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مقدمه
ِرِنی االْشیآَء کَما ِهی«.1

َ
ُهَمّ أ

َ
»الل

در دهٔه اخیر، بشر با پدیده ای دست ساز مواجه شده که در حال گسترش بر همٔه ابعاد 
و مظاهر زندگی با فتح شیرین و پذیرش همه جانبه است. این فضا با مظاهر جذاب و 
بستر هیجان انگیز خدمات  این  زندگی است.  و عادات  رفتار  تغییر  آن در حال  متنوع 
جمله  از  فناوری  این  است،  معتقد  گرام  که  می دهد  ارائه  را  جذابی  و  سریع  متنوع، 
فناوری های دگرگون ساز است و قادر است همانند بعضی فناوری های پیشین خود که 
انقالب صنعتی را شکل دادند، دنیایی متفاوت از آنچه بوده شکل دهد. )گرام2، 1999: 11(

 فضای سایبر از حد برقراری ارتباط موقت که با اتصال3 کاربر شروع می شد و با انجام 
فعالیت های مورد نیاز کاربر، قطع ارتباط4 صورت می گرفت، به یک ارتباط دائمی تبدیل 
شده، گویی که جسانی برای زیست نوین شکل گرفته است. این جساِن نوپدیِد واقعِی 
از  زندگی  عرصٔه  مفاهیم  که  می دهد  شکل  را  جدیدی  دنیای  شده،  نامیده  مجازی 
اخالق، حریم خصوصی، روابط کاری تا سیاست، اقتصاد و فرهنگ را دستخوش تغییر 
می کند. در سال های آینده، جلوه های این عالم نوپدید با تجسیز انسان به مجموعه ای 
از ابزارهای پوشیدنی که حواس انسانی را مسخر خود نموده و به صورت مستقیم نیز بامغز 
انسان و دستگاه عصبی در ارتباط است، دنیای نوینی را متولد خواهد کرد که ساختۀ 

دست انسان است.

1. مرتضی مطسری؛ فطرت؛ »دعای منسوب به پیامبر اعظم ؟ص؟«؛ ص 74.
2. Grahm.
3. Connect.
4. Disconnect.
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با  تضاد  در  بعضًا  و  مغایر  تمدنی  و  فکری  فضای  پدیده،  این  شکل گیری  خاستگاه 
فرهنگ، اعتقادات و هدف زندگی انسان است. این فضا محاسن و آفات عدیده ای 
را به جوامع پذیرندۀ این فناوری تحمیل کرده است و به علت ماهیت جذاب و نوآورانۀ 
خود بستری را شکل داده که محتوای خارج از عالیق، فرهنگ و ارزش های یک ملت، 
به راحتی پذیرفته و عادت شده و روحیات فرد و جامعه را به سود خود تغییر می دهد. 
تعارض فضای سایبر شکل یافته به این صورت با اسالم ناب و انقالب اسالمی که در 
تعارض ذاتی با فرهنگ و تمدن غربی است، بسیار شدیدتر و عمیق تر از سایر ملت ها و 

فرهنگ هاست.
حاالت  از  فردی  حوزۀ  تا  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  حوزه های  در  تعارض ها  این   
روحی _ روانی تا اعتقادی و حاالت نفسانی امتداد دارد. چگونه است که فضای سایبر 
خدمات  ارائۀ  قابلیت  هم  است،  شدن  فراگیر  حال  در  اعجاب انگیزی  صورت  به  که 
اغواگری،  برای  شیطان  مدرن  ابزار  در عین حال  هم  و  دارد1  را  مردم  به  مفید  و  گسترده 

قدرت نرم،2 اطالعاتی و هژمونی جدید آمریکایی است.
انقالب  حرکت  با  سایبر  فضای  تعارضات  فسم  به  سایبر  فضای  ماهیت  کشف   
و  برهان  مبدأ  با  فصل  و  جنس  جمع  ماهیت  که  حیث  آن  از  می کند.  کمک  اسالمی 
نتیجٔه برهان است )فرامرز قراملکی، 1385: 169(، لذا پدیده با نیت و اهداف سازنده 
ممزوج است. در نتیجه ماهیت شناسی راه را برای جست دهی و بازآفرینی فضای سایبر 

هموار می سازد.
برای سیاست گذاری، جست دهی و مدیریت این پدیده، نیازمند فسم دقیق آن و درک 
و سازٔه  ذاتیات  فسم  از ماهیت شیء،  پدیده است. در مشی فلسفی، پرسش  ذاتیات 
پدیده است. این معنا از ماهیت به »ما به الشیء هو هو3« یعنی فسم توأمانی هستی و 

چستی پدیدۀ مورد مطالعه نزدیک است.
و اجتماع  انسان  فناوری،  از  این منظور تالش شده فضای سایبر که ممزوجی  برای   

1. اشاره به متن حکم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی 1390.
چقدر  هست،  جوان ها  دل  اغوای  برای  که  وسایلی  ز  امرو ببینید  »شما  فرموده اند:  رهبری ؟دم؟  معظم  مقام   .2
است... این ماهواره ها، این اینترنت ها، این انواع و اقسام وسایل ارتباطات، این ها دل ها را اغوا می کند، جذب 
می کند، از راه به در می برد، انگیزه های معنوی را در انسان سست می کند، شسوات را در انسان بیدار می کند« 
که از راه اینترنت و ماهواره  ز  )امام خامنه ای، 1390/6/17(. معظم له در بیانی دیگر فرموده اند: »شیطاِن امرو
و روش های ارتباطی مدرن و فوق مدرن سراغ شما می آید، حرف های مدرنی هم دارد؛ سخت افزارش را مدرن 
یق  تزر دارد،  ذهن  در  یش  تشو ایجاد  دارد،  عقیده  در  اخالل  دارد،  شبسه آفرینی  دارد.  هم  مدرن  نرم افزار  کرده، 

)امام خامنه ای، 1390/07/20(. ایجاد اختالف دارد«  ناامیدی دارد، 
3. آنچه حقیقت شی ء را بیان می کند.

ماهیت فضای سایبر   
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است، بر اساس مفسوم  شناسی و چسارچوب علل اربعه مورد بررسی قرار گرفته تا پدیدۀ 
سایبری به صورت دقیق فسم شود.

تسسیل  سایبر  فضای  به  کل نگر  و  جامع  نگاه  برای  را  راه  سایبر  فضای  از  تصویر  این 
بر مؤلفه های کلیدی و عینی  این ترسیم، سیاست گذاری مبتنی  پرتو  بتوان در  تا  کرده 
برای سایبر انجام داد. کتاب که با روش توصیفی، تحلیلی و تعلیلی به ماهیت شناسی 
کرده  تبین  را  شناخت  این  سه گام  در  است،  پرداخته  سایبر  فضای  هستی شناسی  و 
است. ابتدا معناشناسی فضای سایبر صورت گرفته است. بررسی الفاظ پدید آورندٔه 
بررسی  ارائه شده مورد  و مدل های  ویژگی ها  و  ارائه شده  تعاریف متنوع  فضای سایبر، 
ساختار  پیش ران،  بر  ناظر  سایبر  پدیدۀ  ی 

ّ
عل تحلیل  دوم،  گام  در  است.  گرفته  قرار 

فناوری و مناسبات اجتماعی صورت گرفته تا براساس این سه تحلیل، علت غایی نیز 
ترسیم شود. در گام سوم، مؤلفه های ماهوی و نحوۀ وجود سایبر اکتشاف شده است. 
این کتاب سعی دارد تبیین دقیقی از فضای سایبر برای سیاست گذاران و حکمرانان 

سایبری ارائه دهد.
در پایان از استادان، محققان و مؤلفان بزرگواری که از نتایج زحماتشان در تألیف این 
امیر  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  حضرت  به ویژه  شده،  استفاده  نحوی  هر  به  اثر 

غنوی تشکر وافر دارم. امیدوارم موفق و سالمت باشند.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا






