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:خالصه جلسه اول  

:می رود بکار معنا دو به مجازی

 له موضوع غير معنايی در لفظ استعمال اول معنای

metaphorical/figurative: معادل کلمه

  جسمانی امر احکام و آثار ترتب دوم معنای

virtual: معادل کلمه

.فضای مجازی به معنای دوم بکار رفته است

 از بستری الکترونيکی که در آن آثار وعبارتست «:  فضای مجازی 

».احکام امور جسمانی تحقق می يابد

فضاي مجازي



	

 فضاي ويژگی های و مؤلفات از برخی ابتدا بحث در شروع برای-

  .می دهيم توضيح می شود مربوط ما بحث به که را مجازي

 ازیمج فضای خصوصيات تمام بيان درصدد اينجا در که است روشن -

ً  نيستيم  به كه نيممي ك توصيف را مجازي فضاي از خصوصياتي وصرفا

:مي شود مربوط ما بحث به نوعي

ويژگي هاي  فضاي مجازي



مجازی فضای در ظرفيت تکثر  :ويژگی اولين

 مجازی فضای و عينی دنيای بين نسبت -

  :است چند به يک نسبت بلکه نيست يک به يک نسبت

شناسنامه رونوشت و اصل بين نسبت مثل

  جسمانی امور همه و سازمان خدمات، محتوا، در :مجازی امور ظرفيت تکثر-

 :هستيد  فيزيکی مکان و زمان به محدود شما دانشگاه راه اندازی در : مثال

 محدوديت عدم :مجازی دانشگاه بخالف فيزيکی  دانشگاه کالس های محدوديت

شاگردان تعداد و کالس طراحی

ن هاپيشخوا بانکها شعب : مجازی بانکداری برابر در  واقعی بانکداری در :مثال

.... :مثال

ويژگي هاي  فضاي مجازي



 جهاني مشاركت  :ويژگي دومين

 مهه كه طوري مي كند فراهم بشر آحاد جهاني مشاركت براي را زمينه مجازي فضاي-

  .ندباش داشته حضور يكديگر، كنار در آن، در مي توانند زمين كره روي انسان هاي

 جهان مردم از درصد 45 = اينترنت به دسترسي-

  :ارتباطات جهاني اتحاديه

  = داشته وجود همراه تلفن 97 دنيا در نفر صد هر ازاي به 2013 سال در-

  نفر ميليارد 6/8 حدود الاقل جهان جمعيت ميليارد 7 حدود ازاي به

  بوده نفر 100 هر ازاي به همراه تلفن 130 ما كشور در 2013 سال در-

ويژگي هاي  فضاي مجازي



 جهاني مشاركت  :ويژگي دومين

دارد جايشگن نفر هزار صد  فوتبال استاديوم هاي از برخي فيزيكي فضاي بزرگترين-

همزمان رويداد يك در همگاني و جهاني مشاركت امكان مجازي فضاي در-

)1394 ارديبهشت تا فعال كاربر ميليون 302( توييتر چون اجتماعي شبكه هاي-

 دقيقه هر 1394 سال در و داشته عضو نفر ميليارد يك 1393 سال در( يوتيوب-

 شده ديده ويدئوي باالترين .مي شود بارگذاري آن روي فيلم ساعت 300 از بيش

  )نفر ميليارد 2.4 از بيش

  )1394 فروردين در فعال كاربر ميليارد 1.44 ماهانه( بوك فيس-

)هندي كاربر ميليون 178.4 كه دارد ماه هر در فعال كاربرد ميليون 800( واتس آپ-

  )هستند ايراني آن ميليون 7.7 كه ماه هر در فعال كاربر ميليون 50( تلگرام-

  ايفض در ارتباطات بستر بر مخاطبان پيامك ميليون 6.4 از بيش ركورد نود برنامه-

مجازي

ويژگي هاي  فضاي مجازي



  محيطي گستردگي  :ويژگي سومين

 در محصور را خود و است شده شامل را بشر زندگي ابعاد همه مجازي فضاي اين-

 كي هر ديگر فناوري هاي كه حالي در .است نكرده بشر زندگي حيطه چند يا يك

 ه ايهست فناوري هاي مثالً .داده اند قرار تأثير تحت را بشر حيات از بخشي تنها

 داده قرار تأثير تحت را آن مانند و برق صنعت درمان، جنگ، چون اموري فقط

.نمي شود مربوط بشر زندگي ابعاد همه به و است

 است نوين فناوري هاي ديگر با اساسي تفاوتي داراي ارتباطات و اطالعات فناوري-

 همه بلكه نبوده تأثيرگذار بشر حيات ابعاد از بعد چند يا يك بر فقط فناوري اين

 زرگيب به كه آورده وجود به را فضايي رو اين از .است كرده تغيير دچار را آن ابعاد

  .است جسماني جهان

 ميممي نا مجازي فضاي را آن تحقق ساحت كه كرده پيدا جديد رونوشت يك دنيا-

  .است ارتباطات و اطالعات فناوري آن تحقق ابزار و
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  محيطي گستردگي  :ويژگي سومين

 تا هگرفت كتابخواني و پژوهش از سرگرمي، و بازي تا گرفته آموزش از اينجا در-

 و جاسوسي جنگ، از بزرگ، معامالت و جزئي فروش هاي و خريد و بانكداري

 رفتهگ خوراك و غذا سفارشات از همسرگزيني، و دوست يابي تا گرفته خرابكاري

 دهستن حوزه هايي همه و همه بهداشت، و سالمت تا گرفته خبر از گردشگري، تا

 مي دهند رخ واقعاً قدر همان عيني و  فيزيكي جهان در ما روزمره زندگي در كه

  .مجازي فضاي در كه

 ادولت ه و دارد تحقق فضا اين در خود عام معناي به حاكميت و دولت حتي امروز-

 بيرون در حتي ساعته چهار و بيست خدمات عرضه در را خود قدرت دارند سعي

.دهند گسترش خود مرزهاي
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عيني فضاي با هم تنيدگي در  :ويژگي چهارمين

 ولي مي آيد پديد ارتباطي و اطالعاتي فناوري هاي ابزار با كه هرچند مجازي فضاي-

  .است متقابل كنش در عيني جهان با

 در اثر اين متقابالً  و مي گذارد تأثير نيز عيني فضاي در مجازي فضاي در عملي هر-

  .ودمي ش مجازي فضاي در خاصي دگرگوني يا خاص رفتارهايي موجب عيني فضاي

 شخصي زا واقعي پول انتقال به منجر عيني دنياي در الكترونيكي تراكنش :مثال-

  گذاردمي تأثير نيز مجازي فضاي در عيني دنياي متقابالً .است ديگر شخص به

 دريافت را پولي و مي رويد بانك به و مي شويد ماشين سوار شما وقتي يعني

 دخري قدرت ديگر و يافته كاهش شما الكترونيكي بانكي حساب مي كنيد،

  .نداريد را سابق الكترونيكي

 عاً جم و دارند واقعيت اندازه يك به دو هر عيني فضاي و مجازي فضاي اين بنابر-

  .مي سازند را تركيبي عيني و واقعي دنياي
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عيني فضاي با هم تنيدگي در  :ويژگي چهارمين

:مي دهند رخ مجازي فضاي در رفتارهايي اثر بر كه ما عيني رفتارهاي از نمونه هاي

 رنظ از ساعت چند از پس ولي هستيد سرگرم رايانه اي بازي به شبانگاه شما-

 خود كار محل در بخشي اثر طور به نمي توانيد صبح و مي شويد خسته جسماني

  .شويد حاضر

 اصخ مصاحبه اي شما مي شود موجب اخبار اين و مي خوانيد را الكترونيكي اخبار-

  .دهيد انجام خبرنگاران مقابل عيني فضاي در

 هخان به فرزندتان تولد براي را همه و مي گذاريد پيام يك اجتماعي شبكه در-

 روي آشنايان و دوستان بين عيني مالقات يك نهايت در و مي كنيد دعوت

  .مي دهد
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عيني فضاي با هم تنيدگي در  :ويژگي چهارمين

  رخ ما عيني رفتارهاي يا حاالت اثر بر كه مجازي فضاي در رفتارها از نمونه هاي

:مي دهند

  هايعكس مي يابد، نشر باز مجازي فضاي در واقعي مهماني يك بازخورد متقابالً-

 تدعو مهماني آن در كه واسطه با دوستان براي اجتماعي شبكه در را مالقات آن

 مي فرستند؛ نبودند،

 افراد و مي يابد نشر مجازي فضاي در كرده ايد خبرنگاران با كه مصاحبه اي-

  مي پردازند؛ شما نظر بررسي و نقد به مجازي فضاي در متعددي

 در زرو آن عصر در را فعالتان حضور سركار خواب آلودگي و مفرط خستگي اثر بر-

 روز آن در را خود صفحه كنندگان دنبال و مي دهيد دست از اجتماعي شبكه

  .مي كنيد مأيوس
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-اخص يمعناي به -عيني فضاي و مجازي فضاي از تركيبي جديد عينيت اين

  .مي دهد تشكيل -اعم معنايي به- را ما روزگار عيني فضاي كه ،است

ويژگي هاي  فضاي مجازي

فضاي عيني

)به معناي اعم(

فضاي عيني

)به معناي اخص(
فضاي مجازي



توانمندسازي  :ويژگي پنجمين

مردم توانمندسازي )الف

 عاتاطال انتشار و الكترونيكي علم به دسترسي روزافزون گسترش با سويي از-

 صرع از قبل به نسبت بيشتري قدرت از خود حاكمان برابر در شهروندان حكومتي،

 و است كرده ايجاد حكومت ها براي را چالشي خود اين و شده اند برخوردار اطالعات

 تقويت ذاتاً  مجازي فضاي .است ساخته مواجه محدوديت با را آنان قدرت اعمال

  .حكومت هاست در قدرت تمركز كننده تضعيف و مردمساالري كننده

 و مي شود پخش مجازي فضاي در سعودي شاهزادگان چون اشخاصي فساد :مثال -

 اسالمي بيداري  مقدمات و سازد مطلع خود حاكمان وضعيت از را سعودي شهروندان

.سازد فراهم را
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توانمندسازي  :ويژگي پنجمين

دولتها توانمندسازي )ب

 رداريبهره ب خود نفع به فضا اين از نيز سياسي سلطه گران و دولت ها ديگر سويي از

 در اطاتارتب و اطالعات فناوري كه كنترلي و نظارتي ابزارهاي از استفاده با و مي كنند

 اعمال را خود قدرت همچنان دارند سعي داده قرار دراختيارشان مجازي فضاي اين

 .كنند

 هيچ اشدب انگلستان كشور در بسته مدار دوربين ميليون چهار از بيش وقتي :مثال -

  هر يبرا چون نمي ماند دور امنيتي پليس هاي چشم از باشد حكومت مخالف كه عملي

 مرتبه 300 روزانه نفر هر ميانگين طور به و دارد وجود بسته مدار دوربين يك نفر 14

  .مي گيرد قرار دوربين ها اين رصد در
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توانمندسازي  :ويژگي پنجمين

اسالمي بيداري :مثال

 خود پيرامون جهان به فضا اين از استفاده با عرب جهان در مسلمان ملل سويي از

 در ار اسالمي بيداري و گرفته اسالمي انقالب از را جديدي الگوهاي و شده اند حساس

 انمستبدش امراي و شاهان براي را خطراتي امر اين .داده اند شكل مختلف كشورهاي

)مردم توانمندسازي( .است آورده فراهم

 اتموجب دارد سعي عمومي افكار انحراف و تهييج با جهاني استكبار ديگر سوي از

 مانه و آورد پديد اسالمي بيداري عليه و ديده ستم ملل عليه را رنگين انقالب هاي

  .شندبك انحراف به را انقالب يك كه شده اند موفق نيز گاهي ديديم مصر در كه طور

)دولت توانمندسازي(

 ويهس دو تيغي است شده مجازي فضاي پيدايش موجب كه ارتباطات انقالب :نتيجه

 مي تواند بندد بكار را آن كسي چه و باشد كسي چه دست در كه اين به بسته كه است

 باشد يمست زنگي بدست مي تواند كه است تيغي اين .شود محسوب تهديد يا فرصت

.حاذق حكيمي بدست يا
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توانمندسازي  :ويژگي پنجمين

  :نتيجه گيري

 كه تاس سويه دو تيغي شده مجازي فضاي پيدايش موجب كه ارتباطات انقالب•

 واندمي ت بندد بكار را آن كسي چه و باشد كسي چه دست در كه اين به بسته

 مستي زنگي بدست مي تواند كه است تيغي اين .شود محسوب تهديد يا فرصت

.حاذق حكيمي بدست يا باشد

 دتهدي براي هم ارتباطاتي و اطالعاتي فناوري هاي جوالن فضاي مجازي فضاي•

  .آنست توسعه براي هم و قدرت مؤلفات و حكومتها قدرت
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توانمندسازي  :ويژگي پنجمين

  :نتيجه گيري

 مأموران فرصت مي دهد افزايش را براندازان و جاسوسان فرصت قدركه همان•

  .مي كند بيشتر آنان رديابي و شناسايي براي نيز را امنيتي

 بيشتري امكانات مي دهد، گسترش را هيزان و دزدان فرصتهاي كه طور همان•

  .مي دهد قرار پليس اختيار در رصد و نظارت براي

 دازهان همان به است شده ايجاد الكترونيكي جنگ براي ابزارهايي كه قدر همان•

 اثر رب تفاهم ها سوء رفع و صلح آميز گفتگوهاي و جنگ از پيشگيري ابزارهاي

  .است يافته توسعه ارتباطات انقالب

 تامني مفهوم يافته گسترش آن تهديدهاي و فرصتها حوزه كه اموري جمله از•

 در اطاتارتب انقالب تأثير و امنيت مفهوم پيرامون بحث به بعد جلسه در .است

.پرداخت خواهيم امنيت حوزه
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