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 حدود شرعی جوانان در ارتباط با نامحرم در فضاي مجازي

 9كوروش بروجي 

 

اي نظير فضاي مجازي كه معموالً فاقد نظارت است، قرار مي گيرند،  جوانان در يك فضاي گستردهزماني كه نوجوانان و 

 جوانان به سمت و او گاه. ممكن است رفتاري از خود نشان دهند كه در دنياي واقعي با آن رفتار فاصله داشته باشند

اي از زمان خود در اين  سپري كردن بخش عمدهسويي كشيده شوند كه در ابتدا بر خالف ميل آنهاست ولي به تدريج و با 

سازد كه بعضاً جبران آنها  و در آتي نوجوانان وجوانان ما را با معضالت و مشكالتي مواجهه مي. شود فضا در آنها نهادينه مي

 . به راحتي ميسر نمي باشد و آنها را مجبور مي سازد كه در اين ميان بهاي سنگيني را بپردازند

تصويري كه در آن از يك جوان مؤمن و متعهد ديگر چيزي باقي نمانده . باشد تصويري بسيار درناك ميمشاهده چنين 

و اين همان هدف شومي است . جز يك فرد نااميد و گمراه كه بازيچه دست مريدان شيطان رانده شده قرار گرفته است

 . مان درصدد تحقق آن هستند كه دشمنان كشور اسالمي

جوانان ما مي بايست در كنار كسب بصيرت و آگاهي، قدرت ايمان و اراده خود را نيز تقويت بخشند تا مبادا در نوجوانان و 

هاي ننگين دشمنان امت اسالمي و  ها و دسيسه اين فضا به بندگي شيطان درآيند و به ابزاري براي پياده كردن توطئه

 .نظام مقدس جمهوري اسالمي تبديل شوند

يت شئونات اخالقي و حدود شرعي در فضاي مجازي كه محل تجمع خيل عظيمي از نوجوانان و بدون شك عدم رعا

جوانان است مي تواند فضا را جهت پياده كردن توطئه هاي خبيثانه و مهندسي شده دشمنان و جوالن شيطان رانده شده 

س مي باشند واجب است كه با تجهيز لذا بر نوجوانان و جوانان ما كه عناصر اصلي اين امت و نظام مقد. فراهم نمايد

 . نمودن خود به سالح ايمان، بصيرت و قلم توطئه هاي آنها را براي چندمين بار خنثي نمايند

اي مجازي بپردازد و در وهله مقاله حاضر برآنست تا در وهله اول، به بيان حدود شرعي جوانان در ارتباط با نامحرم در فض

رعي را روشن سازد، و سپس به مطرح نمودن نقطه نظرات و پيشنهاداتي در اين زمينه الزامات وجود اين حدود ش دوم،

 .، و در نهايت نتجه گيري الزم را به عمل آورداقدام نمايد
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