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 نقش اخالق سایبری  در سبک زندگی انسان معاصر

 مهری چنگی اشتیانی

 استادیار دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی

 : چکیده

، عام ابزاری است به عنوان یک رسانه جمعیاینترنت به لحاظ خصوصیت بالقوه اش عالوه بر اینکه یک مفهوم تکنولوژی به معنای 

فضایی مجازی برای کاربران خود به وجود آورده که هم باعث تقویت و هم باعث تخریب اخالق و روابط انسانی اجتماعی افراد 

 به راخی های ده در رو این از بیانجامد نیز اجتماعی و فردی اخالق تغییر به تواند می حتی که رود می پیش به آنجا تا و شود می

 . یک کالن شهر سایبریو جامعه شناسان تبدیل شده است. روانشناسی و رفتاری علوم محققان برای برانگیز چالش موضوع یک

تشکیل شده  در آن همه مزرهای زمانی و مکانی از میان برداشته می شود  بتعبیر فلسفی همگان امروزدر المکان و الزمان بایکدیگر 

و می کنند . آنچه اصالت دارد ارتباط انسانها با یکدیگر است ؛یعنی دو اصل را پذیرفته ایم :انسانها و ارتباط میان  ارتباط برقرار کرده

ات الزم اقدام آنها . به بیانی دیگر هر فردی از هر جامعه و فرهنگی قادر است با افراد دیگر و فرهنگهای متفاوت ارتباط برقرار کند.

سه سطح ملی، بین المللی و فردی مورد بحث قرار گرفته و به اجرا درآمده است که با توجه به  برای سالمت محیط سایبر در

لذا  باید اخالق .مشکالت و چالش های اقدامات دولتی و بین المللی، بهترین و کارآمدترین اقدام، راهبردهای فردی و اخالقی است

تنوع ارتباطات در دنیای سایبری و اهمیت نظریه ها و عملکردهای را بعنوان یک مقوله ارتباط محور قرار دهیم و گستردگی و 

 اخالقی میان شهروندان جهانی را بپذیریم تا بتوانیم بامعیارهای اخالقی با معضالت بوجود امده دراین خصوص ،فایق اییم .

 ضالت سایبری :اخالق سکوالر؛اخالق دینی ؛فضای سایبری ؛معیارهای اخالقی ؛ارزشهای اخالقی ؛مع کلید واژه 

مقدمه:. در عصر کنونی ،فراگیر شدن فناوریهای ارتباطی دیجیتال در جهان امروز فرصتی برابر را در اختیار مردم جوامع مختلف قرار 

داده است که بتوانند صدای فرهنگی خود را به گوش جوامع دیگر برسانند؛فرصتی فراهم کرده است که انسانها شئون گوناگون 

ه نگرش و رفتار اخالقیشان را از طریق شبکه جهانی اطالعات و ارتباطات به همشریهای خود در کالن شهر سایبری فرهنگی از جمل

جز یک فضای مجازی چیز دیگری نیست اما همین دنیای مجازی آنقدر توانمند و انعطاف پذیر است  ارائه نمایند. فضای سایبری

ند. اینترنت به لحاظ خصوصیت بالقوه اش عالوه بر اینکه یک مفهوم تکنولوژی به که تحوالت گسترده ای را در زندگی ما ایفا می ک

معنای عام ابزاری است به عنوان یک رسانه جمعی، فضایی مجازی برای کاربران خود به وجود آورده که هم باعث تقویت و هم 

 و ردیف اخالق تغییر به تواند می حتی که رود می پیش به آنجا تا و شود باعث تخریب اخالق و روابط انسانی اجتماعی افراد می

رو در ده های اخیر به یک موضوع چالش برانگیز برای محققان علوم رفتاری و روانشناسی و جامعه  این از بیانجامد نیز اجتماعی

همگان  وافقشناسان تبدیل شده است. اینکه چه معیار اخالقی برای کنترل پیامدهای منفی آن وضع شود چیزی نیست که مورد ت

 .باشد

به عنوان یک نوع اخالق حرفه ای محسوب می شود و این اخالق حرفه ای نیز به نوبه ی خود زیرمجموعه  فضای سایبری اخالق 
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ی اخالق اجتماعی قرار می گیرد که موضوع علم اخالق است. اخالق حرفه ای نقطه تالقی علم اخالق و تکنولوژی محسوب می 

طوری که اخالق دارای بار ارزشی است، اخالق جهان مجازی نیز به تبع آن چنین ویژگی خواهد داشت یعنی شود. با این بیان همان

قواعد و اصول اخالقی باید توسط کاربران و کارگزاران در فضای مجازی با توجه به منافع، فرهنگ و ارزش ها و اعتقادات مورد 

 .تابع جامعه خواهد بود تا تناقضی ایجاد نشود پذیرش جمع در جامعه وضع گردد بدین ترتیب اخالق فردی

در این راستا اخالق حرفه ای مربوط به دنیای مجازی نیز باید طوری باشد که هم اخالق فردی را مورد توجه قرار دهد و هم 

خاص  حساسیت هایفرهنگ کلی جامعه را. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که اخالق در رسانه ای مانند اینترنت به سبب 

درمقاله حاضر ضمن توضیح خود همواره تحت تأثیر سیاست و اقتصاد و آموزش های برگرفته از ایدئولوژی های آن جامعه است

 دونوع اخالق در جامعه کنونی به نقش اخالق در حل معضالت سایبری می پردازیم.

 اخالق سکوالر -1

زمین بود، بر همة شئون زندگی مردم اعم از شئون علمی، فرهنگی، اجتماعی، تا پیش از رنسانس، مسیحیت که دین رایج در مغرب

سیاسی و اخالقی حکومت مطلق داشت. اما پس از رنسانس و در پی شکست ارباب کلیسا و گسترش روحیة ضددینی، و حاکمیت 

ور مداری، محدین، گرایش به انسانجای گرایش به خدا و رفته بهروحیة علمی و عقلی و سکوالر بر همة شئون زندگی مردم، رفته

شده آنکه دوران دین را سپریتعلقات روحی مردم قرار گرفت. حتی کار به جایی رسید که افرادی مانند اگوست کنت فرانسوی، با

 2پرستی را مطرح کردبرای پر کردن خأل معنوی و دینی مردم، دین انسان؛1اعالم کرده بود

را  «سلطنت موعود»س پولس نوعی اخالق را برای یک دورة موقتی کوتاه، پیش از آنکه خدا نهایتاً عیسی و قدی:گفتة مک اینتایربه

دگی در یک زنهای آنان بنیادی برای توان توقع داشت که در گفتهاند. بنابراین نمیکرده پا بدارد و تاریخ به پایان برسد، ابداعبر

ای مکتفی بالذات بسط دهد، بلکه هدفش به دست نامهخواسته است قانونوجه نمیهیچعالوه عیسی بهجامعة پایدار پیدا شود. به

 3ای برای اخالق فریسی بوده استدادن اصالحیه

گیری از اصول فلسفة کوشیدند تا با بهرههمواره می5 و آکویناس،4 نویژه آگوستیحال، عالمان مسیحیِ پیش از رنسانس، بهعیندر  

البته تحوالت فکری و فرهنگی پس از رنسانس، 6.ریزی نمایندنوافالطونی و رواقی، مبانی اخالق مسیحی را پیافالطونی، ارسطویی، 

رو، هرگز جهت واحدی نداشت. این روند هنوز هم ادامه دارد ایننوسانات فراوان و خطوط مختلف و گاه متضاد بسیاری داشت؛ از

اینکه متأسفانه آنچه از آثار آنان در های فرهنگی و فلسفی وجود دارد. گوینهو همچنان خطوط فکری متعارض و متضادی در همه زم

 .کند و بیشتر صبغة الحادی و ضددینی داردجهت خاص و یک خط فکری خاص را دنبال می شود اغلب یککشور ما ترجمه می

                                                           
 119ـ114، ص3محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج 1

 133ـ129همان، ص 2

 .232السدر مک اینتایر، تاریخچة فلسفة اخالق، ترجمة انشاءاهلل رحمتی، ص 3

 235همان، ص - 4
 239ـ236همان، ص - 5

6 "History of western Ethics: 5. Early Medieval", Scott Davis, & "History of western Ethics: 6. later Medieval" Scott 

MacDonald, both in: Encyclopedio of Ethics, v.I, p.480-490. 
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های فیلسوفان عصر جدید را ترین دغدغهمهمز ها، مسئلة دین و اخالق، یکی اگریزیها و اخالقستیزیرغم همة دینحال، علیهربه

مانند،  اند. افرادیدیدهاند، خود را با این مسئله درگیر میهای الحادی و ضددینی داشتهدهد. حتی فیلسوفانی که گرایشتشکیل می

و همین امر موجب رونق روند، شمار میهای بارز این گروه بهم ال. مکی از نمونه 1883ـ1818م(، مارکس ) 1900ـ1844نیچه )

که حجم عظیمی از تحقیقات دینی و اخالقی فیلسوفان غرب را به خود طوریهای اخیر شده است؛ بهمجدد این مسئله در دهه

کنند. اعتقاد اپیکور این بود که باید از طبیعت پیروی کرد و اپیکور اخالق را با محوریت لذت تعریف می .اختصاص داده است

 .ری و جسمانی خود را که منشاء زیان و رنج نیستند بر آورده سازیمخواهش های ضرو

افالطون پایه اخالق را برعدالت قرارداده وعدالت را مساوی زیبایی و زیبایی را مساوی اخالق، پس اخالق مربوط به روح  

 .زیباست

 .اندجان استوارت میل و جرمی بنتام اخالق را بر مدار نفع و فایده عمومی تفسیر کرده  

آدام اسمیت و اسپنسر و آگوست کنت اخالق را بر اساس عاطفه می دانند یعنی کار اخالقی کاری است که از عاطفه ای عالی تر از  

 .تمایالت فردی سر چشمه می گیرد

ی است د اخالقگوید هر چه که به قدرت بیانجامد و قدرت انسان را بیشتر کننیچه اخالق را با مقوله قدرت پیوند می زند یعنی می 

 و هر چه موجب ضعف انسان شود غیر اخالقی است. 

مانوئل کانت اخالق را مبتنی بر نظریه وجدانی می دانند یعنی کار اخالقی کاری است که از وجدان الهام یبرخی دیگر مثل روسو و ا

 گرفته باشد

مبتنی بر اصالت لذت، اصالت نفع، اصالت  طوری نیست که همیشه متوقف بر پذیرش دین باشد. اخالقی کهدراخالق سکوالر  ؛

توانند اخالق را بر اساس این مبانی بپذیرند و بگویند ها نیز میجمع یا وجدان باشد هیچ توقفی بر دین ندارد. حتی ماتریالیست

سد، ریچیدگی میچند مفاهیمی مادی نیستند اما مبنایشان طبیعت و ماده است. ماده وقتی به حدی از کمال و پمفاهیم اخالقی هر

پذیرد و برای اینها هم دهد، آداب و رسوم اجتماعی را میکند. به زندگی اجتماعی تن میتوانایی درك این مفاهیم را کسب می

ه به توانیم بگوییم کسی ککنیم، نمینظر از مخدوش بودن این مبنا، وقتی صرفاً در حوزة اخالق بحث میشود. صرفارزش قائل می

 یتوان اصل امکان تحقق اخالق سکوالر را نفای را بپذیرد. بنابراین نمیتواند هیچ مکتب اخالقیاعتقاد ندارد، نمی خدا و قیامت

 به 7توان یک اخالق حداقلی داشتدیگر، بدون دین نیز میعبارتبینی آنهاست. بهاشکالی اگر هست در بینش فلسفی و جهانکرد؛ 

. همین تلقی 8ری یعنی اینکه انسان خدا را بشناسد، به او معتقد شود، و عبادتی هم انجام دهدداداران این نظریه، دینعقیدة طرف

بسیاری از فالسفه و جامعه شناسان ست های سکوالریستی در غرب شده ا نادرست از دین، مبنای افکار سکوالریسم و گرایش

بر نقش مؤثر دین در کنترل و نظارت بر تکنولوژی تأکید می غیرمسلمان نیز با اشاره به ارتباط میان مذهب و اخالق و تکنولوژی 

 .کنند

 :کارل میچم،  در مقاله مذهب و تکنولوژی در مورد این ارتباط چنین بیان می کند

                                                           
 

8  Jonathan Berg, "How Could Ethics Depond on Religion?", in: A Companion to Ethics, p.531-532. 
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از آنجا که تکنولوژی خودش می تواند سبب روشی از زندگی شود، می تواند موضوعی برای ارزیابی های دینی و معنویت باشد. 

 و یا مباحث ویژه مورد بررسی قرار بنیادی وژی همانند اخالق و تکنولوژی می تواند بر اساس نسبیت های تاریخی، مذهب و تکنول

 همانند دباش داشته تکنولوژی توسعه از آمده وجود به اخالقی های چالش با مقابله در بسزایی نقش باید دین طرف یک از …گیرد

 مورد در انتقادی مذهبی تفکر یک دیگر طرف از و محیطی های آلودگی و ای هسته های سالح از آمده پیش اخالقی مسائل

 و یمذهب شوق و شور بین ما که طوری به باشد آن به نسبت تری گسترده ژی لحاظ شود که دارای چشم اندازهای اخالقیتکنولو

 نماید. ایجاد اعتدال فناوری و رشد مالحظات

 اخالق دینی در اسالم

در همین تلقی نادرستی است که از دین و اخالق دارد. قلمرو اخالق منحصر به ، اخالق سکوالر رسد، ضعف اساسی به نظر می

شود، بلکه همة رفتارها و ملکات که اخالق تنها صفات و ملکات نفسانی را شامل نمیهمچنان .ها نیستروابط اجتماعی انسان

طة ها با یکدیگر، یا رابطة انسان با خدا، یا رابارزشی داشته باشند، خواه مربوط به رابطة انسان انسانی که قابل مدح و ذم بوده، صبغه

دین نیز منحصر در بیان رابطة انسان با خدا نیست. در  .گیرندانسان با خود و یا حتی رابطة انسان با طبیعت، در حوزة اخالق قرار می

المللی مطرح است که همة های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و بینر در حوزهقرآن کریم و کتب حدیثی ما هزاران مسئلة دیگ

ی که در چیزآیند. البته دین مورد نظر ما، دین حق و مبتنی بر وحی راستین الهی، یعنی اسالم است؛ نه هرحساب میآنها جزو دین به

شود که اسالم به همة این مسائل پرداخته است. یکی از ته میشود. با نگاهی گذرا به منابع اسالمی دانسدنیا با نام دین شناخته می

ترین مطالب مربوط به اسالم این است که هم دربردارندة اعتقادات است، هم اخالقیات و هم احکام. بر این اساس، دین همه واضح

 .گیرد و اختصاص به رابطة انسان با خدا نداردبر میشئون زندگی انسان را در

 "انی بعثت التمم  مکارم االخالق"امبر اکرم هدف بعثت خود رااتمام مکارم اخالق معرفی کرده اندهمانطور که پی

. همچنین برای تشخیص م باید اخالق را سرلوحه کار خود قرار دهیم  اگر بخواهیم کمال نهایی انسان را مشخص نمایی دراسالم 

ی از امسئله خلود و جاودانگی نفس را در نظر بگیریم تا اگر بین پارهکارهای خوب که با کمال نهایی انسان رابطه دارند، باید 

کماالت مادی با کماالت ابدی و جاودانه تعارضی دیده شد، بتوانیم میان آنها ترجیحی قائل شویم و بگوییم فالن کار بد است؛ نه 

ا یک کمال اخروی در تعارض است. پس باید اعتقاد جهت که بآنتواند کمال مادی برای ما به وجود آورد، بلکه ازجهت که نمیآناز

 به معاد هم داشته باشیم

تواند مفاهیمی کلی را دربارة رابطة میان افعال اختیاری و کمال نهایی به دست آورد و این مفاهیم کلی افزون بر این، عقل تنها می

فهمد که عدل خوب است، اما اینکه عدل در هر موردی برای تعیین مصادیق دستورهای اخالقی چندان کارایی ندارند؛ مثالً عقل می

تواند آنها خود نمیخودیچه اقتضایی دارد و چگونه رفتاری در هر موردی عادالنه است، در بسیاری موارد روشن نیست، و عقل به

 ی میان آنها وجود داشته باشد، وهایسان باشد یا باید تفاوترا مشخص کند؛ مثل اینکه آیا در جامعه، حقوق زن و مرد باید کامالً یک

د توانهایی داشته باشند، چه اندازه و در چه مواردی است. بدیهی است که عقل آدمی نمییک عادالنه است، و اگر باید تفاوتکدام

با  ی انسانتواند چنین مواردی را تشخیص دهد که بر همة روابط کارهای اختیارخود این موارد را کشف کند؛ زیرا وقتی میخودیبه

ای برای عقل عادی بشر ممکن شان احاطة کامل داشته باشد، و چنین احاطهغایات و نتایج نهایی آنها، و تأثیرات دنیوی و اخروی
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نیست. پس برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخالقی را به دست آوریم، باز هم احتیاج به دین داریم. این وحی است که 

تنهایی از عهدة کند، و عقل بههر مورد خاصی با حدود خاص خودش و با شرایط و لوازمش تبیین میدستورهای اخالقی را در 

 .آیدچنین کاری برنمی

 های اخالقیتعیین ارزش

تفاوت، . دربارة چگونگی تشخیص افعال پسندیده و ارزشمند از افعال ناپسند یا بیمادرتعیین ارزشهای اخالقی نیازمند دین هستیم 

حث ب خواهیم ببینیم چه کاری را باید انجام داد و چه کاری را نباید انجام داد، در این مسئلهوقتی می .ختلفی وجود دارد مبانی م

شود که خوبی و بدی کارها را از کجا بشناسیم؟ حدود و مرزهایش چیست؟ چه کاری با چه شرایطی خوب است و با چه می

تعیین کند؟ اینجاست که برخی معتقدند اخالق، در این مقام نیز وابسته و نیازمند به دین شود؟ چه کسی باید اینها را شرایطی بد می

و  وسیلة وحیاست. دین باید افعال ارزشی را در مقام اثبات، تعیین کند؛ یعنی به کمک وحی الهی و علومی که از اولیای خدا به

رها را مشخص کنیم و تبیین نماییم که چه کاری در چه حدی های رفتاری و حدود کاتوانیم ارزشالهام به ما رسیده است، می

 9مطلوب است و ارزش اخالقی دارد و برعکس، چه کاری فاقد ارزش اخالقی یا ضد اخالق است

تواند درست باشد؛ یعنی در تعیین ارزش بسیاری از جزئیات اعمال اختیاری انسان، نیازمند دین و الجمله میاین نظریه نیز فی

 هایحال برخی از اصول ارزشعینهای اخالقی را تعیین نماید. درتواند همة ارزشتنهایی نمیی دینی هستیم. عقل آدمی بههاگزاره

 .اخالقی مانند خوبی عدالت و زشتی ظلم، بدون دین و باورهای دینی قابل تشخیص هستند

 

 های اخالقیهدف ارزشتعیین 

دیگر، ارزش رفتارهای اخالقی به غایات و اهداف عبارتدهد. بهفتارها تشکیل میها را غایات و اهداف افعال و راساس ارزش

آنهاست. چون ما اهداف مقدسی داریم که برای ما مطلوبیت ذاتی دارند، باید کارهایی را انجام دهیم که ما را به آن اهداف مقدس 

شود که هدف انسان رسیدن به قرب الهی ین نکته، گفته میآیند. با توجه به اهای اخالقی، پدید میبرسانند، و اینجاست که ارزش

ه یا شود کشود، و ارزش رفتارهای اخالقی، از آنجا ناشی میاست، و این باالترین هدفی است که برای سیر تکاملی انسان وضع می

 آورند. شوند و یا زمینة تقرب به خدا را فراهم میمستقیماً موجب قرب الهی می

آیند؛ یعنی های اخالقی پدید میگردد، و از اینجا ارزشعنوان هدف تکاملی انسان معرفی میشود و بهشناخته می در دین، خداوند

رغم داشت. نتیجه آنکه، علیای نمیهای اخالقی پایه و مایهکرد، اصالً ارزشها را برای ما ثابت نمیاگر دین نبود و این آموزه
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های اخالقی را کند، این است که هدف واالی ارزشای که دین به اخالق میبزرگ و ارزندهاستقالل قلمرو اخالق و دین، خدمت 

 10نمایدتعیین می

 های اخالقیضمانت اجرایی ارزش

تواند علت تامة انجام یا ترك آنها باشد. ممکن است بدون شک، برخالف تصور سقراط، صرف شناخت افعال خوب و بد، نمی

ی شناسخوبی بشناسد و بداند، اما از عمل بر طبق آنها خودداری نماید. افزون بر این، بر اساس روانبههای اخالقی را کسی ارزش

کم بسیاری از آنها، تا تشویق یا تنبیهی نباشد، چندان رغبتی به انجام کارهای ها، دستتوان گفت که اگر نگوییم همة انسانانسان می

های دینی، همچون اعتقاد به توان گفت که بدون دین و برخی آموزهندبنابراین میدهخوب و ترك کارهای بد از خود نشان نمی

های اخالقی نخواهند عدالت الهی، وجود معاد و حسابرسی به اعمال بندگان، اکثریت مردمان چندان التزامی به اصول و ارزش

هاست، و گیر عموم انساناخالقی، گریبان خواهی، خودگرایی و حب ذات در همة مسائل، از جمله مسائلداشت. درواقع مصلحت

های اخالقی و هنجارهای دینی پایبند توان یافت که صرفاً به دلیل عشق به حقیقت و عشق به خداوند، به ارزشکمتر کسی را می

ه های آن است که بهای آن و بسیاری دیگر به دلیل هراس از جهنم و نقمتباشد. بسیاری به سبب شوق به بهشت و نعمت

زمینه نیز دین اینتردید درکنند. بیدهند و خود را مقید به انجام کارهای خوب و ترك کارهای بد میرفتارهای اخالقی تن می

 تواند با ارائةمی

های اخالقی سوق دهد. های الزم و بیان تأثیرات و فواید دنیوی و اخروی افعال اخالقی، آدمیان را به سمت عمل به ارزشتضمین

ترین وعیدها برای ارتکاب کارهای بد، موجب به فعلیت رسیدن ها برای انجام کارهای خوب و دردناكترین وعدها بیان عالیدین ب

توان های دینی نمیجز با استمداد از دین و آموزه« ایثار»های اخالقی مانند شود. اصوالً برای برخی از ارزشهای اخالقی میارزش

 .گونه توجیه معقولی نداردخودگذشتگی بر اساس دیدگاه مادی و ماتریالیستی هیچایثار و ازتوجیه معقولی ارائه داد. 

 اخالق سایبری 

درخصوص اخالق سایبری دو دیدگاه و دو رویکرد  وجود دارد  که رویکرد اول به نسبیت اخالق منجر می شود که دراین دیدگاه 

اقعیت می دانند وبایدها ونبایدهای فضای واقعی را به فضای سایبری انتقال اخالق رادرفضای سایبری متفاوت از اخالق در فضای و

 نمی دهند .

رویکرد دیگر، رویکردی حقیقت گرایانه و مطلق گرایانه به اخالق است یعنی یک اخالق حق مدارانه که شامل همه حیطه های 

بوده که گرانبار از مسئولیت پذیری افراد و همچنین فرعی اخالق می شود در این دیدگاه اخالق مفهومی مطلق، عام و جهان شمول 

این نوع  حافظ همه شئونات و ارزش های انسانی، فرهنگی و دینی افراد است. دیدگاهی که مورد قبول اندیشمندان اسالمی است

  برداشت از اخالق مورد توجه همه ادیان الهی است

ی اخالقی، ویژگی های نسبی داشته باشد و تنها در زمان و مکان خاص و پاسخ این رویکرد به این سوال که آیا بایدها و نبایدها

جامعه ویژه و برای شرایط مشخص معنا پیدا می کنند؟ پاسخی منفی خواهد بود به عبارت دیگر ایجاد یک معیار اخالقی بر طبق 
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جهان مجازی که از ویژگی های  سالیق افراد، اوضاع متغیرهای اجتماعی و آداب و رسوم جامعه چه در جهان واقعی و چه در

 .مورد قبول نخواهد بود 11.رویکرد نسبی گرایانه پیرامون اخالق است

 فضای مجازی ونا هنجارهای اخالقی ان درکودکان 

ری، ارتباطی، گوشه گی -موجب افزایش وزن، رکود عملکرد اجتماعی درکودکان ونوجوانان  استفاده زیاد و کنترل نشده از کامپیوتر

کند های خشن کامپیوتری کودکان و نوجوانان را مستعد مشکالت رفتاری و پرخاشگری میو غمگینی می شود همچنین بازیانزوا 

یابد و فرصتی برای اکتشاف و جستجوگری در اختیار او ولی اگر از برنامه های صحیح آموزشی استفاده شود خالقیت افزایش می

 .گیردقرار می

 و نوجوانان در افسردگی بروز و انزوا و گیری گوشه نان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان،ایجاد بلوغ زودرس در نوجوا

 امر هب میلی بی و جسم شدن رنجور و اشتهایی کم یا و اشتهایی بی و قلب تپش غیرمتعادل، و عصبی رفتارهای بروز ن،جوانا

 .شودمی برشمرده اینترنت و کامپیوتر با کار روانی و روحی و جسمی هایآسیب از ورزشی فعالیتهای و تحصیل

 تلفن از زیاد استفاده و شدن مشغول همچنین عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی،

 فتا بروز و غیردرسی و درسی مطالعات کاهش و خوابیبی ،(همراه تلفن به اعتیاد)موسیقی و کلیپ دیدن یا و بازی برای همراه

مخدر و کاهش انگیزه برای کار مواد سیگار، به گرایش و ناهنجار و نامأنوس های سبک به ظاهری آرایش و لباس انتخاب تحصیلی،

 . های کار با اینترنت و رایانه استو تالش از دیگر آسیب

سال از افراد ناشناس، حمله هکر  17تا  13/ پیام های آنالین افراد 80هزاز ویروس رایانه ای، در یافت نزدیک به  200وجود باالی

 .ثاتیه یک بار به کامپیوتر های متصل به اینترنت و خطرات آشکار و پنهان دیگری که هر لحظه در حال افزایش است 39ها هر 

درگمی و  ربه دلیل روبرو شدن کاربران با جذابیت و تنوع غیر قابل وصف در جستجوهای اینترنتی و عدم امکان تحلیل یافته ها، س

بحران معرفتی و رنگ باختن اخالق و معنویت در کنار دلبستگی های کاذب، از دیگر آثار فراگیر جهت مخاطبان عمومی این فضا به 

     .حساب می آید

 

 ومعضالت فضای سایبری آسیب های 

 1-اخالقیهای کم رنگ شدن ارزش 

است که به موجب های مترقی در جوامع اسالمیاما برخی ارزشهر جامعه صاحب ارزش هایی است که ناشی از فرهنگ آن است؛ 

هایی مثل: حیا و عفت زن، اهمیت داشتن تأثیر از فرهنگ بی بندوبار، و اباحه گر غرب در حال کم رنگ شدن است؛ ارزش

ز رواج اباحه گری شخصیت انسان نه جنسیت آن و قبح عریان نمایی بدن. دین چابنر درمقاله ای چنین پیامدهایی را که ناشی ا

ها در این باره صورت نگرفته است؛ ولی ای در طول این سالمطالعات دقیق و گسترده»گوید: داند و میجنسی و هرزه نگاری می

 اند، بر این باورند که پسرانیبر اساس تجربیات خود در مواردی که با کودکان سر و کار داشتهسی سی بی بی ای شناسان شبکهروان
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ای نسبت به دختران دارند؛ در عین حال، دختران های بوالهوسانهآمیز و مستهجن مواجه بوده اند، اغلب انگیزهبا تصاویر خشونتکه 

.  در نتیجه رواج بوالهوسی است که ارسال تصاویر مستهجن در میان 12«دهندنیز پاسخ مثبتی به این گونه تمایالت پسرها نشان می

 ها به ویژه در میانها و عروسیشود، کم پوشی و عریانی در میهمانید، روابط آزاد دختر و پسر ترویج مییابرشد میجوامع اسالمی

یابد و در نهایت، قبح برخی اعمال که سازنده ارتباطی سالم و مفید در میان افراد جامعه است، از بین رفته می جوانان گسترش می

ل خالف اخالق متعالی، و حتی ارتکاب برخی جرایم، منتهی خواهد شد ضعف رود و در گذر زمان به رشد ارتکاب برخی اعما

اخالق در رفتارهای افراد چه در محیط واقعی و چه در محیط سایبر، معلول ضعف و سستی استدالل اخالقی، هجمه گرایش ها و 

 .سایق های فردی و نبود ضمانت اجرای مؤثر است

آمدن انحرافات جنسی و اختالالت جنسی است رویکرد آزاداندیشی در روابط جنسی از از جمله آثار مخرب فضای سایبر، به وجود 

نگرش تجاری نسبت به مسائل جنسی، موجب پدید آمدن پدیده شومی به نام    غرب و به ویژه آمریکا سوی گرداننده گان اصلی آن

  .13و رواج سرسام آور آن گردید  نگاری هرزه

های رفتارهای جنسی است که با هدف ارضای خواستهری( به عنوان نمایش تصویری و یا کالمیاصوالً، پورونوگرافی )هرزه نگا

گردد، معموالً به ارضای شود. این گونه مطالب و تصاویر که در پی تحریک جنسی دیگران عرضه میجنسی دیگران تعریف می

رسی به مطالب مستهجن، صرفاً به افراد نابهنجار خالصه رجوع به اینترنت برای دست انجامدکنندگان آن میغیرطبیعی جنسی مراجعه

دهد. در این عرصه بیشترین خطر متوجه کودکان و نوجوانان شود و حجم قابل توجهی از مراجعان را افراد طبیعی تشکیل مینمی

 است

 ن توادالیل رجوع و اقبال مردم به این گونه مطالب را در عرصه اینترنت میاز

زند و این حالت نوعی رفتار ناخته ماندن مراجعان در عرصه اینترنت به نوعی اعتماد به نفس در افراد دامن میناشگمنامی کاربر 

دهند تا برخالف رفتارهای طبیعی به دهد. مراجعان در چنین شرایطی است که به خود اجازه میغیرمسئوالنه را در فرد شکل می

یا بالفاصله به فرد دیگری روی آوردند. حتی در چنین شرایطی، مردان به خود  راحتی از دسترس زوج اینترنتی خود دور شوند و

دهند تا در خلوت خود به فکر داشتن تجربه سکسی با مردان هم بیندیشند. در چنین فضایی است که فرد بدون هیچ گونه اجازه می

 .جنسی آشنا شود بازی و مبدل پوشیچون سکس گروهی، همجنستواند با مفاهیمی دردسری و به گونه ای ناشناخته می

  در فضای مجازی بوجود می اورند کاربران اینترنتی به استفاده از هویت جعلی زمینه ای برای ارتکاب جرایم 

شمار مطالب شهوانی و تصاویر سکسی به آسانی در دسترس همگان قرار دارند. عرضه گسترده این مطالب و وجود تعداد بی

 کند. یک زن یا شوهر کنجکاو، به راحتی وسی، هر کاربری را به داشتن اولین تجربه در این حوزه تحریک میهای گفتگوی سکاتاق

کند. چنین سهولتی است که بسیاری را شود و گفتگوهای سکسی با دیگران را تجربه میدور از دیدگان همسر، وارد این فضاها می

کند؛ به ویژه اگر نظارت نهادهای زیکی، بلکه در فضای مجازی هدایت میبه تجربه رفتارهای ناهنجاری جنسی نه در فضای فی

 ها در این زمینه کم رنگ و ناتوان باشندمسئول در کشور

                                                           
 ه، خردادما12، سال اول، ش 1383، ماهنامه سیاحت غرب، ، دین چابنرنوجوانانمستهجن نگاری در اینترنت و تأثیر آن بر  12
 امپرالیسم فرهنگی در فضای سایبر، سئونگ چئول کیم، مترجم نادر جعفری 13
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 دردستورات اخالقی  ضعف ضمانت های اجرایی

های یکی دیگر از دالیل کم توجهی به دستورات اخالقی، خصوصاً در فضای مجازی، ضعف ضمانت های اجرایی است. ضمانت 

اجرایی رسمی به سختی قادرند بر فضای مجازی نظارت داشته باشند، عالوه بر اینکه ضمانت های اجرایی غیررسمی که امینت 

اخالقی را تأمین کنند، وجود نداشته یا حضور آنها بسیار کم رنگ است. به سبب ضعف ضمانت اجراست که شکستن هنجارهای 

تر از جهان واقعی است. علت آن نیز این است که روابط اینترنتی در فضایی صورت می اخالقی در فضای اینترنتی بسیار چشمگیر

گیرد که هیچ سازمانی کنترل عضویت در شبکه های مجازی را به عهده نداشته و هیچ سازمان متمرکز جهانی برای مسدود کردن 

 .هنجارشکنانة اخالقی خواهد بودازاین رو ضعف ضمانت های اجرا مستعد بروز رفتارهای 14 تارنماها وجود ندارد،

سایبر ضمن فراهم سازی امکانات پیشرفت زا، آسیب هایی نیز همراه دارد؛ آسیب هایی که با ماهیت سایبر قرین است.  هحیط-2

خصوصیات فضای سایبر، نظیر ارتباطی بودن، امکان پنهان نگهداشتن هویت، حاکمیت چندگانگی و تضاد هنجاری و نبود راهکار 

 .یِ کارآمد، مستعد رفتارهای غیراخالقی در کاربران استنظارت

 پایین امدن تمرکز  وانزوای اجتماعی

دهند در محیطی آرام و خلوت، از اینترنت استفاده کنند تا هم بهتر بتوانند از اطالعات آن بهره ببرند و هم کاربران، بیشتر ترجیح می

اما این نوع خلوت و  .های حاصل از آن را کاهش دهندجلوگیری کرده، هزینه های طوالنی مدتبا تمرکز و سرعت بیشتر، از اتصال

انزوا در طوالنی مدت، برخی مشکالت روانی مانند گوشه گیری و در نهایت افسردگی را در پی دارد. کیسلر و همکارانش معتقدند: 

ا به دارد تا زمان بیشتری رنتی، چه بسا افراد را وا میهای اینتربسیاری از روان شناسان این نگرانی را داشته اند که آسانی ارتباط»

ها صحبت کنند و ارتباط سطحی بر قررار سازند و این کارها به قیمت از دست دادن تنهایی بگذارانند؛ به صورت آن الین با غریبه

ق های اجتماعی از طریشی، ارتباطهای پیمایهای فامیلی و دوستانه انجام دهند. بنا بر برخی پژوهشگفتگوهای رو دررو و ارتباط

 15انجامدهای واقعی است و در دراز مدت، به انزوای اجتماعی فرد میاینترنت، ضعیف تر از ارتباط

  اسالمی–غلبه فرهنگ غربی برفرهنگ اصیل ایرانی 

اه ه این فضا ، گذرگگیرد. گرچهای فضای سایبر این است که به شدت تحت تأثیر هر نوع عرضه گسترده ای قرار میاز ویژگی

های متنوع و گوناگونی است که هر یک در صدد عرضه خویش هستند، اما تنها فرهنگی پیشتاز خواهد بود که حضور پر فرهنگ

رب ط غمنح اما قدرتمند، فرهنگ جز فرهنگی غالب، فرهنگ آن در که است سبب بدین و. باشد داشته تری¬رنگ تر و گسترده

کارگیری صحیح از امکانات وسیع و تالشی وافر، به عرضه گسترده خود پرداخته و یکه تاز این عرصه گردیده نیست؛ چرا که با به 

 شود. اما این رشداست. به طور متوسط توسعه وب که یکی از مهم ترین ابزار عرضه فرهنگ است، هر سه ماه یکبار دو برابر می

درصد، اروپا  63ترین حضور از آن ایشان است. طبق آماری، آمریکا و کانادا  روز افزون، به نفع فرهنگ غربی است؛ چرا که پر رنگ

درصد از کامپیوترهای متصل به اینترنت را در اختیاردارند و بقیه کشورهای آسیایی و  4/6درصد و استرلیا، ژاپن و نیوزلند  4/22

درصد و در  3درصد اروپا  6اربران اینترنت در آمریکا درصد ک .درصد از این آمار را به خود اختصاص داده اند 9/5آفریقایی تنها 

                                                           
 46-25، ص 55، ش رسانه، «چالشهای روزنامه نگاری الکترونیکی»دکتر نعیم بدیعی،  14
 87، بهار 1ین، سال اول، ش روان شناسی و آسیب شناسی اینترنت، صادقی، نشریه روان شناسی و د 15

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

درصد است. گر چه ممکن است تاکنون این آمار افزایش نیز یافته باشد، ولی حقیقت این است  8های دنیا تنها اقیانوسیه و بقیه قاره

 که سلطه غرب و فرهنگ بی بندبار غرب در جای جای فضای سایبر سایه گسترانده است

زبان انگلیسی موجب شده است که کاربران با حضور در فضای سایبر، ضمن این که با زبان انگلیسی حاکم بر آن  چنانکه حکومت

درگیر هستند، از زبان ملی خود دور شوند. از این رو، دانستن زبان انگلیسی از لوازم حضور فعال در فضای سایبر شده است. 

های جامعه را پاسخ دهد، مگر این که زبان رونده خود ادامه داده و نیازتواند به حرکت پیشآموزش، پژوهش و ارتباطات نمی

های گوناگون جوامع به ویژه جوامع انگلیسی را به کار گیرد. و این خود به صورت طبیعی موجب سیطره فرهنگ غرب بر عرصه

تزریق شده، فرآیند دگرگونی  گردد. بدین وسیله، ارزش ها، روش ها و هویت های مطلوب فرهنگ غربی بر جوامعمیاسالمی

 .ت عناصر فرهنگی سرعت خواهد گرف

 

 گسترش شبهات فکری

های متضاد در فضای سایبر، از اهداف اولیه ایجاد چنین فضایی است؛ اما چنانچه اندیشه ای بدون هیچ آزادی بیان و طرح اندیشه

های بسیاری است که توان بررسی و نقد و تحلیل همه یشهبنیان و اساس معتبری در این فضا مطرح شود، ثمره آن انباشته شدن اند

ه های نو ظهور، بآن ها از عهده مخطبان خارج است. و بدین سبب، کاربران بدون بررسی و تحقیق در مبانی و زوایای پنهان اندیشه

انان، ذیری کاربران به ویژه جوشوند. و در نتیجه، روحیه حق پسبب کثرت و رواج بیحد و حصر آن در فضای سایبر، از آن متأثر می

 های نو ظهور مبدل خواهد شدبه سطحی نگری و مسامحه کاری در پذیرش اندیشه

گرچه دستیابی آسان به انواع اطالعات از مزایای فضای سایبری است، اما معایبی نیز دارد. از جمله این که طرح و نشر انواع شبهات 

 از یمتوانمی ما که است لبه دو چاقویی سایبر فضای. گردد¬ست عقیده و کم اطالع میدر آن، موجب تزلزل در باورهای کاربران س

 هایکوشش فعلی شرایط در که است حدی به غربی، مهاجم فرهنگ گسترش و تنوع و هجمه اما بگیریم؛ مدد خود سود به آن

اطالعات نیز در دست غرب و غربیان است. البته اصه این که مدیریت اصلی خ نماید؛می اثر کم بسیار را مسلمان فرهنگی مدافعان

بهترین راه حل تنها انفعالی عمل کردن و اکتفا کردن به پاسخ گویی به شبهات نیست؛ بلکه این پاسخ گویی باید همراه با تهاجم نیز 

جود دارد، مورد هدف قرار هایشان وهای فرهنگ مهاجم را نیز با سؤاالتی که در مورد باورها و نگرشباشد؛ به این معنا که باور

 ..دهیم و هیمنه ظاهری آنان بشکنیم

 ومالکیت معنوی خطر افتادن حقوق مادی و معنوی  به 

های مؤلفان آثار علمی، ادبی و یا هنری ارائه آثارشان به صورت دیجیتال است. با توجه به گسترش روزافزون سرقت یکی از نگرانی

ها، نیز عدم توانایی مسؤالن در برخورد با این قبیل جرایم و دشوار بودن نظارت و حفاظت از دادههای گوناگون و نرم افزارها و داده

فل های قحقوق مادی و معنوی مؤلفان در فضای سایبر دو چندان به خطر خواهد افتاد؛ چرا که با توجه به قدرتمند شدن انواع ابزار

بخواهند از منافع مادی و معنوی اثر خویش بهره ببرند، از ارائه اثرشان در شکن و نبود نظارت الزم بر فضای سایبر، مؤلفانی که 

 ورزندهای الکترونیکی خودداری میغالب داده

های جدی اخالقی و روانی در های روابط اینترنتی است که موجب پیدایش آسیبو نامرئی بودن کاربران، از دیگر ویژگیگمنامی 

 خواهد، می گوید و هر کاریص می تواند هر نقابی را بر خود بپوشاند و بدین وسیله هر چه میشود. در فضای سایبر شخافراد می
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که بخواهد، انجام می دهد؛ بدون این که ترس از شناخته شدن، و رسوا شدن داشته باشد. این ویژگی موجب کاهش خویشتن داری 

اعی خواهد شد. هدف از اجرای بسیاری از مجازات ها در سطح و بازدارندگی کاربران در برابر اعمال ناهنجار اخالقی و ضد اجتم

جوامع، ایجاد حس بازدارندگی در میان افراد جامعه به ویژه مجرمان و افراد دارای حالت خطر ناك است. این صفت روانی به سبب 

و  ویژه جرایم سایبری ظرفیت باالی ارتکاب جرم در فضای سایبر، کاهش پیدا کرده و موجب ارتکاب گسترده برخی جرایم به

جرایم جنسی مجازی شده است. چنانچه این صفت در نهاد افراد جامعه کم رنگ شود، قبح برخی جرایم از بین رفته، احساس 

 یابد. و چه بسا در کثرت ارتکاب جرایم غیر سایبری تأثیر بسزایی بگذاردبازدارندگی در افراد کاهش می

 از خودبیگانگی فرهنگی 

کنند. هویت نه هویت، یعنی: شخص، فرهنگ و جامعه، هر یک در تکوین شخصیت فرد نقش مهمى را ایفا مىعناصر سه گا

ها و اجتماعات مختلف قرار گرفته و شکل هویت اجتماعى در پیوند با گروه .دهدهمتاى فرد را تشکیل مىشخصى، ویژگى بى

گرفته از باورهایی است که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او با گیری آن، متأثر از ایشان است. و در نهایت، هویت فرهنگی، بر

 .های آن، از بدو تولد تا کهن سالی جای گرفته استمحیط پیرامون و آموزه

 هاى زندگىها و سبکهاى متنوع، نقشاز آن جا که فضای سایبری، صحنه ای فرهنگى و اجتماعى است که فرد خود را درموقعیت

د زمینه ای است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در نتیجه، موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. قرار مى دهد، خو

و  هاکند. هر کس در صدد بیان اندیشههای افراد بروز میدر فضای سایبر بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه

نشان از شخصیت آن کاربر است مطرح  های شخصیر و چینش پایگاههای خویش است. از این رو، است که ساختاعالقه مندی

به  گرددجوان،های چندگانه و رشد و استحکام آن مینشدن هویت شخصی و مشخصات فردی در اینترنت موجب تقویت شخصیت

باشد، با ا مىها و درونى کردن آنهگیرى هویت او است و همواره به دنبال کشف ارزشخصوص در دوران بلوغ که مرحله شکل

شود و ناچار که در این دنیاى مجازى، هویت خویش را از انگیز و گوناگون اطالعات مواجه مىاینترنت و حجم گسترده، حیرت

سان، ممکن است برخى و شاید تعداد زیادى از نوجوانان راه را در اینترنت گم کنند و دوران طریق جستجو پیدا کند و بدین

 .16ش از پیش با بحران سپرى کنندیابى خویش را بیهویت

سن، تحصیالت، محل سکونت و حتى جنسیت در اینترنت از بین  :هاى شخصیتى ماننداز سوى دیگر، گاهى برخى از ویژگى

باشند، با مشخصاتى غیر واقعى ظاهر هاى چت مشغول گفتگو با یکدیگر مىرود؛ به عنوان نمونه، بسیارى از افرادى که در اتاقمى

این  کنند و بااند، صحبت مىاند و آن را به مخاطب یا مخاطبان خود معرفى کردهاز زبان شخصیتى دروغین که از خود ساختهشده و 

 .هاى ناشناس چه تأثیرات مختلفی بر یکدیگر دارندحال، همین شخصیت

 اعتیاد مجازی

رای های گوناگون زندگی، زمینه را بی شکست در عرصهبا دیگران، نداشتن اعتماد به نفس و به طور کلنبود روابط پایدار و صمیمی

م.( در این زمینه نشان داد که یکی از دالیل مهم اعتیاد به اینترنت  1997کند. نتایج پژوهش یانگ )اعتیاد افراد به اینترنت فراهم می

های اجتماعی با اعمالی چون تهای اجتماعی است؛ زیرا حمایکمتری دارند، به دست آوردن حمایتدر افرادی که روابط عمومی

از دیگر پیامدهاى اعتیاد اینترنتى، مشکالت خانوادگى و دآیورود به اتاق گپ زنی در میان اعضا در فضای سایبر زودتر به وجود می
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طالق مى ا براى همسر معتاد به اینترنت« بیوه اینترنتى»تأثیر آن بر روى روابط زناشویى، والدین و فرزندان است. امروزه اصطالح 

صى که شخدهد که اعتیاد به اینترنت ممکن است به فروپاشى خانواده و طالق منجر شود. شاید باور کردن اینشود. آمار نشان مى

اند، وحشتناك کند، براى کسانى که به اینترنت اعتیاد پیدا نکردههمسر خود را فقط به علت ارتباط با فرد دیگر در اینترنت ترك مى

افتد. دکتر یانگ معتقد است که اگر چه زمانْ تنها عامل تعیین کننده د؛ ولى این مسئله هر روز در دنیاى اینترنت اتفاق مىبه نظر برس

درصد از وقت خود را با جلساتى که ممکن است هر کدام  80تا  40در تعریف اعتیاد به اینترنت نیست، ولى عموماً معتادان بین 

 .کنند و این کار باعث مى شود اختالالتى در میزان و زمان خواب کاربر به وجود آیدمى ساعت طول بکشد، صرف 20حتى تا 

ش شود. این اختالل، خستگى بیترى در اینترنت بودن مصرف مىهاى کافئین براى تسهیل زمان طوالنىدر موارد شدید حتى قرص

قرار مى دهد و ممکن است نظام ایمنى بدن را ضعیف کند و  کند که کارکرد درسى و شغلى را تحث تأثیراز اندازه در بدن ایجاد مى

هاى ها آسیب پذیری بیشتری پیدا کند. افزون بر این، به علت عدم ورزش و حرکات مناسب، مشکالت عصبفرد نسبت به بیمارى

 17درد و مانند آن به وجود مى آید،مچ و درد پشت، چشم

  

 راهکار های اخالقی

 اهل بیت  الف(بکار گیری توصیه های

 حضرت امیرالمومنین در نهج البالغه می فرماید :

سرم! خود را مقیاس رفتار خود با دیگری قرار بده؛ هرچه برای خودت دوست می داری برای دیگری هم دوست بدار و هرچه پ

س به دیگران ظلم خود ناخوشایند می پنداری برای دیگران هم ناخوشایند بپندار. چنانچه دوست نداری مورد ظلم واقع شوی پ

نکن، به دیگران نیکی کن چنان که دوست داری به تو نیکی شود، و هرآنچه خود زشت میدانی در مورد دیگران هم زشت بدان، به 

 18آنچه علم نداری ولو اندك، سخن مران، و چیزی را که دوست نداری به توگویند به دیگران نگو.

کارآمدی را به همه، چه در فضای تعامالت واقعی و چه در فضای تعامالت مجازی  این فراز امیرالمؤمنین )ع( دستورالعمل بسیار

گوشزد می نماید و آن اینکه هرکسی سزاوار است خود را در موقعیت دیگران و از چشم انداز دیگران ارزیابی کند. پیامبر گرامی 

که زنا را برای او حالل کند. حضرت در پاسخ  )ص( نیز به این روش اهتمام بسیار زیاد داشتند. روزی فردی از ایشان خواست

مرد در پاسخ گفت: نه یا رسول اهلل. سپس حضرت فرمود: « آیا دوست داری در مورد شما ]ناموس شما[ نیز چنین شود.»فرمود: 

ده می نآن حضرت در این گفت وگو تلویحاً به سؤال کن« پس هر چیزی که خود بدان راضی هستی برای برادرت نیز رضایت بده.»

فهمانند که چنان که هیچ کسی دوست ندارد به مادر، خواهر، دختر و زنش تعدی شود، باید حریم نگه دارد و حرمت حیثیت 

 دیگران را بزرگ بشمارد.

 امربه معروف ونهی ازمنکر-2

                                                           
 ، ص 7های روان شناختی اینترنت، عیسی جهانگیر، ره آورد نور، شآسیب 17
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یر طباطبائی در بحث گناه و تأثآگاه سازی پیامدهای منطقی رفتار کاربران آنان را به رفتار درست و هنجارمند دعوت می کند. علّامه 

وضعی آن در سطح زندگی فردی و اجتماعی و گسترش دامنه گناه بر تمام کسانی که در یک جامعه و در سایة فرهنگ واحد زندگی 

 می کنند، بی عفتی را یادآور شده و آثار وضعی آن، از جمله تنزل موقعیت اجتماعی را گوشزد کرده و یادآور می شوند که بی عفتی

اگر در سطح اجتماعی شیوع یافت آثار اجتماعی آن ممکن است دگرگون شود و واکنش اجتماعی کمتری درپی داشته باشد، اما آثار 

 وضعی آن هیچ گاه از بین نخواهد رفت. ایشان در این باب چنین می فرمایند:

فردی است یک نوع تأثیر در زندگی فرد دارد، عفتی( امر دیگری از آدمی است مادام که عفت که یکی از امور آدمی و خالعت )بی

گیرد و مردم حاضر نیستند با او ازدواج کنند و اعتمادشان مثالً آنکه دارای خالعت و بی عفتی است مورد نفرت عموم قرار می

ا شیوع در بی عفتی ب سازند... البته این ]ازبین رفتن پیامد اجتماعیشود، دیگر او را امین بر هیچ امانتی نمینسبت به او سلب می

سطح جامعه[ تنها در مورد احکام اجتماعی است و اما احکام وضعی و طبیعی بی عفتی به جای خود باقی است؛ نسل را قطع 

آورد و مفاسد اخالقی و اجتماعی دارد. از جمله مفاسد اجتماعی اش این است که انساب و دودمان ها کند و امراض مقاربتی میمی

شود، پس شود، دیگر فوایدی که در این انشعاب ها هست عاید جامعه نمیسازد، انشعاب های قومی باطل میم میرا درهم و بره

 19شود.آثار وضعی بی عفتی که آثار سوء و مورد انزجار فطرت بشری است، خواه ناخواه مترتب می

ان های زیادی، از جمله سازمان توسعه و همکاری راه بعدی مبارزه با جرایم سایبری اقدامات بین المللی است. نهادها و سازم-3

، اینترپول و کنوانسیون اروپایی سایبر کرایم، اقدامات شایان توجهی (AIDP) اقتصادی، شورای اروپا، انجمن بین المللی حقوق جزا

م کنفرانس بوداپست بود که 2001آخرین اقدام در سال  20به منظور تحت کنترل قرار دادن جرایم رایانه ای و اینترنتی انجام داده اند

به  «در آن اغلب کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن و افریقای جنوبی و امریکا مصوبه ای را با عنوان کنوانسیون جنایات سایبر

ز ا امضا رساندند و در آن، فاکتورهایی، همچون دسترسی غیرقانونی به اطالعات رایانه ای، تخریب تعامل میان داده های سیستمی

طریق حمله به شبکه های بزرگ، دسترسی غیرقانونی به کدهای برنامه های حساس، تخطی از قوانین کپی رایت و تکثیر غیرقانونی 

نکتة قابل ذکر این است که تمام نهادهای یادشده،  21موسیقی و فیلم روی شبکة اینترنت و راه های مبارزه با آن مدنظر قرار گرفت

در نظر داشته و کمتر به جرایم اطالعاتی و هنجارشکنی های اخالقی توجه کرده اند. در این میان،  بیشتر جرایم اقتصادی را

 .کنوانسیون اروپایی سایبر کرایم در خصوص هنجارشکنی اخالقی فقط به پورنوگرافی کودکان بسنده کرده است

 

 نتیجه گیری

را تحت سلطه خود درآورده اند، یگانه راه حل موجود را تکنولوژی ها در عصر جدید حیطه های باورها و ارزش های انسانی 

است . عصر جدید، عصری است که در آن به بازگشت انسان به ارزشهای انسانی در سایه ای از دیدگاه اخالقی دینی و معنویت 

ارتباطات اجتماعی سمت مخاطب فعال، انتخاب گر می رویم و برای آن که انسان بتواند در یک جامعه رسانه ای شده، عملکرد و 
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سالم، مطلوب و مناسبی را با رسانه ها داشته باشد، باید بتواند اشکال مختلف رسانه ها را از یکدیگر تشخیص دهد و بداند در 

ارتباط با رسانه ها سواالت اساسی و مفاهیم اصولی را چگونه مطرح کند تا به مخاطبین بی سواد، بی هویت، تک ساحت، ناتوان، 

صرف و فاقد جسارت تبدیل نگردد. برای این امر الزم است با تفکر عمیق تری با پیام ها رو به رو شویم و ببینیم چه  مصرف کننده

چیز هایی از طریق رسانه ها بر تفکر و عملکرد ما تاثیر می گذارد. برای تغییر این عادت باید به سمت ارتقای سطح تعامل پویا با 

به رسانه ها نجات دهیم. بهترین راه آگاه سازی، باال بردن سطح سواد رسانه ای است؛ زیرا سواد رسانه پیام برویم و خود را از اعتیاد 

ای به ما گوشزد می کند تا از اندیشه های عمقی و گسترده نگر حرکت کنیم و به راحتی افسار اندیشه مان را به دست رسانه ها 

  نسپاریم.
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