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ی اخالقى مانند اعتياد
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ازح ؟ آيا استفاده بيش

سى اين مسائل از منظ
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 از اينترنـت جـزء جد

ها، امور ها، بانك شگاه

كه اينترنت برای پيشبرد

ها ه يكى از اين آسيب

تاكنون. شود  تعبير مى

های شده و آسيب انجام

ه اين پژوهش آن اسئل

گو كند و هيچ  استفاده 

رج از شرع و اخالق با

ز است؟ظ اخالقى مجا

د؟ در اين مقاله به برر
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  مقدمه

به دليل رواج وسايل ارتباطى دسترسـى  امروزه دسترسى به اينترنت رو به افزايش است و

تواننـد  كـاربران اينترنـت در هـر زمـان و مكـانى مى. به اينترنت بسيار آسـان شـده اسـت

اينترنـت افـزون بـر . شمار آن استفاده كنند راحتى به اينترنت وصل شده و از مزايای بى به

ن عفـت، سـرقت رفت بـرداری، از ميـان های زيـادی ماننـد كاله مزايای بسيار خود، آسـيب

  .را در پى داشته است... وسيله هويت مجازی و  اطالعات، سوءاستفاده از كاربران به

ازحـد از آن سـبب شـده  های آن و اسـتفاده بيش اربردهای فراوان اينترنت و جذابيتك

نخسـتين تحقيـق . عنوان اعتياد به اينترنت ظهـور يابـد ای به های اخير پديده ه در سالكاست 

ها  امروزه بيمارستان .كيمبرلى يانگ انجام داده است 1996ياد اينترنتى را در سال درباره اعت

. )Young & Abreu, 2011: xv( اند شـده هايى برای معالجه معتادان به اينترنت تأسـيس  و درمانگاه

كاربردهای بسيار زياد اينترنـت ازجملـه برقـراری ارتبـاط بـا دوسـتان، آگـاهى از اخبـار 

كردن موجب شده اسـت كـه افـراد زمـان بيشـتری را در مكـانى  و بازی صورت برخط به

 .(Bessière et al, 2008: 53)خط با ديگران در ارتبـاط باشـند  صورت بر تنهايى گذرانده و به به

ميليون كاربر اينترنتى جوانان كمتـر از  162شده، در ميان  مطابق جديدترين آمار گزارش

دادنـد كـه تقريبـاً  ان را معتادان اينترنتى تشـكيل مىدرصد آن 63سال در چين، حدود  24

ــا  72/9از ايــن تعــداد در حــدود . شــدند ميليــون نفــر مى 100 درصــد كــاربران  06/11ت

  .(Young & Yue & Ying, 2011: 5)اند  طورجدی معتاد به اينترنت بوده به

فوايـدی  ورود اينترنت به جامعه اسالمى ايران و فراگير شدن آن در جامعه، در كنـار

امـروزه در . هايى ازجمله اعتياد بـه اينترنـت نيـز شـده اسـت كه داشته، سبب بروز آسيب

های زيـادی را پديـد آورده كـه بـر زنـدگى فـردی و  جامعه مـا اعتيـاد اينترنتـى، آسـيب

اهش ارتبـاط كـازحـد از اينترنـت بـا  اسـتفاده بيش. اجتماعى كاربران تأثير گذاشته است

در محافل اجتماعى همراه است كه اين امر گـاه بـه انـزوای  تكخانوادگى و كاهش شر

  .(Kraut et al, 1998: 1027)انجامد  اجتماعى و افسردگى كاربران معتاد مى

های آن انجام شده و  های فراوانى در مورد اعتياد به اينترنت و آسيب تاكنون پژوهش

اند؛ برای مثـال، برخـى  ندههر كدام از اين تحقيقات از منظر خاصى به اين اعتياد نظر افك



ى اعتيـاد بـه 

ه اينترنـت و 

تـى از  اينترن

مقاله در پـى 

كــه آســيبى 

آيـا اسـتفاده 

ـناختى و يـا 
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مواره رو به 
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ت بـه شـمار 
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اعتيـاد بـ«همچـون 

 رفتــاری يــا اعتيــا

ها كه هم ن شركت

ده كـاربران توجـه
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ادهای اسـتف سـاعت
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ت اسـتفاده كنـد 

رت اسـت از اسـتف

(Lim et a، امـا بـه نظ

د از آن، تعريـف 
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خالقى پرداخته نشد
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آيــ: ها هســتيم ــش

ختى است، آسـيب
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هكـ اسـت طالحى
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(Young & ش معرفى
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2ر طول روز بين 

سـاعت 5/8ـيش از 
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al, 2004:1 cited from

زمان اسـتفاده فـرد

 افرادی از اينترنت

ها مشكالت رو ش

اند را بررسى كرده

ی آن از منظر اخ

القى امری ضرور

ه ايــن ســنخ پرســش

شناخ ختى يا جامعه

از م د از اينترنت،

ناختِى اعتياد به اينت

های اعتياد  خصه

 نظر لغوی اسم مص

كردن و خـو ادت

آم» خواستن چيزی
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ا. الل معرفى كرد

(Young,  ،»اخــتالل

(Wang, 2  سوءاس«و

(Case, 2004: 105 &د 

قان در تعريف اعت

كه اگر كاربر در ی

كه بـ  و درصورتى

ازنظر گلدبرگ اع

 m Goldberg, 1996)

ز با توجه به مـدت

شود كه  يافت مى
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شوند؛ برای مثال، محققانى كه وقت زيـادی را در اينترنـت بـرای  تلقى نمى معتاد اينترنتى

كننـد  گذرانند و از اين فضا برای پيشبرد تحقيقـات خـود اسـتفاده مى مطالعه و تحقيق مى

  .آيند شمار نمى معتاد به اينترنت به

بسا گمان شود معتاد به اينترنت كسى است كه بـه دليـل اسـتفاده زيـاد از  همچنين چه

اينترنت تعامالت اجتماعى بسيار كمى دارد، اما اين تعريـف نيـز بـرای معتـادان اينترنتـى 

كنند و نيز برخى از  دقيق نيست، چون برای مثال نوجوانان از تلفن همراه زياد استفاده مى

خوانند و درنتيجه از تعامالت اجتماعى دورند، ولى به اين افـراد  ها كتاب مى مردم ساعت

رو، محققـان همـواره در پـى  از ايـن. )Grohol, 2012: 2(گوينـد  ن يـا كتـاب نمىمعتاد به تلف

يانگ، تفـاوت ميـان اسـتفاده  از نظر. اند هايى برای شناخت دقيق معتادان به اينترنت نشانه

های زيـر مشـخص  بـا نشـانه ،)اينترنـت بـه اعتيـاد(بهنجار از اينترنت و استفاده بيمارگونه 

ها را داشته باشند، جز كاربران معتاد  نشانه از اين نشانه  كم پنج شود و كسانى كه دست مى

  :شوند بندی مى به اينترنت دسته

  اينترنت؛ شدن به شيفته .8

  آن؛ از استفاده به نياز احساس .9

 آن؛ از استفاده كردن متوقف برای تالش ناموفق .10

 اينترنت؛ وجود بدون قراری و نداشتن آرامش احساس پريشانى، بى  .11

 اينترنت بيش از مقداری كه قصد استفاده از آن را دارند؛ استفاده از .12

ای مهم به دليـل اسـتفاده  به خطر انداختن روابط، شغل، فرصت آموزشى يا حرفه .13

 از اينترنت؛

 اجتماعى؛ روابط زدن آمادگى برای برهم .14

ندادن فرصت اسـتفاده از  برای ازدست گفتن به دوستان و نزديكان صميمى دروغ .15

 اينترنت؛

  .(Young, 1996: 237)ها  گرفتاری از فرار حل راه عنوان به اينترنت از هاستفاد .16

  :برده است جان سولر نيز چند معيار برای شناسايى معتادان به اينترنت نام 

 بودن؛ زمان برخط ناتوانى در كنترل مدت .1



به مشكالت 

دگى بـرای 
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های  آسـيب

مانند انـزوا، 

خـوابى،  كم

سمانى اعتياد 

دچارشدن به تان و

هـای مهـم زنـد يت

ن استفاده از اينتر

ودن اضـطراب، د

يدن و بهداشت بر

كوشند فعا  كه مى

 وسـواس فكـری 

اده بـيش از حـد 

 اين امر در زندگى

راده فـرد را از او 

اش تو يف انسانى

در آ.  شـده اسـت

هايى م آسيب. ست

های روانـى و ك ب

م از پيامدهای جس

 ى؛

دادن دوست زدست

و اجتنـاب از فعاليت

ماندن ميزا ی پنهان

 بودن؛ رخط

الت زنـدگى، زدو

 به خوردن، خوابي

طراب در هنگامى 

ـتر در اينترنـت و 

نـت، يعنـى اسـتفا

 شود تا حدی كه 

گى اختيـار و اسـت

ماعى و ديگر وظاي

ردی و اجتمـاعى

مخاطره اسانى در 

از نمونـه آسـيب... و

چه، خستگى چشم

و تعهدات شخصى

ماعى و درنتيجه از

ر شـيوه زنـدگى و

 ی در اينترنت؛

تان و خانواده برای

ازحد برای بر بيش

فـرار از مشـكالور 
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 افسردگى و اضطر

 ع كنند؛

ان بيشـ صرف زمـ

ت اعتيـاد بـه اينتر

تگى در كاربران 
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مت، وظايف اجتم

  نترنتى

های فـر وز آسـيب

جسمانى و هم روا

يـل تـوان عقـل و

مر، پشت و ماهيچ

بودن از كار و افل

كاهش ارتباط اجتم

  انوادگى؛

غييرهای شـديد در

صرف زمان بيشتری

گفتن به دوست روغ

صرف پول زياد و ب

منظو بودن بـه خط ر

حساس گناه و افسر

كاهش فعاليت فيزي

 مومى؛

قراری،  حساس بى

ود را كم و يا قطع

حرص زياد برای 

(Suler, 2004: 36. 

توان گفـت ين، مى

كه موجب وابست ی

ى آنان اختالل ايجا

شود او به سالم مى

های اعتياد اين ب

نترنتى موجب بـرو

لحاظ ج اربر هم به

ى، اضطراب، تحلي

مكى همچون درد 

  

  

 

غا .2

كا .3

خا

تغ .4

ص

در .5

ص .6

بر .7

اح

كا .8

عم

اح .9

خو

ح .10

0)

بنابرا

ای گونه به

اجتماعى

موجب م

آسيب. 2

اعتياد اينت

فردی كا

افسردگى

هايى نشانه

102

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

ز 
يي
پا

13
95

  



103  

 

 

ى
الق
خ
ر ا
ظ
من

ز 
ى ا

نت
تر
ين
د ا
يا
عت
ا

 
ب
سي
 آ
و

 
ن
 آ
ى
الق
خ
ی ا

ها
 

  

دن ارتبـاط بـا شـ همچنـين كم. (Young, Assessment of Internet Addiction: 2)به اينترنـت اسـت 

در ايـن مقالـه . های اجتمـاعى اسـت های آسـيب نيـز از نمونـه... خانواده، خويشاوندان و 

) روانى، جسمانى و اجتمـاعى(های هر بخش  ترين آسيب شود سه نمونه از مهم تالش مى

  .بررسى شود

 انزوا )الف

مهـارت  اعى،تنهايى، اضطراب اجتمـ امروزه مطالعاتى درباره ارتباط ميان مشكالتى مانند

 ,See: Caplan & Andrew) ازحد از اينترنـت انجـام شـده اسـت پايين و استفاده بيش اجتماعى

گوينـد؛  های عميق در روابط خانوادگى سخن مى و برخى محققان از دگرگونى (39 :2011

كه با افـزايش اسـتفاده از اينترنـت كيفيـت و كميـت روابـط خـانوادگى رو بـه  ای گونه به

 انـزوای ايجـاد سـبب ازحـد از اينترنـت اسـتفاده بيش. (Beard, 2011: 177-178) كاهش است

 از دهنـد تـرجيح مى رودررو ارتباطـات جای بـه افـراد كه دليل اين به شود؛ مى اجتماعى

 دور خـانواده و دوسـتان بـا ارتبـاط و هـا فعاليت از رو، از ايـن و كننـد اسـتفاده اينترنـت

  .مانند مى

ه در مـورد كـ ىدهـد و مطالعـات ىانسان را به شـّدت آزار مـو انزوا روح  یگير گوشه

در روح آنهـا  یاثـر بـد یگير ه انزوا و گوشهكدهد  ىآمده نشان م عمل دنيا به افراد تارك

. نـدك ىم ى، يأس، توّهم و در بيشتر مواقع توليد اختالل روانىگذارده و در آنان افسردگ

كننـد، بيشـتر دچـار افسـردگى  ی مىهای اجتمـاعى دور همچنين نوجوانانى كه از تماس

  .(Kraut et al, 1998: 1028) برند شده و برای فرار از اين افسردگى به اينترنت پناه مى

های وسـواس،  افسـردگى، نشـانه اضطراب، همچون روانى منزوی، فشارهای كاربران

ع ايـن نـو و (KOÇ, 2011: 5) كننـد مى تجربـه بيشـتر را ...پريشـى، خصـومت و  ترس، روان

 و شود افراد در ارتبـاط خـود در اجتمـاع واقعـى دچـار مشـكل شـده وابستگى سبب مى

 نوجوانان و زنان از بيش مردان طوركلى به. دست بدهند از را خود اجتماعى های مهارت

  .(Tsai et al, 2009: 296)باشند  مى اختالل اين با مواجهه مستعد ديگران از بيش جوانان و

گونه  انى با اعتياد اينترنتى از نوع همبستگى است؛ يعنى همانهای رو رابطه اين آسيب



تواننـد  ز مى

و اضـطراب 

رو، ببـا   ايـن

ن و منـزوی 

فـرار از ايـن 

سـردگى را 

. دگى اســت

. ی بيدارنـد

يى همچـون 

بيداری  شـب

ند و كمبود 

رنـت بـرای 

دار   كـافئين

چـار كمبـود 

نوجـوان شر 

الى خـود و 

ـا علمـى بـا 

 38يـانگين 

خـوابى   كم

. كننـد ـه مى

ی جسـمانى 

ها نيـز ايـن آسـيب

چـار افسـردگى و

از . باشـند فـى مى

ر نتيجه معتاد به آن

ز اينترنـت بـرای فـ

اينترنت اين افس  از

تغييــر ســبك زنــد

های فضای مجـازی

هايى سـرويس. تندـ

زمينـه را بـرای ش 

خوابن خوابشان مى

 از معتادان بـه اينتر

هـای كننـد، قرص

شود آنهـا دچ  مى

وقت استراحت قش

 را در جهـت تعـا

ر محيط كـاری يـ

با مي اينترنت به سته

(KOÇ, 2011: 2 بـا و

 بسـياری را تجربـه

هـای ابى از بيماری

شود، خود ا ها مى

 دنيـای حقيقـى د

های منف اسن احسـ

 عادت كرده و در

فسـرده هسـتند، از

و استفاده افراطى 

حــد از اينترنــت، تغ

ه مندی از سرويس

بران اينترنتـى هسـ

...ت اپراتورهـا و 

ت ديرتر از زمان خ

ری بسيا. تى است

ينترنـت اسـتفاده ك

ی كاربران موجب

بيداری و شب. رند

جای اينكـه روزهـا

اند و يا اينكه در ب

وابس كاربران. وند

(2كننـد  مى سـتفاده

موزشـى و شـغلى 

خوا ت افزون بر بى

ه  بروز اين آسيب

افرادی كه در . د

بردن اين ی از ميان

فراطى از اينترنت 

ر دنيـای واقعـى اف

 (Suler, 2004: 360)د

ازح كردن بيش اده

م ی شب برای بهره

ن امر مشوق كـار

قيمـت كالمـه ارزان

ى سه تا پنج ساعت

های اعتياد اينترنتى ه

و تا ديروقت از اي

(Youn .بيداری شب

شادابى فاصله بگير

جا د و در نتيجه به

های روز در خواب

شو مركز حاضر مى

اسـ اينترنـت ـتر از

ى، خـانوادگى، آم

 معتادان به اينترنت

د به اينترنت سبب

تياد اينترنتى گردند

در پى فضايى برای

 زمان به استفاده اف

كاربرانى كـه در. 

كنند ى استفاده مى

  .كند ى

  ر سبك زندگى

ر مشــكالت اســتفا

های  زيادی تا نيمه

ها در اين  سرويس

رايگـان شـبانه، مك

  .سازند  مهيا مى

والً معتادان اينترنتى

نشانه و خستگى از

ها بيدار بمانند ب

(ng, n.d.: 2 كنند مى

شده و از نشاط و ش

ستاند  را از آنان مى

ه سپری كنند تا نيمه

 مفرط و بدون تمر

و يـا بيشـ هفتـه در

 مشكالت جسمى

داده است  ت نشان

  

  

 

كه اعتياد

سبب اعت

هستند، د

گذشت 

شوند مى

افسردگى

تشديد مى

تغيير) ب

از ديگــر

كاربران 

برخى از

اينترنت ر

كاربران 

معمو

خواب و

اينكه شب

مصرف م

خواب ش

و جوان 

جامعه سپ

خستگى 

د سـاعت

تدريج به

تحقيقات
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جسـمانى ايـن نمونـۀ كـاربران بـه سـبب  برنـد و برخـى از مشـكالت رنج مى عمومى نيز

  .(Young, n.d.: 2)خوابى است  بى

  كم شدن ارتباط كاربران با خانواده و خويشان )ج

توانـد تفـاوت ميـان  اينترنت و فضای مجازی به دليل نبود وابستگى به زمان و مكـان، مى

رود  ميان مـىمثال، مرز فضای خانه و محل كار از  فضاهای مختلف را از ميان ببرد؛ برای 

بسـياری از كارمنـدان در خانـه بـه . تواند به بخشى از محـل كـار تبـديل شـود و خانه مى

زننـد و يـا اينكـه  دهند؛ ازجمله اينكه پسـت الكترونيكـى خـود سـر مى كارشان ادامه مى

ها  ترتيب تمـاس و مـراوده انسـان كنند و بدين  كارهای ناتمام در طول روز را تكميل مى

يكـى از آثـار و عواقـب «. يابـد يابد و مناسبات شخصى كاهش مى ش مىبا يكديگر كاه

دسترسى فزاينده به اينترنت در خانوارها اين است كه مردم اوقات مفيد خود را كمتـر بـا 

  .)683: 1386گيدنز، ( »گذرانند خانواده و دوستان مى

ــيب ــانو از ديگــر آس ــط در خ ــامانى و فروپاشــى رواب ــى، نابس ــاد اينترنت   اده،های اعتي

. اختالل در روابط عاطفى زوجين و اختالل در روابط خـانواده بـا اجتمـاع بيرونـى اسـت

كنــد،  وقتــى كــاربر بيشــتر وقــت خــود را صــرف اســتفاده از ابــزار مجــازِی اينترنــت مى

همچنين . اش دورتر شده و در تربيت فرزندان كوتاهى خواهد كرد ناخودآگاه از خانواده

شــود عاطفــه ميــان زوجــين كمرنــگ شــده و در  ىايــن دوری از خــانواده ســبب م

در . ترين حالت اگر به طالق واقعى نينجامد، به طالق عاطفى ختم خواهد شد بينانه خوش

 های ديجيتــالى ارتبــاط دارد هــا بــه نحــوی بــه اينترنــت و رســانه درصــد طالق 50فرانســه 

(Greenfield, 2011: 150) . 53اعتيـاد اينترنتـى طبق گزارش يكى از نخستين مطالعـات دربـاره 

هـای زناشـويى،  درصد معتادان برخط دچار مشـكالت ارتبـاطى جـدی ازجملـه اختالف

آكـادمى آمريكـايى «بـر اسـاس تحقيقـات . (Young, n.d.: 6)جدايى و حتى طـالق هسـتند 

مدافعان اعالم كردند كه برخط بـودن علـت اصـلى  درصد از وكيل 63، »وكالی ازدواج

  .(Young, 2011: 29 cited from Dedmon, 2003) هاست طالق



ه حكـم آن 

رد يا نه؟ در 

خالقـى آن 

شـتر عالمـان 

ظريـه نقـدها 

تنى اسـت و 

ـه بـه اصـل 

ت اخالقـى 

 بـه افــراد را 

عقـل عملـى 

وتفـريط  ط 

ذير و بخـل، 

ـارابى، ابـن 

دی نراقى و 

 غيراخالقـى 

فضـائل دات 

. )35: 1392ى، 

ت و ميـل از 

 بد و كسب 

ش روی ماست كـه

القى نيز در پى دار

های ا د بـه آسـيب

ر اخالقـى كـه بيش

گرچه به اين نظ. ت

پـذيرفتند بسـياری 

ن نظريـه، بـا توجـ

.  

در تعريـف فضـيلت

حــد وسـط نســبت 

كسى كـه دارای ع

انه و رذيلت افـراط

ذت حد وسط تبـ

- 52(.  

مسلمان همچون فـ

شانى، غزالى، مهد

هـر امـری قبـيح و 

جامع السـعادى در 
نراقـى(دانـد  مى لـى

صحت نفـس اسـت

ها و خوهای  يلت

ل اين پرسش پيش

های اخال د آسيب

 و در بخـش بعـد

ـول تـاريخ تفكـر

الق فضيلت است

 اعتـدال در مـوارد

نگاهى گذرا به اين

.شود ى بررسى مى

ارسـطو د. گردد ى

ـانى اســت كـه حــ

گيرد و ك ورت مى

فضيلت ميا. گزيند

ور و ترس، سخاوت

-46: 1381ارسطو، (» 

كه بيشتر عالمان م

ن، نراقى، فيض كا

وتفـريط در ه  راط

يد؛ برای مثال نراقى

وتفـريط هـر عمل ط 

عتدال در خوها ص

س به دوری از رذي

22(. 

 نظر اخالقى 

عتياد اينترنتى، حال

گونه اعتيا  آيا اين

دشو ت پرداخته مى

القى مطرح در طـ

اند، اخال عتقاد داشته

سـت، ولـى اصـل 

رو، در ادامه با ن ن

ودن اعتياد اينترنتى

ت به ارسطو باز مى

نفسـای  قـى ملكــه

سيله قوه عاقله صو

گ ه اعتدال را برمى

عت حد وسط تهو

»تفاوتى است و بى

ز اخالق فضيلت ك

سى، صدرالمتألهين

اند، افر يرفتهن را پذ

آي شمار مى القى به

 و رذائـل را افـراط

اع بايد دانست«: ند

ی آن و عالج نفس

: 1368غزالى، (» ست

د اينترنتى از من

شدن تعريف اع ص

خالقى چيست و 

ش به مسئله نخست

  .يم

های اخال  از نظريه

سلمان نيز بدان اع

التى وارد شـده اس

از اين. از آن نيست

بودن يا نبو اخالقى

تگاه نظريه فضيلت

فضــيلت اخالق«: د

وس اين كار به. يند

وسيله آن قوه، راه 

مثال، شجاع عنوان 

 وسط تندخويى و

ر تعريف ارسطو از

، نصيرالدين طوسى

نيز آن )2: 1387اعى، 

عتدال، فضيلتى اخال

را حد وسط افعال 

كن  غزالى بيان مى

رنجوری و بيماری

و خوهای نيك اس

  

  

 

اعتيا. 3

با مشخص

از منظر ا

اين بخش

پرداز مى

يكى

اخالق مس

و اشكاال

گريزی ا

اعتدال، ا

خاست

گويـد مى

گزي برمى

است، به

است؛ به

حلم حد

بنا بر

مسكويه،

خز(غيره 

است و اع

اخالقى ر

همچنين 

اعتدال، ر

فضيلت و

106

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

ز 
يي
پا

13
95

  



107  

 

 

ى
الق
خ
ر ا
ظ
من

ز 
ى ا

نت
تر
ين
د ا
يا
عت
ا

 
ب
سي
 آ
و

 
ن
 آ
ى
الق
خ
ی ا

ها
 

  

ولـى بـا  1گرايى ارسطو وارد شده اسـت، های فراوانى به نظريه فضيلت تاكنون اشكال

ای در  وارد اسـت يـا نـه، هـيچ شـبهه  ها بر اخالق فضيلت پوشى از اينكه اين اشكال چشم

. عنوان موجبه جزئيه و درستى و صدق آن در برخى مـوارد نيسـت لزوم رعايت اعتدال به

امـت «قـرآن مسـلمانان را . افزون بر اين، در قرآن آيات بسياری مؤيد اين اعتـدال اسـت

ِ كَ وَ «: فرمايد معرفى كرده، مى» وسط َ ْم أُ كُ َجَعلْنا كَ ذل ًة َوَسطاً لِت كُ م َ اِس  ىونُوا ُشَهداَء َعل النـ

ُسوُل َعلَيكُ َوي اين چنين شما را امتى ميانه و معتدل ساختيم تا بر مردمـان : »ْم َشهيداً كُ وَن الر

؛ بدين معنا كـه مسـلمانان چـون از اسـالم )143: بقره(گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد 

به معنای قرارگـرفتن چيـزی » َوَسط«كلمه «. معتدلى هستندكنند، امت وسط و  پيروی مى

  ه دو طـرف آنكـرود  ار مـىكـايـن واژه بيشـتر در جـايى بـه . بين دو يا چند چيز اسـت

 »شـود مى» خيـر«و » افضـل«، »اعـدل«، »معتـدل«جهت از آن تعبير به  و بدين مساوی است

تند؛ يعنى مانند مشركان و يهوديـان رو هس مسلمانان امتى ميانه. )317: 7، ج 1393جوادی آملى، (

انـد و ماننـد مسـيحيان كـه تنهـا  های مادی نبوده و جانب افراط را نگرفته تنها در پِى لذت

كننـد، جانـب  دنيـا و رهبانيـت دعـوت نمى كجانب روح را تقويت كرده و جـز بـه تـر

روی در  عتدال و ميانهبنابراين، ا. )482 -481: 1، ج 1373طباطبايى، (اند  تفريط را در پيش نگرفته

  .اين آيه امری پسنديده و خوب معرفى شده است

َمـا «: فرمايـد مى 7های دين ابراهيم همچنين خداوند در قرآن دربارۀ يكى از ويژگى

َ ياَن ِإبَْراهِ كَ  ْسلًِما َوَما كَ ن كِ ُم يُهوِديا َوالَ نَْصَرانِيا َول هيم ابـرا: »ينَ كِ اَن مَِن الُْمْشـرِ كَ اَن َحنِيفًا م

  »نه يهودی بود و نه نصرانى، بلكه او بـر ديـن معتـدل اسـالم بـود و از مشـركان نيـز نبـود

سـى را كمعنای مايل به وسط اسـت و در اصـطالح حنيـف  به» حنيف«واژه  )67: آل عمران(

: 14، ج 1393جوادی آملى، (های راه دور شود و به ميانه آن بيايد  نارهكوشد از ك ه مىكگويند 

نيز به دليل همين  7رو و معتدل بوده و ابراهيم مطابق اين آيه، اسالم دين ميانه .)535 -534

وتفـريط بـد و  روی مورد تحسين خداوند قرارگرفته است؛ بنابراين، هرگونـه افـراط  ميانه

  .روی پسنديده است اعتدال و ميانه

                                                            
؛گروهــى از 25 -19: 1374؛ پــاپكين، ريچــاردوآوروم اســترول، 299 -298: 1377، ارســطوراس، ديويــد، : نــك. 1

  .102 -101: 1378، تاریخ فلسفه اخالق غربمترجمان، 



 7وسـىت م

گارم مرا به 

 یبـه معنـا» 

اونـد  از خد

س ايـن آيـه، 

بنابراين، در 

ـن توضـيح 

توانــد  ــه مى

 ،عتدال است

 .طـل اسـت

ق حق بـودن 

ا َأنْفَقُـوا لَـْم 

ق كننـد، نـه 

در ايـن . )67

و » م يُْسـِرفُوا

مشـق خـود 

د اعتـدال را 

قـرآن را بـر 

 كسانى كه 

: فرمايـد  مى

 نكنـد و راه 

پيـامبر  .سـت

 از زبـان حضـرت

گفت شايد پروردگ

ـبِيلِ «  ـه َسـواَء الس«

دين را داشـت و 

بـر اسـاس. )33 -32

بودن است؛ ب  ست

بـا ايـ.  خواهد بود

ــريط نيســت، بلكــ

كذب كه صدق اع

زيـرا در صـراط باط

مانا موافقت كه ه

ذيَن ِإذا«: يـد َو الـ

د كه هرگاه انفـاق

7: فرقان(ورزند   مى

لَـْم(شان افراط  لى

را سرم) قَواًما(دال 

ور عبادی نيـز حـد

ما ق: »ى لَمن يخْشَ 

نها برای يادآوری

 تفسـير ايـن آيـه 

واست كـه چنـين 

ل تأكيـد شـده اس

 ميانـه يـادكرده، 

 ِ ب موسى گ: »لِ ي الس

لمـك. )22: قصـص(» 

د رفتن به شـهر مـد

2: 16، ج 1373طبايى، 

 حق و در راه درس

روی  ميانه و عتدال

وتفــ طــرف افــراط 

د؛ مثل صدق و ك

 اعتـدال اسـت، ز

به خود گرفته است

فرما ان واقعـى مى

آنان كسانى هستند

و، اعتدالن اين د

كند كه در امور مال

روی و اعتد د ميانه

چنين قرآن در امو

َرًة كِ ِإال تَذْ  ى لِتَْشقَ 

كنى، بلكه آن را تن

در 7امام صادق

گزاری، از او خو

  .)125: 14ج 

روی و اعتـدال ميانه

عنوان راه راست به

َ ى َأن  َ ْهدِ ي  ي
ِ َسَواء ىن

»ى و هدايت كند

قصد 7موسى. ت

طباط(.  او نشان دهد

روی بر صراط يانه

بودن نداشتن اع ف

ل تنهــا ميــان دو ط

ف ديگِر باطل باشد

ت و كـذب عـدم

مى نيز در اسالم ب

 در معرفـى مؤمنـا

آ: »بَيَْن ذلَِك قَواًما

گيری، بلكه در ميا

كن سانى معرفى مى

ند و در انفاق خو

همچ. )332: 15، ج 13

ِ كَ لْنَا َعلَي الْقُْرآَن 

را به زحمت بيفكن

ا. )3و  2: طه(ساختيم

در نمازگ 9 پيامبر

همان، ج(» يش گيرد

ی فراوانى نيز به م

از راه ر کـریم  رآن

َربى ىقَاَل َعسَ «: د

 و اعتدال راهنمايى

ه يا راه وسط است

 راه درست را به 

معانى اعتدال و ميا

بودن و منحرف طل

ود اعتــدالشــ ص مى

حق و طرفآن ف 

 صراط حـق اسـت

 اعتدال معنای دو

ای ديگر قرآن  يه

ولَْم يَقْتُُروا َو كاَن بَ

گ كنند و نه سخت

اوند مؤمنان را كس

كنن نمى) لَْم يَقْتُُروا

373طباطبايى، (دهند 

ْ«: داده است َما َأنَزل

نكرديم كه خود ر

ل سترسند ناز مى) 

افتادن  رنج به پس 

را در عبادت در پيش

های چنين در روايت

  

  

 

قرنيز 
فرمايد مى

راه ميانه 

وسط راه

خواست

يكى از م

صراط با

مشــخص

طرف يك

چون در 

بنابراين، 

  .است

در آ

يُْسِرفُوا َو

اسراف ك

آيه، خد

َ(تفريط  ل

د قرار مى

پيشنهاد د

تو نازل ن

)از خدا(

خداوند 

اعتدال ر

همچ

108

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

3
، 

ز 
يي
پا

13
95

  



109  

 

 

ى
الق
خ
ر ا
ظ
من

ز 
ى ا

نت
تر
ين
د ا
يا
عت
ا

 
ب
سي
 آ
و

 
ن
 آ
ى
الق
خ
ی ا

ها
 

  

يا ايها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، عليكم «: فرمود بارها به مسلمانان مى 9اكرم

روی، بـر شـما بـاد بـه  روی، بـر شـما بـاد بـه ميانـه بر شما باد بـه ميانـه! ای مردم: »بالقصد

  نيــز هركســى را كــه از اعتــدال 7اميــر مؤمنــان. )440: 18تــا، ج  تجليــل تبريــزی، بى(روی  ميانــه

ال تَـَری الجاهِـَل »  :فرمايـد وتفريط گراييده، جاهل معرفى كرده، مى  افراط  دور شده و به

طاً  البالغـه،  نهج(» كند و يا تفريط بينى مگر آنكه يا افراط مى جاهل را نمى: »ِإّال ُمفِرطا او ُمفر

  .)1116: 67حكمت 

َمالُ «:  فرموده 7در جايى ديگر امير مؤمنان ِريُق الُْوْسـطَ  الْيمِيُن َوالش ٌة َوالطهِـى  ىَمَضل

 ْ ُة َعلَيَها بَاقِى ال ِة َوِإلَيَها َمِصيُر الَْعاقِبَـةكِ الَْجادن ِة َو مِنَْها َمنْفَُذ الس بُو   انحـراف بـه: »تَاِب َوآثَاُر الن

كتـاب خـدا و . راست و چپ گمراهى است و راه مستقيم و ميانه جاده وسيع حـق اسـت

نيـز بـه همـين راه اشـاره  9كنـد و سـنت پيـامبر همين راه را توصـيه مى 9آيين رسول

  كنـد و سـرانجام همــين جـاده تـرازوی كــردار همگـان اسـت و راه هــم بـدان منتهــى مى

روی  ها حد وسط و ميانه بنابراين، مطابق اين آيات و روايت. )68: 8، ج 1388كلينى، (شود  مى

امری ناپسند خواهـد ) تفريط(گذاری  و كم) افراط(روی  كاری پسنديده و هرگونه زياده

  .بود

  اعتياد اينترنتى بر اساس اصل اعتدال

  :برای ورود به بحث اعتياد اينترنتى بيان دو نكته ضروری است

خود  خودی كردن بـه عـادت. گفته شد كه اعتياد در لغت به معنای عادت كردن است

اخـالق نيـز بـه دنبـال . گـردد مىمذموم نيست، بلكه خوبى يا بدی عادت، به متعلق آن بر

شـدن تعبيـر  دادن بـه ملكه دادن افـراد بـه اصـول اخالقـى اسـت كـه از ايـن عـادت عادت

شود كه ايـن صـفت بـرای او  شود؛ برای مثال، در اخالق به كسى سخاوتمند گفته مى مى

اين نوع اعتياد در اسالم مـذموم . عادت و ملكه شده باشد و بدون تأمل از او صادر گردد

تواننـد خـوب يـا بـد  ها نسبت به چيزی كه به آنها عادت شده، مى نيست؛ بنابراين، عادت

حال اگر فردی بسيار مطالعـه كنـد و ايـن . باشند؛ برای مثال مطالعه امری موردپسند است

اش نشـود، آن را معتـاد  مانـدن فـرد از سـالمتى و وظـايف اجتمـاعى مطالعه موجب عقب



 مطالعـه در 

رو، متعلـق  ن

ى كه بـرای 

 از افـراد در 

 حـد وسـط 

ـبت بـه هـم 

ـاد اينترنتـى 

ـودش بايـد 

داف خـوب 

نت، رذيلتى 

رنـت بـدون 

ز اينترنـت، 

تفاده از هـر 

دهـد؛  ش مى

ود مشـخص 

ی اخالقـى و 

زاری بـرای 

ان سـعادت 

. )77: همـان(ت 

گيـرد  را مى

ن، سـعادت 

  .رد باشد

كند كـه ايـن  نمى

از اين. ها بپردازد ب

طىحد وس: قد بود

 بـرای هـر كـدام 

د محاسـبه كنـد و 

های افـراد نسـ ـط

رای شناخت اعتيـ

كلـى هـر فـرد خـ

نترنـت بـرای اهـد

  .سدش را بشنا

ر استفاده از اينترن

ر اسـتفاده از اينتر

سـتفاده اعتـدالى ا

ش اعتدال در اسـت

كنترلى را آمـوزش

ـدال را بـرای خـو

ت همـه رفتارهـای

ی كـه دارنـد، ابـز

عنو كـه ارسـطو بـه

قايق هستى اسـت

های سـركش ر يل

بنـابراين. )70: 1387 

دايت فرد چراغ ه

گردد؛ فرقى هم ن ى

ها و كتاب عه مقاله

  .يرگذار است

ل و حد وسط معتق

 حد وسـطى كـه 

ـرد خـودش بايـد

 توضـيح حـد وسـ

های متفاوتى بر ك

طور ك ـد، ولـى بـه

 يا نـه و آيـا از اين

يد حد وسط خود

ينترنتى و افراط د

ه معنـای افـراط د

بـا اس. اسـت... ى و 

الق فضيلت با روش

ن يا همـان خـودك

ت بايـد دايـره اعتـد

ها، غايـت  فضـيلت

ای  بـر ارزش ذاتـى

سـعادتى را ك. )97

ورزی درباره حق ل

كه جلو غرايز و مي

جـوادی آملـى،(ـدد 

تواند ر موردی مى

د نصيب او نمىتيا

ر اينترنت به مطالع

ن يا نبودن فرد تأثي

و به دو نوع اعتدال

نفسه است و دوم 

وت است و هـر فـ

با ايـن . )64: 1381 

له مالكمقدماتى مقا

 از اين آسـيب آمـ

 به اينترنت هست 

ر همين اساس، باي

و رذيلت، اعتياد اي

اعتياد اينترنتـى بـه

منظور سـرگرمى ه

اخال. شود ران نمى

كردن ت پيشگيری

ستفاده از اينترنـت

  .رج نگردد

ندگى مطـابق بـا ف

يه فضـايل افـزون

7: 1381ارسطو، (ستند 

تعقل كند، رفى مى

گويند ك هت عقل 

بنـ  سـركش را مى

زی است كه در هر

های اعت د و آسيب

شد يا اينكه فرد د

شتن در معتادبودن

 دوم آنكه ارسطو

ن يكسان بوده و فى

های مختلف متفاو

ارسـطو،( را بشناسد

در بخش مق.  است

 و تعريف ضمنى 

كند كه آيا معتاد 

كند يا خير و بر مى

ر تعريف فضيلت و

خواهد بود، زيرا ا

فيد و بلكه تنهـا بـه

آن دچار كاربری 

ويژه اينترنت ری، به

ا كه فرد پيش از ا

ز آن محدوده خار

ساس اين نظريه، ز

در اين نظري. ست

 به سعادت نيز هس

سعادت حقيقى معر

جه نيز ازاين» عقل«

 غضب و شهوت 

ورز نسان در تعقل

  

  

 

نامند نمى

كتاب باش

داش عادت

نكته 

همگان ي

ه موقعيت

خودش ر

متفاوت 

بيان شد 

محاسبه ك

استفاده م

بنا بر

اخالقى خ

هدفى مف

ها آسيب

نوع فناور

معنا بدين

كرده، از

اسبر 

عقالنى ا

دستيابى 

برتر يا س

«حتى به 

و زانوی 

حقيقى ان
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ويژه  شـود؛ بـه هايى بـرای فـرد مى استفاده افراطى از هر چيزی موجـب بـروز آسـيب

  كنـد انسـان رو، عقـل حكـم مى از ايـن. های آن بسـيار جـّدی اسـت اينترنت كـه آسـيب

نه جانب تفريط را بگيرد و از اين فناوری استفاده نكند و نه افراط در پـيش گيـرد، بلكـه 

موقع از  انـدازه و بـه پس فرد بـا اسـتفاده به. مند شود ال از اينترنت بهرهبايد با رعايت اعتد

اين فناوری در عمل رفتاری اخالقى كرده و فضيلتى اخالقـى بـرای خـود كسـب كـرده 

گـردد كـاربر دچـار اعتيـاد اينترنتـى  اين همان اعتدال اخالقى است كـه باعـث مى. است

  .نشود

خــروج از اعتــدال و «روی اســت و  و ميانــهپــس اعتيــاد اينترنتــى، خــروج از اعتــدال 

ــه ــى، (» روی، از مصــاديق اســراف اســت ميان كردن، كــاری  اســراف. )633: 1394جــوادی آمل

های خروج انسـان از محبـت الهـى را  غيراخالقى است تا جايى كه خداوند يكى از علت

ُه ال يِحب الُْمْسِرفِين«: فرمايد اسراف دانسته، مى اسراف نكنيـد كـه خداونـد : »ال تُْسِرفُوا ِإن

ِإن «: نامـد كاران را برادران شيطان مى و نيز اسراف )31: اعراف( دارد مسرفان را دوست نمى

ِريَن  ــياطِين  انُوا ِإْخــوانَ كــالُْمبـَـذ 27: اســراء( اند كاران بــرادران شــيطان همانــا اســراف: »الش( .

روی است، از مصاديق اسـراف  و ميانهبنابراين، اعتياد به اينترنت كه خروج از حد اعتدال 

  .بوده، امری غيراخالقى است

همچنين شخصى كه اعتدال را در زندگى، در پيش گيرد، به عدالت نيز رفتـار كـرده 

ه گذشته از نزاهت از عيب افـراط كهای وجودی است  مالكعدل از بهترين «است، زيرا 

جـوادی آملـى، (» برخـوردار اسـتزی اعتدال كو برائت از نقص تفريط، از مزايای هسته مر

رفتار عادالنه به معنای هر چيزی را در جای خود قراردادن و هر كاری را . )64: 14، ج 1393

دادن است؛ بنابراين، اعتدال موجـب عـدالت در رفتـار بـا خـود و  اندازه انجام وقت و به به

خواهـد  ز كـاربر مىگردد و اين اعتدال در رفتار درباره اسـتفاده از اينترنـت ا ديگران مى

  .مند شود اندازه از آن بهره به

اعتـدال بـه معنـای صـراط حـق و نداشـتن (اگر معنای دوم اعتدال را در نظر بگيـريم 

اعتياد اينترنتى بر اساس متعلق خود، كـاری اخالقـى يـا ) اعتدال به معنای انحراف از حق

نترنـت معتـاد شـده باشـد، نگاری اي غيراخالقى خواهد بود؛ برای مثال، اگر فردی به هرزه



 فـردی كـه 

 ناپسند مثـل 

 بـود، ولـى 

القـى انجـام 

غيراخالقـى 

نت رذيلتـى 

 حـد وسـط 

هـا خـود او 

ين، ممكـن 

ای ديگـر  ده

هـر يـك از 

ظ كننـد تـا 

اعتيـاد  سـى

و، در ادامـه 

 مـاعى زيـاد

 نيـز جانـب 

هايى   لحظـه

ى در اسـالم 

عنـوی افـراد 

كـه انـزوای 

رو،  از اين. د

برداشته اسـت يـا 

د يا برای اهداف ن

ل اخالقى خواهد

ل، كـاری غيراخال

 همـين كـار نيـز غ

ازحد از اينترن يش

ن محدود كنند و 

فاده هر فـرد را تنه

بنـابراي. وت اسـت

ر روز و بـرای عـد

رو، ه از ايـن.  آيد

وسط خود را لحاظ

افـزون بـر بررس. ند

رو از ايـن. رداخت

  .واهد شد

ست و ارتباط اجتم

اش گردد  سردگى

 دور نماند، ولـى 

زنـدگى اجتمـاعى

ساز رشـد معن زمينه

د گذاشـته اسـت ك

شود اربران نيز مى

 صراط حق گام ب

كند ظ عفت را نمى

هد، خالف اعتدال

 معنای دوم اعتدال

روی در  زيـاده) ط

ظ عقلى، استفاده بي

را به ميزان نيازشان

كه حد وسط استف

سب هر فرد متفـاو

ت درعت از اينترنـ

شمار   از اعتدال به

كه دارند حد و قتى

شـان نيـز برسـن گى

ی اخالقى آن نيز پر

 اخالق بررسى خو

ع جانب تفريط اس

ه باشد موجب افس

ه انسان از اجتماع 

البته ز. ش فكر كند

رب به خداوند و ز

ای برعهـده افـراد

قى و اجتماعى كا

ده، زيرا برخالف

كردن لحاظ ر چت

ده چت انجام مى. 

كند، به   چت مى

عدم افراط(ول آن 

لحاظ نقلى و چه به

د استفاده خود راي

لبته گفتنى است ك

ن حد وسط به حس

ه بـيش از ده سـاع

ت در روز خروج 

ان نياز و ميزان وق

ه ديگر امور زندگ

های بايد به آسيب

د اينترنتى از منظر 

  وا

و دوری از اجتماع

سى ارتباط نداشته

ن دو اين است كه

ه، به احوال خويش

ای برای تقر سيلهو

ا اخالقـى - مـاعى

 در وظايف اخالق

 خالف اعتدال شد

چت است، اما در

.. غيرهمجنس و 

اهداف دينى ی با

، ولى به معنای او

  .ود

لحاظ نق تيجه چه به

است و كاربران با

ا. را مراعات كنند

 محاسبه كند و اين

ای استفاده ی عده

بيش از پنج ساعت

 بايد بر اساس ميز

ت اين حد وسط به

از منظر اخالقى، ب

های اعتياد  آسيب

رسى اخالقِى انزو

چه گذشت انزوا و

كه اگر فرد با كس ی

حد وسط اين. ست

خود خلوت كرده

طلق ندارد، بلكه و

سالم وظـايف اجتم

ى موجب كوتاهى

  

  

 

مرتكب 

معتاد به چ

ارتباط با

اگر فردی

دهد نمى

خواهد بو

نتي در

اخالقى ا

استفاده ر

تواند  مى

است برای

استفاده ب

كاربران 

با رعايت

اينترنتى ا

برخى از

برر) الف

بنا بر آنچ

ای گونه به

افراط اس

را نيز با خ

ارزش مط

اس. است

اجتماعى
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شـود، تفـريط و امـری  جهت كه موجب دوری از ايـن اهـداف مى انزوای اجتماعى ازآن

  . ناپسند و غيراخالقى خواهد بود

گيری مباحثى آمـده اسـت  نشينى و گوشه های اخالق اسالمى درباره عزلت در كتاب

  .كه البته با انزوای مورد بحث متفاوت است

. برده اسـت گيری شش فايده و شش آفت نـام برای گوشه کیمیای سعادتغزالى در 

زلتى كه در اخالق مطرح است نتيجه فعـل و انـزوا نتيجـه شايد در آغاز تصور شود كه ع

نشين آگاهانه اين راه را برگزيـده، ولـى بايـد  انفعال است؛ به اين معنا كه خود فرد عزلت

دانست كه امر ديگری سبب عزلت فرد منزوی گرديده است و او ناخودآگاه دچار انزوا 

تياد به اينترنت خود فـرد اسـت، تر گفته شد عامل اع گونه كه پيش گشته است، ولى همان

بـا ايـن توضـيح . نه اينترنت؛ يعنى استفاده ناصحيح موجب اين اعتياد و انزوا شـده اسـت

گزينـد، خـودش خواهـان  شود فردی كه آگاهانه اعتياد بـه اينترنـت را برمى مشخص مى

دوری از اجتماع حقيقى و گرفتارشدن در اجتمـاع مجـازی اسـت و بيشـتر افـراد از ايـن 

ســازی شــده اســت كــه افــراد  در اصــل اينترنــت چنــان برنامه. شــدن اطــالع دارنــد زویمن

رو، اين نوع  از اين. دانند خوبى مى تنهايى به آن وارد شوند و همه اين امر را به مجبورند به

  .انزوا هم يك انزوای آگاهانه و اختياری است، نه امری اجباری و غيرآگاهانه

  :نزوا ذكر كرده است به قرار زير استای كه غزالى برای ا شش فايده

تعـالى جـز بـه خلـوت و  غزالى معتقد است ذكـر حق: ذكر و تفكر درباره خداوند. 1

گناهانى كـه بـه سـبب ورود در : دوری از گناهان. 2آيد؛  دوری از اجتماع به دست نمى

كردن، تـرك امـر بـه  گـردد؛ مثـل غيبـت اجتماع و اختالط با مردم بـرای فـرد ايجـاد مى

در اجتماع، ايـن سـه : دوری از فتنه، خصومت و تعصب. 3معروف و نهى از منكر و ريا؛  

. 4خصلت زياد است و هر كه از اجتماع دوری كند، از اين سه خصلت دور خواهد شد؛ 

شود فرد از گزند مـردم دور مانـد؛  دور بودن از اجتماع سبب مى: خالصى از ّشر مردمان

رهايى از ديدار بـا احمقـان و كسـانى . 6مع فرد از مردم؛ دوری طمع مردم از فرد و ط. 5

  .)239 -232: 1361غزالى، (كه ديدارشان بر فرد كراهت داشته باشد 

  :نشينى نام برده است های زير را نيز برای عزلت غزالى آفت 



. 2گيــرد؛  ى

. 3ع اسـت؛ 

ـان حاصـل 

ب نفـرت دل 

موجب  ه بـه

شـيع جنـازه، 

ضـاوت ميـان 

ديگر، ورود 

نشـين  گوشه

ـتن بـر ايـن 

ن معناسـت 

. وت اسـت

حوال نفـس 

ن كارهـای 

ری و انـزوا 

برده،  ت نـام

 شـده چنـد 

هدف فرد . 

 شود، ولـى 

تماع فاصـله 

 دور مانـده 

فـردی كـه  

تـى نيسـت، 

جتمــاع شــكل نمى

ن ورود در اجتمـاع

 بـر اخـالق مردمـ

ـه وسـواس سـبب

كـه گـردد ايى مى

 نماز جماعت، تش

شـدن بـه قضـ عوت

شود و از سوی د ى

شود كه فرد گ  مى

 برگيـرد و خويشـ

ايـن جملـه بـدين. 

سب هـر فـرد متفـا

ری گزينند و به اح

ند كه از جمله ايـن

گير زالى از گوشـه

ـدی كـه از عزلـت

ه در اسـالم مـدح 

  .گردد ت نمى

دف آن دو است

تعالى نزديك  حق

 در حقيقت از اجت

ى ماننـد خـانواده

. 3شـود؛   دور مى

 در پى چنين عزلت

جــز بــا ورود بــه اج

شـرط آن كه پيش

سـبب صـبركردن

واس اسـت و غلبـ

ها ا ماندن از ثواب

هايى مانند   ثواب

مان و همچنين دع

گيری حاصل مى ه

دمان سبب تواضع

د حساب خويش 

)246: همان(»  است

ى است كه به حس

ساعت از جمع دور

شخصى خود برسن

اتى كه غزبيشتر آف

شود، ولـى فوايـ ى

 زيـرا عزلتـى كـه

ربر معتاد به اينترنت

ن نوع عزلت در هد

ردن از اجتماع به ح

 معتاد به اينترنت 

و از اجتماع حقيقـى

واقع از اجتمـاع  ه

س بگيرد، پيوسته 

دادن كــه ج و تعلــيم

ندن به خلق خدا ك

 رياضتى كـه بـه س

موجب غلبـه وسـو

گيری سبب جا شه

شود؛ ع حاصل مى

ادی و عزای مردم

ب عزلت و گوشه

ستيفاد حقوق مرد

  .)245 -240: ن

هر كسى بايد«: ويد

تر ی را كدام اولى

ع يك مسئله نسبى

شد روزی چند سا

حتى به كارهای ش

درواقع ب. ت است

معتاد به اينترنت مى

صل نخواهد شد،

ام از آن شامل كا

لت ممدوح با اين

كر ت كه با دوری

كاربر. 2ى ندارد؛ 

اخته ومجازی پرد

گيـرد، بـه زلـت مى

 با خدای خود انس

زمانــدن از علــم و

رسان نفعتيدن و م

دن از مجاهدت و 

گيری م گوشه. 4 

عزلت و گوش. 5د؛ 

ى با مردم و اجتماع

شدن به مجالس شا

تكبّر نيز به سبب. 6 

به اس اع و پرداختن

همان(ماند  ر جا مى

گو ايان غزالى مى

كند تا بداند كه وی

و دوری از اجتماع 

ای الزم باش ی عده

يدگى كنند و يا ح

، استفاده از اينترنت

گير فرد م د، دامن

 برای اين فرد حاص

كدا  دارد كه هيچ

خستين تفاوت عزل

ت ممدوح آن است

نترنت چنين هدفى

بلكه به اجتماعى م

لى عارفى كـه عز

گزينى هد با عزلت

  

  

 

باز. 1

دي منفعت

دور ماند

شود؛ مى

گردد مى

نشينى هم

ش دعوت

مردمان؛ 

در اجتماع

از اين امر

در پا

عرضه ك

كه انزوا 

شايد برای

خود رسي

شخصى،

بر نام مى

يك هيچ

خصيصه

نخ .1

در عزلت

كاربر اين

نگرفته، ب

است، ول

خواهد مى
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در اجتمـاع تعريـف كنـد،  هايى كه فرد را بـه خداونـد نزديـك مى زيرا بسياری از فرضيه

، ولـى كـاربر معتـاد بـه اينترنـت ...شود؛ مانند نيكوكاری، انفـاق، خـدمت بـه خلـق و مى

  .شود روز بيشتر از اجتماع واقعى دور شده، در اجتماع مجازی غرق مى روزبه

تـر نيـز توضـيح داده شـد انـزوا موجـب بـروز آسـيب افسـردگى  گونه كه پيش  همان

شـود  اين نداشتن نشاط باعـث مى. اشتن نشاط فردی استافسردگى به معنای ند. شود مى

بردنـد تـا  ىار مـكهمه تالش خويش را به  7پيشوايان معصوم. فرد پيشرفتى نداشته باشد

ننـد و طـراوت و نشـاط را كمـردم اسـت برطـرف  یآنچه را مايه غم و انـدوه و گرفتـار

ِ  ىاَحب اْالْعماِل الَـ ان «: فرمود مى 9پيامبر اكرم. بنشانند یو خمود  ىجای افسردگ به اّهللاٰ

ــ ــُروِر َعلَ ــاُل الس ــل اْدخ َوج ــؤمِنينَ  ىَعز ــوب: »الُْم ــرين  محب ــت ــداك ــزد خ ــزرگ،  یار ن ب

بنابراين، انزوا و افسردگى امری ناپسند . )151: 2، ج 1388كلينى، (» ردن مؤمنان استك شادمان

  .گردد ر زندگى نيز مىو شادی و نشاط امری پسنديده است كه باعث پيشرفت افراد د

بودن انزوای اجتماعى، اگر دوری از اجتماع خـارج  افزون بر اين دو دليل بر غيراخالقى

گفتـه شـد كـه غزالـى . كنـد از حد خود باشد، افراط بوده و فرد را از حد اعتدال خارج مى

 نشينى را وابسته به هر فرد دانسته و معتقد است هر كسى بايـد خـودش محاسـبه كنـد عزلت

ازحِد نياز خود بـه دوری خـود  رو، اگر فرد بيش كه چه اندازه از اجتماع دوری كند، از اين

  .از اجتماع دچار شود، خارج از اعتدال شده و مرتكب كاری غيراخالقى گشته است

  بررسى اخالقى تغيير الگوی خواب) ب

ر از آن افـراط مقدار مشخصى استراحت نياز دارد كه بيشت روز به بدن انسان در طول شبانه

خوابى كه به سبب اسـتفاده افراطـى از اينترنـت دچـار  كم. تر از آن نيز تفريط است و كم

طور كـه بيـان شـد كـاربران بـرای  شود، مصداق بارز تفريط است، زيـرا همـان كاربر مى

بـر همـين اسـاس، . دار نيـز اسـتفاده كننـد های كافئين بودن حتى حاضرند از قرص برخط

  .از اعتدال اخالقى و رذيلتى اخالقى استخوابى خروج  كم

بـه بـاور . گـردد های جسمانى و روانـى مى خوابى سبب بروز آسيب افزون بر اين، بى

همچنــين . شــود هــای جســمانى مى خــوابى ســبب بــروز افســردگى و بيماری محققــان بى



كه   افرادی

د همبرگـر، 

 در فعاليـت 

مـين علـت، 

 خـويش بـه 

محـذوف » 

رسـيدن  سيب

ق دارد و بـه 

ه وارد كند، 

سـبب بـروز 

يجـه عملـى 

» و ال ضـرار

: سـئله اسـت

كـه هرگونـه 

سان آسـيب 

ــاره  دراين  ب

ست كه مال 

يق اسـراف 

كـه  ن، چنان

. )633: همـان( 

روی  و ميانـه

وهشى در آمريكا

فود ماننـد ی فسـت

ضوع را تغييرهايى 

10/12/1393(.  

بـه هم. دانـد ى مى

ـتن را بـه دسـت خ

انفسـكم«ـى واژه 

 را كه موجب آس

آيه شـريفه اطـالق

 نفس انسان صدمه

به اينترنـت كـه س 

 آيـه بـوده، در نتي

ال ضـرر و« حكـم 

و مسكم ناظر بـه د

ه اسـت؛ دوم آنك

ه جسم و روح انس

  .ند است

ــام صــادق  7ام

راف در اموری اس

ن به بدن از مصاد

افـزون بـر ايـن. )96

ديق اسراف است 

 از حـد اعتـدال و

مطابق پژو. ر است

دارنـد غـذاهای ل

قان علت اين موض

سايت ايرنا، (ه است 

را امری غيراخالقى

  ُ خويشـ: )ةِ كَـالتْهل

، يعنـ»التلقوا«عول 

دارد كاری  حق ن

اين آ. )662: 9، ج 13

و يا تفريط كه به 

بنابراين، اعتياد . )9

ى از مصاديق ايـن 

ن بـه خـود طبـق 

اين حك. شده است

مكلـف داده نشـده

خوابى چون به  كم

غيراخالقى و ناپسن

ــز هســت ـراف .ني

اسر: »و َأَضر بِالْبََدنِ 

رساندن روايت زيان

6: 1394جوادی آملى، 

روی نيز از مصاد ه

 به بـدن و خـروج

  .خالقى است

 افراد نيز تأثيرگذار

رنـد، بيشـتر تمايـل

محقق. يتزا بخورند

خوابى رخ داده كم

ر زدن فرد به خود

 ىْم ِإلَـيكُ دِ يْــواْ بِأَ 

در اين آيه مفع. )1

ت كه هيچ فردی 

393جوادی آملى، (د 

 در جانب افراط و

93: 2، ج 1373طبايى، 

تواند يكى ود، مى

رسـاند گونـه زيان

ش ی ناپسند شمرده 

 حكمى به ضرر م

بنابراين، . د است

 به خود و امری غ

ن از مصــاديق اســر

َو  فِيَما َأفَْسَد الَْمالَ  

در اين ر. ن رساند

ج(» است ن بزرگ

ج از اعتدال و ميانه

رساندن ب چون زيان

 بوده، امری غيراخ

ری بر نوع تغذيه 

خـواب خـوبى ندا

شده و پيت نى سرخ

انند كه به دليل ك

ز م هرگونه آسيب

َوالَ تُلْقُـو(: فرمايد ى

195: بقره( ميندازيد 

معنای آيه اين است

شود انجام دهد مى

ست كه هر عملى

طباط(درست است 

شو ی جسمانى مى

  .قى تلقى شود

چنين در اسالم هرگ

امری )294: 5، ج 138

كه در اسالم هيچ 

 خود امری ناپسند

از مصاديق اضرار

ــدن  ــه ب رســاندن ب

َما اْإلِْسَراُف «: د   ِإن

ازد و به بدن زيان

 رفته كه از گناهان

يز گذشت خروج

خوابى چ اس، كم

 مصاديق اسراف 

  

  

 

بيدار شب

ها خ شب

زمين سيب

د مغز مى

اسالم

قرآن مى

هالكت 

است و م

به نفس م

اين معناس

قبيح و نا

ها آسيب

غيراخالق

همچ

88كلينى، (

يكى آنك

اضرار به

زند، ا مى

زيان

فرمايد مى

را تباه سا

به شمار 

تر ني پيش

براين اسا

است، از
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  های خانوادگى بررسى اخالقى آسيب) ج

شـود،  خوبى برآورده مى يافته و نيازهايش به بهترين محيطى كه هر انسانى در آن پرورش

در اينجا منظور از خانواده اعم از پدر و مادر، خواهر و برادر، زن و . محيط خانواده است

شـود و بـه  ف مىدر خانواده نيازهای جنسى و عاطفى افراد برطر. شوهر و خويشان است

هـای مهـم رشـد و تعـالى و  ويژه با خانواده از راه همين علت است كه پيوند با خويشان به

ترين اعمـال دينـى بـه  تقرب به خداوند سبحان است و پس از ايمان به خدا از با فضـيلت

  .)209: 1394جوادی آملى، (رود  شمار مى

تـوان  وتفـريط را نمى جانب افراط  ارتباط با خانواده بذاته امری پسنديده است و در آن

وتفريط ندارد، بلكه هميشه خوب است و  گويى كه دو جنبه افراط  لحاظ كرد؛ مانند راست

بسا اين نظر در مواردی كه مثًال جـان كسـى درخطـر اسـت و  البته چه. خوبى او بذاته است

گونـه  اينگويى ناپسند است، مورد اشكال واقع شود، ولى پاسـخ ايـن اسـت كـه در  راست

گـردد؛  تری جـايگزين آن مى گويى كم نشده، بلكه مسئله مهم موارد از ارزش ذاتى راست

خانواده و ارتباط اعضای آن با يكديگر امری بذاته خوب و پسنديده است و دوری از آنهـا 

  .جز در موارد ضروری امری ناپسند و غيراخالقى خواهد بود

 ىو اسـتحكام روابـط خـانوادگ یويشاوندخ یبر تحكيم پيوندها یاسالم تأكيد زياد

ــ. دارد ِــِه َو اْألَْرحــامَ «: فرمايــد ىقــرآن كــريم م ــائَلُوَن ب َ الــِذی تَس ــوا اّهللاٰ بترســيد از : »َو اتقُ

» بپرهيزيـد) نيـز(ارحـام ) قطـع(كنيد و از  او از يكديگر پرسش مى) نام(كه به  یخداوند

ه حرمـت كـآيه اين اسـت  یتقدير است و معنادر » واتقوا االرحام«در اين آيه، . )1: نسـاء(

دهيد، حفظ كنيد و حرمت ارحام و خويشاوندان  خدايى را كه يكديگر را به آن قسم مى

ــد  ــز نگــه داري ــايى، (را ني ــان زمينه. )218: 4، ج 1373طباطب ــانواده و خويش ــا خ ــاط ب ــاز  ارتب س

ــت احترام ــان اس ــه آن ــتن ب ــانواده و. گذاش ــا خ ــاط ب ــه ارتب ــن آي ــابق اي ــان و  مط خويش

رو، خداوند تقوا را هم بـه خـود و  گذاشتن به آنان، بسيار با ارزش است و از همين احترام

آيـا شـما «: به اصحاب خود فرمود 9همچنين پيامبر اكرم. هم به ارحام نسبت داده است

: فرمـود! آری: های دنيا و آخرت از نظر اخالق راهنمايى نكنم؟ گفتند را به برترين انسان



 1394 :209(.  

افـراد در . د

 را برطـرف 

اگر . د است

سـير درسـت 

سى خـود را 

ه چيزهـايى 

 مجـازی در 

يـرهمجنس 

مجنس و يـا 

ـاط كـم بـا 

تواننـد از  مى

گى عـاطفى 

ن به خـود و 

شـود و بـه  ى

هم  دهد و ى

القـى مـورد 

ـاد اينترنتـى 

اگـر . اسـت

ن افـراد آن 

ـه فضـاهای 

ى بـا ايجـاد 

دار اسـتفاده 

جوادی آملى، (» كند

شـو  برطـرف مى

خـود   ای جنسـى

شدن نيازهای افراد

نواده هرگز از مسـ

های عاطفى و جنس

نيای مجازی به چه

ف نشده، در دنيای 

طور عموم غي كه به

ه، در پـى غيـرهم

پـس، ارتبـ. هسـتند

، افـراد بايـد تـا م

  .ببرند

ز اينترنت، گسستگ

رساندن نوعى زيان

آميز خانـه دور مى

اش را هدر مى گى

لحاظ اخال كـار بـه

ك كنند تا به اعتيـ

ابطـه همبسـتگى ا

يقين ردگى باشد، به

تر از همـ آسـان ـه

بروز اعتياد اينترنتى

دان و كنتـرل مقـد

ك ، رابطه برقرار مى

در جمـع خـانواده

ط زناشويى نيازها

خانواده، برطرف نش

شود، در بيرون خان

توانند نيازه ت مى

د، در دنيشو ه نمى

اش برطرف عاطفى

گردد ك ن نياز مى

ش برطـرف نشـد

ری غيراخالقـى ه

گـردد و بنـابراين

وح اينترنت بهره ب

ز حد ازا اده بيش 

 اخالقى اسالمى نو

آ  از جمع محبـت

های زندگ ر فرصت

اين ك. را نابود كند

د به كاربران كمك

های روانـى ر سيب

 خمودگى و افسر

رونـد كـ يگـر مى

واده پيشگيری از ب

بخشى به فرزند هى

و قطع رابطه كرده،

ها تنها د مرۀ انسان

و نيز در ارتبا  طفى

ارتباط كم با خات 

خانواده برطرف نش

كاربران در اينترنت

نيازهايش برآورد

ن كسى كه نياز عا

 برطرف كردن اين

اش نيازهـای جنسـى

مه اين كارها امـر

گ های اخالقى مى ب

ی فضای بدون رو

های استفا ز آسيب

سستگى از لحاظ 

 اين كار هم خود

بندد و با اين كار ى

 و فرزندان خود ر

اند  اخالقى موظف

د به اينترنت و آس

ون نشاط و دارای 

ـود در فضـايى دي

خستين وظيفه خانو

ده و آگاهدر خانوا

با فردی كه با او ه

ى از نيازهای روزم

نواده نيازهای عاط

يكى از مشكالت 

 بزرگ افراد در خ

آيا ك.  نخواهد شد

 كنند؟ فردی كه ن

يقين واهد آورد؟ به

ط با كسانى برای 

شند و كسـى كـه ن

رود كه هم ری مى

باعث بروز آسيب

جای گرم خانواده، به

ن بر اينها، يكى از

اين گس. جين است

است، زيرا فرد با 

ى غيرواقعى دل مى

شود زندگى زن  ى

  .ست

لحاظ  ها نيز به اده

رابطه اعتياد. گردند

انواده فضايى بدوخ

در پى ارضـای خـ

بنابراين، نخ. است

اطفى و پرنشاط د

  

  

 

كسى كه

برخى

جمع خان

.كنند مى

نيازهای 

برآورده 

برطرف 

روی خو

پى ارتباط

باش او مى

نگار هرزه

خانواده ب

فضای گ

افزون

ميان زوج

ديگران ا

اجتماعى

باعث مى

مذمت اس

خانو

آلوده نگ

فضای خ

خانواده د

اينترنتى ا

فضای عا
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های اسـتفاده زيـاد از اينترنـت را بـه فرزنـدان  خانواده بايـد آسـيب. آنها از اينترنت است

ها درمان معتادان به  دومين وظيفه خانواده. گوشزد كنند تا دچار اعتياد به اينترنت نگردند

ه كه مقدار استفاده كاربر از اينترنت را كم گون ريزی درست است؛ بدين اينترنت با برنامه

هـای خـانوادگى و  جمعى، بازی های دسـته های واقعى مانند سرگرمى كرده، از جايگزين

  .غيره استفاده كنند

  گيری نتيجه

افزون بر كاركردهای مثبتى كه فناوری در عرصه اجتماع داشته، با خود پيامـدهای منفـى 

از اين پيامدهای منفـى، اسـتفاده افراطـى از اينترنـت  يكى. بسياری نيز در پى داشته است

و هـم از لحـاظ ) جسـمى و روانـى(ازحـد هـم از لحـاظ فـردی  ايـن اسـتفاده بيش. است

بيشترين آسيب اعتياد اينترنتى در ارتباط فـرد . گذارد اجتماعى پيامدهای منفى بر فرد مى

اسـاس اخـالق اسـالمى گونه كـه گذشـت بـر  همان. يابد با اجتماع اطراف خود نمود مى

و تفريط در هر امری مذموم است و بايد در تمامى امـور اعتـدال مراعـات  هرگونه افراط 

  .رو، اعتياد اينترنتى امری افراطى و غيراخالقى است از اين. شود

. های جسمانى، روانى، اجتماعى و اخالقى فراوانـى در پـى دارد اعتياد به اينترنت آسيب

هاسـت  هايى از ايـن آسيب شدن ارتباط با خـانواده نمونـه وابى و كمخ انزوای اجتماعى، كم

رسـاندن بـه جسـم از  ها هرگونـه زيان بر اساس ايـن بررسـى. كه در اين مقاله بررسى شدند

آيد، تفـريط محسـوب شـده و  ازحد از اينترنت پديد مى خوابى كه با استفاده بيش جمله كم

هـايى اخالقـى  ده و انزواطلبـى نيـز رذيلتهمچنـين دوری از خـانوا. رذيلتى اخالقـى اسـت

بنـابراين، كـاربران بايـد بـرای . گردنـد هستند كه باعث خروج فـرد از اعتـدال اخالقـى مى

كننـد را محاسـبه كـرده و حـد  استفاده از اينترنت نياز خود و ميزان زمانى را كه صـرف مى

 .و بيش از آن از اينترنت استفاده نكنند 1وسط خود را لحاظ كنند

   

                                                            
  .كند سط امری كامًال فردی است و به حسب افراد تفاوت مىتر گفته شد كه حد و پيش .1



 .ه تهران

 ىـر االسـالم

 .فت

1. 

عـه مدرسـين 

 .، چاپ اول

كوشـش  ، به

الميه، چـاپ 

 .هفتم

 آل محمـد، 

 .پ اول

ترسـيدجالل 

س ســى بكــر، 

دانشگاه: ينى، تهران

جلد، مؤسسـة النشـ

 .ارات اسراء

پ صد و هشتاد و هف

 .راء، چاپ هفتم

، ش نامه اخالقی ش

 .س

رات اسـالمى جامع

ع و انتشارات زرين

 محمـد خـوارزمى

دارالكتـب االسـال: ن

 .نشر نى: ، تهران

ت اميركبير، چاپ ه

انتشارات قائم: ، قم

فكر روز، چاپ: ران

جمه و اضافات دكت

الرنــس: ، ويراســته

 

ه ابوالقاسم پورحسي

19، یاسن والمساو

انتشا: جلد، قم 37، 

شارات اسراء، چاپ

انتشارات اسر: ، قمن

شپژوه، »خالق دينى
چاپ سيروس: هران

دفتر انتشـا: ، قمزان

انتشارات طلوع: ران

جمـه مؤيـد الـدين

 .هنگى

جلـد، تهـران 8، افی

ن،جمه حسن چاوشيا

مؤسسه انتشارات: ان

رجمه كريم فيضى،

ی قوام صفری، تهر

، ترجکلیات فلسفه، 

. 

،ســفه اخــالق غــرب

.خمينى، چاپ اول

، ترجمهیکوماخوس

معجم المحا، )تا بى
 .چاپ اول: ، قم

،تفسیر تسنیم، )139

انتش: ، قماتیح الحیاه

احل اخالق در قرآن
خالق فضيلت و اخ

، تهفرهنگ لغات، )

تفسیر المیز ،)1373
. 

، تهرکیمیای سعادت

، ترجحیاء علوم الدین

انتشارات علمى فر 

الکـا، )1388(وب 

، ترجشناسی جامعه، 

، تهرافرهنگ فارسی

، ترجامع السـعادات 

، ترجمه مهدیرسطو

،)1374(وم استرول 

.حكمت، چاپ دهم

تــاریخ فلس، )1378(
ى و پژوهشى امام خ

  ه

 یم

 لبالغه

اخالق نی، )1381(و 
(، ابوطالب یتبريز 

 لجماعة المدرسين

93(ی آملى، عبداّهللاٰ 

مفا، )1394(ــــــــ 
مرا، )1387(ــــــــ 

ا«، )1387(ى، زهرا 

)1338(اكبر  ا، على

(يى، محمدحسين 

 علميه، چاپ پنجم

ک، )1361(، محمد 
اح) 1368(ــــــــــ 

: ن خديوجم، تهران

ى، محمـد بـن يعقـو

 .م

،)1386(نز، آنتونى 

ف، )1364(، محمد 
، )1392(ى، مهدی 

  . چهارم

ار، )1377(، ديويد 
ين، ريچارد و آورو

ح:  مجتبوی، تهران

(هــى از مترجمــان 

ات موسسه آموزشى
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