
   جعبه هاي کوچک و حواس هاي پرت
خاله محبوبم، خاله لِن، وقتي بيش از 80 سالش بود، برايم 
گفت که وفق  يافتن با همه چيزهايي که در طول زندگي اش 
جديد بوده اند - هواپيماي جت، س��فر به فضا، پالس��تيک 
و غيره- برايش چندان مش��کل نبوده، اما نمي توانس��ته به 
ناپديدش��دن چيزهاي قديمي عادت کند. گاهي مي گفت: 
»چي به سر اون  همه اسب اومد؟« او که در سال ۱8۹۲ متولد 

شده بود، در لندني پر از درشکه و اسب بزرگ شده بود. 
خود من نيز احساس��ات مش��ابهي دارم. چند س��ال پيش 
داشتم با برادرزاده ام ليز در ميل لِين قدم مي زدم؛ مسيري 
در نزديکي خانه اي در لندن که در آن بزرگ شده ام. روي پل 
راه آهني توقف کردم که در کودکي، عاشق خم شدن از روي 
نرده هاي آن بودم. از آنجا عبور چندين قطار برقي و ديزلي را 
تماشا کردم و پس از چند دقيقه ليز که بي طاقت شده بود، 
پرسيد: »منتظر چي هس��تي؟« گفتم: » منتظر يک قطار 
بخارم. ليز طوري نگاهم کرد که انگار ديوانه ام.« گفت: »عمو 

اليور، 40 سال بيشتره که ديگه قطار بخار وجود نداره.«
من به  خوبي خاله ام با برخي جنبه هاي تجدد کنار نيامده ام. 
ش��ايد به  اين دليل که آهنگ تغييرات اجتماعي مرتبط با 
پيش��رفت هاي فناورانه بيش از اندازه س��ريع و عميق بوده 
اس��ت. نمي توانم به ديدن بي ش��مار آدمي عادت کنم که 
در خيابان ب��ه جعبه هايي کوچک چش��م دوخته اند يا آنها 
را جلوي صورتش��ان گرفته ان��د و بي محابا قدم در مس��ير 
حرکت ماش��ين ها مي گذارند، بدون اينکه هيچ ارتباطي با 
پيرامونشان داشته باشند. اين گونه حواس پرتي و بي توجهي 
بيش  از هميش��ه، زماني دلواپس��م مي کند که پدر و مادر 
جواني را مي بينم در حالي  که کودکانشان را راه مي برند يا 
کالسکه  اش را هل مي دهند، به گوشي هايشان خيره شده اند 
و به فرزندان خود بي اعتنايي مي کنند. اين کودکان که قادر 
نيس��تند توجه والدين خود را جلب کنند، حتماً احس��اس 
ناديده گرفته شدن مي کنند و مطمئناً در سال هاي آتي آثار 

آن را بروز خواهند داد. 
   اين ابزارک هاي بدشگون!

فيليپ راث در رم��ان »روح بيرون رانده« که س��ال ۲00۷ 
منتشر شد، از اين س��خن مي گويد که نيويورک تا چه حد 
در ديدگان نويسنده اي گوش��ه گير که يک دهه از اين شهر 
دور بوده، تغييرات راديکال کرده است. او مجبور مي شود در 
پيرامون خود، ناخواسته مکالمات موبايلي ديگران را بشنود 
و حيرت مي کند که » در اين ۱0 سال چه اتفاقي افتاده که 
در نتيجه اش، ناگهان اين  همه حرف براي گفتن هست، اين 
 همه حرف آن هم اينقدر واجب که نمي شود براي گفتنش 
صبر کرد؟... من نمي توانس��تم بفهمم که چطور کسي که 
نصف اوقات بيداري اش را راه مي رود و با تلفن حرف مي زند، 

مي تواند باور داشته باشد که هنوز حيات بشري دارد.«
اين ابزارک ها که در همان سال ۲00۷ نيز بدشگون بودند، 

اکنون ما را در واقعيتي مجازي غرق کرده اند که فشرده تر، 
جذاب تر و حتي ضدانس��اني تر از قبل اس��ت. من هر روز با 
ناپديدشدن تمام وکمال نزاکت هاي قديمي روبه رو مي شوم. 
زندگي اجتماعي، زندگي محله اي و توجه به افراد و چيزهاي 
پيرامون آدمي عمدتاً ناپديد ش��ده اس��ت؛ دس��ت کم در 
ش��هرهاي بزرگ اين اتفاق افتاده اس��ت، يعن��ي جايي که 

اکثريت جمعيت بي وقفه به گوشي هايشان رو مي آورند. 
   دنياي قشنگ خصوصي مان کجاست؟

ام��روزه همه چيز به ص��ورت بالق��وه عمومي اس��ت: افکار 
آدم، عکس ه��اي او، حرکاتش و خريدهاي��ش. هيچ حريم 
خصوصي اي باقي نمانده است و آشکارا، در جهاني که وقف 
استفاده بي وقفه از شبکه هاي اجتماعي شده است، اشتياق 
کمي نيز براي آن وجود دارد. هر دقيقه، هر ثانيه، بايد با در 
دست  داشتن گوش��ي بگذرد. آنهايي که به دام اين جهان 
مجازي افتاده اند هرگز تنها نيس��تند، هرگز قادر نيس��تند 
تمرکز کنند و از زندگي در سکوت و به شيوه خودشان لذت 
ببرند. آنها تا حدود زيادي خوش��ايندي ها و دستاوردهاي 
تمدن را واگذار کرده ان��د: »انزوا و فراغت، مجال خودبودن، 
حقيقتاً مجذوب شدن، خواه اين جذبه حاصل مداقه در يک 
اثر هنري باش��د، خواه نظريه اي علمي، يا غ��روب آفتاب يا 

چهره محبوب.«
   انباري از اطالعات عاري از دانايي

چند سال قبل، براي شرکت در ميزگردي درباره اطالعات 
و ارتباط��ات در ق��رن بيس��ت ويکم دعوت ش��دم. يکي از 
شرکت کنندگان که از پيشگامان اينترنت بود، با غرور گفت 
که دختر جوانش روزي ۱۲ س��اعت در اينترنت مي گردد و 
به گس��تره و دامنه اي از اطالعات دسترسي دارد که حتي 
در مخيل��ه فردي از نس��ل هاي پيش ه��م نمي گنجد. من 
پرسيدم: آيا هيچ کدام از رمان هاي جين آستين يا هيچ رمان 
کالسيکي را خوانده است؟ وقتي که گفت نخوانده است، اين 
کنجکاوي را ب��ا صداي بلند مطرح کردم ک��ه آيا اين دختر 
مي تواند درک عميقي از طبيعت انس��ان يا جامعه داش��ته 
باش��د؟ گفتم: با وجود اينکه اين دختر ممکن است انباري 
از اطالعات با دامنه اي وسيع داشته باش��د، اما اطالعات با 
دانايي متفاوت اس��ت. نيمي از حضار تش��ويق کردند؛ نيم 

ديگر هو کشيدند. 
قسمت بزرگي از اين قضيه، به  نحو قابل توجهي در داستان 
»ماشين مي ايستد« نوش��ته اي. ام. فورس��تر که در سال 
۱۹0۹ منتشر ش��ده، پيش بيني شده است. در اين داستان 
فورس��تر آينده اي را متصور شده اس��ت که در آن مردم در 

سلول هاي جداافتاده اي در زيرزمين زندگي مي کنند، هرگز 
يکديگر را نمي بينند و تنها با وسايل صوتي و تصويري با هم 
ارتباط برقرار مي کنند. مردم در اي��ن جهان از تفکر اصيل 
و مشاهده مستقيم بر حذر داشته مي ش��وند؛ به آنها گفته 
مي شود »مراقب ايده هاي دس��ت  اول باشيد!« »ماشين« 
که رفاه به ارمغان آورده و تمام نيازها - به جز نياز به ارتباط 
انساني- را برطرف مي کند، بر بشريت چيره شده است. مرد 
جواني به نام کونو، از طريق فناوري اي ش��بيه به اس��کايپ 
پيش م��ادرش مي نالد که »مي خواهم ت��و را ببينم اما نه از 
درون ماشين... مي خواهم با تو حرف بزنم اما نه از درون اين 

ماشين مالل آور.«
او به مادرش که در زندگي پرجوش وخروش و بي معني اش 
غرق شده است، مي گويد: »ما درک فضا را از دست داده ايم... 
ما بخشي از وجودمان را باخته ايم... آيا نمي تواني ببيني... که 
اين ما هستيم که داريم مي ميريم و اين پايين، تنها چيزي 

که واقعاً زندگي مي کند، ماشين است؟«
من نيز به  نحو فزاينده اي اغلب اين احساس را درباره جامعه 
مس��حور و مفتون خودمان دارم. من نگران رخت بر بستِن 
ظري��ف و فراگير معن��ا و ارتباط هاي صميم��ي از جامعه و 

فرهنگمان هستم. 
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فرصت ها و تهديدهاي فناوري هاي ارتباطي از منظر مقام معظم رهبري

 مراقبت از نسل جوان
 در صحراي بي پايان مجازي

نگاه

   سيمين جم
نگاه مقام معظم رهبري به امکانات ارتباطي و بسترهاي فضاي مجازي نگاهي آسيب شناسانه 
و علمي است که در آن تالش ش�ده فرصت ها و تهديدهاي فناوري هاي ارتباطي با توجه به 
نوع استفاده از آن استخراج شود. ايشان ما را نسبت به رويکرد افراطي و تفريطي در قبال 
وسايل ارتباطي، فضاي مجازي و پديده اينترنت پرهيز داده و بر ضرورت غربال محتواي اين 
عرصه وسيع و متنوع تأکيد مي نمايند. مروري بر فرمايشات رهبر انقالب در اين زمينه و تأمل 
در محتواي آن مي تواند شاخص هايي روشن و کاربردي براي استفاده صحيح از فناوري هاي 

ارتباطي را در اختيار ما بگذارد. گزيده اي از بيانات ايشان را در ادامه مي خوانيد. 

    راه پيروزي در کارزار وسايل ارتباطي
امروز شما ببينيد وس��ايل تبليغ در دنيا چقدر 
متنوع شده است. اين طرف دنيا يک نفر جوان 
پاي دستگاه کوچکي مي نشيند و افکار، تصورات، 
تخيالت، پيش��نهادهاي فکري و پيشنهادهاي 
عملي را از سوي هر کسي � بلکه هر ناکسي � از 
آن طرف دنيا دريافت مي کند. امروزه اينترنت و 
ماهواره و وسايل ارتباطي بسيار متنوعي وجود 
دارد و حرف، آس��ان به همه جاي دنيا مي رسد. 
ميدان افکار مردم و مؤمنان، عرصه کارزار تفکرات 
گوناگون است. امروز ما در ميدان جنگ و کارزار 
حقيقي فکري قرار داريم. اي��ن کارزار فکري به 
هيچ وجه به زيان ما نيست؛ به سود ماست. اگر 
وارد اين ميدان بشويم و آنچه را که نياز ماست � 
از مهمات تفکر اسالمي و انبارهاي معارف الهي و 
اسالمي � بيرون بکشيم و صرف کنيم، قطعاً بُرد 
با ماست؛ ليکن مسئله اين است که ما بايد اين 

کار را بکنيم. 
   بهره مندي از فضاي مجازي براي نش�ر 

معارف
امروز اين جوان هاي دانش��جو و غيردانشجو را 
که مش��اهده مي کنيد � حاال من دانشجوها را 
مي گويم � همه شان تقريباً و تغليباً مشتاقند از 
مفاهيم اس��المي و معارف اسالمي چيزهايي را 
بشناسند و چيزهايي را بفهمند و سر دربياورند. 
من و شما بايد زمينه اي فراهم کنيم که بتوانيم 
به آنها جواب دهي��م. اين فرصت ت��ا امروز کي 
براي روحانيت وجود داشته است؟ عالوه بر اين، 
ابزارهاي تسهيل کننده، مثل رايانه ها و ارتباطات 
اينترنتي و فضاي مجازي و سايبري هم که االن 
در اختيار شماست. اگر بتوانيد اينها را ياد بگيريد، 
مي توانيد يک کلمه حرف درست خودتان را به 
هزاران مستمعي که ش��ما آنها را نمي شناسيد، 
برسانيد. اين فرصت فوق العاده اي است. مبادا اين 
فرصت ضايع شود. اگر ضايع شد، خداي متعال از 
من و شما روز قيامت سؤال خواهد کرد: از فرصت 
اين همه ج��وان، اين همه اس��تبصار، اين همه 
ميل و شوق به دانستن، شما براي ترويج معارف 
اسالمي چه اس��تفاده اي کرديد؟ نظام اسالمي 
چنين خدمتي به ما معّممين و روحانيون کرده. 

مگر مي توانيم خودمان را کنار بگيريم؟
   فناوري هاي ارتباطي در خدمت نش�ر 

افکار باطل
مسئله شما مهم تر و دش��وارتر از مسئله عالمه 
حلي يا مسئله عالمه مجلسي يا مسائل علماي 
بزرگي اس��ت که در طول تاريخ بوده اند؛ با آنها 
قابل مقايسه نيست. امروز نش��ر افکار باطل نه 
فقط به وس��يله ابزارهاي ارتباط جمعي فراوان 
� مثل راديو، تلويزيون، اينترنت و انواع و اقسام 
روش هاي الکترونيکي � انجام مي گيرد بلکه از 
شيوه هاي هنري هم استفاده مي شود. امروز در 
دنيا پول خرج مي کنند و فيلم هاي گران قيمت 
مي سازند، براي اينکه غيرمستقيم فکري را وارد 
ذهن ها کنند يا فکري را از ذهن ها بيرون بياورند. 
يکي از مهم ترين نقاط آماج اين کارها، افکار ديني 
و به خصوص افکار اسالمي است؛ البته بعد از برپا 
شدن جمهوري اسالمي، به خصوص افکار شيعه 

هم آماج همين چيزها قرار گرفته است. 
   مقابله با هجمه اينترنتي عليه تفکرات 

شيعي
امروز دش��من از همه روش ها استفاده مي کند. 
من ديروز در جمع جوان ه��ا مي گفتم که امروز 
صدها س��ايت اصلي و هزاران س��ايت فرعي در 
اينترنت وجود دارد که هدف عمده شان اين است 
که تفکرات اسالمي و به خصوص تفکرات شيعي 
را مورد تهاج��م قرار دهند. تهاج��م هم تهاجم 
اس��تداللي نيس��ت؛ از روش هاي تخريبي و از 
روش هاي روانشناسانه و غيره استفاده مي کنند. 

همه اينها پاس��خ دارد؛ پاسخ هايش هم مشکل 
نيست؛ بايد از اين وسايل اس��تفاده کرد. بايد از 
آنچه در اختيار داريم، حداکثر استفاده را بکنيم. 
ما نه از صداوسيمايمان، نه از مطبوعاتمان و نه 
از بس��ياري از منابر عظي��م عمومي مان، چنان 
که بايد و شايد اس��تفاده نمي کنيم. اين ضعف  
ماست؛ اين ضعف ها را بايد کم کنيم. بايد روزبه 
روز نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را زياد کرد و 

اين ممکن است. 
   اينترنت در خدمت ناتوي فرهنگي 

در مقابل پيمان ناتو ک��ه امريکايي ها در اروپا به 
عنوان مقابله با شوروي سابق يک مجموعه مقتدر 
نظامي به وج��ود آوردند، اما براي س��رکوب هر 
صداي معارض با خودشان در منطقه خاورميانه 
و آسيا و غيره از آن استفاده مي کردند، حاال يک 
ناتوي فرهنگي هم به وجود آورده اند. اين، بسيار 
چيز خطرناکي اس��ت؛ البته حاال هم نيس��ت؛ 
سال هاست که اين اتفاق افتاده است. مجموعه 
زنجيره به هم پيوسته رسانه هاي گوناگون � که 
حاال اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها 
و تلويزيون ه��ا و راديوها � در جهت مش��خصي 
حرکت مي کنند تا سررشته تحوالت جوامع را به 
عهده بگيرند؛ حاال که ديگر خيلي هم آسان و رو 

راست شده است. 
   پرهي�ز از بدگوي�ي ب�ه ه�م در فضاي 

مجازي
االن در فضاي مجازي معمول شده، کار عادي و 
رايجي است که به همديگر بدگويي کنند، اين به 
آن، آن به اين تهم��ت بزنند، يک ضعف کوچک 
را بزرگ کنند، آبروي مؤم��ن را ببرند که معلوم 
هم نباشد چه کسي است؛ خب خيلي چيز بدي 
است. در بين جوان هاي ما يک چنين چيزهايي 

وجود دارد که بايد جلويش گرفته بشود. 
   مراقب شليک توپخانه دشمن باشيد

ما در مورد فض��اي مجازي اي��ن را مي گوييم؛ 
مي گوييم مواظب شليک توپخانه  دشمن باشيد 
در اين فضا؛ حواستان باشد. از اين فضا، دشمن 
عليه هويت ش��ما، موجوديت ش��ما، نظام شما 
و انقالب شما اس��تفاده نکند. آمارهاي بي پايه 
مي دهند، دروغ مي گويند، نسبت دروغ مي دهند، 
چهره هاي مورد قبول مردم را - که بايد مردم به 

اينها اعتقاد داشته باشند- تخريب مي کنند. 
   جوان�ان در صح�راي بي پاي�ان فضاي 

مجازي
امروز هم فضاى مجازى يک صحراى بى پايانى 
است که از همه طرفش مي ش��ود حرکت کرد؛ 
ديگر مثل سابق نيست که ش��ما بخواهيد يک 
مطلبى را بي��ان کنيد، ناچار باش��يد روى کاغذ 
بنويسيد، آن را پلى کپى کنيد يا فتوکپى کنيد 
ده نسخه، صد نسخه، دويست نسخه؛ اين جورى 
نيست. هر يک نفرى که بتواند با رايانه کار بکند 
يک رسانه است. مى نش��ينند پخش مي کنند 
ش��بهات را، حرف ه��ا را، جوان ه��اى مؤمن را، 
جوان هاى سالم را گمراه مي کنند. اينها را بايد 
شناخت. چه کسى بايستى بيايد وسط ميدان و 
سينه سپر کند و مانع بشود از گمراهى جوانان؟ 
چه کسى بايد مانع بش��ود از اقدام دشمن براى 
انحراف ذهن جوانان؟ به عهده  چه کس��ى است 
اين کار؟ جامعه  علمى و مذهبى، يعنى روحانيت، 
اولين وظيفه اش اين است؛ مهم ترين وظيفه اش 

اين است. 
   فرصت ها و تهديدها را بشناسيم

فضاي مجازي فرصت ه��اي بزرگي در اختيار 
هر کش��وري مي گذارد، تهديدهاي��ي هم در 
کنارش دارد. ما بايس��تي کاري کنيم که از آن 
فرصت ها حّداکثر اس��تفاده را بکني��م، از اين 
تهديدها تا آنجايي که ممکن است خودمان را 

کنار نگه بداريم. 

سبک ارتباط

قاب کوچکي که حواسمان را از زندگي پرت کرده است
سردمداران شرکت هاي فناورانه هميش�ه از چيزهايي مي گويند 
که محصوالت جديد به زندگي ما اضافه مي کنند. س�رعت بيشتر، 
آساني و ارزاني و امکاناتي که پيش از اين نداشته ايم. اما هيچ  وقت 
از چيزهاي�ي که در اثر اي�ن محصوالت از دس�ت مي دهيم، حرف 
نمي زنند. فناوري ش�هرهايمان، محيط زيستمان و حتي خودمان 

را تغيير مي دهد، بدون آنکه فرصت داشته باشيم به درستي با اين 
تغييرات سازگار شويم. اليور ساکس در يکي از آخرين نوشته هايش 
از وحش�تي مي گويد که زندگي در چنين جهاني براي او به همراه 
دارد. او نويس�نده، عصب ش�ناس و مورخ علم بريتانيايي بود که 
در سال ۲۰۱۵ چش�م از جهان فرو بس�ت. از او کتاب هاي بسياري 

ازجمله »موسيقي دوس�تي« و »رودخانه آگاهي« ب�ر جاي مانده 
اس�ت. مطلبي را که در ادامه مي خوانيد اليور س�اکس نوشته و در 
وب سايت نيويورکر منتشر شده اس�ت و وب سايت ترجمان آن را 
با ترجمه علي اميري منتشر کرده است. آنچه مي خوانيد خالصه و 

گزيده اي از اين مطلب است. 

 سيد اميرحسين حسيني 
گسترش شبکه هاي اجتماعي در ميان مردم امروزه 
به  گونه اي اس�ت که امکان کنترل س�بک و شيوه 
زندگي با اين نوع رسانه هاي جديد وجود ندارد، يعني 
زندگي اي که در يک جامع�ه ديني تصور مي کنيد، 
در صورت اس�رار بر س�الم ماندن، قابليت س�ازگار 
شدن با ش�بکه هاي اجتماعي که اينچنين فراگير 
شده است و نظارتي بر آن نيس�ت را ندارد. در واقع 
خوراک مسموم فضاي مجازي براي يک خانواده سالم 
مناسب و مجاز نيست. حريم خصوصي غيرمطمئن 
از ويژگي ه�اي فرهنگي اين ش�بکه هاي اجتماعي 
اس�ت. بين هويت حقيقي و هويت مجازي افراد در 
شبکه هاي اجتماعي شکاف وجود دارد و اين کاماًل 
با فرهنگ زندگي اسالمي و محيط خانواده اسالمي 
تفاوت دارد. ش�بکه هاي اجتماعي اف�راد را به يک 
حريم خصوصي مي برد که نمي تواند با شيوه اي که 
حداقل درخور تعلي�م و تربيت و زندگي با س�بک 

ايراني – اسالمي خانواده هاست، سازگار باشد. 
 با آمدن ش��بکه هاي اجتماعي مجازي، شکل جديدي از 
زندگي در فضاي مجازي پديد آمده ک��ه روابط ميان افراد 
با شکل سنتي آن تغيير کرده است و تأثير غيرقابل انکاري 
بر روابط اجتماعي بر جاي مي گذارد. شبکه هاي اجتماعي 
يکي از پرطرفدارترين رسانه ها هستند که مخاطبان بسياري 
به  ويژه از قش��ر جوان را به دنبال دارند، فرد در شبکه هاي 
اجتماعي با افراد گوناگوني در ارتباط است که عاليق خود 
در زمينه هاي مختلف را با آنها به اشتراک مي گذارد. افراد 
در ش��بکه هاي اجتماعي مي توانند هويتي کاماًل دلخواه 
داشته باش��ند و بر همان اس��اس ارتباط خود را با ديگران 
گسترش دهند. امروزه تغييرات فرهنگي و شکل زندگي 
افراد در جوامع موجب ش��ده مردم ترجيح دهند در عين 
تنهايي، ارتباطات وس��يعي با جهان پيرامون خود داشته 
باشند. شبکه هاي مجازي مختلف با سرويس ها و خدمات 
مختلفي که در اختيار کاربران خود قرار مي دهند، موجب 
تأثيرگذاري بيش��تر روي زندگي آنها، جامعه و رفتارهاي 
اجتماعي مي شوند که يکي از تأثيرات منفي  آن روي روابط 
بين فردي است؛ به عنوان مثال، مطالعه اي در انگلستان نشان 

داده است حدود يک س��وم طالق ها در اين کشور با شبکه 
اجتماعي فيس بوک در ارتباط است. برخي از شبکه هاي 
مخصوص اش��تراک عکس، ب��ا ق��رار دادن عکس هايي از 
زندگي ش��خصي کاربران، تقليد از س��بک زندگي غربي، 
تجمل گرايي و همچنين تاثيرگذاري فرهنگ هاي مختلف 

را ترويج مي دهند. 
امروزه خان��واده ايراني در س��بد فرهنگي خ��ود مواجه با 
شبکه هاي ماهواره اي، فضاي مجازي، رسانه هاي مدرن و... 
است که هر کدام مي تواند بخشي از فرآيند تأثيرگذاري در 
فرهنگ خانواده باشد. بعضي از شبکه هاي ماهواره اي که به  
طور تخصصي تمام تمرکز خود را بر مقوله خانواده نهاده است 
و پيام مشترک برنامه هاي اين شبکه ها ترويج و عادي سازي 
خيانت همسران به يکديگر، عادي جلوه دادن روابط جنسي 
دختر و پسر پيش از ازدواج، ترويج فرهنگ با هم و هم خانه 

بودن به  جاي ازدواج است. 
 طالق در خانواده ها از جمله وجوه منفي پديد آمده از درون 
نهاد اجتماعي اين شبکه هاست که آثار مخرب آن در ابعاد 
اجتماعي بسيار زياد بوده و ناهنجاري هاي اجتماعي بسياري 
را موجب مي شود. محتواي نامناسب اين شبکه ها موجب 
کاهش ارتباطات خانوادگي مي شود. شبکه هاي اجتماعي 

توانايي آسيب زدن به بنيان خانواده، شايعه پراکني و انتشار 
اخبار کذب را دارند و مي توانند با انتشار گسترده يک خبر 
دروغ و شايعه آن را به حقيقت تبديل کنند! حض��ور مستمر 
و مداوم هر يک از زوجين در فضاي مجازي به ويژه در حضور 
ديگري، با کاهش توجه به نيازهاي عاطفي و رواني همسران 
همراه است و افزايش نارضايتي و تنش هاي رواني را به دنبال 
دارد. در بسياري از مواقع ارتباطات نامتعارف و مکرر با جنس 
مخالف در فضاي مجازي س��بب از بي��ن رفتن قبح ماجرا 
مي شود و در پي آن خيانت همسران را نسبت به يکديگر به 
وجود مي آورد. عادي سازي ارتباطات غيراخالقي در فضاي 
مجازي به رواج بي وفايي و گسست در روابط همسران و شانه 
خالي کردن از مسئوليت در مقابل يکديگر منجر مي شود. 
به اين ترتيب فضاي مجازي مي توان��د عاملي براي فاصله 

گرفتن زوجين از يکديگر و طالق گردد. 
 به عبارت ديگر، فضاي مجازي اصلي ترين عامل خيانت و نيز 
نمونه بارز س��رد شدن زوجين نسبت به يکديگر و همچنين 
بارزترين نوع طالق عاطفي است؛ نقش مخرب شبکه هاي 
اجتماعي و مجازي در جامعه از بي��ن رفتن پاکدامني در 
برقراري ارتباط با جنس مخالف است که عاملي براي از بين 

رفتن حرمت ها شده است. 

افت تحصيلي ني��ز از ديگر تبعات اس��تفاده نادرس��ت از 
شبکه هاي اجتماعي و اينترنت است. در خصوص شبکه هاي 
اجتماعي بازي هاي اينترنتي و ش��بکه هاي اجتماعي که 
از طريق دسترسي به موبايل يا رايانه مي باشد مي تواند به 
يادگيري و تحصيالت فرزندان لطمه وارد سازد.  کوچک ترين 
اثر مخرب فضاي مجازي در خانواده ها اين است که اعضاي 
خانواده اکثر اوق��ات در زمان هاي حض��ور در خانه، غايب 
شده اند! در جمع خانواده نشسته اما دلشان جاي ديگري 
است. اگر هر يک از اعضاي خانواده به حال خود رها شوند 
خواه ناخواه به گمراهي مي روند. اما آموزش و راهنمايي زماني 
مؤثر است که فرزندان به مسائل نامناسب مبتال نشده باشند 
و آلودگي هاي فضاي مجازي، روح و جس��م آنها را تسخير 
نکرده باشد و افکار باطل، مطالب غيراخالقي و شبهات فراوان 
اعتقادي ذهن آنان را دچار تشويش و تخريب نکرده باشد. 

والدين مي بايس��ت در ابتدا خود را مقيد به اصول اخالقي 
دانسته تا به تبع آن فرزندان از آنها پيروي کنند. 

والدين بايد ميان نياز حقيقي فرزندان و درخواس��ت هاي 
افراطي آنها تفاوت قائل شوند و ابزاري براي فرزندان تهيه 
کنند که محتواي مناسبي داشته باشد و به تعبيري محرک 
آنها در مسائل غيراخالقي نباش��د. زمان و مکان استفاده 
از فضاي مجازي يک��ي از راهکارهاي مهم براي اس��تفاده 
بهينه و مطلوب از فضاي مجازي است. والدين براي تغيير 
الگوي اس��تفاده از فضاي مجازي مي توانن��د از گفت و گو 
و تعامالت خانوادگي، ارتباط با اقوام و بس��تگان، ارتباط با 
دوستان شايسته، داستان گويي و بازي ها و تفريحات سالم 

بهره ببرند. 
*پژوهشگر سواد رسانه اي  

منابع و مآخذ:
۱( نامه جامعه- ش��ماره ۱۱0 - تأثيرات س��وء شبکه هاي 

اجتماعي
۲( موج رس��ا- تلگرام چه باليي بر س��ر خانواده ه��اي ايراني 

آورده است؟
3( شبستان- برنامه ريزي شبکه هاي ماهواره اي براي نابود کردن 

بنياد خانواده است
4( وبالگ علوم اجتماعي- بررسي متغير فضاي مجازي و تاثير 

آن بر خانواده
5( تابناک- خوب ، بد؛ فيس بوک!

آيا محتواي شبکه هاي اجتماعي با سبک زندگي ديني سازگار است؟

خوراک مجازي  که براي خانواده سالم مجاز نيست!
سبک مراقبت


