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 چکيده

هایی را به همراه داشته است. به های اجتماعی سایبری در جوامع مذهبی چالشظهور شبکه
د، انهایی که به وجود آوردههای اجتماعی آن، جدای از فرصترسد اینترنت و شبکهنظر می
داری و رعایت تقوا را با یندهایی از نظر ساختاری با فضای حقیقی دارند که تفاوت
فعالیت کردن در فضای ها، رو کرده است. به دلیل همین تفاوتبههای اساسی روچالش

 .خواهدمی یمجازی و پاک ماندن در آن تقوای دوچندان
های مجازی، در سنت روش این مقاله، با استفاده از پارادایم دوفضایی شدن و آسیب

تحقیق کیفی با تلفیق سه روش مصاحبه عمیق برخط، مصاحبه گروه متمرکز و مشاهده 
های ابعاد رعایت تقوا در محیط سایبر با کشف تفاوت درصددمشارکتی و غیرمشارکتی، 

 فضای حقیقی است.
ها، ارائه گشته است. همچنین در تقوایی در این شبکهعامل ساختاری بی 11در نهایت 

ن ها و مسئوالجدولی راهکارهایی بر اساس این عوامل ساختاری برای کاربران، خانواده آن
 د شده است.پیشنها
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 مقدمه

در حال حاضر خواسته یا ناخواسته، جهان اسالم و سایر جوامع در معرض پدیده جهانی 
ند. توانند فارغ از تأثیرات آن باششدن و ابزارهای آن از جمله فضای سایبر قرار گرفته و نمی

زندگی عصر حاضر شده و روند زندگی امروزی بدون  جداناشدنیاز یک طرف اینترنت جزء 
رسد برخی از بسترهای موجود در این ورد و از طرف دیگر به نظر میخآن به مشکل برمی

دهد. عصیان و گناه سوق می سمتبهو آدمی را  است ینیدفضا مغایر اخالق اسالمی و زندگی 
ان را نشانه داری کاربرینداین بدون در نظر گرفتن محتوایی است که مستقیم یا غیرمستقیم 

 شود.خوانده می «ضاله»گرفته و در اصطالح دینی، 
سو یک  ازتوان رو در چنین شرایطی در برخوردی منطقی با این واقعیت میینازا 

های مناسب دهد استفاده کرد و به ترویج آیینیی که فضای سایبر در اختیار قرار میهافرصت
 هایاما از دیگر سوی، باید برای مقابله با چالش و مورد پذیرش جامعه اسالمی پرداخت؛

ی یک محیط متقیانه رفت. تقوا به معنا سمتبهسازی فضای سایبر سالم سمتبهرو، پیش
تواند و رفتارهای شیطانی و نفسانی می وسواسخودکنترلی مستمر و محافظت دائم خود از 

 از طریق توانمندسازی افراد به خودبازدارندگی سعادت دنیوی و اخروی آنان را رغم بزند.
ناهان ها و گتوان بستر فضای سایبر را از آلودگیاساسی اینجاست که آیا می سؤالاما 

ین دا اابتی الزم است، سؤالزدود؟ اگر خیر، چرا؟ و اگر بله، چطور؟ برای پاسخ دادن به چنین 
 بستر هر چه بهتر شناخته شود و بر اساس شناخت صحیح تصمیم درست اتخاذ گردد.

 هایی دارد که انسان را حتی بدون نیت سوء اولیه،یژگیفضای سایبر به لحاظ ساختاری و
دهد. در واقع فرد با مواجه شدن با فضای سایبر و شرایط تقوایی سوق میمرزهای بی سمتبه

نی شیطانی و نفسانی گوناگو وسواسخاص محیطی آن و در نتیجه فراهم شدن زمینه گناه، با 
 ها خالصی یابد.وا از شر آنشود که باید تالش کند با سالح تقرو میروبه

کسانی که ارتباط  %39حاکی از آن است که بیش از  1931نتایج یک تحقیق در سال 
 و اند، ارتباطشان با جنس مخالف بوده است؛داشته کلوپصمیمانه در محیط شبکه اجتماعی 

و د اند. این آمار از قدرت جذابیت جنسی بینبقیه با جنس موافق صمیمی شده %11کمتر از 
فرادی که ابیشتر  ترین نتایج این پژوهش این بود کهدهد. یکی دیگر از جالبجنس خبر می

اند، از ابتدا قصد ایجاد چنین در ایجاد رابطه صمیمانه موفق بوده کلوپدر شبکه اجتماعی 
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دهنده دهد. این قضیه نشانکل نمونه را تشکیل می %06اند. این آمار حدود ای را نداشتهرابطه
 یسوبهتوانند فرد را نامحسوس می طوربههای اجتماعی چطور آن است که ساختارهای شبکه

 (.141-141، صص1931سوق دهند )نوروزی اقبالی،  اندکاندکگناه 
وت را تواند محیطی متفاتوان گفت که محیط سایبر، از لحاظ ساختاری میبنابراین می

شد، به ورطه تقوایی داشته بابدون آنکه نیت بیبه نسبت محیط واقعی پدید آورد که فرد حتی 
گناه بیافتد. با این مقدمه، باید گفت این مقاله با رویکرد پیشگیری از گناه )در مقابل رویکرد 

ها و پیشگیری از آسیب پارادایم دوفضایی( تالش کرده با توجه به مشاهدات، مصاحبه
ه ارائه کند تقوایی و گناساختاری بی بندی جدیدی از عواملتجربیات زیسته پژوهشگر، دسته

ای بر آن هایی با پارادایم دوفضایی مشترک باشد اما در واقع تکملهکه هرچند شاید در بخش
 بوده و سعی در بسط عوامل یادشده دارد.

ری های اجتماعی سایبسازی فضای سایبر به شناخت شبکهمقاله حاضر، در جهت سالم
 رسد که کاربران مذهبیکند. به نظر میاند، کمک میشکل داده که قسمت مهمی از این فضا را

شوند گیرند، مرتکب گناهانی میهای اجتماعی سایبری وقتی که در این بستر قرار میشبکه
 رفتند.آن نمی سمتبهگاه که شاید در محیط واقعی هیچ
سایبر با  های ابعاد رعایت تقوا در محیطکشف تفاوت درصدددر یک کالم، این مقاله 

 فضای حقیقی است.

 پيشينه تحقيق

یماً حول موضوع مستقهای داخلی، تعداد معدودی پژوهش وجود دارند که در بین پژوهش
اند. به نظر به مسئله تقوا در فضای سایبر پرداخته عمدتاًها باشند. این پژوهشاین پژوهش می

 ها، سه پژوهش ارتباط تنگاتنگی با موضوع این مقاله دارند:رسد از میان این پژوهشمی
اربران، داری کیند، بررسی آثار استفاده از اینترنت بر وضعیت اهللنعمتکرم الهی،  (1

 .1931یقات، تحقاسالمی واحد علوم و ی، دانشگاه آزاد شناسجامعهنامه دکتری، رشته پایان

داری در جامعه اسالمی ایران و همچنین ظهور این رساله دکتری با توجه به اهمیت دین
های نوینی همچون اینترنت که موجب برخی از تعارضات فرهنگی با فرهنگ مدرن رسانه
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یری بر نت، چه تأثدهد که میزان و نوع استفاده از اینتراساسی پاسخ می سؤالشود، به این می
 داری دارد؟یندهای میزان التزام جوانان به ابعاد و نشانه

جش های سنیژه مدلوبهداری، پژوهشگر ضمن ارزیابی انتقادی مباحث نظری در باب دین
های دین اسالم رسیده و بعد از برشمردن داری، به مدلی بومی و متناسب با آموزهیندتجربی 
ه دنبال پاسخی تجربی برای پرسش اصلی است و در پایان به ارائه های فضای مجازی بویژگی

ی راهبردی و کارهاراهپیشنهادهای پژوهشی جدیدی در موضوعات مرتبط و همچنین ارائه 
 (.1931اجرای مداخالت اجتماعی و فرهنگی پرداخته است )کرم الهی،  منظوربهکاربردی 

 های اجتماعینوروزی اقبالی، محمدجواد. چگونگی ایجاد روابط صمیمانه در شبکه (1
 .1931، )ع(نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق یانپامجازی و حدود فقهی آن، 

 ،عالوه. بهداد جای دسته 0 در توانمی را عوامل این ،گرفتهانجام پژوهش اساس بر
 حصیالتت مقابل، طرف جنسیت فرد، جنسیت متغیرهای که داد نشان گرفته، صورت پیمایش

 منض. دارند رابطه صمیمانه، رابطه ایجاد با اجتماعی هایشبکه در فرد حضور شدت و فرد
 هایکهشب عضو قصد این با شوند،می صمیمی نت در که افرادی بیشتر شد مشخصآنکه 

 هاینگیزها سایر با یباًتقر اشخاص در فردیمیان ارتباط هایانگیزه همچنین. اندنشده اجتماعی
 طهراب ایجاد و کاربران سن میان رابطه. است برابرها گاهوب این در عضویت برای ایشان

 نظر پسس شدهیبنددسته فقهی عناوین پژوهش، دیگر قسمت در. نشد اثبات نیز صمیمانه
 و زن انمی ارتباط عناوینبیشتر  در. است گشته استخراج عناوین از یک هر زمینه در مراجع

 .(1931است )نوروزی اقبالی،  شده عنوان بالاشکال ریبه و تلذذ بدون نامحرم مرد
های اجتماعی ین، حسین و همکاران، مصادیق ارتباط عفیفانه در شبکهالدشرف (9

 سایبری، طرح پژوهشی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در این پژوهش با تمرکز بر ارزش اسالمی عفاف و بازکاوی ابعاد آن در ارتباطات 

رد بررسی ، مواستگری رایانه های ارتباطی که مربوط به روابط انسانی و واسطهانسانی، نظریه
قرار گرفته است. سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز، مصاحبه 

غیرمشارکتی به کشف مصادیق ارتباط عفیفانه سایبری در  عمیق و مشاهده مشارکتی و
 (.1931ین و همکاران، الدشرفهای اجتماعی پرداخته شده است )شبکه
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 :مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی»بخش با عنوان نامه خانم مرسده نیکپایان (4
در دانشگاه تهران  1939که در سال « ی اینترنتزنگپهای یری روابط صمیمانه در اتاقگشکل

 دفاع شده است.

 متن رب مبتنی یزنگپ هایاتاق مجازی فضای کهشده مطرح سؤال نامه، اینیانپادر این 
نندگان کمشارکت خوداظهاری شیوه روی بر تأثیری چه گمنام فضاییعنوان به اینترنت در

یر؟ شود یا خمی گرانتعامل بین صمیمانه رفتارهای بروز و خودافشایی موجب آیا و داشته
 «والتر جوزف» اجتماعی اطالعات پردازش نظریه از استفاده با سؤال این به پاسخگویی برای
 زا حاصل نتایج. گردیده است استخراج فرضیه چهار مدل آن از شده و ارائه نظری مدل یک

 در بنیان متن یزنگپ هایاتاق در کاربران فیزیکی حضور عدم که داد نشان هاداده تحلیل
 لکهب شد نخواهد گرانتعامل بین اجتماعی و احساسی هایپیام تبادل مانعتنها نه اینترنت
 در واناییت کسب با ،هستند برخوردار هااتاق این در بیشتری حضوری سابقه از که کاربرانی

 باطاتارت در کالمی و غیرکالمی هاینشانه چگونه که گیرندمی یاد متن قالب در پیام تبادل
 متنصورت به بنیان متن یزنگپ هایاتاق در موجود امکانات از استفاده با را رو در رو

 اساتاحس و شخصیتی هایویژگی تبادل به هاپیام این رمزگشایی و رمزگذاری با و درآورده
 (.1939بخش، )نیک بپردازند خود

 های اجتماعیذکایی، کارکردهای شبکه (5

های اجتماعی توسط آقای ذکایی در خصوص شبکه 1930دیگر پژوهشی که در سال 
های اینترنتی در جوان ایرانی مجازی انجام شده است بیانگر این است که کارکرد غالب چت

کننده آن است که با فاصله زیادی اولویت نخست کاربران است. های فراغتی و سرگرمجنبه
های اینترنتی عرصه جدیدی را گفتگوها و دهد که دوستیدر مجموع این پژوهش نشان می

 هایفرهنگگیری خردهبرای گذران اوقات فراغت طیف رو به افزایشی از جوانان و شکل
 (.130-135، صص1930ها و عالئق متنوع فراهم ساخته است )ذکایی، مختلف با زمینه

انان در فضای یابی نوجودوستناظری، خدیجه. بررسی میزان تفاوت معیارهای  (0
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطباییمجازی و غیرمجازی، پایان

یابی در فضای مجازی و دوستپژوهش مذکور بیانگر این مطلب است که معیارهای 
های معناداری با هم هستند. چنانچه در بررسی عوامل مختلف مؤثر غیرمجازی دارای تفاوت



 5941بهار و تابستان  -(94پياپي )و سوم، شمارة اول  سال بيست دين و ارتباطات،    559

 

ترین عامل قعی مشخص شد که از نظر پاسخگویان مهمدر انتخاب دوست در دنیای وا
، «یید خانوادهتأ»، «اظهار محبت و مهربانی از جانب طرف مقابل»بودن است. همچنین « سنهم»
از عوامل مهم دیگر در انتخاب دوست در « جنس بودنهم»و « مشترکات دینی و عقیدتی»

ل مؤثر در انتخاب دوست در دنیای که در بررسی عوامیدرحال ؛دنیای واقعی اظهار شده است
 اظهار مهربانی و محبت از»عنوان شده است. « آشنایی تصادفی با وی»ترین دلیل مجازی مهم

از عوامل مهم دیگر در « در کانون توجه دیگران موردنظرقرار داشتن فرد »، «طرف دیگری
 (.1931های اجتماعی است )ناظری، انتخاب دوست در شبکه

که در خارج از ایران صورت گرفته، رویکرد مذهبی و دینی وجود  هاییدر پژوهش
های مناسب و متعددی موجود های اجتماعی، پژوهشندارد اما برای شناخت بستر شبکه

 نمونه اشاره کرد: عنوانبههای زیر توان به پژوهشمثال می طوربهاست. 
بوک کاربران فیسبر روی خصوصیات  1663در سال  1در پژوهشی که تانگ و دیگران

عداد یرخطی میان تغاند که یک رابطه اند، به این نتیجه رسیدهها انجام دادهو شبکه دوستی آن
گرایی آنان وجود دارد. ها و همچنین برونشده از آندوستان در پروفایل افراد و جذابیت فهم

 بندی کرده است.او بر این اساس کاربران را دسته
« 9های اجتماعیشناسی کاربران شبکهگونه»برندزیگ و هیم با نام در تحقیق دیگری که 

 دو. ؛پراکنده یک.اند: گونه تقسیم شده پنجهای اجتماعی به اند، کاربران شبکهانجام داده
زان ها دو مالک میفعال. مبنای تقسیم آن و پنج. گرمناظره چهار. ؛کنندهاجتماعی ؛ سه.واردتازه

 فعالیت و انگیزه فعالیت )از جستجوی اطالعات تا تفریح( بوده است.
 برخط یاجتماع یهامشخص کردن رفتار کاربر در شبکه»در پژوهش دیگری با نام 

شبکه اجتماعی معروف را بررسی  4، بنونتو و دیگران رفتارهای کاربران در 4(«نیالآن)
اند. در این پژوهش رفتار انواع کاربران از نظر سن، جنس و تحصیالت و نوع شبکه نموده

 اجتماعی تفکیک و در نهایت با یکدیگر مقایسه شده است.
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 شناسيمفهوم

 تقوا

، 1903)راغب،  شیء است، از آنچه به او زیان برساندبه معنی حفظ  وقایة، و «وقایة»از  تقوا
 (.413ص

های تربیت دینی است که در معارف ناب اسالمی بسیار به آن ترین شاخصتقوا، از مهم
سفارش شده است. بنا بر همین ارزش و جایگاه، بزرگان اخالقی و پیشروان تعلیم و تربیت 

های کنند. در این میان، هرکدام تعریفمیاسالمی نیز به مسئله تقوا بیش از هر چیز توجه 
توان در هاست. میوجه مشترک همه آن« پرهیزکاری»اند که گوناگونی از تقوا ارائه داده

همان نیروی بازدارنده و احساس مسؤولیت و تعهدی است که  تقوا»گفت: بندی چنین جمع
او را از مرتکب شدن به شود و به دنبال رسوخ ایمان در قلب انسان در وجود او پیدا می

خواند، اعمال و کردار گناهان بازداشته و همواره او را به نیکی و پاکی و رعایت عدالت فرامی
 «دارد.ها مصون نگه میرا خالص و فکر و نیّت و قصد او را از آلودگی

 شبکه اجتماعي سايبری

 ینوعبه هاآن ازهرکدام  که شده ذکر متفاوتی سایبری تعاریف اجتماعی هایشبکه برای
 هایخواسته که است این حق اما نماید؛ توصیف را جهانی بزرگ پدیده این تا کوشدمی

 پدیده این برای را جدیدی هر لحظه شأن که است جدید امکانات کارگیریبه و کاربران
 به را اجتماعی هایشبکه باشیم، خواسته اگر کلیصورت به اما آورد؛می وجود به جهانی
 رویسس از است عبارت اجتماعی شبکه بگوییم باید کنیم تعریف آن حالت ترینعمومی
 :دهدمی اجازه افراد به که وب تحت خدماتی

 .بسازند سیستم داخل در عمومی نیمه یا عمومی پروفایل یک. 1 
 داشته یدسترس شبکه داخل در ارتباطاتشان و کاربران ازشده ارائه مفصل فهرست به. 1 
 .باشند
نمایند  مالحظه و مرور را شبکه داخل در کاربران سایر توسطشده ارائه اطالعات. 9 

(Boyd & Ellison, 2007 .) 

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=20034
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 ،3ایران نت ،1کلوب ،0پالس گوگل ،5بوکیسف به توانمی اجتماعی هایشبکه جمله از
 گذاریالیک گذاشت، اشتراک به کرد، تولید را مطلبی توانمی هاشبکه این در. کرد اشاره... 

 .... و کرد چت زد، ایمیل داد، نظر کرد،

 چارچوب نظری

االسالم دکتر حجت« های مجازینظریه پارادایم دوفضایی شدن و آسیب»در این مقاله از 
 پشتوانه نظری استفاده شده است. عنوانبهسعیدرضا عاملی 

 های مجازیپارادايم دوفضايي شدن و آسيب

های کند که فهم واقعیتید میتأک( بر این مبنا 1931پارادایم دوفضایی شدن جهان )عاملی، 
پذیر نیست. فهم جهان واقعی منهای درک جهان جهانی امکانفردی و اجتماعی با پارادایم تک

عکس مطالعه جهان مجازی بدون توجه به متغیرهای جهان واقعی مطالعه و نگاه رمجازی و ب
 (.45، ص1930کند )عاملی، ک نوع خطای فهم میرا گرفتار ی

های متفاوت دوفضای حقیقی و مجازی به این حقیقت این پارادایم با مقایسه ویژگی
های ارتباطی دیجیتال دگرگون شده و در زندگی امروز که با ظهور فناوریکند که اشاره می

رد. یکی از این حال دگرگونی مداوم است، الزامات و مالحظات خاص خود را نیز دا
. شناسی فضای جدید زندگی و دوفضایی استمالحظات و الزامات، توجه به آسیب

های این فضا همچون دیجیتال بودن، مبتنی بر زمان مجازی بودن، جهانی بودن، ویژگی
 جامههای بودن( و در نهایت سرعت، فراگیری، سیالیت، تشدیدشدگی، متکثر بودن )شبکه

کند که اثرات اولیه و ثانویه آسیب در جهان فضایی را ایجاد می ودخخودبهحاضر بودن، 
دهد در سوی دیگر این پارادایم از کند و آن را توسعه میدوفضایی را تشدید و تقویت می

برد، که به زیرساخت و مختصات فضای مجازی ارتباط ندارد و به تجربه کاربران عللی نام می
عادت »گردد. از این منظر، کاربران فضای مجازی بازمی و در حقیقت تجربه زیستی افراد و

زا بهای آسیبه معنی آن است که کاربران ممکن است در فضای واقعی به فعالیت« داشتن
به فضای مجازی تشدید شود. از سوی دیگر  با ورودشانعادت داشته باشند و این آسیب 

ن را در اختیار کاربران خود شده و این امکا« ینوستالژ»شرایط محیطی ممکن است باعث 
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زای درون خود های آسیبهای فیزیکی همان زمینهقرار دهد که بدون توجه به محدودیت
د وجو کنند. فرامکان اجرای آن را در فضای واقعی نداشتند( را در این فضا جست قبالً)که 

ه کند کمیشود و حس شمار مواجه میهای بیدر فضای مجازی در محیطی جهانی با قابلیت
 پذیر نیست.هایی بپردازد، که در فضای فیزیکی امکانفعالیت« جبران»تواند به در این فضا می

، در زاستهایی آسیبدر فضای مجازی فرد بدون آنکه بداند آسیب در کجاست و چه محیط
زا کند. این حرکت ممکن است فرد را تنها با یک کلیک به حوزه آسیباین فضا حرکت می

یری پذدسترس»های آسیبی فضای مجازی بکشاند. این ویژگی همان ها و فعالیتیطو مح
 (. Ameli, 2009) است« آسیب

واقعیت دارد و در تالش است، که یک محیط  سمتبهمحیط مجازی گرایش  ازآنجاکه
یک  عنوانبهداری نیز یندهای روزمره زندگی ایجاد کند، واقعی و یا مرتبط با واقعیت کامالً

یابد و هم محیط مجازی را به منبع و واقعیت اجتماعی هم در محیط مجازی انعکاس می
کند. لذا محیط مجازی مثل محیط فیزیکی تیغ دولبه داری تبدیل مییندمرجع جدید توسعه 

کننده داری سازوکار کنترلینداست، که هم برندگی شرگرایانه و هم تابندگی خیرگرایانه دارد. 
حال سازوکار تولیدکننده خیر و نیکی فراگیر و جهانی در یندرعر و پلیدی و و بازدارنده ش

 (.1930یک عامل مهم به آن باید توجه شود )عاملی،  عنوانبهمحیط مجازی است که 
این نظریه مبنای ورود پژوهشگر به موضوع پژوهش خود بوده است. بدین ترتیب که 

ه ذهنی زمینیشپهای اجتماعی مجازی، با تقوایی در شبکهپژوهشگر برای کشف عوامل بی
بکه زیستی را گروه کاربران دو شاین پارادایم به محیط تحقیق ورود کرده و پس از مختصر هم

هایی را که با استفاده از این نظریه تدوین و یا تدقیق شده رسشاجتماعی کلوب و پالس، پ
ها مصاحبه نموده است و به مشاهده مشارکتی و بودند را از کاربران مذهبی پرسیده و با آن

ها غیرمشارکتی ادامه داده است. بدین ترتیب پژوهشگر بر اساس مشاهدات و نتایج مصاحبه
بری های اجتماعی سایتقوایی را که در بستر شبکهیتوانسته تعدادی از عوامل ساختاری ب

امروزی وجود دارد را برشمارد. در واقع شاید بتوان گفت مقاله حاضر کمی نظریه دوفضایی 
 را بسط داده است.
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 روش پژوهش

 عنوانهبتواند ها، خود میابزار پژوهش جزبهنگاری بر این مبنا استوار است که اینترنت مردم
توان اینترنت را مشاهده و مصاحبه به حساب بیاید. در چنین مواردی می یک مکان برای

های خاصی از ها شکلمنزلة نوعی محیط یا فرهنگ مورد مطالعه قرار داد که در آن انسانبه
های توان روشآورند. در هر دو حالت میارتباط، یا گاهی هویت خاصی به وجود می

 های برقراری ارتباط و ارائه خود در اینترنتشاند و شیوهنگاری را به پژوهش اینترنتی کمردم
از خود و معنایی که به  کنندگانشرکترا مطالعه کرد. برای رسیدن به برداشتی از درک 

ها صرف مشاهده آن کاری دهند باید زمانی را با آنخود می الین(برخط )آنهای مشارکت
ش داد گویند گوربارة کارهایشان در اینترنت میدهند و به آنچه دکرد که در اینترنت انجام می

 (.111، ص1933پور، )نباتی

ی جای دارد. فناوری را نباید امری فنی محیطی طبیعی در محیطی جابهنگار مجازی مردم
های آن و تحت تأثیر بازنمایی شدتبهبدیهی و معلوم فرض کرد چون تأثیر و استفاده از آن 

کنند، دربارة آن دارند هایی که از آن استفاده نمین و چه آنباورهایی است که چه کاربرا
 (.134، ص1931)فلیک، 

همانند دیگر  ؛ چراکهنگاری مجازی بسیار شبیه استروش این پژوهش، به مردم
کند نگاری، محقق در این مقاله در محیط پژوهش غرق شده و سعی میهای مردمپژوهش

شرایط به دست آورد. لذا در این پژوهش از  اطالعاتی را برای توصیف و سپس تحلیل
های همچون مصاحبه عمیق، مصاحبه گروه متمرکز، مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی روش

د بوده است. هرچن مؤثرآوری داده استفاده شده است. تجربه زیسته پژوهشگر نیز در جمع
ت که این تحقیق به نگاری مجازی دانست اما باید دانستوان این پژوهش را نوعی مردممی

 های مختلف زندگی فرد در فضای مجازی نیست بلکهدنبال توصیف دقیق تمام روابط و جنبه
ط شود آن هم فقکند که به سبک زندگی اسالمی وی مربوط میهایی را بررسی میآن جنبه

لی کند ونگارانه استفاده میهای مردمبنابراین هرچند این مقاله از روش از زاویه رعایت تقوا؛
نگارانه کمی تفاوت دارد. از این منظر بهتر است در نهایت خروجی آن با یک پژوهش مردم

روش این مقاله را همان تحقیق کیفی با متد برخط ذکر نمود که در آن از مشاهده و مصاحبه 
 استفاده شده است.
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 مصاحبه به دو روش انجام گرفته است: مصاحبه برخط و مصاحبه گروه متمرکز.
های اجتماعی مذکور که از ظاهر رفتارهای ر مصاحبه برخط با برخی از فعالین شبکهد

 رتصوبهدرون فضای سایبرشان معلوم است که دغدغه رعایت تقوا در این محیط را دارند، 
ی سؤاالتشود تالش می 3شود. در واقع با استفاده از ابزار چتبرخط مصاحبه عمیق گرفته می

 های اجتماعی پرسیده شود.یژه شبکهوبهن افراد در فضای مجازی در رابطه با حضور ای
ت یله رهبر گروه، هدایوسبهساختاری است که مصاحبه متمرکز یک جلسه گروهی نیمه

شود و در شرایطی غیررسمی با هدف گردآوری اطالعات در مورد عنوانی خاص برگزار می
(Streubert and Carpenter, 2007 .)های گروه متمرکز را از دیگر روش خصوصیت اصلی که

سازد، آگاهی و اطالعاتی است که از طریق تعامل بین گردآوری اطالعات متمایز می
 (.1933شود )خسروی و سعیدی، کنندگان ایجاد میشرکت

هایی را از قبل با توجه به نظریه دوفضایی شدن و با استفاده از تجربه پژوهشگر پرسش
فضای مجازی و با نظرسنجی از اهل فن آماده کرده است که  زیسته و مشاهدات خود در

اما به فراخور شرایط از کاربران  مشترک از کاربران پرسیده شده است؛ صورتبه معموالً
تر به هدف پژوهش تر و نزدیکهای مبسوطمجزایی برای به دست آوردن پاسخ سؤاالت

 پرسیده شده است.
های ماه حضور مستمر و فعال در شبکه 14د پژوهشگر برای انجام این پژوهش، حدو

اجتماعی داشته است تا بتواند مشاهدات خود را تکمیل کند. ضمن آنکه در این پژوهش 
ه های اجتماعی مصاحبمذهبی شبکه نسبتاًنفر از کاربران فعال و  19برخط از تعداد  صورتبه

 تشکیل شده است.است. ضمن آنکه دو گروه متمرکز از کاربران شبکه اجتماعی  شده

 یريگنمونهشيوه 

ها بر این اساس انتخاب ها در پژوهش کیفی هدفمند است؛ یعنی نمونهانتخاب آزمودنی
مصاحبه  های انتخابی برایخصوصیات نمونه شوند که بتوانند بیشترین اطالعات را بدهند.می

 عمیق برخط و گروه متمرکز، به این شرح است:
های اجتماعی سایبری حداقل کاربر فعال در شبکه .1سال؛  96تا  13جوان: گروه سنی  .1

های اسالمی معتقد به اسالم و رعایت ارزش .9؛ 11، کلوب16های گوگل پالسدر یکی از شبکه
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های ملتزم به رعایت آداب و ظواهر اسالمی در شبکه .4)فقط برای مصاحبه متمرکز( و 
 اجتماعی سایبری.

ای افراد هها و فعالیتها برای مصاحبه با روش گروه متمرکز، پروفایلبرای انتخاب نمونه
کاربر شبکه اجتماعی در چند دوره زمانی بررسی شد. همچنین برای اطمینان  عنوانبهحاضر 

ی به عمل آمد. سؤاالتها، از دوستان مشترک، در نمونه موردنظرکامل از احراز خصوصیات 
ها جلسه یکی با آقایان و دیگری با خانم 1دقیقه و در مجموع  15با حداقل زمان ها سپس جلسه

عنوان یافته تنظیم شد و مدیر گروه بهساختنیمه صورتبهبرگزار شد. جلسات مصاحبه گروهی 
 اد.دکردند، نمیفردی فعال اجازه سکوت یا عدم فعالیت را به اعضایی که کمتر بحث می

 عاتها و اطالتحليل داده

های اجتماعی که اشاره شد، هدف این مقاله کشف عواملی است که فرد را در شبکه طورهمان
بخشد. برخی از این عوامل، دهد و ارتکاب گناه را سهولت میگناه سوق می سمتبهسایبری 

 های مجازی گفته شد.در تشریح نظریه پارادایم دوفضایی و آسیب
ها و با اشخاص مختلف و مشاهده انواع صفحه گوگفتدر این مقاله، پژوهشگر پس از 

کاربران دو شبکه اجتماعی کلوب و پالس، هم عوامل یادشده را بسط داده و هم عوامل 
 ند.ها تأثیرگذار بودتقوایی در این شبکهدیگری را کشف نموده که در ارتکاب گناه و بی

شده، آمده است. الزم  هایی که منجر به کشف این عواملدر جدول زیر، برخی از یافته
های تکراری و با مضمون نزدیک در این جدول حذف شده و با آوردن به تذکر است که یافته

 یک نمونه اکتفا شده است:
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 يافته مشاهده ه متمرکزيافته مصاحب يافته مصاحبه برخط رديف
عامل 

 شدهکشف
 

5.  

های اجتماعي سايبری، دنيايي شبکه
 است که افراد قادرند در آن هويت

خويش را پنهان کنند که  واقعي
نتيجه آن مهار اخالقي و اجتماعي در 

دنيای سايبر است. پنهان بودن 
تواند سبب ايجاد هويت افراد، مي

سوءتفاهم و در نتيجه ضربه عاطفي 
شود. ممکن است اين روابط به 

دنيای واقعي نيز کشيده شود و آثار 
با  گوگفت) سوئي را در برداشته باشد

، سايت ساله90، 51ي غفاريانعل يدس
 (.51/9/49پالس، 

کسي که بدون هويت واقعي در 
ه کند و بفضای مجازی فعاليت مي

يدوبند قبرای اينکه  اساساًافتد گناه مي
هويت وارد نداشته باشد بدون 

شود. نه اينکه او در فضای واقعي مي
کند. فضای مجازی متفاوت ريا مي

ه گونه است کاست. فضای بيرون اين
عوامل گناه به آدمي فشار وارد 

تواند در کند و اين شخص ميمي
فضای مجازی خود را تخليه نمايد 
)مصاحبه با گروه متمرکز برادران، 

 (11/1/49تاريخ 

ني اربرارسد کبه نظر مي
که ظواهر تقوا را رعايت 

با  معموالًکنند نمي
هويت حقيقي خود 
وارد شبکه اجتماعي 

 شوند.نمي

شناخته نشدن 
 )گمنامي(

 

1.  

های اجتماعي سايبری اولين شبکه
مکاني است که يك جوان ايراني در 

کند و معموالً آن احساس آزادی مي
خانواده يا دولت با آن برخوردی 

 باعث آزادی اينکنند. نمي
 جوانان بين در سوءرفتارهايي

ب با سرباز اسالم مح گفتگو) شودمي
، سايت کلوب، ساله19، 59الثقلين

11/9/49) 

  کنترل نشدن  

9.  

گناهان بيشتر در دسترس هستند و 
شما در فضای  .ترتقوا هم سخت

به نامحرم دست  يسختحقيقي به
اما در اين فضا...فيلم و  کني؛يپيدا م

و نامحرم با چاشني پيام تصاوير 
 متأسفانه .خصوصي موجود هست

ير اين درگ شدتبهقشر مذهبي 
ي عل ديسبا  گفتگواند )گناهان شده

، سايت پالس، ساله90، 59غفاريان
51/9/49) 

 

در شبکه اجتماعي همه 
دوستان قابل شناسايي 
نيستند. ممکن است 

برخي از اين دوستان 
غيرمنتظره يك  طوربه

ي را شضد ارزمطلب 
ارسال نمايد. مثال ديگر 

در ارتباط با نامحرم 
ها است. در اين شبکه

فاصله کاربر با نامحرم 
 تنها يك کليك است.

فراهم بودن 
 شرايط گناه

 

9.  

ه ک آفت مدرنيته کنوني و اين فضا...
 همان وقت تلف کردن هست...

خود باعث دوری جوان از خودبه
م ک...کمشوديدين و عدم مطالعه م

 فتگوگ) قطعاً به گناه ختم خواهد شد
، سايت ساله11، 51با مهدی رضايي
 .(59/51/49کلوب، 

ترين انگيزه حضور به نظرم مهم
بيکاری و سرگرم شدن است. شبکه 

اجتماعي به افراد اين امکان را 
دهد تا دائماً در مورد مسائل مي

بد  وماًلز. اين کنند گفتگومختلف 
تواند تبعات بدی هم نيست ولي مي

ز )مصاحبه با گروه متمرک باشدداشته 
 (11/1/49برادران، تاريخ 

 
بستر 

ي گذرانوقت
 و سرگرمي

 

1.   

د، ياينو گناهش هم شايد به چشمش 
کني چون کارش در يمفکر  چراکه

م ه قدرآنفضای حقيقي نبوده پس 
 قبيح نيست! به عبارتي قبح گناه

فاق در فضای حقيقي اتاينکه سبب به
ن شکند و اييمنيفتاده در نظر فرد 

در بحث  مثالًخوب نيست...  اصالً
اختالط با نامحرم که با صحبت شروع 

تواند يمشود و تا جاهای بد هم يم
، خواهم مثالي بزنميم بشودکشيده 

 اشدبيشان سخت برادختر و پسر شايد 
که تو فضای حقيقي با هم شروع به 

های اما شبکه کننددل  صحبت و درد
 همشاناجتماعي اين امکان رو به 

 

حس مجازی 
بودن و 
حقيقت 
 نداشتن
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 يافته مشاهده ه متمرکزيافته مصاحب يافته مصاحبه برخط رديف
عامل 

 شدهکشف
 

از فضای  ترراحتدهد که خيلي يم
و به  کننديگر صحبت همدواقعي با 

... ودبششان باز ييآشنااين نحو باب 
)مصاحبه گروه متمرکز با گروه 

 (9/51/49خواهران، تاريخ 

1.  

های وقتي يك سری افراد عکس
ا گذارند ييمزشتي توی يك گروه 

ها نشود آينمفرستند، يممطلبي را 
را نصيحت کرد چون همه به تو 

شوند تنها کاری که يم ورحمله
که از گروه  است ينِاشود کرد يم

ی يا حذف دوستي بدی بشوخارج 
، 51با فرزانه صحرانورد گفتگو)
 (11/5/49، سايت کلوب، ساله14

گونه است که جو فضای مجازی اين
 د؛دهسمت گناه سوق ميانسان را به

ت طور نيسينادر فضای واقعي  مثالً
که همه بيخود با هم حرف بزنند ولي 

طور بدون ينهمدر فضای مجازی 
 زنند و زمينه بسياری ازدليل حرف مي

تي وق مثالً کنند؛گناهان را ايجاد مي
و قصد گيری در يك جوی قرار مي

داری حرف خودت را بزني و فضای 
، است خندهآن جو شوخي و 

خود تو نيز وارد آن جو خودیبه
شوی. البته ها همراه ميشده و با آن

ماعي های اجتدر اين قضيه بين شبکه
مختلف تفاوت وجود دارد )مصاحبه 

گروه متمرکز با گروه خواهران، 
 (9/51/49تاريخ 

 

همرنگي با 
جماعت و 

ر به ترک ام
معروف و نهي 

 از منکر

 

1.  

کم الب گناهان کمغمتأسفانه چون 
م به چش شونديتر مزيادتر و بزرگ

 خطرِ ينترو اين بزرگ آيندينم
دوستاني بودند که در ابتدا  است

فقط به گفتگو در نت بسنده 
ولي بعد مدتي به ارتباط  کردنديم

و چون  ...بيرون کشيده شد و بعد هم
 قبح گناه د،افتکم اتفاق ميکم

 با علي گفتگوود )شريخته مي
، سايت پالس، ساله11، 51بزرگيان

11/51/49.) 

شود برای کسي که اولش وارد مي
اين حس گناه هست ولي بعد که در 

ضيه اين ق مروربهشود فضا ماندگار مي
شود )مصاحبه گروه متمرکز عادی مي

 (9/51/49با گروه خواهران، تاريخ 

 
عادی شدن 
 تدريجي گناه

 

1.   

در فضای مجازی دختران بيشتر 
تمايل ارتباط با نامحرم دارند 

که در فضای واقعي بيشتر يدرحال
کنند. دليلش هم اين است رعايت مي

که دختران بيشتر دوست دارند 
د شان شونها جذب تفکر و عقيدهآدم

شان لذا در فضای تا زيبايي ظاهری
د افتمجازی اين اتفاق بيشتر مي

)مصاحبه گروه متمرکز با گروه 
 (9/51/49خواهران، تاريخ 

نمونه مطالبي که در آن 
دن يماً به اليك زمستقبه 

شود زياد ترغيب مي
ی مثال: مطلب برااست 

، است قموافهر کي 
و يا مطلب  51اليك کند؟

منو دوست  يهرکس
د. اليك کن ،دارِد

 ،داليك نکن ي همهرکس
)مطالبي هم  54است. خر

هستند که مستقيم دعوت 
به اليك کردن 

کنند ولي کامالً نمي
مشخص است که هدف 
از اين مطلب فقط جمع 
کردن تعداد نظرات و 
اليك باالست و مطلب 

هيچ مفهوم خاص 
 ؛رساندديگری را نمي

مانند مطلب کدام لباس 
 10پسندی؟را مي زنانه

فضايي برای 
 جلب توجه

 

4.  
 روديمدارد يمبريارو موبايلش رو 

يك گوشه اين دنيا با يك نامحرم 
دهد. کسي يمسکس مجازی انجام 

های اجتماعي آبروی فرد در شبکه
شود. چون کسي متوجه حفظ مي

شود. يك جوک اعمال وی نمي
 

ديده نشدن 
 )خلوت(
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 يافته مشاهده ه متمرکزيافته مصاحب يافته مصاحبه برخط رديف
عامل 

 شدهکشف
 

ود شينمبيند و کسي متوجه ينم
، ساله11، 15با مهدی رضايي گفتگو)

 (59/51/49سايت کلوب، 

داريم روز  روايتگويد يمهست که 
ته برداش گوگل قيامت چسبای دهان

 ،یاهجستجو کردرا و هرچه  شوديم
منظورش اين است که  د.دهلو مي

تنها کسي که از گناهان ما باخبر است، 
خود گوگل است )مصاحبه با گروه 

 (11/1/49متمرکز برادران، تاريخ 

50.  

شما فرض کن بنده ذيل يك مطلب 
گذارم، بعد نظری ميمذهبي يك 

 را حجابشيبيك خانمي که عکس 
آيد يك نظری زير نظر يمگذاشته 

گذارد. خوب معلوم است يممن 
م کشوم که دستمن هم وسوسه مي

عکسش رو بزرگ ببينم يا اينکه بازم 
با جواد  گفتگوبيخودی نظر بگذارم )

، سايت پالس، ساله11، 11درويش
1/9/49) 

 

در همان صفحه کاربری 
فرد ممکن است چندين 
کاراکتر متناقض وجود 

در  مثالً داشته باشد؛
فهرست دوستان 

حجاب يبهای عکس
 عکس ترطرفآن ،باشد

يك شهيد، ذيل يك 
مذهبي  ظاهربهمطلب 

ممکن است بحثي 
درگيرد که در آن 

فحاشي صورت گيرد 
 ...و.

سازی سطحهم
)يکسان شدن 

های تفاوت
 ارزشي(

 

55.  

ی مجازی هادوستخيلي از همين 
ب کنند. خيمترغيب به گناه  را آدم

شناسيم. بر اساس يها را نمآنما که 
های اسالم هم که آنان را مالک
کار دانيم چهکرديم. چه ميانتخاب ن

د با سي گفتگوخواهد بکند )مي
ساله، سايت 11، 19اميرحسين خادميان

 (51/50/49پالس، 

 

های افراد در ارتباط
اتنگ تنگ بعضاًصميمانه و 

از يکديگر تأثير زيادی 
گيرند. اين تأثيرات مي

ممکن است باعث 
دو آلودگي يك يا هر 

ارتباط به گناه  طرف
 شود.

تأثير افراد 
 مجازی

 

 تقوايي در محيط سايبرعوامل ساختاری بي

ر تقوایی در محیط سایبعلل و عوامل ساختاری بی عنوانبهبندی زیر بر این اساس، دسته
 شود:پیشنهاد می

 شناخته نشدن )گمنامي(. 5

ی را های ناشی از افشاگرای ریسکقابل مالحظه طوربهگمنامی نسبی در تعامالت اینترنتی 
خود  توانندواسط به دلیل گمنامی میدهد. از نظر والتر کاربران در ارتباطات رایانهکاهش می

های شود که گیرنده پیام، آن را به بخشاند اظهار کنند. گمنامی موجب میگونه که مایلآن را
تاریک و ناشناخته شخصیت فرستنده تعمیم دهد و برداشت خود را از فرستنده برحسب 

ر که دوست دارد د گونهآنتواند خود را ترتیب فرستنده میینابه ؛همین اطالعات شکل دهد
شتری به شود که افراد تمایل بیتصویر بکشد. از طرفی دیگر گمنامی باعث میذهن گیرنده به 
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راتشان ها و نظخودافشایی داشته باشند و بدون ترس از قضاوت سایرین به افشای خواسته
 (. Walther, 1992, p.85) بپردازند

و جسارت بیشتری بدون آنکه خطر ریخته  باجرئتشود که فرد باعث می این ویژگی
آبروی خود در پیش چشمش مجسم کند، به گناه آلوده شود. چون بیشتر خصوصیات  شدن

یش پفرد در زندگی واقعی در فضای سایبر قابلیت پنهان شدن دارد، تمایل به گناهانی که افراد 
بین دروغ و هویت دروغین یندرایابد. دادند افزایش میاز این از ترس آبروی خود انجام نمی

تواند هویت دلخواه خود را با دروغ فرد می ؛ چراکهرین این گناهان استتیکی از پررنگ
و در  شود لذت ببردبسازد و از اینکه در فضای سایبر به شخصیت ایدئال خود نزدیک می

 ضمن بسیاری از هنجارها را زیر پا بگذارد.

 ديده نشدن )خلوت(. 1

محض دور بسا بهکند، ولی چهانسان از برخی کارها در آشکار و حضور دیگران پرهیز می
 .زاستیبخلوت آس بالقوهشدن از چشم دیگران مرتکب آن شود؛ زیرا 

این خصوصیت ضمن اینکه . اسـت« ایـنترنت خلوت»های بارز خلوت، از مصداق یکی
د. مانع بودن سازرو میدهد، تدابیر پیشگیرانه گناه را نیز با مانع روبهبه کاربر انگیزه گناه می

آنکه کسی شود شخص بدون مشاهده کسی یا بیفضای سایبر به این سبب است که باعث می
یکی، یای فیزدن برخالفاجازه تعرض به حریمش را داشته باشد، بر اساس میلش عمل کند. 
رین مکان، تترین و ایمندر فضای سایبر این امکان وجود دارد که کاربران بتوانند در خصوصی

امکان  عالوهبهها را مرتکب شوند. امکان ارتکاب گناه در حریم امن شدیدترین ناهنجاری
ا ب هویت واقعی، باعث شده که بسیاری از افراد در فضای سایبر در مقایسه داشتننگهمخفی 

، 1930دنیای فیزیکی، چهره یا شخصیت متفاوتی از خود بروز دهند )جاللی فرهانی، 
 کند تا خود را در هرشود که فرد را وادار میهی میابنابراین، محیط سایبر خلوتگ (؛143ص

ی ایجاد چنین حالتی در فضا در فضای مجازی آزاد بپندارد. شدهفراهمنوع استفاده از امکانات 
قبح  یجرتدهایی بهشود. چنین خلوتهر گفتگوی اینترنتی با نامحرم پدیدار می مجازی، با

های فراوان بین محرم با ایجاد خلوت اینترنت .گفتگو و خلوت حقیقی را نیز خواهد شکست
 .کندو نامحرم، زمینه را برای از بین رفتن حیا در جامعه فراهم می
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بر اهمیت دارد، شکستن خلوت اهالی آنچه در بحث هنجارشکنی اخالقی در فضای سای
قاد ها به اعتگر و مجهز ساختن آندنیای مجازی با باور درونی به موجود ناظر و شاهد و کنترل

داند و کلید اسرار در دستان اوست و به دریاها و ساحل خدایی است که آشکار و پنهان را می
منتهای خشکی خارج از قلمرو علم بیتر و افتد که او نداند و هیچعلم داشته هیچ اتفاقی نمی

 (.53او نیست )انعام: 

 شتری داردقابلیت تأثیرگذاری بی شیطان ی است که در آنبنابراین، ماهیت اینترنت، ماهیت
 .است یزانگوسوسه این فضا و

 کنترل نشدن. 9

عنی یدیده نشدن کنترل نشدن از نتایج دیده نشدن است اما در معنا با آن تفاوت دارد.  هرچند
 .عدم نظارت، کنترل نشدن یعنی رهایی از اعمال سلطه یا فشار هنجاری یا فشار اجتماعی

 ؛گوییم کنترل نشدن منظور آن است که فرد از هرگونه امر و نهی تربیتی مصون استوقتی می
 تواند بر روابط فرزندش با دیگران نظارتی میراحتبهیک مادر در فضای حقیقی  برای مثال

 ؛تواند چندان فرزندش را تحت نظر بگیردوری امروز نمیاباشد، ولی همین مادر با فنداشته 
های مجازی ای کافی نیز برخوردار باشد، اینترنت و شبکهحتی اگر وی از سواد رسانه چراکه

های فعالیت یآسانبهتواند اند که فرزند وی میشده« موبایلی»چنان خصوصی و به عبارت بهتر 
ناه دهد تا گمی جرئتی سایبر را از چشم دیگران مخفی بدارد. این امکان به او خود در فضا

گاه پیدا و قدرت بر گناه را هیچ جرئتکه شاید در فضای حقیقی این یدرحالرا تجربه نماید. 
یباً در هر مکان و هر زمان وارد فضای سایبر شود و این امر کنترل تقرتواند کرد. کاربر مینمی

های پس از ورود اینترنت به گوشی مخصوصاًا بسیار سخت کرده است. این اتفاق کردن وی ر
 ها شتاب زیادی گرفته است.همراه و هوشمند شدن گوشی

 حس مجازی بودن و حقيقت نداشتن. 9

آمد این بود که فضای های کاربران دو شبکه اجتماعی پالس و کلوب برمیآنچه از گفته
به هنگام کار با  مخصوصاًحقیقی نبودن را در کاربران مجازی احساس واقعی نبودن و 

ی و یک یک کاربر اینترنت عنوانبهدهد. بدین معنا که فرد وقتی های اجتماعی افزایش میشبکه
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 نندماکند، نوعی حس خویشتن خود نبودن عضو از اعضای شبکه اجتماعی نقش ایفا می
ی که فرد خود را یک طوربهدهد، ای به او دست میحس شرکت کردن در یک بازی رایانه

پنداری با یک کاراکتر و شخصیت ذاتداند که پس از مقداری همفرد حقیقی بیرونی می
مجازی، به میزانی که آن شخصیت را در تخیلش بپروراند، هویتی غیر از آنچه که هست پیدا 

اه کردن در گن نویسند و حتی بیشتر آنکهیم یگریدی شخص پابهکند. گو آنکه گناه را می
انتشار فراوان جمله  شود.دنیای مجازی، خود یک نوع گناه مجازی و غیرواقعی محسوب می

گر این است که های اجتماعی و اینترنت نشاندر شبکه« عالم مجازی هم محضر خداست»
 این مسئله مورد توافق بسیاری از کاربران مذهبی اینترنت است.

ر گفتگوهای اینترنتی، تمام هیبت مخاطب به چند خط نوشته و یک عکس کاهش د
، در دحریم آن را حفظ کن در زندگی حقیقی تالش کردهفرد یابد. هیبت یک نامحرم که می

که فرد مقابل جنسیتی  دبسا در مراودات اول متوجه نشوشود. چهفضای مجازی دیده نمی
مجازی،  جنس مخالفِ هرحال،این تفاوت آشکار شود. بهمتفاوت با ما دارد و پس از مدتی 

ت هیبت ، اینترنیگردعبارت به ؛توان از حریمش گذر کردمی یراحتچند خط نوشته است که به
به این مطلب، هواهای ! کند بدون آنکه شهوت را کم کرده باشدجنس مخالف را کمرنگ می

 .ریابیدپروا با نامحرم در فضای مجازی را داضافه کنید تا دلیل گسترش گفتگوی بی نفسانی را

 های ارزشي(سازی )يکسان شدن تفاوتسطحهم. 1

ای خاص بود تبعاتی دارد که از جمله عامیانه شدن اطالعاتی که تا پیش از این در انحصار عده
د انمجازی به تبادل آراء مشغولتعهدی است. همگان در محیط ارزشی و بیسطحی و بیهم

بدون اینکه مسئولیتی قبول کنند. این شکل از ساحت عمومی دچار نوعی توهم دموکراتیک 
تعهدی مجازی از این جهت خطرناک تعهدی است. بیعملی و بیو در واقع تشویق به بی

یفی که گرایی را نیز با خود به همراه دارد. اینترنت مانند توصاست که توهمی از عمل
باعث  یزچکردن همه یرحضوریو غ یزچسطح کردن همهاز مطبوعات دارد با هم 14کیرکگارد

 شود.تفاوتی میتعهدی و بیبی
سازی در گسترة وسیعی انجام شد. حجم وسیعی از سطحدر چنین وضع مدرنی، هم

ظرانی ها در دسترس همگان قرار گرفت و از این طریق نااطالعات توسط مطبوعات و رسانه
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 ایسازیسطحهم« عمل متعهدانه»طرف و مجرد از مکان به وجود آورد. فقدان چیزی به نام بی
طور خنثی دربارة را به یرعملی، درست یا غلط، عملی یا غگفتگوبه وجود آورد که امکان 

ترین مفسران، الزم نیست دربارة آنچه سخن ترین و جدیچیز باز کرد. حتی باوجدانهمه
د تخصصی داشته باشند و یا موضع منسجمی داشته باشند. کیرکگارد از دو نیروی گوینمی

عصر »نامی. وی در مورد مطبوعات در گفت: مطبوعات و بیهولناک در این وضع سخن می
مت ترین قیترین زمان ممکن، با ارزانها در کوتاهاینجا جایی است که انسان»نوشت: « حاضر

فضای پر از اطالعات گمنام و «. شوندممکن، از اخالق تهی میترین مقیاس ممکن، در وسیع
گرای ما عامه را پدید آورد. عامه خود عامل نبود شور و شوق و تعهد در زمانه عقل

چیز برای ما یکسان باشد، هیچ تعهدی برای سازی نهیلیستی است چون وقتی همهسطحهم
شدت تشدید ای بهیلیستیعمل وجود نخواهد داشت. در فضای مجازی چنین وضع نه

تر از آن چیزی است که کیرکگارد دربارة آن با نگرانی سخن شود. این فضا بسیار گستردهمی
یتی گیرد. البته اهمعهده نمیمسئولیت دقیق بودن اطالعات روی وب را به کسیچگفت. همی

د. ها کاری بکنایة آنخواهد بر پزیرا کسی نمی ؛هم ندارد که این اطالعات قابل اعتمادند یا نه
کنند.  15بازارسالیکدیگر  هایشان را بهاین است که افراد پیغام، تنها چیزی که اهمیت دارد

طرفی و گمنامی بیشتر حفظ شود و تعهد در برابر گفتار هر که این ساحت بیحتی برای این
اندن وی است که پنهان م مخفی 10شناسه کاربری چه بیشتر رخت بندد هر کاربر دارای یک

 (.114ص، 1936)شقاقی،  را تضمین نماید
دربارة داستان سخن گفتن خداوند با موسی در وادی طوی وجود پیوندی که  جاهمان

های اوکراینی دعوت کند یا تبلیغی در دیگری شما را به دیدن تصاویر روسپی پیونددارد، 
های کیفی یکسان است و تمام تفاوت یزچخصوص انواع لوازم آرایشی وجود داشته باشد. همه

ای و ارزشی را های مرتبهطرف و خنثایی که همه تفاوتاز میان برداشته شده است. وضع بی
. این وضعیت، شخصی را که در محیط حقیقی تقوا داشته )الاقل تقوای ضعف( کندیکسان می

 کند.وسه میتقوایی وسکند و وی را به بیعبور از خط قرمزها متمایل می سمتبه
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 عادی شدن تدريجي گناه. 1

گشت. مردم مواجه می شد، با واکنش، یک خانم با مانتو در خیابان ظاهر می06اگر در دهه 
، موهای 36های و مانتوهای رنگی نیز بپوشد. در دهه تواند لباس، این خانم می16در دهه 

آرایش غلیظ هم عادی  36 کند و در دههجلب توجه نمی اصالًبیرون از روسری یک خانم، 
خواری و یا تراشیدن ریش و ... هم های دیگر مانند روزهشده است. این قضیه در مورد گناه

شدن  و تدریجی باعث از میان رفتن قبح گناه و عادی گامبهگامتجربه شده است. به این روند 
 شود.آن می

زیادی را  هایمثال ؛افتدمیاین اتفاق برای اشخاص در فضای سایبر با شدت بیشتری 
توان در این فضا پیدا کرد. ممکن است یک فرد متدین در ابتدای کار با اینترنت، در نتایج می

دید، صفحه را بسته و حتی ناراحت و جستجوی عکس گوگل، زنان زیبا و بدحجابی را می
وی بدحجاب در جستجدیده شدن زنان زیبا و  آهستهآهستهاما با تکرار این روند،  منزجر شود؛

کمتر و  یجتدربهشود و در این فرایند واکنش وی ی دیگر عادی میهاگاهوباینترنتی و حتی 
ا مراقب روابط خود ب شدتبهکمتر خواهد شد. یا دخترخانم متدینی را در نظر بیاورید که 

 13متدین و متشرع است، نظر اتفاقاًیک آقا که او هم  11اما ذیل مطلب نامحرمان است؛
 کمکمدهد. دهد و دوباره آن خانم جوابی به جوابیه او میگذارد. مرد جواب او را میمی

افتد که یک مرد نامحرم مطرح کرده است. اگر این میپیرامون موضوعی ای اتفاق مباحثه
 سمتهبروابط بین این دو نفر  کمکممباحثات در روزهای آینده بر سر مطالب دیگر ادامه بیابد، 

 رود و شاید این فرایند تا ارتباط صمیمی نیز پیش برود.شدن میعادی 

 فراهم بودن شرايط گناه. 1

شخص در فضای سایبر قادر است با یک جستجوی ساده و یا کلیک بر روی یک پیوند، به 
آلود دسترسی بیابد. این شرایط حتی در صورتی که فرد در ابتدای ورودش محتوای ضاله و گناه

خص را گردد و شقصد انجام گناه نیز نداشته باشد، باعث ایجاد وسوسه در دل میبه اینترنت 
های مثال عکس طوربهتواند رجوع به محتوای ضاله )دهد. این گناه میبه انجام گناه سوق می

 های منافی عفت و...( و یا ایجاد یک ارتباط ناسالم و یا... باشد.مستهجن، یا نوشته
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 طالحاصبهسایبر مجبور است برای آلوده نشدن به گناه همواره در واقع فرد در فضای 
(. به این معنا که 16-13، صص1933مطهری،  رک.داشته باشد )« تقوای قوت»شهید مطهری 

تواند خود را در برابر گناه مصون نگاه زمینه گناه در اینترنت فراهم است و تنها شخصی می
بایستد و عنان نفس خویش را به شیطان نسپارد.  هاسادارد که بتواند در برابر تمام وسو

بالعکس در محیط حقیقی امکان ارتکاب گناه همیشه فراهم نیست و زمینه گناه در بسیاری از 
ام چرانی را انجاگر شخص اراده کند که گناه چشم مثالً موارد باید فراهم شود تا گناه رخ دهد؛

می حجاب خود را رعایت نکرده باشد و بایست در محیطی باشد که نامحرمی لزوماًدهد، 
موجب اعتراض فرد مقابل یا  چراکهخیره نگاه کند، یرهختواند حتی در همین حالت نیز نمی

ت تواند به خواساما همین شخص در فضای سایبر با یک کلیک می آورد؛دیگران را فراهم می
ام شیطان اینترنت به د استفاده ازسبب به ترسد کهبر همین اساس اگر شخص می خود برسد.

 بیفتد، الزم است به تقوای ضعف پناه برده و از اینترنت استفاده نکند.

 تأثير افراد مجازی. 1

کنند که با طیفی از افراد رابطه نداشته باشند. برخی عوامل در فضای واقعی، افراد خود را مقید می
 قتصادی، تحصیالت، سن، باورهایاند از: طبقه اکننده برای ایجاد این محدودیت عبارتتعیین

ی با شود و دوستدینی، نوع شغل و... اما در فضای مجازی بسیاری از این امور نادیده گرفته می
 ؛شودمی برقرار یسادگفردی ناشناس و بیگانه با حداقل بهانه یعنی دوستِ دوست ما بودن، به

را به  ممکن است فرد شدتبهتر است. این وسعت بنابراین دایره انتخاب دوست مجازی وسیع
رعت آنکه س مخصوصاًتقوا و در نتیجه ارتکاب اعمال ضد تقوا سوق دهد. انتخاب دوستان بی

 یابی در محیط سایبر به نسبت محیط واقعی بیشتر است.و گستره دوست

 فضايي برای جلب توجه. 4

دیگران خواه د از جانب ییأوغممان پذیرش اجتماعی به معنای کسب توقتی که همه همّ
یرا همواره است؛ ز گناههر آن آبستن  مانیوقت زندگصورت الیک و کامنت اینترنتی باشد، آنبه

 یا هراس از دست دادن داریم یا وسوسه به دست آوردن و این هر دو به یک اندازه ویرانگرند.
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یشتری از بیید تأشود که مطالبی را انتشار دهد که چنین فضایی فرد ترغیب میینادر 
شار ای مانند انتکند. به همین دلیل ممکن است به هر رفتار غیرمتقیانهدیگران دریافت می

 آمیز، انتشار جوک و... بیانجامد.عکس تحریک
زنند، به انتشار آوری الیک خود را به آب و آتش میبسیاری از افرادی که برای جمع

یا گام مرز حبهن موضوع با تغییرات گاممطالب خالف حیا و عفت رو خواهند آورد. وقتی ای
شود که انتشار این مطالب نیز ( در کنار هم قرار بگیرند، مشخص میتوضیح آن آمد)که 

ته با این موضوع الب. گیردطور واضح از حیا فاصله میشود تا آنجا که بهبدتر می یجتدربه
کند. هش حیا بیشتر فراهم میآمیزد و شرایط را برای کااخالق تبرج و خودنمایی در هم می

سو با میل آدمی به خودنمایی است. از نظر اخالقی چنانچه دریافت الیک بیشتر، کامالً هم
حیاتر خواهد شد. اینترنت فردی خودنمایی خویش را مهار نکند و دائم به آن دامن بزند، کم

 .دهدنیز گسترش میکند، میل به خودنمایی را عالوه بر آنکه فضای خودنمایی را فراهم می

 همرنگي با جماعت و ترک امر به معروف و نهي از منکر. 50

 ها را از هر کاریدر دل دارند آن« امل»و « دگم» هایی مثلترسی که بعضی کاربران از برچسب
کنند یک ها تالش میدارد. آنکه احتماالً موجب گرفتن این برچسب شود بر حذر می

ها د نشان دهند و هر چیزی را که در نظر دیگر کاربران آنشخصیت مدرن و امروزی از خو
 تقواها را از مرزهای اندک آنکنند. این مسائل اندککند ترک میرا از این شخصیت دور می

 .دادندکشاند که شاید روز اول هرگز آن را انجام نمیکند و به کارهایی میدور می
وقتی کاربر اینترنتی، مخاطب ود. شتر میها پررنگاین مسئله در تقابل فرهنگ

 رآورد. او اگنوعی تساهل و تسامح در وی پدید می یجتدرشود، بههای گوناگون میفرهنگ
شمارد. همین کم فروتر از فرهنگ خویش نمیبیگانه را برتر نداند، دستِ فرهنگ
کند و درنوردیدن مرز رهنگ خودش ضعیف میگذاری، او را در رعایت ممنوعات فارزش

 (.باحجابد )برگرفته از سایت شوفرد می تقوایها، موجب کاهش این ممنوع
ها شود تا آنهمرنگی با جماعت، همچنین باعث افتادن کاربران در مارپیچ سکوت می

 منبع و عمومی افکار بروز زمینه اجتماعی هاینهی از منکر نیز نداشته باشند. شبکه جرئت
 در یااند اقلیت در که کنندیم فکر این به شانیدهعق ابراز از پیش مردم. غالباً عقایدند توزیع
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http://bahejab.com/note/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86/
http://bahejab.com/note/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86/
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 سکوتاند اقلیت در بزنند حدس اگر بسیاری. شماتت با یا شوندمی مواجه حمایت با اکثریت،
 اتفاق این به ارتباطی پیام یهانظریه در. زنندنمی حرف دیگران با دربارة نظراتشان و کنندمی

 زپرهی نظراتمان ابراز از حملة دیگران و انزوا ترس از ما هرقدر. گویندمی «سکوت مارپیچ»
 .شودمی بلندتر هاآن صدای یعنی ؛شودمی شدیدتر سکوت مارپیچ این کنیم،

 رد نزنند فریاد بلند صدای با را خود عقاید چنانچه اجتماعی هایشبکه فرهنگی کاربران
 13لیاص جریان از بخشی به خود یجتدربه یگردعبارت به شد؛ خواهند الل سکوت مارپیچ
 خاص صدای اجتماعی هایشبکه اصلی جریان در که در واقع، زمانی. شد خواهند تبدیل

 ظرشانن ابراز در انزوا در و منفعالنه که دیگرانی داشت انتظار توانمی برسد، بگوش مخالف
 در صلیا جریان با مصلحتی شدن صداهم صورتغیر این  در. بپیوندند شما به دارند، تردید
(. در نهایت باید شاهد 1931پور، یامین) کرد نخواهد فراهم را زمینه جذب گاهیچه نهایت

 تقوایی و غفلت سوق دهد.بی سمتبهه را باشیم که این مارپیچ گناه هم

 گذراني و سرگرميبستر وقت .55

توان مشخص بودن هدف، ترین عناصر یک سبک زندگی خوب در فضای مجازی را میمهم
ها، ارتباط گیری از آنها معتبر و بهرهگاهعدم اتالف وقت و حضور بیهوده، مراجعه به وب

اطالعاتی و آشنایی و ارتباط با افرادی که به نحوی  موقع با دوستان، رفع خألمفید و به
نت اما به استناد صدها پژوهشی که در باب اعتیاد به اینتر ؛به کاربر کمک کنند دانست توانندیم

های بیماری ترینهدف در اینترنت و اتالف وقت یکی از شایعبی وگذارگشتبه ثبت رسیده، 
ر نیاز کارب ؛ چراکهاندی نیز این قضیه را تشدید نمودههای اجتماعکاربران اینترنت است. شبکه

مرتفع کرده و همه را در صفحه  هاگاهوبرا نسبت به از این شاخه به آن شاخه رفتن در 
 اند.گنجانده 96شخصی یا همان دیوار

ند هایی که دارند مانویژگیسبب به های اجتماعی سایبریشبکه مخصوصاًاینترنت و 
ن ایجاد اهای زیادی را برای مخاطبای بودن، انتخابی بودن و... جذابیترسانهتعاملی بودن، چند

 های بیهوده و در نهایت اعتیاد اینترنتی است.گذرانیای برای وقتها مقدمهکند و این جذابیتمی

http://yaminpour.ir/fa/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html/
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 بندیجمع

اینترنت هرچند محاسن بسیاری را در اختیار بشر امروزی قرار داده است اما معایبی هم دارد 
برای کشورها و  مخصوصاًها چشم پوشید. این مشکالت و معایب توان از آنکه نمی
 چراکه ؛چندین برابر خواهد بود ،هایی که پایبند به فرهنگ و یا دین خاصی هستندحکومت

ی اصالت دارد که با فرهنگ غربی و آمریکایی فاصله داشته و در این کشورها فرهنگ
شهر آمریکاییان ندارد. شهری را برای خود متصورند که هیچ شباهتی به آرمانآرمان

ین ا چراکههای اسالمی در حال حاضر بیشترین چالش را با رسانه اینترنت دارند حکومت
سبب شده ساختار و محتوایی ایجاد  رسانه بر اساس قانون آزادی بیان و دسترسی اطالعات

نها بین تیندراگریزی و دنیاپرستی سوق دهد. دین سمتبهشود که شهروندان مسلمان را 
 چاره کار استفاده از سالح تقوا در برابر این حمله فرهنگی است.

تکاب تقوایی و اربی اساساًرسد بستر فضای سایبر طوری طراحی شده که به نظر می
تر از فضای واقعی است. در این مقاله پژوهشگر با توجه به نظریه پارادایم سادهگناه در آن 

ی که هایو با استفاده از پرسش های مجازی وارد میدان تحقیق شدهدوفضایی شدن و آسیب
آوری به جمع ،بر مبنای این نظریه و تجربه زیسته پژوهشگر و نظر از اهالی فن، تهیه شده بودند

یط تقوایی در محت. لذا در وهله اول پژوهشگر برای دستیابی به عوامل بیداده پرداخته اس
سایبر، با استفاده از پارادایم دوفضایی ذهن خود را منسجم کرده و با مشاهده میدانی و 

تقوایی در اند، برخی عوامل کلیدی بیهایی که بر اثر استفاده از این نظریه تکمیل شدهپرسش
 مورد(. 11ی را برشمارد )های اجتماعی سایبرشبکه

گذاری یاستستواند کمک شایانی برای تقوایی در محیط سایبر، میعلل ساختاری بی
های گرایش به گناه در اینترنت و با شناخت این علل، ریشه ؛ چراکهفضای مجازی باشد

 له کرد.ای با این امر مقابریشه صورتبهتوان های اجتماعی معلوم شده و بدین ترتیب میشبکه
از عوامل ساختاری گناه، یک یا چند راهکار متناسب با  هرکدامدر جدول زیر بر اساس 

برای جلوگیری از ارتکاب گناه پیشنهاد شده است. باید توجه داشت  مسئوالنفرد، خانواده و 
کنند. شکل را حل میهستند که تنها بخشی از م فوریتیاقدامات  مجموعهکه این راهکارها یک 

ر تر است. برای حل بنیادین مشکل باید ساختار تربیتی کشوپررنگ مسئوالنبین نقش یندرا
 مورد بازنگری قرار بگیرد.
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عامل ساختاری 
 گناه

 راهکار پيشنهادی مخاطب پيشنهاد

 شناخته نشدن 5

 کاربر
توان روند و ميبدانيد اسم مستعار داشتن دليل بر اين نيست که خطری در کار نيست، پس فلسفه گناه از بين مي

بر انجام  رئتشجانسان وقتي ناشناس است  چراکهتر برخورد کرد. بلکه ناشناس بودن گاه خود آسيب است آزادانه
 شود.گناه بيشتر مي

 (.followingفرزندتان عضو شده و او را دنبال کنيد )اجتماعي  در شبکه خانواده کاربر

 های اجتماعي داخلي متنوع توليد نماييد.شبکه مسئوالن

 ديده نشدن 1

 کاربر
در زمان يا مکان خلوت از اينترنت استفاده نکنيد. از شبکه اجتماعي برای استمرار ارتباط با دوستان فضای واقعي 

 استفاده کنيد.

 سعي کنيد تا حد توان، امکان خلوت گزيدن فرزندتان را کاهش دهيد خانواده کاربر

 فکری به حال اينترنت رايگان شبانه بکنيد. مسئوالن

 کنترل نشدن 9

 بريد در شبکه اجتماعي دنبال کنيدها حساب ميکساني را که از آن کاربر

 های او آگاه شويد.فضای مجازی از فعاليتاز طريق دنبال کردن و دوست شدن با فرزندتان در  خانواده کاربر

 افزارهای نظارتي برای والدين توليد کنيد.نرم مسئوالن

9 
حس مجازی 

 بودن

 هويت خودتان را در اينترنت حفظ کنيد و هيچ گناهي را کوچك نشماريد. کاربر

 --- خانواده کاربر

 --- مسئوالن

1 
يکسان شدن 

های تفاوت
 ارزشي

 هدفمند وارد فضای مجازی شويد و روی هر پيوندی کليك ننماييد. کاربر

 --- خانواده کاربر

 های مختلف ارائه شود.های مختلف برای گروهی که موضوعات در دستهطوربهايجاد ساختار بومي  مسئوالن

1 
عادی شدن 

 گناه

 هستند. تربزرگهای ارتکاب به گناهان هيچ گناهي را کوچك نشمريد. گناهان کوچك پله کاربر

 در مقابل گناهان کوچك هم حساس باشيد. خانواده کاربر

 با اشاعه فحشاء به هر نحو و به هر مقدار مقابله کنيد. مسئوالن

1 
فراهم بودن 
 شرايط گناه

 استفاده نکنيد. در صورت وسوسه شدن از اينترنت فاصله بگيريد.افزارهای فيلترشکن از نرم کاربر

 آن تشويق کنيد. سمتبهبرای فرزندتان فعاليت مفيد در فضای مجازی تعريف کنيد و او را  خانواده کاربر

 تر، هوشمندتر و کاراتر کنيد.فيلترينگ را دقيق مسئوالن

1 
تأثير افراد 

 مجازی

 گناه هستند دنبال نکنيد و درخواست دوستي نداده و يا درخواستشان را نپذيريد.افرادی را که اهل  کاربر

 که مراقب دوستان واقعي فرزندتان هستيد مراقب دوستان مجازی او هم باشيد )حتي بيشتر(. گونههمان خانواده کاربر

 باشد.به فکر ساختاری باشيد که در آن ارتباط دختر و پسر نامحرم دشوار  مسئوالن

4 
فضايي برای 
 جلب توجه

 در فضای سايبر برای اينکه مورد پسند )اليك( قرار بگيريد، فعاليت نکنيد. کاربر

 خرده بگيريد. جذاب کمي صرفاًدر صورت انتشار مطلب مفيد فرزندتان را تشويق کنيد و در صورت انتشار مطلب  خانواده کاربر

 مسئوالن
که رقابت در آن بر اساس رعايت تقوا و توليد محتوای مفيد باشد نه محتوای جذاب ايجاد ساختاری در اينترنت 

 )امتياز بيشتر برای مطلب مفيدتر(.

50 
همرنگي با 

 جماعت

 کاربر
حواستان باشد که  .تأمل کنيد آنرا با دقت بخوانيد و کمي در  نآهر چيزی را فوراً به اشتراک نگذاريد. ابتدا 
 به معروف و نهي از منکر را نيز فراموش نکنيد. اشاعه فحشا نکنيد. امر

 --- خانواده کاربر

 --- مسئوالن

55 
بستر 

 گذرانيوقت

 بيش از نيازتان در فضای سايبر نمانيد. اينترنت را ابزار سرگرمي نبينيد. کاربر

 نيد.وقت او را با کارهای مفيدتری پر کاز اينکه فرزندتان با اينترنت مشغول و ساکت است، خوشحال نشويد.  خانواده کاربر

 اينترنت را از محتوای مفيد غني کنيد و ساختار آن را بر اين اساس بازسازی نماييد. مسئوالن

 هايادداشت

راهکارهای نهادینه شدن تقوا در سبک زندگی سایبری »از طرح پژوهشی این مقاله برگرفته  .1
 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.« کاربران ایرانی

2. Tong, ST 
3. A typology of social networking sites users, Petter Bae Brandtzaeg, Jan Heim 

                                                      

http://inderscience.metapress.com/index/5RJ3253833638L2R.pdf
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4. Characterizing user behavior in online social networks, Fabrício Benevenuto 
5. Facebook.com 
6  . Google+ 
7. Cloob.com 
8. Netiran.net 
9. Chat 
10. Google+ 
11. www.cloob.com  
12. Seyedalghaffarian@gmail.com 
13. http://www.cloob.com/name/nasserfbi 
14. Seyedalghaffarian@gmail.com 
15 http://www.cloob.com/name/alamolhooda 
16. http://www.cloob.com/name/felora_hem 
17. Alibozorgian@gmail.com 

18. http://www.cloob.com/c/shahrakegharb/ کنه_الیک_موافقه_کی_هر  

19. http://www.cloob.com/u/ali77929/67726577/ منو _کی_هر کی_هر
نکنه، خره_الیک_کیم_هر_کنه_الیک_داره_دوست_   

20. http://www.cloob.com/c/dokhtarane_cloob/120418268/ ��_ ��_�����_����_����������  
21. http://www.cloob.com/name/alamolhooda 
22. Javaddarvish@gmail.com 
23. Seyedamirhoseinkhademian@gmail.com  
24. Kierkegaard 
25. Forward 
26. ID 
27. post 
28. comment 
29. Main Stream 
30. Wall 

 کتابنامه

 در: « چگونه تصاویر غیراخالقی را در اینترنت نبینیم»

 /http://bahejab.com/note نبینیم_ینترنتا_در_را _غیراخالقی_تصاویر_چگونه

پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات »(، 1930اصل، رضا )جاللی فرهانی، امیرحسین و باقری
 .151-161، 55، شفصلنامه مجلس و پژوهش ،«سایبری

، «گروه متمرکز، روشی در گردآوری اطالعات»(، 1933خسروی، شراره و عابد سعیدی، ژیال )
 .96-13 ،، اسفند03، ش19، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره پرستاری ایران

 .، تهران، نشر آگهشناسی جوانان ایرانجامعه(، 1930ذکایی، محمدسعید )

http://www.cloob/
http://www.cloob.com/u/ali77929/67726577/هر_کی
http://www.cloob.com/u/ali77929/67726577/هر_کی
http://bahejab.com/note/
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 اراتانتش تهران:تحقیق سید غالمرضا خسروی،  ،المفردات فی غریب القرآن (،1903) اصفهانی،راغب 
 .9ج ،مرتضوی، چاپ اول

، «های اجتماعی سایبریمصادیق ارتباط عفیفانه در شبکه»(، 1931ین، حسین، و همکاران )الدشرف
 اسالمی.تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد 

 09و  01، مجله سوره اندیشه ،«ها در واقعیت مجازیوانمودگی نشانه»، (1936شقاقی، مهدی )
 .111-119)شهریور و مهر(، 

 .کتاب ماه علوم اجتماعی، «و آینده جهان هاشدن یدوجهان»(، 1931عاملی، سعیدرضا )

دینی و اطات دروندین مجازی؛ دوفضایی شدن محیط دینی و ارتب»(، 1930عاملی، سعیدرضا )
 ، تهران: طرح آینده.دین و رسانه، «دینیبین

 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی(، 1931فلیک، اووه )

 ،«داری جوانانشناختی آثار استفاده از اینترنت بر دینبررسی جامعه»(، 1931) اهللنعمتالهی، کرم
 آزاد واحد علوم و تحقیقات.رساله دکتری، تهران: دانشگاه 

 ، قم: انتشارات صدرا.ده گفتار(، 1933مطهری، مرتضی )

 و مجازی فضای در نوجوانان یابیدوست معیارهای تفاوت میزان بررسی» ،(1931) خ ناظری،
 .طباطبایی عالمهدانشگاه  ارشد کارشناسی نامهپایان ،«یرمجازیغ

 .15، شکتاب ماه علوم اجتماعی، «روش کیفی با متد آنالین»(، 1933پور، صدیقه )نباتی

های اجتماعی مجازی و عوامل ایجاد روابط صمیمانه در شبکه»(، 1931) محمدجوادنوروزی اقبالی، 
راد، تهران: دانشگاه امام ارشد، استاد راهنما: مهدی محسنیان، رساله کارشناسی«حدود فقهی آن

 دق)ع(، دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات.صا

گیری روابط صمیمانه مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل»(، 1939بخش، مرسده )نیک
نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما علیرضا دهقان، تهران: ، پایان«زنی اینترنتهای گپدر اتاق

 دانشگاه تهران.

 ، در:دی 10 ،«اجتماعی هایشبکه در فرهنگی حضور راهنمای» (،1931) وحید پور،یامین
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