
با شیوع کرونا در جهان، 
گذشته  از  بیش  مردم 
دامن  به  شده اند  مجبور 
ببرند.  پناه  فضای مجازی 
این پناه بردن خواه برای دورکاری باشد یا 
خرید یا دانستن اخبار روز یا دیدار مجازی 
با دوستان و اقوام، امروز اغلب ارتباطات 

اجتماعی ما را شکل می دهند.
بسیاری فکر می کنند، فضای مجازی یک 
فضای غیرواقعی است که در آن هر اتفاقی 
فضای  اصالت  چون  است  مجازی  بیفتد، 
واقعی را ندارد، ولی واقعیت این است که 
چیز  همه  نت محور  و  دیجیتال  جامعه  در 
واقعی است و هیچ چیز مجازی نیست. این 
بخشی از زندگی ماست که با آن سروکار 

داریم و حذف شدنی هم نیست. 
این روزها، کمتر کسی را می بینیم که در 
جامعه ما اثرگذار و پویا باشد و به نوعی 
از شبکه های اینترنتی استفاده نکند. شبکه 
پیام رسان ها در حال حاضر جزئی از زندگی 
ماست که افراد را در شبکه های بسیار گسترده 

به هم وصل می کند. 
بخش قابل توجهی از زندگی افراد در روزگار 
ما در فضای مجازی می گذرد و نمی توان آن 

را دروغین و غیرواقعی فرض کرد. 
با دکتر بهنام اوحدی، روانپزشک درباره آسیب ها 

و مسائل فضای مجازی به بحث نشستیم.

به  ابتدا  است  بهتر  می کنم  فکر   :
ماهیت فضای مجازی بپردازیم.

به نظر من نامگذاری فضای اینترنتی به نام 
نوعی  بروز  باعث  ایران،  در  فضای مجازی 
سوءتفاهم درباره غیرواقعی بودن این ارتباطات 
شده است. شاید واژه مجازی به دلیل بدبینی 
باشد که از ابتدا نسبت به این فضا در کشور 

ما وجود داشت. 
شاید بهتر باشد به جای واژه مجازی، چیز 
اما به دلیل رواج  دیگری را جایگزین کنیم 
این واژه جایگزینی آن کار آسانی نیست. با 
هر کلمه ای باید بدانیم فضای مجازی درواقع 
جزئی حقیقی از زندگی ماست و بخشی از 

زندگی ما در این فضا می گذرد.

: دلیل برخی موضع گیری ها علیه این 
فضا این است که می توان در آن به آسانی 
حریم خصوصی افراد را نقض کرد و آنها 
داد.  قرار  روانی  آزارهای  انواع  مورد  را 
مصداق ها و آسیب های فضای سایبری یا 

مجازی چیستند؟
افراد خشن و پرخاشگر، آزارگر و متجاوزان 
مجازی  فضای  در  را  رفتاری  همان  جنسی 
بروز می دهند که در فضای واقعی  از خود 
مانند خیابان ها و پارک ها از آنها دیده می شود. 
مهربان  آدم های  رفتار  دیگر،  طرف  هر  از 
مدافع  و  حیوان دوست  و  نوعدوست  و 
مجازی  فضای  در  خیرین  یا  محیط زیست 
درواقع بازتابی از عملکرد و عالیق آنها در 

فضای عینی بیرونی است. 
این را گفتم که خوانندگان شما را هوشیار 
کنم که تصور نکنند اگر به فضای مجازی پناه 
ببرند، دیگر هیچ آزاری آنها را تهدید نمی کند. 
درکل ویژگی های افراد دقیقا در فضای مجازی 

وارد می شود.

: عنصر مهمی که در فضای مجازی 
حذف شده برخوردهای و تعامالت رودررو 
و فیزیکی است. حذف این عنصر، چه خوب 
و چه بد، چه تاثیراتی می تواند بر کیفیت 

رابطه افراد داشته باشد؟
اگر منظورتان بیشتر وجه خشونت بار ارتباطات 
مجازی است، باید بگویم، پرخاشگری ادامه 
پیدا می کند اما از حالت فیزیکی خارج می شود. 
این نوع پرخاشگری حالت کالمی به خود 
پروفایل های  ساختن  به صورت  یا  می گیرد 
جعلی یا آبروریزی های اینترنتی و هتک حرمت 
معموال به صورتی گسترده تر، نمود پیدا می کند. 
در این حالت اینترنت و در دسترس نبودن افراد 
می تواند زمینه پرخاشگری را افزایش دهد. 
نیستند  دستگیری  معرض  در  ترسوها چون 
و فکر می کنند در امانند، در چنین شرایطی 
جرات و جسارت برخورد پیدا می کنند. فضای 
برخوردهای  امکان  افراد  این  برای  اینترنتی 

کامال خشن را فراهم کرده.

فیزیکی  رودرویی  عامل  وقتی   :
حذف شود، تاثیر برخوردهای خشونت بار 
در فضای مجازی از نظر روانی بر قربانی 

تا چه حد است؟
بی تردید چرخه ای از خشم را ایجاد می کند 
که منجر به افزایش و بازتولید خشم می شود. 

به همین منظور کاربردی در فضای مجازی و 
شبکه های اینترنتی به نام بالک در نظر گرفته 
می شود که سدی در برابر ورود به حریم افراد 
ایجاد کند. بالک کردن افراد یکی از اقداماتی 
است که عمال چرخه بازتولید خشم و پرخاش 
شدن خشم  شعله ور  کند.  مهار  می تواند  را 
به تشویق فرد  ممکن است درنهایت منجر 

برای انجام اقدامات خشن شود. 

: دربین آزارهای فضای مجازی، 
آزارهای جنسیتی که گاهی با کلمات رکیک 
هم همراه می شوند، جای خاصی دارند و 
دارند و  آزارها رواج  بقیه  از  بیش  ظاهرا 
بیش از بقیه قربانیان خود را اذیت می کنند. 

درمورد آنها چه می گویید؟
افرادی که قربانی این نوع آزارها، اغلب خانم ها 
یا نوجوانان دختر یا پسر هستند. به آنها باید این 
آگاهی را داد که آزارهای جنسیتی در فضای 
مجازی هرچند از نظر روانی می تواند بسیار 
آزاردهنده باشد اما آسیبی به جسم آنها وارد 

نمی کند و تبعات فیزیکی ندارد. 
افرادی که مورد حمله اینترنتی قرار گرفته اند، 
باید مدتی از فضای مجازی خارج شوند و 
خود را درمعرض آن قرار ندهند. آنها می توانند 
صفحه خود را غیرفعال کنند یا صفحه خود 
در اینستاگرم را به صورت صفحه خصوصی 

دربیاورند.

اقدامات  می رسد  نظر  به   :
خشونت بار جزء ناگزیر فضای مجازی ما 
شده که هرچند دارای نمود عینی نیست اما 
می تواند آزاردهنده و در مواردی خطرناک 
باشد. به عنوان یک روانپزشک برای تعدیل 

یا قطع چرخه بازتولید خشم در فضای 
مجازی چه توصیه ای دارید؟

باید آرامش  افراد در چنین موقعیتی 
خود را حفظ کنند و خود به آتش خشم 
طرف مقابل دامن نزنند و آگاه باشند 

واقعی جریان  در فضای  که  پرخاشی  که 

داشته، حاال در تیراژ باالتر آنها را هدف گرفته 
است. این نوع پرخاش را دست کم نگیرند و 

به آن دامن نزنند. 

: برای اینکه با موضوع آشناتر شویم، 
چند مورد خاص را بفرمایید.

مثال مراجعی داشتم که یکی از اقوام شوهرش 
تلگرام او را هک کرده بود و بعد از دست 
پیدا کردن به برخی چت های ناپسند آن خانم، 
تهدیدش کرده بود که اگر با او رابطه برقرار 
نکند، چت ها را به همسرش نشان می دهد 
و زندگی آن خانم را متالشی می کند. یا در 
جمعی که در پیک نیک یا کوه رفته اند، از فردای 
آزارهای  طرفی شخصی خاص  از  روز  آن 
جنسیتی آغاز شده و خانمی را مورد تهدید 
و فشار قرار داده  است. در این مورد همانطور 
که قبال گفتم فرد قربانی باید سعی کند طرف 
خود را آرام کند و درواقع نفت روی آتش این 
تهاجم نریزد، در عین حال، هیچ نوع باجی 

به فرد مهاجم ندهد. 
صبوری  و  حوصله  با  باید  کردن  آرام  این 
باشد  دست  این  از  جمالتی  و  شود  انجام 
و  نبوده  تلگرام من درست  که »هک کردن 
این کار جرمی است که من نمی خواهم آن 
را پیگیری کنم. اگر وارد زندگی خصوصی 
من شوی هر دو می بازیم چون امکان ندارد 
باجی را که می خواهی به تو بدهم. من خود 
را حفظ خواهم کرد اما تو قطعا از این فامیل 

و دوستان حذف خواهی شد.« 
تهدید به شکایت از فرد هم می تواند راهی 
ظرافت  با  باید  گفتم  که  همانطور  که  باشد 
انجام گیرد و منجر به جری تر شدن او نشود. 

فضای  به  سرانجام  کار  اگر   :
عمومی تری مانند خانواده یا محیط کاری 

رسید، چه باید کرد؟
دراین صورت فرد حتما باید به روان شناس یا 
روانپزشک مراجعه کند تا دریابد که او مانند 
هر قربانی دیگری مورد تهاجم قرار گرفته و 
این تهاجم هرچند دردناک و ظالمانه بوده اما 
پایان دنیا نیست، خاص او نیست و آثار آن 
خیلی زود از یاد مردم می رود. زمستان می رود 

و روسیاهی به زغال می ماند. 

سایرین  سوی  از  همدردی  موارد  این  در 
موضوع مهمی است. دوستان نزدیکی که در 
جریان این آبروریزی قرار گرفته اند، بهتر است 
سکوت نکنند. می توانند دلگرمی بدهند و از او 
حمایت عاطفی داشته باشند و با ابراز دوستی 
و احوالپرسی کاری کنند تا او راحت تر بتواند 

دوره عذاب را طی کند.

فقط  مجازی  فضای  در  آزارها   :
دوطرفه است؟ 

نه، تهاجم گاهی گروهی هم می شود. جنس 
این نوع آزارها با هم متفاوت است. گاهی 
این آزارها در یک ارتباط دوطرفه رخ می دهد 
که همانطور که گفتم راه حل خروج موقت از 
فضای مجازی یا تغییر نوع ارتباط است اما 
گاهی چند ده هزار نفر به صفحه یک سلبریتی 
دراین  می کنند.  حمله  ورزشی  یا  سینمایی 
صورت چاره خروج از فضای مجازی نیست 
بلکه باید فرهنگ سازی کرد. نمونه بارز آن 
حمله چند 10هزار نفری کاربران ایرانی به 
که  است  جهانی  مطرح  بازیگران  صفحات 
به خصوص در آستانه مسابقات بین المللی 
در مواقعی شاهد آن هستیم. در این موارد، 
این  و  می زند  را  اول  فرهنگ سازی حرف 
کار باید از دبستان ها ما شروع شود و حتی 
تا سال های بزرگسالی هم توسط رسانه های 

جمعی ادامه پیدا کند.

: در مواردی دیده ایم که آبروی 
در  بلکه  دونفره  ارتباط  یک  در  نه  افراد 
قرار  هجوم  مورد  آشنایان  از  گروهی 
با  خانمی  عکس های  مثال  می گیرد، 
گروه های  در  برهنه  به صورت  فتوشاپ 

مجازی دوستان و اقوام پخش می شود.
بسیار کمک می کند.  این موارد همدلی  در 
خشونت ها  نوع  این  شاهد  که  آشنایانی 
یا  نشنیدن  به  را  خود  است  بهتر  بوده اند، 
انکار نزنند بلکه با فرد در فضای خصوصی 
و سعی  نگذارند  تنها  را  او  بگیرند،  تماس 
کنند با کلمات دلگرم کننده مانند اینکه »نگران 
نباش، ما این حرف ها را باور نمی کنیم« یا 
قربانی  هستیم«  کنارت  در  تو  دوستان  »ما 
را  مهربانی  و  همدلی  و  دهند  تسکین  را 

جایگزین فضای خشم کنند و میزان آسیب 
را کاهش دهند.

: اجازه بدهید به وجه دیگری از فضای 
مجازی بپردازیم. یکی از نتایج ناگزیر فضای 
مجازی آشنایی های اینترنتی است. به عنوان 
روانپزشک چه ارزیابی از این آشنایی ها دارید؟
بی تردید این نوع آشنایی ها در مواردی می تواند 
آغازگر یک عشق واقعی و مادام العمر باشد اما 
فرد باید مراقب باشد که این رابطه با چه هدفی 

آغاز شده است. 
مثال یک فرد متاهل باید بداند که این روابط 
اینترنتی نمی تواند عملکردی در زندگی واقعی 
او داشته باشد و ممکن است با دور کردن او از 
واقعیات زندگی، موجب اختالل کارکرد شود 
و کارکرد زناشویی وی را مختل کند یا حتی 
منجر به جدایی شود. انسان با چه هدفی باید 

خود را در چنین خطری قرار دهد؟

: با برخی از این افراد که صحبت 
می کنید، ادعا دارند که این رابطه ها تفریحی 
موقت هستند که گوشه  کوچکی از زندگی 

آنها را اشغال کرده است.
این ادعا بازی با آتش است، چون ممکن است 
آدم درگیر ماجرایی شود که بعد از گذشت مدتی 
دیگر قابل مدیریت نباشد. به عالوه، همسر فرد 
هم ممکن است از این رابطه خبردار شود و 

احساس واقعی خیانت را به وجود بیاورد.
در موارد غیر از تاهل، فرد به شرط اطمینان از 
درستی هویت و صداقت طرف خود می تواند از 
این احساسات برخوردار شود.فرد باید درابتدای 
رابطه امید و انگیزه خود را مشخص کند. خیلی ها 
در این ارتباط ها امید ازدواج هایی را در سر 
می پرورانند که هرگز صورت نمی گیرد و بعدا 
باعث سرخوردگی و افسردگی در فرد می شود.

با  ارتباط  این  کنیم  فرض  اگر   :
فرض های درست و بجا شروع شده، قدم 

بعدی افراد درگیر چه می تواند باشد؟
دنیای  به  باید  ارتباطات  این  بعدی،  قدم  در 
واقعی بکشد. این دو نفر می توانند در اماکن 
عمومی یکدیگر را ببینند و بیشتر با هم آشنا 
شوند. ایجاد امید و عمیق تر شدن ارتباط باید 
بعد از مالفات های حضوری و آشنایی بیشتر 
و بعد از گذشت زمان صورت گیرد. هدف از 
ادامه رابطه باید صراحتا از اول مشخص شود. 
مواردی دیده ام که مثال هدف یکی از طرفین 
تنها یک تفریح و تنوع طلبی چند هفته ای بوده 
اما طرف دیگر خیلی جدی به ازدواج و بچه 

آوردن فکر می کرده. 

: کمی درباره ادبیاتی که در فضای 
مجازی رواج یافته صحبت کنیم. به چه دلیل 
لمپن مآب  و  غیرمحترمانه  عبارات  غلظت 
رو  مکالمات  ار  بیشتر  مجازی  فضای  در 

در رو است؟
در  و  فاصله  دوری  بتوان  را  آن  دلیل  شاید 
دسترس نبودن دانست. فرد طرف مقابل خود 
را نمی بیند و صدایش را هم نمی شنود و به 

همین دلیل آدم بزدل در این نوع موقعیت ها 
جسورتر و گستاخ تر می شود.البته ادبیاتی که 
کار  به  چت  و  مجازی  فضای  در  فرد 
می برد، باز هم بستگی به شخصیت 
فرد دارد و اینکه در زندگی واقعی 

چه رفتاری دارد.
میزان تفاوت در فضای 
به  نسبت  مجازی 
حقیقی  فضای 
و  نیست  زیاد 
قبال  که  همانطور 
هر  شخصیت  گفتم، 
مجازی  فضای  در  کس 
بازتاب شخصیت او در زندگی 
واقعیست. کسی که در فضای واقعی 
می کند،  رعایت  را  شرمی  و  آداب 
خیلی  مجازی  فضای  در  نمی تواند 
لجام گسیخته باشد. کسی که شعر دوست 
دارد، در فضای مجازی به دنبال شعر و 
شاعری است یا آنکه حیوان دوست است، 
در صفحات خود عکس حیوان می گذارد یا 
آنکه عاشق طبیعت است، همان را در صفحات 
خود در فضای مجازی تعقیب می کند. نمی شود 
نبود و  شعر دوست نداشت، حیوان دوست 
با طبیعت کاری نداشت اما خالف آن را در 

فضای مجازی نشان داد.
مورد دیگر اینکه فرهنگ ما همیشه نسبت به 
خانم ها نوعی روحیه مراقبت و لوطی گری 
در  را  آن  نمود  که  داشت  و حرمت گذاری 
فیلم فارسی های دهه 40 و 50 می توانیم به 

خوبی ببینیم. 
در آن فرهنگ مردان نقشی حمایتی برای خود 
قائل بودند که متاسفانه مدتی است در فرهنگ 
ما دیگر جایی ندارد. شاید از میان رفتن همین 
فرهنگ است که به ما اجازه می دهد با شنیدن 
هر جواب منفی واکنش های خشونت بار از 
خودمان نشان دهیم که حد اعالی آن را در 

اسیدپاشی می بینیم. 
وقتی این فرهنگ خشن و طلبکارانه به فضای 
مجازی هم سرایت کند، متاسفانه دیگر هیچ 
و  نمی ماند  باقی  جامعه  زنان  برای  حرمتی 
جای آن را فضایی بی ریشه و لومپنی بگیرد. 
فیلم  در  فرهنگ  این  باید  ما  من،  نظر  به 
فارسی های قدیمی را که چند دهه تحقیر و 
تدفین کردیم دوباره نگاه کنیم و ارزش هایش 

را بفهمیم.

: از فضای تعامالت فردی بیرون 
و  گسترده  تهاجم های  به  اشاره  بیاییم. 

چندده هزار نفری کردید.
سال  چند  در  را  آن  نمونه های  متاسفانه 
فالن  به  ایرانی  کاربران  که  دیده ایم  گذشته 
با  بازیگر سینما  یا  فوتبال  بازیکن  سلبریتی 
کلمات رکیک حمله می کنند، حتی اغلب با 
بدوبیرا های فارسی، که هرچند طرف نمی فهمد 
اما برایش آزاردهنده است. اینجا دیگر بحث 
آزار فردی و محدود نیست، بلکه آبروی ملی 

در میان است. 
مخرب  تاثیر  به  نسبت  االن  همین  از  باید 
ایرانی  کاربران  از سوی  واکنش ها  نوع  این 
عالوه  که  دهیم  هشدار  مجازی  فضای  در 
بر ترویج فرهنگ برخوردهای خشونت بار، 
بی فرهنگ  مردمانی  به عنوان  ما  ملی  آبروی 
و فاقد خویشتنداری هم خدشه دار می شود. 
برای پیشگیری از این کار رسانه ها باید آموزش 
دهند و اهمیت ماجرا را روشن کنند که این 
حمالت جمعی در مقیاس گسترده که بیشتر 
شکل عقده گشایی دارد، می تواند اعتبار یک 

کشور و ملت را هدف بگیرد. 
وقتی بعد از برخورد بین هواداران لیورپول 
نفر   39  ،1985 سال  فینال  در  یوونتوس  و 
باوجود  شدند،  کشته  یووه  هواداران  از 
عذرخواهی رسمی دولت بریتانیا، کل اعتبار 
فوتبال و کشور انگلیس زیر سوال رفت و 
هنوز آن واقعه فراموش نشده. منظورم این 
است که تهاجم های مجازی در فضای ورزشی 
یا هنری را نباید دست کم بگیریم. از همین 
اینترنتی در جام  تهاجم  به  باید نسبت  االن 

جهانی فوتبال فرهنگ سازی کرد.
متاسفانه امروزه فرهنگ پرخاشگری و تهاجم 
اشاعه  رسمی،  تریبون های  برخی  طرف  از 
که  مسووالنی  برخی  با  مردم  می شود.  داده 
از ادبیات پرخاشگرانه و تهاجمی و با زبان 
تهدید و گاهی دور از ادب استفاده می کنند، 
همانندسازی کرده و آن را در فضای واقعی 

و مجازی بروز می دهند. 
فرهنگ سازی اول باید از تریبون های رسمی 
کمتر  متاسفانه  که  گیرد  انجام  پرمخاطب  و 
شاهد آن هستیم. باید از تریبون های رسمی 

پرخاش زدایی انجام گیرد.

مصاحبه با دکتر بهنام اوحدی روان پزشک، درباره آزارها در فضای مجازی 

کرونا؛ از فضای مجازی گریزی نیست
 مرجان 
یشایایی

جامعه هنوز به این باور نرسیده که پرخاشگری در فضای مجازی، 
مانند پرخاشگری در فضای واقعی، می تواند نشانه ای از روان بیمار 

باشد. آیا باید این افراد درمان شوند؟
و  روانپزشک  برای  جایگاهی  اصوال  افراد  این  که  اینجاست  اشکال 
واقعی  فضای  در  پرخاشگری  آن،  از  بدتر  و  نیستند  قائل  روان شناس 
برخوردهای  ما،  امروزی  جامعه  در  متاسفانه  نمی دانند.  ناپسند  هم  را 
پرخاشگرانه به نوعی مورد تحسین قرار می گیرند و اگر به صفحات اراذل 
می شوید  متوجه  کنید،  مراجعه  اینستاگرام  در  چاقوکشان  و  اوباش  و 
که اینها صفحات پربازدیدی هستند. منظورم این است که این مساله 

بیشتر از آنکه روانی باشد، فرهنگی است.
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افراد خشن و پرخاشگر، 
آزارگر و متجاوزان 

جنسی همان رفتاری 
را در فضای مجازی 

از خود بروز می دهند 
که در فضای واقعی مانند خیابان ها و 
پارک ها از آنها دیده می شود. از هر 
طرف دیگر، رفتار آدم های مهربان و 
نوعدوست و حیوان دوست و مدافع 

محیط زیست یا خیرین در فضای مجازی 
درواقع بازتابی از عملکرد و عالیق آنها 

در فضای عینی بیرونی است. این را 
گفتم که خوانندگان شما را هوشیار کنم 
که تصور نکنند اگر به فضای مجازی پناه 

ببرند، دیگر هیچ آزاری آنها را تهدید 
نمی کند. درکل ویژگی های افراد دقیقا 

در فضای مجازی وارد می شود 


