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 چکیده

کی، کِ اس سهاى خلقت خَد با آى هاًَس بَدُ ٍ با آى خَ گزفتِ، بِ دًیای جذیذی بِ ًام اًساى ػصز حاضز، افشٍى بز دًیای فیشی

فضای سایبز پا گذاضتِ کِ اس ٍیژگیْای هتوایشی بزخَردار است ایي فضا تَاًوٌذی ّایی ضزایط ٍ هقتضایت بزای پیطبزد بْیٌِ 

ٍ فزاگیز آى تواهی ػزصِ ّای سیاسی، اقتصادی، اجتواػی،  اهَر در اختیار دارد کِ بطز را ًاگشیز اس بِ کارگیزی بْذٍى تبؼیض

فزٌّگی، صٌؼتی، بْذاضت ٍ درهاى ٍ حتی ًظاهی کزدُ است. اًؼطاف پذیزی ٍ سادگی بی ًظیز در کابزی، حتی هَاًغ سٌی ٍ 

آى چِ هسلن است ایي اها  ؛ ٍهیشاى داًص ٍ هْارت را ًیش بزداضتِ است. بی تزدیذ، ایي ٍضؼیت بین ٍ اهیذّایی را بزهی اًگیشد

کِ بْزُ بزداری صحیح ٍ سَدهٌذ اس ایي فضا هستلشم رػایت ٌّجارّایی است کِ تخطی اس آًْا هیتَاًذ باػث آسیب ّایی ضَد 

. با ایي حال، چٌاى چِ بِ کاربزاى، کِ هاًٌذ کَدکی ًَپا در ایي ستَجب جزم اًگاری ٍ هجاسات گزدًذٍ بزخی اس آى ّا حتی ه

ّا ّستٌذ، آهَسش ّای صحیحی دادُ ًطَد، ّزگًَِ هقابلِ با ٌّجارضکٌی ّای سایبزی در جْت بزقزاری دریای بیکزاى ر

هَاسیي اخالقی سایبزی، هی تَاًذ با ایزادات جذی حقَقی ٍ اخالقی هَاجِ گزدد. ایي ًَضتار بزآى است با بزرسی راّکارّای 

پیطگیزی اس ٍقَع ٌّجارضکٌی ّای هجزهاًِ سایبزی، هیشاى پیطگیزی اجتواػی اس جزاین سایبزی، بِ ػٌَاى ضاخِ ّای اس 
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