
 

 

 اسالمی زندگی سبک با مجازی فضای کاربری تعارضات
کید )با  اجتماعی( روابط و خانواده زمان، جایگاه بر تأ

 1)ایران( پوردکتر سید عبدالکریم حسن: هنویسند

 21/07/1396: پذیرش                           18/05/1396: دریافت

 چکیده
 جهت در -عمدتاً  -که بوده مواجه هاییپدیده با خود حیات از دوره هر در انسانی جامعه
 ،حاضر عصر در. است داده قرار آنان اختیار در انسان قدرتمندی افزایش و زندگی تسهیل
 زندگی که هآمد بشر خدمت به شتابی چنان با اینترنت تکنولوژی و مجازی فضای پدیده

 وراناندیشه توجه مورد جهت آن از زندگی نحوه این زده است؛ رقم انسانی جامعه برای دیگری
 زندگی سبک با تعارض در را آن که است گرفته قرار دینی فرهنگ منداندغدغه و اسالمی
 مقاله .ندادیده دینی پیشوایان سوی از شده تعیین هایشاخص با ناهمخوان یا و اسالمی

 فضای -تقابل و تعارض -نسبت معصومین روایات بر تکیه تالش نموده با حاضر
 روابط و خانواده عمر(، زمان )ارزش محورهای در را اینترنت تکنولوژی و مجازی

 در و داده نشان -فضا اصل در نه -آن کاربری نحوه در اسالمی زندگی سبک با اجتماعی
 .دهد ارائه مجازی فضای هایآسیب کاهش و تعارض این رفع جهت در راهکارهایی نهایت

 مجازی فضای اجتماعی، روابط خانواده، زمان، اسالمی، زندگی سبک اژگان کلیدی:و 

 مقدمه
اینترنت با شتابی غیر قابل تصور در مجاری ارتباطی جامعه قرار گرفته و گستره 

 گیری بخشیده است.ری را وسعت چشمپذیسازی و فرهنگفرهنگ

                                                           
 علمی عضو قم، علمیه حوزه 3 سطح آموختهدانش و عشری اثنی تشیع تاریخ مطالعات دکترای. 1
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ای وارد زندگی بشر شده یانه، اینترنت و به دنبال آن فضای مجازی به گونهرا
 توان زندگی بدون آن را تصور نمود. به مدد آثاری که این تکنولوژی دراست که نمی

استقبال نسل جوان از این  نیزو به وجود آورده ه تسهیل زندگی و تسریع امور روزمر
برای بشر رقم خورده  ،شهرت یافته 1گی دومبزار، نوع دیگری از زیستن که به زندا

در سطح وسیعی به رقابت  و روز به روز در حال گسترش بودهاین زندگی  که است
 ندگی در فضای واقعی برخاسته است.با ز

 پذیری را بیش ازسازی و فرهنگپدیده نوظهور و تکنولوژی اینترنت، گستره فرهنگ
تواند در مانند هر ابزار دیگری می -عاً طب -هر زمان دیگری وسعت بخشیده است که

 یا منفی مورد استفاده قرار گیرد.جهات مثبت 
گستردگی ابعاد مختلف فضای مجازی سبب شده است در کنار از طرف دیگر، 

 و های آموزشیفرصتاز جمله  آن های منحصر به فردتمامی کاربردها و ویژگی
امور روزمره که مورد تأیید و حتی  اقتصادی و به طور کلی تسهیل زندگی و تسریع در

ی در جوامع اسالمی و حتی نیز های متعددچالش، است مطلوب اندیشه اسالمی
در باورها و  تواند تغییرها میترین آنکه مهممشاهده شود اروپایی و آمریکایی 

 .ا باشدهشکستن نظام ارزش
ازی و تبیین مج شناسانه اینترنت و فضایهای آسیبمروری بر آمار فعالیت

 های پژوهشی و مقاالتفعالیت های علمی،در قالب کنفرانس -سبک زندگی اسالمی
 2(1392، و محمدزاده یزد ربیعی) است؛عای مقاله حاضر أییدی بر مدت -پیمایشی

 :توان در دو نکته دانستته را میگفوجه تمایز این مقاله با آثار پیشاما 
 اینترنت مغایرتی با مبانی اندیشه اسالمیت تکنولوژی کلی نویسنده،از نظر  -

 دارد.برای زندگی ن ینمعصوم ائمههای تعیین شده از طرف و شاخص
                                                           
1. Second Life 

 .اندهورداز کارهای انجام شده را با توضیحات کافی آ یتعداد ،تحقیق خود «بررسی پیشینه» درنویسندگان . 2
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مصداقی و مشخص کاربری اینترنت و فضای  بر تعارضات نویسندهه توج -
ارزش زمان، جایگاه  -های سبک زندگی اسالمیی با شاخصمجاز

 متمرکز شده است.  -روابط اجتماعی و خانواده

 بانی نظری پژوهشم
 فضای مجازی .1

ین ر مبتنی بر تکنولوژی نوالحی است که با شیوه زندگی و تفکفضای مجازی اصط
 اطالعاتی ارتباط نزدیکی دارد.

دیگر  شود. به عبارتنیز استفاده می 1ای بیان این مفهوم گاهی از واژه سایبربر
 ؛ به نحویاینترنت استمراد از فضای مجازی، فضای کاری و زندگی مبتنی بر رایانه و 

ارتباط عمده افراد بشر را از طریق کامپیوتر و ارتباط از راه دور، بدون در نظر  که
 (133 :1385ذکایی و خطیبی، ) .گرفتن جغرافیای فیزیکی به عهده دارد

پژوهشی محل مراجعه  و تواند با اهدف مختلف تجاری، تفریحیاین فضا می
ناچار باشد محل زندگی خود را ترک نماید. امروزه  اربرککه بدون آن ،افراد قرار گیرد

افزارهای  های همراه و نرمدر بستر تلفن و تبلتو فضای مجازی از رایانه فراتر رفته 
 .در هر زمان و مکانی قابل استفاده شده است -به عنوان ابزار همگانی -موبایل پایه

ود و الزام به های زمان و مکان، عدم وجعدم محدودیت ،اساس اینبر 
 سرعت باالی این تکنولوژی در کنار امکانات گسترده آن نیزهای جغرافیایی و مرزبندی

عوامل اصلی جذب  از های بصریزش، ارتباطات و جذابیتدر کسب و کار، آمو
 . استافراد و افزایش کاربران فضای مجازی  فزاینده

مضر توان نمیمنفی،  به خاطر برخی تبعات -صرفاً  -فضای مجازی را ،بنابراین

                                                           
1. Cyber 
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از جمله  نیزکبریت  و سوخت صنعت برق، خودرو،چنان که ؛ همو ناپاک دانست
در طول تاریخ  -سوزهایی هستند که با همراهی مخاطرات مشهود و بنیانپدیده

اما به خاطر  ؛انسانی شده و آن را تسهیل کردند به تدریج وارد زندگی -حیات بشر
ها چه پیرامون این پدیدههر آن؛ لذا گونه قرار نگرفتندعنکانون نقد ط ،این تبعات

 ها بوده است.سازی و کاهش خطرات کاربری آنصورت گرفته در دامنه ایمن
از این قاعده کلی مستثنی نبوده و  نیز تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی

گ ؛ امااقتضای اولیه آن تسهیل زندگی و تسریع امور جامعه بشری است اهانه ورود آ
گاهانه، استفاده درست یا نادرست، حضور کنترل شده یا کنترل نشده در فضای آیا نا

تواند مالک تعیین سطح مخاطرات و میزان ناپاکی آن برای مجازی است که می
 جامعه بشری قرار گیرد.

 سبک زندگی .2
و  یشناساست که پژوهشگران حوزه جامعه یاز جمله مفاهیم یفهوم سبک زندگم

آن در ادبیات علوم  یکارگیربرند و دامنه بیآن را به کار م یت فرهنگمطالعا
 (7: 1386 ،یحاجیان) .یافته است یرواج زیاد یاجتماع

 یهاکنش یبه مجموعه رفتارها و الگوها ی، سبک زندگیدر حوزه مطالعات فرهنگ
اطالق  ،باشد یاجتماع یزندگ یو معنای یهر فرد که معطوف به ابعاد هنجار

 (8 :فرد است )همان یهاو کیف نظام باورها و کنش د و نشان دهنده کمشویم
ها، تمایالت، رفتارها، عقاید و ، سبک زندگی منعکس کننده گرایشیدر نگاه کل

ها، ها، عادتیاز طرز تلق یاو مجموعه یک فرد یا جامعه است یهاارزش
طرز  یار یکدیگردر کن -یو سطح اقتصاد یاخالق یها، معیارهاها، سلیقهنگرش

 د. سازیرا م یکردن فرد یا گروه یزندگ
 ؛انداز سبک زندگی ارایه کرده متنوعیهای مختلف، تعابیر و تعاریف حوزه وراناندیشه
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هایی عبارت از روش راسبک زندگی  که -شناس آلمانیجامعه -1وبراز جمله 
 .آورندپدید می نوعی از زندگی ،رتبه از آنهای همداند که طبقات و گروهمی

روشی از نگاه به زندگی است  ،در این دیدگاه سبک زندگی (34 :1391کاویانی، )
معرف قشر  ،های اجتماعیروهکه تجربیات اجتماعی ویژه خود و روابطش با دیگر گ

 اجتماعی است. 
رفتارهای  ،های زندگیسبکنیز معتقد است  -شناس بریتانیاییجامعه -2گیدنز

های مورد محیط تند که در قالب عادات لباس پوشیدن، خوردن،عادی روزمره هس
اما این رفتارهای عادی روزمره ؛ دهدخود را نشان می ،پسند برای تعامل با دیگران

هریک از تصمیمات ریز  ؛ لذارتو ماهیت متغیر تشخص در معرض تغییر هستنددر پ
کند. عادی کمک میبه چنین امور  ،کنداتخاذ می -روزانه -و درشتی که یک فرد

بلکه  است؛ نه تنها در مورد نحوه رفتارکه عبارتند از تصمیماتی نیز های اجتماعی گزینه
 (20 :1392ریفی، ش). کندکه فرد در آن زندگی میاست راجع به هویت و محیطی 

چون اوقات هم -یمختلف یهاتوان در مقولهیرا م یسبک زندگبه طور کلی، 
، یو پوشش و عالیق هنر یشغل ی وا، عالیق حرفهیجنس یافراغت، تفریح، رفتاره

 قرار داد. یمورد بررس -زبان ی و، ورزشیادب
 رویکرد 3حکایت از وجود  -در آثار علمی -ردیابی مفهوم و تعاریف سبک زندگی

متأثر از ) شناختیروان، وبر(و  3های زیملاندیشه)متأثر از  شناختیجامعه کالن
کدام از این  هر( دارد که متأثر از منابع دینی)شناسانه دین و (4های آدلراندیشه

 دهند.ارایه میرویکردها تعریف خاصی از سبک زندگی 

                                                           
1. Maximilian Karl Emil Weber 

2. Anthony Giddens 

3. Georg Simmel 

4. Alfred Adler 
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کی بر توجه به نمودهای رفتاری توصیفی و مت -بیشتر -شناختیتعاریف جامعه
 .کندطبقه یا هویت اجتماعی ایفا می مثلنقشی  سبک زندگی ،در این نگاه ؛اد استافر

توان آن را معادل که می استشناختی ناظر به ریشه و منشأ رفتارها ف روانتعاری
 (51-181 :1387مهدوی کنی،  ؛65-80 :1383 فاضلی،ر. ک: دانست ) شخصیت و منش
 نماید:گونه تعریف میرا این سبک زندگینیز شناسانه رویکرد دین

ها و رزشیافته که متأثر از باورها، اای از رفتارهای سازمانمجموعه
های فردی و های پذیرفته شده است که متناسب با امیال و خواستهنگرش

 .ندایک فرد یا گروهی از افراد شدهوضعیت محیطی، وجهه غالب رفتاری 

گر این نکته است که نوع نگاه انسان به جهان، خدا، بیان ،دقت در تعریف اخیر
ده او تأثیری مستقیم بر های پذیرفته شانسان و حیات پس از مرگ و نوع ارزش

 های وی دارند.ها و گزینشانتخاب
 ؛به عنوان مثال است.از باورهای او متأثر نیز در سبک زندگی دینی حتی تغذیه افراد 

با  استسبک تغذیه فرد مسلمانی که در نظام ارزشی خود قائل به حرام و حالل 
سبک ؛ لذا خواهد بودمتفاوت  ،کسی که مرزی میان تغذیه حالل و حرام قائل نیست

ها است که آن -هاباورها و ارزش -های نامرئی هویت انسانیبخشگر زندگی بیان
 ( 30 :1392شریفی، سازد. )گران مرئی میبرای دی ،انتخاب و را در قالب رفتار

ای قابل تصور است که از گسترده برای سبک زندگی دایره ،به همین مناسبت
م گ لباس و چیدمان اثاثیه منزل تا ادبیات گفتگو و انجاآرایش و آراستگی ظاهر، رن

 گیرد.اعمال عبادی را در بر می
 سبک زندگی اسالمی .3

. وقتی یابدمیمعنا  ،سبک زندگی اسالمی ترکیب مشخصی است که با همین ترکیب
شناسانه سبک زندگی شناسانه و روانمعنای جامعه ،شوداستعمال میعبارت این 
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 و... شناختی و سیاسیشناختی، روانهای جامعهرا که نگاهچ ؛تمورد نظر نیس
 هستند.علمی  -صرفاً  -یرویکردهای

 -سبک زندگی -عاملی را در موصوف خود ،وصف اسالمی به عبارت دیگر
 ؛صوف تفاوت معنایی پیدا خواهد کردکند که در صورت عدم آن وصف، مولحاظ می

 دگی غیر اسالمی حاکم و ناظر است.وت از زنسبکی متفا بدین معنا که در زندگی اسالمی،
باورها و  -ارهای انسانی که متأثر از فرهنگسبک زندگی اسالمی یعنی رفت

بحث از ارایه یک  در سبک زندگی اسالمی ،دیگر اسالمی است. به تعبیر -هاارزش
استه از اصول و منابع ها و نبایدهای برخای از بایدتجویزی و مجموعه الگوی

با  شناختیشناختی و روانجامعه یجا تفاوت رویکردهااز همینکه  استاسالمی 
در سبک زندگی دینی که ؛ چه اینشودبه مقوله سبک زندگی روشن می رویکرد دینی

توصیف چگونگی که اینای و دستوری است نه توصیه الگوییسخن از دستیابی به 
 .، مدنظر باشدزندگی عده مشخصی از افراد

ب  های سبک زندگی اسالمیری فضای مجازی با شاخصتعارضات کار
 ارزش زمان )ُعمر( .1

با اهمیت و مقدس یاد شده است؛  ایاسالمی از زمان به عنوان سرمایههای در آموزه
 1.خورده شده استبه آن قسم  در قرآن کریمطوری که ه ب

 ای است که از ناحیه خداوند متعال به نوع بشر ارزانینعمت و سرمایه ،زمان
در اولین قدم پس از مرگ، نسبت به آن انسان  پیامبر اکرم به فرمودهو  شده است

  2.مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت

                                                           
 .1. ر. ک: عصر، 1
 .39 :1376 . ر. ک: صدوق،2
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ت و کم ارزش دنیوی باشد یا مددنبال منافع کوتاه بهچه آدم بنی به طور کلی،
مندی از نعمت زمان ای جز بهره، چارهرا دنبال کند منافع ماندگار و ارزشمند اخروی

ای است که در سبک مندی از آن، توصیهشناسی و حداکثر بهرهزمان ؛ لذاندارد
کید قرار گرفته است. زندگی اسالمی  مورد تأ

 :فرمایندمیریزی در زندگی ر و حسن برنامهتدب متوجه کردن انسان به با امام رضا
یَماِن  َحِقیَقةَ  َعْبٌد  َیْسَتْکِمُل  َلَ » ی َاْْلِ هُ  َثاَلٌث  ِخَصاٌل  ِفیهِ  َتُکوَن  َحَتّ َفُقّ  َالَتّ

یِن  ِفي ْقِدیرِ  َوُحْسُن  َالِدّ ْبُر  َاْلَمِعیَشةِ  ِفي َالَتّ َزاَیا َعَلی َوَالَصّ          ؛«َالَرّ
ای حقیقت ایمانش را یچ بندهه (446: 1، ج1423ابن شعبه حرانی، )

 شناسی، تدبیر نیکودین که در او سه خصلت باشد:مگر این ،کندکامل نمی
 ها و بالها.ر زندگی و شکیبایی در مصیبتد

با مدیریت صحیح زمان،  و سایر پیشوایان دینی حضرتدر سیره عملی 
در جهت مدیریت  چنان که حضرت؛ همثمر و باطل جایگاهی نداردلحظات بی

 :اندچنین فرمودهزمان 
َبَع  َزماُنُکم َیکوَن  أن إجَتِهدوا»  الّلهِ  ِلُمناجاِة  ِمنهُ  ساَعةً : ساعات   أر

قاِت  اْلخواِن  ِلُمعاَشَرِة  وساعةً  الَمعاِش  ِِلمر وساَعةً  ذیَن  والثِّ  والَّ
ُفوَن   ِفیها َتخُلوَن  وساَعةً  الباِطِن  ِفي َلُکم وَیخِلصوَن  ُعُیوَبُکم ُیَعرِّ

الِث  َعَلی َتقِدرُون الّساَعةِ  وِبهِذهِ ِلَلّذاِتُکم ، الرضا فقه) ؛«ساعات   الثَّ
 برای زمانی: کنید تقسیم بخش چهار به را مانتانز بکوشید (337 :1406

 برادران با معاشرت برای زمانی ،معاش تأمین برای زمانی ،خدا با مناجات
 دوست را شما دل در و شناسانندمی شما به را هایتانعیب که معتمدانی و

 این بخش ]چهارم[ با و حالل هایتلذ کسب برای ساعتی و دارند
 .آورید می دست به را دیگر بخش هس دادن انجام توانایی
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کید بر قدر دانستن فرصت و  اولیای دین در نگاه مؤمنانه و توصیه به فراوانی تأ
چنان که بر اجتناب از تباه کردن وقت و پرداختن ؛ هم1مندی از آن شدهضرورت بهره

کید شده است.  2به امور بیهوده و گزاف، تأ
هر کار باید در  قالب سبک زندگی اسالمیای دینی و هاساس آموزهبنابراین، بر 

 ،زیرا انجام با تأخیر و تسویف ؛خاص و مربوط به خودش انجام پذیردزمان 
  3روند.ها و لحظات از دست میفرصت

، هر فرد به ازای تمامی لحظات عمرش در محضر خداوند نیز مورد عالوه بر این
باوری در سبک زندگی مؤاخذه و بازخواست قرار خواهد گرفت. بر اساس چنین 

ها، روزها، ساعات و لحظات عمر ها، ماهاسالمی، آحاد افراد جامعه باید تمام سال
ای مدیریت نماید که بیشترین بهروری و کمترین هدرروی زمان را خود را به گونه

  خسران و معصیت خواهد بود.موجب  ،چرا که هدر رفتن هر لحظه از زمان؛ داشته باشد
مر -آید که لحظات زمانها چنین به دست میتوصیه از مجموع این نه قابل  -ع 

و نه قابل واگذاری به غیر و قرض دادن به دیگران و نه  کنترل و متوقف سازی هستند
 د.داربرداری ریزی صحیح قابلیت بهرهبلکه با مدیریت و برنامه ؛سازیقابل ذخیره

بر اساس تأمل است. از طرف دیگر، ارزش زمان در فضای مجازی نیز قابل 
سال آینده متوسط عمر مفید  14رود تا تحقیقات صورت گرفته در آمریکا انتظار می

چت، پ، وایبر، تلگرام، تانگو، ویاهای اجتماعی سپری شود. واتسشبکهافراد در 
مشهورترین  -هامروز -اینستاگرام و گوگل پالس، یوتیوببوک، توئیتر، الین، فیس

 اند.را در دنیا به خود جذب کردهها کاربر ضای مجازی هستند که میلیونهای اجتماعی فشبکه

                                                           
 .112: 78، ج1403 ؛ مجلسی،6443، ح1410؛ تمیمی آمدی، 21. ر. ک: نهج البالغه، حکمت 1
 .5697، ح1410تمیمی آمدی، . ر. ک: 2
 .268: 75؛ همان، ج167 :74ج، 1403مجلسی، . ر. ک: 3



66  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

 

دهد که هر ایرانی به طور آمار کارشناسان فضای مجازی، چنین گزارش می
 کند.ت خود را صرف فضای مجازی میساعت وق 9تا  5میانگین روزانه بین 

 -میلیون نفر 40جمعیت  -درصد استفاده تلگرام در ایران 60 ،بر اساس همین گزارش
 درصد 60معنای  1شود.صرف مسائل معرفتی می درصد، 5صرف سرگرمی بوده و تنها 

-مر، بخش زیادیملزم به رعایت ارزش لحظات ع این است که هر ایرانی مسلمان
فایده و نامطلوب های بیاز وقت خود را صرف سرگرمی -روز در ماه 18حدود 

 عرضه نمود: ن علیامیرالمؤمنی کالمگفته و این یشنماید که اگر آن را بر تأکیدات پمی
ْوَقاَتَك  ِإَن »

َ
ْجَزاءُ  أ

َ
ْنِفْد  َفاَل  ُعُمِرَك  أ    ؛ «ُیْنِجیك َما َغْیرِ  ِفي َوْقتاً  َلَك  ُت

های عمر توست، های تو پارههمانا وقت (243: 1، ج1410 تمیمی آمدی،)
 .در آن باشد یزی که نجات توپس نباید وقتت را تمام کنی مگر در چ

روشن و  ،تعارض سبک زندگی اسالمی و این نحوه کاربری از فضای مجازی
 قابل انکار خواهد بود. غیر

 بنیان خانواده .2
های ترین گروهدر تعالیم اسالمی پایه و اساس روابط سالم اجتماعی و یکی از مهم

ر المی بخانواده معرفی شده است. بر همین اساس در سبک زندگی اس اجتماعی
رعایت حقوق و احترام  به هنگام، منع از جدایی و طالق، هایی مانند ازدواجمؤلفه

کید فراوان شده است.متقابل میان اعضا  ی خانواده تأ

                                                           
 :، سهم فضای مجازی در زندگی واقعی جوان ایرانیشبکه خبر. 1

 http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-

%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-

%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C 

http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.irinn.ir/news/168035/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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قرآن کریم پس از فرمان به پرستش خداوند و نهی از شرک ورزیدن، بنیان 
 1.دهدادر فرمان میو م به احسان و نیکی کردن به پدرقرار داده و خانواده را کانون توجه 

ای دیگر شکر والدین را در کنار شکر خداوند قرار داده و با خداوند متعال در آیه
 2دهد.دین را دستور میالویک فعل، سپاسگذاری نسبت به خداوند و 

حفظ همواره به  چون اجداد طاهرینش و دیگر پیشوایان دینیهم امام رضا
 فرمود:حرمت والدین سفارش می

، عقوق والدین و نافرمانی از آنان را حرام کرده است؛ زیرا این کار باعث خداوند
 (479 :2ج ،1358 صدوق،) .شودی در اطاعت از دستورات او میسلب توفیق االه

دهد که خانواده نشان می -ها بیان شدکه برخی از آن -دقت در آیات و روایات
بانی از اهمیت بسزایی برخوردار آورنده آرامش و مهر در اسالم به عنوان کانون پدید

 ای دارند.والدین جایگاه ویژه ،در این میان و بوده
چون به اصولی هم، انسان را رسی اصل ازدواج در آیات و روایاتچنین برهم
 مصونیتحراست از کرامت انسانی و  مت،بر اساس مودت و رح بخشی ازدواجآرامش
ت با حفظ حریم خانواده و تشویق به ازدواج لذا بایسته اس ؛زدسارهنمون می از گناه

باری و تسهیل ازدواج از تزلزل بنیاد اصیل خانوده و فروپاشی وبندو پرهیز از بی
 لوگیری شود و زمینه رشد و تعالی جامعه انسانی فراهم آید. جنظام ارزشی جامعه 

ه ی به همراهای نوین ارتباطظهور تکنولوژیخانواده در فضای مجازی نیز با 
 رسیده؛ لذاجایگاه ارزشی به کاهش وجود آمده، ه التی که در فضای مجازی بتحو

 (1384 ،اعزازی زادهزنجانیجوادی و ). متزلزل و ناپایدار ساخته استرا کانون خانواده 

                                                           
 .23؛ اسراء، 151؛ انعام، 36. ر. ک: نساء، 1
 .14. ر. ک: لقمان، 2
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دهد فرزندانی که از اینترنت و فضای های پژوهشی در این باره نشان مییافته
ن خود مشکل دارند و این مسئله بر کیفیت ارتباط با والدی ،کنندمجازی استفاده می

 (2002، 1گوستاوش) .گذار استها اثرآن
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین نیز تغییراتی بوجود 
آورده است که از جمله آن به کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط 

فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از  والدین با فرزند، از بین رفتن حریم بین
ها نیز مسائلی چون ناپایداری توان نام برد. در بحث ازدواجوالدین یا هر دو را می

 توان اشاره کرد. تغییر الگوی همسرگزینی را می و هازدواجا
 اعضای خانواده هاجدید به عرصه خانواده یهایامروزه با ورود وسایل و تکنولوژ 

 گفتن داشته باشند. یبرا یکه حرفنشینند، بدون آنیدر کنار یکدیگر م هاعتسا
 -خانواده یاعضا میانهای مرتبط با موضوع، میزان گفتگو در بر اساس گزارش

خانواده  در حالی که (19: 1390 رحیمی،دقیقه است ) 30ود حد -ایراندر 
ه والدین و فرزندان در هستند ک یهایمطلوب سبک زندگی اسالمی، آن نوع خانواده

با هم گفتگو کرده و  یو کار یکنار هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگ
 اجع به موضوعات مختلف جویا شوند.نظرات همدیگر را ر

 شود کهشماری از این دست در مناسبات و منابع مختلف ارایه میهای پرگزارش
های تباط خانوادگی با شاخصگونه ارها بیانگر تعارض اینمحتوای غالب آن

 .استخانواده مطلوب در سبک زندگی اسالمی 
 زندگی اجتماعی .3

توان به این می دقیق بر قرآن و روایات معصومینبا مروری اجمالی و حتی غیر 
 فروش، خرید و -ن زندگیقوانیو  اسالم دین زندگی اجتماعی است دین دست یافت کهنکته 

                                                           
1. Gustavosh 
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ح، رابطه اخالقی با یکدیگر، عبادات، امور سیاسی، جنگ و صل خانواده، ازدواج،
همه  ،آمده استکریم که در قرآن  -قصاص و اداره حکومت، ارث، وصیت، دیات

 موضوعاتی اجتماعی هستند.
گویای این  -هر کدام -اناس و ت، قریهس، امهایی مانند قوم، نابکارگیری واژه

 است.زندگی اجتماعی  ،ست که اصل در زندگی انسانامطلب 
را در مقابل اعمال فردی خود که آحاد افراد اسالم به رغم آنبه طور کلی، دین 

ها را از انزوا و رهبانیت و زندگی فردی در عین حال آن 1؛داندگو و مسئول میپاسخ
 با معاشرت و ارحام صله به بارها، لذا به زندگی اجتماعی امر کرده است منع و

 است. کرده کیدأت نزدیکان
همزمان با رشد فزاینده دسترسی افراد ی اجتماعی در فضای مجازی نیز زندگ

    رسیده است.پدیده اعتیاد اینترنتی  بهجامعه به اینترنت و فضای مجازی، 
 (1389، و همکاران )محسنی تبریزی

روابط اجتماعی بر را به به افرادی رها شده تبدیل کرده و  هااعتیاد اینترنتی انسان
مبتال به  و این گروه از افرد با تأخیر به محل کار رفته ؛گذاشته استها تأثیر آن
زی و اینترنت فضای مجا تبعات حضور بیش از حد درچنین همشوند. کاری میکم
 میلی به مشارکت اجتماعی،گریزی، بیطلبی، اجتماعط، عزلتروحیه فردگرایی مفربه 

 (Seth, 2003: 1) ودشمنجر میانزواطلبی  و کاهش تعامالت و ارتباطات
اما دامنه  ؛که در فضای مجازی روابط رو به افزایشی دارنداین گروه به رغم این

  (Samson, 2005: 2) .شودکاسته می -شدتبه  -روابط آنان در جهان واقعی

                                                           
 .38و40؛ نجم، 15ر. ک: مریم،  .1
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های چنان جذب ظاهرفریبی -به خصوص نسل جوان -امروزه ،از طرف دیگر
بلکه اجتماعی  ؛اندلحظات زمان را از یاد بردهاند که نه تنها گذر فضای مجازی شده
 اند.ودن خود را نیز فراموش کردهبودن و در اجتماع ب

افراد برخالف گذشته به جای تالش برای برقراری ارتباط و  ،بر همین اساس
ها و پایبندی به ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، جذب گشت و گذار در گروه

 چت و ایمیل و پیامكرسد ر نتیجه، به نظر میکه د اندمختلف شده هایسایت
 .است شده سنن مطلوب و مورد سفارش در سبک زندگی اسالمی و آداب جایگزین این

 رعایت تقوا .4
خیمه سبک زندگی اسالمی بر ستون تقوا استوار است. خداوند متعال در آیات 

از متقین به  به رعایت تقوا امر نموده ومتعددی از قرآن کریم بندگان مؤمن خود را 
 است. نمودهیاد تمجید نیکی و 

 -به فراوانی -سایر معصومین و علی امیرالمؤمنین ،مپیامبر اکر
 اند. از این همه توصیه مکرر در متونرا به رعایت تقوای الهی امر کرده مخاطبان خود

 آید که تقوا خصوصیت الزم همه افراد در همه جا و هرو منابع دینی به دست می
 کند.اسب مصداق، معانی مختلفی میبه تن و ای از زماندر هر برهه اما ؛ان استزم

 ،یت تقوا همیشه یک مفهوم دارد؛ اما از لحاظ جزئیاتکل دیگر، به عبارت
 کند.ها معنا پیدا میده -به حسب موارد -ها رعایت تقوا را بکندمواردی که انسان باید در آن

یکی از  -هر کدام -تقوای دست و ی گوش، تقوا2، تقوای زبان1تقوای چشم
در سبک زندگی اسالمی برای هر عضو و فعالیتی از  هستندمصادیق جزئی تقوا 

 .سان توصیه مخصوص به خود را دارندان

                                                           
  .38: 101، ج1403مجلسی، . ک: . ر1
  . 7؛ جاثیه، 3؛ مؤمنون، 17؛ نور، 19؛ حجرات، 119به، ؛ تو105نحل، . ک: . ر2
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مورد اشاره، تعریف های بر مبنای گزارشنیز  فضای مجازیرعایت تقوا در 
نقطه مقابل سبک  بسیاری از کاربران فضای مجازی در چندانی ندارد؛ چرا که

 هستند:زیر زندگی اسالمی قرار گرفته و مشمول آیه شریفه 
ذیَن آَمُنوا َلُهْم » ْن َتشیَع اْلفاِحَشُة ِفي الَّ

َ
وَن أ ذیَن ُیِحبُّ لیٌم ِفي  ِإنَّ الَّ

َ
َعذاٌب أ

ْنیا َو   کار ایمان اهل میان در دارندمی دوست که آنان( 19؛ )نور، «اْْلِخَرةالدُّ
 .بود خواهد دردناک عذابی آخرت و دنیا در را هاآن یابد، شهرت و اشاعه منکری

 

به نامطلوب بودن  ری از این منهیات و احکام تحریمیرجوع به فلسفه بسیا
 گردد.معه در نظر اسالم منتهی میآشکارسازی امور نهانی افراد و جریحه دار شدن حرمت جا

های مستهجن و یر و کلیپبی بندوباری در قالب نمایش تصاو ترویجبنابراین، 
نقض حریم  تصویری، -های صوتیمبتذل، عادی سازی رابطه با نامحرم در چت

اشاعه فحشا و  ها،افراد و دسترسی به اطالعات و تصاویر خصوصی و انتشار آن
ثابت نشده، مصادیق روشنی از ناهمخوانی کاربری  واهی ودامن زدن به شایعات 

 اسالمی است. فضای مجازی با سبک زندگی 

 راهکارهای پیشنهادی
امری محال و  ادعای شکل گیری فضای مجازی پاک و عاری از مخاطرات فرهنگی،

سازی و کاهش مخاطرات ایمن اما ؛خطرسازی صنعت برق استشبیه به ادعای بی
 مدتهای کوتاهگذاریریزی و سرمایههاست که از طرق برنام معقول و ممکن یامر آن

است که در ادامه به قابل دستیابی  -در دو سطح حاکمیتی و اجتماعی -مدتو بلند
 شود:برخی پیشنهادهای این حوزه اشاره می

یت .1  VPN  مدیر
 ن وفیلترسازی است. بر اساس قانو ،اولین گام در کنترل اثرات مخرب فضای مجازی

 ؛ندفیلتر هست -توئیترو  بوکفیسمثل  -های اجتماعیبرخی شبکه ،شرایط فعلی کشور
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بلکه حضور  ،ای از جمعیت کشور نه تنها به آن دسترسی دارنداما بخش عمده
 .دارندنیز فعال 

روی دیگر قضیه و خطر جدی مسئله این است که جوانان و نوجوانان و حتی 
 کودکان بدون هزینه یا با حداقل هزینه در تیررس موضوعات نامناسب اخالقی،

 گیرند.سیاسی و اعتقادی قرار می
را که در جای خود  الزم است نهادی وجود داشته باشد تا ارایه این ابزار ،براینبنا

 مدیریت و بر نحوه استفاده آن نظارت نماید.  است،ضروری 
 احراز و ثبت هویت کاربران .2

یت  در دنیای مجازی به دلیل عدم مواجهه مستقیم، افراد بر این باور هستند که هو
این فضا، به دلیل تصورات و رؤیاهای  نیست. ها روشن و قابل شناساییاصلی آن

به تدریج و به  -این تفاوت که خودساخته کاربران با دنیای واقعی فاصله زیادی دارد
وجودی او ساخته و فرد را گرفتار  ذهنیت خودساخته فرد را ملکه -مرور زمان

در نهایت به سلب خالقیت و محدودیت  و هویتیدوگانگی فرهنگی و شاید بی
 کشیده خواهد شد.نیز که دامنه آن به خانواده و جامعه  انجامدمیانایی واقعی از فرد تو

اما در  ؛کس مسئول رفتار و گفتار خود است در دنیای واقعی هر ،دیگر از طرف
شده و افراد به راحتی رنگ فضای با اتکای به ناشناختگی، این احساس مسئولیت کم

مالی، جنسی، اشاعه منکرات، شکستن خطوط های کاری، سوء استفادهمرتکب فریب
 شوند.پراکنی میقرمز اخالق اسالمی از قبیل اتهام و شایعه

دیگر  چونهمدر فضای مجازی الزم است ترتیبی اتخاذ شود تا فعالیت  ،بنابرین
 یا کارتصاحب سیمپس از احراز و ثبت هویت  -رانندگیمثل  -های اجتماعیفعالیت
 .ین مشخص و مجوز رسمی صورت پذیردقوان و بر اساس راههم سریال گوشیشماره 
 های فنیسازی بسترتوسعه دانش و بومی .3

به نام استفاده از تکنولوژی و دریافت خدمت از  هامروز جوانان و اعضای خانوادها
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با خیل عظیمی از مفاسد اخالقی،  -ناخواسته -کهضمن آن اجتماعی هایشبکه
شوند، اطالعات و اسرار خود را در اختیار اجه میتبلیغات و شبهات اعتقادی مو

 نیزدر جهت دفع این مفسده و که  دهندقرار می نظام سلطهسرورهای جاسوسی 
 استضروری  امکان بهتر کنترل محتوا و دقت و سرعت بیشتر در ردیابی جرایم احتمالی،

اهتمام فنی و ارتباطات کشور،  هایو مسئولین بخش متولیان امر، مدیران علمی
 شبکه اطالعات بومی معطوف نمایند.خود را در جهت دستیابی به دانش فنی و ایجاد 

فکر خالق و  و و کم آسیب، ذهنبا این کار عالوه بر تولیدات فرهنگی سالم 
های سالم برای استحکام نظام اجتماعی بومی فعال پرداز جوانان به سمت ایدهایده
تولیدات فرهنگی و تهاجمات آن از کاربران  شود و به طور طبیعی اثرات مخربمی

 فضای مجازی دفع خواهد شد.
 ای در کشورسازی سواد رسانهارتقا و عمومی .4

ها ساعات جهان امروز جهان اطالعات است؛ افراد جامعه بشری بیش از همه دوران
 دندهها و در معرض اطالعاتی قرار میفراوانی از عمر خود را صرف استفاده از رسانه

 د داشت.تبعات نامطلوبی به دنبال خواهبلکه  ؛نه تنها مفید نیست آن از زیادیکه بخش 
 که چرا ؛استمدنظر ای افزایش و عمومی کردن سواد رسانه ؛در چنین شرایطی

به مخاطبان رسانه  ای ضمن آموزش منطقی و مستند مخاطرات،سواد رسانه
ج شده و به معادله متقابل و آموزد که از حالت انفعالی و مصرف ِصرف خارمی

 در نهایت به نفع خود آنان باشد. ای وارد شوند کهفعاالنه
ثیرپذیری أتوانند تای باالتر میسطح دانش و سواد رسانهافراد با  ،دیگر تبه عبار

نی که در تری به مطالب متنوع و متلوویه خردمندانهخود را کنترل کرده و از زا
نگاه کرده و با قدرت تحلیل بیشتری با  ،شودمیهای مجازی رد و بدل شبکه

 مواجه شوند.ی اطالعات پیرامون
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 ؛توان اقدامی در همین راستا دانستشورای عالی فضای مجازی را میتشکیل 
پایی است که هنوز ضمانت اجرایی  اما این شورا، یک جایگاه سیاستگذاری نو

 یرای عمومی سازی و ارتقاالزم است ب؛ لذا صی برای آن در قانون وجود نداردمشخ
نهادها و مراکز مختلفی از جمله  -افزایی بین بخشیدر یک هم -ایسواد رسانه

، شورای عالی فضای مجازی، و ارشاد اسالمی پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش
شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر مراکز مرتبط، دست به اقدامات همسویی بزنند 

 اه خود را پیدا کند.ای جایگسانهتا سواد ر
تواند میای، در حوزه سواد رسانهکانادا و ژاپن نیز  مثل یبررسی تجربه کشورهای

البته از تأثیر اقدامات  ؛ای باشدمناسبی برای عمومی کردن سواد رسانه محمل
 توان چشم پوشی کرد:نمی زیر نیزمدت کوتاه

 ؛هاهنگی شهرستانهای آموزشی از سوی مراکز فربرگزاری جلسات و کارگاه -
گاهی برگزاری جلسات و کارگاه - های آموزشی در مدارس جهت افزایش آ

 ؛آموزان از مزایا، معایب و مخاطرات فضای مجازی دانش
 ؛ها و تبلیغات صدا و سیماهای آموزشی در برنامهپخش برنامه -
 ؛های فضای مجازیهایی با موضوع آسیبتولید و پخش فیلم -
های مجازی و راه های فضایای با موضوع آسیبنههای رایاطراحی بازی -

 .هامقابله با آن
 ایرسانه اولین سوادآموز و معلم سوادبه عنوان  ؛والدین .5

 ؛گیرندمورد تقلید و الگوگیری فرزندان قرار می -دائماً  -کههستند پدر و مادرها کسانی 
د غافل نمانده و به همین مناسبت الزم است از این نقش و تأثیرگذاری ناخواسته خو

گاه سازی فرزندان و راهنمایی و با توجه و تحفظ بر جایگاه ویژه خود، مسئولیت آ
 را بر عهد گیرند. -به معنای اعم -ستفاده از رسانهآنان در نحوه ا
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 ای که در آن سویهای رسانهترین هدف برنامهامروزه بر اهل فن روشن است که مهم
ت از تهی کردن ذهن کودکان و جوانان مسلمان از شود، عبارمرزها تهیه و پخش می

اولین ضرورت برای انجام رسالت است؛ لذا اعتقاد و نابودی نهاد خانواده 
گاه سازی و راهنمایی فرزندان توسط والدین این است که خود را به سواد و دانش آ

نقش های جاهالنه نشوند و هم الزم مجهز نمایند تا هم خود گرفتار افراط و تفریط
 برای فرزندان رسانه داشته باشند.مؤثرتری در کنترل غیر مستقیم مخاطرات 

و مربیان در زمینه  ءهای مستمر انجمن اولیاسازی و برنامهفعالبنابراین، 
گاهی بخشی مزایا، معایب، مخاطرات و نحوه مدیریت حضور فرزندان در فضای آ

 مجازی نقش غیر قابل انکاری در این مسئله دارد. 
 سواد مذهبی و اعتقادی یارتقا .6

همواره سعی بر این لیبرال  و دارای افکار و اعتقادات اومانیستی، سکوالر یهاگروه
و بر  دادهاند را رشد وجود آمده دارند که باورها و چارچوب فکری که بر اساس آن به

با حتی افراد ؛ دهندادله و شواهد متقن ارائه خود، برای اثبات و  اهدافاساس 
ها و های خود را در شبکهکنند فعالیتباورهای دینی و اسالمی نیز سعی می

 هاای مدیریت کنند که باورهای اسالمی و مذهبی که به آنهای گروهی به گونهرسانه
 تر کنند. بند هستند را روز به روز قویپای

ت در مقابل آنان افرادی هستند که ممکن اسدر چنین وضعیتی، روشن است که 
ای، پس الزم است در کنار سواد رسانه ؛با عقاید اسالمی مذهبی مخالفت کنند

تا بر اساس  دینی صورت پذیردافزایش سواد دینی و اعتقادی برای افراد جامعه 
های دینی خود، اینترنت و فضای مجازی را امکانی از امکانات زندگی بدانند آموزه

 ید اسارت و عامل انزوای اجتماعی.نه ق
که در مواجهه با شبهات و افراد با سطح باالتر از سواد دینی، ضمن آنابراین بن
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گرفتار تزلزل اعتقادی نخواهند شد،  ائات مخالفین حاضر در فضای مجازیالق
 ایفا نمایند.نیز توانند نقش مؤثری در جلوگیری از آسیب دیدن دیگران می

 گیرینتیجه
استفاده  شود کهگیری میچنین نتیجهطرح شده در این پژوهش، مجموع مطالب از 

از فضای مجازی و تکنولوژی فراگیر اینترنت، به عنوان یک پیشرفت علمی و ابزاری 
 ناپذیر است.سانی، امری مطلوب و ضرورتی انکارساز در زندگی انتسهیل

های تکنولوژیک در کنار محاسن و دیگر پدیده چونهماین پدیده نوظهور 
جامعه بشریت ارزانی داشته است، مخاطرات فرهنگی و  خدمات فراوانی که به

 ریزیبرای جامعه اسالمی به همراه دارد که با برنامه ویژهتبعات نامطلوب اعتقادی به 
که در این پژوهش  در امان ماند توان از مخاطرات آندقیق و مواجهه درست می

 شود. سنخ برای مدیریت فضای مجازی اشارهتالش شد به راهکارهایی هم

 فهرست منابع

یم قرآن .1  .کر
 .البالغه نهج .2
. تحف العقول عن آل الرسول(. 1423ابن شعبه حراني، حسن به علي ) .3

 بیروت: مؤسسة األعلمي.
 .الحدیث دار :قم. الکلم دررو الحکم  غرر (.1410) ، عبدالواحد بن محمدتمیمي آمدي .4
 هران:. تسبک زندگی و مطالعات راهبردی (.1386)حاجیانی، ابراهیم  .5

 .پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
رابطه حضور در فضای  (.1385)خطیبی فاخره سعید و  ذکایی محمد .6

علوم  .ین کاربران اینترنتی جوان ایرانیمجازی و هویت مدرن: پژوهشی در ب
 .111-153: 33مارهش. اجتماعی
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 ،یمجاز  یفضا یشناسآسیب(. 1392) یزد محمدزاده و فرشته ربیعی، علی .7
      . دانشجویان یاجتماع یانزوا بر اینترنت از استفاده ثیرأت یبررس
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مطالعه )عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی  (.1390)رحیمی، محمد  .8

شناسی. دانشگاه آزاد پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه .شهر خلخال :موردی
 .کزواحد تهران مر .اسالمی

بررسی تأثیر اینترنت  (.1384) اعزازی زادهزنجانیمحمد و هما جوادی، علی .9
     مشهد  3دبیرستانی ناحیه  های خانواده در بین دانش آموزانبر ارزش
 .121-146: 2. شماره6هشناسی ایران. دور. جامعه(82-83)در سال 

 :شبکه خبر، سهم فضای مجازی در زندگی واقعی جوان ایرانی .10
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