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 چکیدُ

فوبی مجبصی اػت. این حرشیم  اص جلهر     دس خیض حشیم خلوكی یىی اص ثؼتشهبی جشم

ػت و  هم اص نگبه ؿرشّ ممرذع اػروم م هرم اص دیرذ لروانین       تشین حموق فشدی ا مهم

وـوسهب م اػنبد ثین اللههی  محتشم م ملون اص تٔشم اػت. امب نمن حشیم خلوكی م 

 هلین سم اص. تش موسد توج  لشاس گشفت  اػت حفَ امنیت م ػومت وبسثش دس جبمٔ  مب وم

هربی اػرتذیلی اخروق     ـتوان پشداختن ث  حوصه اخوق دینی  و  هم پ این نوؿتبس ثب دس

نیرض   م دهذ ثخـذ م هم هلبنت اجشای وبسآمذی دس اختیبس لشاس می وبسثشان سا تحىیم می
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خلروف جرشایم    ثربیثشدن فشهنرا اجتلربٓی دس    آموصؽ م ىش اػت ػٔی دسنهی اص من

حفَ حشیم خلوكی  هب م ث  لحبٍ اهلیت محشمبنگی داده هلچنین ػبیجشی ؿذه اػت.
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 همدهِ

گیشنذ ثؼیبس جذیذنذ لرزا هلرین    ای و  اص ًشیك اینتشنت كوست می اوثش جشایم سایبن 

امش ثبٓث ؿذه اػت و  ثؼیبسی اص مـىوتی و  ث  كوست تجٔی ثب خود هلشاه آمسده اػت 

ای داؿرت  ثبؿرنذ ور  اص ًشیرك فوربی       هربی اجتلربٓی   یبص ث  انجبم ثٔوی اص ونتشلنیض ن

  اینتشنت ثبیؼتی كوست ثگیشد.

هربی   ث  ًوس مثبل ث  خبًش مـىوت پیؾ آمذه دس صمین  حلوت ػبیجشی ث  ػبصمبن

هبی التلبدی  ثؼیبسی اص جوامرْ دنیرب ثرشای ونترشل ایرن اتفبلربت م        تجبسی م یب ؿشوت

هرب م نیرض مجربصاتی دس نِرش      هرب  دس لروانین خرود محرذمدیت     ن نوّ ػبصمبنحفبُت اص ای

ؿنبػبن دییره مختهفری سا ثرشای استىربة یره جرشم لب ره         انذ.تب لشن ثیؼتم  جشم گشفت 

انذ ور  ثرودن یرب نجرودن      ثشای اوثشیت جوامْ ثبثت انذ ملی ثٔوی اص این دییه تمشیجبً ؿذه

ؿود. ث  ًوس مثبل فشهنرا   یشی اص ملوّ آن میآن  خود ثبٓث استىبة یه جشم م یب جهوگ

هبی خبنوادگی م دینی(  التلبد م ػیؼتم تٔهیم م تشثیت جضء ٓوامهی هؼتنذ ور    )اسصؽ

امرب دس ایرن میربن ؿربیذ      ثیشگزاس ثبؿرنذ. نذ دس ملوّ یب ٓذم ملوّ یه جشم تإتوان خود می

تش دانؼت. و  الجت  این دم  ثتوان جبیگبه تٔهیم م تشثیت م نیض فشهنا سا اص ثمی  مواسد مهم

ثودن  موسد  خود دس دم صیشؿبخ  پیـگیشی م یب دسمبنی)تذافٔی( لبثه ثشسػی هؼتنذ. آؿنب

ثیش ثؼرضایی دس تٔهریم م تشثیرت    هبی فوبی ػبیجش  تإ شهب م صیشؿبخ هب ثب انواّ ثؼت خبنواده

 ی داسد.هب ث  فوبی جشایم ػبیجش آن دس جهت جهوگیشی اص مسمد م نوجوانبن وودوبن

دس این میبن نمؾ دین ثؼیبس مهم اػرت م اخروق ور  ثؼرتش اكرهی ادیربن مختهرف        

ثیشی ثؼیبس ثش انجبم یه تٔهیم م تشثیت دسػرت  ثبؿذ نیض خود تإ می دین اػوم( )خلوكبً

صنذ سا ؿبیذ ثتوان دس ػبختبس  خواهذ داؿت. ثؼیبسی اص اؿتجبهبتی و  اص یه انؼبن ػش می

ؼت امب اگش هش فشد خود متٔهرذ)متتخخخهقك( ثر  اخروق دینری ثبؿرذ      لبنونی ثذمن اؿىبل دان

سا دس   ؿود و  حربل ثخرواهیم آن   ثؼیبسی اص اؿتجبهبت ث  حیٌ  سفتبس انؼبن نیض ماسد نلی

 هب م ػپغ دس ػبختبس جشایم ػبیجشی ثشسػی ونیم. حیٌ  جشم

ونر  تلربمی   ثجشیم ور  گگ  ؿبیذ ثب گفتن مٔنبی جشم دس ؿشیٔت اػوم ث  این نىت  پی

ماهح م مختلش نهفتر  ؿرذه    حبل دس این تٔشیف ث  كوست وبموً  مٌبلت گفت  ؿذه تب ث

ؿنبػبن  ث  ًوس وبمه دس آن پیذاػت. تٔشیف  ؿنبػبن  م سمان اػت؛ تٔشیفی و  نگبه جبمٔ 
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ی ور  ثر    مخبلفت ثب امامش م نواهی وتبة م ػنقت  یب استىبة ٓله»جشم دس ؿشیٔت اػوم: 

هنگبمی و  تٔهیم م تشثیت دسػت  ثر  كروست جلٔری    «. نجبمذم یب جبمٔ  ثیتجبهی فشد 

كوست ثگیشد؛ ثبٓث خواهذ ؿذ و  یه جبمٔ  فشهنا ػبیجشی دسػت داؿت  ثبؿذ م لرزا  

دس دیذگبه پیـگیشان  ثؼیبس لوی ٓله ونذ م صمین  ثؼیبسی اص مـىوت اجتلبٓی ثٔرذی  

ثشترش   تش م هضینر   واسه اص گبم امل ػختجنج  ثٔذی و  جنج  دسمبنی اػت  هل پیؾ نیبیذ.

 گشفت  گبه ملىن اػت ور  جبمٔر   اوثرشاً    س ثٔوی جوامْ ث  دلیه اغفبل كوستاػت امب د

 دسگیش این ثخؾ اص جشایم ػبیجشی دس فوبی جبمٔ  ثبؿذ.

این اغفبل گبه دس صمین  ٓهلی لبثه ثشسػی اػت یٔنی جبمٔ  ٓهلی وـوسی هلگبم ثب 

سمد م هلرین امرش ثبٓرث     هبی تىنولروطی ػربیجشی پریؾ نلری     صمین ػبیش جوامْ دنیب دس 

ىر  دس ونربس اثرشات مفیرذ م     ؿود پریؾ اص آن ای ماسد  ؿود و  یه تىنولوطی ث  جبمٔ  می

گبه اغفبل كوست گشفتر  دس مشحهر     ػودثخؾ؛ اثشات منفی م موش آن ثشسػی ؿذه ثبؿذ.

شهنا ػبیجشی دسػت  ثبٓرث  پیـگیشی؛ یٔنی اغفبل دس تٔهیم م تشثیت منبػت م اؿبٓ  ف

تش یٔنی جبمٔ  وودن   ای ماسد ؿود م لـش وم تجشث  ؿود و  یه تىنولوطی ث  جبمٔ  می

لزا دس این  نوجوان م جوان ث  ػلت اػتفبده اص نىبت منفی این تىنولوطی ػوق پیذا ونذ.

م نیض  توان آن سا دس یه نگبه مجتنی ثش تىنولوطی مشحه  ثبص هم نگبه دسمبنی دسػت و  می

 اخوق دانؼت  ساهگـبػت.

سمص ثرودن جبمٔر  ٓهلری یره وـروس دس تلربمی        توان گفت ور  ثرب ثر     دس مجلوّ می

هب ثب ػبختبس تٔهیم م تشثیت جبمٔ  ور  ؿربمه    وشدن آن هبی ػبیجشی م نیض هلىبسی ٓشك 

توان اص مسمد جبمٔر  ثر  ایرن     ؿود می هب م نیض جوامْ دینی می آموصؽ م پشمسؽ  دانـگبه

ی سا دس اختیربس داؿرت ور  متنبػرت ثرب      ا ك  جهروگیشی ورشد م هلچنرین تىنولروطی    ٓش

لربنون اػبػری جلهروسی     22م22م 22ًجرك اكرول    مٔیبسهبی فشهنگی آن جبمٔ  ثبؿذ.

 ٓمبیرذ م  حموق م مؼرىن م پیـر  م   مبل م اػومی ایشان هشگون  تٔشم ث  آثشم م جبن م

تروان   یرف حرشیم خلوكری سا مری    تٔش اًوٓبت خلوكی افشاد ملنوّ آوم ؿرذه اػرت.  

سا دسن  اینگون  ثیبن نلود و  حشیم خلوكی اص آن دػت مفربهیلی اػرت ور  هلر  آن    

تٔشیف جبمْ  توان نلی(. ملی اص آنجب و  22: 22ؿوسای ٓبلی انفوسمبتیه  ؿلبسه )وننذ می

 یب حتری گربلؾ   لزا دس ثؼیبسی اص مواسد مب ؿبهذ نوٓی تٔبسم م وشداص آن اسا    یوبمه م



 8931 پاییس، 93فصلنامه مطالعات قرآنی، سال دهم، شماره /222

توان ثیبن نلود و   لىن دس مجلوّ می صمین  مؼب ه مشثوى ث  حشیم خلوكی هؼتیم دس

خهوت خود اًوٓبت مشثوى ث  اموس  دس حشیم خلوكی یٔنی فشد آصادان  حك داؿت  ثبؿذ

مبنْ دػتشػی دیگرشان   م آن ونتشل م تؼهي داؿت  ثبؿذ ثش م  اؽ سا پنهبن نلوده صنذگی

ثر    گر  حرذ ایرن اًوٓربت سا     ترب  یم ثگیشد و  گ  ملرت م تلل م  ث  این اًوٓبت گشدد

ٔ    تٔبلیم دینی مب دس دیگشان منتمه نلبیذ. لروم  نیض ث  این موهوّ اؿبسه ؿرذه ور  امربم م

اینىر  گمرذس مربل داسیی اینىر  وجرب      ! گنذ گیض خود سا اص دیگشان پنهبن نلرب  فشمبیذ می

 اینى  مـشة فىشی م مزهجی ؿلب گیؼتی سمیی م می

ترشین مؼرب ه سمص    ایرن موهروّ یىری اص مهرم    فوبی مجبصی  خلوكی دس نمن حشیم

یىری اص جبنرت لشثبنیربن نمرن حرشیم      ؛ دم دیذگبه لبثه ثشسػی اػت جبمٔ  مبػت و  اص

 این فوب م دیگشی اص ػوی نبلوین حشیم خلوكری دس فوربی مجربصی... دس    خلوكی دس

ص جرشا م نربلن حرشیم    ثرشم  این فوب نمؾ مهلری سا دس  این ساثٌ  هلیـ  ثضه دیذگبن دس

الذامبت پیـگیشان  ٓهی  جشا م ػبیجشی  تواننذ دس ٓین حبل می دس .وننذ خلوكی ایفب می

  (.Casey, 2001: 8)نمؾ آفشین ثبؿنذ

خلوكری آنربن دس فوربی    و  حرشیم   ثؼیبسی اص ثضه دیذگبن جشایم ػبیجشی م وؼبنی

دهنذ م ثر  ساحتری    ص میؿذن ثشم اػتٔذادی لبثه توج  ثشای لشثبنی ؿود مجبصی نمن می

وؼرت   هربی اینتشنتری نبؿری اص    ؿرونذ ثشخری ووهجرشداسی    ًٔل  ثضهىبسان ػبیجشی مری 

ایرن   هربیی اص  هربی ؿخلری نلونر     ػوء اػرتفبده اص ٓىرغ   هبی ػبده م اًوٓبت ث  سمؽ

ٓذم  محیي مجبصی م ساثٌ  ثب فمذان اًوٓبت وبفی دس . هٔف ؿخلیتی ثبؿذ موهوّ می

ؽ ا ؿذن مواسدی اػت و  لشثبنی ثضه ػبیجشی سا دس لشثبنی هب م... ادهمحبفِت اص د دلت دس

ترشین اًوٓربت    ثؼیبسی اص افشاد ثذمن سٓبیت مؼب ه امنیتی خلوكری  .ونذ مؼبٓذت می

 ث  نوٓی دػت ثضهىربس  م نلبینذ رخیشه می ای م تهفن هلشاه م... سا سمی ػیؼتم سایبن  خود

 تروان گفرت ور  دس    ثنربثشاین مری   ؛گزاسنرذ  میتٔشم ث  حشیم خلوكی ثبص  ػبیجشی سا دس

 مججروس  فوبی مجبصی اص اًوٓبت ؿخلی م حشیم خلوكری خرود محبفِرت نلرب یم ترب     

 ثضهىربس  گنذ ایرن مٌهرت ثر  مٔنربی توجیر  ٓلهىرشد      نجبؿیم ث  دنجبل مجشم ثگشدیم هش

حشیم خلوكی خود ووتبهی نلبینذ دلیره   افشاد دس محبفِت اص یٔنی اگش .ػبیجشی نیؼت

 ث  تٔشم ث  حشیم خلوكی افرشاد ثرذانیم جنجر  دیگرش     ین نیؼت و  مب خود سا مجبصا ثش
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این افشاد صمربنی ور     .ثبؿذ فوبی مجبصی می موهوّ مشثوى ث  نبلوبن حشیم خلوكی دس

ؿونذ ث  خرود اجربصه هشگونر  فٔبلیرت م مسمد ثر  حرشیم ؿخلری         ماسد فوبی مجبصی می

تروان اؿربسه نلرود ور  اص      ث  سمص جبمٔ  می موهوّ مهم م و  ث  گنذ دهنذ دیگشان سا می

 جله :

 ای یب مخبثشاتی مثه هه نلودن ایلیه هبی سایبن  ث  داده مجبص دػتشػی غیش -

 مجبص مخبثشاتی ؿنود غیش -

 ای هبی سایبن  نمن تذاثیش امنیتی ػیؼتم -

 ای یب مخبثشاتی هبی سایبن  هبی دیگشی اص ػیؼتم یب تخشیت داده مخته نلودن م -

 هبی ؿخلی ث  ػبیت دػتشػی افشاد نلودن دیتب ثیغ م ملبنٔت اصفٔبل  غیش -

 فیهم كوت م هته حشمت م حیثیت اص ًشیك انتـبس -

 ای هبی سایبن  ًشیك ػیؼتم اوبریت اص نـش -

  ٓلرجبنیت   فوربی مجربصی ثر  دییهری نِیرش افؼرشدگی       نبلوین حشیم خلوكی دس

م توج  ثر  اكرول اخولری م    ٓذ م  سلبثت  حمبست  ػشگشمی  تنفش  انتمبم جویی  حؼبدت

سا مجبص ث  مسمد ث  حرشیم خلوكری لشثبنیربن دانؼرت  م خؼربست       هبی جبمٔ  خود اسصؽ

   ػبصنذ. د میحتی جبن افشاد ماس مبل م ججشان نبپزیشی سا ث  حیثیت م

ثخـرذ م هرم    هبی اػتذیلی اخوق وربسثشان سا تحىریم مری    اخوق دینی  هم پـتوان 

اخولری   -دهذ. ؿرشى مىلره ساهجرشد فرشدی     اختیبس لشاس میهلبنت اجشای وبسآمذی دس 

جبمٔ  پزیشی دینی  تمویت سمحی  خود دیگشپنذاسی  آؿنبػبصی ثب پیبمذ منٌمری سفتربس   

 .وبسثشان م نهبدین  ػبصی امش ث  مٔشم  م نهی اص منىش اػت
 

 تعزیف حزین خصَصی

سا  و  هل  آنتوان گفت حشیم خلوكی اص آن دػت مفبهیلی اػت  ث  صثبن ػبده می

لرزا    تواننذ تٔشیفی جبمْ م وبمه اص آن اسا ر  نلبینرذ   وننذ لىن نلی فهلنذ م دسن می می

دس ثؼیبسی مواسد مب ؿبهذ نوٓی تٔبسم م یب حتی گربلؾ دس صمینر  مؼرب ه مشثروى ثر       

هربی مذاسثؼرت  دس    ث  ًوس مثبل صمبنی ػرخن اص نلرت دمسثرین    .حشیم خلوكی هؼتیم

سا مٔربسم ثرب حرشیم خلوكری      آمذه ثود و  مخبلفین ایرن ًرشآ آن  هب ث  میبن  نت وبفی

مشتجي ثب حرشیم   سا غیش دانؼتنذ م ثٔوی دیگش هلچون نگبسنذه این مٌهت آن اؿخبف می
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نبؿری اص   گنین اختوفبتی ثٔوبً .(224: 22۳2وشدنذ)نیبصپوس   خلوكی اؿخبف تهمی می

ذه اػرت لىرن دس مجلروّ    آن اػت و  تٔشیف تشمینولظیىی اص حشیم خلوكی اسا ر  نـر  

توان ثیبن نلود: حشیم خلوكی یٔنی فشد آصادان  حرك داؿرت  ثبؿرذ دس خهروت خرود       می

اؽ سا پنهبن نلوده م ثش آن ونتشل داؿت  م مبنْ دػتشػی  اًوٓبت مشثوى ث  اموس صنذگی

دیگشان ث  این اًوٓبت گشدد م تللیم ثگیشد و  گ  ملت م تب گ  حذ این اًوٓبت سا ث  

 .(22:22۳1 شان منتمه نلبیذ)كذیك ثنبی دیگ

 

 ًمض حزین خصَصی در فضبی هجبسی

 ػشؿت ثبیذ داسای حشیم خلوكی ثشای حىم ًجیٔت م  انؼبن ث  تب اینجب دانؼتیم و

كریبنت م سٓبیرت     خود ثبؿذ م اص آن محبفِت نلبیذ دس ممبثه اؿخبف ثبیؼتی نؼجت ثر 

لوكری دس فوربی مجربصی یىری اص     حشیم خلوكی ػبیشین الذام نلبینذ. نمن حرشیم خ 

یىری اص جبنرت    :اص دم منِرش لبثره ثشسػری اػرت      تشین مؼب ه سمص جبمٔ  مبػت ور  مهم

لشثبنیبن نمرن حرشیم خلوكری دس فوربی مجربصی م دیگرشی اص ػروی نبلورین حرشیم          

 (.22۲۳: 22۳2)نجفی اثشنذآثبدی  خلوكی دس فوبی مجبصی

ص جشایم نبلن حشیم خلوكی ایفب ثضه دیذگبن دس فوبی مجبصی نمؾ مهلی سا دس ثشم

 تواننذ دس الذامبت پیـگیشان  ٓهی  جشایم ػربیجشی یرب هلربن    وننذ م دس ٓین حبل می می

Cyber Prevention  ضه دیذگبن جشایم ػبیجشی م وؼربنی  آفشین ثبؿنذ. ثؼیبسی اص ث نمؾ

 اػرتٔذادی لبثره توجر  ثرشای     گشدد  حشیم خلوكی آنبن دس فوبی مجبصی نمن می و 

 .ؿرونذ  ساحتی ًٔل  ثضهىبسان ػربیجشی مری    دهنذ م ث ثشمص می( Immolate)ثبنی ؿذنلش

هبی ثؼیبس ػبده م ػروء   هبی اینتشنتی نبؿی اص وؼت اًوٓبت ث  سمؽ ثٔوی ووهجشداسی

نجفی اثشنرذآثبدی   )ثبؿذ هبیی اص این موهوّ می هب م اػشاس ؿخلی نلون  اػتفبده اص ٓىغ

22۳2 :221). 

ذان اًوٓبت وبفی دس ساثٌ  ثرب محریي مجربصی م ٓرذم دلرت دس      فم  هٔف ؿخلیتی

ؽ ا واسدی اػرت ور  لشثربنی ثرضه ػربیجشی سا دس لشثربنی ؿرذن       ... مر هب م محبفِت اص داده

كیبنت اص حشیم خلوكی خود هلت نلبینذ   ونذ. اؿخبف ثبیؼتی نؼجت ث  مؼبٓذت می

خرود سا ثرش سمی    ترشین اًوٓربت   ثؼیبسی اؿخبف ثذمن سٓبیت مؼب ه امنیتی  خلوكی
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هربی حبفِر  م تهفرن هلرشاه م      هبی داده نِیش فهرؾ م وربست   های م یب حبم ػیؼتم سایبن 

ث  نوٓی دػت ثضهىبس ػبیجشی سا دس تٔشم ث  حشیم خلوكی  رخیشه نلبیذ م... دی م ػی

 دهنذ گزاسنذ م اینچنین اػتٔذاد لشثبنی ؿذن دس فوبی مجبصی سا اص خود نـبن می ثبص می

 .(42: 22۳2د  مٔتلذنظا)
 

 هصبدیك ًمض حزین خصَصی در فضبی هجبسی

جنج  دیگش موهوّ هلبنٌوس و  مٔشمم گشدیذ مشثوى ث  نبلوبن حشیم خلوكری دس  

فوبی مجبصی اػت. این ثضهىربسان صمربنی ور  ماسد فوربی مجربصی یرب هلربن اینتشنرت         

 لیرت م مسمد خود دانؼت  م اجبصه هشگونر  فٔب  "مهه ًهك"سا  ؿونذ دس خیبلی خبم آن می

دهنذ. دس صیش ثر  ثٔوری ملربدیك نمرن حرشیم       خود می  ث  حشیم خلوكی دیگشان سا ث

ای جرشم انگربسی ؿرذه اػرت      خلوكی دس فوربی مجربصی ور  دس لربنون جرشایم سایبنر       

 :پشداصیم می

ای یب مخبثشاتی نِیش هه ایلیه یرب اوبنرت    هبی سایبن  مجبص ث  داده دػتشػی غیش -

 اؿخبف

ای یرب مخربثشاتی    هربی سایبنر    توای دس حبل انتمبل دس ػیؼتممجبص مح ؿنود غیش -

 هبی اینتشنتی نِیش اػتفبده اص نشم افضاسهبی ؿنود گت

ای یرب   هبی سایبنر   هبی ػشی دس حبل انتمبل دس ػیؼتم مجبصث  داده دػتشػی غیش -

 هبی داده یب تحلیه م ؿنود آن مخبثشاتی یب حبمه

ب ای یر  هبی سایبن  بل انتمبل دس ػیؼتمهبی ػشی دس ح دس دػتشع لشاس دادن داده -

 اؿخبف فبلذ كوحیت هبی داده ثشای مخبثشاتی یب حبمه

  للرذ دػتشػری ثر     ای یرب مخربثشاتی ثر    هبی سایبنر   نمن تذاثیش امنیتی ػیؼتم -

هربی   ای یب مخبثشاتی یب حبمه هبی سایبن  هبی ػشی دس حبل انتمبل دس ػیؼتم داده

 داده

هربی دیگرشی اص    لبثره پرشداصؽ نلرودن داده    یرش حز  یب تخشیت یب مختره یرب غ   -

 مجبص ًوس غیش  هبی داده ث ای یب مخبثشاتی یب حبمه هبی سایبن  ػیؼتم
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 ًروس غیرش    ای یب مخربثشاتی ثر   هبی سایبن  اص وبس انذاختن یب مخته نلودن ػیؼتم -

فٔبل ػبصی دیتبثیغ تبسنلبهب م ملبنٔت اص دػتشػی اؿخبف ثر    مجبص نِیش غیش

 اینتشنتی ؿخلی هبی پبیگبه

ای یرب   هربی سایبنر    هربی یرب ػیؼرتم    ملبنٔت اص دػتشػی اؿخبف مجبص ثر  داده  -

 مجبص ًوس غیش  مخبثشاتی ث

 مجبص ًوس غیش  هبی متٔهك ث  دیگشی ث سثودن داده -

مػریه     هته حیثیت اص ًشیك انتـبس یبفتن كوت م فیهم تحشیف ؿذه دیگشی ث -

 ای یب مخبثشاتی هبی سایبن  ػیؼتم

ای یب مخبثشاتی ث  للذ اهشاس ث  غیرش یرب    هبی سایبن  بریت اص ًشیك ػیؼتمنـش او -

 تـویؾ ارهبن ٓلومی

ای و  امىربن   فشمؽ یب انتـبس یبفتن یب دس دػتشع لشاس دادن گزسماطه یب هش داده -

ای یرب مخربثشاتی متٔهرك ثر       هبی سایبنر   هب یب ػیؼتم داده  مجبص ث دػتشػی غیش

 .ونذ دیگشی سا فشاهم می

مجربص  جبػوػری    مجربص  ؿرنود غیرش    وصؽ نحوه استىبة جشایم دػتشػی غیشآم -

 ای م مخبثشاتی هبی سایبن  هب یب ػیؼتم ای م تخشیت م اخول دس داده سایبن 

نبلوین حشیم خلوكی دس فوربی مجربصی ثر  دییهری نِیرش افؼرشدگی  ٓلرجبنیت         

حغ سلبثرت    حمبست حغ تنفش  تفشیح م ػشگشمی  خودوم ثینی م   جو ی  حؼبدت  انتمبم

حشیم خلوكی  هبی جبمٔ  خود سا مجبص ث  مسمد ث  م ٓذم توج  ث  اكول اخولی م اسصؽ

لشثبنیبن دانؼت  م خؼبسات ججشان نبپزیشی سا ث  حیثیت م مبل م حتی جبن اؿخبف ماسد 

 .ػبصنذ می
 

 فضبی هجبسی ّب در جزم ًمض هحزهبًگی دادُ پیطگیزی اس ًمص دٍلت در

 حزین خصَصی افزاد در فضبی هجبسی ی ٍرٍد بِّب هجبسات.7

لبنون اػبػی جلهوسی اػومی ایرشان هشگونر     42م  4۲-22-2۲-21دس اكولی نِیش 

پیـ  م اًوٓبت خلوكی افرشاد ملنروّ     ٓمب ذ  مؼىن  حموق  مبل  تٔشم ث  آثشم جبن

فوبی  دس ای م ملبدیك محتوای مجشمبن  لبنون جشا م سایبن  هلچنین دس. آوم ؿذه اػت
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هبی متفبمتی ثشای اخول آن دس نِش گشفت   ویذ م مجبصاتمجبصی حشیم خلوكی موسد تإ

هرب م   ٓنروان جرشا م ٓهیر  محشمربنگی داده     فله امل این لربنون ثرب   2مبده  دس .ؿذه اػت

هرب ثرب    مجربص ثر  داده   وغ ث  ًوس غیش ای م مخبثشاتی آمذه اػت و  هش هبی سایبن  ػیؼتم

ای یب مخربثشاتی ور  ثر  مػریه  ترذاثیش امنیتری حفبُرت ؿرذه اػرت           هبی سایبن  ػیؼتم

یه سمص تب یه ػبل یب جرضای نمرذی اص پرنا ترب ثیؼرت       م دػتشػی یبثذ ث  حجغ اص نود

ای نیرض   لبنون جشا م سایبن  2ثشاثش مبده  ؿذ  دم مجبصات محىوم خواهذ میهیون سیبل یب هش

ی اص ثیؼت تب ؿلت میهیرون سیربل   ؿنود اًوٓبت حجغ اص یه تب ػ  ػبل یب جضای نمذ

فرشمؽ    ث  حجغ اص دم تب ده ػربل  مجبص انتـبس اًوٓبت ث  كوست غیش ؛دم مجبصات هش یب

ث  حجغ اص پنا تب پبنضده ػربل سا   یب افـبی اًوٓبت ث  ػبصمبن یب ؿشوت یب گشمهی دیگش

ػیؼرتم   سا اص هربی ؿرلب   مجربص داده  غیرش  وؼی ث  ًروس  ثشای خبًی ث  هلشاه داسد م اگش

 لبثه پشداصؽ وشده اػت ث  حجغ اص ؿؾ مبه ترب دم  ای ؿلب حز  یب تخشیت یب غیش سایبن 

. ؿرونذ  دم مجربصات محىروم مری    ػبل یب جضای نمذی اص ده تب گهه میهیون سیربل یرب هرش   

  متولف وشدن  حز  وشدن  پخؾ وشدن  انتمبل دادن  هلچنین آلبلی مبننذ ماسدوشدن

ػبل یب جضای  ای حجغ اص ؿؾ مبه تب دم هبی سایبن  ی ػیؼتمهب دػتىبسی یب تخشیت داده

ایرن   2۲ثشاثرش مربده   . ث  هلشاه داسد دم مجبصات سا هش گهه میهیون سیبل یب نمذی اص ده تب

هربی   هب و  مبنْ دػتشػی اؿرخبف ثر  داده   هب تغییش گزسماطه لبنون نیض مخفی وشدن داده

یه سمص تب یه ػبل حجغ یب جضای نمذی  م ؿود اص نود ای خودؿبن می هبی سایبن  ػیؼتم

لربنون   22ثشاثرش مربده    .ثر  هلرشاه داسد   دم مجبصات سا اص پنا تب ثیؼت میهیون سیبل یب هش

فوبی مجبصی این افشاد ث  جضای نمرذی اص   ملبدیك محتوای مجشمبن  دس ای م جشا م سایبن 

سمص تب یه ػبل یرب   م یه كوست ث  حجغ اص نود  این غیش دس یه تب ثیؼت میهیون سیبل م

 الجتر  دس  .ؿذ دم مجبصات محىوم خواهنذ هش جضای نمذی اص پنا تب ثیؼت میهیون سیبل یب

ورغ ثر  مػریه      ورشده اػرت م هرش    این میبن لبنون دسثبسه هته حشمت اینگون  ثشخوسد

تلویش دیگرشی سا تغییرش دهرذ یرب تحشیرف م آن سا       كوت یب فیهم یب  ای هبی سایبن  ػیؼتم

یه سمص ترب   م موجت هته حیثیت ام ؿود ث  حجغ اص نود ث  نحوی و  ٓشفبً .ونذ منتـش

ؿرذ   دم مجبصات محىوم خواهذ ػبل یب جضای نمذی اص پنا تب گهه میهیون سیبل یب هش دم

مشتىت ثر  حرذاوثش دم مجربصات ممرشس محىروم         اگش این تغییش ث  كوست مؼتهجن ثبؿذ
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م خلوكی ؿلب تٔذی كوست گشفت ساهىبس یب ث  حشی م اگش حشیم ؿلب نمن ؿذ ؿود. یم

خللی ث  ثبؿذ و  این پهیغ ث  ًوس ت جشیبن لشاس دادن پهیغ فتب می لذم امل دس آن دس

ای نیرض محره منبػرجی     دادػشای مجبسصه ثب جشا م سایبن  پشداصد  ثشسػی جشا م اینتشنتی می

ًوٓبت ؿخلری  اینى  جشا لی مثه نفور ث  ا م  ثبؿذ ثشای ًشآ ؿىبیت م احمبق حك می

م فرشمؽ وبیهربی    خشیرذ   هبی ووهجشداسی اینتشنتری  م تهذیذ ث  افـب م انتـبس و  آگهی

توصیرْ   تهیر  م   هربی هشمری   نِیش ؿرشوت  فٔبلیت التلبدی مجشمبن   مجبص اینتشنتی غیش

  انجبم جبػوػری اینتشنتری سمی فرشد خربف      هبی سمانگشدان اینتشنتی مواد مخذس م لشف

یب حمولی م ووهجرشداسی م اغفربل    ای ؿخق حمیمی م هبی سایبن  یؼتمػ ایجبد اخول دس

 .فوبی مجبصی ؿىه ثگیشد دس ثؼتش وف ثینی اگش  سمبلی  ًشیك جبدمگشی اص

جشا لری اػرت ور       مجبص فشمؽ محلویت جنؼی نبمـشمّ م غیش هلچنین تجهیغ م

این مجحرث نتیجر     یبن اصپب دس ای مشاجٔ  وشد. توان ث  دادػشای مجبسصه ثب جشا م سایبن  می

فوربی مجربصی توػري وربسثشان      ؿرخق دس  ؿود و  حفَ حشیم خلوكی هش گشفت  می

آن ثبؿذو  دس حفَ م نگهذاسی این فوب الرذامبت حفربُتی وبمره     الضامی ثوده م ػٔی ثش

دصیبنی  این فوب حتی ثر  خرود اجربصه مسمد ثر  آن سا نذهنرذ)      كوست پزیشد تب نبلوین ثش

22۳4 :2.) 

 

 فضبی هجبسی در ّب جع رسیدگی بِ جزم ًمض هحزهبًگی دادُهزا.1

یبدتبن ثبؿذ اگش ث  هش ًشیمی دس فوبی مجبصی ث  حشیم خلوكری ؿرلب تٔرذی ؿرذ     

این پهیغ . توانیذ ث  پهیغ فتب مشاجٔ  ونیذ دس لذم امل ؿلب می. ساهىبس ثؼیبس ػبده اػت

ای  ی مجبسصه ثب جشایم سایبنر  پشداصد. دادػشا ث  ًوس تخللی ث  ثشسػی جشایم اینتشنتی می

یبدتبن ثبؿذ نفور ث  اًوٓبت  تبن اػت. نیض محه منبػجی ثشای ًشآ ؿىبیت م احمبق حك

هربی ووهجرشداسی اینتشنتری  خشیرذ م      ؿخلی م تهذیذ ث  افـب م انتـبس آن  انتـبس آگهی

مری   هربی هش  مجبص اینتشنتی  فٔبلیت التلبدی مجشمبن  نِیش ؿرشوت  وبیهبی غیش  فشمؽ

هرب  انجربم جبػوػری اینتشنتری سمی فرشد       تهی  م توصیْ اینتشنتی مواد مخذس م سمانگرشدان 

ای ؿخق حمیمری یرب حمرولی  ووهجرشداسی م      هبی سایبن  خبف  ایجبد اخول دس ػیؼتم

 .ثینی م... اگش دس ثؼتش فوبی مجربصی ؿرىه ثگیرشد    اغفبل اص ًشیك جبدمگشی  سمبلی  وف
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مجربص  مرواسدی اػرت ور       یت جنؼری نبمـرشمّ م غیرش   هلچنین تجهیغ م فشمؽ محلو

ای  هب ثبیذ ث  دادػشای مجبسصه ثب جرشایم سایبنر    وبسثشان محتشم ث  محن مواج  ؿذن ثب آن

 (.24: 222۱)دصیبنی  مشاجٔ  ونیذ

 

 فضبی هجبسی ّب در جزم ًمض هحزهبًگی دادُ ّبی پیطگیزی اس رٍش

 بیي الوللی ّبی هلی ٍ .رٍش7

ثهتشین مون اسصیبثی ؿخلیت یه فشد ایرن اػرت ور     »گویذ:  می نتومبع ثبثینگتو

ؿود  گ  وبسهربیی انجربم    دانذ هیچ وغ اص هویت ام ثبخجش نلی و  می  ثجینیم دس هنگبمی

(. این جله  ثؼیبس صیجبیی اػرت  خلوكربً ملتری اص منِرش یره      Berson,2004«)دهذ می

  كروست  دهرذ ترب ثر    مىربن سا مری  ؿهشمنذ ث  آن نگبه ونیم. محیي مجبصی ث  افشاد ایرن ا 

تش ثب آن مواج  هؼتیم. هلین  ای و  دس محیي فیضیىی وم نبؿنبع فٔبلیت وننذ  ؿبخل 

یرب  هی جذیذ دس لبلت ؿهشمنذی مجربصی مه فٔبلیت نبؿنبع صمین  سا ثشای مواجه  ثب مؼب 

 كوست نبؿنبع فٔبلیرت   تواننذ ث وننذ و  دس فوبی مجبصی می ونذ. جوانبن تلوس می می

 هب نیؼت م ثٔوربً  لبنونی آن هبی نبمـشمّ م غیش وننذ م هیچ ٓوالجی نیض دس انتِبس فٔبلیت

 (.  هلبنصنذ) هب دس محیي اجتلبّ ػش نلی ؿبهذ آلبلی هؼتیم و  اص آن

هبی جذیذ م اینتشنت  تٔذاد سم ث  سؿذی اص افشاد ثشای تمشیجبً تلبم  دس دنیبی تىنولوطی

ینتشنت هؼتنذ م این حتی ؿبمه ساثٌ  ؿهشمنذان ثرب دملرت   اموس صنذگی خود ماثؼت  ث  ا

هبی گونربگون اص اینتشنرت    هبی فنی یصم ثشای اػتفبده ؿود گشاو  دملت صیشػبخت نیض می

توان گفت و   سا دس دػت داؿت  م دس نتیج  لذست صیبدی نیض دس اختیبس داسد. دس مالْ می

وـروس   انذ. مثوً ػشاػش دنیب لذست داده ؿهشمنذان دس هب م ای ث  دملت هبی ؿجى  تىنولوطی

گین نلون  وـوسی اػت و  دملت اص لرذست آلربل ػبنؼروس م نِربست ثربییی ثرش سمی       

ؽ دسثبسه ا هب م ممبیت دس ػهؼه  گضاسؽ سثىب مه ونیننِش ؿهشمنذان ثشخوسداس اػت. ث  

ش حمروق  خبًش ٓذم احبً  ؿرهشمنذان ثر    ؿهشمنذی اینتشنتی  این موسد دس وـوس گین ث

ونرذ ور     ؿبن اػت. ام ٓنوان مری  خود دس فوبی مجبصی م ٓذم توؽ ثشای احمبق حموق

جبی دنیب  وؼی اػت و  هش هبػت ثهى  ثشای هش تنهب دسػی ثشای خود گینی این نلون  ن 

مبن حفَ ؿود دیگش تنهب احبً  ثش  خواهیم تب حموق ونذ. اگش مب می اص اینتشنت اػتفبده می
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محیي فیضیىی وبفی نیؼت ثهى  ثبیؼتی اكول ؿهشمنذی مجربصی سا   حموق ؿهشمنذی دس

 (.Mackinnon, 2012)ثگیشیم  تلشین ونیم یبد نیض

ل  لذست مجبصی هلبننذ فوبی فیضیىی ثبیؼتی ث  ترواصن ثشػرذ م تحرت    دس مالْ مؼإ

ونتشل لشاس گیشد تب اص هشگون  دػتىبسی م ػوء اػرتفبده ملرون ثلبنرذ م ایرن ثؼرت  ثر        

ونرذ. ترب    میظه اینتشنت اػرتفبده مری    هش فشدی اػت و  ث  نوٓی اص تىنولوطی م ثانتخبة 

ؿود آگبهی نذاؿت  ثبؿریم م وربسی    مبن گشفت  می و  مب اص تللیلبتی و  دس اًشا  صمبنی

مٔتمذ اػرت   مه ونینمبن دس خٌش اػت.  هب نىنیم  آصادی م حشیم خلوكی دس لجبل آن

ود داسد: دملت  ؿشوت هب م ؿهشمنذان الىتشمنیره  اهشم لذست دس فوبی مجبصی مج 2و  

(. دس ؿشایي امشمصی  لذست ؿهشمنذی مجبصی ثبیؼتی توانلنذ ؿود تب تواصن میربن  هلبن)

هرب   هب م دملت دانیم و  ؿشوت (. مب میUnited Nations, 1992)لذست ثشلشاس ؿود ػ این 

شمنذی مجربصی داؿرت    ین مب ثبیذ جنجؾ ؿره اثنبثش .دس فوبی مجبصی لذست صیبدی داسنذ

ؿبن آگبه ونذ م ثبنیبً ثب ایجبد امىبنبت دػتشػی ثر  فوربی    ثبؿیم و  امیً افشاد سا اص حموق

تشی ثشای فٔبلیت م خولیت افشاد دس این فورب   مجبصی جذای اص مجشای دملت امىبن ثیؾ

الررذامبت یصم ثررشای ایجرربد محرریي مجرربصی منبػررت (. Usdoj, 2002: 52)ایجرربد ونررذ

هبػرت م دمم   اػت: امل اموسی و  مشثروى ثر  دملرت   ػٌح  هبی ؿهشمنذی دس دم فٔبلیت

 هب اػت: اموسی و  دس استجبى ثب ؿشوت

هرب سا اص   منذان اینتشنتی ثبیذ این دسخواػتٓنوان ؿهش  مب ث دٍلت:-در سطح کطَر

 دملت مهی داؿت  ثبؿیم:

آذ جهبنی آصادی ثیبن گبم ثب لو هبی مشثوى ث  اینتشنت ثبیؼتی هم تلبمی لبنونگزاسی -

جهرت حره مؼرب هی هلچرون      م حشیم خلوكی ثبؿذ. ث  ٓجبست دیگرش لروانینی ور  دس   

هبیی ثبؿنذ و  ملىن اػت منجش  اػتثلبس وودوبن م جشا م هؼتنذ نجبیذ متىی ثش ساه حه

هبی دیجیتبل دس وبسثشدهبی مٔمرول م   ؿهشمنذان دس اػتفبده اص صیشػبخت ث  حز  امىبن

 (.22: 22۳2ـبسوت ػیبػی ؿود)حؼینی  منٌمی مبننذ م

گی آلربل ػبنؼروس م نِربست ثرش     دملت ثبیؼتی متٔهرذ ؿرود ترب دس صمینر  گگرون      -

هربیی ور  استجبًربت م     هربی تىنولوطیره  م ؿرجى     هربی اسا ر  وننرذه صیشػربخت     ؿشوت

 وننذ  ؿفب  ٓله ونذ. یب میهبی استجبًی مب سا مه خولیت
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ن الىتشمنیه ثبیذ نِبست خلوكی ثرش فوربی   ٓنوان ؿهشمنذا  ث ّب: در سطح ضزکت

: 22۳4مجبصی سا تشغیت م تـویك ونیم تب ث  حموق مب احتشام ثگزاسنرذ)جولی فشاهربنی    

2۲1.) 

هبی اسا   دهنذه ػشمیغ  ؿرهشمنذان   هبی ؿشوت ٓنوان اػتفبده یب ملش  وننذه  ث -

هرب م پبػر     ثب دملت هب گگونگی اؿتشان اًوٓبت خود سا اینتشنتی ثبیذ ثخواهنذ تب ؿشوت

 هب سا افـب وننذ. ث  نیبص هبی ػبنؼوسی آن

تـىیه دهنذ  تواننذ اتحبدی  اػتفبده وننذگبن یب مـتشیبن سا ؿهشمنذان اینتشنتی می -

هرب آػریجی    هبی تجبسی ؿشوت هب ؿذه م مٌلئن ؿونذ و  فٔبلیت تب دسگیش مؼب ه ؿشوت

 ونذ. ماسد نلیهب دس فوبی مجبصی  ث  حموق ػیبػی م ؿهشمنذی آن

ای آصادی ثیبن م حشیم خلوكی هؼتنذ م  هبیی و  موافك اػتبنذاسدهبی پبی  ؿشوت -

هلچنین موافك این هؼتنذ و  سٓبیت این اػرتبنذاسدهب توػري یره اسگربن ثبلرث مروسد       

اسصیبثی لشاس ثگیشد  ثبیذ توػي مـتشیبن  اػتفبده وننذگبن م ػشمبی  گزاسان موسد تـویك 

هبیی و  مخبلف این موهوّ هؼتنذ م حشیم خلوكی ؿرهشمنذان سا   ؿشوتلشاس ثگیشنذ م 

وننذ ثبیؼتی ٓوالت وبس خود سا ث  ًشیمی ثجیننذ  هب سا سٓبیت نلی نمن وشده م حموق آن

(Mackinnon, 2012.) 

 

 راّکبرّبی فزدی ٍ اخاللی.1

ونترشل  هبی یبدؿذه ثش ػش ساه الذامبت حىومتی م ثین اللههی ثرشای   توج  ث  گبلؾ ثب

 جشایم ػبیجشی  مؤثشتشین الذام  مشآربت ورشدن مؼرب ه ایلنری م اخولری توػري خرود       

هربی   موػوم اػت  تلبم تورلین « ونتشل فشدی»وبسثشان اػت. دس این سمؽ و  ث  سمؽ 

اجشایی  دسمن فشدی ثوده م ؿخق ثب ثهشه گیشی اص مجذان فشدی م مجبنی اخولی م تٔهذ 

 آمسد. هبی جهبنی ث  ٓله می خلوف ًشص اػتفبده اص ؿجى  هبی یصم سا دس دینی  مشالجت

هب این اػت و  دس ػٌوآ مختهف صنذگی لبثه  ت این سمؽ دس ممبیؼ  ثب دیگش سمؽاهلی

 .آلبل ثوده م ُشفیت تإثیشگزاسی ثش اًشافیبن وبسثش سا نیض داسد

هری   ثب توج  ث  وبسآمذی این سمؽ  وـروسهبی پیـرشفت  دس ونربس الرذامبت ثرین الله     

انذ. یىی اص  هبی مفیذ ثشای ونتشل جشایم دس نِش گشفت  اجشای اكول اخولی سا یىی اص ساه
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اػربع   مواسد ٓلهی تذثیش اخولی  نهبدین  ؿذن اكول اخولی سمصنبم  نگبسی اػت و  ثش

هبی خجشی خود ث  اكولی ث  ٓنوان اكرول اخولری    وننذ دس گضاسؽ آن وـوسهب ػٔی می

م توػري انجلرن   2112  دیگش  منـوس اخولی سایبن  اػت و  دس ػبل توج  نلبینذ. نلون

فشمبن م سهنلود اخولی دس آن روش ؿذه اػت. الذام  24مبؿین آیت سایبن  تإییذ ؿذه م 

ؿود   فشدی و  ث  جهت گیشی اخولی افشاد ماثؼت  اػت م ثب ثبمسهبی دینی پـتیجبنی می

 .ثب ػبیش تلهیذات اػتتشی دس ممبیؼ   ساه حه مٌلئن م وم هضین 
 

 فضبی سبیبز ٍ اخالق سکَالر.3

اخوق ػىویس ثنیبن نِشی خودؽ سا ثش توجی  پزیشی اخوق ثرذمن آتمربدات دینری    

هبی مبدی م انؼبنی  نِیش خوؿی  امنیت  هنش م  ػبصد. دس اخوق ػىویس  اسصؽ اػتواس می

ن غبیت صنذگی اخولری دس  ٓـك تٔبمن انؼبنی  امشی ثنیبدین ثشای صنذگی خوؽ ث  ٓنوا

  «لرذست »  «ػرود »  «لرزت »ؿود. مٔیبسهربی توجیر  دس اخروق ػرىویس      نِش گشفت  می

كذد اػت انؼبن سا دس توجیر    اػت؛ مفبهیلی و  دس« انتخبة فشدی»م « تلبیه انؼبنی»

 .اخوق اص ماثؼتگی ث  منجْ فشا انؼبنی ثی نیبص ػبصد

ای و  داسد  دس ونترشل   مٔشفتی م هنجبسی مـىوت توجیهی  اخوق ػىویس ٓومه ثش

هبی اخولی دس فوبی مجبصی موفك نخواهرذ ثرود  صیرشا مٔیبسهربی یبدؿرذه       هنجبسؿىنی

ی م هنجبسی ور  هلرشاه داسد  خرود مجرذؤ    ثشای اخوق ػىویس ث  ػجت نؼجیت دػتوسی 

 .هنجبسمنذ اػت ثشای توجی   تمویت م فشاگیشػبصی تٔبموت غیش
 

 تعبهالت سبیبزی اخالق دیٌی در.4

هبی دسمنی اػت و  فشد سا ث  سفتبس دسػرت م   هبی دینی یىی اص محشن ثبمسهب م اسصؽ

دهذ. اخوق دینی  هم نمؾ تحشیىی ثشای سفتبس اخولری داسد م هرم    هنجبسمنذ ػوق می

این سم اخوق دینی  هم دس فوبی مالٔی صنذگی  اخولی  اص نمؾ ثبصداسنذه ثشای سفتبس غیش

ترشین ٓنلرش    مجبصی. محوسیونذ م هم دس فوبی  بی تحشیىی م ونتشلی ایفب میه مب نمؾ

اػت. مشالجت دس ٓهم اخوق ث  مٔنبی خودونتشلی مؼتلش م « مشالجت»دس تهزیت اخوق 

 حووس ٓنلش مشالجت دس اخروق نـربن    محبفِت دا م اص سفتبسهبی ُبهشی م ثبًنی اػت.

خودثبصداسنذگی ث  اهرذا  خرود نبیره     فشاد ثبوق اص ًشیك توانلنذػبصی ااین اػت و  اخ
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تروان وربسثشان م اهربلی     ؿود. اونون ث  تنبػت تحمیك ثبیذ ثشسػی وشد و  گگون  مری  می

  ایرن  ػبیجش سا ث  لذست خودونتشلی م مشالجت توانلنرذ ػربختی ثرشای پبػر  ثر      دهىذه

لودهربی  خبػتگبه ورم تروجهی افرشاد ثر  دػرتوسات م سهن      ػؤال  ػضاماس اػت و  دسثبسه

 اخولی  وبمؽ وشده م دس پی آن  دػتبمسدهبی دین دس این صمین  ثشسػی ؿود

 

 ى.لزآ5

اجبصه گرشفتن ثرشای مسمد ثرر  منررضل دیگررشان  تإویررذ      دس آیبت م سمایبت متٔذد  ثش

 فشمبیرذ:   ػوسه نوس و  خذامنرذ می 24ؿرذه اػت. اص آن جله  اػت آی  

 ﴾نسوابیوتکم حتی تستأ غیر بیوتا  تدخلوا  لا منوایا أیها الذین آ﴿
خرود داخره    هبی اص خبن  وغ غیرش ؿلب و  ایلبن داسیرذ ثر  خبنر  هریچ»

 «نـویذ تب آنى  اجبصه مسمد ثگیشیرذ

 نرذ  منرضل افرشاد سا حشیم خلوكری ایرن اجربصه مسمد  ثر  ایرن خربًش اػت و  خذام

هررش   وؼرری  نیت وننذ ن  آنى  هرش آنربن دانؼرت ؛ گشاور  افرشاد دس آن ثبیرذ احؼبع ام

لچنرین  خذامنرذ حفرَ ایرن حرشیم      ه. هرب ؿررود  ؽ خواػرت  ماسد منرضل آنا ملرت دل

ایرن حىررم اػرتیزان  یره حىرم اخولری      سا ثشای هلر  ماجرت ورشده اػرت.  خلوكی

دیگشان  فمي  . حفَ حشیم خلوكیدیگشان اػت اػت و  اص اكول حفَ حشیم خلوكی

تروان ثر     صه ثر  منرضل گهربسدیواسی افرشاد متولف نیؼت. امرشمصه مری  ث  مسمد ثذمن اجرب

دسی صده  آن گربدس منرضل   گب وؼری ور  دس پربسوی هب  منضل گفرت: مرثوً اص مىبن خیهی

 دانذ  دس یاػت و  ام ثشای خود اختیبس وشده م خرود سا دس آن ایلن م امػت؛ یٔنی مىبنی

 ثشای ام هب آنجب سا منضلی هل  انؼربن شػیذه ملین آن مىبن ث  مهىیت ام نو  صمی كوستی

دس ٓلش حبهش  و  ٓلرش پیـرشفت   . ؿود وغ ثذمن اجبصه ماسد آن نلی داننذ  لزا هیچ می

هبػررت ورر  تلرربم     نث  مثبثر  نرربصل انؼرب   وطی اػت  وبمپیوتش م موثبیه ؿخلریتىنول

ضنذ. وربسثشان ایررن دم   سی خرود سا دس آن می استجبًربت ؿخلری م خربنوادگی اًوٓربت م

انرذ ور  اًوٓربت م استجبًربت    بیی امرن تهمری وشدهدػرتگبه سا مبننرذ منرضل خرود  فور

وننذ. هلین حغ امنیت اػت ور  مجرر  اؿرتشان منرضل     مهم خود سا دس آن رخیشه می

آمسد؛ ثنربثشاین   موثبیه افشاد ثوده م حشیم خلوكی سا ثر  مجررود مرری    م افشاد ثب وبمپیوتش
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   حرشیم خلوكرری  سمد ث  این دم دػتگبه اص هش ًشیك  ملرذاق مسمد ثرذمن اجربصه ثرر    م

 .اػت اخولی دیگشان ثوده م امشی غیش

 

 بحثًتیجِ 

هرب م وبسثشدهربی    ثب توج  ث  آنچ  گزؿت  فوبی ػربیجش)اینتشنت( دس ونربس دػرتأمسد   

یض ث  هلشاه داسد و  هبی گونبگون داسد  پیبمذ نبمٌهوثی ن انىبسنبپزیش م مثجتی و  دس صمین 

سیضان فشهنگی  ثبیذ موسد توج  مالذین  مشثیبن م هل  مؼئوین امش تٔهیم م تشثیت م ثشنبم 

حشیم خلوكی افشاد آنمذس اهلیت داسد و  احتشام ث  آن دس لشن حبهرش  .جبمٔ  لشاس گیشد

ی تش وـوسهبی جهبن هرلبنت لربنون   اص مشصهبی ػنتی دین م اخوق فشاتش سفت  م دس ثیؾ

پیذا وشده اػت؛ امب ؿئون انؼبنی م اهلیت حفَ آن دس فوبی مجبصی م امنیت اًوٓربت  

هبیی مواج  ؿرذه م ػرومت اخولری م حتری جؼرلبنی وودوربن م        ؿذه ثب گبلؾ مجبدل 

نوجوانبن دس جبمٔ  ث  مخبًشه افتبده اػت. اوثش مالذین نیرض ثر  دلیره ٓرذم آؿرنبیی ثرب       

هبی اجتلبٓی فوبی مجبصی م فنأمسی نوین استجربًی    هبی آن م ؿجى  اینتشنت م ُشفیت

 بی مجبصی اًوٓی نذاسنذ.  ؿبن دس فو اص سفتبسهبی آنوین فشصنذان

ترش ثتواننرذ ماسد حرشیم     ونذ تب ساحت ل  ساه سا ثشای كیبدان اینتشنتی ثبص میهلین مؼإ

ی ثـرشی  هرب  افىبس م انذیـر   شنت اثضاسی منبػت ثشای توػٔ اینت .خلوكی خبنواده ؿونذ

ؿود ث  ؿشى آنى  دس ساه كحیح اػتفبده ؿود. افشاد ثبیذ ثشای مسمد ث  دنیبی  محؼوة می

مجبصی  اًوٓبت وبفی دس اختیبس داؿت  ثبؿنذ ترب دگربس مـرىوت اخولری  اجتلربٓی م      

 التلبدی نـونذ.  

ت ثر   هرب نؼرج   استجبًبت ػبلم دس فوبی مجبصی م لرضمم هوؿریبسی جوانربن م خربنواده    

هربی   نخؼرت املویرت لرشاس داسد. پیـرگیشی اص آػریت      فوبی ػبیجشی دس دسج  تهذیذات

اخولی م اجتلبٓی م توج  مالذین ث  سفتبس فشصنذان ثؼیبس مهم اػت م ثشای جهروگیشی اص  

هبی سمص دنیب مؼهي ثبؿنذ م ثذاننذ  هب  مالذین ثبیذ تب حذمدی ث  فنأمسی فشمپبؿی خبنواده

ور     هبػرت م هنگربمی   مٔنبی ایجبد تغییش دس ًشص فىرش آن  و  تغییش دس سفتبس فشصنذان ث 

كوست نبكحیح ؿىه گیشد  ساه نفور ؿیبدان ثر  حرشیم     هب ث  ثنیبن فىشی م ؿخلیت آن

هرب نؼرجت ثر      ؿرود؛ لرزا گنبنچر  خربنواده     خلوكی افشاد م محیي امن خبنواده ثربص مری  
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م سا داؿرت  ثبؿرنذ  اص   هبی جذیذ استجبى فشصنذان  خودآگبهی م ؿنبخت وربفی م یص  ؿیوه

خرود  اثرضاسی     خرودی   اینتشنرت ثر    .آیرذ  هب جهوگیشی ث  ٓله مری  ثشمص ثؼیبسی اص آػیت

وننذه  وننذ  تٔیین ًش  م خنثی اػت؛ امب اینى  اونون مشدم گگون  اص آن اػتفبده می ثی

 اػت.  

اگش اػتفبده منبػت م مثجت ثبؿذ  دس جهت توػٔ  جبمٔ  حشوت خواهذ وشد  مگشنر   

دیگرش  ؿرجى      ٓجبست  آمسد؛ ث  آن ث  مجود می ای سا ثشای خبنواده م آوبی ٓلذه مـىوت

ؿلبس اػت و  اػرتفبده نبدسػرت م    جهبنی اینتشنت یه ؿجى  اًوٓبتی ػشیْ ثب منبثْ ثی

حذ اص آن دس ثین ثشخی اص افشاد م غشق ؿذن دس دنیبی سایبن  م جرذایی اص دنیربی    اص  ثیؾ

اونرون اػرتفبده نبدسػرت اص     و  هم ًوسی   ونذ. ث  ا ث  آػیت تجذیه میمالٔی  فوایذ آن س

  یبفتر  اػرت ور  اص آن ثر       این اثضاس دس میبن وبسثشان  دس جوامْ پیـشفت  گنبن گؼتشؽ

 .ای اػت ثشنذ و  محلول ٓلش استجبًبت م انموة سایبن  ٓنوان یه ثیلبسی مذسن نبم می

 توانرذ جهروی ػروء    م اػت م ث  ًوس مولت میثبیذ دانؼت و  فیهتش وشدن هشگنذ یص

اػتفبده اص اینتشنت سا ثگیشد  ملی آنچ  دس ؿشایي ونونی یصم اػت م ثبیذ دملرت سمی آن  

ػربصی  تمویرت ثبمسهربی دینری م ثربسمس ورشدن سمحیر  تمروا م          گزاسی ونذ  ایلن ػشمبی 

شنت دس جبمٔ  خودداسی اػت. تنهب دس این كوست اػت و  فشهنا اػتفبده دسػت اص اینت

 .ؿود هبی اخولی آن جهوگیشی می نهبدین  م اص آػیت

ثشای جهوگیشی اص آثبس م پیبمذهبی منفی فوبی اینتشنت دس تشثیت دینی فشصنرذان  ثر    

 :ؿود مالذین پیـنهبد می

 ثش نحوه اػتفبده فشصنذان اص اینتشنت  نِبست فٔبل داؿت  ثبؿنذ؛ .2

هرب كرحجت    لبینذ م دسثبسه مٌبلت آن ثب آنهلشاه ثب وودوبن اص اینتشنت اػتفبده ن .2

 وننذ؛

وودوبن سا تـویك وننذ و  اص میبن انواّ موهوٓبت م مٌبلت موجود دس اینتشنت   .2

 دػت ث  انتخبة كحیح ثضننذ؛

 محذمد وشدن اػتفبده اص اینتشنت سا ثشای وودوبن دس نِش داؿت  ثبؿنذ؛ .4

 ت دسهبی ثؼت  ثپشهیضنذ؛هبی ؿخلی فشصنذان م پـ اص لشاس دادن سایبن  دس اتبق .2
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دسػت  ٓی نیض مُیف  داسنذ فشهنا اػتفبدهاجتلب -مؼئوین م نهبدهبی فشهنگی .۱

ترش دس مٔرشم    میظه جوانبن م نوجوانربن ور  ثریؾ     م ػبلم اص اینتشنت سا ث  افشاد جبمٔ  ث 

 .هبی اخولی اینتشنت هؼتنذ  آموصؽ دهنذ آػیت
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 ّب ًبهِ پبیبىهمبالت ٍ 

 .«پیطگیزی اس جزم»ؽ  22۳2اثشاهیلی  ؿهشام. 

رسربًی ایٌتزًرت ٍ ارا رِ     ضٌبسی ضبکِ جْبًی اطرال   آسیب»ؽ  22۳2حؼن ثیگی  اثرشاهیم.  

ِ     راّبزدّبی هٌبسب جْت همببلِ بب تْدید ّربی   ّب اس دیدگبُ اهٌیت هلی برب تککیرد برز جٌبر

 .نبم  دوتشی  دانـگبه ٓبلی دفبّ مهی   پبیبن«حمَلی ٍ فٌی

نبمر      پبیربن «ضٌبسی آى ّبی جزم جزا ن ایٌتزًتی علیِ اطفبل ٍ سهیٌِ»ؽ  22۳2حؼینی  ثیظن. 

 .ممٌْ وبسؿنبػی اسؿذ  دانـگبه آصاد اػومی  ماحذ ٓهوم تحمیمبت

 .4  فلهنبم  فم  م حموق  ؿلبسه «ضَیی الکتزًٍیکی پَل»ؽ  22۳4نی  امیشحؼین. حولی فشاهب
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پیطگیزی ٍضعی اس جزاین سبیبز در پزتَ هَاسیي حمرَق  »ؽ  22۳4حولی فشاهبنی  امیشحؼین. 

 .۱  فلهنبم  تخللی فم  م حموق  ؿلبسه «بطز

یک جزا ن کربهویَتزی  بٌدی تئَر ای بز هبّیت ٍ تمسین همدهِ»ؽ  22۳2دصیبنی  محلذ حؼن. 

 .۳2  خجشنبم  انفوسمبتیه  ؿلبسه «)سبیبزی(

  خجشنبم  انفوسمبتیه  ؿرلبسه  «سبیبزی -ضزٍ  جزا ن کبهویَتزی»ؽ  22۳4دصیبنی  محلذ حؼن. 

12. 

 .22 -24  مجه  تحمیمبت حمولی  ؿلبسه «هببًی ًظزی پیطگیزی ٍضعی»ؽ  22۳۲كفبسی  ٓهی. 

طگیزی اس بشّکبری در لبًَى اسبسی ٍ الیحرِ پیطرگیزی اس   پی»ؽ  22۳2نیبصپوس  امیشحؼین. 

 .42  مجه  حمولی دادگؼتشی  ؿلبسه «ٍلَ  جزم
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