
 

 

ابتناء دکترین فضای مجازی بر تفکر اسالمی برای تحول در حکمرانی  
 مجازی کشور 

 1خواه احسان کیان

 چکیده
توسعه  رغم  دههعلی  در  کشور  مجازی  فضای  بر ی  مبتنی  کشور  مجازی  فضای  دکترین  گذشته،  های 

کثری های سیاستی در بهرهاعوجاج  باورهای دینی و مبانی انقالب اسالمی مشخص نیست. لذا گیری حدا
از منافع فضای سایبر و دفع تهدیدها و اصالح نقاط ضعف با افراط و تفریط همراه بوده است. نگارنده با  

و احادیث معصومین علیهم صوات اهلل   روش توصیفی و تحلیل و تمسک جستن از آیات قرآن کریم و سیره
فض دکترین  برای  اصل  چهار  از اجمعین،  برگرفته  اصل  چهار  این  است.  نموده  تدوین  کشور  سایبر  ای 

تفکراسالمی عبارتند از استقالل، استحکام، استذکار و استرشاد. تالش برای دستیابی به استقالل سایبر و  
ی به دهندهاستحکام ساخت درونی قدرت سایبری با رشد و تعالی ساختارهای فنی و اجتماعی شکل

کشور موجب بهرهفضای سایبر متعالی خو گیری اهد بود.  بکارگیری اصول اساسی دکترین فضای مجازی 
»فرصت از  پایه  تقویتاقتدارأ  با  مجازی  فضای  ترمیم »قوت  های«  بر  مبتنی  »تهدیدها«  کاهش  و  ها« 

ها  ها« خواهد شد و ابزار تحلیلی را در اختیار مدیران سیاستگذار و اجرایی کشور برای تنظیم برنامه »ضعف 
 راهم خواهد آورد. ف
 
گد کلی ، تفکر اسالمیان: واژ  دکترین، فضای سایبر
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 مقدمه 
کشور را با چالشدستانه جریان سیاستفضای سایبر با حرکتی خاموش و پیش های جدی روبرو  گذاری 

اند. زدهی سایبری گذاران بدون توجه به ماهیت این فضا دست به توسعه کرده است. مدیران و سیاست
به که  نبود  غربی  مصنوعات  سایر  همانند  سایبر  فضای  و اما  آن  سازندکان  فرهنگ  بین  انقطاعی  توان 

ای با فرهنگ و اخالقیات خاص گسترش داد. این مصنوع ایجاد کرد و مصنوع تهی از فرهنگ را در جامعه
گذشته،  فرهنگ و سبک کرجریان حداقل در بیش از بیست سال  ها  ده و باورها و ارزشزندگی را متحول 

که ذاتا ماهیت تحولجامعه را در حال تغییر دادن است. با این نگرش ساده زا و اندیشانه فضای سایبر 
توسعه مدیران  دست  در  دارد  فناوری فرهنگی  این  ذاتی  جذابیت  جهت  به  و  گرفت  قرار  پایه  فناورأ  گر 

ارزش و  دولتاجتماعی  باال،  اقتصادی  تافزایی  با  نیز  توسعه ها  در  را  فرهنگ  ی سایبر وجیهات ضعیف، 
ی سیاستی و دکترین ی سایبر با نگرش چند بعدی که نیازمند نظریه متاخر برشمردند و همزمانی توسعه

درآمدزایی سریع می مغایر  را  بود  اساس محقق توسعه  این  بر  دارد.  امتداد  این چالش هنوز  دانستند. 
کتشاف   تالش دارد مبتنی بر مفاهیم برگرفته از  قرآن و روایات، اصول بنیادینی را برای حکمرانی سایبر ا

تواند  ابزار تحلیلی را در اختیار مدیران بندی است مینماید. این اصول در در مفهوم دکترین قابل صورت
 ای  فراهم آورد. سیاستگذار و اجرایی کشور برای تنظیم و نظارت برنامه 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
 حقیق پیشینه ت

 ی منطبق با موضوع است. تحقیق فاقد پیشینه
 چیستی حکمرانی 
کردن و  Governance شده است.وضع   «Governance» حکمرانی برای لفظ بیان شیوه و حالت حکومت 

Government کردن است. حکمرانی  ابزار و نتیجه که با به مجموعه  1حکومت  ایی از فرایندها اشاره دارد 
(. ۱۳۹۸خواه،  گیرد )کیانهایی را برای حکومت کردن در دست میها و رویهنفوذ، سیاستاقتدار و    قدرت،
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کنترل است و با خلق و بازتولید قوانین، هنجارهای اجتماعی و اقدامات  وادی حکمرانی، وادی هدایت و 
انی برای حکمرانی نیازمند جهت و تنظیم غایت است. یعنی حکمر  ساختاریافته در ارتباط است. از طرفی،

و غرضی شکل می کمیت شرکتی گیرد. همانهدف  در حا که  و   1طور  بین سهامدار  روابط  تنظیم  هدف 
کثر منفعت و ارزش هیئت ، حکمرانی برای 2پایدار را برای سهامدار تحقق بخشید   مدیره است تا بتوان حدا

کلی می  دستیابی به تصویری مطلوب و افقی متمایز شکل گیرد. حال برای تحقق حکمرانی به قواعدی 
 ها شکل بگیرد و اجرا و نظارت شود. ها در قالب آننیاز است که سیاست
 چیستی دکترین  

که در لغت به  Doctrinaواژه دکترین از واژه یونانی » معنای تعلیم و درس دادن است « مشتق شده است 
آموزه و نظریه 22:  1395)خسروپناه و یزدانی فر، ( در تعابیر دیگر مکتب، آیین، اصول عقیده، سیاست ، 

هایی مانند مسلک،  ( ازنظر لغوی، دکترین در فرهنگ لغات فارسی با واژه  458:  1372آمده است )طلوعی،  
اندیشه )فرهنگ  (،  1134:عقیده، رأی، نظریه و فکر )فرهنگ عمید آیین و  آموزه، عقیده،  مکتب، نظریه، 

 ( مترادف است.  1544 :معین
 ابتدا در  همواره  سیاست، فلسفه و  فلسفه  میان ایواسطه نیروی معتقدند، دکترین، بوریک و  شفریتز 

 حقیقت گیرد. در می  نشئت دکترین از  خود نوبه به نیز  شود. سیاستمی ناشی آن از  دکترین و  آیدمی
است،  و  آلودابهام اغلب که  را فلسفه ین،دکتر کند عملیاتی را آن  و  گیردمی نظری   آن، دل از  تا می 

سیاستهایآن  .بیاید  بیرون خاص هاییسیاست تمامی  معتقدند   دکترین یک در  ریشه عمومی، ها 
بوریک) دارند مشخص و  فلسفه  ۲۹۲  -282:  ۱۳۹۰،  شفریتز  نیازمند  دکترین،  تبیین  برای  لذا  مضاف (. 

 های مبتنی بر واقعی را وضع نمود. موضوع مورد بررسی است تا بتوان سیاست
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 ( 288: 1390. تبیین الگوی سیاست گذاری بر مبنای رهیافت دکترینی )شفریتز و بوریک، 1شکل 
 فلسفه سایبر 

گرفته شده است. عالمه جوادی آملی معتقد  ی سایبر از تبیین چهار وجهی عّلی بهره  برای تبیین فلسفه
مولفه چهار  بررسی  فلسفههستند،  در  عّلی  مضاف،ی  مضاف  ی  فلسفی  تبیین  به  میمنجر  شود الیه 

گیرد. علت داخلی شامل (. در علل چهارگانه، علت داخلی و علت خارجی موردبررسی می ۱۳۹۵ )سوادی،
که   کند و حی یت قوه و استعداد شیء را تأمین می علت مادی و صوری است. ماده همان چیزی است 

واسطه آن بالفعل (. صورت، چیزی است که شیء به260:  1382شود )شیروانی،واسطه آن بالقوه میشی به
که وجود 261شود )همان،  می (. علت خارجی شامل علت فاعلی و غایی است. علت فاعلی علتی است 

یابد )همان(. علت غایی آن چیزی است که معلول او صدور میکند، و هستی معلول از  معلول را افاضه می
گیری ها برای یافتن علل داخلی شکلآید )همان(. علل اربعه دستگاه تحلیل پدیدهبه خاطر آن پدید می

بخش آن است. در حقیقت ماده و صورت پدیدآورنده شیء و فاعل و غایت پدیده و علل خارجی تحقق
 جهت دهنده پدیده است.

رکهدر  قأ سایبر )علت فاعلی(، معماری فضای های فضایرانی  مبانی و پیشاین مقاله علل اربعه در سه فک
گرفته است.  سایبر و صیرورت   آن )علل داخلی( و علت غایی فضای سایبر مورد بررسی قرار 
 ها فضای سایبر ران مبانی و پیش

که پرچمفضای سایبر در جغرافیای فکری و فلسفی غرب نضج یافته اس دار تمدن مدرن ت. این جغرافیا 
ها و اثرات فضای سایبر مؤثر خواهد بود.  هایی است که درک آن، در فهم ویژگی مایهغربی است دارای بن

با پشت سرنهادن رنسانس و عصر روشنگری و شکل  گیری انقالب صنعتی سیر تکامل صنایع و فّناوری 
گذاشت. بنیاد تمدن غرب مدرن بر سه  انگلستان و در پی آن انقالب سیاسی فرانسه ی پایهرو به توسعه 

گرایی دربردارنده گرایی بنا شد؛ معرفت  گرایی، فردگرایی و فن  ی فهم نوین از هستی، قضاوت در معرفت 
پایه بر  معرفت قضایا  علمی،  حقیقت  به  نیل  و  اسطوره  و  افسانه  از  گذار  فلسفی،  عقل  و  ی  شناسی 

از تقید و شناسی اومانیستی استهستی گذار انسان تابع به انسان مستقل و رها شدن فرد  ، فردگرایی 
گرایی گذار از زندگی ابزارمند به زندگی صنعتی و از تولید فیزیکی به  تعبد برای رسیدن به تعقل است و فن 

کرد. تولید مکانیکی است. در حقیقت تولید، از نظام ابزاری به شیوه  ی ماشینی تغییر 
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ی کلیدی مولفه  سایبر در اینترنت و خدمات آن قابل جستجو است. اینترنت به م ابه  تحقق عینی فضای 
که در ابتدا برای اهداف و مقصود خاص شکل گرفته است. پایان جنگ جهانی دوم و  فضای سایبر است 

کاربرد های متصل بهم بود. شکلای از شبکهگیری َاَبر شبکهآغاز شکل  شروع جنگ سرد،  گیری مفهوم و 
گستره بر فضای سایبر در  که  بود. تمدن غرب متجدد  که به غرب مدرن مشهور  قرار داشت  ی تمدنی 

است، استوار  معیارهایی  و  تکنولوژی  اصول  مجموعه  انقالب صنعتی  زندگی با  بر سبک  مبتنی  را  هایی 
های نگج   های نظامی و پیامد آنهماهنگ با تمدن غرب مدرن شکل داد که منجر به گسترش تکنولوژی

 جهانی اول و دوم شد. 
پیش سه  سایبر  فضای  پیش برای  است.  مشاهده  قابل  بعیدهران  متجدد ران  غرب  تمدن  سایبر  ی 

کله که شا مدرنیته را شکل داده است. هسته و مرکز این تمدن، فرهنگ ی مدرنیته و پست)مدرن( است 
که تعریفی مستقل از خداوند برای انسان کرده است. دکارت با بیان   و مکتب اصالت انسان است  عرضه 

گاهی و درك شخصی محدود انسان و وجود 38  -  37:  1381اندیشم پس هستم« )دکارت،  اصل »من می  ( آ
(. در حقیقت دکارت با پایه قرار 1392شخص او را مالك وجود اشیاى دیگر و همه حقایق قرارداد )حسنی، 

به انسان  وجود  معرفت دادن  محور  یقینی،  منزله  دهد میهای  ارائه  انسان  از  جدیدى  تبیین  کوشد 
اتفاقی 162ت    161:  1376)کیوپیت،   یا  باورپذیری به خالقیت خداوند  ورای  اومانیسم  تعریف  انسان در   .)

ک دانسته است و بودن شکل ، میزان، غایت و ریشه فهم و ادرا گیری جهان و هستی، انسان را تنها معیار
و  ارزش انسان  او تنظیم میهای اخالقی در نسبت  ازایناصالت  نه در وراى شود.  رو معیارهاى اخالقی 

شود و در ورای آن روز نو میشود. چون این تجربیات روزبهزندگی، بلکه در متن زندگی یافت و ساخته می
اندیشهنگرش  مابانه  سلطه  میهای  جهت ساز  نظریهشود،  نوع  این  تفوق  برای  خاصی  پردازی گیری 

کید بر بنا سازی معیارهای ارزشی و اخالقی سازی آن در پرتو سلطه رونق می  ایجادشده و اندیشه گیرد. تأ
رونده اومانیسم است. رنه شده آن، ناشی از همان نیروی پیشبر این تجربیات و دگرگونی خاص و هدایت

که به شکل نفي روح معاصر درآمده بود و چو ن گنون بیان داشته اومانیسم، نخستین صورت امري بود 
چیز را به میزان بشري محدود سازند ت بشري که خود غایت و نهایت خود قلمداد شده خواستند همهمي

گنون، مرحله به پست بهبود ت سرانجام مرحله کردند ) (. مدرنیسم 1372ترین درجات وجود بشري سقوط 
گیری مقررات که بر اومانیسم استوار است معتقد به نیست انگاشتن ساحت غیب و حقیقت قدسی، شکل
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داری بر اساس سلطه و استعمار و تخریب اجتماعی بر عقل اومانیستی و خارج شدن از مدار دین و سرمایه
در  به هستی  متجدد  غرب  تمدن  نگرش  و  به هستی  دینی  نگرش  کلیدی  تعارض  وجه  است.  طبیعت 

ن با فرهنگ و کمک گیری فناوری و همراهی آنسبت انسان با خالق قابل فهم است. این تعارض در شکل
کم بر غرب مدرن بر محوریت انسان مستقل استوار است.  از نتایج  کلی حا به نفوذ آن موثر است. روحی 

دقیق  تعبیر  به  و  اومانیستي  تفکر  عوارض  نسبيو  آن،  ذاتي  لوازم  معرفت تر  و  اخالقي  شناسي، انگاري 
معنایي در ید و تعمیق بحران بي انگاري، ظهور و شیوع سوفسطایی گری جدگسترش یأس فلسفي و پوچ

 تا(.ویژه در دو قرن اخیر است )زرشناس، بیادبیات و هنر وزندگی هرروزه مردمان غربي به
متوسطه شکلمبنای  است.   ی  مدرن  غرب  زندگی  سبک  با  هماهنگ  فناوری    ، سایبر فضای  گیری 

آرزوهفناوری کردن جهان به سمت  ای انسان است )فراسن و  های این عصر تالشی مداوم برای نزدیک 
که شکل2013همکاران،   آرزوهایی  تکیه(،  با  اومانیسم  مدار  در  و عقلگرفته  اخالقی  معیارهای  گرایی بر 

اومانیستی است. در حقیقت هدف  فناوری در عصر مدرن تغییر جهان به سمت امیال انسانی است. این  
که هم فرهنگجهت نیست، بلکه منشأ فرهنگ خاصی  مصنوع بشری خن ی و بی ساز است و هم است 

گستر .  فناوری عصر مدرن، با تعریف اومانیستی از انسان، استیال جویی قهرآمیزی را برای تسلط  فرهنگ 
زیستی های محیطبر طبیعت بنا نهاد. این سیر تکامل و تسخیر نفسانیت مدار بر طبیعت، منجر به بحران 

جای استدر  شده  جو  فرا  حتی  و  زمین  کره  نتیجهجای  افسارگسیخته  فناوری  این  کمیت  .  حا جز  ای 
کمیت   فناوری و اصالت بخشیدن به  فناوری در زندگی فردی و اجتماعی انسان را در برنداشته است. با حا

کمیت و فرهنگ آن منبعث از انسان فناوری و خدا انگاشتن  فناوری مدرن سرنوشت جامعه ی انسانی، حا
می مدار  نفسانیت  جوی  پرچماستیال  فناوری  حقیقت   در  همهشود.  منش دار  و  کنش  )بینش،  چیز 

 دیگر فرهنگ( برای فرد و اجتماع شده است.عبارتبه
، سیطره مبنای قریبه ایاالتی فضای سایبر آمریکا  ی فناوری تهاجمی  آمریکا است. وزارت دفاع  متحده 
شکل انعطافبرای  تحرک  قدرت  به  شکلدهی  به  اقدام  خود،  بپذیر  شبکهدهی  جهانی توزیع  ه  شده 

هاي تحقیقاتي پیشرفته )آرپا(  زیر نظر وزارت دفاع، ارتباط علم و فناوري گرفت. آمریکا با ایجاد آژانس پروژه
پاول باران  از مؤسسه تحقیق و توسعه امنیت ملي آمریکا    1962را با صنایع نظامي برقرار نمود. در سال  

هوا نیروي  همکاري  با  شد  موظف  نگهداري )رند(   و  حفظ  براي  روشي  پیرامون  را  تحقیقاتي  پروژه  یي 
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اي به انجام برساند. هاي فرمان و کنترل تجهیزات و ادوات نظامي و موشکي پس از حمالت هستهسیستم
که در صورت حمله هستهثمره این تحقیق پیشنهاد طراحي شبکه اي و نابودي شهرها  اي غیر متمرکز 

جویانه خواهد داشت. پاول باران در طرح تحقیقاتي خود چندین روش -الفيقابلیت پایداري و عملیات ت
ها  را معرفي را براي تحقق این شبکه ارائه نمود و در پایان طرح تحقیقاتي خود روش سوئچینگ بسته

های داخل ها( از طریق ایستگاهمبتنی بر پیام رسانی واحدهای کوچک اطالعات )بسته  نمود. این روش  
کام که توسط   1969پیوتری در بهترین مسیر موجود بین مبدأ و مقصد بود. در سال  شبکه  شبکه آرپانت 

با  آژانس دفاعي پروژه که  این هژمونی دفاعی  گرفت.  بود شکل  نهاده شده  بنا  هاي تحقیقاتي پیشرفته 
گرهآژانس اطالعات ملی آمریکا و پروژه شلون  لط بر امواج خورده است، به دنبال تسلط بر جوامع با تسی اک

 الکترومغناطیس است.
پیش بر  که  سایبر  سهبنای  و گانهران  مدرن  غرب  در  ریشه  که  است  روندی  حاصل  است،  استوار  ای 

ها دارد،  فناوری را هماهنگ با سبک زندگی خود شکل استیالیی جویی قاهرانه بر طبیعت و استعمار ملت 
نتیجه که  قدرتداده  خواهی  سلطه  جز  برآمده  ای  قدرت های  ندارد.  جوامع  بر  مدرن  غرب  از 

سلطه و  پیام  و  فرمان  انتقال  در  نگرش الکترومغناطیس  تغییر  و  ایاالتگری  سمت ها،  به  را  متحده 
 دهی فضای سایبر پیش برده است.شکل

پیش و  مبانی  دستاوردها، رانالبته  نافی  نه  دارد،  امتداد  سایبر  فضای  غالب  در  که  شده  احصاء  های 
اسالمی است و نه سیاست ناپذیری فضای سایبر   –حتوای تولیدشده مطابق فرهنگ ایرانی  ها و مسرویس 

گرفته توجه به جغرافیای فکری  را منتفی می گیری فلسفی شکل  –کند. بلکه تحلیل و استنباط صورت 
 ای تمدنی در درون فضا مشهود و غالب است. گیریفضای سایبر است که برخی امتدادها و جهت 
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 های فضای سایبر   ران. مبانی و پیش2شکل 

 معماری فضای سایبر 
مجموعه از  فناورانه  ساحت  است.  شده  تشکیل  اجتماعی  و  فناورانه  ساحت  دو  از  سایبر  از فضای  ای 

به شکلفناوری منجر  که  است  رایانشی تشکیل شده  ارتباطی،  اجتماعی های  و  فردی  مناسبات  گیری 
 شود.سایبرأ پایه می
 ای ساختار شبکه 

کلیدی فضای سایبر و تحقق بخش این فضا و جزء مقوم آن است. اینترنت یا  اینترنت یکی از وجوه 
کز داده و سرویس ها مجموعهی شبکهشبکه های ارائه خدمات است که ای از ارتباطات پرسرعت بین مرا

سلسله و  نظم  اساس  میبر  اداره  خاصی  المانشود.  مراتب  تضمینمجموعه  کلیدی  ی کنندههایی 
توسعه و  المانپایداری  از  است.  اینترنت  و ی  اینترنت  عملیات  و  پایداری  حفظ  بخش  دو  در  ها 

های اصلی دخیل در اند.  سازمانشدههای اینترنت تشکیلهای استاندارد ساز فنی و پروتکل مجموعه
کوسیستم گروه1(: )2010،  1جامعه اینترنت توان در زیر برشمرد )اینترنت را می  ا -ی استانداردهای توسعه( 

-( سازمان2(؛ )C3W)  3گستر ( و کنسرسیوم تار جهانIETF)  2ای فنی همانند کارگروه مهندسی اینترنت ه
کنندهه مدیریت  آدرسای  منابع  نامی  برای  اینترنتی  شرکت  مانند  جهانی  شمارهدهی  و  های  ها 

 
1 Internet Society, http://www.internetsociety.org 
2 Internet Engineering Task Force 
3 World Wide Web Consortium 
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گذارشده  گذارشده فعالیت  دارای )آیکان(  1وا وا شمارهای  مرجع  شامل  اینترنتهایی  ثبت   2ی  و  )آیانا( 
منطقه )3ایاینترنت  شرکت3؛  شبکهتأمین های(  زیرساخت  دامنه   4کننده خدمات  نام  مانند خدمت 

(DNS )5 6، عملگرهای شبکه ( و نقاط تبادل اینترنتIXP )7 . 
IP   منحصربه به  شماره  اینترنت  است.  شبکه  به  اتصال  برای  دستگاهی  و  سیستم  هر  اینترنتی  فرد 

که توسط مجموعه شود، وابسته است. در ها توسعه داده میای از سازمانچندین نوع استاندارد فنی 
کارگروه مهندسی اینترنت )ی پروتکلحوزه زیرساخت ی استانداردهای (، در حوزهIETFها و استانداردها 

راه دور اتحادیه بین -افزار سازمان ی استانداردهای سخت، در حوزه8(ITUالمللی مخابرات )ارتباطات 
)ه الکترونیک  و  برق  مهندسان  مؤسسه  نظیر  حوزه  IEEE )9ایی  در  نرمو  استانداردهای  افزارهای ی 

-ردازند. تخصیص آدرس پبه توسعه می  10(C3Wگستر )هایی نظیر کنسرسیوم وب جهانکاربردی سازمان
آیانا منطبق بر مشخصات  وسیلهای قرارداد اینترنت بهه شود. انجام می  IETFمنتشرشده توسط    IPی 

انداز شرکت کند. چشممتحده آمریکا اداره میآیکان وظایف آیانا را تحت قرارداد با وزارت بازرگانی ایاالت
اینترنت یک  جهان،  یک  )آیکان،    11آیکان  د2015است  نیازمند  ستگاه (.  اینترنت  به  اتصال  برای   IPها 

میمنحصربه تضمین  اینترنت  در  را  ارتباطات  و  پایداری  که  برای فردی هستند  درخواست  عمومًا  کند. 

 
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
2 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
3 Regional Internet Registries (RIR) 
4 network infrastructure services 
5 Domain Name Service (DNS) 
6 network operators 
7 Internet Exchange Points (IXPs,IXs) 
8 International Telecommunications Union (ITU) 
9 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
10 World Wide Web Consortium (W3C) 
11 One World, One Internet 
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 2( RIRای )( یا توسط ثبت اینترنت منطقهISP) 1کنندگان خدمات اینترنت ی ارائه وسیلهبه IPهای آدرس
 شود.ایجاد می 4یا ثبت اینترنت ملی 3محلی  یا در موارد محدود ثبت اینترنت

اجاره متصدی  دامنه  IPی  آیکان  با  دامنه  از و  است.  مشخص  زمانی  بدون  آنجاییی  معتبر   IPکه 
اینترنتی اتصال به شبکه جهانی معنا ندارد، پس اتصال فرد، سازمان و کشور تحت اختیار آیکان و بر اساس 

اختیار دسترسی به اینترنت، داشتن دامنه و حتی اتصال دامنه به ضوابط آن است و آیکان قابلیت سلب 
دارد.   را  خود  موردنظر  پایگاه  و  به  IPمحتوا  دامنه  اجارهو  درخواستصورت  اختیار  در  قرار ای  کننده 

کرده و با سازمان ملل نیز ارتباط مستقیم گیرد. ضمنًا آیکان تحت قوانین ایاالتمی متحده آمریکا فعالیت 
که تحت نفوذ ایاالتدارد،   متحده آمریکا است و با قوانین و تفسیرهای اما مشی سازمان ملل نشان داده 

حذف   و  اختیار  سلب  امکان  سلب    IPدوگانه  دارد.  وجود  نیز  کشور  دامنه   IPهای  و  معنای ها  به  ها 
کشور و غیرفعال شدن سرویس از اینترنت تحها است. عماًل بهره ازکارافتادن شبکه  ی  ت سیطرهبرداری 

آور بودن  رغم غیر الزام انداز »یک جهان و یک اینترنت« علیهای مرتبط آن است. با چشم آیکان و شرکت
شبکه   سلطهداشتن  وجود  دلیل  به  اما  جهانی  تخصیص  واحد  در  آیکان  وضع   IPی  قابلیت  دامنه  و 

کمیت سایبریها و سلب دسترستحریم جامعه اسالمی تحت   های سایبری وجود دارد و عماًل روال حا
 آید.ی آیکان درمیسلطه

 ایمناسبات شبکه
گسترده، روابط اجتماعی و مناسباتی  های محلی و شکلبا برقراری ارتباط بین شبکه گیری ارتباطات 

گرفت.شدهکه یا بسط داده  یا اساسًا مناسبات نوینی بود شکل  و  گذشته بود  این فناوری  ی مناسبات 
که انقالب های دگرگون ساز است و قادر است همانند بعضی فناوریفناوریی  ازجمله های پیشین خود 

گرام  .(11: 5،1393صنعتی را شکل دادند، دنیایی متفاوت ازآنچه بوده شکل دهد )

 
1 Internet Service Providers 
2 Regional Internet Registry (RIR) 
3 Local Internet Registry (LIR) 
4 National Internet Registry (NIR) 

 5 Grahm 
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درعین و  بوده  آن  از  متأثر  هم  و  گذاشته  تأثیر  مادی  جهان  بر  هم  مجازی  نوپدید  حال این جهان 
و   سرویس مستقل  ارائه  کاربران،  بین  ارتباط  قابلیت  ارزان،  نسبتًا  و  سریع  ارتباطات  است.  های پایدار 

گیری خدمات متنوع در فضای سایبر شده های مختلف منجر به شکلمتنوع، تبادل اطالعات با فرمت
اجتماعی ارتباطات  و  مناسبات  یاشکل  است.  حاالت  مجموعه  بروز  به  منجر  سایبر  فضای  در    گرفته 

بر  الزامات خاص خود است.  و  با اقتضائات  گویای عالم نوینی برای زیست،  که  این  عوارضی شده است 
کمیت سایبری«   –اساس سه کالن موضوع »از اطالعات محوری تا عامل محوری«، »از دولت   ملت تا فرا حا

کاربر فضای سایبر تا انسان سایبری« موردبحث قرار می  گیرد. و درنهایت »از 
 عات محوری تا عامل محوریاز اطال

ی محتوا در فضای سایبر  ی ارائهویژه وب تغییرات محسوسی در نحوهگیری اینترنت و بهاز زمان شکل
گرفته،   تغییرات صورت  بر اساس  کشیده شده    4ایجادشده است.  به تصویر  نسل وب توسط محققین 

گرفت، وب  1.0است. وب   ها فراهم آورد، ا برای اتصال انسانشرایط ر  2.0، با اتصال دادن اطالعات شکل 
دار و مشترک منظور ساخت وبی با پلتفرم معنی، دانش و برنامه به با هدف یکپارچگی بین داده  3.0وب  

وب   در  با   4.0است،  هوشمندی،  مسیر  همکاری  این  و  آمده  هم  کنار  ماشین  و  انسان  هوش  قدرت 
  (.2010، 2)مورگسان 1اندیشیدن و تعامل است 

 ( 23: 1394. روندهای وب )فیروزآبادی، 1جدول 
گی ارتباطی  ها روند وب  ویژ
 ارتباط دادن اطالعات  1وب 
 ارتباط دادن مردم  2وب 
 ها ارتباط دادن دانایی 3وب 
 ها ارتباط دادن هوش 4وب 

 
  4و وب   3زنی است. در مورد وب  گمانه نیست بلکه تاریخی، ذوقی و م علمی  های مختلف، تقسیتقسیم بندی وب به نسل   1

 زنی است. چون هنوز تحقق نیافته و گمانه
2 Murugesan 
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دقیق معنای  به  و  وب  هرچه  حقیقت  پیدا  در  توسعه  سایبر  فضای  با  میتر  انسان  حضور  کند 

افزاری و های هوشمند نرمکند و عامل و رفتار او را به شبکه منتقل می   1ای از حسگرهایی که فکر مجموعه
که در سطح شبکه و دنیای به هم تنیده شده عمل می کنند، جهان نوینی را شکل روباتیکی )فیزیکی( 

کمیت سایبری با دنیای نوی که انسان تحت حا کرد  کنش خواهند  که از باورها، منش و  های خاص فرا نی 
 گرفته، قرار خواهد داشت.جغرافیایی آمریکایی شکل

کمیت سایبر  -از دولت   ملت تا حا
در    -دولت ملی  کمیت  کرد. حا پیدا خواهد  ماهوی  تفاوت  ملی عصر مدرن  دولت  با  ملت سایبری 

کمیت سایبری جهانی را در حتر میفضای سایبر کمرنگ ال شکل دادن است. عوامل این شود و نوعی حا
کارکرد فضای سایبر برخواسته است )کیان  (.  ۱۳۹۸خواه، تحول از ماهیت و 

،  به دو علت پیشینه تاریخی در ایجاد و نیز احا  • کنترل فضای سایبر هژمونی آمریکایی در مدیریت و 
صورت مستقیم به هژمونبهیافته است. تبارشناسی اینترنت طه و رصد فضای سایبر وجود و توسعه

گردد و تأثیرات این اصل و نسب در ساختار و محتوی این ی و سلطه آمریکا توسط وزارت دفاع برمی
(. باید به خاطر سپرد که اینترنت یک فناوری خن ی و  169: 1389ی جهانی مشهود است )بل، شبکه

که آن را طراحصبها و تع داوریطرف نیست؛ بلکه همانند هر فناوری دیگری، پیشبی کسانی  های 
کرده و،  ی  کنترل فضای ارتبا 135:  1385اند )ارتش آمریکا( در این فناوری نهفته است )ابک (. این مدل 

کوپف این متحده، هدف محوری سیاست خارجی خود را در عصر ار دارد: ایاالتگونه بیان میطی را 
کمیتباطات باید پیروزی درنبرد بر سر جریان اطالعات جهانی   و تسلط بر امواج قرار دهد همانند حا

کوپف،   که مورد  37:  1997ت بریتانیا بر دریاها )روث  (. از طرفی خصوصیت تمرکززدایی شده اینترنت 
شود، بلکه از یک استراتژی نگیرد از یک هدف آنارشیستی ناشی نمیتحسین بسیار فراوانی قرار می

و،  . این تبارشناسی، ساختار و محتوی برآمده از هژمونی (171: 1385ظامی بدوی سر برآورده است )ابک

 
که قابلیت انتقال  ( مجموعهBrain Computer Interfaceواسط های مغز و رایانه )   1 ای از حسگرهای پردازش سیگنال هستند 

 سازد. ل و انفعالتش را به رایانه ممکن میگیری و فع تغییر و تحوالت مغز در تصییم
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ک است.ی امریکا بهو سلطه  وضوح در اینترنت و فضای سایبر قابل شهود و ادرا
کمیتی بر توانمندی • های اقتدار افزای جامعه، با گسترش فضای سایبر سه شناسایی و نظارت فرا حا

کشور دربردارنده سپذیر شده است.  ل و دسترس  های انسانی، فیزیکی، اقتصادی و رمایهجغرافیای 
که دارای طبقهسایبری است. این سرمایه کشور پرا در پیکره های آشکار یا پنهان است و  بندیها  ی 

کز تجمع سرمایهشده است.  کنده کز نظامی، مرا ه های انسانی مختلف، محل قرارگیری زیرساختمرا
افزای ک  ها در بستر جغرافیا است. عناصر اقتدار ی این سرمایهای فنی، سایبری و اقتصادی ازجمله

که با همگرایی درونی ابعاد انسانی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه شکل و استحکام می یابد، با گ شور 
شناسایی، ره ای روبرو خواهد است.  های نوین و پیچیدهسترش فضای سایبر این عوامل با چالش

تر خواهد  صر برای کشورهای مسلط بر فضای فّناورانه سادههای ملی در این عگیری و انهدام سرمایه 
شد. در حقیقت عناصر اقتدار آفرین در معرض شناسایی، نظارت و تغییر بوده و بالطبع آن دیگر قدر 

 زا و پایدار تداوم نخواهد یافت.ت درون
کمیت ملی و اقتدهای قابلپذیری و خسارتتهاجمات سایبری با تنوع، انعطاف • کشور را  تأمل، حا ار 

کمیت ملی در فضای سایبر است. هرچه زیرساتهدید می کندتهاجمات سایبری، چالش ملموس حا
، کشاورزی و..( بیشتر به سمت سایبری شدن حرکت کند، تهاج خت گاز های حیاتی کشور )برق، آب، 

سایبری   –ناپذیر برای کشور در سطح فیزیکی کننده و جبرانتر و همراه با خسارات فلجمات گسترده
امنیتی کشور را د  –شکل خواهد گرفت. این تهاجمات قابلیت مختل نمودن اقتصاد و ثبات سیاسی  
کمیتی کشور را دارد. کارآمدی تمام ارکان حا  اشته و حتی توانمندی فروپاشی و نا

ساز فردی و اجتماعی در حال میل  پذیری سایبری در مکان، زمان و تعامل عوامل هویتبا انعطاف •
گسترش فناوری اطالعات و ارتباواسطهاجتماعی است. به  –ها و تعلقات فرهنگی  به خارج از مرز  ی 

که پایه ا  ی ملت مانند فرهنگ و هویت ملی ر دهندههای تشکیلطات، فضایی به وجود آمده است 
کشو -کند. در هویت دیجیتالیتدریج متحول میبه سایبری دیگر تنها سرزمین، زبان بومی و محلی، 

، فرهنگ ملی و در حوزه موضوعات مختلف افراد را در اجتماعات سایبری تعیین نمی کند، بلکه منار
سارا میها  کند و هویت آنموضوعات مختلف افراد را دورهم جمع می  فع مقطعی، محدود و در حوزه

کاربر در خودساخته است که او را از تحوالت و تغییرات  زد. فضای سایبر بستری را برای ممزوج شدن 
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کاربر در حال شکل بخشیدن به هویت نوینی از خود اسزندگی اطراف فیزیکی اش دور نموده است. 
که در بستر فراجغرافیایی سایبر مبتنی بر ارکان هویت گیر ینی شکل مید –بخش عمدتًا غیر ملی ت 

 د. 
های جغرافیایی و مرتبط با موضوعات متنوع، طیف گوقفه آپلود، دانلود، جستجو و دادهپروسه بی •

که تجزیهای از دادهسترده ها ایجادکننده قدرتی سایبری در هدایت و موتحلیل آنها را فراهم آورده 
ها، اعتقادات و زندگی، بینش  ها، سبکدیریت جامعه است. این قدرت سایبری توانایی تغییر ارزش

که دادهدینی جامعه را با فضای سایبر دارد.    –تر هویت ملی  به معنای دقیق کاوی ، ساختوانمندی 
های عظیم تجم داده شده بر رویتارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازشگرهای پرسرعت توزیع

کند، الگوهایی را بر مختلف ایجاد می  ها در جوامع و جغرافیاهاییع شده از رفتارهای سایبری انسان
های جوامع برای دستیابی به اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی  ها و ذائقهای تغییر هویت، ارزش

که در اختیار دولت ملی در اداره و مدیریت جامعه تحت حاهموار نموده و قدرتی را شکل می دهد 
 کمیتش قرار ندارد.

خصیت آدمی بر دو ساحت تن و جان استوار بود ، روح تفکر بر اعدر جامعه پیش از مدرن ، بنیان ش  •
افزود، اینک روزگاری فرارسیده که واقعیت ذاتی و ماهوی انسان در قبال شتبار شخصیت انسان می

یءت و سودمندی اقتصادی او از یادرفته و فناوری انسان را به بردگی سوق داده است. این عقالنی
ای از زمان به آزادی انسان از سیطره کار سخت و فناوری است، در برههت ابزاری که تجسم عینی آن  

فرسا و چیرگی بر طبیعت انجامید ولی امروزه باعث شیء گونگی انسان شده و به ناظری بر عمطاقت
کرده است. ایجاد انگیزه گشته است و آفریده در مقابل آفریننده قد علم  کاذب برا لکرد آدمی بدل  ي 

و خالی نمودن   1هدفی که ثمره دوری از خدا که هدف اصلی خلقت انسان است و بیی ادامه زندگی 
شده در توهمات و خیاالت باط صورت پنهانصورت نمایان و یا چه بهزندگی از مخلوق بودن چه به

گرا لی که ظاهری قدسی دارد و از حقیقت به دور است، موجب سوق دادن انسان به نهیلیسم و پوچ

 
 ( 56)ذاریات/ لِیَْعبُدُونِ إِلََّا وَالْإِنسَ الْجِنََّ خَلَقْتُ وَمَا  1
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که غیرقابل مقاومت و ا یی شده است. ا ین انسان مدرن هویتش را از تمایالت غریزی و لذت جویانه 
فضای سایبر با این شر گرای خود غافل شده است. ناپذیر است اخذ نموده و از هویت آخرتجتناب

 شدن و نظم نوین جهانی غرب و آمریکایی شده است. ایط موتور محرک جهانی

 
کمیت و هویت ملی و اثرات کلیدی آن )کیان  . فضای سایبر و چالش راهبردی پیش3شکل  روی حا

 (    ۱۳۹۷خواه، 
کاربر فضای سایبر تا انسان سایبری  از 

ویژه با اختراع ایمیل و در پی آن وب، میلیاردها ی جهان و بهگیری ارتباطات دیجیتالی به گسترهبا شکل
کاربر این فضا شدند. فضای سایبر از حد برقراری ارتباط  غ از نژاد و افق جغرافیای خاص خود،  انسان فار
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گرفت، صورت می  2های موردنیاز کاربر قطع ارتباطشد و با انجام فعالیتکاربر شروع می  1موقت که با اتصال
وکار تا سرگرمی را پوشش  ی نیازها را از کسبشده گویی که همه بودن تبدیل  3یک ارتباط دائمی و برخط به  
، کاربر به جهانی فراتر از مرزها درزمانی بهمی ی فشردن کلیدی و حرکت اندازهدهد. با سیطره فضای سایبر

کاربر دیروز فضای ای شده به سیر میشود و در درون اطالعات متنوع شبکهماوسی متصل می پردازد. 
سایبر در حال بازتعریف انسانیتی از جنس و درون سایبری است، که در حال تحول و تغییر زندگی و مسیر 

 زندگی اوست.
-ی خانواده، دوستان و همسایگان محو مخدوش میتمایز میان محیط زندگی و فضای چهره به چهره
مجازی نام  به  سایبر  فضای  کاربر  هویت  خود، اششود.  از  شده  کارتونی  و  آواتاری  یا  و  خیالی  تصویر   ،

و موقعیتمندیعالقه ،  ها  )نایر از خود دارد، محدودشده است  که  و دروغی  این 3:  2010های راست   .)
، هویت در بستری شبکه شده، رشد و قوام می یابد. سایبری شدن انسان و بازتعریف او در فضای سایبر

های پوشیدنی، دهد که مزین و وابسته به فناوری سایبر خواهد بود. گجتای را شکل میانسان فناورانه
غیراز فضای طبیعی شده است. این ظهور سایبری به علت وجود موجب بروز و ظهور انسان در فضای به

کنترل دارد. با ی فناوریمجموعه های پوشیدنی و نظارتی بر رفتار و فکر انسان سایبری شده نظارت و 
گسترش تکنیکهای عظیم در حیطهادهگیری دشکل کاوی بر خط، مجموعه های دادههای رفتاری و 

بینی پذیر نموده است. انسان شکل یافته از بدن، حواس و تفکر تحت رفتار و سکنات این انسان را پیش
کرده است. گونه به انسانی سایبری بدل شده که احواالت خاص خود را پیدا  تأثیر این فضای عالم 

پردهشری   بر  زندگی  کتاب  در  میتارکل  تشویق  را  ما  »اینترنت  داشته:  بیان  نمایش  به ی  که  کند 
، انعطاف ، متکثر ، در حال تکوین، غیرمتمرکز پذیر و همیشه در حال خودمان چونان موجوداتی تغییرپذیر

که می کنیم، اینترنت آزمایشگاه مجهزی است  ه ساخت توان در آن خود را شکست و دوبارپیشرفت نگاه 
کرد، این مشخصه زندگی پست و شخصیت (. اینترنت 1995،  4مدرن است« )تارکل های جدیدی را تجربه 

کند، پری بارلو معتقد است »قلمرو الکترونیک دنیایی کند را حذف میها تحمیل می محدودیتی که بدن

 
1 Connect 
2 Disconnect 
3 Online 
4 Turkle, Sherry 
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که همه که بدناست  آنجایی نیست  تند«؛ در چنین هایمان هسجا هست و هیچ جا نیست. اما حتمًا 
از بدن فقط جسم فیزیکی بادست وپا و قابلیت حرکت در جهات مختلف نیست، بلکه  معنایی، منظور 

که به اشیاء موضوعیت می بخشند و مواضع نومیدی یا مشقت را فراهم شامل اخالق و احواالتی است 
دربردارندهمی بدن  گفتارها  این  در  آسیبآورد.  و  محدودیت  نمودهای  تمام  است پی  انسان  ذیری 

فضای 7:  1382)دریفوس،   در  خود  بدن  بدون  انسان  که  آورده  فراهم  را  امکان  این  سایبر  فضای   .)
که ما مخلوقاتی را از بیت  ها و اجتماعی حضورداشته باشد؛ در حقیقت، سایبر این امکان را فراهم آورده 

که با سرعت نود به اینبایت (. این هیجان از بدن سایبری 219:  1389روند )بل،  سو میسو آنها ساخته 
سر روشن میبا این جمله که انسان در دام تودهی اک گوشت و پوست نامیده  ی بیشود  که  ارزش مادی 

گیر افتاده است )بیمی کاربران 248:  1996،  1. اسر شود  (. ارتباطات دیجیتالی این امکان را فراهم آورده تا 
بدن )و هویتاز  واقعهای  زندگی  الپتون  ها(  بسازند؛  نو  از  دیجیتالی  در فضای  را  و خودشان  رهاشده  ی 

، خالص  در رابطه 2معتقد است: »رویای فرهنگ سایبر رهایی یافتن از این گوشت و تقطیر شدن  ای تمیز
آلوده به  3و غیر  این  کامپیوتری است«،  گیبسون است )بل،  با  فناوری  : 1389نوعی »توهم مورد وفاق« 
220-221.) 

که در حال شبکهنیای محصورشده با فناوریدر د ای  ای شدن است، دیگر لحظههای جذاب و فریبنده 
فناوری مدرن افسارگسیخته از انسان جدا نیست. در هر فضا نوعی  فناوری ما را محصور خود نموده است.  

ب و مسافر  انسان به خالق خود  و پاسخگو بودن  فراموش نمودن مکلف بودن  در فناوری در حال  ودن 
بریده و  به دنیای مادی است. در حقیقت فضای سایبر داروینیسم عملی  را  از خالق خود  انسان  شده 

توان دور نمودن انسان از هویت ملکوتی خود با ترین چالش فضای سایبر را مینمایش آورده است. اصلی
از تمدن غربی را به شمار آورد. شکلنمایش جلوه که هاگیری هویتهای رنگارنگ،  ی مجازی و عاریتی 

کشاند. اعتماد و حس نزدیکی ریشه در حقیقت ندارد، کاربر و روابط اجتماعی بین کاربران را به چالش می
به سایبری  اجتماعی  روابط  میدر  کاهش  داشت.  شدت  نخواهند  یکدیگر  به  اعتمادی  کاربران  و  یابد 

 
1 B.B.Ser 
2 distill 
3 uncintaminated 
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ار یک ُبعد از نفسانیت اوست. این انسان دآورد که پرچم های مختلفی از خود به نمایش درمی هرکسی من 
شود که از خود و از مسئولیت خود غافل خواهد های عاریتی و مجازی خودساخته گم میچنان در منآن

 شد.
 اهدا  فضای سایبر 

ی به این فضا و ساحت کالبد و مناسبات های شکل دهندهرانشده که از پیشفضای سایبر با ابعاد بیان
کند که صیرورت و مسیر فضای سایبر وضعیت استخراج شده است، اهدافی را برای فضای سایبر دنبال می 

 کند. موجود را مشخص می
د و هژمونی  آمریکا  تمدن غرب مدرن،  از  برخاسته  منابع شکلفناوری  تغییر  تولید قدرت فاعی،  و  گیری 

مبتنی بر شبکه و اطالعات، استانداردسازی جهانی در سطح اینترنت در بعد ارتباطات و محتوا سازی، 
ی بقاء در آینده، قدرت سایبر باقابلیت هدایت و تغییر جوامع، فناوری سایبری قدرت درونی سایبری الزمه

دهنده به شکل  IPهای توزیع و تولید محتوی و  یری و تفوق َاَبر شرکتگ مرتبط با مکان جغرافیایی، شکل
سلطه و  نشانهژمونی  آمریکایی  و  فراملی  توانمندیدهندهی  و  منابع  بر  راهبردی  اشراف  های ی 

 ها است.اقتدارافزای جوامع توسط آمریکا و ابرشرکت 
شکل سایبری،  مناسبات  و  روابط  هسته  اومانیسم  و  مدرن  غرب  تجمع گتمدن  با  متصل  جهانی  یری 

گریزی، هویت متغیر و متناقض، برده سازی سایبری، قدرت سایبر سرویس و داده، سطحی  نگری، آینده 
تر از جهان گیری جهانی بزرگسازی غربی با سایبرشدن، شکلباقابلیت هدایت و تغییر جوامع، جهانی

شکل شرکت حقیقی،  َاَبر  تفوق  و  محتگیری  تولید  و  توزیع  سطح  های  در  جهانی  استانداردسازی  و  وی 
بر   -سازی سبک زندگی غربی  ی جهانیدهندهاینترنت در بعد ارتباطات و محتوا سازی نشان آمریکایی 

 ی فضای سایبر است.پایه
معنای جهت به  رهاین  را  مناسبات فضای سایبر  غالب  بلکه  نیست.  تمام فضای سایبر  و  تام  گیر گیری 

فکری   می فلسفی    –جغرافیای  غربی  پیشینهتمدن  دلیل  به  غالب  این  شکلداند.  تاریخی  و ی  گیری 
پذیری های اخیر سیاستشده در سالگسترش فضای سایبر در غرب است. البته برخی اقدامات انجام

 فضای سایبر را نمایان ساخته است که نیازمند استحکام هدفمند و گسترش سطح نفوذ است. 
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 . علت غایی فضای سایبر 4شکل 

 
 اصول حرکت جامعه اسالمی

حال پس از بررسی صیرورت سایبری، نیاز به الگویی است که اصول حرکت و تعالی جامعه را در دستیابی 
کند. اصول رشد اجتماعی انسان و حرکت و هدایت را می  گروه به حیات طیبه مطلوب ترسیم  توان سه 

کرددسته ایمانی اصولی    .بندی  اخوت  ایجاد فضای  در  که  اصولی  دارد،  نظر  افراد  به هدایت  بیشتر  که 
می دستراهگشایی  و  آنکند  رعایت  که  اصولی  میآخر  جامعه ها  و  فرد  استقالل  و  استحکام  به  تواند 

 :(1390)غنوی،  بیانجامد
 دسته یکم. اصول ناظر به هدایت

ها به چهارراه انتخاب و د است. هدایت رساندن انسانهدایت امری فراتر از ارائه اطالعات و آموزش افرا
کشیدن انسان ی زندگی ها از چنبرهنمایاندن عاقبت هر مسیر است. تحقق چنین امری نیازمند بیرون 

 آفرین است.ها با سؤاالتی اساسی و تحولطبیعی و مواجه کردن آن
 ها . رعایت حق انتخاب انسان1اصل 

سوی کند تا انسان در این گزینش بهقت انسان دارد و دعوت دینی تالش میاختیار و انتخاب ریشه در خل
انسانبهترین خلقت  شکل  با  دعوت  این  بردارد.  گام  این   ها  به  جز  دین  اولیاء  و  است  هماهنگ 

گاهانه انتخاب کند و برخیزد و میان اندیشند که راه را نشان داده و از بیراههنمی ها حذر دهند تا انسان آ
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کند،  شکر و  َکُفورًا، ما راه را به او نشان دادیم ، خواه    کفر یکی را انتخاب  ا  ّمَ رًا َو إک کک ا شا ّمَ بیَل إک ناُه الّسَ ا َهَدیأ ّنَ » إک
گردد ( یا ناسپاس!  کر باشد ) و پذیرا   «. 1شا

گر چه بدیهی به نظر می رسد اما وفاداری به آن در عمل سخت و دشوار است. باید موانع فهم این نکته 
ها، خود انتخاب های پیشاروی را نشان داد، اما درنهایت باید اجازه داد که انسانو انتخاب را کنار زد و راه

 .  ای که خدا در اصل خلقت آزادی به انسان داده استکنند؛ همان اجازه
کنار زدن موانع انتخاب 2اصل    . 

، محیط و آموزش بخشی از عوامل گسترده  ای موانع انتخاب هم فردی و هم اجتماعی است. وراثت، غرایز
کرده  که شخصیت فرد را شکل داده و او را در خود محصور  همه آید تا آدمی را از ایناند. دین می هستند 

همه، باز راه را خود انتخاب کند. در برابر دعوت دینی تا او بتواند بااینها آزاد کند  فراتر ببرد و از این زندان
گیرد. دعوت به بندگی خدا و رها شدن از اسارت اربابان دنیا دعوتی موانع انتخاب اجتماعی نیز قرار می

؛ نیست که صاحبان دنیا بتوانند از کنار آن عبور کنند. این پیامی است که دشمنان بسیاری خواهد داشت
می درخطر  را  خویش  ظالمانه  روابط  و  اجتماعی  برتری  که  دینی دشمنانی  دعوت  برابر  در  و  بینند 

ُفُسُهمأ ایستند. قرآن از رفتار قوم فرعون با موسی اینمی نأ
َ
ها أ َقَنتأ َتیأ ها َو اسأ گونه یادکرده است: »َو َجَحُدوا بک

گاهانه و با وجود یقین انکا ا، او را آ مًا َو ُعُلّوً  «. 2که ظلم را و برتری خود را پاس بدارند ر کردند به خاطر اینُظلأ
 . آغاز از استعدادها 3اصل 

با قدر و اندازه که برای همگان مطابق  های وجودی تدارک شده است »َو هدایت نیازی است همگانی 
َر َفَهدى، ذي َقّدَ  4دار شده ین را خدا عهده«.  این هدایت و تبی3گیری کرد و هدایت نمودکه اندازهو همان  اّلَ

گرفته  اند. اما همگان آمادگی یکسانی برای پذیرش و جانشینان خدا بر زمین این مسؤولیت را بر دوش 

 
 ۳ سوره مبارکه انسان، آیه شریفه 1
 14 سوره مبارکه نمل، آیه شریفه 2
 ۳ آیه شریفه سوره مبارکه اعلی، 3
نا َبیاَنُه   (،12)لیل،  به یقین هدایت کردن بر ماست  ان علینا للهدی ،  4 ّنَ َعَلیأ ( بر عهده ماست  ،  ُثّمَ إک سپس بیان و )توضیح( آن )نیز

 (.19)قیامت، 
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ها کاوید تا شاهد  هدایت ندارند؛ برخی سرشار از طلب هستند و لبریز از سؤال، اما برخی دیگر را باید مدت
یاف پاسخ  این،  بر  افزون  نشانهتهجوشش قطره سؤالی شد.  دیدن  با  گروهی  نیستند؛  نیز همسان  ها  ها 

گرفتار ها به آرامش می کشانند و برخی دیگر با پاسخگذارند و دیگران را نیز به راه میراه میسربه رسند و 
و باز خبر   1تواند صدای خود را به گوش مردگان برساندکه او نمی  شوند. قرآن به رسول خبر دادهرخوت می

گم  داده از  جلوگیری  به  قادر  او  نیست که  کورها  می  2گشتگی  پشت  که  هنگامی  کرها  را و  او  پیام  کنند 
که با تالوت آیه3نخواهند شنید  کند  کسانی آغاز  های  ها و بر خواندن نشانه. رسول باید دعوت خود را از 

 .   4رابر حق تسلیم و پذیرا هستندورزند و در بها ایمان میخدا دچار تحول شده و به این آیه 
، رسول باید از کسانی آغاز کند که از او میبیانبه ورزند های حق ایمان میشنوند. کسانی که به نشانهدیگر

شود و تبلیغ ها تکثیر میشان دستبخش است و با همراهی و پذیرای حق هستند. شروع با اینان نتیجه
و   یابد. استعدادیابی برایوسعت می که طالب حق هستند  کسانی است  حرکت دینی به معنای یافتن 

سالمت نفس و نشده و بهتسلیم در برابر آن. این استعداد بر اساس ضریب هوشی و یاقوت حافظه تعریف 
 آمادگی برای هدایت ربط دارد. 

 . دعوت به عبودیت 4اصل  

 
لَا    (،22،  فاطر )  اند برسانى توانى سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفتهو تو نمى  ،ما أَْنتَ ِبمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ  1 إِنَّكَ 

 (.80)نمل،  نی  توانی سخنت را به گوش مردگان برسامسّلمًا تو نمی، تُسْمِعُ الْمَوْتىَ
گمراهیشان برهانی و نیز نمی ، وَ ما أَْنتَ ِبهادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ  2  (.81)نمل،  توانی کوران را از 
نمل،  )  خوانى!كنند فراگردانند و پشت مىتوانى كران را هنگامى كه روى برمىو نمى،    و لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدِْبرِینَ   3

80 .) 
تو فقط ميتوانى سخن خود را به گوش كسانى برسانى كه آماده پذیرش ایمان    ،إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ یُؤْمِنُ ِبآیاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ  4

 . (81)نمل،   به آیات ما هستند و در برابر حق تسليمند!
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-تواند تا خدای بیشده که میدهای آفریگونهاست. انسان به  2و هدف دعوت  1عبودیت غایت خلقت 
گام بردارد و این سلوک بی  که در این مسیر با تکیه نهایت را میپایان، قدرت و علمی بینهایت  بر طلبد 
توان رسید. ترسیم چنین سلوکی احاطه بر انسان و بر راه او را نیاز دارد و  توان محدود خویش بجایی نمی

کرد. عبودیت یعنی بر طبق امر او حرکت کردن و ن نمیاین ترسیم را جز از خدای محیط مهربا توان توقع 
های دیگر و سر سپردن به خواست او است. اولیاء خدا جز به بندگی خدا  ی آن رها شدن از دغدغهالزمه

کنند؛ دعوت به زهد و عبادت، به جهاد و شهادت و به اصالح و خدمت هنگامی پذیرفته است دعوت نمی
از این ریشه از   که  او برخیزد و  از امر  که  کار دیگر هنگامی ارزش دارد  یا هر  برخیزد. زهد، عبادت، جهاد 

کمیت های دیگر خالیانگیزه کمیت غیر خدا است و تن دادن به حا شده باشد. عبودیت تن زدن از حا
و چه خدا. در هدایت اولیاء خدا آن رهایی و این تعبد هر دو مطلوب است چه در رابطه انسان با خودش  

که در درون و در جامعه جای در روابط اجتماعی. عبودیت در این معنای وسیع، نفی بت هایی است 
های مختلف اند. این نفی متناسب با شرایط فرد و سازمان اجتماع او به شکلو قدرت را قبضه کرده  گرفته

دیت در جنبه اثباتی نیز های متفاوتی به هدف خود خواهد رسید. تحقق عبوخود را نشان داده و از راه
در  و جایگاهشان  آمده  الهی  در دستورات  آنچه  تمامی  تا  است  مراحلی  و طی  تمهید مقدمات  محتاج 

گردد.   موازین مشخص  شده در روابط فرد با خود، دیگران و اشیاء محقق 
 . آموزش احکام و موازین 5اصل 

گزینهپس از روشن شدن راه که همرها و مشخص شدن  کسانی  گزینند در اهی رسول )ص( را برمیها، 
بهره  موازین  از  و  کتاب  از  او  شد کنار  خواهند  نه  3مند  خدا  اولیاء  بیاموزند.  را  زندگی  رسم  و  راه  فقط تا 

 
 (56)الذاریات،   من جنّ و انس را نيافریدم جز براى اینکه عبادتم كنند ،بُدُونِوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِْنسَ إِالَّ لِيَعْ 1
خداوند، پروردگار من و شماست او را بپرستید )نه من، و نه چیز دیگر را(!    ،إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ  2

 (   51عمران، )آل این است راه راست!«  
بَ  3 نا ُرُسَلنا بکالأ َسلأ رأ

َ
مک  ناتک ّیک َلَقدأ تاَب َو الأ کک نا َمَعُهُم الأ َزلأ نأ

َ
َحدک  ُقوَم یَ لک  زاَن یَو أ َنا الأ َزلأ نأ

َ
طک َو أ سأ قک لّناسک   دٌّ یَبأأسٌّ َشدک  هک یفک  َد یالّناُس بکالأ ُع لک َو َمنافک

َلَم یَ َو لک  ُصُرُه یَ اهلُل َمنأ    عأ َغ   نأ الأ ّنَ اهلَل   بک یأ َو ُرُسَلُه بک ّىٌّ َعزک   إک ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و   ،زٌّ یَقوک
کردیم تا   که در آن نیروى  میزان )شناسایی حّق از باطل و قوانین عادالنه( نازل  کردیم  مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل 
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جانشین رسوالن الهی در ارائه بینات هستند بلکه آموزش راه و رسم زندگی را نیز بر دوش دارند؛ آموزشی 
 ایط و نیازها شکل بگیرد.تدریج و متناسب با شرکه باید به

کردن زمینه گردان و فراهم  کمیت حق جز به تربیت شا کار برای  انجام این وظائف در شرایط حا های 
کار با دشواری کمیت طاغوت و وجود حساسیت نسبت به امام ادامه  های  ایشان نیازی ندارد اما با حا

پیچیده و ظریفی که راهی در این فضای دشوار  کند؛ تدابیر  ای را طلب میبسیاری مواجه شده و تدابیر تازه
و ناهمساز باز کند تا بتوان بارها را بر دوش گرفت و جریان دعوت رسول را تداوم بخشید. اوج این پیچیدگی 
هدایت  جریان  مدیریت  و  قرارگرفته  غیبت  پرده  پس  در  امام  که  کرد  باید جستجو  درجایی  را  ظرافت  و 

 صورت آشکار امکان ندارد. به
 . تداوم امکان انتخاب 6ل اص

گذارد اما    دعوت دینی با تالوت، تزکیه، تبیین و تعلیم هر آنچه برای شروع موردنیاز است در اختیار می
جاذبههوس وسوسهها،  و  میها  و  ها  رسول  این  برویاند.  را  انحراف  درخت  و  بکارد  را  غفلت  تخم  تواند 

بر عهده را  تذکر  که وظیفه  او هستند  به   1دارند جانشینان  و  انسان  به جایگاه  با توجه دادن به خدا،  تا 
که به راه آمدههای در انتظار زمینهآینده ها را درراه حراست های انحراف را بخشکانند. این تذکرهاست 
 گرداند.و ادامه را ممکن می 2کندمی

که با  کنند. این اوایستند و راه خدا را سد میدشمنان دعوت دینی در برابر آن می لیاء خدا هستند 
ها را باز و کید  بستکنند. این تدبیرها بنها امکان انتخاب درست را برای مردم حفظ میتدبیرها و تدارک

 کند.  دشمنان را خن ی می
 دسته دوم. اصول اخوت ایمانی 

 
کسی او و رسوالنش را یارى می آنکه او را ببینند خداوند قوّى و  کند بیشدید و منافعی براى مردم است، تا خداوند بداند چه 

 (25)حدید،  ناپذیر است شکست
 ( 21)غاشیه،  اى!فقط تذّکر دهندهپس تذّکر ده که تو ، فَذَكِّرْ إِنَّما أَْنتَ مُذَكِّرٌ 1
 ( 55)ذاریات،  بخشدو پیوسته تذّکر ده، زیرا تذّکر مؤمنان را سود می ،تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى 2



  186     کشور  یمجاز یتحول در حکمران یبرا یبر تفکر اسالم یمجاز یفضا نیابتناء دکتر

 

طلبد؛ اصولی ساختن روابط اجتماعی بر اساس مبانی و اهداف دینی، رعایت اصول خاصی را در عمل می
آن دل  از  میها شیوهکه  به دست  برخورد  مختلف  بههای  را  راه  متفاوت  در شرایط  و  اهداف آید  سوی 
 کند.   مشخص می

 . حراست از اخوت و تعمیق آن 7اصل
گذشته از تحول فردی به تحول در روابط میان انسان  که زندگی فرد  دعوت دینی  ها نیز نظر دارد. تحولی 

زند و رفتن خواب از چشمی، خواب را از چشم دیگران برباید و رنج کسی دیگران  ان گره میرا به زندگی دیگر
 .    1را نیز به التهاب و تالطم درآورد 

و در دغدغه انسان  نگاه  تغییر در  به معنای  ایمان  و عالقه ظهور  که ها  کسی است  و مؤمن  های اوست 
کرده است.  و دشمنیها  شده و دوستیتحول در نگاه و در احساس او تثبیت هایش را متفاوت از گذشته 

-های از زیباییداند و او را جلوهدارد؛ زیرا همراه و همکار خود میمؤمن، برادر مؤمن خویش را دوست می
می دلهای  آن  به  که  در بیند  و  یکدیگر  به  مؤمنین  احساس  و  عاطفه  در  دوستی  این  است.  بسته 

که اینان با همه تفاوتگذارد چنانمیرفتارهایشان نسبت به هم عمیقًا اثر   گویی  هایشان اعضاء یک که 
که پایه را برای حقوق و تکالیف مؤمنین نسبت به یکدیگر پیکرند و این محبت عمیق است  ای استوار 

 هایی هستند از این یگانگی و یکی شدن. کند؛ حقوقی که همگی جلوهایجاد می
 ها ها و ظرفیت. رعایت ضعف 8اصل 

که   2هاست و میزان آن متناسب با توانایی است. ت بر پایه دادهمسؤولی تکلیف فقط جایی منتفی است 
گر به نفی قدرت و اثبات عجز منجر نشود رافع مسؤولیت  گاهی ا قدرتی بر انجام آن نیست. اما جهل و ناآ

گر اختالف نظرها به گوش خورده باشد دیگر عذری و استضعافی در کار نیست که عقل نیست تا جایی که ا
کرد و به کند که باید پرسش و تحقیق)حجت باطنی( حکم می کرد. پیشه   حق رسید و بر طبق آن زندگی 

 
تَعَاطُفِهِ  1 فِی تَبَارِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ  اللَّهِ )ع( قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ  أَِبی عَبْدِ  الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکَى تَدَاعَىعَنْ  سَاِئرُهُ ِبالسَّهَرِ وَ    لَهُ  مْ كَمَثَلِ 

 ( 274: 71، ج1403الْحُمَّى )عالمه مجلسی،  
 (286)بقره،  کند خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی، ال یُکَلِّفُ اللَّهُ َنفْساً إِالَّ وُسْعَها و  2
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کتفا نکرده و از تمامی راهاما دعوت الهی برای هدایت مردم به حداقل ها و در باالترین سطح ممکن به ها ا
 تا جایی که حکمت حق و رحمت او اقتضای آن را دارد.  1کندروشنگری و راهنمایی اقدام می

آیند و ایمان، هجرت و جهاد را جمع شنوند زود می ت؛  برخی تیز میها به دعوت دین یکسان نیسپاسخ
دهند اما آماده هجرت و جدا شدن نیستند و ظرفیت یابند و دل میکنند اما برخی دیگر بااینکه درمیمی

گر یاری خواستند باید به  گر چه همراه نیستند ولی همدلی دارند و ا جهاد باجان و مال را ندارند اینان 
ها را کنار زده و برای هجرت شان شتافت که نباید از دست بروند و باید فرصت یابند تا تردیدها و ترسیاری

 . 2و جهاد آماده شوند
ها را در نظر بگیرد و ها و ظرفیتای باید توأم باشد و تفاوت قابلیتحرکت دینی با چنین تسامح و حوصله

ها برندارد و سخت نگیرد. این تساهل و تسامح فقط ها دست از ایمان آوردهها و سستیبه خاطر ضعف
که در ظرفیتی بیشتر و درجهدر آغاز حرکت نیست و همه آن ای باالتر دارد باید باتحمل و حوصله هایی 

میان استعدادهای مختلف   ترها را نشکنند و دور نکنند. آنچه شکافها، ضعیفگیریرفتار کنند و با سخت
هایی که هنوز آماده کندن و آمدن ترهاست و کمک و یاری به آنمح و حوصله قویکند همین تسارا پر می
 نیستند.

که داشتن زمینهالبته تسامح، تساهل و نصرت از روی حکمت است و باهدف فراهم نگه ی رشد و آنجا 
باید شیوه زبونی  و  به وابستگی  و نصرت  بیانجامد  تنبل پروری  به  و عواطتساهل  کرد  ف ای دیگر پیشه 

کنار گذاشت و هدفساده  ها را فراموش نکرد.    لوحانه را 
 دسته سوم. اصول ناظر به اقتدار اجتماعی 

 
 (  25)حدید،    أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِلَقَدْ  1
آنها که ایمان  ،   ءٍ حَتَّى یُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَيْکُمُ النَّصْرُالَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَالیَتِهِمْ مِنْ شَیْ  2

گر در )حفظ( دین  الیت ]دوستی و تعّهدىآوردند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه و  [ در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و )تنها( ا
که آنها را یارى کنید   ( 72)انفال،  )خود( از شما یارى طلبند، بر شماست 
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مؤمن  استحکام  است.  استقالل  و  استحکام  به  رسیدن  دینی  تربیت  در  انسان  رویش  سطح  آخرین 
صیت او های استواری در شخاستحکام در اندیشه، در احساس و عمل است و استقالل او حکایت از پایه

 ها به استوا و اعتدال برسد. بر همین پایهدارد که تنها با تکیه
تصریح سوره حدید، هدف از ارسال این استحکام و استقالل مرحله نهایی رشد اجتماعی نیز هست. به

گذاردن رسوالن برخاستن مردم برای قسط است. آنچه رسوالن انجام می دهند ارائه بینات و در اختیار 
یزان است. اما این مردمان هستند که باید خود بپا خیزند تا قسط را بر پادارند. این عزم و همت کتاب و م

 دهد.بزرگ و این قیام و ایستادگی از همان استحکام و استقالل خبر می
 . ایجاد استحکام 9اصل 

افراد است. اس روابط میان  و استحکام در  از استحکام شخصیت  فراتر  امری  تحکام استحکام اجتماعی 
آن میان  روابط  و  اعضاء  استحکام  بر  افزون  آن،  اجتماع  نهادهای  و  جامعه  هدفمندی  گروی  در  ها، 

کمیت قواعد و قوانین بر آن و پایبندی و التزام درونی افراد به این قواعد و قوانین است.  حا
خالصه   اهداف جامعه دینی در اهداف فردی در تربیت و سلوک فردی و حتی در روابط میان مؤمنین

کلیت خود، در ارتباط با جوامع دیگر و در رابطه با محیطنمی هایی را زیست آرمانشود. جامعه دینی در 
که می کلی و نهادهای آن است  ساز تواند زمینهدر پیش چشم دارد. این هدفمندی جامعه در ساختار 

جامعهشکل اگیری  برگرفته  چه  قوانین،  و  قواعد  کمیت  حا باشد.  مستحکم  از ای  برآمده  چه  و  ع  شر ز 
کلی  کمیت نیازمند سیاستی  قراردادها و توافقات اجتماعی، عامل دیگر انسجام اجتماعی است. این حا

آموزش از  که  تا رسانهاست  گونهوپرورش  به  را  و قضا  تا قوه مقننه  انتظامی  تا قوای  و در ها  ی متناسبی 
کار بگیرد. آنچه این ها و شکستن دیوارها انسجام کرده و در تالطم همه را سخت و محکم طرحی کالن به 

که در سایه تربیت دینی و اخالقی میو اقتدار اجتماعی را حفظ می توان به آن کند، التزامی است درونی 
 رسید.
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ایستند دهد که درراه او تا پای مرگ می، خداوند از محبت و عالقه خویش به کسانی خبر می1در سوره صف
کارزار چ  گویی دیواری از پوالدند. هر سه عنصر استحکام در نان نظم سلحشورانهو در این  که  ای دارند 

، نظم و انسجام  و دست آخر پیوند عمیق و محکمی که اینان  این جماعت حاضر است؛ هدفمندی در کار
کرده است.    را به هم متصل 

 . رسیدن به استقالل 10اصل 
های خویش بر دیگری. تعبیر بر شاخهمسیر بدون تکیه  ها خویش و ادامهبر ظرفیتاستقالل یعنی تکیه

َتوي ،  َعلي  قرار گرفتن » َفاسأ هک ها  دهد که ریشه ای از رشد خبر می« از مرحله2بر پای خود ایستاده است   ُسوقک
گیاه می و شاخه  قرار و استقراری برسد. های خود بهها و پایهبر داشتهتواند با تکیهها توانمند شده و 

شود و به تحول در احساس های تازه آغاز میریان دینی در فرد با درگیر شدن فکر و با رسیدن به شناختج
فرد می رفتار  از حیث ظرفیتو  انسان  این  قابلیتانجامد.  و  تازهها  نهال  یک  همانند  هنوز  ها  است؛  پا 

در   گاه و مراقبت دیگری است.ها نیازمند تکیهغلظت و قوتی ندارد و در تالطم با رسیدن به استحکام، 
هایی چون شکستن در زیر فشار و از دست رفتن نخواهد بود. اما باالترین حد استواری گیاه معرض آسیب

تواند در شرایط هایش برخوردار است که میپذیرد و از چنان قوتی در ساقهها اثر نمیآنجاست که از تالطم
کند. رسید  ن به استقالل هم در فرد باالترین مرحله رویش است و مختلف اعتدال و آرامش خود را حفظ 

گیاهی زنده  هم در جامعه از رشادت آن خبر می دهد. جامعه دینی باید در سطحی قرار بگیرد که همانند 
 و پویا به رشد و رویش خود ادامه دهد.

 
کنند  دارد که در راه او پیکار میکسانی را دوست می  خداوند   ،  سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ ُبنْيانٌ مَرْصُوصٌ   إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی  1

 (. 4، صف)اند! گویی بنایی آهنین
 ۲۹ سوره مبارکه فتح، آیه شریفه 2
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 ( ۱۳۹۰. اصول حرکت جامعه اسالمی )غنوی، 5شکل 

 روش پژوهش
توصیفی و  کیفی  تحقیق  تجزیه   - رویکرد  براي  پژوهش،  این  در  است.  دادهتحلیلی  هاي  وتحلیل 

مقولهدستبه و  کدگذاري  روش  از  دادهآمده  استفادهبندي  برای ها،  منطقی  استدالالت  است.  شده 
استقرایی صورت گرفته است. در ابتدا محقق با نگرش عّلی به فضای    -ها با ترکیب قیاسیرسیدن به مقوله

گزاره  ، با جامعه اسالمی، های توصیفسایبر با محورهای مرتبط  و در تقاطع  کرده  را استخراج  گر سایبر 
با  مقولهگزاره را استنباط نموده و  با نگرش دکترینالی  و طبقههایی  اصول اساسی دکترین بندی،  بندی 

 زی را استخراج نموده است. فضای مجا
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 های پژوهش یافته 
کم بر حرکت جامعه اسالمی تالقی دادهشده از فلسفههای یافت  مقوله تا مبتنی   شده،ی سایبر با اصول حا

کتشاف گزاره ، با تحلیل محتوای کیفی، اصول بر استدالالت منطقی در ا های حاصل از تالقی این دو محور
 های جامعه اسالمی استخراج شود.ر ویژگیدکترین فضای سایبر مبتنی ب

 )محقق ساخته( . تالقی صیرورت سایبری با اصول حرکت جامعه اسالمی ۱۲-0جدول  

 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

اب 
تخ

ن ان
مکا

ت ا
عای

 و ر
جاد

ای
 

گیری شکل •
متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 زمانیمکانی و 

سازی  جهانی •
با  غربی 

 سایبرشدن 

اطالعات،   • به  گسترده  دسترسی  امکان 
افراد و ایجاد تعامالت  اجتماعی گسترده  

غ از موانع مکانی، قومی و ملی  فار
شکل • با  امکان  انتخاب  توهم  گیری 

 مهندسی افکار و محتواها 
اولویت • تغییر  سبک  امکان  تسلط  با  ها 

 زندگی غربی از مسیر سایبر 
در  • و   تسهیل  مخاطبان  با همه  آشنایی 

ی فراهم آوردن زمینه انتخاب برای همه
 ایشان،     

مرزها  • همه  از  فراتر  به  آزادانه  دسترسی 
 ها،   برای هدایت همه انسان

های بعدی سایبر امکان تذکر و همراهی •
 کند.با مخاطبان جهانی را فراهم می

 گستردههدایت
تربیت منسجم  
 و چندوجهی
 تذّکر مستمر 
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

اب 
تخ

ع ان
موان

دن 
ار ز

کن
 

گیری شکل •
بزرگ  تر جهانی 

جهان   از 
 حقیقی 

 نگریسطحی •
گیری شکل •

متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی

 

حجم  • با  انتخاب  موانع  زدن  کنار 
 سابقه دانش در فضای سایبر بی

متنوع   • ارتباط  امکان  با  ارتباط  وسعت 
)متنی، صوتی، تصویری و...( بدون مانع 

دل  رفع  گاهیبستگی برای  ناآ و  هایی  ها 
 که مانع انتخاب است 

بی • حجم  که سابقهوجود  دانش  از  ای 
کنار  می را  صحیح  انتخاب  موانع  تواند 
 بزند

موانع  • زایش  غفلت  امکان  با  سایبر 
ای را در مسیر انتخاب  متعدد و پیچیده

 دهدشکل می
وسعت و تنوع فضای اطالعاتی در سایبر  •

ی بیرون آمدن افراد از زمینه مناسبی برا
و محدودیت ملی  قومی،  فردی،  های 

محدودیت است؛  از  فرهنگی  که  هایی 
 ترین موانع در پذیرش هدایت است مهم 

مخاطبان   • میان  کامل  َآشنایی  امکان 
آن هدایتگر  و  ارتباط جهانی  به  که 

نزدیک، شناخت مناسب و ریختن دیوار  
 هاستاعتمادیبی

 تحقق اختیار 
کاهش پیش  

 ها داوری
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

دها 
عدا

ست
 از ا

غاز
آ

 

گیری شکل •
متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی

هدایت   • قابلیت 
جوامع  تغییر  و 
سایبری   با 

 شدن جوامع

از  • فراتر  در  استعدادها  امکان شناسایی 
 مرزها 

تحرک  • ایجاد  و  هدایت  گستردن  امکان 
دسترس   از  دور  جوامع  سراسر  در 

 ها ها و قدرتحکومت
کسانی  • به  دسترسی  و  شناسایی  امکان 

که تصوری از دسترسی به آنان درگذشته  
 نبود

در  • مختلف  نقاط  از  آغاز  امکان 
 جغرافیایی به وسعت کشور و جهان

رسانه • گرفتن  قرار  اختیار  در در  ای قوی 
 اختیار مبلغ برای تألیف قلوب مشتاقان 

امکان تحقق  
 هدایت جهانی 
 نزدیکی قلوب 

م و 
حکا

ش ا
موز

آ
ین 

مواز
 

گیری شکل •
متصل  جهانی 
تجمع   با 
داده   و  سرویس 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی 

کیفیت و در   • با  گسترده و  آموزش  امکان 
گرم و نزدیک   فضایی 

هدف، امکان   • در  گسترده  هماهنگی 
 قواعد و شیوه زندگی مسلمانان 

با   • موازین  و  احکام  آموزش  ارائه  امکان 
ج سؤاالت  و  مشکالت  با  وامع اشراف 

گون   گونا
رفتن  • بین  از  با  گسترده  هدایت  امکان 

 موانع زمانی و مکانی

 نزدیکی قلوب 
آشکار شدن  

 هافطرت
امکان تحقق  
 هدایت جهانی 
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

اب 
تخ

ن ان
مکا

وم ا
تدا

 

سازی  جهانی •
غربی با  

 سایبرشدن 
قابلیت هدایت  •

و تغییر جوامع  
با سایبری  
 شدن جوامع

که   • اشراف و اطالع سریع از عواملی 
ساز انحراف و از دست رفتن  زمینه

 امکان انتخاب خواهند بود 
امکان ایجاد و استفاده از همه   •

های فردی و اجتماعی برای ظرفیت
گروه های تداوم حرکت )ساختن 
 اجتماعی مناسب(، 

کافی برای پاسخگویی  • ایجاد فضاهای 
 به سؤاالت و دادن مشورت و راهنمایی

های بستر مناسب برای انواع فعالیت •
فردی و اجتماعی فرهنگی و هنری برای 

 حراست از همراهان و رشد ایشان 
امکان استفاده بسیار گسترده از انواع   •

های مناسب برای تذکر و حراست شیوه
 از افراد

 رصد دقیق
های گروه

اجتماعی  
 گر هدایت

صیانت 
گسترده و  

 مندهدف

 آن 
یق

عم
 و ت

وت
 اخ

ت از
راس

ح
 

گیری شکل •
متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی 

کاهش  • برای  متنوعی  امکانات  وجود 
و آسیب اخوت  تعمیق  و  مختلف  های 

 روابط عمیق مؤمنان
غفلت • آثار  و وجود  ساز  مشغولیت  و  زا 

آسیب  امکان  فضای  این  آور  انحطاط 

هدایتگری  
 موثر 

شناخت 
ها و آسیب

صیانت 
 هدفمند 
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

سازی  جهانی •
با  غربی 

 سایبرشدن 
سازی  • برده 

 سایبری 

اخوت تعمیق برای  برابر  در  مانعی  و  ها 
 این روابط 

در این زمینه هم امکانات فضای سایبر  •
آفت هم  و  است  توطئهبسیار  و  ها  ها 

 وسیع و متنوع

 

عف 
ت ض

عای
ر

ا و 
ه

یت
ظرف

 ها

هدایت   • قابلیت 
جوامع  تغییر  و 
سایبری   با 

 شدن جوامع

تر های پختهامکان برخورد افراد و شیوه •
با سطح گسترده مخاطبان و از یکسویی 

چیز به چالش دسترسی همگان به همه 
 کشیده شدن این اصل 

های هر ها و ظرفیتامکان رعایت ضعف  •
و  گستردگی  با  تربیت  و  آموزش  در  فرد 

بودن   فضای  شخصی  در  ارتباطات 
 مجازی 

هدایتگری  
 هدفمند 

گری  هدایت
متناسب 
 وضعیت 

کام 
تح

 اس
جاد

ای
 

منابع  • تغییر 
و شکل گیری 

قدرت   تولید 
مبتنی بر شبکه  

 و اطالعات 
و شکل • گیری 

َاَبر   تفوق 

و  شکل • توسعه  برای  هنجارهایی  گیری 
کمیت   گسترش فضای سایبر خارج از حا

جریان  • با  جامعه  تغییرپذیری  و  هدایت 
کمیت  اطالعات سایبری خارج از حا

فقدان ایمنی فردی و ملی در اتصال به  •
 نت و نظارت دائمیشبکه اینتر

هنجارسازی  
 گرانه هدایت

مرزبانی از 
هویت و 
 فرهنگ

 زیرساخت امن
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

های  شرکت 
تولید   و  توزیع 

 محتوی 
ایمنی   • فقدان 

فردی و ملی در 
اتصال به شبکه  
و  اینترنت 

 نظارت دائمی
گیری شکل •

متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی 

سازی  جهانی •
با  غربی 

 سایبرشدن 

با جهانی • غربی  زندگی  سبک  سازی 
 سایبرشدن 

گیری و تولید قدرت بر تغییر منابع شکل •
 های فرا سرزمینیمؤلفه

گسترده   • ارتقاء سطح قدرت نرم با ارتباط 
  فرهنگی با سایر ملل و اقوام

فضای   • با  اجتماعی  و  فردی  استحکام 
 گسترده تربیتی 

گستره   • در  فرهنگی  و  تربیتی  تالش 
گسترده  محدود به شکلنا گیری نفوذی 

همراهی و  ناشناخته  های  و 
 .شودکنترل می غیرقابل

مؤلفهامکان شکل • در گیری  قدرت  های 
و  اقتصادی  اجتماعی،  توانایی  علم، 
با  اجتماعی  سرمایه  افزایش  سیاسی، 

 فضای وسیع اطالعات 
افکار   • پیدایش  و  ارتباطات  وسعت 

بین  سطح  در  امکان  عمومی  الملل 
و زمینه رسانه  قدرت  از  استفاده  سازی 

حرکت   جهت  در  جهانی  عمومی  افکار 
 سوی اهداف اسالمی باشد.به

ساخت قدرت  
زای  رون

 سایبری 
استحکام 

 ساخت دورن
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

الل 
ستق

به ا
دن 

سی
ر

 

منابع  تغییر  •
و شکل گیری 

قدرت   تولید 
بر   شبکه  مبتنی 
 و اطالعات 

و شکل • گیری 
َاَبر   تفوق 

های  شرکت 
تولید   و  توزیع 

 محتوی 
استانداردسازی   •

در  جهانی 
اینترنت   سطح 
بعد  در 
و   ارتباطات 

 محتوا سازی  
گیری شکل •

متصل  جهانی 
کاهش   با 

های محدودیت
 مکانی و زمانی 

به  • کشور  سایبری  زیرساخت  وابستگی 
 تیجها IP شبکه

وابسته • استانداردهای  از  ساز  تبعیت 
 برای ارتقاء سطح پایداری اینترنت

به  • حکومت  و  مردم  وابستگی 
کمیت نرم   افزارهای خارج از حا

به  • ساز  کمیت  حا عناصر  وابستگی 
 های فرا سرزمینیمؤلفه

بر  • کمیتی  حا فرا  نظارت  و  شناسایی 
 های اقتدارافزای جامعه توانمندی

گ منحط  پذیرش بدون حساسیت فرهن •
 گر تمدن غربو اباحه

گرفتن داده • کمیت قرار  های  خارج از حا
 حیاتی و ملی

در   • سایبر  فضای  مهم  بسیار  نقش 
هم  شکل »امر  گسترده  فضای  گیری 

 شوری بینهم«
فضای   • با  اجتماعی  و  فردی  استقالل 

 گسترده تربیتی 

 مرزبانی داده
مرزبانی از 
حکمرانی 
 سایبری 
استقالل 
 زیرساختی 
استقالل 
جریان 

 اییداده
نظارت و 

برقرای  امنیت 
 مستمر 

معماری بومی 
 هاسرویس 
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 اصل
مقوله مرتبط از 
 فضای سایبر 

 ی مرتبطمقوله تالقی 

سازی  جهانی •
با  غربی 

 سایبرشدن 
 

 ها برای دستیابی به اصول اساسی دکترین فضای مجازی مبتنی بر تفکر اسالمی بندی مقولهدسته
 

  مقوله مرتبط از فضای سایبر 

می
سال

کر ا
ر تف

ی ب
بتن

ر م
سایب

ی 
فضا

ین 
دکتر

ول 
اص

 

داوری  گسترده،هدایت پیش  تحقق  کاهش  امکان  ها، 
امکان تحقق هدایت جهانی، هدایتگری   هدایت جهانی،

، هدایتگری هدفمند   موثر
 اصل استرشاد

  ، تربیت منسجم و چندوجهی، تذّکر مستمر تحقق اختیار
 ها آشکار شدن فطرت گرانه،هنجارسازی هدایت

 اصل استذکار 

ها و صیانت  مند، شناخت آسیبهدف صیانت گسترده و  
فرهنگ، و  هویت  از  مرزبانی  امن،  هدفمند،   زیرساخت 

زای سایبری، استحکام ساخت دورن،  ساخت قدرت رون
 هامعماری بومی سرویس 

 اصل استحکام

استقالل   سایبری،  حکمرانی  از  مرزبانی  داده،  مرزبانی 
داده جریان  استقالل  و  زیرساختی،  نظارت  برقرای  ایی، 

 امنیت مستمر 
 اصل استقالل 
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 گیریبندی و نتیجه جمع
کشور نیازمند دکترین برخاسته از اهداف و سیر ایرانک اسالمی است. مناط   حکمرانی فضای مجازی 

کتشاف دکترین ابتناء یافته بر تفکر اسالمی، در ساخت تمدنی فضای مجازی نهفته است. فضای مجازی   ا
ی کند. مسیر توسعهتوای موجود در آن، عمدتا غربی سازی جوامع را تشدید میها و محموجود و سرویس 

کشور در چارچوب اهداف و مراحل رشد جامعه، نیازمند طراحی ابزار و اصول اساسی برای  فضای سایبر 
که مبتنی بر تحلیل ترسیم دقیق سیاست ها و مدل حکمرانی است. براین اساس، دکترین فضای سایبر 

و تحل و استقالل استوار است. عّلی  ، استحکام  بر چهار اصل استرشاد، استذکار یل محتوا استوار است، 
های فضای سایبر ای فضای سایبر باید با حفظ این چهار اصل باشد تا آسیبهای توسعهیعنی سیاست

امکان  و  هدایت  گسترش  برای  سایبری  ساخت  و  توسعه  معنای  به  استرشاد  اصل  برسد.  حداقل  به 
، همراهی ساخت سایبری با هنجارسازی هدایتهدایت گرانه، اخالق و گری هدفمند است. اصل استذکار
گسترش غفلت با سایبر اشاره دارد. اصل استحکام به های اساسی تعبیهارزش شده در فرایندها و عدم 

تمر و نظارت زا اشاره دارد و اصل استقالل به مرزبانی مسساخت درونی سایبر مبتنی بر منابع قدرتک دورن
گیرد. تواند مبناء سیاستجانبه اشاره دارد. ان چهار اصل میهمه  گذاری و حکمرانی فضای سایبر قرار 

 
 . دکترین فضای مجازی کشور مبتنی بر تفکر اسالمی6شکل 



  200     کشور  یمجاز یتحول در حکمران یبرا یبر تفکر اسالم یمجاز یفضا نیابتناء دکتر

 

 مراجع  
کریم.  [1]  قرآن 
بو، بوسا ) [2] ، ترجمه دکتر 1385اک  انتشارات ثانیه. پرویز علوی، تهران،(، امپریالیسم سایبر
کوثری ، حسین حسنی ،  2001(، درآمدی بر فرهنگ سایبر  1389بل دیوید ، ) [3] ، ترجمه مسعود 

 تهران، انتشارات جامعه شناسان.  چاپ اول،
  3سال دهم، شماره  (، نقد و بررسی اومانیسم جدید. معرفت فلسفی،1392حسنی، سید علی ) [4]

 .۱۴۴-۱۱۵(، صفحات ۳۹)پیاپی 
[5] ( فر  یزدانی  صالحه  و  عبدالحسین  سیاست  ۱۳۹۵خسروپناه،  فرآیند  و  فقه  مدیریتي  نظام   .)

 .۱۳۹۵، زمستان ۳۶شماره گذاري و طرح ریزي. فصلنامه راهبرد فرهنگ،
 (، درباره اینترنت ، ترجمه علی فارسی نژاد ، تهران، نشر ساقی 1382دریفوس ، هیوبرت ال ) [6]
ر فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدى، چاپ سوم، تهران، انتشارات  تأمالت د (،1381دکارت، رنه ) [7]

 .سمت
[8] ( دیوید  کوپف،  پالیسی  1997روث  فارین  نشریه  پاریس؟  فرهنگی در  امپریالیسم  صفحه    107(. 

 شده در امپریالیسم سایبر نوشته بوسا ابو.. دیده38-53
 تا(، ماهیت فرهنگ غرب مدرن. کتاب منتشرنشده.زرشناس ، شهریار )بی [9]
(. استنباط مبانی علوم انسانی اسالمی در آثارعالمه جوادی آملی. ۱۳۹۵سوادی، محمدعلی ) [10]

 . ۱۳۹۵فصلنامه قبسات، بهار  
کریستوفر پی بوریک) [11] (. سیاستگذاری عمومی در ایاالت متحده آمریکا. 1390شتتفریتز، جی. ام و 

 محمدی. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.حمیدرضا ملک
 های علمیه خواهران.(. کلیات فلسفه. انتشارات مرکز مدیریت حوزه۱۳۸۲شیروانی، علی ) [12]
 (. فرهنگ جامع سیاسی ، تهران: نشر علم. 1372طلوعی، محمود ) [13]
پژوهشي مشرق موعود،    -(، جایگاه امام و اصول حرکت او. فصلنامه علمي  1390غنوی، امیر ) [14]

 . ۴۸ -۲۵صفحات ، ۲۰شماره  سال پنجم،
 https://www.vajehyab.com. پایگاه اطالع رسانی واژه یاب. تا(فرهنگ عمید )بی [15]



 201  1400 پاییز | هفتمسال دوم | شماره 

 

   https://www.vajehyab.comتا(. پایگاه اطالع رسانی واژه یاب. فرهنگ معین )بی  [16]
(، تحوالت اجتماعی و فرهنگی برآمده از توسعه فناوری ارتباطات  1394فیروزآبادی، ابوالحسن ) [17]

 دفاع ملی.و اطالعات، تهران، انتشارات دانشگاه عالی 
. فصلنامه  (. چالش۱۳۹۸خواه، احسان )کیان [18] گسترش فضای سایبر های راهبردی حکمرانی با 

 .۱۳۹۸زمستان ، ۳۴شماره امنیت ملی،
کامشاد، تهران، طرح نو  (،1376کیوپیت، دان ) [19]  .دریاى ایمان، ترجمه حسن 
گوردون) [20] امین 1393گرام،  محمدرضا  دکتر  ترجمه  اینترنت.  ماهیت  در  فلسفی  جستاری   ،)

 . کویر  ناصری. انتشارات 
[21] ( رنه  تهران، 1372گنون،   ، ، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، چاپ دوم  (، بحران دنیای متجدد 

 .امیرکبیر 
[22] Franssen, Maarten and Lokhorst, Gert-Jan and Poel, Ibo van de (2013), Philosophy of 

Technology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (winter 2013 Edition), 
http://plato.stanford.edu/entries/technology/. 

[23] Murugesan, San (2010), Web X.0: A Road Map, Handbook of Research on Web 2.0, 3.0 
and X.0: Technologies, Business and Social Applications,” Murugesan, S. (Editor), 
Chapter 1 pp1-11. ISBN13: 9781605663845  

 
 
 

 


