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اول حــــــــــــــــــــرف 

در ایــن کتــاب می آموزیــم کــه چگونــه از فرزندانمــان در برابــر مضرات فضای 
ــاک هســتید، دنبالــش  ــر در پــی اینترنــت پ گ کنیــم. ا مجــازی محافظــت 
نگردیــد کــه مــا هــم گشــتیم و نیافتیــم. تــا وقتــی کــه مســئوالن دولتــی بــرای 
 پاک سازی فضای مجازی اقدامی نکنند؛ اینترنِت پاک نخواهیم داشت.
در  را  فرزندانمــان  و  بگذاریــم  دســت  روی  دســت  کنیــم؟  چــه  حــال 
دهیــم؟  انجــام  کاری  خودمــان  یــا  کنیــم  رهــا  تنهــا  مجــازی،  فضــای 
شــویم.  کار  بــه  دســت  بایــد  خودمــان  کــه  می گویــد  ســلیم  عقــل 

ــان  کــودکان و نوجوان گیرشــدن فضــای مجــازی، حتــی  ــا فرا امــروز، ب
گزیرنــد از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد. فضــای مجــازی، هــم محتوای  نیــز نا
ک! هــزاران ســرگرمی  خــوب و آموزنــده دارد و هــم محتــوای بــد و خطرنــا
کمیــن  مخــرب و هــزاران محتــوای مســتهجن جنســی یــا آزاردهنــده در 
ــک  کلی ــد  ــط چن ــما فق ــد ش ــی فرزن گاه ــت.  ــازی اس ــای مج ــران فض کارب
اتفاقــی بــا چنیــن محتوایــی فاصلــه دارد. جالــب اســت بدانیــد با وضعیِت 
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کمتریــن دانــش رســانه ای می تواننــد در  کــودکان بــا  فعلــِی اینترنــت، 
کمتــر از دو یــا ســه دقیقــه، بــه آلوده تریــن تصاویــر و محتــوا دسترســی 

داشــته باشــند.

گر چاره ای به ذهنتان نمی رسد، نگران نباشید. آنچه در این نوشتار  ا
کمی  بتوانیم  تا  ببندیم  کار  به  باید  که  است  راهکارهایی  آورده ایم، 
مطالب  اینکه  برای  کنیم.  ایمن  فرزندانمان  برای  را  مجازی  فضای 
این کتاب اثربخش باشد، آن را به همسرتان نیز تقدیم کنید تا بخواند.

داستان مربع های شطرنجی چیست؟ 

ایــن  کمــک  بــا  اســت.  آمــده  کتــاب، مربع هایــی شــطرنجی  در متــن 
مربع هــا، می توانیــد کلیپ هــای آموزشــی و محتواهــای بیشــتر را مالحظــه 
کــه نخســت، برنامــه ی QR Scanner را از  کار ایــن اســت  کنیــد. روش 
کنیــد. پــس از  گــوگل پلــی ، بارگیــری )دانلــود(  و نصــب  کافه بــازار یــا 
آن می توانیــد بــا بازکــردن ایــن برنامــه، دوربیــن دســتگاهتان را روی 
یــا  قســمت  همــان  آموزشــی  کلیــپ  و  بگیریــد  شــطرنجی  مربع هــای 

کنیــد.  محتــوای مربــوط را در وب تماشــا 





13 حرف اول

اینترنـــــــــــــــت چیســـــــــــــــت؟

در تمــام اعصــار، بشــر بــرای انتقــال پیــام از ابزارهــای متفــاوت اســتفاده کــرده 
اســت؛  از  انتقال پیام با دود گرفته تا فرســتادن نامه ها با کبوتر نامه رســان. 
تــا همیــن دو قــرن پیــش، بــرای انتقــال اخبــار و پیام هــا از چاپــار اســتفاده 
کســی ســواِر بــر اســب به ســمت مقصــدی حرکــت  می شــد؛ یعنــی بایــد 
کافــی اســت، اتفاقــی  کنــون  می کــرد و پیامــی را بــه آنجــا می رســاند. امــا ا
کوچــک در ایــن طــرف دنیــا بیفتــد، تــا یــک ســاعت بعــد، همــه ی مــردم 
 دنیا از آن باخبر شــوند. این قدرت فوق العاده ی فضای مجازی اســت! 
کــه همــه می تواننــد در آن بنویســند،  اینترنــت شــبکه ای مجــازی اســت 
کــودک  از  بگذارنــد.  ک  اشــترا بــه  محتــوا  و  بخواننــد  را  آن  مطالــب 
کمتــر از یــک ثانیــه، می تواننــد   هفت ســاله تــا پیرمــرد هفتادســاله، در 
بــا شــخصی در آن ســوی دنیــا تمــاس صوتــی و تصویــری بگیرنــد یــا 
کافــی اســت  کننــد. بــرای ایــن ارتبــاط، فقــط  متنــی را بــرای وی ارســال 
دســتگاهی ارتباطــی ماننــد رایانــه یــا تلفــن همــراه و یــک خــط اینترنــت 
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در اختیارتــان باشــد؛ آن وقــت می توانیــد بــه اطالعــات در سراســر دنیــا 
ــید.  ــته باش ــی داش دسترس

کنیــم.  بازگــو  برایتــان  را  کارآمــد  امــا  تکــراری  مثالــی  دهیــد  اجــازه   
پزشــک  دارد؛  برندگــی  خاصیــت  چاقــو  چاقوســت.  ماننــد  اینترنــت 
دیگــر  شــخصی  و  دهــد  نجــات  را  بیمــاری  جــان  آن  بــا  می  توانــد 
کــودک شــما پــای رایانــه  کســی را بگیــرد! وقتــی  می توانــد بــا آن جــان 
می شــود،  متصــل  مجــازی  فضــای  بــه  اینترنــت  بــا  و   می نشــیند 
از  بیــرون  کــه  اســت  ایــن  ماننــد  ولــی  هرچنــد در خانــه ی شماســت، 
اســت.  رفتــه  کجــا  دقیقــًا  نمی دانیــد  نیــز  شــما  و  دارد  حضــور   خانــه 
در  دنیــا  همه جــای  می شــود،  مجــازی  فضــای  وارد  کودکتــان  وقتــی 

کــه دلــش بخواهــد می توانــد بــرود. دســترس اوســت و هرکجــا 

کوچــه و خیابــان و پــارک، وقتــی شــما حضــور نداریــد، هــر فــرد  در 
کنــد و بــه او نزدیــک  کــودک شــما ارتبــاط برقــرار  غریبــه ای می توانــد بــا 
دارد؛ ارتبــاط  غریبه هــا  بــا  کودکتــان  نیــز  مجــازی  فضــای  در   شــود. 

کوچــه و خیابــان  کــه فرزنــد شــما آدم هــا ی غریبــه در  بــا ایــن تفــاوت 
هشــداردهنده  برایــش  فــرد  آن  ظاهــر  اســت  ممکــن  و  می بینــد  را 
چــاره  حــال  نیســت!  این طــور  مجــازی  فضــای  در  ولــی  باشــد، 
کننــد؟   چیســت؟ آیــا بایــد نگذاریــم فرزندانمــان از اینترنــت اســتفاده 

با وجود پیشرفت فّناوری و نیاز روزافزون به دانش و اطالعات، 
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نمی توانیــم از حضــور فرزندانمــان در فضــای مجــازی جلوگیــری کنیــم. 
چــاره آن اســت کــه حضــور آن هــا و مهم تــر از آن، حضــور خــود مــا در فضــای 
مجــازی، قاعده منــد باشــد. اینترنــت و فضــای مجــازی ماننــد شــهری 
کــم نیســت. در ایــن فضــا نــه  بی دروپیکــر اســت کــه هیــچ قانونــی بــر آن حا
پلیسی وجود دارد و نه قانونی. گاهی اخبار خصوصی زندگی افراد منتشر 
می شــود و آبرویشــان می ریزد، شــاید فردی هرچه دلش می خواهد بگوید 
گاهی مطالبی درســت بازگو  گفته هایش توجه نکند،  و به صحت وســقم 
گاهــی  گروه هــای ســنی قــرار بگیــرد،  کــه نبایــد در اختیــار همــه ی  می شــود 
فردی تصاویر نامناســب از خودش منتشــر می کند. شــبکه های اجتماعی 
کنترل هایــی از  کــه به هــم فحــش و ناســزا می دهنــد.  پــر از افــرادی اســت 
کافــی نیســت.   ســوی نیــروی انتظامــی و پلیــس فتــا ِاعمــال می شــود امــا 
بایــد  آن هــا  می کننــد.  ایفــا  را  اصلــی  نقــش  خانواده هــا  اینجــا،  در 
مجــازِی  محیــِط  ایــن  مناســب،  راهکارهایــی  بــا  بتواننــد  خودشــان 
کننــد. والدیــن  ک را بــرای خــود و فرزندانشــان ایمــن  فوق العــاده خطرنــا
 بایــد دانــش خــود دربــاره ی فّناوری هــای اینترنتــی را افزایــش دهنــد. 
ایمن ســازِی  بــرای  راهکارهایــی  نوشــتار  ایــن  در  کوشــیده ایم  نیــز  مــا 
 فضــای مجــازی ارائــه  دهیــم. اجرایــی و عملیاتی شــدن ایــن راهکارهــا تــا 
گــر خودمــان رفتــار مناســبی  حــد زیــادی بســتگی بــه خودمــان دارد. ا
نداریــم، نمی توانیــم از فرزندمــان انتظــار داشــته باشــیم خــوب رفتــار کنــد.
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نحته ای مهم

اجــرای ســخت گیرانه ی نــکات ایــن نوشــتار در خانــه نتیجــه  ای عکــس 
می کنیــم  توصیــه  پــس  می کنــد؛  خراب تــر  را  کار  و  داشــت  خواهــد 
رفتارهــای پلیســی و مچ گیرانــه را کنــار بگذاریــد و دل ســوزانه عمــل کنیــد. 
شــما می توانیــد پــس از مطالعــه ی ایــن نوشــتار، تلفــن همــراه را از دســت 
کنیــد  فرزندتــان بگیریــد یــا اینکــه در حرکتــی نابخردانــه، رایانــه را جمــع 
و یــک عمــر خاطــره ای بــد در ذهــن فرزندتــان باقــی بگذاریــد. همچنیــن، 
گفته شــده  می توانیــد خیلــی هوشــمندانه و زیرکانــه همــه ی راهکارهــای 
کنیــد و آب هــم از آب تــکان  را بــدون هیچ گونــه دعــوا و جروبحثــی اجــرا 
می کنیــد.  انتخــاب  را  راهکارهــا  ایــن  کــردن  اجرا روش  شــما  نخــورد. 

انتخــاب شــما چیســت؟ مســالمت آمیز یــا تهاجمــی؟


