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 روابط عاشقانه الکترونیفضای مجازی،دروغ پردازی اینترنتی،چت روم های اینترنتی،:کلید واژه ها
 

های  و چت روم  گفتگو هایوجود کلوپقرص آن،های شبکه جهانی اینترنت به ویژه برای کاربران پرو پا  یکی از جذابیت
 مقاله زیر.ردجای بحث و بررسی دااند، ی مفید فرهنگی و علمی داشتهها کارآی این کلوپاما این که چه قدر اینترنت است،

سازی  به موضوع دروغ پردازی و شخصیتروابط جنسی، ایجاد عشق مجازی و رهای مذکور د طرح بحث نقش کلوپ با
 . تصنعی و نیز فرجام ناخوشایند اکثریت غالب این روابط اشاراتی دارد

درنگ به شبکه جهانی  بیمجازی متقلب،] های چهره[لید و به کارگیری ماوس کامپیوتر،این ر صفحه کبا مختصر فشاری ب
به راحتی فرزند، سه صاحب  ساله و47دنیایی است که یک زن متاهل،نتیدنیای اینتر.شوند وصل می)اینترنت(غ پردازیدرو

 . زند ط جا میتغییر چهره داده و خود را به عنوان دختری هفده ساله و پرشور و نشا
دار و رو به ترقی  تغییر چهره داده و خود را صاحب یک شرکت آتیه،اخراجی و بیکاردانش آموز یک دنیایی که در آن،

تواند با  می)پذیراست اینترنت امکان ی بهها دسترس زندانتعجب نکنید،دربسیاری از(ای که یک زندانی صهعر.کند معرفی می
 شما توسط افرادی که آن الیندستبرد زدن به حساب بانکی خواهد از ای شود که می یژهافسر وتبدیل به های مبدل، چهره

 .  به عمل آورد"ممانعت"قصد تهدید دارند،
کنند و بقیه افراد جاده صاف کن،  دنیایی است که متجاوزین به عنف و آدم ربایان در آن ولگردی و پرسه زنی میاینترنت 

 درکنند، این فضای مجازی می ها وقت خود را صرف گفتگو درساعتکنند، ور میانی قانونمند تصکه خود را شهروند
 .گردند ای می اند که به دنبال قربانیان تازه آنها بر موجی سوار شده.که واقعیت چیز دیگری استصورتی

اتاق های  (های گفت و گو هستند که از طریق اتاق)زن و مرد( دخترها،دوست پسرها و نامزدها دوستها، بسیاری از زوج
های مشخص   که افراد مجرد در زمانمی باشند آن الینهایی به صورت  ها و گروه دسته.کنند  با هم ارتباط برقرار می)چت

جب هم موانجامد و هرگز ها به طول می ساعتارتباط  گاهی این و نمایند ال پیام دریافت میابمتق به آنها پیام فرستاده و
  .شود نمی)ناشوییزندگی ز(یها از ارتباط حقیق گمراهی آن

های  توانند معشوقه نمی آشفته اینترنت رهاکنند؛ یاز شبکهتوانند خود را  نمی هرگز شوند و ای نیزحقیقتا گمراه می اما عده
 . دهند برعکس آنها را بر روابط زندگی خود ترجیح مینار زده و یا آنها را مهار کنند،جدید کامپیوتری خود را ک
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زمانی که از نزدیک شاهد روابط شوهران خود با ،اند،معتقدند  شوهرانشان قرار گرفتهمهری نی که مورد بیبسیاری از زنا
باور  هرگزاحب سبک در آرایشگاه بودند، ص دوست صمیمی دوره دبیرستان شوهرانشان و یا آن خانم اداره،جذابمعاون 
 . برای روابط عاشقانه با همسرانشان شده باشدردند که سیستم کامپیوتری شخصی آنها نیز تبدیل به رقیبی  کنمی

 : گوید هالی بوستن میفرانکی از ا
کنیم ولی به  یک خانه زندگی میرد ما هردو.دلیل خاصی نداردکردم، من فکرمی ماند و همیشه درخانه می)شوهرش(او"

فراموش کرده بود صفحه یک شب از روی اتفاق .گو کنیمم در یک اتاق صرف گفتآید که فرصتی را با ه ندرت پیش می
های بسیاری با او مکاتبه  های شخصی خودش را ببندد و من با مراجعه به آنها دریافتم که زن مربوط به کنترل ایمیل

ام و تالشمان بر این  گیری کار را به وکیلی سپرده پیدر حال حاضر،.پرینت گرفته و جلوی رویش گذاشتمتمام آنها را .دارند
ا هم مدته]کذایی[ست که از بین رفته و آن کامپیوترولی اعتماد میان ما خیلی وقت ای مرتفع گردد،وداست که مشکل به ز

 . "ای افتاده است دون مشتری در گوشهاست که ب
 :دگوی گرفتاری در اینترنت میاثر نده شناس پنسیلوانیایی و نویس  روانکیمبرلی یانگ

اند که بسیار دیر  کرده تعقیب می]اینترنت[ای مجازیها را در فض ان آنهایش شوند که زن زمانی متوجه میاین گونه مردان،"
 . "شده است

 :گوید دکتر یانگ می
 به تنهایعنی طرفین نوع صوری و مجازی نیست، طه عاشقانه از برقراری رابصرفادهد  آن چه رخ میبسیاری از موارد، در"

جایگزین ابراز محبت تر کرده وهمین مساله، درا عمیقت اینترنتی خواین افراد ارتباط عاطفی با دوس.کنند تبادل نام اکتفا نمی
 .شود نشان در منزل میو احساسات نسبت به همسرا

تر  متلقب) چه مرد و چه زن(انسانچه شم کامپیوتری بیشترباشد،هر.یک هنر استقانه الکترونیکی،اطالعی از ارتباط عاش بی
 Black( ریز محتوایی سایت بلک پلنت الو برنامه یتران ور.دارد  نگاه میظار دیگران مخفیشده و مسایل بیشتری را از ان

- Planet Love( گوید مییی سیاه پوست در آن عضویت دارند،میلیون آمریکادو سایتی که بیش از : 
به کنند تا  مستعاری است که افراد مجرد و متقلبان متاهل برای خود انتخاب می نام و شهرتبخشی از جذبه اینترنت،"

 ."واسطه آن موفق به برقراری ارتباط شوند
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 : گوید وی همچنین می
علت عمده . هستندولی درصدد کمی از اعضای ما متاهلرفی سایت به افراد متاهل نداریم؛ما معموال رغبتی به عرضه و مع"

 .ترین وسیله است و اینترنت مناسبآن این است که آنها مایلند خیلی محتاطانه و پاورچین پاورچین قدم بردارند 
 دوست داشته باشید، بیوگرافی و یا هر چیزی دیگری کهها، ید نحوه معرفی خود را با عکستوان شما میبه وسیله اینترنت،

کنید نه اسم شخصی خود،لذا قادر هستید با افراد  استفاده می)اسم مستعار(ه شما از نام کاربریجا کآناز.انتخاب کنید
ی دومی برای خودتان تشکیل گری نمایید و یا حتی زندگ بطه عاشقانه برقرار نموده و عشوهها را دیگری در سایر ایالت

. شوند و قاپیده می افتند ای باور نکردنی به دام می اغلب به شیوهکنند، می معرفی"باندجیمز"راکسانی که متقلبانه خود".دهید
 . متقلبانی وجود دارند که به قدر کافی زیرک هستند

وقه یاب شرکت شبکه برای خود تعریف نموده و یا هم زمان در چند سرویس اینترنتی معش ای در های چندگانه آنها هویت
 به با مشاهده عکس آنهااند، اینترنت سوار شده]صفحات[ آنها که بر امواج اعضای خانوادهدوستان و یا کنند، اما همسر، می

 سعی در به دام که با نگارش بیوگرافی اینترنتی،هستند ای مشکوک نیزه ی از زوجرخب.کنند راحتی دستشان را رو می
 . دارنداینترنتیهای  انداختن معشوقه

این متقلبان  رایجی که بسیاری از اشتباه معتقد است،-گو در منطقه شیکاگواتاق گفت مؤسس ارتباط زنده در،سیمسرابرت 
 .شناسند های مجازی را به خوبی می همالقات آنها با کسانی است که معشوققرارشوند، مرتکب می

اسامی مستعار مختلفی به کار گرفته اند، ی مخصوص مجردها بازدید کردهها ها از سایت ها مدت این گونه زوج":گوید او می
شوند که به دنبال فریب یکدیگر  هر دو متوجه میرسد، وقتی زمان رو دررو شدن آنها فرا می.اند ها با هم ارتباط داشته مدتو

 ".د قطع رابطه کنندنگیر تصمیم میآلود به هم، های غرض اند و بعد از چند ماه شهوت رانی و نگاه بوده

عامل برای برقراری ارتباط دائمی به چند ]مجازی[های  بر این باورند که تمایل زوج اینترنتیاتکارشناسان این نوع ارتباط
 آن هم برای همیشه کترونیکیگه داشتن کوره عشق مجازی العالقه فرد متقلب به روشن نترین آن، گردد که اصلی برمی
 .است
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یوی احتمالی را به تصویر دو نوع سناردیر عامل مرکز اعتیاد الکترونیک،م نیز شناس ناحیه پنسیلوانیا و وانردکتر یانگ،
 :کشد می

 : سناریوی اول
هایی که در  التدخ.کند تصدیق می اش یهای اینترنتی را در زندگ شخص متقلب نقش منفی و هدایت شده شیطنتخود 

 . فرجام کار را به مشاوره حقوقی کشانده استموارد، بسیاری از
 : سناریوی دوم

 . گیرد گیری از همسرش می زوج ناکام تصمیم به کنترل مستقیم و مچ
او همچنین معتقد ."آید گرایانه به میان میای پرخاشاین همان جایی است که برخورده": دهد دکتر یانگ چنین توضیح می

های عاشقانه  حتی ممکن است این ارتباط موجب فرو ریختن حرمتها شده وی ناپایدار،ها موارد خاصی از این ارتباطاست،
 . اینها فجایع غم انگیزی است د ویبه اعتقا.به قتل نیز منجر شودلکترونیکی،زنده ا
اتاق در]عاشقانه[ که مشغول گفتگوحالی رخ داده است اتفاق دراند و این گونه روابط،جان باخته هستند که در پی اینافرادی

 . نه در دنیایی واقعیاند، بوده) Chart Rooms(گفت و گو 
د و در دنیای واقعی قدم شون تر بلند می وقتی از پشت صفحه نمایش کامپیو- کم و بیش سرافکنده - متقلبان برخی
 . کنند درو میاند، اقع آن چه را کشتهویابند و در  آینده خود را تسخیر شده میزنند، می
های مجازی خود به کار  های متقلب برای به دام انداختن معشوقه گو کننده و رفند رایجی که بسیاری از این گفتت

تر از   کردهآرایشتر و  هایی جوان عکسآنها به جای عکس امروزی خود،.شان است پست کردن تصاویر قدیمیبندند، می
 . ارسال می دارند  را و زیبایی خوددوران اوج شادابی

زمانی که  شدند،های طرف مقابل بعد از این که اسیر حقهی مجازی تحقیق شده و بلند پرواز،ها بسیاری از این شخصیت
 . گریزند هایشان می پا به فرار گذاشته و شتابان به سوی خانهکنند، نزدیک مالقات می اینترنتی خود را ازیروهای زیبا معشوقه

 : گوید می) Black - Voices.Com( مدیر ارشدری کوپربا
 تنها -ای اطراف ما نیز وجود دارد ین همانطور که در د-ری وجود دارد امکان فریب کاگرچه در ارتباطات زنده اینترنتی،"

ی هستند که ها و مردهای تنهای زننیرویی که قادر است فقط با مختصر فشاری بر صفحه کلید،متقلبان را سرجایشان بنشاند،
 ". با این جماعت را دارندالتقاطآمادگی 
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 : کند کوپر توصیه می
یقی را برای امکان جستجو و تحقیق دقپیدا کنید،همان شبکه اینترنت،خواهید به وسیله اینترنت مونس و همدمی  اگر می"

 .کند شخاص تجاوز نمی خصوصی ا به حریمابزارها و امکاناتدر این صورت است که اینگونه .شما فراهم کرده است
آیا با ه تلفن او را چک نموده و ببینید،هم چنین شمار کنترل کنید که درست است یا خیر؟توانید آدرس منزل را شما می

 س مورد نظر همخوانی دارد یا خیر؟آدر
 قابل کنترل و یکی نیزحتی آدرس پست الکترون.باشد  که قابل استفاده میوجود داردکه مدارک و اطالعات فراوانی روی شب

 ."ز رفتن مراحل بعدی انجام پذیردها و پیش ا این کارها باید پیش از شکل گرفتن دوستی.بررسی است
توجه  بایدد،کار داشته باشنسرو)اینترنت(های دیجیتالی یرنگپروا تصمیم دارند با این خاستگاه ن که بیاما در مورد کسانی

همچنین باید .ه استعاشقانه اینترنتی برافروخته شد طریق ارتباط های ،ازهای طالق یک سوم پرونده کنند که آتش بیش از
 تا در دهد ن این امکان را میشود که به زوجی عرضه می بازار های جدید و ارزان قیمتی در که امروزه نرم افزاری بدانید
های  حتی نامه  وردهان را دنبال کتفاده همسرانشهای مورد اسکلید را کنترل نمایند،سایت ه ازصفحههای معینی استفاد زمان

 . نمایندو کنترل مرور ق پست الکترونیکی ارسال شده است،طریاکه ازای ر عاشقانه
نصب شده و به آسانی شود، ر از آن چه تصور میت افزار تعقیب کننده بسیار راحت متخصصان کامپپوتر معتقدند که نرم

 .سازد گیری متقلب را فراهم می مچامکان 
 :کند یق چت را این گونه گوشزد میارتباط از طرسیمز خطر

تواند  ید چقدر مهای صفحه کلی شوید که چند فشار مختصر بر دکمه فتند تازه به طور دقیق متوجه میازمانی که به دام ب"
 .دهید م سرمایه خود را از دست میزندگی با نشاط و تماهای این چنینی، متعاقب ارتباط .خطر آفرین باشد

م یک  با ی رانندگی در حال مستی و یا رقصیدن بر لبه به  شبیهیچیزانه اینترنتی به شدت خطرناک است،شقروابط عا
بیشتر فرو ه در ببرید اما وقتی مبتال شوید،با گذشت زمان،ممکن است برای چند دقیقه جان سالم ب.ساختمان است

 ".روید می
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