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مقدمه
رویدادهـای فّناورانـه به ویـژه در حـوزه فضـای مجـازی، برآمـده از تفکـری اسـت کـه 
آن را ایجاد و هدایت کرده اسـت. اگرچه شـناخت صحیح و دقیق فضای مجازی 
و  سیاسـت گذاری  به منظـور  و...  امنیتـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  ابعـاد  تمامـی  در 
اتخـاذ رویکـرد مناسـب در مواجهـه بـا ایـن پدیـده اهمیـت دارد، لیکـن بیـش از 
همـه پرداختـن بـه بنیان هـای نظـری فّناوری اطالعات و ارتباطات یا جهان بینی 
حاکـم بـر آن، از آن نظـر کـه ریشـه تمدنـِی عصـر فضـای مجـازی را شـکل می دهـد 
و بـا سـبک زندگـی کاربـران ارتبـاط مسـتقیم دارد، حایـز اهمیـت اسـت. اندیشـه و 
فرهنـِگ آمیختـه بـا فضـای مجـازی در جامعه بسـط می یابـد و بر او غلبه می کند و 

می توانـد هویـت آن جامعـه را متحـول، متکامـل یـا متزلـزل کنـد.
ازایــن رو، اگرچــه تمامــی مراکــز سیاســت گذاری و اجرایــی، و نیــز نهادهــای آموزشــی 
و پژوهشــی بایــد ضمــن تعامــل بــا یکدیگــر، عهــده دار تحقــق فضــای مجــازِی 
مبتنــی بــر مبانــی و ســبک زندگــی اســالمی باشــند، دراین میــان، حــوزه  علمیــه 
اولویــت بیشــتری نســبت به دیگرنهادهــا دارنــد. همان طورکــه در عصــر صنعتــی، 
حــوزه علمیــه خــود را پاســخ گوی نظام هــای تغییریافتــه و تحــوالت ایجادشــده در 
ــی،  ــی، فرهنگ ــه و...(، سیاس ــورس، بیم ــی، ب ــائل بانک ــادی )مس ــای اقتص حوزه ه
پزشــکی و... از منظــر اســالم می دانســت، در عصــر فضــای مجــازی نیــز بررســی های 
فقهــی و دینــِی حوزه هــای تحولــی برعهــده حــوزه  علمیــه اســت. تحــوالت عصــرِی 
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حــوزه سیاســت و مدیریــت )تغییــر مفهــوم و شــیوه های حکمرانــی، مدیریــت 
ظهــور  معنــوی،  )دارایی هــای  اقتصــاد  حــوزه  مصنوعــی(،  هــوش  بــر  مبتنــی 
بالک چیــن و ارزهــای رمزنگاری شــده، قراردادهــای هوشــمند و...(، حــوزه امنیــت 
)پیدایــش تهاجــم نــرم - نــرم و نــرم - ســخت و...(، حــوزه دیــن و فرهنــگ )تغییــر در 
مفهــوم و نــوع دیــن داری، مفهــوم هویــت، اوقــات فراغــت، حریــم خصوصــی و...(، 
حــوزه آمــوزش )بازی وارســازی و آمــوزش پلتفرمــی( و دیگرحوزه هــا، ضــرورت بســط 
و تقویــت حــوزه نظــرِی دیــن و فضــای مجــازی را بیش ازپیــش متعّیــن می ســازد. 
برهمین اســاس، »دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی«  به منظــور تقویــت سیاســت گذاری مبتنــی بــر فقــه و مبانــی اســالم، توســعه 
و هدایــِت ظرفیت هــای پژوهشــی حوزه هــای علمیــه، در راســتای اولویت هــای 
فضــای مجــازی کشــور در قــم تأســیس گردیــد. ایــن دفتــر کــه بــا هــدف ترســیم ســبک 
زندگــی دینــی در فضــای مجــازی، ارائــه الگــوی مطلــوِب روندهــای سیاســت گذارِی 
مبتنــی بــر فقــه در فضــای مجــازی، پاســخ گویی بــه نیازهــای پژوهشــی مرکــز ملــی 
ــوزوی، و  ــز ح ــی مراک ــاد هم افزای ــالمی، ایج ــات اس ــوزه مطالع ــازی در ح ــای مج فض
همچنیــن کاربســت پژوهش هــای دینــی در نظــام سیاســت گذاری کشــور تشــکیل 
شــده اســت، در حوزه هــای مختلــف آموزشــی، پژوهشــی، تقنیــن و سیاســت گذاری، 

بین الملــل و... فعالیــت می کنــد.
خبرنامــه پیــِش رو، تنهــا به منظــور اطالع رســانی از مجمــوع اخبــار و اطالعــات 
به دســت آمده از منابــع مختلــف خبــری در حــوزه مطالعــات اســالمی فضــای 
مجــازی تهیــه شــده اســت. بدیهــی اســت مطالــب منــدرج، به هیچ وجــه مواضــع 

دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی فضــای مجــازی نخواهــد بــود.
امیــد اســت زحمــات دوســتان ایــن مجموعــه، مــورد رضایــت و عنایــت خداونــد 

ــاءاهلل! ــرد. ان ش ــرار گی ــدی؟جع؟ ق ــان مه ــرت صاحب الزم ــال و حض متع



رهنمود
بیانات مقام معظم رهبری
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رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از دانشجویان:
شــما امــروز می شــنوید در خیلــی از بیاناتــی کــه در روزنامه هــا و در فضــای مجــازی 
]مطــرح  الزم  کار  یــک  به  عنــوان  ایدئولوژی زدایــی  مســئله ی  می شــود،  پخــش 
می گــردد[. ایــن همــان »هوّیت زدایــی« اســت. ایدئولــوژی، تفّکــر، ارزش هــا، هوّیــت 

یــک مّلــت اســت.
)6 اردیبهشت 1401(



اخباݣݣر ݣݣݣحوزݣݣه
اخبار مراجع، حوزه و روحانیت

و فضای مجازی
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استفاده از فضای 
مجازی برای 

گسترش اسالم
مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
شــیرازی در دیــدار فرمانده 

ســپاه اســتان قــم:
مســائل فرهنگــی در شــرایط فعلــی دارای اهمیــت زیــادی اســت و اگــر اقــدام مؤثری 

نشــود، در آینــده بدتــر هــم خواهــد شــد.
مســئله فضــای مجــازی، حجــاب، مــواد مخــدر و دیگرمســائل فرهنگــی، بایــد بــا 

ــردد. ــالح گ ــی و اص ــل بررس ــزی کام برنامه ری
ارتباطــی  و  رســانه ای  از وســایل  و وســایل، خصوصــًا  ابزارهــا  تمــام  از  بایســتی 

را گســترش داد. اســالم  ازطریــق فضــای مجــازی  تــا  کــرد  اســتفاده 

جنگ شناختی دشمنان ازطریق 
تولید مستمر معلومات غلط 

در فضای مجازی و غیر آن
آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه: 

مســتمر  تولیــد  ازطریــق  دشــمنان  امــروز 
معلومــات غلــط در فضــای مجــازی و غیــرآن، 

درصــدد یــک جنــگ شــناختی هســتند.



10

وی جنــگ شــناختی برضــد خانــدان نبــوی را دارای شــیوه هایی گوناگون برشــمرد 
و خاطرنشــان کرد: 

یکــی از جلوه هــای آن، رونوشــت گرفتــن از فضایلــی بــود کــه رســول اهلل؟ص؟ دربــاره 
حضــرت امیــر؟ع؟ بیــان کردنــد، ولــی ایــن افــراد، فضایــل را منطبــق بــر افــرادی 

ناشایســت و غیرذی حــق کردنــد.

خارج کردن نرم افزارهای روایی شیعه از هر انحصار
آیت اهلل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه:

ــه  ــات شــیعه را ک نرم افزارهــای روایــی شــیعه را از هــر انحصــاری خــارج کنیــد؛ روای
در مجامــع روایــی اســت، بــه نســخه های دیجیتــال تبدیــل کــرده، از قیــد انحصــار 
خــارج کنیــم و ســپس روایــات را در قالــب نســخه های موبایلــی ارائــه دهیــم و در 

ایــن کار روایــات عامــه نیــز به تناســب ذکــر شــود.

لزوم بهره گیری از ظرفیت علما 
و روحانیون در جهاد تبیین 

آیت اهلل عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قم: 

بایــد از ظرفیــت روحانیــون و علمــا در جهــاد 
تبییــن و نظــرات آن هــا در حــل مشــکالت 
در  مــردم  میــان  امیدآفرینــی  بــرای  کشــور 

مقابلــه بــا جنــگ روانــی و ترکیبــی دشــمن اســتفاده کــرد.
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وجوب حضور طالب 
در فضای مجازی

آیت اهلل فاضل لنکرانی: 
دیــن  از  دفــاع  میــدان  در  بایــد  انســان 
حضــور داشــته باشــد. مخاطــب اول کالم 
رهبــری معظــم انقــالب در جهــاد تبیین، ما 
طلبه هــا هســتیم. مــا کــه دنبــال تحصیــل 
دیــن و مدعــی فهــم دیــن هســتیم و هــر روز فقــه و اصــول و تفســیر می خوانیــم؛ 
مــا بایــد تبییــن کنیــم. »ومــا علیــَک إال الَبــالغ«. بــالغ همــان تبییــن اســت. یکــی از 
َل ِإَلْیِهــْم  ــاِس مــا ُنــّزِ ــَن ِللّنَ ْکــَر ِلُتَبّیِ ْنَزْلنــا ِإَلْیــَك الّذِ

َ
شــئون پیامبــر ؟ص؟ تبییــن بــود: »َو أ

ــُرون«. مــا قــرآن را بــر تــو نــازل کردیــم تــا آن را بــرای مــردم تبییــن کنــی. 
َ
ُهــْم َیَتَفّک

َ
َو َلَعّل

ایــن آیــات قــرآن ریشــه  عنــوان جهــاد تبییــن اســت.

پیام آیت اهلل محسن اراکی به 
تصمیم گیرندگان فضای مجازی

کــه  کســانی  تمــام  بــه  می دهیــم  هشــدار 
مجــازی  فضــای  دررابطه بــا  می خواهنــد 
خــدا  کــه  نکنیــد  کاری  بگیرنــد؛  تصمیــم 
شــما را جــزء کافریــن و منافقیــن بیــاورد.
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ایــن روزهــا در مجلــس شــورای اســالمی و در نهادهــای تصمیم گیرنــده، بحــث 
فضــای مجــازی مطــرح اســت و بنابــر ایــن اســت مدیریتــی در فضــای مجــازی 

انجــام و تصمیماتــی گرفتــه شــود.
مــن نظــر همــه عزیزانــی را کــه دراین زمینــه مســئولیت دارنــد و فعــال هســتند، بــه 
ایــن آیــه کریمــه قــرآن کریــم )140 از ســوره نســاء( جلــب می کنــم کــه می فرمایــد: اگــر 
شــنیدید کــه بــه آیــات الهــی، بــه مقدســات الهــی، بــه عقایــد قرآنــی و دینــی اســتهزا 
می شــود یــا کفــر ورزیــده می شــود ویــا بــه مقدســات مــردم حملــه و تهاجــم می شــود 
و بــه اصــول اعتقــادی و ارزش هــای مــردم، و بــه قــرآن و اولیــای خــدا اهانــت 
می شــود، حــق نداریــد همــراه توهین کننــدگان در یــک حلقــه و مجلــس بنشــینید 
کــه اگــر چنیــن کنیــد و در حلقــه ایــن اســتهزاکنندگان و کفرورزیــدگان بــه ارزش هــای 
الهــی بنشــینید و هم حلقــه شــوید، شــما هــم در زمــره آن هــا بــه شــمار خواهیــد آمــد 

ــَم َجمیعــًا«. کــه: »ِإّنَ اهلَل جاِمــُع اْلُمناِفقیــَن َو اْلکاِفریــَن فــي  َجَهّنَ

چرا برخی ابتدا از طرح 
موضوع هوش مصنوعی 

وحشت کردند؟!
آیت اهلل حسینی بوشهری: 

برخــی ابتــدای مطــرح شــدن هــوش 
مصنوعــی، از ایــن موضــوع وحشــت 
نبایــد  ماجــرا  اصــل  در  امــا  کردنــد؛ 
کســی وحشــتی داشــته باشــد، بلکــه همان طورکــه گفتــه شــد، بایــد رفــت و آشــنا 
شــد. حکمــت، گمشــده مؤمــن اســت؛ هرجــا آن را یافــت، بایــد بگیــرد. منتهــا مــا 
یکســری اصــول و ضوابطــی داریــم؛ بایــد معیــار سنجشــمان به گونــه ای باشــد که آن 
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چهارچوب هــا به خاطــر عالقــه بــه مســئله نوپیــدا تحت الشــعاع قــرار نگیــرد. ایــن 
ــود. ــی می ش ــا تلق ــز م ــط قرم ــئله خ مس

جهاد تبیین؛ تکلیفی 
دینی و انقالبی

حجت االســالم محمــد قمی، رئیس ســازمان 
تبلیغات اسالمی: 

جهــاد تبییــن زمانــی محقــق می شــود کــه 
بتوانــد مــردم را بــه وادی تبیین و روشــنگری، 
به ویــژه در فضــای مجــازی کــه به شــدت از 
آن آســیب دیده ایــم، بکشــاند. جهــاد تبییــن بایــد بتوانــد بــه جــان و دل جامعــه 
انقالبــی، به ویــژه جوانــان جویــای حقیقــت و معرفــت بنشــیند. جهــاد تبییــن از 

مســیر پــول نمی گــذرد، بلکــه تکلیفــی دینــی و انقالبــی اســت.
عامــل بــه میــدان آمــدن مــردم بــرای پشــتیبانی از نظــام انقــالب اســالمی در 
جهــاد تبییــن مشــخص می شــود. بایــد وارد فضــای مجــازی شــد کــه جوالنــگاه 
فعالیــت دشــمن شــده و بــا حضــور مردمــی در فضــای مجــازی، جهــاد تبییــن را 

در دســت گرفــت.
در جنــگ روایت هــا بایــد مــردم خوبی هــا را نشــر دهنــد؛ چراکــه در فضــای مجــازی 
مســئله جهــاد تبییــن، یــک جنــگ اســت کــه در آن، پیــروزی و شکســت مطــرح 

می شــود و تضمیــن پیــروزی هــم اخــالص مــردم اســت.
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هدف جهاد تبیین؛ مقابله با 
محاصره تبلیغاتی و جنگ شناختی 

دشمن ازطریق بصیرت افزایی
آیــت اهلل ســعیدی، تولیــت آســتان کریمــه 

اهل بیــت؟اهس؟: 
تمرکــز دشــمن بــر وارونه نمایــی واقعیت هــای مرتبــط بــا ایــران اســت کــه در مقابلــه 
بــا ایــن حرکــت، جهــاد تبییــن، یــک فریضــه بــزرگ ملی اســت و ســربازان این عرصه، 
تمــام نیرو هــای مؤمــن و انقالبــی هســتند کــه بایــد ماننــد راویــان جبهه هــای نبــرد 

بــه روایتگــری درســتی از مســائل کشــور بــا رعایــت اولویت هــا بپردازنــد.
ــر عزیــز و  ــد از رهب خــط، شــیوه کار، موضوعــات و اولویت هــای جهــاد تبییــن را بای
حکیــم انقــالب اخــذ کــرد کــه نخبــگان و رســانه های انقالبــی در ایــن مســئله نقــش 

مهمــی دارنــد.
بایــد دانســت همان طورکــه رهبــر انقــالب اعتقــاد دارنــد، بایــد نیروهــا در ایــن جهــاد 

تبییــن، نقــش هجومــی داشــته باشــند؛ نــه دفاعی.

 ادای حق تبیین و جهاد در راه 
خدا در همه عرصه های سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و دینی 
آیــت اهلل علــی نظری منفــرد، اســتاد حــوزه 

علمیــه: 
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بــرای اجــرای جهــاد تبییــن، نکتــه حایــز اهمیــت این اســت کــه  باید دید از کجا شــروع 
کنیم و مشــکالت جامعه در چیســت تا بتوانیم جهاد تبیین را به خوبی اجرا کنیم.

تبییــن تنهــا در حــوزه دیــن و اعتقــادات دینــی نبــوده، بلکــه بــرای ادای حــق جهاد 
در راه خــدا بایــد در همــه عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، دینــی و غیــره 

تبییــن و جهــاد انجام شــود.
در حــال حاضــر باورهــا و اعتقــادات نســل جــوان مــا بــه خیــال دشــمنان کم رنــگ 
شــده و دشــمن بــا هجمه هــای خــود در فضــای مجــازی، در حــال دزدی عقیــده 

بــوده، بــا بیان هــای لطیــف در حــال تهــی کــردن باورهــای دینــی اســت.

حرمت ورود به زندگی 
خصوصی افراد، انتشار تصاویر 

خانوادگی دیگران و نشر 
زندگی خصوصی مردم 

حجت االسالم ولمسلمین رفیعی: 
ورود بــه زندگــی خصوصــی افــراد، انتشــار 
تصاویــر خانوادگــی دیگــران و نشــر زندگــی 
خصوصــی مــردم جایــز نیســت. حتــی اگــر 
هنرپیشــه ای در یــک کشــوری بــدون حجــاب اســت، جایــز نیســت از او عکــس 

بگیریــم یــا در فضــای مجــازی تصویــر او را پخــش کنیــم.
مســموم کــردن ذهــن جوانــان در فضــای مجــازی، راه صحیحــی نیســت. ادیــان 
و مذاهــب در کشــور مــا احتــرام دارنــد، امــا در فضــای مجــازی و بــا درســت کــردن 
کلیــپ و محتــوای دروغ نبایــد ذهــن جوانــان را خــراب و مســموم کــرد. اگــر خــود را 

برحــق می دانیــد، گفت وگــو کنیــد.
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جهاد در فضای مجازی؛ الزمه 
امر تبلیغ در عصر جدید 

شــیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اســالمی 
نیجریــه در دیــدار بــا جمعــی از اعضــای ایــن 
ــزوم جهــادی عمــل کــردن در  ــر ل جنبــش، ب
عرصــه فضــای ســایبری و اهمیــت آن در 

عصــر کنونــی تأکیــد کــرد:
در ادوار گذشــته مبّلغــان و روحانیــون بــرای تبلیــغ دیــن و مذهــب، ناچــار بــه 
تــرک خانــه و محــل زندگــی خــود بودنــد تــا بتواننــد امــر مهــم تبلیــغ شــریعت را در 
دورتریــن نقــاط کشــور نیــز بــه احســن وجــه انجــام دهنــد، امــا در عصــر کنونــی در 
کنــار تبلیــغ چهره به چهــره، مســئله تبییــن و تشــریح مســائل شــرعی و مذهــب در 

فضــای مجــازی از اهمیتــی دوچنــدان برخــوردار اســت.
متأســفانه در مســیر تبلیــغ در فضــای مجــازی، موانــع و مشــکالت بســیاری بــر ســر 
راه مــا قــرار دارد کــه از آن جملــه زیرســاخت هــای ضعیــف شــبکه و بحــث ســرعت 
پاییــن اینترنــت در کشــور نیجریــه اســت کــه امیدواریــم به همت مســئوالن به زودی 

ایــن مســئله نیــز مرتفــع گــردد.



رویدادهای فضای مجازی کشور

اخبار اسالم
و فضای مجازی در کشور
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گره گشا بودن ارتباط بین دولت 
و مجموعه های اندیشه ورز 

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:  
پژوهــش در موضوعاتــی ماننــد نظــام بانکــی، 
و  صــادرات،  و  واردات  بیمــه،  مالیــات، 
رمزارزهــا، موجــب بازگشــایی گره ها می شــود. 
ایــن مســائل می توانــد به عنــوان موضــوع 
پژوهــش در حوزه هــای علمیــه قــرار گیــرد و دولــت هــم از ایــن پژوهش هــا اســتقبال 
مــی کنــد. ارتبــاط بیــن دولــت و مجموعه هــای اندیشــه ورز می توانــد گره گشــا باشــد.

دشمن امروز با جنگ ترکیبی و 
شناختی و با ابزار فّناورانه و فضای 

مجازی به دنبال تداوم دشمنی 
با نظام و انقالب اسالمی

حجت االسالم والمســلمین ســید اســماعیل 
خطیــب، وزیــر اطالعــات: 

دشــمن امــروز بــا جنــگ ترکیبــی و شــناختی 
مجــازی  فضــای  و  فّناورانــه  ابــزار  بــا  و 
به دنبــال تــداوم دشــمنی بــا نظــام و انقــالب اســالمی اســت، امــا بــا هدایت هــای 
رهبــر حکیــم و فرزانه مــان و همدلــی همــه مســئوالن و مــردم، ایــن دشــمنی ها نیــز 
ــر آب خواهــد شــد. همچــون ســایر دسیسه هایشــان، ازجملــه فتنــه 88 نقــش ب
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ضرورت 
استانداردسازی 

برای توسعه 
بستر اقتصاد 

خدمات در کشور 
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی کشــور بــا رئیــس ســازمان نظــام روان شناســی 
حــوزه   )platform( ســکوهای  و    )application(برنامه هــا مدیــران  و  فعــاالن  و 

روان شناســی در فضــای مجــازی دیــدار کــرد.
دکتــر ســید ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای عالــی و رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی در ایــن دیــدار بــر تســریع بررســی مطالبــات فعــاالن و مدیــران برنامه هــا و 
سکوهای روان شناسی در فضای مجازی کشور و اهمیت ایجاد استانداردسازی 

بــرای ســامان دهی ایــن حــوزه تأکیــد کــرد. وی گفــت: 
حــوزه روان شناســی یکــی از بخش هــای مهــم بــرای توســعه بســتر اقتصــاد خدمات 
بــر  نظــارت  و  پساکروناســت  دوران  در  به خصــوص  کشــور،  مجــازی  فضــای  در 
تبلیغــات، احــراز هویــت، ارزیابــی برخــط و اســتانداردگذاری، ازجملــه اقداماتــی 

ــه بایــد هرچــه ســریع تر در ایــن حــوزه صــورت گیــرد. اســت ک

طرح صیانت به شورای عالی 
فضای مجازی ارجاع نشده است. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی، بــا توجــه بــه اخبــار منتشرشــده در 
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رســانه های داخلــی و شــبکه های اجتماعــی خارجــی درخصــوص ارجــاع »طــرح 
صیانــت از حقــوق کاربــران« بــرای بررســی و تصویــب بــه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی، بــه اطــالع می رســاند هیچ گونــه طرحــی بــه ایــن شــورا بــرای بررســی، 
اعمال نظــر کارشناســی و تصویــب نهایــی ارجاع نشــده و صرفــًا درخصوص محورها 
و سیاســت های مّدنظــر شــورای عالــی فضــای مجــازی درزمینــه قانون گــذاری در 

مجلــس شــورای اســالمی درخواســت اعالم نظــر شــده اســت.
ــاد  ــی ابع ــازی در تمام ــای مج ــزون فض ــترش روزاف ــه گس ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس گفتن
زندگــی و اهمیــت طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران بــرای فعــاالن حــوزه فضــای 
مجــازی و آحــاد مــردم، بــه اطــالع می رســاند هرگونــه اطالع رســانی درخصــوص 
مصوبــه یــا تصمیمــی کــه ازســوی شــورای عالــی فضــای مجــازی کشــور صــورت 
می گیــرد، صرفــًا ازطریــق مراجــع ذیربــط در شــورای عالــی فضــای مجــازی و مرکــز 

ــید. ــد رس ــردم خواه ــوم م ــالع عم ــه اط ــازی ب ــای مج ــی فض مل

ضرورت مدیریت فضای 
مجازی در داخل کشور 

و به دست مدیران 
فرهنگی، نه دشمنان

ــی  ــلمین آقاتهران حجت االسالم والمس
بــر لــزوم مدیریــت فضــای مجــازی برای 
کاهــش آســیب های اجتماعــی تأکیــد 
کــرد و گفــت:  فضــای مجــازی بایــد در داخــل کشــور و توســط مدیــران فرهنگــی 

مدیریــت شــود،  نــه دشــمنان. 



رویدادهای فضای مجازی جهان اسالم

اخبار اسالم
و فضای مجازی در جهان
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دار اإلفتاء؛ نخستین نهاد دینی فعال در تیک تاک
دکتر شــوقی عالم، از مفتیان برجســته داراإلفتای مصر در مصاحبه با رســانه های 

مصری اظهار داشــت: 
فضــای مجــازی ابــزاری اســت کــه خــدای متعــال در اختیــار بشــر قــرار داده اســت. 
نــوع  بایــد در  انتزاعــی صحیــح نیســت و  ابــزار به صــورت  ایــن  قضــاوت دربــاره 

بهره بــرداری از آن قضــاوت شــود کــه آیــا مفیــد اســت یــا مضــر؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: 

داراالفتـاء مصـر، اولیـن مؤسسـه مذهبـی اسـت کـه وارد تیک تـاک شـده اسـت. هـدف 
این کار مقابله با محتواهای منفی بسیاری است که در این برنامه قرار داده شده بود. 
داراإلفتــا بــا ورود بــه ایــن فضــای تبلیغــی جدیــد توانســت معــارف و محتــوای 
اســالمی مناســب را بــرای مخاطبــان بارگــزاری کنــد. ایــن صفحــه هم اکنــون بیــش 

دارد. دنبال کننــده  ســیزده هزار  از 
می دهــد  اجــازه  کاربــران  بــه  کــه  اســت  چینــی  اجتماعــی  شــبکه  تیک تــاک، 
موزیک ویدئوهای بســیار کوتاه ســه تا شــصت ثانیه ای را در آن به اشــتراک بگذارند.
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اینترنت و فّناوری؛ چالش های جدید پیش روی مبلغان دینی
دکتر محمد الدوینی، معاون دانشگاه األزهر اظهار داشت: 

واقعیتــی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم، چالش هــای بزرگــی درخصــوص تنــوع منابــع 
کســب علــم ایجــاد کــرده اســت. 

اینترنــت معلمــان، علمــا، متفکــران، شــیوخ و مفتی هــای جدیــدی بــه وجــود آورده 
اســت. به همین دلیــل، بــر علمــای اســالمی الزم اســت ســرمایه گذاری مناســبی 
به منظــور ترســیم تصویــر صحیــح و جامــع از اســالم بــرای مخاطبــان انجــام دهنــد.

وی خواســتار انجام مطالعات و تحقیقات بیشــتر با هدف آشکارســازی چالش ها و 
موانع مربوط به روش های آموزشــی در األزهر و آسیب شناســی تبلیغ اســالم در عصر 

حاضر و چگونگی رفع آســیب های آن شــد. الدوینی همچنین خاطرنشــان کرد: 
مبّلغــان دینــی بــا آشــنایی و به کارگیــری ابزارهــا و روش هــای جدیــد متناســب بــا 
مقتضــای جوامــع و مخاطبــان خــود می تواننــد بــه مقابلــه بــا آســیب های اخالقــی 

نوظهــور در جوامــع اســالمی برونــد.
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راه اندازی اپلیکیشن کتابخانه 
دیجیتالی »اسالم وب«

شــئون  و  اوقــاف  وزارت  دینــی  ارشــاد  معاونــت 
نمایشــگاه  برپایــی  بــا  هم زمــان  قطــر  اســالمی 
کتــاب مــاه رمضــان در دوحــه، از برنامــه کاربــردی 

کــرد. رونمایــی  وب«  اســالم  دیجیتالــی  »کتابخانــه 
مال اهلل الجابر، مدیر بخش دعوت و ارشاد دینی در این مراسم اظهار داشت: 

راه انــدازی ایــن اپلیکیشــن، یکــی از برنامه هــای شــبکه اســالمی وزارت اوقــاف و 
امــور اســالمی در جهــت گســترش علــم و دانــش اســت. 

وی خاطرنشان کرد: 
ــه  ــر گرفت ــالم در نظ ــه وب اس ــن کتابخان ــدازی اپلیکیش ــرای راه ان ــادی ب ــداف زی اه
شــده اســت کــه مهم تریــن آن، دسترســی عالقه منــدان بــه کتاب هــای مرجــع در 

ــت.  ــالت و آداب اس ــادات، معام ــد، عب ــد عقای ــف، مانن ــای مختل زمینه ه
اپلیکیشن کتابخانه اسالم وب دارای بیش از هفتصدهزار صفحه، سی هزار عنوان 

موضوعی، دومیلیون لینک موضوعی و بیش از چهارصدهزار حدیث است. 
 اســالم وب در طــول ســالیان گذشــته، اپلیکیشــن های الکترونیکــی بســیاری 
ــه اپلیکیشــن تفســیر،  ــوان ب ــه از مهم تریــن آن هــا می ت ــرده اســت ک ــدازی ک را راه ان

ــرد. ــاره ک ــخ اش ــی و تاری بیوگراف
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بی توجهی شبکه های اجتماعی مطرح دنیا به 
فعالیت های اسالم هراسانه فضای مجازی

براســاس نتایــج به دســت  آمــده از بررســی های انجام شــده در آمریــکا، 89 درصــد 
شــکایات برضــد فعالیت هــای اسالم هراســانه کــه بــه شــرکت متــا، توییتــر و گــوگل 

شــده، بــدون جــواب باقــی مانــده اســت.
در گــزارش مرکــز دشمن ســتیزی دیجیتــال )CCDH( بــا اشــاره بــه بیانیــه مشــترک 
شــرکت های متــا، توییتــر و گــوگل کــه از فراخــوان حــذف پســت های تروریســتی و 
ــه ایــن ســخنان و  خشــونت آمیز در ســال 2019 حمایــت می کننــد، تأکیــد شــده ک

بیانیه هــای مطبوعاتــی، چیــزی جــز وعده هــای توخالــی نیســت.
محققــان ایــن مرکــز 530 پســت حــاوی محتــوای آزاردهنــده، کــه مســلمانان را 
قــرار  هــدف  بی اســاس  ادعاهــای  و  توطئه هــا  نژادپرســتانه،  کاریکاتورهــای  بــا 
می دهــد، رصــد کرده انــد کــه دســت کم 25 میلیــون بــار مشــاهده شــده اســت، امــا 

هیــچ واکنشــی ازســوی مســئوالن ایــن شــبکه ها صــورت نگرفتــه اســت. 
ــا اســتفاده از هشــتگ، کار بســیار  ــر اینکــه رصــد مطالــب اسالم هراســانه ب  جالب ت

deathtoislam# islamiscancer# راحتــی اســت؛ هشــتگ هایی ماننــد



رویدادهای دفتر مطالعات اسالمی و 
ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی

مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی
اخبار دفتر
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انتشار نخستین 
توصیه نامه دفتر مطالعات 

اسالمی و ارتباطات 
حوزوی پژوهشگاه 

فضای مجازی 
توصیه نامه خطاب به مجلس شورای اسالمی و مقرره گذاران فضای مجازی

ایــن توصیه نامــه حــاوی تذکــرات بســیارمهمی در خصــوص رویکــرد صحیــح در 
عرصــه قانون گــذاری فضــای مجــازی اســت کــه متــن آن بدین شــرح اســت:

بی شــک هــر جامعــه ای نیازمنــد قانــون اســت و بی قانونــی یــا عدمِ التــزام بــه 
قانــون، در هیــچ جامعــه ای پذیرفتــه نیســت. جمهــوری اســالمی ایــران نیــز همواره 
ــر اهمیــت قانــون و قانون گــذاری در عرصه هــای مختلــف تأکیــد داشــته اســت؛  ب
آنچنان کــه مقــام معظــم رهبــری، قانــون را »نرم افــزار اداره کشــور«1 و اهمیــت کشــور 
ــد. ازایــن رو، ضمــن تشــکر بابــت ورود جــّدی  ــه »تنظیــم قوانیــن آن«2 می دان را ب
عرصــه  بــه  تنظیم گــر  و  مقّرره گــذار  دیگرنهادهــای  و  اســالمی  شــورای  مجلــس 
قانون گــذاری در حــوزه فضــای مجــازی، دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات 

ــی دارد: ــم م ــل را تقدی ــه ذی ــازی، توصیه نام ــای مج ــگاه فض ــوزوی پژوهش ح
از مهم تریــن ویژگی هــای ماهیتــی فضــای مجــازی کــه التفــات بــه آن، تغییــرات 
مبنایــی و بنایــِی قابل توجهــی در عرصــه قانون گــذاری به وجــود مــی آورد، »کم رنــگ 
شــدن مرزهــای جغرافیایــی« اســت. شــاید کمتــر آینده پــژوهِ  فضــای مجــازی را بتوان 

1. بیانات امام خامنه ای در دیدار نمایندگان مجلس، هشتم خرداد 1384.
2. بیانات امام خامنه ای در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان، هجدهم اسفند 1390.



28

یافــت کــه در عصــر فضــای مجــازی و عصــر فناوری هــای همگــرا، انطبــاق مرزهــای 
ســایبری را بــر مرزهــای جغرافیایــی، امکان پذیــر توصیــف کنــد.

کمرنــگ شــدن مرزهــا، اگرچــه از ســویی پیــام آور تهدیــدی بزرگ ازقبیل پیاده ســازی 
حکمرانــی یک پارچــه نظــام اســتکباری و اضمحــالل حکومت هــا و حکمرانی هــای 
متکــی بــر جغرافیاســت کــه تمهیــدات الزم را بــرای خنثی ســازی این گونــه تهدیدهــا 
ضــروری می نمایــد، لیکــن از ســوی دیگــر، فرصتــی بــزرگ برای بســط تمدنــِی انقالب 
اســالمی و توســعه جبهــه حــق علیــه باطــل بــه سراســر جهــان اســت. توضیــح آن که، 
جامعه  مســلمانان جهان با وجود نیازهای اختصاصِی متناســب با ســبک زندگی 
اســالمی در عرصه هــای مختلــف، ازجملــه اقتصــاد، فرهنــگ، ارتباطــات، آمــوزش، 
بهداشــت و... در فضــای مجــازی از نظرهــا مغفــول مانــده اســت و همچــون زمیــن 
پهنــاوِر حاصل خیــز و قابل زراعتــی  اســت کــه هیــچ کشــور یــا نهــادی آنچنان کــه بایــد، 
از آن اســتفاده نکــرده اســت. ایــن فرصــت را می تــوان یکــی از بهتریــن و تاریخی تریــن 
و  تمدن ســازی  به منظــور  ایــران  اســالمی  جمهــوری  پیــش روی  فرصت هــای 
بســط تفکــر انقــالب اســالمی دانســت. فرصتــی کــه تنهــا در عرصــه اقتصــادی، بــازار 
چندتریلیــون دالری را تنهــا در حوزه هــای غــذای حــالل، پوشــاک حــالل، ســفر 

حــالل، لــوازم آرایــش، دارو و رســانه حــالل در ســال در اختیــار دارد.
درنتیجــه، محــدود کــردن اســتقالل در فضــای مجــازی بــه »ایجــاد فضــای مجــازی 
مســتقل در داخــل مرزهــای جغرافیایــی«، ترجمــه ای زیبنــده و بایســته نیســت و 
می توان از آن با عنوان »نشــانی نادرســت پیش روی مقّرره نویســان و قانون گذاران« 
یــاد کــرد؛ بلکــه اســتقالل در فضــای مجــازی به معنــای »ایجــاد حکمرانــی فضــای 
ــًا  مجــازی در گســتره جهانــی، مســتقل از حمکرانــی اســتکباری اســت« کــه طبیعت
ــرد.  ــر می گی ــر را درب ــوا و کارب ــزار، محت ــخت افزار، نرم اف ــه س ــار الی ــر چه ــی در ه حکمران
البتــه پرواضــح اســت کــه دســتیابی بــه ایــن امــر، مســتلزم قــّوت و قــدرت برتــر درونــی، 
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ازجملــه تحقــق شــبکه ملــی اطالعــات اســت. بدیهــی اســت در مواجهــه بــا فضــای 
مجــازی، رفتــار حاکمیــت، ازجملــه در حــوزه قانون گــذاری، بــا اثرپذیــری از ایــن نــگاه 
و ناظــر بــه هــدف مهمــی همچــون تحقــق حکمرانــی اســالمی فضــای مجــازی، 

دســتخوش تغییــرات اساســی خواهــد شــد.
در عرصــه داخلــی، قانون گذاری هــای مجلــس شــورای اســالمی و دیگرنهادهــای 
ــرای کنشــگران ایــن  تقنینــی بــه شــیوه فعلــی، نه تنهــا فضــای پیش برنــده ای را ب
عرصــه ایجــاد نکــرده و مســیر ناهمــوار مواجهــه فعــال در فضــای مجــازی را همــوار 
نمی ســازد، بلکــه محدودســازی، کاهــش قــدرت عمــل، افزایش ریســک و درنتیجه 
خــروج ظرفیت هــای انســانی و اجرایــی بخــش خصوصــی را از کشــور به دنبــال دارد؛ 
به ویــژه در شــرایط ناعادالنــه  رقابتــی کــه فعالیــت مســئوالنه ســکو)پلتفرم( های 
داخلی درمقابل فعالیت آزادانه و غیرمســئوالنه ســکو های مشــابه خارجی، توان 
کســب ســهم کافــی را از بــازار داخلــی نیــز از ایــن شــرکت ها می گیــرد؛ چه رســد بــه بــازار 
بین المللــی. ایــن در حالــی  اســت کــه شــرایط کنونــی و چشــم انداز آینــده کشــور در 
عصــر فضــای مجــازی، ایجــاب می کنــد نظــام قانونــی کشــور درخصــوص فضــای 
مجــازی به گونــه ای باشــد کــه نه تنهــا شــرکت ها و نخبــگان کشــور را بــر فعالیــت  در 
داخــل کشــور مجــاب و پرانگیــزه  ســازد، بلکــه بســتری امــن و مســاعد بــرای فعالیــت 
فرا مــرزی ایجــاد کنــد و همچنیــن شــرکت ها، ســکوها و حتــی کاربــران و کنشــگران 
خارجــی را در قلمــرو خــود وارد ســاخته، بــه تبعیــت از قوانیــن و سیاســت های 

جمهــوری اســالمی وادارد.
چارچوب هــای  تعییــن  از  اعــم  قانون گــذاری،  ســنتی  شــیوه های  عالوه بــرآن، 
ــت آن،  ــه رعای ــردم ب ــوم م ــر و عم ــای تحت االم ــازمان ها و نهاده ــزام س ــاری، ال رفت
تعییــن مجازات هــای مالــی و فیزیکــی بــرای متخلفــان، ایجــاد شــرایط نظــارت 
و بررســی  عملکــرد و احقــاق حقــوق به واســطه  مراجــع قضایــی، همــه و همــه 
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اگرچــه متناســب بــا ظرفیت هــای داخلــی ضــروری اســت، لیکــن کافــی نیســت و در 
حکمرانــی جهانــِی فضــای مجــازی، کارآمــدی چندانی نخواهند داشــت؛ چنان که 
تهاجــم دشــمن در فضــای مجــازی نیــز، نــه ازطریــق اعمــال حاکمیت ســنتی، بلکه 
ازطریــق بســط حکمرانــی تحقــق یافتــه اســت. آنچــه  حکمرانــی فضــای مجــازی در 
ســطح جهــان اقتضــا می کنــد، پیگیــری و تحقــق منویــات جمهوری اســالمی ایران 

بــه شــیوه هایی دیگــر، ازجملــه مــوارد ذیــل اســت:
الف.نقشآفرینیموثردرمجامعجهانیوسازمانهایبینالمللی

بــا توجــه بــه آن کــه دســتورات اســالمی مطابــق بــا عقــل، فطــرت و نیازهــای انســانی 
اســت، کمترمفهومــی از مفاهیــم اســالمی اســت کــه جوامــع جهانــی خواســتار 
بــه همــراه نداشــته باشــد؛ چنان کــه حضــرت  را  آن نباشــند و اقبــال عمومــی 
َکالِمنــا  َمحاِســَن  َعِلمــوا  َلــو  الّنــاس  »َفــِإَنّ  فرمودنــد:  علی بن موســی الرضا؟ع؟ 
َبعونــا«.1 ازایــن رو، جمهــوری اســالمی ایــران می توانــد بــا اتــکا بــه منطــق اســالم و 

ّ
اَلَت

ویژگی هــای مشــترک انســانی در جهــت تأمیــن مصالــح عامــه، به خوبــی در مجامــع 
بین المللــی ایفــای نقــش کنــد و قوانیــن جهانــی را بــه ســمت مبانــی و ارزش هــای 
اخالقیـ  اســالمی ســوق دهد. اما چالش مهم آن  اســت که گاهی مســائل پیچیده 
سیاســی و منافــع اقتصــادی، دیگرکشــورها را به رغــم اذعــان بــه حقانیــت قوانیــن 
پیشــنهادی، بــه تقابــل بــا آن و طرفــداری از باطــل وادار می ســازد. ازاین روســت کــه 
بایــد اذعــان کــرد نقش آفرینــی در جوامــع و نهاد هــای بین المللــی، نیازمنــد قــدرت 
اســت؛ چنان قدرتــی کــه تــرس از روبــه رو شــدن بــا عواقــب مخالفت هــای کورکورانــه 
متأثــر از فشــار دولت هــای مســتکبر، مهم تریــن عامــل کرنــش دیگرکشــورها دربرابــر 
مواضــع ایــران باشــد. پرواضــح اســت کــه هرچــه در مســیر دســتیابی بــه حکمرانــی 

گــر مــردم، خوبی هــای کالم مــا را می دانســتند، حتمــًا از مــا پیــروی می کردنــد« )عیــون أخبــار الرضا؟ع؟،  1. .  »ا
ج1، ص307، ح69(.
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ــاختی،  ــت زیرس ــن تقوی ــردد و ضم ــل گ ــرفت حاص ــازی پیش ــای مج ــالمی فض اس
ســخت افزاری، نرم افــزاری و محتوایــی، ســهم کشــور از بــازار جهانــی افــزون شــود، 

قــدرت دیپلماســی ایــران افزایــش خواهــد یافــت.
ــذاری ــی(مقررهگ ــی)کنسرســیومهایجهان ب.تشــکیلشــرکتهایفراملیت

بــامحوریــتج.ا.ایــران
قانون گــذاران و مقّرره نویســاِن فضــای مجــازی، چنانچــه بــا نــگاه جهانــی و ناظــر بــه 
پیاده ســازی حکمرانــی فضــای مجــازی بــه مقّرره گــذاری بپردازنــد، بــه تفاوت هــای 
اساســی رویکــردی خواهنــد رســید؛ چراکــه بــا لحــاظ اقتضائــات رویکــرد فعــال 
جهانــی، همچــون شــرایط و فرهنــگ عمــوم مــردم جهــان، به یقیــن قانون گــذاری و 
نیــز شــیوه های نظارتــی و مجــازات و دادرســی، کامــاًل دگرگــون خواهــد شــد. در ایــن 
حکمرانــی، مشــارکت دهی دیگرکشــورها و حتــی شــرکت های مرتبــط در تدویــن 

قوانیــن و تنظیم گــری فضــای مجــازی اســالمی، ضــروری  اســت.
ج.تأکیدبرتحققاهدافتقنینیازطریقخالقیتدرساختارهایفضایمجازی

واولویتبخشیبهتنظیمگریخدماتمحوربهجایقانونگذاریحاکمیتی
به طورکلــی در بســیاری از مواقــع، ســاختارها، قــدرت پیش برنده تــری درمقایســه با 
قواعــد و قوانیــن دارنــد و ازاین روســت کــه در تجزیــه  و تحلیــل فضــای مجــازی 
موجــود، رّدپــای سیاســت ها و اهــداف برخاســته از تفکــر لیبرالــی، ماتریالیســتی و 
ــخت افزاری و  ــای س ــازی ـ از فّناوری ه ــای مج ــاختارهای فض ــتی را در س آنارشیس
نرم افــزاری و ســکو ها گرفتــه تــا برنامک هــا و خدمــات محتوایــی خــرد ـ به روشــنی 
نظامــی  به عنــوان  اســالم  بــه  نــگاه  دیگــر،  ســوی  از  کــرد.  مشــاهده  می تــوان 
فکــری کــه در آن، حیثیــت ساختارســاِز بســیاری از دســتورات اســالمی را روشــن 
می ســازد. ایــن ویژگــی، گزینــه تــازه ای را پیــش روی دغدغه منــدان قانون مــداری 
ازطریــق  را  تنظیم گرانــه  و  تقنینــی  اهــداف  کــه  می گــذارد  مجــازی  فضــای  در 
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تنظیــم اســتانداردها، تعهــدات )الیســنس(، پروتکل هــا و خالقیــت در بازطراحــی 
ســاختارهای فضــای مجــازی در چارچــوب نظــام فکــری اســالم دنبــال می کنــد.

در پایــان، بــا توجــه بــه مقدمــات ذکرشــده و بــا تأکیــد بــر لــزوم بازنگــری در ســاختارها 
و فرایندهای مجلس   شــورای اســالمی و دیگرمراکز قانون گذار، متناســب با تأمین 
خألهــا و پویایــی تقنینــی در عرصــه فضــای مجــازی، رویکردهــا و خألهــای قانونــی 

حایــز اولویــت در ایــن عرصــه بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد می گــردد:

رویکردها
ایجابــی، تســهیل گر و توســعه ای در قانون نــگاری در 	  بــه رویکــرد  اولویت بخشــی 

راســتای تحقــق اهــداف تمدنــی انقــالب اســالمی؛
کیــد بــر بهره گیــری و تعامــل بــا ذی ربطــان و متخصصــان حوزه هــای مختلــف در 	  تأ

تدویــن قوانیــن فضــای مجــازی؛
روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحوالت این فضا؛	 
کمیــت و نهادهــای مســئول در نظــام، 	  ــه حا توجــه مســئولیت و خطــاب  قوانیــن ب

بیــش و پیــش از عمــوم مــردم )کاربــران( و فعــاالن )خدمات دهنــدگان( ایــن عرصــه؛
کــز بین المللــی سیاســت گذاری، تقنینــی و حقوقی 	  تقویــت ارتباطــات بــا نهادهــا و مرا

به منظــور مشــارکت فعــال در تنظیم گــری فضــای مجــازی؛
توجــه بــه ظرفیت هــای مردمــی و ایجــاد فضــای مشــارکت عمومــِی به ویــژه جامعــه 	 

مســلمین جهــان، در ســطوح مختلــف حکمرانــی فضــای مجــازی؛
اولویت بخشی به تنظیم گری خدمات محور.	 
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موضوعاتتقنینیحائزاولویت
طــرح پشــتیبانی و رفــع موانــع تولید محصوالت ســخت افزاری، نرم افــزاری و محتوایی 	 

فضای مجازی؛
طرح حمایت از توسعه برون مرزی تولیدات بومی فضای مجازی؛	 
طرح کاهش خطر سرمایه گذاری در تولید سخت افزارهای حیاتی کشور؛	 
طرح حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه فاوا؛	 
طرح تسهیل صدور مجّوز در ارائه محصوالت و خدمات فضای مجازی؛	 
ــازی 	  ــای مج ــت فض ــی مدیری ــیوم های بین الملل ــکیل کنسرس ــت از تش ــرح حمای ط

ذیــل گفتمــان اســالمی؛
طرح تدوین استانداردهای ایرانی ـ اسالمی زیرساخت ها، سکو ها و محصوالت مجازی؛	 
طرح تقویت امنیت زیرساخت های سخت افزاری ـ نرم افزاری در برابر حمالت سایبری؛	 
طــرح تأمیــن زیرســاخت ها و فّناوری هــای الزم به منظــور میزبانــی منطقــه ای و 	 

کشــور؛ فرامنطقــه ای در 
کز علمی به منظور توسعه علم و فّناوری در تراز کشورهای پیشرو؛	  طرح حمایت از مرا
طرح تقویت ساختارهای تولیدمحتوای درآمدزا )توجه به قوانین مالکیت محتوا(؛	 
مجــازی، 	  فضــای  کنش گــری  در  مردمــی  فعالیت هــای  توســعه  و  تقویــت  طــرح 

. و...  تواصــی عمومــی  تولیــد محتــوا،  ازجملــه 

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی
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نقد و بررسی 
توصیه نامه »قانون، 
پیشران بسط تمدن 

انقالب اسالمی 
در فضای مجازی«

ضمن تقدیر و تشــکر از دفتر مطالعات اســالمی مرکز ملی فضای مجازی، به اطالع 
می رســاند این توصیه نامه به وســیله برخی کارشناســان مربوطه در مرکز تحقیقات 
اســالمی مجلس شــورای اســالمی مورد مطالعه و بررســی قرار گرفت. مرکز تحقیقات 
رونــد شــکل گیری مباحثــات علمــی را پیرامــون حکمرانــی فضــای مجــازی مغتنــم 
شــمرده، از فرصــت پیش آمــده بــرای ارتقــای ایــن اندیشــه اســتفاده خواهــد کــرد. 
آنچــه در ادامــه می آیــد، نظــر کارشناســی ایــن نهــاد پیرامــون توصیه نامــه فوق اســت. 
در ایــن نقــد و بررســی »گفتمــان انقــالب اســالمی در مواجهــه بــا فضــای مجــازی« 

بــرای اولین بــار و به صــورت مــدّون، تبییــن شــده اســت.
پیشــنهاد پایانی: آنچه در پایان پیشــنهاد می شــود، عبارت اســت از: »ارائه الگوی 
جامع حکمرانی جمهوری اســالمی ایران در فضای ســایبر، شــامل مبانی، نقشــه  
راه، سیاســت های کلــی و برنامه هــا مبتنــی بــر هویــت ملــی و تولیــد علــم بومــی«. 
تــا مــدل مطلــوب حکمرانــی جمهــوری اســالمی ایــران در فضــای ســایبر از جانــب 
حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها، طراحــی و عرضــه نشــود، عرصــه حکمرانــی کشــور 
دائمــًا مبتالبــه التقــاط اســت و ایــن آســیب، فرصت هــای فوق العــاده را از بیــن 

می بــرد و تهدیــدات فراگیــری را دامن گیــر می کنــد...«.
دسترسی به متن نقد و بررسی توصیه نامه:

https://hawzahnews.com/xbF6Q
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جوابیه دفتر مطالعات اسالمی 
و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه 

فضای مجازی درخصوص 
نقد مرکز تحقیقات اسالمی 

مجلس شورای اسالمی
 دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در تاریخ 25 
اســفند 1400، توصیه نامــه ای خطــاب بــه مجلــس شــورای اســالمی و مقرره نویســان 
فضــای مجــازی منتشــر نمــود کــه ازجانــب مرکــز تحقیقــات اســالمی مجلــس شــورای 
اســالمی، مــورد توجــه و نقــد قــرار گرفــت. لــذا ایــن دفتــر، بدین وســیله ضمــن تشــکر 
فــراوان از نقــد ایــن توصیه نامــه، جهــت تــالش بــرای مفتــوح مانــدن بــاب گفت وگــو 
ــأ  ــود منش ــاس می ش ــه احس ــی را ک ــه کل ــد نکت ــه، چن ــن عرص ــری در ای ــل نظ و تعام

نقدهــای مطرح شــده بــود، بیــان مــی دارد:
آنچه از برایند این نقد به وضوح احســاس می شــود، جهت دار بودن نقد متناســب 	 

بــا پیش فرض هــای ناصحیــح اســت؛ از جملــه پیش فــرض آن کــه ایــن توصیه نامــه، 
در نقــد عملکــرد مجلــس شــورای اســالمی و در مخالفــت بــا طــرح صیانــت تدویــن 
کــز  کــه توصیه نامــه معهــود، ناظــر بــه تمامــی مرا شــده اســت. ایــن در حالــی  اســت 
کــه به نحــوی در فراینــد تقنیــن و مقرره گــذاری فضــای مجــازی  و نهادهایــی اســت 
دخیــل هســتند، و همچنیــن ناظــر بــه تمامــی عرصه هــای تقنینــی فضای مجــازی و 

فــرای خرده قوانینــی، همچــون طــرح صیانــت نگاشــته شــده اســت.
توصیه نامــه 	  ایــن  در  مطرح شــده  نــکات  بــه  عمــل  اســت  معتقــد  باوجودایــن، 

کارشناســان و  گفتمانــی همســو میــان مســئوالن، نخبــگان،  کــه به منظــور ایجــاد 
ــذاری فضــای مجــازی تهیــه و منتشــر شــده  حتــی عمــوم مــردم در عرصــه قانون گ
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ــاری مجلــس و کاهــش قابِل توجــه  ــب ارتقــای طرح هــای ج ــد موج ــت، می توان اس
گــردد. اختالفــات پیش آمــده 

از مهم تریــن ایرادهــای ایــن نقــد، عــدم درک صحیــح از مســئله حکمرانــی و خلــط 	 
کمیــت بــه  کمیــت« و »حکمرانــی« اســت. درحالی کــه تنهــا حا میــان دو مفهــوم »حا
ــر مــردم و در  ــه حفــظ قــدرت ب ــا هــدف »تحمیــل اراده«، ب ــه ب شــیوه ســنتی اســت ک
دســت داشــتن ابزارهــای اعمــال قــدرت نیــاز دارد و ازایــن رو، چارچــوب ســلطه خــود را 
منحصــر در ســرزمین و مرزهــای جغرافیایــی تعریــف می کنــد؛ لیکــن حکمرانــی، قــّوت 

کیــد دارد. ــر »هدایــت اراده هــا« تأ ــر و بیشــتر ب در مــردم را دنبــال می کنــد و پیش ت
گرچــه مســائل کالن و مهــم ســرزمینی، ازجملــه مرزبندی هــای سیاســی، امنیــت، 	  ا

کمیتــی،  کمیــت اســت و بــا اســتفاده از ابزار هــای حا اســتقالل و... مربــوط بــه حا
کــه حفــظ آن از اوجــب واجبــات اســت، لیکــن  ازجملــه »ســرزمین« تأمیــن می گــردد 
همیــن امــر بــدون نــگاه بــه هدایــت اراده هــا و حکمرانــی بــر افــکار و رفتارهــا، دائمــًا 

متزلــزل و درمعــرض خطــر خواهــد بــود.
کمیــت زمانــی قوی تــر اســت کــه بتوانــد اقتــدار خــود را بــر مــردم افزایــش دهــد، امــا 	  حا

کمیتــی، لزومــًا مقــدم بــر حکمرانــی نیســت؛ چنان کــه حضــرت امــام  اواًل قــدرت حا
خمینــی؟هر؟ قبــل از انقــالب اســالمی، بــر مردم آن چنــان حکمرانی می کرد کــه مردم، 
مــال و جــان خــود و فرزنــدان خــود را در تبعیــت از فرامیــن ایشــان فــدا می کردند بدون 
کمیتــی بهــره بــرد. ثانیــًا قــدرت  آنکــه حکومتــی تشــکیل داده باشــد، یــا از ابزارهــای حا
کمیت هــا، به ویــژه حکومــت اســالمی در همراهــی مــردم اســت. به همین دلیــل،  حا
 و به منظــور همراهــی 

ً
حکومــت اســالمی در چارچــوب مردم ســاالری دینــی، تعمــدا

بیشــتر مــردم، از اســتعالی خــود می کاهــد و بــر تألیــف قلــوب و نقش دهــی بــه ســایر 
کیــد می کنــد. در ایــن رابطــه، مقــام معظــم رهبــری؟ظفح؟ فرمودنــد: »یکــی  کنش گــران تأ
از موضوعاتــی کــه بســیار مهــم اســت... مســئله  حکمرانــی اســالمی اســت. حکمرانــی 
ــه  ــا حکمرانی هــای رایــج جهــان متفــاوت اســت؛ ن در منطــق اســالم از بــن و بنیــاد ب
شــبیه ســلطنت اســت، نــه شــبیه ریاســت جمهوری های امــروز دنیاســت، نــه شــبیه 
گــر اســت؛ شــبیه هیچ کــدام از این هــا  کودتا فرماندهی هاســت، نــه شــبیه رؤســای 
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نیســت؛ یــک چیــز خاّصــی اســت مّتکــی بــه مبانــی معنوی. ســبک حکمرانی اســالمی 
ایــن اســت: مردمــی  بــودن، دینــی  بــودن، اعتقــادی بــودن، َاشــرافی نبــودن، مســرف 
نبــودن، ظالــم نبــودن؛ ... این هــا چیزهایــی اســت کــه ســالح های جدید ماســت، باید 

از این هــا اســتفاده کــرد. 
دال مرکــزی توصیه نامــه، مســئله کم رنگ شــدن مرزهــای جغرافیایــی نبــوده، بلکــه 	 

کم رنگ شــدن  گســترش جهانــی حکمرانــی اســالمی اســت؛ لیکــن طــرح مســئله 
مرزهــای جغرافیایــی، گزارشــی از واقعیتــی خارجــی اســت و درک این واقعیــت، به ویژه 
گســترش جهانــی حکمرانــی اســالمی در عصــر فضــای  کــه بــرای  در فهــم فرصتــی 

مجــازی بــه وجــود آورده اســت، از ســوی نهادهــای قانون گــذار ضــروری اســت.
به رغــم آنچــه گفتــه شــد، اساســًا گفتمان انقالب اســالمی، گفتمانی اســت کــه خود را 	 

بــه ســرزمین خاصــی محــدود نمی کنــد و مــرز بیــن حــق و باطــل را، مهم تریــن معیــار 
مرزبنــدی میــان انســان ها می دانــد؛ چنان کــه بــه ایــن مهــم در مقدمــه قانــون 
اساســی تصریــح شــده و آمــده اســت: »قانــون اساســی بــا توجــه بــه محتوای اســالمی 
کــه حرکتــی  بــرای پیــروزی تمامــی مســتضعفین بــر مســتکبرین بــود،  انقــالب ایــران 
ــژه در  ــد؛ به وی ــم می کن ــور فراه ــارج کش ــل و خ ــالب را در داخ ــن  انق ــداوم ای ــه ت زمین
گســترش  روابــط بین المللــی بــا دیگــر جنبش هــای اســالمی و مردمــی می کوشــد تــا 
ــا  َن

َ
ــَدًة َو أ ــًة واِح ّمَ

ُ
ــْم أ ُتُک ّمَ

ُ
ــِذِه أ ــد )ِإّنَ ه ــوار کن ــی را هم ــد جهان ــت واح ــکیل ام راه تش

ُکــْم َفاْعُبــُدون( و اســتمرار بــه مبــارزه در نجــات ملــل محــروم و تحــت ســتم در  َرّبُ
تمامــی جهــان قــوام یابــد«.

بــا ایــن مقدمــه و بــا وجــود نیــاز میلیاردهــا انســان بــه ولی فقیــه، مبانــی نظــری 	 
برپایــه حقیقــت، ســبک  زندگــی اســالمی، نظامــات سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 
اختیــار  در  مجــازی  فضــای  کــه  بزرگــی  فرصــت  وجــود  بــا  همچنیــن  و  اســالمی، 
حکومــت ج.ا.ا بــرای بســط حکمرانــی اســالمی قــرار داده اســت، هرگونــه ممانعــت 
تقنینــی، حقوقــی  در ســطوح سیاســتی،  کنش گری هــای جهانــی،  در  تأخیــر  یــا 
کم همتــی و ظلــم در حــق جوامــع مســتضعف سراســر جهــان اســت.  و اجرایــی، 
مضــاف بــر اینکــه حتــی حفــظ مرزهــای جغرافیایــی در فضــای فیزیکــی نیــز بی نیــاز از 
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کنش گری هــای برون مــرزی نیســت؛ چنان کــه عمــق  راهبــردی ج.ا.ایــران در عرصــه 
ــا مرزهــای بســیاری از کشــورهای منطقــه و خــارج از منطقــه  نظامــی و سیاســی، ت

ــرده اســت. ک گســترش پیــدا 
ــه 	  ــن توصیه نام ــه در مت ک ــود؛ چرا ــن ب ــی در مت ــی از کم دقت ــا، ناش ــیاری از نقده بس

بــه شــیوه ســنتی علی رغــم  لــزوم قانون گــذاری  بــر ضــرورت اصــل قانون گــذاری، 
ملــی  شــبکه  تحقــق  ازجملــه  درون مــرزی،  فعالیت هــای  لــزوم  آن،  عدم کفایــت 
ایجــاد  عیــن  در  مرزهــای جغرافیایــی  کم رنــگ شــدن  بــودن  تهدیــد  اطالعــات، 
کیــد  فرصــت بــرای تمدن ســازی اســالمی و مســائلی از ایــن دســت بــا صراحــت تأ
ــه  ــه توصیه نام ک ــد  ــی کرده ان ــرم، تلق ــدان محت ــا ناق ــد ی ــا ناق ــن گوی ــت، لیک ــده اس ش
بــا اصــل قانون گــذاری یــا قانون گــذاری بــه شــیوه ســنتی مخالــف اســت یــا مرزهــای 

جغرافیایــی و فعالیت هــای درون مــرزی را حایــز اهمیــت نمی دانــد.
در پایــان، دفتــر مطالعــات اســالمی پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــر ســخنان مقــام 	 

کید  معظــم رهبــری کــه در ابتــدای نقــد مرکــز تحقیقات اســالمی مجلــس آمده بــود، تأ
می کنــد: »فضــای ســایبری، مــدل جدیــد از حکمرانــی جهانــی اســت کــه در ایــن فضــا 
دنیــا شــکل می گیــرد و مــدل حکمرانــی جهــان و کشــورها را تغییــر می دهــد و مــا بایــد 

به دنبــال مــدل جدیــد حکومتــی از حکومــت اســالمی در فضــای ســایبر برویــم.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
21 فروردین 1401
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شکل گیری انقالب اسالمی با حکمرانی حضرت  
امام خمینی؟هر؟ براساس هدایت اراده ها، مصداق 

بارز قدرت حکمرانی غیرحاکمیتی است.
ارتباطــات  و  اســالمی  مطالعــات  دفتــر  رئیــس  حاج حســینی،  حجت االســالم 
حــوزوی مرکــز ملــی فضــای مجــازی در گفت وگــوی زنده ای که مورخ 21 اردیبهشــت 
1400، پیرامــون توصیه نامــه دفتــر مطالعــات اســالمی خطــاب بــه مجلــس شــورای 

اســالمی و مقرره گــذاران عرصــه فضــای مجــازی برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
مســئله قانون گــذاری در حــوزه فضــای مجــازی بــا قانون گــذاری در عرصه هــای 	 

، تفــاوت عملکــردی و ماهــوی دارد و فهــم ایــن تفــاوت، بســیار مهــم اســت.  دیگــر
ــرای  ــت. ب ــن فضاس ــر از ای ــه جداناپذی ک ــوی دارد  ــای ماه گی ه ــازی ویژ ــای مج فض
گی هــا، کم رنگ شــدن مرزهــای جغرافیایــی اســت. توجــه بــه  نمونــه یکــی از ایــن ویژ
کــه قاعــده بــازی در فضــای مجــازی،  ایــن تفاوت هــا مــا را بــه ایــن نتیجــه می رســاند 
بــا فضــای کالبــدی متفــاوت اســت و به تبــع آن، قانون گــذاری در ایــن حــوزه متفــاوت 
کنــون به درســتی فهــم نشــده اســت  کــه البتــه ایــن تفــاوت تا بــا ســایر حوزه هاســت 
کــه قانون گــذاران و سیاســت گذاران بــه ایــن  و هــدف اصلــی توصیه نامــه ایــن اســت 

تفاوت هــا اشــعار پیــدا کننــد.
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نظــام  در  را  مشــکلی  چــه  توصیه نامــه،  »نگارنــدگان  این کــه  بــه  پاســخ  در  وی 
دیده انــد کــه بــه تدویــن و انتشــار ایــن توصیه نامــه پرداخته انــد؟« تصریــح کــرد: 

فضــای تعاملــی ملــل  بــا یکدیگــر در آینــده نزدیــک فضــای تمامــًا جهانــی اســت. غالــب 	 
ــوم  ــازی محک ــای مج ــده فض ــی، در آین ــای جغرافیای ــه مرزه ــدود ب ــای مح فعالیت ه
بــه شکســت اســت. مــا در حوزه هــای مختلــف - بــرای مثــال - بــه نهادهــای علمــی 
آینــده، وزارتخانه هــا و  کــه تــا حــدود ده ســال  ـ آموزشــی رســمًا اخطــار می دهیــم 
کــه ســکوهای آموزشــی جهانــی چتــر خــود  نهادهــای مربوطــه بیــکار می شــوند؛ چرا
را در ســایر کشــورها خواهنــد گســتراند و دانشــجوها می تواننــد از داخــل کشــور، در 
بهتریــن دانشــگاه های جهــان و از بهتریــن اســاتید آمــوزش ببیننــد و مــدرک بگیرنــد 
و اســاتید حــوزه و دانشــگاه می تواننــد در بهتریــن کرســی های تدریــس بــا مخاطــب 
بین الملــل، بــه آمــوزش حــوزه مــورد عالقــه یــا دغدغــه ی خــود بپردازنــد. تنهــا راهــی 
کــه وزارتخانه هــای علــوم، آمــوزش و پــرورش و همچنیــن حــوزه علمیــه می توانــد بــه 
حیــات خــود بقــا ببخشــند، ایــن اســت کــه ســکوهای آموزشــی جهانــی متناســب 
ــی و  ــکوهای مل ــده، س ــورت در آین ــد؛ درغیراین ص ــاد کنن ــود ایج ــت های خ ــا سیاس ب

کوچــک به وســیله ســکوهای بــزرگ جهانــی بلعیــده خواهنــد شــد.

حکمرانی دانش برای جهت دهِی 
تحقیقات اسالمی به سوی 

مسائل فضای مجازی
دفتـر مطالعات اسـالمی و ارتباطـات حوزوی 
پژوهشگاه فضای مجازی، در حوزه حکمرانی 
اسـالمی فضـای مجـازی، بـا حجت االسـالم  
والمسلمین استاد محمدحسین ملک زاده 

به گفت وگو نشسـته اسـت.
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ملک زاده در این گفت وگو بیان داشت: 
حکمرانــی دانــش، به معنــای تدبیــر عــام و سیاســت گذاری کالن بــرای فضــای علــم 	 

اســت. در حکمرانــی جــاری در فضــای علــم، تــالش می شــود بــا سیاســت گذاری ها و 
ریل گذاری هــای مناســب، و بهره گیــری از همــه ابزارهــای نــرم و ســخت، فرایندهــای 
ــاز  ــش موردنی ــه دان ک ــردد  گ ــی  ــت و جهت ده ــی مدیری ــم به صورت ــع عل ــد و توزی تولی
معرفتــی،  گــون  گونا حوزه هــای  در  مختلــف  حقوقــِی  و  حقیقــی  شــخصیت های 
بــه میــزان موردنیــاز، در زمانــی مناســب، بــه بهتریــن شــکل و بــا حداقــل هزینــه در 

اختیــار آنــان قــرار گیــرد. 
در حکمرانــی فضــای علــم و مدیریــت دانش، اصالح ســاختارها، فرایندهــا و رویه های 	 

اداری، از اولویــت برخــوردار اســت. طراحــی و به کارگیــری الگوهای حکمرانــی و راهَبری 
مناســب ازســوی خط مشــی گذاران علــم می توانــد تحــوالت مثبــِت شــگرفی در فضای 

علــم، چــه در عرصــه تولیــد، چــه توزیــع و چــه مصــرف آن به وجــود آورد.
یـا 	  به سـوی مسـئله  اسـالمی  و سـوق دادِن تحقیقـات  بـرای هدایـت، جهت دهـی 

مسـائلی خاص، همچون مسـائل فضای مجازی، چاره ای جز بهره گیری از امکانات 
و ابزارهای حکمرانی دانش و مدیریت فضای علم نیست؛ هم برای سیاست گذاری، 

هـم بـرای تنظیـم و هم برای تسـهیل.
امــا پیــش از هرچیــز بایــد شــناخت دقیقــی از تحقیقــات اســالمی، ابــزار و روش آن و 	 

اشــخاص دارای صالحیــت بــرای پرداختــن بــه چنیــن تحقیقاتــی داشــته باشــیم تــا 
بدانیــم ایــن حکمرانــی در چــه فضایــی و ناظــر بــه چــه شــخصیت هایی بایــد ِاعمــال 
گــردد. ازایــن رو، در ایــن گفت وگــو تمرکــز اصلــی بحــث خــود را بــر ایــن بخــش، یعنــی 
تــالش بــرای یافتــن تصویــر و تصــور درســتی از تحقیــق و محقــق اســالمی می گــذارم.

درخــور ذکــر اســت کــه در این جــا ســخن از حکمرانــی بــه مفهــوم عــاّم آن اســت، ولــی 	 
در صــورت تمرکــز بــر »حکمرانــی اجتهــادی« اندکــی مســیر بحــث متفــاوت می گــردد.

مشروح گفت وگو:
b2n.ir/d61598
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بیانیه هیئت داوران اختتامیه جشنواره حل 
مسائل کلیدی فضای مجازی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است« )امام خمینی ؟هر؟(.	 
ایــن، دو جشــنواره دربــاب 	  از  پیــش  اســالمی فضــای مجــازی،  دفتــر مطالعــات 

کــرده بــود و »جشــنواره  حــل مســائل کلیــدی فضــای  مســائل فضــای مجــازی برگــزار 
مجــازی« ســومین جشــنواره علمــی از ایــن سلسله جشنواره هاســت. 

رخــداد علمــی »جشــنواره  حــل مســائل کلیــدی فضــای مجــازی« بــا هــدف گرفتــن 	 
ــت؛  ــکل گرف ــازی ش ــای مج ــم فض ــائل مه ــی از مس ــاب برخ ــم درب ــل عل ــخ از اه پاس
کــه پاســخ بــه هریــک از آن هــا، پاســخ بــه بخــش بزرگــی از مســائل فضــای  مســائلی 
مجــازی را در پــی می توانســت داشــته باشــد. هــدف فرعــی ایــن جشــنواره معرفــی 
مســائل مهــم فضــای مجــازی بــه اهــل علــم و فضــل، شناســایی چهره هــای جدیــد 
در عرصــه  پژوهش هــای اســالمی فضــای مجــازی و ترغیــب جامعــه  علمــی بــرای 

ورود بــه ایــن عرصــه بــود.
ــت اندرکاران 	  ــک دس ــالش تک ت ــی از ت ــن قدردان ــنواره   ضم ــن جش ــت داوران ای هیئ

جشــنواره و نیــز محققــان بزرگــواری کــه در جشــنواره قلــم زدنــد، الزم می دانــد قبــل از 
اعــالم برنــدگان ایــن دوره بــه چنــد نکتــه اشــاره نمایــد:

1- در عصــر فضــای مجــازی و البتــه فّناوری هــای نویــن دیگــر، کســانی 
موفق ترنــد کــه بتواننــد افــکار خــود را به صــورت ایده هایــی عملیاتی در ســاختار 
فنــی و عملیاتــی ایــن فضــا بگنجاننــد. ازآن جاکــه متــون وحیانــی سرشــار از 
معرفت انــد، بــا دقــت و تأمــل عقالنــی در ایــن متــون، می تــوان ایده هایــی 
بــرای آینــده فضــای مجــازی درانداخــت و در ایــن جهــان یکــی از حکمرانــان 

فضــای مجــازی گشــت و در ایــن فضــا، ســرزمین مطلــوب خــود را ســاخت.
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2- بــا این کــه رویکــرد تهدیدنگــری بــه فضــای مجــازی در قشــرهایی از 
بــه  فرصت نگــری  جشــنواره،  پرســش های  رویکــرد  امــا  دارد،  رواج  جامعــه 
دغدغه هایــی  و  ایده هــا  حــاوی  پرســش ها  برخــی  و  بــود  مجــازی  فضــای 
مهــم و کارآمــد بــرای آینــده  فضــای مجــازی بــود. در ارزیابــی مقــاالت ایــن نکتــه 
موردتوجــه بــود و البتــه غالــب مقــاالت رســیده نیــز رویکــرد فرصت محــوری بــه 

ــتند. ــازی داش ــای مج فض
3- جشنواره دارای رتبه  ISC و سطح مسائل مطرح در آن نیز پرسش های 
کلیدی در سطح مسائل باالی نظام بود. بنابراین، انتظار داشتیم استادانی از 
حوزه و دانشــگاه در این جشــنواره شــرکت نمایند و مخاطب پرســش ها اســاتید 
بودنــد؛ مــع األســف حضــور کم رونقــی از آنــان را در جشــنواره، از همــان زمــان اخــذ 
چکیده هــا شــاهد بودیــم. روزنــه  امیــد نظــام، پروبــال گرفتــن پژوهشــگران جــوان 
در حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها و شناســایی اســتعدادهای جــوان اســت؛ 
عنصــری کــه در حــال حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه آن نیــاز داریــم و جشــنواره 
بــه ایــن ســمت روی آورد. مــا یقیــن داریــم کــه منابــع معرفــت دینــی در هــر زمــان و 
هــر مــکان از ظرفیــت کافــی بــرای پاســخ بــه مســائل بشــر برخوردارنــد؛ اگر پاســخی 

داده نشــود، ناشــی از کم کاری ماســت.
دریافــت  مقالــه  یــک  حتــی  مطرح شــده  پرســش های  از  برخــی  در   -4
بودنــد.  اساســی  دغدغه هــای  از  مربوطــه  پرســش های  این کــه  بــا  نشــد؛ 
از ســوی دیگــر، درصــد باالیــی از چکیده هــای دریافتــی و نزدیــک بــه نصــف 
مقــاالت دریافتــی، در موضــوع حریــم خصوصــی بــود. ایــن نکته هــا می توانــد 
موردتوجــه تحلیل گــران باشــد. موضوعاتــی کــه در آن هــا مقالــه دریافــت نشــد، 
عبارت انــد از: بررســی فقهــی ـ اجتماعــی اصــل و شــیوه های ایجــاد یــا حضــور 
ــال؛  ــای دیجیت ــی هنره ــفی ـ فقه ــات فلس ــی؛ مالحظ ــبکه های اجتماع در ش
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حــدود سیاســت  گذاری، قانون گــذاری و جرم انــگاری در حکمرانــی فضــای 
مجــازی از منظــر فقهــی؛ بررســی فقهــی تزاحــم مســئله امنیــت و جهانــی شــدن 
در عصر فضای مجازی؛ و مقایســه انتقادی نگاه ســلبی و ایجابی در مواجهه 

بــا فضــای مجــازی.
5- تعــداد 218 چکیــده بــه جشــنواره رســید کــه از ایــن میــان 66 چکیــده 
پذیرفتــه شــد و در نهایــت 47 مقالــه دریافــت گردیــد کــه در ارزیابــی اولیــه 23 
مقاله و در ارزیابی نهایی 7 مقاله برگزیده شد. در تمام این روزها بر آن بودیم 
ــار بنشــینیم.  کــه فقــط بــا معیارهــای تخصصــی و کارشناســانه بــه قضــاوت آث
بــرای ایــن منظــور، در فــرم ارزیابــی مقــاالت نیــز نــوآوری خاصــی صــورت گرفــت تا 
ارزیابی هــا براســاس کیفیــت مقالــه از نظــر ســاختاری و محتوایــی انجــام گیــرد.

6- مقــاالت در ســه مرتبــه ارزیابــی شــدند. در مرتبــه  اول، مقاالتــی کــه ارزش 
علمــی و پژوهشــی اولیــه را داشــتند، انتخــاب شــدند. در مرحلــه  دوم، ارزیابــان 
متعــددی از مراکــز همــکار، به ویــژه حــوزه  علمیــه خواهــران و جامعــه المصطفــی 
العالمیة مقاالت را ارزیابی کردند. در مرحله  سوم، شورایی متشکل از تعدادی 
اســاتید محقــق در مســائل فضــای مجــازی به صــورت جمعی مقــاالت را با توجه 
بــه نتایــج ارزیابــی دور دوم بررســی کردنــد و داوری نهایــی برعهــده  ایــن شــورا بــود.
در  ایــن جشــنواره  در  بــودن ســطح مقــاالت،  پاییــن  بــه  توجــه  بــا   -7
رتبه هــای اول و دوم مقالــه ای پذیرفتــه نشــد. دو مقالــه در رتبــه ســوم و پنــج 
مقالــه در رتبــه چهــارم برگزیــده شــدند و یــک مقالــه نیز درخور تقدیر اعالم شــد. 
دو مقالــه از مقــاالت پذیرفته شــده، از ســطح علمــی باالیــی برخــوردار بودنــد، 
امــا چــون از موضوعــات مطــرح در جشــنواره خــارج بودنــد، در رتبه هــای اول 
کــه  تــا ســوم جــای نگرفتنــد. درانتهــا، مراتــب پــوزش هیئــت داوری را در تأخیــری 
در جــدول زمانــی بــرای اعــالم نتیجــه و رأی پیش بینــی شــده بــود، اعــالم می داریــم.
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اسامی برگزیدگان جشنواره حل مسائل کلیدی فضای مجازی
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آمریکا بیشترین سود را 
از هرج ومرج کنونی در 

استفاده از داده های شخصی 
میلیون ها کاربر می برد

دکتــر عــادل عبدالصــادق، رئیــس »مرکز عربی 
پژوهش هــای فضــای مجــازی« در مصــر: 

اســت. 	  تحقیرآمیــز  فیســبوک،  به ویــژه  و  اجتماعــی  شــبکه های  امــروز  وضعیــت 
کــه داده هــای  کشــورهای مســلمان بایــد شــبکه های اجتماعــی ای داشــته باشــند 

کاربرشــان در آن ذخیــره شــود. میلیون هــا 
دفتــر مطالعــات اســالمی فضــای مجــازی، در گفت وگویــی اختصاصــی بــا دکتــر 
عــادل عبدالصــادق، آخریــن دیدگاه هــای ایــن پژوهشــگر را درباره مســائل مختلف 

فضــای مجــازی جویــا شــد.
دکتــر عــادل عبــد الصــادق، پژوهشــگر شــاخص مصــری در عرصــه مطالعــات فضای 
مجــازی اســت کــه پژوهش هایــش حوزه هــای روابــط بین الملــل، فضــای مجــازی، 

تروریســم الکترونیــک را دربرمی گیــرد. 
دموکراســی دیجیتــال، مفاهیــم و ابزارهــای اثرگــذار گروه هــای مجــازی و فضــای 
مجــازی و روابــط بین الملــل برخــی از آثار او دراین زمینه اســت. ازجمله فعالیت های 
او درزمینــه فضــای مجــازی »عضویــت در جمعیــت بین المللــی اینترنــت ISOC در 
ســوئیس« و »عضویــت در کمیتــه مشــورتی "انجمــن عربــی حکمرانــی اینترنــت"« 
اســت. وی در حــال حاضــر مؤســس و رئیــس »مرکــز عربــی پژوهش هــای فضــای 

مجــازی« در مصــر اســت.
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ســعید مهدیــان، کارشــناس دفتــر مطالعــات اســالمی فضــای مجــازی، در مصاحبه 
اختصاصــی بــا ایــن پژوهشــگر شــاخص فضــای مجــازی، موضوعاتــی چــون »آینــده 
فضــای مجــازی«، »قوانیــن فضــای مجــازی« و »راهکارهــای حفــظ حاکمیــت 
کشــورها در فضای مجازی« را به گفت وگو نشســته اســت تا از آخرین آرا و نظریات 

ایــن پژوهشــگر مطلــع شــود.
برای مطالعه مشروح گفت وگو به لینک  b2n.ir/d55248 مراجعه فرمایید.

هفتمین شماره 
خبرنامه انگلیسی 

»اسالم و فضای 
مجازی«

خبرنامــه  شــماره  هفتمیــن 
انگلیســی »اســالم و فضــای 
واحــد  همــت  بــه  مجــازی« 
بین الملــل دفتــر مطالعــات 
مجــازی  فضــای  اســالمی 
منتشــر شــد. ایــن خبرنامــه 
حــوزه  اخبــار  بازتــاب  بــه 
فضــای مجــازی اســالمی در 
حوزه هــای داخلــی و خارجی 
و نیــز اخبــار دفتــر می پــردازد.

 دریافت فایل:
64583n.ir/2b
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برگزاری دوازدهمین فیلم نشست با موضوع جاودانگی دیجیتالی 
همراه با معرفی، نمایش و نقد مجموعه »آپلود« به همت دفتر 

مطالعات اسالمی و ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی
 حجت االســالم انبیایــی اســتاد حــوزه علمیــه و پژوهشــگر حــوزه حــوزه الهیــات 
ــا بیــان این کــه »ایــده اصلــی ســریال “آپلــود” بســیار  دیجیتــال در ایــن نشســت ب
جســورانه و ابتــکاری اســت، امــا در آن ایرادهــای فــراوان ارزشــی، هنــری و فنــی بــه 

ــت:  ــار داش ــورد«، اظه ــم می خ چش
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ســریال »آپلــود« اپیــزود »برخواهــم گشــت«، ســریال »آیینــه ســیاه«، بــه بحــث 
جاودانگــی دیجیتالــی می پــردازد کــه دراین خصــوص نرم افزارهایــی در بســتر 
وب و گوشــی های هوشــمند همچــون رومــن، اینترنایــن و... تولیــد شــده و 
  دکتــر حســین، پزوهشــگر اصالتــًا ایرانــی در دانشــگاه رایرســون مشــغول 

ً
اخیــرا

ــام »ابدیــت افــزوده« اســت. ــا ن کار روی نرم افــزاری پیشــرفته تر ب
وی ادامه داد: 

مرحلــه نخســت از جاودانگــی دیجیتالــی بــه ایــن صــورت اســت کــه شــما 
می توانیــد تنظیماتــی در صفحــات شــبکه های اجتماعــی خــود انجــام دهیــد 
کــه پــس از مــرگ شــما بــرای خانــواده و دوســتان شــما، پیام هایــی همچــون 
پیــام تبریــک تولــد یــا... ارســال شــود. در مرحلــه بعــد، رفتارهای شــما در فضای 
مجــازی آنالیــز می شــود و پــس از مــرگ شــما، ایــن عملکــرد براســاس الگــوی 
رفتــاری شــما در فضــای مجــازی ادامــه پیــدا می کنــد. بــرای مثــال، اگــر زمانی کــه 
آنفالــو  را  یــک صفحــه مجــازی  بــا دیــدن تصویــری،  بوده ایــد،  زنــده  شــما 
ــاهده  ــری مش ــوع تصوی ــان موض ــه در هم ــم چنانچ ــرگ ه ــس از م ــد، پ کرده ای
شــود، آن صفحــه آنفالــو می شــود. همچنیــن امــکان گفت وگــوی متنــی و 
صوتــی پــس از مــرگ شــما به وســیله نرم افــزار فراهــم می آیــد؛ همان گونه کــه در 

اپیــزود »برخواهــم گشــت« بــه ایــن موضــوع اشــاره می شــود.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به مراحل بعدی جاودانگی دیجیتالی تصریح کرد: 

واقعیــت  در  کــه  اســت  بدین صــورت  شــما  مــرگ  از  پــس  بعــدی  مرحلــه 
ســه بعدی  دنیــای  آن  در  کــه  می شــود  ســاخته  شــما  از  آواتــاری  مجــازی، 
)همچــون متــاورس(، از شــما ســاخته می شــود کــه در دنیایــی ســه بعدی 
)همچــون متــاورس( حضــور دارد و مطابــق خصوصیــات اخالقــی و رفتــاری 
شــما بــا افــراد زنــده ای کــه در آن فضــا حاضــر هســتند، بــه تعامــل می پــردازد. 
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همچنیــن در مرحلــه بعــدی شــخصیت آواتــاری شــما قابلیــت تکامــل پیــدا 
ــات  ــان حی ــود در زم ــما خ ــه ش ــد ک ــری می یاب ــای جدیدت ــد و توانایی ه می کن
فاقــد آن توانمنــدی بوده ایــد. در گام بعــدی ایــن ایــده مطــرح می شــود کــه 
بــرای ایــن آواتــار امــکان تجّســد ایجــاد شــود و اطالعــات موجــود روی یــک 
ربــات انســان نما بارگــذاری شــود تــا در فضــای واقعــی زیســت کنــد. ایــن آواتــار 
می توانــد روی یــک ربــات پیاده ســازی شــود و در فضــای واقعــی زیســت کنــد و 

بــه ایــن ربــات جاودانگــی حقیقــی اعطــا می شــود.


