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چکيده
قاعده نفی سبیل ،یکی از قواعد کلیدی فقه حکومتی برای مقابله با هرگونه سلطه کفار و بیگانگاان و ایارا
خدشه بر استقالل جامعه اسالمی است .این قاعده از مبانی اساسی اصاول ععاامالو و عوافقااو باینالمللای و
سیاست خارجی ولت اسالمی ر جهت حفظ استقالل و استحکام رونی نظام اسالمی است .با عوجه به اینکه
فضای سایبر با جذابیت فناورانه خو و ایجا اشتیاق فوقالعاا ه ر باین احاا مار م راه را بارای گساتر

و

حضور عمیق ر عمام حریمهای فر ی و اجتماعی جامعه عسهیل کر ه است ،این مقاله باا اساتفا ه از رویکار
کیفی و رو

عوصیفی – عحلیلی بر ان است که ر ذیل الگویی با چهاار منظار انگیا ههاا ،معمااری ،جریاان

اطالعاو و محتوای ر گر
نتیجه احصاءشده ،گستر
گر

 ،رفتار فضای سایبر از حیث سلطهورزی را مور بررسی قرار هاد .بار اساا
فضای سایبر موجو ر ابعا انگی هها ،معمااری ،جریاان اطالعااو و محتاوای ر

 ،سلطه و نفوذ کفار را به همراه ار  .این اثباو باید منجر به اعخاذ و اقدام پسینی و پیشینی عوسط نظام

اسالمی برای نفی این سلطه همهجانبه ر عمام منابع شکلگیری قدرو نوین ر عمدن ساایبرپایاه شاو  .اقادام
پسینی ناظر بر کنترل و کاهش نفوذ است و اقدام پیشینی ،اعخاذ سازوکارهایی جهت برپایی فضای سایبر عااری
از نفوذ و سلطه کفار است.
کليد واژهها :قاعده نفی سبیل ،استقالل ،فضای سایبر ،سلطهی سایبری.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1پژوهشگر و کتری مدیریت راهبر ی فضای سایبرehsan@kiankhah.com :





مقدمه
با گستر

سریع ارعباطاو پهنباند1و عمومی شدن ایپی نگار

26باا قابلیات افا و ه

شدن حدو ( 3)2 128ستگاه بهطور همزمان ،فضای سایبر از حد برقراری ارعباط موقات کاه
با اعصال4کاربر شروع شده و با اعمام فعالیتهای مور نیاز کاربر ،ارعبااط5قطاع مایگر یاد،
به یک ارعباط ائمی و همیشه برخط عبدیل شده است .گویی که جهانی برای زیست ناوین
شکل گرفته است .کاستل معتقد است ،این عصر هرگا موواوعی فناوراناه نیسات ،بلکاه
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گرگونی اجتماعی و فرایند عغییر گرایشهای اجتماعی ،اقتصا ی ،فرهنگی و سیاسی اسات
که فناوری عامل جداییناپذیر ان است (بل .)117 ،1390 ،این فضای زیست نوین کاه بار پایاه
اینترنت اشیاء ،رایانش ابری و اینترنت همراه ر حال شکل گرفتن است ،باه علات ماهیات
فضای سایبر و خاستگاه شاکلگیاری و گساتر

ان ،منجار باه باروز چاالشهاایی بارای

حاکمیت اسالمی شده و می شو  .رنتیجه غدغه و مسئله اصلی این عحقیق بررسی وجاو
سلطه برامده از فضای سایبری برای احاطه جامعه اسالمی بر اسا

قاعده فقهی نفی سابیل

است .اثباو مور ی این عحقیق ،عبیین سلطه حاکمیتی و فرهنگی برامده از این فضاا اسات.
انجام این عحقیق منجر به عغییر نگر

به فضای سایبر و گستر

و عوساعه ان شاده و بار

الگوی سیاستگذاری فضای سایبر ر جامعه اسالمی عأثیر خواهد گذاشت.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه تحقيق
این عحقیق فاقد پیشینه منطبق بر موووع عحقیق ،یعنی بررسی شمولیت و کاربر قاعاده
نفی سبیل بر گستر

فضای سایبر است ،اما عحقیقاو مشابهی ر ایان حاوزه انجاام شاده

است (اقامهدوی و اکباری .)1391 ،ر مقالهای به عرسیم «رابطه قاعده نفی سابیل باا راهبار هاای
مطرح ر سیاست خارجی» پر اخته است .این پژوهش معتقد است که ر بحث رابطه نفای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
. Broadband
2
. IPV6
3
. 340,282,366,920,938,000,000,000,000,000,000,000,000
4
. Connect
5
. Disconnect


سبیل با راهبر های مطرح ر نظام بینالملل ،هرچند هر یاک از ایان راهبار هاا ر بعضای
شرایط با مفا قاعده نفی سبیل همگرایی ارند ،اما نمیعوانند بهطور کامل منطبق بار قاعاده
نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراعر از این راهبر ها باو ه و عوجاه
به «استقالل مسلمانان» و «نفی هرگونه سالطه کفاار» اسات (هماان .)47 ،ر عحقیاق یگاری
رایگان و قاسمیان ( )1393به بررسی «نقش قاعده نفی سابیل ر عوساعه جواماع اساالمی»
پر اختهاند .ر این پژوهش محقق و فرویه را مطرح میکناد ،اول اینکاه اگار ایان قاعاده
عملی شو  ،ع و مسلمین حفاظ و موجبااو پیشارفت و عوساعه جواماع اساالمی فاراهم
کشورهای عوسعهیافته میگر که رنهایت ،عقب ماندگی ،عحجر و عهااجم فرهنگای را باه
ارمغان میاور  .ر فرایند عحقیق بر اسا

قاعده نفی سابیل ،و نتیجاه کلیادی باه سات

میاید ،اول اعحا که ر میان خو مسلمانان شکل میگیر و از عوامل ماثثر و مساتقیم بار
عوسعه پایدار است .وم استقالل که این اصل ر روابط بینالملل مسلمین ،کاربر ار  .این
و مثلفه از عناصر بنیا ین عوسعه محسوب میشوند کاه ساتیابی کشاورهای اساالمی باه
عوسعه ر عصر حاور ،بدون این و ممکن نیست (همان.)139 ،

قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد مهم فقهای اسات کاه ر اباواب مختلا ،فقاه ،کااربر

فضای سایبر

قاعده نفي سبيل
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میگر  .وم اینکه ارعباط با کفار و سلطهپذیری انها ،سبب وابستگی علمی و فنااوری باه

فراوانی ار (فاول لنکرانی ،1383،ج  ،)239 ،1مدلول اصلی این قاعده ،نفی سبیل و سلطه کفار از
امور مسلمین است .قاعده نفی سبیل با ا له چهارگانه قران ،حادیث ،عقال و اجمااع قابال
اثباو است ،اماا مقباولعارین و گویااعرین ساند ،قاران اسات (علیدوسات .)233 ،1383 ،منشاأ
شکلگیری این قاعده ایه  141سوره مبارکه نساء است .ر ایه شریفه اماده اسات« :الَّاذین
یَتربَّصُون بِکُمْ فإِنْ کان لکُمْ فتْحٌ مِن اللّهِ قالُوا أ لمْ نکُنْ مَعَکُامْ وَ ِِنْ کاان لِلْکاافِرین نصایبٌ
قالُوا ألمْ نسْتحْوِذْ عَلیْکُمْ وَ نمْنعْکُمْ مِن الْمُثْمِنین فاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنکُمْ یَوْمَ الْقِیامَاِِ وَ لانْ یَجْعَال
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اللّهُ لِلْکافِرین عَلی الْمُثْمِنین سَبیالً .»1ایه شریفه پس از بیاان خصالت منافقاان و عادم ثبااو
عقیده و منفعتطلبی انها که ر ایه  143با ععبیر «مذبذبین» 2از انهاا یاا شاده اسات ،باا
عشریع حکم الهی ،عسلط کافران بر مثمنین را از هر مسیر و راهی بهطور مطلق نفای نماو ه
است .برای مشخص شدن معنای ایه شریفه ،ابتدا مفر او ان مور بررسی قرار میگیر :
« )1لنْ» به بیان اجماع نحویون حرف نفی و اللت بر زمان اینده ار (ابان هشاام)210 ،1390 ،؛
اما طول زمان نفی «لنْ» ر اینده بر اسا

قیدی است که ر کالم میاید .ر ایه 80
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سوره مبارکه یوس ،،حضرو یوس( ،علیهالسالم) میفرمایند« :فلنْ أبْرحَ الْاأرََْ حَتاىَ
یَأْذن لىِ أبىِ أوْ یحْکُمَ اللَّهُ لى؛ من از این سرزمین حرکت نمىکنم عاا پادرم باه مان
اجازه هد یا خدا رباره من اورى کند» .نفی با «لن» ر ایه شریفه عا زمان اذن پدر
یا جاری شدن حکم الهی منوط شده است .ر ایه  143سوره مبارکاه اعاراف «قاال
رَبِ أرِنىِ أنظُرْ ِِلیْکَ قال لن عرانى؛ عرَ کر  :پرور گارا! خو و را به من نشان ه
عا عو را ببینم! گفت :هرگ مرا نخواهى ید!» .ر ایان ایاه «لان» بادون قیاد زماانی
محدو کننده امده ،رنتیجه «لنْ» ر این ایه شریفه

(نسااء )141

اللت بر نفی ابد ار

و معنای عأکید و استحکام کالم نی از ان قابل فهم است.
« )2یَجْعَل» فعل مضارع منصوب با لنْ از جَعَل است« .جَعَل الشایءَ» باه معناای وَواع
الشیء و ووع کر ن و قرار ا ن است(3ابان منظاور ،1414 ،ج  .)111 ،11بار ایان اساا
معنای «لنْ یَجْعَل» ،ووع نمیشو و ووع نخواهد شد ،است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقاب شاما هساتند .اگار فاتح و پیاروزی نصایب شاما گار ،
می گویند :مگر ما با شما نبو یم؟ (پس ما نی

ر افتخاراو و غنائم شریکیم!) و اگر بهرهای نصیب کافران گر  ،به اناان

می گویند :مگر ما شما را به مبارزه و عدم عسلیم ر برابر مثمنان عشویق نمیکر یم؟ (پس با شما شریک خواهیم باو !)
خداوند ر روز رستاخی  ،میان شما اوری می کند و خداوند هرگ کافران را بر مثمنان عسالّطی نادا ه اسات (عرجماه
ایتاهلل مکارم شیرازی).
« .2مُّذبْذبِین بَینْ ذالِکَ لا ِِلىَ هَثُلاءِ وَ لا ِِلىَ هَثُلاءِ وَ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فلن عجَدَ لهُ سَبِیال؛ انها افرا بىهدفى هستند کاه ناه
سوى اینها و نه سوى انهایند! (نه ر ص ،مثمنان قرار ارند و نه ر ص ،کاافران!) و هار کاس را خداوناد گماراه
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« .3جعَل الشیءَ یَجْعَله جَعْلًا و مَجْعَلًا و اجْتعَله :وَوعه»




« )3عَلی» به معنای بر از حروف جاره اسات .عَلای ارای معاانی مختلفای اسات ،ازجملاه
معنای استعالء و برعری حقیقی و مجازی می هد« ،وَ عَلیهَا وَ عَلىَ الْفُلْکِ عحْمَلُون؛ و بار
انها و بر کشتیها سوار مىشوید» (مثمناون  ،)22برای برعری حقیقای و ملماو
زیدٌ علی عمروٍ» ،برای برعری مجازی و ناملمو

و «عکبَّار

قابل بیان است (سیوطی.)275 ،1390 ،

« )4سبیل» ر لغت به معنی راه و طریق است (ابن فارَ ،1404 ،ج  )190 ،9و از ما ه سبل باه
معنای ارسال چی ی از باال به پایین است .راه را به این لیل سبیل گویناد کاه ارای
امتدا است (هماان) .همچنین «سبیل» به معنی سبب ،علت ،انگی ه ،حجت و لیل نیا
جغرافیایی ،راه معنوی و عسلط ،غلبه و حجت به کار رفتاه اسات

(اقامحمادی و اکباری،

 .)52-51 ،1391بهطور کلی سبیل ،راه و مسیری بارای ساتیابی باه اهاداف مشاخص
است .این اهداف هم میعواند ما ی و هم معنوی باشد .اینگونه میعوان نتیجهگیری
کر که سبیل ارای و بخش هدف و مسیر اسات و مسایر بارای پیماو ن ،رو

و

لوازم نیاز ار .
از جمعبندی مفر او ایه شریفه اطالق عدم جواز استیال و برعری کافران بار مثمناان از
هیچ سبیل و راهی عوسط خداوند قابل استنباط است .ر ا امه بررسی خواهد شد این ووع
جریان ار .

فضای سایبر

الهی عکوینی است یا عشریعی و ر اخرو عحقق مییابد یاا ر نیاا و احکاام شارعی نیا
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امده است (جرّ .)1169 ،1379 ،معنی این واژه ر قران کریم به سه صورو ،راه و طریق

مفاد قاعده نفي سبيل
فقیهان رخصوص مفا ایه نفی سبیل ،احتماالو گوناگونی را بیان فرمو هاند:
احتمال اول مرعبط بو ن ایه شریفه به روز قیامت است .این استدالل بر اساا

بخاش

قبل «فاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنکُمْ یَوْمَ الْقِیامَِِ» است .ر روایتی از امیرالمثمنین علی (علیاهالساالم) روایات
شده ،فر ی از ایشان پرسید چگونه بهرغم وجو این ایه ،کافران بر مثمنان مسلط هساتند و
حضرو عحقق ایه را روز قیامت برشمر ند (علیدوست 239 ،1383 ،به نقل از ابن کثیر .)1419
احتمال وم بیان حکم عکوینی ر ایه شریفه است .منظور از حکم عکوینی این است که
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ر عالم عکوین ،خداوند سبحان چنین چی ى را خلق نکر ه اسات کاه کاافران بار مثمناان
مسلط شوند ،بلکه همیشه مسلمانها عفوق و سلطه و سلطنت بر کفاار ارناد

(اماام خمینای(ره)،

 ،1421ج  .)723 ،2این عفوق و برعری از حیث برعری ثبوعی ایمان بر کفر است.
احتمال سوم بیان حکم عشریعی ر ایه شریفه است .از ظاهر ایه شریفه ،اینگوناه قابال
استنباط است که خداوند ووع نکر ه و نخواهد کر جعل عشریعی حکمای را کاه موجاب
عحقق سبیل و سلطه کافر بر مثمن شو (فاول لنکرانی .)240 ،1383 ،این جعل عشریعی ر هماه
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ابعا معامالو به معنای عام ان (مقدمی )103 ،1388 ،جاری اسات و از انجاایی کاه کاه سابیل
نکره ر سیاق نفى است و افا ه عام ار  ،این برعری ر همه ابعا ما ی ،معناوی ،فار ی و
اجتماعی عسری ار (مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)176 ،4
ر جمع حکم عکوینی و عشریعی و امر اخرعی ایه شریفه ،اینگونه قابل جمع است کاه
عحقق اشکار و روشن ایه شریفه ر اخرو ظهور خواهد اشت و عکویناً ایمان و مثمن بار
کفر و کافر ذاعاً برعری ار و این جعل عکاوینی منشاأ جعال عشاریعی ر احکاام اساالمی
عوسط شارع مقد

بو ه است .بر این اسا  ،قاعده نفای سابیل بار ا لاه اولیاه ،حکومات

واقعی ار  ،یعنی به مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و ایقاع و قرار ا ی به
حسب طبع اولی ا

اگر موجب علو و ع و و شرف کافر بر مسالم بشاو  ،نفای و اعتباار

حقوقی ندار (موسوی بجنور ی .)358 ،1379 ،این حکومت واقعیه بر ا له اولیه مثل قاعده الورر
و الورار و قاعده الحرج است (همان 1.)350 ،این بیان به ان معنا است که ر هر زماان سالطه
کفار به هر طریق بر مثمنان مشاخص شاو  ،هار ناوع پیماان و قارار ا ی منتفای اسات و
بی اعتبار خواهد بو  .نفی عشریعی ر قاعده نفی سبیل ،ازاله هرگونه سبیل و مسیر و طریقی
است که منجر به عسلط کفار بر مثمنان میشو  .ر جامعه اسالمی همه مسیرها بایاد باه اهلل
ختم شو  .سبیل اهلل مسیری است که احا مثمنان و جامعه اسالمی را به سمت عوانمندی و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1البته اثباو قاعده نفی سبیل عوسط اصولیون همان طور که بیان شد ،عالوه بر ایه شریفه مساتند بار حادیث ،اجمااع و
عقل است .بحث مستوفای اثباو این قاعده ر کتب قواعد فقهیه و مقاالو متعد امده است .نگارنده عنهاا بارای بیاان
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قاعده و رسیدن به مقصو اصلی خو که کش ،حوزه عطبیق قاعده برای عحلیل فضای سایبر است ،به این موار اشااره
کر ه است.




طی نمو ن مسیر عبو یت سوق می هد.
فضاي سايبر
فضای سایبر با فناوری جذاب و اغواگر خو  ،هژمونی را مبتنای بار اناش و اطالعااو
رونی خو شکل ا ه است .ویلیام گیبسون ر رمان علمی -عخیلای نورومنسار ( 1984م)
اصطالح فضای سایبر را ابداع نمو (گیبساون .)69 :1984 1،گیبسون ر شرایطی کاه شابکههاا و
سایبر یک عوهم مور وفاق است که روزانه میلیار ها اپراعور و کو کانی که مفاهیم ریاوای
به انها ا ه میشو  ،ان را عجرباه مای کنناد .فضاای ساایبر ناوعی بازنماایی گرافیکای از
ا ههایی است که از بانکهای عمامی رایانهها ر سیستم انسانی عصویرساازی شاده اسات.
پیچیدگیای که قابل عصور نیست» (بل.)46 :1389 ،
فضای سایبر از یدگاه سختاف اری ،شبکهای جهانی از رایانههای بههمپیوسته است که
از طریق کانال های ارعباطی پرسرعت ،عار عنکبوعی را شکل ا ه که سریععار از مصانوعاو
یگر انسان ر حال گستر

است .این شبکه که عوسط وزارو فاع امریکا شاکل گرفتاه،

بستر هیجانانگی ی را ایجا نمو ه کاه قابلیات ارائاه خادماو متناوع ،ساریع و جاذاب را
ارعباطی و عبا ل اطالعاو با فرمت هاای مختلا ،،از خادماو متناوع ایان ابرشابکه اسات.

فضای سایبر

ار (کیانخواه و علویوفا .)2-3 ،1391 ،ارعباطاو سریع قابلیت ارساال پیاام ،ارائاه سارویسهاای

مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر

سامانههای رایانهای جهانی امروزی نبو  ،فضای سایبری را اینگوناه معرفای کار « :فضاای

اینترنت قابلیتهای ویژهای را برای عجارو الکترونیکای ،بازاریاابی ،عبلیغااو و بانکاداری
الکترونیکی پدید اور ه است (موعااال .)15 :2007 ،خدماو قابل ارائاه روی شابکه اینترنات باه
علت قابلیت ذاعی شبکه و فضای قابل رشد ان رو به اف ایش است .هار حرفاهای ر حاال
طرحری ی اطالعرسانی ،ارائه خدماو برخط و فرو

الکترونیکی بار اساا

ویژگایهاای

کسبوکار خو ر شبکه اینترنت است .اینترنت بهعنوان یکی از جلوههاای فضاای ساایبر،
به سرعت ر حال گستر

است .سامانههای محاسباعی پنهان و عوکاار 2ر حاال قرارگیاری
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Gibson
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2
. Embedded




ر عمام اشیاء و محیطها است .هر شیءای که اطاراف ماا قارار گرفتاه باهگوناهای قابلیات
قرار هی سامانه پر از

و هوشمندسازی را ار  .اینترنتِ اشیاء 1ر حال گساتر

هر چی و شیءای ر حال

گرفتنIP2

اسات و

و نشانه ار شدن است و هاویتی جدیاد و مجاازی را

ر شبکه برای خو شکل ا ه که قابل رصد و شناسایی است .گستر

اعصاالو اشایاء باه

شبکه ،حجم زیا ی اطالعاو را با عنوع محتوایی از متن و عکس عا فایلم و صاوو و ثبات
وقایع عولید میکند که رفتارها را پیشبینیپذیر و کنترلپذیر خواهد کر .
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

ر سطح معنایی فضای سایبر ،فضایی اجتماعی شکل گرفته باا زیرسااخت رایاناهای
است .این فضا برای عوصی ،مفاهیمی اسات کاه ر ارعبااط باا شابکه هاای رایاناه ای،
فناوری اطالعاو ،اینترنت و جامعه اطالعاعی به کار بر ه شده و افارا و کااربران ایان
فضا ،عجربه اجتماعی از ععامل ،عبا ل و اشتراک گذاری اطالعاو ،کسب وکاار ،باازی و
عفریح ،بحث های گروهی که به صورو غیر فی یکی اس ت را به سات مای ا ورناد .ایان
قابلیت ها ،بدون هیچ گونه حرکت ،جابه جایی و مصرف انارژی اسات .باا شاکل گیاری
فضای سایبر و رشد سریع ان ،مفاهیم عرصه زندگی نی به سامت عغییار مااهوی گاام
برمی ار  .همه چیا از هویات ،فرهناح ،حکمرانای ،رواباط و ععاامالو خصوصای و
گروهی عغییر مییابد.
این جذابیت هیجان انگی برای انسان با پیوند ز ن این فضاا باا خیاال و وهام ر حاال
گستر

و نواوری است .فضای سایبر واقعیت را به رون قلب و نفس انسانها بار ه و ر

انجا به هر شکل که بخواهد عغییر ا ه و یا از نو میساز  ،بدون اینکه محدو یت ماا ی ر
ان اثر اشته باشد (کیانخواه و علوی وفاا .)4 :1391 ،وزارو فاع امریکا 3ر سند راهبر ی فضاای
سایبر ( 2011م) اور ه است :فضای سایبری یکی از ویژگیهای زندگی مدرن است کاه ر
ان افرا و جوامع ر سراسر جهان باهم مارعبط شاده و معاشارو و همکااری ماینمایناد.
ایاالومتحده امریکا مل م شده است که اینترنت ،باز 4،امان 5،ساازگار1و قابال اطمیناان2باشاد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
. The Internet of things
2
. Internet Protocol
3
). Department of Defence (DoD
4
. Open
5
. Secure


عا رفاه ،امنیت عمومی و جریان ازا عجارو و اندیشاه فعاال باشاد؛ کیفیات اینترنات بایاد
بازعابی از ارز های امریکایی ازا ی بیان ،حاریم خصوصای ،خالقیات 3،فرصاتساازی4و
نواوری5باشاد ،ایان کیفیات منجار باه ارز اف ایای اقتصاا ی و اجتمااعی میلیار هاا نفار
میشو

(وزارو

پذیر

فاع امریکا.)1 :2015 ،

سریع گوشیهای هوشمند نشان هنده حرکت به سمت ارعباط ائمی باا شابکه

اینترنت است .اینترنتی شدن زندگی و برخط باو ن موجاب عغییاراو شاگرفی ر کیفیات
زندگی خواهد شد .این عغییراو از زندگی فر ی عا اقتصا و سیاست منطقهای و جهاانی را
شکل ا ه است که به فضای سایبر شهرو یافته است .عا سال  2025م ،اینده فضای ساایبر،
وسیععر از گستر

کمی ان است .واقعیت پایش رو ،پارچم اری فضاای ساایبر ر ایجاا

عغییراو گستر ه بر فرهنح ،اقتصا  ،اموز  ،مهاجرو ،سیاست و عجارو کشاورها اسات.
روابط بین سیاست ملی و فضای سایبر پیچیده ،وابسته به زمان و غیرخطی است .وابساتگی
به اینترنت و فضای سایبر فقط یک عصور نیست ،بلکه ر حاال عبادیل شادن باه واقعیتای
انکارناپذیر است.

رو

پژوهش حاور عوصیفی -عحلیلی است .اطالعاو مور نیاز برای این پاژوهش از

فضای سایبر

روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر

عحت عأثیر قرار خواهد ا  .این حضور کمی و کیفی اینترنت ،فضای نوینی را برای زیسات

طریق بررسی منابع قرانی و روایی و عفاسیر معتبر و نی بررسی بیاناو مقام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) ،کتب و مقالههای پژوهشی مرعبط جمعاوری شاده و سا س ماور قات و
عحلیل قرار گرفته است .برای اس تخراج الگوی مارعبط باا شامولیت قاعاده نفای سابیل باا
گستر

فضای سایبر از علل اربعه استفا ه شده است عا بتوان عمام ابعاا را ماور بررسای

قرار ا .



1
. Interoperable
2
. Reliable
. Creativity
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احصاء الگوي بررسي شموليت قاعده نفي سبيل در گسترش فضاي سايبر
برای احصاء الگویی جهت بررسی امکان سلطه کفار از طریق فضای ساایبر و گساتر
ان ،میعوان از علل چهارگانه ارسطویی بهره جست .علل چهارگانه به و سته علات اخلای و
علت خارجی عقسیم میشوند .علت اخلی شامل علت ما ی و صوری است .ما ه همان چیا ی
است که حیثیت قوه و استعدا شیء را عأمین مایکناد و شایء باهواساطه ان باالقوه مایشاو
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

(شایروانی .)260 :1382،صورو ،چی ی است که شیء بهواسطه ان بالفعل میشاو (هماان .)261 ،علات
خارجی شامل علت فاعلی و غایی است .علت فاعلی علتی است که وجو معلول را افاواه
میکند و هستی معلول از او صدور مییابد (همان) .علت غایی ان چی ی است که معلول باه
خاطر ان پدید میاید (همان) .علل اربعه ستگاه عحلیل پدیدههاا بارای یاافتن علال اخلای
شکل گیری پدیده و علال خاارجی عحقاقبخاش ان اسات .ر حقیقات ماا ه و صاورو،
شکل هنده به پدیده و فاعل و غایت جهت هنده به ان است.
برای شکل هی به الگوی مطلوب برای عحلیل فضای سایبر بر اسا

قاعده نفی سابیل،

به عرعیب انگی هها و شرایط فکری و مأموریتی پدیداورنده بهعناوان علات فااعلی ،ر نظار
گرفته شده است ،اهداف و چشمانداز پیدا و پنهان پدیده بهعنوان علت غاایی اختیاار شاده
است .علت صوری فضای سایبر ،معماری و ساختار پدیده و ویژگیهاای بقااء ان اسات و
رنهایت علت ما ی فضای سایبر را محتوا و جریان محتوا و اطالعاو عشاکیل ا ه اسات.
ر فضای سایبر جریان محتوا و خط سایر ان ر شابکه کااربر عاا سارویس و محتاوای ر
گر

 ،کلیدی است .از انجایی که اهداف را ر هر یک از معیارهای انگیا ههاا ،معمااری،

محتوای ر جریان و جریان محتاوا اطالعااو مایعاوان احصااء و اساتنباط نماو  ،الگاو
بهصورو زیر قابل عصور خواهد بو (شکل .)2
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
استنباط شموليت قاعده نفي سبيل بر گسترش فضاي سايبر
بر اسا

قاعده نفی سبیل ،سلطه کفار برای عغییر رفتار جامعه اسالمی از استکبارساتی ی

شواهدی ال بر عحقق سلطه کفار بر جامعه اسالمی با از فضای سایبر پر اختاه مایشاو .
برای این منظور بر اسا

معیارهای احصاءشده ،فضای سایبر از لحاظ شکلگیاری امکاان

فضای سایبر

به استکبارپذیری با پذیر

سخت یا نرم همراه است .برای عبیین سلطه سایبری باه بررسای

مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر

شکل  .1معيارهاي بررسي قاعده نفي سبيل براي فضاي سايبر و گسترش آن

عحقق سلطه سایبری کفار مور بررسی قرار میگیر  .هر سطح ابتدا به قت عوصای ،شاده
و س س عبیین سلطه سایبری انجام میشو .
الف :انگيزهها

فضای سایبر ر جغرافیای فکری و فلسفی غرب نضا یافتاه اسات .ایان جغرافیاا کاه
پرچم ار عمدن مدرن غربی است ،ارای بنمایههایی است که رک ان ،ر فهم انگی ههاا و
اهداف فضای سایبر مثثر خواهد بو  .سیر عکامال صانایع و فنااوری باا پشات سار نهاا ن
رنسانس و عصر روشنگری و شاکلگیاری انقاالب صانعتی انگلساتان و ر پای ان انقاالب
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سیاسی فرانسه رو به عوسعه گذاشت .انگی ه شکل هنده به فضای سایبر را میعوان ر سه مبناا
و پیشران واکاوی نمو  .مبنای بعیده سایبر عمدن غرب متجد (مدرن) است که شاکله مدرنیتاه
و پستمدرنیته را شکل ا ه است .هسته و مرک این عمدن ،فرهنح و مکتاب اصاالت انساان
است که ععریفی مستقل از خداوند برای انسان عروه کر ه است

(زرشنا

 .)37 :1387 ،انساان ر

ععری ،اومانیسم ورای باورپذیری به خالقیت خداوند یا اعفاقی باو ن شاکلگیاری جهاان و
هستی ،انسان را عنها معیار ،می ان ،غایت و ریشه فهم و ا راک انساته اسات و ارز هاای
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

اخالقی ر نسبت انسان و اصاالت او عنظایم مایشاو (رهنماایی .)134-135 :1384 ،از ایان رو
معیارهاى اخالقى نه ر وراى زندگى ،بلکه ر متن زندگى یافت و ساخته مایشاو  .چاون
این عجربیاو روزبهروز نو میشاو و ر ورای ان ،نگار هاای سالطهمآباناه اندیشاهسااز
میشو  .جهت گیری خاصی برای عفوق این نوع نظریهپر ازی ایجا شده و اندیشهسازی ان
ر پرعو سلطه رونق می گیر  .عأکید بر بناسازی معیارهای ارزشی و اخالقی بر این عجربیاو
و گرگونی خاص و هدایتشده ان ،ناشی از هماان نیاروی پایشروناده اومانیسام اسات.
مدرنیسم که بر اومانیسم استوار است ،معتقد به نیسات انگاشاتن سااحت غیاب و حقیقات
قدسی ،شکل گیری مقرراو اجتماعی بر عقال اومانیساتی و خاارج شادن از مادار یان و
سرمایه اری بر اسا

سلطه و استعمار و عخریب طبیعت است.

مبنای متوسطه شکل گیری فضای سایبر ،فناوری هماهنح با سبک زندگی غارب مادرن
است .فناوریهای این عصر عالشی مداوم برای ن یک کار ن جهاان باه سامت ارزوهاای
انسان است ،ارزوهایی که شکل گرفته ر مدار اومانیسم با عکیاه بار معیارهاای اخالقای و
عقل گرایی اومانیستی است .ر حقیقت هدف فناوری ر عصر مدرن ،عغییر جهان به سامت
امیال انسانی است

(زرشنا

 .)42 :1387،این مصنوع بشری خنثی و بیجهت نیست ،بلکه منشاأ

فرهنح خاصی است و فرهنحساز و فرهنحگستر است .فناوری عصار مادرن ،باا ععریا،
اومانیستی از انسان ،استیالجویی قهرامی ی را برای عسلط بر طبیعت بنا نها  .این سیر عکامل
و عسخیر نفسانیتمدار بر طبیعت ،منجر به بحرانهای محیط زیستی ر جایجای کره زمین
و حتی فراجَوّ شده است .ایان فنااوری افسارگسایخته نتیجاهای جا حاکمیات فنااوری و
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اصالت بخشیدن به فناوری ر زندگی فر ی و اجتمااعی انساان را ر برنداشاته اسات .باا


حاکمیت فناوری و خدا انگاشتن فنااوری مادرن ،سرنوشات جامعاه انساانی ،حاکمیات و
فرهنح ان منبعث از انسان استیالجوی نفسانیتمدار میشو  .ر حقیقت فناوری پارچم ار
همه چی (بینش ،کنش ،منش و به عبارو یگر فرهنح) برای فر و اجتماع شده است.
مبنای قریبه فضای سایبر ،سیطره فناوری عهاجمی ایااالومتحاده امریکاا اسات .وزارو
فاع امریکا برای شکل هی به قدرو عحرک انعطافپذیر خو  ،اقدام به شاکل های شابکه
عوزیعشده جهانی کر ه است (بل .)169 :1389 ،این هژمونی فاعی که با اژانس اطالعاو ملای
امریکا و پروژه اِشلون1گره خور ه است ،به نبال عسالط بار جواماع باا عسالط بار اماواج
همه انچه عأمینکننده امیال و خواستههای فر سلطهجو است ،پدیده نوظهور نیست و ریشه
ر عمام طول عاریخ زندگی بشر ار ؛ اما ر هر زمان خاص برای عحقق ان اب ارها نو شاده
است .سه مبنای ذکرشده ،مبناای بعیاده «عمادن غارب متجاد » ،مبناای متوساطه «فنااوری
هماهنح با سبک زندگی غربی» و مبنای قریبه «سیطره فناوری عهاجمی امریکاا» رمجماوع
پدیداورنده قدرو است که انگی ه سلطهگری ر فضای سایبر را شاکل ا ه اسات .پاس از
انقالب صنعتی و شکلگیری سلطه فرامرزی برای غارو منابع بکر از یک طارف و فارو
کاالهای ساختهشده از سوی یگر ،و قطب کشورهای عوسعهیافته و کشورهای عقبماناده
رهایی از سلطه غربی شکل گرفته است .برای نفوذ و بیهویت کار ن هماان انقاالبهاای

فضای سایبر

شکل گرفته است .به همین خاطر انقالبهای رهاییبخش ر طاول ایان چناد قارن بارای
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الکترومغناطیس است (روث کوپ .)37 :1997 ،،خوی سلطهگری و عال

برای ر اختیار گرفتن

رهاییبخش هم عال های زیا ی شده و ر بسیاری از ماوار هام موفاق باو ه اسات .ر
بسیاری از موار بهگونهای عمل میشو که بیهویتسازی انقدر ظری ،و بامهارو اسات
که از رون همان جوامع ،سلطهپذیری موجه جلوه ا ه میشو  .به همین لیل عال

بر ان

است که انحصار فناوریهای عحولساز هرگ شکسته نشو و رهای باز برای نفاوذ اماواج
سلطه ،میل به بسته شدن نداشته باشد .این عفکر بهطور مداوم ر حال قدرعمندساازی خاو
است و اعاقهای فکر این سلطه ر همه زمینههای اجتماعی ،اقتصا ی ،سیاسای و فرهنگای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1اشلون اقدامی عوسط ایاالو متحده به همراه چند کشور است که هدف ان نظارو و کنترل بر فضای عبا ل اطالعااو 397
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فعال است .ایجا و نفوذ ر سازمانهای بینالمللی ،شاکل های باه اناواع کنوانسایونهاای
بینالمللی و ال امی کر ن انها برای ولتها و طراحی طعمههایی از محیط زیست گرفته عا
عدالتخواهی و حقوق بشر و حفظ حقوق زنان ،انسانها و حیواناو ،هماه ر ایان راساتا
است .حال مضامین سلطهپذیری که افرا خاصی را هدف قرار ا ه بو با عوسعه ساایبر کاه
جذاب و فریبنده است ،عکعک نفو

را سلطهپذیر میکند.

با این عفصیل بنای سایبر که بر مبنای سهگانهای استوار است ،حاصل روندی اسات کاه
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

ریشه ر غرب مدرن و استیالییجویی قاهرانه بر طبیعت و استعمار ملتها ار  ،فناوری را
هماهنح با سبک زندگی خو شکل ا ه که نتیجهای ج سلطهخواهی قدروهای برامده از
غرب مدرن بر جوامع ندار  .قدرو الکترومغناطیس ر انتقال فرمان و پیام و سالطهگاری و
1

عغییر نگر ها ،ایاالومتحده را به سمت شکل هی فضای سایبر پیش بر ه است.
ب :معماری

اینترنت یکی از وجوه کلیدی فضای سایبر و عحقاقبخاش ایان فضاا و جا ء مقاوم ان
است .اینترنت یا شابکه شابکههاا ،مجموعاهای از ارعباطااو پرسارعت باین مراکا
سرویسهای ارائه خدماو است که بر اسا

ا هو

نظم و سلسلهمراعاب خاصای ا اره مایشاو .

مجموعه عناصر کلیدی ،عضمینکننده پایداری و عوسعه اینترنت است .المانها از و بخاش
حفظ پایداری و عملیاو اینترنت و مجموعه های استاندار ساز فنی و پروعکلهای اینترنات
عشکیل شدهاند .سازمانهای اصلی خیل ر اکوسیستم اینترنت را میعوان ر زیر برشامر :
(جامعه اینترنت )1 )2010 2،گروههاای عوساعه اساتاندار هاای فنای همانناد کاارگروه مهندسای
اینترنت3و کنسرسیوم عار جهانگساتر؛ )2 4ساازمانهاای مادیریتکنناده مناابع ا ر

های

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1البته مبانی و پیشرانهای احصاءشده که ر غالب فضای سایبر امتدا ار  ،نه نافی ستاور ها ،سرویسهاا و محتاوای
عولیدشده مطابق فرهنح ایرانی– اسالمی است و نه سیاستناپذیری فضاای ساایبر را منتفای مایکناد .بلکاه عحلیال و
استنباط صوروگرفته عوجه به جغرافیاای فکاری– فلسافی شاکلگیاری فضاای ساایبر اسات کاه برخای امتادا ها و
جهتگیریهای عمدنی ر رون فضا مشهو و غالب است.
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2
. Internet Society, http://www.internetsociety.org
3
(. Internet Engineering Task Force)IETF
4
). World Wide Web Consortium(W3C


جهانی مانند شرکت اینترنتی برای نامها و شمارههای واگذارشاده(1ایکاان) ارای فعالیات-
هایی شامل مرجع شمارهای واگذارشده اینترنات(2ایاناا) و ثبات اینترنات منطقاهای3و ()3
شرکتهای عأمینکننده خدماو زیرسااخت شابکه4مانناد خادمت ناام امناه 5،عملگرهاای
7

شبکه6و نقاط عبا ل اینترنت.

 IPشماره منحصربهفر اینترنتی هر سامانه و ساتگاهی بارای اعصاال باه شابکه اسات.
اینترنت به چندین نوع اساتاندار فنای کاه عوساط مجموعاهای از ساازمانهاا عوساعه ا ه
میشو  ،وابسته است .ر حوزه پروعکلها و اساتاندار ها ،کاارگروه مهندسای اینترنات 8،ر
استاندار های سختاف ار ساازمانهاایی نظیار مثسساه مهندساان بارق و الکترونیاک10و ر
حوزه استاندار های نرماف ارهای کاربر ی سازمانهایی نظیار کنسرسایوم وب جهاانگساتر

11

به عوسعه میپر ازند (جامعه اینترنت .)201012،عخصیص ا ر هاای قارار ا اینترنات باهوسایله
ایانا منطبق بر مشخصاو  IPمنتشرشاده عوساط  IETFانجاام مایشاو (ایاناا .)2019 ،ایکاان
وظای ،ایانا را عحات قارار ا باا وزارو بازرگاانی ایااالومتحاده امریکاا ا اره مایکناد.
چشمانداز شرکت ایکان یک جهان ،یک اینترنت13است (ایکان .)2015،ستگاهها بارای اعصاال
به اینترنت نیازمند  IPمنحصربهفر ی هستند که پایداری و ارعباطاو را ر اینترنات عضامین

فضای سایبر

می کند .عموماً رخواست برای ا ر های  IPبهوسیله ارائهکننادگان خادماو اینترنات14یاا
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حوزه استاندار های زیرساخت ارعباطاو راه ور اعحا یه باینالمللای مخاابراو 9،ر حاوزه

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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
. IETF
9
). International Telecommunications Union (ITU
10
). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE
11
). World Wide Web Consortium (W3C
. Internet Society, http://www.internetsociety.org
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. One World, One Internet
14
). Internet Service Providers(ISP




عوسط ثبت اینترنت منطقهای1یا ر موار محدو ثبت اینترنت محلی2یا ثبات اینترنات ملای

3

ایجا میشو .
جدول  .1نهادهاي کليدي راهبر اينترنت (زيرساخت فضاي سايبر)

فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

شناسه

نام

A1

ICANN

A2

IANA

A7

IETF

حيطه فعاليت

نقش نهاد

شرکت ایکاان ،مسائول حفاظ وواعیت عملیااو

حفظ عملیاو

اینترناات بااا ماادیریت سلساالهمراعااب نااامگااذاری

اینترنت با

اینترنتاای و عخصاایص  IPاساات .وظااای ،ایکااان

مدیریت و

پروعکال

سیاستگذاری بر

عبارو است از ومانت عخصیص ا ر

اینترناات باارای یااک فضااا ر اینترناات ،واگااذاری

امنههای محلی و

پروعکل شناسه ،سامانه مدیریت نام امنه سطح باال

عمومی IP ،ها و

و عملگرهای مدیریت ریشه کارگ ار.

سرورهای ریشه

سهامدار
اصلي

وزارو
بازرگانی
ایاالومتحده و
سازمان ملل

ایانا ،متصدی عوزیع  IPاست و عحت ا اره ایکاان
اساات .ایانااا بااا پاان منطقااه ثباات امنااه ()RIR؛
 AFRINICباارای قاااره افریقااا ARIN ،باارای
امریکا ،کانا ا ،بخشی از خلای کارائیاب و قطاب
جنوب APNIC ،برای اسایا ،اساترالیا ،نیوزلناد و
کشااورهای اطااراف LACNIC ،باارای امریکااای
العین و بخشی از خلی کارائیاب و RIPENCC

عخصیص هنده
 IPعموماً به
شرکتها و نه

ایکان

ولتها

برای اروپا ،روسیه ،اسیای غربی و اسایای مرکا ی
عخصیص  IPرا مدیریت میکند.
کااارگروه مهندساای اینترناات ،گروهاای اساات کاه
اسااتاندار های اینترناات را ایجااا کاار ه و بهبااو
می بخشد .این گروه با کنسرسیوم وب جهانشمول

استاندار سازی

اژانس امنیت

موساااوم باااه  W3Cو ساااازمان باااینالمللااای

پروعکل اینترنت

ملی

استاندار سازی موساوم باه  ISO/IECهمکااری

و ارائه نسخههای

ایاالومتحده

ن یکی اشته و به طاور ویاژه بار روی مجموعاه

جدید IP

امریکا

پروعکل اینترنت کار میکند .این گروه یک مثسسه
استاندار باز بو ه که هیچ عضاویت رسامی و یاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
). Regional Internet Registry (RIR
2
). Local Internet Registry (LIR
3
). National Internet Registry (NIR


شناسه

نام

A8

IAB

A9

IESG

A10

IRTF

حيطه فعاليت

نقش نهاد

سهامدار
اصلي

شرایط عضاویتی نادار  .هماه شارکتکننادگان و
مدیران اوطلب هستند ،هرچند اغلاب کاار انهاا
بهوسیله کارفرمایان و یاا حامیانشاان از نظار ماالی
پشتیبانی میشو  .این گروه بهوسایله وریسااین و
اژانس امنیت ملای ولات ایااالو متحاده امریکاا
پشتیبانی میشو .
مهندسی اینترنت اسات کاه جا ء بدناه مشاورعی
جامعه اینترنت است .وظیفه این گروه نظاارو بار
فعالیت های کارگروه مهندسی اینترنات ،نظاارو و
رخواساات عجدیاادنظر اسااتاندارهای اینترناات و

نظارو بر
استاندار سازی

IETF
(اژانس امنیت
ملی امریکا)

ویراسااتار  RFCهااا و مساائول ماادیریت ثباات
پارامترهای پروعکل  IETFاست.
گروه هدایت مهندسی اینترنات ،مسائول مادیریت
فنی  IETFبو ه و مسائول مساتقیم فعالیاتهاای

نظارو بر

ماارعبط بااا مساایر اسااتاندارها شااامل نهاااییسااازی

استاندار سازی

استاندار های اینترنت است.
بااا ایجااا گااروههااای متمرکاا و بلندماادو ر
حوزه های فنااوری ،معمااری ،کااربر و پروعکال
اینترنت است.

ملی امریکا)
( IABاژانس

عحقیقاو

امنیت ملی
امریکا)

ایکان متصدی اجاره  IPو امنه با امنه زمانی مشخص است .از انجاایی کاه بادون

فضای سایبر

کارگروه عحقیقاو اینترنت ،مروج عکامال اینترنات

IETF
(اژانس امنیت
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گااروه معماااری اینترناات ،کمیتااهای از کااارگروه

IP

معتبر اینترنتی ،اعصال به شبکه جهانی معنا ندار  ،پس اعصال فر  ،ساازمان و کشاور عحات
اختیار ایکان و بر اسا

ووابط ان است و ایکان قابلیت سلب اختیار سترسی به اینترنت،

اشتن امنه و حتی اعصال امنه باه محتاوا و پایگااه ماور نظار خاو را ار  IP .و امناه
بهصورو اجارهای ر اختیار رخواستکننده قرار میگیر  .روامن ایکاان عحات قاوانین
ایاالو متحده امریکا فعالیت کر ه و با سازمان ملل نی ارعباط مستقیم ار  ،اما مشی سازمان
ملل نشان ا ه که عحت نفوذ ایاالومتحده امریکا است و باا قاوانین و عفسایرهای وگاناه
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امکان سلب اختیار و حذف  IPهای کشور نی وجو ار  .سلب  IPها و امنهها باه معناای
ازکارافتا ن شبکه کشور و غیر فعال شدن سرویسها است .ر عمل بهرهبر اری از اینترنات
عحت سیطره ایکان و شرکتهای مرعبط ان است .با چشمانداز «یک جهان و یک اینترنات»
بهرغم غیر ال ام اور بو ن ،اشتن شبکه واحد جهانی اما باه لیال وجاو سالطه ایکاان ر
عخصیص  IPو امنه قابلیت ووع عحریمها و سلب ستر های ساایبری وجاو ار و ر
عمل روال حاکمیت سایبری جامعه اسالمی عحت سلطه ایکان رمیاید.
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

معماری فضای سایبر و سازمانها و شرکت های فعاال ر اکوسیساتم ساایبری ،نفاوذ و
سلطه سامانمند را شکل ا ه است .حتی ر موار ی هم که عنظایم مقرراعای عوساط کشاور
برای سایبر شکل میگیر  ،ر نگاه خو بینانه ،این مقرراو خواستههای انها را ر رجاه
اول عأمین کر ه و بهگونهای ووع میشو که راه مقابله با منافع انها حداقل ر کوعاهمادو
و میانمدو بسته خواهد شد .کنوانسیونهای بینالمللی حوزه سایبر نی حالکنناده مکعاب
روبیکی است که ما به ان نیاندیشیده و انها برای اینده طراحی کر هاند.
ج :جریان اطالعات  /محتوی
2

بین ارائهکننده خدمت1و گیرنده خدمت ،مجموعاهای از گارههاا قارار ار  .کاناالهاای
ارعباطی جهانی ،ستگاههای مسایریاب ،سارورهای  ،DNSسارورهای محتاوا و هار عنصار
متصل به این شبکه جهانی بر اسا

رویکر رخواست پاسخ3کار میکند .مبدأ و ناوع هار

رخواست عوسط گیرنده اصلی پیام ذخیره میشو و متناساب باا فرساتنده یاا باهصاورو
عمومی پاسخ می هد .با عوجه به ساختار شبکه و مسیریابی گرافی با گرههای متعاد ماابین
4

فرستنده عا گیرنده امکان بازبینیها و ذخیرهسازی ا هها برای همه گرهها ممکن است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Service
2
. Nodes
3
. Request / Response
 .4زمانیکه بسته اطالعاعی رم نگاری شده باشد ،امکان بازبینی وجو ندار (اگر ستگاه ،کلید از رم خارج کار ن بساته
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را نداشته باشد) .البته همین ارسال ا ه از مبدأ به مقصد خاص ر ورههای زمانی مختل ،،خو گویاای ناوعی رفتاار
قابل عحلیل است.




ستون فقراو اینترنت 1ربر ارنده شاهراههای اصلی عبور ا ه مابین شبکههاای رایاناهای و
مسیریابهای کلیدی2بههمپیوسته ب رگ و راهبار ی اسات .ایان مسایرهاا ربر ارناده نقااط
عبا ل3و نقاط سترسی4بو ه که عرافیک اینترنت را بین کشورها ،قارهها و اقیانو هاا جاباهجاا
میکند .شکل زیر ساختار اعصال سطح باالی اینترنت را نشان می هد .بهطور کلای اینترنات از
ععامل سه الیه شبکه شکل گرفته است .ر هر الیه ععدا ی ارائهکننده خدماو اینترنت وجاو
ار که عرافیک اینترنت را جابهجا و ستبه ست میکنند

(مختاریان.)13 ،2015 5،
مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر
فضای سایبر

شکل  .2ساختار اعصال سطح باالی اینترنت

از طرف یگر رشد اینترنتِ اشیاء ،ر حال عولید حجم عظیمی از ا ههاا اسات کاه ر
شبکه سلسلهمراعبی اینترنت ر حال گر

است .این ا ههای عظیم که حکایات از رفتاار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. Internet backbone
2
. Core routers
). Internet eXchange Points (IXPs
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4
). Network Access Points (NAPs
5
. Mokhtarian




سایبر انسان و اشیاء ار  1،امکان کشا« ،الگوهاای پنهاان»« ،همبساتگیهاای ناشاناخته» و
«الگوهای رفتاری فر یا جامعه» را فراهم میاور (پی بلیوسی .)2017 2،عحلیال ایان ا ههاا ر
مقاصد مختل ،اقتصا ی ،سیاسی ،امنیتی و نظامی ،قدرو پیش بینی و سااخت ایناده را باه
ارنده این جریانِ ا ه می هد.
«سین گاالنگر» ر یا اشتی ر پایگاه اطالعرسانی «ارعچنیکاا»

ماینویساد (ساین گااالنگر،

3

 :)2013اژانس امنیت ملی امریکا ر «برناماه پریسام» ،4ر حاال گار اوری ا ههاا و یاافتن
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

ارعباطاو بین انها است .اژانس امنیت ملای امریکاا باا اناالی

ا ههاای عظایم ،باه نباال

استثنائاو است .با سترسی به این استثنائاو ،افبایای5شاروع باه ععمیاق و یاافتن ابعاا
مسئله میکند .واقعیت ان است که اژانس امنیت ملی امریکاا قابلیات گار اوری ا ههاای
شبکههای علفنی و اینترنتی را مدوها است که کسب کر ه و با همکاری شرکتهای ب رگ
نرماف اری بهخصوص و شرکت «گوگل» و «یاهو» ر حال پاالیش و انالی

ا ههای عظایم

و متنوع اینترنتی است« .مارک هرشابرگ» 2013( 6م) ر مصااحبه باا پایگااه اطاالعرساانی
«ساینتیفیک امریکن» عصریح میکند که اژانس امنیت ملی امریکا ر پروژه ا ههاای عظایم
خو به نبال «سیگنالهای خاص»7میگر .
به این عرعیب سیگنالهایی ر رفتار [سایبری] افرا وجو ار که ر یابی و طبقاهبنادی
میشو  .بنا بر اطالعاعی که ا وار اسانو ن ر اختیاار رساانههاا قارار ا ه اسات ،شارکت
مایکروسافت که ویندوزهایش ر اکثر رایانهها مور اساتفا ه قارار مایگیرناد نیا از ساال
 2007م اطالعاو کاربران خو را ر اختیار اژانس امنیت ملی امریکا قرار ا ه اسات .ایان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1رفتارهای انسان عابع زمان و موقعیتهای مختل ،است .رفتار ر من ل ،محل کاار ،زماان عفاریح و ...متفااوو اسات.
این عفاوو پایهای از برنامهری یهای کسبوکارهای ر بازارسازی عا ملتسازی میعواند استفا ه شو .
2
.PWC
3
.Sean Gallagher
4
. PRISM program
5
). FBI (Federal Bureau of Investigation
6
. Bryan Bumgardner
 .7به طور مثال ،اگر به نوجوانانی که قصد خو کشی ارند قت شو  ،پیش از این اقدام ،مادعی را ر خصاوص ان فکار
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میکنند .نشانههایی ر انها وجو ار که افرا حرفهای برای عشخیص انها اموز
پیش از خو کشی با وستان خو خداحافظی کنند.



یدهاند .بهطور مثال ممکن است


اطالعاو میعواند به اژانس امنیت ملی امریکا کمک کند عا حتی از ساد پروعکال امان1نیا
بگذر

(خبرگ اری فار

.)1392 ،

پروسه بیوقفه اپلو  -انلو  ،جستوجو ،ا ههای جغرافیایی و مرعبط باا موواوعاو
متنوع طی ،گستر های از ا ههای متنوع و ساختنایافته را فراهم اور ه که عج یاهوعحلیال
انها امکان مهندسی ،هدایت و مدیریت جامعه را فراهم میاور  .این قابلیت عوانایی عغییار
ارز ها ،سبک زندگی ،بینشها ،اعتقا او و به معنای قیقعر هویت ملی – ینی جامعاه را
با فضای سایبر ار  .از انجایی که این ا هها و رفتار کاربر و انساان عبلوریافتاه ر فضاای
موجباو سلطه و عسلط بر منابع اقتداراف ای جامعه را فراهم میاور  .باا عسالط اینترنات و
اعصال گستر ه اشیای اطراف ما به ان ،چگالی حضور فناوری ر زندگی ا می بهشدو بااال
خواهد رفت .بهگونهای که یگر انسان عوانایی فرار از رصاد و پاایش شادن فنااوریهاای
متنوع را نخواهد اشت و این فناوری است که انسان را مادیریت مایکناد .ایان حجام از
اطالعاو و عنوع ان با عوجه به عمق نفوذ این فنااوری ر زنادگی بشار ،بساتر الزم بارای
جمعاوری اطالعاو فر ی و اجتماعی و عج یهوعحلیل ان را فراهم میاور  ،بهگونهای کاه
با پیشارفت علاوم و رو هاای کنادوکاو ر رفتارهاا و شاناخت افارا و جواماع ،امکاان

مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر

سایبر با عوجه به خواستگاه فناوری های مرعبط با ساایبر ر خاارج از حاکمیات قارار ار ،

فضای سایبر

روانشناسی رفتاری افرا و جوامع را با قت باال فراهم میاور .
د :محتوای در جریان

اصلی عرین سرمایه انقالب اسالمی ،مار م ایاران هساتند .اگار مار م ر صاحنه باشاند،
انقالب از افت های رونی و برونای حفاظ خواهاد شاد .مقاام معظام رهباری

(مدظلاهالعاالی)

میفرمایند« :هیچ حا ثهای ر عاریخ ایران همانند انقالب اسالمی وجو ندار کاه مار م ر
پیروزی و ا امه ان نقش مستقیم و اساسی اشته باشند» (امام خامنهای (مدظلاهالعاالی) .)1390 7 20 ،ور
شدن مر م از اسالم حقیقی و گرایش عملی یا فکری به مظاهر عمدن غرب ،چاالش اصالی
نظام اسالمی است .مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

ر جمع اعضای مجلاس خبرگاان رهباری

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
). Secure Sockets layer (SSL




فرمو هاند« :شما ببینید امروز وسایلی که برای اغوای ل جوانها هست ،چقدر اسات؛ قابال
مقایسه با گذشته نیست .این ماهوارهها ،این اینترنتها ،این انواع و اقسام وسایل ارعباطااو،
اینها لها را اغوا میکند ،جذب میکند ،از راه به ر مایبار  ،انگیا ههاای معناوی را ر
انسان سست میکند ،شهواو را ر انسان بیدار میکند» (امام خامنهای (مدظلهالعاالی) .)1390 6 17 ،ایان
اثراو غفلتساز فضای سایبر ،ریشه ر عمدن غرب مدرن ار .
ر جامعه پیش از مدرن ،بنیان شخصیت ا می بر و ساحت عن و جاان اساتوار باو ،
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

روح عفکر بر اعتبار شخصیت انسان میاف و  ،اینک روزگاری فرارسیده که واقعیت ذاعای
و ماهوی انسان ر قبال شیئیت و سو مندی اقتصا ی او از یا رفته و فناوری انسان را به
بر گی سوق ا ه است (الکوست.)83 ،1375 ،
این عقالنیت اب اری که عجسم عینی ان فناوری است ،ر برهاه ای از زماان باه ازا ی
انسان از سیطره کار سخت و طاقتفرسا و چیرگی بر طبیعت انجامید ولی اماروزه باعاث
شی ءگونگی انسان شده و به ناظری بر عملکر ا می بدل گشته است و افریده ر مقابال
افریننده قد علم کر ه است (رحیمپور.)63 ،1383 ،
ایجا انگی ه کاذب برای ا امه زندگی و بی هدفی کاه ثماره وری از خادا کاه هادف
اصلی خلقت انسان است 1و خالی نمو ن زندگی از مخلوق بو ن چه به صورو نمایان یاا
چه به صورو پنهان شده ر عوهماو و خیاالو باطلی که ظاهری قدسی ار و از حقیقت
به ور است ،موجب سوق ا ن انسان به نهیلیسم و پوچ گرایی شاده اسات .ایان انساان
مدرن هویتش را از عمایالو غری ی و لذو جویانه که غیرقابل مقاومت و اجتنااب ناپاذیر
است ،اخذ نمو ه و از هویت اخرو گرای خو غافل شده است .انسان یگر باه خاالق و
مسئولیت خو

ر مقابل او عوجه ندار و به بی هویتی و فراموشی خو چار میشو « ،وَ

لا عکُونُواْ کالَّذِین نسُواْ اللَّهَ فأنساهُمْ أنفُسَاهُمْ أُوْلئاکَ هُامُ الْفاسِاقُون؛ و همچاون کساانى
نباشید که خدا را فرامو
فاسقاناند»

(حشر

کر ند و خدا نی انها را به خو فراموشى گرفتاار کار  ،انهاا

.)19
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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حال فضای سایبر با محتوای ر گر

خو عسهیل گر سبک زنادگیای شاده اسات

که ثمره ان غفلت و فراموشی مسئولیت ساخت مستحک م نیوی و اخروی است .ماشینی
شدن زندگی انسان ،غفلت انسان از مسئولیت نیاوی و اخاروی و عغییار سابک زنادگی
جامعه به سبک زندگی غربی ثمره حضور گستر ه و بدون کنترل فضای سایبر اسات کاه
انسان انقالبی را عحت برنامه خو به سمت سبک زندگی غربی سوق خواهد ا .
فضای سایبر با ای ن شرایط ،موعور محرک جهانی شدن و نظام ناوین جهاانی غارب و
امریکایی شدن است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) می فرمایند« :گفتمان پیوساتن باه نظام
اما باطنش امریکایی شدن است .معنایش این است که ملت ایران علی رغم مجاهدو هایی
که کر ه ،علی رغم پرچم هایی که بر قله های پیروزی کوبیده ،علی رغم بیداری عظیمی کاه
ر ملت های مسلمان به وجو اور ه ،باید وباره مثل وران قبل از انقالب ،سیاهیلشاکر
و عمله و اب ار عأمین منافع امریکاییها شو  .هدف بهصورو لخت و پوستکنده ج این
چی

یگری نیست؛ اما می خواهند ر زیر نامه ای زیبا  -جهانی شدن و عحول و پیشارفت

 این هدف را پنهان کنند» (مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی).)1379 12 09 ،ععبیر یگر از نظم نوین جهانی ،جاهلیت مدرن است کاه ر پای کشااندن انساان باه
عحقیر ملّتها و غارو منابع مالی ملّتها و فاسد کر ن منابع انسانی ملّت ها ،ناشای از ان

فضای سایبر

ووعیت منحط جاهلیت کهن است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میفرمایند« :اساتعمار و
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نوین جهانی؛ یعنی سیاهی لشکر امریکا شدن! این جهانیشدن ،اسمش جهانیشدن اسات؛

حاکمیت جاهلیت است .وقتی جاهلیت حاکم شد ،شما می بینیاد ملات هاای بسایاری ر
سطح جهان ر زیر چکمه استعمار لِه میشوند ،منابع انها غارو مایشاو  ،خاو ِ انهاا
عحقیر میشوند ،سالها عقب میافتند .ملتهاای اساتعمارز ه ،بعضای ههاا ساال عقاب
افتا ند ،بعضی قرنها عقب افتا ند» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1395 02 16 ،
فضای سایبر بستر جنح نرم و حاکمیات جاهلیات مادرن و پساامدرن و ام ریالیسام
فرهنگی غرب شده است .حاکمیت شهوو و غضب به وووح ر الیههای فضاای ساایبر
مشهو است .از انجایی که باورهای افرا بهطور معماول باهروز از نظار شاناخت مباانی
عقویت نمیشو و شبهاو و ایرا ها ،ذهنها را فرامی گیر و سرعت انتقال اطالعاو افرا
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را ر معرَ بمباران اطالعاعی قرار می هد؛ خطر یکسویه نگری و اعتما و اطمیناان باه
اطالعاو ارائه شاده ،بااال رفتاه و افارا و ر مرحلاه بعادی جواماع ،باهساوی پاذیر
ساختارهای مهندسیشده ر این فضا پیش می روند و این هماان چیا ی اسات طراحاان
جنح نرم برای ان برنامهری ی مایکنناد  .باه زباان ساا ه مایعاوان گفات سالطهپاذیری
ناخو اگاه عحمیلشده و جنح نرم سایبریِ مغلوبه پایان میپذیر .
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

نتيجهگيری
بر اسا

ا له بیان شده ر این عحقیق ،فضای سایبر موجو از حیث انگی ه ،معماری و

محتوای قابل ستر

و جریان محتوا ،اب اری برای سلطه کفار بار راههاای عا وافارین

جامعه اسالمی و ایجا انحاراف ر خواساته هاا ،اهاداف و باورهاای مبتنای بار حرکات
ععالیگرایانه است .سرویس های مکانمحور ر حاال رصاد عوانمنادی هاای اقتاداراف ای
جامعه ر پوشش جذابیت فناوری هستند .شبکه های اجتمااعی باه ابرگاراف ععاامالو و
روابط جامعه ست پیدا کر ه اند و کسی یگر از رصد پنهان نیست .مثال زندگی ر اعااق
شیشهای ر این مور بهعدری عوهم گرایانه نیست ،به خصوص اینکاه طرحاان اب ارهاای
سترسی به فضای سایبر ،گوشی ها و سایر اب ارهای هوشمند مور استفا ه ،فقط فنااوری
مور خواسته کاربران و استفا ه کنندگان از این اب ارها را طراحی نمیک نند ،بلکه مشاتریان
یگری هم ارند که با فرو

اطالعاو کاربران به ان ها و همچنین امکاان سترسای باه

اطالعاو انها ،منافع ما ی و غیر ما ی یگری را برای خو کسب میکنناد .محتواهاای
نا قیق و مغرواانه باه مراجاع کااذب معتبرشاده ر فضاای ساایبر عبادیل شاده اسات.
موعورهای جست وجو ر حال جهت هی به فکر و اندیشه کاربر و مهندسای و مادیریت
جامعه هستند .مرورگرها همه ععامالو و ارعباطاو کاربران و جوامع را رصد مایکنناد و
سرویس های ابری ر حال متمرک ساختن ا ه ها و اینترنت اشیاء ،به رصد همه رفتارهاا
می پر ازند و این مجموعه رصدها و کنترل ها ر شبکه ای به وسعت جهان ر حال عبدیل
شدن به عابلوی ب رگی است که کوچک عرین عحرکاو ر ان قابل رصد ،پایش و اشاراف
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است .جنح نرم و ناعوی فرهنگی غرب با بستر فضای سایبر ملمو

شده است .باا ایان


حال برخی این جنح همه جانبه را ر پوشاش فنااوری هاای جاذاب و فریبناده ساایبری
نمی بینند .فضای سایبر با قدرو مهندسی افکار و عغییر ذائقه ها و عوأمانی با عغییار سابک
زندگی جامعه اسالمی با جنح نرم و شبیخون فرهنگی باه نباال سالطه و عغییار جامعاه
اسالمی است.
فضای سایبر با این ویژگی ها مشمول قاعده نفی سبیل اسات و از انجاایی کاه شاارع
مقد

حکم نمو ه که کفار نباید بر مسیرهای اقتداراف ا و ع و افارین ماثمنین و جامعاه

اسالمی به هر روشی سلطه یابند ،هرگونه عوسعه و گستر

سلطه هم ر رفتار سایبری

فر ی حاکم خواهد بو و هم ر رفتار حاکمیتی .نظام اسالمی با عوجه به سلطه ساایبری
کفار ،باید با اعخاذ مجموعه ای از سیاستها به جهت هی به فضاای ساایبر و اساتحاله از
رون ان ب ر از  .اینکه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به شکل گیاری حکمرانای ناوینی ر
ا اره جامعه با گستر

فضای سایبر اشاره می فرمایند ،عوجه به منابع نوین شکل هنده به

قدرو ر اینده ای بسیار ن یک است کاه ر حاال عغییار حکمرانای سانتی ر محادو ه
مرزهای طبیعی جغرافیایی است.
پیامد این اثباو ،اعخاذ و رویکر پسینی و پیشینی برای گستر

فضای سایبر اسات.

و ایجابی ،فضای سایبر را عا حدو ی عحت کنترل و مدیریت راور عا سطح سلطه کفاار

فضای سایبر

ر رویکر پسینی که اشاره به فضای سایب ر موجو ار  ،باید با اعخاذ سیاست هایی سلبی

مقاله پژوهشی :عبیین شمول و کاربر قاعده نفی سبیل بر گستر

و محتوا باید مبتنی بر قاعده نفی سبیل باشد .این عدم پذیر

فضای سایبر از حیث فناوری

از طریق فضای سایبر کاهش یابد .مرزبانی ساایبری و عوجاه باه ساوا حِکمای ساایبری
ازجمله این اقداماو است .هدف رویکر پیشینی نی پیساخت فضاای ساایبر مبتنای بار
قواعد فقه اسالمی ازجمله قاعده نفی سبیل  ،قاعده الورر و سایر قواعد فقهیه است .بایاد
عوجه اشت که با حکومت فقه بر فضای سایبر و گستر

ان ر نظام اسالمی ،گساتر

این فضا نه امری فناورانه و مرعبط با اقتصا که امری مرعبط با حاکمیت اسالمی است .به
این معنا که گستر

فضای سایبر و خدماو قابل ارائه ر این فضاا کاه اماری واواح و

عقالنی است ،باید با حفظ نظام اسالمی بو ه و هرگونه عوسعه مبتنی بر عدم سالطه کفاار
بر نظام اسالمی شکل بگیر  .ر حقیقت باید حکمرانای ناوینی را بار اساا

اقتضاائاو
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فضای سایبر و اهداف انقالب اسالمی شکل ا عا با حفاظ فرصات هاای ساایبری بارای
ععالی نظام ،عهدیدها را نی به فرصت عبدیل نمو  .از این رو است که مقام معظم رهباری
(مدظلهالعالی) فضای سایبر را به اندازه انقالب اسالمی ارای اهمیت می انند ،یعنی این فضاا
می عواند منهاج نفوذ کفار بر راه های ع و افرینی و استحکام رونی نظام اسالمی باشاد و
همچنین می عواند موجب گستر

و نفوذ جهانی انقالب اسالمی شو .

از طرفی الگوی چهاروجهی استفا هشده برای بررسی فضای سایبر را مای عاوان بارای
فصلنامه علمی مطالعاو بینرشتهای انش راهبر ی ،سال هم ،شماره  ،40پایی 1399

410



ارزیابی همه سرویس های فضای سایبر اعم از رساانه هاای اجتمااعی اخلای و خاارجی
استفا ه نمو .
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