
ــا بازی هــای  ــده شــوند، ام ــر دی ــا راحت ت ــه نمایــش می گذاشــتند ت معمــول ب

ورزشــی کنونــی بــا گرافیــک ســه بعدی و کیفیتــی واقعــی ارایــه می شــوند.1

سبک معمایی و چیستانی   
 در این گونــه بازی هــا هــدف حــل مســأله فکــری و هوشــی، معمــای ریاضــی یــا 

درســت کردن جورچیــن )Puzzle( اســت. 

1  http://www.zoomg.ir/201692481/3/1//video-game-genres-review/

 بازی های ورزشی 
درست مثل ورزش های 
واقعی، حالت مسابقه ای 
و رقابتی دارند و 
با ارایه  چالش های 
فیزیکی، دقت و رسعت 
عکس العمل های بازیکن 
را می سنجند و معموالً 
داخل استادیوم یا زمین 
ورزشی انجام می شوند.
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 شبکه اجتماعی 
شــبکه اجتماعــی مجموعــه ای از عمومــاً افــراد یــا ســازمان ها )بــه تعبیــر دقیق تر 
گــره( هســتند کــه بــه وســیله یــک یــا چنــد نــوع خــاص از وابســتگیـ  ماننــد 
ایده هــا و تبــادالت مالــی، دوســت ها، خویشــاوندی، لینک هــای وب و... ـ به هــم 

متصــل شــده اند.
در حال حاضر شش نوع شبکه اجتماعی در جهان وجود دارد:

شبکه های اجتماعی متن محور   
ــا  ــرای برقــراری ارتبــاط ب ــران بیشــتر از متــن ب ــوع از شــبکه ها، کارب در ایــن ن
ــهورترین  ــوک« از مش ــاس« و »فیس ب ــد؛ »گوگل پ ــتفاده می کنن ــران اس دیگ

ــتند.  ــور هس ــی متن مح ــبکه های اجتماع ش

شبکه های اجتماعی فیلم محور   
در شــبکه های اجتماعــی فیلم محــور، زبــان برقــراری ارتبــاط و ســخن گفتــن، 
ــبکه های  ــن ش ــارات از معروف تری ــی آپ ــایت داخل ــوب و س ــت. یوتی ــم اس فیل
فیلم محــور هســتند. »ویمئــو«، »وایــن« و »دیلی موشــن« از دیگــر شــبکه های 

ــت.  ــی اس این چنین

   شبکه اجتماعی تصویرمحور
ــرار  ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــر ب ــال تصاوی ــا ارس ــران ب ــده، کارب ــبکه یادش در ش
می کننــد و بیــش از هــر چیــز از ایــن ابــزار بــرای انتقــال اهــداف خــود اســتفاده 

ــبکه ها هســتند. ــته ش ــن دس ــر« از ای ــد. »اینســتاگرام« و »فلیک می کنن

شبکه اجتماعی موضوع محور   
آنچــه بیــش از هــر چیــزی بــه ارتبــاط در ایــن نــوع شــبکه جهــت می دهــد، 
موضــوع شــبکه اســت؛ یعنــی مهــم نیســت کــه کاربــران از چــه ابــزاری بــرای 
برقــراری ارتبــاط اســتفاده می کننــد، موضــوع مــورد بحــث اهمیــت دارد. این نوع 
از شــبکه های اجتماعــی بیشــترین تنــوع را دارنــد؛ بــرای مثــال موضوعاتی مانند 
ــی های  ــارت«، »همکاس ــی«، »تج ــات خانگ ــداری از حیوان ــی«، »نگه »کاریاب
قدیمــی«، »مســائل جنســی«، »ارتبــاط دختــران و پســران« و... هر یــک حداقل 

در شبکه های اجتامعی 
فیلم محور، زبان برقراری 

ارتباط و سخن گفنت، 
فیلم است. یوتیوب و 

سایت داخلی آپارات از 
معروف ترین شبکه های 

فیلم محور هستند. 
»ویمئو«، »واین« و 

»دیلی موشن« از دیگر 
شبکه های این چنینی 

است. 



56

حقیقت مجازی
درباره فضای مجازی
چه بدانیم و چه بگوییم؟

شــبکه ای اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. شــبکه های »لینکدیــن«، 
»کاســمیت«، »کتاســتر« و »داگاســتر« از ایــن نــوع شــبکه ها هســتند.

شبکه های مخاطب محور   
 مخاطــب مهم تریــن دلیــل بــه وجــود آمــدن ایــن نــوع شــبکه اســت. شــبکه 
اجتماعــی »نی نــی فیــس« بــا محــور کــودک و »امپــرس« بــا محوریــت زنــان از 

ــن شــبکه ها محســوب می شــوند. ــه ای جمل

شبکه های اجتماعی خدمات محور   
 در ایــن نــوع از شــبکه ها، خدماتــی ماننــد تمــاس صوتــی و تصویری، ســرگرمی، 
ــه تاکســی،  ــل کرای ــی از قبی ــات عموم ــن، پیام رســانی و خدم فروشــگاه آن الی
ــن  ــن ای ــود. از بی ــه می ش ــرق و... ارای ــض ب ــر، پرداخــت قب ــت دکت ــن وق تعیی
نرم افزارهــا، آن دســته کــه امــکان تمــاس صوتــی یــا تصویــری ارایــه می دهند در 
حقیقــت همــراه شــما هســتند و نــه فقــط یــک شــبکه اجتماعــی، زیــرا امکانات 
اپراتــور تلفــن همــراه را اعــم از تمــاس صوتــی و تصویــری، ارســال پیــام و ارســال 
محتویــات چندرســانه ای )همــراه بــا قابلیت هــای بیشــتر(، نمایــش افــرادی کــه 
در اطرافتــان از ایــن برنامــه اســتفاده می کننــد و تشــکیل گروه هــای گوناگــون را 
در اختیــار دارنــد. ایــن نــوع از شــبکه ها، در خــارج از کشــور »برنامــه ارتباطــی« 

ــوند.1 ــده می ش نامی
در ادامــه برخــی از مهم تریــن شــبکه های اجتماعــی و نرم افزارهــای پیام رســان 

معرفــی می شــوند. 

1  هامن

شبکه های مخاطب محور
 مخاطب مهم ترین 
دلیل به وجود آمدن 
این نوع شبکه است. 
شبکه اجتامعی »نی نی 
فیس« با محور کودک 
و »امپرس« با محوریت 
زنان از جمله این 
شبکه ها محسوب 
می شوند.

www
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 فیس بوک
ــه  ــت ک ــی اس ــی برخط ــبکه اجتماع ــرویس ش ــوک )Facebook(، س فیس ب
ــتانش »ادوآردو  ــرگ« و دوس ــارک زاکرب ــوی »م ــادی از س ــال 200۴ می در س
ــوز« در  ــس هی ــکوتیز« و »کری ــتین مس ــم«، »داس ــدرو مک کال ــوری«، »ان س
دانشــگاه هــاروارد بــه وجــود آمــد. هم اکنــون بیــش از 1.۸میلیــارد نفــر عضــو 
فیس بــوک هســتند کــه بــه گفتــه خــود فیس بــوک ۸.7درصــد آنهــا کاربــران 
ــگاه  ــان 10 وب ــگاه الکســا در می ــدی وب ــوک در رتبه بن ــی هســتند. فیس ب جعل

ــرار دارد. ــه دوم ق ــر و در رتب برت
ــوک بایــد در آن نام نویســی کننــد.  ــرای بهره گیــری کامــل از فیس ب ــران ب کارب
پــس از نام نویســی، امــکان ایجــاد نمایــه شــخصی، افــزودن دیگــر کاربــران بــه 
فهرســت دوســتان، فرســتادن و دریافــت پیــام و دریافــت آگاه ســازی از تغییــرات 
دوســتان خــود فراهــم می شــود. عــاوه بــر ایــن مــوارد، پیوســتن بــه گروه هــای 
ــان  ــت ها، بی ــندیدن پس ــی ها، پس ــکاران، همکاس ــن هم ــه، یافت ــورد عاق م

دیــدگاه و دســته بندی دوســتان از امکانــات دیگــر ایــن سیســتم اســت. 
ایــن وب ســایت بــه چهــل زبــان دنیا قابــل دســترس بــوده و 70درصــد از کاربران 

آن در خــارج از ایاالت متحــده هســتند.
ــه قیمــت  فیس بــوک در فوریــه 201۴ شــرکت پیامک رســانی »واتــس اپ« را ب
1۹میلیــارد دالر خریــداری کــرد و در حــال حاضــر مالــک هــر دو شــرکت اســت. 
ســایت فیس بــوک در ابتــدای ژوئیــه 2015 اعــام کــرد کــه دپارتمــان هــوش 
مصنوعــی ایــن شــرکت، الگوریتــم جدیــدی را در خصــوص تشــخیص چهــره 
 Image( آزمایــش می کنــد کــه از طریــق سیســتم های پــردازش تصویــر
ــرد در  ــر صــورت ف ــه تصوی ــدون اینک ــی )AI( ب ــوش مصنوع Processing( و ه
عکــس مشــخص باشــد امــکان تشــخیص او را از روی ویژگی هــای کلیــدی دارد. 
ایــن امــکان هم اکنــون روی بیــش از ۴0هــزار تصویــر آزمایــش شــده و نتیجــه 
آن بیــش از ۸3درصــد تشــخیص صحیــح بــوده اســت. همچنیــن ایــن ســایت 
اعــام کــرد کــه پــس از بررســی و اطمینــان از صحــت کارکــرد ایــن قابلیــت بــه 

ــزوده خواهــد شــد. اپلیکیشــن ها اف
تابه حــال انتقادهــای زیــادی بــه فیس بــوک شــده اســت؛ بــرای مثــال مؤســس 
ابــزار  تنفرآمیزتریــن  »فیس بــوک  می گویــد:  »ویکی لیکــس«  وب ســایت 
جاسوســی اســت کــه تاکنــون ایجــاد شــده  اســت. هرکــس کــه نام و مشــخصات 

هم اکنون بیش از 
1.8میلیارد نفر عضو 
فیس بوک هستند که 

به گفته خود فیس بوک 
8.7درصد آنها کاربران 

جعلی هستند. فیس بوک 
در رتبه بندی وبگاه 

الکسا در میان 10 وبگاه 
برتر و در رتبه دوم قرار 

دارد.
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دوســتان خــود را بــه شــبکه اجتماعــی فیس بــوک اضافــه می کنــد بایــد بدانــد 
کــه بــه شــکل رایــگان در خدمــت دســتگاه های اطاعاتــی امریکاســت و ایــن 
ــوک  ــس فیس ب ــد.«  مؤس ــل می کن ــا تکمی ــرای آنه ــی را ب ــه اطاعات گنجین
ــال 200۸  ــا س ــان ت ــاردر جه ــن میلی ــت. وی جوان تری ــرگ  اس ــارک زاکرب م
ــد. برخــی از  ــارد دالر تخمیــن زده ان ــر 1.5میلی ــغ  ب ــروت وی را بال اســت کــه ث

ــت:1 ــر اس ــرح زی ــه ش ــوک ب ــات فیس ب ــن اصطاح متداول تری

)Page( پیج   
 هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی می توانــد صفحــه ای را بــرای خــود یــا مؤسســه 
و... در فیس بــوک ایجــاد کنــد و اطاعــات مرتبــط بــا خــود یــا ســازمان متبــوع 
خــود را در ایــن صفحــه بگــذارد تــا در معــرض دیــد بقیــه کاربــران قــرار گیــرد. 

)Profile( پروفایل   
 پروفایــل اطاعاتــی در مــورد نویســنده و مالــک صفحــه در فیس بــوک اســت. 
معــادل ایــن اصطــاح در فارســی »نمایــه« اســت. پروفایــل بــه صفحــه ای اطاق 
ــکونت،  ــل س ــس، مح ــن، جن ــورد س ــی در م ــی تکمیل ــه اطاعات ــود ک می ش

ــه دیگــران می دهــد. ــوک ب ــک صفحــه فیس ب ــق شــخصی و... مال عای

)like( الیک   
 اعــام پســند هرکــس در مــورد یــک پســت در فیس بــوک اســت. ایــن دکمــه 

زیــر پســت وجــود دارد.

)Share( ِشیر   
 بــه معنــی بــه اشــتراک گذاری پســتی اســت کــه کاربــر دیگــری در فیس بــوک 

آن را ارســال کــرده اســت.

)Comment( کامنت   
 نظر و دیدگاهی است که هرکس درباره پست در فیس بوک می نویسد.

1  شــایان ذکــر اســت كــه برخــی از اصطاحــات ممکــن اســت در نرم افزارهــا و شــبکه های اجتامعــی دیگر 

بــا همیــن معنــی یــا معنی دیگــر وجود داشــته باشــد. 

تابه حال انتقادهای 
زیادی به فیس بوک 
شده است؛ برای مثال 
مؤسس وب سایت 
»ویکی لیکس« می گوید: 
»فیس بوک تنفرآمیزترین 
ابزار جاسوسی است 
که تاکنون ایجاد شده 
 است. هرکس که نام و 
مشخصات دوستان خود 
را به شبکه اجتامعی 
فیس بوک اضافه می کند 
باید بداند که به شکل 
رایگان در خدمت 
دستگاه های اطاعاتی 
امریکاست و این گنجینه 
اطاعاتی را برای آنها 
تکمیل می کند.«
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)Groups( گروپ   
 گروه هایی است که شما عضو آن هستید.

مؤسس فیس بوک مارک 
زاکربرگ  است. وی 
جوان ترین میلیاردر 

جهان تا سال 2008 است 
که ثروت وی را بالغ  بر 
1.5میلیارد دالر تخمین 

زده اند.
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 توییتر
توییتــر )Twitter( شــبکه ای اجتماعــی و ســرویس ارایه دهنده میکروباگ اســت 
ــران اجــازه می دهــد تــا 1۴0 حــرف، پیــام متنــی را کــه توییــت  ــه کارب کــه ب
)Tweet( نامیــده می شــود، ارســال کننــد. ایــن شناســه به قــدری نــو بــود کــه 
به ســرعت بیــن کاربــران اینترنــت بــه محبوبیــت رســید و بعدهــا قابلیت ارســال 
فیلــم و عکــس را نیــز بــه خــود اضافــه کــرد. هم اکنــون توییتــر در رتبه بنــدی 

وبــگاه الکســا در میــان 10 وبــگاه برتــر و در رتبــه هشــتم قــرار دارد. 
توییتــر در مــارس 2006 بــه وســیله »جــک دورســی« ایجــاد شــد و در ژوئیــه 
2006 آغــاز بــه کار کــرد. این میکروباگینــگ در ســال 2012 دارای 500میلیون 
ــش از  ــتند و بی ــت در روز می فرس ــون تویی ــه 3۴0میلی ــت ک ــوده اس ــر ب کارب

ــود. ــام می ش ــت وجو در آن انج ــارد جس 1.6میلی
ــتان و  ــه دوس ــراد ب ــت اف ــتن وضعی ــتراک گذاش ــه اش ــفه ب ــا فلس ــر ب توییت
ــد و در  ــردی ش ــیار کارب ــرور بس ــا به م ــرد، ام ــه کار ک ــروع ب ــان ش اطرافیان ش
خبررســانی بــه ابــزار کاربــردی مفیــدی تبدیــل شــد. بنابرایــن شــعار خــود را از 
»چــه کار می کنیــد؟« )?What are you doing( در نوامبــر ســال 200۹ میــادی 
ــر  ــت؟« )?What is happening( تغیی ــال رخ دادن اس ــزی در ح ــه چی ــه »چ ب
ــن را  ــی ذه ــزی اتفاق ــی برون ری ــوان نوع ــر می ت ــی در توییت ــور کل ــه  ط داد. ب
انجــام داد؛ یعنــی هــر آنچــه در اطــراف در حــال اتفــاق افتــادن اســت، بــه  طــور 
ناخــودآگاه می توانــد باعــث شــود تــا توییتــی بــه توییتــر ارســال شــود. توییتــر 
ــان داشــته باشــد. از  ــی در جه ــر مثبت ــد تأثی ــا می توان ــی آزاد داده ه و جابه جای
جملــه محدودیت هــای توییتــر می تــوان بــه 250 پیــام در روز، هــزار توییــت در 

روز، بیــش از 2هــزار نفــر فالووینــگ را نــام بــرد.
معمــوالً پیام هــای توییتــری بــه  صــورت عمومــی اســت، ولــی کاربــران می توانند 
ــل  شناســایی و  پیام هــای خصوصــی نیــز ارســال کننــد. توییتــر اطاعــات قاب
شــخصی کاربرانــش را جمــع آوری کــرده و بــا مشــترکان دیگــر ســهیم می شــود. 
ایــن ســرویس حــق فــروش ایــن اطاعــات را بــه  عنــوان دارایی هــای خــود در 
ــرای کســی  ــر ب ــه توییت ــت شــرکت را دارد. هنگامی ک ــض مالکی صــورت تعوی
ــابقه  ــاس س ــران را براس ــد کارب ــدگان می توانن ــد، تبلیغ کنن ــی نمی کن تبلیغ

توییــت کردن شــان مشــخص کننــد.
هم اکنــون تعــداد کاربــران ایــن وبــگاه از مــرز 200میلیــون نفــر گذشــته اســت. 

توییر در مارس ۲۰۰۶ به 
وسیله »جک دورسی« 
ایجاد شد و در ژوئیه 
۲۰۰۶ آغاز به کار کرد. 
این میکروباگینگ 
در سال ۲۰۱۲ دارای 
۵۰۰میلیون کاربر بوده 
است که ۳۴۰میلیون 
توییت در روز 
می فرستند و بیش از 
1.6میلیارد جست وجو در 
آن انجام می شود.
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در توییتــر افــراد مشــهور بســیاری عضــو هســتند و دنبال کننده هایــی میلیونــی 
دارنــد؛ ماننــد »بیــل گیتــس«، »بــاراک اوبامــا« و بســیاری از افــراد مشــهور دیگر 

و همچنیــن خبررســانی های مشــهور نیــز در توییتــر حســاب کاربــری دارنــد.
برخی اصطاحات توییتر عبارتند از:

)Trends( ترند   
موضوعــات یــا توییت هایــی کــه در زمینــه یــا مبحــث خاصــی ارســال می شــوند 
و بیشــترین مشــارکت کننده در واحــد زمانــی روز را دارد و بــا توجــه به منطقه ای 
ــا  ــر نمایــش داده می شــود. ترنده ــل توییت ــار پروفای کــه انتخــاب می شــود کن
ــد، به خصــوص در  ــه  حســاب می آی ــر ب ــای توییت ــن ابزاره یکــی از پرکاربردتری
زمینــه اطاع رســانی یــا خبررســانی از طریــق توییتــر. معمــوالً ترندهــای مهــم و 
روز و تیترهــای خبرهــا در جســت وجوهای گــوگل بــه  طــور اختصاصــی نمایــش 

داده می شــوند.

)Hashtag( تگ یا هشتگ   
ــی رود. در  ــه کار م ــا ب ــردن توییت ه ــته بندی ک ــرای دس ــه ب ــدواژه ای ک  کلی
مــواردی، بســیاری از کاربرهــا در مــورد موضــوع خاصــی توییــت ارســال می کنند 
کــه بــا اضافــه کــردن تــگ بــه موضــوع توییــت ارســالی، پیــدا کــردن و یافتــن 
توییت هایــی در آن مــورد به خصــوص به راحتــی قابــل دســترس باشــد. تگ هــا 
ــران اســتفاده  یکــی از مهم تریــن ابزارهــای توییتــر هســتند کــه از ســوی کارب
می شــود. اســتفاده درســت از تگ هــا یکــی از قوانیــن مهــم توییتــر بــه شــمار 

ــا تــگ ارســالی اســپم شــمرده می شــوند. مــی رود و توییت هــای نامرتبــط ب

موضوعات یا 
توییت هایی که در زمینه 

یا مبحث خاصی ارسال 
می شوند و بیشرین 

مشارکت کننده در واحد 
زمانی روز را دارد و با 
توجه به منطقه ای که 
انتخاب می شود کنار 
پروفایل توییر منایش 

داده می شود.
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 اینستاگرام
ــس  ــتراک گذاری عک ــی اش ــبکه اجتماع ــتا ش ــا اینس ــتاگرم )Instagram( ی اینس
ــا و  ــه عکس ه ــد ک ــش می ده ــه کاربران ــکان را ب ــن ام ــه ای ــت ک ــو اس و ویدی
ویدیوهایشــان را در دیگــر شــبکه های اجتماعــی نظیــر »فیس بــوک«، »توییتــر«، 
»تامبلــر« و »فلیکــر« به اشــتراک بگذارند. کاربران همچنیــن می توانند از فیلترهای 
دیجیتــال بــرای عکس هایشــان اســتفاده کننــد. محدودیــت اشــتراک گذاری ویدیو 
در حــال حاضــر در اینســتاگرام 60 ثانیــه اســت. اینســتاگرام بــه  وســیله »کویــن 
ــن  ــدازی شــد. ای ــر 2010 راه ان ــق و در اکتب ــر« خل ــک کرایگ سیســتروم« و »مای
ــش از  ــه بی ــش ب ــداد کاربران ــرد و تع ــب ک ــت کس ــرعت محبوبی ــرویس به س س
ــل 2012،  ــوک در آوری ــید. فیس ب ــامبر 201۴ رس ــا دس ــر ت ــون کارب 300میلی
ــه  صــورت نقــد و ســهام( خریــداری  ــه مبلــغ یک میلیــارد دالر )ب اینســتاگرم را ب
کــرد. در ســال 2013 اینســتاگرام 23درصــد رشــد کــرد، در حالــی کــه فیس بــوک 
بــه  عنــوان کمپانــی مــادر تنهــا 3درصــد رشــد را تجربــه کــرد. گفتــه می شــود اگــر 
ــد شــد.  ــر خواه ــوک بزرگ ت ــد، از فیس ب ــظ کن ــن رشــد را حف اینســتاگرام همی
بیــن شــبکه های مختلــف اجتماعــی، اینســتاگرام نقــش اصلــی را در ذائقه ســازی، 
معرفــی ســبک زندگــی غیراســامی و ترویــج مدهــا و محصــوالت فرهنگــی غربــی 

ایفــا می کنــد. برخــی اصطاحــات اینســتاگرام بــه شــرح زیــر اســت:

)Filter(فیلتر   
هنــگام ارســال تصویــر می تــوان بــا اســتفاده از فیلترهــا، افکــت یــا جلــوه بصری 

خاصــی بــه آن عکــس اضافــه کــرد و آن را هنرمندانه تــر نشــان داد. 

)follow( فالو   
بــه معنــی دنبــال کــردن. منظــور کاربــران عاقه منــدی اســت کــه بــه  صــورت 

مرتــب پســت های فــرد دیگــر را دنبــال و مشــاهده می کننــد. 

)Feed( فید   
 هنگامــی  کــه شــخصی شــخص دیگــری را دنبــال می کنــد، وقتــی فــرد دوم، 
پســت جدیــدی ارســال می کنــد، آن پســت در Feed نفــر اول قــرار می گیــرد.

اینستاگرام به  وسیله 
»کوین سیسروم« و 
»مایک کرایگر« خلق و 
در اکتر ۲۰۱۰ راه اندازی 
شد. این رسویس 
به رسعت محبوبیت 
کسب کرد و تعداد 
كاربرانش به بیش از 
۳۰۰میلیون کاربر تا 
دسامر ۲۰۱۴ رسید.
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 واتس اپ
واتــس اپ )WhatsApp( برنامــه پیام رســانی فــوری بــرای تلفن هــای هوشــمند 
ــده  ــاخته ش ــس اپ س ــهامی وات ــرکت س ــیله ش ــه وس ــه ب ــن برنام ــت. ای اس
اســت. مؤســس شــرکت و ســازنده ایــن برنامــه »یان کــوم« اســت. واتــس اپ و 
نرم افزارهــای شــبیه آن امــروزه بــا گســترش اینترنــت همــراه، جایگزینــی بــرای 
پیامــک یــا پیام هــای متنــی کاســیک شــده اند. واتــس اپ طبــق اعــام خــود 
ــل  ــه حداق ــته ک ــر داش ــون کارب ــان ۴50میلی ــر جه ــال 2013 در سراس در س
ماهــی یک بــار آن الیــن بوده انــد. در اوایــل فوریــه 2016 واتــس اپ اعــام کــرد 
کــه تعــداد مشــترک های شــبکه از مــرز یک میلیــارد نفــر گذشــت. عــاوه بــر 
قابلیــت فرســتادن متــن ســاده می تــوان فایل هــای رایانــه ای مثــل »پــی دی اف«، 
»عکــس«، »صــوت« و »ویدیــو« را از طریــق واتــس اپ ارســال کــرد. قــرار اســت 
قابلیــت انجــام مکالمــه ویدیویــی بــه زودی روی این شــبکه پیام رســانی راه اندازی 

شــود.
واتــس اپ بــرای ایجــاد ایمنــی دادوســتدهای بیــن کاربــران از روش رمزگــذاری 
سرتاســر اســتفاده می کنــد. رمزگــذاری سرتاســر واتس اپ وقتــی امــکان دارد که 
کاربــران فرســتنده و گیرنــده پیــام، آخرین نســخه واتــس اپ )از فروردیــن 13۹5 
ــت  ــا ایــن روش و در حال ــه گفتــه کارشناســان ب ــه بعــد( را داشــته باشــند. ب ب
ــد  ــت بدافزارهــا( فقــط دو طــرف مکالمــه می توانن ــدون دخال عــادی )یعنــی ب
آنچــه را کــه ارســال می شــود بخواننــد. در ایــن میــان، شــرکت ادعــا کــرده کــه 
ــه ایــن دلیــل  حتــی خــود شــرکت واتــس اپ قــادر بــه خوانــدن آن نیســت. ب
اســت کــه پیام هــا بــا قفــل نرم افــزاری محافظــت شــده اند و فقــط فرســتنده و 
گیرنــده پیــام کلیــد مخصــوص بــاز کــردن ایــن قفــل و خوانــدن آنهــا را دارنــد. 
بــرای حفاظــت بیشــتر، هــر پیامــی کــه ارســال می شــود قفــل و کلیــد خــودش 
ــه انجــام  ــازی ب ــد و نی ــاق می افت ــه  صــورت خــودکار اتف ــا ب را دارد. همــه اینه

تنظیمــات خــاص یــا چــت مخفــی بــرای امــن بــودن پیام هــا نیســت.
ــس اپ در اواســط ســال 13۹۴ از نســخه فارســی  ــه وات ــر اســت ک ــایان  ذک ش
ســایتش رونمایــی کــرد. ایــن پیام رســان در حــال حاضــر بــا احتســاب فارســی، 

ــد. ــان را پشــتیبانی می کن ۴6 زب

واتس اپ طبق اعام خود 
در سال ۲۰۱۳ در رسارس 
جهان ۴۵۰میلیون کاربر 
داشته که حداقل ماهی 
یک بار آن الین بوده اند. 

در اوایل فوریه ۲۰۱۶ 
واتس اپ اعام کرد که 

تعداد مشرک های شبکه 
از مرز یک میلیارد نفر 

گذشت.
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برخی اصطاحات واتس اپ به شرح زیر است:

)Status( استاتوس   
ــط و  ــورت برخ ــه  ص ــون ب ــا هم اکن ــه آی ــت ک ــر اس ــت کارب ــی وضعی ــه معن ب
آن الیــن در نرم افــزار در دســترس اســت یــا خــارج از نرم افــزار بــه ســر می بــرد.

)last seen at( لست سین   
ــه  صــورت  ــزار ب ــر در نرم اف ــه کارب ــن ســاعت و تاریخــی اســت ک بیانگــر آخری

آن الیــن حضــور داشــته اســت.

)Block( بالک   
بــه معنــی مســدود کــردن امــکان ارســال و دریافــت پیــام از ســوی کاربرانــی 

اســت کــه کاربــر قصــد قطــع ارتبــاط بــا آنهــا را دارد. 

واتس اپ برای ایجاد 
ایمنی دادوستدهای 
بین کاربران از روش 
رمزگذاری رستارس 
استفاده می کند. 
رمزگذاری رستارس 
واتس اپ وقتی امکان 
دارد که کاربران فرستنده 
و گیرنده پیام، آخرین 
نسخه واتس اپ )از 
فروردین ۱۳۹۵ به بعد( 
را داشته باشند.
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 وایبر
نرم افــزار مالکیتــی چندســکویی پیام رســان فــوری صــدا روی پروتــکل اینترنــت 
بــرای تلفن هــای هوشــمند اســت کــه بــه وســیله شــرکت وایبــر توســعه داده 
ــادل  ــه تب ــد ب ــران می توانن ــی، کارب ــانی متن ــر پیام رس ــاوه ب ــت. ع ــده  اس ش

ــد.  ــو و پیام هــای رســانه ای بپردازن ــر، ویدی تصاوی
قابلیت هــای اصلــی ایــن برنامــه روی سیســتم عامل »اندرویــد«، »ویندوزفــون« 
ــه  وســیله اینترنــت، ارســال عکــس، شــکلک و ارســال متــن  و IOS مکالمــه ب
اســت. ایــن برنامــه کامــاً رایــگان در اختیــار کاربــران قرارگرفتــه اســت. بــرای 
ثبت نــام در ایــن برنامــه بایــد شــماره تلفــن همــراه شــخص بــه آن اعــام شــود 
ــر اعــام می شــود.  ــه کارب ــه برنامــه ب ــه وســیله پیــام کوتاهــی، کــد ورود ب و ب
همچنیــن کاربــران می تواننــد بــه وســیله همــان تلفــن همــراه برنامــه را روی 
ــن  ــه  صــورت اشــتراکی از ای ــد و ب ــا تبلت شــان نصــب کنن ــه شــخصی ی رایان
برنامــه در همــه جــا از آنهــا اســتفاده کننــد. وایبــر بــا اســتفاده از دفترچــه تلفــن 
موجــود در تلفــن همــراه، ســایر افــرادی را کــه نرم افــزار فــوق را نصــب  کــرده و 
در دفترچــه تلفــن قــرار دارنــد شناســایی کــرده و آنهــا را در فهرســت دوســتان 
ــه  ــازه اضاف ــزار اج ــن نرم اف ــد ای ــد. نســخه جدی ــرار می ده ــوق ق ــزار ف در نرم اف
ــن  ــد. برخــی از ای ــش می ده ــه کاربران ــز ب ــدی را نی ــردن شــکلک های جدی ک
شــکلک ها بــا پرداخــت هزینــه قابــل دریافــت و برخــی نیــز رایــگان هســتند.

مــدل چرخــه ســرمایه شــرکت نامعلــوم اســت؛ ایــن شــرکت هیــچ درآمدزایی ای 
نــدارد، امــا در ســال 2013 اعــام کــرد اقــدام بــه فــروش شــکلک در نرم افــزار 
خــود می کنــد. تأمیــن ســرمایه ایــن شــرکت از ســوی ســرمایه گذاران شــخصی 

اســت کــه »تلمــن مارکــو« آنهــا را »دوســتان و خانــواده« نامیــده  اســت.
البتــه وایبــر بــه وســیله چهار همکار یهودی تأســیس شــد: تلمــن مارکــو، »ایگور 
مگزینیــک«، »ســانی مارولــی« و »اوفر اســمچا«. مارکو مدیرعامل شــرکت اســت 
کــه چهــار ســال در ارتــش رژیــم صهیونیســتی مشــغول بــه کار بــوده اســت و 
ــر  ــه 201۴ وایب ــت. در 1۴ فوری ــده اس ــل ش ــو فارغ التحصی ــگاه تل آوی از دانش
ــد.  ــداری ش ــون دالر خری ــت ۹00میلی ــه قیم ــن« ب ــرکت »راکوت ــوی ش از س
پیــش از فوریــه 201۴، بیشــتر ســهام ایــن شــرکت را خانــواده ای یهــودی بــه 
ــز شــرکتی  ــام »شــباتای« )55.2درصــد( و تلمــن مارکــو )11.۴درصــد( و نی ن

ــام IRS وســت )12.5درصــد( در اختیــار داشــته اند. ــه ن امریکایــی ب

وایر به وسیله چهار 
همکار یهودی تأسیس 

شد: تلمن مارکو، »ایگور 
مگزینیک«، »سانی 

مارولی« و »اوفر 
اسمچا«. مارکو مدیرعامل 

رشکت است که چهار 
سال در ارتش رژیم 

صهیونیستی مشغول 
به کار بوده است و 
از دانشگاه تل آویو 
فارغ التحصیل شده 

است. 
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همچنیــن بــه نرم افــزار وایبــر بــه دلیــل محافظــت ضعیــف از داده هــا انتقــاد 
شــده اســت. وایبــر داده هــا را بــه  صــورت گســترده جمــع آوری می کنــد کــه 
بســیار بیشــتر از مقــدار دیگــر نرم افزارهــای مشــابه ماننــد اســکایپ اســت؛ هم 
اطاعــات کاربــران ســرویس اســکایپ و هــم غیرکاربــران ایــن ســرویس ماننــد 
اطاعــات شــماره تلفن هــای گوشــی کاربــر، بیــرون از وایبــر. بســیاری از ایــن 
داده هــا بــدون رضایــت و اطــاع کاربــران جمــع آوری می شــود کــه »قوانیــن 
محافظــت از داده« اتحادیــه اروپــا را نقــض می کنــد. همچنیــن شــرکت وایبــر 
مشــخص نکــرده اســت کــه چــه هنــگام و بــرای چــه مقاصــدی از داده هــای 
جمع آوری شــده اســتفاده می کنــد و ایــن داده هــا در اختیــار چــه کســانی قــرار 
ــد. ایــراد دیگــر ایــن نرم افــزار کــه البتــه در نرم افزارهــای دیگــر هــم  می گیرن
کم وبیــش وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه اطاعــات موجــود در دفتــر تلفــن 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــرار می ده ــود ق ــرورهای خ ــد و روی س ــتخراج می کن را اس
ــای  ــزار توانایی ه ــه نرم اف ــه ب ــد ک ــت می کن ــب درخواس ــگام نص ــر هن وایب
گســترده شــامل تغییــر پرونده هــای روی دســتگاه داده شــود. همچنیــن اخبــار 
ــا،  ــا، پیامک ه ــماره تلفن ه ــه ش ــزار ب ــه نرم اف ــود دارد ک ــی وج و گزارش های
شــماره های تماس گرفتــه کاربــر، حتــی آنهایــی کــه جــزو نرم افــزار نیســتند، 
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــن را دارد ک ــی ای ــد و توانای ــدا می کن ــی پی دسترس
کاربــران را تشــخیص دهــد و بــه صوت هــا، عکس هــا و فیلم هــای ضبط شــده 
ــای  ــه پرونده ه ــد هم ــن می توان ــر همچنی ــد. وایب ــدا کن ــر دسترســی پی کارب
ــده او را  ــای نصب ش ــر و برنامه ه ــات کارب ــی تنظیم ــن و حت ــی تلف روی گوش
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 13۹3، بیــش  ــر اظهــارات وزی ــا ب ــد. بن ببین
ــه گــزارش  ــا ب ــد. بن ــن شــبکه اجتماعــی بودن ــی عضــو ای ــون ایران از 10میلی
ــن درصــد بازدیدکننــدگان  ــران بزرگ تری ــران داخــل ای ــت، کارب الکســا اینترن
ــران  ــد از کارب ــش از 17درص ــا بی ــد و ایرانی ه ــر دات کام بودن ــبکه وایب از ش
ایــن شــبکه را تشــکیل می دادنــد. شــبکه رایــگان وایبــر بــا توجــه بــه اشــتهای 
ســیری ناپذیر کاربــران ایرانــی بــه طنــز، بــه  صــورت وســیله ای بــرای ردوبــدل 

ــود.  ــده ب ــا درآم ــن لطیفه ه ــردن تازه تری ک

)Notifications( نوتیفیکیشن   
بــه معنــی اعان هــا. بیانگــر آخریــن اتفاق هــا، پیام هــا و رخدادهــای انجام شــده 
بــه وســیله دوســتان در وایبــر اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه هنگامــی  کــه فــردی 

رشکت وایر مشخص 
نکرده است که چه 
هنگام و برای چه 
مقاصدی از داده های 
جمع آوری شده استفاده 
می کند و این داده ها در 
اختیار چه کسانی قرار 
می گیرند.
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پیغامــی از دوســتانش دریافــت می کنــد در منــوی بــاالی اندرویــد یــک آگاه ســاز 
بــرای وی نمایــش داده می شــود.

کاربران داخل ایران 
بزرگ ترین درصد 

بازدیدکنندگان از شبکه 
وایر دات کام بودند 

و ایرانی ها بیش از 
۱۷درصد از کاربران 
این شبکه را تشکیل 

می دادند.
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 تلگرام
ــل  ــاز )قاب ــن ب ــکل مت ــه ش ــه ب ــت ک ــان اس ــزار پیام رس ــک نرم اف ــرام، ی تلگ
ــران مي تواننــد پیام هــا،  ــه شــده اســت. کارب تغییــر توســط برنامه نویســان( ارائ
ــود را  ــوند( خ ــتیباني مي ش ــا پش ــواع پرونده ه ــناد )ان ــا و اس ــر، ویدیوه تصاوی
ــتگاه هاي  ــا و دس ــا، موبایل ه ــرام در تبلت ه ــد. تلگ ــادل کنن ــده تب رمزنگاري  ش
بــدون واي فــاي هــم در دســترس اســت. موفقیــت عجیــب ایــن نرم افــزار طــي 
ــه فراگیرتریــن پیام رســان  ــوده و هم اکنــون ب دو ســال گذشــته دور از انتظــار ب

بیــن ایرانیــان تبدیــل شــده اســت. 
ــم  ــا حج ــل ت ــو و فای ــس، ویدی ــام، عک ــادل پی ــکان تب ــزار ام ــران نرم اف کارب
ــه داده کــه  ــه اي خــود را نیــز ارای ــد. تلگــرام نســخه رایان 1.5 گیگابایــت را دارن
ــراي کدنویســي برنامه هــای جانبــی تلگــرام  ــر، کار برنامه نویســان ب ــن ام ــا ای ب
ــمي  ــاي رس ــه نرم افزاره ــه هم ــر آنک ــت. دیگ ــرده اس ــر ک ــا( را راحت ت )ربات ه
ــاً  ــي تقریب ــه ویژگ ــاز هســتند ک ــزار غیررســمي( متن ب ــد نرم اف ــرام )و چن تلگ
منحصربه فــردي بیــن همــه نرم افزارهــای پیام رســان اســت؛ البتــه مدیــر ایــن 
نرم افــزار گفتــه اســت کــد ســرور نرم افــزار آزاد نیســت، زیــرا معمــاري تلگــرام 
نیــاز دارد دوبــاره طراحــي شــود تــا بــه ســرورهاي مســتقل اجــازه دهــد ماننــد 

یــک ابرتلگــرام متحــد کار کنــد.
ــوده کــه مدیــر  ــرادرش »نیکــوالي« ب مدیــر ســایت تلگــرام »پــاول دروف« و ب
ســابق شــبکه اجتماعــي »وي کــي«، بزرگ تریــن شــبکه اجتماعــي دنیــا بعــد 
از فیس بــوک اســت کــه بــه »زاکربــرگ روســي« یــا »زاکربــرگ دوم« معــروف 

اســت. 
ــای  ــران، کانال ه ــن کارب ــروه بی ــاد گ ــکان ایج ــرام ام ــات تلگ ــن امکان مهم تری
اطاع رســانی و ربات هــا اســت کــه ایــن اصطاحــات در ادامــه معرفــی می شــوند. 

گروه   
ــي  ــه  صورت ــت، ب ــرام اس ــان تلگ ــي پیام رس ــاي اصل ــي از بخش ه ــا یک گروه ه
ــا  ــه ب ــد طرف ــه  صــورت چن ــه گروه هــا ب ــا پیوســتن ب ــد ب ــران مي توانن کــه کارب
دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد. گروه هــاي اولیــه قابلیــت 200 عضــو را داشــتند، 
ولــي بعدهــا تلگــرام بــا انتشــار به روزرســاني هاي جدیدتــر قابلیــت ارتقــاي گــروه 
ــه 5هــزار  ــه 500 و ســپس ب ــه ســوپرگروه و افزایــش اعضــا را از 200 ب عــادي ب

تلگرام رسامً در تبلت ها، 
موبایل ها و دستگاه های 
بدون وای فای هم در 
دسرس است. موفقیت 
عجیب این نرم افزار طی 
دو سال گذشته دور از 
انتظار بوده و هم اکنون 
به فراگیرترین پیام رسان 
بین ایرانیان تبدیل شده 
است. 
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ــران  ــن به روزرســاني، مدی ــه در آخری ــرار داد؛ البت ــر را در دســترس همــگان ق نف
ــه  ــد ک ــرار دهن ــا ق ــاالي گروه ه ــده را در ب ــام سنجاق ش ــد پی ــا مي توانن گروه ه
بــه آن اطاعیــه نیــز گفتــه مي شــود و از دیگــر مــوارد مي تــوان بــه اضافــه شــدن 
قابلیــت انتخــاب شناســه بــراي گروه هــا و ســاخت گروه هــاي عمومــي اشــاره کــرد 
ــران فراهــم  ــراي کارب ــا براســاس شناســه را ب کــه قابلیــت جســت وجوي گروه ه

مي کنــد.

کانال   
کانــال امــکان جدیــدي اســت کــه در تلگــرام اضافــه شــده اســت. کانــال تلگــرام 
ــه انگلیســی اَدمیــن(  ــال )ب ــران کان ــه اي اســت کــه فقــط مدی مســیر یک طرف
مي توانــد در آن پســت هاي دلخــواه را بــراي اعضــاي کانــال منتشــر کنــد و بقیــه 
اعضــا امــکان اضافه کــردن پســت در آن را ندارنــد. برخــی از ویژگــی هــای کلــی 

کانــال در تلگــرام بــه ایــن شــرح اســت:
1.  امکان عضوگیری نامحدود

2. امــکان انتخــاب چنــد مدیــر: افــزودن مدیــر بــه گــروه تلگــرام امــکان پذیــر 
نیســت ولــی بــرای کانــال مــی توانیــد مدیــر اضافــه کنیــد.

3. قابلیــت حــذف پیــام: در گــروه پیــام ارســالی بــه هیــچ وجــه حذف نمی شــود 
ولــی در کانــال مدیــر می توانــد پیــام را هــم حــذف کنــد.

۴. تعــداد مشــاهده: چنــد نفــر مطلــب ارســالی شــما را خوانده انــد؟ در گــروه این 
قابلیــت وجــود نــدارد ولــی در کانال تلگــرام تعــداد خوانــدن پیام ها نمایــش داده 

می شــود؛ آن هــم بــرای تــک تــک اعضــا.
5. لینــک عمومــی و منحصــر بــه فــرد: شــما مــی توانیــد کانالــی داشــته باشــید 

کــه عمومــی باشــد و مخاطبیــن عمومــی بــرای خــود جــذب کنیــد.
6. پیغــام آزاردهنــده عضویــت و تــرک گــروه وجــود نــدارد: در کانــال، اگر کســی 
خــارج شــود یــا بپیونــدد هیــچ پیامــی بــرای ســایر افــراد نمــی رود و این گونــه 

مزاحمــت نســبی کمتــری هــم دارد.
7. غیــر قابــل مشــاهده بودن اعضــا: اعضــا نمی تواننــد اعضــای دیگــر را ببیننــد! 
چیــزی کــه در گــروه خیلی هــا را آزار مــی داد؛ در کانــال فقــط مدیــر می توانــد 

ــا را ببیند. اعض
۸. عدم امکان چت برای اعضا در کانال

مدیر سایت تلگرام 
»پاول دروف« و برادرش 
»نیکوالی« بوده که مدیر 

سابق شبکه اجتامعی 
»وی کی«، بزرگ ترین 

شبکه اجتامعی دنیا بعد 
از فیس بوک است که 

به »زاکربرگ روسی« یا 
»زاکربرگ دوم« معروف 

است.
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ربات   
ربات هــا، ویژگــي اي هســتند کــه از ســوي تلگــرام ارایــه مي شــود. کاربــران بــه 
ــران  ــد. کارب ــر کنن ــزار را چندبراب ــد قابلیت هــاي نرم اف  وســیله ربات هــا مي توانن
ــان  ــایت های خبری ش ــن وب س ــي را بی ــد اتصال ــا مي توانن ــیله ربات ه ــه وس ب
ــا از ایــن طریــق اخبــار را بــه  صــورت  و هســته اصلــي تلگــرام ایجــاد کننــد ت
ــراوان  ــاي ف ــن قابلیت ه ــا همچنی ــد. ربات ه ــان بیفزاین ــه ربات ش ــتقیم ب مس
دیگــري نیــز دارنــد؛ از جملــه جســت وجوي تصاویــر، فیلم هــا، اســناد، گیف هــا، 

ســرگرمي )بــازي، لطیفــه، داســتان و...(، ترجمــه و غیــره. 

کاربران به وسیله 
ربات ها می توانند اتصالی 
را بین وب سایت های 
خری شان و هسته اصلی 
تلگرام توسط api تلگرام 
ایجاد کنند تا از این 
طریق اخبار را به  صورت 
مستقیم به ربات شان 
بیفزایند.
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 اسکایپ
اســکایپ )Skype( نرم افــزاری کاربــردی اســت کــه بــه کاربــر اجــازه می دهــد بــه  
وســیله صــدا روی پروتــکل اینترنــت تمــاس تلفنــی برقــرار کنند. تمــاس تلفنی 
و ویدیویــی بیــن کاربــران اســکایپ کامــاً رایــگان اســت و بــرای تمــاس بــا تلفن 
ثابــت و موبایــل نیــاز بــه خریــد اعتبــار اســت. همچنیــن ایــن برنامــه امکانــات 
مختلــف دیگــری ماننــد پیام رســان فــوری، انتقــال فایــل، ویدیــو کنفرانــس و 
پســت صوتــی را در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد. برنامــه اســکایپ تــا پایــان 
ــرکت  ــت. ش ــته اس ــر داش ــون کارب ــش از 500میلی ــادی بی ــال 200۹ می س
پشــتیبانی کننده ایــن شــبکه بــه نــام Skype Group در ســال 2005 بــه وســیله 
ــه  شــرکت ebay خریــداری شــد و در ســال 2011 مایکروســافت اســکایپ را ب
قیمــت ۸.5میلیــارد دالر خریــد. مقــر اصلــی ایــن شــرکت در لوکزامبورگ اســت 
ــی  ــکایپ برخ ــراگ دارد. اس ــن و پ ــس، تالی ــدن، پاری ــز در لن ــعبه هایی نی و ش
ــه  صــورت رایــگان در اختیــار کاربرانــش قــرار می دهــد. برخــی  خدماتــش را ب
از ایــن خدمــات رایــگان عبارتنــد از: تمــاس بــا شــماره های رایــگان، تمــاس بــا 
بقیــه کاربــران اســکایپ و تمــاس گروهــی بــه  وســیله صــوت، تصویر و نوشــته با 

بقیــه کاربــران اســکایپ.

رشکت پشتیبانی کننده 
 Skype این شبکه به نام
Group در سال ۲۰۰۵ 
 ebay به وسیله رشکت

خریداری شد و در سال 
۲۰۱۱ مایکروسافت 

اسکایپ را به قیمت 
8.5میلیارد دالر خرید.
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 الین
الیــن )Line( نرم افــزار کاربــردی پیام رســان فــوری مخصــوص تلفن هــای 
ــکان را  ــن ام ــش ای ــه کاربران ــن ب ــت. الی ــخصی اس ــای ش ــمند و رایانه ه هوش
می دهــد تــا بــا یکدیگــر بــه تبــادل پیام هــای متنــی، عکــس، ویدیــو و موســیقی 
)در نســخه PC( بپردازنــد. الیــن همچنیــن امــکان برقــراری تمــاس صوتــی و 
ــم  ــش فراه ــرای کاربران ــی )Voip( ب ــترهای اینترنت ــق بس ــری را از طری تصوی
ــه  ــال ب ــد و در دو س ــدازی ش ــن راه ان ــال 2011 در ژاپ ــن در س ــد. الی می کن
بزرگ تریــن شــبکه اجتماعــی ژاپنــی تبدیــل شــد، بــه  صورتــی کــه در نوامبــر 
2013 تعــداد کاربــران آن در ســطح جهانــی بــه مــرز 300میلیــون نفــر رســید 

ــد. ــکیل می دادن ــا تش ــون آن را ژاپنی ه ــداد 50میلی ــن تع ــه از ای ک
ــی  ــه شــد، ول ــد و IOS ارای ــرای گوشــی های هوشــمند اندروی ــن در ابتــدا ب الی
ــز عرضــه  ــری« نی ــه گوشــی های »بلک ب ــوط ب ــداً در اوت 2012 نســخه مرب بع
شــد. نســخه ویندوزفــون نیــز یــک ســال بعــد و در ســال 2013 بــرای کاربــران 
ارایــه شــد. مهم تریــن تفــاوت الیــن بــا دیگــر نرم افزارهــای پیام رســان، امــکان 

ایجــاد صفحــه شــخصی و پروفایــل بــرای هــر کاربــر اســت.

الین در سال ۲۰۱۱ در 
ژاپن راه اندازی شد و در 
دو سال به بزرگ ترین 
شبکه اجتامعی ژاپنی 
تبدیل شد، به  صورتی 
که در نوامر ۲۰۱۳ 
تعداد کاربران آن در 
سطح جهانی به مرز 
۳۰۰میلیون نفر رسید.
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فصــل چهارم
آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی

با احتیاط برانید
  مسعود چینی فروشان | محمدمهدی نصر هرندی | محمدسجاد زارع میرک آباد
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 کاهش ارتباطات انسانی1
ــه  ــر ب ــازی منج ــای مج ــواس گونه از فض ــی و وس ــتفاده افراط ــه اس در اینک
ــر  ــت. از منظ ــدی نیس ــود، تردی ــی می  ش ــردی و روان ــرط ف ــیب  های مف آس
اندیشــمندان صــرف بخــش قابل توجهــی از وقــت در ارتباطــات مجــازی باعــث 
اضطــراب، افســردگی2، بی حوصلگــی، پرخاشــگری و فردگرایــی می شــود.3

  انزوای اجتماعی 
تحقیقــات متعــدد انجام شــده داخــل و خــارج از کشــور مؤیــد این موضوع اســت 
کــه اســتفاده افراطــی و وســواس گونه از فضــای مجــازی منجــر بــه افســردگی، 
انــزوای اجتماعــی، کاهــش ارتباطــات خانوادگــی، کاهــش فعالیت  هــای خــارج 

1 در دیــن اســام بــر رضورت ارتبــاط بــا خانــواده و بــرادران دینی تأکید زیادی شــده اســت و نفس دوســت 

زیاد داشــنت ممدوح اســت؛

یــا بَُنــىَّ اتَِّخــذ أَلــَف َصدیــٍق َو أَلــٌف َقلیــٌل َو ال تَتَِّخــذ َعــُدّوا واِحــدا و َالواِحُد كَثیــٌر؛ )امالی )صــدوق( ص669 

- بحاراألنــوار ج13، ص414، ح4(

»فرزنــدم هــزار دوســت بگیــر كــه هــزار دوســت هــم كــم اســت و یــك دشــمن مگیــر كــه یــك دشــمن هم 

ــت.« زیاد اس

و انزوا و دوری گزینی از مردم بدون عذر مذموم دانسته شده است.

ُزْر فی اللِه أَْهَل طاَعِتِه )غررالحکم، ص 393، ح 47، امیراملؤمنین علیه السام(

»در راه خدا اهل اطاعت او را زیارت کن.«

ّمــْن زاَر أَخــاُه ِفــی اللــِه قــاَل اللــُه َعــزَّ َو َجــلَّ إِیّــاَی ُزرَْت َو ثَوابُــَك َعلَــیَّ َو لَْســُت أَرىْض لَــَك ثَوابًــا دوَن الَْجنَّــِة 

)کافــی ، ج 2، ص 176، ح 4، امــام صــادق علیه الســام(

»هرکــس بــرادر خــود را در راه خــدا زیــارت کنــد، خــدای عزوجــل بــه او می فرمایــد تنها مــرا زیارت کــردی و 

ثــواب تــو بــر مــن اســت و بــرای تــو به کمــر از بهشــت راضی نیســتم.«

از روایت هــا برداشــت می شــود کســانی کــه در یــک شــهر زندگــی می کننــد روابــط خانوادگــی و فامیلــی 

آنهــا بایــد حضوری باشــد:

ــَفِر التَّكاتـُـُب )تحــف العقــول، ص 358، امــام صــادق  التَّواُصــُل بَْیــَن اإلْخــواِن ِفــی الَْحــرَضِ التَّــزاُوُر َو ِفــی السَّ

علیه الســام(

»ارتباط بین برادران در حرض ماقات حضوری است و در سفرنامه نوشنت.«

بنابرایــن کســانی کــه در یــک شــهر زندگــی می کننــد روابــط خانوادگــی و فامیلــی آنهــا باید حقیقی باشــد 

و نــه رصفــاً مجــازی، بنابرایــن روابــط انحصــاری مجــازی بــرای کســانی اســت کــه در یک شــهر نیســتند.

2 http://www.moshavereh.porsemani.ir

3 http://www.moshavereh.porsemani.ir

در اینکه استفاده 
افراطی و وسواس گونه 
از فضای مجازی منجر 
به آسیب  های مفرط 
فردی و روانی می  شود، 
تردیدی نیست. از منظر 
اندیشمندان رصف بخش 
قابل توجهی از وقت در 
ارتباطات مجازی باعث 
اضطراب، افرسدگی، 
بی حوصلگی، پرخاشگری 
و فردگرایی می شود.
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افراد معتاد به اینرنت 
ویژگی  هایی چون 

احساس تنهایی، 
کم رویی، کناره  گیری 
اجتامعی و افرسدگی 
دارند و افراد وابسته 

به اینرنت از نظر 
واکنش  های اجتامعی در 

سطح پایین  تری نسبت 
به افراد غیروابسته به 

اینرنت قرار دارند.

از خانــه، شــرکت نکــردن در مجامــع عمومــی، اضطــراب، کاهــش عزت نفــس، 
بدبینــی، نارضایتــی از ظاهــر، پرخاشــگری، رفتارهــای ضداجتماعــی، هیجــان 
ــش  ــی، افزای ــی جنس ــی، تنوع طلب ــر جنس ــای پرخط ــش رفتاره ــاد، افزای زی

ــه رفتارهــای ضداجتماعــی و غیراخاقــی و... می  شــود. رویکــرد مثبــت ب
ولــی چنان چــه اســتفاده از فضــای مجــازی افراطــی نباشــد، بــاز هــم بــر روان 
ــات  ــج تحقیق ــن نتای ــه بی ــن زمین ــر منفــی خواهــد گذاشــت؟ در ای ــرد تأثی ف

ــود دارد. ــاف وج اخت

  احساس تنهایی
ــه  ــت ک ــه اس ــازی این گون ــای مج ــه فض ــان ب ــگاه روان شناس ــوع ن در مجم
ــرای مثــال »کــرات« و همــکاران  ــرد دارد؛ ب ــر ف ــن رســانه تأثیــری منفــی ب ای
ــدان  ــت را همچــون رســانه  ای محــدود و جانشــینی نه چن در پژوهشــی، اینترن
مطمئــن بــرای زندگــی واقعــی در نظــر گرفته  انــد کــه بــه احســاس تنهایــی و 

ــود. ــر می  ش ــردگی منج افس
»کاپــان«  بــه ایــن نتیجــه رســید کــه افــراد معتــاد بــه اینترنــت ویژگی  هایــی 
چــون احســاس تنهایــی، کم رویــی، کناره  گیــری اجتماعــی و افســردگی دارنــد و 
افــراد وابســته بــه اینترنــت از نظــر واکنش  هــای اجتماعــی در ســطح پایین  تــری 

نســبت بــه افــراد غیروابســته بــه اینترنــت قــرار دارند.
»ســندرز« و همکارانــش  نشــان دادنــد نوجوانانــی کــه از اینترنت اســتفاده زیادی 
ــن از  ــد و همچنی ــش می  یاب ــن کاه ــا والدی ــان ب ــاط و تماس ش ــد، ارتب می کنن

ــر می  شــوند. ــی گوشــه گیر و کناره گی نظــر اجتماع
داده  هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه نشــان می  دهنــد درصــدی از افــرادی کــه از 
ــن  ــازی ای ــای مج ــتفاده از فض ــا اس ــته  اند ب ــد توانس ــج می برده  ان ــردگی رن افس
احســاس را کاهــش دهنــد. تحقیقــات بیشــتر نشــان داده اســت کــه این مســأله 
بیشــتر در مــورد افــرادی مشــاهده شــده اســت کــه افســردگی آنهــا حاصــل از 
فقــدان عزت  نفــس و خودپنــداری پاییــن یــا بــه دلیــل تــرس از طــرد شــدن از 
ســوی جامعــه بــوده و اســتفاده از اینترنــت بــرای غلبــه بــر مشــکات بین فــردی 

زندگــی بــوده اســت.

  راه فرار از مشکالت
»اندرســون«  بیــان می  کنــد کــه فــرد، ارتبــاط بــا اینترنــت را بــه  عنــوان راه فــرار 
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از مشــکات واقعــی یــا خاص شــدن از احســاس کســالت و مــال خــود، رهایی 
از احســاس درماندگــی، گنــاه، تنهایــی، اضطــراب یــا افســردگی می دانــد و از آن 

اســتفاده می  کنــد.
تحقیقــات انجام شــده در ایــران روی دانش آمــوزان نشــان می  دهــد بیــن میــزان 
ــودن  ــزرگ ب ــرای مصــارف اجتماعــی و میــزان ب اســتفاده از فضــای مجــازی ب
محیــط آموزشــی همبســتگی وجــود دارد. بــه ایــن معنــی کــه هرچــه فضــای 

آموزشــی بزرگ  تــر باشــد، اســتفاده از فضــای مجــازی بیشــتر خواهــد بــود.
تحقیــق دیگــری نشــان می  دهــد کــه هرچه میــزان تنهایــی ادراک شــده فــرد در 
مدرســه بیشــتر باشــد، اســتفاده او از فضای مجازی بیشــتر می  شــود. در تفســیر 
ایــن دو تحقیــق می  تــوان گفــت کــه بــا افزایــش تعــداد دانش  آمــوزان مدرســه، 
ــد و  ــش می  یاب ــرد کاه ــوی ف ــده از س ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاس حمای احس
احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه فــرد تــاش کنــد تــا ایــن حمایت عاطفــی را 

از محیطــی مجــازی بــه دســت آورد.
در بررســی شــبکه های اجتماعــی نیــز مشــخص شــده اســت کــه »فیس بــوک« 

کاربــر را دچــار احســاس غــم و افســردگی می  کنــد.
بیشــتر افــراد از شــبکه  های اجتماعــی بــرای بیــان جنبه  هــای خــوب و مثبــت 
ــر باعــث می  شــود واقعیت هــای زندگــی  ــن ام ــد و ای زندگــی اســتفاده می کنن
آنهــا کــه شــاید چنــدان خــوب و شــیرین نباشــد، از چشــم بقیــه پنهــان بمانــد.

  افزایش استرس و ناخوشنودی از خود
از آنجایــی کــه افــراد در فیس بــوک همیشــه در حــال دیــدن قســمت های خوب 
و شــاد زندگــی دیگــران هســتند، در صورتــی کــه فــرد، پیش  زمینــه افســردگی 
ــا مشــکات زندگــی، دســت بــه  را داشــته باشــد، ممکــن اســت در مواجهــه ب
مقایســه زندگــی خــود بــا خوشــی دیگــران بزنــد و دچــار غــم و ناامیدی شــده و 

در مــوارد شــدید بــه افســردگی دچــار شــود.
ــه  ــران از ظاهرشــان راضــی نباشــند. ب ــوک باعــث می  شــود برخــی کارب فیس ب
ــف  ــاط ضع ــد، نق ــران را می بینن ــای دیگ ــراد عکس ه ــی اف ــد وقت ــر می  رس  نظ
ــر از آنچــه هســت می بیننــد و حتــی برخــی از عکــس  ظاهــر خــود را بزرگ ت

گرفتــن و جلــوی دوربیــن ایســتادن بــا دیگــران خــودداری می کننــد.
ــوک  ــی فیس ب ــدف اصل ــد. ه ــترس وارد می کن ــش اس ــه کاربران ــوک ب فیس ب
برقــراری ارتبــاط و دوســتی بــا کاربــران دیگر اســت، ولــی گاهی درخواســت های 

از آنجایی که افراد در 
فیس بوک همیشه در 
حال دیدن قسمت های 
خوب و شاد زندگی 
دیگران هستند، 
در صورتی که فرد، 
پیش  زمینه افرسدگی را 
داشته باشد، ممکن است 
در مواجهه با مشکات 
زندگی، دست به مقایسه 
زندگی خود با خوشی 
دیگران بزند و دچار غم 
و ناامیدی شده و در 
موارد شدید به افرسدگی 
دچار شود.
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دوســتی افــراد از یکدیگــر آنهــا را دچــار اســترس می  کنــد.
تحقیقــات نشــان می دهــد 63درصــد افــراد پاســخ بــه درخواســت دوســتان را به 
تأخیــر می  اندازنــد. از هــر10 نفــر ســه نفــر بــا رد کــردن درخواســت دوســتان 

ــد. دچــار عذاب وجــدان می شــوند و 12درصــد اصــاً دوســتی ندارن
مطالعــه دیگــر نشــان می  دهــد کســانی کــه درخواست شــان در فیس بــوک رد 
می  شــود، همان  قــدر ناراحــت و آزرده می شــوند کــه پذیرفتــه نشــدن در زندگــی 

واقعــی آنهــا را ناراحــت می کنــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اســتفاده از فضــای مجــازی بــه دلیــل 
ــه  ــد. ب ــر می  رس ــه نظ ــر ب ــی، ایمن  ت ــای حقیق ــای رابطه ه ــتن خطره نداش
همیــن دلیــل افــرادی کــه افســرده یا مضطــرب هســتند و تمایلــی بــه چالش با 
مشــکات حقیقــی از خــود نشــان نمی  دهنــد، احتمــال بیشــتری دارد کــه ایــن 
نــوع ارتبــاط را بــر رابطه  هــای حقیقــی ترجیــح دهنــد و درنتیجــه بــه ایــن فضــا 

اعتیــاد پیــدا خواهنــد کــرد.
ــای  ــه و بازی  ه ــاره رایان ــه درب ــی ک ــاردو«  در تحقیق ــه، »زیمب ــن زمین در همی
رایانــه  ای انجــام داد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در مجمــوع اســتفاده از رایانــه 
ــات  ــود در تعام ــی موج ــای طبیع ــت نیازه ــن اس ــه  ای ممک ــای رایان و بازی  ه
اجتماعــی را بــرآورده کنــد و در نتیجــه بــه انــزوای اجتماعــی منجــر شــود. بــه 
ایــن معنــی کــه اگــر نیازهــای طبیعــی فــرد ماننــد نیــاز بــه کســب توجــه و 
ارتبــاط، از راه هــای دیگــری غیــر از مســیر طبیعــی خــود بــرآورده شــود، ممکــن 
اســت فــرد را بــه ایــن ســمت هدایــت کنــد کــه بــرای تأمیــن نیازهایــش بــه 
دنبــال راه هــای طبیعــی نباشــد یا تأمیــن این نیازهــا را بــه تأخیر بینــدازد. مانند 
فــردی کــه بــا تغذیــه از اســنک )هله هولــه(، احســاس ســیر بــودن می  کنــد و 
دیگــر بــرای پاســخ بــه نیازهــای طبیعــی بــدن، بــه دریافــت انــرژی و مصــرف 

ــدام نمی  کنــد. ســایر مــواد مغــذی اق

افرادی که افرسده یا 
مضطرب هستند و 
متایلی به چالش با 

مشکات حقیقی از خود 
نشان منی  دهند، احتامل 

بیشری دارد که این نوع 
ارتباط را بر رابطه  های 

حقیقی ترجیح دهند 
و درنتیجه به این فضا 

اعتیاد پیدا خواهند کرد.
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  برآوردن نیازهای طبیعی از راه های غیرطبیعی
ــرآوردن نیازهــای طبیعــی هماننــد  ــن نکتــه توجــه داشــت کــه ب ــه ای ــد ب بای
کســب توجــه اگــر از راه هــای طبیعــی کــه مصاحبــت اجتماعــی اســت، بــرآورده 
نشــود، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه خطــر طــرد شــدن و آســیب دیــدن 
را دربرداشــته باشــد. ایــن خطــر در فضــای مجــازی به مراتــب کمتــر اســت و 
افــراد بــا ســطح روان رنجــوری بــاال ترجیــح می  دهنــد روش فعلــی کم خطرتــر را 
انتخــاب کننــد. ولــی ارتباطــات در فضــای مجــازی به  هیــچ  عنــوان تأمین کننده 
همــه نیازهــای ناشــی از رابطــه کامــل نیســت، همان گونه کــه اســنک )هله هوله( 
تأمین کننــده ویتامین  هــا و پروتئیــن کافــی بــرای بــدن نیســت و تنهــا احســاس 
گرســنگی را کاهــش می  دهــد. مثــال دیگــر در ایــن زمینــه افــرادی هســتند کــه 

بــه تماشــای مطالــب پورنوگرافــی اعتیــاد پیــدا کرده   انــد. 
تحقیقــات »مســعودنیا«  نشــان می  دهــد کــه اســتفاده بیشــتر افــراد از اینترنت، 

میــزان بــروز اضطــراب و بی خوابــی را در افــراد افزایــش می  دهــد.
مطالعــه »برانــی« و همــکاران  نشــان داد کــه اضطــراب هــم به عنــوان برآینــد و 
نتیجــه اســتفاده جبــری از اینترنــت و هــم یک عامــل خطر بــرای اســتفاده از آن 
اســت. بــه بیــان دیگــر آنهــا نشــان دادنــد کــه مشــکات روانــی ماننــد اضطــراب 
نه تنهــا نتیجــه بلکــه علــت اســتفاده ناســازگارانه از اینترنــت اســت. توجــه بــه 
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اثــر خصوصیــات شــخصیتی و اســتفاده از فضای 
مجــازی بــر یکدیگــر دوســویه اســت. افــراد افســرده از فضــای مجــازی اســتفاده 
بیشــتری می  کننــد و افــرادی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده زیــادی می  کننــد 

دچــار افســردگی می  شــوند.
ــای  ــان از فض ــاس تنهایی ش ــه احس ــیدن ب ــام بخش ــرای التی ــزوی ب ــراد من اف
مجــازی اســتفاده بیشــتری می  کننــد و هرچــه فــرد اســتفاده بیشــتری از فضای 

مجــازی کنــد، انــزوای اجتماعــی وی بیشــتر خواهــد شــد.
ــرای  ــدار ب ــردی هیجان م ــای راهب ــه ج ــازی ب ــای مج ــرب از فض ــراد مضط اف
ــان  ــه در زم ــد ک ــتفاده می  کنن ــکل اس ــان از مش ــردن تمرکزش ــرف ک منح
ــد  ــرد می  توان ــن راهب ــدت ای ــی در بلندم ــت، ول ــر اس ــیار مؤث ــدت بس کوتاه م
تبدیــل بــه روشــی بــرای فــرار از مشــکات شــود و بــه همیــن دلیل فرد نســبت 

ــد. ــاد می  کن ــار و اعتی ــرد احســاس اجب ــن راهب ــه اســتفاده از ای ب
ــل  ــرای تبدی ــی را ب ــه اســتفاده از فضــای مجــازی اســتعداد باالی ــی ک از آنجای
شــدن بــه فعالیتــی مصرفــی دارد، هماننــد همــه رفتارهــای مصرفــی تبدیــل به 

اثر خصوصیات شخصیتی 
و استفاده از فضای 
مجازی بر یکدیگر 
دوسویه است. افراد 
افرسده از فضای مجازی 
استفاده بیشری می  کنند 
و افرادی که از فضای 
مجازی استفاده زیادی 
می  کنند دچار افرسدگی 
می  شوند.
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چرخــه ای معیــوب می  شــود و در نهایــت فــرد نســبت به اســتفاده از آن احســاس 
اجبــار می  کنــد و در صــورت عــدم دسترســی، اضطــراب و ناراحتــی شــدیدی در 
خــود احســاس می  کنــد. تحقیقــات متعــدد روی احســاس اجبــار بــرای اســتفاده 

از فضــای مجــازی یــا نوموفوبیــا1 نیــز ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد.

1  Nomophobia

از آنجایی که استفاده از 
فضای مجازی استعداد 

باالیی را برای تبدیل 
شدن به فعالیتی مرصفی 

دارد، هامنند همه 
رفتارهای مرصفی تبدیل 

به چرخه ای معیوب 
می  شود و در نهایت فرد 
نسبت به استفاده از آن 
احساس اجبار می  کند و 

در صورت عدم دسرسی، 
اضطراب و ناراحتی 

شدیدی در خود احساس 
می  کند. 
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 اعتیاد اینترنتی
آســان شــدن و هزینــه پاییــن دسترســی و تنــوع و جذابیــت باالی ســرویس های 
ــات  ــی از اوق ــل توجه ــان قاب ــران زم ــث شــده اســت کارب فضــای مجــازی باع
روزانه شــان را در ایــن فضــا ســپری کننــد و رفته رفتــه دچــار اعتیــاد اینترنتــی 
شــوند. مطابــق آمــاری کــه در ســال 2013 ارایه شــده اســت، ۴20میلیــون معتاد 
ــه چیــن  اینترنتــی در جهــان وجــود دارد و حتــی در برخــی کشــورها از جمل

مراکــز تــرک اعتیــاد اینترنــت تأســیس شــده اســت.1
اعتیــاد بــه فضــای مجــازی یــا اســتفاده جبــری از فضــای مجــازی بــه عنــوان 
ــتن  ــد نداش ــی مانن ــا ویژگی  های ــه ب ــود ک ــف می  ش ــتفاده تعری ــی از اس الگوی
کنتــرل، اشــتغال ذهنــی، تعــارض، عائــم انــزوا و اســتفاده از اینترنــت بــه عنوان 

ــود. ــه  ای مشــخص می  ش ــردی مقابل راهب
ــا  ــرد تنه ــه ف ــون ک ــتفاده از تلویزی ــل اس ــل )مث ــد منفع ــاد می  توان ــن اعتی ای
مصرف کننــده اســت و در محتــوا دخالتــی نــدارد( یــا فعــال )ماننــد اســتفاده از 
ــراد  ــه  ای( باشــد. فعالیت  هــای انجام شــده در اف اینترنــت، چــت، بازی  هــای رایان
معتــاد بــه فضــای مجــازی، شــامل چــت، تبــادل پیــام، اســتفاده از فیس بــوک، 
ــکس چت،  ــی و س ــر پورنوگراف ــاهده تصاوی ــل مش ــی از قبی ــای جنس فعالیت  ه
ــدف  ــردی بی ه ــک و وبگ ــی، ح ــی اینترنت ــد افراط ــی، خری ــازی اینترنت قمارب

می  شــود.
ــه از فضــای مجــازی  ــرای اســتفاده اعتیادگون محققــان آســیب  های بســیاری ب
ــراب،  ــن، افســردگی، اضط ــی پایی ــت زندگ ــه کیفی ــد؛ از جمل مشــاهده کرده ان

ــزوای اجتماعــی و غیــره.2 ان
ــان 1۸درصــد،  تحقیقــات انجام شــده نشــان می  دهــد در چیــن 11درصــد، یون
کــره جنوبــی 30درصــد و تایــوان 5درصــد از افــراد اعتیــاد بــه اینترنــت دارنــد.

میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت در ایــران ۸.۹درصــد بــرآورد شــده اســت که نســبت 
بــه آمارهــای جهانــی نــرخ پایین  تــری دارد.3

ــه اینترنــت بیــن دختــران  آمارهــای ایــران و جهــان نشــان می  دهــد اعتیــاد ب
بیشــتر از پســران اســت، همچنیــن بــا کاهــش ســن، میــزان اســتفاده از اینترنت 

1  خوراکیان، خرگزاری دانشجو، کد خر:۵۱۰۱۰۰

2  كاپان، 2002؛ یانگ، 1999؛ مسعودنیا، 1390

3  حسینی بهشتیان، 1390

اعتیاد به فضای مجازی 
یا استفاده جری از 
فضای مجازی به عنوان 
الگویی از استفاده 
تعریف می  شود که 
با ویژگی  هایی مانند 
نداشنت کنرل، اشتغال 
ذهنی، تعارض، عائم 
انزوا و استفاده از 
اینرنت به عنوان 
راهردی مقابله  ای 
مشخص می  شود.
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و اعتیــاد بــه اینترنــت افزایــش می  یابــد. بــرای مثــال پیمایــش ملــی انجام شــده 
در ایــاالت متحــده نشــان می  دهــد دانش    آمــوزان بیــش از دانشــجویان از 

ــد.1 ــتفاده می  کنن ــوک اس فیس ب
ــن  ــت بی ــه اینترن ــاد ب ــد اعتی ــان می  ده ــران نش ــده در ای ــات انجام ش  تحقیق

ــد اســت. ــش از دانشــجویان کارشناســی ارش دانشــجویان کارشناســی بی
بــه طــور کلــی بیــن اســتفاده از فیس بــوک و ســن همبســتگی منفــی وجــود 
دارد. هرچــه ســن کاربــران بیشــتر گــزارش شــده اســت، میــزان اســتفاده از ایــن 
شــبکه کمتــر گــزارش شــده اســت.2 همچنیــن میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت بین 
رشــته  های فنــی بیــش از رشــته  های علــوم انســانی اســت. بــه نظــر می  رســد 
ــرد  ــه اســتفاده از فضــای مجــازی، ســواد رســانه  ای ف ــا افزایــش ســن و تجرب ب
باالتــر مــی  رود و میــزان اثرگــذاری منفــی فضــای مجــازی بــر افــراد نیــز کاهــش 

می یابــد.
عــاوه بــر تأثیراتــی کــه فضــای مجــازی روی فــرد می گــذارد، روابــط اجتماعــی 
را نیــز تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. یکــی از جنبه هــای 

مهــم تأثیــر فضــای مجــازی بــر ارتباطــات اجتماعــی، کانــون خانــواده اســت.
»ســندرز« و همــکاران  نشــان دادنــد کــه اســتفاده زیــاد از اینترنــت در نوجوانــان 
ــا  ــری آنه ــه گیری و کناره گی ــث گوش ــی باع ــور کل ــه ط ــه ب ــر اینک ــاوه ب ع
ــد. ــش می ده ــن کاه ــا والدی ــان را ب ــاس آن ــاط و تم ــج ارتب ــود، به تدری می ش

1  به نقل از کیا و نوری مرادآبادی، 1391

2  والنزوئا و همکاران، 2009

میزان اعتیاد به اینرنت 
بین رشته  های فنی 

بیش از رشته  های علوم 
انسانی است. به نظر 

می  رسد با افزایش سن و 
تجربه استفاده از فضای 

مجازی، سواد رسانه  ای 
فرد باالتر می  رود و 

میزان اثرگذاری منفی 
فضای مجازی بر افراد 

نیز کاهش می یابد.
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اتاف وقت و کاهش بهره وری1 
یکــی از مهم تریــن آســیب های فضــای مجــازی افــت عملکــرد تحصیلــی2 و افت 
عملکــرد شــغلی3 اســت و دلیلــش ایــن اســت کــه مغــز هنــگام کار بــا اطاعــات 
الکترونیکــی در زمینه  هــای تمرکــز، تفکــر، تلخیــص واژگان، دســته بندی 

1 از امــور بیهــوده در رشیعــت بــا اصطــاح لغــو یــاد می شــود. لغــو هــر کاری اســت کــه فایــده ای بــرای 

دنیــا یــا آخــرت انســان نــدارد. )املیــزان، ج 15، ص 9( بــا چندبــار قــرار گرفــنت در معــرض لغــو و پرداخــنت بــه 

آن کم کــم فضــای ذهنــی و عایــق انســان و به تبــع آن فعالیت هــا و فضــای زندگــی او بــه اصطــاح فضایی 

زرد خواهــد شــد.

از نظــر قــرآن، فرصــت كوتــاه عمــر آن انــدازه زیــاد نیســت كــه انســان، خــود را بــه كارهــای بیهوده نســبت 

بــه هــدف و فلســفه آفرینــش، مشــغول كنــد. هــر کاری كــه انســان انجــام می دهــد بایــد یــا اصــل هــدف 

و فلســفه آن تحقــق یابــد یــا رشایــط و بسرســاز مناســبی بــرای تحقق و رســیدن به هــدف باشــد، بنابراین 

اســام انســان را از هرگونــه كارهــای بیهــوده به شــدت پرهیــز داده اســت.

خداونــد در آیاتــی ازجملــه آیــات یــک تــا 3 ســوره مؤمنــون و 72 ســوره فرقــان و 55 ســوره قصــص و مانند 

آن، اجتنــاب از هرگونــه كار لغــو و بیهــوده را امــری مطلــوب و پســندیده برشــمرده و از مؤمنان خواســته تا 

از نزدیكــی و عمــل بــه ایــن كارهــا اعــراض کننــد چــرا كــه اعــراض از امــور لغــو و بیهــوده به معنــای فراهم 

آوردن زمینــه مناســب بــرای انجــام كارهــای مفیــد و ســازنده و خدایــی شــدن و درنتیجــه رســتگاری و فاح 

اســت. از ایــن رو در آیاتــی از جملــه آیــات یــك و 3 ســوره مؤمنــون اعــراض از امــور لغــو را بــه معنــای 

دســتیابی بــه رســتگاری می شــامرد، زیــرا رشایــط بــرای اعــامل خــوب و پســندیده ای چــون منــاز و روزه و 

ماننــد آن فراهــم می آیــد.

اینكــه خداونــد در آیــات یــک و 3 و11 ســوره مؤمنــون، اعــراض از لغــو را موجــب برخــورداری از بهشــت 

الهــی می دانــد بــه ایــن معناســت كــه انســان بــا اعــراض از لغــو می توانــد رشایــط را به گونــه ای رقــم زنــد 

كــه بتوانــد بــه كارهــای اصلــی و ســودمند بپــردازد و درنهایــت خدایی شــود و قرب الهــی و لقاءاللــه را برای 

خــود رقــم بزنــد.

َقْد أَْفلََح الُْمؤِْمُنوَن، الَِّذیَن ُهْم ِفی َصَاتِِهْم َخاِشُعوَن، َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن )مؤمنون/ 3-1(

»مؤمنان رستگار شدند، آنها كه در منازشان خشوع دارند و آنها كه از لغو و بیهودگی روی گردان اند.«

َوالَِّذیَن اَل یَْشَهُدوَن الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما )فرقان/ 72(

»آنهــا كســانی هســتند كــه شــهادت به باطــل منی دهنــد )و در مجالس باطــل رشكت منی كننــد( و هنگامی 

كــه بــا لغــو و بیهودگی برخــورد كننــد بزرگوارانــه از آن می گذرند.«

َوإِذَا َســِمُعوا اللَّْغــَو أَْعرَُضــوا َعْنــُه َوَقالُوا لََنا أَْعاَملَُنا وَلَكُْم أَْعاَملُكُْم َســَاٌم َعلَْیكُــْم اَل نَْبَتِغی الَْجاِهلِیَن )قصص/ 

)55

»و چــون لغــوى بشــنوند از آن روى برمى تابنــد و مى گوینــد كردارهــاى مــا از آن مــا و كردارهــاى شــام از آن 

شامســت  ســام بر شــام جویــاى ]مصاحبــت[ نادانان نیســتیم.«

2  http://www.moshavereh.porsemani.ir

3  http://www.moshavereh.porsemani.ir

از امور بیهوده در 
رشیعت با اصطاح لغو 
یاد می شود. لغو هر 
کاری است که فایده ای 
برای دنیا یا آخرت 
انسان ندارد. با چندبار 
قرار گرفنت در معرض 
لغو و پرداخنت به آن 
کم کم فضای ذهنی و 
عایق انسان و به تبع 
آن فعالیت ها و فضای 
زندگی او به اصطاح 
فضایی زرد خواهد شد.
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فصل چهارم
آسیب ها

و تهدیدهای فضای مجازی

مطالــب، اســتدالل و اســتنتاج، نقــد و انتقــاد و تخیــل دچــار ضعــف می  شــود.
مواجهــه بــا گســتردگی مطالــب در مــدت زمــان کــم باعــث آســیب رســیدن به 
ســلول های مغــز می شــود. همچنیــن پژوهشــگران اثبــات کرده انــد کــه فضــای 

مجــازی بلــوغ فکــری و عقلــی را در کــودکان بــه تأخیــر می انــدازد.

  تسریع در ارتباطات بین مراکز علمی و پژوهشگران
در اواخــر دهــه 1۹۸0، پژوهشــگران دربــاره کارایــی کاربــرد فضــای مجــازی در 
آمــوزش مطالعــه کردنــد. همــه ایــن پژوهش هــا نشــان داد کــه کاربــرد فضــای 
مجــازی می توانــد تأثیــرات مثبتــی در موفقیــت آموزشــی در ســطوح ابتدایــی 
تــا دانشــگاهی داشــته باشــد. بــرای افــرادی کــه در مناطــق دورافتــاده زندگــی 
می کننــد، افــرادی کــه ناتــوان حرکتــی هســتند و آنــان کــه بــه لحــاظ عاطفــی 
نمی تواننــد در پــی حمایــت رودرروی همتایــان باشــند، ظهور و گســترش فضای 
ــات آموزشــی مناســبی  ــد از امکان ــا بتوانن ــود ت ــری ب مجــازی فرصــت کم نظی
اســتفاده کننــد، همچنیــن افــرادی کــه در بیمارســتان ها یا ســایر مراکــز درمانی 
و حمایتــی بســتری هســتند و افــرادی کــه بــه وســایل حمل و نقــل دسترســی 

ندارنــد، می تواننــد بــا دنیــا ارتبــاط برقــرار کننــد.
یکــی از مهم تریــن مزایــای اســتفاده از فضــای مجــازی، تســریع در ارتباطــات 
بیــن مراکــز علمــی و پژوهشــگران اســت. با اســتفاده از فضــای مجــازی محققان 
می تواننــد بــا ســرعت بــاال و هزینــه ای ناچیــز از مقــاالت و پژوهش هــای روز در 
زمینــه مطالعاتی شــان اســتفاده کننــد و همچنیــن بــا همــکاران خــود مبادلــه 
علمــی داشــته باشــند. همیــن امــر باعــث پیشــرفت های علمــی، به خصــوص در 

نقــاط دورافتــاده نســبت بــه مراکــز علمــی شــده اســت.
افــرادی کــه نیــاز بــه خدمــات بهداشــت روان دارنــد، امــا قــادر بــه شــرکت در 
ــق فضــای مجــازی می تواننــد مشکل شــان را  درمــان ســنتی نیســتند، از طری
ــه روز  ــواع درمان هــای برخــط و مشــاوره های تلفنــی کــه روزب درمــان کننــد. ان
ــن  ــاوری نوی ــتفاده از فن ــه اس ــد ک ــان می ده ــت، نش ــترش اس ــال گس در ح
در ارتباطــات می توانــد بــه افزایــش ســامت روان در گروهــی از بیمــاران 
ــای از راه دور،  ــدی از روان درمانی ه ــه رش ــداد رو ب ــد. در تع ــادی کن ــک زی کم
روان شناســان و دیگــر متخصصــان ســامت روان از طریــق ای میــل یــا اتاق هــای 
ــد.  ــه می دهن ــازی ارای ــای مج ــود را در فض ــاوره ای خ ــات مش ــو، خدم گفت وگ
ــه  ــه ب ــط ک ــای برخ ــی درمان ه ــد اثربخش ــان می ده ــات نش ــی از تحقیق برخ

مواجهه با گسردگی 
مطالب در مدت 

زمان کم باعث آسیب 
رسیدن به سلول های 

مغز می شود. همچنین 
پژوهشگران اثبات 
کرده اند که فضای 

مجازی بلوغ فکری و 
عقلی را در کودکان به 

تأخیر می اندازد.
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مراجعه کننــدگان اجــازه می دهــد گمنامــی خــود را حفــظ کنــد، در برخــی از 
مشــکات و اختــاالت روان شــناختی، اثربخشــی بیشــتری نســبت بــه درمــان 

ســنتی دارنــد.

ــوزان و  ــی دانش آم ــرد تحصیل ــر عملک ــوب ب ــرات نامطل تأثی  
دانشجویان 

به رغــم امتیازهــای مثبــت فــراوان فضــای مجــازی در جهــت مصــارف آموزشــی، 
ایــن فضــا می توانــد تأثیــرات نامطلوبــی نیــز بر عملکــرد تحصیلــی دانش آمــوزان 
ــد  ــت می توان ــاد، اینترن ــه دلیــل قابلیت هــای زی و دانشــجویان داشــته باشــد. ب
ابــزار ایده آلــی بــرای آمــوزش باشــد، امــا متأســفانه دانش آمــوزان بــه جــای انجام 
ــپ،  ــای گ ــوط، اتاق ه ــه، بیشــتر در ســایت های نامرب ــای خاقان دادن فعالیت ه
ســرویس های دوســتی اینترنتــی حضــور دارنــد و از بازی هــای مجــازی اســتفاده 

ــد. می کنن
ــه اســتفاده آموزشــی از فضــای مجــازی  ــد ک ــات نشــان می ده ــج تحقیق نتای
بیــن دانش آمــوزان، دانشــجویان و ســایر اقشــار جامعــه، بســیار پاییــن اســت. 
از آنجایــی کــه بیشــترین اســتفاده از فضــای مجــازی، به خصــوص در کاربــران 
ــات  ــت، ارتباط ــل چ ــه از قبی ــای لذت گرایان ــه فعالیت ه ــوف ب ــر، معط جوان ت
اجتماعــی، گشــت و گذار رایانــه ای )وبگــردی(، بــازی و مراجعــه بــه ســایت های 
غیراخاقــی اســت، انتظــار مــی رود اســتفاده بیــش از انــدازه از اینترنــت بــر نتایج 
ــان  ــگ«  نش ــای »یان ــج پژوهش ه ــد. نتای ــذار باش ــز اثرگ ــراد نی ــی اف تحصیل
می دهــد افزایــش اســتفاده از فضــای مجــازی در دانش آمــوزان باعــث می شــود 
عادت هــای مطالعــه افــراد دچــار افــت شــدید شــود و نمره هــای آنهــا بــه صــورت 
قابــل ماحظــه ای کاهــش یافتــه و میــزان غیبت هــای ایــن دانش آمــوزان افزایش 
یابــد. »بابــر«  در نظرســنجی ای از معلمــان و ســایر کارکنــان مدرســه بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه به نظــر ۸6درصــد از آنهــا، اســتفاده از فضــای مجــازی کارایی 
درســی دانش آمــوزان و دانشــجویان را بهتــر نکــرده اســت )بــه نقــل از »امیــدوار« 
و »صارمــی«(. تحقیــق »رنجبــر« و همــکاران  نشــان داد بیــن عملکرد تحصیلی 
دانش آمــوزان و میــزان ســاعت های اســتفاده آنهــا از اینترنــت همبســتگی منفــی 
وجــود دارد. همچنیــن بیــن اســتفاده تفریحــی و ارتباطــی از اینترنــت و عملکرد 

تحصیلــی رابطــه منفــی وجــود دارد.

نتایج پژوهش های 
»یانگ« نشان می دهد 
افزایش استفاده از فضای 
مجازی در دانش آموزان 
باعث می شود عادت های 
مطالعه افراد دچار افت 
شدید شود و منره های 
آنها به صورت قابل 
ماحظه ای کاهش یافته 
و میزان غیبت های این 
دانش آموزان افزایش 
یابد.



87

فصل چهارم
آسیب ها

و تهدیدهای فضای مجازی

خیانت و طاق 
مشکالت روابط زناشویی1  

یکــی از آثــار عمــده فضــای مجــازی، تأثیــر آن بــر روابط زناشــویی اســت. فضای 
مجــازی بــا آســان کــردن برقــراری ارتبــاط بیــن افــراد می توانــد باعــث افزایــش 
ارتبــاط زوجیــن شــود و ســبب بهبــود رابطــه بیــن آنــان شــود، ولــی اســتفاده 
ــد مخاطراتــی را نیــز  از موقعیت هــای جدیــد ناشــی از فضــای مجــازی می توان
بــرای زوجیــن بــه همــراه داشــته باشــد. اگــر حتــی اعتقــاد نداشــته باشــیم کــه 
تاش هایــی بــرای برهــم زدن کانــون خانــواده در حــال انجــام اســت، پــی بــردن 
بــه ایــن موضــوع دشــوار نیســت کــه فضــای مجــازی تأثیــر عمیقــی بــر روابــط 
زناشــویی داشــته اســت. به همیــن دلیل تحقیقــات زیادی دربــاره تأثیر اســتفاده 
از فضــای مجــازی بر حساســیت  های بیــن زوجیــن، روابــط فرازناشــویی، رضایت 
زناشــویی، رضایــت جنســی و طــاق در داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده 

ست. ا
ــردی،  ــط بین ف ــترش دادن رواب ــر گس ــی ب ــوک مبن ــعار فیس ب ــم ش علی رغ
ــا دوســتان و آشــنایان اســت.2  ــوک، حفــظ ارتبــاط ب ــرد فیس ب رایج تریــن کارب
ــاره فعالیت هــای دیگــران  دومیــن اســتفاده رایــج از فیس بــوک کنجــکاوی درب
اســت. در حقیقــت 60درصــد از دانشــجویان گــزارش داده انــد کــه از فیس بــوک 
بــرای حفــظ ارتباط با شــریک عاطفــی، دوســتان و آشــنایان اســتفاده می کنند.3 
ــریک  ــا ش ــر ی ــن همس ــر گرفت ــت نظ ــرای تح ــده ب ــان مصرف ش ــزان زم می
عاطفــی۴ در فیس بــوک بــا حســادت فیس بوکــی رابطــه دارد. در حقیقــت چــک 
کــردن و حســادت چرخــه معیوبــی ایجــاد می کنــد. هرچــه فــرد بیشــتر نگــران 
رابطــه اش باشــد، بیشــتر صفحــه فیس بــوک طــرف مقابــل را بررســی می  کنــد، 
هرچــه بررســی بیشــتری صــورت گیــرد، نــکات مبهــم یــا مشــکوک بیشــتری 

ــد حساســیت ایجــاد کنــد. پیــدا می کنــد کــه می  توان
ــان و  ــی، زن ــات تأییدشــده در روان شناســی تکامل ــا و تحقیق براســاس نظریه  ه
مــردان در مــورد رویکردهــا و رفتارهــای جنســی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. 

1  Marital Relationship
2  جانسون، 2008

3  اسرن و ویلیامز، 2007

4  Emotional Partner

در حقیقت چك كردن و 
حسادت چرخه معیوبی 

ایجاد می كند. هرچه فرد 
بیشر نگران رابطه اش 

باشد، بیشر صفحه 
فیس بوک طرف مقابل 

را بررسی می  کند، هرچه 
بررسی بیشری صورت 

گیرد، نکات مبهم یا 
مشکوک بیشری پیدا 

می كند که می  تواند 
حساسیت ایجاد كند.
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در بــاب غیــرت جنســی، مــردان تأکیــد بیشــتری بــر روابط جنســی دارنــد، ولی 
حساســیت عمــده زنــان روی روابــط عاطفــی اســت. تحقیقــات انجام شــده نیــز 
نشــان می  دهنــد کــه زنــان اهمیــت بیشــتری بــه روابط عاطفــی در دوســتی  های 
اینترنتــی می  دهنــد و رفتارهــای هیجانــی بــه عمل آمــده در فضــای مجــازی را 
بیشــتر از مــردان خیانــت تلقــی می  کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه زنــان 
نســبت بــه روابــط شــریک عاطفی شــان در فضــای مجــازی حســاس  تر هســتند 
و صفحــه طــرف مقابــل را بــرای بررســی روابــط احتمالــی بعدی بیشــتر پیگیری 
می  کننــد. در تحقیــق انجام شــده در امریــکا1 مــردان نســبت بــه ایــن حساســیت 
ــد حساســیت  های موجــود در  ــان نمی  توانن ــی زن ــان هوشــیارتر هســتند، ول زن
مــردان را به درســتی درک کننــد و بــه همیــن دلیــل بــه مشــکات بیشــتری در 

ایــن زمینــه بــا شــریک عاطفــی خــود برمی خورنــد.

  حسادت در کاربر
فیس بــوک ممکــن اســت باعــث حســادت در کاربــر شــود. آمــار نشــان 
ــار شــریک  ــوک کــردار و گفت ــق فیس ب ــراد از طری می دهــد کــه بســیاری از اف
رمانتیک شــان را زیــر نظــر می گیرنــد.2 35درصــد از کاربــران فیس  بــوک 
معتقدنــد کــه فیس  بــوک مســتقیماً در روابــط رمانتیــک آنهــا احســاس رقابت و 
حســادت ایجــاد کــرده اســت. برخــی آمارهــا نشــان می دهــد در امریــکا از هــر 
ــه فیس بــوک  پنــج جدایــی یکــی و در انگلســتان از هــر ســه جدایــی یکــی ب

ــوده اســت.3 ــوط ب مرب
به طور کلی آسیب های خانوادگی فضای مجازی عبارتند از:

   ازدواج  های ناپایدار
 بــه دلیــل عــدم شــناخت کافــی و درســت قبــل از ازدواج بــه کمک بسترســازی 
بــه وســیله هویــت پنهــان کاربــران، ازدواج  هــای ناپایــدار افزایــش پیــدا کــرده 

اســت.

1  مکاندرو و شاه، 2013

2  مارشال، بجانیان، دی کاسرو و لی، 2013

3  آكادمی وكای ازدواج امریكا، 2011

زنان اهمیت بیشری 
به روابط عاطفی در 
دوستی  های اینرنتی 
می  دهند و رفتارهای 
هیجانی به عمل آمده در 
فضای مجازی را بیشر 
از مردان خیانت تلقی 
می  کنند.
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   رشد طالق
ــی زوج هــای چینــی2،   25درصــد طاق هــا در عربســتان،1 عامــل اصلــی جدای
ــران  ــداد کارب ــدی تع ــش 20درص ــل افزای ــاق در مقاب ــدی ط ــش ۴درص افزای

فیس بــوک3 اســت.

   گسست اعضای خانواده
 جدایــی اعضــای خانــواده از یکدیگــر به خصــوص فرزنــدان از والدیــن در زندگــی 

مجازی.

   کاهش روابط 
کاهش روابط خانوادگی و فامیلی در فضای حقیقی.۴

  آرامش کاذب
افــراد وقتــی گمنــام هســتند و یکدیگــر را نمی شناســند، اطاعات شــخصی را در 
اختیــار طــرف مقابلــی قــرار می دهنــد کــه حتــی بــرای دوســتان نزدیــک خــود 
نیــز آشــکار نمی کننــد. دلیــل هــم ایــن اســت کــه احســاس امنیــت می کننــد. 
نکتــه بــد اینجاســت کــه ایــن میــزان اطاعــات باعث بــه وجــود آمدن احســاس 
ــاط  ــه ارتب ــد منجــر ب ــراد می شــود و همیــن موضــوع می توان صمیمیــت در اف
بیشــتر و وابســتگی عاطفــی بیشــتر شــود. صحبت هایــی کــه بــا هــم ردوبــدل 
می کننــد انتخابــی اســت و شــامل چیزهــای عــادی زندگــی روزمره و مشــکات 
فرزنــدان نمی شــود و مبتنــی بــر مســائل مــورد عاقــه اســت و بــه فــرد ایــن 
ــرواز  ــد پ ــه می خواه ــا ک ــر کج ــا ه ــود را ت ــل خ ــه تخی ــد ک ــازه را می ده اج
دهــد و فــردی کــه در پــی  فانتــزی بــرود، دیگــر نخواهــد توانســت رابطــه عاطفی 

حقیقی داشــته باشــد.

1  خوراکیان، خرگزاری فارس، کد خر: 13950225000013

2  خوراکیان، خرگزاری دانشجو، کد خر: ۵۱۰۱۰۰

3  پایگاه خری تحلیلی خانواده و زنان، کد خر: ۲۴۸۹۹

4  گروه روان شناسی و مشاوره پرسامن

http://www.moshavereh.porsemani.ir

افراد وقتی گمنام هستند 
و یکدیگر را منی شناسند، 

اطاعات شخصی را در 
اختیار طرف مقابلی قرار 

می دهند که حتی برای 
دوستان نزدیک خود نیز 

آشكار منی کنند. دلیل 
هم این است که احساس 

امنیت می کنند.
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  دامن زدن به حساسیت های زناشویی
همســران همیشــه در رابطــه بــا رفتارهــای طــرف مقابــل خــود حساســیت هایی 
نشــان می دهنــد. وقتــی کــه زن یــا مــردی نســبت بــه روابــط اجتماعــی همســر 
خود شــک داشــته باشــد، یکــی از رفتارهــای رایج، دقــت در رفتارهــای اجتماعی 
اوســت. شــبکه های اجتماعــی راه را بــرای ایــن قبیــل بررســی ها و حساســیت ها 
همــوار می کنــد. فــرد می توانــد هــر زمــان و هــر مــکان بــر رفتارهــای همســرش 
ــه  ــده، چ ــت ش ــی دوس ــه کس ــا چ ــد ب ــد بدان ــد: می توان ــته باش ــارت داش نظ
افــرادی بــه صفحــه همســرش دسترســی دارنــد، چــه افــرادی مطالب ارایه شــده 
ــراد از  ــیاری از اف ــد بس ــان می ده ــار نش ــره. آم ــندند و غی ــرش را می پس همس
ــد.1  ــر می گیرن ــر نظ ــان را زی ــریک زندگی ش ــای ش ــوک رفتاره ــق فیس ب طری
35درصــد از کاربــران فیس بــوک معتقدنــد کــه ایــن شــبکه اجتماعی مســتقیماً 
در روابــط رمانتیــک آنهــا احســاس رقابــت و حســادت ایجــاد کــرده اســت. در 
ــد. هرچــه  ــی ایجــاد می کن حقیقــت چــک کــردن و حســادت، چرخــه معیوب
فــرد بیشــتر نگــران رابطــه اش باشــد، بیشــتر صفحــه فیس بــوک طرف مقابــل را 
بررســی می  کنــد و بــا بررســی بیشــتر، نــکات مبهــم و مشــکوک بیشــتری پیــدا 

می کنــد کــه می  توانــد حساســیت ایجــاد کنــد.
ــا یکدیگــر  ــد کــه جنــس حساســیت زن و مــرد ب البتــه روان شناســان معتقدن
ــط جســمانی همســران خــود حســاس  ــه رواب ــان نه تنهــا ب متفــاوت اســت. زن
هســتند بلکــه نســبت بــه روابــط عاطفــی شــوهران خــود نیز حساســیت بســیار 
بیشــتری دارنــد. تحقیقــات انجام شــده نشــان می دهــد کــه جنــس حساســیت 
ــه  ــبت ب ــان نس ــاً زن ــت؛ مث ــاوت اس ــز متف ــازی نی ــای مج ــرد در فض زن و م
مشــاهده تصاویــر پورنوگرافــی حساســیت بســیار بیشــتری دارنــد و اعتقــاد دارند 
کــه مشــاهده ایــن قبیــل تصاویــر خیانــت بــه حســاب می آیــد. همچنیــن زنــان 
ــه در فضــای  ــرادی ک ــد )اف ــراد جدی ــا اف ــه رابطــه همســران خــود ب نســبت ب

حقیقــی آنهــا را نمی شناســند( حساســیت بیشــتری دارنــد.

  ارتباط با نامحرم
ــان و  یکــی دیگــر از آســیب های فضــای مجــازی، اختــاط نامناســب بیــن زن
مــردان اســت. از آنجایــی کــه در فضــای مجــازی افــراد می تواننــد گمنام باشــند، 

1  مارشال، بجانیان، دی کاسرو، و لی، 2013

همرسان همیشه در 
رابطه با رفتارهای 
طرف مقابل خود 
حساسیت هایی نشان 
می دهند. وقتی که زن 
یا مردی نسبت به روابط 
اجتامعی همرس خود 
شک داشته باشد، یکی 
از رفتارهای رایج، دقت 
در رفتارهای اجتامعی 
اوست.
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بــا هویــت غیرواقعــی وارد شــوند یــا تماس هــای فیزیکــی بــا مخاطــب نداشــته 
باشــند، ایــن ایــده در ذهــن آنــان پدیــد می آیــد کــه می تواننــد بــدون آســیب 
رســیدن بــه مرزهــای اخاقــی خــود، از بســیاری از خطــوط قرمــز عبــور کننــد؛ 
مثــاً بــا تصــور اینکــه چــت کــردن و حتــی شــوخی کــردن بــا نامحــرم حکــم 
ــب نیســت. از  ــر آن مترت ــا مفســده ای ب ــاه ی ــته و گن ــی را نداش فضــای حقیق
ــا نامحرمــان آغــاز می شــود، ولــی ایــن پایــان  همین جــا اســت کــه اختــاط ب

کار نیســت.
ــه  ــط صمیمان ــکل گیری رواب ــاره ش ــش«1 درب ــان« و »نیکبخ ــق »دهق تحقی
ــت  ــراد در چ ــی اف ــور فیزیک ــود حض ــد نب ــان می ده ــت نش ــای چ در اتاق ه
ــود  ــی نمی ش ــی و اجتماع ــای احساس ــادل پیام ه ــع تب ــا مان ــتاری، نه تنه نوش
ــه  ــد چگون ــاد بگیرن ــد ی ــابقه می توانن ــران باس ــه، کارب ــش تجرب ــا افزای ــه ب بلک
ــی  ــای عاطف ــد و پیام ه ــایی کنن ــل را رمزگش ــرف مقاب ــی ط ــای هیجان پیام ه
خــود را نیــز منتقــل کننــد )بــرای مثــال بــا اســتفاده از صورتک هــا یــا ارســال 
تصاویــر دارای بــار هیجانــی(. در صــورت اســتفاده از چت هــای صوتــی و 
تصویــری، میــزان آســیب ها بســیار بیشــتر اســت. روتیــن شــدن ایجــاد رابطــه 
کــه در افــراد خجالتــی و مبتــا بــه اختــال اضطــراب اجتماعــی می توانــد مفید 
هــم باشــد، بــرای بســیاری از مخاطبــان تبدیــل بــه گامــی بــرای ریختــن حیــا 
و روابــط نامشــروع اســت. تحقیقــات انجام شــده در امریــکا نشــان می دهــد در 
6۸درصــد از طاق هــای صورت گرفتــه، یکــی از زوجیــن در فضــای مجــازی بــه 
دنبــال معشــوق پیــدا کــردن اســت. تحقیــق دیگــری در امریــکا نشــان می دهــد 
کــه عضویــت در فیس بــوک بــا رضایــت زناشــویی رابطــه معکــوس و بــا میــزان 
طــاق رابطــه مســتقیم دارد. همچنیــن آمــار به دســت آمده در انگلســتان نشــان 
ــوک مرتبــط  ــه شــبکه اجتماعــی فیس ب می دهــد از هــر ســه طــاق، یکــی ب
اســت. بــه ایــن آمــار بایــد آمارهــای ســکس چت و تجاوزهــای بــه عنــف را نیــز 

اضافــه کــرد کــه منشــأ آشــنایی آنهــا فضــای مجــازی اســت.
تحقیقــات صورت گرفتــه در جهــان نشــان داده انــد کــه زنــان تمایــل کمتــری به 
ارایــه عکــس و مطالــب شــخصی در فضــای مجــازی دارنــد، ولــی بــا توجــه بــه 
مواجهــه فــرد با افشــای تصاویــر خصوصی در محیط مجــازی، پــس از مدتی قبح 
ایــن مطلــب در ذهــن افــراد شکســته می شــود و طــی فراینــد حساســیت زدایی 

1  دهقان و نیکبخش، 1385

تحقیقات انجام شده در 
امریکا نشان می دهد در 

68درصد از طاق های 
صورت گرفته، یکی از 

زوجین در فضای مجازی 
به دنبال معشوق پیدا 

کردن است. تحقیق 
دیگری در امریکا نشان 

می دهد كه عضویت 
در فیس بوک با رضایت 

زناشویی رابطه معکوس 
و با میزان طاق رابطه 

مستقیم دارد.
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منظمــی، فــرد بــدون احســاس مشــکل، ابتــدا عکــس واقعــی چهــره اش و پــس 
ــد و  ــازی منتشــر می کن ــای خصوصــی اش را در فضــای مج ــی عکس ه از مدت

نســبت بــه ایــن موضــوع احســاس بی تفاوتــی خواهــد کــرد.

یکی دیگر از آسیب های 
فضای مجازی، اختاط 
نامناسب بین زنان 
و مردان است. از 
آنجایی که در فضای 
مجازی افراد می توانند 
گمنام باشند، با هویت 
غیرواقعی وارد شوند 
یا متاس های فیزیکی با 
مخاطب نداشته باشند، 
این ایده در ذهن 
آنان پدید می آید که 
می توانند بدون آسیب 
رسیدن به مرزهای 
اخاقی خود، از بسیاری 
از خطوط قرمز عبور 
کنند.
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 تهاجم فرهنگی 
فضــای مجــازی بــه دلیــل درگیــر کــردن همه جانبــه کاربــر به مــرور 
فرهنگ هــای دینــی و ملــی او را تغییــر داده و فرهنــگ غالــب خــود را تحمیــل 
می کنــد کــه ایــن فرهنــگ در حــال حاضــر بــه دلیــل ســیطره غــرب بــر فضــای 
مجــازی، غربــی اســت؛ ازجملــه اینکــه زبــان آرگــو )زبــان کوچه بازاری ســخیف( 

ــد. ــج می ده را تروی
ــه خرده فرهنــگ  ــل ب ــد بســیاری از فرهنگ هــا را تبدی فضــای مجــازی می توان
ــه  ــی را ک ــیاری از فرهنگ های ــد بس ــد و می توان ــف کن ــای ضعی ــا فرهنگ ه ی
زمانــی در مرکزیــت قــرار داشــتند، بــه حاشــیه ببــرد و نتواننــد دیگــر هویتــی 

ملــی پیــدا کننــد.1
همچنین این فضا آسیب  های زیر را به دنبال داشته است:

 ترویج روابط نامشروع 
 ترویج زندگی مجردی 

 تبلیغ خانه مجردی در فضای مجازی 
 آمــوزش چگونگــی ســاخت مــواد مخــدر در آشــپزخانه منــازل بــه وســیله 

ــا ــی وبگاه ه برخ
 ترویج و تحریک افراد به مصرف مواد مخدر صنعتی 

 ترویج مد و پوشش های جدید عریان و نیمه عریان
 ترویج سگ بازی، مشروب خواری و... 

 و در یک کام ترویج سبک زندگی غربی...

1  عاملــی؛ هامیــش بین املللــی »ســبک زندگــی و ســامت: فرهنــگ و فضــای مجــازی« برگزارشــده در 

94/10/30 در دانشــکده مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران

فضای مجازی می تواند 
بسیاری از فرهنگ ها را 
تبدیل به خرده فرهنگ 
یا فرهنگ های ضعیف 

کند و می تواند بسیاری 
از فرهنگ هایی را که 

زمانی در مرکزیت قرار 
داشتند، به حاشیه برد و 
نتوانند دیگر هویتی ملی 

پیدا کنند.
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افزایش رفتارهای ضد اجتماعی
ــن  ــد ای ــات متعــدد انجام شــده در داخــل و خــارج از کشــور مؤی تحقیق
موضــوع اســت کــه اســتفاده افراطــی و وســواس گونه از فضــای مجــازی ممکــن 
اســت منجــر بــه پرخاشــگری، رفتارهــای ضداجتماعــی، هیجــان زیــاد، افزایــش 
رفتارهــای پرخطــر جنســی، تنوع طلبــی جنســی و افزایــش رویکــرد مثبــت بــه 

رفتارهــای ضداجتماعــی و غیراخاقــی شــود.
»بنــدورا«، اولیــن فــردی بــود کــه در ایــن زمینــه پژوهــش کــرد و به ایــن نتیجه 
رســید که مشــاهده رفتارهــای پرخاشــگرانه در تصاویــر ویدیویــی می  تواند منجر 
بــه بــروز همــان رفتارهــای پرخاشــگرانه در کــودکان و نوجوانان شــود. وی نظریه 
یادگیــری اجتماعــی را بــر همیــن اســاس بنــا کــرد و عنــوان داشــت مشــاهده 
یــک رفتــار، موجــب یادگیــری آن رفتــار از ســوی بیننــده می  شــود. ایــن موضوع 
را می  تــوان در رســانه  هایی مشــاهده کــرد کــه مخاطــب آنهــا نقشــی منفعــل 

دارد. ســینما، تلویزیــون و رســانه  های مکتــوب از همیــن دســت هســتند.
زمانــی کــه فــرد در مشــاهده ایــن تصاویــر نقــش فعالــی داشــته باشــد، تأثیــر 
مشــاهده ایــن تصاویــر بســیار بیشــتر خواهــد شــد. زمانــی کــه فــرد بتوانــد در 
اینترنــت بــه  صــورت فعاالنــه تصاویــر پرخاشــگرانه را جســت وجو کنــد، نســبت 
بــه ایــن تصاویــر حساســیت  زدایی صــورت می  گیــرد و خطــر انجــام فعالیت  هــای 
مجرمانــه و پرخاشــگرانه در ایــن افــراد افزایــش پیــدا می  کنــد. همچنیــن زمانــی 
کــه فــرد در بازی  هــای رایانــه ای بــه وســیله کاراکتــری کــه کنتــرل می  کنــد، 
دســت بــه اعمــال پرخاشــگرانه بزنــد، به تدریــج از انجــام ایــن اعمــال قبح زدایــی 
خواهــد شــد و به مــرور زمــان انجــام ایــن اعمــال بــرای فــرد ســاده  تر می  شــود. 
بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجه داشــت کــه کــودکان تا رســیدن بــه بلــوغ ذهنی، 
تفاوتــی بیــن تصاویــر و زندگــی عــادی درک نمی  کننــد. بزرگ تریــن فراتحلیــل 
بــه عمل آمــده نشــان می  دهــد انجــام بازی  هــای خشــونت آمیز باعــث افزایــش 
ــای پرخاشــگرانه  ــز و رفتاره ــای خصومت  آمی ــکار خشــن، هیجان  ه ــادار اف معن

می  شــود. )اندرســون و همــکاران(
خشــونت، درگیــری، تیرانــدازی و قتــل محــور اصلــی محتــوای بازی هــای زیادی 
ــای روز  ــن بازی ه ــا در جــدول پرفروش تری ــدادی از آنه ــه همیشــه تع اســت ک
ــازی  ــت خــود را صــرف ب ــاعت ها وق ــن س ــه بازیک ــی ک ــا هســتند. هنگام دنی
ــر آن  ــن اث ــد، کوچک تری ــن ویژگی هــا می کن ــا ای ــک انســان ب کــردن نقــش ی

به دلیل افزایش رواج 
تصاویر پورنوگرافی با 
مضامین خشونت آمیز و 
تجاوز به عنف، اطاعات 
اشتباهی نسبت به قبح 
این عمل به فرد ارایه 
شده و نسبت به این 
عمل حساسیت  زدایی 
انجام می شود. در نتیجه 
دیدن مکرر تصاویر 
پورنوگرافی با افزایش 
تجاوز، جرایم جنسی و 
انحرافات جنسی رابطه 
دارد. 
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ــرای  ــاک ب کم رنــگ شــدن عاطفــه و عــادی شــدن صحنه هــای خشــن و دردن
اوســت و در نتیجــه ممکــن اســت باعــث ارتــکاب ایــن اعمــال در دنیــای واقعی از 
طــرف بازیکــن شــود کــه نمونه هایــی از ایــن مــوارد تاکنــون رخ داده و کم و بیــش 

در رســانه ها منتشــر شــده اســت.
بــرای مثــال می تــوان بــه »دانیــل پاتریــک« اشــاره کــرد. دانیــل پاتریــک کــه 
17 ســال دارد در مــاه اکتبــر ســال 2007،  پــس از آنکــه پــدرش او را از انجــام 
ــس  ــازی ایکس باک ــول ب ــرد و کنس ــع ک ــی Halo3 من ــن ویدیوی ــازی خش ب
ــم  ــا خان ــرد ی ــدرش ک ــردن پ ــادر و مجــروح ک ــل م ــه قت ــدام ب ــت اق او را گرف
ــاد  ــوک اعتی ــازی Farmville فیس ب ــه ب ــه ب ــی ک ــی امریکای ــاندرا«، زن »الکس
داشــته و زمانــی کــه درگیــر ایــن بــازی بــود بــه خاطــر گریه نــوزاد ســه ماهه اش 
در بــازی مشــکلی پیــدا می کنــد و فرزنــدش را به قــدری تــکان می دهــد تــا بــه 
قتــل برســد. همچنیــن قتــل و کشــتاری کــه از ســوی افــرادی ماننــد »مایــکل 
کارنیــل«، »دیــان کیبولــد«، »اریــک هریــس« و... رخ داده از ایــن دســت اســت1 
یــا نوجــوان هجده ســاله ای کــه ســال 200۸ در تایلنــد پــس از قتــل راننــده ای 
ــای  ــن از صحنه ه ــام گرفت ــا اله ــه ب ــت ک ــش گف ــاله در اعترافات پنجاه وچهارس
ــرده  ــش ک ــده تاکســی و ســرقت پول های ــل رانن ــه قت ــدام ب ــازی GTA IV اق ب
اســت. وی در جریــان بازجویی هــا دلیــل ایــن اقــدام خــود را ایــن مســأله عنــوان 
کــرد کــه می خواســته ببینــد ســرقت از خودروهــای عبــوری آن چنــان کــه در 
ــا ســرقت در زندگــی حقیقــی دارد. ــازی نشــان داده می شــود چــه تفاوتــی ب ب

همچنیــن تحقیقــات انجام شــده روی تأثیرگــذاری ســایت های پورنوگرافــی روی 
افــراد نشــان می دهــد بــه دلیــل افزایــش رواج تصاویــر پورنوگرافــی بــا مضامیــن 
ــن  ــه قبــح ای ــه عنــف، اطاعــات اشــتباهی نســبت ب خشــونت آمیز و تجــاوز ب
ــه ایــن عمــل حساســیت  زدایی انجــام  ــه شــده و نســبت ب ــرد ارای ــه ف عمــل ب
ــاوز،  ــش تج ــا افزای ــی ب ــر پورنوگراف ــرر تصاوی ــدن مک ــه دی ــود. در نتیج می ش

جرایــم جنســی و انحرافــات جنســی رابطــه دارد. 

  ضرورت نظارت اعضای خانواده بر یکدیگر
 براســاس تحقیــق »پوتــرا«  اینترنــت نیــروی مخربــی اســت کــه به رغــم فوایــد 
ــد  ــادی را صــرف آن می کنن ــرادی کــه وقــت زی ــد زندگــی اف بی شــمار می   توان

1  Nils Boeckler, 2013

هامن طور كه استفاده 
مفرط و نامناسب از 

فضای مجازی می تواند 
باعث آسیب دیدن 

روابط خانوادگی شود، 
روابط خانوادگی سست 

و غیرصمیمی باعث 
متایل فرد برای پناه 

بردن به فضای مجازی 
برای برآوردن نیازهایش 

می شود. 
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ــی و  ــی ، تفریح ــای اجتماع ــرای فعالیت  ه ــان الزم ب ــاند و زم ــی بکش ــه تباه ب
دانش انــدوزی را از آنــان بگیــرد. بــرای ایــن دســته افــراد، کار، دوســتان، خانــواده 
ــه دنیــای مجــازی، اتاق هــای گفت وگــو و بازی هــای  و خــواب جــای خــود را ب
رایانــه ای داده اســت. طبیعــی اســت نوجوانانــی که تمایل بــه اســتفاده از اینترنت 
ــا  ــه ب ــد؛ البت ــرای خانواده شــان می گذارن ــری را ب ــت کمت ــد، وق نشــان می دهن
ــه  ــرد ک ــری ک ــه نتیجه گی ــوان این گون ــده می ت ــات انجام ش ــه تحقیق ــه ب توج
تنهــا اســتفاده از اینترنــت بــر احســاس نزدیکــی نوجوانــان و والدیــن تأثیرگــذار 
نیســت  بلکــه نــوع و میــزان اســتفاده اســت کــه نقــش اساســی را در این مســأله 

ایفــا می کنــد. )پورشــهریاری(.

  تأثیر متقابل خانواده و فضای مجازی
تأثیــر خانــواده و فضــای مجــازی را بایــد بــر یکدیگــر بــه  صــورت دوســویه دیــد. 
همان طــور کــه اســتفاده مفــرط و نامناســب از فضــای مجــازی می توانــد باعــث 
آســیب دیــدن روابــط خانوادگــی شــود، روابــط خانوادگــی سســت و غیرصمیمی 
ــرآوردن  ــرای ب ــازی ب ــای مج ــه فض ــردن ب ــاه ب ــرای پن ــرد ب ــل ف ــث تمای باع
نیازهایــش می شــود. »اتــو« و همــکاران  در تحقیــق خود نشــان دادنــد نوجوانانی 
ــا والدین شــان احســاس می کننــد، روابــط اجتماعــی  کــه نزدیکــی بیشــتری ب
موفق تــری دارنــد. همچنیــن نتایــج تحقیــق »مورهــان«  نشــان می دهــد افــراد 
خانواده هــای ســنتی زمــان بیشــتری را کنــار هــم ســپری کــرده و اوقــات فراغت 
ــان دهنده  ــات نش ــادی از تحقیق ــم زی ــد. حج ــم می گذرانن ــا ه ــتری را ب بیش
ــوع اســتفاده از فضــای  ــر میــزان و ن ــط اجتماعــی و تنهایــی ادراک شــده ب رواب

مجــازی تأثیــر دارد.
ــای  ــه فض ــاد ب ــه اعتی ــکاران روی رابط ــروی« و هم ــه »خس ــی ک در تحقیق
مجــازی در دانش آمــوزان و عملکــرد خانــواده انجــام دادنــد، بــر اهمیــت محیــط 
خانوادگــی در شــدت یافتــن اســتفاده از اینترنــت تأکیــد دارنــد. ایــن تحقیــق 
نشــان داد عملکــرد خانــواده بیشــترین تبیین کننــده احتمــال اعتیاد بــه اینترنت 
در دانش آمــوزان اســت، بنابرایــن نظــارت خانــواده بــر عملکــرد فرزنــدان خــود در 

ــدان دارد.  ــه ای ضــرورت دوچن فضــای مجــازی و بازی هــای رایان
تحقیــق »احمــدی« و همــکاران در نمونــه ای از سراســر ایــران نشــان داد بیــش 
ــان از  ــتفاده فرزندان ش ــی روی اس ــا نظارت ــی ی ــای ایران ــد خانواده ه از 50درص
فضــای مجــازی ندارنــد یــا ایــن نظــارت بســیار انــدک اســت. مطابــق تحقیقــات 

نظارت مناسب زمانی 
صورت می  گیرد كه 
ارتباط بین اعضای 
خانواده مناسب، گرم و 
صمیمی باشد و نظارت 
آلوده به تحكم و اقتدار 
نبوده، همراه با دلسوزی 
و راهنامیی باشد.
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انجام شــده عمــده نظــارت والدیــن بــر فرزنــدان در زمینــه تحصیلــی یا دوســتان 
در محیــط واقعــی اســت، در حالــی کــه آســیب های روانــی و اجتماعــی ناشــی 
از اســتفاده نامناســب از اینترنــت بســیار مخرب  تــر از مســائل مشــکات درســی 
ــا  ــان ب ــن نوجوان ــت بی ــن اســتفاده نابجــا از اینترن ــی اســت. همچنی و تحصیل
تحصیــات پــدر و مــادر، وضــع مالــی خانــواده، میــزان رابطــه خانــواده و میــزان 
آشــنایی خانــواده و به خصــوص نظــارت خانــواده ارتبــاط معنــاداری دارد. رابطــه 
و نظــارت خانــواده نســبت بــه ســایر متغیرهــای خانوادگــی اولویــت دارنــد و بــا 
میــزان اســتفاده نابجــا از اینترنــت از ســوی فرزنــدان همبســتگی باالیــی دارنــد. 
بــه ایــن معنــا کــه هرچــه میــزان رابطــه خانوادگــی بهتــر باشــد و میــزان نظارت 
خانوادگــی بــر اســتفاده فرزنــدان از اینترنــت بیشــتر باشــد، اســتفاده از اینترنــت 
از ســوی آنهــا کاهــش خواهــد یافــت. تحقیقــات انجام شــده در خــارج از کشــور 
نیــز نشــان می  دهــد عوامــل محافظت کننــده در اســتفاده از مطالــب پورنوگرافــی 
شــامل تحصیــات باالتــر والدیــن، وضعیت اقتصــادیـ  اجتماعــی باالتــر و روابط 

بهتــر اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر ارتبــاط دارد. )هــاردی و همــکاران(

رابطه سواد رسانه ای والدین با استفاده اینترنت از سوی فرزندان  
نظــارت مناســب زمانــی صــورت می  گیــرد کــه ارتبــاط بیــن اعضــای خانــواده 
مناســب، گــرم و صمیمــی باشــد و نظــارت آلــوده بــه تحکــم و اقتــدار نبــوده، 
همــراه بــا دلســوزی و راهنمایــی باشــد. از ســوی دیگــر بــرای نظــارت الزم اســت 
از رایانــه و اینترنــت اســتفاده خانوادگــی شــود. مشــاهده شــد کــه تحصیــات 
والدیــن بــا میــزان اســتفاده از اینترنــت رابطــه مثبــت و بــا چگونگــی اســتفاده و 
اســتفاده نابجــا از اینترنــت رابطــه معکــوس دارد. بــر این اســاس می تــوان نتیجه 
گرفــت والدینــی کــه تحصیــات باالتــری دارند، احتمــاالً بــه اســتفاده از اینترنت 
آشــناتر هســتند و بیشــتر از آن اســتفاده می کننــد و می تواننــد الگــوی مناســبی 
ــن  ــه والدی ــن اینک ــند. ضم ــت باش ــا از اینترن ــتفاده بج ــان در اس ــرای نوجوان ب
ــد  ــد و می توانن ــتری دارن ــه ای بیش ــواد رایان ــاالً س ــتر، احتم ــواد بیش دارای س
نظــارت مؤثرتــری بــر اســتفاده فرزنــدان از اینترنــت داشــته باشــند. عکــس ایــن 
موضــوع در متغیــر وضعیــت مالــی خانــواده مشــاهده می شــود. مطابــق نتایــج، 
وضعیــت مالــی خانــواده بــا میــزان اســتفاده از اینترنــت رابطــه معکــوس داشــته 
و بــا اســتفاده های آســیب زا ارتبــاط مســتقیمی دارد. بــرای ایــن دســته نتایــج 
ــی  ــه از نظــر مال ــی ک ــه داد؛ در خانواده های ــل ارای ــد دســته تحلی ــوان چن می ت

تحصیات والدین 
با میزان استفاده از 

اینرنت رابطه مثبت و 
با چگونگی استفاده و 

استفاده نابجا از اینرنت 
رابطه معكوس دارد. 

بر این اساس می توان 
نتیجه گرفت والدینی كه 
تحصیات باالتری دارند، 

احتامالً به استفاده از 
اینرنت آشناتر هستند 
و بیشر از آن استفاده 

می كنند و می توانند 
الگوی مناسبی برای 

نوجوانان در استفاده بجا 
از اینرنت باشند.
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ضعیــف هســتند کمتــر امــکان اســتفاده از رایانــه و اینترنــت در خانــه فراهــم 
ــت از کافی نت هــا اســتفاده خواهنــد  ــرای اســتفاده از اینترن ــدان ب اســت و فرزن
کــرد و همیــن موضــوع باعــث کاهــش نظــارت بــر نحــوه اســتفاده آنان می شــود. 
همچنیــن می تــوان وضعیــت مالــی پایین تــر خانــواده را بــا تحصیــات و ســواد 

رایانــه ای کمتــر والدیــن در ارتبــاط دانســت.

در خانواده هایی كه از 
نظر مالی ضعیف هستند 
كمر امكان استفاده از 
رایانه و اینرنت در خانه 
فراهم است و فرزندان 
برای استفاده از اینرنت 
از كافی نت ها استفاده 
خواهند كرد و همین 
موضوع باعث كاهش 
نظارت بر نحوه استفاده 
آنان می شود. 
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آسیب های مالی و حیثیتی1
شــخص در فضــای مجــازی در معــرض انــواع خطرهــای جانــی، مالــی و آبرویــی 
اســت. طبــق آخریــن آمارهــا از ســازمان اینترپــل در هــر 12 ثانیــه یــک نفــر 
قربانــی جرایــم ســایبری می شــود کــه ایــن آمــار رو بــه افزایــش اســت. در ســال 
2013 جرایــم ســایبری در کل حــدود 113میلیــارد دالر بــه صــورت مســتقیم، 
هزینــه بــه جامعــه جهانــی تحمیــل کــرده اســت و مجرمان توانســته اند در ســال 
ــرای خــود درآمــد بــه دســت  2013 بیــش از 3۸۸میلیــارد دالر از ایــن فضــا ب
بیاورنــد. در واقــع فضــای مجــازی بســتر را بــرای برخــی جرم هــا فراهــم کــرده 
و برخــی جرم هــای تــازه و نــو را بــه وجــود آورده اســت، بــه صورتــی کــه ایــن 
ابــزار را کــه بــه همــان انــدازه مفیــد و کارآمــد اســت بــه وســیله ای خطرنــاک 
تبدیــل کــرده اســت. ایــن موضــوع در کشــور مــا حتــی باعــث شــد نهــادی در 
نیــروی انتظامــی بــه نــام »پلیــس فتــا« تشــکیل شــود تــا بــه جرایــم ســایبری 
رســیدگی کنــد. ایــن نهــاد در ســال 13۹۴، 1۴هــزار و۴00 فقره تمــاس از طرف 
مــردم داشــته اســت کــه نزدیــک نیمــی از آن مربــوط بــه کاهبــرداری اینترنتی 
بــوده اســت.2 در اســتفاده از فضــای مجــازی گریــزی نیســت. پــس تنهــا راهــی 
کــه باقــی می مانــد ایــن اســت کــه بدانیــم از چــه شــیوه هایی ممکــن اســت از 

طریــق ایــن فضــا مــورد فریــب و سوء اســتفاده قــرار بگیریــم.

1  - اسام برای آبروی مؤمن اهمیت فوق العاده ای قائل است:

لِلَّــِه َعــزَّ َو َجــلَّ ِفــی ِبــَاِدِه َخْمــُس ُحــرٍَم: ُحرَْمُة رَُســوِل اللَّــِه َو ُحرَْمــُة آِل رَُســوِل اللَِّه َو ُحرَْمــُة ِكَتاِب اللَّــِه َعزَّ َو 

َجــلَّ َو ُحرَْمــُة كَْعَبــِة اللَّــِه َو ُحرَْمــُة الُْمؤِْمِن )کافــی، ج 8، ص 107، ح 82، امام صادق علیه الســام(

»بــرای خداونــد عزوجــل در رسزمین هایــش پنــج حرمــت وجــود دارد: حرمت رســول خدا، حرمت آل رســول 

خــدا، حرمــت کتــاب خــدای عزوجــل، حرمت کعبه خــدا و حرمــت مؤمن.«

فضــای مجــازی بــه دلیــل عمومیتــی کــه دارد، به راحتــی آبــروی دیگــران را در معرض آســیب قــرار می دهد. 

کافــی اســت مــنت یــا تصویــری علیــه شــخصی مثاً در ســایتی گذاشــته شــود تــا بــا هربــار ورود کاربــران به 

آن ســایت گنــاه هتک حرمــت مؤمــن بــرای شــخص نوشــته شــود، بنابرایــن خطرهای فضــای مجــازی از این 

حیــث از فضــای حقیقــی بیشــر اســت، زیــرا گفــنت مطلبــی حــرام در فضــای حقیقی یک بــار ارتــکاب گناه 

اســت، امــا یک بــار نوشــنت آن در فضــای مجــازی می توانــد چندیــن و چندبــار ارتکاب گناه حســاب شــود و 

همچنــان در حــال اضافــه شــدن بــه دفعــات ارتــکاب حتــی بعد از مرگ شــخص باشــد.

2  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941218000594

طبق آخرین آمارها از 
سازمان اینرپل در هر 

12 ثانیه یک نفر قربانی 
جرایم سایری می شود 

که این آمار رو به 
افزایش است.
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  سرقت حقیقی با استفاده از اطالعات فضای مجازی
ســارقان بــا اســتفاده از امکانــات موجــود در فضــای مجــازی تــاش می کننــد تــا 

در محیــط حقیقــی دســت بــه ســرقت بزننــد. از جمله:
 افشــای نشــانی منــزل و محــل کار والدیــن، رمــز کارت بانکــی، روشــن کردن 

دوربیــن رایانــه و... بــه وســیله کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجازی.
زمــان  تفریحــی،  گشــت و گذارهای  گران قیمــت،  خریدهــای  افشــای   
ــوی  ــودکار )Location( و... از س ــی خ ــت مکان ــزل، موقعی ــور در من ــدم حض ع
کاربــران بزرگســال در شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام کــه بــا هــدف 
ــتفاده  ــث سوءاس ــا باع ــده، ام ــام ش ــا چشــم و همچشــمی انج ــانی ی اطاع رس

ســارقان می شــود.

  سرقت از حساب بانکی به  صورت مجازی
ــاق  ــری اتف ــردن حســاب های کارب ــق هــک ک ــی معمــوالً از طری دزدی اینترنت
می افتــد. بــرای هــک کــردن نیــاز اســت کــه تــا هکــر، بدافــزار حــاوی ویــروس 

را بــه سیســتم کاربــر منتقــل کنــد.
ــر  ــی کارب ــدون آگاه ــروس ب ــد وی ــه مانن ــتند ک ــی هس ــا برنامه های بدافزاره
روی سیســتم نصــب می شــوند. ایــن بدافزارهــا معمــوالً موقــع مراجعــه کاربــر 
ــتم  ــناخته وارد سیس ــای ناش ــک روی لینک ه ــر و کلی ــایت های نامعتب ــه س ب
می شــوند. بــا ورود ایــن بدافــزار سیســتم کاربــر هــک می شــود و انتشــاردهنده 
ــر  ــد. هک ــته باش ــی داش ــتم دسترس ــات سیس ــه اطاع ــد ب ــروس می توان وی

ــرد. ــه کار می  ب ــور ب ــه دو منظ ــات را ب ــه اطاع ــی ب دسترس
یــک دســته از بدافزارهــا قصــد اخــاذی و سوءاســتفاده از کاربــر را دارنــد. بــه ایــن 
صــورت کــه اطاعــات شــخصی سیســتم رایانــه کاربــر را بــه ســرقت می برنــد. 
ایــن اطاعــات می توانــد شــامل اطاعاتــی باشــد کــه ارزش مالــی یــا حیثیتــی 

دارنــد. بــا هــر دوی ایــن اطاعــات می تــوان از کاربــر اخــاذی مالــی کــرد.
دســته دیگــر از ایــن بدافزارهــا از همــان اول جیــب کاربــر را هــدف می گیرنــد. به 
ایــن صــورت کــه هنگام خریــد اینترنتــی اطاعــات کارت بانکی مثل رمــز کارت، 
رمــز دوم و رمــز خریــد اینترنتــی را ســرقت می کننــد. بــه ایــن ترتیــب بــدون 
اینکــه کاربــر متوجــه شــود یــا حســاب بانکــی اش خالــی می شــود یــا بــه نــام او 

از حســابش سوء اســتفاده خواهــد شــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه هیــچ عنــوان نبایــد رمزهــای مختلــف کارت 

دزدی اینرنتی معموالً 
از طریق هک کردن 
حساب های کاربری 
اتفاق می افتد. برای 
هک کردن نیاز است که 
تا هکر، بدافزار حاوی 
ویروس را به سیستم 
کاربر منتقل کند.
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بانکــی را بــه هــر طریقــی در اختیار افــراد غریبــه قــرار داد. از طرف دیگــر معموالً 
وقتــی در مرورگرهــای اینترنتــی بــا اســتفاده از رمــز وارد یکــی از حســاب های 
کاربــری خــود می شــویم، مرورگــر از مــا می پرســد کــه آیــا تمایــل داریــم رمــز 
عبــور مــا را ذخیــره کنــد تــا در مــوارد بعــدی بــدون نیــاز بــه وارد کــردن آن وارد 
حســاب کاربــری بشــویم، بهتــر اســت همیشــه در ایــن مواقــع گزینــه خیــر را 
انتخــاب کنیــد، مخصوصــاً اگــر از رایانــه شــخصی خــود اســتفاده نمی کنیــد یــا 
در کافی نــت هســتید. ذخیــره رمــز عبــور بــه نفــر بعــدی کــه بــه آن سیســتم 
دسترســی داشــته باشــد، امــکان هــر نــوع سوء اســتفاده ای از اطاعــات شــخصی 

ــد. ــما را می ده ش
برخی از شیوه های سرقت اینترنتی عبارتند از:

 هک و نفوذ در ای میل و رایانه های شخصی به  صورت سخت افزاری 
 استفاده از فرم های مشخصات اینترنتی جعلی

 ای میل های برنده شدن در قرعه کشی بانک و جوایز تلویزیونی 
 پیام هایــی کــه ظاهــراً از طــرف بانــک فرســتاده شــده و از کاربــر می خواهــد 
ــراد در حســاب، شــماره خاصــی را شــماره گیری  ــه دلیــل وجــود ای ــا مثــاً ب ت

کنند.
 ایجاد درگاه های جعلی دریافت و پرداخت بانک ها 

ــی از  ــی و جعل ــرکت های غیرواقع ــازمان ها و ش ــانی های س ــا و نش  پیونده
طریــق ای میــل ارســال می شــود. ایــن نشــانی ها بــا نشــانی های اصلــی تنهــا در 

یــک یــا دو حــرف تفــاوت دارنــد.
 ارســال ای میل هــای مشــکوک حــاوی ضمیمــه نرم افــزاری کــه اغلــب حــاوی 
پیونــدی بــه یــک وب ســایت هســتند و در بیشــتر مــوارد حــاوی بدافزار هســتند. 

)فیشینگ(
 نصب برنامه های کلیدخوان و برنامه های هدایت کننده )فارمینگ(

 و...

پیوندها و نشانی های 
سازمان ها و رشکت های 

غیرواقعی و جعلی از 
طریق ای میل ارسال 

می شود. این نشانی ها با 
نشانی های اصلی تنها در 

یک یا دو حرف تفاوت 
دارند.
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  زورگیری اینترنتی
ــه  ــود ک ــه می  ش ــی گفت ــه فعالیت  های ــی1 ب ــی اینترنت ــا زورگوی ــری ی زورگی
ــال انجــام  ــزار دیجیت ــت و اب ــق اینترن ــران از طری ــر و آزار دیگ ــدف تحقی ــا ه ب
می  شــود. انتشــار تصاویــر خصوصــی، ناســزاگویی، تهدیــد، انتشــار تصاویــر یــا 
ــام  ــال پی ــی، ارس ــبکه اجتماع ــه ش ــردن صفح ــک ک ــی، ه ــات خصوص مکالم
تهدیــد و شــایعه پراکنی از طریــق اینترنــت از انــواع مختلــف ایــن جــرم اســت. 
بــه گــزارش »پلیــس فتــا« هتــک حیثیــت از طریــق فضــای مجــازی دومیــن 
جــرم ســایبری بــزرگ در کشــور ماســت و پرونده هــای زیــادی بــه ایــن دلیــل 

ــه آنهــا ضــرورت دارد.  تشــکیل شــده اســت کــه توجــه ب
ــه از  ــی ک ــوم از نوجوانان ــدود یک س ــکا ح ــد در امری ــان می  دهن ــات نش تحقیق
ــرار  ــه ق ــی خصمان ــای اینترنت ــدف فعالیت  ه ــد ه ــتفاده می کنن ــت اس اینترن
گرفته انــد، 15درصــد از نوجوانــان اعــام کردنــد فــردی اطاعــات شــخصی آنهــا 
ــورد آنهــا در  ــد شــایعاتی در م را منتشــر کــرده اســت، 13درصــد اعــام کردن
فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت، 3درصــد اعــام کردنــد ای میــل یــا پیــام 
تهدیدآمیــزی دریافــت کرده  انــد و 6درصــد اعــام کردنــد عکــس یــا ویدیــوی 
ــای  ــن زورگویی  ه ــت. ای ــده اس ــر ش ــت منتش ــا در اینترن ــت آوری از آ  نه خجال
اینترنتــی بســته بــه موقعیــت می  توانــد تهدیدآمیــز و تأثیــرات نامایمی داشــته 

باشند.
زورگویــی اینترنتــی تأثیــرات بســیاری بــر قربانیــان می  گــذارد. از ایــن تأثیــرات 
می  تــوان بــه افســردگی، اضطــراب، گوشــه  گیری، تــرک تحصیــل، پرخاشــگری و 

نهایتــاً خودکشــی اشــاره کرد. 
ــی  ــورد زورگوی ــه م ــی ک ــد از کودکان ــد 20درص ــان می  ده ــا نش ــی آماره برخ
ــه خودکشــی فکــر می  کننــد و 10درصــد از ایــن  ــد، ب اینترنتــی قــرار می گیرن
افــراد اقــدام بــه خودکشــی می  کننــد کــه خوشــبختانه تــاش عــده زیــادی از 
آنهــا موفقیت آمیــز نیســت.2 تحقیقــات انجام شــده درباره خودکشــی بزرگســاالن 
ــی  ــد، ول ــه خودکشــی می  کنن ــدام ب ــردان اق ــر م ــان دوبراب ــد زن نشــان می  ده
ــق  ــان اســت. تحقی ــر زن ــردان دو براب ــرگ ناشــی از خودکشــی در م ــزان م می
انجام شــده در هلنــد نشــان داده اســت خودکشــی ناشــی از زورگویــی اینترنتــی 

1 Cyber Bulling

2  https://cyberbullyradar.com/

برخی آمارها نشان 
می  دهد 20درصد از 
کودکانی که مورد 
زورگویی اینرنتی قرار 
می گیرند، به خودکشی 
فکر می  کنند و 10درصد 
از این افراد اقدام به 
خودکشی می  کنند 
که خوشبختانه تاش 
عده زیادی از آنها 
موفقیت آمیز نیست.
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بیشــتر از خودکشــی ناشــی از زورگویــی در فضــای آف الیــن اســت )فن گیــل، 
ودل و تنیلــون(. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بســیاری از نوجوانــان و 
جوانــان بــه دلیــل تــرس از عواقــب آن و تــرس از بدنامــی، هیــچ  گاه دربــاره ایــن 
زورگویی  هــای اینترنتــی اطاعــی بــه بزرگســاالن یــا افــراد مســئول نمی  دهنــد. 
در نتیجــه آمارهــا و اخبــار منتشرشــده در ایــن زمینــه بســیار کمتــر از حجــم 
آســیب حقیقــی ناشــی از زورگویــی اینترنتــی اســت. با توجــه به ناشــناس بودن 
افــراد در شــبکه  های اجتماعــی، زورگویی هــای اینترنتــی در بســیاری از مــوارد 

قابــل ردیابــی نیســتند.
همچنیــن بــه اشــتراک گذاری مطالــب، تصاویــر و هرگونــه محتوایی کــه صاحب 
آن اجــازه انتشــار آن را نــداده، از مصادیــق افشــای راز اســت و نباید بدون داشــتن 
ــد  ــر اینکــه نبای ــرد و مهم ت ــه اشــتراک گذاشــت و منتشــر ک ــا را ب اجــازه، آنه

اطاعــات شــخصی و خانوادگــی را منتشــر کــرد.
ــران در فضــای مجــازی،  ــان کارب ــت پنه ــه هوی ــا توجــه ب ــه ب ــت اینک در نهای
ــود،  ــاد می  ش ــازی ایج ــای مج ــق فض ــا از طری ــه تنه ــی ک ــات نزدیک ارتباط
از مصادیــق اطمینــان مذمــوم اســت، بنابرایــن نبایــد قبــل از احــراز هویــت و 

ــرد. ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــران، ب ــی کارب شــناخت قطع

  جعل اکانت 
جعــل اکانــت هــم از شــیوه های رایــج کاهبــرداری اینترنتــی اســت. بســیاری 
ــدا  ــه اصطــاح »فیــک« پی ــا ب ــدل ی ــی ب ــد از مدت ــروف بع از نرم افزارهــای مع
ــم  ــی و ه ــد اخــاذی اینترنت ــن ســایت ها هــم می توان ــت در ای ــد. فعالی می کنن

مالــی بــه شــیوه هایی کــه گفتــه شــد در پــی داشــته باشــد.
ــهور  ــاالن مش ــری فع ــاب کارب ــان حس ــا هم ــت ی ــل اکان ــی از جع نمونه های
اینترنتــی از بازیگــران و هنرمنــدان گرفتــه تــا برنــد شــرکت ها و ســازمان های 

ــوع پیوســته اســت. ــه وق ــرای کاهبــرداری ب ــف ب مختل
ــز« یکــی از ابزارهــای  ــدار »کلــش آف کلن ــگان و پرطرف ــازی رای ــال ب ــرای مث ب
کاهبــرداری مجرمــان ســایبری شــده اســت. بــا توجــه به اینکــه در بــازی کلش 
آف کلنــز، بــرای رســیدن بــه اکانت هــای باالتــر نیــاز بــه صــرف زمــان بیشــتر 
بــازی اســت بســتری بــرای کاهبــرداری شــده اســت، برخــی عاقه منــدان ایــن 
بــازی کــه زمــان یــا حوصلــه ندارنــد، بــه دنبــال خریــد مراحــل باالتــر ایــن بازی 

هستند.

همچنین به 
اشراک گذاری مطالب، 

تصاویر و هرگونه 
محتوایی که صاحب 

آن اجازه انتشار آن را 
نداده، از مصادیق افشای 

راز است و نباید بدون 
داشنت اجازه، آنها را به 

اشراک گذاشت و منتر 
کرد و مهم تر اینکه نباید 

اطاعات شخصی و 
خانوادگی را منتر کرد.
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همیــن امــر باعــث شــده تــا برخــی کاربــران کــه بــه اکانت هــای بــاال رســیده اند 
اقــدام بــه فــروش اکانــت خــود کننــد. در این تبلیغــات دروغیــن، عاقه منــدان را 
تشــویق بــه خریــد می کننــد و بعــد از دریافــت وجــه کــه بــه  صــورت اینترنتــی 
ــالی  ــت ارس ــا اکان ــود ی ــال نمی ش ــدار ارس ــرای خری ــی ب ــود اکانت ــز می ش واری

ــد. عمــل نمی کن
یــا در نمونــه ای دیگــر مجرمــان، اکانــت فــردی را کــه در ایــن بــازی پیشــرفت 
داشــته اســت هــک کــرده و بــه ای میــل فــرد دسترســی پیــدا می کننــد و از این 

طریــق اکانــت فــرد را بــه شــخص ســوم می فروشــند.1 
مهم تریــن نکتــه ای کــه بــرای جلوگیــری از قربانی شــدن به وســیله کاهبــرداران 
اینترنتــی وجــود دارد، اصــل اعتمــاد نکــردن بــه کســانی اســت که نمی شناســیم. 
ایــن مــورد دربــاره وب ســایت های ناشــناس هــم بایــد رعایــت شــود. بهتــر اســت 
ــم و  ــر و شناخته شــده اســتفاده کنی ــع معتب ــردی از مناب ــع وب گ همیشــه موق

مراقــب تک تــک کلیک هــای خــود در ایــن فضــا باشــیم.

  تبلیغات وسوسه انگیز
ایــن تبلیغــات می توانــد بــا شــماره پیامــک ارســال انبــوه بــه تلفــن همــراه فــرد 
فرســتاده شــود، می توانــد از طریــق ای میــل دریافــت شــود یــا هنــگام کلیــک 
در ســایت های غیرمجــاز و نامعتبــر بــه عنــوان تبلیغــات حاشــیه یــا بــه  صــورت 

پــاپ آپ دیــده شــود.
محتــوای بیشــتر ایــن تبلیغــات بــه کاربــر می گویــد کــه برنــده جایــزه ای شــده 
اســت و بــرای دریافــت آن یــا بایــد مبلغــی را بــه حســابی بانکــی واریــز کنــد یــا 
شــماره کارت بانکــی و رمزهــای آن را بــرای جایــی ارســال کنــد. در مــورد اول، 
فــرد مال باختــه می شــود چــون جایــزه ای در کار نیســت و در مــورد دوم امــکان 

سوء اســتفاده از کارت بانکــی وجــود دارد.
بانــک مرکــزی در این بــاره بــه شــهروندان هشــدار داده اســت کــه: »اشــخاصی 
ــات از  ــه اطاع ــف تخلی ــای مختل ــی )تکنیک ه ــا اســتفاده از فیشــینگ تلفن ب
ــا وب ســایت های تقلبــی( و به کارگیــری روش هــای مهندســی  طریــق تلفــن ی
اجتماعــی و بــا اســتفاده از ترفندهــای مختلــف از کاربــران می خواهنــد اطاعات 

1  http://alef.ir/380424

مهم ترین نکته ای 
که برای جلوگیری از 
قربانی شدن به وسیله 
کاهرداران اینرنتی 
وجود دارد، اصل اعتامد 
نکردن به کسانی است 
که منی شناسیم. این مورد 
درباره وب سایت های 
ناشناس هم باید رعایت 
شود. بهر است همیشه 
موقع وب گردی از منابع 
معتر و شناخته شده 
استفاده کنیم و مراقب 
تک تک کلیک های خود 
در این فضا باشیم.
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محرمانــه مربــوط بــه کارت یــا حســاب بانکی شــان را از طریــق تلفــن وارد کــرده 
و دســتورهای خــود را در قالــب تلفــن گویــا بــه مشــتری اعــام کننــد و از ایــن 

ــد. ــا کرده ان ــی را متوجــه مشــتریان بانک ه ــل توجه ــای قاب ــق زیان ه طری
همچنیــن افــرادی ســودجو از طریــق ارســال پیامــک  و دادن وعده اعطــای جوایز 
چنــد ده میلیــون تومانــی بــه مشــترکین تلفــن همــراه، آنــان را دعــوت بــه وارد 
کــردن اطاعــات حســاب بانکــی خــود مثــل شــماره کارت و رمز اینترنتــی کرده 

و از ایــن طریــق از حســاب آنــان برداشــت می کننــد.«1

1  هشدار بانک مرکزی به شهروندان

 http://www.cbi.ir/showitem/11782.aspx

محتوای بیشر این 
تبلیغات به کاربر 
می گوید که برنده 

جایزه ای شده است و 
برای دریافت آن یا باید 

مبلغی را به حسابی 
بانکی واریز کند یا 

شامره کارت بانکی و 
رمزهای آن را برای جایی 
ارسال کند. در مورد اول، 

فرد مال باخته می شود 
چون جایزه ای در کار 

نیست و در مورد دوم 
امکان سوء استفاده از 

کارت بانکی وجود دارد.
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کاهش حساسیت ها و افزایش شبهات1 
فضــای مجــازی عمومــاً افــراد را به ســمت کاهش حساســیت نســبت به شــبهات 
دینــی و توهین هــای مذهبــی می بــرد. از آنجایــی کــه ماهیــت فضــای مجــازی 
شــور و هیجــان اســت، در چنیــن فضایــی بایــد کوتاه بنویســید و اطاعات شــما 
جــذاب و خبــری باشــد. ایــن جــذاب و خبــری بــودن عمدتاً یــا در هیجان اســت 
ــه   ــا ب ــه  صــورت ســازمان یافته ی ــا ب ــا در ابتــذال. در ایــن بیــن شــبهه هایی ی ی
صــورت شــوخی و مــزاح، در ذهــن مخاطبــان وارد می شــود. پاســخ یافتــن بــرای 
ــد،  ــدی را می طلب ــه ای ج ــت و مطالع ــر اس ــبهات، زمان گی ــؤال ها و ش ــن س ای
ــح از فضــای  ــرای کســب هیجــان و تفری ــراد بیشــتر ب ــی کــه اف ــی از آنجای ول
مجــازی اســتفاده می کننــد، آســتانه تحریــک در آنهــا بــاال رفتــه اســت و عمومــاً 
حوصلــه مطالعــه جــدی را ندارنــد. همیــن موضــوع باعــث رهــا شــدن شــبهه در 

ذهــن مخاطــب می شــود.
اگــر فــردی هــم پاســخ بــه ایــن شــبهه یــا ســؤال را بدانــد و بخواهــد درصــدد 
پاســخگویی بــه آنهــا برآیــد، بایــد وقــت زیــادی را صــرف ایــن کار کنــد. از طرفی 
پاســخ بــه شــبهه، چنان چــه عالمانــه و هدفمندشــده طراحی شــده باشــد، زمان 
زیــادی صــرف می کنــد و بایــد از منابــع مختلــف اســتدالل آورده شــود. همیــن 
موضــوع باعــث طوالنــی شــدن متــن می شــود. از آنجایــی کــه افــراد در فضــای 
مجــازی بــه هیجــان زیــاد عــادت کرده انــد و حوصلــه مطالعــه جــدی در ایــن 
فضــا از آنهــا گرفتــه شــده اســت، متــن نوشته شــده از ســوی وی بــدون مخاطب 
باقــی می مانــد. از آنجایــی کــه ماهیــت وجــودی فــرد در فضــای مجــازی دیــده 
ــا ارتباطاتــش را  شــدن اســت، چنیــن فــردی پــس از مدتــی مجبــور اســت ی
محــدود کنــد یــا حساســیت خــود را کاهــش دهــد. در همیــن زمینــه پژوهــش 

1  - در فضــای مجــازی انبوهــی از اطاعــات درســت و غلــط به هــم آمیختــه و در معــرض دید کاربــران قرار 

می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب احتــامل گمراهــی آنهــا افزایــش می یابــد. به خصــوص کــه انســان بایــد بســیار 

مراقــب باشــد از چــه کســی اطاعــات می گیــرد و در واقــع بــه ســخن چــه کســی گــوش می دهــد، زیــرا بنــا 

بــر روایــت اگــر انســان بــه ســخن گویی گــوش دهــد، بنــده او شــده اســت.

ْمَع َو الَْبرَصَ َو الُْفؤاَد كُلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسؤاًُل )ارسا/ 36( َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

»از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى مكن چرا كه گوش و چشم و دل همه مسئول اند.«

ِبیٌن )نور/ 12( لَّْو اَل إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمؤِْمُنوَن َو الُْمؤِْمَناُت ِبأَنُفِسِهْم َخْیرًا َو َقالُواْ َهَذا إِْفٌك مُّ

فضای مجازی عموماً 
افراد را به سمت کاهش 
حساسیت نسبت 
به شبهات دینی و 
توهین های مذهبی 
می برد. از آنجایی که 
ماهیت فضای مجازی 
شور و هیجان است، در 
چنین فضایی باید کوتاه 
بنویسید و اطاعات شام 
جذاب و خری باشد. 
این جذاب و خری بودن 
عمدتاً یا در هیجان است 
یا در ابتذال.
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ــتفاده  ــزان اس ــت و می ــان عضوی ــدت زم ــن م ــد بی ــان می ده ــده1 نش انجام ش
از فیس بــوک رابطــه معنــادار معکــوس و بیــن واقعــی تلقــی کــردن محتــوای 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی و هویــت دینــی کاربــران رابطــه معنــادار مثبتــی 
وجــود دارد؛ یعنــی هرچــه مــدت زمــان عضویــت و میــزان اســتفاده از فیس بوک 
افزایــش پیــدا کنــد، هویــت دینــی کاربــران ضعیف تــر می شــود. وجــود رابطــه 
معکــوس و معنــادار هویــت دینــی بــا تعامــل در فیس بــوک نشــان می دهــد کــه 
متناســب بــا افزایــش میــزان اســتفاده و مــدت زمــان عضویــت در ایــن شــبکه 
ــود و  ــی می ش ــتخوش دگرگون ــی دس ــت دین ــای هوی ــان، مؤلفه ه ــان جوان می
ــه  ــی ب ــی انتخاب ــت دینــی، ماهیت ــه شــاخص های هوی احســاس تعلق خاطــر ب
خــود می گیــرد و در نتیجــه برخــی از ابعــاد هویــت دینــی تضعیــف می شــود. 
یافته هــای »رفعت جــاه« و »شــکوری«، »عباســی قــادی« و »احمدپــور« و 
»قــادرزاده« نیــز حکایــت از همیــن امــر اســت. یافتــه ایــن پژوهــش همچنیــن 
ــزان  ــن آســیب، می ــل ای ــرد در مقاب ــده ف نشــان می دهــد عامــل محافظت کنن
ــی  ــوای شــبکه های اجتماع ــردن محت ــی نک ــی تلق ــانه ای وی و واقع ســواد رس

اســت.

»چــرا هنگامــى كــه ایــن ]تهمــت[ را شــنیدید، مــردان و زنــان بــا ایامن نســبت بــه خــود )اهل ایــامن( گامن 

خیــر نردنــد و نگفتنــد این دروغى آشــكار اســت.«

إِْفــٌك دروغــی اســت کــه در جامعــه موجــی بیافرینــد و اذهــان را مشــوش كنــد. )مجمع البیــان، ذیــل نــور/ 

)19

ــا لَْیــَس لَكُــم ِبــِه ِعلٌْم َو تَْحَســُبونَُه َهیًِّنا َو ُهَو ِعنــَد اللَِّه َعِظیٌم  وْنـَـُه ِبأَلِْســَنِتكُْم َو تَُقولُــوَن ِبأَْفوَاِهكــُم مَّ إِذْ تَلَقَّ

)نــور/ 15(

»شــایعه را از زبــان یكدیگــر می گرفتیــد و بــا دهــان خود ســخنى می گفتیــد كه بــه آن یقین نداشــتید و آن 

را كوچــك می پنداشــتید، در حــاىل كــه نــزد خــدا بزرگ اســت.«

ا یَكُوُن لََنا أَن نََّتكَلََّم ِبِه إِذَا ُسْبَحانََك َهَذا بُْهَتاٌن َعِظیٌم )نور/ 16( َو لَْو اَل إِذْ َسِمْعُتُموُه ُقلُْتم مَّ

»چــرا هنگامــى كــه آن را شــنیدید نگفتیــد مــا حــق نداریــم كه به این ســخن تكلم كنیــم. خداونــدا منزهى 

تو ایــن بهتــان بزرگى اســت؟!«

یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا إِْن جاءَكُْم فاِســٌق ِبَنَبــإٍ َفَتَبیَُّنوا أَْن تُصیُبــوا َقْوماً ِبَجهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعىل مــا َفَعلُْتْم ناِدمیَن 

)حجرات/ 6(

»اى كســاىن كــه ایــامن آورده ایــد اگــر شــخص فاســقى خــرى بــراى شــام آورد، دربــاره آن تحقیــق كنیــد تــا 

مبــادا بــه گروهــى از روى نــاداىن آســیب برســانید و از كــرده خــود پشــیامن شــوید.«

نْیا َو اْلِخرَِة )نور/ 19( إِنَّ الَّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَشیَع الْفاِحَشُة ِفی الَّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَلیٌم ِفی الدُّ

1  قاسمی و همکاران، 1391

نظریه لوث مسئولیت 
می گوید زمانی که فرد 
در محیطی اجتامعی با 
مشکل یا نابهنجاری ای 

روبه رو می شود، هرچه 
تعداد افراد دخیل در آن 
موقعیت اجتامعی بیشر 

باشد، احتامل بیشری 
دارد که برای بهبود آن 

مشکل اقدام نکند و 
این استدالل را در ذهن 
بپرورد که اگر موضوع 

مهمی بود، دیگران به آن 
می پرداختند. 
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نظریــه دیگــر، اثــر لــوث مســئولیت اســت. ایــن نظریــه می گویــد زمانی کــه فرد 
در محیطــی اجتماعــی بــا مشــکل یــا نابهنجــاری ای روبــه رو می شــود، هرچــه 
تعــداد افــراد دخیــل در آن موقعیــت اجتماعــی بیشــتر باشــد، احتمال بیشــتری 
ــن  ــن اســتدالل را در ذه ــد و ای ــدام نکن ــود آن مشــکل اق ــرای بهب ــه ب دارد ک
بپــرورد کــه اگــر موضــوع مهمــی بــود، دیگــران بــه آن می پرداختنــد. بــه ایــن 
ترتیــب از خــود ســلب مســئولیت می کنــد؛ البتــه در صورتــی کــه بــرای حــل 
مشــکل از ســمت فــردی اقدامــی صــورت بگیــرد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد 
کــه دیگــران نیــز بــه حمایــت از او برخیزنــد. در فضــای مجــازی نیــز همیــن 
موضــوع می توانــد رخ دهــد و بــا توجــه بــه مخاطبــان بیشــمار فضــای مجــازی، 
ــد بســیار چشــم گیر باشــد. خصوصــاً در بخشــی  ــوث مســئولیت می توان ــر ل اث
ــانی  ــایت های اطاع رس ــی و س ــبکه های اجتماع ــاً ش ــازی )مث ــای مج از فض
عمومــی از جملــه Wikipedia( کــه از ســوی عــده ای خــاص قابــل هــک و اصاح 
اســت و نظــرات مخالــف به راحتــی قابــل حــذف هســتند )بــرای مثــال، حــذف 

صفحــه حمایــت از انتفاضــه از فیس بــوک(.

پژوهش انجام شدهنشان 
می دهد بین مدت 
زمان عضویت و میزان 
استفاده از فیس بوک 
رابطه معنادار معکوس 
و بین واقعی تلقی 
کردن محتوای شبکه های 
اجتامعی مجازی و 
هویت دینی کاربران 
رابطه معنادار مثبتی 
وجود دارد؛ یعنی هرچه 
مدت زمان عضویت 
و میزان استفاده از 
فیس بوک افزایش پیدا 
کند، هویت دینی 
کاربران ضعیف تر 
می شود. 
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بی بندوباری و فساد اخاقی 
بدون شــک مهم  تریــن آســیب محتوایــی در فضــای مجــازی، محتــوای 
پورنوگرافــی اســت. پورنوگرافــی کــه از دیربــاز در حــال تولیــد بــوده اســت، بــا 
ــرد و  ــدا ک ــه و بســیار وســیع پی اســتفاده از فضــای مجــازی رشــدی قارچ  گون
در حــال حاضــر تجارتــی بســیار ســودآور اســت و ســاالنه بالــغ بــر 1۴میلیــارد 
دالر ســود بــه همــراه دارد. در حــال حاضــر 12درصــد کل فضــای اینترنــت بــه 
ســایت های پورنوگرافــی اختصــاص دارد و بــرآورد می  شــود 10درصــد کل 
ــی(  ــی و کرازب ــود. )توه ــدل می ش ــت ردوب ــن صنع ــک در ای ــارت الکترونی تج
ــت.  ــا نیس ــه م ــه جامع ــص ب ــا مخت ــی تنه ــی از پورنوگراف ــیب  های ناش آس
در کشــورهای غربــی، از جملــه کشــور امریــکا کــه مهــد پورنوگرافــی اســت و 
بیشــتر محتــوای پورنوگرافــی جهــان را تولیــد می کنــد، بــه آســیب های ناشــی 
از محتواهــای جنســی واقــف هســتند و تحقیقــات بســیاری در این زمینــه انجام 
ــد. تحقیقــات نشــان می دهــد درصــد بســیار باالیــی از مــردان و درصــد  داده  ان
قابــل توجهــی از زنــان دایمــاً از ســایت های جنســی بازدیــد می کننــد )کرازبــی(. 
در ادبیــات پژوهشــی بــه مــواردی از قبیــل اعتیــاد بــه پورنوگرافــی یــا اســتفاده 
اجبــاری از پورنوگرافــی برخــورد می کنیــم. ایــن تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه 
درصــد باالیــی از ایــن افــراد بــه تماشــای تصاویــر جنســی اعتیــاد پیــدا کرده انــد 
ــا  ــرادی ب ــر دیگــر در اختیــار آنهــا نیســت. چنیــن اف و اســتفاده از ایــن تصاوی
آگاهــی از نامناســب بــودن ایــن تصاویــر و با وجــود اینکه اســتفاده از ایــن تصاویر 
زندگــی شــخصی و اجتماعــی و حتــی شــغلی آنهــا را شــدیداً تحــت تأثیــر قــرار 
داده اســت، نمی تواننــد از مراجعــه بــه ایــن قبیــل ســایت  ها خــودداری کننــد و 
ترک  هــای موقتــی آنهــا معمــوالً نــاکام اســت. ایــن موضــوع چنــان در جوامــع 
غربــی رواج دارد کــه تحقیقــات گســترده  ای بــرای درمــان ایــن نــوع از اعتیــاد 
پیشــنهاد شــده اســت. آموزه هــای اســامی اعــام می کننــد کــه شــهوت انســان 
را پایانــی نیســت. شــهید »مرتضــی مطهــری« در کتــاب »آشــنایی بــا قــرآن«، 
ــدازه آزادی در مســائل جنســی بیشــتر باشــد،  ــه هــر ان جلــد ۴ می گوینــد: »ب
التهــاب فــرد زیادتــر می شــود، زیــرا غریــزه جنســی تنهــا ظرفیــت جســمانی 

نــدارد بلکــه ظرفیــت روحــی هــم دارد.«
تحقیقــات متعــدد نشــان داده اســت کــه مشــاهده ایــن تصاویــر تنهــا آســیب 
فــردی در پــی نــدارد و آســیب  هایی بــرای جامعــه بــه همــراه دارد. تحقیقــات 

تحقیقات نشان می  دهد 
بلوغ زودرس، آسیب 

دیدن روابط اجتامعی، 
افرسدگی، احساس 
گناه، خودارضایی، 

آغاز زودهنگام روابط 
جنسی، انحرافات 

جنسی، تجاوز جنسی، 
به تأخیر افتادن ازدواج 

و کاهش بهره وری شغلی 
با مشاهده تصاویر 

پورنوگرافی رابطه دارد.
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ــردگی،  ــی، افس ــط اجتماع ــدن رواب ــیب دی ــوغ زودرس، آس ــد بل ــان می  ده نش
احســاس گنــاه، خودارضایــی، آغــاز زودهنــگام روابط جنســی، انحرافات جنســی، 
تجــاوز جنســی، بــه تأخیــر افتــادن ازدواج و کاهــش بهره وری شــغلی با مشــاهده 
تصاویــر پورنوگرافــی رابطــه دارد. تــا چنــدی پیــش تصــور می شــد کــه مشــاهده 
تصاویــر جنســی تنهــا بــرای افــراد مجــرد آسیب  زاســت. تحقیقــات اخیــر نشــان 
می  دهــد میــزان آســیب افراد متأهــل کمتر از آســیب افــراد مجرد نیســت )رایت 
و رانــدال(. مواجهــه مســتمر بــا ایــن قبیــل تصاویــر باعــث می  شــود بســیاری از 
اعمــال و رفتارهــای قبیــح و مجرمانــه بــرای فــرد عادی ســازی شــود و همچنیــن 
ــی جنســی، انحــراف  ــرار گیــرد. بی  وفای ــرد ق ــار ف اطاعــات اشــتباهی در اختی
جنســی، نارضایتــی جنســی، نارضایتــی زناشــویی، نارضایتــی از جســم خــود و 
جســم همســر، طــاق و... از ایــن دســت آســیب  ها بــر بنیــاد خانــواده هســتند. با 
توجــه بــه اینکــه یکــی از مصارف آســیب زا از فضــای مجــازی، اســتفاده از تصاویر 
پورنوگرافــی اســت، بایــد دربــاره تأثیــر پورنوگرافی بــر بنیان های روابط زناشــویی 
ــد  ــان می ده ــی نش ــان وکای امریکای ــده می ــی انجام ش ــرد. زمینه یاب ــت ک دق
بیشــتر آنهــا معتقدنــد کــه فضــای مجــازی نقش قابــل ماحظــه ای بــر طاق ها 
در ســال های اخیــر ایفــا کــرده اســت. در مــوارد منجــر بــه طــاق، در 6۸درصــد 
ــرده اســت، در  ــدا ک ــن در فضــای مجــازی معشــوقی پی ــوارد یکــی از زوجی م
56درصــد از مــوارد یکــی از افــراد )عمومــاً مــرد( از ســایت های پورنوگرافــی بــه  
صــورت وســواس گونه اســتفاده کــرده اســت، ۴7درصــد مــوارد شــامل اســتفاده 
ــرای چــت کــردن  ــه و 33درصــد شــامل صــرف زمــان مفــرط ب مفــرط از رایان
ــواس گونه از  ــتفاده وس ــد اس ــان می ده ــات نش ــون(. تحقیق ــت )ددم ــوده اس ب
پورنوگرافــی تأثیــر عمــده  ای بــر طــاق و جدایــی می گــذارد و بــا کاهــش عاقــه 
بــه فعالیت هــای جنســی بیــن زوجیــن رابطــه دارد )اشــنایدر(. مشــاهده تصاویــر 
پورنــو باعــث کاهــش رضایتمنــدی از ظاهــر جســمانی و عملکــرد جنســی طرف 
ــکا نشــان داده  ــر در امری ــات اخی ــت(. تحقیق ــل می شــود )زیلمــن و برایان مقاب
ــن از  ــا شــامل اســتفاده مفــرط یکــی از طرفی اســت کــه 56درصــد از طاق ه
ــد  ــات نشــان می ده ــن تحقیق ــون(. همچنی ــی اســت )ددم ــر پورنوگراف تصاوی
اســتفاده از پورنوگرافــی موجــب افزایــش 31درصــدی انحــراف جنســی اســت 
ــر  ــه اینکــه بیشــتر اســتفاده کنندگان از تصاوی ــا توجــه ب )اودون ـ پاولوســی(. ب
ــو  ــر پورن ــه تصاوی ــان نســبت ب ــد و زن ــردان تشــکیل می دهن ــی را م پورنوگراف
تحریــک کمتــری از خــود نشــان می دهنــد، عجیب نیســت که بیشــتر شــکایت 

متأسفانه تحقیقات 
منترنشده مرکز ملی 
فضای مجازی ایران نشان 
می  دهد بیش از نیمی از 
کودکان و نوجوانان در 
فضای مجازی به  صورت 
ناخواسته با تصاویر 
جنسی روبه رو می شوند.
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از اســتفاده بیمارگونــه همســر از ایــن ســایت ها، از طــرف زنــان گــزارش  شــود. 
ــران نشــان  متأســفانه تحقیقــات منتشرنشــده مرکــز ملــی فضــای مجــازی ای
می  دهــد بیــش از نیمــی از کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی بــه  صــورت 
ناخواســته بــا تصاویــر جنســی روبه رو می شــوند )تحقیقــات بیشــتر در این زمینه 
و ســایر موضوعــات مربوطــه بــرای بررســی اهمیت شــان الزم و ضــروری بــه نظــر 
می  رســد(. در ایــن زمینــه فیلترینــگ می  توانــد نقــش مؤثــری ایفــا کنــد، ولــی 
اگــر فــردی در اثــر تحریک  هــای محیطــی درصــدد دسترســی بــه ایــن مطالــب 
برآیــد، بــا توجــه بــه دسترســی بیشــتر افــراد بــه انــواع فیلترشــکن، فیلترینگ با 

وضعیــت فعلــی اثربخشــی کافی نــدارد.

  کاهش حساسیت های دینی
در فضــای مجــازی عمومــاً کاربــران بــه ایــن بــاور نرســیده اند که همــه محتوایی 
ــترده  ــورت گس ــه  ص ــا ب ــا و عکس ه ــه صحبت ه ــد از جمل ــرار می دهن ــه ق ک
پخــش می شــود و از ایــن لحــاظ از فضــای حقیقی شــدیدتر نیــز اســت، بنابراین 
میــزان رعایــت اصــول دینــی و اخاقــی در بســیاری از کاربران در فضــای مجازی 
کمتــر از فضــای حقیقــی اســت؛ بــرای مثــال اگــر بــه خانــم محجبــه ای بگوییــم 
فــرد نامحرمــی می خواهــد از شــما بــا همیــن چــادر عکــس بگیــرد و بــه آن نگاه 
کنــد، هرگــز قبــول نمی کنــد، امــا همیــن کاربــر به راحتــی و بــدون هیچ گونــه 
دغدغــه ای تصویــری از خــود را بــا چــادر در صفحــه شــخصی اش قــرار می دهــد! 
بــه ایــن ترتیــب کســی کــه مشــکلی بــا دیــدن عکــس خــود بــه وســیله نامحرم 
بــا چــادر در فضــای حقیقــی نــدارد، در فضــای مجــازی عکســش را بــا پوشــش 
اســامی امــا بــدون چــادر قــرار می دهــد و بــه همیــن ترتیــب نوعــاً کاربــران در 
فضــای مجــازی یــک یــا چنــد مرتبــه از فضای حقیقــی پوشــش کمتــری دارند. 
ــرت  ــم غی ــان، کم ک ــن زن ــت بی ــا و عف ــش حی ــاری و کاه ــج بی بند و ب ــا تروی ب

بیــن مــردان وابســته بــه آن زنــان نیــز کاهــش می یابــد.

در فضای مجازی 
عموماً کاربران به 

این باور نرسیده اند 
که همه محتوایی که 

قرار می دهند از جمله 
صحبت ها و عکس ها به  

صورت گسرده پخش 
می شود و از این لحاظ 

از فضای حقیقی شدیدتر 
نیز است.
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سلطه غرب و آسیب های امنیتی 
مالــک اینترنــت چــه کشــوری اســت؟ شــاید این پرســش در شــروع امــر عجیب 
ــه نظــر برســد چــرا کــه اینترنــت در کشــورهای مختلفــی دسترســی دارد و  ب
علی الظاهــر بــر اینترنــت هیــچ نظــارت مرکــزی چــه بــر امــور فنــی و چــه بــر 
سیاســت های دسترســی و اســتفاده وجــود نــدارد و هــر شــبکه تشــکیل دهنده 

اینترنــت، اســتانداردهای خــودش را تدویــن می کنــد.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اینترنت مشــخصاً بــه وســیله امریــکا راه اندازی شــد 
و بــه عبارتــی مغــز ایــن شــبکه در ایــاالت متحــده قــرار دارد. بــه ایــن ترتیــب 
ــام  ــرای انج ــی ب ــی امریکای ــازمان های نظام ــادی، س ــه 1۹60 می ــه در ده ک
پروژه هــای تحقیقاتــی بــرای ســاخت شــبکه مســتحکمی ســرمایه گذاری کــرد 

کــه پــدر اینترنــت امــروزی محســوب می شــود.
مطالعــه هشــت کمپانی بــزرگ مجــازی که در قالــب پورتــال اصلــی و زیرپورتال 
فرعــی فعالیــت می کننــد )شــامل گــوگل، یاهــو، ام. اس .ان، فیس بــوک، توییتــر، 
ویکی پدیــا، یوتیــوب و ام .آی .دی .بــی( نشــان می دهــد کــه همــه آنهــا امریکایــی 
هســتند و در تعامــل کاری بــا نظــام سیاســی و امنیتــی ایــن کشــور قــرار دارنــد. 
بنابرایــن امریــکا پــس از آنکــه محیط فیزیکــی جهــان را از طریق اســتعمار کهن 
و نــو تســخیر کــرد، بــه دنبــال توســعه ســلطه خــود در عرصــه ســومی از طریــق 
ــای  ــازی در عرصه ه ــزرگ مج ــوری ب ــک امپرات ــت. ی ــازی« اس ــتعمار مج »اس
ــازماندهی  ــکا س ــق امری ــه از طری ــی ک ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــف سیاس مختل
ــا و  ــاخت ها، ظرفیت ه ــه زیرس ــور در هم ــر حض ــاوه ب ــکا ع ــود. امری می ش
کارکردهــای فضــای مجازی،کنتــرل، نظــارت و مدیریــت فراگیــر ایــن محیــط را 
بــر عهــده دارد.1 بــرای مثــال چنــدی پیــش ســنای امریــکا قانونــی را تصویــب 
ــرایط  ــه در ش ــد ک ــار می ده ــور اختی ــن کش ــور ای ــه رئیس جمه ــه ب ــرد ک ک
اضطــراری و بــه دالیــل امنیــت ملــی، اینترنــت را خامــوش کنــد! بــر پایــه ایــن 
قانــون جدیــد کــه »محافظــت از فضاهــای ســایبری هماننــد یــک قانــون دارایی 
ملــی« )PCNAA(  نــام دارد بــه رئیس جمهــور امریــکا ایــن اجــازه را می دهــد 

کــه در موقعیت هــای اضطــراری »اینترنــت« را خامــوش کنــد.2
براســاس اســنادی کــه ادوارد اســنودن، کارمند ســابق ســازمان اطاعــات مرکزی 

1  عاملی، سعیدرضا؛ 1393؛ استعامر مجازی امریکا؛ تهران: امیرکبیر

2 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/111992

امریکا پس از آنکه 
محیط فیزیکی جهان را 
از طریق استعامر کهن و 
نو تسخیر کرد، به دنبال 
توسعه سلطه خود در 
عرصه سومی از طریق 
»استعامر مجازی« است.
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ــخصیت ها در  ــادی و ش ــردم ع ــی از م ــت، جاسوس ــرده اس ــر ک ــکا منتش امری
مکالمــات تلفنــی، ای میــل، اســتفاده از موتــور جســت وجوی اینترنــت و... از همه 
کشــورها و بــدون رعایــت مرزهــای سیاســی بــه وســیله آژانــس امنیــت ملــی 
ایــاالت  متحــده امریــکا )NSA( صــورت می گیــرد.1 بــه گفتــه اســنودن: »آژانــس 
امنیــت ملــی امریــکا کــه زیرمجموعه ســیا فعالیــت می کنــد زیرســاختی تدارک 
دیــده کــه تقریبــاً همــه ارتباطات انســانی را بــه  صورت خــودکار ذخیــره می کند. 
ــم،  ــر کســی را ببین ــای ه ــن سیســتم می توانســتم ای میل ه ــا اســتفاده از ای ب
مکالمــات تلفنــی اش را شــنود کنــم و رمزهــای عبــور شــخصی ترین اکانت هــای 
هــر کاربــری را بــه دســت بیــاورم.«2 همچنیــن وی افشــا کرده اســت کــه آژانس 
امنیــت ملــی امریــکا موفق شــده اســت در یک مــاه 1۴میلیــارد بســته اطاعاتی 
شــامل تماس هــای تلفنــی و اینترنتــی را از کاربــران و مدیــران ایرانــی جمع آوری 

کنــد کــه ایــن حجــم جاسوســی از یــک کشــور در جهان بی ســابقه اســت.
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن هجمــه بیشــتر بــه مســلمانان، به خصــوص جمهــوری 
اســامی ایــران وارد می شــود. علــت اصلــی فشــارهای فــراوان اســتعمارگران در 
زمینه هــای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و... ایــن اســت کــه ایــران و مکتــب 
ــوم  ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــع رس ــن مان ــام( را بزرگ تری ــت )علیهم الس ــل بی اه
خــود می داننــد و بایــد توجــه داشــت کــه آنــان فقــط بــه تســلیم مــا رضایــت 
می دهنــد و بــس. خداونــد متعــال در قــرآن کریــم در ایــن زمینــه می فرمایــد: 
»و لــن ترضــی عنــک الیهــود و النصــری حتــی تتبــع ملتهــم«؛ یهــود و نصــاری 
هرگــز از تــو راضــی نمی شــوند مگــر وقتــی کــه از کیــش آنــان پیــروی کنــی.

بنابرایــن جمهــوری اســامی بایــد بیشــترین تــاش را بــرای اســتقال در عرصه 
فضــای مجــازی بــرای خــود ایجــاد کنــد. 

  شبکه ملی اطالعات
 مهم تریــن راهبــرد مقابلــه بــا هجمــه دشــمنان در فضای مجــازی، اســتقال در 
فضــای مجــازی اســت. در واقــع گرداننــدگان فضــای مجــازی بیــم آن را دارنــد 
کــه کشــورها در فضــای مجــازی اســتقال داشــته باشــند و از ایــن رو به واســطه 
برخــی عناصــر خــود به گونــه ای امــر را بــر مســئوالن و مــردم مشــتبه کرده انــد 

1 https://fa.wikipedia.org

2 http://www.ictna.ir/id/057524 

به گفته اسنودن: »آژانس 
امنیت ملی امریکا که 

زیرمجموعه سیا فعالیت 
می کند زیرساختی تدارک 

دیده که تقریباً همه 
ارتباطات انسانی را به  
صورت خودكار ذخیره 
می کند. با استفاده از 

این سیستم می توانستم 
ای میل های هر کسی را 

ببینم، مکاملات تلفنی اش 
را شنود کنم و رمزهای 

عبور شخصی ترین 
اکانت های هر کاربری را 

به دست بیاورم.«
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کــه اســتقال در فضــای مجــازی بــه معنــای دیــوار کشــیدن بیــن خــود و دیگر 
کشورهاســت، ولــی همان گونــه کــه در فضــای حقیقــی، اســتقال بــه معنــی 
قطــع رابطــه بــا دیگــر کشــورها نبــوده، اســتقال در فضــای مجــازی نیــز بــه 
معنــی بریــدن از دیگــران نیســت. بــرای داشــتن اســتقال حقیقــی در فضــای 
مجــازی طــی مراحــل ســه گانه کســب، حفــظ )تثبیــت( و بســط )گســترش( 

اســتقال ضــروری اســت.1
راهــکار کان اصلــی و بنیادی برای کســب اســتقال در فضای مجــازی راه اندازی 
»شــبکه ملــی اطاعــات« و پروژه هــای اقمــاری آن اســت کــه مدیریــت اینترنــت 

حداقــل در مرزهــای داخلــی کشــور، در اختیــار خــود ما قــرار بگیرد.
در شــبکه ملــی اطاعــات بــه نظــر می رســد مــوارد زیــر ضرورتــاً بایــد بومــی 

شــوند:

بومی سازی زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی
بومی ســازی زیرســاخت ها و شــبکه های ارتباطــی شــامل: ســخت افزارها و 
ــی،  ــات )فرســتنده و گیرنده هــای رادیوی ــت اطاع نرم افزارهــای ارســال و دریاف
مخابراتــی، کابــل فیبــر نــوری و...( ذخیره ســازی اطاعــات )حافظه هــای ابــری، 
ســرور، دیتاســنتر و...( و شبکه ســازی اطاعــات )ســخت افزارهای ایجــاد شــبکه 

ارتباطــی ماننــد ســوئیچ های تلفــن همــراه، تلفــن خانگــی و اینترنــت( اســت.

   بومی سازی خدمات و قالب ارایه خدمات 
ــت وجوی  ــور جس ــامل: موت ــات ش ــه خدم ــب ارای ــات و قال ــازی خدم بومی س
قدرتمنــد ملــی، سیســتم عامل ملــی، مرورگــر ملــی، رایانامــه ملــی، شــبکه های 

اجتماعــی، تارنماهــای متنــوع و تخصصــی و عمومــی.

   بومی سازی سخت افزارهای کاربردی ارتباطی
ــه، تبلــت، تلفــن  بومی ســازی ســخت افزارهای کاربــردی ارتباطــی شــامل: رایان
ــده  ــون، گیرن ــو و تلویزی ــازی، رادی همــراه، ابزارهــای پوشــیدنی، کنســول های ب

دیجیتــال و غیــره.2 

1  کهوند، محمد؛ شبکه عنکبوتی؛ معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه؛ ص 368

2  هامن، 372-371

راهکار کان اصلی 
و بنیادی برای کسب 
استقال در فضای مجازی 
راه اندازی »شبکه ملی 
اطاعات« و پروژه های 
اقامری آن است که 
مدیریت اینرنت حداقل 
در مرزهای داخلی 
کشور، در اختیار خود ما 
قرار بگیرد.
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امــا در میان مــدت راهــکار اصــاح ســوق دادن کاربــران بــه اســتفاده از محصوالت 
ــا و  ــت وجو، مرورگره ــور جس ــل، موت ــم از ای می ــل اع ــاخت داخ ــات س و خدم

ــت. ــی اس ــان های داخل پیام رس
بــه لحــاظ محتوایــی نیــز بــه  صــورت همزمــان بــا پاالیــه )فیلترینــگ( محتــوای 
نامطلــوب و حمایــت از محتــوای مطلــوب بایــد اســتقال محتوایــی را در فضــای 

مجــازی در حــدی کــه امکانــش وجــود دارد، ایجــاد کــرد.
راهکار اصاح در 

میان مدت، سوق دادن 
کاربران به استفاده از 
محصوالت و خدمات 

ساخت داخل اعم 
از ای میل، موتور 

جست وجو، مرورگرها 
و پیام رسان های داخلی 

است.



زره  را بپوش
  ندا محمدزاده نقاشان

فصــل پنجم
راهکارهای روان شناختی در مواجهه با آسیب  های فضای مجازی                        
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ــه  ــت بلک ــون نیس ــل تلویزی ــدی مث ــانه ای تک بع ــا رس ــازی تنه ــای مج فض
ــه  ــرگرم  کننده و همه جانب ــاً س ــاال، کام ــل ب ــت تعام ــا قابلی محیطــی اســت ب
ــه خاطــر ویژگی  هایــش، بســیار جــذاب و متقاعدکننــده اســت. فضایــی  کــه ب
ــر از دسترســی  ها و توانایی  هــای فیزیکــی  ــه فرات ــی را ک ــد چیزهای کــه می  توان
مــا هســتند در اختیارمــان قــرار بدهــد. دکتــر »مــاری آیکیــن«1، در جدیدتریــن 
کتابــش دربــاره تأثیــرات فضــای مجــازی بــر تغییــرات رفتــاری انســان، اینترنت 
را بــه عنــوان ابــزاری شــبیه ذره  بیــن تعریــف می  کنــد! ذره  بیــن کمــک می  کنــد 
تــا چشــم، جزییاتــی را ببینــد کــه در شــرایط عادی قــادر بــه دیدن  آنها نیســت. 
بــه همیــن ترتیــب او معتقــد اســت اینترنــت ابــزاری اســت کــه می  تــوان عمــق 
ذهــن و نیازهــای افــراد را بــه وســیله آن دیــد. ظهــور پدیــده ســلفی گرفتــن، 
ارســال محتواهــای جنســی و روابــط مجــازی فرازناشــویی بــه عنــوان مســائل و 
آســیب  های اینترنــت، بــه مــا کمــک می  کنــد تــا نیروهــای بالقــوه ذهــن انســان 
را بشناســیم؛ بــرای مثــال بررســی چگونگــی واکنش ذهن انســان بــه متغیرهای 
دنیــای واقعــی )مثــل ارتبــاط بــا دیگــران، نیــاز جنســی، ســرگرمی و...( وقتــی 
مفاهیمــی مثــل اخــاق، مقــررات و مســئولیت در دنیــای مجــازی مبهــم باشــد، 

ــر اســت.2 ســؤال پژوهش  هــای اخی
فضــای مجــازی بــه واســطه ویژگی  هایــی همچــون گمنامــی، دسترســی  پذیری 
بــاال، نبــود قوانیــن و مقــررات، ســرعت زیــاد و فرامــرزی بــودن3، ایــن توانایــی را 
دارد کــه بــدون محدودیــت، پاســخگوی نیازهــای درونــی کاربــران باشــد؛ بــرای 
مثــال اگــر نیــاز بــه ارایــه خــود، نیــاز بــه تأییــد اجتماعــی و نیــاز بــه تعلــق فــرد 
در دنیــای واقعــی بــه شــکل مناســبی بــرآورده نشــود، اینترنــت ایــن فرصــت را 
ــخ  ــا پاس ــن نیازه ــه ای ــیع  تری ب ــاد وس ــریع  تر و در ابع ــه س ــد ک ــه او می  ده ب
بدهــد. بــرای مثــال »بــارگ«۴ و همــکاران، ادعــا کردنــد کــه اینترنــت فرصــت 
منحصربه فــردی بــرای »بیــان خــود« ایجــاد می  کنــد کــه مســلماً افــراد ترجیــح 
می  دهنــد از ایــن فرصــت بــرای نمایــش »خــود ایده  آل«شــان اســتفاده کننــد و 

1  Mary Aiken

2  .Aiken, M. 2016
3  اینفوگرافیــک: ویژگــی و آســیب های فضــای مجــازی بــه نقــل از ســایت www.dana.ir ، شناســه خــر: 

.754072

4  Bargh 

اینرنت فرصت 
منحرصبه فردی برای 
»بیان خود« ایجاد 
می  کند که مسلامً افراد 
ترجیح می  دهند از این 
فرصت برای منایش »خود 
ایده  آل«شان استفاده 
کنند.
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خودشیفتگی، برون  گرایی 
باال، عزت  نفس پایین، 

تنهایی اجتامعی و 
انزوای عاشقانه به عنوان 

صفات شخصیتی غالب 
در کاربران شبکه  های 

اجتامعی نشان   می  دهد 
كه فضای مجازی 

این توانایی را دارد 
که بر نقاط ضعف و 
ویژگی های شخصیتی 
افراد متمرکز شود و 

مثل ذره  بین، آنها را چند 
برابر كند.

جنبه  هایــی از خود  شــان را کــه در ارتبــاط چهره به چهــره، به راحتــی قابــل بیــان 
نیســت، ارایــه دهنــد.1 مثــال روشــن  تر در ایــن زمینــه، میــل بــه کنجکاوی  هــای 
ــت نشــود، فضــای مجــازی  ــای واقعــی مدیری ــه اگــر در دنی جنســی اســت ک
عرصــه را بــرای پاســخگویی بــدون حد  و  مــرز فراهــم می  کنــد. همچنیــن بیــان 
برخــی ویژگی  هــا همچــون خودشــیفتگی2، برون  گرایــی بــاال، عزت  نفــس 
پاییــن، تنهایــی اجتماعــی و انزوای عاشــقانه به عنــوان صفات شــخصیتی3 غالب 
ــن  ــه فضــای مجــازی ای ــران شــبکه  های اجتماعــی نشــان   می  دهــد ک در کارب
توانایــی را دارد کــه بــر نقــاط ضعــف و ویژگی هــای شــخصیتی افــراد متمرکــز 

شــود و مثــل ذره  بیــن، آنهــا را چنــد برابــر کنــد. 
بــا توجــه بــه نــکات فــوق و جمع  بنــدی پژوهش  هــای اخیــر، رویکــرد نگارنــده 
ــران،  ــر نقــاط ضعــف و ویژگی  هــای شــخصیتی کارب در ایــن بخــش، تمرکــز ب
ــاره آداب حضــور  حــل مشــکات فــردی در دنیــای واقعــی، آگاهی  بخشــی درب
در دنیــای مجــازی، مدیریــت افــکار، احساســات و نیازهــا و همچنیــن تقویــت 
ــان و هدف  گــذاری  ــت زم ــردی همچــون خویشــتن داری، مدیری مهارت  هــای ف
ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــرای پیش ــا ب ــن اهرم  ه ــن و قوی  تری ــوان مهم  تری ــه عن ب

ــت.  ــی اس ــیب  های اینترنت آس

1  Bargh, & et al. 2002 

2  Carpenter, 2012

3  .Zhong & et al, 2011 
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پیش گیری و کنترل آسیب های  اعتیاد اینترنتی 
»مــارالت«1 معتقــد بــود کــه درمــان مؤثــر بــرای رفتــار اعتیــادی بایــد مبتنی بر 
ایــن فــرض باشــد کــه افــراد می   تواننــد روش  هــای مؤثــری بــرای تغییــر رفتــار 
را بــدون توجــه بــه نحــوه ایجــاد مشــکل بیاموزنــد. چــون رفتارهــای اعتیــادآور، 
ــت در  ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ــتند، ب ــه هس ــل چندگان ــه عوام ــتر نتیج بیش
مداخــات، راهبردهایــی از مجموعــه   وســیعی از گزینه  ها گنجانده شــود؛ ازجمله 
تغییــرات رفتــاری، شــناختی و حتــی ســبک زندگــی.2 رویکردهــای پیشــگیری 
کنونــی شــامل ترکیبــی از راهبردهــای رفتــاری و شــناختی طراحی شــده بــرای 
تغییــر الگوهــای اســتفاده از اینترنــت و تقویــت خویشــتن  داری هســتند.3 امــا به 
دلیــل اینکــه طــرح رویکردهــا و پروتکل  هــای تخصصــی روان درمانــی، از حوصله 
مخاطــب ایــن کتــاب خــارج اســت، در ایــن بخــش ســعی شــده   تــا مجموعــه  ای 
ــن  ــای مطرح شــده در ای ــایر رویکرده ــردی از س ــای کارب ــا و روش  ه از توصیه  ه
حــوزه، گــردآوری شــود و بــه مخاطــب برای تســهیل فراینــد پیشــگیری و مقابله 
بــا پدیــده اعتیــاد اینترنتــی کمــک کنــد. همان گونــه کــه همــه مــا می  دانیــم 
ــات  ــال اطاع ــرای انتق ــاش ب ــتر و ت ــای بیش ــی، تمرین  ه ــه  مهارت  افزای الزم
دریافتــی از ســطح مفاهیــم بــه ســطح کاربــردی اســت. در همیــن زمینــه، ارایــه 
مثال  هــای کاربــردی، انجــام تمرین  هــای اجرایــی بــه صــورت فــردی و گروهــی 

و معرفــی منابــع تکمیلــی می  توانــد ایــن اهــداف را عملــی کنــد.

   مهارت مدیریت زمان
زمــان مثــل اســب چمــوش اســت! اگــر ســوارکارش حرفــه  ای باشــد، مرکــب رام 
ــازد و بهتریــن بهره  هــا را فراهــم می  کنــد، امــا اگــر  ــا ســرعت می  ت می  شــود، ب
مرکــب بــر ســوارکارش امیــری کنــد، آن وقــت افســار پــاره می  کنــد و حتــی از 
صاحبــش هــم ســواری می  گیــرد! در پدیــده   اعتیــاد بــه ابــزاری مثــل اینترنــت، 
در واقــع زمــان بــر کاربــران، حکم  فرمایــی می  کنــد! »یانــگ«۴، پیشــرو و یکــی از 
پیشــگامان بررســی اعتیــاد اینترنتــی با تجــارب متعــدد در مرکز اعتیــاد آن الین، 

1  Marlatt
2  مارالت )1985(؛ به نقل از یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا ، 1391، ص244

3  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا ، 1391، ص 309

4  Young

در پدیده   اعتیاد به 
ابزاری مثل اینرنت، در 
واقع زمان بر کاربران، 
حکم  فرمایی می  کند!
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ــاری  ــناختی رفت ــات درمان ش ــر مفروض ــی ب ــه  ای مبتن ــر مداخل ــی تدابی برخ
ــی از  ــت، یک ــده از از اینترن ــتفاده کنترل ش ــل و اس ــد. تعدی ــنهاد می  کن را پیش
محورهــای مــورد توجــه اوســت. براســاس نظــر ایــن پژوهشــگر، در درمــان بایــد 
از »فنــون مدیریــت زمــان« کــه بــه تشــخیص، ســازماندهی و مدیریــت زمــان 
صرف شــده بــه صــورت آن الیــن بــه کاربــران کمــک می  کننــد، اســتفاده کــرد.1 
بنابرایــن بــا کنتــرل و مدیریــت زمــان، می  تــوان از وابســتگی بــه فضــای مجــازی 
پیشــگیری کــرد. رعایــت مــوارد زیــر می  توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تــا بتوانــد 

زمــان مصرفــی   را در فضــای مجــازی، مدیریــت و بهینــه کنــد:

شناخت خود    
یعنــی فــرد بدانــد نقــاط قــوت و ضعفــش در فضــای مجــازی کجاســت؛ مثــًا 
وسوســه شــدن بــرای دیــدن ویدیو  هــای جالــب، ناتوانــی در نــه گفتــن به شــروع 

گفت وگویــی غیرمهــم در فضــای چــت، احســاس تنهایــی و غیــره. 

اولویت  بندی کارها2    
ــای  ــد و کاره ــا را بشناس ــد اولویت  ه ــعی کن ــد س ــر بای ــدی، کاب ــدم بع در ق
روزانــه    اش را از نظــر اهمیــت و فوریــت دســته  بندی کنــد. کارهــای مــا در چهــار 
گــروه طبقه  بنــدی می  شــوند: 1. مهــم و فــوری؛ 2. غیرمهــم و فــوری؛ 3. مهــم و 
غیرفــوری و ۴. غیرمهــم و غیرفــوری. کارهــای دســته چهــارم، »وقت  تلف  کــن« 
ــه  ــردن، لطیف ــک ک ــی، الی ــبکه  های اجتماع ــت و گذار در ش ــد! گش ــام دارن ن
خوانــدن و خاصــه بازدید  هــای بی  هــدف از صفحــات تمام نشــدنی، تقریبــاً کل 
زمــان مفیــد بــرای انجــام کارهــای ســه گــروه قبلــی را هــدر می  دهــد. در اعتیــاد 
بــه اینترنــت معمــوالً همــه کارهــای دیگــر تعطیــل می  شــوند و همــه اهــداف 

ــت خاصــه می  شــود.  زندگــی در اینترن
فهرســت کــردن کارهــای روزانــه براســاس اولویــت: فــرد بایــد ســعی کند 
اولویت  هایــش را روی صفحــه کاغــذ یــا در یــادآور گوشــی همراهــش یادداشــت 
کنــد تــا جلــوی چشــمش باشــد. بــه محــض گیــر افتــادن در تلــه   اینترنــت، 
مشــاهده   ایــن فهرســت بــه عنــوان زنــگ هشــدار و بازگشــت بــه فعالیت  هــای 

1  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا ، 1391، ص 211

2  لوتار جی، سی ورت، ترجمه منصور توکل نیا، 1384

کارهای ما در چهار گروه 
طبقه  بندی می  شوند: 

1.مهم و فوری؛ 2. 
غیرمهم و فوری؛ 3. 

مهم و غیرفوری و 4. 
غیرمهم و غیرفوری. 

کارهای دسته چهارم، 
»وقت  تلف  کن« نام 

دارند!
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مهــم، بــه او کمــک خواهــد کــرد زمــان حضــور در فضــای مجــازی را مدیریــت 
. کند

استفاده از متوقف  کننده  های بیرونی1    
در ایــن مرحلــه، کاربــر بایــد زمان  بنــدی مشــخصی بــرای آغــاز و پایــان فعالیــت 
اینترنتــی  اش مشــخص کنــد و بــه محــض پایان زمــان، بــدون معطلــی، اینترنت 
را قطــع کنــد و تــا زمــان معیــن بعــدی منتظــر بمانــد. ایــن مرحلــه بــه کمــک 
ــر  ــی دیگ ــع یک ــود. در واق ــرا می  ش ــاده  تر اج ــی، س ــای بیرون متوقف  کننده  ه
ــرای خــروج از  ــا ب ــگ، شناســایی برخــی انگیزه  ه از شــیوه های پیشــنهادی یان
سیســتم رفتــاری ناهنجــار اســت کــه بــا برنامــه جدیدی کــه قبــاً بــرای کاربرد 
اینترنــت ایجــاد شــده   اســت، همــراه می  شــود؛ مثــاً یکــی از اعضــای خانــواده 
بــا اســتفاده از ســاعت زنــگ  دار، در مــورد زمــان خامــوش کــردن رایانــه و انجــام 
برخــی دیگــر از فعالیت  هــای غیرآن الیــن بــه فــرد هشــدار دهــد.2 البتــه ایــن 
روش، در روزهــای اول کمــی اذیت  کننــده اســت و ممکــن اســت فــرد بارهــا و 
بارهــا وسوســه شــود و بهانه  هــای منطقــی بــرای بازگشــت بــه اینترنــت پیــدا 
کنــد، امــا بایــد مقاومــت کنــد و در ایــن مــدت بــه انجــام کارهــای ســه گــروه 

قبــل بپــردازد. 

تغییر عادات رفتاری3  
بــرای تغییــر الگوهــای اســتفاده از اینترنــت الزم اســت به مــرور زمــان و بــا انجــام 
ــته  ــودآگاه شکس ــاری ناخ ــای رفت ــه عادت  ه ــی، چرخ ــای به خصوص تمرین  ه
شــود و کمیــت و کیفیــت اســتفاده از فضــای مجــازی، در کنتــرل فرد درآیــد. در 
روان شناســی، زمــان الزم بــرای شــکل  گیری یــک رفتــار یــا عــادت، حــدود 21 
روز اســت. ایــن یعنــی اســتمرار و تکــرار یــک رفتــار بــه صــورت ناخــودآگاه در 
بــازه   زمانــی مشــخص باعــث ایجــاد عــادت می  شــود، بنابرایــن تکــرار ناآگاهانــه   
پرســه  زنی در شــبکه  های اجتماعــی و فضــای مجــازی، پــس از مــدت کوتاهــی 
ــرای پیشــگیری از  ــاد شــود! ب ــر، اعتی ــادت و از آن بدت ــه ع ــل ب ــد تبدی می  توان

1  External Stoper Technique
2  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا ، 1391، ص 212 

3  kandell, 1998

برای تغییر الگوهای 
استفاده از اینرنت 
الزم است به مرور زمان 
و با انجام مترین  های 
به خصوصی، چرخه 
عادت  های رفتاری 
ناخودآگاه شکسته 
شود و کمیت و کیفیت 
استفاده از فضای مجازی، 
در کنرل فرد درآید.
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عــادت بــه فضــای مجــازی یــا تــرک وابســتگی بــه اینترنــت، نیــاز بــه اراده ای 
قــوی و همچنیــن روشــی علمــی بــرای تغییــر رفتــار اســت: 

شناخت الگوهای افراطی و عالئم   
 بــه گفتــه   »گلدبــرگ«1 بــه عنــوان روان پزشــکی کــه اصطاح بیمــاری اعتیــادزا 
را وضــع کــرد، در درجــه اول، افــراد بایــد الگوهــای اســتفاده افراطی را بشناســند. 
اطــاع از عائــم ابتدایــی، بســیار مهــم اســت. زمانــی کــه پشــت رایانــه صــرف 
ــا فعالیت  هــای  ــت ی ــورد اینترن ــه فکــر کــردن در م ــی کــه ب ــا زمان می  شــود ی
مربــوط بــه اینترنــت صــرف می  شــود، عامــت کلیــدی2 هشــدار  دهنده 

ــود.3 ــوب می  ش محس

انگیزه   
ــران  ــه کارب ــن و ســخت  ترین بخــش کار انگیزه  بخشــی ب ــه، مهم  تری ــن مرحل ای
اســت بــه صورتــی کــه مشــکل را بپذیرنــد و آن را انــکار نکننــد. در ایــن مرحله با 
آگاهــی از پیامدهــای اعتیــاد و وابســتگی بــه اینترنــت و با کســب بینش نســبت 
ــای پیشــنهادی  ــت می  شــود. یکــی از روش  ه ــرک تقوی ــزه   ت ــار آن، انگی ــه آث ب
یانــگ، تهیــه کارت  هــای یادآور اســت. کاربــر روی هــر کارت یکی از مشــکاتی را 
کــه در اثــر اســتفاده زیــاد از اینترنــت برایــش ایجاد شــده می  نویســد )مشــکات 
جســمی، افســردگی، اضطــراب، انــزوای اجتماعــی و مشــکات خانوادگــی( و هــر 
روز آنهــا را مــرور می  کنــد. همچنیــن نوشــتن فوایــد کنتــرل و مدیریــت زمــان 
ــری در  ــی و تصمیم  گی ــد انگیزه بخش ــد در رون ــز می  توان ــت نی ــرف اینترن مص

موقعیــت اســتفاده، کمک  کننــده باشــد.

هدف  گذاری4   
ــای آن، ایســتگاه  ها، مســیر  ــج و پیامده ــرور نتای ــدف و م ــق نوشــتن ه از طری
پیــش  رو و همــه مراحــل الزم مشــخص می  شــود و می  تــوان موانــع را پیش  بینــی 

1  Goldberg

2  symptom
3  گلدبرگ )1996( به نقل از بیدی، کارشکی، 1392، ص 141

4  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391

زمانی که پشت رایانه 
رصف می  شود یا زمانی 

که به فکر کردن در مورد 
اینرنت یا فعالیت  های 

مربوط به اینرنت رصف 
می  شود، عامت کلیدی 
هشدار  دهنده محسوب 

می  شود.
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ــوند  ــق می  ش ــانی موف ــردم، کس ــه م ــن هم ــد از بی ــت بدانی ــب اس ــرد. جال ک
ــه اهداف  شــان  ــروه، کســانی ب ــن گ ــن ای ــد و از بی ــداف مشــخصی دارن ــه اه ک
ــد  ــرد بای ــدم، ف می  رســند کــه آن را مکتــوب کــرده   باشــند! پــس در اولیــن ق
هدفــش را روی یــک کاغــذ یــا تختــه وایت بــرد، بــا طرحــی متفــاوت و جــذاب 
بنویســد و در چنــد جــا نصــب کند، بــه صورتی کــه همــواره در طــول روز جلوی 
چشــمش باشــد؛ مثــاً کاغذ هــدف را به صفحــه نمایشــگر رایانه بچســباند، روی 
یــادآور گوشــی همــراه   بنویســد، بــه در یخچــال نصــب کنــد یــا روی میــز تحریر 
بگــذارد. هــدف بایــد محــدود، واقعــی، قابــل دســترس، منطقــی، واضــح و قابــل 

اندازه  گیــری باشــد. بــرای مثــال اهــداف بلندمــدت عبارتنــد از: 
 کاهــش ســاعات آن الیــن بــودن در شــبکه  های اجتماعــی از هفــت ســاعت به 

یک ســاعت در روز طــی 50 روز.
 کنتــرل وسوســه بــرای آن الیــن شــدن از طریــق تغییــر موقعیــت، یک بــار در 

روز )مثــاً پیــاده روی30 دقیقــه  ای بــه جــای آن الین شــدن(.

ایستگاه  بندی   
 بــرای رســیدن بــه هــدف بلند  مــدت خــود، چنــد ایســتگاه تعریــف کنیــد؛ مثــًا 
رســیدن از پنــج ســاعت به چهارونیم ســاعت طــی پنــج روز اول در ایســتگاه اول. 
ایــن ایســتگاه  ها بایــد زیــر هــدف بلندمــدت یادداشــت شــود. الزم اســت در ایــن 
مرحلــه، کاربــر نمــوداری نقطــه  ای تهیــه کنــد تــا بــه صــورت نمــوداری بتوانــد 
ســیر صعــودی یــا نزولــی اش را در مســیر هــدف مشــاهده کنــد. مشــاهده   میزان 
ــه ادامــه    پیشــرفت از طریــق عبــور از ایســتگاه  های کوچــک، انگیــزه و میــل ب

ــرد افزایــش می  دهــد. اهــداف را در ف

ارزیابی و بررسی روند تغییرات   
ــد.  ــی کن ــد پیشــرفتش را ارزیاب ــار، رون ــد روز یک ب ــر چن ــر ه  الزم اســت کارب
اگــر رونــد نزولــی بــود، موانــع را پیــدا کنــد، آنهــا را فهرســت کــرده و برایشــان 
راه حــل مناســبی پیــدا کنــد؛ مثاً شــاید روشــن بودن همیشــگی وای فــای باعث 
می  شــود گاهــی بــرای آن الیــن شــدن بی  موقــع تحریــک شــود و شــاید داشــتن 
اینترنــت همــراه، مانــع رســیدن بــه ایــن هــدف کنتــرل زمــان مصــرف اینترنــت 

. شد با

 برای رسیدن به هدف 
بلند  مدت خود، چند 
ایستگاه تعریف کنید؛ 
مثاً رسیدن از پنج 
ساعت به چهارونیم 
ساعت طی پنج روز اول 
در ایستگاه اول. 
این ایستگاه  ها باید 
زیر هدف بلندمدت 
یادداشت شود.
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  تکنیک تمرین متضاد
یکــی از راه  هــای مؤثــر بــرای تغییــر عــادات و به خصــوص اعتیادهــای رفتــاری، 
»تمریــن متضــاد«1 اســت. در ایــن تمریــن، بــا وادار کــردن فــرد بــه شکســتن 
روال عــادی اســتفاده کنونــی خــود از اینترنــت یــک الگــوی رفتــاری جدیــد و 
ــا  ــه وجــود می  آیــد.2 در ایــن تمریــن، الزم اســت تــاش کنیــد ت انطباقی  تــر ب
روال عــادی برنامــه همیشــگی به هــم بخــورد؛ مثــًا  اگــر شــما عــادت کرده ایــد 
کــه هــر روز صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوید، تلگــرام خــود را بررســی کنید 
ایــن رونــد را تغییــر دهیــد. شــما می توانیــد بــه جــای ایــن کار ابتــدا صبحانــه 
بخوریــد و پیــاده  روی کنیــد یــا اینکــه اگــر شــما شــب  ها بیشــتر ســراغ اینترنــت 
ــه را روشــن  ــه، رایان ــه خان ــه محــض ورود ب ــه ب ــد ک ــادت کرده ای ــد و ع می روی
کنیــد، دیگــر ایــن کار را نکنیــد و بــه عنــوان رفتــار جایگزیــن، اخبــار گــوش 
بدهیــد، بــه یکــی از اعضــای فامیــل تلفــن بزنیــد و غیــره. با ایــن کارها شــما آن 

ــکنید. ــار را می  ش ــار ناهنج ــد رفت ــد و س ــم می زنی ــادی را به ه روال ع

کاربرد فعالیت  های جایگزین  
پدیــده   اعتیــاد اینترنتــی ماننــد ســایر انــواع اعتیــاد، نیازمنــد کاهش مشــغولیت 
روانــی بــر موضــوع اعتیــاد و انحــراف توجــه بــه کمــک یــک عمــل جایگزیــن 
اســت؛ مثــاً در تــرک اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، در ابتــدا داروهــای شــیمیایی بــا 
دوز مشــخص را جایگزیــن مــاده مخــدر می  کننــد و ســپس فــرد معتــاد را بــه 
قبــول مســئولیت و انجــام کار، ترغیــب می کننــد. در ارتبــاط بــا کــودکان نیــز 
اصــل مهمــی وجــود دارد کــه وقتــی می  خواهیــد کــودک را از وســیله  خطرناکی 
دور کنیــد یــا چیــزی را از او بگیریــد، الزم اســت همزمــان وســیله   جالــب و البته 
بهتــری بــه او بدهیــد. در پدیــده     اعتیــاد نیــز، مغــز مثــل کودکــی ســمج، بــه 
ــت وجوی  ــت جس ــبد و در جه ــر می  چس ــاید مض ــایند و ش ــراری خوش کار تک
لــذت، رفتــار قبــل را تکــرار می  کنــد. در کاربــرد فعالیت  هــای جایگزیــن، بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اعتیــاد اینترنتــی بــا هیجان  خواهــی رابطــه ای 
مســتقیم دارد.3 همچنیــن یانــگ نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره می  کنــد کــه هــدف 

1  practicing the opposite
2  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 212 

3  سلطانی و همکاران، 1389

یکی از راه  های مؤثر 
برای تغییر عادات و 

به خصوص اعتیادهای 
رفتاری، »مترین متضاد« 

است. در این مترین، 
با وادار كردن فرد به 
شکسنت روال عادی 

استفاده کنونی خود از 
اینرنت و ایجاد یک 
الگوی رفتاری جدید 

و انطباقی  تر به وجود 
می  آید.
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ــا  درمــان، ایجــاد فعالیت  هــای غیرآن الیــن لذت  بخــش بــه صــورت مشــترک ب
ــه نشــان می  دهــد الزم اســت  ــدن اســت1 ک ــار آم ــون کن بیمــاران و ســایر فن
ــا  ــت ب ــن الزم اس ــود، بنابرای ــن ش ــتی تأمی ــران به  درس ــی کارب هیجان  خواه
تعریــف کــردن فعالیت  هــای لذت  بخــش، مفیــد و متنــوع جایگزیــن، توجــه فــرد 
را از کار قبلــی منحــرف کــرده و بــه صــورت همزمــان، عــادت رفتــاری جدیــدی 

را در او تقویــت کنیــد.2

تهیه پرسشنامه   
یکــی از فنــون پیشــنهادی از ســوی یانــگ، تهیــه پرسشــنامه شــخصی اســت. 
ــق  ــرای جســت وجوی عائ ــاد ب ــان زی ــل صــرف زم ــه دلی ــراد ب ــن اف چــون ای
مجــازی، از ســرگرمی  ها و ســایر عائــق خــود غافــل می  شــوند، بــه همیــن دلیل 
فــرد بــه پــر کــردن پرسشــنامه  ای تشــویق می  شــود کــه شــامل فعالیت  هایــی 
اســت کــه عــادت بــه انجــام آنهــا دارد، امــا پــس از ایجــاد مشــکل آنهــا را نادیــده 
گرفتــه   اســت. هــدف از انجــام ایــن کار، کمــک بــه کاربــران بــرای اظهارنظــر، 
ــد  ــه می    توان ــده( ک ــل آین ــته در مقاب ــه اســت )گذش ــل تجرب ــر تقاب از نقطه نظ
بــه مشــاهده بهتــر فراینــد تصمیم  گیری  شــان کمــک کنــد. ممکــن اســت ایــن 
فعالیــت بــه افــراد کمــک کند تــا آگاهــی بیشــتری از انتخاب  هایشــان به دســت 
آورنــد و بــه ایــن ترتیــب در جهــت تــاش بــرای از ســرگیری دوبــاره فعالیت  ها  ی 
قبلــی فراموش  شــده برانگیختــه شــوند.3 بنابرایــن از فــرد خواســته می  شــود تــا 
فهرســتی از کارهــای جالــب و ارزشــمندی کــه اگــر اینترنــت وجــود نداشــت، 
دوســت داشــت آنهــا را انجــام بدهــد، یادداشــت کنــد. ســپس همــه فعالیت  هایی 
را کــه بــه خاطــر اینترنــت از انجام  شــان محــروم شــده   اســت، یادداشــت کنــد؛ 

مثــاً آشــپزی، مطالعــه کتــاب، شــرکت در دورهمی  هــا، نقاشــی و ورزش. 

شناسایی هدف حضور در فضای مجازی   
در واقــع اصــل جایگزینــی رفتــار بــه فــرد کمــک می  کنــد بــا تغییــر نــوع رفتــار، 
همــان هــدف قبلــی را دنبــال کنــد؛ مثــاً اگــر هــدف او، ســرگرمی و کســب 

1  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا ، 1391، ص 211

2  حمیدیان، 1387 

3  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 212

با تعریف کردن 
فعالیت  های لذت  بخش، 
مفید و متنوع جایگزین، 
توجه فرد را از کار 
قبلی منحرف کرده و به 
صورت همزمان، عادت 
رفتاری جدیدی را در او 
تقویت كنید.
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فصل پنجم
راهکارهای روان شناختی
در مواجهه با آسیب  های

فضای مجازی

لــذت اســت، می  توانــد بــا جایگزیــن کــردن رفتــار ورزش گروهــی، حــل جــدول 
و مطالعــه مجــات ســرگرم  کننده بــه همــان هــدف برســد یــا اگــر بــرای هــدف 
ــزوا، فضــای مجــازی را انتخــاب کــرده   اســت،  ــع ان ــا دیگــران و رف معاشــرت ب

ــن کنــد.  ــد مهمانی  هــای خانوادگــی و دوســتانه را جایگزی می  توان

احساس مشغولیت و دوری از بیکاری   
 نکتــه دیگــر در رابطــه بــا اصــل جایگزینــی، دوری از بیــکاری اســت. بســیاری از 
کاربــران معتــاد بــه فضــای مجــازی و به خصــوص شــبکه  های اجتماعــی اعتــراف 
ــه  ــت، ب ــدن وق ــه خاطــر گذران ــکاری و ب ــت بی ــه عل ــد کــه در اصــل ب می  کنن
اینجــا می  آینــد، بنابرایــن بــه کمــک ایــن اصــل، می  تــوان رفتارهــای مشــخص 
و هدفمنــدی را در طــول روز تعریــف کــرد کــه بــرای فــرد مشــغولیت فکــری 
ایجــاد کنــد و منجــر بــه احســاس بیــکاری و بیهودگی نشــود؛ مثاً قبــول کردن 
ــا،  ــی، خیریه  ه ــای مردم ــت در گروه  ه ــل عضوی ــی مث ــئولیت  های اجتماع مس
مســاجد، هیئت  هــا، فرهنگســراها و انجــام فعالیت  هــای عام  المنفعــه و ســازنده، 
ــی و  ــت اجتماع ــاس کفای ــس، احس ــت عزت نف ــث تقوی ــه باع ــر اینک ــاوه ب ع
مفیــد بــودن می  شــود، می توانــد بــا کاهــش تمرکــز فــرد از فضــای مجــازی و 
ایجــاد احســاس هدفمنــدی، از وابســتگی فــرد بــه اینترنــت کــم کنــد. بــه بیــان 
ــد و  ــته   باش ــام   دادن داش ــرای انج ــری ب ــای مهم  ت ــرد کاره ــی ف ــاده  تر، وقت س
احســاس لــذت، ارزشــمندی و مفیــد بــودن را از آن طریــق به دســت بیــاورد، آن 
کارهــا تقویــت شــده و به مــرور زمــان جایگزیــن رفتــار پرســه  زنی در اینترنــت 
ــرای  ــخص ب ــداف مش ــم  انداز و اه ــردن چش ــخص ک ــن مش ــود، بنابرای می  ش
زندگــی، می  توانــد انگیــزه حضــور بی  هــدف در فضــای مجــازی را کاهــش دهــد. 

طرح سؤال های بنیادین  
بســیاری از کســانی کــه درگیــر وابســتگی بــه اینترنت شــده  اند، نســبت بــه رفتار 
ــد. پرســیدن ســؤال  های اساســی از خــود،  عادتی  شــان، آگاهــی لحظــه  ای ندارن
رفتــار عادتــی و ناخــودآگاه حضــور در اینترنــت را بــه ســطح هوشــیاری مــی  آورد 
ــه انتخــاب رفتــار مؤثــر و  ــا ایجــاد احســاس آگاهــی و حضــور در لحظــه، ب و ب
ــه کار  ــد »االن چ ــؤال  هایی مانن ــیدن س ــاً پرس ــد؛ مث ــک می  کن ــه کم آگاهان
ــت،  ــا حضــور در اینترن ــم؟ آی ــم زندگــی می  کن ــا در جهــت اهداف ــم؟ آی می  کن
ــد؟ ــن می  افزای ــات م ــه اطاع ــا ب ــد؟ آی ــر می  کن ــم نزدیک  ت ــه آرزوهای ــن را ب م

 نکته دیگر در رابطه با 
اصل جایگزینی، دوری از 
بیکاری است. بسیاری از 
کاربران معتاد به فضای 

مجازی و به خصوص 
شبکه  های اجتامعی 

اعراف می  کنند که در 
اصل به علت بیکاری و 

به خاطر گذراندن وقت، 
به اینجا می  آیند.
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ــدار  ــای پای ــزو لذت  ه ــه، ج ــه لطیف ــدن این هم ــا و خوان ــدن ویدیو  ه ــا دی آی
ــزی از دســت  ــد، چــه چی ــا را نمی  بینن و همیشــگی اســت؟ کســانی کــه اینه
می  دهنــد؟ بــه جــای ایــن کار، االن می  شــد چــه کار مفیــدی انجــام داد؟ انــرژی 
و تــوان روحــی  ام صــرف چــه چیزهایــی می  شــود؟ دقیقــاً تــا کــی زنــده هســتم؟ 
چقــدر بــرای کارهــای مهم  تــر زمــان دارم؟ اگــر آدم مهمــی از مــن بخواهــد کــه 
یــک روز از صبــح تــا شــبم را تعریــف کنــم، چــه چیــزی بــرای گفتــن دارم؟«

  ریشه  یابی
شناخت مشکالت زیربنایی   

ــه  ای اعتیــادآور از  »گروهــول«1 در توضیــح ایــن مســأله کــه چــرا مــردم به گون
اینترنــت اســتفاده می  کننــد، معتقــد اســت کــه علــت گرایش افــراد به اســتفاده 
اعتیــادآور از اینترنــت، تمایــل آنهــا بــه دوری گزیــدن از مشــکاتی اســت کــه 
در زندگــی شــخصی بــا آنهــا روبــه رو هســتند. بــه عبارتــی، افــراد بــرای اینکــه 
از دســت مشــکات زندگــی فــرار کننــد، بــه اینترنــت روی می  آورنــد. معتــادان 
ــردن  ــوش ک ــرای »فرام ــری را ب ــا مف ــی دوم« ی ــک »زندگ ــا ی ــتر وقت ه بیش

ــد.2  ــاد می  کنن ــودن ایج ــن ب ــگام آن الی ــان« هن مشکات ش
بــه عقیــده یانــگ، یکــی از گام  هــای مهــم بــرای پیشــگیری یــا تــرک اعتیــاد 
ــواع دیگــر  ــد ان ــی اســت. مانن ــه و زیربنای ــی، شــناخت مشــکات نهفت اینترنت
معتــادان، آنهــا بایــد از خــود ســؤال کننــد کــه چــه چیــزی باعــث شــده کــه 
خواهــان فــرار از زندگــی روزمــره شــوند؟3 برخــی اســتدالل می  کننــد کــه ارتباط 
متقابــل بــا دیگــر افــراد از طریــق اینترنــت، بــه نوعــی موجــب پــر شــدن خلئــی 
ــران  ــد، دیگ ــدی بپذیرن ــای جدی ــد هویت  ه ــراد قادرن ــود. اف ــی می  ش اجتماع
ــن اســت  ــد و شــخص ممک ــرار می  گیرن ــد ق ــت جدی ــن هوی ــا ای ــل ب در تعام
ایــن ارتباط هــای اینترنتــی را بــه عنــوان امــری واقعــی تلقــی کنــد.۴ بســیاری 
ــا رابطــه ا  ی پر  تنــش ایجــاد  ــرار از مشــکلی واقعــی ی ــه خاطــر ف ــا، ب از اعتیاده
شــده   اســت؛ مثــاً فــرار از مشــکات زناشــویی، مشــکات در روابــط اجتماعــی، 
مشــکات مالــی و احســاس تنهایــی. بایــد دیــد کجــای کار می لنگــد کــه فــرد 

1  Grohol
2  معیدفر  و همکاران، 1386 

3  بیدی، کارشکی، 1392، ص 141

4  جان گرول )2002(؛ به نقل از بیدی و کارشکی، 1392، ص 142

افراد برای اینكه از 
دست مشكات زندگی 
فرار كنند، به اینرنت 
روی می  آورند. معتادان 
بیشر وقت ها یك 
»زندگی دوم« یا مفری 
را برای »فراموش كردن 
مشكات شان« هنگام 
آن الین بودن ایجاد 
می  كنند.
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بــه فضــای مجــازی پنــاه آورده   اســت و فضــای مجــازی جــای چــه چیزهایــی 
را بــرای او پــر می  کنــد؟ بنابرایــن در ایــن مرحلــه، فــرد بایــد تــاش کنــد بــه 
جــای فــرار از مشــکل، بــه ســاخت و ایجــاد طرحــی بپــردازد تــا بــه وســیله آن، 
مشــکل مربــوط را تحــت کنتــرل خــودش درآورد، زیــرا فــرار کردن از مشــکات 
بــه وســیله اینترنــت و نادیــده گرفتــن آن در دنیــای واقعــی نه تنهــا باعــث از بین 

رفتــن مشــکل نمی  شــود بلکــه آن را تشــدید هــم خواهــد کــرد.1 

توجه به افکار و احساسات درونی   
بایــد بــه افــراد کمــک کنیــم تــا تصــورات ضمنــی شــخصی ناشــی از اســتفاده 
بیــش از حدشــان مشــخص شــود؛ مثــاً جمــات »مــن بــه ایــن دلیــل آن الیــن 
ــرم، در  ــرار می  گی ــرش ق ــورد پذی ــا م ــم در آنج ــه احســاس می  کن ــوم ک می  ش
آنجــا احســاس قــدرت بیشــتری دارم، در اینترنــت دوســتی دارم کــه واقعــاً مــرا 
می  خواهــد.« بنابرایــن افــراد به تدریــج متوجــه می  شــوند کــه انتخــاب زندگــی 
مجــازی، چیــزی جــز روش ناســازگارانه ای بــرای کنــار آمــدن با احســاس فشــار، 
ــن ترتیــب چرخــه   معیــوب  ــه ای ــا موقعیت  هــای مواجــه  ای نیســت. ب ــرس ی ت
ــش  ــراد نق ــود و اف ــایی می  ش ــج شناس ــاد به تدری ــوع اعتی ــن ن ــده ای احاطه  کنن
اینترنــت را مــورد تردیــد و بازبینــی قــرار می  دهنــد. در نهایــت آنهــا می  تواننــد 
مشــخص کننــد رفتــار مربــوط بــه اســتفاده بیــش از حــد، در حقیقــت مجموعه   
رفتارهــای کنــار آمــدن شکســت  خورده یــا نیازهای ارضانشــده   اســت و همچنین 
فقــدان کنتــرل شــخصی نســبت بــه محیــط و تبدیــل اینترنــت بــه یــک روش 
جدیــد احتمالــی )امــا نــه مناســب( بــرای کنــار آمــدن را اســتنباط می  کننــد.2

1  بیدی، کارشکی، 1392، ص 141

2  یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 221

انتخاب زندگی مجازی، 
چیزی جز روش 

ناسازگارانه ای برای کنار 
آمدن با احساس فشار، 

ترس یا موقعیت  های 
مواجه  ای نیست.
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 پیشگیری از مشکات زناشویی در فضای مجازی  
روابــط جنســی مجــازی و رویارویی  هــای جنســی ســایبری بیشــتر بــه عنــوان 
نشــانه  ای از مشــکاتی هســتند کــه قبــل از حضــور در اینترنــت در زندگــی یــک 
زوج وجــود داشــته  اند. ارتبــاط ضعیــف بــا همســر، انــواع نارضایتی  هــای جنســی، 
ــداول  ــکات مت ــی از مش ــائل مال ــد و مس ــت فرزن ــه تربی ــوط ب ــکات مرب مش
زندگــی زناشــویی هســتند و این گونــه مشــکات راه  اندازهــای قدرتمنــدی بــرای 
جســت وجوی روابــط جنســی مجــازی فراهــم می  کننــد. رویارویی  هــای مجازی، 
نمایــش محرومیت  هــای تجربه  شــده از ســوی زوج  هــا ماننــد خیال  پردازی  هــای 
جنســی، روابــط عاشــقانه و هیجــان را کــه ممکــن اســت رابطــه کنونــی فاقــد 
آنهــا باشــد، میســر می  ســازد. بنابرایــن بــرای همســران پرداختــن بــه مشــکات 
مجــازی بــه جــای مواجــه شــدن بــا مشــکات موجــود در زندگــی واقعــی بــه 
راه حــل آســان  تری تبدیــل می شــود. بــه ایــن ترتیــب همســر مجــازی درک و 
راحتــی الزم بــرای ابــراز احساســاتی را کــه بــه واســطه خشــم، غــم یا احساســات 
دیگــری کــه در رابطــه واقعــی بی  پــرده در مــورد آنهــا صحبــت نشــده، فراهــم 
می  کنــد. ظاهــراً ارضــای جنســی بــه عنــوان تقویت  کننــده رفتارهــای جنســی 
آن الیــن عمــل می  کنــد، امــا براســاس نظــر یانــگ، در این گونــه مــوارد تقویــت 
ــن اســت کــه  ــه دنیــای خیال  پردازی  هــای آن الی ــی دامــن زدن ب ــی، توانای اصل
ممکــن اســت زمینــه را بــرای فــرار هیجانــی یــا روانی از فشــارها و خســتگی  های 
ــا زندگــی زناشــویی از  هم  گســیخته  ــی ب ــال زن ــرای مث روزمــره فراهــم کنــد؛ ب
ممکــن اســت از اتاق  هــای گــپ بــرای فــرار از احســاس پوچــی و مهــم بــودن یــا 

حتــی مورد  پســند واقــع   شــدن از ســوی دوســتان مجــازی  اش اســتفاده کنــد.1
پدیــده تداخــل فنــاوری، آثــار و آســیب  های آن در زندگــی واقعــی و تعامــات 
افــراد، موضــوع جــدی پژوهش  هــای اخیــر اســت. بــرای مثــال »مــک دنیــل«2  
ــز  ــواده تمرک ــن و خان ــط زوجی ــاوری در رواب ــر تداخــل فن در پژوهــش خــود ب
کــرده   اســت. او در مــورد زمان  هایــی کــه ابزارهــای فنــاوری )ماننــد اینترنــت، 
تلفــن همــراه، بازی  هــای رایانــه  ای و...( باعــث مزاحمــت، وقفــه یــا ایجاد مشــکل 
ــی از رابطــه،  ــارض، نارضایت ــل بشــوند )مســائلی همچــون تع در رابطــه و تعام

1 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 217

2  McDaniel

ارتباط ضعیف با همرس، 
انواع نارضایتی  های 
جنسی، مشکات مربوط 
به تربیت فرزند و مسائل 
مالی از مشکات متداول 
زندگی زناشویی هستند 
و این گونه مشکات 
راه  اندازهای قدرمتندی 
برای جست وجوی روابط 
جنسی مجازی فراهم 
می  کنند.
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پرخاشــگری و...(، اصطــاح مداخله  گــری فنــاوری1 را بــه کار می  بــرد. همچنیــن 
ــی و نشــانه های افســردگی  ــت از زندگ ــه رضای ــد ک ــا نشــان می  دهن پژوهش  ه
بــا میــزان مصــرف فنــاوری مرتبــط هســتند.2 بــه عبــارت دیگــر می  تــوان گفت، 
حضــور فناوری  هــای جدیــد و ابزارهــای نویــن ارتباطــی در قالــب فضــای مجازی 
ــه  ــل توجهــی ب ــرات ملمــوس و آســیب  های قاب ــراد، تأثی در زندگــی واقعــی اف
ــه  ــود نشــان داد ک ــال »چلســی«3 در پژوهــش خ ــرای مث ــذارد. ب ــای می  گ ج
اســتفاده از تلفــن همــراه، مرزهــای بیــن خانــه و کار را مبهــم کــرده و انتقــال 
منفــی محیــط کار بــه محیــط خانــواده را در زنــان و مــردان افزایــش داده   اســت. 
ــی و  ــق منف ــش خل ــا افزای ــه، ب ــاوری در خان ــد فن ــش از ح ــن گســترش بی ای

رضایــت پاییــن از زندگــی خانوادگــی مرتبــط اســت.۴
بــا ایــن رویکــرد می  تــوان گفــت فناوری  هــای دیجیتــال می  تواننــد بــه 
شــیوه  های مختلــف بــرای شــروع، پیشــبرد و تســهیل مــوارد بی  وفایــی و خیانــت 
ــرای پیشــگیری از آســیب  های فضــای مجــازی و حــل  ــا ب اســتفاده شــوند، ام
مشــکات موجــود، در اینجــا نیــز هماننــد همــه مشــکات رابطــه زوجیــن، بایــد 
در مرحلــه اول بــه »دالیــل بــروز« ایــن مســأله توجــه کــرد و ســپس بــه نحــوه 
تقســیم ســرزنش و نحــوه برقــراری مجــدد اعتمــاد بیــن زوجیــن متمرکــز شــد.5 
بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن پدیــده در زوجیــن، یانــگ و همــکاران نتیجــه 
گرفتنــد کــه متخصصــان بالینــی بایــد در روان درمانــی زوجیــن بــه بهبــود ارتباط 
و توانایــی برقــراری گفت  و  گــوی صادقانــه بیــن آنهــا کمــک کننــد.6 بنابرایــن در 
ایــن قســمت توصیــه می  شــود بــا بــه کار بســتن تکنیک  هــای زوج  درمانــی بــرای 
بهبــود رابطــه و رفــع مشــکات فعلــی زندگــی زناشــویی، بــه افــراد کمــک شــود. 
ــاره  ــوزه اش ــن ح ــردی در ای ــای کارب ــا و تکنیک  ه ــی روش  ه ــه برخ ــه ب در ادام
می  شــود؛ البتــه الزم بــه ذکــر اســت در اینجــا بــه دور از اشــاره بــه رویکردهــای 
تخصصــی و پروتکل  هــای درمانــی کــه ویــژه درمان گــران و روان شناســان اســت، 

بــه برخــی اصــول و روش  هــای کلیــدی بــرای بهبــود رابطــه اشــاره می  شــود.

1 Technoference

2  McDaniel & Coyne, 2014a 

3  Chelsey ,2005
4  .چلسی )2005( به نقل از مک دنیل 2015

5 . یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 268

6  .Youn & et al,2000 
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   بازسازی اعتماد متقابل و امنیت روانی در رابطه
یکــی از دالیلــی کــه روابــط فرازناشــویی را از طریــق پنــاه بــردن بــه فضــای مجــازی 
ــه اســت.7 در  ــی در رابط ــت روان ــتن امنی ــش و نداش ــود تن تســریع می  بخشــد، وج
ایــن شــرایط، افــراد بــرای فــرار از موقعیــت فعلــی و بــرای دریافــت توجــه، آرامــش و 
حمایتــی کــه از طــرف همسرشــان تأمیــن نمی  شــود، بــه روابط مجــازی پنهانــی روی 
می  آورنــد؛ روابطــی کــه هــم از نظــر عاطفــی تأمین  کننــده هســتند و هــم دیگــران 
ــد توجــه داشــت  ــا بای ــت بزننــد، ام ــه آنهــا برچســب خیان نمی  تواننــد به ســادگی ب
کــه ایجــاد رابطــه فراتــر از چارچــوب زندگــی مشــترک، چــه در فضــای مجــازی و چه 
ــد. در ایــن میــان،  ــط زوجیــن می زن ــه رواب ــط واقعــی، آســیب  هایی جــدی ب در رواب
شــبکه  های اجتماعــی و فضــای مجــازی بــه عنــوان تســهیل  گر، شــکل  گیری روابــط 
مجــازی را ســرعت می  بخشــند. بــرای پیشــگیری از مواجهــه بــا آســیب  های فضــای 
مجــازی در زندگــی مشــترک، الزم اســت زوجیــن تــاش کننــد تــا فضــای زندگــی 

واقعــی را غنی  تــر کننــد و  آرامــش و امنیــت را بــه رابطــه بازگرداننــد:

تعیین اهداف خاص   
بایــد بــرای ارزیابــی انتظــارات هــر یــک از افــراد نســبت بــه اســتفاده از رایانــه و 

تعهــد نســبت بــه بازســازی دوبــاره رابطــه کنونــی، اهدافــی تعییــن شــود.۸

دوری از عادت های مخرب در رابطه   
زوجیــن تــاش می  کننــد بــا بعضــی عادت  هــای رفتــاری کــه بیشــتر وقت هــا 
بــه وجودشــان آگاهــی ندارنــد، رفتــار یکدیگــر را کنترل کننــد. از دیــدگاه نظریه 
انتخــاب، عادت  هــای مخــرب و تنــش  زا در رابطــه کامــی و غیرکامــی زوجیــن 
ــدازد،  ــه خطــر می  ان ــی را ب ــه ســردی می  کشــاند و امنیــت روان کــه رابطــه را ب
شــامل ایــن مــوارد اســت: 1. انتقــاد، 2. ســرزنش، 3. غــر زدن، ۴. شــکوه و گایــه، 
5. تهدیــد، 6. تنبیــه، 7. بــاج دادن بــرای کنتــرل طــرف مقابــل.۹ همچنیــن دو 
ویژگــی تحقیــر کــردن و ایجاد دیــوار دفاعــی در خــود در مواجهه با مشــکات10، 

7 محمودی، 1394 

8 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 268

9 گارس )1998(، ترجمه علی صاحبی، 1395 

10 Epstein & Baucom, 2002

یکی از دالیلی که روابط 
فرازناشویی را از طریق 
پناه بردن به فضای 
مجازی ترسیع می  بخشد، 
وجود تنش و نداشنت 
امنیت روانی در رابطه 
است.
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به مــرور زمــان رابطــه را بــه ســردی می  کشــاند و زمینه  ســاز گرایــش افــراد بــه 
روابــط عاطفــی جایگزیــن می شــود.

جایگزینی عادت های مفید در رابطه   
ــوش  ــوارد اســت: 1.گ ــن م ــن مناســب در رابطــه شــامل ای ــای جایگزی رفتاره
کــردن، 2.حمایــت، 3. احتــرام، ۴. اعتمــاد، 5. تشــویق، 6. پذیــرش، 7. گفت وگــو 
ــی را در طــرف  ــرای حــل اختاف هــا.1 ایــن ویژگی  هــا، احســاس امنیــت روان ب
ــه عنــوان تکیه  گاهــی ایمــن در رابطــه  ــل افزایــش می  دهــد و همســر را ب مقاب

ــد.  ــی می  کن معرف

تغییر ادبیات کالمی   
ــری در  ــری2، روش مؤث ــردن دیگ ــرزنش نک ــرای س ــن« ب ــتفاده از واژه »م اس
ــان قضاوت  کننــده  ــه عــدم اســتفاده از زب بهبــود رابطــه اســت. زوجیــن بایــد ب
و متهم  کننــده تأکیــد داشــته   باشــند و بتواننــد احساســات و عقایــد خــود را بــه 
شــکل دیگــری ابــراز کننــد؛ مثــاً بــه جــای گفتــن »تــو هیچ وقــت به مــن توجه 
نمی  کنــی چــون همیشــه پشــت رایانــه هســتی، می  تــوان گفــت وقتــی مــدت 
زیــادی از زمــان بــا هــم بودن  مــان را پشــت رایانــه می  گذرانــی، احســاس تــرک 

ــم«. ــدن می  کن ش

همدلی3   
زوجیــن بایــد تــاش کننــد تــا بتواننــد بــه فــرد مقابــل گــوش دهنــد. زمانی که 
یکــی از همســران ســعی در توضیــح دالیــل اعمــال خــود دارد، بایــد همســرش 
مانــع از بــروز احســاس خشــم و عــدم اعتمــادش شــود تــا به ایــن ترتیــب بتواند 
ــه  ــا حــد امــکان صادقان ــل، ت ــرای گســترش ارتبــاط و در نتیجــه درک متقاب ب

گــوش بدهــد.

1 گارس )1998(، ترجمه علی صاحبی، 1395

2 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 217

3 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 218 

استفاده از واژه من برای 
رسزنش نکردن دیگری، 
روش مؤثری در بهبود 

رابطه است. زوجین 
باید به عدم استفاده 
از زبان قضاوت  کننده 

و متهم  کننده تأکید 
داشته   باشند و بتوانند 

احساسات و عقاید خود 
را به شکل دیگری ابراز 

كنند.
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توجه فعال به همسر   
گاهــی علــت حضــور بیــش از حــد افــراد در فضــای مجــازی و شــکل دادن بــه 
روابــط صمیمانــه، بــه دلیــل نیــاز فــرد بــه دریافــت توجه و دوست  داشــته شــدن 
ــه    ــه مؤلف ــران ب ــه همس ــدم توج ــه ع ــد ک ــان می  ده ــا نش ــت. پژوهش  ه اس
قــدرت در مــردان، مؤلفــه   توجــه و تعلــق در زنــان1 و خــأ عاطفــی2 پیش زمینــه   
حرکــت بــه ســوی خیانــت و روابط فرازناشــویی اســت. همیــن کمبودهــا، آغازگر 
ــان منجــر  ــرور زم ــن اســت کــه به م ــط و گفت وگوهــای آن الی بســیاری از رواب
بــه شــکل  گیری روابــط صمیمانــه   مجــازی و حتــی خیانــت عاطفــی نســبت بــه 
ــر،  ــا همس ــو ب ــرای گفت وگ ــی ب ــردن زمان  های ــخص ک ــود. مش ــر می  ش همس
ــوش دادن  ــردن، گ ــین ک ــویق و تحس ــت او، تش ــای مثب ــه ویژگی  ه ــه ب توج
ــی اســت  ــی، راهکارهای ــی و غیر  کام ــب کام ــراز احساســات در قال ــال و اب فع
کــه می  توانــد نیــاز بــه توجــه و تعلــق را در زوجیــن بــرآورده و امنیــت روانــی را 

بــه رابطــه تزریــق کنــد.

احترام به حریم خصوصی یکدیگر   
یکــی از نیازهــای اساســی زوجیــن در رابطــه، احســاس اعتمــاد متقابــل اســت. 
متأســفانه ویژگــی کنترل  گــری، باعــث می  شــود رعایــت مرزهــای خصوصــی در 
ــه امنیــت روانــی طــرف  زندگــی مشــترک بی معنــا شــود کــه ایــن موضــوع ب
ــم  ــد از ازدواج، حری ــد بع ــور می  کنن ــراد تص ــاً اف ــد. غالب ــیب می  زن ــل آس مقاب
خصوصــی معنــا نــدارد و تحــت کنتــرل بــودن طــرف مقابــل، بخشــی از حقــوق 
همســران اســت! در صورتــی کــه کنتــرل کــردن همیشــگی تلفن همراه همســر 
و زیــر نظــر داشــتن مــداوم، نیــاز بــه آزادی را در طــرف مقابــل فعــال می  کنــد 
کــه بــه صــورت انجــام رفتارهایــی مثل اســتفاده از رمــز عبور بــرای تلفــن همراه 
یــا قفــل کــردن کمــد بــروز می  کنــد. ایــن رفتارهــا به مــرور زمــان، بــه اعتمــاد 
متقابــل آســیب می زنــد و امنیــت روانــی زوجیــن را تحت  تأثیــر قــرار می  دهــد. 
یانــگ نیــز در کتابــش اشــاره می  کنــد کــه اگــر زوجــی در انتظــار بهبــود رابطــه 
ــری در  ــرای جاسوســی و مچ  گی ــال ب ــای دیجیت ــری فناوری  ه باشــند، به کارگی

1 Lammers & et al, 2011 
2 نبوتی و شمسی بالنجانی، 1393

پژوهش  ها نشان می  دهد 
که عدم توجه همرسان 
به مؤلفه   قدرت در 
مردان، مؤلفه   توجه و 
تعلق در زنان و خأل 
عاطفی پیش زمینه   حرکت 
به سوی خیانت و روابط 
فرازناشویی است.
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مــورد همســر، گزینــه   مناســبی بــه عنــوان راه  حــل نیســت!1 

  پایبندی زناشویی و تعهد اخالقی
تعهــد بــه معنــای وفــادار مانــدن و پایــداری به خانــواده و اعضــای آن هنــگام غم 
و شــادی، بحران  هــا و مســائل ناخوشــایندی اســت کــه بــر مبنــای احســاس و 
عاقــه و همچنیــن قصــد و نیــت اســتوار اســت. همچنیــن بــه معنــای ارتبــاط و 
وابســتگی روانــی بــه شــریک زندگــی و میــزان انگیــزه زوجیــن در حفــظ و تداوم 
ــری  ــاال، انعطاف  پذی ــد ب ــا تعه ــه رابطــه ب ــد ک ــان معتقدن ازدواج اســت.2 محقق
بیشــتری دارد و بــه احســاس امنیــت روانــی زوجیــن، کمــک می کنــد.3 بــا توجه 
بــه ویژگی  هــای فضــای مجــازی همچــون گمنامــی۴، عــدم محدودیــت مکانــی، 
تعاملــی بــودن، آزادی و در دســترس بــودن5، نقــش تعهــد بــه عنــوان یکــی از 
ــود.  ــر می  ش ــی، پر  رنگ  ت ــناختی و اخاق ــم روان ش ــده   مه ــای بازدارن مؤلفه  ه
ــد  ــک می  کنن ــویی کم ــی زناش ــد در زندگ ــت تعه ــه تقوی ــه ب ــی ک مؤلفه  های

عبارتنــد از:

کیفیت روابط زناشویی   
ــد  ــطح تعه ــی و س ــت از زندگ ــزان رضای ــد می ــویی می  توان ــدی زناش رضایتمن
ــا  ــد ت ــاش کنن ــن ت ــن الزم اســت زوجی ــد.6 بنابرای ــش بده ــویی را افزای زناش

ــد.  ــرف کنن ــایی و برط ــی شناس ــه جنس ــان را در رابط مشکات  ش

تقویت باورها و اعتقادات درونی   
ــا اشــاره بــه ارتبــاط  بســیاری از فاســفه و جامعه شناســان غیرمســلمان نیــز ب
میــان مذهــب و اخــاق و فنــاوری بــر نقــش مؤثــر دیــن در کنتــرل و نظــارت بر 
فنــاوری تأکیــد می  کننــد. هماننــد »کارل میچــم«، او در مقاله مذهــب و فناوری 

1 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 268

2 MacCarthey, 1999

3 Dean & Spanier.1974 
4 خرسوی، 1389

5 اینفوگرافیــک: ویژگــی و آســیب های فضــای مجــازی بــه نقــل از ســایت www.dana.ir ، شناســه خــر: 

.754072

6 شاه سیاه و همکاران، 1388

با توجه به ویژگی  های 
فضای مجازی همچون 

گمنامی، عدم محدودیت 
مکانی، تعاملی بودن، 

آزادی و در دسرس 
بودن، نقش تعهد 
به عنوان یکی از 

مؤلفه  های بازدارنده   مهم 
روان شناختی و اخاقی، 

پر  رنگ  تر می  شود.
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ــاوری خــودش  ــه فن ــد: از آنجــا ک ــان می  کن ــن بی ــاط چنی ــن ارتب ــورد ای در م
می توانــد ســبب روشــی از زندگــی شــود، می  توانــد موضوعــی بــرای ارزیابی  هــای 
دیــن و معنویــت باشــد.1 پژوهش  هــای بســیاری نشــان می  دهنــد کــه معنویــت، 
عقایــد و باورهــای مذهبــی بــا ســطح تعهــد اخاقــی و خویشــتن  داری جنســی 
زوجیــن، رابطــه مســتقیمی دارد.2و3 بنابرایــن بــا تقویــت ابزارهای کنتــرل درونی 
)ماننــد حیــا۴، غیــرت، عفــت و...( و احســاس حضــور ناظــر بیرونــی و تقیــدات 
مذهبــی، میــزان پایبنــدی فــرد بــه تعهــدات زناشــویی افزایــش پیــدا می  کنــد و 

احتمــال خیانت  هــای عاطفــی، روانــی و جنســی کاهــش می یابــد.

آشنایی با عالئم خطر در روابط مجازی   
 افــراد زیــادی هســتند کــه اعتــراف می  کننــد اصــاً نمی  خواســتند وارد رابطــه 
فرازناشــویی شــوند و اصــاً نمی  داننــد چــه شــد کــه از رابطــه کاری ســاده ای 
بــه ســمت خیانــت رفتنــد! در اینجــا نکتــه   بســیار مهــم ایــن اســت کــه افــراد 
نمی  داننــد شــکل  گیری صمیمیــت در فضــای مجــازی قبــل از ایجــاد شــناخت 
اتفــاق می  افتــد و فضــای مجــازی بــه خاطــر ویژگی  هایــش، نقــش مهمــی در 
تســریع رابطــه صمیمانه بــازی می  کند. هنگامــی که کاربــران توانایــی رمزگذاری 
و رمزگشــایی نشــانه  های کامــی و غیرکامــی را در قالــب متــن داشــته باشــند، 
ــراز بخش  هــای دوست  داشــتنی از خــود، آغازگــر روابــط  می  تواننــد از طریــق اب
صمیمانــه باشــند.5 مثــاً ممکــن اســت شــروع گفت وگــوی مجــازی آقــا بــا یکی 
ــه و شــکایت از بعضــی اتفا  ق  هــا  ــرای دردودل و گل ــم، فقــط ب از همــکاران خان
ــی و  ــانه  های کام ــه نش ــرد ب ــه ف ــی ک ــان و در صورت ــرور زم ــا به م ــد، ام باش
غیرکامــی آشــنا نباشــد، ممکــن اســت رابطــه بــه طــور ناخــودآگاه بــه ســمت 
خیانــت کشــیده   شــود؛ بــرای مثــال خودافشــایی، ابــزاری اســت کــه بــه وســیله   
آن، حرکــت از الیه هــای بیرونــی بــه ســمت الیه  هــای درونــی صــورت می  گیــرد. 
بــه ایــن ترتیــب کــه در الیه  هــای بیرونــی روابــط و در تماس  هــای اولیــه، تنهــا 
ویژگی  هــای پیرامونــی شــخصیت هــر فــرد بــرای دیگــران قابل دســترس اســت. 

1 میچم، 2009؛ به نقل از خدیجه حسن بیگ زاده، 1391

2 Leak, 1993

3 Rosenau & Tan.2002 
4 گلزاری، 1379

5 دهقان و نیک بخش، 1385

شکل  گیری صمیمیت 
در فضای مجازی قبل 
از ایجاد شناخت اتفاق 
می  افتد و فضای مجازی 
به خاطر ویژگی  هایش، 
نقش مهمی در ترسیع 
رابطه صمیامنه بازی 
می  کند.
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ســپس بــا تبــادل اطاعــات بیشــتر بیــن تعامل  گــران روابــط دوســتانه می  شــود. 
پــس از آنکــه پیام  هــا بــه تبــادالت احساســی تبدیــل شــدند، تعامل  گــران بــه 
ــای  ــمت الیه  ه ــه س ــرده و ب ــی ب ــر پ ــخصیت یکدیگ ــزی ش ــای مرک ویژگی  ه
درونــی حرکــت می  کننــد تــا اینکــه نهایتــا بــه صمیمیــت می  رســند.1 بنابرایــن 
بــروز رفتارهــای دلســوزانه و حمایتــی، درد  و  دل کــردن، مشــورت و ارایــه توصیــه، 
گــوش دادن، ابــراز همــدردی و ســایر نشــانه  های کامــی و غیرکامــی، می  توانــد 

فضــای صمیمانــه را در محیــط مجــازی ایجــاد کنــد. 

آشنایی با مصادیق عدم تعهد در فضای مجازی   
بســیاری از افــراد، رفتارهــای خــود را در فضــای مجــازی منافی تعهــد نمی  دانند، 
ــق عــدم  ــرا از یک ســو ویژگی هــای فضــای مجــازی و از ســوی دیگــر مصای زی
تعهــد را را به درســتی نمی  شناســند، بنابرایــن بــدون توجــه بــه نــوع عملکــرد 
خــود، روابــط کامــی و عاطفی  شــان را گســترش می  دهنــد. بی  وفایی  ، شکســتن 
یــک پیمــان بــا یــک فــرد واقعــی اســت چــه منشــأ آن محــرک جنســی دنیــای 
ــی رخ  ــی زمان ــی اینترنت ــن بی وفای ــازی. بنابرای ــای مج ــا دنی ــد ی ــی باش واقع
می  دهــد کــه قوانیــن رابطــه بــه واســطه رفتــار نامناســب هیجانــی یــا جنســی 
ــود.2  ــته می  ش ــت، شکس ــخص نیس ــر ش ــه همس ــرد ک ــک ف ــت کم ی ــا دس ب
بی وفایــی هیجانــی می  توانــد درســت بــه انــدازه بی  وفایــی جنســی بــه عنــوان 
شــکلی از خیانــت ناراحت  کننــده باشــد. بی  وفایــی هیجانــی عمدتــاً بــه عنــوان 
عاشــق شــخص دیگــری شــدن تلقــی می  شــود. همچنیــن می  توانــد بــه عنــوان 
صمیمیــت هیجانــی نامناســب بــا فــرد دیگــر نیــز تصــور شــود، ماننــد در میــان 
گذاشــتن اســرار شــخصی.3 بنابرایــن اگــر مــردی بدانــد خودافشــایی و در میــان 
گذاشــتن اســرار شــخصی بــا خانمــی )در قالــب همــکار یا دوســت اجتماعــی( از 
مصادیــق بی  وفایــی اســت یــا قبــح ارســال برچســب  های احساســی )بوســیدن، 
ــادل  ــم در فضــای مجــازی، مع ــک مخاطــب خان ــرای ی ــن( ب ــوش گرفت در آغ
بــا همیــن رفتــار در دنیــای واقعــی اســت، شــاید در 50درصــد مــوارد از تکــرار 
ایــن رفتــار خــودداری کنــد. بنابرایــن افــراد بایــد تــاش کننــد تــا بــا مصادیــق 

1 دهقان و نیک بخش، 1385

2 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 258

3 یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت نیا، 1391، ص 259

بسیاری از افراد، 
رفتارهای خود را در 
فضای مجازی منافی 

تعهد منی  دانند، زیرا از 
یک سو ویژگی های فضای 

مجازی و از سوی دیگر 
مصایق عدم تعهد را را 

به درستی منی  شناسند.
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عــدم تعهــد آشــنا شــوند، قوانیــن اخاقــی و حــدود دنیــای واقعــی را بــه محیط 
مجــازی تعمیــم بدهنــد و بــرای افزایــش همخوانــی رفتارشــان در هــر دو محیط 

تــاش کننــد. 

  تقویت هیجان و نشاط در زندگی مشترک
یکــی از مســائل نگران  کننــده در حــوزه طــاق عاطفــی و خیانــت، ترغیــب زوجین 
بــه ســوی فضــای مجــازی بــرای دوری از یکنواختــی و تکراری شــدن رابطه اســت. 
پــس از ســال  های اول زندگــی مشــترک و مخصوصــاً بــا اضافــه شــدن فرزنــدان به 
خانــواده، زوجیــن احســاس می  کنند میزان عشــق، نشــاط و هیجان قبــل را ندارند، 
بنابرایــن بــه دنبــال تأمیــن ایــن نیــاز، به ســوی فضــای مجــازی ترغیب می  شــوند. 
همچنیــن میــزان افســردگی زوجیــن می  توانــد پیش  بینی  کننــده خیانــت باشــد. 
ــط فرازناشــویی  ــا قصــد رواب ــه عبــارت دیگــر، هیچ کــدام از زوجیــن در ابتــدا ب ب
ــا  ــد ب ــاش می  کنن ــا طــاق عاطفــی وارد فضــای مجــازی نمی  شــوند بلکــه ت ی
برقــراری رابطــه  ای جدیــد، ابــراز هیجــان و احساســات در گفت وگوهــای آن الیــن، 
مشــاهده صفحــات جالــب و حضــور در گروه  هــای مختلــف، بــه عنــوان روشــی در 
دســترس و بــدون محدودیــت، کمبودهــای عاطفــی1، جنســی و جــای خالی لذت 
ــه  ــای پیشــنهادی ک ــد. راهکاره ــر کنن و هیجــان را در زندگــی مشترک  شــان پ
می  توانــد نشــاط و هیجــان را بــه فضــای رابطــه تزریــق کنــد، بســیار گوناگــون 
اســت و نیــاز بــه خاقیــت دارد؛ بــرای مثــال می  تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

اختصاص دادن زمان مشخصی برای خود   
ــرای خودشــان، زمان  هــای دونفــره اختصاصــی در طــول  الزم اســت زوجیــن ب
هفتــه تعییــن کننــد؛ مثــاً هفتــه  ای دو ســاعت، قــرار عاشــقانه، گفت وگــو درباره 
ــور  ــدون حض ــی ب ــخص لذت  بخش ــح مش ــا تفری ــره ی ــاده  روی دونف ــود، پی خ
ــه تحکیــم رابطــه دونفــره کمــک کنــد. همچنیــن همــراه  ــد ب بچه  هــا می  توان
ــن زمان  هــای اختصاصــی  ــارک، جــزو ای ــه پ ــن ب ــرای رفت ــا ب ــا بچه  ه شــدن ب

ــود! ــوب نمی  ش محس

1 نبوتی و شمسی بالنجانی، 1393

یکی از مسائل 
نگران  کننده در حوزه 
طاق عاطفی و خیانت، 
ترغیب زوجین به سوی 
فضای مجازی برای دوری 
از یکنواختی و تکراری 
شدن رابطه است.
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خالقیت در رابطه جنسی   
دریافــت آموزش  هــای معتبــر بــرای ارتقــای ســطح روابــط زناشــویی بــه همــراه 

خاقیــت در ایجــاد رابطــه.

غافلگیر کردن   
برگــزاری جشــن  های کوچــک بــرای موفقیت  هــا، جشــن تولــد غافلگیر  کننــده، 
هدیــه گرفتــن بی  مناســبت، پنهــان کــردن شــعر و یــا متــن عاشــقانه در وســایل 

و...  همسر 

برنامه  ریزی برای فعالیت  های مشترک لذت  بخش   
ــه  ،  ــر هفت ــردی آخ ــاوت، طبیعت  گ ــاه و متف ــفرهای کوت ــرای س ــزی ب برنامه    ری
بازدیــد از نمایشــگاه  های هنــری، شــعر خوانــدن بــرای هــم، قــرار روزانــه بــرای 
انجــام کار جالبــی در طــول روز )یادگیــری مطلــب جدیــد، درســت کــردن غذای 
جدیــد و...(، انجــام بازی هــای جــذاب خانوادگــی، انجــام ســرگرمی  های هنــری 

بــه کمــک هــم و رفتــن بــه دورهمی  هــای ســاده.

افزایش تعامالت اجتماعی   
در بســیاری از مواقــع، احســاس تنهایــی و کســالت، زوجیــن را به ســوی تعامات 
مجــازی ســوق می  دهــد، بنابرایــن زوجیــن می  تواننــد از طریــق حضــور در روابط 
اجتماعــی ســازنده، گروه  هــا و نهادهــای کوچــک اجتماعــی، نیــاز بــه ارتبــاط و 

تعامل  شــان را بهتــر مدیریــت کننــد. 

  قانون  گذاری برای استفاده از فضای مجازی
بــرای پیشــگیری از آســیب  های فضــای مجــازی بــه رابطــه زوجیــن و مدیریــت 
زمــان، الزم اســت قوانیــن مشــخصی کــه مــورد توافــق زوجیــن اســت، دربــاره 
زمــان و نــوع اســتفاده از آن مشــخص شــود. در تعییــن ایــن قوانیــن بایــد نــکات 

زیــر مــورد توجــه قــرار گیــرد: 
 مطابــق بــا زمــان اســتراحت شــخصی   خــود یــا در اوقــات مشــخصی از روز و 

طبــق توافــق قبلــی، در فضــای مجــازی فعالیــت کننــد. 
 زمــان آغــاز و پایــان فعالیــت مشــخص باشــد و بعــد از آن اینترنــت خامــوش 

. د شو

در بسیاری از مواقع، 
احساس تنهایی و 

کسالت، زوجین را به 
سوی تعامات مجازی 

سوق می  دهد.
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 تعییــن قوانیــن بــا مشــورت یکدیگــر انجــام و ماحظــات طرف مقابــل رعایت 
شــود. توافــق دو طــرف بــرای نهایــی شــدن قوانیــن، ضروری اســت.

ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــا ه ــل ب ــو و تعام ــرای گفت وگ ــخصی ب ــای مش  زما  ن  ه
شــود، بــه صورتــی کــه در آن زمــان، اســتفاده از موبایــل و اینترنت ممنوع باشــد.

زما  ن  های مشخصی برای 
گفت وگو و تعامل با هم 
در نظر گرفته شود، به 
صورتی که در آن زمان، 
استفاده از موبایل و 
اینرنت ممنوع باشد.
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 پیشگیری از آسیب  های مواجهه با شبهات اعتقادی
جنــگ نــرم بــه معنای تــاش بــرای تغییــر عقایــد و باورهــای مذهبی، سیاســی 
و حتــی ســبک زندگــی افــراد بدون حملــه   نظامــی، حقیقت دنیــای امروز اســت 
کــه در ایــن میــان فضــای مجــازی بــه عنــوان یکــی از ســریع  ترین و فراگیرترین 
ابــزار بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه کار گرفتــه شــده   اســت. در حقیقــت 
ــه  ــم، همان گون ــراد ببندی ــه ذهــن اف مــا نمی  توانیــم راه ورود ایــن شــبهات را ب
کــه نمی  توانیــم انتظــار داشــته   باشــیم محیــط، عــاری از میکروب  هــا باشــد، امــا 
می  توانیــم بــرای جلوگیــری از بیمــاری، افــراد را واکســینه کنیــم. بنابرایــن بــه 
نظــر می  رســد مهم  تریــن راه دفاعــی در رویارویــی بــا هجــوم شــبهات گوناگــون 
ــوای دینــی، اعتقــادی و حتــی سیاســی،  ــی، اعــم از محت ــوع محتوای ــا هــر ن ب
تجهیــز ســپاه قدرتمنــد درونــی و ترغیــب افــراد بــرای بــه کار گرفتــن نیــروی 

تعقــل و تفکــر اســت.

  تقویت روحیه   پرسشگری
قوی  تریــن ابــزار بــرای غربالگــری و ســنجش صحــت اطاعــات ورودی، تفکــر و 
تعقــل اســت و چیــزی کــه می  توانــد فراینــد تفکــر را فعال کند، پرســیدن ســؤال 
اســت. بــه فرمــوده   امــام حسن مجتبی)علیه الســام(، پرســیدن ســؤال خــوب و 
بجــا، نیمــی از علــم را در دل خــود دارد1 و ایــن یعنــی مقدمــات آغــاز فراینــد 
تفکــر و رســیدن بــه جــواب، در پرســیدن اســت. در مواجهــه بــا پدیــده   شــبهه، 
حتــی ارایــه   ســریع پاســخ    های کامــل و درســت نمی  توانــد آثــار آن را از سیســتم 
اعتقــادی و باروهــای فــرد برطــرف کنــد چــرا کــه سیســتم ارزشــی و اعتقــادی 
ــرای پذیــرش جــواب فعــال نشــده و بنابرایــن جــواب دریافتــی را از آن  ــرد ب ف
خــود نمی  دانــد، بــه صورتــی کــه بــا ورود شــبهه  ای جدیــد، جــواب قبلــی مثــل 
ــرد، احســاس گیج  شــدگی  ــاز هــم ف ــس زده می  شــود و ب ــدی، پ عضــوی پیون
ــه  ــه می کنــد. بنابرایــن ب و درهم  ریختگــی سیســتم باورهــای بنیادیــن را تجرب
جــای ارایــه   پاســخ، بایــد کمــک کــرد تــا فــرد نســبت بــه جســت وجوی جــواب  ، 
ــا ایجــاد شــبکه  ای مناســب از ســؤال های اساســی،  تشــنه شــود و در نهایــت ب
فراینــد ســنجش و جســت وجوگری درون فــرد شــکل بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر 
می  تــوان گفــت اگــر کاربــران یــاد بگیرنــد کــه جلــوی هــر نــوع فکــر و گــزاره  ای، 

1 رشح نهج الباغه ابن ابی الحدید، جلد 18، ص 108

جنگ نرم به معنای 
تاش برای تغییر عقاید و 
باورهای مذهبی، سیاسی 

و حتی سبک زندگی 
افراد بدون حمله   نظامی، 

حقیقت دنیای امروز 
است.
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عامــت ســؤال بگذارنــد، اولیــن فیلتــر درونــی را در برابــر آســیب  های جــدی بــه 
سیســتم باورهایشــان فعــال کرده  انــد. ســؤال هایی ماننــد: 

 این شبهه از چه منبعی بیان شده   است؟
 چگونه می  توان این شبهه را به گزاره ای منطقی تبدیل کرد؟

 شواهد و استنادها در پذیرش و رد این گزاره چیست؟ 
 چه استدالل  هایی برای پذیرش و رد این گزاره وجود دارد؟

ــا  ــق اســت ی ــزاره مواف ــن گ ــا ای ــه رو شــدن ب ــن در روب ــی م  احســاس درون
ــف؟  مخال

 منابــع مهــم و ارزشــمند )علمــا، متخصصــان( چــه شــواهد و دالیلی بــرای رد 
یــا پذیــرش ایــن گــزاره دارنــد؟

 چه قضاوت  ها و پیش  فرض  هایی در این گزاره وجود دارد؟ 

قوی  ترین ابزار برای 
غربالگری و سنجش 
صحت اطاعات ورودی، 
تفکر و تعقل است 
و چیزی که می  تواند 
فرایند تفکر را فعال کند، 
پرسیدن سؤال است.
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 پیشگیری از آسیب  ها ی هرزه  نگاری )پورنوگرافی(
ــورن و  ــاهده پ ــر در مش ــزی درگی ــاختارهای مغ ــی از س آگاه  

شناخت پیامدها1
ــد  ــه رون ــد ب شــناخت آســیب  ها و پیامدهــای ناشــی از مشــاهده   پــورن می  توان
ــر شــدن در  ــد. در بحــث آســیب  های درگی ــرک آن کمــک کن پیشــگیری و ت
فضــای هرزه  نگاری  هــای مجــازی، تنهــا دیدگاه  هــا و بایــد   و   نبایدهــای اخاقــی 
مطــرح نیســتند و سال  هاســت کــه آثــار منفی ایــن پدیده بــر مغز و ســاختارهای 
مغــزی از ســوی متخصصــان و دانشــمندان علــوم مغز و روان شناســی بــه صورت 
جــدی مطالعــه شــده اســت. بعضــی از عــوارض پورنوگرافــی کــه در پژوهش  های 

اخیــر مشــخص شــده  اند، شــامل مــوارد زیــر اســت: 

ناکامی در رابطه واقعی   
هــر چیــز تــازه، جدیــد و هیجان انگیــزی، دوپامیــن را افزایــش می  دهــد. در واقــع 
دوپامیــن، مســئول ایجــاد احســاس سرخوشــی و لــذت در مغــز اســت. رفتــاری 
مثــل خــوردن غــذای خوشــمزه، انجــام رفتــار جنســی و حتــی فکــر کــردن بــه 
ــذت  ــاس ل ــد و احس ــش می  ده ــز افزای ــن را در مغ ــز، دوپامی کاری هیجان  انگی
ایجــاد می  کنــد. تحریــکات و ارضــای جنســی، بزرگ تریــن منبــع طبیعــی ایجاد 
دوپامیــن در مــدار پــاداش مغــز هســتند. پــورن از آن جهــت بــرای مغــز جــذاب 

اســت کــه در آن تازگــی و هیجــان به وفــور یافــت می  شــود.
ایــن تازگــی می  توانــد در قالــب فــردی جدیــد، صحنــه   ای غیرمنتظــره و حرکــت 
ــد در مــدت کوتاهــی و  جنســی جدیــدی باشــد. در ایــن صــورت فــرد می  توان
بســیار راحــت، تعــداد بســیار زیــادی شــریک جنســی جدیــد را تجربــه کنــد و 
ســطح دوپامیــن را بــه باالتریــن حــد خــود برســاند. عــاوه بــر ایــن محرک  هــای 
پــورن، غیرواقعــی و اغراق  شــده هســتند و دوپامیــن بیشــتری تولیــد می  کننــد، 
بنابرایــن چــون مغــز نمی  توانــد محــرک واقعــی را از غیرواقعــی تشــخیص بدهد، 
ــطح از  ــد آن س ــی نمی  توان ــه واقع ــرد در رابط ــد و ف ــر می  دان ــا را باارزش  ت آنه

لــذت را تجربــه کنــد و دچــار ناکامــی خواهــد شــد. 

1 خاصه مقاله »اثر فیلم  های مستهجن بروی مغز انسان«، اثر »کولیج«.

محرک  های پورن، 
غیرواقعی و اغراق  شده 

هستند و دوپامین 
بیشری تولید می  کنند، 

بنابراین چون مغز 
منی  تواند محرک واقعی 

را از غیرواقعی تشخیص 
بدهد، آنها را باارزش  تر 

می  داند.
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کاهش حساسیت به دوپامین   
یکــی از عــوارض جــدی پــورن، تحریــک بیــش از انــدازه و غیرواقعــی مغز اســت. 
ــاس  ــی، احس ــل خودارضای ــا عم ــت و ب ــش اس ــدا لذت  بخ ــت در ابت ــن حال ای
ــز احســاس  ــان مغ ــرور زم ــا به م ــال دارد، ام ــه دنب کاهــش تنــش جنســی را ب
خطــر می  کنــد، چــون بــرای ایــن حجــم از تحریــک، طراحــی نشــده و هــدف 
ــرای  ــان و ب ــرور زم ــز به م ــن مغ ــت! بنابرای ــوده اس ــل ب ــای نس ــک، بق از تحری
محافظــت از خــود در برابــر تحریــکات بیست وچهارســاعته، حساســیت بــه مــاده 
دوپامیــن را کاهــش می  دهــد، بــه صورتــی کــه فــرد بــا دیــدن تصاویــر قبلــی 
ارضــا نمی  شــود و لــذت کمتــری تجربــه خواهــد کــرد. بنابرایــن نیــاز بــه دوز 
ــک  ــت وجوی تحری ــه جس ــرد را ب ــوع ف ــن موض ــورن دارد و همی ــری از پ باالت

ــد. ــتر وادار می  کن بیش
ایــن وضعیــت احتمــال تشــدید فعالیــت پورنوگرافــی را بیشــتر خواهــد   کــرد، به 

صورتــی کــه فــرد را بــه ســوی اعتیــاد بــه پــورن می کشــاند.

شرطی شدن   
 در ایــن شــرایط، مغــز بــه عمــل جنســی بــا محتــوای پــورن شــرطی می  شــود؛ 
ــا  ــه ب ــد ک ــا می  رس ــک و ارض ــطح تحری ــن س ــه باالتری ــی ب ــط وقت ــی فق یعن
محتــوای پــورن درگیــر باشــد، بنابرایــن فــرد در شــرایط واقعــی و بــا همســرش 
نمی  توانــد رابطــه موفقــی داشــته   باشــد. چــون محــرک واقعــی تــوان رقابــت بــا 

محــرک پــورن را نــدارد و مغــز بــه ایــن شــرایط شــرطی شــده   اســت.

بی حسی مغز نسبت به لذت  های طبیعی   
تجربــه ســطح بــاالی دوپامیــن، مغــز را نســبت بــه لذت  هــای طبیعــی روزمــره 
بی  تفــاوت می  کنــد. چــون ایــن فعالیت  هــا ســطح دوپامیــن را بــه انــدازه پــورن 
ــزوا، احســاس  ــرد، بنابرایــن فــرد به مــرور زمــان دچــار افســردگی، ان ــاال نمی  ب ب

غــم و روزمرگــی می  شــود.

افزایش حساسیت مدار پاداش   
مغــز نســبت بــه محرک  هایــی کــه یــادآور پــورن هســتند، حســاس می  شــود. 
ــل، آدرس یــک ســایت و حتــی شــرایط  ــدن موبای ــی، دی عائمــی مثــل تنهای
استرســی، تپــش قلبــش را بــاال می  بــرد و احســاس ولــع شــدید بــرای دیــدن 

مغز به عمل جنسی با 
محتوای پورن رشطی 
می  شود؛ یعنی فقط 
وقتی به باالترین سطح 
تحریک و ارضا می  رسد 
که با محتوای پورن 
درگیر باشد، بنابراین فرد 
در رشایط واقعی و با 
همرسش منی  تواند رابطه 
موفقی داشته   باشد.
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ــه  ــرد را ب ــان ف ــرور زم ــه به م ــود ک ــاد می  ش ــی ایج ــام خودارضای ــورن و انج پ
ــورن می  کشــاند. ــه پ ــاد ب اعتی

کاهش قدرت کنترل و بازداری مغز   
نتیجــه   پژوهــش بــر مغــز 6۴ کاربــر پــورن، نشــان می  دهــد کــه کاهــش مــاده 
خاکســتری مغــز و مشــکاتی در منطقــه قشــر پیشــانی کــه مســئول کنتــرل 
ــتفاده  ــی اس ــه عبارت ــود. ب ــاهده می  ش ــراد مش ــن اف ــت در ای ــازداری اس و ب
ــرد  ــه ف ــی ک ــه صورت ــود، ب ــف اراده می  ش ــث ضع ــورن باع ــدت از پ طوالنی م
احســاس می  کنــد بــر خــودش و اعمالــش کنترلــی نــدارد؛ یعنــی دقیقــاً زمانــی 
کــه بقیــه قســمت  های مغــز کــه بــرای ایــن ســطح از تحریــک و ارضــا طراحــی 
نشــده  اند، دســتور توقــف تحریــک را می  دهنــد، امــا قســمت جلویــی مغــز کــه 
تــوان بــازداری نــدارد، نمی  توانــد ایــن رفتــار را کنتــرل کنــد و قــادر بــه توقــف 

تحریــک و ارضــا نیســت. 

مهارت خودکنترلی  
ناظــر بیرونــی، هیــچ  گاه جــای ناظــر درونــی را نمی  گیــرد. از ناظر بیرونــی، گاهی 
می  شــود فــرار کــرد، می  شــود ندیــده اش گرفــت و خاصــه جایــی رفــت کــه او 
نباشــد، امــا ناظــر درونــی همــواره همــراه ماســت! خداونــد متعــال یکــی از ایــن 
ــا نفــس  ناظــران درونــی را در وجــود همــه آدم  هــا قــرار داده اســت؛ وجــدان ی
سرزنشــگر! توجــه بــه ایــن مرتبــه نفــس بــه انســان کمــک می  کنــد که نســبت 
ــد. حــاالت  ــدا کن ــی  اش، بینــش پی ــای ناخــودآگاه و عادت ــه اعمــال و رفتاره ب
و عائمــی کــه الزم اســت متوجــه آن باشــید شــامل حالــت تذکــر، احســاس 
تردیــد، احســاس گنــاه، میــل بــه توبــه و جبــران اســت کــه از وظایــف نفــس 

لوامــه اســت. 
مهــارت خویشــتن  داری یــا خودکنترلــی، توانایــی پیــروی از درخواســت معقــول، 
تعدیــل رفتــار مطابــق بــا موقعیــت، بــه تأخیــر انداختــن ارضــای خواســته  ها در 
چارچــوب قابــل قبــول اجتماعــی، بــدون مداخلــه و هدایــت مســتقیم فــردی 
دیگــر تعریــف شــده   اســت.1 بــا تقویــت ناظــر درونــی و فعــال کــردن ابزارهــای 
ــن مهــارت را  ــوان ای ــد. می  ت ــی عمــل می  کن ــز درون ــد ترم کنتــرل خــود، مانن

1 جان بزرگی، 1387

نتیجه   پژوهش بر مغز 
64 کاربر پورن، نشان 

می  دهد که کاهش 
ماده خاکسری مغز و 

مشکاتی در منطقه قر 
پیشانی که مسئول کنرل 

و بازداری است در این 
افراد مشاهده می  شود.
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معــادل تقــوا دانســت کــه کلیــد ســعادت انســان معرفــی شــده   اســت. بــه کمک 
ایــن مهــارت، وسوســه  ها، محرک  هــا و انگیزه  هــای قانون  شــکنی در فــرد 
کنتــرل می  شــود. گاهــی الزم اســت بعضــی از خواســته ها بــه تأخیــر بیفتــد و 
در زمــان و جایــگاه مناســبی بــرای تأمیــن آن تــاش شــود. گاهــی بایــد بعضــی 
ــول و  ــار کــرد و گاهــی شــاید الزم باشــد از دســتورهای معق خواســته ها را مه
منطقــی کــه خیلی هم خوشــایند نیســتند، پیــروی کــرد. بنابرایــن خودکنترلی 
یعنــی مدیریــت نیازهــا و خواســته ها. اعمالــی مثــل گرفتــن روزه، حفــظ نــگاه 
و زبــان از عمــل حــرام و پاکدامنــی نســبت بــه انگیزه  هــای جنســی غیرحــال، 
نمونــه   تمرین  هــای عملــی در اســام اســت کــه به رشــد مهــارت خویشــتن  داری 
ــارت  ــن مه ــه ای ــرای رســیدن ب ــر ب ــد گام مؤث ــد. چن در انســان کمــک می  کن

عبارتنــد از:1 

   گام اول: خودبازبینی 
بیــن خودآگاهــی و خودکنترلــی رابطه مثبتــی وجــود دارد.2 بنابراین در قــدم اول 
الزم اســت فــرد موقعیــت فعلــی اش  را شناســایی و رفتــارش را به دقــت بازبینــی 
کنــد و از نقــاط ضعــف و قوتــش آگاه شــود. بررســی نقــاط ضعف و قســمت  هایی 
کــه بیشــتر فــرد را در معــرض خطــر قــرار می  دهنــد، بــه او کمــک می  کنــد تــا 
ــدارد و چــه موقعیت  هایــی ممکــن اســت  ــی ن ــر کــدام رفتارهــا کنترل ــد ب بدان

وسوســه  کننده باشــد. 

   گام دوم: برنامه ریزی
هدف  گــذاری: تعییــن موقعیــت مطلــوب، نیــروی کشــش و جاذبــه از موقعیت 
فعلــی بــه ســوی هــدف را تأمیــن می  کنــد. در ایــن مرحلــه فــرد بایــد ســعی 
ــرل  ــر بدهــد و کنت ــار مشــخص را کــه می خواهــد تغیی ــا دو رفت ــک ی ــد ی کن
بیشــتری روی  آنهــا پیــدا کنــد، بــه صــورت هدفــی واضــح، جزئــی و عملیاتــی 
بــرای خــودش بنویســد )ماننــد تمریــن بخــش اول بــرای هدف گــذاری(. در ایــن 

گام الزم اســت ســه اصــل ضــروری مــد نظــر قــرار گیــرد:3 

1 زارع، 1384 

2 رشفی،1388، ص 31

3 اخاقی امیری ، 1389

خودكنرلی یعنی 
مدیریت نیازها و 
خواسته ها. اعاملی 
مثل گرفنت روزه، حفظ 
نگاه و زبان از عمل 
حرام و پاکدامنی 
نسبت به انگیزه  های 
جنسی غیرحال، منونه   
مترین  های عملی در 
اسام است.
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ــا  ــادت ی ــر ع ــرای تغیی ــی ب ــان کاف ــی الزم اســت زم ــج: یعن ــل تدری 1. اص
ایجــاد رفتــار مناســب بــه فــرد داده شــود. انتظــار تغییــر یــک روزه، غیرمنطقی و 

غیرعلمــی اســت.
ــه  ــد هســتند ک ــدر قدرتمن ــا و خواســته ها آن ق ــت: عادت ه ــل مداوم 2. اص
اگــر زود رهــا شــوند، خیلــی زود هــم برمی گردنــد. نیــروی رفتارهــای عادتــی و 
ناخــودآگاه بســیار زیــاد اســت و بــرای ورود بــه گســتره آگاهــی، نیــاز بــه صــرف 
انــرژی فعــال، تمرکــز آگاهانــه بــر رفتــار و گذشــت زمــان دارنــد. )تصــور کنیــد 
آگاهانــه شــدن رفتارهایــی مثــل نفــس کشــیدن و پلــک زدن چقــدر ســخت 

اســت!(
3. اصــل جایگزینــی: در طــول مدتــی کــه فــرد تصمیــم می  گیرد یــک عادت 
رفتــاری را کنتــرل کنــد، بایــد ســعی کنــد بــرای آن جایگزیــن موقتی پیــدا کند 
تــا رفتــار قبلــی اش کم  کــم خامــوش شــود و رفتــار جدیــد، تقویــت و جایگزیــن 

. د شو

گام سوم: خودارزیابی و محاسبه   
ــل راهبردهــای اتخاذشــده کمــک  ــر و تعدی ــه تغیی ــد تغییــرات، ب بررســی رون
می  کنــد و فــرد را از میــزان پیشــرفتش باخبــر می کنــد. بــرای ارزیابــی، 
می  تــوان زمان  هــای مشــخصی را در طــول روز، هفتــه و مــاه تعییــن کــرد؛ مثــًا 
آخــر شــب و موقــع خــواب، زمــان خوبــی اســت. داشــتن همــراه می  توانــد انگیزه 
حرکــت بــه ســوی هــدف را تقویــت کنــد. همچنیــن پیگیــری، تشــویق و تنبیه، 

پــس از ارزیابــی، ضــروری اســت.

  مهارت مدیریت تکانه  های درونی
ــی  ــی محرک ــه در پ ــه می  شــود ک ــا رخــدادی گفت ــل ی ــر عم ــه ه ــه« ب »تکان
ــه در آن  برانگیختــه می  شــود و زمــان نهفتگــی کوتاهــی دارد و کنتــرل آگاهان
انــدک اســت یــا وجــود نــدارد.1 بــرای مثــال تکانــه   گرســنگی، میــل بــه غــذا و 
تکانــه جنســی، میــل بــه رابطــه جنســی را ایجــاد می کنــد. بنابرایــن تکانه  هــا، 
ــدازی  ــه را راه  ان ــای اولی ــز و نیازه ــیاری از غرای ــد و بس ــأت می  گیرن از درون نش
ــا  ــی ب ــرک درون ــوان مح ــه عن ــا ب ــن تکانه ه ــوارد، ای ــتر م ــد. در بیش می  کنن

impulse  1  فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی،  ج 1، واژه

در طول مدتی كه فرد 
تصمیم می  گیرد یك 

عادت رفتاری را كنرل 
كند، باید سعی كند برای 
آن جایگزین موقتی پیدا 

كند تا رفتار قبلی اش 
کم  کم خاموش شود و 
رفتار جدید، تقویت و 

جایگزین شود.
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رفتــاری بــه عنــوان پاســخ ارضا کننــده، گــره می  خورنــد و حالــت شــرطی پیــدا 
می  کننــد. از منظــر روان شناســی در ایــن مهــارت، موقعیــت شرطی شــده   بیــن 
محــرک )تکانــه گرســنگی( و پاســخ )غــذا خــوردن(، به مــرور زمان شــرطی  زدایی 
می  شــود و احســاس تســلط بــر نیازهــا و تکانه  هــای درونــی بــه وجــود می  آیــد. 
پژوهش  هــا نشــان می  دهــد کــه مذهــب می  توانــد در آرامــش هیجانــی و مهــار 
تکانــه مؤثــر باشــد.1 کنتــرل تکانــه یعنــی توانایــی مقاومــت در برابــر انگیزه  هــای 
ــه در آن  ــری آگاهان ــه جهت  گی ــوری( ک ــذت ف ــای ل ــا ارض ــم ی ــی )ابرازخش آن
ــه  ــا براســاس شــرایط، آنهــا را ب انــدک اســت. ایــن توانایــی کمــک می  کنــد ت
تأخیــر بیندازیــم یــا بــه کلــی مهــار کنیــم.2 مدیریــت تکانه  هــا بــا روش  هــای زیر 

ــت: ــر اس امکان  پذی

تأخیر   
ــه معنــی فاصلــه انداختــن بیــن احســاس نیــاز و ارضــای آن اســت. توانایــی  ب
صبــر بــر امیــال و خواســته  های آنــی، نشــانه   قــدرت »بــازداری« فــرد اســت کــه 
یکــی از کارکردهــای اجرایــی مغــز محســوب می  شــود. ایــن توانایــی بــه فــرد 
ــدون در نظــر گرفتــن پیامدهــا  کمــک می  کنــد از انجــام اعمــال تکانشــی و ب
جلوگیــری کنــد. پژوهش  هــا نشــان می  دهــد کســانی کــه از ســنین پایین  تــر 
ــازداری باالتــری دارنــد، در آینــده موفقیت  هــای بیشــتری بــه دســت  قــدرت ب
می  آورنــد. بســیاری از جرایــم رانندگــی مثــل ســرعت بــاال و اعمــال بزهکارانــه یا 
افــراد درگیــر در اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، بــه دلیــل ضعــف در توانایــی بــازداری 
اســت. تــوان بــازداری، حالتــی اســت کــه فــرد برخــی از خواســته هایش را کــه 
بــا ارزش  هــا وهنجارهــای فــردی و اجتماعــی ســازگاری نــدارد، بــرای مدتــی بــه 

ــد.3 ــوش می  کن ــی فرام ــا به کل ــدازد ی ــق   می ان تعوی

محرومیت   
مثــال روشــن ایــن روش، روزه  داری اســت کــه نشــان می  دهــد حتــی 

و مدیریــت کــرد. را می  تــوان کنتــرل  نیــاز  غریزی  تریــن 

1 Newman, J.S &. Pargament, K. I, 1990
2 قدیری، 1389 

3 شجاعی، 1388، ص 44 

توانایی صر بر امیال 
و خواسته  های آنی، 
نشانه   قدرت »بازداری« 
فرد است که یکی از 
کارکردهای اجرایی مغز 
محسوب می  شود. این 
توانایی به فرد کمک 
می  کند از انجام اعامل 
تکانشی و بدون در نظر 
گرفنت پیامدها جلوگیری 
کند.
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انحراف توجه1   
ــه موضوعــی دیگــر  ــه   ناخــودآگاه ب ــک تکان ــه   مســیر توجــه از ی ــر آگاهان تغیی
کمــک می  کنــد کــه احســاس تســلط بــر تکانــه افزایــش یابــد. ایــن موضــوع 
جدیــد بایــد از بافــت تکانــه   قبلــی متمایــز باشــد و بخش  هــای دیگــر آگاهــی 
را درگیــر کنــد. مشــغول شــدن بــه رفتــاری دیگــر، انحــراف فکــر، درگیــر شــدن 
ــرای مثــال  ــه اســت؛ ب در رابطــه کامــی، نمونه  هایــی از انحــراف توجــه از تکان
رابطــه شرطی شــده   تکانــه   تجربــه لــذت جنســی و رفتــار خودارضایــی، بــا روش 
انحــراف توجــه و محرومیــت، به مــرور زمــان سســت شــده و تحــت کنتــرل فــرد 

در خواهــد آمــد. 

  مهارت مدیریت محرک  های بیرونی2 
کنتــرل و مدیریــت تکانه  هــا بــه دلیــل ناخــودآگاه بــودن و غریــزی بــودن، معموالً 
ــرای پیشــگیری از اعتیادهــای رفتــاری ناپســند  ســخت اســت. روش ســاده  تر ب
ــا تــرک چنیــن عادت  هایــی، جلوگیــری از  ــه پــورن( ی و مضــر )مثــل اعتیــاد ب
تحریــک و راه  انــدازی تکانه  هــای درونــی اســت. تصــور کنیــد همیــن االن از کنــار 
کبابــی ای عبــور می  کنیــد، بــوی کبــاب داغ و نــان ســنگک تــازه همه جــا را پــر 
کــرده   اســت! می  بینیــد کــه بــه همیــن راحتــی و حتــی بــا فکــر کــردن بــه یــک 
تصویــر، دهن  تــان آب می  افتــد و اشــتهایتان تحریــک می  شــود. دیــدن تصاویــر 
محــرک پــورن، دقیقــاً مکانیــزم مشــابهی را بــرای مغــز بــه وجــود مــی  آورد، بــه 
ــع  ــت وجوی منب ــش، در جس ــرک لذت بخ ــت مح ــا دریاف ــز ب ــه مغ ــی ک صورت
لــذت، بارهــا و بارهــا و بــدون هیــچ محدودیتــی بــه ســوی رفتارهــای جنســی 
متنــوع میــل پیــدا می  کنــد؛ البتــه بــه دلیــل تفــاوت زیــاد محرک  هــای پــورن بــا 
محرک  هــای واقعــی، فــرد هیچ وقــت بــه ارضــای روانــی مــورد نظــر نمی  رســد و 
مشــکات جــدی ای برایــش ایجــاد می  شــود.3 بنابرایــن این مهــارت بــا جلوگیری 
از ورود محرک  هــا، بــه فــرد کمــک می  کنــد در معــرض تکانه  هــای درونــی قــرار 
نگیــرد، طــوری کــه بعــداً مجبــور نباشــد جنــگ درونــی بزرگ تــری را تحمــل 

کنــد! چنــد تکنیــک بــرای کنتــرل محرک هــا وجــود دارد:

1 جان بزرگی ،1387

2 لن اس و هرسن ماکیل، 1384

3 اثر فیلم  های مستهجن روی مغز انسان«، »اثر کولیج(« به نقل.

روش ساده  تر برای 
پیشگیری از اعتیادهای 
رفتاری ناپسند و مرض 

)مثل اعتیاد به پورن( یا 
ترک چنین عادت  هایی، 
جلوگیری از تحریک و 

راه  اندازی تکانه  های 
درونی است.
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درباره فضای مجازی
چه بدانیم و چه بگوییم؟

تغییر و کنترل محیط   
بعضــی موقعیت هــا و محیط هــا، تحریک کننــده هســتند. دیــدن تصاویــر 
پــورن، حضــور در اتاق  هــای چــت   خصوصــی، قفــل کــردن درب اتــاق و 
ســایر موقعیت  هایــی کــه شــرایط را بــرای وسوســه شــدن و برانگیختــه شــدن 
ــرا  ــرعت ف ــی را به س ــی فراهــم می  کنــد، رفتارهــای عادت تکانه  هــای جنس
ــا تغییــر موقعیــت، تغییــر اطرافیــان و انحــراف توجــه از  می  خوانــد. بنابرایــن ب
ــوش  ــف و خام ــرور ضعی ــط را به م ــا و محی ــد محرک  ه ــوان پیون موضــوع، می  ت

کــرد. 

شناخت نشانه  های تداعی  کننده   
ــًا  ــد؛ مث ــی می  کنن ــی را تداع ــار خاص ــپس رفت ــه و س ــانه  ها، تکان ــی نش بعض
دیــدن تصاویــر تبلیغاتــی بــا نشــانه  های جنســی، یــادآوری احســاس لــذت در 
خودارضایــی و تصــور حالــت خاصــی در رابطــه، اینهــا همه نشــانه  هایی هســتند 
کــه اگــر در بــدو شــروع، متوقــف و منحــرف نشــوند، احســاس نیــاز بــه لــذت 

جنســی و رفتــار دنبــال کــردن پــورن، زنجیــره  وار، در پــی آنهــا می  آینــد. 

کنترل ورودی  ها   
ــوارد،  ــه در بســیاری از م ــر هســتند ک ــای روح و فک ــوش، ورودی  ه چشــم و گ
آغازگــر تصــورات و تخیــات جنســی اند. بســیاری از خواســته  ها و امیــال، در اثــر 
حــواس دیــدن و شــنیدن و ســپس تصــور و تخیــل فعــال می  شــوند؛ بــرای مثال 
ــر جنســی و گفت وگوهــای محــرک در فضــای خصوصــی چــت  ــدن تصاوی دی
بــه عنــوان یادآورهــای چســبنده، مــدام بــه ســطح هوشــیار می  آینــد و میــل بــه 
تکــرار تصــورات و رفتارهــای ارضا کننــده را در آینــده بیشــتر می  کنــد، بنابرایــن 
ــرل  ــا، کنت ــن راه  ه ــی از مهم  تری ــورن، یک ــه پ ــاد ب ــت اعتی ــرک موقعی ــرای ت ب

ورودی هایــی همچــون چشــم، گــوش و زبــان اســت. 

  مهارت مدیریت افکار و نیت  ها
احساس حضور ناظر بیرونی1   

 معمــوالً دیــدن تصاویــر و صفحــات پــورن در موقعیت  هایــی اتفــاق می  افتــد کــه 

1قدیری، 1389

با تغییر موقعیت، تغییر 
اطرافیان و انحراف توجه 
از موضوع، می  توان 
پیوند محرک  ها و محیط 
را به مرور ضعیف و 
خاموش کرد. 
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فــرد مطمئــن باشــد کســی او را نمی بینــد. حــاال اگر احســاس کنــد دوربینــی از 
صبــح تــا شــب، همــه را ضبــط می کنــد و قــرار اســت آخــر شــب به همه نشــان 
بدهــد، بــاز هــم حاضــر اســت آنهــا را انجــام دهــد؟ از نظر روانــی »احســاس دیده 
شــدن«، رفتــار انســان را تحــت تأثیــر قــرار می  دهــد. امــروزه در روش شناســی 
ــا را  ــار پژوهش  ه ــه اعتب ــائلی ک ــی از مس ــت یک ــده   اس ــن ش ــا روش پژوهش  ه
ضعیــف می  کنــد »حضــور بیننــدگان« اســت. اگــر افــراد احســاس کننــد کــه 
رفتــار آنــان تحــت نظــر اســت و کســانی هســتند کــه آنــان را می  بیننــد، رفتــار 
آنــان تأثیــر می  پذیــرد و ســبب تغییــر در رفتارشــان می شــود؛1 از ایــن رو ممکــن 
ــی و  ــه تصنع ــد بلک ــی نباش ــا واقع ــا نه تنه ــده   آزمودنی  ه ــار دیده ش ــت رفت اس
وانمــودی بــه نظــر برســد.2 بنابرایــن احســاس حضــور ناظــر بیرونــی می  توانــد 

آگاهــی را فعــال کنــد و مانــع بــروز رفتــار ناخــودآگاه شــود.

نیت کردن3    
»غزالــی« بــر ایــن عقیــده اســت کــه حقیقــت نیــت، اراده و قصــدی اســت کــه 
موجــب بــه کار بــردن قــدرت باشــد. توضیــح اینکه همــه کارهایــی که از انســان 
ــه  ــی ک ــدرت. وقت ــی، اراده و ق ــاج دارد: دانای ــز احتی ــه ســه چی ــد، ب ســر می  زن
انســان می  خواهــد کاری را شــروع کنــد، اول بایــد از آن »آگاه« شــود و همیــن 
شناســایی اســت کــه اراده و قصــد انجــام دادن کار را در انســان ایجــاد می  کنــد و 
اراده، قــدرت را بــه کار می  انــدازد. بنابرایــن نیــت عبــارت اســت از میــل و رغبتــی 
قطعــی کــه نیــروی بــدن را بــه کار می  انــدازد.۴ در بیانــی دیگــر، نیــت عبــارت از 
حالــت و صفتــی اســت بــرای دل کــه دو امــر، آن را احاطــه کــرده و آن دو امــر، 
علــم و عمــل اســت. علــم مقــدم بــر عمــل اســت، زیــرا اصــل و شــرط اســت و 

عمــل، تابــع علــم و ثمــره و نتیجــه علــم اســت.5
از دیــدگاه روان شــناختی، نیــت کــردن در واقــع همــان حالــت تذکر و هوشــیاری 
نســبت بــه انجــام کار اســت کــه کمــک می  کنــد عادت  هــا از حالــت خــودکار 
بیــرون بیایــد و فــرد نســبت بــه انجــام کار، احســاس آگاهــی پیــدا کنــد؛ بــرای 

1 هومن، 1393، ص 246 

2 نوری، 1389 

3 شعبانی، 1389

4 شعبانی، 1389، ص 45

5 شعبانی، 1389، ص 46

از دیدگاه روان شناختی، 
نیت کردن در واقع 

هامن حالت تذکر و 
هوشیاری نسبت به 
انجام کار است که 

کمک می  کند عادت  ها 
از حالت خودكار بیرون 

بیاید و فرد نسبت به 
انجام کار، احساس 

آگاهی پیدا کند.
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مثــال اگــر از یکــی از کاربــران پــورن بخواهیــد کــه نیــت کنــد تــا یــک ســاعت 
پــورن ببینــد، بــه احتمــال زیــاد ایــن کار را نخواهــد کــرد! در واقــع، نیــت کــردن 
ــه ســطح خــودآگاه  ــرد ب و مــرور افــکار کمــک می  کنــد کــه قصــد و هــدف ف
بیایــد و رفتــار، جهــت بگیــرد و همیــن جهت  دهــی آگاهانــه در بســیاری مــوارد 

می توانــد از بــروز رفتــار ناپســند جلوگیــری کنــد.

در واقع، نیت کردن و 
مرور افکار کمک می  کند 
که قصد و هدف فرد 
به سطح خودآگاه بیاید 
و رفتار، جهت بگیرد 
و همین جهت  دهی 
آگاهانه در بسیاری موارد 
می تواند از بروز رفتار 
ناپسند جلوگیری کند.
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چشم و گوش، 
ورودی  های روح و فكر 

هستند که در بسیاری از 
موارد، آغازگر تصورات 

و تخیات جنسی اند. 
بسیاری از خواسته  ها 

و امیال، در اثر حواس 
دیدن و شنیدن و سپس 

تصور و تخیل فعال 
می  شوند.



تسخیر یک واقعیت
فصــل ششم

فرصت های فضای مجازی
  فاطمه عامل نیک



تسخیر یک واقعیت
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 فرصت های آموزشی
ــات  ــه اطاع ــت ک ــای داده اس ــری از پایگاه ه ــه پایان ناپذی ــت مجموع  اینترن
مختلــف و متنــوع فــردی و جمعــی انســان ها را در خــود جمــع آوری کرده اســت 
و هــر روز نیــز گســترش می یابــد. دالیــل زیــر باعــث شــده اند کــه اینترنــت بــه 

عمومی تریــن شــبکه بــرای حــل مســائل اجتماعــی و فرهنگــی تبدیــل شــود:
1.سهولت گفت وگو و تبادل اطاعات با دیگران 

ــورت  ــدگان در ص ــدن مبادله کنن ــناخته مان ــات و ناش ــادل اطاع ــرعت تب 2.س
ــات ــادل اطاع ــای تب ــودن هزینه ه ــم ب ــل و ک تمای

3. امکانــات قابــل توجهــی کــه اینترنــت بــه عنــوان پایــگاه می توانــد در اختیــار 
افــراد جامعــه قــرار دهــد؛ ماننــد دســتیابی بــه اطاعــات درخصــوص هــر نــوع 
ــت در شــبکه های  ــت نامه هــای الکترونیکــی، عضوی موضوعــی، ارســال و دریاف
ــوان گفــت کــه ظرفیت هــای مثبــت و  ــر ایــن اســاس می ت مجــازی و غیــره. ب
کاربردهــای مفیــدی کــه جنبه هــای گوناگــون زندگــی انســان را تحــت تأثیــر 
قــرار داده و تســریع، تســهیل و خاقیــت را بــرای او بــه ارمغــان می آورد، بخشــی 

ــی اســت. ــن شــبکه جهان از توانایی هــای معجزه آســای ای

  آموزش از طریق فضای مجازی
ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتی ملــل متحد یونســکو )UNESCO( در ســال 
2005 دربــاره مزیــت آمــوزش مجــازی چنیــن بیــان می کنــد: ویژگــی برجســته 
فناوری هــای اطاعــات و ارتباطــات ایــن اســت کــه بــا گــذر از محدودیت هــای 
زمانــی و مکانــی می توانــد آمــوزش را در همه جــا و در هــر زمــان برقــرار کنــد و 
بــه مثابــه اهــرم پرقدرتــی دگرگونــی در فراینــد آمــوزش و یادگیــری را محقــق 
ســازد. از نظــر بســیاری از متخصصــان آمــوزش، فناوری هــای نویــن اطاعاتــی 
بــا فراهــم کــردن امــکان فعالیــت و اســتقال بیشــتر فراگیــران بــا توســل بــه 
ــا و در  ــر مرزه ــی در سراس ــای علم ــری در طرح ه ــد، همفک ــای جدی فرصت ه
ــه  ــی ب ــر و دسترس ــری از یکدیگ ــکان یادگی ــف، ام ــای مختل ــان فرهنگ ه می
ــاده  ــی آم ــاب آموزش ــرای انق ــه را ب ــات، زمین ــترده از اطاع ــته های گس رش

می کننــد.
گســترش فضــای مجــازی و دسترســی آســان آن بــرای همــه افــراد بــا حداقــل 
دانــش و بــدون نیــاز بــه آموزش هــای تخصصــی باعــث شــد تــا ایــن محیــط 

ویژگی برجسته 
فناوری های اطاعات و 
ارتباطات این است که با 
گذر از محدودیت های 
زمانی و مکانی می تواند 
آموزش را در همه جا و 
در هر زمان برقرار كند 
و به مثابه اهرم پرقدرتی 
دگرگونی در فرایند 
آموزش و یادگیری را 
محقق سازد.
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استفاده از آموزش 
الکرونیک برای ارتقای 

دانش و مهارت های 
نیروی انسانی با 

به کارگیری برنامه های 
به روز و مقرون به رصفه 

امروزه به کاربردی 
متداول در دنیا تبدیل 

شده است.

بــه  عنــوان گزینــه ای قابــل توجــه بــرای کاربردهــای آموزشــی معرفــی شــود تــا 
جایــی کــه توانســت تصــورات قبلــی در زمینــه نیــاز بــه امکانــات فیزیکی بســیار 
را بــرای فراینــد یاددهــی و یادگیــری تغییــر داده و دچــار دگرگونــی جــدی کند.

ــروی  ــای نی ــش و مهارت ه ــای دان ــرای ارتق ــک ب ــوزش الکترونی ــتفاده از آم اس
انســانی بــا به کارگیــری برنامه هــای بــه روز و مقرون به صرفــه امــروزه بــه 
ــای  ــه فرصت  ه ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــل ش ــا تبدی ــداول در دنی ــردی مت کارب

ــم. ــه می پردازی ــن زمین ــود در ای موج

  ارایه قالب  های متنوع آموزشی
بــا همه گیــر شــدن اســتفاده از اینترنــت، آموزش هــای مجــازی نیــز شــروع بــه 
کار کردنــد. کلمــه آمــوزش مجــازی یــا Vitrual Learning یــا بــه عبــارت دیگــر 
آمــوزش الکترونیکــی Elearning خیلــی زود در ســایت های مختلــف جــا افتــاد 
ــد.  ــرای انتقــال دانــش خــود اســتفاده کردن ــن سیســتم ب ــادی از ای ــراد زی و اف
ــار  ــگان را در اختی رفته رفتــه وباگ هــای شــخصی امــکان ســاخت فضــای رای
همــه قــرار دادنــد و افــراد زیــادی بــا اســتفاده از ایــن وباگ هــا دانسته هایشــان 
را در اختیــار دیگــران قــرار دادنــد. در همیــن زمــان آموزش هایــی بــا اســتفاده 
ــن  ــز تدوی ــت« نی ــد »ورد« و »پاورپوین ــس مانن ــه آفی ــای مجموع از نرم افزاره
ــا بهتــر شــدن  ــرار  گرفــت. کم کــم ب ــران روی ســایت ق ــار کارب شــد و در اختی
ســرعت انتقــال اطاعــات، صــوت و تصویــر نیــز بــه آموزش هــا افــزوده شــد و 
ســایت های آموزشــی بــا مکمل هایــی چــون متــن و صــدا وارد عرصــه آمــوزش 
مجــازی شــدند. ایــن آموزش هــا نســبت بــه قبــل کامل تــر و جامع تــر بودنــد و 

بــه کاربــران امــکان اســتفاده از آمــوزش بصــری را می دادنــد. 
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  ایجاد تعامل و تسهیل ارتباط
آمــوزش الکترونیکــی ماننــد آمــوزش حضــوری باعــث تعامــل بیــن دانشــجو و 
اســتاد بــرای درک بهتــر مفاهیــم می شــود بــا ایــن تفــاوت کــه در بحــث بیــن 
دو دانشــجو، دیگــر اعضــای کاس می تواننــد بــدون توجــه بــه بحــث، بــه ادامــه 
ــر از شــرکت در بحــث نمی  شــوند. فنــون ارتباطــات  ــد و ناگزی آمــوزش بپردازن
و تدریــس در محیــط آن الیــن )Online(، تعامل هــا را ممکــن می کنــد. 
ــک  ــت الکترونی ــو )Chat Rooms(، پس ــای گفت وگ ــد اتاق ه ــی مانن محیط های
)e-Mail(، تابلوهــای اعانــات )Bulletin Board( و اتــاق مباحثه )forum( همگی 
از جملــه امکاناتــی هســتند کــه فضــای مجــازی بــرای تســهیل روند آمــوزش در 

اختیــار همــه گذاشــته اســت.

  ظهور خالقیت و افزایش آگاهی
فنــاوری دیجیتالــی و جامعــه شــبکه ای، افــراد را بــه ســوی زندگی ای ســوق داده 
اســت کــه در آن می تواننــد بــا اتخــاذ نقشــی فعــال و خــاق، بــه  صــورت فــردی 
یــا جمعــی در ســاختن چیــزی جدیــد ســهیم باشــند، در فراینــد هم آفرینــی 
شــرکت کننــد و بــه خودیابــی خویشــتن کمــک کننــد. کیفیــت آزادی بخشــی 
ــازی،  ــه، ب ــه تفکــر، تجرب ــا ب ــران اینترنتــی را دعــوت می کنــد ت اینترنــت، کارب
فعالیت هــای گروهــی و ارتبــاط بپردازنــد. اینترنــت همــواره محیطــی را خلــق 
ــا و اســتعدادهای  ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــه همــگان می توانن ــرده اســت ک ک
خــود دســت بــه ابــداع و خاقیــت بزننــد. از میــان رفتــن محدودیــت مــکان، 
زمــان، نبــود کنتــرل و انتقــاد، ناشــناس مانــدن، امــکان خیال پــردازی و تنــوع 
گوناگــون محیط هــای اینترنتــی فرصــت مناســبی را بــرای بــروز خاقیــت فراهم 

می  کنــد.

بررسی و شناخت دیدگاه های گوناگون  
ــوزش  ــاد در آم ــو، اظهارنظــر و انتق ــل داشــتن فضــای بحــث، گفت وگ ــه دلی ب
الکترونیکــی، آزاداندیشــی و انتخــاب  آگاهانــه از مزایــای مهــم آن اســت.  پیــروی 
کورکورانــه و براســاس تقلیــد و تعصــب، از کســی پذیرفتــه نیســت. ایــن مهــم 
تنهــا در  صورتــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه هــر فــرد در هــر زمینــه ای بتوانــد 
آزادانــه دیدگاه هــای موافــق و  مخالــف را بشــنود و شــخصاً دربــاره آنهــا تصمیــم 
بگیــرد. خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بــه افــرادی  کــه راه زندگــی خــود را بــر 

به دلیل داشنت فضای 
بحث، گفت وگو، 
اظهارنظر و انتقاد در 
آموزش الکرونیکی، 
آزاداندیشی و انتخاب 
 آگاهانه از مزایای مهم 
آن است.
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ــارت ده  ــس بش ــد:  »پ ــت می ده ــژده  هدای ــد، م ــاب می کنن ــاس انتخ ــن اس ای
آن بندگانــم را کــه ســخنان را می شــنوند و از بهتریــن آنهــا پیــروی می کننــد. 
ــان  ــد صاحب ــرده اســت و آنان ان ــان ک ــد هدایت ش ــه خداون ــانی ک ــد کس  آنان ان
خــرد.« )ســوره زمــر: 17 و 1۸(  امــام علــی )علیه الســام( نیــز مواجــه شــدن بــا 
دیدگاه هــای گوناگــون را راهــی بــرای تشــخیص  خطاهــا دانســته اند:  »هــر کــس 

ــه رو شــود، جایگاه هــای خطــا را می شناســد. « ــا نظــرات گوناگــون روب ب
ایــن آزاداندیشــی تــا جایــی اســت کــه در تعالیــم اســامی بــه مســلمانان توصیه 
ــن  ــد. ای ــز بپذیرن ــران نی ــی از مشــرکان و کاف شــده اســت حــرف  حــق را حت
توصیــه ارزشــمند، بــه بیان هــای گوناگونــی در  البــه الی متــون دینــی مطــرح 
شــده اســت. در یکــی از ایــن جمــات نورانــی، از امــام علــی )علیه الســام( نقــل 
شــده اســت کــه آن حضــرت فرموده انــد:  »حکمــت را بگیریــد ولــو از مشــرکان 

باشــد.«1

  سایر مزیت ها 
 برای همه گروه های سنی و در همه جا و همه وقت در دسترس است.

ــدگان، معلمــان، متخصصــان و حتــی   یادگیــری مشــارکتی اســت. یادگیرن
ــای  ــار هــم مزای ــا کن ــی آورد. وجــود همــه گروه ه ــرد هــم م ــران را گ صنعت گ

ــی دارد. فراوان
 یادگیری سریع، زنده و پویا و در عین حال کم هزینه است. 

 فرصت هــای آموزشــی برابــر را در اختیــار همــگان قــرار می دهــد و می تــوان 
مدعــی شــد کــه در فضــای مجــازی تبعیض کمتــری وجــود دارد.

 مــی تــوان بــه انتشــار اطاعــات عمومــی ضــروری ماننــد اطاعات پزشــکیـ  
ــامتی و... پرداخت. س

 کمک به تغییر و بهبود الگوهای مصرف در جامعه از طریق افزایش دانش  ملي
 ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش  جزئــی بــرای روان سازی چرخه دانش و فراهم 

کردن زمینه های مشارکت اقشار مختلف جامعه در تولید دانش
 ابهام  زدایي از علم و وارد کردن آن در متن زندگي

 بــا حــذف ترددهــای بی مــورد نه تنهــا از هزینــه کل آمــوزش کاســته 
می شــود بلکــه بــه کاهــش ترافیــک و آلودگــی هــوا )کــه در شــهرهای بــزرگ به 

1  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=359364 

این آزاداندیشی تا جایی 
است که در تعالیم 

اسامی به مسلامنان 
توصیه شده است حرف 

 حق را حتی از مرکان و 
کافران نیز بپذیرند.
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معضــل بزرگــی تبدیــل شــده اســت( کمــک می کنــد.
 ســهولت و ســرعت در به روزرســانی، ذخیــره، بازیابــی، توزیــع و بــه 

اشــتراک گذاری اطاعــات مبتنــی بــر شــبکه
 ارزان بــودن تولیــد محتــوا و توســعه محیــط آموزشــی نســبت بــه آمــوزش 

سنتی
ــظ و  ــی و حف ــای آموزش ــران در زمینه ه ــات دیگ ــتفاده از تجربی ــکان اس  ام

نگهــداری و انتشــار مجــدد آنهــا
 کســانی کــه بــه دلیــل معلولیــت و عوامــل دیگــر قــادر بــه حضــور فیزیکــی 
نیســتند می تواننــد به راحتــی و بــدون مشــکل از محتواهــای آموزشــی اســتفاده 

کنند.
 تبلیــغ و آشــنا کــردن مــردم سراســر جهــان بــا فرهنــگ و علــوم اســامی )با 
توجــه بــه اعتقــاد ملــت و دولــت جمهــوری اســامی ایران مبنــی بر تبلیــغ دین 

ــام( مبین اس
 ایجاد زمینه های مناسب برای خاقیت هــای  فرهنگي که ضامن بقای فرهنگي 
برای  محلي  و  منطقه ای  ملي،  فرهنگي  ویژگي  همچنیــن حفظ  و  است  کشور 
محافظت از  اصالت فرهنگي در برابر تهاجم فرهنگي و فراهم کردن زمینه های رشد 

ــف. فرهنگي میان اقشار  مختل

در آموزش الکرونیکی 
یادگیری مشاركتی است. 
یادگیرندگان، معلامن، 
متخصصان و حتی 
صنعت گران را گرد هم 
می آورد. وجود همه 
گروه ها کنار هم مزایای 
فراوانی دارد.
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 فرصت های خدمات عمومی و سازمانی
بیشــتر مــا در زمــان مواجهــه بــا کارهــای اداری چــه خــود مســئول یــا مدیــر 
ســازمان باشــیم و چــه بــه عنــوان ارباب رجــوع بــه ســازمانی وارد شــده باشــیم، 
درگیــر نامه نگاری هــای متعــدد، مکاتبــات و درخواســت های پیچیــده ای 
می شــویم. درخواســت ها و نامه هایــی کــه به جــز اتــاف وقــت و صــرف 
هزینه هــای بســیار بــرای مــا و ســازمان مربوطــه نتیجــه ای ندارنــد، بــا این همــه 
فکــر می کنیــم چــاره ای جــز طــی کــردن ایــن مســیر نیســت. سیســتم های 
اتوماســیون اداری، بــا خودکارســازی بخش هــای متنوعــی از فرایندهــای اداری، 
راه حلــی بــرای برطــرف کــردن مشــکات مطرح شــده محســوب می شــوند. در 
ادامــه، برخــی از تعاریــف متعــددی را کــه در زمینــه اتوماســیون اداری ارایه شــده 

ــم: ــرور می کنی اســت م

  اتوماسیون اداری
ــام اتوماســیون اداری  ــه ن ــی ب ــد کــه سیســتم و چارچوب ــده دارن بســیاری عقی
وجــود نــدارد بلکــه ترکیبــی از وســایل و تجهیــزات گوناگــون بــرای تســهیل در 

ــد. ــیون اداری می نامن ــای اداری را اتوماس ــا فعالیت ه ــط ب ــور مرتب ام
تعاریــف متعــددی از سیســتم های اتوماســیون اداری ارایــه شــده اســت. برخی از 

ایــن تعاریــف بــه شــرح زیر اســت:
 سیســتم اتوماســیون اداری یــک سیســتم اطاعاتــی مبتنــی بــر رایانــه اســت 
کــه وظیفــه جمــع آوری، ذخیــره و توزیــع مســتندات، پیام هــای الکترونیــک و 
ــازمان ها  ــای کاری و س ــراد، گروه ه ــن اف ــات اداری را بی ــای ارتباط ــایر فرم ه س
ــای  ــامل نرم افزاره ــاً ش ــتم ها عموم ــن سیس ــی از ای ــده دارد. بخش های ــر عه ب

پــردازش کلمــه، تصویربــرداری مســتندات، تقویــم و غیــره اســت.
 در ســایت ویکی پدیــای فارســی از اتوماســیون اداری بــا عنوان »خودکارســازی 
اداری« یــاد شــده اســت و بــه عنــوان مجموعــه ای از روش هــای کاری و نرم افزار و 
ســخت افزار رایانــه ای تعریــف شــده اســت کــه بــرای ذخیــره و بازیابــی و مبادلــه 

اســناد و اطاعــات اداری بــه کار می رود.
 امــروزه سیســتم های اتوماســیون اداری محــدود بــه نگهــداری تصویــر 
نوشــته های دســتی نیســتند بلکــه امکاناتــی نظیــر تبــادل اطاعــات، مدیریــت 
مســتندات اداری، کنتــرل داده هــای عــددی، برنامه ریــزی جلســات و مدیریــت 

سیستم های اتوماسیون 
اداری، با خودکارسازی 

بخش های متنوعی 
از فرایندهای اداری، 
راه حلی برای برطرف 

كردن مشکات 
مطرح شده محسوب 

می شوند.
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ــه  ــه از آن ب ــی آنچ ــور کل ــه  ط ــد. ب ــش می دهن ــز پوش ــای کاری را نی برنامه ه
عنــوان سیســتم اتوماســیون اداری یــاد می شــود، شــکل تکامل یافتــه سیســتم 
دبیرخانــه اســت کــه بــرای جایگزیــن شــدن روش دســتی ثبــت و شــماره دهی 
مکاتبــات شــامل انــواع نامه هــای اداری بــه کار می رفــت. امــروزه سیســتم های 
نرم افــزاری اتوماســیون اداری در ایــران بــا دیــد مکانیــزه کردن مکاتبات ســازمانی 
شــامل گــردش فرم هــا، نامه هــا و بــه طــور کلــی مکاتبــات اداری داخــل و خــارج 
ســازمان طراحــی شــده اســت کــه در ســازمان هایی ماننــد ســازمان های دولتــی 

و خدماتــی، بخــش مهمــی از کار عملیــات ســازمان محســوب می شــود.

   اهمیت اطالعات و سیستم های اطالعاتی در سازمان ها 
از آنجــا کــه اطاعــات مهــم و ارزشــمند هســتند و اساســی بــرای کل 
فعالیت هــای ســازمان محســوب می شــوند، بنابرایــن بایــد سیســتم هایی 
ــا بتواننــد اطاعــات را تولیــد و آنهــا را مدیریــت کننــد. هــدف  ــا کــرد ت را برپ
ــی  ــار و روای ــت، اعتب ــان از صح ــب اطمین ــتم هایی کس ــن سیس ــی چنی نهای
اطاعــات در دســترس در زمــان مــورد نیــاز و بــه شــکل قابــل اســتفاده اســت. 
امــروزه سیســتم های اطاعاتــی نقشــی اساســی در همــه زمینه هــای فعالیــت 
ــه  ــد ک ــق نشــان می ده ــه شــرکت های موف ــه ب ــد. توج ــا می کنن ــرکت ایف ش
همگــی آنهــا بــه سیســتم های اطاعاتــی بــرای فعالیــت روزانه شــان مجهزنــد. 
چالــش حقیقــی ای کــه شــرکت ها بــا آن روبــه رو هســتند، صرفــاً به کارگیــری 
سیســتم های اطاعاتــی متکــی بــه رایانــه نیســت بلکــه هدف اساســی اســتفاده 
اثربخــش سیســتم های اطاعاتــی در مدیریــت اســت. سیســتم های اطاعاتــی 
کــه منبــع ارزشــمندی هســتند، توانایــی مدیــران و کارکنــان را افزایــش داده و 

ــاال می شــود. ــره وری ب ــا به ــق اثربخــش اهــداف ســازمان ب باعــث تحق

سیستم های اطاعاتی که 
منبع ارزشمندی هستند، 
توانایی مدیران و کارکنان 
را افزایش داده و باعث 
تحقق اثربخش اهداف 
سازمان با بهره وری باال 
می شود.
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   سرعت، دقت و صحت
مهم تریــن شــرط کاربــرد و اســتفاده از اتوماســیون در بیشــتر ســازمان ها، مربوط 
بــه لــزوم ســرعت و دقــت و صحــت در کار آنهاســت و بــه خاطــر توســعه دامنــه 
عملیــات ســازمان اســت کــه ایــن امر احتیــاج به گســترش مجــاری ارتباطــات با 
ســرعت بیشــتر اســت. اتوماســیون اداری باعــث می شــود کــه راه هــای ارتباطــی 
ــی از  ــرد. یک ــرار گی ــران ق ــار مدی ــانی در اختی ــات الزم به آس ــاه و ارتباط کوت
مــواردی کــه در دیــن بــه آن اهمیــت داده شــده و انســان بایــد نســبت بــه آن 
بخیــل باشــد، وقــت اســت. چنان کــه امــام صــادق )علیه الســام( در مواجهــه بــا 
شــخصی کــه از ایشــان طلــب نصیحت کــرده بــود، پــس از نصیحــت او فرمودند:

ِّی اْمُرٌؤ َضِنیٌن بَِنْفِسی.1  َفَقْد نََصْحُت لََک َو اَل تُْفِسْد َعلَیَّ وِْرِدی َفإِن
بــه تحقیــق کــه تــو را نصیحــت کــردم. ]دیگــر برخیز[ و اشــتغال مــن بــه ورد را 

خــراب نکــن کــه مــن نســبت بــه ]وقــت و برنامــه[ خــودم بخیل هســتم.
همچنیــن بــا وجــود ســامانه اتوماســیون اداری مراجعــان بــا فســاد اداری کمتری 
مواجــه می شــوند چــرا کــه ســامانه ای طراحــی شــده اســت کــه دیگــر دروغ 
نمی گویــد، تکبــر نــدارد، تبعیــض اجتماعــی ایجــاد نمی کنــد، بــه کســی نــگاه 

بــد نــدارد و غیــره .2

   سایر مزایای اتوماسیون اداری
 انجام همه کارهای اداری در هر زمان و حتی خارج از محل کار
 استفاده بهینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرایندهای اداری

 ثبت و نگهداری سوابق در حجم کمتر، ایمنی باال و مراجعه  آسان
 بــه حداقــل رســیدن توقــف، اشــتباه، تکــرار و بیهــوده کاری در عملیــات ثبــت 

اســناد و مــدارک
 مدیریت متمرکز و ایجاد شفاف سازی در مراحل گردش اسناد

 مدیریت و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان
ــم  ــرح تکری ــتای ط ــت در راس ــا اینترن ــن ی ــق تلف ــا از طری ــری نامه ه  پیگی

ارباب رجــوع
 تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها

1  مشکاه االنوار، ص 328

2  عاملی، مصاحبه با سایت اطاعات حکمت و معرفت با اندکی تلخیص و ترصف

با وجود سامانه 
اتوماسیون اداری 

مراجعان با فساد اداری 
کمری مواجه می شوند 

چرا که سامانه ای طراحی 
شده است که دیگر 

دروغ منی گوید، تکر 
ندارد، تبعیض اجتامعی 
ایجاد منی کند، به کسی 

نگاه بد ندارد و... .
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ــری از قطــع شــدن  ــه جلوگی ــذ و در نتیجــه کمــک ب ــی در کاغ  صرفه جوی
ــت. ــظ محیط زیس ــتای حف ــان در راس درخت

  دولت الکترونیک 
هیــأت حاکمــه ای کــه بــرای جنبه هــای گوناگــون اعمــال حاکمیــت از فنــاوری 
ــی  ــن دولت ــام دارد. چنی ــک« ن ــت الکترونی ــد، »دول ــتفاده می کن ــات اس اطاع
ــی  ــات دولت ــه خدم ــرای ارای ــات را ب ــاوری اطاع ــان از فن ــتفاده آس ــکان اس ام
ــت  ــع دول ــد. در واق ــم می کن ــهروندان فراه ــه ش ــبانه روزی ب ــورت ش ــه  ص ب
ــف اداره،  ــای مختل ــن بخش ه ــاط بی ــت که در آن ارتب ــی اس ــک دولت الکترونی
بیــن دســتگاه های حاکمیتــی و دولتــی و نیــز بیــن حاکمیــت و شــهروندان از 
طریــق مکانیزاســیون فرایندهــا بــر بســتر فنــاوری اطاعــات و فضــای مجــازی 
صــورت می پذیــرد.  بخشــی از مزایــای دولــت الکترونیــک کــه در واقــع اهــداف 

آن نیــز هســتند، بــه ایــن شــرح اســت:

کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری   
ــازی  ــی و کاغذب ــش بوروکراس ــث کاه ــی باع ــت الکترونیک ــورداری از دول برخ

دســت و پاگیر مرســوم در ســازمان های دولتــی خواهــد شــد.

اطالع رسانی الکترونیکی   
ــع  ــت به موق ــه ای، دریاف ــر جامع ــهروندان ه ــای ش ــن انتظاره ــی از مهم تری یک
اطاعــات مــورد نیاز اســت. ایــن انتظــار در دولــت الکترونیکــی برآورده می شــود. 
چنیــن دولتــی بــا ابزارهــا و امکانــات بــه کار گرفته شــده می توانــد اطاع رســانی 
به موقــع و شــفاف دربــاره عملکــرد دولــت، برنامه هــا، رویدادهــا و ســایر امــور را 

ــام دهد. انج

هیأت حاكمه ای كه 
برای جنبه های گوناگون 
اعامل حاكمیت از 
فناوری اطاعات 
استفاده می كند، »دولت 
الكرونیك« نام دارد. 
چنین دولتی امكان 
استفاده آسان از فناوری 
اطاعات را برای ارایه 
خدمات دولتی به  صورت 
شبانه روزی به شهروندان 
فراهم می كند.
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توسعه مشارکت مردم   
تدارک شــرایط مشــارکت مســتقیم همه شــهروندان در فرایندهای تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری از ســوی دولــت الکترونیــک از جملــه اهــداف تحقــق آن بــه 
شــمار مــی رود. بــه عــاوه دســتیابی ســریع بــه اطاعــات و بهره منــدی مناســب 
ــت در  ــش مل ــت  نق ــفاف و تقوی ــح و ش ــانی صحی ــن اطاع رس از آن و همچنی

تصمیم گیــری باعــث افزایــش رضایــت مــردم و اقتــدار ملــی خواهــد شــد. 

کمک به بخش خصوصی   
تــا بتوانــد بخشــی از اقدامــات دولتــی را بــر عهــده گرفتــه و ســریع تر و ارزان تــر 
انجــام دهــد، زیــرا بخــش خصوصــی نیــز در فضــای الکترونیــک بهتر و شــفاف تر 
ــاالی کاالهــای اطاعاتــی(  ــه دلیــل صرفــه اقتصــادی ب ــا رغبــت بیشــتر )ب و ب

عمــل خواهــد کــرد.

افزایش بهره وری   
بــا ارایــه خدمــات مؤثــر و کارآمــد، کارایــی بیشــتر ســازمان های ادرای و 
کاهــش هزینه هــا و تلفــات زمانــی باعــث افزایــش بهــره وری ملــی خواهــد شــد. 
اتوماســیون فعالیت هــا باعــث کاهــش نیــروی انســانی و کوچک ســازی دولــت 

ــود.  ــز می ش نی

کاهش هزینه   
دولت هــا می تواننــد بــا عرضــه اطاعــات مــورد نیــاز بــه  صــورت الکترونیکــی در 
ــا تحقــق  مناقصه هــا و مزایده هــا، هزینه هایــش را کاهــش دهنــد. همچنیــن ب

دولــت الکترونیکــی، هزینــه اطاع رســانی و بایگانــی کاهــش خواهــد یافــت.

تصمیم گیری سریع مبتنی  بر اطالعات درست   
آمارهــا و اطاعاتــی چون داده های جمعیتی، اشــتغال و بیکاری، آموزش و باســوادان، 
مهاجــرت و امــور بهداشــتی، بزهــکاری و تخلفــات و... از بنیه هــای اطاعاتی اساســی 
ــری و  ــات، تصمیم گی ــن اطاع ــتی ای ــدم درس ــورت ع ــه در ص ــت ک دولت هاس
برنامه ریــزی غیرقابــل تصــور اســت. روشــن اســت کــه صحــت ایــن داده هــا تنهــا به 
وســیله سیســتم های الکترونیکــی تضمیــن می شــود و تحقــق دولــت الکترونیکــی، 

جمــع آوری و پــردازش اطاعــات را در زمــان کوتــاه ممکــن می کنــد.

صحت این داده ها تنها 
به وسیله سیستم های 

الکرونیکی تضمین 
می شود و تحقق دولت 
الكرونیكی، جمع آوری 
و پردازش اطاعات را 
در زمان كوتاه ممكن 

می كند.
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آثار مثبت زیست محیطی   
ــخه  ــه نس ــره ب ــب و غی ــدارک، کت ــا، م ــذی پرونده ه ــخه کاغ ــل نس ــا تبدی ب

ــد. ــش می یاب ــذ کاه ــرف کاغ ــی، مص الکترونیک

   خدمات دولت الکترونیکی
بعضــی از خدماتــی کــه دولــت الکترونیــک در اختیــار شــهروندان قــرار می دهــد، 

از: عبارتند 
 خدمــات پرداخــت برخــط، نظیــر پرداخــت مالیات، عــوارض و صورت حســاب 

آب، بــرق و گاز
 خدمات مشاوره از راه دور
 کار برگ های الکترونیکی

 نظرخواهی برخط
 خدمات کاریابی الکترونیکی

 ارایه داده های آماری برخط نظیر اطاعات ترافیک
 خدمات بازار و اجتماع الکترونیکی

 خدمات پلیس الکترونیکی
 خدمات سیاست گذاری الکترونیکی

 رأی گیری الکترونیکی
 خدمات ثبت الکترونیکی مانند ثبت شرکت، ازدواج، طاق، تولد و مرگ.

 خدمات الکترونیک قضایی.

  خدمات قضایی الکترونیکی
طبــق قانــون اساســی، قــوه قضاییــه پنــج وظیفــه رســیدگی و صــدور حکــم در 
مــورد تظلمــات، احیــای حقــوق عامــه و گســترش عــدل و آزادی هــای مشــروع، 
نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن، کشــف جــرم و مجــازات و مجرمــان و اقــدام 
مناســب بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم و اصــاح مجرمــان را بــر عهــده دارد. 
در ایــن بیــن نقــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، در تحقــق عدالــت، افزایــش 
بهــره وری و توســعه کارایــی و اثربخشــی قضایــی غیرقابــل انکار اســت. مهم ترین 
مزایــای اســتفاده از خدمــات الکترونیــک قضایــی و عدالــت الکترونیکــی1 را بــه 

1  E-Justice

نقش فناوری اطاعات 
و ارتباطات، در تحقق 
عدالت، افزایش بهره وری 
و توسعه کارایی و 
اثربخشی قضایی غیرقابل 
انکار است.
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شــرح زیــر می تــوان معرفــی کــرد:

تسریع در روند قضایی   
یکــی از مهم تریــن مشــکات دســتگاه قضایــی، طوالنــی شــدن رونــد دادرســی 
ــی  ــی و قضای ــای حقوق ــا اســتفاده از نرم افزاره ــد ب اســت. کارشناســان معتقدن
می تــوان ســرعت رســیدگی بــه پرونده هــا را تــا 50درصــد بیشــتر و دادگاه  هــا 
را بــه  صــورت کامــاً الکترونیکــی اداره کــرد.1 ســامانه خدمــات الکترونیک کمک 
ــا حــذف  ــه پرونده ه ــد رســیدگی ب ــا برخــی واســطه ها در رون ــرد ت ــد ک خواه
ــه تســریع در رســیدگی پرونده هــای  ــن واســطه ها منجــر ب شــوند و حــذف ای
قضایــی و کاهــش اطالــه دادرســی خواهــد شــد. به طــور کلــی فنــاوری اطاعات 
قابلیــت ایــن را دارد تــا دادگاه هــا را بــه  صــورت کامــاً الکترونیکــی تبدیــل کرده 
و حتــی پذیــرش، محاکمــه، حکــم، پیگیــری، تجدیدنظــر، بانــک اطاعاتــی و 
امضــای قاضــی را الکترونیکــی تعریــف کنــد.2 همچنیــن بــا راه انــدازی شــبکه 
قضایــی یکپارچــه، ضمــن دســتیابی روزآمــد بــه آمــار و گــردش کار قضایــی در 
سراســر کشــور، ارتباطــات الکترونیکــی بیــن محاکــم، ضابطــان و دســتگاه های 
تابعــه قــوه قضاییــه و نیــز ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه در جریــان 
دادرســی، اطاعــات آنهــا مــورد نیــاز اســت، ســاماندهی و تســریع خواهــد شــد.

علنی سازی آرای قضات   
یکــی از مؤثرتریــن راه هــای ارتقــای کیفیــت عملکــرد قــوه قضاییــه و یکــی از 
کارآمدتریــن روش هــای مبــارزه بــا فســاد در دســتگاه قضایــی در همه کشــورها، 
»علنی ســازی« آرای قضــات اســت. علنی ســازی بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا 
ایجــاد ســامانه ای اینترنتــی همــه پرونده هــای قضایــی کــه رســیدگی شــده اند 
ــا  ــگان در دســترس افــکار عمومــی گذاشــته  می شــوند ت ــه  صــورت آزاد و رای ب
شــرح حــال پرونــده و شــیوه »اســتنتاج قاضــی« در معــرض بررســی و قضــاوت 
ــر ایــن اســت کــه وقتــی  عمــوم قــرار گیــرد. در واقــع در ایــن مــدل، فــرض ب
حکمــی مــورد راســتی آزمایی و بررســی موشــکافانه ناظــران به ویــژه حقوقدانــان، 
دانشــگاهیان، محققــان، دانشــجویان حقــوق و رســانه ها قــرار  می گیــرد،  احتمــال 

1  http://www.mehrnews.com/news/1131261

2  http://www.mehrnews.com/news/1131261

کارشناسان معتقدند با 
استفاده از نرم افزارهای 

حقوقی و قضایی 
می توان رسعت 

رسیدگی به پرونده ها 
را تا 50درصد بیشر و 
دادگاه  ها را به  صورت 
کاماً الکرونیکی اداره 

کرد.
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خبــط و لغــزش قاضــی بســیار کمتــر می شــود. در بســیاری از کشــورها، ایــن 
شــیوه علنی ســازی سال هاســت اجــرا می شــود؛ بــرای مثــال در کانــادا 
ــه در آن  ــام CanLII وجــود دارد ک ــه ن ــوی ای ب ــا جســت وجوگر ق ــامانه ای ب س
ــه  دو روز پــس از صــدور رأی  ــه فاصل همــه احــکام از همــه شــعب دادگاه هــا ب
ــده  ــی پرون ــا قاض ــده ی ــام پرون ــاس ن ــوان براس ــود و می ت ــره می ش در آن ذخی
ــکا، انگلیــس، فرانســه، اســترالیا و حتــی بســیاری  را جســت و جو کــرد. در امری
ــی  ــی عموم ــرای ارزیاب ــدل علنی ســازی ب ــن م ــز ای ــی نی از کشــورهای آفریقای
صحت وســقم احــکام پیــاده می شــود. علنــی کــردن آرای دادگاه هــا همچنیــن 
در شــاخص های مرتبــط بــا نظــام قضایــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و ارزیابــی 

می شــود.

نظارت و کنترل بر فرایند دادرسی   
اســتفاده از فناوری هــای نویــن ارتباطــی، نظــارت و کنتــرل بــر فرایند دادرســی را 
تســهیل و ســرعت و اطاع رســانی بــه اشــخاص مرتبــط در پرونده هــا را افزایــش 
ــق  ــه از طری ــی چ ــاغ اوراق قضای ــر اب ــاماندهی ام ــه و س ــن برنام ــد. ای می ده

مکانیــزه و چــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای انســانی می توانــد مؤثــر باشــد.

   دقت و شفافیت
ــوط  ــز دادگســتری مرب ــات در مراک ــاوی و اختاف ــی از دع ــل توجه بخــش قاب
ــاوری اطاعــات،  ــا اســتفاده از فن ــه آن اســت و ب ــوط ب ــه امــوال و اســناد مرب ب
اختافــات مــردم و مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد، 
همچنیــن انجــام ثبــت الکترونیــک اســناد، شــفافیت حقوقــی و اجتماعــی و در 
نهایــت امنیــت در بســیاری زمینه هــا را در پــی خواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس 
بــرای هــر یــک از امــوال و امــاک کــد شناســایی منحصربه فــردی صــادر خواهد 
شــد کــه قابلیــت اتصــال بــه ســامانه های دیگــری همچــون احــراز هویت، نقشــه 
کاداســتر موقعیــت جغرافیایــی، ســامانه های شــهرداری، نیــروی انتظامــی، اداره 
ــر ایجــاد شــفافیت و اطمینــان در  مالیــات و... وجــود دارد. ایــن مهــم عــاوه ب
ــکان، تســریع در  ــه روز شــدن اطاعــات ثبتــی و مال انجــام معامــات، باعــث ب
پاســخگویی، تکمیــل بانــک جامــع اطاعــات کشــوری، برنامه ریــزی و مدیریــت 
کــردن هرچــه بهتــر دارایی هــا و در نهایــت نظــارت بــر دارایــی مســئوالن و اخــذ 

مالیــات از اشــخاص را فراهــم خواهــد آورد.

بخش قابل توجهی از 
دعاوی و اختافات در 
مراکز دادگسری مربوط 
به اموال و اسناد مربوط 
به آن است و با استفاده 
از فناوری اطاعات، 
اختافات مردم و مراجعه 
به دستگاه قضایی کاهش 
پیدا خواهد کرد.
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بهبود امور مربوط به مشاوره حقوقی و وکالت   
ــا  ــاط آســان تر و گســترده تری ب ــاوری اطاعــات، امــکان ارتب ــا اســتفاده از فن ب
ــی از  ــک اطاعات ــاد بان ــا ایج ــال ب ــرای مث ــد؛ ب ــود می آی ــه وج ــردم ب وکا و م
ــه  ــا ورود ب ــل ب ــر وکی ــرای وکا، ه ــی ب ــاد دسترس ــی و ایج ــای قضای پرونده ه
ایــن ســامانه، از تعــداد و وضعیــت پرونده هــای خــود مطلــع می شــود. می توانــد 
ــریع  ــورت س ــه  ص ــده ب ــه پرون ــد و از نتیج ــال کن ــی اش را ارس ــه تنظیم الیح
ــی  ــا جمــع آوری اطاعــات علمــی و تجرب ــوان ب ــع شــود.  همچنیــن می ت مطل
ــم  ــا ه ــودن پرونده ه ــق ب ــا ناموف ــز ی ــج موفقیت آمی ــدی وکا و نتای و عاقه من
عملکــرد وکا به خوبــی پــردازش شــود و هــم مــردم نســبت بــه انتخــاب وکیــل 
آزادی عمــل و آگاهــی بیشــتری داشــته باشــند. در نهایت و شــاید مهم تــر از همه 
امــکان مشــاوره حقوقــی آن الیــن و شــبانه روزی باعــث می شــود مــردم بتواننــد 
ــات  ــی مراجع ــد و از برخ ــرح کنن ــان را مط ــن پرسش هایش ــورت آن الی ــه  ص ب

مســتقیم معــاف شــوند.

وکیل و قاضی هوشمند   
ــری  ــوان ام ــه عن ــمند ب ــی هوش ــمند و قاض ــل هوش ــاد وکی ــت ایج در نهای
آینده نگارانــه در چشــم انداز فضــای مجــازی برخــی کشــورها قــرار دارد. 

می توان با جمع آوری 
اطاعات علمی و تجربی 

و عاقه مندی وکا و 
نتایج موفقیت آمیز یا 

ناموفق بودن پرونده ها 
هم عملکرد وکا 

به خوبی پردازش شود 
و هم مردم نسبت به 

انتخاب وکیل آزادی عمل 
و آگاهی بیشری داشته 

باشند.
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 فرصت های اقتصادی  کسب وکار در فضای مجازی
ــترش و  ــادی دارای گس ــوزه اقتص ــت در ح ــتفاده از اینترن ــرد و اس ــروزه کارب ام
گوناگونــی بســیاری شــده اســت. اســتفاده از اینترنــت و خدمــات آن را می تــوان 
ــداری آن  ــظ و نگه ــردن مشــتری و حف ــدا ک ــرای پی ــم ب ــانه ای بســیار مه رس
دانســت. از ســوی دیگــر فضــای مجــازی بســتر جدیــدی بــرای مشــتریان جهت 
آشــنایی، مقایســه و خریــد کاال را فراهــم کــرده اســت. افزایــش فروشــگاه های 

اینترنتــی نشــان از اســتقبال کاربــران بــه ایــن امــر اســت. 

  ایجــاد فرصت هــای تجــاری جدیــد بــرای صنایــع و بنگاه هــای 
بازرگانی

یکــی از فرصت هایــی کــه فعــاالن اقتصــادی می تواننــد امــکان رشــد و پیشــرفت 
را داشــته باشــند و در فضایــی کامــاً رقابتــی بــه تجــارت بپردازنــد، پیوســتن 
بــه شــبکه عظیــم اینترنــت و فضــای دیجیتــال اســت. ارتباطــی نامحــدود بــا 
ــوع  ــر تن ــه خاط ــود و ب ــزوده می ش ــان اف ــه روز برتعدادش ــه روزب ــی ک متقاضیان
محصــوالت، ســهولت، صرفه جویــی در وقــت و هزینه هــای جانبــی بیشــتر جذب 
آن می شــوند. یکــی از مهم تریــن فوایــد تجــارت الکترونیــک افزایــش شــعبه های 

تجــاری، جــذب مخاطبــان بیشــتر و توســعه در بازارهــای فرامنطقــه ای اســت.

  دسترسی سریع به اطالعات
امــروزه بــا پیوســتن بــه دهکــده جهانــی، حجــم بــاالی تبادل هــا میان کشــورها 
و حتــی قاره هــا نیــز ممکــن شــده اســت. افــراد بــه  صــورت کدهــای مشــخص 
ــادل  ــه تب ــما ب ــا ش ــره ب ــی چهره به چه ــازی حت ــی مج ــد و از دنیای درآمده ان
اطاعــات می پردازنــد. در عصــر اطاعــات شــما پــا بــه دنیایــی می گذاریــد کــه 
بــا نــام مجــازی شــهرت یافتــه، ولــی خــود به تنهایــی دانشــگاهی کامــل بــرای 

همــه افــراد بــا گروه هــای ســنی مختلــف اســت.

  از بین رفتن حضور واسطه
واســطه های تجــاری نه تنهــا بــه بهبــود و افزایــش ســطح کیفیــت محصــوالت 
کمکــی نمی کننــد بلکــه باعــث افزایــش قیمــت نیــز می شــوند. ارتباط مســتقیم 
و بــدون واســطه از امکاناتــی اســت کــه در فضای مجــازی برای صاحبان مشــاغل 

فضای مجازی بسر 
جدیدی برای مشریان 
جهت آشنایی، مقایسه 
و خرید کاال را فراهم 
کرده است. افزایش 
فروشگاه های اینرنتی 
نشان از استقبال کاربران 
به این امر است. 
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و مشــتریان فراهم شــده اســت.

  کاهش هزینه های تبلیغات کاال به ویژه در سطح بین المللی 
بــا ورود بــه اینترنــت یعنــی اتصــال بــه شــبکه های بــزرگ تجــاری، دیگــر نیازی 
بــه تبلیغــات گســترده وجــود نــدارد. ورود بــه بازارهــای فرامنطقــه ای در جهــت 
بازاریابــی جهانــی امکانــی اســت کــه اینترنــت بــا شناســایی صاحبــان مشــاغل، 
صنعت گــران و تجــار تســهیل گر خــروج از فضــای بومــی و منطقــه ای و ورود بــه 

دنیــای حرفــه  ای تجــارت اســت. 

  کسب وکار اینترنتی1
کســب وکار اینترنتــی بــه معنــی نوعــی فعالیــت اقتصــادی اســت کــه همــه یــا 
ــد توجــه داشــت  ــود.  بای ــت انجــام می ش ــت شــرکت روی اینترن ــده فعالی عم
ــوط  ــه مجموعــه فعالیت هــای مرب ــا اینترنتــی ب کــه کســب وکار الکترونیــک ی
بــه کســب وکار از جملــه بازاریابــی، مالــی، خریدوفــروش، ارتبــاط بــا مشــتریان، 
خدمــات پــس از فــروش، همــکاری بــا ســرمایه گذاران و... کــه از طریــق شــبکه 
اینترنــت انجــام می گیــرد اطــاق می شــود، در حالــی کــه تجــارت الکترونیــک2 
ــود،  ــت و خ ــت اس ــروش از اینترن ــه خریدوف ــوط ب ــائل مرب ــامل مس ــا ش تنه

ــت. ــه ای از E-Business 3 اس زیرمجموع

  مزایای کسب وکار اینترنتی
نبود محدودیت جغرافیایی   

اینترنــت حــوزه فعالیــت کســب وکار را بــه 1۹0 کشــور دنیا گســترش داده اســت 
بــدون اینکــه هزینــه اضافــه ای را بــر کســب وکار تحمیــل کنــد. در روش هــای 
کاســیک هرکــس بــرای ارایــه خدمــات بــه مشــتریان بایــد در هــر محــدوده ای 
جغرافیایــی محــل کاری داشــته باشــد، امــا اینترنــت ایــن مشــکل را برطــرف 
ــب وکار  ــت کس ــن مزی ــد مهم تری ــای جدی ــه بازاره ــتیابی ب ــت. دس ــرده اس ک

1  i-Business

2  E-Commerce
3 حــرف E، مخفــف Electronic و حــرف I مخفــف کلمــه Internet اســت کــه در اینجــا با اتصال بــه واژه 

کســب و کار معنــی کســب و کار الکرونیکــی یا کســب و کار اینرنتی پیــدا می کند

کسب وکار اینرنتی به 
معنی نوعی فعالیت 

اقتصادی است که همه 
یا عمده فعالیت رشکت 

روی اینرنت انجام 
می شود.
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اینترنتــی اســت. 

نبود محدودیت زمانی   
اینترنــت همیشــه بــاز اســت، بنابرایــن کســب وکار 2۴ ســاعت در هفــت روز در 
ــرد  ــای ســنتی ف ــال باشــد. در روش ه ــد فع ــه و 365 روز در ســال می توان هفت
ــات  ــد خدم ــل( می توان ــام غیرتعطی ــاعات اداری و ای ــای محــدود )س در زمان ه
و کاالی خــود را بفروشــد. همچنیــن اگــر بــه  طــور بین المللــی کســی بخواهــد 
فعالیــت کنــد تفــاوت ســاعت و ایــام تعطیــل را در نقــاط مختلــف جهــان بایــد 

در نظــر بگیــرد.

کم هزینه بودن   
راه انــدازی و نگهــداری یــک کســب وکار اینترنتــی بســیار کم هزینه تــر از 
کاســبی های متــداول اســت. در روش هــای ســنتی هزینــه محــل، لــوازم اداری، 
انبــار، تجهیــزات، کارکنــان و غیــره وجــود دارد، در حالــی  کــه در کار مجــازی و 
خــودکار شــدن فعالیت هــا ایــن هزینه هــا بســیار کاهــش می یابــد. هزینه هــای 

تبلیغــات و بازاریابــی نیــز چنیــن اســت.

سرعت قابل مالحظه   
ــود  ــام می ش ــودکار انج ــورت خ ــه  ص ــا ب ــه فعالیت ه ــوارد ک ــیاری از م در بس
هرکــس می توانــد خدمــات و کاالی خــود را ســریع تر به دســت مشــتری برســاند 
ــر می شــود. ــی بیشــتری امکان پذی ــا ســرعت خیل ــن اطاع رســانی ب و همچنی

کاهش قیمت محصول   
کســب وکارهای اینترنتــی بــا خودکارســازی فعالیت هــا و نیــز بــه دلیــل حــذف 
ــذف  ــد. ح ــش دهن ــود را کاه ــوالت خ ــت محص ــد قیم ــطه ها می توانن واس
هزینه هایــی ماننــد تهیــه کاغــذ، چــاپ، بروشــور و کاتالــوگ، کاهــش هزینه های 

معاماتــی و تدارکاتــی از دیگــر مزایــای ایــن نــوع فعالیــت اقتصــادی اســت. 

راه اندازی و نگهداری 
یك کسب وکار اینرنتی 
بسیار كم هزینه تر از 
کاسبی های متداول 
است. 
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سفارشی سازی   
بیشــتر کســب وکارهای اینترنتــی امــکان ارایــه محصوالتــی کامــاً سفارشــی و 

ــد.  ــک مشــتریان را فراهــم می کنن براســاس ســلیقه تک ت
بــه همــه ایــن مــوارد، کاهــش آلودگــی محیط زیســت، ترافیــک و ازدحــام  را کــه 
یکــی از مهم تریــن معضــات شــهرهای بــزرگ اســت نیــز می تــوان اضافــه کــرد 

کــه بــا توســعه فضــای مجــازی قابــل  رفــع اســت.

  انواع کسب وکارهای اینترنتی
امــروزه کســب وکارهای اینترنتــی بســیار متنوع انــد، امــا بــه  طــور کلــی 
کســب وکار اینترنتــی بــر ارایــه »محصــول« یــا »خدمــت« و فــروش آنهــا متمرکز 
ــه 10  ــوان ب ــازی را می ت ــر بســتر فضــای مج ــای ب ــن فعالیت ه اســت؛ مهم تری

ــرد: ــر تقســیم بندی ک ــده زی ــروه عم گ
1- ایجاد اجتماعات آن الین

2- خرید، فروش و حراج کاالهای مختلف
3- تبلیغات اینترنتی

۴- ارایه خدمات و مشاوره تخصصی به دیگران
5- ایجاد امپراتوری اطاعات، اخبار و آموزش

6- تهیه و ارایه نرم افزارهای مختلف
7- چندرسانه  ای یا مالتی مدیا

۸- پیوستن به شبکه  های واسطه گری
۹- خدمات مربوط به ای میل
10- سرمایه گذاری مشترک.

  خرید الکترونیک 
ــد از  ــرون و خری ــط بی ــه محی ــن ب ــای رفت ــه ج ــراد ب ــه اف ــدی ک ــه خری ب
ــا اســتفاده از اینترنــت انجــام  فروشــگاه های ســنتی و مــدرن، در خانــه خــود ب
می دهنــد، »خریــد الکترونیــک« گفتــه شــده و وب ســایتی کــه شــامل خدمــات 
ــازی  ــگاه مج ــد »فروش ــی باش ــران اینترنت ــه کارب ــه ب ــرای عرض ــی ب و کاالهای
ــت و  ــد از اینترن ــی خری ــطح جهان ــود. در س ــناخته می ش ــی« ش ــا اینترنت ی
فروشــگاه های اینترنتــی رو بــه افزایــش اســت، زیــرا ایــن شــیوه خریــد بســیار 

ســاده و مقرون به صرفــه اســت.

به خریدی که افراد به 
جای رفنت به محیط 

بیرون و خرید از 
فروشگاه های سنتی و 
مدرن، در خانه خود 
با استفاده از اینرنت 

انجام می دهند، »خرید 
الکرونیک« گفته 

می شود.
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بــا همگانــی شــدن اینترنــت، خریــد اینترنتــی بــه میــان آمــد و مشــهور شــد. 
آمــازون)Amazon( اولیــن فروشــگاه الکترونیکــی در فضــای مجــازی بــود کــه از 
ســوی »جــف بــزوس« )Jeff Bezos( تأســیس شــد. در ابتــدا در ایــن وب ســایت 
 Amazon فقــط کتــاب بــه  صــورت آن الیــن فروختــه می شــد. در پــی موفقیــت
ــی  ــروش اینترنت ــه ف ــدام ب ــه اق ــتند ک ــود داش ــری وج ــی های دیگ کتابفروش
ــد. ســپس پورتال هایــی همچون Yahoo و Msn شــروع  کتاب  هــای خــود کردن
ــرای  ــاب ب ــر کت ــاوه ب ــی ع ــروش اجناس ــرای ف ــی ب ــاخت کانال های ــه س ب
ــون eBay و Amazon از  ــگاه هایی همچ ــر فروش ــال حاض ــد. در ح ــردم کردن م

ــتند. ــی هس ــگاه های اینترنت ــن فروش ــن و معتبرتری معروف تری

   جلوگیری از اتالف وقت و کاهش ترددهای بی مورد 
اکنــون افــراد بــا داشــتن یــک شــماره حســاب و کــد شناســایی ســایت مــورد 
نظــر می تواننــد کاالی مــورد نظرشــان را خریــداری کننــد و بــه  وســیله پســت 
درب منزل شــان تحویــل بگیرنــد. ایــن امــر تنهــا یکــی از مزیت هــای بی شــمار 
ــرژی و  ــت و ان ــاف وق ــد، ات ــای رفت و آم ــت. هزینه ه ــت اس ــتفاده از اینترن اس
بســیاری از مــوارد دیگــر امــروزه از میــان رفتــه اســت. یکــی از مواضعــی کــه 
خداونــد نســبت بــه آن نظــر خیــر نــدارد بازارگردی هــای بی مــورد اســت چــرا 

کــه باعــث غفلــت انســان از خداونــد می شــود:
اَلّسوُق داُر َسْهٍو َو َغْفلَه1 / بازار سرای بی خبری و غفلت است.

خریــد در فضــای مجــازی باعــث حضــور کمتــر انســان در بــازار و به ایــن ترتیب 
غفلــت کمتــر از یــاد حق اســت.

   تسهیل در امر خرید 
خریــد الکترونیکــی راحــت، ســریع و گاهــی وقت هــا ارزان تر اســت. خریــداران به 
جــای بیــرون رفتــن و ایســتادن در صف هــای طوالنــی و صــرف وقــت و هزینــه 
بــا ورود بــه وب ســایت و صــرف وقــت انــدک، کاال یــا خدمــات مــورد نظــر خــود 
را خریــداری می کننــد. خریــد آن الیــن، خریدهــا را ســاده، امــن و ســریع کــرده 

ست. ا

1  کنزالعامل، ج 4، ص 28، ح 9330

اكنون افراد با داشنت 
یك شامره حساب و 
کد شناسایی سایت 
مورد نظر می توانند 
كاالی مورد نظرشان 
را خریداری كنند و 
به  وسیله پست درب 
منزل شان تحویل بگیرند. 
این امر تنها یكی از 
مزیت های بی شامر 
استفاده از اینرنت است.
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   دیگر مزایای خرید اینترنتی 
 نبود محدودیت جغرافیایی برای خرید

 فروش شبانه روزی
 قابلیت پیگیری سریع روند خرید

 برنامه ریزی خرید صحیح تر و راحت تر.
خرید الکرونیکی راحت، 

رسیع و گاهی وقت ها 
ارزان تر است. خریداران 

به جای بیرون رفنت و 
ایستادن در صف های 
طوالنی و رصف وقت 

و هزینه با ورود به 
وب سایت و رصف 
وقت اندک، کاال یا 

خدمات مورد نظر خود 
را خریداری می کنند. 

خرید آن الین، خریدها را 
ساده، امن و رسیع کرده 

است.
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 فرصت های فرهنگی
  ارتقای دانش و آگاهی

اینترنــت می توانــد بســیاری از نیازهــای کاربــران را بــرآورده کند. دســته ای از این 
نیازهــا، نیازهــای شــناختی و آگاهی بخشــی اســت. اینترنــت یکــی از ابزارهایــی 
اســت کــه اطاعــات زیــادی را از طریــق بانک هــای اطاعاتــی در قالــب 
ــار  ــا و... در اختی ــگاهی، وباگ ه ــایت های دانش ــی، س ــای دیجیتال کتابخانه ه
افــراد قــرار می دهــد کــه اســتفاده بهینــه از ایــن محیــط می توانــد کمــک بســیار 
زیــادی بــه دانــش و آگاهــی افــراد خانــواده داشــته باشــد؛ بــرای مثــال از مزایــای 
اینترنــت در حــوزه خانــواده، می تــوان بــه دسترســی ســریع و آســان بــه منابــع 
ــواده و  ــط اعضــای خان ــی در زمینه هــای مختلــف تربیتــی و رواب غنــی اطاعات
ــا  ــوع آموزش ه ــن ن ــتفاده از ای ــه اس ــرد ک ــاره ک ــرداری اش ــای همس روش ه
ــایت های  ــتفاده از س ــد. اس ــک کن ــن کم ــط زوجی ــود رواب ــه بهب ــد ب می توان
مشــاوره خانــواده، مشــاوره کــودک و... نیــز می توانــد راهگشــای حــل معضــات 

خانــواده و تبــادل آگاهــی باشــد.1

  تبلیغ و ترویج دین
فنــاوری اطاعــات بــه طــور عــام و اینترنــت   بــه شــکل خــاص، بســتر بی نظیری 
فراهــم کــرده کــه در آن   دین پژوهــی و معنویت طلبــی بســیار آســان تر، بیشــتر 
و   مطلوب تــر از گذشــته شــده اســت. بنــا بــر گفتــه »جــرج بارنــا«  از هــر شــش 
نفــر کاربــر اینترنــت در جهــان،   حداقــل یــک نفــر بــه دنبــال اطاعــات معنــوی 
ــزان   ــه می ــود دارد ک ــی وج ــه آمارهای ــن زمین ــت.   در ای ــوده   اس ــی ب و مذهب
 دین پژوهــی در اینترنــت را در حــد 25 تــا 30درصــد کل   کاوش هــای اینترنتــی 
اعــام کرده انــد و ایــن نشــانگر بازگشــت و   اقبــال نســل جدیــد جهــان بــه دیــن 
ــات و  ــاوری اطاع ــری از فن ــرورت بهره گی ــر ض ــن   بیانگ ــت و همچنی و معنوی
اینترنــت در   ایــن زمینــه اســت.2 فضــای مجــازی در حــوزه تحقیــق، تبلیــغ و 
ترویــج دیــن فرصت هــای مــورد توجهــی را در خــود دارد کــه در ادامــه بــه دو 

مــورد از آن اشــاره خواهیــم کــرد:

1  http://mehrkhane.com/fa/news/10502

2  http://www.bashgah.net/fa/content/show/25340

فناوری اطاعات به 
طور عام و اینرنت  
 به شکل خاص، بسر 
بی نظیری فراهم کرده 
که در آن   دین پژوهی 
و معنویت طلبی بسیار 
آسان تر، بیشر و  
 مطلوب تر از گذشته شده 
است.
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    اطالع رسانی و انتشار موضوعات اسالمی 
متاســفانه کــه در   موضوعــات کام اســامی و شــیعی و مباحــث حــوزوی ســهم 
منابــع اینترنتــی نســبت بــه منابــع   کتابخانــه ای کمتــر اســت چــرا کــه درصــد 
ــد، در   ــت راه یافته ان ــازی اینترن ــای مج ــه فض ــه ب ــامی ک ــع   اس ــون و مناب مت
 مقایســه بــا کل منابــع اســامی یــا حتــی منابــع یــک کتابخانــه   معتبــر بســیار 
کمتــر اســت. هرچنــد در همیــن   موضوعــات می تــوان از بانک هــای   اطاعاتــی 
کــه قابلیت هــای پژوهشــی و جســت وجویی بســیار   پیشــرفته دارنــد نــام بــرد. 
ــه  ــت.« نتیج ــوزه www.hawzah.net   اس ــگاه ح ــا  ،  پای ــن بانک ه ــه ای از ای نمون
 تحقیــق در بخــش مجــات ایــن پایــگاه کــه در حــال حاضــر   بالــغ بــر 1500 
شــماره مجلــه از شــصت عنــوان نشــریه علمــی و   اســامی اســت، نشــان می دهد 
کــه فقــط در زمینــه کام   جدیــد و مطالعــات دینــی در حــدود نهصــد مقالــه 
علمــی و معتبــر از   نویســندگان مختلــف وجــود دارد. از دیگر   بانک هــای اطاعاتی 
 irandoc.ir مفیــد می تــوان بــه پایــگاه مرکــز   اطاعــات و مــدارک علمــی ایــران
 اشــاره کــرد کــه   تــا بــه امــروز چکیــده و دیگــر اطاعــات مربــوط بــه 230هــزار  
ــای  ــی در   زمینه ه ــاالت فراوان ــا و مق ــل پایان نامه ه ــود علمــی کشــور از قبی  رک
علمــی و دینــی را جمــع آوری کــرده و بــا ارایــه قابلیــت   جســت وجو در معــرض 
ــور ــریات کش ــات نش ــک اطاع ــگاه   بان ــت. پای ــرار داده اس ــوم ق ــتفاده عم  اس

ــرفته  ــت وجوی پیش ــکان جس ــون ام ــه   هم اکن ــز ک  www.magiran.com   نی
در عناویــن مقــاالت   منــدرج در 10۹0 عنــوان نشــریه در موضوعــات مختلــف از  
 جملــه علــوم اســامی را فراهــم کــرده اســت، از پایگاه هــای   قابــل اســتفاده در 
ایــن خصــوص اســت. بــا این همــه، کمبــود در ایــن حــوزه به خوبــی محســوس 
اســت و محققــان، پژوهشــگران، عالمــان و دین پژوهــان بایــد فرصــت اســتفاده از 

فضــای اینترنــت را بیــش از پیــش جــدی بگیرنــد.1

    آشنایی با نظرهای دیگر مکاتب
  از دیگــر مــواردی کــه می تــوان در موضوعــات دینــی و به   خصــوص اســامی از 
اینترنــت اطاعــات بســیار و باارزشــی بــه   دســت آورد، تحقیــق دربــاره دیدگاه هــا 
اسام شناســان  و  دین شناســان  و  غربــی،   مستشــرقان  متفکــران  آرای  و 
غیرمســلمان  در مــورد موضوعــات اســامی اســت؛ برای نمونــه در   تحقیــق درباره 

1  http://www.bashgah.net/fa/content/show/25340

نتیجه  تحقیق در بخش 
مجات این پایگاه که 
در حال حارض   بالغ بر 
1500 شامره مجله از 
شصت عنوان نریه 

علمی و   اسامی است، 
نشان می دهد که فقط 

در زمینه کام   جدید 
و مطالعات دینی در 

حدود نهصد مقاله علمی 
و معتر از   نویسندگان 

مختلف وجود دارد.
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دیدگاه هــای غیراســامی در مــورد مســائلی   چــون حجــاب، مهــدی موعــود )عج 
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( و مهدویــت و ماننــد ایــن، بی   تردیــد اینترنــت منبــع 
ــژه  ــی و به وی ــث دین شناس ــر مباح ــته دیگ ــت.  دس ــی اس ــل و ذی قیمت بی بدی
ــی  ــلمان و غیر  ایران ــان غیرمس ــای متکلم ــه در آرا و دیدگاه ه ــد   ریش کام جدی
دارنــد، امــروزه مکاتــب کامــی و متکلمــان برجســته   گوناگــون در مغرب زمیــن 
ــا  ــادی ب ــاط مشــترک زی ــان نق ــای   برخــی از آن ــه دیدگاه ه ــد ک ــور کرده ان ظه
دیدگاه هــای اســامی و شــیعی   دارد. در چنیــن   موضوعاتــی به جــرأت می تــوان 
ــود  ــه ای موج ــع کتابخان ــتر از مناب ــیار بیش ــی،   بس ــع اینترنت ــه مناب ــت ک گف
ــداری و  ــه نگه ــی اســت ک ــای   ماســت.  فضــای مجــازی موقعیت در کتابخانه ه
ــن  ــود، از ای ــام می ش ــاده انج ــیار ارزان و س ــات در آن بس ــال اطاع نقل و انتق
جهــت بــرای فضــای تربیتــی و اخاقــی جامعــه اطاعاتــی، هم تهدید محســوب 
می شــود و هــم فرصــت و نبایــد بــا نــگاه تهدیــدی آن را ارزیابــی کرد و بــه دوری 
از آن حکــم داد. در ایــن فضــای چالشــی بایــد بــرای تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت 
یــا بــرای کاهــش تهدیدهــا در مقابــل فرصت هــا فعاالنــه وارد صحنــه تولیــد و 
انتقــال اطاعــات شــد. بایــد توجــه داشــت کــه در حــوزه دعــوت دینــی هــم 
یک ســری اصــول ثابــت داریــم و هــم یک ســری اقدامــات اقتضایــی وجــود دارد. 
ِّــَک بِالِْحْکَمــِة َو الَْمْوِعَظِة  اصــول ثابــت دعــوت دینــی شــامل »اْدُع إِلــی  َســبیِل َرب
الَْحَســَنِة َو جاِدلُْهــْم بِالَّتــی  ِهــی أَْحَســُن... «1 اســت کــه می فرمایــد: »مــردم را بــا 
حکمــت و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت بخــوان و بــا بهتریــن شــیوه بــا آنــان 
ــه از راه او منحــرف شــده اند  ــه کســانی ک ــو ب ــروردگار ت ــرا پ ــه کــن، زی مجادل
آگاه تــر اســت و هدایت یافتــگان را بهتــر می شناســد.« مــراد از حکمــت، گفتــار 
ــی منظــور  ــه قول صحیــح و درســت و دلیــل روشــن کننده حقیقــت اســت و ب
از آن، قــرآن اســت. موعظــه حســنه، پندهایــی اســت کــه دشــمنان به وضــوح 
می داننــد کــه تــو آنهــا را نصیحــت می کنــی و بــا ایــن ســخنان بــه آنهــا ســود 
َِّتــی ِهــی أَْحَســُن« بــا روشــی کــه از جهــت نرمــی و  می رســانی. »َو جاِدلُْهــْم بِال
مایمــت و مــدارا و حســن معاشــرت بهتریــن طریقــه بحــث و مناظــره اســت، 
بــدون هرگونــه درشــتی و ناراحتــی، بــا آنهــا بــه مناظــره و بحث بپــرداز تــا زودتر 
دعــوت تــو را اجابــت کننــد.2 بــه عبــارت دیگــر حکمت و اســتدالل عقانــی، پند 

1  نحل/125.

2  ترجمه جوامع الجامع، ج 3، ص: 431.

فضای مجازی موقعیتی 
است که نگهداری و 
نقل و انتقال اطاعات 
در آن بسیار ارزان و 
ساده انجام می شود، از 
این جهت برای فضای 
تربیتی و اخاقی جامعه 
اطاعاتی، هم تهدید 
محسوب می شود و هم 
فرصت.
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و انــدرز بــه  وســیله تحریــک احساســات و همچنیــن جــدال بــا پیش فرض هــای 
پذیرفته شــده دو طــرف جــزو اصــول دعــوت دینــی در برقــراری ارتبــاط گفتــاری 
اســت. وقتــی ایــن اصــول بــه مرحله اجــرا برســد هنرمنــدان و حتی کارشناســان 
متدیــن پیــام را بــا شــرایط مخاطبــان تطبیــق داده و بــا اســتفاده از فناوری هــای 
ارتباطــی جدیــد بــه تولیــد و انتقــال اطاعــات دینــی کــه بســتر تبلیغ دینــی را 

ــد.1 ــی آورد، می  پردازن ــه وجــود م ب

1  http://www.bashgah.net/fa/content/show/37503

  از دیگر مواردی که 
می توان در موضوعات 

دینی و به   خصوص 
اسامی از اینرنت 
اطاعات بسیار و 

باارزشی به   دست آورد، 
تحقیق درباره دیدگاه ها 
و آرای متفکران غربی،  

 مسترقان و دین شناسان 
و اسام شناسان 

غیرمسلامن  در مورد 
موضوعات اسامی است.
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 فرصت های اجتماعی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــانه ای اس ــای رس ــن فناوری ه ــی از مهم تری ــت یک اینترن
مســتقیم و غیرمســتقیم بــر همــه عرصه هــای حیــات فــردی و جمعــی انســان 
تأثیــر گذاشــته و فراتــر از تغییــر عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی؛ 

تعامــات اجتماعــی، ارتباطــات و ســبک زندگــی را تغییــر داده اســت:

  کانونی برای همدردی، تعامل و حمایت خانوادگی و اجتماعی
ــا را  ــش بخشــیده و فاصله ه ــت تعامــات و ارتباطــات خانوادگــی را افزای اینترن
ــه   ــختی های جامع ــه س ــی ک ــا و ماقات های ــت دیداره ــد و زحم ــم می کن ک
مــدرن شــهری و اجتماعــی، کثــرت و تعــداد آن را امــروزه کاهــش داده اســت، از 
بیــن می بــرد. در واقــع ارتباطــات اینترنتــی فراینــد اجتماعــی شــدن را آســان تر 

ــد.1 ــش می بخش ــرد را افزای ــی ف ــرمایه اجتماع ــه س ــد و این گون می کن

  محیطی برای تفریح، سرگرمی و فراغت
مصــرف اینترنــت در ســال های اخیــر بــه مجموعــه رفتارهــای فراغتــی افــزوده 
شــده اســت. بــه طــور کلــی رواج فزاینــده رســانه ها نقــش مهمــی در ایجــاد و 
القــای شــکل های نویــن هویــت اجتماعــی براســاس الگوهــای مصــرف و فراغــت 

داشــته اند.2
ــاره اش  اینترنــت در کنــار آســیب های رایجــی کــه مفصــل در ایــن کتــاب درب
بحــث شــد، امــکان کاماً غیرمنتظــره برقــراری ارتباطات بیــن افراد و شــهروندان 
را فراهــم کــرده اســت. امــروزه، شــهروندان جوامع مختلــف با گذشــتن از مرزهای 
جغرافیایــی می تواننــد عقایــد، نظرهــا و اطاعات شــان را بــا یکدیگــر به اشــتراک 
ــن بیــن ظهــور شــبکه های اجتماعــی تحــت وب و شــبکه های  ــد. در ای بگذارن
اجتماعــی موبایلــی پایــه تأثیرگــذاری بیشــتری در تغییــر مناســبات اجتماعــی 

ــته اند.   داش

1  http://mehrkhane.com/fa/news/10502
2  بنــت، انــدی )1386(، فرهنــگ و زندگــی روزمــره، ترجمــه: حســن چاوشــیان و لیــا جوافشــانی، تهــران: 

نــر اخــران

در واقع ارتباطات 
اینرنتی فرایند اجتامعی 
شدن را آسان تر می كند و 
این گونه رسمایه اجتامعی 
فرد را افزایش می بخشد.
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  توسعه مشارکت های اجتماعی
ــا  ــه ب ــی ک ــا پیوندهای ــازی ب ــات مج ــن اجتماع ــای ای ــه اعض ــت ک پیداس
ــه دنبــال تحصیــل هدفــی مشــترک در دنیــای  ــد، در مجمــوع ب یکدیگــر دارن
ــی اســت.  ــا فرهنگ ــی ی ــی سیاســی، اجتماع ــاً هدف ــه غالب ــی هســتند ک واقع
ــا  ــه  صــورت مســتقیم ی ــبکه ب ــواره اعضــای ش ــی، هم ــبکه های اجتماع در ش
غیرمســتقیم بــه شــرکت در فعالیت هــای واقعــی در زندگــی اجتماعــی تحریــک 
و تشــویق می شــوند. تأثیرگــذاری قابــل توجــه شــبکه های اجتماعــی بر میــزان و 
کیفیــت مشــارکت های اجتماعــی در جوامــع مختلــف بــه حــدی بوده اســت که 
ــا هــدف توســعه مشــارکت  به تازگــی تعــداد قابــل توجهــی از ایــن شــبکه ها ب

ــده اند.1 ــاد ش ــاص ایج ــای خ ــردم در زمینه ه ــی م اجتماع

  شکل گیری و تقویت خرد جمعی
ــدن  ــدار ش ــازی، پدی ــی مج ــبکه های اجتماع ــم ش ــاخصه های مه ــی از ش یک
خــرد جمعــی اســت. خــرد جمعــی بــه جریــان ســیال و پویــای قــوه تفکــر و 
ذهــن کاربــران حاضــر در چنیــن محیط هایــی اطــاق می شــود کــه بــه مثابــه 
پردازشــگر عظیمــی، اطاعــات را پــردازش و پایــش می کنــد. هماننــد دنیــای 
ابررایانه هــا کــه قــدرت پردازشــی آنهــا، از ترکیــب چندیــن پردازشــگر منفــرد 
بــه دســت می آیــد، نیــروی تفکــر و ذهــن کاربــران شــبکه اجتماعــی بــه مــدد 
تعامــات اجتماعــی اینترنتــی و بهره گیــری از ابزارهــای اینترنتــی بــا یکدیگــر 
ترکیــب و همــراه می شــوند و نیرویــی عظیــم بــا قــدرت پردازشــی بــاال پدیــد 
می آورنــد. ایــن مطلــب به خوبــی ایــن ضرب المثــل را کــه: »همه چیــز را 

ــد. ــی می  کن ــن تداع ــد« در ذه ــگان دانن هم

  رعایت حریم زن و مرد
اســام ضمــن محتــرم شــمردن حقــوق انســانی، طبیعــی و حتــی حقــوق خاص 
ــری، روح  ــت فک ــی، امنی ــه عناصــر اخاق ــای جنســی، ب ــه ویژگی ه ــوط ب مرب
عفــاف، تقــوا و مشــارکت مــرد و زن در میــدان مســابقه معنویــات، توجــه کامــل 
کــرده اســت. اولویــت تفکیــک محیط هــای زنانــه از مردانــه در شــرایط خــاص و 
توصیــه بــه کاهــش اختــاط زن و مــرد در اماکــن عمومــی )در صورتــی کــه امــر 

1  فصلنامه ره آورد نور، شامره 31، ص14 , سلیامنی پور، روح الله

یکی از شاخصه های 
مهم شبکه های اجتامعی 

مجازی، پدیدار شدن 
خرد جمعی است. خرد 
جمعی به جریان سیال 

و پویای قوه تفکر و 
ذهن کاربران حارض 

در چنین محیط هایی 
اطاق می شود که به 

مثابه پردازشگر عظیمی، 
اطاعات را پردازش و 

پایش می کند.
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مهمــی ضایــع نشــود(، از مســائلی اســت کــه روح معــارف اســام و ســیره عملی 
پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه( آن را تأکیــد و تقریر می کند.1 توجه بــه کاربردهای 
فضــای مجــازی بــرای تحقــق ایــن امــر یکــی از نکاتــی اســت کــه در جامعــه 
مــا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر بــا پیشــرفت ارتباطــات 
الکترونیکــی ماننــد درگاه هــای خریــد، بانک هــا و توســعه اتوماســیون های اداری 
کاربــران به راحتــی می تواننــد از راه دور کارهــای روزانه شــان اعــم از شــخصی و 
شــغلی را پیگیــری کــرده و انجــام دهنــد. بــا ایــن نــگاه فضــای مجــازی می تواند 
در جهــت تقویــت و تحکیــم بینــان خانــواده بــه شــرط مراقبــت و نظارت بــه کار 

ــود.  گرفته ش

1  پیام زن - اردیبهشت 1388 - شامره 206 - مروری بر موضوع اختاط زن و مرد در نگاه اسام

اولویت تفکیک 
محیط های زنانه از 
مردانه در رشایط خاص و 
توصیه به کاهش اختاط 
زن و مرد در اماکن 
عمومی )در صورتی که 
امر مهمی ضایع نشود(، 
از مسائلی است که روح 
معارف اسام و سیره 
عملی پیامر)ص( آن را 
تأکید و تقریر می کند.
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