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  بسمه تعالي بسمه تعالي 
 

 :فرمایدمی السالمعلیه علی مؤمنان امیر حضرت که است عظیم آنقدر قلم حرمت
 گویاترین و رساترین تو، قلم و توست بزرگواری ترازوی تو، فرستاده و ) سفیر 1عنک ینطق من أبلغ وقلمک نبلک میزان رسولک

 گوید(می سخن تو سوی از که است چیزی

 



. دهد انجام را خود رسالت تواندمی زمان از ایبرهه هر در که است ابزاری بهترین و شیواترین قلم ،باال روایت اساس بر

 تکامال سارانجام و آیناد  انساان باه هااتمدن و هامکتب پیام رسیدن دیگر، نسل به نسلی از آن انتقال و علوم ماندگاری

 .هست و بود  پذیرامکان قلم معجز  با تنها اند،ندید  را یکدیگر گا هیچ اندیشمندان که قرونی طول در بشر هایاندیشه

 بیطرفای، رعایات دقات، اجتمااعی. صاداقت،هاای در شبکه ی قلمهاچالش ا وهفرصتنگاهی داریم به  در این نوشتار

 رعایات باید اجتماعی هایشبکه در محتوی انتشار در کاربران که هستند اصولی قواعد جمله از احترام و پذیری مسئولیت

 مخربای نقش تواندمی عمومی، شد  پذیرفته قواعد و اخالقی هایچارچوب وجود بدون های اجتماعیقلم در شبکه .کنند

 .شود گسترد  اجتماعی و فرهنگی مسائل بروز سبب و کند ایفا جوامع در

 باه رو ایان از اسات گساتر  حاال در  روز هار آمد  بوجود اجتماعی های شبکه و مجازی فضاهای نخواهیم چه بخواهیم چه

 . ستا گرفته فرا را ما اجتماعی حتی و کاری شخصی، زندگی از عظیمی بخش نوعی

  روز قلم نامگذاري شد تير به عنوان  14چرا روز 

 بای قلام، ناام باه روز ایان گاذاری ناام. نام گذاری شد  است «قلم روز» عنوان با تیرما  چهاردهم تقویم، صفحات در

 که است آورد  خود الباقیه آثار کتاب در بیرونی ابوریحان. نیست سرزمین این ساز فرهنگ و متمدن کهن تاریخ با ارتباط

 فرهناگ در عطارد، همان یا تیر سیار  طرفی از. نامیدند می( عطارد) تیر روز باستان، ایرانیان را تیرما  از روز چهاردهمین

 مای گرامای و دانساتند مای نویساندگان روز را روز ایان مناسبت همین به. است ستارگان نویسند  و کاتب پارسی، ادب

 2.داشتند

 مجازي فضاي در نوشتن آداب 

 بایش فزایناد ، توسعه و رشد با و دارند مردم اجتماعی رفتار و روزمر  زندگی بر روزافزون تاثیری اجتماعی هایشبکه

 3 .هستند مؤثر اجتماعی رفتار و فرهنگ گیریشکل در پیش از

                                                           
-2-1-روایات.13۷۸. = ق1۴2۰ النشار، مرکز االسالمی، االعالم مکتب بقم، العلمیه الحوز : االسالمیه قم الدرسات و االبحاث مرکز/ الحکم درر و الحکم غرر -1

 5۴-۷-روایت

 پایگا  اطالع رسانی حوز  –قلم  روز - ۸۸ شمار  ،13۸6 تیر - گلبرگ -2

 1۷/1/95، ایران عصر؛ کنیم رعایت را اجتماعی هایشبکه در فعالیت قواعد -3
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. باود نخواهاد کافی شدن واقع توجه مورد برای تاز ، حرف داشتن صرف بداند کاربر که است این حضور این در مهم نکته

 ایان از کاافی شاناخت باا اسات بهتر و دارد را خود خاص آداب دیگری، عمومی مکان هر مثل درست هم مجازی فضای

 . آوریم فراهم خودمان برای فضا این در را مثمرتری حضور زمینه آداب،

 هاي اجتماعيي قلم در شبکههاها و فرصتچالش 

 هاچالش : 

 کذب اخبار و شایعات سریع ترویجا 1

 شبهات القای و دینی ضد تبلیغاتا 2

 افراد خصوصی حریم نقضا 3

 هافرصت 

 فرهنگی رشد به توجها 1

  جامعه در شنوایی تقویت پذیری، هم سالم، های استفاد  گو، و گفت برای خوبی محل فضا این

 روانی  و روحی تخلیها 2

 بهتارین زیارا شاود نمای کشاید  خیابانی های شور  به کار و گرفته صورت روانی و روحی تخلیه مجازی فضای در

 1 .آورد تاب و شنید را یکدیگر های حرف آن در توان می یعنی است اندیشی آزاد برای مکان

  مجازي فضاي در اخالق سازي نهادینه راهکارهاي 

 چاه با که بدانند کاربران تا شود نهادینه مجازی فضای در اخالق تا داد عمومی آموز  و نوشت و گفت باید آنقدرا 1

 مواجهند. فضا این در معضالتی

 است. معضل این از رفت برون برای دیگر راهی سازی فرهنگا 2

 2 .است سازی فرهنگ مهم مقوله به نیاز بلکه کندنمی حل را معضالت و مشکالت صرفا برخورد،ا 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1۴/11/9۴ ،ایرنا؛ شد بررسی صاحبنظران حضور با ایرنا میزگرد در -1

 1۴/11/9۴ ،ایرنا؛ شد بررسی صاحبنظران حضور با ایرنا میزگرد در -2
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مصاحبه با  کارشناسان

 

فضاای در قلام حرمات شود می دید  اوقات گاهی متاسفانه: بيگي ولد دکتر آقاي 
 اخباار انتشار به برخی ندارد وجود فضا این بر نظارتی اینکه دلیل به. شود نمی حفظ مجازی

 نگرشای یاا شخص تخریب برای که معنی بدین. کنندمی (منتشر) کذب و غیرواقع مطالب و
 1.کنندمی مبادرت اکاذیب اشاعه به

 در توان می اینکه به توجه با اجتماعی هایشبکه در رسدمی نظر به: البرزي دکتر آقاي 
 را قلام حرمات کااربران ممکن اسات بعضای. کرد پیدا حضور گمنام و ناشناس صورت به مواردی
  نکنایم معصیت خدا محضر در خداست، محضر عالم معتقدیم ما اینکه به توجه با اما. نکنند رعایت
 نیاز فضا این در و خداست محضر هم مجازی فضای که باشیم داشته اعتقاد هم موضوع این به باید

 2. باشند داشته را قلم باید حرمت کاربران

 و مجازی فضای کاربران ایرسانه سواد افزایش با که است نیاز:  البرزي دکتر آقاي 
 قلم حرمت رعایت . ثانیاَدارند قرار فضایی چه در که بیاموزیم آنها به اوال اجتماعی هایشبکه

 .کنیم تبیین آنها برای واقعی فضای مانند به را

 هایشابکه در قلام حرمات رعایات میازان شناخت و احصاء: مجيدي دکتر آقاي 
 این در یافته انتشار هایداد  فراوانی و آماری جامعه و مطالعه محدود  به توجه بدون مجازی
 3.نیست میسر هاشبکه

 در کاه افارادی معموالً تلگرامی کانالهای و هاگرو  برخی در  :آقاي دکتر مجيدي 

 را خاود مجازی ارتباطات هستند خود میان مشترک وجه یک پیگیری و نیاز یک رفع جهت
 حرمات کنناد  عایتاخالقی و ر اشخاص از هاگرو  این که میزانی به طبعتاً. دهندمی سامان
 که شودمی رعایت قلم حرمت مجازی فضای از بخش این در گفت توانمی شوند تشکیل قلم
 در گفت توانمی. گرددمی بر کاربران ایحرفه و دینی انسانی، هویت به زیادی حد تا امر این
 قلام حرمات رعایت دایر  تر یافته تربیت کنش و منش با اعضاء باالتر تحصیالت با هایگرو 
 هویات احاراز و اثباات پی در که تر احساساتی یا تروسال سن کم هایگرو  در. است بیشتر
 این در کلی حکم صدور حال هر در. شودمی کمتر امر این رعایت هستند دیگران نفی با خود
 .نیست ممکن بار 

 کنناد بارای برقاراری های اجتماعی فضایی فاراهم مای: شبکهخانم دکتر موسوي
هاا و ارتباط اجتماعی، بیان دیدگاهها، اطالع رسانی، به اشتراک گذاردن تجربیات، افکار، داد 

شاود ممکان اسات گااهی که انتقال داد  مایاخبار به صورتی تعاملی و دو جانبه. محتوایی 
اجتماعی فی نفسه ابزار ارتبااطی  وصف غیراخالقی یا مجرمانه هم پیدا کند. بنا بر این شبکه

و نیات پدیدآورنادگانش عرضاه امکانااتی باه  ای است که اصل ایجااد آنکارآمد و پیشرفته
بدیهی است که شیو  استفاد   کاربران است تا از آن برای مقاصد ارتباطی خود استفاد  کنند.

از این ابزار و رعایت یا عدم رعایت موازین اخالقی و قانونی و شرعی بستگی به عواملی خارج 
از این ظرف دارد. رعایت هنجارهاای اخالقای و اجتمااعی و دینای و حادود قاانونی توسا  

دیگران، های مجازی، مثل حفظ حریم خصوصی، عدم تعرض به آبرو و حیثیت کاربران شبکه
عدم انتشار تصاویر و مطالب منافی عفت، خودداری از نشر مطالاب خاالف واقاع، شاایعات و 

ای اسات فرهنگای کاه از طریا  برهم زنند  امنیت، رعایت حقوق مالکیت معنوی و... مسأله
شاود و ربا  مساتقیمی باه پذیری در خانواد  و مدرسه به فارد منتقال مایتربیت و جامعه
ندارد. البته اگر افراد هنجارشکن بخواهند از این ابزار سوء استفاد  کنند، به  ابزارهای ارتباطی

 ۴واسطه امکانات فراوانی که در این ابزار هست، دایر  تأثیرگذاریشان خیلی وسیع خواهد بود.

  قلم هم مثل سایر ابزارها )زبان، چشام، قادرت و ...( حریمای خانم دکتر موسوي :

                                                           
 معاونت خبر ا های خبری ا دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی و پژوهشگر مدیریت پژوهش 1
 معاونت خبر  ا  های خبری ا دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر مدیریت پژوهش 2

 استاد دانشگا    ا ا دکتری علوم سیاسی )گرایش اندیشه سیاسی(  3

 ا  دکتری الهیات و پژوهشگر حوز  ریاست سازمان صداوسیما ۴
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رود شهروندان جامعه آن را رعایت کنند؛ از آن برای تخریب شخصایت، از دارد که انتظار می
استفاد  نکنند؛ تعرض به حریم خصوصی دیگاران بین بردن کرامت انسانی و آبروی اشخاص 

پراکنی نکنند، اشااعه فحشاا و نکنند، تهمت نزنند، ایجاد ناامنی و ترس عمومی نکنند، دروغ
اخالقی نکنند، بدون اجاز  صاحبان ح  آثارشان را بازنشر نکنند، اثر دیگری را به نام خود بی

های الهی را نشکنند و .... اگر سؤالتان ایان گری را رواج ندهند، حرمتمنتشر نکنند، ال ابالی
هاای اجتمااعی ها در همه صفحات مجازی و توس  همه کااربران شابکهاست که این حریم

ها از سوی افراد شود، پاسخ طبعا منفی است؛ چون هموار  احتمال نقض این حریمرعایت می
تواند بین خیر و شر انتخااب وجود دارد؛ چون انسان موجودی مختار و انتخابگر است که می

توانند های قانونی میکند. مهم این است که نهادهای نظارتی و قضایی در صورت نقض حریم
متخلف را تحت پیگر قانونی قرار دهند. و اگر سؤالتان این است که آیا باه طاور نسابی ایان 

 ع کنند  برسیم.شود یا نه، باید پژوهشی وسیع صورت بگیرد تا به جوابی قانحریم رعایت می

 تعادد دلیال به شودمی منتشر مجازی فضای در که مطالبی: بيگي ولد دکتر آقاي 
 تعاداد زیارا. دارد وجاود گساترد  ساازیجریاان و آنها شدن دست به دست امکان هاکانال

 می افزود  آنها تعداد به روز به روز و است رشد حال در ایران در اجتماعی هایشبکه کاربران
 .شد خواهد مواجه کاربران اقبال با طبیعتا باشد داشته انتشار ارز  مطلبی اگر بنابراین. شود

 توان آن دیگر نمیشود وقتی موضوعی در فضای مجازی منتشر می :البرزي دکتر آقاي
شود. زیرا ویژگی سرعت انتشار در این فضا و این مکاان را کنترل کرد و به سرعت منتشر می

تواند تولید کند، خود انتشار دهد و خاود از محتاوای دیگاران اساتفاد  که هر کاربر خود می
ز بارای کند باعث شد  است که مانوئل کاستلز اندیشمند ارتباطی از عبارت ارتباط خود انگیا

 آن استفاد  کند.

 :برای اینکه کاربران بر این موضوع اذعان داشته باشند. نیاز است که بحث  دکتر البرزی
دانسات ماورد های دهکاد  جهاان میای که مک لوهان آن را مورد نیاز برای انسانسواد رسانه

ای آماوزد چگوناه از کاالهاای رساانهای هم که به ما میتوجه باشد. وظیفه آموز  سواد رسانه
های فرهنگی ای تولید کنیم و مصرف کنیم بر عهد  دستگا االی رسانهاستفاد  کنیم و چگونه ک

 ای را باال ببرند.و آموزشی است که سواد رسانه

واجاد و وجهای چناد هویات دارای را افاراد مجازی هایشبکه: مجيدي دکتر آقاي 
 و هاخواساته بیان سهولت یا و رسمیت و قلم لحن است ممکن است ساخته ایشبکه ارتباطات
 و تأمین معموال. باشد متفاوت یابدمی بروز افراد کاری و ایحرفه هویت که هاییگرو  در نظرات
 و ترخصوصای وجاه باه بعضااً اماا کنادمی پیدا تریگسترد  حوز  در نشر قابلیت محتوا تولید

 وجاه امار ایان هااکانال حتای و هااگرو  دسته این در گرددمی بر هاگرو  این افراد ترشخصی
 ایفرقاه یاا سیاسای اتجاری اهداف هاکانال و هاگرو  برخی دیگر سوی از. کندمی پیدا دیگری
 تاواننمی حیاث ایان از. است نظر مد تبلیغ و شدن دید  دامنه بردن باال هدف اساساً که دارند
 محادود کام یاا وسیع سطح در آن تولید و محتوا انتشار تولید میزان حیث از را مجازی فضای
 غیار و ترشخصی و محدود سطح در محتوا انتشار و تولید هم که است این فضا این ویژگی. کرد

 را. جهانی حتی و رسمی و وسیع سطح هم دهدمی مجال را تررسمی

 این امر بستگی به میزان دانش و اطالعات فرد کاربر و شناخت خانم دکترموسوي :
های اجتماعی این قابلیت را دهد. البته برخی شبکهاو از ابزاری دارد که مورد استفاد  قرار می

ار  کنند که کاربر مطالبش را در سطح محدودی از کاربران منتشر کناد. اماا هماوفراهم می
امکان انتشار ناخواسته مطالب وجود دارد. این غیر از امکاان هاک شادن حسااب کااربری و 

 انتشار متجاوزانه اطالعات کاربر است.
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 دارد مختلفای علال اما داد نظر حتم طور به نمیتوان را این: بيگي ولد دکتر آقاي .

 بعاد بیشاتر ایان بناابر. کنناد مای دسات به دست را مطالب این و شوخی طنز برای برخی

 ایان باه دسات مشاهیر تخریب منظور به است ممکن برخی. دارد برایشان تفریح و سرگرمی

 ماتن این انتشار به و پسندند نمی را فکری شخصیت یک های اندیشه مثال برای. زنند اقدام

 برای فرصتی است پیکر و در بی فضایی که را مجازی فضای  نیز برخی .کنند می مبادرت ها



 

5 

 .بینند می ها متن این انتشار

 شاودمی مشااهد  اجتماعی هایشبکه در که مواردی از یکی: البرزي دکتر آقاي .

 یا تأیید که ندارند وجود هم خودشان و اندشد  مرحوم که است مشاهیری نام به انتشارمتون

 مخاطبشان تا دهندمی نسبت افرادی  به را مطالب شد  مشاهد  بارها بنابراین. کنند تکذیب

 استاد تکنیک از استفاد  با خواهندمی افراد این گفت توانمی واقع در. کند پیدا بیشتری برد

 در که را مطلبی هر کاربران بنابراین.  اندنوشته خود که شود مطالبی باورپذیری باعث  کاذب

 .کنند قبول منبع بدون نباید بینندمی  اجتماعی هایشبکه

 
 

 انتقاال  بارای مهمی بسیار عامل گذشته در مشاهیر و هااسطور : مجیدی دکتر آقای

 گفات تاوانمی. است آنان آثار پیرامون قداست حتی و احترام از ایهاله شدن کشید  و معنا

 و هاشخصایت فرود و فراز و آنی هایشهرت و سرعت اسیر شدت به ولی شد  ایرسانه عصر

کند. از های گذشته را مطرح میاسطور  تولید باز به نیاز. هاستاسطور  شدن سوخته و تولید

 اساطور  هارساانه مخاطباان از برخای بارای تنها مدرن پست عصر هایسوی دیگر اسطور 

 هایشبکه که روستاین از دارند تریعمومی اقبال و پذیر  گذشته هایاسطور  اما هستند

 سوی از و است سخنان و هاگفته از اهیآگ و گذشتگان آثار خواندن به میل فقدان در مجازی

 این و است ایرسانه هایپیام بودن گویا و کوتا  و اختصار حاضر هایرسانه عصر ویژگی دیگر

. شاودمی موجاب را گذشاته در مشااهیر و بزرگان کلمات و سخنان بازخوانی و تولید باز امر

 ایان و شاودمی هاچهر  و اشخاص جایگزین سازمان و نهاد نوعی به حاضر عصر اینکه ضمن

 .کندمی بیشتر را گذشته به اقبال امر

 اگر منظور شما کلی است، این طبیعی است که تولید کنندگان خانم دکترموسوي :
به خاودی  کهها نقل مطلب کنند محتوا از کتابها و سخنان مشاهیر علم و هنر و دیگر عرصه

ربا  باه دروغ باه مشااهیر آید که مطالب بایخود، اشکالی ندارد. اما مشکل وقتی پیش می
شود که فردی برای دید  نسبت داد  شوند که کار ناپسندی است و متأسفانه فراوان دید  می

شدن و مورد اعتنا قرار گرفتن مطلبش، به دروغ آن را باه نویساند  یاا شاخص سرشناسای 
خوانند بدون تحقیا  و از روی اعتمااد و حسان د و کسانی که آن مطلب را میدهنسبت می

کنند. قطعا این کار غیراخالقی اسات. افاراد فرهیختاه ظنّ به منتشر کنند ، آن را بازنشر می
های ناصوابی را مشاهد  کنناد تاذکر حساسند و اگر چنین نسبت« منبع مطالب»معموال به 

 کنند.آن هم خودداری میدهند و بالتبع از بازنشر می

 

 

 

در هام قلم اهل جایگا  و است فرهنگی جامعه یک ما جامعه: بيگي ولد دکتر آقاي 

 طبیعتاا مولف نام ذکر بدون مطالب انتشار و رایت کپی ح  نکردن رعایت. است مشخص آن

 ماا  اماا شاود سواستفاد  مدت کوتا  در است ممکن. است غیراخالقی و ای غیرحرفه کاری

 واقعای نویساند  کاه فهمیاد خواهناد خاوبی به مردم و ماند نخواهد باقی ابر پشت همیشه

 .کنند می ادبی سرقت کسانی چه و کیست

 رایت کپی ح  نکردن رعایت اجتماعی شبکه خطاهای از یکی: البرزي دکتر آقاي 

 کاه شاد  مشااهد  سارعت به. کندمی تولید و کشید  زحمت شخصی را مطلبی مثال. است

 توسا  نویساند  ناام به اشار  بدون تلگرامی هایکانال یا هاسایت وب درگاهی این مطالب 

 که برسد یشخص به باید موضوع آن معنوی ح  صورتیکه در. شودمی داد  بازنشر دیگر افراد

اما باید توجه کرد که ضمن اینکه رعایت نکردن ح  معنوی دیگاران  .است کرد  تولید را آن

درست نیست و کاربران و افراد باید سعی کنند که در این فضا  خاود مؤلاف باشاند ناه بااز 

نشردهند  اطالعات دیگران به نام خودشان. اما باید این نکته را ماد نظار داشات کاه پسات 

دهد و شاید شکن و ساختار شکنی را رواج میمدرنیسم که در غرب رایج شد  است اسطور  

شیوع این مسئله در فضای مجازی در سالهای آیند  باعث شود که وجود افراد صااحب قلام 
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 نیز تحت تأثیر قرار بگیرد.

 

 نگاا  در یکساو از. کارد نگاا  موضوع این به توانمی گونه دو: مجيدي دکتر آقاي 

 امار ایان. هاگفتاه صااحبان و گویند  اینگه نه است سخنان و هاگفته است مهم آنچه دینی

 را ساخن خاود باورپاذیری و درساتی مخاطب نباشد معلوم سخن صاحب اگر شودمی باعث

 اگار کاه اسات درسات نیز این دیگر سوی از اما. شود پذیرا کیست آن گویند  اینکه از فارغ

 از رویاهبی انتشاار اثار در را خاود حا  کنندمی تولید ارزشمندی عنوان که فکری صاحبان

. شاویم ساخن صااحبان و بزرگان به نسبت ایرسانه جهل دچار اینکه یا و بینند رفته دست

 .داشت خواهد واقعیت نیز هاخسارت این

 

 شادن ایرساانه و اطالعاات انفجار عصر در است مسلم آنچه: مجيدي دکتر آقاي 

 نشار امکاان ساخنان کنندمی بازی ایرسانه نقش نیز خود محتواها نشر باز با که مخاطبانی

 از نگرانای نظرم به لذا و است آن صاحبان با هم سخنان این از بسیاری و کنندمی پیدا بسیار

 جدی زیاد حاضر حال در حداقل کلمه صاحبان و سخن صاحبان از جامعه حافظه شدن تهی

 .نیست

 

 خواهید بگویید کاه شوم. آیا می: خوب متوجه منظور شما نمیخانم دکتر موسوي

شاود حقاوق گمنام، باعث مایانتشار مطالب و آثار دیگران بدون ذکر منبع، یعنی به صورت 

مالکیت معنوی نویسندگان و پدیدآورندگان نقض شود؟ بله نقل قول بادون ذکار ناام پدیاد 

آورند  و از آن بدتر نسبت دادن آن به خود، اخالقا و عرفا و در برخی شرای  از نظار قاانونی 

قلم نداشته شود در عمل ما دیگر صاحب نادرست و خالف است. اما این که این کار باعث می

باشیم، مطمئن نیستم! هنرمند و صاحب نظر و صاحب اندیشه به هر حال به تولید اثر هنری 

آورد. اهل مطالعه و افراد فرهیخته و دانشی جامعه هم صاحب تشخیصند و یا فکری روی می

کنند. مشاکلی کاه در فارض ایان ساؤال و های اجتماعی دریافت نمیمنابع خود را از شبکه

آید، از قبیل کلمات قصار و عبارات مشاهوری اسات کاه عاوام گویناد  ی پیش میسؤال قبل

خاواهیم دهند. البته اگر مایبرند نسبت میشناسند یا به کسانی که ظن میاصلی آن را نمی

ای داشته باشیم، الزم اسات کاه در ایان باار  روشانگری شاود و که جامعه آگا  و فرهیخته

هاای آشافته و تحریاف مطالاب و ی به دیگران، جلوی نقلکسانی که مطلعند با آگاهی بخش

 ها را بگیرند.نسبت دادن نادرست آن

ـ  

-

 

 

اما شد نصیحت و توصیه فاز وارد شود نمی فضا این در چند هر: بیگی ولد دکتر آقای 

 افارادی و جواناان اسالمی، ایران غنی تاریخی و فرهنگی پیشینه به توجه با رسد می نظر به

. کنناد مبادرت ساز فرهنگ و ارزند  مطالب انتشار به است بهتر هستند فعال فضا این در که

 بهتار نیاز فضا این در محتوا تولید طبیعتا و است رفیع و واال ایرانی مسلمان انسان یک شان

 کشاور ایان در...  و سیاست فلسفه، ادبیات، تاریخ. باشد کشور غنی فرهنگ با متناسب است

 و تااریخی منزلت و شان با متناسب ایرانی انسان قلم باید دارد درخشان و طوالنی ای سابقه

 .شود متجلی اعلی الگوی یک عنوان به جهان و منطقه کشورهای برای و باشد او فرهنگی

 که کنند دقت اجتماعی هایشبکه کاربران که رسدمی نظرم به :البرزي دکتر آقاي 

 آن ارساال و نکاردن دقات باا  غلا  مطالب انتشار در یا و نباشند مطالب دهند انتشار فق 

 است محتوا تولید دارد، وجود ما کشور برای مجازی فضای در اکنون که نیازی. نشوند سهیم

 را خاود فرهناگ توانیممی بیشتر ما نتیجه در شود، تولید بیشتری محتوای چه هر این بنابر

 هایشابکه روزهاای این آفت آن سقم و صحت بدون دیگران مطالب ارسال اما. کنیم معرفی

 گساتر در این فضاا  شایعات و مستند غیر مطالب انواع است شد  باعث که است اجتماعی

 .کند پیدا

 مجيدي دکتر آقاي: 
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 در کاار هایبایساته امار به دانشگا  اساتید و عظام مراجع و کرسی صاحبان پرداختن ا

 مجازی فضای

 کااربری چگاونگی از اجتماعی پایگا  دارای و محبوب شخصیت یک رفتار از الگوسازی ا

  مجازی هایشبکه در فعالیت و مجازی فضای در

 محیطی تبلیغات ها،رسانه در کوتا  هایپیام صورت به ایرسانه اخالق تقویت و ترویج ا

 تبلیغاتی هایپیامک نیز و خیابانی و

 رعایت میزان مختلف جوامع در دهدمی نشان که هاییپیمایش و هانظرسنجی انعکاس ا

 .است نحو چه به مجازی هایشبکه  در کاربران حقوق و اخالق

 مجرماناه ماهیات کاه هااییفعالیت برخی انگاری جرم و مصنف و مولف حقوق رعایت ا

 دارند؛ با وضع و تکمیل قوانین مرتب .

 ضاریب بردن باال جهت در ایرسانه اخالق امر در ملی هایرسانه اصلی و جدی رعایت ا

 مجازی فضای در اخالق رعایت برای مخاطب در تأثیر

 

 اصل عام اخالقی که پایه سایر اصول اخالقی است ایان اسات : دکتر موسوي خانم

پساندی، برای دیگران هم بپسند و هر چه برای خود نمای پسندیهر چه برای خود می»که 

اکثریت ما در مقام نظر افرادی اخالقی هساتیم کاه خاوبی «. برای دیگران هم ناپسند بشمار

دانایم. هاا را الزم مایدهیم و رعایت آنح  و عدالت و انصاف و حفظ حریم را تشخیص می

خالقی شوند، این است که بدون فکر و شود افراد در مقام عمل مرتکب خالف اآنچه باعث می

تأمل در کار و نتایج و تبعاتی که ممکن است آن کار برای همنوعانمان پدید آورد، دست باه 

موقعیت خود و افراد ذینفاع و صااحب حا  را در نظار  یاقدامهر زنیم. اگر قبل از اقدام می

شاویم. نبایاد هار بیاوریم و تبعات کارمان را تجسم کنیم، هرگز مرتکب خالف اخالقی نمای

مطلبی را بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن تولید یا بازنشر کرد. خندیدن و خنداندن باه 

هاای خصوصای و عکا  هر قیمتی حتی نقض حریم خصوصای دیگاران، سار کشایدن باه

ها، انتشار اثر دیگران به نحوی که به حقوق آنها صادمه بزناد، خانوادگی افراد بدون اجاز  آن

-خالفاز زنی تهمت و بدگویی ؛بردن آبروی افراد، تجس  در زندگی شخصی دیگران، غیبت

ما  کند. شبکه اجتماعی مثل کوچه و خیابان، های اخالقی است که دین آنها را محکوم می

 های خودمان در این عرصه عمومی باشیم.عام است و باید مراقب رفتارها و گفته
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الب نمودارالب نمودارققدر در   کارشناسانکارشناسان  پاسخپاسخ

  

.نبود نظارت مانع حفظ حرمت قلم در فضای مجازی است•

.فضای مجازی به مانند فضای واقعی محضر خداست•

نیاز به تبیین رعایت حرمت قلم در فضای مجازی•

نیاز به احصاء و شناخت میزان رعایت حرمت قلم در شبکه های اجتماعی•

رعایت حرمت قلم در فضای مجازی وابسته به هویت انسانی دینی و اخالقی کاربران•

دایره تأثیرگذاری وسیع کمپین های اجتماعی برای سوء استفاده•

ـ آیا حرمت قلم در شبکه های اجتماعی رعایت1
می شود؟

رعایت نشدن حریم ها در همه فضاهای شبکه های اجتماعی•

لزوم دانش و اطالعات کاربر برای شناخت شبکه های اجتماعی•

امکان دست به دست شدن گسترده مطالب در فضای مجازی•

قابلیت انتشار گسترده مطالب در فضای مجازی به خاطر سرعت باال•

سواد رسانه ای نیاز مبرم فضای مجازی•

امکان انتشار محتوا در سطح وسیع و رسمی و جهانی در شبکه های اجتماعی•

لزوم دانش و اطالعات کاربر برای شناخت شبکه های اجتماعی•

-یآیا کاربران به این اذعان دارند، مطلبی که مـ2
نویسند قابلیت انتشار در تیراژ باال را دارد؟

علل مختلف انتشار مطالب به نام مشاهیر فوت شده در شبکه های اجتماعی•

غیر اخالقی بودن انتشار مطالب به نام مشاهیر فوت شده•

انتشار مطالب به نام مشاهیر برای باالبردن باورپذیری آنها•

عمومی  آنهامشاهیر به علت پذیرش  علت انتشار محتوا به نام •

غیر اخالقی بودن انتشار مطالب به نام مشاهیر فوت شده•

هایی به نـامهای اجتماعی متنـ چرا در شبکه3
مشاهیر فوت شده منتشر می شود؟

غیر حرفه ای و غیر اخالقی بودن انتشار مطالب دیگران•

لزوم مؤلف بودن در شبکه های اجتماعی نه باز نشر دهنده اطالعات دیگران•

نادرستی از دست رفتن حق منتشر کننده مطالب در فضای مجازی•

تهی شدن حافظه جامعه از صاحبان سخن در حال حاضرجدی نیست•

روشنگری برای جلوگیری از نقل های آشفته و تحریف شده در فضای مجازی•

پی ـ گمنامی نویسندگان و رعایت نکردن حق ک4
ر شود ما دیگرایت در فضای مجازی آیا باعث نمی

افراد صاحب قلم نداشته باشیم؟

قلم انسانی ایرانی متناسب با شان  منزلت تاریخی و فرهنگی او•

نیاز به تولید هر چه بیشتر محتوا متناسب با فرهنگ ایرانی  در فضای مجازی•

مراقبت از رفتار و گفته های خود در عرصه فضای مجازی•

در نقش موثر الگو سازی؛ رعایت حقوق مولف و بایسته های فضای مجازی در حفظ جایگاا  قلام و اخاالق•

شبکه های اجتماعی

ر ـ  توصیه شما برای حفظ جایگاه قلم و اخـالق د5
های اجتماعی چیست؟شبکه
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  کالم آخرکالم آخر  

 در و احتاراماصول نوشتن  همرا   رعایت. است گوناگون سالی  و ها فرهنگ عقاید، اجتماع محل اجتماعی های شبکه

باا توجاه باه  .اسات نکارا غیرقابل و اساسی اصلی ؛فضای مجازی در فعالیت هنگام اجتماعی و فرهنگی اصول داشتن نظر

بایاد ایان همادلی و اخاوت را در  ؛ مسالمت آمیزو هم زیستی  های متفاوت اینکه کشور ما اسالمی است و دارای فرهنگ

 تمام فضاها حفظ کنیم و به دیگران هم توصیه  نماییم که از این اصل تخطی نکنند.

  


