
 

 های اخالقی فضای مجازی بایسته
  *نیا محمد سبحانیاالسالم والمسلمین  حجت 

 اشاره 

در زنـدگی بشـر  فردی منحصـربهاطالعات و ارتباطات جایگاه  فّناوریکه  هامروز
از  زیـادیحجـم جایی  جابه در و فضای مجازی،اینترنت   پیدا کرده، نقش شبکه

فضای مجـازی، نسـ  جدیـدی از روابـط  شده است. آشکار خوبی بهاطالعات 
خوبی در زندگی مردم جـا بـاز کـرده  رغم عمر کوتاهش، به اجتماعی است که به

 است. 
وجود اختالف سنی و فاصله مکـانی، گـرد هـم  فضای مجازی افراد بسیاری را با

هـای  راهم آورده است. پست الکترونیـ ، پیامها را ف جمع کرده و زمینه ارتباط آن
هـای گسـترش و  های آنالی ، روش بازی و اینترنتی های ها، پایگاه روم کوتاه، چت

 قشـر ویژه به ـ افراد جامعه وسیع استقبال به توجه حفظ روابط اجتماعی هستند. با
 گسـتردۀ و عمیـق همچنـی  تـأثیرات و ای شـبکه ارتباطـات و اینترنت از ـجوان 
 اخالقی کنکاش از مسائ  فردی و اجتماعی، گوناگون های جنبه بر 1سایبر فضای

 و مجـازی فضـای در افـراد حضـور بایسـته اسـت. رشـد روزافـزون آن مرتبط با
                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.  *
1. Cyberspace. 
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و  اجتمـاعی یها شبکه به تکاپوی در ها وقت آن از توجهی اختصاص بخش قاب 
 بـرای را ویژه های چارچوب و اصول تدوی  اخالقی، شدن مباحثتر  نیز کمرنگ

 .است کرده ناپذیر اجتناب ،ای رسانه یها اخالقی بی از ماندن امان در

 ویژگی فضای مجازی

 و مثبـت پیامـدهای دارای ،ها پدیـده سـایر ماننـد اجتماعی یها شبکه و اینترنت
 و آثـار از توان می عمومی، آگاهی سطح بردن باال و ریزی برنامه با که است منفی

 .رســاند حــداق  بــه را منفــی پیامــدهای و گرفــت بهــره نآ مثبــت دســتاوردهای
 اسـتفاده. است مجازی فضای های ویژگی تری  شاخص و بارزتری  از «سرعت»
 مـا به را توانایی ای  زیرا کند؛ می جبران را فیزیکی محیط کندی مجازی فضای از

 کـه مکـانی  بـه کلیـد، فشـردن یـ  یـا زدن بـرهم چشم ی  اندازه به که دهد می
 بـه بخشـیدن سـرعت باعـث ایـ  مسـئله،. داریم، برویم فاصله آن با ومترهاکیل

است و به  های روزمره شده و جلوگیری از اتالف وقت برای انجام فعالیت زندگی
 دسـت خـود مـوردنظر مقصـود و مقصـد به سرعت باال، با کند انسان کم  می

 .یابد

 ایران در مجازی فضای کاربران آمار

 فعالیـت خـارجی  رسـان پیام و اجتمـاعی یها شبکه در یرانیا میلیون ۳0 بر بال 
 اسـت ها، واقعیتی آوردن کاربران ایرانی به آن و رویها  شبکه ای  محبوبیت دارند.

شده  ارائه مجازی فضای ملی مرکز سوی از ازای  پیش که پذیرفت. آماری باید که
 رسان سرویس پیام در ها ایرانی توسط کانال هزار ۱00 بر بال  دهد می نشان است

دارنـد.  نفـر عضـو میلیون یـ  از بیش ها آن از است که برخی شده ایجاد تلگرام
 تولید تلگرامی های کانال فضای در مطلب هزار 200 و میلیون ی  از روزانه بیش
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 دیـده روز در بـار هـزار 500 متوسـط طور بـه شود که هر ی  از آن مطالب، می
 1.شود می

 زیمجا فضای در زنان حضور

در صـحنه  حضـور بـرای کمتـری در مقایسه با مردان، از فرصـت زنان ازآنجاکه
 رقم استفاده از فضایتری  بیش برخوردارند، های فرهنگی انجام فعالیت و اجتماع
 مجـازی فضـاهای از یکـی «اینسـتاگرام». انـد را به خود اختصاص داده مجازی

ایـ  اسـت کـه بسـیاری از واقعیت . است گرفته قرار زنان استقبال است که مورد
 انـد عبارتها  آسـیب ای  از های فضای مجازی، متوجه زنان است. برخی آسیب

 از:

 شخصی حریم افتادن خطر به. 1

است. در گذشته، هر  کننده نگران ایران، جامعه در عرفی های حریم شدن شکسته
و فاصــله  حــریم بــا خــود را  خــانوادگی روابــط و خصوصــی هــای کــس عکس

خانـه و انـدرونی  بـه غریبه شدن وارد و کرد می حفظ چشم دیگران مشخصی، از
 -زنـدگی  مسـائ  تری  که خصوصی اما امروزه افرادی ،دانست می بد را حریمش

 صـفحات در را شـان روزمره و اتفاقات زندگی -  کاماًل خودمانی های لحظه حتی
 همگـان یـدد معرض در اینستاگرام، مث  ای محدودیت کاربران شبکه بدون و باز

 دهند، کم نیستند. می قرار

 آرایی تن و تبرّج ترویج. 2

 ارائـه انـد، کرده بـاز فضـای مجـازی در افـراد از بعضـی کـه ییهـا دکان از یکی
                                                           

ــــراط. 9 ــــی ص ــــری تحلیل ــــاه خب ــــر: پایگ ــــد خب ، در: ۱۳۹5آذر  ۱7، ۳۳7000، ک
www.seratnews.ir 
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 افراطـی تبلی  آرایش متنوع، لوازم فروش. است زنانه زیبایی مربوط به محصوالت
 انجـام تـوان یمـ زیبـایی برای که و کارهای دیگری جراحی، کاشت، تزریق انواع
 بدون شدن، داشته است که دوست شده القا ها آن به که گرفته هدف را زنانی داد،

 بـههـا  جراحی و آرایشـی لوازم ایـ  طریـق از تنها زیبایی، و است نشدنی زیبایی،
 !آید می دست

 نامتعارف های دوستی گیری شکل .3

 است شده سبب یاجتماع های شبکه در متأه  مردان و زنان ازاندازه بیش حضور
 یا دوست خود برای کنند، ها با اینکه با فردی دیگری زندگی می شبکه ای  کاربران
  خـانواده پیکـره بـر ناپذیری جبران های انتخاب کنند. ای  پدیده، ضربه ای معشوقه

 کند. وارد می ایرانی

 عاطفی طالق گسترش .4

 در را عاطفی طالق اجتماعی، های شبکه در خانواده اعضای ازاندازه بیش حضور
 های شــبکه در مــرد و زن بــی  ارتباطــات. اســت داده گســترش ایرانــی خــانواده

 بسـا بـه و چه صـمیمیت بـه وابسـتگی و مدتی، از گیرد؛ پس می شک  اجتماعی
 میـان کـاری پنهان و خیانت شرایطی چنی  در. شود منجر می حضوری دیدارهای

 .  گیرد می شک  مرد و زن
 پیـدا تمایـ  اغلـب شـوند به همسرشـان دچـار می به بدگمانی زنان یا مردانی که

 اطالعـاتی کشـف و مواجهه بگیرند. نظر زیر را همسر دوستی شبکه که کنند می
 و باشـد داشـته دنبـال بـه تبـاهی تواند می اعتماد، ها سال از پس همسر، مورد در

 .دهد قرار طالق به منتهی قانونِی  مراح  مسیر در را زوجی 

 در روابط زن و شوهراختالل  .5

دلسـردی مـرد و زن از یکـدیگر  ،های اجتمـاعی های جدی شبکه یکی از آسیب
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گیـرد،  های مجازی میـان زن و مـرد غریبـه شـک  می که عشقفضایی  در است.
زمـان تری   و بیش کنند میوابستگی عاطفی شدیدی به دوست مجازی خود پیدا 

بـا چـت کـردن بـا او طـی ، شوند که از همسر خود دور می درحالی، را روز شبانه
هرکـدام در  خت ،پردا گفتگوبه بودن و جای در کنار یکدیگر  ها به ند. شبنمای می

گذرانند و با دوستان مجازی  در فضای مجازی وقت می دست ای موبای  به گوشه
 .هستند صحبت همخود 

 ها نسل شکاف. 6

ی والـدی  و فرزنـدان را ، دنیـا خانواده عرصه به جدید های فّناوری و وسای  ورود
 حرفـی آنکه بدون فرزندان، و والدی  که هستیم شاهد متفاوت کرده است. امروزه

 در. نشـینند می یکـدیگر کنـار در زیـادی های سـاعت باشـند، داشته گفت  برای
هـر  اسـت؛ گرائیـده سردی به فرزندان و والدی  میان موجود روابط کنونی شرایط

 زیسـتی های تجربـه و اجتمـاعی هـای تفاوت داشت  دلی  به نس ، ی  از ای  دو
 تفسـیر را آن خـود بیـنش بـا مطابق و نگریسته خود دیدگاه از را زندگی مختلف،

 .کنند می
 امــروز نســ  و کنــد می بــاتجربگی و دانــایی احســاس( والــدی ) دیــروز نســ 

 و بر ای  باور است کـه نسـ  دهد می نشان واکنش نس  دیروز برابر در( فرزندان)
 جوان نس  تواند نمی، فّناوری و زمان ناهماهنگی با نبودن و روز به سبب به یروزد

 .کند درک و فضای بینشی و نگرشی نس  جدید را

 احساس نارضایتی از زندگی .7

 کـرده فـراهم تر نزدیـ  نمـای از دیگـران را زندگی مشاهدۀ اجتماعی های شبکه
باشد. بـدیهی  داشته ی را در پینارضایتی از زندگ احساس تواند می ای  امر است.

 بیشـتری ناخرسـندی احساس خانوادگی و شخصی زندگی در افراد چه است هر
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ــته ــدگی را آن داش ــند و زن ــه می باش ــه ک ــد، گون ــتند نبینن ــاس خواس ــتر احس  بیش
ای که نارضایتی در چهـره و سـخ  آنـان  گونه کنند؛ به و شکست می سرخوردگی

پـی از اوضـاع زنـدگی، افسـردگی و  در یآشکار شده و در اثـر گلـه و شـکایت پ
نشـینی بـا دیگـران نیـز کـاماًل آشـکار  صـحبتی و هم هـا در هم حوصلگِی آن بی
مند و با درون و برونشـان در  شود. ای  دسته از افراد مدام از خود و دیگران گله می

 برند. سر می ستیز به

 مجازی فضای اخالقی یها بایسته

هـا  میلیون و شـده خلـقافـزار  نرم وافزار  سخت حوزه در مجازی فضای ازآنجاکه
 وجـود بـه راای  پیچیـده فراینـد چنـی  متفـاوت یهـا ملت وهـا  فرهنگ از انسان
 ،فّنـاوری مـدد بـه آن، تنهـا در امنیت اخالقی برقراری که است طبیعی، اند آورده

کـاربران و  نیـاز احسـاس بیشـتر و آگـاهی بـود؛ بلکـه نیازمنـد نخواهـد ممک 
 مدارانـه اخالق داشت  رویکـردی و آسایش و امنیت به مجازی جامعه شهروندان

 .است ای  فضا در ارتباطات به
 در اجتمـاعی اخالق از مجازی وای  حرفه اخالق حیطۀ کردن جدا ضم  برخی 

خواسـت و  بـه توجـه بـا کـه اسـت کارگزار کاربرِ  خود که معتقدند واقعی دنیای
 و بـد چیـزی چـه و است خوب و هپسندید چیزی چه دهد می تشخیص نیازش،
   شود. می تمام ضررش به و است ناپسند

 در واقعی، دنیای در اخالق از جدا مجازی دنیای در اخالق دیدگاه، ای  براساس
 مبحـث در گرایانه نسـبی دیـدگاه یـ  سـاز زمینه خـود ای  که شود می گرفته نظر

 دروغـی  مشخصـات ارائه یا و افراد به توهی  و دروغ مثال، عنوان به است. اخالق
 شـود، مـی شـناخته مجـازی، مجـاز فضـای یـ  در بهتر، موقعیت کسب برای

 و شده محسوب جرم جامعه، بر حاکم واقعی اخالق در مورد همان که درصورتی
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 .شود می رفتار آن با قانون با مطابق
 مقولـۀ اخـالق بـه گرایانـه مطلق و گرایانـه حقیقت رویکردی اسالم که در دیدگاه

اسـت؛ فلـذا  کانیم همه و زمانی ثابت، همه اخالقی معیارهای وها  ارزش ،است
 در کـه نـدارد. عملـی وجود چندانی تفاوت حقیقی فضای و مجازی فضای بی 

 نبایـد شـود. محسـوب می جرم هم مجازی فضای در است، واقعی، جرم فضای
 ویآبـر و بازی کردن بـا حق توهی ، فحاشی واقعی فضای در که کسی کرد گمان

 و دهـد انجـام را جـرائم ایـ  تمامی مجازی، فضای در تواند می دیگران را ندارد،
مجـازی  فضـای اخالقـی یها نگیرد. برخـی از بایسـته قرار نیز بازخواست مورد

 اند از: عبارت

 مدیریت زمان. 1

. شـود مـی «زمان» رفت  هدر سبب مجازی، فضاهای در ازحد بیش گذرانی وقت
 براسـاس کـه اسـت مهـم ای اندازه به آن، از بهینه استفادۀ رایب ریزی برنامه و زمان

 از اسـتفادۀ چگـونگی» با پرسـش از گام اولی  بنده در روایات مربوط به قیامت،
 در ناگزیر از حضـور مدرن، روست که انساِن  ازای  1شود؛ روبرو می «عمر نعمت

ارویی با ای  بلکه در روی و غیرموبایلی نیست، موبایلی اجتماعی یها شبکه همه
ای نیـاز او را برطـرف  گونـه کنـد کـه به اسـتفاده هایی باید شبکه یا شبکه فضا، از

 کند. می

 افراد خصوصی حریم. 2

 دیگـران خصوصـی یهـا حریم وارد رضـایت، و اجـازه بـدون کاربران از بعضی
اسـتفاده نمـوده و  شـخص بر ضـرر موارد ای  از است بسا ممک  چه و شوند می

                                                           

 .25۳، ص ۱، ج الخصال. شیخ صدوق،  9
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 .دهند انجام و یا امنیت روانی وی اقدامی مالی انی،ج علیه امنیت
 قـرآن در. دارد تـاریخ در عمیقـی ریشـۀ خصوصـی حـریم شـناخت  رسمیت به

 ضـرورت بـر اسـالم پیامبر کالم نیز در و حجرات و نور های سوره در مجید،
بدون اجازه  ورود تفتیش، تجّسس و .است شده تأکید خصوصی حریم به احترام

 چینی، سـخ  ،بـدگمانی ،گوش ایسـتادن فال ،دزدکی نگاه کردن ،اندیگر منزل به
آبرو کردن دیگران  دری و بی پرده و اشاعه فحشا قذف، و هجو دشنام دادن، غیبت،

ازجمله مواردی است که برای حفظ و پاسداشـت حـریم اشـخاص، همـه افـراد 
 َأيَهؤا يؤا»: دفرمای می کریم قرآن خداوند متعال در. اند جامعه از آن بازداشته شده

وا اَل  آَمُنوا اَلِذيَّن  ُموا َتْسَّتْأِنُسوا َحَّتى ُبيوِتکْم  َغيَر  ُبيوًتا َتْدُخُُ ى َوُتَسُا َها َعَُ ُِ  َذِلکؤْم  َأْه
کؤْم  َلکْم  َخيٌر   کـه ییها خانـه بـه ایـد آورده ایمـان کـه کسـانی ای 9؛َتؤَذکُروَن  َلَعَُ
 ای ، گویید سالم آن اه  بر و بگیرید اجازه تا مشوید داخ  نیست شما یها خانه
   «.بگیرید پند که باشد است بهتر شما برای

 هـر در آن، صـاحب از گـرفت  اجـازه بدون ورود نوع شریفه، هر آیۀ ای  براساس
 تـوان مـیرا ها(  )خانه« بیوت» وافۀ .ممنوع است مجازی و چه واقعی چه مکانی

از جملـه  فراوانی های مونههای واقعی نکرد و ن و محدود به ورود به خانه منحصر
های شخصی موجود در فضای مجازی را نیـز مشـمول ایـ  فرمـان الهـی  حریم

ها  سـایت کردن ه  خصوصی، حریم نقض مصادیقتری   مهم از یکی دانست.
ــایت وهــا  وبالگ و ــراد یها س ــات و اف ــوقی و حقیقــی مؤسس ــرد  اســت. حق ف

افزارهـای  ها و نرم اده از تکنی کننده در ای  اقدام حرام و غیراخالقی، با استف ه 
 و نفـوذ کـرده و اطالعات حقیقی یا حقوقی دیگـران خصوصی خاص، به حریم

 برد. می ها آن از فراوانی های سوءاستفاده گاهی
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بودن ای  فضـا و سـرک کشـیدن و ورود بـه حـریم فـرد در  بدیهی است مجازی
ــبکه ــت و ش ــای اینترن ــه  های پیام فض ــه ب ــی مخفیان ــان و دسترس ــات رس اطالع

 کاهد. خصوصی وی، از حرمت و ممنوعیت ای  عم  زشت نمی

 مجازی فضای در خصوصی حریم نقض مصادیق. 3

اکانـت یـا ایمی  ه  نظیر مخابراتی یاای  رایانه یها داده به غیرمجاز دسترسی 
 افراد؛

مخـابراتی یـاای  رایانـه های دسـتگاه در انتقال حال در محتوای غیرمجاز شنود 
 اینترنتی؛ های چت شنود هایافزار نرم و الگرها کی از فادهاست نظیر

 ــب، مختــ ــا حــذف، تخری ــ  ی ــا داده نمــودن پردازش غیرقاب ــری یه  از دیگ
 مخابراتی؛ یاای  رایانه های دستگاه

یـاای  رایانـه های دسـتگاه یـا یهـا داده به مجاز اشخاص دسترسی از ممانعت 
 غیرمجاز؛ طور به مخابراتی

غیرمجاز؛ طور به دیگری به متعلق یها داده ربودن 
 وسـیله به دیگـری شـده تحریف فـیلم و صـوت انتشـار طریـق از حیثیت هت 

 مخابراتی؛ یاای  رایانه های سیستم
بـه ضرر رساندن قصد به مخابراتی یاای  رایانه یها سیستم طریق از اکاذیب نشر 

 عمومی؛ اذهان تشویش یا غیر
دسترسی امکان که ای داده هر یا گذروافه دادن رقرا دسترس در یا فروش، انتشار 

 فـراهم را فـرد دیگـری مخـابراتی یـا ای رایانـه های دسـتگاه یا ها داده به غیرمجاز
 .کند می
غیرمجــاز و شــنود غیرمجــاز، دسترســی جــرائِم  ارتکــاب چگــونگی آمــوزش 
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 1 ای. رایانه جاسوسی

 رعایت حقوق معنوی .4

 از و رضـایت اذن بـدون استفاده مجازی، ضایف مربوط به اخالقی رذای  از یکی
 آن روش مصـداقتـری   مهم اسـت.ای  رایانـه امکانـات یا و هاافزار نرم از بعضی

 رضـایت امتیـاز، آن مال  یـا صـاحبان که درصورتی. است «رایت کپی»معروف 
 قـرآن مجیـد. نیست جایز مدل، و نمونه آن از برداری کپی و استفاده باشند نداشته

واْ  الَ  آَمُنواْ  اَلِذيَّن  َأيَها يا»: دفرمای می ُِ  َبيؤَنکْم  َأْمؤَواَلکْم  َتؤْأکُُ  َتکؤوَن  َأن ِإالَ  ِباْلَباِطؤ
نکْم  َتَراٍض  َعّن ِتَجاَرةً  ، در اموالی که میـان شـما اید آوردهای کسانی که ایمان  2؛ما
هـا را از  های نادرسـت آن ، به ناروا تصرف نکنید و با سببگردد می دست به دست

برخاسـته از  دادوسـتدیدست مردم خارج نکنید و صاحب نشـوید مگـر اینکـه 
 «.توافق شما باشد

 واگـذار را آن مـادی مالکیـت هـا، آن مؤلفان و ناشران که را آثاری کاربران، گاهی
 شـود، تهیـه و دانلـود می منتشـر کشـور نیـز در آن چـاپی های اند و نسخه نکرده

رغم اجـازه نداشـت  از ناشـر و  بـه ؤسسـات،م از آور اینکه برخی تأسف کنند. می
 خود، بـه صـورت نام به را ها ها، آن مجدد برخی از کتاب چینی مؤلف، با حروف

 کنند. می دیجیتالی منتشر

 صداقت. 5

 جنسـیت حتـی و اطالعات چهره، کاربران، که دارد را قابلیت ای  مجازی فضای
ناشـناخته مانـدن هویـت  اعثامر ب همی  داده و پنهان کنند. تغییر را خود واقعی
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 مجازی فضای در افراد چهارم ی  از بیش» گفته شده است:. شود میواقعی افراد 
 فضـای در را کـاری نیـز پنجم یـ  از بـیش و گوینـد می دروغ خـود نام مورد در

بـه نظـر برخـی از  1«.کننـد می پشـیمانی احساس آن از که اند داده انجام مجازی
طور  بـه 2اسـت. معکوس مجازی فضای در افراد درصد 01 هویت کارشناسان،

   صداقتی است. ، دروغ و بیباشد دروغ، اگرچه در فضای مجازیکلی 
 فضـای در افراد به اکاذیب انتساب فتاوای خود، در شیعه تقلید مراجع از ت  شش

 3.اند دانسته حرام جعلی، صفحه و اکانت ساخت  نظیر هایی راه از مجازی را
ــت ــا و گش ــایتگذار در فض ــبکه ی س ــی از  های پیام ها و ش ــوارد فراوان ــان، م رس

دهد. خبر درگذشت  های موجود در فضای مجازی را به ما نشان می پردازی دروغ
ای  های معروف جامعـه، یکـی از نمونـه بعضی از هنرمندان، ورزشکاران و چهره

توان به خبـر مـرگ  نویسی ای  فضا است؛ ازجمله می گویی و دروغ بیشمار دروغ
اشـاره  ورزش شبکه های از برنامه یکی زنده ارتباط در تلویزیون سرشناس جریم

 شدن مادر فرد مزبور به بیمارستان را در پی داشت. کرد که انتشار آن راهی

 پراکنی پرهیز از شایعه. 6

تولیـد و  به خود اوقات کردن پر و سرگرمی تفریح، برای کهاند  بوده افرادی همیشه
  بـیش شـایعات انتشار مجازی، فضای مدد به امروزه اما تند،پرداخ می نشر شایعه

شـایعه،  و دروغ خبـر کوتـاه، زمانی  در که ای گونه به است، شدت یافته گذشته از
متأسفانه برخـی  .شود می منتشر اجتماعی یها شبکه و وب صفحات در راحتی به
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 را عـاییاد و حـرف هر -که تعدادشان نیز کم نیست  -از کاربران فضای مجازی 
 .دهند می بازنشر و پذیرفته وجویی پرس و تحقیق تری  کوچ  بدون
 و رسـانی اطالع ارتباطـات، زمینـه در مسـتقیم صـراط ترسـیم بـرای کـریم قرآن

 پیـروی از را مؤمنـان ای از آیـات، پـاره دراینکه  بر عالوه عمومی، افکار مهندسی
 و خیـاالت، ها نگری سـاده ،اه شـنیده از برگرفته بلکه ندارند، علم آن به که چیزی
 :فرمایـد مـیدربارۀ چگونگی رویارویی با خبر چنـی   1کند، می منع است، اوهام

ِذيَّن  َأيَها يا» ! ایـد آورده ایمان که ای کسانی 2؛َفَّتَبيُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءکْم  ِإْن  آَمُنوا اَلّ
 «.کنید تحقیق آن درباره آورد، خبری شما برای فاسقی شخص اگر
 و صـحت از وجـو پرس فاسقان، بدون از خبر پذیرش از را شریفه، مؤمنان آیه ای 

 در کـریم قرآن .دهد می تفحص و تحقیق دستور آنان به و کند می منع آن، درستی
ِذيَّن  ِإَنّ »: فرماید می کلی دستور ی  ِذيَّن  ِفى اْلفاِحَشةُ  َتِشيَع  َأْن  ُيِحُبوَن  اَلّ  آَمُنؤوا اَلّ
ْنيا ِفى ِليٌم أَ  َعذاٌب  َلُهْم   گناهـان و هـا زشتی دارند، دوست که کسانی 3؛اآلِخَرةِ  َو  الُدّ
 خواهنـد گرفتـار آخـرت و دنیا در دردناکی عذاب به یابد، اشاعه مؤمنان میان در

 «.شد
 مورد در را اساسی بی دروغ و تهمت انسان که نیست ای  به منحصر فحشا اشاعه

بلکـه ایـ   کنـد، مـتهم عفت منافی عم  به را ها آن و دهد نشر باایمان مرد و زن
 آن نشر به کم  وها  زشتی اشاعه و فساد نشر هرگونه که دارد وسیعی مفهوم تعبیر

چنی  نقـ  شـده اسـت:  روایتی از پیامبر گرامی اسالم در 4.شود می شام  را
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ْرِء  ک فى» اِذبا   ِباْلم  ْن  ک 
 
ِ ث   أ  ْ ا ِبُكِ   ُی  همـی  شـخص ودنبـ گو دروغ برای 9؛ی ّسم   م 

 «.نماید بازگو و بیاورد زبان بر شنود می هرچه که است کافی
 دنیـای یـا رایانـه بـه بـا اسـتفاده از تلفـ  همـراه مـردم، کـه جهان از نقطه هر در

 هـزاران شـاید و صدها هر لحظه، و هر روز کشند، می سرک اجتماعی یها شبکه
 یـا اعتبـار آبـرو، عمد به خیبر که شود می قرار دادهها  شبکه بر روی نادرست خبر

 ناآگاهانـه دیگـر برخـی یا روند می نشانه را آنان وکار کسب یا و اشخاص شهرت
 مخـدوش را جنسیت یا قومیت فرهنگ، ملی، هویت از مردم عموم ذهنی تصویر

 .کنند می ایجاد تنش کشورها دیپلماتی  و سیاسی امور در حتی و کنند می
 بهداشـت و سـالمت حـوزۀ یـا اجتمـاعی امنیت به که نیز شایعات ای  از برخی
 و رباینـد مـی کـاربران از بسیاری چشم از را شب آسودۀ خواب شوند، می مربوط
 و آن رفـع گـاهی که ییها تنش شوند؛ می جامعه در ناآرامی و تنیدگی ایجاد سبب

هـا  دولت بر دوش گزافی یها هزینه عمومی، افکار به امنیت و آرامش بازگرداندن
 .کند بار می

 دلسـترهای داعشـی، خرماهـای آشامیدنی، آب آلودگی مرگبار، یها مسک  خبر
 پراکنـده شـده در شـایعات ایـ  از ییها نمونه تنها ابوال از ناشی مرگ یا کورکننده

 اخالقی یا مالی فساد گیری، کناره مرگ، بیماری، خبر .است اجتماعی یها شبکه
یگری از ای  شـایعات اسـت کـه سیاستمداران، نمونۀ د نصب و عزل درنهایت و

 هری  به تنهایی، پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.

 پاسبانی حیا. 7

 روی ذهنی بودن بسیاری از گناهان در فضـای مجـازی، یکـی از دالیـ  و فکری
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 چشم دور از به مرزی و و حّد  هیچ گناه در ای  فضا است؛ بنابرای  بدون به آوردن
 ارتکـاب گنـاه در فضـای مجـازی، دورۀ. شـد آلـوده گناهـان بـه انمردم، می تو

 کـه اسـت فضـایی مجازی، فضای. است حقیقی فضای در گناه انجام مقدماتی
 دارد شـرم و حیـا آن انجـام از حقیقـی فضـای در کـه گناهانی به را انسان شیطان
 فضـای از تر بایسـته مجـازی، فضـای در حیـا رو رعایـت ازایـ  کند؛ می دعوت

 است. قیحقی
 :فرمـود که کرد خود جان و قلب آویزه که گوش آویزه نه را خداوند کالم ای  باید

وَن  ال َو » ٍُ  ِمّْن  َتْعَمُُ ْيُکْم  ُکَنا ِإالَ  َعَم ُب َعّْن  ما َو  فيهِ  ُتفيُّضوَن  ِإذْ  ُشُهوداً  َعَُ ُُ َک  َيْع  َربا
ْرِض  ِفى َذَرةٍ  ِمْثقاِل  ِمّْن   فؤى ِإالَ  َأْکَبؤَر  ال َو  ذِلؤَک  ِمّْن  َأْصَغَر  ال َو  الَسماءِ  ِفى ال َو  اَْلَ

 شـما بـر شـاهد مـا اینکـه مگـر دهیـد، نمی انجام را هیچ عملی و 9؛ُمبيّن ِکّتاٍب 
 از آســمان، و زمــی  در چیــز هیچ و! شــوید می آن وارد کــه هنگــام آن در هســتیم

 و آن از تر کوچـ  نـه و ای ذره سنگینی اندازه به حتی ماند نمی مخفی تو پروردگار
 «.است ثبت آشکار کتاب در اینکه مگر تر، بزرگ نه

 خصوصــی، یها عروســی، مراسـم و عقـد مراســم از تصـاویر برخــی از انتشـار
عنوان مصـادیقی از  تـوان بـه در فضای مجـازی، می مختلط و فامیلی یها جش 

 بـدون تصـاویر گیـرد. نشـر صـورت می زدایـی حیایی یاد کرد که باهدف قبح بی
 کنـار اسـت کـه در آورتر اینسـتاگرام آن هنگـام تأسـف در تراندخ و زنان حجاب

شوند؛ ای  اتفـاق بـدی   می شوهر مشاهده و پدر، برادر مث  نزدیکانشان از برخی
 قـرار عمـوم دید معرض در ناموسشان اند که تصاویر داده اجازه ها ست که آنمعنا
 کنند. اظهار نظر اش قیافه و اندام و او مورد در همه و گیرد
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   901  های اخالقی فضای مجازی بايسته

 ها پاسداشت حریم .8

هـا  حریم رعایـت نسـبت بـه حقیقـی، فضـای در در جامعه هسـتند کـه افرادی
 نمونـه را کـه رفتارهـایی تـوجهی، کم روی از مجـازی فضای در اما اند؛ حساس

 در اسـالم، نگاه دهند. از می است، انجام ها حریم رفت  بی  از و تقوایی بی آشکار
 محـیط و واقعـی محـیط بـی  تفاوتی ،«رمنامح با ارتباط در حریم حفظ»مسئله 
 راه آن بـه کسـی کـه مجـازی محـیط نامحرمان در ندارد و ارتباط وجود مجازی

 است. اشکال مح  بنابرای  است، نامحرم دو خلوت ندارد، همانند
تطبیق  روایاتی که دربارۀ نهی از خلوت با نامحرم وارد شده بر ای  موارد نیـز قابـِ  

ـةُ » مایـد:فر می علی حضرت است. ت  اد   ْ ـاِء  ُم ـْ ُعو الِنّس  ـى ْ  ِء  ِإل  یِّزیـُ   اْلـب     و 
الَرْمُق  اْلُقُّلوب   ُهَن  و  ُف ُنور   ل  ـارِ  یّْلط  ْبغ 

 
ْمـُ   اْلُقُّلـوِب  أ ل  ـاِئُ   اْلُعيـوِن  و  غ  اِن  م   9؛الَشـيط 

 را ها دل است و بدبختی و بال نزول سبب نامحرم، زنان با مردان اختالط و گفتگو
 خـاموش را دل چشـِم  نـور دوخـت ، چشـم زنـان بـه پیوسـته سازد. می منحرف

 هـای دام و حیلـه از کـردن، نگـاه نامحرم به چشم گوشۀ با همچنی ، و گرداند می
 «.است شیطان

یـا  دور راه از نـامحرم بـا ارتبـاط میـان تفـاوت حکمـی ،شیعه مراجع تقلید همۀ
از  همـراه بـا تـرس و ذتلـ قصد با اگر مورد، دو هر نیستند؛ لذا در قائ  مستقیم

 چـت خصـوص در مراجـع تمـام همچنـی ،. دارد اشکال باشد، در حرام افتادن
 کننـد: می بیـان معمـولی، های صحبت نمودن ردوبدل و مخالف جنس با کردن

 جـایز باشـد، داشـته وجـود گنـاه بـه شـدن کشـیده و فتنـه خوف که درصورتی»
 2.«نیست
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