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فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ
1

علیا کبر شاملی

چکیده
بــا پیشــرفت تکنولــوژی و گســترش فضــای جمــازی ،آســیبهای جدیــدی دامنگیــر کاربــران
اینترنــت شــده اســت .ایــن آســیبها بــر زندگــی فــردی و مجعــی افــراد تأثیــر میگــذارد .در
ُبعــد فــردی آســیبهای جســماین و روانشــناخیت وجــود دارد .آســیبهای روانشــناخیت

اینترنــت اســتفاده میکننــد و هیچگونــه رفتــار غیراخــایق ،مثــل هرزهنــگاری و هرزهبیــی و
انــام منیدهنــد ،آیــا اســتفاده
ارتبــاط صمیمــی و خــارج از شــرع و اخــاق بــا غیرمهجنــس ج
از فضــای جمــازی بــرای کاربــران مشــکالت اخــایق بهدنبــال دارد یــا خیــر؟ در ایــن مقالــه
بــه ایــن مســئله از منظــر اخــاق اســامی پرداختــه شــده اســت .ایــن حتقیــق ،کاربــردی و

روش آن اســنادی اســت کــه از طر یــق گــردآوری دادههــا بهصــورت کتابخ ان ـهای و حتلیــل
تو یــزی تدو یــن شــده اســت.
اطالعــات بــا رو یکــرد توصیــی و حتلییل ج
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حبثشــده در ایــن مقالــه افــراط در اســتفاده از اینترنــت و انــزوای اجتماعــی و حتلیــل
ً
(تضعیــف) تــوان عقــل اســت .اگــر فــرض کنــم کاربــران ،بهصــورت کامــا اخــایق از

واژگان کلیدی :اخالق ،فضای جمازی ،آسیب ،آسیب فضای جمازی.
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مقدمه
امــروزه ،دســتریس بــه اینترنــت رو بــه افزایــش اســت .در ســالهای اخیــر ،بهدلیــل رواج
وســایل ارتباطــی ،دســتریس بــه اینترنــت ،بســیار آســان شــده اســت .کاربــران اینترنــت در
ل شــده و از مزایــای یبمشــار
هــر زمــان و هــر مــکان میتواننــد بهراحــی بــه اینترنــت وصــ 
آن اســتفاده کننــد .اینترنــت عالوهبــر مزایــای بســیار خــود ،آســیبهای ز یــادی ،ماننــد

بی ن
کالهبــرداری ،از ن
رفــ� عفــت ،ســرقت اطالعــات ،سوءاســتفاده از کاربــران بهوســیلۀ
آنــه کاربــران یبمشــار اینترنــت از آن اســتفاده
هو یــت جمــازی را بهدنبــال داشــته اســت .چ
میکننــد ،فضــایی جمــازی اســت کــه ابعــاد گوناگــوین دارد و هــرروزه بــر گســترۀ آن اضافــه
میشــود .ایــن فضــا تــا حــدود ز یــادی برگرفتــه از فضــای بیــروین یــا فضــای واقعــی اســت.
درواقــع ،انســانها بخ ــی از فعالیتهــای خــود را بــه درون ایــن فضــا منتقــل کردهانــد و از

ایــن رهگــذر بــر ســرعت و امــکان دســتریس خــود افزودهانــد.
از مزایــای فضــای جمــازی میتــوان بــه نزدیکــی و قابلملسبــودن ،دســتریس آســان،
قابلاســتفادهبودن بــرای مهــه و برخطبــودن اشــاره کــرد؛ امــا ایــن فضــا بــا خــود آســیبهای
فــراواین بهدنبــال داشــته اســت .یکــی از عوامــل بســیار مهــم و تأثیرگــذار منــی در فضــای
جمــازی بــر افــراد ،حمتواهــای نامناســی اســت کــه بهراحــی در اختیــار مهــۀ افــراد قــرار دارد
و امنیــت اخــایق خانوادههــا را بهخطــر میانــدازد .برایناســاس ،در فضــای جمــازی
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

ایــاد شــده اســت کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــت و
مشــکالت اخــایق جدیــدی ج

رعایتنکــردن عفــت ،شــیوع حمتــوای هرزهنگارانــه ،انــزوا و افســردگی ،دوری از خانــواده،
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دیــن اســام کاملتر یــن دیــن اســت .اســام عالوهبــر زندگــی فــردی بــه مناســبات

نیازمنــد رســیدگی اســت .دســتریس آســان بــه حمتــوای هرزهنگارانــه را میتــوان از ایــن نــوع
دانســت .ورود فضــای جمــازی بــه جامعــۀ اســامی ایــران و فراگیرشــدن آن ،ســبب بــروز
آســیبهای جدیــدی شــده اســت کــه بــرای منونــه میتــوان بــه افزایــش روابــط دختــر و پســر،
اعتیــاد بــه اینترنــت و رعایتنکــردن اخــاق اســامی بـ ن
ـ� کاربــران ایــراین اشــاره کــرد.

اجتماعــی ،ازحلــاظ فقهــی ،ســیایس ،اجتماعــی و اخــایق نظــر و یــژهای دارد و آموزههــای
اخــایق فراوانــش ،مهچــون صداقــت و غیبتنکــردن در ارتبــاط بــا دو یــا چنــد نفــر کــه
مــا آن را اجتمــاع مینامــم و در زندگــی اجتماعــی منــودار میشــود .تاکنــون پژوهشهــای
آنــه گفتــه
انــام شــده اســت .باتوجهبــه چ
فــراواین بــا عنــوان اخــاق اجتماعــی در اســام ج
شــد ،در فضــای جمــازی ،روابــط اجتماعــی میــان افــراد ،بهســهولت برقــرار میشــود و اســام
در روابــط اجتماعــی چــه ازنظــر ســیایس ،فقهــی ،اجتماعــی و اخــایق صاحبنظــر اســت.
عالوهبرایــن ،اخــاق اســامی دارای جمموعــه آموزههــایی اســت کــه راه زندگــی صحیــح
را بــه مهــگان آمــوزش میدهــد .ازای ـنرو ایــن مقالــه بهدنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت
کــه فضــای جمــازی چــه آســیبهایی بهدنبــال دارد و اخــاق اســامی چــه نظــری دربــارۀ
هر یــک از ایــن آســیبها دارد؟
انــام شــده اســت؛
تاکنــون پژوهشهــای فــراواین درخصــوص اخــاق فضــای جمــازی ج
ً
ویل ایــن پژوهشهــا صرفــا آســیبهای اخــایق فضــای جمــازی ،ماننــد هرزهنــگاری،
هرزهبیــی ،نشــر دروغ را بــرریس کردهانــد .ایــن مقالــه در یپ ایــن اســت کــه آســیبهای
فضــای جمــازی را بــر اســاس اخــاق اســامی حتلیــل کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر کاربــر هیــچ
باشــد؟ بهعبار یتدیگــر ،آیــا آســیبهای فضــای جمــازی ،بهغیــراز آســیبهای اخــایق،
غیراخــایق هســتند یــا خیــر؟
 .1مفاهیم
 .1 .1اخالق

ُ
اخــاق مجــع کلمــۀ «خلــق» (ســجیه و سرشــت) اســت .ســجیه در اینجــا اعــم از ســجایای
پســندیده ،ماننــد راســتگو یی و پا کدامــی و ســجایای ناپســند ،ماننــد دروغگــو ىی و
ُ
َ
ُ
آلودهدامــى اســت .واژۀ خلــق همر یشــۀ واژۀ «خلــق» اســت کــه «خلــق ز یبــا بهمعنــاى
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انــام ندهــد ،آیــا ممکــن اســت اســتفادۀ او از فضــای جمــازی غیراخــایق
کار غیراخــایق ج
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هبرهمنــدى از سرشــت و ســجیهاى ز یبــا و پســندیده و َخلــق ز یبــا بهمعنــاى داشـ ن
ـ� آفر ینــش
و ظاهــرى ز یبــا و اندامــى مــوزون و مهاهنــگ اســت» (الزبیــدى ،یبتــا ،ص .)337واژۀ
اخــاق در اصطــاح ،در معــاین ز یــادی بـهکار رفتــه؛ ویل از طرف دانشــمندان علم اخالق
رایــی بهخــود گرفتــه اســت .ایشــان در تعر یــف اخــاق میگو ینــد:
اســامی ،معنــای ج
«صفــات و و یژگىهــاى پایــدار در نفــس کــه موجــب مىشــوند کارهــاىی متناســب بــا آن
صفــات ،بهطــور خودجــوش و بــدون نیــاز بــه تفکــر و تأمــل ،از انســان صــادر شــود».
(ملــى ،1413 ،ج ،68ص )372درصور یتکــه ایــن حالــت نفســاىن موجــب صــدور
ج
کارهــاى ز یبــا و پســندیده باشــد ،آن را اخــاق خــوب (اخــاق فضیلــت) میگو ینــد و اگــر
از آن ،افعــال زشــت و ناپســند صــادر شــود ،آن را اخــاق بــد (اخــاق رذیلــت) مینامنــد.
دو تعر یــف دیگــر هــم بــرای اخــاق ذکــر شــده کــه در هــردوی آنهــا ،عنــوان اخــاق
بــر عمــل و رفتــار انســان اطــاق گردیــده اســت ،نــه بــر ملــکات نفســاین او .1 :هــرکاری
کــه متصــف بــه حســن یــا قبــحبــوده و صاحــب آن مســتحق مــدح یــا ذم باشــد ،آن کار

را اخــاق میگو ینــد .ایــن تعر یــف در بـ ن
ـ� دانشــمندان ارو پــا رواج بیشــتری دارد؛  .2بــه
هــر عمــل خیــر و خــوب ،اخــاق اطــا ق کــرده و هــر عمــل زشــت و شــر را خــاف اخــاق
گو ینــد (نــک :مصبــاح یــزدی ،1381 ،ص .)1اگــر اخــاق را جمموعــهصفــات روحــی و
باطــی انســان بدانــم (اخــاق صفــایت) یــا آن را جمموعــه اعمــال و رفتــار عمــی انســان
بدانــم (اخــاق رفتــاری) یــا ترکیــی از و یژگیهــای روحــی و عمــی هــر انســان را اخــاق
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تلــی کنــم ،بــاز بــه دو بخ ــش مثبــت و منــی یــا پســندیده و ناپســند یــا انســاین و غیرانســاین

اســامی اســت .مــراد از اخــاق اســامی در ایــن مقالــه نظر یــهای جامــع در کنــار بقیــۀ
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کتابهــای اخــایق علمــای اســام ،ماننــد غــزایل و نــرایق بــه حتلیــل آســیبهای فضــای

تقســم میشــود کــه در فرهنــگ و معــارف اســامی بــه آن فضایــل و رذایــل گفتــه میشــوند.
ـردی فضــای جمــازی از منظــر اخــاق
ایــن حتقیــق بهدنبــال بــرریس برخــی آســیبهای فـ ِ
نظر یههــای اخــایق نیســت؛ بلکــه ایــن مقالــه بــا رجــوع بــه آیــات و روایــات و مهچنـ ن
ـ�

جمــازی میپــردازد و اغلــب ،بــا بیــان اخــاق فضیلــت ارســطو کــه بیشــتر علمــای اخــاق
اســامی نیــز آن را پذیرفتهانــد ،بــه ایــن مهــم دســت مییابــد.
 .2 .1فضای مجازی و آسیبهای آن
اولـ ن
ـ� کــی کــه از واژۀ فضــای جمــازی اســتفاده کــرد ،و یلیــام گیبســون ،نو یســندۀ کانــادایی
رمانهــای علمیتخیــی ،در ســال  1982بــود .او فضــای جمــازی را فضــایی تخیــی فــرض
کــرد کــه متامــی انســانها و ماشـ ن
ـ�ها و منابــع اطالعــایت در جهــان را از طر یــق رایانههــایی

بــه یکدیگــر متصــل میکنــد ( .)Koepsell & Rapaport، 1995معنــایی کــه توســط گیبســون
ً
از فضــای جمــازی بهدســت آمــد ،تقر یبــا مشــابه معنــایی اســت کــه امــروزه از لفــظ فضــای
جمــازی اســتنباط میشــود« .گیبســون فضــای جمــازی را بــرای مثــال ،حمیطــی برســاخته
از اطالعــات نامــر یی ،اطالعــایت کــه میتوانــد اشــکال مخ تلــی بــه خــود بگیــرد ،تعر یــف
میکنــد .او بــرای کمــک بــه فهــم ایــن مفهومســازی و ارائــۀ تصو یــر خــوب و مناســب از
فضــای جمــازی بــه تعر یــف اجــزای فضــا از طر یــق اینترنــت میپــردازد( ».مرشــدیزاد،
 ،1392ص)22
فضــای جمــازی نشــاندهندۀ شــکل جدیــدی از ارتباطــات اســت کــه بهصــورت
جمــازی در کنــار فرصتهــایی کــه در اختیــار بشــر قــرار داده ،بــا هتدیدهــایی نیــز بــرای او مهــراه
بــوده اســت .فضــای جمــازی ازســویی دســترسپذیری و حــس اطمینــان را تقو یتکــرده و از
ایــاد میکنــد
ســوی دیگــر ،فرصتهــای جدیــدی بــرای فر ی ـبکاری و بازمناییهــای غلــط ج
(  .)N.joinson،2005منظــور از آســیبهای فضــای جمــازی ،دســتهای از ناهنجاریهــای
رفتــاری افــراد جامعــه ،چــه بهصــورت فــردی و چــه مجعــی اســت کــه ر یشــه در اســتفادۀ

رنشهــای جســمی و
ناصحیــح از ایــن ابــزار دارد .ایــن آســیبها در ُبعــد فــردی بــا خــود ج
روانشــناخیت و اخــایق بهدنبــال دارد و در ُبعــد مجعــی باعــث بهوجودآمــدن شــکافهای

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

الکترونیکــی و ســر یع جایگز یــن ارتباطــات ســنیت شــده اســت .)Bryant، 1992( .فضــای
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خانوادگــی و آســیبهای اجتماعــی میشــود.

ـایق آســیبهای فضــای جمــازی در ُبعــد فــردی
موضــوع اصــی ایــن حتقیــق بــرریس اخـ ِ

اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ایــن حتقیــق آســیبهای واردشــده بــر فــرد در فضــای جمــازی،
ماننــد آســیبهای جســماین ،رفتــار اعتیــادی ،انــزوا و حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل را بــا مترکــز بــر

اخــاق اســامی بــرریس میکنــد .در ادامــۀ مقالــه ابتــدا برخــی آســیبهای فضــای جمــازی
را کــه در پژوهشهــای دیگــران آمــده اســت ،بهطــور مخ تصــر بیــان میکنــم و ســپس بــه

حتلیــل اخــایق ایــن آســیبها میپــرداز می.
 .2آسیبهای فضای مجازی
 .1 .2آسیبهای جسمانی
 .1 .1 .2ناینتدنیت 1و غشاء وتری

2

«یکــی از آســیبهای شناختهشــده بهعلــت اســتفاده از کیبــورد کامپیوتــر اســت کــه
ناینتدنیــت نامیــده میشــود .ایــن بیمــاری بــا درد شــدید در تاندومهــای انگشــت شــصت،
بهعلــت فشــار پیوســتۀ دکمههــا در طــی اســتفاده از اینترنــت مشــخص میشــود .اســتفادۀ
افراطــی بهصــورت آنالیــن ممکــن اســت ،اثــر مشــاهبی بــر چشــمان و کمــر نوجــوان داشــته
باشــد .مهچنـ ن
ش شــده اســت کــه تایــپ نیــز منجــر بــه عارضــۀ جدیــدی بــه نــام
ـ� ،گــزار 

اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

الهتــاب غشــاء وتــری میشــود کــه در اســتفادۀ پیوســته از کامپیوتــر باعــث درد و کشــیدگی
تاندومهــای شــصت میگــردد( ».ســعدیپور ،1393 ،ص)43
 .2 .1 .2برانگیختگی فیزیولوژیکی

«برانگیختگــی فیز یولوژ یکــی تعممییافتــه یــک پاســخ بــدین اســت کــه بهســبب مواجــه بــا
اینترنــت بــرای افــراد بهوجــود میآیــد .ایــن برانگیختگــی بهعلــت و یژگیهــای ایــن رســانه
1 . Nintendinitis.
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2 . Tenosynovitis.

اســت ،و یژگیهــایی ماننــد خشــونت ،هیجــان ز یــاد ،ســرعت و آهنــگ ســر یع و موســییق
بلنــد .ایــن برانگیختگــی بهصــورت تغییــر در تنفــس ،ضربــان قلــب و فشــارخون جتــی
مییابــد .برطبــق نظر یــۀ برانگیختگــی ،ایــن برانگیختگــی بعــد از اســتفاده از رســانه در فــرد
یق مانــده و باعــث بــروز رفتارهــایی مشــابه میگــردد .حمتــوای ایــن اثــر برانگیختگــی بــا
بــا 
اســتفادۀ بیــشاز حــد از رســانه فزو نتــر میشــود .اگرچــه مطالعــۀ نظاممنــدی درمــورد
اثــرات اســتفاده از اینترنــت برانگیختگــی وجــود نــدارد ،امــا نشــانگرهایی وجــود دارد کــه ایــن
دو متغیــر باهــم در ارتباطانــد( ».مهــان ،ص)49
 .3 .1 .2تغییر الگوی خواب

از دیگــر مشــکالت بهوجودآمــدۀ اســتفادۀ بیــش از حــد از اینترنــت ،شــببیداری
اســت .کاربــران ز یــادی تــا نیمههــای شــب بــرای هبرهمنــدی از ســرو یسهای فضــای
جمــازی بیدارنــد .برخــی از ســرو یسها در ایــن امــر مشــوق کاربــران اینترنــی هســتند.
ســرو یسهایی مهچــون اینترنــت رایــگان شــبانه ،مکاملــۀ ارزانقیمــت اپراتورهــا و ...زمینــه
را بــرای ش ـببیداری کاربــران مهیــا میســازند .بســیاری از کاربــران اینترنــت بــرای اینکــه

ن
کافئــ�دار
شــبها بیــدار مباننــد و تــا دیروقــت از اینترنــت اســتفاده کننــد ،قرصهــای
خوابشــده و یبنشــاط باشــند .شــببیداری وقــت اســتراحت نوجــوان و جــوان را از
او ســلب میکنــد و نتیجــه آن میشــود کــه بهجــای اینکــه روز را بــه تــاش بــرای تعــایل
خــود و جامعــه بگذراننــد ،تــا نیمههــای روز در خــواب باشــند ،یــا اینکــه در حمیــط کاری یــا

علمــی بــا خســتگی مفــرط و نداشـ ن
ـ� مترکــز الزم حاضــر شــوند .کاربــران وابســته بــه اینترنــت
بــا میانگـ ن
ـ�  38ســاعت در هفتــه یــا بیشــتر ،از اینترنــت اســتفاده میکننــد ()Koc، 2011
کــه بــا بیدارمانــدن در شــب و کمخــوایب ،مشــکالت جســمی ،خانوادگــی ،آمــوزیش و

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

مصــرف میکننــد ( .)Youngشــببیداری کاربــران موجــب میشــود ،دچــار کمبــود

شــغیل بســیاری را جتربــه میکننــد .پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه معتــادان بــه اینترنــت،
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عالوهبــر یبخــوایب از بیماریهــای جســماین عمومــی نیــز رنــج میبرنــد .بهنظــر میرســد،
برخــی مشــکالت جســماین ایــن منونــه کاربــران بهدلیــل یبخــوایب اســت .عالمئــی چــون
درد کمــر و پشــت و ماهیچــه ،خســتگی و ضعــف چشــم نیــز از دیگــر آســیبهای جســماین
فضــای جمــازی اســت (.)Young
 .2 .2آسیبهای روانشناختی
 .1 .2 .2استفادۀ افراطی از اینترنت و رفتار اعتیادی

اعتیــاد بــه اینترنــت اصطالحــی اســت کــه اولـ ن
ـ� بــار یانــگ 1آن را مطــرح کــرد .یانــگ ایــن
اعتیــاد را بهعنــوان نوعــی اختــال معــریف کــرد .ایــن اعتیــاد بــا عنوانهــای متفــاویت ،از
قبیــل «اعتیــاد بــه اینترنــت»

(,2004

« ،)Youngاختــال اعتیــاد اینترنــی»« ،نوعــی

اعتیــاد رفتــاری یــا اعتیــاد فنــاوری» ( )Wang، 2001و «سوءاســتفاده از اینترنــت» از ســوی
کارکنــان شــرکتها کــه مهــواره رو بــه فزو ینانــد ( )Young & Case، 2004معــریف شــد.
حمققــان بــرای تعر یــف اعتیــاد اینترنــی بــه ســاعتهای اســتفادۀ کاربــران توجــه کردهانــد؛

بهگونهایکــه اگــر کاربــر در روز ن
بــ�  2تــا  3ســاعت از اینترنــت اســتفاده کنــد ،کاربــر
معمــویل و درصور یتکــه بیــش از  8/5ســاعت اســتفاده کنــد ،معتــاد بــه اینترنــت بهمشــار
میآیــد .از نظــر گلدبــرگ اعتیــاد اینترنــی اســتفادۀ بیمارگونــه و وســوایس از اینترنــت اســت
( .)Lim et al ,2004امــا بهنظــر میرســد ،تعر یــف اعتیــاد اینترنــی باتوجهبــه مدتزمــان
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اســتفادۀ فــرد از آن ،تعر یــف دقیــی نباشــد؛ چــون افــراد بســیاری یافــت میشــوند کــه از
اینترنــت بــرای مــدت ز یــادی اســتفاده میکننــد؛ ویل معتــاد اینترنــی تلــی منیشــوند .بــرای
مثــال ،حمققــاین کــه وقــت ز یــادی را در اینترنــت بــرای مطالعــه و حتقیــق میگذارنــد و از ایــن
فضــا بــرای پیشــبرد پژوهشهــای خــود اســتفاده میکننــد ،معتــاد بــه اینترنــت نیســتند.
از نظــر یانــگ تفــاوت میــان اســتفادۀ هبنجــار از اینترنــت و اســتفادۀ بیمارگونــه ،یعــی
1 . Young.

اعتیــاد بــه اینترنــت ،بــا نشــانههایی بدیــن شــرح مشــخص میشــود :شــیفتۀ اینترنتشــدن،
احســاس نیــاز بــه اســتفاده از آن ،تــاش ناموفــق بــرای متوقفکــردن اســتفاده از آن،
احســاس پر یشــاین و یبقــراری و ناآرامــی بــدون وجــود اینترنــت ،اســتفاده از اینترنــت بیــش

از مقــداری کــه قصــد اســتفادۀ از آن را دارنــد ،بهخطرانداخـ ن
ـ� روابــط و شــغل و فرصــت

آمــوزیش یــا حرف ـهای مهــم بهدلیــل اســتفاده از اینترنــت ،آمادگــی بــرای بره ـمزدن روابــط

اجتماعــی ،دروغگفـ ن
ـ� بــه دوســتان و نزدیــکان صمیمــی و اســتفاده از اینترنــت بهعنــوان
ج نشــانه از
راهحــل فــرار از مشــکالت ( .)Young, 1996بنابرایــن ،کســاین کــه دسـتکم پنـ 
نشــانههای نامبــرده را دارنــد ،جــزء کاربــران معتــاد بــه اینترنــت شــناخته میشــوند.
 .2 .2 .2انزوا

حمققــان مطالعــایت دربــارۀ ارتبــاط میــان مشــکالیت ،ماننــد تهنــایی ،اضطــراب اجتماعــی،
انــام دادهانــد (.)Caplan & Andrew, 2011
مهــار 
ت اجتماعــی کــم و اســتفاده از اینترنــت ج
امــروزه ،حمققــان از تغییــرات عمیــق در روابــط خانوادگــی ســخن میگو ینــد؛ بهگونهایکــه
بــا افزایــش اســتفاده از اینترنــت ،کیفیــت و کمیــت روابــط خانوادگــی رو بــه کاهــش اســت
ایــاد انــزوای اجتماعــی میشــود؛
( .)Beard, 2011اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت باعــث ج
کننــد و ازای ـنرو از فعالیتهــا و ارتبــاط بــا دوســتان و خانــواده دور میماننــد .گوش ـهگیرى
انــام شــده
روح انســان را بهشــدت آزار مىدهــد و مطالعــاىت کــه دربــارۀ افــراد تــارک دنیــا ج
اســت ،نشــان مىدهــد ،گوشـهگیرى اثــر بــدى در روح آنهــا گذاشــته و در آنــان افســردگى و

ایــاد کــرده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،نوجوانــاین
یــأس و توهــم و در بیشــتر اوقــات ،اختــال رواىن ج
ی شــده و از اینترنــت بــرای
کــه از متاسهــای اجتماعــی میگر یزنــد ،بیشــتر دچــار افســردگ 
فــرار از ایــن افســردگی اســتفاده میکننــد (.)Kraut et al , 1998
کاربــران منــزوی ،فشــارهای رواین ،مهچــون اضطــراب ،افســردگی ،عــامئ وســواس،

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

بــه ایــن دلیــل کــه افــراد بهجــای ارتباطــات رودررو ،ترجیــح میدهنــد از اینترنــت اســتفاده
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تــرس ،روانپر یــی و خصومــت را بیشــتر جتربــه میکننــد ( )Koc ,2011و ایــن نــوع وابســتگی
باعــث میشــود ،افــراد در ارتبــاط خــود در اجتمــاع واقعــی دچــار مشــکلشــده و مهارتهای
اجتماعــی خــود را از دســتبدهنــد .بهطــورکیل ،مــردان بیــش از زنــان و نوجوانــان و جوانــان
بیــش از دیگــران مســتعد مواجهــه بــا ایــن اختــال هســتند (. )Tsai et al ,2009
 .3 .2 .2تحلیلیافتن توان عقل

یکــی دیگــر از آســیبهای اعتیــاد اینترنــی حتلیل ن
یافــ� تــوان عقــل اســت .هــر قــدر کــه
اطالعــات موجــود در ذهــن ،منظمتــر و دارای عنوانهــای کمتــری باشــند  ،دســتریس عقــل
بــه آنهــا بــرای پردازشهــای جدیــد ،مهیاتــر خواهــد بــود .امــا وجــود دادههــای فــراوان
کــه فضــای ذهــن را یبدلیــل پرکردهانــد و بــا تکــرار درگیــری ذهــی و رفتــار بیــروین تقو یــت
میشــوند ،تــوان عقــل را بــه مقــدار چشــمگیری کاهــش میدهنــد .وابســتگی بــه اینترنــت
باعــث درگیــری ذهــن نیــز میشــود .ایــن درگیــری ذهــی حــی زمــاین کــه فــرد برخــط نیســت

1

دســت از ســر او برمنـیدارد .کاربــر بااینکــه در مجــع خانــواده نشســته یــا درحــال عبادتکــردن

اســت ،بخ ــی از ذهنــش بــه ایــن فضــا مشــغول اســت .او بــه ایــن فکــر میکنــد کــه چنــد
ن چیســت و چــه پیامهــایی
نفــر از کاربــران ُپســت او را پســندیده 2و یــا دیــدگاه آنهــا دربــارۀ آ 
گذاشــتهاند .مهچنـ ن
ـ� ،چــه کســاین درخواســت دوســی کــرد ه و چــه کســاین دوســی او را

پذیرفتهانــد 3و. ...
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یکــی از پیامدهــای حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان ذهــن کاربــر ایــن اســت کــه افراد فقــط مصرفکننده

میشــوند و منیتواننــد خودشــان علــم تولیــد کننــد .مهچنـ ن
ـ� ،قــدرت تفکــر و نــوآوری از افــراد
گرفتــه میشــود .ایــن آســیب ســبب میشــود کــه فــرد بــدون پیشــرفت بــایق مبانــد .خوانــدن

ن
متهــای کوتــاه و بــدون چارچــوب عقــاین باعــث میشــود کــه کاربــر وقــت خــود را بــه
1 . Offline.
2 . Like.
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)افزودن( 3 . add

ـ� ن
حتصیــل علــم از طر یــق کتابخــواین صــرف نکنــد و بــه مهـ ن
متهــای کوتــاه کــه اغلــب،
ش از حــد
یبفایــده نیــز هســتند ،بســنده کنــد .بنابرایــن ،ایــن کار ســبب مصرفکنندگــی بیـ 

کاربــر و تولیدنکــردن عل ـ م و در طوال ینمــدت ،باعــث حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل او میشــود.
 .3بررسی اخالقی آسیبهای جسمانی از منظر اخالق

در اســام هرگونــه اضــرار بــه خــود ازنظــر فقهــی حــرام اســت .ایــن حکــم برطبــق قاعــدۀ «ال
ضــرر و ال ضــرار» اســت .ایــن حکــم ناظــر بــه دو موضــوع اســت :یکــی اینکــه در اســام هیــچ
ً
حمکــی کــه بــه ضــرر مکلــف باشــد ،داده نشــده اســت و احــکام اهلــی کامــا بــرای رفــاه حــال
مــردم مقــرر شــده اســت (نــک :جعفــرى تبر یــزى ،1373 ،ص)307؛ دوم اینکــه هرگونــه
ً
اضــرار بــه خــود حــرام اســت .اســام مطلقــا هرچیــزى را کــه بــرای بــدن ضــرر داشــته باشــد،
اســراف میدانــد؛ ز یــرا اگــر اســتفاده از هرچیــزی بــه مرتبــۀ افــراط و جتــاوز از حــد برســد،
حــی اگــر ضــرری هــم بــرای فــرد نداشــته باشــد ،اســراف اســت (نــک :گاســتانه،1387 ،
ص.)225در اســام اخــاق بــه ســه بخ ــش فــردی و اجتماعــی و اهلــی تقســم شــده اســت.

انــام هــر
در اخــاق اهلــی رابطــۀ فــرد بــا معبــود مشــخص شــده اســت .در ایــن رابطــه ج

بــه بــدن ازحلــاظ فقهــی حــرام و ازحلــاظ اخــایق کاری ناپســند اســت .بنابرایــن ،اســتفاده
از اینترنــت ،اگــر در حــدی باشــد کــه بــرای فــرد آســیب جســماین بهدنبــال نداشــته باشــد،
ازحلــاظ اخــایق اشــکایل نــدارد؛ ویل اگــر ایــن اســتفاده بــه فــرد ضــرری وارد کنــد ،بهحلــاظ
اخــایق ناپســند خواهــد بــود.

ن
مهــ�
«اســام هرگونــه آســیبزدن فــرد بــه خــود را امــری غیراخــایق میدانــد؛ بــه
َُُْ

َ

ُ

َ

َ ُ َ

علــت خداونــد در ســورۀ بقــره ،آیــۀ  195میفرمایــد< :لا تلقــوا بأ ْي ِديک ْ
ــم ِإلــى ّالت ْهلکــةِ >؛
ِ
َ ُ ُْ
(خو یشـ ن
ـ� را بــه دســت خو یــش بــه هال کــت مینداز یــد ).در ایــن آیــه مفعــول «ال تلقــوا»،

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

عمــل حرامــی از جانــب فــرد در برابــر معبــود خــود ،عمــی غیراخــایق و هــر اطاعــی ،عمــی
ً
اخــایق اســت؛ پــس حکــم حرمــت فقهــی ناظــر بـ ه حکــم غیراخــایق اســت؛ مثــا ضــررزدن
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َ ُ ُ
یعــی واژۀ «أ ْنف ُســکم» حمــذوف اســت و معــی آیــه ایــن اســت کــه هیــچ فــردی حــق نــدارد
انــام دهــد» (جــوادی آمــی،
کاری کــه موجــب آسیبرســیدن بــه نفســش هســت را ج
 ،1393ص .)662ضرررســاندن بــه بــدن از مصادیــق اســراف نیــز حمســوب میشــود.
َْ َ ْ َ َ
ْ
َّ َ ْ
ُ
اف ِف َیمــا أف َســد َ
ـال َو أ َضـ َّـر ِبال َبـ َـد ِن»؛
الـ 
ال ْسـ َـر 
امامصــادق؟ع؟ دراینبــاره میفرمایــد«ِ :إنــا ِ
(اســراف در امــوری اســت کــه مــال را تبــاه ســازد و بــه بــدن ز یــان رســاند ).در ایــن روایــت

ز یانرســاندن بــه بــدن از مصادیــق اســراف بهمشــار رفتــه کــه از گناهــان بــزرگ اســت (مهــان،
 ،1394ص .)96بنابرایــن ،کمخــوایب چــون ضرررســاندن بــه بــدن و خــروج از میان ـهروی
اســت ،از مصداقهــای اســرافبــوده و کاری غیراخــایق اســت.
 .1 .3اعتیاد اینترنتی از منظر اخالق
یکــی از نظر یههــای اخــایق مطــرح در طــول تار یــخ کــه بیشــتر عاملــان مســلمان اخــاق
نیــز آن را قبــول داشــتهاند ،نظر یــۀ اخــاق فضیلــت ارسطوســت .بــه ایــن نظر یــه نقدهــا و
اشــکاال یت وارد شــده اســت کــه شــاید نتــوان بــه برخــی از آنهــا پاســخ داد و درنتیجــه آن
را بهطــورکیل قبــول کــرد؛ ویل ایــن اصــل پذیرفتــه شــده اســت و گر یــزی از آن نیــز نیســت.
ازایـنرو ،بــا نگاهــی گــذرا بــه ایــن نظر یــه و باتوجهبــه اصــل اعتــدال ،اخال یقبــودن یــا نبــودن
اعتیــاد اینترنــی بــرریس میشــود .ارســطو در تعر یــف فضیلــت اخــایق میگو یــد:
فضیلــت اخــایق ملکـهای نفســاین اســت کــه حــد وســط نســبت بــه افــراد را برمیگز ینــد.
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396
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ایــن کار بهوســیلۀ قــوۀ عاقلــه صــورت میگیــرد و کــی کــه دارای عقــل عمــی اســت،
بهوســیلۀ آن قــوه ،راه اعتــدال را برمیگز ینــد .فضیلــت ،میانــه و رذیلــت افــراطو تفر یــط
اســت؛ بهعنوانمثــال شــجاعت حــد وســط هتــور و تــرس ،ســخاوت حــد وســط تبذیــر و
بخ ــل ،حلــم حــد وســط تندخــویی و یبتفــاویت اســت (نــک :ارســطو ،1381 ،ص.)52-46
بنابــر تعر یــف ارســطو از اخــاق فضیلــت کــه بیشــتر علمــای مســلمان ،ماننــد فــارایب،

ابنمســکو یه ،خواجــه نصیــر ،صدراملتأهلـ ن
ـ� ،نــرایق ،فیــض کاشــاین ،غــزایل و مهــدی نــرایق

ط و تفر یــط در هــر کاری قبیــح و
(خزاعــی ،1387 ،ص )2نیــز آن را پذیرفتهانــد ،افــرا 
غیراخــایق اســت و اعتــدال ،فضیلــی اخــایق حمســوب میشــود .بــرای مثــال ،نــرایق در
کتــاب جامــع الســعادات فضایــل اخــایق را حــد وســط افعــال و رذایــل را افــراطو تفر یــط
هــر عمــی میدانــد (نــرایق ،1392 ،ص .)35مهچنـ ن
ـ� ،غــزایل می گو یــد« :بایــد دانســت

رنــوری و بیمــاری آن و عــاج
اعتــدال در خوهــا صحــت نفــس اســت و میــل از اعتــدال ج
نفــس بــه دوری از رذیلتهــا و خوهــای بــد و کســب فضیلــت و خوهــای نیــک اســت»
(غــزایل ،1368 ،ص.)22
تاکنــون اشــکاالت فــراواین بــه نظر یــۀ فضیلتگــرایی ارســطو وارد شــده اســت .حــال،
ت وارد اســت یــا نــه ،هیــچ شــک
صرفنظــر از اینکــه ایــن اشــکاالت بــر اخــاق فضیلــ 
و شــههای در حبــث اعتــدال ،بهعنــوان موجبــۀ جزئیــه و درســی و صــدق آن در برخــی
مصداقهــا نیســت .افزو نبرایــن ،در قــرآن آیــات بســیاری مؤ یــد ایــن اعتــدال اســت .قــرآن
مســلمانان را «امــت وســط» معــریفکــرده و در ســورۀ بقــره ،آیــۀ  143میفرمایــد:

ْ
َ َّ ُ َ
َُ ً
َ َّ
ً َ ُ ُ
ـاس َو یکــون
< َو
الر ُســول َعلیکـ ْـم
کذلــک َج َعلناکـ ْـم أ ّمــة َو َســطا ِلتکونــوا شـ َـهد َاء َعلــى النـ ِ
ِ
َشــهی ًدا>؛ (ایــن چنـ ن
ـ� مشــا را امــی میانــه و معتــدل ســاختمی تــا بــر مردمــان گــواه باشــید و

امــت وســط و معتــدیل هســتند .کلمــۀ َ
ـ� چیــزی بـ ن
«و ْســط» بهمعنــای قرارگرفـ ن
ـ� دو یــا چنــد

چیــز اســت .ایــن واژه بیشــتر در جــایی بــهکار مــیرود کــه دو طــرف آن مســاوی اســت و
بدینجهــت از آن تعبیــر بــه «معتــدل»« ،اعــدل»« ،افضــل» و «خیــر» میشــود (جــوادی
آمــی ،1393 ،ج  ،7ص .)317مســلمانان امــی میان ـهرو هســتند؛ یعــی ماننــد مشــرکان
ً
و هیودیــان صرفــا بهدنبــال لــذات مــادی نبــوده و جانــب افــراط را نگرفتهانــد و ماننــد
مســیحیان نیــز کــه فقــط جانــب روح را تقو یــت منــوده و جــز بــه تــرک دنیــا و رهبانیــت دعــوت

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

پیامبــر بــر مشــا گــواه باشــد ).بدیــن معنــا کــه مســلمانان چــون از اســام پیــروی میکننــد،

منیکننــد ،جانــب تفر یــط را اخــذ نکردهانــد (طباطبــایی ،1373 ،ج ،1ص.)482 -481
بنابرایــن ،میان ـهروی در ایــن آیــه کاری پســندیده معــریف شــده اســت.
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روایــات فــراواین نیــز بــر میانـهروی تأ کیــد کردهانــد .پیامبــر اکــرم؟ص؟ بارهــا بــه مســلمانان
فرمودنــد« :یــا اهیــا النــاس علیکــم بالقصــد ،علیکم بالقصــد ،علیکم بالقصــد»؛ (ای مردم ،بر
(تلیلتبر یــزى،
مشــا بــاد بــه میانـهروی ،بــر مشــا بــاد بــه میانـهروی ،بــر مشــا بــاد بــه میانـهروی) ج

ن
امیراملؤمنی؟ع؟نیــز هرکــی را کــه از اعتــدال دور شــده و بــهســوی
یبتــا ،ج  ،18ص.)440
َ ّ
َ
ال ِاهــل ِإل
افــرا 
ط و تفر یــط کشــانده میشــد ،جاهــل معــریفکــرده و میفرمودنــد« :ال تـ َـری ج
ُ ّ ً
ُ
فرطــا»؛ (جاهــل را منیبیــی ،مگــر اینکــه یــا افــراط میکنــد و یــا تفر یــط) (هن ـج
فرطــا او م ِ
م ِ
ْ
«الیم نُ
ن
ــ� َو
البالغــه ،حمکــت  ،67ص .)1116در جــایی دیگــر
امیراملؤمنــ�؟ع؟ فرمودنــدِ :
َ
َ َ ُ ُ
َُ
ّ
ْ َ
الشـ َـم ُال َم َض ّلـ ٌـة َو َّالطر یـ ُـق ْال ُو ْسـ َـطى ِهــی ْ ج َ َّ ُ َ َ َ َ
ـار ّالن ُبـ َّـو ِة َو ِم ْ َنا َم ْنفذ
ـاب و آثـ
ِ
الــادة علهیــا بـ ِـاق الکتـ ِ
ِ
ْ
َ
ُّ َ
السـ ّـن ِة َو ِإل َهیــا َم ِصیـ ُـر ال َع ِاق َبــة»؛ (احنــراف ب ـ ه راســت و چــپ گمراهــی اســت و راه مســتقمی و
ن
میانــه جــادۀ وســیع حــق اســت .کتــاب خــدا و آیـ ن
ـول؟لص؟مهی راه را توصیــه میکنــد
ـ� رسـ
ـرانام مهـ ن
و ســنت پیامبــر؟ص؟ نیــز بــه مهـ ن
ـ� جــاده تــرازوی کــردار
ـ� راه اشــاره میکنــد و سـ ج

مهــگان اســت و راه هــم بــدان منهتــی میشــود) (کلیــی ،1388 ،ج ،8ص.)68
برطبق این آیات و روایات حد وســط و میانهروی کاری پســندیده و هرگونه ز یادهروی

(افــراط) و کــم گــذاری (تفر یــط) امــری ناپســند خواهــد بــود .مهچنـ ن
ـ� ،خــروج از اعتــدال و

میانـهروی از مصادیــق اســراف نیــز اســت (جــوادی آمــی ،1394 ،ص )633کــه خود کاری
غیراخــایق اســت .بنابــر تعر یــف فضیلــت و رذیلــت ،اعتیــاد اینترنــی و افــراط در اســتفاده
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از اینترنــت ،رذیلــی اخــایق اســت؛ چراکــه اعتیــاد اینترنــی بهمعنــای افــراط در اســتفاده
ن
معــ� و مفیــد و بلکــه فقــط بهمنظــور ســرگرمی و یــا کارهــایی
از اینترنــت ،بــدون هــدیف

ماننــد آن اســت .مهچنـ ن
ـ� ،کاربــران بــا اســتفادۀ معتدالنــه از اینترنــت دچــار آســیبهای
آن منیشــوند .اخــاق فضیلــت بــا روش اعتــدال در اســتفاده از هــر نــوع تکنولــوژی،
بهخصــوص اینترنــت ،پیشــگیریکردن یــا مهــان خودکنتــریل را آمــوزش میدهــد؛ یعــی
ص کنــد
اینکــه فــرد پیــش از اســتفاده از اینترنــت ،بایــد حــدی معتدالنــه بــرای خــود مشــخ 

24

و از آن خــارج نشــود.

 .2 .3انزوا از منظر اخالق

آنــه گفتــه شــد ،دوری از اجتمــاع نوعــی تفر یــط اســت و ارتبــاط اجتماعــی ز یــاد،
بنابــر چ
بهگونهایکــه اگــر فــرد بــا کــی ارتبــاط نداشــته باشــد ،موجــب ناراحــی و افســردگیاش
شــود نیــز ،کاری افراطــی اســت .حــد وســط ایــن دو ایــن اســت کــه انســان در اجتمــاع
حضــور یافتــه و بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد؛ ویل حلظههــایی را نیــز بــا خــود خلوتکــرده
و بــه احــوال دنیــا و خــودش فکــر کنــد .البتــه زندگــی اجتماعــی در اســام ارزش مطلــق
نــدارد؛ بلکــه راهــی بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت و زمینــۀ رشــد معنــوی افــراد را فراهــم
مـیآورد .ازایـنرو ،انــزوای اجتماعــی ،چــون موجــب دوری از ایــن هــدف میشــود ،تفر یــط
و کاری ناپســند و غیراخــایق اســت .در کتابهــای اخــاق اســامی دربــارۀ عزلتنشــیین
مباحــی آمــده و گاه در آنهــا بــه گوش ـهگیری ســفارش شــده اســت .ازای ـنرو الزم اســت،
عزلتنشــیین بــا انــزوای حبثشــده مقایســه شــود؛ ز یــرا ممکــن اســت برخــی گمــان کننــد،
اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت کــه موجــب انــزوای کاربــران میشــود ،زمینــۀ عزلتنشــیین
آنــان را فراهــم میکنــد و درنتیجــه کاری پســندیده اســت.
غــزایل در کتــاب کیمیــای ســعادت بــرای گوش ـهگیری شــش فایــده و شــش آفــت نــام
فعــل و انــزوا نتیجــه انفعــال اســت؛ بــه ایــن معــی کــه فــرد عزلتنشـ ن
ـ� ،خــودش ایــن راه

را انتخــاب کــرده ،ویل عامــل دیگــری باعــث عزلــت فــرد منــزوی شــده اســت .مهانطورکــه
ـود فــرد اســت ،نــه اینترنــت؛ یعــی
پیشازایــن گفتــه شــد ،عامــل اعتیــاد بــه اینترنــت ،خـ ِ
اســتفادۀ ناصحیــح موجــب ایــن اعتیــاد و انــزوا شــده اســت .شــش فایــده و آفــی کــه غــزایل
ت اســت از:
بــرای انــزوا بیــان کــرده ،عبــار 
 .1ذکر و تفکر دربارۀ خداوند که جز به خلوت و دوری از اجتماع بهدست منیآید؛
ایــاد
 .2دوری از گناهــاین کــه بهســبب ورود در اجتمــاع و معاشــرت بــا مــردم بــرای فــرد ج

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

بــرده اســت .شــاید در ابتــدا تصــور شــود کــه عزلــی کــه در اخــاق مطــرح اســت ،نتیجــۀ
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میشــود ،مثــل غیبتکــردن ،امربهمعــروف و هنیازمنکــر نکــردن و ر یــا؛
 .3دوری از فتنــه و خصومــت و تعصــب کــه ایــن ســه خصلــت در اجتمــاع ز یــاد اســت
و هرکــس از اجتمــاع دوری کنــد ،از ایــن ســه خصلــت دور خواهــد شــد؛
 .4خالیص از شر مردمان؛
 .5دوری طمع مردم از آن فرد و طمع آن فرد از مردم؛
 .6رهــایی از دیــدار بــا امحقــان و کســاین کــه فــرد از دیدارشــان کراهــت دارد (نــک:
غــزایل ،1361 ،ص.)239-232
ت است از:
اما آفایت که غزایل برای عزلت نام میبرد ،عبار 
ن
آموخت و آموزشدادن عل م که جز با ورود به اجتماع شکل منیگیرد؛
 .1بازماندن از
 .2منفعتدیــدن و منفعترســاندن بــه خلــق خــدا کــه پیششــرط آن ،ورود بــه
اجتمــاع اســت؛
 .3دورماندن از تالش و ریاضیت که بهسبب صبرکردن بر اخالق مردمان حاصل میشود؛
 .4غلبۀ وسواس که سبب نفرت دل میشود؛
 .5جامانــدن از ثوابهــایی ،ماننــد منــاز مجاعــت ،تشــیع جنــازه ،دعوتشــدن بــه
جمالــس شــادی و عــزای مردمــان و نیــز دعوتشــدن بــه قضــاوت میــان مردمــان کــه ایــن
ثوابهــا بهموجــب همنشــیین بــا مــردم و اجتمــاع حاصــل میشــود؛
 .6تکبــر کــه بهســبب گوشــهگیری حاصــل میشــود و ازطــریف ورود در اجتمــاع و
قیامکــردن بــه احقــاق حــق مردمــان ،ســبب تواضــع میشــود کــه فــرد گوشهنشـ ن
ـ� از او
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جــا میمانــد (مهــان ،ص.)245 -240
درواقــع ،فــرد معتــاد بــه اینترنــت ،بــه بیشــتر آفــایت کــه غــزایل بــرای گوشــهگیری نــام
میبــرد ،دچــار میشــود؛ ویل هیچیــک از فایدههــایی کــه بــرای عزلــت نــامبــرده اســت،
بــرای او حاصــل منیشــود .عزلــی کــه در اســام مــدح شــده اســت ،چنــد خصیصــه دارد کــه
هیچیــک از آن شــامل کاربــر معتــاد بــه اینترنــت منیشــود .تفاوتهــای ایــن دو نــوع عزلــت
عبــارت اســت از:
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 .1هــدف فــرد در عزلــت ممــدوح از دوریکــردن از اجتمــاع ،نزدیکشــدن بــه حقتعـ ٰ
ـایل
ـ� بــا اوســت؛ ویل کاربــر اینترنــت چنـ ن
و انسگرفـ ن
ـ� هــدیف نــدارد؛

 .2کاربــر معتــاد بــه اینترنــت درحقیقــت از اجتمــاع فاصلــه نگرفتــه اســت؛ بلکــه خــود
را مشــغول بــه اجتماعــی جمــازی کــرده و از اجتمــاع حقیــی ،ماننــد خانــواده دور مانــده
ً
اســت؛ ویل عــاریف کــه عزلــت میگیــرد ،واقعــا از اجتمــاع دور میشــود؛
 .3فــردی کــه میخواهــد از طر یــق عزلــت ،بــا خــدای خــود انــس بگیــرد ،پیوســته بــه
چنـ ن
ـ� عزلــی خنواهــد رفــت؛ ز یــرا بســیاری از فرائــی کــه فــرد را بــه خداونــد نزدیــک

میکنــد ،در اجتمــاع تعر یــف میشــوند ،ماننــد نیکــوکاری و انفــاق و خدمــت بــه خلــق.
درحایلکــه کاربــر معتــاد بــه اینترنــت روزب ـهروز ،بیشــتر از اجتمــاع واقعــی اطــراف خــود
دور شــده و بیشــتر غــرق در اجتمــاع جمــازی میشــود.
مهانطورکــه پیشازایــن نیــز توضیــح داده شــد ،انــزوا موجــب افســردگی میشــود.
افســردگی بهمعنــای یبنشــاطی فــردی اســت .ایــن یبنشــاطی باعــث میشــود ،فــرد
پیشــرفیت نکنــد .فــراوان از معصومــان ؟مهع؟ روای ـت شــده اســت کــه ایشــان مهــۀ تــاش

شــادمانکردن مؤمنــان اســت) (کلیــی ،1388 ،ج ،2ص .)151بنابرایــن ،انــزوا و افســردگی
کار و حالــی ناپســند و نشــاط صفــی پســندیده اســت کــه باعــث پیشــرفت افــراد در
زندگــی میشــود.
 .4تحلیلیافتن توان عقل از منظر اخالق
عقــل بهمعنــای بنــد اســت .در زبــان عــریب بــه زانوبنــد شــتر «عقــال» میگو ینــد و بــه عقــل
ازاینجهــت عقــل میگو ینــد کــه جلــو غرایــز و امیــال ســرکش را میگیــرد و زانــوی غضــب

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

آنــه مایــۀ انــدوه و گرفتــارى مــردم اســت ،برطــرف کننــد و
خو یــش را ب ـهکار مىبردنــد تــا چ
نشــاط را بهجــای افســردگى بنشــانند .پیامبــر اکــرم؟لص؟ فرمودهانــدْ ْ َ َ َّ :
ـال
«ان احـ ّـب العمـ ِ
َ َّ َ َّ ْ ُ ُّ ُ َ َ ْ
َ
الؤمنـ نَ
ـ�»؛ (حمبوبتر یــن کار نــزد خــداى بــزرگ،
ور عــى ُ ِ
ال ِ
اهَّلل عزوجــل ادخــال الســر ِ
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و شــهوت ســرکش را میبنــدد (جوادیآمــی ،1378 ،ص .)7مهانطورکــه پیشازایــن
ط و تفر یــط
گفتــه شــد ،علــم اخــاق حــد وســط در هــر کاری را بــرای انســان فضیلــت و افــرا 

از آن را رذیلــت میدانــد .بــه مهـ ن
ـ� دلیــل در کتابهــای اخــایق حــد وسـ ِـط قــوۀ عقــل
انســان را حمکــت و حــد افــراط آن را جربــزه و حــد تفر یطــش را بالهــت نــامبردهانــد؛
بنابرایــن ،حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل و اســتفادۀ کــم از آن ،مصــداق بالهــتبــوده و رذیلــت

اخــایق اســت.
خداونــد انســان را بــه عقــل جمهــز کــرده اســت تــا بتوانــد بهوســیلۀ تفکــر بــه باطــن عــامل
حمســوس راه یابــد؛ ازای ـنرو خداونــد در آیــات گوناگــون از کســاىن کــه اهــل تفکــر و تعقــل

ُّ ُّ ْ ُ ُ َّ َ َ
َّ َ َّ َّ
َ ّ
الــد َو َّ
نیســتند ،انتقــاد مىکنــد و میفرمایــدِ < :إن شــر
یــن لا
ــه الصــم البکــم ال ِذ
اب ِعنــد الل ِ
ً
ْیعق ُل َ
ــون>؛ (قطعــا بدتر یــن جنبنــدگان نــزد خــدا کــران و ال الىن هســتند کــه منىاندیشــند)
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
ون َأ ْو ْیعق ُل َ
ــم ُع َ
ــم ْیس َ
کث َر ُه ْ
ــون
(انفــال )22 ،یــا در جــایی دیگــر میفرمایــد< :أم تحســب أن أ
ِ
َ
ْ ُ َّ
ً
ْ َْ
ـل ُهـ ْـم أ َضـ ُّ
ـام َبـ ْ
ـل َسـ ِـبیلا>؛ (آیــا گمــان کــردی کــه بیشترشــان مىشــنوند
ِإن هـ ْـم ِإلا کالأن َعـ ِ

یــا مىاندیشــند؟ آنــان جــز ماننــد ســتوران نیســتند؛ بلکــه گمراهترنــد) (فرقــان .)44 ،در
ایــن آیــات اســتفادهنکردن از عقــل ذم شــده اســت .یکــی از عوامــی کــه فــرد را دچــار ایــن

معضــل ،یعــی اســتفادهنکردن از عقــل میکنــد ،حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل اســت؛ ز یــرا وقــی
عقــل انســان ضعیــف میشــود ،دیگــر قــدرت چنــداین بــرای درک مســائل هســی نــدارد.
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اینترنــت بــا عرضــۀ مطالــب ز یــاد ،ویل یبفایــده بــه کاربــران و انباشــت دادههــای فــراوان در
ذهــن آنهــا ،قــوۀ عقال ینشــان را میکاهــد؛ بهطوریکــه منیتواننــد بــر مســائل مهــم هســی
مترکــز کننــد.
حتلیــل تــوان عقــل باعــث ســکون و عدمپیشــرفت علمــی انســان میشــود .ایــن
پیشــرفتنکردن ازحلــاظ عقــی مذمــوم اســت و هرچــه عقــل آن را مذمــوم بدانــد ،اخالق نیز
آن را بــد میدانــد؛ چراکــه اخــاق اســامی مهانطورکــه حســن و قبــح شــرعی را پذیرفتــه،
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بــه حســن و قبــح عقــی نیــز اعتبــار داده اســت (غرو یــان ،1379 ،ص .)33عالوهبــر

آیــات صر یــح کــه دربــارۀ اندیشــیدن و اســتفاده از قــوۀ عقــاین اســت ،احادیــث
ایــن ِ
فــراواین وجــود دارد کــه افــراد را بــه فراگیــری دانــش و تولیــد علــم تشــو یق میکننــد؛ چراکــه
ش ارزش اســت و حــی اســام حتصیــل علــم را واجــب مشــرده اســت .رســول
ى دانـ 
فراگیــر 
ّ
ــب ْالع ْلــم َفر َ
یض ٌــة َ
خدا؟لص؟دراینبــاره مىفرماینــدَ :
«ط َل ُ
کل ُم ْس ِــل ٍم»؛ (فراگیــرى
ــى
ع
ِ
ِ
ِ
دانــش بــر هــر مســلماىن واجــب اســت) (کلیــی ،1388 ،ج ،1ص.)31
نتیجه
ـردی فضــای جمــازی ،ماننــد
در ایــن مقالــه بــا مترکــز بــر اخــاق اســامی ،برخــی آســیبهای فـ ِ
آســیبهای جســماین کــه شــامل ناینتدنیــت و غشــاء وتــری و برانگیختگــی فیز یولوژ یکــی و
تغییــر الگــوی خــواب اســت و نیــز آســیبهای روانشــناخیت ،ماننــد اعتیــاد اینترنــی ،انــزوای
اجتماعــی و حتلیلیافـ ن
ـ� تــوان عقــل بــرریس شــد .از ایــن پژوهــش ایــن نتیجــه بهدســت آمــد

انــام
کــه اگرچــه در ظاهــر ،کاربــران فضــای جمــازی کارهــای غیراخــایق ،ماننــد هرزهنــگاری ج
منیدهنــد ،بــا اســتفادۀ بیــش از حــد و نادرســت از فضــای جمــازی دچار آســیبهای جســمی
و روانشــناخیت میشــوند و نادانســته کاری غیراخــایق میکننــد .در پایــان ،باتوجهبــه
یافتههــای پژوهــش و اخــاق اســامی ،راهکارهــای حفــظ کاربــران از ایــن آســیبها در

 .1وظایف کاربر

استفادۀ خود را به نیاز خود حمدود کند و بیشتر از نیاز ،از فضای جمازی استفاده نکند؛
هنــگام اســتفاده از فضــای جمــازی ،بــا تذک ـردادن اصــول اخــایق بــه خــود ،مراقــب باشــد
انــام ندهــد؛
عمــی برخــاف ایــن اصــول ج
بعــد از اســتفاده از فضــای جمــازی اعمــال خــود را حســابریسکرده و ایــرادش را مشــخص
کنــد و در دفعــۀ بعــد ،آنهــا را مدنظــر قــرار دهــد؛

فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمی
آسیبهای
ِ

قالــب وظایــف کاربــر و خانــواده و هنادهــای حکومــی بیــان میشــود.
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تــا حــد امــکان ،زمــاین کــه در مجــع خانــواده و خو یشــان اســت از اینترنــت و فضــای جمــازی
اســتفاده نکنــد؛
بیشتر وقت خود را صرف اجتماع واقعیکرده و در فعالیتهای مذهیب شرکت کند.
 .2وظایف خانواده

نوجــوان یــا جــوان خــود را بــا فعالیتهــای اجتماعــی ،ماننــد ورزش و عضو یــت در بســیج
ســرگرم کننــد؛
با رفتوآمد با خو یشان کاربر را به اجتماع واقعی بکشانند؛
در صورت نیاز ،مقدار و نوع استفاده از اینترنت را به او آموزش و تذکر دهند؛
در عامل واقعی و جمازی ،دوستان خوب و بااخالیق برای او انتخاب کنند؛
پــدر و مــادر بــرای نوجوانــان و جوانــان وقــت بگذارنــد و در آن زمــان بــه مشــکالت
کاریشــان نپردازنــد؛
وساییل ،مثل کامپیوتر را در فضای عمومی خانواده بگذارند ،نه در اتاق خصویص نوجوانان؛
وســاییل ،ماننــد کامپیوتــر و موبایــل را کــه نوجــوان بــا آنهــا میتوانــد بــه فضــای جمــازی
بــرود ،باتوجهبــه ســنش در اختیــارش بگذارنــد؛

روش اســتفادۀ صحیــح از اینترنــت و موبایــل را بــه نوجــوان آمــوزش دهنــد .مهچنـ ن
ـ� ،او را

بــا مز یتهــا و خطرهــای اســتفادۀ بیــشاز حــد از اینترنــت آشــنا کننــد و ســپس ایــن ابزارهــا
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را در اختیــارش بگذارنــد؛
عفــاف و حجــاب و نیــز حنــوۀ حفــظ عفــاف و حجــاب در فضــای جمــازی را بــه دختــران
آمــوزش دهنــد.
 .3وظایف نهادهای حکومتی

ایاد کنند؛
برای حفظ امنیت کاربران ،شبکۀ میل اطالعات ج

برنامههــای فضــای جمــازی ،ماننــد شــبکههای اجتماعــی بومیاســامی را هتیهکــرده و
فعالیتهــای ایــن نــوع شــبکهها را گســترش دهنــد؛
در مــدارس ،بهمنظــور آمــوزش فضــای جمــازی و خطرهــا و فرصتهــای آن ،بــرای نوجوانــان
کالسهــای آمــوزیش برگــزار کنند؛
متــی آمــوزیش کــه حنــوۀ اســتفادۀ اخــایق را بــر اســاس ســواد رســانهای آمــوزش میدهــد،
هتیــه کننــد و آن را در متــام کایفنتهــا بگذارنــد؛
صداوســیما بهمنظــور یــادآوری آســیبهای فضــای جمــازی ،فیلــم و ســر یال و برنامههــای
مســتند بســازد.
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