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چکیده

محیط همواره یکی از مهمترین ابعاد موثر در تربیت به طور مستقیم در فرایند تربیت
مخرب محیط تربیتی و راهکارهای بهبود و ارتقای
دخالت داشته است .نقش سازنده و یا ّ
سطح اثرگذاری آن در تربیت باید مورد توجه مربیان و والدین باشد تا بتوان ضمن آن به
نتایج تربیتی مثبت دست یافت .این مسئله در فرهنگ دینی اسالم نیز به طور قابل توجهی
مورد عنایت قرار دارد .امروزه با توجه به گسترش سریع محیطهای مجازی از قبیل
اینترنت ،گوشیهای همراه ،شبکههای اجتماعی و ...محیط تربیتی جدیدی به نام فضای
مجازی به وجود آمده که به طور قابل مالحظهای افراد مختلف بهویژه کودکان و نوجوانان
را با خود مرتبط کرده و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در تربیت مخاطبان خواهد
گذاشت .این نوشتار با رویکرد بررسی چالشهای تربیت در فضای مجازی ،ابتدا برخی
از ویژگیهای چالشبرانگیز فضای مجازی را برشمرده و سپس با عنایت به آیات قرآن
کریم و بررسی محتوای سیره رضوی به ارائه برخی راهکارهای موثر در برخورد با چالش
تربیت در فضای مجازی پرداخته است .از جمله ویژگیهای چالشبرانگیز تربیت در
فضای مجازی میتوان به خاستگاه غربی داشتن آن ،نامحدود بودن و غیرقابل کنترل بودن،
تضاد فرهنگها در فضای مجازی ،در خطر بودن حریم خصوصی کاربران ،تشخیص
ناپذیری هویت ،جرایم علیه عفت و اخالق عمومی ،سرمایه گذاری دشمن در جبهه فضای
مجازی و جنگ نرم ،آثار سوء فضای مجازی بر اخالق کاربران و ...اشاره کرد .همچنین
فرهنگسازی استفاده بهینه و درست از امکانات فضای مجازی ،آشناکردن متولیان تربیت
با خطرات فضای مجازی ،تولید و توسعه تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای
مجازی ،نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی ،جایگزینی فرهنگی،
تقویت عقاید ،بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و ..از جمله راهکارهایی است که
بررسی آیات قرآن کریم و سیره رضوی ما را بدان رهنمون میکند.
کلیدواژهها :امام رضا(ع) ،سخنان و سیره رضوی ،محیط تربیتی ،فضای مجازی ،تربیت ديني
تاریخ دریافت 1395/01/08 :تاریخ پذیرش1395/04/08 :
 .1اســتادیار دانشــگاه علــوم و معــارف قرآنکریــم (دانشــکده تربیــت مــدرس قرآنکریــم مشــهد
m.noruzi@quran.ac.ir
مقــدس) (نویســنده مســئول)
abulfazl.kazemi@gmail.com
 .2کارشناسارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
 .3کارشناسارشد علومقرآن دانشکده تربیت مدرس قرآنکریم مشهد
fatemeh.shahmoradi313@gmail.com
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طرح مسئله

شدت تحت تأثیر خود قرار
دنیای رسانهای جهان امروزی موضوع تربیت فرزندان را به ّ

داده و نگرانیهای بسیاری برای خانوادههای جامعه اسالمی پدید آورده است .گسترش
رسانههای دیجیتال و فضاهای مجازی بدون فرهنگسازی و آمادگی ذهنی قبلی تا حدودی
در فرهنگ جامعه اسالمی تاثیرگذار بوده و امروزه به یکی از دغدغههای بزرگ خانوادهها
و مجامع فرهنگی دلسوز تبدیل شده است .امروزه وبگاهها و وبالگها ،اتاقهاي گپ و
تاالرهاي گفتوگو ،شبکههاي اجتماعي و دوستيابي ،پست الکترونيکي و موبايلها که
پيامک و بلوتوث دريافت يا ارسال ميکنند از جمله مهمترین محیطهای مجازی محسوب
میشوند که آسیبها و امور غیراخالقی بسیاری را سبب میشوند .شبکههاي اجتماعي و
دوستيابي امروزه به طور گستردهاي مورد استقبال کاربران اينترنت و وب قرار گرفتهاند.
شبکههاي اجتماعي همچون اتاقهاي گپ و تاالرهاي گفتوگو امکان تعامل گسترده افراد
با يکديگر را فراهم ميکنند ،عالوه بر اين که افراد در اين شبکهها از ابزار ارتباطي ديگري
نيز برخوردارند .بازيهاي رايانهاي و برخط نيز به عنوان سرگرم-کنندهترين بخش فضاي
مجازي ميتواند یکی از تهدیدهای دنیای رسانهای امروز باشد .به ويژه بازيهاي تعاملي و
به طور خاص ،بازيهاي تعاملي بر خط که کاربران عالوه بر اين که با افراد بسياري مواجه
ميشوند ،از آزادي عمل بيشتري براي حرکت و تعامل با ديگران و رايانه برخوردارند.
فضاي مجازي و رسانههای دیجیتال امروزی ،از ظرفيتهاي گستردهاي برخوردار است
که ضرورت وجود راهکارهای تربیتی را تقويت ميکند .فضای مجازی محیط بیمرزی
توجهی به امر تربیت فرزندان ،به ویژه تربیت
است که فقدان نکات تربیتی در کنار آن و بی ّ

دینی و اخالقی آنان میتواند بحرانهای عدیدهای به وجود آورد و باعث تشديد تضادهاي
اجتماعي شود .فناوریهای اطالعاتی به دلیل نفوذ در ابعاد مختلف ،سبک زندگی جامعه را
تحت تأثیر قرار داده ،الگوی اوقات فراغت را به ویژه در ردههای پایینتر سنّی متحول کرده،

و راههای دسترسی به اطالعات و دانش را جابهجا کردهاند (ابراهیمآبادی.)107 :1390 ،
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تربیت مهم جلوه میدهد که باید هر چه سریعتر راهکارهای مهم مقابله با انحرافات
احتمالی فضای مجازی و رسانهای ،ارائه و عملیاتی شود تا تربیت همچنان در محیط حقیقی
خانه و مدرسه و اجتماع و متناسب با فرهنگ اسالمی فرزندان این مرز و بوم صورت گیرد،
نه اینکه کودکان و نوجوانان جامعه اسالمی تحت فشارهای شدید و بمباران نظام رسانهای
و فضای مجازی غربی تربیت شوند.
شناخت و بررسي اين آسيبها و ارائه راهکارهای برداشت شده از متن دین ،تنها
راهي است که ميتوان با تکيه بر آن به تصميمگيري و تعيين سياستها و خط مشيهايي
براي پيشگيري و مقابله با آنها پرداخت .اين پديدههاي ناخواسته فضاي مجازی به عنوان
مسئلهاي تربیتی  -اجتماعي قابل توجه و تدقيق است.
نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین چالشهای فضای مجازي در
عرصه تربیت به ویژه تربیت دینی و اجتماعی از دیدگاه آیات قرآن و سیره رضوی چیست؟
و چه راهکارهایی برای مقابله با این چالشها در قرآن کریم و سیره رضوی مطرح شده
است؟
اين مقاله به مسئله تربیت در فضای مجازی ،نگاهي انتقادی دارد ،به اين معنا که واگذاری
تربیت به فضای جهان دوم نه تنها کمکی به تربیت دینی و اجتماعی کودکان و نوجوانان
نخواهد کرد ،بلکه چالشهایی را نیز به وجود خواهد آورد ،مگر این که راهکارهای مناسبی
برای آسیبزدایی از محیط مجازی در عرصه تربیت اندیشیده شود .رويکرد اين نوشته در
بررسي چالشهای فضای مجازی ،رويکردي آسيبشناسانه است .در ادامه ،با دقّت در آیات
قرآن کریم و سیره رضوی برخی از مهمترین راهکارهای مقابله با انحرافات فضای مجازی
و رسانههای دیجیتال ارائه شده است.
درباره پیشینه تحقيق در موضوع تربيت در فضاي مجازي با توجه به نوظهور بودن
استفاده از فضاهاي مجازي كمتر پژوهشهاي مستقل و جدي صورت گرفته كه به برخي
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از آنها اشاره ميشود :مقاالت قاعدههاي اخالقي در فضاي مجازي و دو وجهي نگري از
دکتر سعيدرضا عاملي( ،)1390مقاله وب کارکردهای اجتماعی و مالحظات فرهنگی از
حسین ابراهیمآبادی( ،)1390مقاله تبيين قانون جرايم رايانهاي از رضا باقری اصل(،)1388
توسعه حقوق و رعایت اخالق در محیط سایبر از نصراهلل جهانگرد و محسن پازری()1388
و مقاله شئون انسانی در فضای مجازی از شهیندخت خوارزمی( )1388پیشینه بحث تربیت
و فضای مجازی محسوب میشود.
البته در موضوع تربيت از ديدگاه اسالم و همچنين تربیت فرزند كتابهاي زيادي نوشته
شده است كه برخی از آنها عبارتند از :خانواده در اسالم اثر حسین مظاهری(،)1388
خانواده نمونه در اسالم اثر علی قائمی( ،)1367تحکیم خانواده در نگاه قرآن و حدیث اثر
ی ریشهری( ،)1394روشهای تربیتی قرآن اثر محمدرضا قائمیفرد()1391
محمد محمد 
و کتاب نقش مادران در تربیتی دینی اثر محمد احسانی(.)1387
مفهومشناسی واژه تربیت

با توجه به کتب لغت و گفته زبانشناسان میتوان گفت که واژه «تربیت» مصدر باب

تفعیل و دارای سه ریشه است( ،خطیب1415 ،ق )23 :تربیت اگر از «ربا ،یربو» باشد ،به
معنی رشد کردن و برآمدن و قد کشیدن و بالیدن است« .ابنمنظور» در لسان العرب میگوید:

ِباء :زاد و منا» (ابنمنظور1414 ،ق :ج )305 :14و اگر تربیت برگرفته از
« َربا
الشیء یَربُو ُربُ ّوًا و ر ً
ُ
«ربی ،یربی» باشد ،معنایش افزودن ،پروراندن ،برکشیدن ،برآوردن ،رویانیدن و تغذیه کودک
است .اما اگر تربیت از ریشه «رب ،یرب» باشد ،به معنای پروردن ،سرپرستی و رهبری
کردن ،رساندن به فرجام ،نیکو کردن ،به تعالی و کمال رساندن ،ارزنده ساختن ،از افراط
و تفریط در آوردن ،به اعتدال بردن ،استوار و متین کردن خواهد بود« .راغب اصفهانی»
بر آن است که« :تربیت ،دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هرچیز است تا آنگاه که به
انجامی که آن را سزد برسد( ».راغب اصفهانی1404 ،ق )184 :و «بیضاوی» تربیت را «به

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

اما این واژه در دانش تربیت و اندیشمندان علوم تربیتی با در نظر گرفتن ریشه مضاعف
معنا شده است ،چنانکه در قرآن کریم نیز تربیت با ساختار لفظی رب و با همین معنا ،به
کار رفته است« .عالمه طبرسی» در تفسیر جممع البیان پس از آن که برای واژه «رب» معانی

مختلفی چون مالک ،صاحب ،سید ،مطاع ،مصلح و تربیت کننده را برمیشمرد ،آن را مشتق
از واژه تربیت میداند (طبرسی1415 ،ق ،ج .)22 :1بدین ترتیب میتوان گفت که «رب» و
«مربّی» از ماده تربیت است .برای معنای اصطالحی تربیت نیز تعاریف فراوانی ذکر شده که

بیشتر آن ها با هم همسو و تقریبًا یکسان است و ما در این مقال برای جلوگیری از اطاله
کالم به ذکر تلفیقی از آنها اکتفا میکنیم .تربیت به معنای پرورش دادن و پروراندن است و
پروراندن هرچیزی به کمال رساندن آن است تا تمام قابلیتهای آن شکوفا شود .بنابراین،
تربیت انسان پرورش دادن جسم و روح اوست به گونهای که به کمال شایسته خود برسد.
به عبارت دیگر تربیت در انسان به معنای فراهم آوردن زمینه 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 بیانی دیگر ،تربیت به معنای فراهم آوردن زمینههای الزم برای به فعلیت
رساندن قوا و استعدادهای نهفته آدمی و تعدیل غرایز در جهت رساندن به هدف نهایی خود
یعنی مقام قرب خداوند و خلیفه اللهی است (اسماعیلییزدی.)43 :1381 ،

1

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

مرتضــي مطهــري ،تعليــم و تربيــت در اســام( ،تهــران :صــدرا)43 :1386 ،؛ شــهين لوديــن ،كاربــرد
دريچههــاي پنهــان تربيــت( ،مشــهد :انتشــارات واســع)26 :1383 ،؛ ابراهيــم امينــي ،اســام و تعليــم و
تربيــت( ،تهــران :انتشــارات انجمــن اوليــا و مربيــان جمهــوري اســامي ايــران)14 :1382 ،؛ مصطفــي

دلشــاد تهرانــي ،ســيري در تربيــت اســامي( ،تهــران :دريــا)14 :1385 ،؛ ســيد محمدباقــر حجتــي ،اســام
و تعليــم و تربيــت( ،تهــران :دفتــر نشــر فرهنــگ اســامي)10 :1358 ،؛ غالمحســين شــكوهي ،تعليــم و
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نقش حیاتی محیط در تربیت

منظور از محیط مجموعه شرایط و عواملی است که افراد را در خود شناور میکند و

آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ،مثل غذا ،دوا ،فرهنگ و اخالق ،عوامل فیزیکی چون
نور ،حرارت ،سر و صدا ،عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شرایط طبیعی و جغرافیایی
(قائمی .)116 :1370 ،تأثیر محیط در تکوین شخصیّت کودکان انکارناپذیر است ،رفتاری

را که در خانواده در قبال کودک در پیش میگیرد اثر بسیار محسوسی در رشد اجتماعی و
شخصیّتی او به جا میگذارد ،چون رفتارهای خانوادگی یکنواخت نیست در نتیجه کودکان
با تفاوتها و دیدگاههای متفاوت از یکدیگر رشد میکنند (پارسا .)70 :1374 ،همچنین باید
توجه داشت که تربیت ،تنها شامل محیط رسمی خانه و مدرسه نمیشود ،بلکه عاملهای
توشنود همگانی را نیز که جاذبه غیر رسمی دارد ،در بر میگیرد .ما از سرچشمههای
گف 
زیادی یاد میگیریم ،بنابراین تربیت جنبه واحد ندارد ،بلکه دارای جنبههای گوناگون است

(مایر )17 :1374 ،و فضای رسانهای و مجازی یکی از محیطهای موثّر در تربیت به حساب
میآید .حال هر چه محیط با معیارهای دینی منطبق باشد ،شرایط برای تربیت دینی بیشتر
فراهم خواهد بود.
درباره محیط و تأثیر آن بر تربیت باید توجه داشت که انسان از محیط تأثیرپذیر است .در
شدت تحت تأثیر محیط قرار دارد .محيط است كه مىتواند او را به خداپرستى
واقع انسان به ّ
سوق دهد یا او را به بتپرستى بكشاند .محيط است كه منشا انواع مفاسد و بدبختيها يا
سرچشمه صالح و پاكى مىگردد .البته انتخاب نهایی منوط به انتخاب خود انسان است
تربيــت و مراحــل آن( ،مشــهد :مؤسســه چــاپ و انتشــارات آســتان قــدس رضــوي )6 :1372 ،؛ محمــد
علــی دولــت ،مبانــی انسانشــناختی و غایتشــناختی تربیــت در قــرآن و حدیــث( ،تهــران :پــارس
کتــاب)40: 1391 ،؛ محمــد بهشــتی ،مبانــی تربیــت از دیــدگاه قــرآن( ،تهــران :انتشــارات پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی)35 :1387 ،؛ حســن ملکــی ،مبانــی و اصــول تربیــت( ،زنجــان :انتشــارات
نیکان کتاب.)9 : 1382 ،

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

یکی از درسهای مهم تربیتی اين داستان همان شكستن سد تقليد و جدا شدن از همرنگى
با محيط فاسد است .جوانمردان اصحاب كهف استقالل فكرى خود را در برابر اكثريت

گمراه محيط از دست ندادند ،پس اصوالً انسان بايد سازنده محيط باشد نه سازش كار با
توجه به تربیت در
محيط (مکارمشیرازی ،1374 ،ج .)402: 12با عنایت بدان چه بیان شدّ ،
فضای مجازی به عنوان یکی از مدرنترین محیطهای تربیتی یک اولویت فوری محسوب

میگردد .کودکان و نوجوانان امروزی که ارتباط بیشتری نسبت به فرزندان دیروز با محیط
شدت در معرض خطرات احتمالی ناشی از فساد محیط
رسانهها و فضای مجازی دارند ،به ّ
تربیتی فضای مجازی نیز میباشند و این مهم آسیبشناسی هر چه بیشتر تربیت در فضای

مجازی و ارائه رهکارهای عملی برخواسته از متن دین در راستای آسیبزدایی از تربیت
در فضای مجازی را طلب میکند .در ادامه این نوشتار ابتدا برخی از مهمترین چالشهای
فضای مجازی و خطرات آن بیان میشود و پس از آن با عنایت به کالم وحی و سخن و
سیره رضوی برخی از راهکارهای عملی برای بهبود محیط تربیتی فضای مجازی ارائه شود.
چالشهای تربیت دینی در فضای مجازی و رسانهای

رسانه در لغت به معنای وسیله رساندن یا وسیله ارتباط جمعی است (یاوری وثاق:1391،

 .)15رسانههای جمعی ابزارهایی هستند که از طریق آنها میتوان به افرادی نه به طور
جداگانه یا با گروههای خاص و همگون ،بلکه با جماعت کثیر یا تودهای از مردم به طور
یکسان دسترسی پیدا کرد (دادگران .)30 :1384،از طرفی وسایل ارتباط جمعی به وسایلی
گفته میشود که مخاطبان آن وسیع ،فراوان و نامتجانساند (خیری.)31 :1389 ،
در طول تاریخ رسانههای ارتباطی گوناگونی مورد استفاده جوامع بشری واقع شدهاند.
برخی از این رسانهها مانند زبان انسانها ،از رسانههای ارتباطی طبیعی و برخی دیگر مثل
مالقات و نشانهها و نمادهای گوناگون مانند صدای طبل ،مشعل یا دود جنبه قراردادی دارند
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و برخی نظیر مطبوعات ،تلویزیون و سینما که امروزه به آنها رسانههای ارتباط جمعی یا
تودهای گفته میشود ،چون ساخته انسان هستند ،مصنوعی محسوب میشوند (اشرفیریزی
و کاظمپور .)79 :1386 ،آنچه مهم است ذکر این نکته است که رسانه و کارکردهای آن
مانند شمشیر دو لبه ،گاهی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در جهات منفی از آن بهره گرفته
شده است.
گسترش فناوری رسانهای ،نظام جهانی ارتباطات را رقم زده است (صیادی)101 :1384 ،
و بدین ترتیب راه نفوذ در تمامی کشورها را برای کشورهایی که به دنبال صادرات فرهنگ
خود به سایر بالد هستند ،هموار کرده است .امروزه رسانهها و به طور خاص فضای مجازی
به میدانی برای صدور فرهنگ تبدیل شده و در بسیاری موارد کشورهایی سلطهطلب و
مستکبر با سوءاستفاده از امکانات رسانهای به تغییر فرهنگ و سبک زندگی سایر ملّتها
پرداخته و بدین وسیله برخی منافع ما ّدی خود را دنبال میکنند .این گونه دخالت در فضای
مخرب ،ضدفرهنگ ،خشونتزا شده است که
مجازی ،سبب به وجود آمدن محیطی ناسالمّ ،

تربیت و اخالق کاربران و مخاطبان را با چالشهای مهم رو به رو میکند .فضای مجازی
و محیطهای رسانهای به دالیلی که برخی از آنها در ادامه بحث نیز بیان میشود به عنوان
یک آسیب و چالش در فراروی تربیت قرار دارد.
ویژگیهای چالشبرانگیز فضای مجازی

همانطور که بیان شد ،محیط رسانهها و فضای مجازی به خودی خود ،خطرساز و

آسیبزا نیستند ،بلکه استفاده نادرست از آن و بهرهگیری از آن در راستای اهداف شیطانی و
ضددینی توسط برخی جوامع ،باعث ایجاد مشکالت در حوزههای مختلف ،به ویژه در بحث
تربیت شده است .برخی از ویژگیهای رسانه و فضای مجازی زمینه را برای سوءاستفاده از
آن فراهم آورده است .در این قسمت به برخی از این ویژگیها اشاره خواهد شد.

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...
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یکی از چالشهای فضای مجازی در خطر بودن حریم خصوصی افراد است .امام رضا

(ع)

در این باره میفرمایندِ « :إيَّ َ
اس»...؛ برحذرباش از پردهدری و هتک حرمت مردم
الن ِ
اك َو ُم َك َ
اش َف َة َّ

(کلینی ،1365 ،ج448: 2؛ مجلسی1403 ،ق ،ج .)367: 90با ورود فناوريهاي هوشمند به
صحنه فضاي مجازي و ارتقاي سطح هوش اين فناوريها ،فرايند آينهاي و شفاف شدن
فضاي روابط ،به درجهاي خواهد رسيد که ديگر هيچ حريمي در عرصه زندگي فردي و
جمعي ،خصوصي نخواهد ماند (خوارزمی .)20 :1390،حريم خصوصي به اندازهاي اهميّت
دارد که احترام به آن امروزه از مرزهاي سنتي دين و اخالق فراتر رفته و در بيشتر کشورهاي
جهان ،ضمانتهاي قانوني پيدا کرده ،اما با گسترش شبکه وب ،اين حق با تهديدات جدي
و فراملي مواجه شده است (محمدی.)35 :1390 ،
 .2هویت دروغین

پنهان بودن واقعیت و دروغین بودن هویت ،یکی دیگر از چالشهای مهم فضای مجازی
است .کاربر در فضای مجازی ،همواره با مخاطبانی رو به روست که هویت اصلی آنها در
هالهای از ابهام قرار دارد .به همین دلیل مسئله اول در موضوع اخالق در محیط مجازی این
است که هویت چگونه تعریف شود و این که رویکرد کوچ کردن انسان به فضای دیجیتال
در کدام چارچوب فرهنگی ـ فکری صورت میگیرد .تنازع اساسی بین بقای انتزاع فرد و
اظهار به غیر ،پایه همه تقلباتی است که در فضای سایبر صورت میگیرد و اخالق را تحت
تأثیر قرار میدهد (جهانگرد و پازری.)50 :1390 ،
 .3نابودکننده اخالق اسالمی

یکی دیگر از چالشها یا به نقلی مهمترین چالش فضای مجازی ،به خصوص در
عرصه تربیت ،زمینهسازی برای از بین بردن عفت عمومی و نابود کردن ریشههای اخالق
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اسالمی است .رشد و گسترش اينترنت و تنوع کاربردها و نيز کاربران موجب شد تا نوع
ديگري از جرايم در محيط اينترنت شکل گيرد (باقریاصل .)79 :1390 ،امروزه شبکههای
اجتماعی سرشار از بی ع ّفتی و ترویج مباحث و مسائل ضداخالقی است و این مسئله به

شدت تربیت را تحت تأثیر خود قرار داده و به راحتی تغییرات 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 هرزهنگاری است .آمار و ارقام نشان ميدهد صنعت
هرزهنگاري بخش چشمگيري از دنياي اينترنت را به خود اختصاص داده است و اغلب
کاربران اينترنتي هر يک به شکلي با آن مواجه شدهاند .اصليترين مشتريان اين وبسايتها
و محصوالت اينترنتي ،نوجوانان هستند که در کنار کودکان بيشتر از ديگر ردههاي سني در
معرض آسيبهاي هرزهنگاري قرار دارند (نوربخش و موالیی .)123 :1390 ،ميتوان گفت
هم اکنون اينترنت هم با فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن مجموعه عظيمي از تصاوير،
ويدئوها و ديگر اشکال رسانهاي هرزهنگارانه ،انقالب جنسي ديگري را به وجود آورده
است (واترز.)130 :1386 ،
ارتباط با فضای مجازی آثار سوء و مخربّی بر اخالق کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان

که هنوز شخصیّتشان بهطور کامل شکل نگرفته است ،میگذارد .محيطهاي مجازي در
معرض آسيبهاي ض د اخالقي بوده و همه جوامع انساني بر «ضد اخالقي بودن» آن
اشتراک نظر دارند که ميتوان از آن به «دايره ممنوعات جهاني» تعبير کرد .فحشا و تصاوير
اغواکننده ،قمار ،دزدي هويت ،هک کردن ،ايميلهاي دروغي به منظور اغواي مالي ديگران
و ديگر جرمهاي مجازي ،اموري است که همگان آن را جرم و ناهنجاري اجتماعي ميدانند
(خوارزمی.)16 :1390 ،
 .4ترویج فرهنگ برهنگی

یکی دیگر از آثار سوء استفاده از فضای مجازی ،ترویج فرهنگ برهنگی و از بین رفتن

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

نامحرم میفرمایند:

ات ب َْ
...و ُح ِّر َم َّالن َظ ُر ِإ َل ُش ُعو ِر ِّالن َسا ِء الَْْ ُجوبَ ِ
ِن
اج َو ِإ َل غ ْ ِ
َيه َّ
ِن ِّالن َسا ِء ِلَا فِي ِه م ْ
ِن م َ
َ
ِال ْز َو ِ
ُّ
ِيما َل َيِل َو َل َْي ُمل َو َك َذل َ
ِك َما
الد ُخ ِ
الر َج ِ
ِن الَْف َسا ِد َو ُّ
ِيج ِإلَْي ِه م َ
ال َو َما يَ ْد ُعو َّالت ْهي ُ
تَ ْهي ِ
ول ف َ
ِيج ِّ
ور ...؛ نگاه به گیسوان زنان شوهردار و دیگر زنان ممنوع شد زیرا که این کار
أَ ْشبَ َه ُّ
الش ُع َ
موجب تحریک مردان و پیامدهای فسادانگیز آن است و (نیز) گام نهادن در راهی است که
نه زیباست و نه حالل .همچنین (نگاه کردن به) هرچه (از اندام که) همانند گیسوان باشد...

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج98: 2؛ مجلسی ،1403 ،ج103: 6؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج.)193: 20

طبق فرمایش حضرت رضا(ع) باید در جامعه اسالمی تا حد امکان از تهییج و تحریک
شهوات خودداری شود .حال اینکه امروزه فضای مجازی ،فضایی آکنده از عکس ،فیلم
و متون غیراخالقی و مستهجن است که همه و همه کاربران را به نوعی تهدید میکند و
شدت کار تربیت ،به ویژه تربیت دینی را تحت تأثیر قرار میدهد و مشکل
این مسئله ،به ّ
خواهد کرد.

مکرر محققان نشان میدهد فضای مجازی ،آسیبها و چالشهای فراوانی
بررسیهای ّ

را پیش روی کار تربیت ،بهویژه تربیت دینی قرار داده است ،خاستگاه غربی داشتن فضای
مجازی ،نامحدود بودن و کنترل نکردن فضای مجازی ،تضاد فرهنگها در فضای مجازی،
نبود امنیت اطالعاتی و در خطر بودن حریم خصوصی کاربران ،مجازی بودن حقیقت در
فضای مجازی و عدم تشخیص هویت ،گسترش جرایم علیه عفت و اخالق عمومی و
سرمایهگذاری دشمن در جبهه فضای مجازی و جنگ نرم و ...از جمله چالشهای فضای
مجازی است که به دلیل اطاله کالم از تفصیل آن خودداری میکنیم و در ضمن بحثها به
طور ضمنی به آن خواهیم پرداخت.
راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی

الهى بودن سرچشمه آن ،تناسب آن با فطرت
از آنجا که آموزههای دين اسالم با توجه به 
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بشر ،حکیمانه و جاودانهبودن اسالم و همهجانبهبودن آن در همه ابعاد زندگی ،كاملترين

و بهترين آموزههای آسماني است و برای قاعدهمند کردن ّ
کل هستی آمده است ،برای یافتن
کدها و راهکارهای تربیتی در فضای مجازی باید نگاهی نیز به راهکارهای تربیتی اسالم
در فضای فیزیکی داشت ،زیرا کدها و قواعد اخالقي ناظر بر فضاي عمومي مجازي جدا
از کدهاي اخالقي فضاي عمومي در جهان فيزيکي نيست .از نگاه اسالم ،ارزش يک انسان
برابر با ارزش همه انسانهاي جهان است .از اين رو اقداماتي که براي سالمسازي محيط
فرهنگي جامعه انساني يا اقداماتي که براي گمراهي و تخريب محيط فرهنگي انساني انجام
ميگيرد ولو اين اقدام به نفع يک فرد يا به ضرر فرد ديگري باشد ،به منزله اقدام به نفع همه
بشريت يا بر ضرر بشريت محسوب ميشود .بنابراین باید راهکارهای عملی اسالم برای
سالمسازی محیط تربیتی را استخراج کرده و در میدانهای تربیتی فضای مجازی عملیاتی
ساخت .عالوه بر این برخی اقدامات که جنبه زمینهسازی و بسترسازی برای استفاده بهینه
از فضای مجازی دارند ،نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد .در ادامه به برخی از راهکارهای
بهبود شرایط تربیتی فضای مجازی با تاکید بر آیات قرآن کریم و سیره امام رضا(ع) اشاره
میشود:
 .1فرهنگسازی استفاده بهینه و درست از امکانات فضای مجازی

یکی از زمینههای چالشبرانگیز تربیت در فضای مجازی ،عدم فرهنگسازی کافی و به
موقع برای استفاده صحیح از امکانات فضای مجازی است .اکثر فناوریهای مدرن امروزی
خاستگاه غربی دارد و متناسب با فرهنگ کشورهای غربی طراحی شده است و بدون
هماهنگسازی با فرهنگ ملی دیگر کشورها و بدون بسترسازیهای الزم ،وارد کشورها
شده و چالشهای بسیاری را در تناقضات فرهنگی ایجاد کرده است .نبود فرهنگ استفاده
صحیح از فضای مجازی ،باعث استفادههای بی رویه ،بدون برنامهریزی و در مواردی باعث
سوءاستفاده از آن شده است .با وجود این نباید به وضع موجود رضایت داد و همه مسئوالن
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ان َك َم ْن أَتَ ُاه»؛
ن َر ِض َ
به وضعیت موجود رضایت دهیم ،به فرموده حضرت رضا(ع)َ « :و َم ْ
ي َش ْيئًا َك َ
هرکس از کاری راضی باشد ،مانند کسی است که آن را انجام داده باشد (ابنبابویه1378 ،ق،
ج273 :1؛ ابنبابویه ،1385 ،ج229 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج139 :16؛ مجلسی1403 ،ق،
ج295 :45؛ عروسی حویزی1415 ،ق ،ج )786 :1در قبح و گناه آن شریک خواهیم بود.
یکی از راهکارهای مهم در زمینه اصالح محیط تربیتی فضای مجازی فرهنگسازی است.
اگر بتوانیم سطح فرهنگ مخاطبان و کاربران به ویژه کودکان و نوجوانان را در مواجهه با
حد زیادی در کار تربیت موفق خواهیم بود .اهميّت اين امر
فضای مجازی ارتقا بدهیم ،تا ّ

به اندازهاي است كه مقام معظم رهبري درباره فرهنگسازی تصريح كردهاند كه بايد ما به
دنبال اين باشيم فرهنگ زندگى را تبيين و تدوين كنيم و به شكل مطلوب اسالم تحقق
ببخشيم (رك :آيتاهلل خامنهاي ،1391 ،سخنراني در جمع مردم خراسان شماليwww. ،

.)94/10/25 ،khamenei.ir
یکی از راههای فرهنگسازی در این زمینه ،توجه به تعقل و تفکر و عقالنیت است
که در نظام تربيتي اسالم عقل و پرورش عقلي از اهميت ويژهاي برخوردار است .آيات
قرآن با تعابير گوناگوني از اين بعد ارزشمند سخن مىگويد .قرآن با واژه «اولو األلباب» در
لب» به معني مغز است .اين
موارد بسياري از خردمندان ستايش کرده است« .الباب» جمع « ّ
تعبير ابتكاري قرآن مبين اين نكته است كه ارزش واقعي انسان به عقل اوست و كسي كه
عقل ندارد قشر و پوستهاي پوچ و بىارزش است (رحيميان رهبر )71: 1386 ،و به فرموده
عالمهطباطبایی مراد از عقل در كالم خداى تعالى آن ادراكى است كه با سالمت فطرت براى
انسان دست دهد (طباطبايي ،1374 ،ج .)249-250: 2امام رضا(ع) در این زمینه میفرمایند:
ان بِنَ ْف ِسهِ»؛ برترین خردورزى ،خودشناسى انسان است (حلوانی،
ل الْ َع ْق ِ
ْض ُ
النْ َس ِ
ل َم ْع ِرفَ ُة ْ ِ
«أَف َ
1408ق44 :؛ تمیمیآمدی52: 1366 ،؛ مجلسی1403 ،ق ،ج .)352: 75اگر انسان حقیقت
انسانیّت خودش را بفهمد و بداند که به چه منظور به این دنیا آمده است و چه آیندهای

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396

فرهنگی باید برای بهبود فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی تالش کنند ،چرا که اگر

189

190

فرهنگ رضوی

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396

را در پیش دارد ،همیشه تالش خواهد نمود تا مسیر الهی را طی کند و هیچگاه از قوانین
ك ْام ُر ٌؤ َع َر َف قَ ْد َره»؛
الهی تخطی نکند .همچنین در سخن گهربار دیگری فرمودهاندَ « :ما َه َل َ

هرکه قدر خویش بشناسد ،نابود نخواهد شد (ابنبابویه1378 ،ق :ج .)54: 2بنابراین یکی از
راهکارهای مهم و کارآمدی که میتوان در عرصه فرهنگسازی استفاده از فضای مجازی
استفاده کرد ،توجه دادن به ابعاد معنوی و حکمت خلقت انسانی است و اینکه انسان به
دلیل عقالنیت و تفکر ،هیچگاه نباید از حریم قوانین الهی خارج شود .همچنین باید همیشه
بر زشت شمردن گناه و خارج شدن از حدود الهی تاکید کرد ،چرا که به فرموده حضرت
الش ّر حیدو إىل جتنّبه»؛ زشت شمردن کار زشت انسان را به دوری گزیدن از آن
علی(ع) «إستقباح ّ

برمیانگیزد (تميمىآمدى1410،ق.)75 :

اینترنت در جامعه ما هنوز به دلیل تأخیر فرهنگی و نبود سواد کافی اینترنتی میان کاربران،
کارکردهای اصلی و مهم خود را به دست نیاورده است .فرهنگسازی استفاده بهینه از فضای
مجازی به نوعی همان ایجاد حس مسئولیتپذیری بابت انتخاب گزینههای سالم به هنگام
استفاده از اینترنت است .به عبارتی کودکان یاد میگیرند در برابر مسائل مختلفی که ممکن
است در فضای سایبر تجربه کنند گزینههای شایستهای داشته باشند.
 .2آشناکردن متولیان تربیت با فضای مجازی

یکی دیگر از دالیل چالش برانگیز در مسئله تربیت در فضای مجازی ناآشنایی متولیان
تربیت با فضای مجازی و خطرات آن است .امروزه به دلیل گسترش سریع فناوری ،کمتر
مضرات و خطرات فضای مجازی آشنا باشند و
والدین و معلمانی را میتوان یافت که با ّ

برای رهایی از آن خطرات برنامه و راهکار عملی داشته باشند .این نکته نیز مهم است که
متولیان تربیت در قبال چالشهای تربیت در فضای مجازی مسئولاند و باید برای برطرف
کردن این چالشها هر چه سریعتر اقدام کنند .امام رضا(ع) در توصیف برخی از ویژگیهای
اس »...؛ و از مردمان درباره آنچه میان
الن َ 
الن ِ
اس َع َّما ِف َّ
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند... « :يَ ْس َأ ُل َّ
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1412ق .)14 :آگاهی مسئوالن از همه آنچه در جامعه میگذرد و در درون خانوادهها
جریان دارد و افراد با آنها درگیر هستند ،از ویژگیهای انسانهای صالح و شایسته و خدایی
است (حکیمی .)27 :1391 ،همچنین در سخن دیگری در توصیف ایشان میفرمایند« :كان

ل األحزا ن دائم الفكر لیست له راحه»؛ آن حضرت پيوسته محزون و هميشه در فكر بودند،
متواص 
آسايش و راحتي نداشتند (ابنبابویه1404 ،ق ،ج317: 1؛ ابن أبيالحديد1404 ،ق ،ج:11

 .)193متولیان تربیت نیز دارای احساسهایی شورانگیز و دلهایی دردمند و سوزان داشته
باشند ،بهویژه در دورهای که به فرمایش امام رضا(ع) که به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
«زمانی برای مردمان فراخواهد رسید که قلب مومن در درونش آب میشود ،چنانکه
سرب در آتش و این به خاطر بالها و پیشامدهایی است که در دین آنان پدید میآید
و نمیتوانند آن را تغییر دهند» (طوسي1414 ،ق518 :؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج140: 16؛
مجلسی1403 ،ق ،ج )48: 28دلسوزی و دیگرخواهی هرچه بیشتر باشد برای رفع مشکالت
مهم و حیاتیتر است و چون عقیده و دین و ایمان به خدا و آخرت بزرگترین مسئله انسان
است و به زندگی جاودان بشری مربوط است ،مومنان برای ایمان و عقیده دیگران بیش
از هرکس دلسوزی میکنند و خود را در این راه مسئول میشناسند (حکیمی.)87 :1391 ،
چرا که اگر خانواده و سایر متولیان تربیت برنامهای برای تربیت دینی فرزندان نداشته باشند،
حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی حکم همنشینی با اشرار را پیدا خواهد کرد

مالَ َس ُة َْ
ال ْش َرا ِر
که زمینهساز بدگمانی به نیکان میشود .حضرت رضا(ع) در اینباره فرمودهاندَُ « :

الظ ِّن ب َْ
وء َّ
ِال ْخيَار»...؛ همنشینی با اشرار و بدکاران موجب بدبینی نسبت به نیکان و
تُور ُ
ِث ُس َ

درستکاران میشود (ابنبابویه1378 ،ق ،ج53: 2؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)191: 71

پس مسئله آشنا کردن خانواده با فضای مجازی و خطرات آن ،خود یکی از مباحث مهم
تربیت در فضای مجازی است که باید هر چه سریعتر مورد توجه قرار گیرد ،چرا که خانواده
توجه قرار گیرد،
ا ّولین و مهمترین کانون تربیت است که اگر در آن مسائل تربیتی مورد ّ
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گام بزرگی در راستای تربیت فرزند برداشته شده است .امام رضا(ع) درباره دشواری کار

ب ُك ْل َف ٌة ف ََم ْن تَ َكَّل َف َْ
تربیت میفرمایندَ ...« :و َْ
ال َد ُ
ال َد َب قَ َد َر َع َل ْي ِه»...؛ تربیت دشوار است ،هرکس

دشواری آن را بر خویش هموار کند بدان دست یابد (کلینی :1365 ،ج24: 1؛ ابنشعبه
حرانى1404،ق 448 :؛ فيض كاشانى1406 ،ق :ج109: 1؛ مجلسی1404 ،ق :ج .)77: 1این

روایت از امام هشتم(ع) نشانگر این مطلب است که خانواده باید برای تربیت فرزندان برنامه
داشته باشد و سعی شود محیط تربیتی خوبی در خانواده برای رشد فرزندان فراهم شود
و البته که این تالش به نتیجه خواهد رسید .کودک حتّی قبل از تولد نیز در محور تربیت
ِ
تربیتی خود ،با خانواده ارتباط دارد.
خانواده قرار دارد و پس از تولد نیز در تمام دورههای
بهویژه در دوران کودکی و نوجوانی که پایه و اساس تربیت در حال شکلگیری است،
کودک با خانواده بهطور ویژه در ارتباط است .بنابراین اهمیت پرداختن به موضوع خانواده
ِ
تربیتی آن ،بسیار واضح و روشن است (حکیمی .)11 :1374 ،بیشتر مردم به اهمیت
و نقش

خانواده در اشاعه تربیت اعتراف دارند ،به طوریکه طرز اخالق و رفتار هرکس در کانون
خانواده شکل میگیرد و قسمت اعظم توفیق او در آینده بستگی به محیط فرهنگی خانواده
دارد (مایر :1374 ،ج .)14 : 1قرآن کریم در ارائه یک الگوی تربیتی داستان نصیحت و
مان الِبْنِ ِه َو ُه َو يَع ُ
اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش را بیان میکندَ « :و ِإ ْذ َ
ن ال
ِظ ُه يا بُ َ َّ
قال لُْق ُ

ظيم»؛ و [ياد كن] هنگامى را كه لقمان به پسر خويش در حالى كه
تُ ْش ِر ْك بِاهللِ ِإ َّن ِّ
الش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم َع ٌ

وى او را اندرز مىداد گفت :اى پسرك من ،به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى
بزرگ است (لقمان.)13،
همچنین در قرآن کریم اشارهای به مسئولیت انسان در قبال تربیت خانواده آمده است که
بعد از تربیت خود فرد باید صورت بگیرد ،چنانکه آیه  6سوره مبارکه تحریم میفرماید:
ِك ٌة غ ٌ
ِجار ُة َع َل ْيها َمالئ َ
آمنُوا قُوا أَنُْف َس ُك ْم َو أَ ْه ُ
ِالظ ِشدا ٌد ال
ليك ْم نارًا َوقُو ُد َها َّ
«يا أَيُّ َها الَّ َ
ذين َ
اس َو ْال َ
الن ُ

ون ما يُ ْؤ َم ُرون»؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد خودتان و كسانتان را
ون اهلل ما أَ َم َر ُه ْم َو يَ ْف َع ُل َ
يَ ْع ُص َ

از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ كنيد .بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و]
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را كه مامورند انجام مىدهند.
بنابراین بر فرد مسلمان الزم است که ابتدا با ترک معاصی و انجام اعمال خیر نفس
خودش را تربیت کند و سپس خانوادهاش را امر به اینگونه اعمال کند .مؤمن باید مسائل
دینی را برای خانوادهاش بیان کرده و یا آنها را به فراگیری مسائل دینی و عمل به آن ترغیب
کند (حجازی1413 ،ق ،ج.)705 : 3
قرآن کریم دلیل عدم پذیرش دین الهی از سوی برخی از کافران را چنین معرفی میکند
که کافران میگویند :پدر و مادران ما نیز بر این دین بودهاند .از اين كالم فهميده مىشود كه
توجه به تعليم و تربيت بهویژه اينكه به وسيله والدين صورت بگيرد ،بر اذهان مردم بسيار
ّ
مؤثّر است و اكثر مردم در مرتبه ا ّول تحت تربيت و تعليم پدر و مادر قرار گرفته و افكار و
آداب آنها در قلوب فرزندان به نحو طبيعى ثابت و راسخ مىشود (مصطفوی ،1380 ،ج2

 .)320:پس باید اعتراف کرد که محيط تربيتى خانواده در سرنوشت فرزندان ،فوق العاده
مؤثر است (مکارمشیرازی ،1374 ،ج .)133: 2اگر در دوران کودکی و قبل از شکل گرفتن
شخصیت یک فرد ،کار تربیتی آغاز شود ،بالطبع تربیت موفقتری حاصل خواهد شد (نجفی
خمینی1398 ،ق ،ج .)395: 2والدین باید برای تربیت دینی فرزندان خود برنامه داشته
سن آنها ،زمینه را برای تربیت دینی کودکان شان فراهم کنند (مدرسی،
باشند و متناسب با ّ
1419ق ،ج.)335: 8

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

یکی دیگر از زمینههای چالشبرانگیز در فضای مجازی در عرصه تربیت ،حجم کم

مخرب
برنامههای سالم و متناسب با فرهنگ ملّی و اسالمی ،در مقایسه با حجم برنامههای ّ
فضای مجازی است .حضور مصلحان دلسوز در فضای مجازی را نمیتوان نادیده انگاشت،

شدت فضای مجازی را تحت کنترل خود گرفته است.
مخربانه شیطانصفتان ،به ّ
اّما حضور ّ
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سختگير [گمارده شده] اند از آن چه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمىكنند و آنچه

193

194

فرهنگ رضوی

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396

در مقابله با این چالش ،بهترین راهکار جایگزینی فرهنگی و توسعه و تولید محصوالت
فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی است .ايجاد سايتهايي جامع ،پويا ،بهروز و
چندزبانه درباره آموزههای دینی که بتواند اين آموزهها را تبيين کند و تمام شبهات و سؤاالت
مطرح شده در اين زمينه را پاسخ گويد ،راهکار مهم ديگري است .تربيت جهادگران مجازي
در برابر تهاجم دشمن ،ديگر شيوه تقابل است .اين جهادگران ،بايد آموزشهاي مهارتي الزم
در دو جنبه علمي و فني مانند علوم رايانهاي ،زبان خارجي و  ...را بهطور دقيق و حساب
شده فرا بگیرند .ناگفته نماند که دشمنان براي مقابله با فرهنگ اسالم از پشتوانه مالي و فني
بسياري زيادي بهره ميگيرند که نمود آ ن را ميتوان در تعداد ،تنوع و فناوري سايتها،
کتابها و نرمافزارهاي آنان ديد؛ ولي از آنجا که ما معتقديم بُعد علمي و کالمي شيعه قادر

به پاسخگويي 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 داريم ،به جنگ با
دشمن برويم .اين جهاد را ميتوان از طريق ايجاد وبالگهاي پاسخگويي ،ورود به عرصه
چت و ...پي گرفت .حضرت رضا(ع) میفرمایند:

َر ِح َم اهلل َع ْبدًا أَ ْحيَا أَ ْم َرنَا فَ ُق ْل ُت لَ ُه ف َ
َك ْي َف ُْييِي أَ ْم َر ُك ْم قَ َ
اس فَ ِإ َّن
ال يَتَ َعَّل ُم ُع ُل َ
ومنَا َو يُ َعِّل ُم َها َّالن َ
اس لَ ْو َعل ُِموا ََم ِ
اس َن َك َل ِمنَا َلتَّبَ ُعونَا»؛ خدا رحمت کند آن کس که امر ما را زنده بدارد،
َّالن َ
راوی میگوید :گفتم :چگونه امر شما را زنده بداریم؛ فرمود :با تعلیم علوم ما به مردم،

زیرا اگر مردم زيباييهاي کالم ما را بدانند از آن تبعیت می کنند (ابنبابویه1403 ،ق180 :؛
مجلسی1403 ،ق :ج30: 2؛ ابن بابویه1403 ،ق.)180 :

همچنین فرمودهاند:

اس َو لَ ْم يُبَغ ْ
َر ِح َم اهلل َعبْدًا َحبَّبَنَا إِلَى النَّ ِ
ِّضنَا إِلَيْهِ ْم َو ايْ ُم اللَِّ لَ ْو يَ ْر ُو َ
ون َم َحا ِس َن َك َلمِنَا
يءٍ»؛رحمت خدا بر آن بندهای که ما را
لَ َكانُوا أَ َع َّز َو لَ َما ْاستَ َطا َع أَ َح ٌد أَ ْن يَتَ َعَّل َق َعَليْهِ ْم بِ َش ْ
نزد مردم محبوب گرداند و منفور آنان نکند .به خدا قسم ،اگر محاسن سخن ما را روایت
میکردند ،ارجمندتر بودند و هیچکس نمیتوانست بدانها هیچ نسبتی بدهد (مجلسی،
1403ق ،ج .)348 :75

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...
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همچنین فرمودهاند:

َُوت الُْق ُلوبُ؛ هرکس در مجلسی بنشیند که
ن َج َل َ 
َم ْ
س َْملِسًا ُْييَا فِي ِه أَ ْم ُرنَا لَْ يَُ ْت قَ ْلبُ ُه يَ ْو َم ت ُ

امر ما در آن زنده می شود دل او نمیرد آن روز که دلها 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 بیاموزد و به مردمان آموزش دهد (ابنبابویه1378 ،ق ،ج294 : 1؛ ابنبابویه،
73 :1376؛ الراوندي1407 ،ق278 :؛ طبرسی1385 ،ق257 :؛ مجلسی1404 ،ق ،ج502: 14؛
بحرانی ،1374،ج508 :3؛ مجلسی1403 ،ق ،ج199: 1؛ جزایری1427 ،ق ،ج.)185 :1

این روایات همه بر این مسئله تأکید میکند که توسعه و تولید محصوالت دینی و عرضه
آن در فضای مجازی خود راهکار مهمی در مقابله با از بین بردن چالشهای تربیتی فضای
مجازی است و به نوعی احیای معارف اسالم خواهد بود .همچنین بررسی سیره رضوی نیز
نشان میدهد که امام رضا(ع) در زمان خود با وجود حکامی چون مأمون با تدابیر خود فضای
مناسبی را برای نشر فرهنگ اسالم به وجود آوردند .یکی از روشهای امام(ع) امر به معروف
امت تواکلت األمر باملعروف
بود که پیوسته آن را به اصحاب سفارش میکرد و میفرمود« :إذا ّ

والنّهی 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 (عطاردی1406 ،ق ،ج .)382: 2امام

(ع)

نهتنها مردم را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت میکردند ،بلکه خود نیز به اجرای
این فریضه الهی میپرداختند تا فساد و فحشای دشمن را خنثی کنند .در کتاب ارشاد ذکر
شده است که على بن موسى(ع) در خلوت ،مأمون را بسیار نصیحت میکردند و از خداوند
عزوجل بیم می دادند و کارهاى خالفى را که انجام مىداد ،تقبیح مىکردند (مفید1413 ،ق،
ج.)269: 2
 .4نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی

خطرها و آسيبهاي اينترنت که همه کاربران در معرض آن قرار دارند ،براي کودکان و
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نوجوانان خطري مضاعف محسوب ميشود ،چرا که شرايط سني ،امکان مواجهه درست
با اين خطر را براي آنها مشکلتر ميکند .قرار گرفتن در معرض محتواي هرزهنگارانه،
تنها يکي از اين خطرهاست .در مقابله با این چالش ،یکی از راهکارهای کارآمد ،نظارت
و همراهی والدین با فرزندان در استفاده از فضای مجازی است .بدیهی است که اگر
خودکنترلی از سوی فرزندان و نظارت از سوی والدین نباشد امکان فساد و تباهی فراهم
میشود .حضرت رضا(ع) در این باره میفرمایند:

اس َه ِذ ِه َْ
ان
ل َّالن ُ 
ِإذَا ف ََع َ
اء َو ْارتَ َك َب ُك ُّل ِإنْ َس ٍ
ِن غ ْ ِ
َي ُم َراقَبَ ٍة ِ َل َح ٍد َك َ
ان َما يَ ْشتَ ِهي َو يَ ْه َو ُاه م ْ
ال ْشيَ َ
َسا ُد َْ
ِف َذل َ
ج ِعني؛ زمانیکه مردمان به کارهای ممنوع دست زدند و هرکس هر
ال ْل ِق أَ ْ َ
ِك ف َ
چه دلش خواست عمل کرد ،بدون آن که کسی نظارت کند (در اینصورت) مردم همگی
به فساد و تباهی دچار میشوند (ابنبابویه1378 ،ق :ج99 : 2؛ همان ،1385 ،ج252 :1؛

حکیمی :1380 ،ج.)647 :2

سیره حضرت رضا

(ع)

نیز نمایانگر این مطلب است که ایشان همواره به شکلهاى

گوناگون همچون نامه و پیامهاى شفاهى از دور بر وضعیت فرزندش حضرت جواد

(ع)

نظارت مىکردند و راهنماییهاى الزم را به ایشان ارائه مىدادند .چنانکه پیش از رفتن به
خراسان درباره فرزندانش آن چه شایسته بود ،سفارش فرمودند (حرعاملی1409 ،ق ،ج9
.)463:
بررسیها در سیره رضوی نشان میدهد که نظارت خود یکی از راههای تربیت است
و باید بدان اهتمام گماشت .درباره فضای مجازی نیز یکی از راهکارهای جلوگیری از
آسیبهای محیط ناسالم مجازی ،نظارت و همراهی والدین است .به نظر ميرسد از نقش
چشمگيري که نهاد خانواده ميتواند در اين بين ايفا کند ،غفلت شده است .خانوادهها
ميتوانند نقش زيادي در نظارت بر استفاده فرزندانشان از اينترنت داشته باشند و از گرفتار
شدن آنها در آسيبهاي اينترنتي از جمله هرزهنگاري جلوگيري کنند (نوربخش و موالیی،
 .)133 :1390البته چنانکه قب ً
ال نیز بیان شد ،به این منظور باید سواد رسانهای خانواده را

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

فعاالنه براي در معرض رسانهها قرار گرفتن از آن استفاده ميکنند (پاتر .)17 :1385 ،از
همين منظر ميتوان به نقش خانواده در کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از رسانههاي
جديد اشاره کرد .نظارت کافي از سوي خانوادهها بر استفاده فرزندان شان از اينترنت
وجود ندارد ،زیرا تعداد زيادي از والدين از فعاليتهاي اينترنتي و دسترسي فرزندانشان به
سايتهاي مخرب بياطالعاند.
 .5ترغیب به استفاده کمتر از فضای مجازی و ايجاد جایگزین

امروزه اینترنت در زندگی اجتماعی ،جای دوستان و نزدیکان را گرفته و در حقیقت
جایگزین روابط دوستانه و فامیلی شده است .افرادی که ساعتها وقت خود را در سایتهای
اینترنتی میگذرانند بسیاری از ارزشهای اجتماعی را زیر پا مینهند .چرا که فرد دیگر
فعالیتهای اجتماعی خود را کنار میگذارد و به فعالیتهای فردی روی میآورد« .نتایج
پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است.
برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده میکنند ،به طور قابل مالحظهای با والدین و
دوستانشان ارتباط بیشتری دارند( ».صبوری خسروشاهی .)14 :1386،بررسی محققان نشان
میدهد شاید هیچ گاه کاربران اینترنت از افسردگی و انزوای اجتماعی خود آگاه نباشند و در
صورت آگاهی آنرا تایید نکنند اما ماهیت کار با اینترنت چنان است که فرد را در خود غرق
میکند و مانع از ارتباط اجتماعی او با محیط فیزیکی اطراف می شود .کودکان و نوجوانانی
که بیاندازه در فضای مجازی حضور دارند ،کمتر تمایل به شرکت در جلسات عمومی و
خانوادگی از خود نشان میدهند و تنهایی و ارتباط نداشتن را بر این گونه روابط ترجیح
مدت آثار سوء زیادی را به بار خواهد آورد به طوریکه شاید
میدهند .این مسئله در بلند ّ

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 اینکه محیط تربیتی نقش مهمی

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396

هم ارتقا بخشید .سواد رسانهاي شامل مجموعهاي از چشماندازهاست که مخاطبان به طور
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در تربیت دارد و یکی از راهکارهای قرآن ،هجرت از محیط کفر ،به محیطهای توحیدی

ىف َْ
ريا َو َس َعه»؛ و هر كه
است ،چنانکه میفرمایدَ « :و َمن ي ُه ِ
جي ْد ِ
اج ْر ِ
ال ْر ِ
ىف َسب ِ
ِيل اهلل َ
َما َكثِ ً
ض ُم َراغ ً

در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاههاى فراوان و گشايش ها خواهد يافت(النساء)100،

در برخی موارد الزم است که انسان محیط بد را رها و به محیط سالم هجرت کند .چنانکه
در مقام عمل عدهای از مومنان در طول تاریخ ،از محيط زندگى خارجى خود بيرون آمده
و به سوى محيط سالم و دينى هجرت کرده ،و براى ادامه زندگى خود و عائله خودّ ،
محل
امن و مساعدى انتخاب كرده ،تا بىمانع براى اجراى برنامه الهى و دينى خود موفّق باشد.
آرى محيط تاريك و آلوده بزرگترين مانع از رشد معنوى و پيشرفت روحى انسان است
و از اين لحاظ هجرت به دارالكفر{اگر مانع از اجراي برنامههاي الهي و ديني انسان شود}
ممنوع و از معاصى كبيره شمرده شده است (مصطفوی،1380 ،ج .)24:با این توضیح ،به نظر
میرسد یکی از راهکارهای بهبود محیط تربیتی فرزندان ،ترغیب به استفاده کمتر از فضای
مجازی و حضور بیشتر در محیطهای حقیقی و فیزیکی و شرکت در بازیهای گروهی
باشد .حضرت رضا(ع) در توصیهای به حضرت عبدالعظیم(ع) فرمودند« :به دوستان من بگو
راه نفوذ شیطان را بر خود ببندند» (مفید1414 ،ق .)247 :حال اگر فضای مجازی به میدانی
برای تخریب معنویتگرایی کودکان و نوجوانان و عرصهای برای پیشبرد اهداف شیطانی
حد امکان از حضور بیدلیل در فضای مجازی جلوگیری
تبدیل شده است ،بهتر است تا ّ
شود تا زمینههای الزم برای رفع آسیبهای فضای مجازی فراهم شود.

از طرفی حضور زیاد در فضای مجازی ،کودکان و نوجوانان را با مشکل اجتماعی
نشدن و گوشهگیری مواجه میکند ،در حالی كه بررسی سخنان و سیره حضرت رضا

(ع)

نشان میدهد ،ایشان هماره به صله رحم و گسترش روابط بین افراد جامعه تاکید داشتهاند.
حضرت رضا(ع) در اینباره میفرمایند:

َ
ُ
الر ِح ِم ف ََم ْن
ِإ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل أَ َم َر بِثَ َلثَ ٍة َم ْق ُر ٍ
ون بَِها ثَ َلثَ ٌة أ ْخ َرىَ ....و أ َم َر بِاتِّ َقا ِء اهلل َو ِص َل ِة َّ
ح ُه لَْ يََّت ِق اهلل َع َّز َو َجلَّ؛ خدای بزرگ به سه کار فرمان داده است که باید با سه
لَْ يَ ِص ْل َر ِ َ

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

روابط خانوادگی را رعایت نکند به تقوای الهی دست نیافته است (ابنبابویه ،1362 ،ج1
156:؛ همان1378 ،ق ،ج258: 1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج.)25: 9

این روایت و سایر سخنان حضرت در این باره (ر.ک:ابن بابویه1378 ،ق ،ج،255 :1
مفید1414 ،ق )247 :و همچنین بررسی نمونههای عینی در سیره حضرت (ر.ک :منسوب
به امام رضا(ع)1406 ،ق ،ج 153-160 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج )463 :9خود به وضوح
اهمیت ارتباط با دیگران و اجتماعی بودن را بیان میدارد .لذا ترغیب به استفاده کمتر از
فضای مجازی و حضور در محافل اجتماعی و خانوادگی خود به عنوان یک راهکار در
مقابله با آسیبهای فضای مجازی مطرح خواهد بود.
 .6تقویت عقاید و باورهاي ديني

بهترين راهکاری که در مواجهه با آسیبها و چالشهای فضای مجازی میتوان ارائه داد،
تقويت عقايد و باورهاي ديني است .اين تقويت و استحکامبخشي ،بهويژه درباره باورهايي
که دشمن روي آنها تمرکز بيشتري کرده و سعي در تخطئه و يا به انحراف کشيدن آنها
دارد ،ضروريتر به نظر ميآيد .اين راهکار ،عمومي است و هر انسان متعهدي باید خود را
مجهز به اين سالح کند .در حقیقت در مقام تربیت باید چنان تربيت شويم كه فساد محيط و
جامعه در ما تأثير نگذارد (قرائتی ،1383 ،ج .)179: 3یکی از کارآمدترین راهها برای مقابله
با نکات منفی فناوری اطالعات در فضای مجازی تربیت افراد براساس اخالق اسالمی و
دینی است که افراد از درون کنترل میشوند .یعنی التزام قلبی پیدا میکنند که به طرف کارها
یا موارد ناشایست نروند .قرآن مجید یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر(ص) را تزکیه نفوس
و تربیت انسانها و پرورش اخالق حسنه میداند ،جاییکه در سوره جمعه آیه  ۲میفرماید:
ُه َو الَّذی بََع َث فِی ُْ
تاب َو ْال ْ
ِک َم َة
ال ِّمِّی َ
نی َر ُسو ًال ِم ْن ُه ْم یَ ْت ُلوا َع َل ْی ِه ْم آیاتِ ِه َو یُ َز ِّکی ِه ْم َو یُ َعِّل ُم ُه ُم الْ ِک َ

نی؛ او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی
ِن قَ ْب ُل لَفی َض ٍ
الل ُمب ٍ
َو ِإ ْن کانُوا م ْ
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کار دیگر همراه باشد ....و به تقوای الهی همراه با صله رحم امر فرموده است پس هرکس
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از خود آنها برانگیخت که آیات خود را برآن ها میخواند و آنها را تزکیه میکند و به
آنان کتاب و حکمت میآموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند (الجمعه.)2،

این آیه و تأکیدهای پی در پی قرآن مجید ،دلیل روشنی بر اهمیت پرورش اخالق و تزکیه
نفوس است .در واقع نظر تربیتی اسالم این است که ابتدا باید به تربیت افراد همت گماشت
تا جامعه هم تربیت شود ،زیرا این افراد هستند که جامعه را میسازند .از طرفی اسالم
صحیح بودن و کارآمد بودن این روش را نیز در عمل به اثبات رسانده است .به طوریکه
مدت زمانی نه چندان طوالنی ،تمدنی پویا ایجاد کرده است (طالقانی ،1362 ،ج.)413: 1
در ّ
اگر کاربر فضای مجازی سخن امام رضا(ع) را که میفرمایند:

ال فَفِي ِه َص َل ُح الْعِبَا ِد َو بََقا ُؤ ُه ْم َو لَُ ْم ِإلَْي ِه َْ
ار َك َو تَ َع َ
اج ُة الَّ ِت
ل َما أَ َح َ
ِإنَّا َو َج ْدنَا ُك َ
ال َ
ل اهلل تَبَ َ
ِن َْ
اء
َل يَ ْستَ ْغنُ َ
ون َع ْن َها َو َو َج ْدنَا الَُْ َّر َم م َ
اج َة بِالْعِبَا ِد ِإلَْي ِه َو َو َج ْدنَ ُ
ال ْشيَا ِء َل َح َ
اه ُم ْف ِسدًا َداعِيًا الَْفنَ َ

َو الَْ َل َك؛ ما دانستیم که هرچه را خدای بزرگ حالل کرده است صالح و بقای بندگان در
آن است و بدان نیاز دارند و از آن بینیاز نیستند و دانستیم که هر چیز را که حرام و ممنوع

کرده است نیازی بدان نیست و فسادانگیز است و به نابودی میکشاند (ابنبابویه:1385 ،
279؛ حرعاملی1409 ،ق،ج51 :25؛ مجلسی1403 ،ق،ج93 :6؛ حکیمی ،1380،ج.)173 :4

به یاد داشته باشد و بدان التزام عملی نیز پیدا کند ،هرگز در معرض خطرات و آسیبهای
فضای مجازی قرار نخواهد گرفت .زیرا اگر انسانها بهویژه کودکان و نوجوانان ،معتقد و
متخلق به اخالق دینی تربیت شوند ،ملکههای اخالقی نهادینه شده در وجود فرد او را از
رفتارهای ضد اخالقی در فضای واقعی و مجازی برحذر خواهد داشت .اگر فضای مجازی
را مقید به حوزه دین کنیم در این صورت کاربران و ساکنان این دنیای مجازی متاثر از
آموزههای دینی صبغههای اخالقی خود را خواهند داشت که تجاوز به حریم دیگران و
مشاهده صور قبیحه و ورود به کازینوها و قمارخانههای مجازی را برخود حرام میدانند .در
این صورت بروز و ظهور ملکات اخالقی که ثمره تقوا و پرهیزکاری است در فضای دینی
مجازی قابل درک و مشاهده خواهد بود .برای یک متدین پذیرش اصول اخالق و فناوری

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

لذا عمل و پایبندی به این اصول در فضای دینی مجازی از او یک متخلق به اخالق فناوری
میسازد.
بررسی سیره حضرت رضا(ع) نشان میدهد که ایشان تاکید زیادی بر مسئله تقویت عقاید
داشتهاند .حضرت رضا(ع) در هر فرصتی سعی کردند تا پایههای عقاید و باورهای مخاطبان
را محکم کرده و با استفاده از همین عامل مهم تحول عظیمی در فرهنگ جامعه زمانه
خودشان ایجاد کردند .برگزاری جلسات خانگی(ابنبابویه1378 ،ق ،ج ،)172 :12حضور در
میان مردم و پاسخگویی به سواالت آنها ،سفر به بصره و کوفه (ابنالفقيه1416 ،ق-259 :
 )240و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در آنجا ،حضور موثر در مناظرات (راوندی،
1409ق ،ج341-351: 1؛ طبرسی1422 ،ق414-418 :؛ دینوری401 :1368 ،؛ مسعودی،
1409ق ،ج432 :3؛ ذهبی1413 ،ق ،ج )25 :14و ...همه و همه به این نکته داللت دارد
که حضرت در هر فرصتی برای استحکام پایه های اعتقادی باورهای مخاطبان بهره بردهاند
و این مهم خود میتواند به عنوان یک راهکار کارآمد و موثر در مواجهه با فضای مجازی
شبیهسازی و الگوبرداری شود.
 .7بصیرتبخشی و آگاهی دادن به کاربران

«بصیرت» در اصطالح عبارت است از آن معرفتی که انسان به واسطه آن میان حق و

باطل در امور دینی و دنیوی تمیز مىگذارد( .طوسی1414 ،ق ،ج .)205: 6یکی از آیات

مهم در خصوص بصیرت آیه «قُ ْل ِ
حان
ري ٍة أَنَا َو َم ِن اتَّبَ َع 
ي أَ ْد ُعوا ِإ َل اهلل َعل 
هذ ِه َسبيل 
ين َو ُس ْب َ
ى بَص َ
ني»؛ بگو :اين است راه من ،كه من و هر كس(پيروىام) كرد با بينايى
ِن الُْ ْش ِرك َ
اهلل َو ما أَنَا م َ

به سوى خدا دعوت مىكنيم ،و من ّزه است خدا و من از مشركان نيستم (یوسف.)108 ،
طبرسی در ذیل این آیه بصیرت را به معنی «يقني و معرفة و حجة قاطعة ال على وجه التقليد»

ذکر کرده است (طبرسی ،1372 ،ج .)411: 5همچنین قرآن کریم در مورد ارزش بصیرت
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نه تنها سخت و دشوار نیست که آن را سازگار با طبع و عقاید خود میداند.
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میفرمایدَ « :و َما يَ ْستَ ِوى َْ
ى َو الْبَ ِصريُ»؛ و نابينا و بينا يكسان نيستند (فاطر .)19 ،یا در
ال ْع َم 
آیه دیگری خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوى َْ
ري أَف ََل تَتَ َف َّك ُرونَ»؛
ال ْع َمى َو الْبَ ِص ُ

بگو :آيا نابينا و بينا يكسان است؟ آيا ّ
تفكر نمىكنيد (االنعام .)50 ،همچنین قرآن کریم یکی

ِآيات َربِّ ِه ْم لَْ
ين ِإذا ذ ُِّك ُروا ب ِ
از صفات عبادالرحمان را بصیرت و بینش دقیق بیان فرمودهَ « :و الَّ ِذ َ

َي ُِّروا َع َل ْيها ُص ًّما َو ُع ْميانًا»؛ بندگان رحمان چون متذكر آيات پروردگارشان مىشوند و حكمت

و موعظهاى از قرآن او و يا وحى او مىشنوند ،كوركورانه آن را نمىپذيرند (الفرقان)73،
و بدون اينكه تفكر و تعقل كنند بيهوده و بى جهت ،دل به آن نمىبازند ،بلكه آن را با
بصيرت مىپذيرند و به حكمت آن ايمان آورده به موعظه آن متعظ مىشوند و در امر خود،
بر بصيرت و بر بيّنهاى از پروردگار خويشاند (طباطبایی ،1374 ،ج .)244: 15امام رضا

(ع)

اصلیترین عبادت را اندیشیدن و بهرهورى از خرد مىداند و میفرماید« :لیست العبادة کثرة

الصلوة ،وانّا العبادة کثرة التّفکر ىف امر اهلل»؛ عبادت ،زیادى روزه و نماز نیست؛ بلکه بسیار
الصیام و ّ
ّ

ِل
اندیشیدن در امر خداوند است (ابنبابویه ،1378 ،ج .)156: 1همچنین ميفرمایند« :الْ َعام ُ

ي ِإ َّل بُ ْعدًا َع ِن َّ
َي َّ
الط ِريق»؛ آن کس که بدون
الط ِر ِ
الس ْ ِ
السائِ ِر َع َلى غ ْ ِ
َع َلى غ ْ ِ
يق َل يَ ِز ُ
َي بَ ِص َ
يد ُه ُس ْر َع ُة َّ
ري ٍة َك َّ

بصیرت دست به کاری زند به کسی ماند که در بیراهه سیر کند هرچه تندتر گام بردارد از راه
دورتر میشود (منسوب به علیبن موسیالرضا(ع)1406 ،ق381 :؛ برقی1413،ق ،ج198: 1؛
کلینی ،1365 ،ج .)198 :1حضرت علی(ع) از دست دادن چشم را آسانتر و کم ضررتر از
ريةِ».؛ چشم سر را از دست
ِن فَ ْق ِد الْبَ ِص َ
فقدان دانایی میشمارند و میفرمایند« :فَ ْق ُد الْبَ َص ِر أَ ْه َو ُن م ْ

دادن آسانتر است تا چشم دل (ليثى واسطى358 :1376 ،؛ تمیمیآمدی1410 ،ق.)481 :

یکی از دیگر راهکارهای کارآمد مقابله با چالشهای تربیت در فضای مجازی،
بصیرتبخشی و آگاهی دادن به کاربران است .بسیار واضح و روشن است که بسیاری
از فعالیتهای تخریبگرایانه فرهنگی-مذهبی که در فضای مجازی صورت میپذیرد،
از سوی جبهه دشمنان اسالم و دین و معنویت طراحی و عرضه شده است و هدف آنها
نیز دور کردن کاربران مسلمان از معارف ناب اسالم و روی آوردن به اسالم آمریکایی و

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

این مسئله را به خوبی بداند ،در مقابل آن جبهه گرفته و هرگز تحت تاثیر اینگونه آسیبها
قرار نخواهد گرفت.
 .8بهرهگیری از اصول تربیتی اسالمی

از دیگر راهکارهای تربیت در فضای مجازی ،بهرهگیری از اصول تربیتی اسالمی است.
بررسی آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) ،اصول و ضوابط و قواعد بسیاری را در عرصه
تربیت تبیین میکند که همین اصول میتواند در عرصه تربیت در فضای مجازی نیز مورد
استفاده قرار گیرد .اصولی مانند تشویق ،تنبیه ،تکرار ،تذ ّکر و . ...در این روش والدین و

مربیان میتوانند با توجه به شرایط مخاطب او را به استفاده بهینه از فضای مجازی تشویق
کنند و در صورت نیاز او را مورد بازخواست و تنبیه قرار دهند .در واقع هنگامی که فرزندان
از جنبههای مثبت اینترنت استفاده میکنند مورد تحسین قرار گیرند تا در دفعات بعدی به
این روند ترغیب شوند.
تشويق و تنبيه

در قرآن کریم ،تشویق و تهدید در بسیاری از موارد در کنار هم قرار دارند ،قرآن کریم

آم َن َو أَ ْص َل َح فَال َخ ْو ٌف
درباره پیامبران میفرماید« :و ما نُ ْر ِس ُل الُْ ْر َسل َ
رين َو ُم ْن ِذ َ
ني ِإ َّال ُمبَ ِّش َ
رين ف ََم ْن َ

َع َل ْي ِه ْم َو ال ُه ْم َْي َزنُون»؛ و ما پيامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمىفرستيم،

پس كسانى كه ايمان آورند و نيكوكارى كنند بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد
(االنعام.)48،
تشويق در كنار تهديد ،یکی از شيوههاى تربيتى قرآن کریم است (قرائتی ،1383 ،ج2
 .)392:گاهی ابتدا مسئله تشویق برجسته شده و پس از آن تنبیه مطرح شده است و گاهی
به تناسب آیات و فضای سخن مسئله به عکس طرح شده است .تشويق نيكوكاران به
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تضعیف عقاید کاربران است .حال اگر کاربری که قصد استفاده از فضای مجازی را دارد،
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دنبال تهديد بدكاران ،يك اصل تربيتى دانسته است (همان ،ج .)477: 1در واقع میتوان
گفت که ارشاد و تربيت ،بر دو پاي ه بيم و اميد و كيفر و پاداش استوار است (همان ،ج3
 .)261:تشويق و تنبيه ،هر دو ،سازنده و تربيت كنندهاند( ،همان ،ج )214: 4اّما بر اساس آیه
جاء ب َْ
ِال َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر
160سوره انعام ،در شيو ه تربيتى اسالم ،تشويق ده برابر تنبيه استَ « .م ْن َ
أَ ْم ِ
ِالسِّيئَ ِة فَال ُْيز 
ون»؛ هر كس كار نيكى بياورد ،ده برابر
ى ِإ َّال ِم ْث َلها َو ُه ْم ال يُ ْظ َل ُم َ
جاء ب َّ
ثالا َو َم ْن َ

آن [پاداش] خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد ،جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم
نرود (االنعام .)160،در حقیقت جایگاه تشویق در نظام تربیتی اسالم ،واالتر و از اهمیت
ِ
تربیتی اسالمی ،تشويق بايد بيش از تنبيه و مجازات باشد
بیشتری برخوردار است .در کار
(قرائتی ،1383،ج .)204: 5البته تشویق دارای مراحلی است که در تشویق باید رعایت شود.
برای تأثیر بیشتر ،شيو ه تبليغ و تشويق ،بايد مرحلهاى باشد (همان ،ج .)361: 2نکته دیگر در
مورد تشویق ذکر این مطلب است که تشويقها الزم نيست ،هميشه ما ّدى باشد ،بلکه گاهى

تشويق معنوى كارسازتر است (همان ،ج )138: 5و در همین راستا باید در نظر داشت که
تشویق کردن و پاداش دادن باید به سرعت انجام گيرد ،ولى در كيفر دادن و تنبیه نباید عجله
كرد (همان ،ج .)221: 7در کار تربیتی همیشه تشویق و محبت کارساز نیست( ،همان ،ج:9
 )315و گاهی در تربيت ،تهديد هم الزم است( .همان  )172:در حقیقت براساس برخی

آیات قرآن؛ قهر ،بىاعتنايى و بايكوت ،از شيوههاى تربيتى براى متخلّفان و مجرمان بیان
شده است (همان ،ج .)158: 5البته باید توجه داشت که تنبيه بايد بعد از تذ ّكر باشد (همان،

ج.)374: 8

ي ِّس ُن َْ
ال َس َن َو يُ َق ِّوي ِه
حضرت رضا(ع) در سخنی در توصیف پیامبر اکرم(ص) میفرمایندَ « :و َُ

ِيح َو يُو ِهنُه»؛ پیامبر(ص) کار نیک را نیک میشمرد و تشویق و تقویت میکرد و کار
َو يُ َقِّب ُح الَْقب َ
زشت را زشت معرفی میکرد و به نکوهش آن میپرداخت (ابنبابویه1378 ،ق ،ج318: 1؛

ابن بابویه1403 ،ق82 :؛ بحرانی1411 ،ق ،ج175 :1؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)151: 16

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

یکی دیگر از اصول تربیتی اسالم تکرار است .از آنجا که نفس آدمی بسیار غافل است
و خیلی زود از مسیر تربیتی خود منحرف میشود ،مسئله تکرار در مسائل تربیتی بسیار
حائز اهمیت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد .توضیح بیشتر اینکه زمانی مربّی در کار

خود موفق خواهد بود که نکات و تذکرات تربیتی خود را دایم تکرار کند تا این تذ ّکرات
با تمرین زیاد در دل و جان مخاطب نفوذ کند .در واقع تکرار در هدایت و تربیت الزم و

ضروری است (قرائتی ،1383 ،ج .)386 :2از آن جا که تذ ّکر و تکرار از اصول مهم تربیت

است ،در قرآن کریم نیز تذ ّکرات الهی با تداوم و تکرار همراه است ،در واقع تذ ّكر و تربيت

مالزم يكديگراند (همان ،ج .)424: 7درباره تذ ّکر باید گفت که تذ ّکر لحظهای کارساز

نیست ،زیرا به طور مثال هر مجرمی برای یک لحظه متذ ّکر مىشود ،پس تذ ّكر بايد استمرار
داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود (همان ،ج.)506 :9
با توجه به آنچه بیان شد ،بهرهگیری از روشها و اصول تربیتی اسالم که از تدبر در
آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) قابل استخراج است ،میتواند به عنوان راهکارهای

تربیتی در استفاده از فضای مجازی نیز مورد استفاده قرار گیرد .والدین و مربیان میتوانند
برای استفادههای مفید متربیان از فضای مجازی تشویقهای مادی و معنوی در نظر بگیرند یا
در عرصه بصیرت بخشی و ارتقای سطح فرهنگ از روشهای تکرار و تذکر بهرهمند شوند.
این روش های موثّر به ندرت راه را برای تربیت صحیح کودکان و نوجوانان فراهم میآورد.
نتایج و یافتهها

امروزه ارتباط کودکان و نوجوانان با فضای مجازی و تاثیرپذیری آنان از این فضا ،امر

تربیت دینی و اجتماعی را با چالشهای فراوانی روبهرو کرده است.
برخی از ویژگیهای فضای مجازی از قبیل خاستگاه غربی داشتن فضای مجازی ،نامحدود
بودن و عدم کنترل ،تضاد فرهنگها ،نبود امنیت اطالعاتی و در خطر بودن حریم خصوصی
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تكرار و تذكر
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کاربران ،مجازی بودن حقیقت در فضای مجازی و عدم تشخیص هویت ،گسترش جرایم
علیه عفت و اخالق عمومی ،و ...زمینه را برای تخریب کار تربیت فراهم آورده و باعث
اخالل در روند اخالقی فرزندان شده است.
از جمله برخی از اختالالت اخالقی کودکان و نوجوانان در ارتباط با فضای مجازی
میتوان به خشونتافزایی ،شهوتپراکنی و ترویج فرهنگ برهنگی ،گوشهگیر کردن فرزندان
و اجتماعی نشدن و ...اشاره کرد.
بررسی آیات قرآن کریم همزمان با کاوش در سیره رضوی نشان میدهد که برخی از
مهمترین راهکارهای تربیت در فضای مجازی و مقابله با آسیبهای آن به شرح ذیل قابل
ارائه است :فرهنگسازی استفاده بهینه و درست از امکانات فضای مجازی ،آشنا کردن
متولیان تربیت با خطرات فضای مجازی ،تولید و گسترش تولیدات فرهنگی متناسب با دین
در فضای مجازی ،نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی ،ترغیب به
استفاده کمتر از فضای مجازی و جایگزین کردن فعالیتهای گروهی و اجتماعی ،تقویت
عقاید کاربران ،بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و استفاده از روشها و اصول

تربیتی اسالم مانند تشویق ،تنبیه ،تکرار ،تذ ّکر و...

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی.

ابراهیمآبادی ،حسین (« ،)1390وب کارکردهای اجتماعی و مالحظات فرهنگی» ،مجموعه مقاالت فضای

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

ابن أبي الحديد ،عبدالحميد بن هبهاهلل (1404ق) ،شرح نهج البالغة البن أيب احلديد ،قم :مكتبة آية اهلل املرعشي
النجفي.

ابنبابويه ،محمدبن على(1413ق) ،اعتقادات اإلماميه ،قم :كنگره شيخ مفيد.
____________ _ ( ،)1376امالی ،تهران :کتابچی.

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

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

_______________ (1395ق) ،كمال الدين و متام النعمة ،ج ،2تهران :اسالمیه.

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

ابنشعبه حرانى ،حسن بن على(1404ق) ،حتف العقول ،قم :جامعه مدرسین.
ابنمنظور ،محمدبن مکرم(1414ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر.

احمدى ميانجى ،على(1426ق) ،مكاتيب األئمة عليهم السالم ،قم :دارالحدیث.
اسماعيلي يزدي ،عباس( ،)1381فرهنگ تربيت ،قم :انتشارات دليل ما.

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

اميني ،ابراهيم( ،)1382اسالم و تعليم و تربيت ،تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسالمي ايران.

باقری اصل ،رضا(« ،)1390تبيين قانون جرايم رايانهاي» ،مجموعه مقاالت فضای مجازی مالحظات
اخالقی ،حقوقی و اجتماعی ،یونس شکرخواه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.89-98 :

بحرانى ،سيد هاشمبن سليمان( ،)1374الربهان يف تفسري القرآن ،قم :مؤسسه بعثت.

حممد و آله األطهار عليهم السالم ،قم :مؤسسة
_________________ (1411ق) ،حلية األبرار يف أحوال ّ

املعارف اإلسالمية.
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قرآن کریم ،ترجمه آيت اهلل مكارم شيرازي.

منابع و مآخذ
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بروجردى ،آقا حسين( ،)1386جامع أحاديث الشيعة ،تهران :انتشارات فرهنگ سبز.

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

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

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

.5-27 :68

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

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

جزائرى ،نعمتاهلل (1427ق) ،رياض األبرار يف مناقب األئمة األطهار ،بیروت :مؤسسة التاريخ العريب.

جهانگرد ،نصراهلل و محسن پازری(« ،)1390توسعه 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) ،التفسري الواضح ،چاپ دهم ،بيروت :دار اجليل اجلديد.

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

حر عاملى ،محمدبن حسن( ،)1380اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ،تهران :انتشارات دهقان.

______________ 1414(،ق) ،هداية األمة إىل أحكام األئمة عليهم السالم ،مشهد :آستانة الرضوية

املقدسة ،جممع البحوث اإلسالمية.

________________ (1409ق) ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم.

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

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

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

حلوانی ،حسينبن محمد (1408ق) ،نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر ،قم :مدرسة اإلمام املهدي(عج).

خامنهای ،سیدعلی(« ،)1391سخنراني در جمع مردم خراسان شمالي» ،www.khamenei.ir ،تاریخ

مشاهده.1394/10/25 :

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

مالحظات اخالقی ،حقوقی و اجتماعی ،یونس شکرخواه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.33-45 :

خیری ،حسن( ،)1389دین ،رسانه ،ارتباطات اجتماعی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

دولت ،محمدعلی( ،)1391مبانی انسانشناختی و غایتشناختی تربیت در قرآن و حدیث ،تهران :پارس
کتاب.

راغب اصفهانی ،حسینبن محمد(1404ق) ،املفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارالعلم.
راوندى كاشانى ،فضل اهلل(بیتا) ،النوادر ،قم :دارالكتاب.

رحيميان ،محمدحسن ،محمدتقي رهبر( ،)1380آيين تزكيه ،قم :بوستان كتاب.

شحات خطیب ،محمد(1415ق) ،اصول الرتبیة االسالمیة ،ریاض :داراخلرجیی.

شكوهي ،غالمحسين( ،)1372تعليم و تربيت و مراحل آن ،چاپ سوم ،مشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوي.

صبوری خسروشاهی ،حبیب( ،)1386بررسی آسیبهای اجتماعی اینترنت ،تهران :دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی.

صیادی ،ابوالقاسم( ،)1384انقالب اسالمی و چالشهای جهانی شدن فرهنگ ،زنجان :نشر نیکان کتاب.

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

طباطبايى ،سيد محمد حسين( ،)1374المیزان فى تفسير القرآن ،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،
چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

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

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

______________ ( ،)1372جممع البيان يفتفسري القرآن ،ج ،10به کوشش محمد جواد بالغي ،تهران:

انتشارات ناصر خسرو.

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

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

عروسى الحويزى ،عبد علىبن مجعة(1415ق) ،تفسری نورالثقلنی ،قم :اسماعیلیان.
عطاردی ،عزیزاهلل(1406ق) ،مسند االمام الرضا(ع) ،مشهد :آستان قدس.

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

عياشى ،محمد بن مسعود(1380ق) ،تفسري العياشي ،تهران :املطبعة العلمية.

فراهیدی ،خلیلبن احمد(1409ق) ،العنی ،تحقيق مهدي مخزوعي و ابراهيم السامري ،قم :مؤسسة دار اهلجرة.
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دلشاد تهراني ،مصطفي( ،)1385سيري در تربيت اسالمي ،چاپ سوم ،تهران :دریا.
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فيضكاشانى ،محمدبن محسن (1415ق) ،تفسري الصايف ،تهران :مكتبه الصدر.

__________________ ( ،)1371نوادر األخبار فيما يتعلق بأصول الدين ،تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقيقات فرهنگى.

قائمي ،علی( ،)1370زمينه تربيت ،چاپ هفتم ،قم :انتشارات اميري.

قرائتى ،محسن( ،)1383تفسري نور ،چاپ یازدهم ،تهران :مركز فرهنگى درسهايى از قرآن.
قمى ،علىبن ابراهيم(1404ق) ،تفسري القمي ،قم :دار الكتاب.

كلينى ،محمدبن یعقوب( ،)1365الكايف ،تهران :دار الكتب اإلسالمية.

لودين ،شهين( ،)1383كاربرد دريچههاي پنهان تربيت ،مشهد :انتشارات واسع.
ليثى واسطى ،علىبن محمد( ،)1376عيون احلكم و املواعظ ،قم :دار الحديث.

مایر ،فردریک ( ،)1374تاریخ اندیشههای تربیتی ،ج ،1ترجمه علی اصغر فیاض ،تهران :سمت.

مجلسى ،محمدباقر (1403ق) ،حبار األنوار ،بیروت :دار إحياء الرتاث العريب.

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

محمدی ،محمدجواد(« ،)1390فضای 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 حمىب احلسني.

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

مطهري ،مرتضي( ،)1386تعليم و تربيت در اسالم ،چاپ پنجاه و يكم ،تهران :صدرا.

مفید ،محمد بن محمد(1413ق) ،اإلرشاد ،قم :کنگره شیخ مفید.

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

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

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

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

نجفى خمينى ،محمد جواد( 1398ق) ،تفسير آسان ،تهران :انتشارات اسالميه.

نوربخش ،یونس و محمدمهدی موالیی(« ،)1390هرزهنگاري اينترنتي در ايران و نقش خانواده در کنترل
آن» ،مجموعه مقاالت فضای مجازی مالحظات اخالقی ،حقوقی و اجتماعی ،یونس شکرخواه ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.122-137 :

راهکارهای تربیت دینی در فضای ...

واترز ،استفان( ،)1386اينترنت و پيامدهاي اجتماعي آن ،ترجمه مريم مشايخ ،تهران :شرکت سهامي

کتابهاي جيبي.

یاوری وثاق ،مهدیه ( ،)1391نقش رسانه در آگاهیبخشی سیاسی و اجتماعی .قم :مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما.

سال پنجم ،شمارة نوزدهم ،پاییز 1396

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