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چکیده

نی پاک انسا ر فطرتبیشه های اسالمی، موضوع نیات، اعمال و امر به معروف و نهی از منکر به شیوه هایی مبتنی در اند

ضای کی یا فشده است که همگی ناظر بر اهمیت محتوی است. حال این محتوی می تواند در دنیای فیزیتعریف و ترویج 

 ست.مجازی مبادله شود. بدیهی است سازوکارهای دنیای فیزیکی کامال با سازوکارهای فضای مجازی متفاوت ا

یل به آن ه به تفضکه در این مقال دنیای فیزیکی دارای ویژگیها و تاثیرات کامال متفاوتی استبرخالف فضای مجازی، 

راحل هویت آن م عتبار وبا سامانه ها و یا افرادی صورت می گیرد که برای تائید اپرداخته شده است. در فضای مجازی، تعامل 

عتبار و احیت منجر به چشم پوشی از تائید صالو سایر جذابیت های فضای مجازی ت زیادی الزم است و همین موضوع قو د

ائید ترویت، ار ورت  خودکپیام ها و مطالب آن را به ص و شدهبه تدریج این موضوع برای کاربران عادی ی شود به طوریکه آنها م

 اشد.ب ی اجتماعیعمل می کنند. این موضوع می تواند منشاء بسیاری از آسیب پذیری هادر بدترین حالت و یا 

 ا دنیای، ماهیت فضای مجازی و تفاوت های آن بازیاهمیت فضای مجدر این مقاله ضمن بحث و بررسی راجع به 

 شود. می بررسییشه های اسالمی نیز به آسیب ها و تهدیدهای جدی آن پرداخته می شود و  به لحاظ اند فیزیکی
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 مقدمه_1

های  نتقال دادهادیل و ارتباط بین شبکه های رایانه ای و شبکه های مخابراتی از طریق رسانه های ارتباطی و مخابراتی و تب

ه نام بجدید ه ای ر پدیددیجیتال رایانه ای به آنالوگ و انتقال آن از طریق خطوط مخابراتی به اقصی نقاط دنیا منجر به ظهو

 مصادیق آن یکی از آنالوگ و دیجیتال، تحولی در علم و فناوری بوجود آورد که پیوند تکنولوژیکفناوری اطالعات گردید. 

اعی ه های اجتم، همزمان فضای مجازی وشبکفناوری اطالعات و ارتباطاتو گسترش روز افزون  ظهوربا فضای مجازی است. 

ی این به معن و اجتماعی افراد می شوند. جاذبه و لذت بخش بودن این نوع شبکه هادرحال دگرگون ساختن زندگی فردی 

پذیرد بوان آن را ن و نوجتا جامعه به ویژه قشر جوااست که نفس اماره و تمنیات نفسانی انسان بیشتر در آن جلوه خواهد نمود 

 و به عنوان فضای جایگزین فضای فیزیکی آن را قبول کنند.

از سایر اطالعات می شود، متمایز کردن اطالعات مفید منتشر شبکه اجتماعی در وسیع اطالعاتی که هر روزه  با توجه به حجم

، ایاالت متحده به طور 2010در سال که ست به حدی افضای مجازی و کارکردهای آن اهمیت موضوع  بسیار مهم است.

و با ایجاد واحد فرماندهی سایبری ایاالت متحده، به رسمیت شناخت  قدرت رسمی فضای سایبری را به عنوان حوزه پنجم

فرماندهی یکپارچه آن از نیروهایی مسلح به فرماندهی راهبردی ایاالت متحده واگذار شد. اگرچه فضای سایبری یک قلمرو 

لذا فضای  .مجازی است، اما نفوذ جهانی را می توان سریع تر و فراگیر تر از هر قلمرو دیگری در آن مورد بررسی قرار داد

 مجازی از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی مورد توجه می باشد. 

 مفاهیم اولیه_ 2

 دنیای فیزیکي 2-1

 وهده و لمس بل مشابرای شناخت فضای مجازی، ابتدا باید فضای فیزیکی را بشناسیم. دنیای فیزیک، هر آن چیزی است که قا

که  ت. به نحویالیی اسیای فیزیکی، کامال واقعی، قابل دفاع، مستند و عقاین دن البته تشخیص با یکی از حواس انسانی است.

یزیکی به فر دنیای د. یعنی همه چیز ر هیچ کس دیگری نیستدر اختیار ما است و در اختیاکاالیی را مالک شویم، دیگر اگر 

 نوعی منحصر به فرد است. 

کم، کم  اضی آند، ارزشمند است و آنچه زیاد است و متقدر دنیای فیزیکی آن چیزهایی که کم است و متقاضی زیادی دار

قالیی عک اصل یارزش تلقی می شود و یک نوع ادراک عمومی و فهم اجتماعی در آن دخالت دارد که سالیان سال به صورت 

نرا بخواهد آد که آن فرنیست، مگر آنشات ذهن آدم ها قابل مشاهده در دنیای فیزیکی، افکار، نیات و تراو پذیرفته شده است.

 . ارائه و یا بیان کند که در آن صورت نیز بایستی به صورت گفتار و یا اینکه به رشته تحریر در آورد

قاله تاب و یا مکه شکل در دنیای فیزیکی، این افکار و نیات ابتدا سبک و سنگین شده و پس از بررسی و تحلیل های چندگانه ب

 بود. خواهد نده یک انسان است که مدون شده و برای بخشی از مردم مطلوبدر می آید که نتیجه پردازش تفکرات پراک
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خت وجه و م پرداالبته دسترسی به کتاب و مقاالت فیزیکی منتشر شده هم برای همگان سهل الوصول و ساده نیست و مستلز

اب ماید تا کتنا طی رن مراحل صرف زمان است که با مراجعه به کتاب فروشی و ابتیاع آن همراه است و فرد متقاضی بایستی ای

 مود.فت خواهد نا دریاررا بدست آورد. پس از بدست آوردن کتاب، دقیقا ارزش آن را دانسته و متناسب با آنچه خواسته، مطلب 

 ن و بیاناتگفتما در دنیای فیزیکی، سلسله مراتب داده ها ) داده ، اطالعات، دانش و حکمت ( رعایت می شود و آنچه در

ین افراد ست که بابین آدم ها صورت می گیرد را کسی بعنوان دانش قلمداد نمی کند و همان داده ها و اطالعاتی گفتاری 

ست و کسی اوند اصورت می گیرد و قابل استناد برای یک درمان پزشکی نیست و صرفا بیان مطلبی به عنوان دوست یا خویش

 آنرا مالک عمل و اقدام قرار نخواهد داد.

اه حل ها ی از ریزیکی، پزشکان، مهندسین و متخصصین دارای شان اجتماعی هستند که دانش آنها مبنای بسیاردر دنیای ف

 و یکپارچه ، کاملتلقی می شود و مردم برای امورات خود به صاحبان دانش و حکمت مراجعه می کنند و آنها اطالعات جامع

ریق طاست و از  بل رویتدر دنیای فیزیکی، حجم اطالعات، قا مایند.راجع به کل آن موضوع دارند و می توانند راه حل ارائه ن

ه کسی بورت مستند م به صتعداد زونکن ها، پرونده ها می توان به  حجم و اندازه اطالعات  پی برد و اگر اطالعاتی را بخواهی

ت ) به خواهیم داشند را یگر آن مستنبدهیم مجبوریم پرونده آن را و یا نامه آنرا در اختیار وی قرار دهیم و پس از اینکار د

 داریم (  cut & pasteعبارتی فقط 

ت و در ود نیسقبلی خ وقتی سند، اطالعات و یا پرونده را به کسی می دهیم، کامال مشخص است و آن فایل دیگر در جای

ع در یک منب فاده ازاست هیچ گاه نامحدود نیست.  جای جدیدی است. در دنیای فیزیک تعداد نسخ کتاب ها مشخص است و

د و منبع ر مستنهدنیای فیزیکی منجر به استهالک تدریجی آن می شود و قدیمی بودن و جدید بودن و عتیقه بودن و زمان 

 آن ایجاد می کند. مشخص است و نوعی ارزش و مطلوبیت برای 

ی است به مان کافز  ت که مستلزم طیدر دنیای فیزیکی، ارتباط بین انسانها توام با تجربیات واقعی و ملموس انسانی اس 

ذا لی رسانند. ممقابل  ملموس و قابل درک به طرف  نحوی که انسانها تمام عواطف و احساسات خود را به انحاء مختلف و کامال

ف وسیعی شابه، طیمدر دنیای فیزیکی بین دو احساس به ظاهر  توان داشت.  اطمینان بیشتری از میزان و کیفیت ارتباط می

ساسات ست به احدر دنیای فیزیکی، کافی ا مطرح است که همگی قابل درک و استناد است.  احساسات و هیجانات مختلف از

اد اعتم لملموس و قاب لذا دنیای فیزیک ، ساده، قابل فهم و درک، خود اعتماد کنی تا همه چیز واقعی و درست به نظر آید. 

 ا داریم.است. در مقابل دنیای فیزیک ما فضای مجازی ر

 فضای مجازی 2-2

 ز انسانهااسیاری ب  فضایی که در آن افکار و نیات می توانند به محض ایجاد، میلیونی منتشر شوند و به دست و رویت

دارد و نی به آن نور چنداخودش با برسند و حتی بسیاری آن را مورد توجه و اقدام قرار دهند. بی خبر از اینکه خالق آن ایده، 

ن آمع آوری آن در فضای مجازی منصرف شده است. ولی ج به ذهنش خطور کرده است واکنون از حرف و نشر  در یک لحظه

 بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد. تراوش ذهنی از فضای مجازی دیگر 
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ام و تمسموم مضا را و آن ف پیدا کنددر کسری از ثانیه شیوع  و ذهن بیمار باشد که ازی می تواند تراوشات فکرفضای مج

طلب نیز ننده های مریافت کنماید و دیگر امکان تجویز پادزهر و انتشار آن به تمام د متاثرکسانی که آن پیام را می بینند را 

را  هنی خودذمطلب ممکن است چارچوب  دریافت کننده تاثیر خود را داشته است. به نحوی کهتقریبا غیر ممکن است و 

 تغییر داده باشد.

کی یفیز دنیای در فضای مجازی است. همان قدر که سرعت در فضای مجازی به نسبت انتشار ت های سرعتبله این از آف

ک آسیب واند یتمی تواند در کاربردهای بانکی و سیستمی مزیت و منفعت داشته باشد، در برخی موارد هم این سرعت می 

 که محل دیل شودلحظه به سطل زباله ای بزرگ تب و این یعنی اینکه فضای مجازی می تواند در یک پذیری و تهدید باشد.

 را در آن می ریزند. های فکری خودپسمانداست که  ی پریشان وآشفتهانباشت سریع تراوشات فکر

د. تغییر کن ل منبعاستفاده و نشر داد بدون اینکه اص میتوان یک منبع را مکرر در فضای مجازی، برخالف جهان فیزیکی

 ود.، بدون اینکه ناشر اصلی از آن خبر دار شت موضوع دچارتغییر شودار ممکن اسبدتر اینکه در حین انتش

 آسیب های فضای مجازی_ 3

ر و رم افزاندر  محصوالت فضای مجازی از نوع خدمات و کاالی اطالعاتی است، یعنی به محض تولید مصرف می شود. 

ویر، اه متن، تصبه همر نیست. پس می توانیم هر اطالعی رابرنامه نویسی، اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ کاری غیرممکن 

رویت آن،  اندن وویدئو و هر آنچه که الزم باشد را طراحی و در فضای  مجازی منتشر کنیم. اثر هر مطلب هم به محض خو

به زمان  آن برانججعلی بودن آن ثابت شود،  س، استفاده می شود. حال چنانچه حادث خواهد شد. یعنی به محض ارائه سروی

 .دشوار خواهد بودنیاز دارد و 

ن آگاه باشند. لذا کافی نیستند که به اصول نرم افزار و جوانب آ  کاربران فضای مجازی، همگی دارای سواد اطالعاتی

به ی هولت دسترساست.س فریب دادن، سوء استفاده، ترغیب و تشویق آنها به هر کاری که ظاهر آراسته داشته باشد، امکان پذیر

افی برای کنرژی و ا تحقیق و بررسی و گذاشتن زمان فضای مجازی و مرور اطالعات آن از دیگر آسیب های جدی است و بجای

راحت  بنی برسهولت بدست می آید و با توجه به غرایز انسانی م ه راحتی ودرک عمیق یک موضوع، اطالعات سطحی آن ب

 تباه زندگیبته اشماهها و یا حتی سالیان با همان اطالعات سطحی و ال دیگر سراغ عمق مطلب نمی رود و ممکن است ،طلبی

 کند. 

سانی است لوم انع مربوط بههار نظر نمایند نیز شامل موضوعات ضوعاتی که همه می توانند در آن اظدر این خصوص ، مو

 لب واردخاطبین آن مط، ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به میا متخصص فرد عامظر سطحی هر فرد اعم از نکه 

 ای فیزیکی،که دنی به همان آشکاریراقب و کنترل نشده اتفاق می افتد نماید.همه این موارد صرفا در فضای مجازی بدون م

بارت دیگر ت. به عنه آن چیزی که واقعا هس است،واقعی است، فضای مجازی صرفا نمایش یک دید ساختگی و خیالی از افراد 

ور است که با ک آنهاو آنچه ما از افراد در فضای مجازی می بینیم صرفا چهره با ماس رای انسان استای مجازی، ماسکی بفض

 کردنی است.
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 دن فرهنگ وان نمومنجر به ویر توهم و سردرگمی می شوند ودر نهایت بسیاری آن را باور می کنند و متناسب با آن دچار 

ی وان در فضاور فرامطالب پراکنده و متفرقه ای است که هر روز به ط معه می شود. البته این موارد مختصاخالق افراد جا

 مجازی پخش می شود نه کاربردهای علمی و عملیاتی آن. 

 فضای مجازی و اندیشه اسالمي 3-1

مبری را، جز به زبان یچ پیا( ما ه4اهیم/)ابر« وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رََّسُولٍ إِلََّا ِبلِسَانِ قَوْمِهِ»فرماید: خداوند در قرآن کریم می

 ]1[ کند.یکسب م قومش، نفرستادیم و امروز فضای مجازی، زبان نسل جوان است و بسیاری از اطالعات خود را از این فضا

توانید ابزار و ( در مقابل دشمن هر چه می60)انفال/« وَ َأعِدَُّوا لَهُم َمَّااسْتَطَعْتُم مَِّن قُوََّةٍ»فرماید: قرآن به مومنان می

کند، ما هم کانات آماده کنید. در حال حاضر دشمن از ابزار فضای مجازی برای نفوذ و سیطره و سلطه فرهنگی استفاده میام

 ]1[ السالم( استفاده کنیم.و اهل بیت)علیهم معارف قرآنباید از این فضا برای تبلیغ و ترویج فرهنگ و 

اه، علماء، طالب فاضل، شود کار حق انجام داد، هم کار باطل! اگر دانشمندان، اساتید دانشگدر فضای مجازی، هم می

 .تر خواهد شدرنگکم فرهنگیان، دانشجویان و اهل فرهنگ، فضای مجازی را از حق پر کنند، قطعاً حضور باطل در این فضا

]1[ 

 اهداف دشمنان  3-2

ای با عده. کنندبرداری میباید توجه داشت که در حال حاضر دشمنان و استکبار، با اهداف مختلفی از این فضا بهره

یُوحُونَ إِلَی  لَیَاطِینَوَِإنََّ الشََّ»فرماید: می مقاصد شیطانی به دنبال ارائه و ترویج باورها و رفتارهای انحرافی هستند. قرآن 

ای به دنبال و عده ست.اها از شیطان کنند و وسوسهب اندازد که چنین کاری ( شیطان به ذهن افراد می121)انعام/« أَوْلِیَائِهِمْ

ها و تصاویر ست. اینان با پخش برخی فیلما شان ایجاد آشوب در جامعه سلب آرامش و آسایش از مردم هستند و هدف اصلی

ز آب ند تا اساختگی در صدد از بین بردن فضای وحدت و همدلی و اعتماد و صداقت بین مردم و مسئولین هستواقعی و 

 ]1[ نظام را بگیرند. ماهی تفرقه و ضربه زدن به دین و. کنندآلودی که خود ایجاد میگل

 پیرامون موضوع آیات قرآن 3-3

 گیرد، نه ن قراربار به شکل صحیح و مستند در اختیار آنا* اولین حق مردم )در فضای مجازی(آن است که مطالب و اخ

 براساس حدس و گمان، توهین و تهمت، یا شایعه و برداشت شخصی. 

، تحقیق کنید. پخش اخبار بدون ( اگر یک فاسق خبری آورد6)حجرات/« إِن جَاءَکُْم فَاسٌِق بِنَبٍَإ فَتَبَیََّنُوا»فرماید: قرآن می

جِئْتُکَ حِطْ بِهِ وَأَحَطتُ بِمَا َلمْ تُ»آفرین است. هدهد به حضرت سلیمان)ع( گفت: دن آن، مسئولیتتحقیق در درست و غلط بو

عی و یک خبر قط« سبا»ز سرزمین امن بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی؛ من ( »22)نمل/« مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ

 «.امیقینی برای تو آورده

https://www.yjc.ir/fa/tag/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/tag/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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وسی)ع( مردم ظرفیت هر محتوایی را ندارند. م اینکه هر محتوایی باید به اهلش گفته شود. چون همهدوم  * مسئله

رآن ا ندارد. قره چیز دیدن و شنیدن هم پپیامبر اولوالعزم بود، اما در ماجرای همراهی با خضر نشان داد که ظرفیت و تحمل

بر این اساس خبر و مطلبی  (101)مائده/ «عَنْ أَشْیَاءَ إِن تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْلَا تَسْأَلُوا »مردم ظرفیت یکسان ندارند:  گوید همهمی

 را نقل نکنیم که امنیت فکری و روانی جامعه به هم بخورد.

واندم. البی را خجرای ج* نکته دیگر اینکه مسایل و مطالب، به روز و به موقع باشد. تقریبًا چهل سال پیش در کتابی، ما

ود صادر شده ب اش را در منزل همسایه ریخته بود. همسایه شکایتش را به دادگاه برده و در تابستان حکمای خانههشخصی برف

قرآن در ماجرای فرار  وشدارو بعد از مرگ سهراب!ها آب شده بود. نبرف های ریخته شده را برگرداند. زمانی که همهکه برف

 (20)قصص/« یَسْعَی نْ أَقْصَی الْمَِدینَةِوَجَاءَ َرجُلٌ مَِّ»فرماید: موسی از مصر می

. ه موسی دادبر را بوقتی دربار فرعون تصمیم گرفت موسی را بگیرند و او را بکشند. شخصی با سرعت به شهر آمد و این خ  

 آمد، کار موسی تمام شده بود.اگر او به موقع نمی

گذرد و چه ها و فضاها چه میینیم در دیگر سایتنیم. ببها و حرکات دشمنان را رصد ک* مسئله بعد اینکه باید فعالیت

یروی نشود؟ از دشمنان دین و کشور غافل نباشیم. البته این کار خواص است. کسانی که مسئول هستند، مثل گفته می

در  نوزادش را خوانیم که وقتی مادر موسی،در قرآن می ها و...ها، دانشگاهانتظامی، وزارت اطالعات، سازمان تبلیغات، حوزه

نُبٍ وَهُْم رَتْ بِهِ عَن جُیهِ فَبَصُهِ قُصَِّوَ قَالَتْ لِأُخْتِ»را رها نکرد، بلکه به دخترش گفت:   صندوقی گذارد و آن را به نیل انداخت، آن

یلی خنیم. ک یز را رصد چ( بدون آنکه کسی متوجه شود، این صندوق را دنبال کن. ما نیز باید همه 11)قصص/  «لَا یَشْعُرُونَ

ی شویم که کار از کار گذشته است.خبرها باید توسط افراد بصیر تحلیل و کارشناسها از مسایل مهم، زمانی خبردار میوقت

( 83)نساء/« ونَهُ مِنْهُمْسْتَنبِطُمَهُ الََّذِینَ یَهُمْ لَعَلِسُولِ وَإِلَی)ص( أُولِی الْأَمْرِ مِنْالرََّ وَلَوْ رَدَُّوهُ إِلَی »فرماید: شود. در این باره قرآن می

های مسائل آگاه ود، مردم از ریشهشبازگردانده  -ص کافی دارندکه قدرت تشخی-پیامبر و پیشوایان  پاگر اخبار جامعه به

 خواهند شد.

نفُسِکُْم أَِو ی أَشُهَدَاءَ لِلََّـِه وَلَوْ عَلَ »فرماید: فضای مجازی باید سالم باشد و حب و بغض شخصی در آن نباشد. قرآن می *

ان شما ود شما، یا پدر و مادر و نزدیکخ( برای خدا شهادت دهید، اگرچه )این گواهی( به زیان 135)نساء/« الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ

 گیریم.بوده باشد! این بدین معناست که در درج اخبار و مطالب قبل از رعایت مصالح شخصی، خدا را در نظر ب

« وْمًا بِجَهَالَةٍقَأَن تُصِیبُوا »فرماید: گناه آسیبی نرسد و با آبروی اشخاص بازی نشود. قرآن مید به افراد بی* باید مواظب بو

اشته ب منفی ندکنیم، بازتا( مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید!* باید مراقب باشیم مطلبی که منتشر می6)حجرات/

قُولُوا انظُرْنَا قُولُوا رَاعِنَا وَیَا أَیَُّهَا الََِّذینَ آمَنُوا َلا تَ» فرماید:رداری غلط قرار نگیرد. قرآن میبباشد و مورد سوء استفاده و بهره

؛ «ناراع»نگوئید:  کنید،( رآن میای افراد باایمان! )هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک آیات ق (104)بقره/« وَاسْمَعُوا

یزی ؛ و دستاو«ا تحمیق کن!ما ر»است و هم به معنای « ما را مهلت بده!»)زیرا کلمه اول، هم به معنی «. اانظرن»بلکه بگوئید: 

  برای دشمنان است(.

* امام صادق)ع( فرمود: اگر یک چیزی از من شنیدید، با قرآن تطبیق کنید، اگر طبق قرآن بود، از ماست. اگر یک چیزی 

 نکنید. حدیث را باید تحقیق کرد. احادیث دروغ بسیار است.  از ما نقل شد که ضد قرآن بود، قبول



7 

 

ه نماز برفتن  و* فضای مجازی مانع فضای حقیقی نشود. چنان سرگرم کار در این فضا نشویم که از خانه و خانواده 

 ازدید حضوریبکنیم، حکم دید و جماعت و جمعه غافل شویم. بدانیم ارتباطی که از طریق فضای مجازی با یکدیگر برقرار می

 و مالقات چهره به چهره و صله ارحام را ندارد.

وْ تَقَوَََّل وَلَ»فرماید: ها را نشکنیم. خداوند درباره پیامبرش می* و نکته آخر اینکه باید خط قرمزها را حفظ کنیم و قداست

خنی ( اگر او س47-44)حاقه/« عَنْهُ حَاجِزِینَ نکُم مَِّنْ أَحَدٍ  فَمَا مِ تِینَمِنْهُ الْوَ عَلَیْنَا بَعَْض الْأََقاوِیِل لَأَخَذَْنا مِنْهُ بِاْلیَمِینِ ثُمََّ لَقَطَعْنَا

توانست از )مجازات( او کس از شما نمیکردیم و هیچگرفتیم و رگ قلبش را قطع میبست، او را با قدرت میدروغ بر ما می

 ن تهدید بهآخاطر  میتی دارد که پیامبر محبوب خداوند بهمانع شود! آری! حفظ خط توحید و مقدسات الهی و دینی چنان اه

  شود.مجازات می

ضای فرا در  اخباری کسانی که با قصد و نیت شوم خویش در صدد برهم زدن آرامش جامعه و مردم هستند. کسانی که 

یانی ت و در آیات پاشدید داده اسدستور برخورد  قرآن درباره این افراد  اندازند.کنند که در جامعه ولوله میمجازی منتشر می

اوِرُونََک  لَنُغْرِیَنََّکَ بِهِمْ ثَُمَّ لَا یُجَنَ فِی الْمَدِینَةِالْمُرْجِفُووَالََّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مََّرَضٌ وَ لْمُنَافِقُونَ لََّئِن لََّْم َینتَهِ ا»فرماید: سوره احزاب می

 فِیهَا إِلََّا قَلِیلًا 

« دِیلًااللََّـهِ تَبْ  ( وَلَن تَجِدَ ِلسُنََّةِوْا مِن قَبْلُ )صذِیَن خَلَی الََّا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُِتَّلُوا تَقْتِیلًا * سُنََّةَ اللََّـهِ فِ* مََّلْعُونِینَ أَیْنَمَ

د کنند دست از کار خومدینه پخش می اساس در ( اگر منافقان و بیماردالن و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی62-60)احزاب/

جا طرد  توانند در کنار تو در این شهر بمانند! آنها از همهشورانیم و جز مدَّت کوتاهی نمیبرندارند، تو را بر ضدَّ آنان می

است و  ترین مجازات خواهند رسید! این سنَّت خداوند در اقوام پیشیندستگیر و به سخت شوند و هر کجا یافت شوند، می

 ند. نخواهی یافت!آری! مردم حق دارند در آرامش زندگی کن گونه تغییریالهی هیچ برای سنَّت 

در  داوند ای در جامعه انداخت، خانتشار یک شعری، طنزی، کاریکاتوری یا فیلمی در فضای مجازی، زلزله اگر کسی با 

ست و انظر گرفته  درراد این اف  ابتدا مجازات طرد و تبعید و در مراحل باالتر بازداشت و حبس و در شرایطی حتی قتل را برای

فرد یا  ط برای اسالم نیست. هر حکومتی، بااین قانون فق گونه بوده است. یعنی ینفرماید: در ادیان دیگر هم ادر پایان آیه می

 ]1[کند.برخود سخت می افرادی که امنیت جامعه را به خطر بیندازند، 

 چیستي و ماهیت فضای مجازی 3-4

دهد. ر میها را تحت تاثیر قراکه آثار فرهنگی و اجتماعی داشته و زندگی و هویت است ی مجازیکنترل جزء ماهیت فضا

وصیف ترا می توان ظیم حاکمیت ملی سایبری تناست که شیوه فیزیکی، منطقی و اجتماعی  مدل سه الیهفضای مجازی تابع 

 ]2[ .استکشور هر های اساس ویژگیعدم اعمال حاکمیت ملی بر ها منجمله ایران، . ضعف جدی فضای سایبر کشورنمود

که بدون این دو رکن فضای سایبر تحقق نخواهد یافت. فناوری  استانسان و ارتباطات انسانی بخش الینفک فضای سایبر 

که زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحث تاثیر خود قرار داده است. است فناوری تصمیم سازی ، شکل دهنده به سایبر
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ک ذات فضای سایبر است که با مدیریت و تغییر و تعریف رویکردها و مفاهیم در فضای سایبر قدرت فنتهدید جزء الی

 ]3[مدیریت، کنترل و قدرت آفرینی سایبر شکل خواهد گرفت

 نتیجه گیری:_ 4

اپـــذیر و بـــر روی فضـــای مجـــازی و شـــبکه اجتمـــاعی امـــری اجتنـــاب  نبنـــابراین داشـــتن مـــدیریت و نظـــارت 

، فضــای مختلــف علمــیو اندیشــمندان حــوزه هــای صــاحب نظــران ه نحــوی کــه بــاســت  بســیار ضــروری

 من اینکــهضــمجــازی و محتــوی آن را رصــد نماینــد و بــه انحــراف هــای احتمــالی آن توجــه نماینــد. البتــه 

  معتبر و جذاب در دستور کار آنها قرار خواهد گرفت.روز، ه ب ،ارزش تولید محتوی با

 عیت ل اتــاق مونیتورینــگ ترافیــک شــهری یــا مانیتورینــگ وضــمــدیریت و نظــارت بــر فضــای مجــازی مثــ

بــرای  فضــای مجــازی بــه مراتــب مهــم و ضــروری تــر نــگمســافرین در فرودگــاه اســت کــه البتــه مونیتوری

 و سالمت جامعه است.بنیان خانواده ، اسالمی و اندیشه های حفظ و بقای اخالق

 

 

 

 منبع: 

 کشور در خصوص ضرورت و نحوه استفاده از فضای مجازی  ستاد اقامه نمازاالسالم قرائتی رئیس حجت – فارس ]1[

 .وهشگاه اندیشه و فرهنگ اسالمییت فضای مجازی، گروه پژهو ما چیستیدکتر رضا تقی پور،   ]2[

 .یت فضای مجازی، گروه پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسالمیهو ما چیستیدکتر علیرضا پورابراهیمی،   ]3[
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