پایشآسیبهایشبکههای
اجتماعیتلفنهـــمراه
محمود ســوری و حمید فالحتی
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انســان از آن دســت موجوداتــی اســت کــه بــه طــور
طبیعــی ،دوســتدار زندگــی جمعــی و در کنــار دیگــر
همنوعــان اســت و بهتنهایــی نمیتوانــد روزگار
بگذرانــد؛ امــا شــکل ایــن ارتبــاط ،میــان مردمــان ،هــر
از چنــد گاه ،دســتخوش تغییــر میشــود .امــروزه بــا
بهرهگیــری از فناوریهــای مختلــف ،بــه شــیوههای
گوناگــون میتــوان بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کــرد و از
منزویشــدن رهیــد.
یکــی از ایــن فناوریهــای ســودمند ،تلفن همراه اســت.
ایــن وســیله کوچــک ،ابتــدا فقــط ابــزاری ســاده بــرای
ارتبــاط بــا مخاطــب بــود؛ اندکانــدک قابلیتهــای
مهمــی چــون عکاســی و فیلمبــرداری و بعــد اتصــال
بــه شــبکه اینترنــت ،آن را خیلــی مهــم جلــوه داد؛
بهگون ـهای کــه امــروزه بســیاری از مــردم ،نمیتواننــد
بــدون تلفــن همراهشــان ،صبــح را بــه شــب برســانند
و اگــر تلفــن همــراه ،نزدیکشــان نباشــد ،گویــا چیــزی
کــم دارنــد و ســرگردان میشــوند.
خداونــد متعــال در آیــه نوزدهــم ســوره مبارکــه بقــره،
آنجــا کــه دربــاره شــراب و قمــار مــورد پرســش قــرار
میگیــرد ،میفرمایــد:
از تــو دربــاره شــراب و قمــار میپرســند .بگــو در ایــن
دو ،گناهــی بــزرگ و ســودهایی بــرای مــردم (نهفتــه)
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اســت؛ امــا گنــاه آنهــا از سودشــان بزرگتــر اســت .حســرت بــه دنــدان میگزنــد و راه برگشــت و
قــرآن بهصراحــت ،ضمــن تصریــح بــه ســودهای جبــران هــم ندارنــد.
اندکــی بــرای ایــن دو ،زیانهــای آن را بســیار بیشــتر امــروزه بایــد پذیرفــت کــه بایــد بــرای دنیــای
دانســته ،مؤمنــان را بــه پرهیــز از آن فــرا میخوانــد .آدمیــان ،دو گونــه فضــا در نظــر گرفــت :فضــای
حکایــت مــا و فناوریهــای نوظهــو ِر تلفنهــای نخســت ،همیــن دنیــای ظاهــری و آشــکار اســت
همــراه نیــز چنیــن اســت .وی چــت (( ،wechatکــه زندگیمــان در آن جریــان دارد؛ و فضــای دوم،
تانگــو ( ،)tangoواتــسآپ ( ) WhatsAppو ....فضــای مجــازی اســت کــه آرامآرام ،چتــر خــود را
احتمــاالً ایــن نا مهــا بــه گــوش شــما رســیده اســت؛ میگســتراند و بایــد برایــش چــارهای اندیشــید؛ زیــرا
شــبکههای اجتماعــی تلفــن همــراه کــه از راه آنهــا راه فــراری از آن وجــود نــدارد.
بهراحتــی و بــدون هزینــه میتــوان بــا دیگــران یکــی از مــواردی کــه اثرگــذاری زیــادی در تغییــر
ارتبــاط برقــرار ،و پیامهــای گوناگــون متنــی ،ســبک زندگــی افــراد دارد ،ورود و گســترش
صوتــی و تصویــری رد و بــدل کــرد و بــه یکــی از فناوریهــای رســانهای اســت؛ بهگونــهای کــه
هــر یــک از آنهــا بهتنهایــی ،تبعــات
صدهــا میلیــون کابــر آنهــا در سرتاســر
امروزه
گســترده فرهنگــی ،اجتماعــی،
دنیــا پیوســت؛ امــا ایــن ،همــه
باید
که
پذیرفت
باید
اقتصــادی و امنیتــی را در هــر
ماجــرا نیســت؛ چــه بســیار
برای دنیای آدمیان ،دو گونه
جامعــهای ایجــاد خواهــد
خانوادههــا کــه بــا اســتفاده
فضا در نظر گرفت :فضای نخست،
کــرد.
نابجــا و گاه ســادهلوحانه از
همین دنیای ظاهری و آشکار است
فناوریهــای رســانهای
ایــن برنامههــا ،بــا بــه تــاراج
که زندگیمان در آن جریان دارد؛ و
را میتــوان هــر نــوع
رفتــن اطالعــات خصوصــی
فضای دوم ،فضای مجازی است
وســیله مدرنــی تلقــی کــرد
قــول
و شخصیشــان ،بــه
که آرامآرام ،چتر خود را
خودشــان بــه خــاک ســیاه
کــه توانایــی انتقــال پیــام بــه
میگستراند
نشســتهاند و اکنــون انگشــت
مخاطــب را دارد و ســبب ایجــاد

دگرگونیهــای فراوانــی در مختصــات فکــری افــراد
میشــود .ایندیویژوالیســم ()Individualismیــا
تفردگرایــی ،مهمتریــن پدیــدهای اســت کــه ایــن
ابزارهــای رســانهای و در عیــن حــال ســرگرمکننده
بــا تغییــر در ســبک زندگــی مــردم ،باعث گســترش
آن میشــوند.
ایــن فناوریهــا ســبب شــده ،انســان بــا گــذر از
جمعگرایــی  -کــه بــه معنــای ارتبــاط بیــن اعضــای
خانــواده و در گامــی باالتــر ،ارتبــاط بــا جامعــه
اســت  -بــه فردگرایــی ســوق یابــد؛ هرچنــد ،رونــد
فردگرایــی در کشــوری ماننــد ایــران در مقایســه بــا
دیگــر کشــورهای توســعهیافته ،بــه علــت میــزان
ضریــب نفــوذ فنــاوری و روحیــه جمعگرایــی انســان
ایرانــی ،نــرخ رشــد کمتــری دارد.
در میــان فناوریهــای رســانهای ،ظهــور گوشـیهای
هوشــمند( )Smartphoneو ورود آنهــا بــه عرصــه
جهانــی ،موجــی از تحــوالت گوناگــون فــردی و
اجتماعــی را رقــم زد.
گوشــیهای هوشــمند در مقایســه بــا گوشــیهای
قدیمیتــر از امکانــات ویــژهای برخوردارنــد و
همانطــور کــه از نامشــان پیداســت ،هوشــمندی
آنهــا ســبب شــده افــراد بــدون در نظرگرفتــن جنبــه
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ارتباطــی آن ،رایانـهای جیبــی و همیشــه همراه داشــته
باشــند و نبــود آن را یک خأل ابــزاری برای خود بپندارند.
اســباببازی بــودن گوشــیهای هوشــمند و دیگــر
وســایل همخانــواده آن ،موجــی از غفلــت را در میــان
مــردم جهــان ایجــاد کــرده اســت .بایــد ایــن حقیقــت
تلــخ ،امــا واقعــی را پذیرفــت کــه مدیــران جهانــی،
بهخوبــی توانســتهاند ،بشــر را تحــت لــوای اســتفاده از
فناوریهــای روز ،ســرگرم کننــد و بــا تزریــق نفهمــی
بــه جهانیــان و اســتعمار دیگــر ملتهــا بــه درآمدهــای
هنگفــت ،دســت یابنــد.
تبلیغــات گســترده و پــر زرق و بــرق در ایــن بــاره ،ایجاد
احســاس نیــاز کاذب بــه کاربــران جهانــی و رونمایــی
چنــد مــاه یــک بــار از گوشــیهای جدیــد بــدون
ایجــاد تغییــرات اساســی ،اصلیتریــن حربــه کالن
ســرمایهداران اســت کــه توانســتهاند ذهــن و قلــب
میلیونهــا کاربــر را در اختیــار خــود بگیرنــد.
بــرای اثبــات ایــن ادعــا ،اســتناد بــه گــزارش رســمی
شــرکت اپــل کافــی اســت .در مــارس  ۲۰۱۲هنگامــی
کــه چونلــی فــو از چیــن  ۲۵میلیاردمیــن اپلیکیشــن
را دانلــود کــرد ،شــرکت اپــل  10اپلیکیشــن پرفــروش
آیفــون را معرفــی کــرد .بازیهــای کودکانــه امــا
ســرگرمکننده ،بیشــترین رکــورد دانلــود از آی
تیونــز آپ اســتور ( )iTunes App Storeرا داشــته
و در کنــار آن اپلیکیشــن شــبکههای اجتماعــی،
هواشناســی ،عکاســی ،فیلــم و موزیــک کــه غالبــاً
جــزو برنامههــای ســرگرمکننده محســوب میشــوند

نیــز در باالتریــن ردههــای دانلــود قــرار گرفتهانــد و دســتگاهها و در کل ،فنــاوری نیســت؛ ولــی نمیتــوان
هماکنــون کــه تعــداد دانلودهــا از آپ اســتور بــه بیــش از ایــن واقعیــت انکارناپذیــر گذشــت کــه اکثــر کاربران
از پنجــاه میلیاردمیــن بــار رســیده ،دســتهبندی و نــوع بــا اســتفاده نادرســت از ایــن وســایل ،تنهــا دنبــال
رکوردهــا چنــدان تغییــر چش ـمگیری نداشــته اســت .ســرگرمیاند کــهایــن خــود ،ناشــی از یــک غفلــت
تعــداد دانلودهــا از آپ اســتور بــه بیــش از پنجــاه بــزرگ اســت .گذشــته از ایــن مســأله و غفلــت بشــر،
میلیاردمیــن بــار رســیده!
ایــن میدانــگاه عظیــم ،موقعیتــی مناســب بــرای
پیشــبرد اهــداف مدیــران جهانــی محســوب میشــود.
مدیــران یهــودی جهــان ،درســت در زمانــی میتواننــد
خواســتههای خــود را بــر دیگــران تحمیــل کننــد کــه
تــوده هــدف در غفلــت و ســرگرمی باشــد ،تــا در پــس
آن غفلــت بتواننــد اهــداف خــود را بــه پیــش ببرنــد .در
اصــول شــیطانی ،تصــرف قلبهــا و ســیادت بــر ذهنها
بــا اغواگــری صــورت میگیــرد؛ امــری کــه هماکنــون
در واقــع ،بشــری کــه اصــل تمــدن را بــر پایه اومانیســم راهبــران جهانــی بهخوبــی بــه آن واقفانــد.
و امیــال نفســانی پایهریــزی کــرده« ،مــن حقیقــی» آسیبها
خویــش را کــه از نــور الهــی گرفتــه شــده فرامــوش برخی از تهدیدهای این نرمافزارها عبارتاند از:
الــف) اختــال در مدیریــت زمــان و اتــاف عمر
کــرده و بــا میــدان دادن بــه «مــن مجــازی»،
از راه اعتیــاد بــ ه ایــن برنامههــا و در
خــود را در ورطــه غفلــت فــرو بــرده
تبلیغات
نتیجــه ،افــت تحصیلــی نوجوانــان
اســت .بایــد پذیرفــت کــه بشــر
گسترده و پر زرق و
و جوانــان
امــروز ،بــا پیشــرفت مــادی و
برق در این باره ،ایجاد احساس
و
جهانی
کاربران
به
کاذب
نیاز
ب) تهدیــد امنیتــی افــراد از
افــراط در امیــال نفســانی،
حقیقــت هســتی و هــدف رونمایی چند ماه یک بار از گوشیهای راه امــکان تشــخیص موقعیــت
جدید بدون ایجاد تغییرات اساسی،
مکانــی ایشــان بــرای صاحبــان
آفرینــش خــود را فرامــوش
اصلیترین حربه کالن سرمایهداران
نرمافزارهــا
کــرده اســت.
است که توانستهاند ذهن و قلب
پژوهشــگران طــی آزمایشــی
نــکات ذکــر شــده ،دلیــل بــر
میلیونها کاربر را در اختیار
بــه کمــک ابــزا ِر جدیــدی بــه
زیــر ســؤال بــردن مطلــق ایــن
خودبگیرند.

کوکیها
بیتهای کوچک از
نرمافزاری هستند که صفحات
اینترنتی بر روی رایانه شما به
نــام « ،»DNT+دریافتنــد در
روابــط شــدید و وابســتگی آنهــا
جا میگذارند .این کوکیها ،شما را
به شکل پنهانی ،شناسایی کرده،
بــه فــرد ناآشــنا میشــود کــ ه
فیسبــوک بیــش از  200ردیاب
مورد
موضوعات
از
مفیدی
اطالعات
ایــن امــر ،آســیبی جدی اســت؛
وجــود دارد کــه فعالیــت افــراد
عالقه شما در اختیار گروههای
زیــرا مشــکالت عدی ـ دهای را بــه
را در فضــای ســایبر ،ردگیــری
تبلیغاتیمیگذارد.
دنبــال دارد.
میکنــد .شــرکت ســازنده ایــن
ابــزار ،ردیابهــا را «درخواســتی»
د) تزلزل در نظام خانواده
معرفــی میکنــد کــه مرورگــر ،شــما را
تهدیــد نهــاد خانــواده و تزلــزل آن ،از راه بــه
وامـیدارد اطالعــات مــورد نظــر بــرای ذخیرهســازی یــا نمایــش گذاشــتن اطالعــات شــخصی و خصوصــی
فعالیتهــای آنالیــن خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد .افــراد ،مســألهای اســت کــه خطرهــای بســیاری دارد.
ایــن ردیابهــا در قالــب کوکیهــا ،کــد جــاوا ،تصاویــر عادیســازی روابــط مــردان بــا زنــان در شــبکههای
گرافیکــی یــک پیکســلی و تگهــای آیفریــم ظهــور اجتماعــی ترویــج میشــود و آســیبهایی ماننــد
طــاق را پیــش رو دارد؛ در حقیقــت ،ثبــات و بنیــان
میکنــد.
کوکیهــا بیتهــای کوچــک از نرمافــزاری هســتند خانــواده دچــار اختــال و تزلــزل شــده و در نهایــت،
کــه صفحــات اینترنتــی بــر روی رایانــه شــما بــه جــا باعــث اختــاف بیــن زوجیــن و طــاق میشــود.
میگذارنــد .ایــن کوکیهــا ،شــما را بــه شــکل هـ) ارتباط با افراد غریبه ،باعث رشد جرایم
پنهانــی ،شناســایی کــرده ،اطالعــات مفیــدی از شــبکههای اجتماعــی جدیــد مانند«ویچــت»« ،کــو
موضوعــات مــورد عالقــه شــما در اختیــار گروههــای کــو»« ،اینســتگرام» و «تانگــو» باعــث رشــد جرایــم
تبلیغاتــی میگــذارد .منتقــدان ،ایــن کار را جاسوســی میشــود .در ایــن شــبکهها نوجوانــان و جوانــان ،بــا
میداننــد؛ امــا شــرکتهای تبلیغاتــی ،آن را شناســایی افــراد ناآشــنا ،ارتبــاط برقــرار میکننــد و ممکــن اســت
در دام شــبکههایی ماننــد مــواد مخــدر گرفتــار شــوند.
گروههــای هــدف میداننــد.
و) گســترش عادیســازی روابــط دختــر و
ج) اباحهگری و گسترش فساد
ترویــج اباحهگرایــی جنســی و بیبنــد و بــاری از راه پســر از راه حیازدایــی
بازگــو کــردن موضوعــات کامــ ً
ا خصوصــی افــراد و گرداننــدگان نرمافــزار و شــبکههای اجتماعــی
تننمایــی از جملــه امــوری اســت کــه در این شــبکهها جدیــد ،اعتقــادی بــه کنتــرل مســائل اخالقــی ندارنــد.
روی میدهــد .عادیســازی خیانــت و حضــور عادیســازی ارتبــاط پســر و دختــر ،روابــط نامشــروع
دختــران و پســران نوجــوان در «وی چــت» باعــث و غیراخالقــی آنــان را بــه دنبــال دارد و باعــث

حضور
در فضای مجازی
سبب میشود انسان از
دنیای واقعیات فاصله بگیرد و
خیالپروری و خیالپردازی در او
تقویت شود و این امر در تمام
الیههای زندگی او نیز تأثیرگذار
شود.
جوانانانــد .ایــن گــروه بــه دلیــل
ناهنجاریهــای اخالقــی میشــوند.
نداشــتن قــوه تجزیــه و تحلیــل
کاربــران بهویــژه نوجوانــان و جوانــان
از حضــور در برخــی فضاهــای مجــازی
کافــی در مواجهــه بــا مفاهیــم و اطالعــات
انحرافــی ،پایینبــودن ســطح دانــش و برخــورداری از
دچــار آســیب جــدی خواهنــد شــد.
حداقــل آگاهیهــای دینــی ،تحــت تأثیــر باورهــای
ز) دور شدن از واقعیتها
حضــور در فضــای مجــازی ســبب میشــود انســان دروغیــن و هجمههــای فرهنگــی قــرار میگیرنــد.
از دنیــای واقعیــات فاصلــه بگیــرد و خیالپــروری و ک) وابســتگی بیــش از حــد بــه ایــن برنامههــا
خیالپــردازی در او تقویــت شــود و ایــن امــر در تمــام در حــد اعتیــاد بــه آنهــا و بازمانــدن از زندگــی
الیههــای زندگــی او نیــز تأثیرگــذار شــود.
عــادی و متعــارف
ح) ممکــن نبــودن کنتــرل کاربــران جــوان و اســتفاده غیرمعمــول و بیــشاز حــد از اینترنــت ،منجر
نوجــوان ایــن شــبکهها از ســوی خانوادههــا بــه اعتیــاد اینترنتــی میشــود کــه خــود مشــکلی
ط) امــکان فریــب کاربــران و ســوء اســتفاده از دیگــر اســت کــه امــروزه شــاهد رشــد اعتیــاد مجــازی
ایشــان ،بــه دلیــل مجهولبــودن مخاطــب در در نوجوانــان و جوانانیــم.
بســیاری از ایــن فضاهــا
ســخن پایانی :در شــرایطی کــه جوانــان مــا بیکارند،
دختــران و پســران در فضــای مجــازی ،حرمتهــا را مشــکالت ازدواج ســبب صدهــا مفســده میشــود ،و
میشــکنند و مســائل خصوصــی خــود و خانوادهشــان مشــکالت اقتصــادی ،گریبــان تمــام خانوادههــا را
را بــرای دیگــران بــه اشــتراک و در معــرض نمایــش گرفتــه اســت و هــر کــدام منشــأ صدهــا نــوع آســیب
میگذارنــد .گاهــی اوقــات بــه دلیــل اینکــه عکــس اجتماعــی میشــوند ،اینکــه بــه یــک نرمافــزار
دختــران در ایــن فضاهــا بــه نمایــش گذاشــته میشــود بچســبیم کــه در تعــداد محــدودی تلفــن همــراه وجود
برخــی افــراد ســوء اســتفاده کــرده ،بــرای اخــاذی از دارد و برخــی ارتباطــات را برقــرار میســازد و آن را
فــرد از آن ســوء اســتفاده میکننــد .بنابرایــن ایــن بزرگتریــن غــول و خطرناکتریــن دشــمن نســل
جــوان کشــور بدانیــم ،اندکــی غیرمنصفانــه اســت.
شــبکهها آثــار منفــی بســیاری را بــه دنبــال دارد.
ی) امــکان ضربههــای اعتقــادی بــه کاربــران شــاید اگــر مــا بــه ریشــههای مفاســد و آســیبهای
اجتماعــی بپردازیــم و زمینــه بــروز آنهــا را کاهــش
ناآشــنا بــا ایــن مباحــث از راه القــای شــبهه
مخاطبــان ایــن شــبکهها بیشــتر نوجوانــان و دهیــم ،بــه خــودی خــود بســیاری از فناوریهــا نیــز،

بــا چنیــن فضــای مجــازی اســت.
بایــد آمــوزش و پــرورش ،نیــروی انتظامــی و ســایر
نهادهــای فرهنگــی کشــور دربــاره شــبکههای جدیــد
هشــدار بدهنــد و والدیــن نیــز بایــد آمــوزش ببیننــد و
آگاهــی الزم را در ایــن بــاره داشــته باشــند تــا امنیــت
اجتماعــی و اخالقــی خانوادههــا ایجــاد شــود.

پایش

پینوشت:
 . 1ســخنان معظــم لــه در دیــدار رئیــس جمهــور و اعضــای هیئــت
دولــت در تاریــخ دوم شــهریور .1391
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بدون
فرهنگسازی،
ریزی
سیاستگذاری و برنامه ِ
جامع برای این فضای دوم و
بینهایت ،نمیتوان از مزایای آن برای
زندگی آسانتر ،سالمتر و ارزانتر
استفاده كرد و باید هر روز به هجومی
دیگر از سوی «فرهنگ مهاجم»
حاکم بر دنیا چشم دوخت و
میتوانــد بــه پیشــرفت زندگــی
راه درســت خــود را در جامعــه پیــدا
واپس کشید.
اجتماعــی انســانها مــدد برســاند؛
کننــد.
ولــی نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن
راهکارها
اســتفاده ،بهمثابــه یــک شمشــیر دو لبــه اســت.
بــرای مواجهــه منطقــی بــا ایــن پدیــده ،راهکارهایــی
بررســی شــبکههای اجتماعــی متناســب با نســخههای
بــه نظــر میرســد:
تلفــن همــراه ،بســته بــه زاویــه نــگاه بــه ایــن پدیدههــا،
الف) فرهنگسازی
بــدون فرهنگســازی ،سیاســتگذاری و برنامهریــزیِ دارای دو جنبــه کامـ ً
ا متفــاوت اســت؛ زیــرا از یکســو
جامــع بــرای ایــن فضــای دوم و بینهایــت ،نمیتــوان ایــن شــبکههای اجتماعــی بــه علــت در اختیــار قــرار
از مزایــای آن بــرای زندگــی آســانتر ،ســالمتر و گذاشــتن نــوع جدیــدی از ارتباطــات ،میتوانــد یــک
ارزانتــر اســتفاده كــرد و بایــد هــر روز بــه هجومــی فرصــت پنداشــته شــود؛ فرصتــی کــه فــارغ از ارتباطات
دیگــر از ســوی «فرهنــگ مهاجــم» حاکــم بــر دنیــا معمــول ،ارتباطــات صوتــی و تصویــری را نیــز بــه
چشــم دوخــت و واپــس کشــید؛ ازاینروســت کــه صــورت رایــگان در اختیــار کاربــران قــرار میدهــد.
مقــام معظــم رهبــری ،افــزون بــر آنکــه دربــاره تهاجــم از ســوی دیگــر ،اســتفاده از آنهــا تهدیــدی بــرای جامعه
فرهنگــی و شــبیخون فرهنگــی هشــدار میدهنــد ،بـ ه امــروز ماســت؛ زیــرا ایــن نرمافزارهــا از اصلیتریــن
ایــن فرهنــگ مهاجــم نیــز نظــر دارنــد و میفرماینــد :ابزارهــای ناتــوی فرهنگــی و اجتماعــی در جنــگ
در بــاب فرهنــگ ،بايــد بهشــدت مراقــب بــود كــه نــرم و تخریــب هویــت دینــی و فرهنگــی بــه شــمار
مــا بــه «فرهنــگ مهاجــم» كمــك نكنيــم .فرهنــگ میآیــد .بنابرایــن بایــد اقــدام بــه طراحــی و ســاخت
مهاجــم خطرنــاك اســت .اگــر مــا فرهنــگ عمومــی فناوریهــای جدیــد در راســتای فرهنــگ و عقایــد
كشــور و فرهنگــی كــه نخبــگان و مــردم و قشــرهای ایرانــی  -اســامی خــود کــرد.
گوناگــون را بــه ســمت يــك هدفــی هدايــت ميكنــد ،ج) اطالعرسانی و آگاهی جامعه و خانوادهها
نتوانيــم از آســيب دشــمن محفــوظ بداريــم ،كار خيلی متأســفانه فضــای چنیــن نرمافــزار کــه بــه دلیــل
1
همهگیــر بــودن بــه شــبکه تبدیــل شــده اســت،
مشــكل خواهــد شــد.
ب) طراحــی و راهانــدازی نرمافزارهــای ملــی و آســیبهای جــدی بــرای روابــط نامشــروع دختــران
و پســران دارد .همچنیــن والدیــن هیــچ نظارتــی بــر
بو می
بایــد پذیرفــت کــه اســتفاده از ایــن نرمافزارهــا ،فرزنــدان ندارنــد کــه ایــن امــر ،ناشــی از ناآگاهــی آنهــا

