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مجتبی نوروزی،1 ابوالفضل کاظمی،2 سیده فاطمه شاهمرادی3

چکیده
محيط همواره یکی از مهم ترین ابعاد موثر در تربيت به طور مستقيم در فرایند تربيت 
دخالت داشته است. نقش سازنده و یا مخّرب محيط تربيتی و راهکارهای بهبود و ارتقای 
سطح اثرگذاری آن در تربيت باید مورد توجه مربيان و والدین باشد تا بتوان ضمن آن به 
نتایج تربيتی مثبت دست یافت. این مسئله در فرهنگ دینی اسالم نيز به طور قابل توجهی 
قبيل  از  با توجه به گسترش سریع محيط های مجازی  امروزه  مورد عنایت قرار دارد. 
اینترنت، گوشی های همراه، شبکه های اجتماعی و... محيط تربيتی جدیدی به نام فضای 
مجازی به وجود آمده که به طور قابل مالحظه ای افراد مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان 
را با خود مرتبط کرده و تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم بسياری در تربيت مخاطبان خواهد 
گذاشت. این نوشتار با رویکرد بررسی چالش های تربيت در فضای مجازی، ابتدا برخی 
از ویژگی های چالش برانگيز فضای مجازی را برشمرده و سپس با عنایت به آیات قرآن 
کریم و بررسی محتوای سيره رضوی به ارائه برخی راهکارهای موثر در برخورد با چالش 
تربيت در فضای مجازی پرداخته است. از جمله ویژگی های چالش برانگيز تربيت در 
فضای مجازی می توان به خاستگاه غربی داشتن آن، نامحدود بودن و غيرقابل کنترل بودن، 
تضاد فرهنگ ها در فضای مجازی، در خطر بودن حریم خصوصی کاربران، تشخيص 
ناپذیری هویت، جرایم عليه عفت و اخالق عمومی، سرمایه گذاری دشمن در جبهه فضای 
مجازی و جنگ نرم، آثار سوء فضای مجازی بر اخالق کاربران و... اشاره کرد. همچنين 
فرهنگ سازی استفاده بهينه و درست از امکانات فضای مجازی، آشناکردن متوليان تربيت 
با خطرات فضای مجازی، توليد و توسعه توليدات فرهنگی متناسب با دین در فضای 
مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، جایگزینی فرهنگی، 
تقویت عقاید، بصيرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و.. از جمله راهکارهایی است که 

بررسی آیات قرآن کریم و سيره رضوی ما را بدان رهنمون می کند.  
کلیدواژه ها:  امام رضا )ع(، سخنان و سیره رضوی، محیط تربیتی، فضای مجازی، تربیت دیني 
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 طرح مسئله 
دنيای رسانه ای جهان امروزی موضوع تربيت فرزندان را به شّدت تحت تأثير خود قرار 
است. گسترش  آورده  پدید  اسالمی  برای خانواده های جامعه  بسياری  نگرانی های  و  داده 
رسانه های دیجيتال و فضاهای مجازی بدون فرهنگ سازی و آمادگی ذهنی قبلی تا حدودی 
در فرهنگ جامعه اسالمی تاثيرگذار بوده و امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ خانواده ها 
اتاق هاي گپ و  و مجامع فرهنگی دلسوز تبدیل شده است. امروزه وبگاه ها و وبالگ ها، 
الکترونيکي و موبایل ها که  تاالرهاي گفت و گو، شبکه هاي اجتماعي و دوست یابي، پست 
پيامک و بلوتوث دریافت یا ارسال مي کنند از جمله مهم ترین محيط های مجازی محسوب 
می شوند که آسيب ها و امور غيراخالقی بسياری را سبب می شوند. شبکه هاي اجتماعي و 
دوست یابي امروزه به طور گسترده اي مورد استقبال کاربران اینترنت و وب قرار گرفته اند. 
شبکه هاي اجتماعي همچون اتاق هاي گپ و تاالرهاي گفت و گو امکان تعامل گسترده افراد 
با یکدیگر را فراهم مي کنند، عالوه بر این که افراد در این شبکه ها از ابزار ارتباطي دیگري 
نيز برخوردارند. بازي هاي رایانه اي و برخط نيز به عنوان سرگرم-کننده ترین بخش فضاي 
مجازي مي تواند یکی از تهدیدهای دنيای رسانه ای امروز باشد. به ویژه بازي هاي تعاملي و 
به طور خاص، بازي هاي تعاملي بر خط که کاربران عالوه بر این که با افراد بسياري مواجه 

مي شوند، از آزادي عمل بيشتري براي حرکت و تعامل با دیگران و رایانه برخوردارند.
فضاي مجازي و رسانه های دیجيتال امروزی، از ظرفيت هاي گسترده اي برخوردار است 
بی مرزی  محيط  مجازی  فضای  مي کند.  تقویت  را  تربيتی  راهکارهای  که ضرورت وجود 
است که فقدان نکات تربيتی در کنار آن و بی توّجهی به امر تربيت فرزندان، به ویژه تربيت 
دینی و اخالقی آنان می تواند بحران های عدیده ای به وجود آورد و باعث تشدید تضادهاي 
اجتماعي شود. فناوری های اطالعاتی به دليل نفوذ در ابعاد مختلف، سبک زندگی جامعه را 
تحت تأثير قرار داده، الگوی اوقات فراغت را به ویژه در رده های پایين تر سّنی متحول کرده، 

و راه های دسترسی به اطالعات و دانش را جابه جا کرده اند )ابراهيم آبادی، 1390: 107(. 
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عرصه  فعاالن  اذهان  در  همواره  را  مطلب  این  اخالقی  و  تربيتی  انحرافات  هجمه های 
انحرافات  با  مقابله  مهم  راهکارهای  سریع تر  چه  هر  باید  که  می دهد  جلوه  مهم  تربيت 
احتمالی فضای مجازی و رسانه ای، ارائه و عملياتی شود تا تربيت همچنان در محيط حقيقی 
خانه و مدرسه و اجتماع و متناسب با فرهنگ اسالمی فرزندان این مرز و بوم صورت گيرد، 
نه این که کودکان و نوجوانان جامعه اسالمی تحت فشارهای شدید و بمباران نظام رسانه ای 

و فضای مجازی غربی تربيت شوند.
تنها  دین،  متن  از  شده  برداشت  راهکارهای  ارائه  و  آسيب ها  این  بررسي  و  شناخت   
راهي است که مي توان با تکيه بر آن به تصميم گيري و تعيين سياست ها و خط مشي هایي 
براي پيشگيري و مقابله با آن ها پرداخت. این پدیده هاي ناخواسته فضاي مجازی به عنوان 

مسئله اي تربيتی - اجتماعي قابل توجه و تدقيق است.
نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که مهم ترین چالش های فضای مجازي در 
عرصه تربيت به ویژه تربيت دینی و اجتماعی از دیدگاه آیات قرآن و سيره رضوی چيست؟ 
و چه راهکارهایی برای مقابله با این چالش ها در قرآن کریم و سيره رضوی مطرح شده 

است؟
 این مقاله به مسئله تربيت در فضای مجازی، نگاهي انتقادی دارد، به این معنا که واگذاری 
تربيت به فضای جهان دوم نه تنها کمکی به تربيت دینی و اجتماعی کودکان و نوجوانان 
نخواهد کرد، بلکه چالش هایی را نيز به وجود خواهد آورد، مگر این که راهکارهای مناسبی 
برای آسيب زدایی از محيط مجازی در عرصه تربيت اندیشيده شود. رویکرد این نوشته در 
بررسي چالش های فضای مجازی، رویکردي آسيب شناسانه است. در ادامه، با دّقت در آیات 
قرآن کریم و سيره رضوی برخی از مهم ترین راهکارهای مقابله با انحرافات فضای مجازی 

و رسانه های دیجيتال ارائه شده است.
بودن  نوظهور  به  توجه  با  مجازي  فضاي  در  تربيت  موضوع  در  تحقيق  پيشينه  درباره 
استفاده از فضاهاي مجازي كمتر پ ژوهش هاي مستقل و جدي صورت گرفته كه به برخي 
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از آن ها اشاره مي شود: مقاالت قاعده هاي اخالقي در فضاي مجازي و دو وجهي نگري از 
از  فرهنگی  مالحظات  و  اجتماعی  کارکردهای  وب  مقاله  عاملي)1390(،  سعيدرضا  دکتر 
حسين ابراهيم آبادی)1390(، مقاله تبيين قانون جرایم رایانه اي از رضا باقری اصل)1388(، 
توسعه حقوق و رعایت اخالق در محيط سایبر از نصراهلل جهانگرد و محسن پازری)1388( 
و مقاله شئون انسانی در فضای مجازی از شهيندخت خوارزمی)1388( پيشينه بحث تربيت 

و فضای مجازی محسوب می شود.
البته در موضوع تربيت از دیدگاه اسالم و همچنين تربيت فرزند كتاب هاي زیادي نوشته 
مظاهری)1388(،  اثر حسين  اسالم  در  خانواده  از:  عبارتند  آن ها  از  برخی  كه  است  شده 
خانواده نمونه در اسالم اثر علی قائمی)1367(، تحکيم خانواده در نگاه قرآن و حدیث اثر 
محمد محمدی  ری شهری)1394(، روش های تربيتی قرآن اثر محمدرضا قائمی فرد)1391( 

و کتاب نقش مادران در تربيتی دینی اثر محمد احسانی)1387(. 

مفهوم شناسی واژه تربیت
با توجه به کتب لغت و گفته زبان شناسان می توان گفت که واژه »تربيت« مصدر باب 
تفعيل و دارای سه ریشه است، )خطيب، 1415ق: 23( تربيت اگر از »ربا، یربو« باشد، به 
معنی رشد کردن و برآمدن و قد کشيدن و باليدن است. »ابن منظور« در لسان العرب می گوید: 
»َربا الشیُء َیرُبو ُرُبّوًا و ِرباًء: زاد و منا« )ابن منظور، 1414ق: ج14: 305( و اگر تربيت برگرفته از 
»ربی، یربی« باشد، معنایش افزودن، پروراندن، برکشيدن، برآوردن، رویانيدن و تغذیه کودک 
پروردن، سرپرستی و رهبری  به معنای  باشد،  از ریشه »رب، یرب«  تربيت  اگر  اما  است. 
کردن، رساندن به فرجام، نيکو کردن، به تعالی و کمال رساندن، ارزنده ساختن، از افراط 
بود. »راغب اصفهانی«  متين کردن خواهد  استوار و  بردن،  اعتدال  به  تفریط در آوردن،  و 
بر آن است که: »تربيت، دگرگون کردن گام به گام و پيوسته هرچيز است تا آن گاه که به 
انجامی که آن را سزد برسد.« )راغب اصفهانی، 1404ق: 184( و »بيضاوی« تربيت را »به 
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کمال رساندن و ارزنده ساختن اندک اندک هر چيز« دانسته است. )بيضاوی، 1408ق: 10( 
اما این واژه در دانش تربيت و اندیشمندان علوم تربيتی با در نظر گرفتن ریشه مضاعف 
معنا شده است، چنان که در قرآن کریم نيز تربيت با ساختار لفظی رب و با همين معنا، به 
کار رفته است. »عالمه طبرسی« در تفسير ممع البیان پس از آن که برای واژه »رب« معانی 
مختلفی چون مالک، صاحب، سيد، مطاع، مصلح و تربيت کننده را بر می شمرد، آن را مشتق 
از واژه تربيت می داند )طبرسی، 1415ق، ج1: 22(. بدین ترتيب می توان گفت که »رب« و 
»مرّبی« از ماده تربيت است. برای معنای اصطالحی تربيت نيز تعاریف فراوانی ذکر شده که 
بيشتر آن ها با هم همسو و تقریبًا یکسان است و ما در این مقال برای جلوگيری از اطاله 
کالم به ذکر تلفيقی از آن ها اکتفا می کنيم. تربيت به معنای پرورش دادن و پروراندن است و 
پروراندن هرچيزی به کمال رساندن آن است تا تمام قابليت های آن شکوفا شود. بنابراین، 
تربيت انسان پرورش دادن جسم و روح اوست به گونه ای که به کمال شایسته خود برسد. 
به عبارت دیگر تربيت در انسان به معنای فراهم آوردن زمينه رشد و پرورش استعدادهای 
درونی و قوای جسمانی و روانی او برای وصول به کمال مطلوب است و این کار در واقع 
عملی است آگاهانه با هدف رشد دادن، ساختن، دگرگون کردن و شکوفا کردن استعدادهای 
مادرزادی بشر. به بيانی دیگر، تربيت به معنای فراهم آوردن زمينه های الزم برای به فعليت 
رساندن قوا و استعدادهای نهفته آدمی و تعدیل غرایز در جهت رساندن به هدف نهایی خود 

یعنی مقام قرب خداوند و خليفه اللهی است )اسماعيلی یزدی، 1381: 43(.1 

1. بــرای توضيــح بيشــتر نــک: علــي قائمــي، زمينــه تربيــت، هفتــم، )قــم:  انتشــارات اميــري، 1370 :23(؛ 

ــرد  ــن، كارب ــهين لودی ــدرا، 1386: 43(؛ ش ــران: ص ــالم، )ته ــت در اس ــم و تربي ــري، تعلي ــي مطه مرتض

ــم و  ــي، اســالم و تعلي ــم امين ــت، )مشــهد: انتشــارات واســع، 1383: 26(؛ ابراهي ــان تربي دریچه هــاي پنه
ــي  ــران، 1382: 14(؛ مصطف ــوري اســالمي ای ــان جمه ــا و مربي ــن اولي ــران: انتشــارات انجم ــت، )ته تربي
دلشــاد تهرانــي، ســيري در تربيــت اســالمي، )تهــران: دریــا،  1385: 14(؛ ســيد محمدباقــر حجتــي، اســالم 

و تعليــم و تربيــت، )تهــران: دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمي، 1358: 10(؛ غالمحســين شــكوهي، تعليــم و 
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نقش حیاتی محیط در تربیت
منظور از محيط مجموعه شرایط و عواملی است که افراد را در خود شناور می کند و 
فيزیکی چون  عوامل  اخالق،  و  فرهنگ  دوا،  غذا،  مثل  می دهد،  قرار  تاثير  تحت  را  آن ها 
نور، حرارت، سر و صدا، عوامل سياسی، اجتماعی، اقتصادی، شرایط طبيعی و جغرافيایی 
)قائمی، 1370: 116(. تأثير محيط در تکوین شخصّيت کودکان انکارناپذیر است، رفتاری 
را که در خانواده در قبال کودک در پيش می گيرد اثر بسيار محسوسی در رشد اجتماعی و 
شخصّيتی او به جا می گذارد، چون رفتارهای خانوادگی یکنواخت نيست در نتيجه کودکان 
با تفاوت ها و دیدگاه های متفاوت از یکدیگر رشد می کنند )پارسا، 1374: 70(. همچنين باید 
توجه داشت که تربيت، تنها شامل محيط رسمی خانه و مدرسه نمی شود، بلکه عامل های 
گفت و شنود همگانی را نيز که جاذبه غير رسمی دارد، در بر می گيرد. ما از سرچشمه های 
زیادی یاد می گيریم، بنابراین تربيت جنبه واحد ندارد، بلکه دارای جنبه های گوناگون است 
)مایر، 1374: 17( و فضای رسانه ای و مجازی یکی از محيط های موّثر در تربيت به حساب 
می آید. حال هر چه محيط با معيارهای دینی منطبق باشد، شرایط برای تربيت دینی بيشتر 

فراهم خواهد بود. 
در باره محيط و تأثير آن بر تربيت باید توجه داشت که انسان از محيط تأثيرپذیر است. در 
واقع انسان به شّدت تحت تأثير محيط قرار دارد. محيط است كه مى تواند او را به خداپرستى 
سوق دهد یا او را به بت پرستى بكشاند. محيط است كه منشا انواع مفاسد و بدبختي ها یا 
انتخاب خود انسان است  انتخاب نهایی منوط به  البته  سرچشمه صالح و پاكى مى گردد. 

تربيــت و مراحــل آن، )مشــهد: مؤسســه چــاپ و انتشــارات آســتان قــدس رضــوي، 1372: 6( ؛ محمــد 
ــارس  ــران: پ ــث، )ته ــرآن و حدی ــت در ق ــناختی تربي ــناختی و غایت ش ــی انسان ش ــت، مبان ــی دول عل

ــگاه  ــارات پژوهش ــران: انتش ــرآن، )ته ــدگاه ق ــت از دی ــی تربي ــتی، مبان ــد بهش ــاب، 1391 :40(؛ محم کت

ــی و اصــول تربيــت، )زنجــان: انتشــارات  فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، 1387: 35(؛ حســن ملکــی، مبان

نيکان کتاب، 1382 : 9(. 
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)مکارم شيرازی، 1374، ج 6 :335(. نمونه این مسئله در قرآن، داستان اصحاب کهف است. 
یکی از درس های مهم تربيتی این داستان همان شكستن سد تقليد و جدا شدن از همرنگى 
اكثریت  برابر  با محيط فاسد است. جوانمردان اصحاب كهف استقالل فكرى خود را در 
گمراه محيط از دست ندادند، پس اصواًل انسان باید سازنده محيط باشد نه سازش كار با 
محيط )مکارم شيرازی، 1374، ج12 :402(. با عنایت بدان چه بيان شد، توّجه به تربيت در 
فضای مجازی به عنوان یکی از مدرن ترین محيط های تربيتی یک اولویت فوری محسوب 
می گردد. کودکان و نوجوانان امروزی که ارتباط بيشتری نسبت به فرزندان دیروز با محيط 
رسانه ها و فضای مجازی دارند، به شّدت در معرض خطرات احتمالی ناشی از فساد محيط 
تربيتی فضای مجازی نيز می باشند و این مهم آسيب شناسی هر چه بيشتر تربيت در فضای 
مجازی و ارائه رهکارهای عملی برخواسته از متن دین در راستای آسيب زدایی از تربيت 
در فضای مجازی را طلب می کند. در ادامه این نوشتار ابتدا برخی از مهم ترین چالش های 
فضای مجازی و خطرات آن بيان می شود و پس از آن با عنایت به کالم وحی و سخن و 
سيره رضوی برخی از راهکارهای عملی برای بهبود محيط تربيتی فضای مجازی ارائه شود.

چالش های تربیت دینی در فضای مجازی و رسانه ای
رسانه در لغت به معنای وسيله رساندن یا وسيله ارتباط جمعی است )یاوری وثاق،1391: 
به طور  نه  افرادی  به  از طریق آن ها می توان  ابزارهایی هستند که  15(. رسانه های جمعی 
جداگانه یا با گروه های خاص و همگون، بلکه با جماعت کثير یا توده ای از مردم به طور 
یکسان دسترسی پيدا کرد )دادگران،1384: 30(. از طرفی وسایل ارتباط جمعی به وسایلی 

گفته می شود که مخاطبان آن وسيع، فراوان و نا متجانس اند )خيری، 1389: 31(. 
در طول تاریخ رسانه های ارتباطی گوناگونی مورد استفاده جوامع بشری واقع شده اند. 
برخی از این رسانه ها مانند زبان انسان ها، از رسانه های ارتباطی طبيعی و برخی دیگر مثل 
مالقات و نشانه ها و نمادهای گوناگون مانند صدای طبل، مشعل یا دود جنبه قراردادی دارند 
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و برخی نظير مطبوعات، تلویزیون و سينما که امروزه به آن ها رسانه های ارتباط جمعی یا 
توده ای گفته می شود، چون ساخته انسان هستند، مصنوعی محسوب می شوند )اشرفی ریزی 
و کاظم پور، 1386: 79(. آن چه مهم است ذکر این نکته است که رسانه و کارکردهای آن 
مانند شمشير دو لبه، گاهی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در جهات منفی از آن بهره گرفته 

شده است. 
گسترش فناوری رسانه ای، نظام جهانی ارتباطات را رقم زده است )صيادی، 1384: 101( 
و بدین ترتيب راه نفوذ در تمامی کشورها را برای کشورهایی که به دنبال صادرات فرهنگ 
خود به سایر بالد هستند، هموار کرده است. امروزه رسانه ها و به طور خاص فضای مجازی 
بسياری موارد کشورهایی سلطه طلب و  تبدیل شده و در  برای صدور فرهنگ  ميدانی  به 
مستکبر با سوء استفاده از امکانات رسانه ای به تغيير فرهنگ و سبک زندگی سایر مّلت ها 
پرداخته و بدین وسيله برخی منافع ماّدی خود را دنبال می کنند. این گونه دخالت در فضای 
مجازی، سبب به وجود آمدن محيطی ناسالم، مخّرب، ضدفرهنگ، خشونت زا شده است که 
تربيت و اخالق کاربران و مخاطبان را با چالش های مهم رو به  رو می کند. فضای مجازی 
و محيط های رسانه ای به دالیلی که برخی از آن ها در ادامه بحث نيز بيان می شود به عنوان 

یک آسيب و چالش در فراروی تربيت قرار دارد.

ویژگی های چالش برانگیز فضای مجازی
و  خطرساز  خود،  خودی  به  مجازی  فضای  و  رسانه ها  محيط  شد،  بيان  که  همان طور 
آسيب زا نيستند، بلکه استفاده نادرست از آن و بهره گيری از آن در راستای اهداف شيطانی و 
ضددینی توسط برخی جوامع، باعث ایجاد مشکالت در حوزه های مختلف، به ویژه در بحث 
تربيت شده است. برخی از ویژگی های رسانه و فضای مجازی زمينه را برای سوء استفاده از 

آن فراهم آورده است. در این قسمت به برخی از این ویژگی ها اشاره خواهد شد.
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1. در خطر بودن حریم خصوصی افراد

یکی از چالش های فضای مجازی در خطر بودن حریم خصوصی افراد است. امام رضا )ع( 
در این باره می فرمایند: »ِإیَّاكَ  َو ُمَكاَشَفَة النَّاِس...«؛ برحذرباش از پرده دری و هتک حرمت مردم 
)کلينی، 1365، ج2 :448؛ مجلسی، 1403ق، ج90 :367(. با ورود فناوري هاي هوشمند به 
صحنه فضاي مجازي و ارتقاي سطح هوش این فناوري ها، فرایند آینه اي و شفاف شدن 
فضاي روابط، به درجه اي خواهد رسيد که دیگر هيچ حریمي در عرصه زندگي فردي و 
جمعي، خصوصي نخواهد ماند )خوارزمی ،1390: 20(. حریم خصوصي به اندازه اي اهمّيت 
دارد که احترام به آن امروزه از مرزهاي سنتي دین و اخالق فراتر رفته و در بيشتر کشورهاي 
جهان، ضمانت هاي قانوني پيدا کرده، اما با گسترش شبکه وب، این حق با تهدیدات جدي 

و فراملي مواجه شده است )محمدی، 1390: 35(.

2. هویت دروغین

پنهان بودن واقعيت و دروغين بودن هویت، یکی دیگر از چالش های مهم فضای مجازی 
است. کاربر در فضای مجازی، همواره با مخاطبانی رو به روست که هویت اصلی آن ها در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. به همين دليل مسئله اول در موضوع اخالق در محيط مجازی این 
است که هویت چگونه تعریف شود و این که رویکرد کوچ کردن انسان به فضای دیجيتال 
در کدام چارچوب فرهنگی ـ فکری صورت می گيرد. تنازع اساسی بين بقای انتزاع فرد و 
اظهار به غير، پایه همه تقلباتی است که در فضای سایبر صورت می گيرد و اخالق را تحت 

تأثير قرار می دهد )جهانگرد و پازری، 1390: 50(.

3. نابود کننده اخالق اسالمی

در  خصوص  به  مجازی،  فضای  چالش  مهم ترین  نقلی  به  یا  چالش ها  از  دیگر  یکی 
عرصه تربيت، زمينه سازی برای از بين بردن عفت عمومی و نابود کردن ریشه های اخالق 
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اسالمی است. رشد و گسترش اینترنت و تنوع کاربردها و نيز کاربران موجب شد تا نوع 
دیگري از جرایم در محيط اینترنت شکل گيرد )باقری اصل، 1390: 79(. امروزه شبکه های 
اجتماعی سرشار از بی عّفتی و ترویج مباحث و مسائل ضداخالقی است و این مسئله به 
شدت تربيت را تحت تأثير خود قرار داده و به راحتی تغييرات اخالقی کاربران، به ویژه 
کودکان و نوجوانان بعد از ارتباط با فضای مجازی قابل مالحظه است. به عنوان مثال یکی 
از جرائم اخالقی در فضای مجازی هرزه نگاری است. آمار و ارقام نشان مي دهد صنعت 
هرزه نگاري بخش چشمگيري از دنياي اینترنت را به خود اختصاص داده است و اغلب 
کاربران اینترنتي هر یک به شکلي با آن مواجه شده اند. اصلي ترین مشتریان این وب سایت ها 
و محصوالت اینترنتي، نوجوانان هستند که در کنار کودکان بيشتر از دیگر رده هاي سني در 
معرض آسيب هاي هرزه نگاري قرار دارند )نوربخش و موالیی، 1390: 123(. مي توان گفت 
هم اکنون اینترنت هم با فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن مجموعه عظيمي از تصاویر، 
به وجود آورده  را  انقالب جنسي دیگري  اشکال رسانه اي هرزه نگارانه،  ویدئوها و دیگر 

است )واترز، 1386: 130(.
ارتباط با فضای مجازی آثار سوء و مخرّبی بر اخالق کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان 
که هنوز شخصّيت شان به طور کامل شکل نگرفته است، می گذارد. محيط هاي مجازي در 
آن  بودن«  اخالقي  »ضد   بر  انساني  جوامع  همه  و  بوده  اخالقي  ضد   آسيب هاي  معرض 
اشتراک نظر دارند که مي توان از آن به »دایره ممنوعات جهاني« تعبير کرد. فحشا و تصاویر 
اغواکننده، قمار، دزدي هویت، هک کردن، ایميل هاي دروغي به منظور اغواي مالي دیگران 
و دیگر جرم هاي مجازي، اموري است که همگان آن را جرم و ناهنجاري اجتماعي مي دانند 

)خوارزمی، 1390: 16(.

4. ترویج فرهنگ برهنگی

یکی دیگر از آثار سوء استفاده از فضای مجازی، ترویج فرهنگ برهنگی و از بين رفتن 
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قبح روابط غير اخالقی در بين نوجوانان و جوانان است. امام رضا)ع( در باره علت نگاه به 
نامحرم می فرمایند: 

مَ  النََّظُر ِإىَل ُشُعوِر النَِّساِء اْلَُْجوبَاِت بِاأْلَْزَواِج َو ِإىَل َغرْيِِهنَّ ِمَن النَِّساِء ملَا ِفیِه ِمْن   ...َو ُحرِّ
ُخوِل ِفیَما اَل حَيِلُّ َو اَل جَيُْمل  َو َكَذِلَك َما  َجاِل َو َما َیْدُعو التَّْهِییُج ِإلَْیِه ِمَن اْلَفَساِد َو الدُّ َتْهِییِج الرِّ
ُعوَر ...؛ نگاه به گيسوان زنان شوهردار و دیگر زنان ممنوع شد زیرا که این کار  َأْشَبَه الشُّ
موجب تحریک مردان و پيامدهای فسادانگيز آن است و )نيز( گام نهادن در راهی است که 
نه زیباست و نه حالل. همچنين )نگاه کردن به( هرچه )از اندام که( همانند گيسوان باشد... 
)ابن بابویه، 1378ق، ج2 :98؛ مجلسی، 1403، ج6 :103؛ حرعاملی، 1409ق، ج20 :193(. 

طبق فرمایش حضرت رضا )ع( باید در جامعه اسالمی تا حد امکان از تهييج و تحریک 
شهوات خودداری شود. حال این که امروزه فضای مجازی، فضایی آکنده از عکس، فيلم 
و متون غيراخالقی و مستهجن است که همه و همه کاربران را به نوعی تهدید می کند و 
این مسئله، به شّدت کار تربيت، به ویژه تربيت دینی را تحت تأثير قرار می دهد و مشکل 

خواهد کرد. 
بررسی های مکّرر محققان نشان می دهد فضای مجازی، آسيب ها و چالش های فراوانی 
را پيش روی کار تربيت، به ویژه تربيت دینی قرار داده است، خاستگاه غربی داشتن فضای 
مجازی، نامحدود بودن و کنترل نکردن فضای مجازی، تضاد فرهنگ ها در فضای مجازی، 
نبود امنيت اطالعاتی و در خطر بودن حریم خصوصی کاربران، مجازی بودن حقيقت در 
و  عمومی  اخالق  و  عفت  عليه  هویت، گسترش جرایم  تشخيص  عدم  و  مجازی  فضای 
سرمایه گذاری دشمن در جبهه فضای مجازی و جنگ نرم و... از جمله چالش های فضای 
مجازی است که به دليل اطاله کالم از تفصيل آن خودداری می کنيم و در ضمن بحث ها به 

طور ضمنی به آن خواهيم پرداخت.

راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی
از آن جا که آموزه های دین اسالم با توجه به الهى   بودن سرچشمه آن، تناسب آن با فطرت 
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بشر، حکيمانه و جاودانه بودن اسالم و همه     جانبه     بودن آن در همه ابعاد زندگی، كامل ترین 
و بهترین آموزه های آسماني است و برای قاعده مند کردن کّل هستی آمده است، برای یافتن 
کدها و راهکارهای تربيتی در فضای مجازی باید نگاهی نيز به راهکارهای تربيتی اسالم 
در فضای فيزیکی داشت، زیرا کدها و قواعد اخالقي ناظر بر فضاي عمومي مجازي جدا 
از کدهاي اخالقي فضاي عمومي در جهان فيزیکي نيست. از نگاه اسالم، ارزش یک انسان 
برابر با ارزش همه انسان هاي جهان است. از این رو اقداماتي که براي سالم سازي محيط 
فرهنگي جامعه انساني یا اقداماتي که براي گمراهي و تخریب محيط فرهنگي انساني انجام 
مي گيرد ولو این اقدام به نفع یک فرد یا به ضرر فرد دیگري باشد، به منزله اقدام به نفع همه 
بشریت یا بر ضرر بشریت محسوب مي شود. بنابراین باید راهکارهای عملی اسالم برای 
سالم سازی محيط تربيتی را استخراج کرده و در ميدان های تربيتی فضای مجازی عملياتی 
ساخت. عالوه بر این برخی اقدامات که جنبه زمينه سازی و بسترسازی برای استفاده بهينه 
از فضای مجازی دارند، نيز می تواند مورد توجه قرار گيرد. در ادامه به برخی از راهکارهای 
بهبود شرایط تربيتی فضای مجازی با تاکيد بر آیات قرآن کریم و سيره امام رضا )ع( اشاره 

می شود:

1. فرهنگ سازی استفاده بهینه و درست از امکانات فضای مجازی

یکی از زمينه های چالش برانگيز تربيت در فضای مجازی، عدم فرهنگ سازی کافی و به 
موقع برای استفاده صحيح از امکانات فضای مجازی است. اکثر فناوری های مدرن امروزی 
بدون  و  است  شده  طراحی  غربی  کشورهای  فرهنگ  با  متناسب  و  دارد  غربی  خاستگاه 
با فرهنگ ملی دیگر کشورها و بدون بسترسازی های الزم، وارد کشورها  هماهنگ سازی 
شده و چالش های بسياری را در تناقضات فرهنگی ایجاد کرده است. نبود فرهنگ استفاده 
صحيح از فضای مجازی، باعث استفاده های بی رویه، بدون برنامه ریزی و در مواردی باعث 
سوء استفاده از آن شده است. با وجود این نباید به وضع موجود رضایت داد و همه مسئوالن 
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فرهنگی باید برای بهبود فرهنگ استفاده صحيح از فضای مجازی تالش کنند، چرا که اگر 
به وضعيت موجود رضایت دهيم، به فرموده حضرت رضا)ع(: »َو َمنْ  َرِضيَ  َشْیئًا َكاَن َكَمْن َأَتاُه«؛ 
هرکس از کاری راضی باشد، مانند کسی است که آن را انجام داده باشد )ابن بابویه، 1378ق، 
ج 1: 273؛ ابن بابویه، 1385، ج 1: 229؛ حرعاملی، 1409ق، ج 16: 139؛ مجلسی، 1403ق، 
ج 45: 295؛ عروسی حویزی، 1415ق، ج 1: 786( در قبح و گناه آن شریک خواهيم بود. 
یکی از راهکارهای مهم در زمينه اصالح محيط تربيتی فضای مجازی فرهنگ سازی است. 
اگر بتوانيم سطح فرهنگ مخاطبان و کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان را در مواجهه با 
فضای مجازی ارتقا بدهيم، تا حّد زیادی در کار تربيت موفق خواهيم بود. اهمّيت این امر 
به اندازه ا    ي است كه مقام معظم رهبري درباره فرهنگ سازی تصریح كرده اند كه باید ما به 
تبيين و تدوین كنيم و به شكل مطلوب اسالم تحقق  باشيم فرهنگ زندگى را  این  دنبال 
www. ،ببخشيم )رك: آیت اهلل خامنه ا    ي، 1391، سخنراني در جمع مردم خراسان شمالي

.)94/10/25 ،khamenei.ir
از راه های فرهنگ سازی در این زمينه، توجه به تعقل و تفکر و عقالنيت است   یکی 
که در نظام تربيتي اسالم عقل و پرورش عقلي از اهميت ویژه ا    ي برخوردار است. آیات 
قرآن با تعابير گوناگوني از این بعد ارزشمند سخن مى  گوید. قرآن با واژه »اولو األلباب« در 
موارد بسياري از خردمندان ستایش کرده است. »الباب« جمع »لّب« به معني مغز است. این 
تعبير ابتكاري قرآن مبين این نكته است كه ارزش واقعي انسان به عقل اوست و كسي كه 
عقل ندارد قشر و پوسته ا    ي پوچ و بى    ارزش است ) رحيميان رهبر، 1386 :71( و به فرموده 
عالمه طباطبایی مراد از عقل در كالم خداى تعالى آن ادراكى است كه با سالمت فطرت براى 
انسان دست دهد )طباطبایي، 1374، ج 2 :250-249(. امام رضا )ع( در این زمينه می فرمایند: 
انسان است )حلوانی،  بَِنْفِسِه«؛ برترین خرد ورزى، خود شناسى  اإْلِْنَساِن  َمْعِرَفُة  اْلَعْقلِ   »َأْفَضلُ  
1408ق: 44؛ تميمی آمدی، 1366 :52؛ مجلسی، 1403ق، ج75 :352(. اگر انسان حقيقت 
انسانّيت خودش را بفهمد و بداند که به چه منظور به این دنيا آمده است و چه آینده ای 
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را در پيش دارد، هميشه تالش خواهد نمود تا مسير الهی را طی کند و هيچ گاه از قوانين 
َقْدَره«؛   اْمُرٌؤ َعَرَف  َهَلَك   الهی تخطی نکند. همچنين در سخن گهربار دیگری فرموده اند: »َما 
هرکه قدر خویش بشناسد، نابود نخواهد شد )ابن بابویه، 1378ق: ج2 :54(. بنابراین یکی از 
راهکارهای مهم و کارآمدی که می توان در عرصه فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی 
استفاده کرد، توجه دادن به ابعاد معنوی و حکمت خلقت انسانی است و این که انسان به 
دليل عقالنيت و تفکر، هيچ گاه نباید از حریم قوانين الهی خارج شود. همچنين باید هميشه 
بر زشت شمردن گناه و خارج شدن از حدود الهی تاکيد کرد، چرا که به فرموده حضرت 
علی)ع( »إستقباح  الّشّر حيدو إىل تّنبه «؛ زشت شمردن کار زشت انسان را به دوری گزیدن از آن 

برمی انگيزد )تميمى آمدى،1410ق: 75(. 
اینترنت در جامعه ما هنوز به دليل تأخير فرهنگی و نبود سواد کافی اینترنتی ميان کاربران، 
کارکردهای اصلی و مهم خود را به دست نياورده است. فرهنگ سازی استفاده بهينه از فضای 
مجازی به نوعی همان ایجاد حس مسئوليت پذیری بابت انتخاب گزینه های سالم به هنگام 
استفاده از اینترنت است. به عبارتی کودکان یاد می گيرند در برابر مسائل مختلفی که ممکن 

است در فضای سایبر تجربه کنند گزینه های شایسته ای داشته باشند.

2. آشناکردن متولیان تربیت با فضای مجازی

یکی دیگر از دالیل چالش برانگيز در مسئله تربيت در فضای مجازی نا آشنایی متوليان 
تربيت با فضای مجازی و خطرات آن است. امروزه به دليل گسترش سریع فناوری، کمتر 
والدین و معلمانی را می توان یافت که با مضّرات و خطرات فضای مجازی آشنا باشند و 
برای رهایی از آن خطرات برنامه و راهکار عملی داشته باشند. این نکته نيز مهم است که 
متوليان تربيت در قبال چالش های تربيت در فضای مجازی مسئول اند و باید برای برطرف 
کردن این چالش ها هر چه سریع تر اقدام کنند. امام رضا)ع( در توصيف برخی از ویژگی های 
ا يِف النَّاِس ...«؛ و از مردمان درباره آن چه ميان  پيامبر اکرم )ص( می فرمایند: » ...َیْسَألُ  النَّاَس  َعمَّ
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ایشان می گذشت می پرسيد )ابن بابویه، 1378ق، ج1 :318؛ ابن بابویه،1403ق: 82؛ طبرسی، 
خانواده ها  درون  در  و  می گذرد  جامعه  در  آن چه  همه  از  مسئوالن  آگاهی   .)14 1412ق: 
جریان دارد و افراد با آن ها درگير هستند، از ویژگی های انسان های صالح و شایسته و خدایی 
است )حکيمی، 1391: 27(. همچنين در سخن دیگری در توصيف ایشان می فرمایند: »كان  
متواصل  األحزان  دائم  الفكر لیست له راحه«؛ آن حضرت پيوسته محزون و هميشه در فكر بودند، 

آسایش و راحتي نداشتند )ابن بابویه، 1404ق، ج1 :317؛ ابن أبي الحدید، 1404ق، ج 11: 
193(. متوليان تربيت نيز دارای احساس هایی شورانگيز و دل هایی دردمند و سوزان داشته 
باشند، به ویژه در دوره ای که به فرمایش امام رضا )ع( که به نقل از پيامبر اکرم )ص( فرمودند: 
چنان که  می شود،  آب  درونش  در  مومن  قلب  که  رسيد  فراخواهد  مردمان  برای  »زمانی 
می آید  پدید  آنان  دین  در  که  است  پيشامدهایی  و  بالها  خاطر  به  این  و  آتش  در  سرب 
:140؛  تغيير دهند« )طوسي، 1414ق: 518؛ حرعاملی، 1409ق، ج16  را  آن  نمی توانند  و 
مجلسی، 1403ق، ج28 :48( دلسوزی و دیگرخواهی هرچه بيشتر باشد برای رفع مشکالت 
مهم و حياتی تر است و چون عقيده و دین و ایمان به خدا و آخرت بزرگ ترین مسئله انسان 
است و به زندگی جاودان بشری مربوط است، مومنان برای ایمان و عقيده دیگران بيش 
از هرکس دلسوزی می کنند و خود را در این راه مسئول می شناسند )حکيمی، 1391: 87(. 
چرا که اگر خانواده و سایر متوليان تربيت برنامه ای برای تربيت دینی فرزندان نداشته باشند، 
حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی حکم همنشينی با اشرار را پيدا خواهد کرد 
که زمينه ساز بدگمانی به نيکان می شود. حضرت رضا )ع( در این باره فرموده اند: » ُمَاَلَسُة اأْلَْشَراِر 
نِّ بِاأْلَْخَیار...«؛ همنشينی با اشرار و بدکاران موجب بدبينی نسبت به نيکان و  ُتوِرُث ُسوَء الظَّ

درستکاران می شود )ابن بابویه، 1378ق، ج2 :53؛ مجلسی، 1403ق، ج71 :191(.
پس مسئله آشنا کردن خانواده با فضای مجازی و خطرات آن، خود یکی از مباحث مهم 
تربيت در فضای مجازی است که باید هر چه سریع تر مورد توجه قرار گيرد، چرا که خانواده 
اّولين و مهم ترین کانون تربيت است که اگر در آن مسائل تربيتی مورد توّجه قرار گيرد، 
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امام رضا )ع( در باره دشواری کار  برداشته شده است.  گام بزرگی در راستای تربيت فرزند 
تربيت می فرمایند: »... َو اأْلََدُب  ُكْلَفٌة َفَمْن َتَكلََّف اأْلََدَب َقَدَر َعَلْیِه...«؛ تربيت دشوار است، هرکس 
ابن شعبه  :24؛  )کلينی، 1365: ج1  یابد  بدان دست  کند  بر خویش هموار  را  آن  دشواری 
حرانى،1404ق : 448؛ فيض كاشانى، 1406ق: ج1 :109؛ مجلسی، 1404ق: ج1 :77(. این 
روایت از امام هشتم )ع( نشانگر این مطلب است که خانواده باید برای تربيت فرزندان برنامه 
داشته باشد و سعی شود محيط تربيتی خوبی در خانواده برای رشد فرزندان فراهم شود 
و البته که این تالش به نتيجه خواهد رسيد. کودک حّتی قبل از تولد نيز در محور تربيت 
خانواده قرار دارد و پس از تولد نيز در تمام دوره های تربيتِی خود، با خانواده ارتباط دارد. 
است،  تربيت در حال شکل گيری  اساس  پایه و  که  نوجوانی  به ویژه در دوران کودکی و 
کودک با خانواده به طور ویژه در ارتباط است. بنابراین اهميت پرداختن به موضوع خانواده 
و نقش تربيتِی آن، بسيار واضح و روشن است )حکيمی، 1374: 11(.  بيشتر مردم به اهميت 
خانواده در اشاعه تربيت اعتراف دارند، به طوری که طرز اخالق و رفتار هرکس در کانون 
خانواده شکل می گيرد و قسمت اعظم توفيق او در آینده بستگی به محيط فرهنگی خانواده 
داستان نصيحت و  تربيتی  الگوی  ارائه یک  قرآن کریم در   .)14 : )مایر، 1374: ج1  دارد 
اندرزهای لقمان حکيم به فرزندش را بيان می کند: »َو ِإْذ قاَل لُْقماُن اِلْبِنِه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبيَنَّ ال 
ْرَك َلُظْلٌم َعظیٌم«؛ و ]یاد كن [ هنگامى را كه لقمان به پسر خویش در حالى كه  ُتْشِرْك بِاهلِل ِإنَّ الشِّ

وى او را اندرز مى داد گفت: اى پسرك من، به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى 
بزرگ است )لقمان،13(.

همچنين در قرآن کریم اشاره ای به مسئوليت انسان در قبال تربيت خانواده آمده است که 
بعد از تربيت خود فرد باید صورت بگيرد، چنان که آیه 6 سوره مبارکه تحریم می فرماید: 
»یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َو َأْهلیُكْم نارًا َوُقوُدَها النَّاُس َو احْلِجاَرُة َعَلْیها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال 
َیْعُصوَن اهلل ما َأَمَرُهْم َو َیْفَعُلوَن ما ُیْؤَمُرون«؛ اى كسانى كه ایمان آورده اید خودتان و كسان تان را 

از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگ هاست  حفظ كنيد. بر آن ]آتش[ فرشتگانى خشن ]و[ 
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سخت گير ]گمارده شده[ اند از آن چه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى كنند و آن چه 
را كه مامورند انجام مى دهند.

نفس  اعمال خير  انجام  و  معاصی  ترک  با  ابتدا  که  است  مسلمان الزم  فرد  بر  بنابراین 
خودش را تربيت کند و سپس خانواده اش را امر به این گونه اعمال کند. مؤمن باید مسائل 
دینی را برای خانواده اش بيان کرده و یا آن ها را به فراگيری مسائل دینی و عمل به آن ترغيب 

کند )حجازی، 1413ق، ج3 : 705(.
قرآن کریم دليل عدم پذیرش دین الهی از سوی برخی از کافران را چنين معرفی می کند 
که کافران می گویند: پدر و مادران ما نيز بر این دین بوده اند. از این كالم فهميده مى شود كه 
توّجه به تعليم و تربيت به ویژه این كه به وسيله والدین صورت بگيرد، بر اذهان مردم بسيار 
مؤّثر است و اكثر مردم در مرتبه اّول تحت تربيت و تعليم پدر و مادر قرار گرفته و افكار و 
آداب آن ها در قلوب فرزندان به نحو طبيعى ثابت و راسخ مى شود )مصطفوی، 1380، ج2 
:320(. پس باید اعتراف کرد که محيط تربيتى خانواده در سرنوشت فرزندان، فوق العاده 
مؤثر است )مکارم شيرازی، 1374، ج2 :133(. اگر در دوران کودکی و قبل از شکل گرفتن 
شخصيت یک فرد، کار تربيتی آغاز شود، بالطبع تربيت موفق تری حاصل خواهد شد )نجفی 
داشته  برنامه  خود  فرزندان  دینی  تربيت  برای  باید  والدین   .)395: ج2  1398ق،  خمينی، 
باشند و متناسب با سّن آن ها، زمينه را برای تربيت دینی کودکان شان فراهم کنند )مدرسی، 

1419ق، ج8 :335(.

3. تولید و توسعه تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی

کم  تربيت، حجم  عرصه  در  مجازی  فضای  در  چالش برانگيز  زمينه های  از  دیگر  یکی 
برنامه های سالم و متناسب با فرهنگ مّلی و اسالمی، در مقایسه با حجم برنامه های مخّرب 
فضای مجازی است. حضور مصلحان دلسوز در فضای مجازی را نمی توان نادیده انگاشت، 
اّما حضور مخّربانه شيطان صفتان، به شّدت فضای مجازی را تحت کنترل خود گرفته است. 
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با این چالش، بهترین راهکار جایگزینی فرهنگی و توسعه و توليد محصوالت  در مقابله 
ایجاد سایت هایي جامع، پویا، به روز و  با دین در فضای مجازی است.  فرهنگی متناسب 
چندزبانه درباره آموزه های دینی که بتواند این آموزه ها را تبيين کند و تمام شبهات و سؤاالت 
مطرح شده در این زمينه را پاسخ گوید، راهکار مهم دیگري است. تربيت جهادگران مجازي 
در برابر تهاجم دشمن، دیگر شيوه تقابل است. این جهادگران، باید آموزش هاي مهارتي الزم 
در دو جنبه علمي و فني مانند علوم رایانه اي، زبان خارجي و ... را به طور دقيق و حساب 
شده فرا بگيرند. ناگفته نماند که دشمنان براي مقابله با فرهنگ اسالم از پشتوانه مالي و فني 
بسياري زیادي بهره مي گيرند که نمود آن  را مي توان در تعداد، تنوع و فناوري سایت ها، 
کتاب ها و نرم افزارهاي آنان دید؛ ولي از آن جا که ما معتقدیم ُبعد علمي و کالمي شيعه قادر 
به پاسخ گویي به هر شبهه و به دنبال آن، پيروزي در هر ميداني است، کافي است با تربيت 
و تبليغ کاربران زبده فني به همراه پشتوانه و عقبه عظيمي که در اختيار داریم، به جنگ با 
دشمن برویم. این جهاد را مي توان از طریق ایجاد وبالگ هاي پاسخ گویي، ورود به عرصه 

چت و... پي گرفت. حضرت رضا )ع( می فرمایند: 
َرِحمَ  اهلل َعْبدًا َأْحَیا َأْمَرنَا َفُقْلُت َلُه َفَكْیَف حُيِْیي َأْمَرُكْم َقاَل َیَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو ُیَعلُِّمَها النَّاَس َفِإنَّ 
النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَاِسَن َكاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا«؛ خدا رحمت کند آن کس که امر ما را زنده بدارد، 
راوی می گوید: گفتم: چگونه امر شما را زنده بداریم؛ فرمود: با تعليم علوم ما به مردم، 
زیرا اگر مردم زیبایي هاي کالم ما را بدانند از آن تبعيت می کنند )ابن بابویه، 1403ق: 180؛ 

مجلسی، 1403ق: ج2 :30؛ ابن بابویه، 1403ق: 180(.

همچنين فرموده اند: 
َلْو َیْرُووَن َمَحاِسَن َكاَلمَِنا   ِ َرِحمَ  اهلل َعْبدًا َحبََّبَنا إَِلى النَّاِس َو َلْم ُیَبغِّْضَنا إِلَْيِهْم َو اْیُم اهللَّ
َلَكاُنوا َأَعزَّ َو َلَما اْسَتَطاَع َأَحٌد َأْن َیَتَعلََّق َعَلْيِهْم بَِشيْ ٍء«؛رحمت خدا بر آن بنده ای که ما را 
نزد مردم محبوب گرداند و منفور آنان نکند. به خدا قسم، اگر محاسن سخن ما را روایت 
)مجلسی،  بدهد  نسبتی  هيچ  بدان ها  نمی توانست  هيچ کس  و  بودند  ارجمندتر  می کردند، 

1403ق، ج 75: 348(. 
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همچنين فرموده اند: 
َمنْ  َجَلَس  َمِْلسًا حُيَْیا ِفیِه َأْمُرنَا مَلْ ميَُْت َقْلُبُه َیْوَم تَُوُت اْلُقُلوُب؛ هرکس در مجلسی بنشيند که 
امر ما در آن زنده می شود دل او نميرد آن روز که دل ها همه خواهد مرد، از امام رضا )ع( 
سوال شد چگونه امر شما زنده نگاه دارند؟ فرمودند: »یتعلم علومنا و یعلمها الناس...«؛ به این 
که علوم ما را بياموزد و به مردمان آموزش دهد )ابن بابویه، 1378ق، ج1 : 294؛ ابن بابویه، 
1376: 73؛ الراوندي، 1407ق: 278؛ طبرسی، 1385ق: 257؛ مجلسی، 1404ق، ج14 :502؛ 

بحرانی،1374، ج 3: 508؛ مجلسی، 1403ق، ج1 :199؛ جزایری، 1427ق، ج 1: 185(.

این روایات همه بر این مسئله تأکيد می کند که توسعه و توليد محصوالت دینی و عرضه 
آن در فضای مجازی خود راهکار مهمی در مقابله با از بين بردن چالش های تربيتی فضای 
مجازی است و به نوعی احيای معارف اسالم خواهد بود. همچنين بررسی سيره رضوی نيز 
نشان می دهد که امام رضا )ع( در زمان خود با وجود حکامی چون مأمون با تدابير خود فضای 
مناسبی را برای نشر فرهنگ اسالم به وجود آوردند. یکی از روش های امام )ع( امر به معروف 
بود که پيوسته آن را به اصحاب سفارش می کرد و می فرمود: »إذا امّت تواکلت األمر باملعروف 
والّنهی عن املنکر فلیأذنوا بوقاع من اهلل تعاىل«؛ هر گاه امت من امر به معروف و نهى از منکر 

را ترک کنند، باید در انتظار عذاب پروردگار باشند )عطاردی، 1406ق، ج2 :382(. امام)ع( 
نه تنها مردم را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کردند، بلکه خود نيز به اجرای 
این فریضه الهی می پرداختند تا فساد و فحشای دشمن را خنثی کنند. در کتاب ارشاد ذکر 
شده است که على بن موسى )ع( در خلوت، مأمون را بسيار نصيحت می کردند و از خداوند 
عزوجل بيم می دادند و کارهاى خالفى را که انجام مى داد، تقبيح مى کردند )مفيد، 1413ق، 

ج2 :269(.

4. نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی

خطرها و آسيب هاي اینترنت که همه کاربران در معرض آن قرار دارند، براي کودکان و 
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نوجوانان خطري مضاعف محسوب مي شود، چرا که شرایط سني، امکان مواجهه درست 
با این خطر را براي آن ها مشکل تر مي کند. قرار گرفتن در معرض محتواي هرزه نگارانه، 
تنها یکي از این خطرهاست. در مقابله با این چالش، یکی از راهکارهای کارآمد، نظارت 
اگر  که  است  بدیهی  است.  مجازی  فضای  از  استفاده  در  فرزندان  با  والدین  همراهی  و 
خودکنترلی از سوی فرزندان و نظارت از سوی والدین نباشد امکان فساد و تباهی فراهم 

می شود. حضرت رضا )ع( در این باره می فرمایند: 
ِإَذا َفَعلَ  النَّاُس  َهِذِه اأْلَْشَیاَء َو اْرَتَكَب ُكلُّ ِإْنَساٍن َما َیْشَتِهي َو َیْهَواُه ِمْن َغرْيِ ُمَراَقَبٍة أِلََحٍد َكاَن 
َذِلَك َفَساُد اخْلَْلِق َأمْجَِعني ؛ زمانی که مردمان به کارهای ممنوع دست زدند و هرکس هر  يِف 
چه دلش خواست عمل کرد، بدون آن که کسی نظارت کند )در این صورت( مردم همگی 
به فساد و تباهی دچار می شوند )ابن بابویه، 1378ق: ج2 : 99؛ همان، 1385، ج1: 252؛ 

حکيمی، 1380: ج 2: 647(.

شکل هاى  به  همواره  ایشان  که  است  مطلب  این  نمایانگر  نيز  رضا )ع(  حضرت  سيره 
جواد)ع(  فرزندش حضرت  وضعيت  بر  دور  از  پيام هاى  شفاهى  و  نامه  همچون  گوناگون 
نظارت مى کردند و راهنمایی هاى الزم را به  ایشان ارائه مى دادند. چنان که پيش از رفتن به 
خراسان درباره فرزندانش آن چه  شایسته  بود، سفارش فرمودند )حرعاملی، 1409ق، ج9 

.)463:
بررسی ها در سيره رضوی نشان می دهد که نظارت خود یکی از راه های تربيت است 
از  راهکارهای جلوگيری  از  یکی  نيز  مجازی  فضای  در باره  اهتمام گماشت.  بدان  باید  و 
آسيب های محيط ناسالم مجازی، نظارت و همراهی والدین است. به نظر مي رسد از نقش 
خانواده ها  است.  شده  غفلت  کند،  ایفا  بين  این  در  مي تواند  خانواده  نهاد  که  چشمگيري 
مي توانند نقش زیادي در نظارت بر استفاده فرزندان شان از اینترنت داشته باشند و از گرفتار 
شدن آن ها در آسيب هاي اینترنتي از جمله هرزه نگاري جلوگيري کنند )نوربخش و موالیی، 
1390: 133(. البته چنان که قباًل نيز بيان شد، به این منظور باید سواد رسانه ای خانواده را 
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هم ارتقا بخشيد. سواد رسانه اي شامل مجموعه اي از چشم اندازهاست که مخاطبان به طور 
فعاالنه براي در معرض رسانه ها قرار گرفتن از آن استفاده مي کنند )پاتر، 1385: 17(. از 
همين منظر مي توان به نقش خانواده در کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه هاي 
اینترنت  از  شان  فرزندان  استفاده  بر  خانواده ها  سوي  از  کافي  نظارت  کرد.  اشاره  جدید 
وجود ندارد، زیرا تعداد زیادي از والدین از فعاليت هاي اینترنتي و دسترسي فرزندانشان به 

سایت هاي مخرب بي اطالع اند.

5. ترغیب به استفاده کمتر از فضای مجازی و ایجاد جایگزین

را گرفته و در حقيقت  نزدیکان  اجتماعی، جای دوستان و  اینترنت در زندگی  امروزه 
جایگزین روابط دوستانه و فاميلی شده است. افرادی که ساعت ها وقت خود را در سایت های 
دیگر  فرد  که  پا می نهند. چرا  زیر  را  اجتماعی  ارزش های  از  بسياری  اینترنتی می گذرانند 
فعاليت های اجتماعی خود را کنار می گذارد و به فعاليت های فردی روی می آورد. »نتایج 
پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت با پيوند ضعيف اجتماعی مرتبط است. 
برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند، به طور قابل مالحظه ای با والدین و 
دوستانشان ارتباط بيشتری دارند.« )صبوری خسروشاهی،1386: 14(. بررسی محققان نشان 
می دهد شاید هيچ گاه کاربران اینترنت از افسردگی و انزوای اجتماعی خود آگاه نباشند و در 
صورت آگاهی آن را تایيد نکنند اما ماهيت کار با اینترنت چنان است که فرد را در خود غرق 
می کند و مانع از ارتباط اجتماعی او با محيط فيزیکی اطراف می شود. کودکان و نوجوانانی 
که بی اندازه در فضای مجازی حضور دارند، کمتر تمایل به شرکت در جلسات عمومی و 
خانوادگی از خود نشان می دهند و تنهایی و ارتباط نداشتن را بر این گونه روابط ترجيح 
می دهند. این مسئله در بلند مّدت آثار سوء زیادی را به بار خواهد آورد به طوری که شاید 
کودک یا نوجوان هرگز نتوانند جایگاه اجتماعی مناسبی را برای خود کسب کنند یا هرگز 
نتوانند از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند. حال با توجه به این که محيط تربيتی نقش مهمی 
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در تربيت دارد و یکی از راهکارهای قرآن، هجرت از محيط کفر، به محيط های توحيدی 
است، چنان که می فرماید: » َو َمن یُهاِجْر ىِف َسِبیِل اهلل جَيْد ىِف اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثرًيا َو َسَعه«؛ و هر كه 
در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاه هاى فراوان و گشایش ها خواهد یافت)النساء،100( 
در برخی موارد الزم است که انسان محيط بد را رها و به محيط سالم هجرت کند. چنان که 
در مقام عمل عده ای از مومنان در طول تاریخ، از محيط زندگى خارجى خود بيرون آمده 
و به سوى محيط سالم و دینى هجرت کرده، و براى ادامه زندگى خود و عائله خود، محّل 
امن و مساعدى انتخاب كرده، تا بى مانع براى اجراى برنامه الهى و دینى خود موّفق باشد. 
آرى محيط تاریك و آلوده بزرگ ترین مانع از رشد معنوى و پيشرفت روحى انسان است 
و از این لحاظ هجرت به دارالكفر}اگر مانع از اجراي برنامه هاي الهي و دیني انسان شود{
ممنوع و از معاصى كبيره شمرده شده است )مصطفوی، 1380،ج:24(. با این توضيح، به نظر 
می رسد یکی از راهکارهای بهبود محيط تربيتی فرزندان، ترغيب به استفاده کمتر از فضای 
بازی های گروهی  بيشتر در محيط های حقيقی و فيزیکی و شرکت در  مجازی و حضور 
باشد. حضرت رضا )ع( در توصيه ای به حضرت عبدالعظيم )ع( فرمودند: »به دوستان من بگو 
راه نفوذ شيطان را بر خود ببندند« )مفيد، 1414ق : 247(. حال اگر فضای مجازی به ميدانی 
برای تخریب معنویت گرایی کودکان و نوجوانان و عرصه ای برای پيشبرد اهداف شيطانی 
تبدیل شده است، بهتر است تا حّد امکان از حضور بی دليل در فضای مجازی جلوگيری 

شود تا زمينه های الزم برای رفع آسيب های فضای مجازی فراهم شود.
اجتماعی  مشکل  با  را  نوجوانان  و  کودکان  مجازی،  فضای  در  زیاد  حضور  طرفی  از 
نشدن و گوشه گيری مواجه می کند، در حالی كه بررسی سخنان و سيره حضرت رضا )ع( 
نشان می دهد، ایشان هماره به صله رحم و گسترش روابط بين افراد جامعه تاکيد داشته اند. 

حضرت رضا )ع( در این باره می فرمایند:
ِحمِ  َفَمنْ    ِإنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ َأَمَر بَِثاَلَثٍة َمْقُروٍن بَِها َثاَلَثٌة ُأْخَرى .... َو َأَمَر بِاتَِّقاِء اهلل َو ِصَلِة الرَّ
مَلْ َیِصْل َرمِحَُه مَلْ َیتَِّق اهلل َعزَّ َو َجلَّ؛ خدای بزرگ به سه کار فرمان داده است که باید با سه 
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کار دیگر همراه باشد.... و به تقوای الهی همراه با صله رحم امر فرموده است پس هرکس 

روابط خانوادگی را رعایت نکند به تقوای الهی دست نيافته است )ابن بابویه، 1362، ج1 

:156؛ همان، 1378ق، ج1 :258؛ حرعاملی، 1409ق، ج9 :25(. 

بابویه، 1378ق، ج1: 255،  باره )ر.ک:ابن  این  این روایت و سایر سخنان حضرت در 
مفيد، 1414ق: 247( و همچنين بررسی نمونه های عينی در سيره حضرت )ر.ک: منسوب 
به امام رضا )ع(، 1406ق، ج 1: 160-153؛ حرعاملی، 1409ق، ج9: 463( خود به وضوح 
اهميت ارتباط با دیگران و اجتماعی بودن را بيان می دارد. لذا ترغيب به استفاده کمتر از 
فضای مجازی و حضور در محافل اجتماعی و خانوادگی خود به عنوان یک راهکار در 

مقابله با آسيب های فضای مجازی مطرح خواهد بود.

6. تقویت عقاید و باورهاي دیني

بهترین راهکاری که در مواجهه با آسيب ها و چالش های فضای مجازی می توان ارائه داد، 
تقویت عقاید و باورهاي دیني است. این تقویت و استحکام بخشي، به ویژه درباره باورهایي 
که دشمن روي آن ها تمرکز بيشتري کرده و سعي در تخطئه و یا به انحراف کشيدن آن ها 
دارد، ضروري تر به نظر مي آید. این راهکار، عمومي است و هر انسان متعهدي باید خود را 
مجهز به این سالح کند. در حقيقت در مقام تربيت باید چنان تربيت شویم كه فساد محيط و 
جامعه در ما تأثير نگذارد )قرائتی، 1383، ج3 :179(. یکی از کارآمدترین راه ها برای مقابله 
با نکات منفی فناوری اطالعات در فضای مجازی تربيت افراد براساس اخالق اسالمی و 
دینی است که افراد از درون کنترل می شوند. یعنی التزام قلبی پيدا می کنند که به طرف کارها 
یا موارد ناشایست نروند. قرآن مجيد یکی از اهداف اصلی بعثت پيامبر )ص( را تزکيه نفوس 
و تربيت انسان ها و پرورش اخالق حسنه می داند، جایی که در سوره جمعه آیه 2 می فرماید: 

ُهَو الَّذی بََعَث ِفی اأْلُمِّیِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتِه َو ُیَزکِّیِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم اْلِکتاَب َو احْلِْکَمَة 
َو ِإْن کاُنوا ِمْن َقْبُل لَفی  َضالٍل ُمبنٍي؛ او کسی است که در ميان جمعيت درس نخوانده رسولی 
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از خود آن ها برانگيخت که آیات خود را برآن ها می خواند و آن ها را تزکيه می کند و به 
آنان کتاب و حکمت می آموزد هر چند پيش از آن در گمراهی آشکاری بودند )الجمعه،2(. 

این آیه و تأکيد های پی در پی قرآن مجيد، دليل روشنی بر اهميت پرورش اخالق و تزکيه 
نفوس است. در واقع نظر تربيتی اسالم این است که ابتدا باید به تربيت افراد همت گماشت 
اسالم  از طرفی  می سازند.  را  که جامعه  افراد هستند  این  زیرا  تربيت شود،  تا جامعه هم 
صحيح بودن و کارآمد بودن این روش را نيز در عمل به اثبات رسانده است. به طوری که 
در مّدت زمانی نه چندان طوالنی، تمدنی پویا ایجاد کرده است )طالقانی، 1362، ج1 :413(.

اگر کاربر فضای مجازی سخن امام رضا )ع( را که می فرمایند: 
ِإنَّا َوَجْدنَا ُكلَ  َما َأَحلَ  اهلل َتَباَرَك َو َتَعاىَل َفِفیِه َصاَلُح اْلِعَباِد َو بََقاُؤُهْم َو هَلُْم ِإلَْیِه احْلَاَجُة الَّيِت 
َم ِمَن اأْلَْشَیاِء اَل َحاَجَة بِاْلِعَباِد ِإلَْیِه َو َوَجْدنَاُه ُمْفِسدًا َداِعیًا اْلَفَناَء  اَل َیْسَتْغُنوَن َعْنَها َو َوَجْدنَا اْلَُرَّ
َو اهْلَاَلَك؛ ما دانستيم که هرچه را خدای بزرگ حالل کرده است صالح و بقای بندگان در 
آن است و بدان نياز دارند و از آن بی نياز نيستند و دانستيم که هر چيز را که حرام و ممنوع 
کرده است نيازی بدان نيست و فسادانگيز است و به نابودی می کشاند )ابن بابویه، 1385: 
279؛ حرعاملی، 1409ق،ج25: 51؛ مجلسی، 1403ق،ج6: 93؛ حکيمی،1380، ج4: 173(.

به یاد داشته باشد و بدان التزام عملی نيز پيدا کند، هرگز در معرض خطرات و آسيب های 
فضای مجازی قرار نخواهد گرفت. زیرا اگر انسان ها به ویژه کودکان و نوجوانان، معتقد و 
متخلق به اخالق دینی تربيت شوند، ملکه های اخالقی نهادینه شده در وجود فرد او را از 
رفتارهای ضد اخالقی در فضای واقعی و مجازی برحذر خواهد داشت. اگر فضای مجازی 
از  این دنيای مجازی متاثر  این صورت کاربران و ساکنان  را مقيد به حوزه دین کنيم در 
به حریم دیگران و  آموزه های دینی صبغه های اخالقی خود را خواهند داشت که تجاوز 
مشاهده صور قبيحه و ورود به کازینوها و قمارخانه های مجازی را برخود حرام می دانند. در 
این صورت بروز و ظهور ملکات اخالقی که ثمره تقوا و پرهيزکاری است در فضای دینی 
مجازی قابل درک و مشاهده خواهد بود. برای یک متدین پذیرش اصول اخالق و فناوری 
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نه تنها سخت و دشوار نيست که آن را سازگار با طبع و عقاید خود می داند. 
لذا عمل و پایبندی به این اصول در فضای دینی مجازی از او یک متخلق به اخالق فناوری 

می سازد.
بررسی سيره حضرت رضا )ع( نشان می دهد که ایشان تاکيد زیادی بر مسئله تقویت عقاید 
داشته اند. حضرت رضا )ع( در هر فرصتی سعی کردند تا پایه های عقاید و باورهای مخاطبان 
زمانه  جامعه  فرهنگ  در  عظيمی  تحول  مهم  عامل  همين  از  استفاده  با  و  کرده  محکم  را 
خودشان ایجاد کردند. برگزاری جلسات خانگی)ابن بابویه، 1378ق، ج12: 172(، حضور در 
ميان مردم و پاسخ گویی به سواالت آن ها، سفر به بصره و کوفه )ابن الفقيه، 1416ق: 259-
240( و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در آن جا، حضور موثر در مناظرات )راوندی، 
دینوری، 1368: 401؛ مسعودی،  :351-341؛ طبرسی، 1422ق: 418-414؛  1409ق، ج1 
1409ق، ج 3: 432؛ ذهبی، 1413ق، ج 14: 25(  و... همه و همه به این نکته داللت دارد 
که حضرت در هر فرصتی برای استحکام پایه های اعتقادی باورهای مخاطبان بهره برده اند 
و این مهم خود می تواند به عنوان یک راهکار کارآمد و موثر در مواجهه با فضای مجازی 

شبيه سازی و الگو برداری شود.

7. بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران
»بصيرت« در اصطالح عبارت است از آن معرفتی که انسان به واسطه آن ميان حق و 
باطل در امور دینی و دنيوی تميز مى گذارد. )طوسی، 1414ق، ج 6 :205(. یکی از آیات 
مهم در خصوص بصيرت آیه »ُقْل هِذِه َسبیلي  َأْدُعوا ِإىَل اهلل َعلى  َبصرَيٍة َأنَا َو َمِن اتََّبَعين  َو ُسْبحاَن 
اهلل َو ما َأنَا ِمَن املُْْشِركنَي«؛ بگو: این است راه من، كه من و هر كس)پيروى ام( كرد با بينایى 

به سوى خدا دعوت مى كنيم، و منّزه است خدا و من از مشركان نيستم )یوسف، 108(. 
طبرسی در ذیل این آیه بصيرت را به معنی »یقني و معرفة و حجة قاطعة ال على وجه التقلید« 
ذکر کرده است )طبرسی، 1372، ج 5 :411(. همچنين قرآن کریم در مورد ارزش بصيرت 
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بينا یكسان نيستند )فاطر، 19(.  یا در  نابينا و  الَْبِصرُي«؛ و  َو  اأْلَْعَمى   َیْسَتِوى  َما  می فرماید: »َو 
ُروَن«؛  آیه دیگری خطاب به پيامبر اکرم)ص( می فرماید: »ُقْل َهْل َیْسَتِوى اأْلَْعَمى  َو الَْبِصرُي َأَفاَل َتَتَفكَّ
بگو: آیا نابينا و بينا یكسان است؟ آیا تفّكر نمى كنيد )االنعام، 50(. همچنين قرآن کریم یکی 
از صفات عبادالرحمان را بصيرت و بينش دقيق بيان فرموده: »َو الَِّذیَن ِإذا ُذكُِّروا ِبآیاِت َربِِّهْم مَلْ 
ا َو ُعْمیانًا«؛ بندگان رحمان چون متذكر آیات پروردگارشان مى شوند و حكمت  وا َعَلْیها ُصمًّ خَيِرُّ

و موعظه اى از قرآن او و یا وحى او مى شنوند، كوركورانه آن را نمى پذیرند )الفرقان،73( 
و بدون این كه تفكر و تعقل كنند بيهوده و بى جهت، دل به آن نمى بازند، بلكه آن را با 
بصيرت مى پذیرند و به حكمت آن ایمان آورده به موعظه آن متعظ مى شوند و در امر خود، 
بر بصيرت و بر بّينه اى از پروردگار خویش اند )طباطبایی، 1374، ج 15 :244(. امام رضا )ع( 
اصلی ترین عبادت را اندیشيدن و بهره  ورى از خرد مى  داند و می فرماید: »لیست العبادة کثرة 
الّصیام و الّصلوة، وامنا العبادة کثرة الّتفکر ىف امر اهلل«؛ عبادت، زیادى روزه و نماز نيست؛ بلکه بسيار 

اندیشيدن در امر خداوند است )ابن بابویه، 1378، ج1 :156(. همچنين مي فرمایند: »اْلَعاِملُ  
ِریق «؛ آن کس که بدون  رْيِ ِإالَّ بُْعدًا َعِن الطَّ ِریِق اَل َیِزیُدُه ُسْرَعُة السَّ اِئِر َعَلى َغرْيِ الطَّ َعَلى  َغرْيِ َبِصرَيٍة َكالسَّ

بصيرت دست به کاری زند به کسی ماند که در بيراهه سير کند هرچه تندتر گام بردارد از راه 
دورتر می شود )منسوب به علی بن موسی الرضا)ع(، 1406ق: 381؛ برقی،1413ق، ج1 :198؛ 
کلينی، 1365، ج1: 198(. حضرت علی )ع( از دست دادن چشم را آسان تر و کم ضررتر از 
فقدان دانایی می شمارند و می فرمایند: »َفْقُد الَْبَصِر َأْهَوُن ِمْن َفْقِد الَْبِصرَيِة.«؛ چشم سر را از دست 

دادن آسان تر است تا چشم دل )ليثى واسطى، 1376: 358؛ تميمی آمدی، 1410ق: 481(. 
مجازی،  فضای  در  تربيت  چالش های  با  مقابله  کارآمد  راهکارهای  دیگر  از  یکی 
بسياری  که  است  روشن  و  واضح  بسيار  است.  کاربران  به  دادن  آگاهی  و  بصيرت بخشی 
می پذیرد،  صورت  مجازی  فضای  در  که  فرهنگی-مذهبی  تخریب گرایانه  فعاليت های  از 
از سوی جبهه دشمنان اسالم و دین و معنویت طراحی و عرضه شده است و هدف آن ها 
نيز دور کردن کاربران مسلمان از معارف ناب اسالم و روی آوردن به اسالم آمریکایی و 
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تضعيف عقاید کاربران است. حال اگر کاربری که قصد استفاده از فضای مجازی را دارد، 
این مسئله را به خوبی بداند، در مقابل آن جبهه گرفته و هرگز تحت تاثير این گونه آسيب ها 

قرار نخواهد گرفت.

8. بهره گیری از اصول تربیتی اسالمی

از دیگر راهکارهای تربيت در فضای مجازی، بهره گيری از اصول تربيتی اسالمی است. 
بررسی آیات قرآن کریم و سيره اهل بيت )ع(، اصول و ضوابط و قواعد بسياری را در عرصه 
تربيت تبيين می کند که همين اصول می تواند در عرصه تربيت در فضای مجازی نيز مورد 
استفاده قرار گيرد. اصولی مانند تشویق، تنبيه، تکرار، تذّکر و... . در این روش والدین و 
مربيان می توانند با توجه به شرایط مخاطب او را به استفاده بهينه از فضای مجازی تشویق 
کنند و در صورت نياز او را مورد بازخواست و تنبيه قرار دهند. در واقع هنگامی که فرزندان 
از جنبه های مثبت اینترنت استفاده می کنند مورد تحسين قرار گيرند تا در دفعات بعدی به 

این روند ترغيب شوند.

تشویق و تنبیه

در قرآن کریم، تشویق و تهدید در بسياری از موارد در کنار هم قرار دارند، قرآن کریم 
ریَن َو ُمْنِذریَن َفَمْن آَمَن َو َأْصَلَح َفال َخْوٌف  درباره پيامبران می فرماید: »و ما ُنْرِسُل املُْْرَسلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ
پيامبران ]خود[ را جز بشارت گر و هشداردهنده نمى فرستيم،  حَيَْزُنون«؛ و ما  ُهْم  َعَلْیِهْم َو ال 

پس كسانى كه ایمان آورند و نيكوكارى كنند بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد 
)االنعام،48(.

تشویق در كنار تهدید، یکی از شيوه هاى تربيتى قرآن کریم است )قرائتی، 1383، ج2 
:392(. گاهی ابتدا مسئله تشویق برجسته شده و پس از آن تنبيه مطرح شده است و گاهی 
به  نيكوكاران  تشویق  است.  شده  به عکس طرح  مسئله  فضای سخن  و  آیات  تناسب  به 
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دنبال تهدید بدكاران، یك اصل تربيتى دانسته است )همان، ج1 :477(. در واقع می توان 
گفت که ارشاد و تربيت، بر دو پایه  بيم و اميد و كيفر و پاداش استوار است )همان، ج3 
:261(. تشویق و تنبيه، هر دو، سازنده و تربيت كننده اند، )همان، ج4 :214( اّما بر اساس آیه 
160سوره انعام، در شيوه  تربيتى اسالم، تشویق ده برابر تنبيه است. »َمْن جاَء بِاحْلََسَنِة َفَلُه َعْشُر 
یَِّئِة َفال جُيْزى  ِإالَّ ِمْثَلها َو ُهْم ال ُیْظَلُموَن«؛ هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر  َأْمثاهِلا َو َمْن جاَء بِالسَّ

آن ]پاداش [ خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم 
نرود )االنعام،160(. در حقيقت جایگاه تشویق در نظام تربيتی اسالم، واالتر و از اهميت 
بيشتری برخوردار است. در کار تربيتِی اسالمی، تشویق باید بيش از تنبيه و مجازات باشد 
)قرائتی،1383، ج5 :204(. البته تشویق دارای مراحلی است که در تشویق باید رعایت شود. 
برای تأثير بيشتر، شيوه  تبليغ و تشویق، باید مرحله اى باشد )همان، ج2 :361(. نکته دیگر در 
مورد تشویق ذکر این مطلب است که تشویق ها الزم نيست، هميشه ماّدى باشد، بلکه گاهى 
تشویق معنوى كارسازتر است )همان، ج5 :138( و در همين راستا باید در نظر داشت که 
تشویق کردن و پاداش دادن باید به سرعت انجام گيرد، ولى در كيفر دادن و تنبيه نباید عجله 
كرد )همان، ج7 :221(.  در کار تربيتی هميشه تشویق و محبت کارساز نيست، )همان، ج9: 
315( و گاهی در تربيت، تهدید هم الزم است. )همان :172( در حقيقت براساس برخی 
آیات قرآن؛ قهر، بى اعتنایى و بایكوت، از شيوه هاى تربيتى براى متخّلفان و مجرمان بيان 
شده است )همان، ج5 :158(. البته باید توجه داشت که تنبيه باید بعد از تذّكر باشد )همان، 

ج8 :374(. 
یِه  نُ  احْلََسنَ  َو ُیَقوِّ حضرت رضا )ع( در سخنی در توصيف پيامبر اکرم )ص( می فرمایند: »َو حُيَسِّ
َو ُیَقبُِّح اْلَقِبیَح َو ُیوِهُنه «؛  پيامبر)ص( کار نيک را نيک می شمرد و تشویق و تقویت می کرد و کار 

زشت را زشت معرفی می کرد و به نکوهش آن می پرداخت )ابن بابویه، 1378ق، ج1 :318؛ 
ابن بابویه، 1403ق: 82؛ بحرانی، 1411ق، ج 1: 175؛ مجلسی، 1403ق، ج16 :151(. 
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تكرار و تذكر

یکی دیگر از اصول تربيتی اسالم تکرار است. از آن جا که نفس آدمی بسيار غافل است 
و خيلی زود از مسير تربيتی خود منحرف می شود، مسئله تکرار در مسائل تربيتی بسيار 
حائز اهميت بوده که باید مورد توجه قرار گيرد. توضيح بيشتر این که زمانی مرّبی در کار 
خود موفق خواهد بود که نکات و تذکرات تربيتی خود را دایم تکرار کند تا این تذّکرات 
با تمرین زیاد در دل و جان مخاطب نفوذ کند. در واقع تکرار در هدایت و تربيت الزم و 
ضروری است )قرائتی، 1383، ج2: 386(. از آن جا که تذّکر و تکرار از اصول مهم تربيت 
است، در قرآن کریم نيز تذّکرات الهی با تداوم و تکرار همراه است، در واقع تذّكر و تربيت 
کارساز  لحظه ای  تذّکر  که  گفت  باید  تذّکر  درباره   .)424: ج7  )همان،  یكدیگر اند  مالزم 
نيست، زیرا به طور مثال هر مجرمی برای یک لحظه متذّکر مى شود، پس تذّكر باید استمرار 

داشته باشد تا نتيجه مطلوب حاصل شود )همان، ج9: 506(.
با توجه به آن چه بيان شد، بهره گيری از روش ها و اصول تربيتی اسالم که از تدبر در 
به عنوان راهکارهای  قابل استخراج است، می تواند  بيت )ع(  آیات قرآن کریم و سيره اهل 
تربيتی در استفاده از فضای مجازی نيز مورد استفاده قرار گيرد. والدین و مربيان می توانند 
برای استفاده های مفيد متربيان از فضای مجازی تشویق های مادی و معنوی در نظر بگيرند یا 
در عرصه بصيرت بخشی و ارتقای سطح فرهنگ از روش های تکرار و تذکر بهره مند شوند. 
این روش های موّثر به ندرت راه را برای تربيت صحيح کودکان و نوجوانان فراهم می آورد.

  
نتایج و یافته ها

امروزه ارتباط کودکان و نوجوانان با فضای مجازی و تاثيرپذیری آنان از این فضا، امر 
تربيت دینی و اجتماعی را با چالش های فراوانی روبه رو کرده است.

برخی از ویژگی های فضای مجازی از قبيل خاستگاه غربی داشتن فضای مجازی، نامحدود 
بودن و عدم کنترل، تضاد فرهنگ ها، نبود امنيت اطالعاتی و در خطر بودن حریم خصوصی 
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کاربران، مجازی بودن حقيقت در فضای مجازی و عدم تشخيص هویت، گسترش جرایم 
عليه عفت و اخالق عمومی، و... زمينه را برای تخریب کار تربيت فراهم آورده و باعث 

اخالل در روند اخالقی فرزندان شده است. 
با فضای مجازی  ارتباط  در  نوجوانان  و  اخالقی کودکان  اختالالت  از  برخی  از جمله 
می توان به خشونت افزایی، شهوت پراکنی و ترویج فرهنگ برهنگی، گوشه گير کردن فرزندان 

و اجتماعی نشدن و... اشاره کرد. 
بررسی آیات قرآن کریم همزمان با کاوش در سيره رضوی نشان می دهد که برخی از 
مهم ترین راهکارهای تربيت در فضای مجازی و مقابله با آسيب های آن به شرح ذیل قابل 
کردن  آشنا  مجازی،  فضای  امکانات  از  درست  و  بهينه  استفاده  فرهنگ سازی  است:  ارائه 
متوليان تربيت با خطرات فضای مجازی، توليد و گسترش توليدات فرهنگی متناسب با دین 
در فضای مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، ترغيب به 
استفاده کمتر از فضای مجازی و جایگزین کردن فعاليت های گروهی و اجتماعی، تقویت 
اصول  و  از روش ها  استفاده  و  کاربران  به  دادن  آگاهی  و  بخشی  بصيرت  کاربران،  عقاید 

تربيتی اسالم مانند تشویق، تنبيه، تکرار، تذّکر و...
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منابع و مآخذ
قرآن کریم، ترجمه آیت اهلل مكارم شيرازي.

نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی.
ابراهيم آبادی، حسين )1390(، »وب کارکردهای اجتماعی و مالحظات فرهنگی«، مجموعه مقاالت فضای 

مجازی مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران:  121-
.108

ابن أبي الحدید، عبد الحميد بن هبه اهلل )1404ق(، شرح نهج البالغة البن أيب احلدید، قم: مكتبة آیة اهلل املرعشي 

النجفي.

ابن بابویه، محمد بن على )1413ق(، اعتقادات اإلمامیه ، قم: كنگره شيخ مفيد.

____________  _ )1376(، امالی، تهران: کتابچی. 

  _________ ____ )1385(، علل الشرائع ، قم: نشر مومنين .

___ ___________ ) 1378ق(، عیون اخبارالرضا )ع( ، تهران: نشر جهان .

_______________ )1395ق(، كمال الدین و متام النعمة، ج2، تهران: اسالميه.

به جامعه مدرسين  انتشارات اسالمى وابسته  دفتر  قم:  _______________ )1403ق(، معاين األخبار، 

حوزه علميه قم. 

ابن شعبه حرانى، حسن بن على)1404ق(، حتف العقول ، قم: جامعه مدرسين.

ابن منظور، محمدبن مکرم)1414ق(، لسان العرب، بيروت: دار صادر.

احمدى ميانجى، على )1426ق(، مكاتیب األئمة علیهم السالم، قم: دارالحدیث.

اسماعيلي یزدي، عباس)1381(، فرهنگ تربیت، قم: انتشارات دليل ما.

اشرفی، حسن و زهرا کاظم پور)1386(، جغرافیای سیاسی اطالعات، تهران: نشر چاپار.

اميني، ابراهيم)1382(، اسالم و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ایران.

مالحظات  مجازی  فضای  مقاالت  مجموعه  رایانه اي«،  جرایم  قانون  »تبیین  رضا)1390(،  اصل،  باقری 

اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 89-98.
بحرانى، سيد هاشم بن سليمان)1374(، الربهان يف تفسری القرآن، قم: مؤسسه بعثت.

_________________ )1411ق(، حلیة األبرار يف أحوال حمّمد و آله األطهار علیهم السالم ، قم: مؤسسة 

املعارف اإلسالمیة.
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بروجردى، آقا حسين )1386(، جامع أحادیث الشیعة، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.

بهشتی، محمد)1378(، مبانی تربیت از دیدگاه قرآن، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

بيضاوی، عمربن محمد)1408ق(، انوار التنزیل و اسرار التاویل. بيروت: دار الکتب العلمیه.

پاتر، جيمز)1385(، »تعریف سواد رسانه اي«، ترجمه ليدا کاووسي، فصلنامه رسانه، سال هفدهم، شماره 

.5-27 :68

پارسا، محمد)1374(، روان شناسی تربیتی، تهران: نشر سخن.

تميمى آمدى، عبدالواحد )1410ق(، غرر احلكم و درر الكلم ، قم: دار الكتاب اإلسالمي.

جزائرى، نعمت اهلل )1427ق(، ریاض األبرار يف مناقب األئمة األطهار، بيروت: مؤسسة التاریخ العريب.

جهانگرد، نصراهلل و محسن پازری)1390(، »توسعه حقوق و رعایت اخالق در محیط سایبر«، مجموعه 

مقاالت فضای مجازی مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران:60-72.

حجازى، محمد محمود)1413ق(، التفسری الواضح، چاپ دهم، بيروت: دار اجلیل اجلدید.

حجتي، سيد محمدباقر)1385(، اسالم و تعلیم و تربیت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

حر عاملى، محمد بن حسن )1380(، اجلواهر السنیة يف األحادیث القدسیة، تهران: انتشارات دهقان.

الرضویة  آستانة  مشهد:  السالم،  علیهم  األئمة  أحكام  إىل  األمة  هدایة  ،)1414ق(،   ______________  

املقدسة، ممع البحوث اإلسالمیة.

________________ )1409ق(، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السالم.

حکيمی، محمد)1391(، فرازهایی از سخنان امام رضا )ع(، دفتر پنجم، مشهد: انتشارات آستان قدس.

حكيمى، محمدرضا، محمد و على)1380(، احلیاه، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمى.

حکيمی، محمود)1374(، نگرشی بر تعلیم و تربیت کودک و نوجوان. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

حلوانی، حسين بن محمد )1408ق(، نزهة الناظر و تنبیه اخلاطر، قم: مدرسة اإلمام املهدي )عج(. 

تاریخ    ،www.khamenei.ir شمالي«،  خراسان  مردم  جمع  در  »سخنراني  سيد علی)1391(،  خامنه ای، 

مشاهده: 1394/10/25.

مجازی  فضای  مقاالت  مجموعه  مجازی«،  فضای  در  انسانی  »شئون   ،)1390( شهيندخت  خوارزمی، 

مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 33-45.
خيری، حسن)1389(، دین، رسانه، ارتباطات اجتماعی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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دلشاد تهراني، مصطفي)1385(، سیري در تربیت اسالمي، چاپ سوم، تهران: دریا.

دولت، محمد علی)1391(، مبانی انسان شناختی و غایت شناختی تربیت در قرآن و حدیث، تهران: پارس 

کتاب.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد)1404ق(، املفردات فی غریب القرآن، بيروت: دارالعلم. 

راوندى كاشانى، فضل اهلل  ) بی تا(، النوادر، قم: دار الكتاب .

رحيميان، محمدحسن، محمدتقي رهبر)1380(، آیین تزكیه، قم: بوستان كتاب.

شحات خطيب، محمد)1415ق(، اصول الرتبیة االسالمیة، ریاض: داراخلرجيی.

شكوهي، غالمحسين)1372(، تعلیم و تربیت و مراحل آن، چاپ سوم، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات 

آستان قدس رضوي.

صبوری خسروشاهی، حبيب)1386(، بررسی آسیب های اجتماعی اینترنت، تهران: دبيرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی.

صيادی، ابوالقاسم)1384(، انقالب اسالمی و چالش های جهانی شدن فرهنگ، زنجان: نشر نيکان کتاب.

طالقانى، سيد محمود)1362(، پرتوى از قرآن، چاپ چهارم، تهران: شركت سهامى انتشار.

طباطبایى، سيد محمد حسين)1374(، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه سيد محمدباقر موسوی همدانی، 

چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعه  مدرسين حوزه علميه قم.

طبرسى، فضل بن حسن  )1412ق(، مکارم االخالق، قم: شریف رضی.

______________ )1385ق(، مشكاة األنوار يف غرر األخبار، جنف: املكتبة احلیدریة.

______________ )1372(، جممع البیان يف  تفسری القرآن ، ج10، به کوشش محمد جواد بالغي ، تهران: 

انتشارات ناصر خسرو.

طوسي ، محمد بن      حسن)1414ق(، األمايل، قم: انتشارات دارالثقافة.

 _____________ )1407ق(، تهذیب االحکام، تهران: دارالکتب االسالمیه.

عروسى الحویزى، عبد على بن مجعة)1415ق(، تفسری نورالثقلنی، قم: اسماعيليان.

عطاردی، عزیز اهلل)1406ق(، مسند االمام الرضا )ع(، مشهد: آستان قدس.

علم الهدى، على بن حسين )1998م(، أمايل املرتضى ، قاهره: دار الفكر العريب.

عياشى، محمد بن مسعود)1380ق(، تفسری العیاشي، تهران: املطبعة العلمیة.

فراهيدی، خليل بن احمد)1409ق(، العنی، تحقيق مهدي مخزوعي و ابراهيم السامري، قم: مؤسسة دار اهلجرة.
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فيض كاشانى، محمد بن محسن )1415ق(، تفسری الصايف، تهران: مكتبه الصدر.

__________________ )1371(، نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین، تهران: مؤسسه مطالعات و 

تحقيقات فرهنگى . 

قائمي، علی)1370(، زمینه تربیت، چاپ هفتم، قم:  انتشارات اميري.

قرائتى، محسن)1383(، تفسری نور، چاپ یازدهم، تهران: مركز فرهنگى درس هایى از قرآن.

قمى، على بن ابراهيم)1404ق(، تفسری القمي، قم: دار الكتاب .

كلينى، محمد بن یعقوب) 1365(، الكايف، تهران: دار الكتب اإلسالمیة. 

لودین، شهين)1383(، كاربرد دریچه هاي پنهان تربیت، مشهد: انتشارات واسع.

ليثى واسطى، على بن محمد)1376(، عیون احلكم و املواعظ، قم: دار الحدیث . 

مایر، فردریک )1374(، تاریخ اندیشه های تربیتی،  ج1، ترجمه علی اصغر فياض، تهران: سمت.

مجلسى، محمد باقر )1403ق(، حبار األنوار، بيروت: دار إحیاء التاث العريب .

___________ )1404ق(، مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول، تهران: دار الكتب اإلسالمیة.

محمدی، محمدجواد)1390(، »فضای مجازی و نقض حریم خصوصی«، مجموعه مقاالت فضای مجازی 

مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران:46-59.
مدرسى، سيد محمد تقى)1419ق(، من هدى القرآن. تهران: دار مىب احلسني.

مصطفوى، حسن)1380(، تفسیر روشن، تهران: مركز نشر كتاب.

مطهري، مرتضي)1386(، تعلیم و تربیت در اسالم، چاپ پنجاه و یكم، تهران: صدرا.

مفيد، محمد بن محمد)1413ق(، اإلرشاد، قم: کنگره شيخ مفيد.

...................................)1413ق(، الفصول املختاره، قم: كنگره شيخ مفيد.

مکارم شيرازی، ناصر)1374(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیه.

ملکی، حسن)1382(، مبانی و اصول تربیت، زنجان: انتشارات نيکان کتاب.

منسوب به امام رضا)ع( )1381(، طب الرضا )ع(، ترجمه نصير الدین امير صادقى،  تهران: معراجى.

نجفى خمينى، محمد جواد) 1398ق(، تفسير آسان، تهران: انتشارات اسالميه.
نوربخش، یونس و محمد مهدی موالیی)1390(، »هرزه نگاري اینترنتي در ایران و نقش خانواده در کنترل 

آن«، مجموعه مقاالت فضای مجازی مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی، یونس شکرخواه، تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران: 122-137.



211 راهکارهای تربیت دینی در فضای ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

نورى، حسين )1408ق(، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، قم: مؤسسة آل البیت )ع( .

سهامي  شرکت  تهران:  مشایخ،  مریم  ترجمه  آن،  اجتماعي  پیامدهاي  و  اینترنت  استفان)1386(،  واترز، 

کتاب هاي جيبي.

پژوهش های  مرکز  قم:  اجتماعی.  و  آگاهی بخشی سیاسی  نقش رسانه در  مهدیه )1391(،  وثاق،  یاوری 

اسالمی صدا و سيما. 


