
 

 های مطلوب استفاده از فضای مجازی شیوه
  *والمسلمین محمدعلی محسن زادهاالسالمحجت

 اشاره 

ها ناـوذ کـرده به متن خانواده یمجاز یها، فضاشرفتیش پیهمگام با افزا
ـ  یمختلف آموزش، بهداشت، تجـارت و خـدمات ادار یهاو در حوزه

ها و آحاد  امعه روبرو شده است. امکانات کرد مثبت دولتی، با رویکار
قـت بـوده کـه سـاکنان روسـتاها و نقـا  ین حقیمشو  ا یمجاز یفضا

گـر خواهـان ید یشهرها از منظرک منظر و شهرها و کالنیمحروم نیز از 
ش ی، سـبم افـزا«ملـت»ـ « دولت»ۀ یدوسو ین عزم ملیآن باشند. ا ی د
ران یـه است. در کشـور ادر  وام  مختلف شد یمجاز ی  ناوذ فضایسر

 55ش از ینترنت، کاربران به بـیا یت توسعۀ ملیرینیز مطابو آمار مرکز مد
 9اند.دهیون نار رسیلیم

                                                                                       

 .*  عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
 8313: در پایان سال ۲3/4/8314، تاری  دسترسی: «متما». خبرگزاری مهر به نقل از 9

یـونی( در ایـران کـاربر میل 51نار )از  معیت  1۲2هزارو  164میلیون و  11شمسی، 
  معیت کشور است. % 14/53اینترنت هستند که معادل
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مطلـوب  یهاوهیشـ یبررسـ یاست برا ین نوشتار آمده، تالشیآنچه در ا
ها که با رویکـرد قـرآن و سـنت مید بر رف  آسیاستااده از این فضا با تأک

 .انجام شده است

 ن ینو یهابا رسانه یسنت یهاابل رسانهتق

 یبعـدگـرا و تـکه،  مـ یسوکیت خود یل ماهیبه دل یسنت یهارسانه
طـور کـه موا هند؛ همـان ییهاتیام با محدودین در انتقال پیهستند؛ بنابرا

ها روبـرو امینش و  ستجو در متن پیی در گزیهاتیکاربرانشان با محدود
و امکانـات  یتـالیجیت دیـل ماهیمدرن، به دل یهاهستند. در مقابل رسانه

و  یریپـ نشی، تنوا در بسترها، گزیگیچندسو یشده در ابزارها داراارائه
را  یسنت یها، رسانه«یانتشار خط»شدن هستند. از آنجا که ساختار ی هان

انـد، افـزون بـر آورده یرو یرخطـیغ یو بـه انتشـار محتـوا ح ف کرده
شـدت بـه چـالش را بـه یسـنت یهاود، رسـانهان خـیم ییگراش همیافزا
د، یـنوپد یکهـن در ابزارهـا یابزارهـا یاند. با ادغـام کارکردهـادهیکشان
ن یـرقـم زده شـده و سـن کـاربران ا یادر سواد رسـانه یدیم  دیمااه

ن ابزارهـا از یـشگرف، ا یهاشرفتیتر آمده و با استااده از پنییدستگاه پا
ن یتربـا سـاده یضـرور یبه محصـوالتمت یقلوکس و گران یمحصوالت

 خدمات و ارتباطات بدل کرده است.

 های روشمند از فضای مجازی. استفاده1

 ن هدفییالف( تع

م؟ بـرای مثـال یهسـت یدقت مشخص شود دنبال چـه هـدفد بهیتر باشیپ
نـام در ثبـت»ا یـم یداشته باش« ران و  هانیبر اخبار ا یمرور»م یخواهیم
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اطالعـات  یگـردآور»ا بـه دنبـال یـمدنظر است « اهدانشگ یآزمون ورود
از هـدف،  یاز تخطـ یخـوددار یم. بـرایهست« یدر موضوا خاص یعلم
اصالح رفتار به  ین کرد که به عنوان اهرم فشار براییتع یامهیتوان  ریم

شـنهادی ین مهـم، پیـبـه ا یابیدسـت یبرا« ن ر»کار گرفته شود. استااده از 
ن بــوده اســت؛ بــرای مثــال در یز چنــیــن نبزرگــا ۀریاثــربخش اســت. ســ

ن ر کرده بودند در »خوانیم: یم« ره» یبرو رد یاّله العظمتیآ ۀنامیزندگ
رنـد. یک سـال روزه بگیـکه نتوانند خشم خـود را کنتـرل کننـد،  یصورت
رب  بـه یبـ یهـاحرف یاز شاگردانش که در مباحثه علمـ یکیبه  یروز

حـرام(  یال تمام )بـه  ـز روزهـاک سیکرده بود؛  یزد، تندیموضوا م
 9«.روزه گرفته بود

 ایرسانه سواد برای ارتقای سازیب( فرهنگ

 از حمایـت پویا، و سالم محیطی آوردنفراهم برای رسیدن به این هدف و
 اسـاس بـر مشارکت  ـدی کـاربران با ایمن و ماید سالم، محتوای تولید

 مجـازی فضـای کـردنبرای ایمـن و تالش ایرانی -اسالمی هایشاخص
 اقشار  امعه ضروری است. ۀهم برای

 گریهای انتخابج( استفادة بهینه از فرصت

، نـوا خـانوادگیاز  هاییشدن آن به محی ها و حتی منتقلگسترش رسانه
اخالقیـات را  ۀای از رابطـهای تازها تماعی، اقتصادی و تجاری برداشت

انی به و ود آمده اسـت. از های فراووسیله نگرانیبا آن طرح کرده و بدین
 گریانتخـاب فرصـت مجـازی، هـای فضـایسوی دیگر یکی از ویژگی

 قـرار مخاطبـان اختیـار در را امکانـاتی ایـن فضـا کـه معنا این به 2است؛
                                                                                       

 .6۲،   اّله ابوالقاسم خزعلیخاطرات آیتپور، . حمید کرمی9
 .۲51،   شناسی انحرافات ا تماعی امعه. منوچهر محسنی، 2
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 از فضـا ایـن در بتواننـد ا تمـاعی مختلـف طبقات به تو ه با تا دهدمی
ــایموقعیت و هامحــدودیت ــا خــود ه ــادی حــد ت ــور زی ــ و عب  درتق

   .باشند داشته گریانتخاب

  کاربران بهینۀ مشارکت برای د( بسترسازی

در  سـالمت، ایمنـی ارتقـای در کـاربران فعـال مشارکت برای بسترسازی
 آن از اسـتااده اسالمی،  مهوری نرم قدرت گسترش فضای مجازی برای

 هـایزبان بـه بومی کشـور فرهن  معرفی و المللیبین فعال دیپلماسی در
منـد های مطلوب و نظامتواند یکی دیگر از استاادهدنیا که همگی می روز

 از فضای مجازی باشد.

 بنیانهای دانشفعالیت هـ(

کـردن آسـان و اقتصـادی محـرک در  ایگـاه موتـور فضا از این استااده
روزآمـد  هایآوریفن به کشور برای تجهیز تالش بنیان،دانش هایفعالیت
 و منـاب  و اتـالف هاهزینـه برای کاهش ویژهبه رتب ،م هایحوزه در دنیا

رو در استااده از فضای مجازی اهـداف ذیـل در وری. از اینبهره افزایش
 یکـدیگر با کشور اندیشمندان علمی ارتباطات گسترش باشند:اولویت می

 خردمندانـه مدیریت گ اری،سیاست فرآیند در المللیبین اندیشمندان با و
 روبرویـی بـا در هوشمندی برای ارتقای   کشور مجازی یفضا مدیریت و

 فضـای هایفرصت از استااده بنابراین لزوم .عرصه این پرشتاب تحوالت
 از ناشی مخاطرات مدیریت و کشور ۀبرای توسع آن کاربستنبه و مجازی

  هــت در نظــام مختلــف هــایبخش همــاهنگی و ســازییکپارچه و آن
 به منجر مجازی، فضای گرایهم مدیریت و ریزیبرنامه و گ اریسیاست
 فضـای عـالی شـورای تشـکیل بـر مبنی رهبری معظم مقام حکم صدور
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 9.شد 9310 سال اساند 97 در مجازی

 مدیریت زمان و(

 یبی رفتارین هدف، منجر به ظهور آسییها بدون تعگ ار در رسانهوگشت
نامند. در یپوچ( م ی)وبگرد 2ن یسرفشد که آن را وب« وب»در کاربران 

د از یـرش بازدیاست و خ  سـ یزیداند دنبال چه چیکاربر نم یگردپوچ
م شـده یتنظـ« دیـد، خـوش آیش آیهر چه پ»مختلف با قانون  یهاتیسا

 است. 
ــ ــدان وفــادار بمــانیــیش ســقف حضــور را تعیاگــر از پ م، ســبم ین و ب
اسـت  یم شـد. گاتنـیخـواه یمجـاز یبا فضا یاهوشمندانه یخودکنترل

و هم سقف روزانـه انجـام  یباید هم به صورت مورد ین سقف زمانییتع
َذَا»آمـده اسـت:  علـیبا از امام یز یتیدر روا یزیرگیرد. دربارۀ برنامه ِّ

َُ َالل َ َخََََأَراَد َالت ررْدبَِیالت ررْدبََِاِاقْتَِصرراَدََوَُحْسررنَََراًََألَْهَمررهَُْیرربَِعْبررد  ِرََوَیِرََوََجن بَررُهَُسرروَء
ْسَراف  و رویانـهیم ،خـوبی بخواهـد ایبنـدهبـر  خداونـدهـر گـاه  3؛«اْْلِ
ور چاره د  ـ  اندیشی نیکو را به او الهام کند و او را از بد اندیشی و اسـراف ب
 دارد.
 بـودن رهیـبک گنـاه و اسراف م مت در اتیروا و اتیفراوانی آ به تو ه با
 .نشویم بزرگ گناه نیا گرفتار است ستهیشا آن،
ََعلَررییََْشررََأَدلَُ» :اینــدفرممی یعلــ امــام ََُِء  َالَْعْقرر  0؛«ریالت ررْدبََُِحْسررنَََُغررَزاَرِة
 است. ینگرعاقبت کین ،یخردمند لیدل نیتربزرگ

                                                                                       

 .۲1۲،   غرر الحکمواحد آمدی، . عبدال3
 .۲2۲. همان،   0



81    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

ن بـه امـر یخـانواده، والـد یت زمان  اعضـایریمد ید تو ه داشت برایبا
و  یعـاطا یازهـایبـرای پرکـردن خـ  ن یخـانوادگ یهابرنامـه یطراح

 یالزم و تعامالت خـانوادگ یهایجاد سرگرمیاده با اخانو یارتباطات فرد
 مانند سار و ... اقدام کنند.

 یمجاز یفضا در ز( اخالق

 فضـای در مجـازی هـایهویت با اشخا  اطالعات آوریفن در امروزه
 در را خـا  خـود کاربردهـای کـه هـویتی شـوند؛می ظاهر الکترونیکی

باور  برخی باشد. داشته  خا کارآمدی تواندمی و دارد الکترونیک محی 
 روبـرو هم با مستقیم هاانسان مجازی فضای در که این دلیل تنها به دارند
 مثـل عـالم، ایـن» در واق  ندارد؛ اما موضوعیت اخال  به پایبندی نیستند،
و  انـدازه همـان بـه کنـیم،می تعبیر حقیقی عالم به آن از آن که مقابل عالم
 حقوقی تکلیای، احکام و نبایدها باید احکام   عال م   در هم آن، از بیش شاید
 کـرده تولیـد پرسـش هـاو ارزش و نشایدها شاید عا لم   در هم و الزامی و

 کننـد،می رعایـت را اخـال  کـه گروهـی آن حقیقی زندگی در» 9«.است
 کسـانی چنـین .شـوندمـی نامیـده دانآداب و باتربیـت  اافتـاده، افرادی
 نسـل اخالقـی آداب و دهنـد انجام رفتاری انو چه مکانی هر در دانندمی
 مجـازی فضای اما شود؛می  امعه منتقل افراد بین سینه به سینه و نسل به

 سنت در روشن ایسابقه اخالقی آداب مصادیو که است  دیدی ا تماا
 2«.است نشده منتقل نسل به نسل و ندارد

                                                                                       

، بـا موضـوا: چنـد «منطـو فهـم دیـن»اکبر رشاد، برگرفته از وبالگ شخصی . علی 9
 پرسش فلسای در مورد سایبرنتیک و فضای مجازی.

 ، 8313مهر  ۲، «پورهای منشور اخالقی فضای مجازی: گاتگو با عزیز نجفناگاته. »2



   89  های مطلوب استفاده از فضای مجازیشیوه 

 غـرب هـان  در مـوارد ایـن از به برخی ا تماعی، سوء تأثیرات دلیل به
 فضـای ۀویـژ اخالقی کدهایی از آنها پیشگیری برای شده، بیشتری تو ه
 محـی  شـهروندان اخالقـی الزامـات بیـانگر کـه اندشده طراحی مجازی
 بـا ها،دستورالعمل این با تو ه به رویکرد سکوالری مبانی اما اند؛مجازی
 الهـی انهستی و انس به ما نگاه بود. چنانچه خواهد متااوت دینی رویکرد
 .بود خواهد الهی هاییافته بر مبتنی ما امور تدبیر باشد،

 یمجاز یها در فضا. چالش2

 ای الف( انحرافات رسانه

ها نقش مهمی در بروز انحرافات اجتماعی دارند. نقتش لویزیزتی  رسانه»
فقط اخبتار را بته های دزداری نهدر ازن زمینه بسیار بااهمی  اس . رسانه

کاری توانند به دستاطالعات تصویری می برند، بوکه از طرزقها میخانه
 9«.ما دست بزنند ۀدر احساس و عقید

 تعرض نداشتنب( محدودیت

 امر این و کرد تعرض هاحریم به توانمی اینقطه هر از ی مجازیفضا در
 عـالم در شـکنیحریم خطرهای و هادشواری. نیست قرب مکانی مستلزم
 محـی  در ایـن. شـود نـاقض فرد مان  تا نیست کار رد نیز عینی و واقعی

گونه کـه: گهگـاه کـاربران بـدون شود؛ بدینمی  هانی اطالعات چرخش
دارنـد و ناخواسـته در یگـام برم یمجاز ی، در فضایتیتو ه به نکات امن

است مطابو قـانون،  یهیافتند. بدیم یا قانونی یتیامن یهامیآس یدام برخ
ف یت فرد در قبال وظـاین، مو م سلم مسئولیقواناز  یاطالعی هل و ب
از  هـل بـه  یناش یا خطایارتکاب  رم  ۀخود نخواهد بود و بهان یقانون

                                                                                       

 .۲58،   شناسی انحرافات ا تماعی امعه. منوچهر محسنی، 9
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م فـرد مرتکـم اعمـال یست و امکان تعقیاو ن یهاتیقانون، راف  مسئول
پیوندهای متعدد »همواره و ود دارد. از طرفی  یمجاز یمجرمانه در فضا

ات لخوف زا لجاوز به حقتی  خوییتی را خطر ،هاو مضاعف با شبکه
اطالعتالی بته حتدا وی از امنیت  نیتاز دارد. بتا  ۀافیازش داده اس . جامع

لیا  از ستر   ستار ین حذف یندو  نسیز و  رارنداد  پیل در آ  نمی
هتای کنتینی کستانی هستتند بته ها جویگیری کرد. سار ین بانکاز بانک

کننتد، هتا نوتیم مییکی بانتکهتای انویرمتالشکل خالفکارانه در شتبکه
های بانکی مشترزا  را بررسی کنند و آ  را بته نوت  های حسابمیجیدی
انتقتال  ،های دزگری که معمیالً در ختار  از آ  کشتیر  ترار داردحساب
هـا را مـورد ها اطالعـات بانـکتوانند با استااده از ویروسآنان می دهند.

«. آن مبادرت بـه اخـاذی نماینـد تخریم قرار دهند یا با تهدید به تخریم
قـانون »و « قـانون مطبوعـات»، «یاانهیم رایقانون  را»پس اطالا کامل از 

« یمجـاز یمجرمانه در فضـا یو محتوایمصاد»در کنار « یمجازات اسالم
 یدادسـتان» یهـاکاربران الزم است که برای مثال کتـم و وبگاه ۀهم یبرا

 . است یقابل دسترس« س فتایپل»و « کشور

 ایج( دزدی رایانه

های رزیپردازنتده را از زتک ای ممکن است قطعات چیپمجرمان حرفه»
نقـدکن  های پـولزور بـازکردن ماشـینمیی بارگذاری شده زا حتی بتا بته

سـارقی  9«.در خار  از دیوارهای یک مرکز خرید سـرقت کننـد «»
فروشـی خـردههای لـوح فشـرده که توانسته بود قال )رمز عبور( سـامانه

                                                                                       

های های جدزد و چالشآوریفن». نجمه کاراندیش و سیدآرمین ابریشمی اسکویی، 9
رسانی، یابی و اطالاماهنامه اطالا ،«روی استواده از آنها در عور وا عی  مجازیپیش

 .23، ص71شماره 
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کارت اعتباری مشتترزا   ۀالمووی را بشکند و سیودهیار شماراینترنتی بین
هنگامی که مأموران ا رایی شرکت از تقاضای با  سر بـاز  را دزدزده بید.

تدری  روی اینترنت برای دیگران گ اشـت و فروخـت زدند، او آنها را به
 9و متوقف شد. تا غیرقانونی کارت خود را شارژ کنند تا اینکه تمام

 خشونت د(

و ستینما در  وزژه لویزیزتی ها و بههای خشین  در رسانهصحنه ۀمشاهد
های مختوتف عومتی را بته ابتراز هازی از متخووین رشتهگروه ،میاردی

 های ازنترنتی واداشته اس . نگرانی در ساز 

 یگردو هرزه 2نگاریهـ( هرزه

های مغـایر بـا شـئون ه صـاحهاز اتهامات اینترنت، تسـهیل دسترسـی بـ»
در مقابله با این مسئله در برخی از کشورها، کنتـرل  اس . هرچنداخالقی 

انتد  امتا ها را توصـیه و عمـل کـردهبر دسترسی به برخی از ایـن سـایت
کننـده در نگران یاز  مله رفتارها 3«.همگا  بر ازن نکته لیافق نظر ندارند

مراد از این محتوا آن است کـه:  است.« مستهجن» ی، محتوایمجاز یفضا
بـه « مسـتهجن» یکند؛ محتوایاقدام م یا برهنگی یات  نسیعمل ۀبه ارائ»

 فقهـا مشهور اعتقاد به 0«.شودیز اطال  میانگشامل موارد شهوت یمحتوا
 د،یـنما کتـر را وا بـی ایـ شـود یحرامـ فعـل مکمرت هک یشخص هر»

   5«.است یریتعز مجازات مستحو
                                                                                       

 .33 – 3۲. همان،   9

 .۲51،   شناسی انحرافات ا تماعی امعه. منوچهر محسنی، 3
نگاری در فضـای بررسی فقهی و حقوقی هرزه». حسینعلی بای و بابک پورقهرمانی، 0

 .11،   ۲3، فصلنامه حقو  اسالمی، شمارۀ «مجازی
 .141،   ۲، چ 4؛   شرائ  االسالم.  عار بن حسن حلی؛  5
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 بـه تـوانیمـ ،ینگـارهرزه از است عبارت هک یپورنوگراف دربارۀ حرمت
 اثـم بر اعانه و سرّ  یافشا فحشا، حرمت ۀاشاع حرمت لیقب از یچند امور

 رد.ک استدالل

  فحشا اشاعۀ

هذِ  :فرمایـدمـی راتکمن ۀاشاع قاصد افراد ۀدربار قرآن هوَن َأْن يُ َن يِإَن  اَل  ِحُب 
ذِ  یاْلَفاِحَشُة فِ  َع یَتِش  نْ  یٌم فِ یآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َألِ  َن ياَل  آنـان کـه  9؛ا َواآلِخهَر ِ یَ الُد 

آنهـا را  ،دارند میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابددوست می
 .در دنیا و آخرت ع ابی دردناک خواهد بود

ْفَشرااَاَََسرِمعََََوََمنَْ»است:  نیز آمده تییروا در ََ  2؛«َُاَاراأََََمرنَْکَََانََکَرفَاِحَشرًةََف
 کنـد، فـاش را آن و بشـنود یشخصـ مـورد در را یرکمن امر هک یشخص
 آن خواهد بود. مکمرت همانند
 عمـل و بـارزیمصاد از ی نس اعمال شینما ای انیعر ریتصاو دادنشینما
 از متخـ  راتیـتعز بـاب در فقهـا مشهور یمبنا طبو نیاست؛ بنابرا حرام
َُ ََُِّکَُِلََرَُیَِاَلت عز» ۀقاعد  مجـازات عمـل نیـا مکمرت یبرا توانی، م«َحرر  َ مََُِفع
 3داد. قرار ریتعز

 . احکام شرعی 3

 ن دولت اسالمییالف( مخالفت با قوان

« حـرام» ین دولت اسالمید، مخالات با قوانیمطابو آرای مرا   معظم تقل
 ل شرعا  ممنوا است:ین اقدامات ذیاست. بنابرا

 ؛یبردارـ کاله
                                                                                       

 . 81 . نور: آیۀ9
 .۲16،   8۲،   وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 2
 .141و    141،   قواعداالحکام، . حسن بن یوسف حلی3
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 ؛ یو معنو یماد یهاییـ سرقت دارا
ا اسـتااده از یـ ینترنتـیا یهاتیسـا هلترشکن برای مشـاهدیـ استااده از ف

 لترشده.یف یافزارهانرم
 یااّله خامنـهن موضوا از آیـتیک استاتای مرتب  با ایدر این بخش تنها 

 شود.ی)مد ظله العالی( ارائه م
 یکلـ طورو به یرانندگ یین و مقررات راهنمایمخالات با قوان: 9137 س
ن از یا موارد ترک عمـل بـه قـوانیدارد؟ و آ یچه حکم ین دولتیقوان ۀهم

 شوند؟یاز منکر محسوب م یموارد امر به معروف و نه
طـور کـه بـه  ین و مقررات و دستورات دولت اسالمی ( مخالات با قوان

 ید شـوراییـوض  شده و مورد تأ یاسالم یم توس  مجلس شورایمستق
مربوطـه وضـ   ینهادهـا یا با استناد به ا ازه قانونید اننگهبان قرار گرفته

ست و در صورت تحقّو مخالاـت توسـ  یز نیکس  اچیه یاند، براشده
از منکـر الزم  یو نه ییگران ت کر و راهنماین خصو ، بر دیدر ا یفرد
 9(.از منکر ی  نهیبا و ود شرا) است

 ب( هتک حرمت مسلمانان

عات و ... سـبم هتـک یها، شـاها، صوتلمیر، فیاخبار، تصاو ینشر برخ
نـی، حـرمتش از حرمـت کعبـه ید یهـااحترام مسلمان است که در آموزه
ِمنَُ»فرمـود:  باالتر اعالم شده است. امام صـاد  ْْ َُحْرَمرًةَِمرنََََأْعَظرمََُالُْمر

 احترام مؤمن از احترام کعبه باالتر است. 2؛«ْعبَةَِکََالَْ
 یا مجـازیـ یقـیحق یبه فضا یصرو حاظ حرمت مسلمان اختصااز این

 ره است. یندارد و در هر دو حالت، گناه کب
                                                                                       

 .8115، سؤال ا وبة اإلستاتائاتای، . سیدعلی خامنه9
 .11، ح ۲5،  8،   الخصال. محمد بن علی ابن بابویه )شی  صدو (، 2



81    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

 مبتذل  یمشاهده محتوا یج( حکم شرع

 لم مبتذل:یدن فی* د

کننـد، در یمـ یرمسـلمان در آن بـازیشتر زنـان  غیلم مبت ل که بینگاه به ف

 دارد؟ یک انسان نشود، چه حکمیکه سبم تحر یصورت

بـا تو ـه بـه : (یستانیو س یزیت عظام تبرایمرا   )به  ز آ ۀهم:  واب

ارتکـاب گنـاه اسـت،  ۀز و مقدمـیبرانگشهوت ها،لمینگونه فیدن اینکه دیا

 9نگاه به آنها حرام است.

ا یـک شهوت بر حـرام یکه مو م تحر ییهالمینگاه به ف: یزیاّله تبرتیآ

 2.ستیز نی  فساد در  امعه باشد،  ایترو

ن با شهوت و خوف وقوا در حرام، حرام است کردنگاه: یستانیاّله ستیآ

ا  وا م اگر بدون شهوت و خوف وقـوا درحـرام ین بنابر احتیو همچن

 3.باشد

 مبتذل به صورت ناخودآگاه یهادن عکسی* د

ر یشود که نـاگزیم دهیمبت ل د یهااز مقاالت، عکس یدر کنار برخ یگاه

 ست؟یشما چ ییم، راهنمایدن آنها هستیاز د
اگر به طـور : دی، فاضل و وحیستانیس ،یا، خامنهیزیم امام، تبرات عظایآ

                                                                                       

،   ۲،    ام  االحکـام؛ صافی، 8815س ، ا وبة االستاتائاتای، . سیدعلی خامنه9

؛ استاتا از دفتـر: نـوری، امـام، 8538و  85۲1، س 8،    ام  المسائل؛ فاضل، 8585

 بهجت، وحید.

 . 8621و  8623، س استاتائات. تبریزی، 2
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نگاه به آن بـا قصـد لـ ت  یاتد، اشکال ندارد؛ ولیتان به آن بچشم یاتااق
ا  وا م، بدون قصد ل ت و ترس افتادن به گناه، یحرام است و بنابر احت

 9.ستیز نی ا
تان بـه چشم یاگر به طور اتااق: ی، مکارم و نوریات عظام بهجت، صافیآ

 (هر چند بدون قصد لـ ت) به آن ینگاه عمد یاتد، اشکال ندارد؛ ولیآن ب
 2.ستیز نی ا

 یگردغلبه بر هرزه ی. راهکارها4

  یخداباور الف(

خداوند  یعنی« تو ه به مبدأ»، ین عامل ممانعت ناس از هرگونه گناهیاول
، مقتـدر، ریمالـک، عـالم، بصـ»از  ملـه  او است؛ یهایژگیو تو ه به و

، یفراموشـباید انسان همواره دقت داشته باشد کـه خـدا«. روز  زا یقاض
 خداوند خواهد کشاند: یتیاز چتر حما یهولناک دور ۀانسان را به ورط

 حـّظ ) هـم خـدا کردنـد، فرامـوش را خدا کلیبه که نباشید آنان مانند و»

 حقیقـت بـه آنـان بـرد، یادشـان از را آنهـا ناـوس( ابدی بهره و روحانی

 3«.عالمند بدکاران

 طانیبردن به خداوند از شر شب( پناه

تِ  َقاَل هاست: انسان ۀخوردطان دشمن قسمیش ْغِو  َک َفِبِعزَّ ُهْم يَ ََلُ  0َن یَأْجَمعِ  نَّ

                                                                                       

؛ 8384، س ا وبـة االسـتاتائاتای، ؛ خامنـه8525،   ۲،    ام  االحکام. صافی، 9
 ؛ استاتا از دفتر: وحید. 8538،  8،   ام  المسائل فاضل، 

 .۲26و  ۲21. سیدمجتبی حسینی، رساله دانشجویی،   2
 .81. حشر: آیۀ 3
 . 1۲ آیۀ .  :0



88    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

 یَتنيْ َأْغهَو  َفِبما قاَل اتن انسان استااده خواهد کرد: یفر یبرا یو از هر راه
ْقُعَدنَّ  : گاـتو تعالی  کطان به خداوند تباریش 9؛َم یْسَتقاْلُم  ِصراَطَک  َلُهْم  ََلَ

نم سـر راه اوالد آدم و ینشـمن هم البتـه مـی ،ردىکه مرا اغوا کبه سبم آن
 .م تو قدم نگ ارندیه در صرا  مستقکنم کرى میی لوگ

ُهْم یَ آلتِ  ُثمَّ   َتِجُد  ال َو  َشماِئِلِهْم  َعْن  َو  ماِنِهْم يْ أَ  َعْن  َو  َخْلِفِهْم  ِمْن  َو  ِهْم يديْ أَ  ِن یْ بَ  ِمْن  نَّ
آنگاه از پیش روی و از پشت سر و طـرف راسـت و  2؛َن يشاِكر َأْكَثَرُهْم 

آیم )و هر یک از قوای عامله و ادراکـی آنهـا را بـه میـل چپ آنان در می

 .کشم(، و بیشتر آنان را شکرگزار نعمتت نخواهی یافتباطل می

 اد مرگیج( 

از  یقـیمـرگ، سـبم درک عم ۀحظـا و لیـات دنیـح یریتو ه به فناپـ 

 است. یات اخرویف انسان در قبال حیوظا

َهَواتََُِتَیمَِیََُالَْمْوتََِرَُکَْذَِ» :فرمود امام صاد  ََمنَاِبرَتََقَْطرعَُیَََوَََالرن فِْ ََیِفرَالش 

ََََیقَوَِّیََُوَََالْغَفْلَةَِ ََِبَِمَواِعدََِالْقَْل بْعَََِرقَ یََُوَََََُعالَیَالل َ َْطِفر َُیََُوَََالَْهرَو ََم َََأعََِْسرَُکَْیَََوَََالط 

نَََْحقِّرَُیََُوَََالِْحْرصََِنَارََ َویََالد   رانـد،یممی را ناـس هاىخواهش مرگ ادی 3؛«... ا

 رویـن خـدا هاىوعـده بـا را دل ند،کمی نکشهیر را غالت هاىگاهشیرو

 ند،کشـمی درهـم را هـوس هـاىپرچم سازد،می کناز را طب  بخشد،می

 ند و .... .کمی کوچک نظر در را ایدن سازد،می خاموش را حر  آتش
 

                                                                                       

 .86. اعراف: آیۀ 9
 .85آیۀ  . همان:2
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