شیوههای مطلوب استفاده از فضای مجازی
حجتاالسالموالمسلمین محمدعلی محسن زاده

*

اشاره

همگام با افزایش پیشرفتها ،فضای مجازی به متن خانوادهها ناـوذ کـرده
و در حوزههای مختلف آموزش ،بهداشت ،تجـارت و خـدمات اداری ـ
کاری ،با رویکرد مثبت دولتها و آحاد امعه روبرو شده است .امکانات
فضای مجازی مشو این حقیقـت بـوده کـه سـاکنان روسـتاها و نقـا
محروم نیز از یک منظر و شهرها و کالنشهرها از منظری دیگـر خواهـان
دی آن باشند .این عزم ملی دوسویۀ «دولت» ـ «ملـت» ،سـبم افـزایش
سری ناوذ فضای مجازی در وام مختلف شده است .در کشـور ایـران
نیز مطابو آمار مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت ،کاربران به بـیش از 55
میلیون نار رسیدهاند.

9

* عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

.

 .9خبرگزاری مهر به نقل از «متما» ،تاری دسترسی :8314/4/۲3 :در پایان سال 8313
شمسی 11 ،میلیون و  164هزارو  1۲2نار (از معیت  51میلیـونی) در ایـران کـاربر
اینترنت هستند که معادل % 53/14معیت کشور است.
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آنچه در این نوشتار آمده ،تالشی است برای بررسـی شـیوههای مطلـوب
استااده از این فضا با تأکید بر رف آسیمها که با رویکـرد قـرآن و سـنت
انجام شده است

.

تقابل رسانههای سنتی با رسانههای نوین

رسانههای سنتی به دلیل ماهیت خود یکسویه ،مـ گـرا و تـکبعـدی
هستند؛ بنابراین در انتقال پیام با محدودیتهایی موا هند؛ همـانطـور کـه
کاربرانشان با محدودیتهایی در گزینش و ستجو در متن پیامها روبـرو
هستند .در مقابل رسانههای مدرن ،به دلیل ماهیـت دیجیتـالی و امکانـات
ارائهشده در ابزارها دارای چندسویگی ،تنوا در بسترها ،گزینشپـ یری و
هانیشدن هستند .از آنجا که ساختار «انتشار خطی» ،رسانههای سنتی را
ح ف کرده و بـه انتشـار محتـوای غیرخطـی روی آوردهانـد ،افـزون بـر
افزایش همگرایی میان خـود ،رسـانههای سـنتی را بـهشـدت بـه چـالش
کشانیدهاند .با ادغـام کارکردهـای ابزارهـای کهـن در ابزارهـای نوپدیـد،
مااهیم دیدی در سواد رسـانهای رقـم زده شـده و سـن کـاربران ایـن
دستگاه پایینتر آمده و با استااده از پیشرفتهای شگرف ،ایـن ابزارهـا از
محصوالتی لوکس و گرانقیمت به محصـوالتی ضـروری بـا سـادهترین
خدمات و ارتباطات بدل کرده است.
 .1استفادههای روشمند از فضای مجازی
الف) تعیین هدف

پیشتر باید بهدقت مشخص شود دنبال چـه هـدفی هسـتیم؟ بـرای مثـال
میخواهیم «مروری بر اخبار ایران و هان» داشته باشیم یـا «ثبـتنـام در

شیوههای مطلوب استفاده از فضای مجازی
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آزمون ورودی دانشگاه» مدنظر است یـا بـه دنبـال «گـردآوری اطالعـات
علمی در موضوا خاصی» هستیم .بـرای خـودداری از تخطـی از هـدف،
میتوان ریمهای تعیین کرد که به عنوان اهرم فشار برای اصالح رفتار به
کار گرفته شود .استااده از «ن ر» برای دسـتیابی بـه ایـن مهـم ،پیشـنهادی
اثــربخش اســت .سـیرۀ بزرگــان نیـز چنـین بــوده اســت؛ بــرای مثــال در
زندگینامۀ آیت هّال العظمی برو ردی «ره» میخوانیم« :ن ر کرده بودند در
صورتی که نتوانند خشم خـود را کنتـرل کننـد ،یـک سـال روزه بگیرنـد.
روزی به یکی از شاگردانش که در مباحثه علمـی حرفهـای بـیرب بـه
موضوا میزد ،تندی کرده بود؛ یک سال تمام (بـه ـز روزهـای حـرام)
9
روزه گرفته بود».
ب) فرهنگسازی برای ارتقای سواد رسانهای

برای رسیدن به این هدف و فراهمآوردن محیطی سالم و پویا ،حمایـت از
تولید محتوای سالم ،ماید و ایمن با مشارکت ـدی کـاربران بـر اسـاس
شاخصهای اسالمی -ایرانی و تالش برای ایمـنکـردن فضـای مجـازی
برای همۀ اقشار امعه ضروری است.
ج) استفادة بهینه از فرصتهای انتخابگری

گسترش رسانهها و حتی منتقلشدن آن به محی هایی از نـوا خـانوادگی،
ا تماعی ،اقتصادی و تجاری برداشتهای تازهای از رابطـۀ اخالقیـات را
با آن طرح کرده و بدینوسیله نگرانیهای فراوانی به و ود آمده اسـت .از
سوی دیگر یکی از ویژگیهـای فضـای مجـازی ،فرصـت انتخـابگری
است؛ 2به این معنا کـه ایـن فضـا امکانـاتی را در اختیـار مخاطبـان قـرار
ال ابوالقاسم خزعلی،
 .9حمید کرمیپور ،خاطرات آیت ه ّ
 .2منوچهر محسنی ،امعهشناسی انحرافات ا تماعی،

.6۲
.۲51
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میدهد تا با تو ه به طبقات مختلـف ا تمـاعی بتواننـد در ایـن فضـا از
محــدودیتها و موقعیتهــای خــود تــا حــد زیــادی عبــور و قــدرت
انتخابگری داشته باشند.
د) بسترسازی برای مشارکت بهینۀ کاربران

بسترسازی برای مشارکت فعـال کـاربران در ارتقـای سـالمت ،ایمنـی در
فضای مجازی برای گسترش قدرت نرم مهوری اسالمی ،اسـتااده از آن
در دیپلماسی فعال بینالمللی و معرفی فرهن

بومی کشـور بـه زبانهـای

روز دنیا که همگی میتواند یکی دیگر از استاادههای مطلوب و نظاممنـد
از فضای مجازی باشد.
هـ) فعالیتهای دانشبنیان

استااده از این فضا در ایگـاه موتـور محـرک اقتصـادی و آسـانکـردن
فعالیتهای دانشبنیان ،تالش برای تجهیز کشور به فنآوریهای روزآمـد
دنیا در حوزههای مرتب  ،بهویژه برای کاهش هزینـهها و اتـالف منـاب و
افزایش بهرهوری .از اینرو در استااده از فضای مجازی اهـداف ذیـل در
اولویت میباشند :گسترش ارتباطات علمی اندیشمندان کشور با یکـدیگر
و با اندیشمندان بینالمللی در فرآیند سیاستگ اری ،مدیریت خردمندانـه
و مدیریت فضای مجازی کشور برای ارتقای هوشمندی در روبرویـی بـا
تحوالت پرشتاب این عرصه .بنابراین لزوم استااده از فرصتهای فضـای
مجازی و بهکاربستن آن برای توسعۀ کشور و مدیریت مخاطرات ناشی از
آن و یکپارچهســازی و همــاهنگی بخشهــای مختلــف نظــام در هــت
سیاستگ اری و برنامهریزی و مدیریت همگرای فضای مجازی ،منجر به
صدور حکم مقام معظم رهبری مبنی بـر تشـکیل شـورای عـالی فضـای

شیوههای مطلوب استفاده از فضای مجازی

مجازی در  97اساند سال  9310شد.
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9

و) مدیریت زمان

گشتوگ ار در رسانهها بدون تعیین هدف ،منجر به ظهور آسیبی رفتاری
در کاربران «وب» شد که آن را وبسرفین ( 2وبگردی پوچ) مینامند .در
پوچگردی کاربر نمیداند دنبال چه چیزی است و خ سـیرش بازدیـد از
سایتهای مختلف با قانون «هر چه پیش آید ،خـوش آیـد» تنظـیم شـده
است.
اگــر از پ ـیش ســقف حضــور را تعیــین و بــدان وفــادار بمــانیم ،ســبم
خودکنترلی هوشمندانهای با فضای مجـازی خـواهیم شـد .گاتنـی اسـت
تعیین سقف زمانی باید هم به صورت موردی و هم سقف روزانـه انجـام
گیرد .دربارۀ برنامهریزی در روایتی زیبا از امام علـی آمـده اسـتَ ِّ « :ذاَ
َاللَ ِبعبرردَ ََخی رراًَ َألْهمر َ ِ ِ
َ
ردَِبی ِرََوَ
َح ْسر ََ
روءَالتر ْ
رنَالتر ْ
ردَِبی ِر ََو َ
رهَاا ْقت َصر َ
راد ََو ُ
َجن َبر ُ
ََ ُ
ره َُسر َ
ْ
أ َر َاد َ َُ َ ْ
ِْ
اْل ْس َراف»؛ 3هـر گـاه خداونـد بـر بنـدهای خـوبی بخواهـد ،میانـهروی و
چارهاندیشی نیکو را به او الهام کند و او را از بد اندیشی و اسـراف بـدور

دارد.
با تو ه به فراوانی آیات و روایات در م مت اسراف و گنـاه کبیـره بـودن
آن ،شایسته است گرفتار این گناه بزرگ نشویم.
0
ردَِبیر»؛
رَُ ُح ْسر َُ
رز َار ِةَال َْع ْقر َِ
امــام علـی میفرماینــدَ « :أ َد َُلَ َش ر َْ
رنَالتر ْ
َعلَرریَ َغر َ
یء َ
بزرگترین دلیل خردمندی ،نیک عاقبتنگری است.

 .3عبدالواحد آمدی ،غرر الحکم،
.۲2۲
 .0همان،

.۲1۲
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باید تو ه داشت برای مدیریت زمان اعضـای خـانواده ،والـدین بـه امـر
طراحی برنامـههای خـانوادگی بـرای پرکـردن خـ نیازهـای عـاطای و
ارتباطات فردی خانواده با ایجاد سرگرمیهای الزم و تعامالت خـانوادگی
مانند سار و  ...اقدام کنند.
ز) اخالق در فضای مجازی

امروزه در فنآوری اطالعات اشخا با هویتهـای مجـازی در فضـای
الکترونیکی ظاهر میشـوند؛ هـویتی کـه کاربردهـای خـا خـود را در
محی الکترونیک دارد و میتواند کارآمدی خا داشته باشد .برخی باور
دارند تنها به این دلیل که در فضای مجازی انسانها مستقیم با هم روبـرو
نیستند ،پایبندی به اخال موضوعیت ندارد؛ اما در واق «ایـن عـالم ،مثـل
عالم مقابل آن که از آن به عالم حقیقی تعبیر میکنـیم ،بـه همـان انـدازه و
شاید بیش از آن ،هم در عالم احکام باید نبایدها و احکام تکلیای ،حقوقی
و الزامی و هم در عالم شاید و نشایدها و ارزشهـا پرسـش تولیـد کـرده
است»« 9.در زندگی حقیقی آن گروهـی کـه اخـال را رعایـت میکننـد،
افرادی اافتـاده ،باتربیـت و آدابدان نامیـده مـیشـوند .چنـین کسـانی
میدانند در هر مکانی چه نوا رفتاری انجام دهنـد و آداب اخالقـی نسـل
به نسل و سینه به سینه بین افراد امعه منتقل میشود؛ اما فضای مجـازی
ا تماا دیدی است که مصادیو آداب اخالقی سابقهای روشن در سنت
2
ندارد و نسل به نسل منتقل نشده است».
 . 9علیاکبر رشاد ،برگرفته از وبالگ شخصی «منطـو فهـم دیـن» ،بـا موضـوا :چنـد
پرسش فلسای در مورد سایبرنتیک و فضای مجازی.
« .2ناگاتههای منشور اخالقی فضای مجازی :گاتگو با عزیز نجفپور» ۲ ،مهر ،8313
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به دلیل تأثیرات سوء ا تماعی ،به برخی از ایـن مـوارد در هـان غـرب
تو ه بیشتری شده ،برای پیشگیری از آنها کدهایی اخالقی ویـژۀ فضـای
مجازی طراحی شدهاند کـه بیـانگر الزامـات اخالقـی شـهروندان محـی
مجازیاند؛ اما با تو ه به رویکرد سکوالری مبانی این دستورالعملها ،بـا
رویکرد دینی متااوت خواهد بود .چنانچه نگاه ما به هستی و انسان الهـی
باشد ،تدبیر امور ما مبتنی بر یافتههای الهی خواهد بود.
 .2چالشها در فضای مجازی
الف) انحرافات رسانهای

«رسانهها نقش مهمی در بروز انحرافات اجتماعی دارند .نقتش لویزیزتی
در ازن زمینه بسیار بااهمی اس  .رسانههای دزداری نهفقط اخبتار را بته
خانهها میبرند ،بوکه از طرزق اطالعات تصویری میتوانند به دستکاری
9
در احساس و عقیدۀ ما دست بزنند».
ب) محدودیتنداشتن تعرض

در فضای مجازی از هر نقطهای میتوان به حریمها تعرض کرد و این امر
مستلزم قرب مکانی نیست .دشواریها و خطرهای حریمشـکنی در عـالم
واقعی و عینی نیز در کار نیست تا مان فرد نـاقض شـود .در ایـن محـی
چرخش اطالعات هانی میشود؛ بدینگونه کـه :گهگـاه کـاربران بـدون
تو ه به نکات امنیتی ،در فضای مجازی گـام برمیدارنـد و ناخواسـته در
دام برخی آسیمهای امنیتی یا قانونی میافتند .بدیهی است مطابو قـانون،
هل و بیاطالعی از قوانین ،مو م سلم مسئولیت فرد در قبال وظـایف
قانونی خود نخواهد بود و بهانۀ ارتکاب رم یا خطای ناشی از هـل بـه
 .9منوچهر محسنی ،امعهشناسی انحرافات ا تماعی،

.۲58
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قانون ،راف مسئولیتهای او نیست و امکان تعقیم فـرد مرتکـم اعمـال
مجرمانه در فضای مجازی همواره و ود دارد .از طرفی «پیوندهای متعدد
و مضاعف با شبکهها ،خطرات لخوف زا لجاوز به حقتی خوییتی را
افیازش داده اس  .جامعۀ اطالعتالی بته حتدا وی از امنیت نیتاز دارد .بتا
حذف یندو نسیز و رارنداد پیل در آ نمیلیا از ستر ستار ین
از بانکها جویگیری کرد .سار ین بانکهتای کنتینی کستانی هستتند بته
شکل خالفکارانه در شتبکههتای انویرمتالیکی بانتکهتا نوتیم میکننتد،
میجیدیهای حسابهای بانکی مشترزا را بررسی کنند و آ را بته نوت
حسابهای دزگری که معمیالً در ختار از آ کشتیر ترار دارد ،انتقتال
دهند .آنان میتوانند با استااده از ویروسها اطالعـات بانـکهـا را مـورد
تخریم قرار دهند یا با تهدید به تخریم آن مبادرت بـه اخـاذی نماینـد».
پس اطالا کامل از «قانون رایم رایانهای»« ،قـانون مطبوعـات» و «قـانون
مجازات اسالمی» در کنار «مصادیو محتوای مجرمانه در فضـای مجـازی»
برای همۀ کاربران الزم است که برای مثال کتـم و وبگاههـای «دادسـتانی
کشور» و «پلیس فتا» قابل دسترسی است.
ج) دزدی رایانهای

«مجرمان حرفهای ممکن است قطعات چیپهای رزیپردازنتده را از زتک
میی بارگذاری شده زا حتی بتا بتهزور بـازکردن ماشـینهای پـول نقـدکن
» در خار از دیوارهای یک مرکز خرید سـرقت کننـد» 9.سـارقی
«
که توانسته بود قال (رمز عبور) سـامانههای لـوح فشـرده خـردهفروشـی
 .9نجمه کاراندیش و سیدآرمین ابریشمی اسکویی« ،فنآوریهای جدزد و چالشهای
پیشروی استواده از آنها در عور وا عی
شماره  ،71ص.23

مجازی» ،ماهنامه اطالایابی و اطالارسانی،

شیوههای مطلوب استفاده از فضای مجازی
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اینترنتی بینالمووی را بشکند و سیودهیار شمارۀ کارت اعتباری مشتترزا
را دزدزده بید .هنگامی که مأموران ا رایی شرکت از تقاضای با سر بـاز
زدند ،او آنها را بهتدری روی اینترنت برای دیگران گ اشـت و فروخـت
9
تا غیرقانونی کارت خود را شارژ کنند تا اینکه تمام و متوقف شد.
د) خشونت

مشاهدۀ صحنههای خشین در رسانهها و بهوزژه لویزیزتی و ستینما در
میاردی ،گروههازی از متخووین رشتههای مختوتف عومتی را بته ابتراز
نگرانی در ساز های ازنترنتی واداشته اس .
2

هـ) هرزهنگاری و هرزهگردی

«از اتهامات اینترنت ،تسـهیل دسترسـی بـه صـاحههای مغـایر بـا شـئون
اخالقی اس  .هرچند در مقابله با این مسئله در برخی از کشورها ،کنتـرل
بر دسترسی به برخی از ایـن سـایتها را توصـیه و عمـل کـردهانتد امتا
همگا بر ازن نکته لیافق نظر ندارند» 3.از مله رفتارهای نگرانکننـده در
فضای مجازی ،محتوای «مستهجن» است .مراد از این محتوا آن است کـه:
«به ارائۀ عملیات نسی یا برهنگی اقدام میکند؛ محتوای «مسـتهجن» بـه
محتوای شامل موارد شهوتانگیز اطال میشود» 0.به اعتقاد مشهور فقهـا
«هر شخصی که مرتکم فعـل حرامـی شـود یـا وا بـی را تـرک نمایـد،
5
مستحو مجازات تعزیری است».
 .9همان،

.33 – 3۲

.۲51
 .3منوچهر محسنی ،امعهشناسی انحرافات ا تماعی،
 .0حسینعلی بای و بابک پورقهرمانی« ،بررسی فقهی و حقوقی هرزهنگاری در فضـای
.11
مجازی» ،فصلنامه حقو اسالمی ،شمارۀ ،۲3
.141
 . 5عار بن حسن حلی؛ شرائ االسالم؛  ،4چ ،۲
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دربارۀ حرمت پورنوگرافی که عبارت است از هرزهنگـاری ،مـیتـوان بـه
سر و اعانه بر اثـم
امور چندی از قبیل حرمت اشاعۀ فحشا ،حرمت افشای ّ
استدالل کرد.
اشاعۀ فحشا

َ َ َ ُ ُ َ َ
هون أ ْن
هذين ي ِحب
قرآن دربارۀ افراد قاصد اشاعۀ منکرات مـیفرمایـدِ :إن ال ِ
َ َ َْ َ ُ
َ َ َُ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ
ُ َْ َ
اآلخ َهر ِ ؛ 9آنـان کـه
ت ِشیع الف ِ
احشة ِفی ال ِذين آمنوا لهم عذاب أ ِلیم ِفی الدنیا و ِ

دوست میدارند میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد ،آنهـا را
در دنیا و آخرت ع ابی دردناک خواهد بود.
2
نَس ِ
رنَََأ َُا َارا»؛
انَکََ َم َْ
رم ََعَ َف ِاح َشر ًةَ َف ََ ْف َشرا َااَکَر ََ
در روایتی نیز آمده استَ « :و ََم َْ َ
شخصی که امر منکری را در مـورد شخصـی بشـنود و آن را فـاش کنـد،
همانند مرتکم آن خواهد بود.
نمایشدادن تصاویر عریان یا نمایش اعمال نسی از مصادیو بـارز عمـل
حرام است؛ بنابراین طبو مبنای مشهور فقهـا در بـاب تعزیـرات متخـ از
َُ ِفعََُ َُم َحرر َ» ،میتوان برای مرتکم ایـن عمـل مجـازات
قاعدۀ «اَلتعزَِی َُرََِل َکُ َِّ
3
تعزیر قرار داد.
 .3احکام شرعی
الف) مخالفت با قوانین دولت اسالمی

مطابو آرای مرا معظم تقلید ،مخالات با قوانین دولت اسالمی «حـرام»
است .بنابراین اقدامات ذیل شرعا ممنوا است:
ـ کالهبرداری؛
 .9نور :آیۀ .81
 .2محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه،8۲ ،
 141و
 .3حسن بن یوسف حلی ،قواعداالحکام،

.۲16
.141
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ـ سرقت داراییهای مادی و معنوی؛
ـ استااده از فیلترشکن برای مشـاهده سـایتهای اینترنتـی یـا اسـتااده از
نرمافزارهای فیلترشده.
در این بخش تنها یک استاتای مرتب با این موضوا از آیـت هّال خامنـهای
(مد ظله العالی) ارائه میشود.
س  :9137مخالات با قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی و بهطور کلـی
همۀ قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمـل بـه قـوانین از
موارد امر به معروف و نهی از منکر محسوب میشوند؟
) مخالات با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسالمی کـه بـه طـور
مستقیم توس مجلس شورای اسالمی وض شده و مورد تأییـد شـورای
نگهبان قرار گرفتهاند یا با استناد به ا ازه قانونی نهادهـای مربوطـه وضـ
شدهاند ،برای هیچکس ایز نیست و در صورت تحقّو مخالاـت توسـ
فردی در این خصو  ،بر دیگران ت کر و راهنمایی و نهی از منکـر الزم
9
است (با و ود شرای نهی از منکر).
ب) هتک حرمت مسلمانان

نشر برخی اخبار ،تصاویر ،فیلمها ،صوتها ،شـایعات و  ...سـبم هتـک
احترام مسلمان است که در آموزههـای دینـی ،حـرمتش از حرمـت کعبـه
رنَ
رمَ ُح ْر َمر ًة َِم ََ
نَ َأ ْع َظ َُ
رْ ِم َُ
باالتر اعالم شده است .امام صـاد
فرمـود« :ال ُْم ْ
اَْل ََک ْع َب َِة»؛ 2احترام مؤمن از احترام کعبه باالتر است.
از اینرو حاظ حرمت مسلمان اختصاصی به فضای حقیقـی یـا مجـازی
ندارد و در هر دو حالت ،گناه کبیره است.
 .9سیدعلی خامنهای ،ا وبة اإلستاتائات ،سؤال .8115
 .2محمد بن علی ابن بابویه (شی صدو ) ،الخصال،

،8

 ،۲5ح .11
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ج) حکم شرعی مشاهده محتوای مبتذل
* دیدن فیلم مبتذل:

نگاه به فیلم مبت ل که بیشتر زنـان غیرمسـلمان در آن بـازی مـیکننـد ،در
صورتی که سبم تحریک انسان نشود ،چه حکمی دارد؟
واب :همۀ مرا

(به ز آیات عظام تبریزی و سیستانی) :بـا تو ـه بـه

اینکه دیدن اینگونه فیلمها ،شهوتبرانگیز و مقدمـۀ ارتکـاب گنـاه اسـت،
نگاه به آنها حرام است.

9

آیت هّال تبریزی :نگاه به فیلمهایی که مو م تحریک شهوت بر حـرام یـا
تروی فساد در امعه باشد ،ایز نیست.

2

آیت هّال سیستانی :نگاهکردن با شهوت و خوف وقوا در حرام ،حرام است
و همچنین بنابر احتیا وا م اگر بدون شهوت و خوف وقـوا درحـرام
باشد.

3

* دیدن عکسهای مبتذل به صورت ناخودآگاه

گاهی در کنار برخی از مقاالت ،عکسهای مبت ل دیده میشود که نـاگزیر
از دیدن آنها هستیم ،راهنمایی شما چیست؟
آیات عظام امام ،تبریزی ،خامنهای ،سیستانی ،فاضل و وحید :اگر به طـور
 .9سیدعلی خامنهای ،ا وبة االستاتائات ،س 8815؛ صافی ،ام االحکـام،
8585؛ فاضل ،ام المسائل،

،۲

 ،8س  85۲1و 8538؛ استاتا از دفتـر :نـوری ،امـام،

بهجت ،وحید.
 .2تبریزی ،استاتائات ،س  8623و .8621

شیوههای مطلوب استفاده از فضای مجازی
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اتااقی چشمتان به آن بیاتد ،اشکال ندارد؛ ولی نگاه به آن بـا قصـد لـ ت
حرام است و بنابر احتیا وا م ،بدون قصد ل ت و ترس افتادن به گناه،
9
ایز نیست.
آیات عظام بهجت ،صافی ،مکارم و نوری :اگر به طور اتااقی چشمتان بـه
آن بیاتد ،اشکال ندارد؛ ولی نگاه عمدی به آن (هر چند بدون قصد لـ ت)
2
ایز نیست.
 .4راهکارهای غلبه بر هرزهگردی
الف) خداباوری

اولین عامل ممانعت ناس از هرگونه گناهی« ،تو ه به مبدأ» یعنی خداوند
و تو ه به ویژگیهای او است؛ از ملـه «مالـک ،عـالم ،بصـیر ،مقتـدر،
قاضی روز زا» .باید انسان همواره دقت داشته باشد کـه خـدافراموشـی،
انسان را به ورطۀ هولناک دوری از چتر حمایتی خداوند خواهد کشاند:
حـظ
«و مانند آنان نباشید که بهکلی خدا را فرامـوش کردنـد ،خـدا هـم ( ّ
روحانی و بهره ابدی) ناـوس آنهـا را از یادشـان بـرد ،آنـان بـه حقیقـت
بدکاران عالمند».

3

ب) پناهبردن به خداوند از شر شیطان

َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ
َ
شیطان دشمن قسمخوردۀ انسانهاست :قال ف ِب ِعز ِتک َلغ ِو َين ُه ْم أ ْج َم ِعین

0

8525؛ خامنـهای ،ا وبـة االسـتاتائات ،س 8384؛
 .9صافی ،ام االحکام،۲ ،
فاضل ،ام المسائل 8538 ،8 ،؛ استاتا از دفتر :وحید.
 ۲21و .۲26
 .2سیدمجتبی حسینی ،رساله دانشجویی،
 .3حشر :آیۀ .81
.0

 :آیۀ .1۲
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َ َ َْ َ َ
هو ْيتنی
و از هر راهی برای فریاتن انسان استااده خواهد کرد :قال ف ِبما أغ
ْ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ
راط َک ال ُم ْس َتقی َم ؛ 9شیطان به خداوند تبارک و تعالی گاـت:
ص
َلقعدن لهم ِ

به سبم آنکه مرا اغوا کردى ،من هم البتـه مـینشـینم سـر راه اوالد آدم و
لوگیرى میکنم که در صرا مستقیم تو قدم نگ ارند.
ْ َ َ ْ َ
َ
ُث َّم َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
مائ ِل ِه ْم َو ال ت ِج ُد
آلتینهم ِمن بی ِن أيدي ِهم و ِمن خل ِف ِهم و عن أي ِ
ِ
مان ِهم و عن ش ِ
َ ْ ََ ُ ْ
شاكري َن ؛ 2آنگاه از پیش روی و از پشت سر و طـرف راسـت و
أ كثرهم ِ

چپ آنان در میآیم (و هر یک از قوای عامله و ادراکـی آنهـا را بـه میـل
باطل میکشم) ،و بیشتر آنان را شکرگزار نعمتت نخواهی یافت.
ج) یاد مرگ

تو ه به فناپـ یری حیـات دنیـا و لحظـۀ مـرگ ،سـبم درک عمیقـی از
وظایف انسان در قبال حیات اخروی است.
رتَ
رعَ َمنَا ِب َ َ
اتَ ِفریَالرن ْف ِ ََ ََوَََی ْق َط َُ
تَالش َه َو َِ
تََیُ َِمی ُ َ
فرمودَِ « :ذ َْک َُرَال َْم ْو َِ
امام صاد
ِ َ
ِ
رو َ ََوََیُ ْط ِفر ََُ
ََْ ِب َم َو ِاع َِدَ َ َِ
ا ْل َغ ْفل ََِةَ ََوََیُ َق َِّویَا ْل َقل ََ
اللَ َُ َعالَیَ ََوََیُرقََالط ْب ََعَ ََوَََی َْکس َُرَأ َْع َم َََال َْه َ
صَ ََوََیُ َح ِّق َُرَالدَْنََیا َو »...؛ 3یاد مرگ خواهشهاى ناـس را میمیرانـد،
ارَال ِْح ْر َِ
نَ ََ
رویشگاههاى غالت را ریشهکن میکند ،دل را بـا وعـدههاى خـدا نیـرو

میبخشد ،طب را نازک میسازد ،پرچمهـاى هـوس را درهـم میشـکند،
آتش حر

را خاموش میسازد ،دنیا را در نظر کوچک میکند و . ....

 .9اعراف :آیۀ .86
 .2همان :آیۀ .85
 .3منسوب به امام صاد

 ،مصباح الشریعة،

.858

