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Abstract
Since family is the first institution in which a person begins to grow and thrive, its
health plays a pivotal role in the ethical health of the individual. Unfortunately, today,
with the advent of social networks, such as Telegram and Instagram, families are
subject to numerous ethical harms, which in many cases has led to the weakening or
even breakdown of family bonds. It seems that one of the most important factors
leading to ethical harms in Iranian families is ignoring the reality and the profound
impact of cyberspace and social networks. This descriptive-analytical research aims
to prove the reality of cyberspace and examine some of the most important reasons
for ignoring the reality of cyberspace, which leads to ethical harms in the family.
Based on the findings, factors such as anonymity of cyberspace users, instability of
relationships in this environment, lack of physical affinity, and novelty of cyberspace
play an important role in ignoring the reality of this space by users, which ultimately
leads to ethical defects.
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چکیده
با توجه به اینکه خانواده اولین محیطی است هه ررد در ن شتروب به رشت و تیالی میهن  ،سالم
بنیادینی در سالم

این نهاد مهم ،نقش

اخالقی ررد خواه داش  .متأسفانه امروزه با توسیه و گسترش شبکههای اجتماعی ،همچو تلگرام

و اینستتاگرام ،خانواده در میر

نستتی های اخالقی رراوانی قرار گررته و این مستلله در بستتیاری از موارد به ستتستتی و

حتی از هم گستتتستتتتگی روابط خانوادگی منجر شتتت ه استتت  .به ن ر مینی یکی از مهمترین عواملی هه باعث بروز
نسی های اخالقی در خانوادههای ایرانی ش ه ،نادی ه گررتن واقیی

و تأثیر عمیق رضای مجازی و شبکههای اجتماعی

است  .این ژووهش با روش تویتیفی-تحلیلی انجام شت ه و ه ف ن این است هه واقیی بود رضای مجازی را اثبا
هرده و به بررستی برخی از مهمترین دالیل نادی ه گررته شت

واقیی

این رضا هه منجر به بروز نسی های اخالقی در

خانواده میشتود برردازد .بر استای یارتههای این تحقیق ،عواملی چو نامشخص بود هوی

هابرا در رضای مجازی،

ناژای ار بود روابط در رضای مجازی ،ع م مجاور ریزیکی و ج ی بود رضای مجازی نقش مهمی در نادی ه گررته
ش

واقیی

این رضا توسط هاربرا دارد هه در نهای

به بروز نسی های اخالقی منجر میشود.

واژگان کلیدی :واقیی  ،مجاز ،وسایل ارتباط جمیی ،خانواده ،اخالق.
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مقدمه
امروزه ما در جامیهای زن گی میهنیم هه ژیشترر های علمی و تکنولوژیک تأثیر شتگرری بر نحوة زیس
است  .بخش اع می از دست

انسا داشته

نوردهای علم و رننوری در حوزة ارتباطا و وستایل ارتباط جمیی متجلی ش ه اس .

امروزه برنامههایی چو تلگرام ،واتساپ و اینستاگرام جه

ارتباطا میا ارراد بر روی تلفن همراه و همچنین دسترسی

به جامیه اطالعاتی مجازی تقریباً برای همه اقشتتار جامیه امکا ژریر استت  .دستتترستتی اهاری

ارراد جامیه به رضتتای

مجازی رریت های خوبی را برای ارتباطا سالم میا رردی و دسترسی به اطالعا رراهم هرده اس ؛ اما در این میا
نبای از اثرا مخرب رضتتای مجازی بر ررد و خانواده فارل بود .گاه شتتاه ارتباطا فیر اخالقی در رضتتای مجازی و
استتفاده از هانا ها و ستتای های مستتتهجن توستتط بستتیاری از هاربرا رضتتای مجازی هستتتیم هه تأثیر زیادی بر تربی
ررزن ا و از هم گستتیختن ن ام خانواده دارد .اولین رر تتیة ما این اس ت هه رضتتای مجازی نیز همانن جها خارجی از
واقیی

و منفی هه این رضا بر زن گی رردی و اجتماعی انسانها میگرارد ،مؤی این رر یه

بهرهمن اس  .تأثیرا ماب

است  .رر یة دوم این اس هه بسیاری از هابرا رضای مجازی از اثرا منفی این رضا فارل هستن و یکی از علل مهم
این مستلله ،نادی ه گررتن واقیی

رضتای مجازی توستط ننها است  .در واق  ،بسیاری از این هاربرا تصور میهنن هه

ژستون «مجازی» باعث میشتود تا رضتای مجازی از واقیی تهی شتود .بستیاری از ننها بر این باورن هه رضای مجازی
زمینتهای برای رهتاستتتازی از مشتتتکال زن گی واقیی و تخلیه روانی رراهم میهن  ،ب و اینکه تأثیر منفی بر زن گی
رردی و اجتماعی شا داشته باش ؛ برای ماا  ،خانم یا نقایی هه در رضای مجازی با ررد نامحرمی ارتباط برقرار میهن ،
بر این باور اس هه چو این رابطه در رضای مجازی اتفاق ارتاده ،واقیی نیس ؛ در نتیجه ،تبیا یک رابطه فیراخالقی
در زن گی واقیی را ن اشته و تنها وسیلهای برای تخلیه روانی و بازسازی او برای زن گی رردی و اجتماعی اس .
برای اثبا رر تتیا مرهور الزم اس ت هه ابت ا اثرا منفی استتتفاده از رضتتای مجازی را بیا شتتود و ژس از ن تأثیر
نادی ه گررتن واقیی رضتتای مجازی در ایجاد ننها را مورد بررستتی قرار گیرد .قبل از هر چیز ،تتروری اس ت هه جایگاه
بحث از رضای مجازی و مسایل اخالقی مرتبط با ن را مشخص شود.
 .1معناشناسی
 .1-1معنای مجاز
مجاز در لغ

به مینای نقل هرد از جا یا چیزی به جا یا چیز دیگر استت  .ریشتتة این واژه در ریل «جاز» استت ؛ اما در

ایتتتطالد ادبی ،مجاز در مقابل حقیق

به هار میرود .به عنوا نمونه وقتی میگوییم «علی شتتتیر استتت »  ،نقل مینای

انستتانی مال علی به حیوانی چو شتتیر را مجازی میگوین  .البته در این نقل الزم اس ت
داشته باش تا مجاز میسر شود .در این ماا  ،شجاع

بین علی و شتتیر مشتتابهتی وجود

ویف مشترک میا علی و شیر اس

(ر ا نواد ،1۶۳۱ ،ص .)۶۳

در ادبیا و علم بالف  ،مجاز یتتناعتی اس ت هه هم در شتتیر و هم در رن بیا به هار میرود .میموال در ادبیا مجاز
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را به دو نوب عقلی و لف ی تقستتیم میهنن  .مجاز عقلی به مینای نستتب داد چیزی به چیزی است هه در حقیق از ن او
نیستت  .مجاز عقلی یتترراً در ترهی به هار میرود؛ به عنوا ماا « ،این قفس مرا هشتت » نمونه ای از مجاز عقلی استت .
مجاز لف ی ن استت هه بک لف در مینای فیر حقیقی خود به هار رود .در همه یتتور های مجاز الزم استت رابطهای
بین مینای حقیقی و مینای مجازی وجود داشتتته باشتت تا مینای ثانوی قابل رهم شتتود .این رابطه مینایی را «عالقه» نامی هان
هه شتامل مواردی چو  :عالقه الزمی و ملزومی  ،عالقه یتف و مویوف ،عالقه تشبیه ،عالقه مضاف و مضاف الیه و...
میشود (مه ی زادة سراج ،1۶۱۳ ،یص .)۱۳۷-۱۳1
برخی از رالستتتفته همچو عالمه طباطبایی از مقولة مجاز در مباحث رلستتتفی استتتتفاده هردهان  .عالمه در ن ریة مشتتتهور
اعتبتاریتا خود بته تحلیل مینای مجاز میژردازد و تحلیلی از ن ارائه میده هه در این ن ریه به هار میرود .از ن ر ایشتتتا
مجاز نوعی اعتبار اس ت  .اعتبار عبار اس ت از داد ح ّ (تیریف) چیزی به چیز دیگر در مقام عمل؛ یینی شتتیلی را هه حقیقتاً
مص ت اق یک مفهوم نیس ت  ،مص ت اق ن قرار دهیم تا در عمل نثاری را بر ن مترت ستتازیم .به عنوا نمونه ،ایشتتا میتق ن
وقتی میگوییم «علی شتتیر استت »« ،علی» را هه در حقیق مصتت اق لف «شتتیر» نیستت  ،مصتت اق این مفهوم قرار میدهیم تا
شتجاع او را به دیگرا بگوئیم .بنابراین در اینجا فر تی عملی دنبا میشود (الریجانی ،1۶۳۱ ،ص  .)1۶در مجموب از ن ر
عالمته ،مجتاز در اعتباریا افرا

عملی را دنبا میهن و ه ف از ن هشتتتف واق نیست ت  .از ننجا هه مجاز با قوه وهم و

خیتا رابطته دارد ،بتههتار برد این مقولته در ن ریته اعتبتاریتا عالمته نیز ارتبتاطی با هشتتتف واقیی ن ارد .عالمه از ن ریه
اعتباریا در جه توجیه انگیزه ندمی برای عمل استفاده میهن هه در این نوشتار مجا ژرداختن به ن وجود ن ارد.
برای مشتخص نمود هاربرد واژة مجاز در رضتای مجازی الزم است ابت ا رضای مجازی را تیریف هرده و با نثار ن
نیز نشتنا شویم؛ البته تییین مینای مجاز در رضای مجازی رسال ایلی این نوشتار اس ؛ زیرا اثبا واقیی این رضا و تأثیر
نادی ه گررتن ن در بروز نثار منفی رضای مجازی ،ح ود و ثغور مینای مجاز در رضای مجازی را مشخص میهن .
 .۲-1تعریف فضای مجازی
برای رهم بهتر رضای مجازی الزم اس
است

ابت ا رضای سایبری را تیریف هنیم .رضای سایبری1،به لحاظ جغراریایی رضایی

نامح ود و فیر ریزیکی هه مستقل از زما و مکا  ،میا انسا ها و رایانهها ارتباط برقرار میهن  .بر همین اسای،

ویوگی منحصتتر به ررد رضتتای ستتایبری امکا ناژریری اشتتاره به زما یا مکانی اس ت هه ریالیتی ر میده و ارتباطی
شتکل میگیرد .به هار برد رضتای ستایبری در این مینای وستی  ،هلیه ریالی هایی هه توسط رایانهها انجام میگیرد را
دربردارد ( .) Hamelink, 2003, p.9این تیریف ،رضتتای ستتایبری را در مینای وستتییی بههار میبرد .هستتانی هه به
تیریف رضتای مجازی ژرداختهان  ،استاستاً این رضتا را رضای سایبری نامی هان و در میرری ویوگیهای رضای سایبری،
مجازی بود را به عنوا مقولهای بنیادی مورد توجه قرار دادهان  .از ن ر ننها رضتتای ستتایبری ،رضتتایی مجازی ،اتاق یا
. Cyberspace

1
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مکانی استت هه از طریق رایانههای به هم مرتبط در دستتتری انستتانها قرار میگیرد و از طریق ن  ،تیامل و ارتباط میا
انسا ها ب و حضور ریزیکی امکا ژریر اس  .البته ارتباط در رضای مجازی ممکن اس

به ارتباط حضوری و ریزیکی

منجر شتود .از طرف دیگر ،برای تیامل ارراد در رضای مجازی تقار زمانی رورتی ن ارد ،ممکن اس
زمانی واح باش  ،همانگونه هه ممکن اس
اینکه مقولة مجاز در رضتتای مجازی با واقیی

این ارتباط در

ارراد در زما های مختلف ننالین ش ه و با هم ارتباط داشته باشن  .با وجود
در تیار

نیس ت  ،بای توجه داش ت هه رضتتای مجازی با رضتتا و مکا

واقیی تفاو دارد و هامالً مانن ن نیستتت  .همچنین تیامل در رضتتتای مجازی با وجود شتتتباه هایی هه با تیامل در
رضای واقیی دارد ،تفاو هایی نیز دارد (.)Ploug, 2009, pp.69-70
 .۲جایگاه بحث
بحث ژیام های اخالقی رضتتتای مجازی یل «اخالق رناوری اطالعا » 1قرار گیرد هه خود یکی از شتتتاخههای «اخالق
هاربردی» 2اس  .تیریف اخالق رناوری اطالعا و حوزه مطالیاتی این علم نمایا گر این مطل

اس  .اخالق رناوری

اطالعتا و ارتبتاطتا مستتتائتل اخالقی را مورد بررستتتی قرار میدهن هه در اثر ایجاد و توستتتیه رناوری اطالعا و
ارتباطا  ،استفاده از رایانه ها و سایر وسایل ارتباطی مطرد ش هان (شهریاری ،1۶3۳ ،یص .)۶۳-۶۱ .با توجه به اینکه
رضتای مجازی محصتو تولی رایانه بوده و از طرری یکی از وستایل ارتباطی بستیار مهم بهشمار مینی  ،میتوا گف
مبتاحتث اخالقی هته در این حوزه مطرد میشتتتون  ،زیرمجموعة اخالق رناوری اطالعا و ارتباطا هستتتتن  .اخالق
رناوری اطالعا علمی میا رشتتتهای استت هه ورود به مباحث ن متضتتمن تخصتتص در حوزه های اخالق ،رناوری
اطالعا و علم ارتباطا اس

(هما  .)۶۱ ،بنابراین بررسی مسائل اخالقی هه در نتیجه استفاده از رضای مجازی مطرد

میشون نیز مستلزم تخصص در حوزههای مرهور اس .
 .9آثار فضای مجازی
در این بخش به بررستی تبیا اخالقی و اثرا استتفاده نامناس از رضای مجازی بر ررد و خانواده میژردازیم .ژیش از
بیا این تبیا  ،الزم است هه دی گاههای هلی را در خصوص میزا تأثیرگراری وسایل ارتباط جمیی ،بهطور خاص،
رضای مجازی ،بیا هنیم.
 .1-9قدرت تأثیرگذاری فضای مجازی
در رابطه با میزا تأثیرگراری وستایل ارتباط جمیی هه رضای مجازی نیز یکی از ننها اس  ،دی گاههای مختلفی وجود
دارن هه برخی از ننها بستتتیار ارراطی هستتتتن  .ع های از ن ریهژردازا علم ارتباطا میتق ن وستتتایل ارتباط جمیی از
. Information Technosalogy Ethics

1

. Applied Ethics
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ق ر چشتمگیری برخوردارن ؛ بهگونهای هه میتوانن نسلی ج ی را در طو تاریخ ژ ی نورن هه به نحو بنیادینی با
نستلهای گرشتته متفاو است  .الزارسفل و مرتن در تشریا این ن ریه ادعا میهنن هه م اریا ن ق ر رادیو را با
ق ر بم

اتم مقایسه هردن  .از ن ر ژا هارنو این طرز تفکر هم در میا ارراد عامی و هم در میا ارراد تحصیلهرده

رواج یار

به گونهای هه بستیاری از ننها میتق هستن هه وسایل ارتباط جمیی ق رتی استانایی دارن و میتوانن ارکار

رلستفی و ن امهای ستیاستی را از استای دگرگو ستازن (ستاروخانی ،1۶۳۷ ،یص  . )۳۱-۳3در مقابل ع های بر این
باورن هه دورة اثرگراری وستایل ارتباط جمیی به ژایا رسی ه و با توجه به ژی ایش ن ریاتی چو ن ریه «انگ» 1میزا
تأثیرگراری ننها بر مخاط
با رر

به نحو قابل توجهی هاهش یارته اس

(هما  ،ص.)1۷۷
یا منفی بود

ژریرش میزا وستی اثرگراری وسایل ارتباط جمیی و رضای مجازی ،مسلله ایلی بررسی ماب

اثرا این وسایل اس  .در این خصوص نیز دی گاههای مختلفی وجود دارد .به عنوا ماا  ،یورگن هابرمای میتق اس
هه به دلیل گمنامی هوی در رضای مجازی ،امکا ایجاد شرایط مابتی برای گفتما میا ارراد هه موج
ننها شود ،رراهم اس  .به ن ر او نامشخص بود هوی

رش و تیالی

اررادی هه در این رضا تولی محتوا میهنن  ،موج

میشود هه

مستتائلی جو جنستتی  ،نواد و ستتن مییار داوری استتت ال ها و ای ههای ارراد نباشت و ای ههای ننها ب و تیصت

مورد

داوری قرار گیرد .از ستوی دیگر ،بستیاری از ن ریه ژردازا میتق ن رضتای مجازی شترایطی مساع برای ارهار ن ر و
ابراز وجود گروههای محروم اجتماعی سیاسی رراهم هرده اس

(قانیی راد ،1۶۳۱ ،یص .) 21-22

در مقابل ،برخی از متفکرا  ،دی گاه چن ا مستتاع ی نستتب به اینترن و رضتتای مجازی ن ارن و میتق ن اینترن نیز
همانن وستایل ارتباط جمیی چو تلویزیو و رادیو در نهای  ،مورد سوء استفاده قرار گررته و نل دس

یاحبا ق ر

میگردد یا در خ م تبلیغا تجاری قرار میگیرد (هما  ،ص.)22 .
در تحلیتل نهتایی بتای گف هه در هر یک از این دی گاهها بهرهای از حقیق وجود دارد و نمیتوا گف هیچ یک
از ننها ،بهطور مطلق ،یتتحیا نیستت  .در رابطه با میزا تأثیرگراری وستتایل ارتباط جمیی ،بهطور خاص ،رضتتای مجازی
نمیتوا منکر اثرگتراری گستتتترده این وستتتایتل بود؛ اما از طرری همانطور هه منتق ا این اثرگراری بیا میهنن  ،درج
اخبار نادرست یا نل دس ش

وسایل ارتباط جمیی توسط یاحبا ق ر میتوان از ق ر اثرگراری ننها بکاه  .از

ستتوی دیگر ،همانطور هه هابری میتق اس ت در بستتیاری از موارد ،رضتتای مجازی امکا گفتما ب و تیص ت را رراهم
میهنت ؛ امتا بتای توجه داشتتت هه در برخی موارد ژنها بود هوی در رضتتتای مجازی نتیجه عکس میده و موج
میشتتود هه هاربر رضتتای مجازی دقیقاً به دلیل همین گمنامی ،از روی تیصتت یا عق ههای روانشتتناختی ،ستتخن گوی و
است ال نمای ؛ به عنوا نمونه ،ررد سیاهژوستی هه در رضای مجازی هوی نوادی خود را ژنها هرده ،به دلیل برخوردهای

 .1بر اساس نظریه انگ هر گاه توسط وسیله ارتباط جمعی خبری غلط یا تحریف شده منتشر شده یا امری منفی به آن نسبت داده شده از اعتماد مخاطبان
نسبت به آن کاسته شده و محتوای با با تمسخر یا خشم مخاطبان مواجه می شود (ساروخانی ،1013 ،ص .) 130
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نامناست نوادی هه با وی شت ه اس  ،ممکن اس خود را به عنوا سفی ژوس میرری هن و بهطور ارراطی و افراقنمیز،
به انتقاد از ستتفی ژوستتتا و دراب از ستتیاهژوستتتا برردازد .در چنین شتترایطی این ررد در استتت ال هایش تح تأثیر شتترایط
نوادی و رنجشهای روانشناختی اس و رضای مجازی رری بیا چنین است ال هایی را برای او رراهم میهن .
مستلله مهمی هه بای ب ا توجه داش این اس هه وسایل ارتباط جمیی و رضای مجازی ری نفسه از حیث اثرگراری
ماب یا منفی خنای هستتتن  .چنانچه رضتتای مجازی تح حاهمی تفکر و ارزش های اخالقی نباش ت و «رن س تاالری» 1در
جامیهای حاهم شتتود ،گریزی از اثرا منفی ن بر ررد و خانواده نخواه بود؛ اما چنانچه این رضتتا بر استتای ان یشتتهها و
ارزشهای متیالی م یری شتتون و به عنوا وستتیلهای در خ م اخالق و تیالی قرار گیرن  ،اثرا مابتی بر زن گی رردی
و اجتماعی انسانها خواهن داش .
 .۲-9تبعات اخالقی فردی و خانوادگی فضای مجازی
خانواده به عنوا اولین نهاد اجتماعی هه ررد در ن رش مییاب  ،نقش بنیادینی در شکل گیری هوی

رردی و اجتماعی

اخالقی و روانشتتناختی خانواده در هرجامیهای از اهمی

باالیی برخوردار

هر انستتانی دارد .بنابراین حراست

از ستتالم

اس  .در این بخش ،ژارهای از اثرا منفی اخالقی استفاده از رضای مجازی بر خانواده را بیا خواهیم نمود.
 .1-۲-9پورنوگرافی و اضمحالل اخالقی
وجود ستتای های مستتتهجن و ژورنو در رضتتای مجازی و اینترن  ،تبیا اخالقی قابل توجهی را برای ررد و خانواده به
همراه خواه داش  .نمارها نشا میده هه استفاده از اینترن

در هشور ایرا سیر ییودی را طی میهن ؛ به گونهای

هه در ستا  ۶.3 ، 2۷۷۷دریت از جمیی هشتور هاربرا رضتای مجازی بودهان حا ننکه این ع د در سا  2۷1۷به
 ۱۶.2دریت رستتی ه است

(مستتیودی ،1۶۳۶ ،ص  .)32گزارشها حاهی از ن است هه هاربرا ایرانی ستته میلیو و

ژانصت بار هلیری مستهجن را از سای

فیراخالقی رارسی دانلود هردهان  .همچنین بررسی یکی از شبکههای ریا مفس

اخالقی در هشور نشا داد هه این شبکه در م

هوتاهی  11میلیو بازدی هنن ه جرب هرده و ژس از جرب مخاط

از طریق ایمیل  2۷هزار عضتو ریا جرب هرده اس

(ررهنگ ژویا ،1۶3۳ ،ص .)1۱۶ح ود  ۱۷هزار سای

در اینترن

وجود دارد هه نام ننها بهطور مستتقیم با مستائل جنستی و ژورنوگراری مرتبط اس  .البته سای هایی هم وجود دارن هه
بهطور فیرمستتتقیم به ترویم محتوای جنستتی میژردازن (هما  ،ص  .) 3۶با وجود ریلتر بود شتتبکه اجتماعی مال ریس
بوک در ایرا  ،ریس بوک جزء  ۵ستای
به خود اختصتاص داده است

او ژربینن ه در هشتور اس هه بیشتر از  ۶۷دری تراریک اینترنتی هشور را

( تیایی ژرور ،1۶۳۵ ،یص  .) 12-1۶بر اسای ژووهشی هه بر روی  11۵نفر از هاربرا

 .1فن ساالری پدیده ای است که در اثر آن تکنولوزی بر حیات انسانی حاکم شده و نظام ارزشها و قانون هستی آدمی را تعیین میکند (ساروخانی،1013 ،
ص.)03
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ستای های فیراخالقی یتور گرر

مشتخص شت  ،بیشتتر هاربرا مردا مجرد با میانگین سنی  2۳سا بوده و اهارا

دارای م رک هارشتناستی و شتغل نزاد هستتن  .همچنین نشکار ش هه  ۳۷دری از این هاربرا توسط اطراریا خود
ن ار نمیش ن (هما  ،ص .)31
تکار ستای های مستتهجن در رضتای مجازی و استفاده بسیاری از هاربرا رضای مجازی از ننها میتوان موج بروز
مشتتکال اخالقی در خانواده شتتود .نوجوانی هه درابت ای دورا بلو به ستتر میبرد و با ژ ی های ستترهش به نام فریزه
جنستتی مواجه استت هه حتی در یتتور رق ا عوامل محرک ،هنتر و مهار ن دشتتوار استت  ،با مشتتاه ه ستتای های
مستتهجن در رضتای مجازی دچار مسائل و مشکال ع ی های خواه ش  .استفاده از این سای ها عالوه بر اینکه میتوان
محرک ایجاد روابط فیراخالقی و نامشتروب با جنس مخالف نامحرم شتود ،همچنین ممکن است ارکار و تصورا جنسی
نستتب به محارم را در نوجوا برانگیزد .ژر وا تتا اس ت اگر چنین تصتتوراتی در هن نوجوا شتتکل بگیرد ،اثر مخربی بر
ن ام خانواده خواه داشتت  .از ستتوی دیگر ،استتتفاده ارراد متأهل از ستتای های مستتتهجن نیز اثرا منفی مهمی بر روی
خانواده میگرارد .تنوب طلبی جنستی زوجین در اثر استتفاده از این سای ها میتوان باعث دلزدگی از شریک جنسی شود
و شتکاف بزرگی را میا ننها ایجاد هن  .در واق  ،ممکن است استفاده از این سای ها موج میشود تا ررد متأهل در اثر
مشتتاه ه نمونههای جنستتی مختلف توجه خود را به هاستتتیها و تتیفهای جنستتی همستتر خود میطوف هن و در نتیجه،
رابطة او با همسرش دچار اشکا شود.
البته برخی از ن ریهژردازا اخالق در رضتای مجازی میتق ن امکا استتفاده از این رضتا برای نموزش مسایل جنسی به
نوجوانتا و ارراد بتالو وجود دارد ( ،)Witty, 2008, p.185اما با توجه به ع م وجود ستتتازوهارهای اخالقی و ررهنگی
مناست برای مواجهه یتحیا با رضتای مجازی در هشتور به ن ر مینی ژرداختن به این وجه عملی رضای مجازی متضمن
سرری ش

زما بیشتر و وجود بستری مناس باش .

 .۲-۲-9کم عمق شدن روابط
ارتباطاتی هه میا ارراد در رضتای مجازی شتکل میگیرد بر حست عالیق و اه اف اشتخایی هه وارد رابطه میشون
متفاو اس  .روابط هاری ،اقتصادی ،دینی ،دوستانه سطحی و دوستانه عمیق ،نمونههایی از روابط هستن هه در رضای
مجازی شکل میگیرن  .بیضی از روابط مجازی ننچنا عمیق میشون هه ممکن اس
 .) 2008, p.164گران

میتق اس

به ازدواج ختم شون ( Baker,

استفاده بیش از ح از رضای مجازی در بسیاری از موارد موج هاهش ارتباطا

اجتماعی واقیی و مؤثر میشود؛ زیرا از ن ر او یکی از عنایر مهم در ارتباطا اجتماعی و میا رردی مجاور ریزیکی
با رردی اس هه با او رابطه داریم و چنین امکانی در رضای مجازی وجود ن ارد (امیرم اهری ،1۶3۳،ص  .)1۷2از ن ر
بریزلو ،با وجود اینکه رضتای مجازی یتورتی از احسای جامیهگرایی و بهرهمن ی از هوی
میهن  ،اما این احستتتای ،در نهای  ،به همبستتتتگی منجر نمیشتتتود؛ زیرا وی میتق استتت

اجتماعی را در ارراد ایجاد
گمنامی هوی

هاربرا ،
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مشتخص نبود مکا ننها و تراهم اطالعا در رضتای مجازی ،از جمله عواملی هستن هه به همبستگی نسی

میزنن

(قانیی راد، 1۶۳۱ ،ص .)2۵
به ن ر مینی شتواه تجربی نیز مؤی ن ریا این متفکرا اس ؛ به عنوا نمونه ،در سا  1۶۳۵ژووهشی در خصوص
استتتفاده از تلگرام و ارتباط ن با هاهش عواطف و بروز رردگرایی در خانواده یتتور گررته اس ت  .در این ژووهش ۶3۵
خانوادة زنجانی مورد بررستی قرار گررتن  .نتیجه این تحقیق حاهی از ن است هه استفادة بیش از ان ازه از تلگرام موج
هاهش عواطف در خانوادهها و بروز خودخواهی و رردگرایی در میا اعضتای خانواده شت ه اس (نجفی ،1۶۳۵ ،ص.)21
بهطور تقریبی ،همه اعضتتتای خانوادههای ایرانی از تلفن همراه هوشتتتمن برخوردارن هستتتتن هه برنامههایی چو تلگرام،
اینستتاگرام و واتستاپ بر روی ن نص اس  .وجود چنین برنامههایی موج ش ه اس تا اعضای خانواده بخش مهمی از
زما خود را یترف هار هرد با تلفن همراه هنن و این مستلله باعث مح ود ش

ارتباط اعضای خانواده با یک یگر ش ه

است  .الزمة استتحکام ن ام خانواده و ارتباط عمیق و ژویای اعضتای خانواده ،یتحب هرد اعضای خانواده با یک یگر و
تیامل است  .این در حالی است هه رضتای مجازی در بستیاری از موارد این رری را از خانوادهها میگیرد .ممکن اس
ررزن ا مشتکالتی داشتته باشتن هه در یتور مطرد هرد ننها با وال ین ،امکا حلّ ننها وجود داشته باش ؛ اما به دلیل
هم عمق ش

روابط خانوادگی بر اثر استفاده بیش از ح از رضای مجازی ،این امکا از بین میرود.

یکی از انواب مهم ارتباط میا انستانها هم لی 1است  .در مقولة هم لی ،ررد در تجربیا دیگرا شتریک ش ه و تالش
میهن ننها را درک هن  .از ستوی دیگر ،هم لی به عمیق ش

روابط میا رردی همک هرده و یمیمی میا انسانها را

ارزایش میده  .هم لی دارای دو بخش ایتتلی میررتی و عاطفی استت  .بخش میررتی ن به نگاهی متفکرانه از تجربیا
ستایر انسانها مربوط میشود؛ اما بخش عاطفی یا احساسی هم لی تا ح زیادی با مشاه ه شرایط جسمی و ریزیکی دیگرا
مرتبط است ؛ به عنوا ماا  ،ما از مشتاه ة شرایط جسمانی و زبا ب

رردی هه ژ ر خود را از دس داده متوجه میشویم

هه ان وهگین اس ت  .بنابراین ،مبنای عاطفی هم لی ،تفستتیرها و تیبیرهایی استت هه از و تتیی ریزیکی و جستتمانی ارراد
داریم (روهستتبی ،1۶۳۶ ،یتتص )۳۱-۳۳؛ اما در ارتباطا مجازی به ویوه در ارتباطا متنی ،مشتتاه ه و تتیی ریزیکی
اشتخاص امکا ژریر نیست و این مستلله موج میشود وجه عاطفی هم لی مورد ففل واق شود (هما  ،ص .)1۷۳البته
برخی میتق ن وجود یتتورتکها و استتتیکرها در رضتتای مجازی متنی ،خالء ناشتتی از ع م حضتتور ریزیکی اشتتخاص را
جبرا میهن ؛ اما بای توجه داشتت بکارگیری این یتتورتکها نیز قواع خایتتی دارد هه ع م توجه به ننها باعث ستتوء
تفاهم میشتود (روهستبی ،1۶۳۶ ،ص .)1۵۶از طرری ،حتی با رر

دانستتن دقیق این قواع نیز عنصتر عاطفی و احستتاسی

هم لی بهطور هامل محقق نمیشتود؛ زیرا این یورتکها ری نفسه ررری الزم برای انتقا عواطف و احساسا انسانها را
ن ارن و به هیچ عنوا جای حضور ریزیکی اشخاص را نمیگیرن .
Empathy

1
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 .9-۲-9شیوع ظاهرگرایی
ب و شتک توجه به راهر ،چهره و لبای الزمه زن گی اجتماعی است
را می سازد .از طرری بهره من ی از چهره ای خوب و ان امی مناس

رردی و اجتماعی انسا

و بخش مهمی از هوی

احسای مابتی را در انسا زن ه هرده و نقش مهمی

در مراودا اجتماعی و روابط میا رردی بازی میهن .
متأستفانه امروزه به دلیل گمنامی ارراد در رضتای مجازی امکا نمایش داد ب

در این رضا ب و نگرانی از ژیام های

بیرونی ن و همچنین گفتگو و تباد ن ر ارراطی در این زمینه رراهم ش ت ه اس ت  .این مستتلله تأثیر عمیقی بر هوی رردی و
اجتماعی جوانا داشته و با ارزشهایی هه در جامیه ایرانی تتتت اسالمی حاهم اس در تیار
داد ب

قرار میگیرد .در واق نمایش

خود در رضتتای مجازی و بحث بیش از ح از راهر ریزیکی در این رضتتا موج میشتتود تا ارزشتتهای اخالقی و

دینی به حاشتتیه برون و توجه به ب

و راهر در اولوی قرار گیرد (قاستتمی، 1۶۳۶ ،یتتص  .)۳۶-۳۱شتتیوب راهرگرایی در

میا اعضتتتای خانواده نیز به نوبه خود ننها را از ارزشهای اخالقی دور میهن و زمینه را برای بروز مشتتتکال و مستتتائل
اخالقی در خانواد رراهم میهن .
در ستتا  1۶۳2ژووهشتتی در خصتتوص تأثیر استتتفاده از ریس بوک بر تصتتور جوانا از ب نشتتا انجام گررته است  .این
تحقیق بر روی  ۶۱۱نفر از دانشتتجویا ژستتر و دختر دانشتتگاه ایتتفها انجام ش ت ه اس ت  .نتیجه این ژووهش نشتتا میده
مشتاره و ریالی هاربرا در ریس بوک نقش مهمی در تغییر تصتور ننها نستب به ب نشتا داشتته و موج توجه بیشتتر
ننها به ریزیک راهری شت ت ه استتت

(هما  ،ص .)۳1این ژووهش به نحو عینی ،تأثیر استتتتفاده از رضتتتای مجازی در بروز

راهرگرایی را نشتتا میده  .البته یتترف توجه به راهر به مینای راهرگرایی نیستت اما چنین توجهی میتوان زمینه توجه
ارراطی به راهر در هسانی هه نمادگی ن را دارن رراهم هن .
 .7-۲-9اعتیاد اینترنتی
در رابطته بتا وجود یتا عت م ژ ی اری به نام اعتیاد اینترنتی اختالف ن رهای زیادی بین ن ریه ژردازا وجود دارد .برخی
میتق ن اعتیاد اینترنتی زمانی به وجود مینی هه زن گی ررد با اختال و مشتتکل مواجه شتتود .ع ه ای دیگر وجود این
ژ ی ه را از استای رد میهنن (میی رر ،1۶3۱ ،ص .) ۱1اعتیاد به اینترن

ایتطالحی اس هه اولین بار توسط یانگ به

هار گررته شت ت  .وی از اعتیاد اینترنتی به عنوا یک اختال یاد می هن  .ژووهشتتتگرا مییارهایی را برای اعتیاد اینترنتی
ارائته هردن  .برخی میتق ن استتتتفاده روزانه  2الی  ۶ستتتاع
اینترن

از اینترن

نرما استتت

اما چنانچه هاربر بیش از  3\۵از

استتفاده هن میتاد به شتمار مینی (ن بویه ،1۶۳۵ ،ص .)1۷۷اعتیاد اینترنتی موج

میشود تا هاربر به ت ریم

احتیاج بیشتری به استفاده از رضای مجازی داشته باش تا از این طریق بتوان لرتی را هه در گرشته با م
همتری به دست

مینورد ،حایتل هن  .از طرری ع م استفاده از اینترن

بی حویتتتلگی ،ارستتتردگی و تن خویی همراه است ت

زما استفاده

برای هاربرا میتاد با عالئمی چو ا طراب،

(میی رر،1۶3۱ ،ص  .)۱۵اما میتوا گف

ب ترین شتتتکل اعتیاد
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اینترنتی ،اعتیاد به ژرونوگراری مجازی است  .از ن ر یانگ این نوب اعتیاد در بستیاری از موارد باعث تنوب طلبی جنسی
میشود (مسیودی ،1۶۳۶ ،ص .)3۵
با توجه به ژیام هایی هه برای اعتیاد اینترنتی بیا شت هامال مشتخص اس هه این ژ ی ه چه ژیام های منفی اخالقی را
برای خانواده به همراه خواه داشت  .اعتیاد اینترنتی بطور عام و با توجه به زمانی هه برای استتفاده از رضای مجازی یرف
میشتود ،موج هم عمق ش

روابط خانوادگی میشود .از طرف دیگر اعتیاد به ژورنوگراری در رضای مجازی عالوه بر

این هه ژیام های منفی اعتیاد اینترنتی بطور عام را دارد ،با ایجاد تنوب طلبی جنستتی در ررد و گرایش به خودار تتایی ،زمینه
ا محال اخالقی خانواده را رراهم میهن .
 .7-۲-9جدایی زوجین بر اثر سستی روابط
همانگونه هه بیا گردی استتفاده بیش از ح از رضای مجازی باعث هم عمق ش

روابط رردی و خانوادگی میشود.

اما از ننجا هه ز و شتوهر ستتو ایلی خانواده را تشکیل میدهن چنانچه این رابطه عاطفی ننها همرنگ شود ررری
باالیی برای ج ایی زوجین و در نتیجه از هم ژاشی

ن ام خانواده رراهم میشود.

ژووهشها حاهی از ن است ت هه هاهش روابط عاطفی میا زوجین به دلیل استتتتفاده بیش از ح از رضتتتای مجازی،
نقش مهمی در ج ایی ننها از یک یگر دارد .این ج ایی میتوان به یتتور طالق قانونی یا ح اقل به شتتکل طالق عاطفی
اتفاق بیفت  ۵۷ .دریت از طالق ها در ررانسه به طریقی با رضای مجازی و رسانه های دیجیتالی مرتبط اس  .از طرری دیگر
نتایم تحقیقا جهانی نشتتا میده هه  ۵۶دریتت از میتادا به رضتتای مجازی دچار مشتتکال زناشتتویی و در نهای
ج ایی میشتتون (ن بویه ،1۶۳۵ ،ص .)1۷۵با توجه به اینکه میموال اهمی احستتاستتا و عواطف برای خانمها باالتر از
نقایو است  ،در برخی موارد خانمها برای ژرهرد خالء عاطفی خود به ستترا رضتتای مجازی میرون  .در چنین مواردی
ممکن استت از طریق رضتتای مجازی با جنس مخالف ارتباط برقرار هنن هه چنین روابطی در نهای موج عمیق شتت
رایتله عاطفی میا ننها و همسترشتا میشتود .اما این دستته از خانمها به این مسلله توجه ن ارن هه با توجه به گمنام بود
هوی حقیقی ننها در رضتای مجازی ،میموال در این رضتا نستب به ننها نگاه جنسی وجود دارد .در حقیق توجهی هه از
ستوی جنس مخالف به ننها میشتود به دلیل ارزشتم ی شتخصی و ا ننها نیس بلکه عم تاً به دلیل جا بههای جنسی
است  .به همین دلیل تصور میهنن هه مردی بیگانه بیش از همسرشا برای ننها ارزش قائل اس ؛ در نتیجه ،از همسر خود
دور میشون .
در ستا  1۶3۳ژووهشتی بر روی  1۷2نفر از زنانی هه در رضتای مجازی حضور دارن انجام گرر  .بر اسای نتایم این
ژووهش ،این زنا  ،در نهای  ،به این نتیجه رستتی ن هه در رضتتای مجازی به شت

نگاه جنستتی نستتب به زنا وجود دارد

(امیرم اهری ،1۶3۳ ،ص  .)111این ژووهش نمایا گر نقش جا بههای جنستی در توجه به زنا اس هه در رضای مجازی
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ژررنگ تر میشتود؛ زیرا در این رضتا اطالعا ان هی از شتخصتی و ستایر ویوگیهای زنا در دستتتری اس ؛ بنابراین،
مهمترین عامل جا به راهر ریزیکی اس .
البته این مستلله به شکلی دیگر در مورد مردا نیز اتفاق میارت  .وقتی مرد توجه مناسبی از سوی همسرش دریار

نکن

و با خستتگی ناشی از هار به منز بیای  ،رضای مجازی را به عنوا ژناهگاه و جایگزینی برای روابط عاطفی انتخاب میهن .
در حقیق رضتتای مجازی میتوان تب یل به جایگزینی برای روابط عاطفی میا ز و شتتوهر شتتود .این مستتلله در نهای
موج گسس در روابط ز و شوهر ش ه و در نهای میتوان به ج ایی منجر میشود.
 .7نقش نادیده گرفتن واقعیت فضای مجازی در بروز تبعات اخالقی آن
ژس از بیا تأثیرا اخالقی منفی رضتتتای مجازی بر خانواده ،زمینه برای اثبا واقیی رضتتتای مجازی و همچنین ع م
توجه به این واقیی
واقیی

به عنوا یکی از مهمترین علل بروز این تأثیرا رراهم میشتتود .در ابت ا به ارائه دالیلی برای اثبا

رضتتتای مجازی میژردازیم؛ ژس از ن  ،دالیل ع م توجه به واقیی

مجاز توستتتط هاربرا رضتتتای مجازی را

بررسی میهنیم.
 .1-7اثبات واقعیت فضای مجازی
در این قستم

دالیلی را مطرد میهنیم هه نمایا گر واقیی رضای مجازی هستن  .البته تبیا اخالقی منفی هه رضای

مجازی در خانواده دارد ری نفسته موی واقیی

رضتای مجازی است چرا هه یتررا در یور واقیی بود یک مقوله

میتوا از ن انت ار تأثیرگراری داشت ت  .اما در این بخش به نحو خاص و مبستتتوطتر به اثبا واقیی رضتتتای مجازی
میژردازیم.
 .1-1-7مقولة دوجهانی شدن
برخی ن ریه ژردازا رضتتای مجازی از ژ ی های با عنوا دو جهانی شتت
واقییتی در هنار واقیی جها خارجی دارد و با رهور اینترن

ستتخن میگوین  .از ن ر ننها رضتتای مجازی

و رضای مجازی میتوانیم بگوییم بشر در دو جها مجزا

زن گی میهن (امیرم اهری ،1۶3۳ ،ص .)1۷۷مستتتلله مهم این است ت هه در بستتتیاری از موارد این دو جها مجزا بر
یک یگر اثر میگرارن  .بستتتیاری از روی ادها و ریالی ها در رضتتتای مجازی نیز بر ارکار و ررتارهای ما در جها خارج
اثرگرارن ( .) Hamelink, 2003, p.10دو جهانی شت

در مورد بستیاری از مقوال زن گی بشتر ی ق میهن ؛ به

عنوا نمونه ،با گستتترش رضتتای مجازی و ارتباطا ستتایبری ،مفهوم دین ستتایبری 1مطرد شت ه است  .مقصتتود از دین
ستایبری ،نموزه های یک دین خاص است هه به واسطة رایانه و رضای مجازی ترویم ش ه و هاربرا را به سم

خود

جرب میهن  .برخی ان یشتمن ا حوزة دین سایبری میتق ن این مفهوم با سازما ها و گروههای دینی مرتبط اس

هه

Cyber-religion

1
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میهنن  .بر استتای ن ر این ان یشتتمن ا  ،رضتتای مجازی به عنوا محیط

ج ی ی برای ترویم نموزههای دینی ،تأثیرا مهمی بر اثربخشی این نموزهها دارد (.)Warburg, 2005, pp.50-51
به ن ر مینی با توجه به جنبة قوی اثرگراری رضتای مجازی بر زن گی رردی و اجتماعی انسا هه بسیاری از تحقیقا
می انی مؤی این مسلله اس  ،ژریرش جهانی واقیی به عنوا جها مجازی در هنار جها خارجی یحیا باش .
 .۲-1-7واقعیت وجود ذهنی
در رلستفة استالمی ،وجود به دو قستم وجود خارجی و وجود هنی تقستیم میشود .به ن ر مینی بر اسای واقییتی هه
برای امور هنی در رلسفة اسالمی در ن ر گررته میشود ،بتوا واقیی

رضای مجازی را اثبا نمود.

از ن ر متفکرا استالمی هر امری هه در خارج وجود دارد و منشاء نثار خارجی اس  ،واقیی و وجودی در هن دارد
هه این وجود هنی نیز منشتتاء نثاری استت ؛ به عنوا نمونه ،نتش یک واقیی خارجی دارد هه منشتتاء نثاری مشتتخص
است  .وقتی ما به نتش خارجی علم ژی ا میهنیم ،ماهی ن وارد هن ما میشتتود .این نتش هنی ،گرچه تمام نثار نتش
خارجی مانن ستوزان
 .)۱1گرچه واقیی

را ن ارد ،ولی خود ،ح ی از حقیق داشتته و دارای نثار هنی است

(مصتلا ،1۶3۵ ،یص -۱2

هنی هر چیز با واقیی خارجی ن متفاو است ت  ،اما این مستتتلله خ شتتتهای به واقیی بود ن وارد

نمیستتازد و یتترراً موج میشتتود هه نثار وجود هنی و وجود خارجی با یک یگر متفاو باشتتن ؛ ماالً ازدواج به عنوا
واقییتی خارجی هه دارای ماهی خایتتتی استت  ،نثار مشتتتخصتتتی نیز دارد هه البته این نثار میتوان بستتتته به شتتترایط و
شتتخصتتی ارراد مختلف متفاو باشتت  .رردی هه نمادگی الزم برای ازدواج ن ارد ،وقتی ازدواج هن  ،هیجانا منفی را
تجربه میهن هه از نثار خارجی مقوله ازدواج برای او هستتتن (مقصتتود این استت هه نثار خارجی ازدواج برای رردی با
این شترایط منفی اس )؛ اما همین ررد ژیش از ازدواج تصوری از ازدواج داشته هه در حقیق  ،وجود هنی ازدواج بوده و
نثار روحی مابتی برای او داشتته است  .در واق  ،وجود هنی ازدواج باعث ش ه هه این ررد تصور هن در یور ازدواج
هرد هیجتانا ماب و نرامش را تجربه میهن ؛ حا ننکه وجود خارجی ازدواج (به دلیل ع م نمادگی این ررد) منشتتتأ
چنین نثتاری نبوده استتت  .این مطل را در رابطه با وجود هنی و خارجی ژ ی های چو جنگ هم میتوا گف  .وجود
هنی جنگ ممکن اس ت در رردی رع و وحش ت ایجاد هن ؛ اما احتما دارد هه همین ررد به هنگام اتفاق ارتاد جنگ
در عالم خارج ،نه تنها احستای تری را تجربه نکن  ،بلکه شور و اشتیاق زیادی برای شره در جنگ و دراب از سرزمینش
داشته باش .
با توجه به اینکه تصتتتور و ماهی

هنی امور مختلف ،بهرهای از حقیق دارد و منشتتتاء نثاری استتت  ،چگونه میتوا

گف رضتای مجازی هه بخشتی از عالم خارج را اشتغا هرده و منشتاء نثار متی د است  ،ح ی از واقیی

ن ارد؟! رضای

مجازی از این جه هه امری خارجی استت  ،نه تنها بهرهمن از واقیی خارجی ،بلکه از وجود هنی نیز برخوردار استت .
گرچه واقیی خارجی رضتای مجازی از سنخ سایر واقیی های خارجی نیس  ،اما این مسلله ناری واقیی بود امور در این
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رضتا نیست ؛ به عنوا نمونه ،ارتباط نامشتروب با جنس مخالف در رضتای مجازی ،ارتباطی واقیی است ؛ چرا هه منشأ نثار
مهمی استت ؛ اما ژروا تتا استت هه این ارتباط با ارتباط نامشتتروب در بیرو از رضتتای مجازی متفاو استت و همچنین
سرچشمة نثار متفاوتی اس .
 .9-1-7تأثیر عمیق گفتار
برخی از ن ریهژردازا اخالق در رضای مجازی میتق ن  ،ژیامهای متنی هه در رضای مجازی رد و ب

میشون  ،ق ر

تأثیرگراری شتتگرری دارن و در ژارهای موارد ،تویتتیف یک هنش برای رردی مشتتخص به ماابة اجرای ن هنش در
برابر ررد است  .به عنوا نمونه ،از ن ر لورنس ،استتفاده از ادبیا و گفتار نوادژرستانه در مقابل ررد یا گروهی مشخص
به منزلة اعما خشتون

نوادژرستتانه در قبا ننها اس  .در حقیق  ،از ن ر این ان یشمن ا نسی های روانشناختی ناشی

از گفتار متنی در رضتای مجازی میتوان همستنگ خشون ها و نسی های ریزیکی باش (روهسبی ،1۶۳۶ ،ص .)1۶۵
به ن ر مینی این ن ریه ارراطی باش یا در موارد ح اقلی یادق باش  ،اما در هر حا برخی موارد وجود دارن هه یک
جملة تحقیرنمیز اثر مخرب وحشتتتناک بر ررد دارد .اینکه توهین به اشتتخاص یا تحقیر ننها در رضتتای مجازی یتتور
گیرد یا بیرو از این رضا ،از ش

اثرگراری ن نمیهاه  .از طرری ،در برخی موارد توهین به ارراد در رضای مجازی،

مخربتر از توهین به ننها در بیرو از این رضتتتاستتت ؛ زیرا در مواردی هه در یتتتفحا مجازی عمومی یا گروهها و
هانا های مجازی ،امری فیرواقیی را به شتتخصتتی نستتب

میدهیم ،به او توهین و تحقیرش میهنیم؛ طیف وستتییی از

مردم از این مستتلله نگاه میشتتون و نبروی شتتخص به خطر میارت  .بنابراین ،ق ر اثر گراری رضتتای مجازی ،مؤی
واقیی

این رضا اس .

 .7-1-7احکام فقهی و حقوقی جرائم مجازی
یکی از دالیلی هه میتوان جه

اثبا واقیی رضتتتای مجازی و امور و ارتباطاتی هه در ن محقق میشتتتون  ،به هار

گررته شتتود ،احکام رقهی و حقوقی اس ت هه از ستتوی مراج شتتییه و قانونگررا در خصتتوص برخی امور در رضتتای
مجازی یادر ش ه اس  .در اینجا به بررسی حکم رقهی و حقوقی دو مقولة ارترا و قرف در رضای مجازی میژردازیم.
من ور از ارترا این استت هه چیزی را به درو به شتتخص یا گروهی نستتب دهیم و به شتتخص یا گروهی تهم بزنیم.
ژس از تصتوی قانو جرائم رایانه ای توسط مجلس شورای اسالمی ایرا در سا  ،1۶33ارترا در رضای مجازی و اینترن
از مصتتادیق جرائم رایانهای به شتتمار مینی و در قستتمتی از ماده  13این قانو به جرم ارترای رایانه ای اشتتاره ش ت ه اس ت .
قانونگرار برای این جرم از  ۳1روز تا دوستتا حبس یا جزای نق ی از  ۵میلیو ریا تا  ۱۷میلیو ریا در ن ر گررته اس ت
(ارشاد حسینی ،1۶۳2 ،ص  .)3۱حکم رقهی ارترا در رضای مجازی بر اسای ن ر مراج شییه به شرد زیر اس :
نی اهلل مکارم شیرازی :حرام اس و حاهم شرب نثار ن را در ن ر گررته و تیزیر میهن .
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نی اهلل را ل لنکرانی :مال ارترا در واقیه خارجی اس .
نی اهلل علوی گلرایگانی :حرم دارد و بر اسای ن ر حاهم شرب و نوب عمل تیزیر دارد.
نی اهلل یاری گلرایگانی :حرام اس و حس مورد تیزیر دارد (هما .)33 ،
قرف از من ر رقهی به مینای نستب زنا و لواط داد به هستی است  .در واق قر نوعی اتهام ناموسی اس هه موج
هتک حرم مؤمن میشتتود .در قانو جرائم رایانه ای هه در ستتا  1۶33در ایرا تصتتوی ش ت اشتتاره ای به قرف نش ت ه
است ؛ اما مادة  ۵2این قانو بیا میهن  « :در مواردی هه سامانة رایانهای یا مخابراتی به عنوا وسیلة ارتکاب به جرم بههار
ررته و در این قانو برای عمل مزبور مجازاتی ژیشتبینی نشت ه اس  ،مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواه ش » .بنابراین
با توجه به این قانو میتوا از مواد  1۶۳و  1۳۱قانو مجازا استتالمی هه مربوط به جرم قرف اس ت  ،استتتفاده هرد و در
مورد جرم قرف در رضتتای مجازی بههار برد .بر استتای این مواد قانونی ،جرم قرف برای قرف هنن ه مرد یا ز  3۷تتربه
شالق اس (هما  ،ص . )۳۷حکم رقهی قرف در رضای مجازی بر مبنای ن ر مراج شییه به شرد زیر اس :
نی اهلل را ل لنکرانی :وسیله دخال ن ارد و قرف با اینترن هم حکم قرف خارجی را دارد.
نی اهلل مکارم شیرازی :تفاوتی با قرف در خارج از رضای مجازی ن ارد.
نی اهلل یاری گلرایگانی :تفاوتی در قرف لف ی ،هتبی و اینترنتی نیس .
نی اهلل شیرازی :هرچه رهور در قرف داشته باش  ،قرف اس .
نی اهلل موسوی اردبیلی :چنانچه با قص قرف بنویس  ،قرف محسوب میشود (هما  ،ص.)۳۶
چناچه گرشتت حکم رقهی ارترا و قرف در رضتتای مجازی از ن ر بیشتتتر مراج شتتییه ،همانن حکم رقهی این دو در
خارج از این رضتاست  .این مسلله دلیلی بر نف واقیی بود رضای مجازی اس ؛ زیرا حکم رقهی ارترا و قرف در خارج از
رضای مجازی به دلیل واقیی بود این امور و نثار رردی و اجتماعی ننها اس ؛ ژس یکسا بود حکم رقهی ارترا و قرف
در رضتای مجازی و در خارج از این رضا نمایا گر این اس هه حتی اگر این امور در رضای مجازی ر دهن  ،اثر خود را
خواهن گراشت و الزمة این تأثیرگراری ن اس هه رضای مجازی بهرهای از واقیی داشته باش  .ازسوی دیگر ،با توجه
به در ن ر گررته شت

مجازا هایی چو حبس و شتالق برای ارترا و قرف در رضای مجازی ،میتوا نتیجه گرر هه از

من ر قانونی ر داد این امور در رضتتتای مجازی همانن واقیی خارجی بر ررد و جامیه اثر میگرارد .بنابراین ،قانونگرار
برای ژیشتگیری از این نثار برای ننها مجازا در ن ر گررته است  .با توجه به این مسلله میتوا واقیی بود رضای مجازی
را ژریرر .
 .۲-7دالیل نادیده گرفتن واقعیت مجاز
چنانچه گرشت

یکی از رر تیا نوشتار ژیش رو این اس هه در ن ر نگررتن واقیی رضای مجازی یکی از مهمترین
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دالیل تبیا اخالقی منفی این رضتتتا در خانواده استت  .در این بخش ،به بررستتتی دالیلی میژردازیم هه موج
گررتن واقیی

نادی ه

رضای مجازی توسط هاربرا میشون .

 .1-۲-7نامشخص بودن هویت کاربران
در بستیاری از موارد هاربرا رضای مجازی هوی

واقیی خود را در این رضا راش نمیهنن  .این مسلله میتوان منجر به

ررتارهای فیر مسلوالنه هاربر در رضای مجازی شود (بنشاپ، 1۶3۱ ،ص .) ۱۱ .مشخص نش
دالیل مختلفی چو تری از مزاحم
موقیی

ناشتتتی از راش شت ت

جنستتتی

هوی

واقیی هاربرا به

(به خصت توص در مورد خانمها) ،به خطر ارتاد

اجتماعی و نگرانی از ستوء استتفاده های مختلف در رضای مجازی یور میگیرد .رار از انگیزة اولیه ژنها

هرد هوی

در رضتتای مجازی ،بای توجه داش ت هه در برخی موارد این مستتلله موج

نای ه گررتن واقیی

رضتتای

مجازی میشتود .رردی هه هوی خود را در رضای مجازی ژنها میهن در حقیق  ،واقیی خود را ژنها میهن ؛ اما
به ت ریم ،امر بر او مشتبه میشود و گما میهن رضای مجازی هه در ن ریالی
در واق میتوا گف

بخشتی از ررتارها و ارتباطا فیر اخالقی و نامناس

انجام میشتود هه گما میرود رضتای مجازی نیز مانن هوی

میهن  ،نیز بهرهای از واقیی

ن ارد.

هاربرا در رضای مجازی به دلیل این توهم

فیر واقیی ننها ،فیر واقیی اس

و ررتارهای ننها در این

رضا راق تأثیر علّی اس .
 .۲-۲-7ناپایداری روابط در فضای مجازی
در رضتای مجازی بیشتر روابط ناژای ار و موقتی هستن  .ارتباط یک ررد با ررد دیگر در رضای مجازی یا عضوی

او در

گروهی مجازی هیچ مستتتلولیتی برای او به همراه نمینورد (امیرم اهری، 1۶3۳ ،ص)1۷1؛ چرا هه هیچگونه تتتمان
اجرایی قانونی و حقوقی در این زمینه وجود ن ارد .در رضتای مجازی شما میتوانی با رشرد یک دهمه از گروهی هه
م

ها عضتو ن بودهای  ،خارج شوی و هیچگونه مسلولی

از دالیل مهم نادی ه گررتن واقیی

یا ژیگردی در این زمینه متوجه شما نیس ؛ این مسلله یکی

رضتای مجازی است  .در واق  ،از ننجا هه عضتوی

رابطة با ارراد در این رضتا موقتی و ناژای ار است

در گروههای رضای مجازی و

و چو هیچ عامل بازدارن ه و نارر در خصوص حضور یا ع م حضور

در گروهها و روابط در این رضتتا وجود ن ارد ،به ت ریم این تصتتور در هن هاربر شتتکل میگیرد هه رضتتای مجازی،
رضتایی فیر واقیی اس

و ارتباطاتی هه در این رضا شکل میگیرن  ،واقیی نیستن و راق اثر علّی هستن  .البته این مسلله

هه رضتای مجازی رضتایی ب و حستاب و هتاب است تصتوری نادرست

است ؛ زیرا نثار رردی و اجتماعی این رضا

ناقض این مستلله است  .از طرری ،ژلیس رتا ژیگیر جرائمی است هه در رضتتای مجازی اتفاق میارت و با توجه به ق ر
انتشتتتار باالی مطال
خواه داش .

و عکسها در رضتتتای مجازی ،نوب ررتار ما در این رضتتتا تأثیر عمیقی بر ابیاد مختلف زن گی ما
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 .9-۲-7عدم مجاورت فیزیکی
در رضتای مجازی مجاور ریزیکی وجود ن ارد و به همین دلیل ارتباط چهره به چهره میستر نیس  .یکی از دالیل مهم
در ن ر نگررتن واقیی

روابط در رضای مجازی و فارل بود از تأثیرا اخالقی و روانشناختی منفی ننها ع م مجاور

ریزیکی ارراد در ارتبتاطا مجازی استتت  .در ارتباط چهره به چهره امکا درک لحن گفتار اررادی هه با ننها در حا
گفتگو یا رابطه هستتتیم وجود دارد .از طرری ،در بستتیاری از موارد بر استتای حاال چهرة ارراد ،مستتیر گفتگو با ننها و
نوب رابطته خویش با ایشتتتا را تن یم میهنیم .این در حالی استتت هه چنین امکاناتی در رضتتتای مجازی ،به ویوه ،در
گروههای مجازی وجود ن ارد .در بستتتیاری از موارد حتی بحثهای علمی در رضتتتای مجازی یا گ های دوستتتتانه و
خانوادگی در این رضتا به جنجا هشی ه میشود؛ چرا هه به دلیل مشخص نبود لحن گفتار و حال چهرة ارراد ،نسب
به ننها دچار ستتوء تفاهم میشتتویم .از طرری ،چو اررادی هه با ننها ارتباط مجازی داریم حضتتور ریزیکی ن ارن  ،در
بستتیاری از موارد به واقیی بود ارتباط در رضتتای مجازی توجه ن اریم و به همین دلیل در انتخاب هلما و نوب رابطه
دق

الزم را به خرج نمیدهیم .در نتیجه ،روابط مجازی ما با اعضتای خانواده یا دوستتا با چالش مواجه میشود .خلل

در روابط مجازی نیز میتوان ته ی ی برای روابط ارراد در خارج از این رضا باش .
 .7-۲-7جدید و ناشناخته بودن فضای مجازی
رضتتای مجازی ،رضتتایی ج ی و منحصتتر به ررد استت هه جا بههای رراوانی دارد .چنانچه گرشتت  ،ن ریهژردازا در
خصتتتوص ماب

یا منفی بود این رضتتتا اختالف دارن ؛ اما در مجموب ،میتوا گف

با وجود رریتتت های مابتی هه

بواسطة وجود این رضا برای انسا رراهم ش ه ،تأثیرا منفی ن نیز بیشمار اس  .نوین و متمایز بود این رضا میتوان
هر انستتتانی را بفریب و تبیا اخالقی منفی متی دی برای او داشتتتته باشت ت ؛ اما یکی از دالیل مهم نادی ه گررته شت ت
واقیی

رضتتای مجازی و اثرا منفی ن توستتط هاربرا  ،ج ی و متمایز بود این رضتتا استت  .در بستتیاری از موارد
و اثرا

هاربرا ننچنا شتیفته و مجروب رریت های بهوجود نم ه در رضتای مجازی میشون هه توجهی به واقیی

مخرب ن نمیهننت ؛ بته عنوا نمونته ،ررد متأهل یا مجردی هه در خارج از رضتتتای مجازی در رابطه با جنس مخالف
بستتیاری از ایتتو دینی و اخالقی را رعای
میگیرد .ع م رعای

میهن  ،به هنگام ورود به رضتتای مجازی بستتیاری از این ایتتو را نادی ه

این ایتو در رضتای مجازی توسط او حاهی از ن اس هه این ررد توجهی به واقیی

و نثار حقیقی ن ن ارد .در واق یکی از دالیل مهم نادی ه گررتن واقیی

این رضا

رضتتای مجازی ،ج ی بود این رضتتا و ع م

درک یتحیا از نوب ارتباطا و عالئمیاس هه در این رضا وجود دارد؛ به عنوا نمونه ،بسیاری از ارراد در ارتباطا
مجازی با جنس مخالف از استتتیکرهایی استتتفاده میهنن هه به مینای دقیق ننها التفا ن ارد .ممکن استت
استتتیکرهایی مانن قل

استتتفاده از

یا بوستته توستتط هاربرا به من ور نشتتا داد جال توجه بود عکس یا هالمی ،موج

توهم در طرف مقابل شود و او برداش

عشق و عالقه از نوعی هه بین عاشق و میشوق وجود دارد بکن .

ایجاد

6۲
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از طرری ،به ن ر مینی اررادی هه به تبیا اخالقی منفی ارتباط با جنس مخالف در رضتتتای مجازی توجه ن ارن  ،این
رضتتا را با رضتتای بازیهای رایانهای یا بازیهایی چو ژینتبا  1مقایستته هنن  .در بازیهای رایانهای امکا تیران ازی به ارراد
مجازی هه در بازی حضتور دارن و هشتتن مجازی ننها وجود دارد .همچنین در بازی ژینتبا امکا تیران ازی به انسا های
واقیی بتا گلولههای رنگی وجود دارد .ررد عاقلی هه در بازی ژینتبا به طرف دوستتت خود تیران ازی میهن  ،هیچگاه در
ختارج از بازی با استتتلحة واقیی چنین هاری نمیهن ؛ چرا هه اثر علّی متفاو این نوب تیران ازی را درک میهن  .به ن ر
مینی اررادی هه در بیرو از رضتتای مجازی در رابطه با جنس مخالف ایتتو اخالقی را رعای میهنن  ،اما در این رضتتا
بی قی و بن میشون  ،به دلیل نوین و ناشناخته بود این رضا و مقایسة ن با رضای بازی اس .
نتیجهگیری
با توجه به اثبا واقیی

مجازی و تحلیل دالیل نادی ه گررتن واقیی

موارد ،ع م توجه به واقیی

تأثیرگرار رضتتتای مجازی موج

این رضتتا ،مشتتخص میشتتود هه در بستتیاری از

بروز نستتتی های اخالقی رردی ،اجتماعی و خانوادگی

این رضتا اس  .چنانچه گرش رضای مجازی ژ ی های نو رهور اس

و همین مسلله باعث میشود تا در رهم ماهی

دچار اشکا ش ه و از نثار حقیقی ن فارل شویم .با توجه به مباحث مرهور به ن ر مینی الزم اس

ن

در رابطه با ژسون

مجازی در عبار رضتای مجازی تأمل بیشتتری یتور گیرد .هاربرا رضای مجازی میموال عبار رضای مجازی را
در برابر رضای واقیی به هار میبرن هه این مسلله بر نادی ه گررتن واقیی رضای مجازی و شناخ

ماهی

ن اثرگرار

است  .با توجه به تیریفی هه از واژه مجاز ارائه شت مشتخص میشتود هه رضای مجازی در برابر رضای خارجی به هار
میرود نه در برابر رضای واقیی .در حقیق  ،در اینجا دو نوب واقیی را در برابر یک یگر قرار میدهیم :واقیی

مجازی

و واقیی خارجی .همانگونه هه وقتی میگوییم« :علی شتتیر اس ت » ،بین «شتتیر» و «علی» شتتباهتی وجود دارد هه موج
میشتود «علی» را مصت اق مفهوم «شتیر» قرار دهیم ،هنگامی هه لف مجازی را در مورد رضتتای مجازی به هار میبریم،
شتباهتی میا رضتای خارجی و رضای مجازی وجود دارد .به ن ر مینی مهمترین شباه

میا این دو رضا واقیی بود

(یترف ن ر از اختالفهایی هه در نثارشتا وجود دارد) ننها باش  .البته قطیا تفاو هایی میا رضای مجازی و رضای
خارجی وجود دارد هه همین مستلله باعث شت ه لف مجاز در مورد رضتتای مجازی به هار رود؛ اما از حیث واقیی بود
تفاوتی میا این دو رضتا نیست  .بنابراین ،بهتر اس

در گفتما میا هاربرا و متخصصا رضای مجازی ،به جای اینکه

این رضا در مقابل رضای واقیی به هار رود ،در برابر رضای خارجی مورد استفاده قرار گیرد و به این نکته توجه شود هه
رضای خارجی و رضای مجازی از این جه

هه واقیی و منشاء نثار ماب

و منفی هستن  ،تفاوتی با یک یگر ن ارن .

همچنین بای توجه داشت ت استتتتناد به نستتتی های روانشتتتناختی گفتار و عملکرد ن به ماابة هنش در برخی موارد ،به
عنوا دلیلی بر نف اثبا واقیی رضتتای مجازی ،نتایم عملی مهمی در ژی دارد .همانگونه هه بیا شتت  ،رضتتای مجازی و
. Paintball
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جها خارجی در واقیی بود مشتتترک هستتتن اما تفاوتهایی نیز با یک یگر دارن  .یکی از این تفاوتها به تفاو گفتگو در
رضتای مجازی با گفتگو در جها خارجی باز میگردد .چنانچه گرش  ،گفتگوی متنی در رضای مجازی به دلیل مشخص
نبود لحن گوین ه ،نستیبهای ج ی دارد و موج ستتوء تفاهم در برداشت ها و تفستتیرهای مخاط میشتود .استتتیکرها و
یتتتورتتکهتا نیز بته ان ازة هاری نمیتوانن  ،لحن و من ور مخاط را منتقل هنن  .در چنین شتتترایطی بای به دو نکته مهم
توجه نمود :اوالً ،با توجه به تفاو گفتگو در رضای مجازی با گفتگو در خارج از این رضا بای تا میتوانیم من ور خودما
را برای مخاط تشتتریا هنیم تا از ستتوء تفاهم جلوگیری شتتود؛ به عبار دیگر ،وقتی واقیی بود رضتتای مجازی و تأثیر
عمیق گفتار در این رضتا را دریارتیم و از طرری به مح ودی های گفتاری این رضتا نیز ژی بردیم ،الزم اس

سازوهارهایی

برای جلوگیری از ستتوء تیبیرها تیریف هنیم .همچنین الزم استت  ،ژیش از ارستتا یک ژیام متنی برای مخاط به محتوای
ژیام ،تأثیر ن بر مخاط و ستتوء تیبیرهای احتمالی بین یشتتیم .رکر هرد به گفتار ژیش از مطرد هرد ن  ،هم در رضتتای
مجازی و هم در بیرو از رضتا الزم است ؛ اما با توجه به مح ودی خاص رضای مجازی در انتقا لحن گفتار ،اهمی
دو چن ا میشود.

ن
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