
االن واقعــاً فضــای مجــازی، یــک بخــش حقیقــی از زندگــی مــردم شــده؛... آنچــه عــرض 
مــن اســت و مــن روی آن تکیــه می کنــم ایــن اســت کــه فضــای مجــازی بــدون اختیــار 
ــن اســت. فضــای مجــازی  ــت می شــود؛ بحــث ای ــا دارد مدیری ــار م ــرون اختی ــا، از بی م
یــک چیــزی نیســت کــه آدم بتوانــد مثــل یــک آب روانــی  هرجــور کــه می خواهــد از آن 
اســتفاده  بکنــد، دیگــران دارنــد ایــن آب را بــه یــک ســمتی کــه خودشــان می خواهنــد 
ــا  ــه م ــب وقتی ک ــا را. خ ــن فض ــد ای ــت می کنن ــد مدیری ــا دارن ــد؛ آن ه ــت می کنن هدای
می دانیــم کســانی از بیــرون دارنــد ایــن فضــای مجــازی را -کــه ماهــم دســت اندرکارش 
ــا نمی توانیــم  ــد، م ــت می کنن ــت می کننــد و مدیری ــه ماســت- هدای هســتیم و مبتــا ب
بیــکار بنشــینیم در مقابــل او؛ مــا نمی توانیــم مردممــان کــه بــا فضــای مجــازی ارتبــاط 
دارنــد، بی پنــاه رهــا کنیــم در اختیــار آن مدیــری کــه دارد پشــت پــرده، فضــای مجــازی 
را اداره می کنــد. عوامــل مســلط بین الملــی در ایــن  زمینه هــا بشــدت فعالنــد: از لحــاظ 
ــام  ــزاران کار دارد انج ــون؛ ه ــال گوناگ ــا و امث ــل داده ه ــانی،   تحلی ــی، خبررس خبرده

ــازی. ــرد روی فضــای مج می گی
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   فضای مجازی با شتاب شگرف و رو به تزایدی در حال بسط و گسترش بوده و تمام ساحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی زندگی بشر را درنوردیده است. به طوری که هر روز بخش بزرگی از زیست انسانی را در خود فرو می برد و حیات 

متفاوت و جدیدی به آن می دهد، و چنین جلوه می کند که فضای کاماًل متفاوت با فضای واقعی است که از منطق یکسر 

متفاوتی تبعیت می کند، درحالی که این فضا در واقع همان فضای واقعی بسط یافته تحت پیشرفت های فناورانه نوین است. 

   درواقع، فضای مجازی با ویژگی های خود نظیر شبکه اي  شدن، هوشمند شدن، خدماتی  شدن، زمان مندی و مکان مندی، 

شدن،  کاالیی  شدن،  سکویی  شدن،  داده بنیاد  و  اطالعاتی  شدن،  مجازی   شدن،  درجه ای  مکانی،360  و  زمانی  فشردگی 

از  موجب ظهور شکل جدیدی   ... و  ارتباط(  به جای  )اتصال  دائم  برخطی  ابزارها،  اشیاء، همگرایی  و  انسان  زیست بوم 

نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی شده است. به طوری که هر کدام از این نهادها امروزه با پدیده ها و 

مسائلی روبرو هستند که تا پیش ازاین، نظریه پردازان و سیاست گذاران نسبت به آن ها درک و فهمی نداشتند. همین امر باعث 

غافلگیری بسیاری از کشورها در مواجهه با فضای مجازی شده است.  

و   تصمیم گیری  سیاست گذاری،  برای  کانونی  نقطه  عنوان  به  مجازی  فضای  ملی  مرکز  و  عالی  شورای  میان،  این  در     

هماهنگی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی کشور، که از جمله وظایف مهم آن، رصد مداوم این تحوالت در 

جهت مواجهه فعال و خردمندانه با آن هاست؛ درصدد بوده تا تصویری نسبتاً منقح از روندها، چالش ها، فرصت ها و اقدامات 

انجام شده برای فضای مجازی کشور ارائه دهد. 

مقدمه ای بر معرفی آثار پژوهشگاه
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در همین راستا، پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی، به عنوان بازوی اصلی فکری و اندیشه ای مرکز ملی فضای مجازی 

شکل گرفت تا با بهره برداری از ظرفیت جامعه نخبگانی دانشگاهی و خبرگانی کارگزاران کشور در این مواجهه فعال و 

خردمندانه با تحوالت فضای مجازی نقش آفرینی نماید.

مجموعه پیش رو، معرفی برخی از آثاری است که در پژوهشگاه فضای مجازی تهیه و در راستای تحقق ارزش های مذکور 

ارائه شده است. امید است که این تالش ها مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته و در خدمت کارآمدی و اعتالی خط مشی 

فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران مؤثر افتد.





اول بخش 

 گزارش های
علمی
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   هوش یکی از قدیمی ترین مفاهیم روان شناسی است؛ بر اساس تئوری هوش چندگانه تنها با استفاده از آزمون IQ نمی توان هوش 
یک انسان را اندازه گیری نمود. هوش هیجانی قسمتی از گروه هوش شخصی است. هوش هیجانی قابلیتی برای تشخیص، 
دسترسی، فهمیدن و مدیریت هیجان است. بسیاری از تحقیق های هوش مصنوعی، تنها بر روی جنبه های عقالنِی تصمیم گیری 
متمرکز بوده است؛ تحقیقات نشان داده است که هیجان در تصمیم گیری، ادراک، یادگیری و بسیاری از مکانیسم های تفکر 
منطقی نقشی کلیدی بازی می کند. اگر بخواهیم که رایانه ها به طور کامل هوشمند باشند و به طور طبیعی با ما ارتباط برقرار 

کنند، باید قابلیت تشخیص، فهم، حتی داشتن و نمایش هیجان را به رایانه ها بدهیم.
   محاسبات عاطفی در ارتباط با مطالعه و توسعه سیستم ها و ابزارهایی است که می توانند هیجانات انسان را تشخیص، تفسیر، 
پردازش و شبیه سازی نمایند. این محاسبات یک موضوع میان رشته ای بین علوم رایانه، روانشناسی و علوم شناختی است. 

محاسبات عاطفی دارای یک بازار روبه رشد است که کشور ما نیز می تواند سهم بسزایی از این بازار را در اختیار بگیرد.

محاسبات عاطفی1

پدیدآورنده : دکتر محمد کاظمی فرد
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :  1398
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   بیش از 13 سال از آمدن تکنولوژی های وب 2.00 می گذرد و این تکنولوژی ها انقالبی در صنعت شهرت و فرهنگ شهرت 
ایجاد کرده اند. بااین حال، متأسفانه در ایران، دانشگاه ها در این زمینه بسیار کم کار بوده اند و تا جایی که به نظر می رسد، تعداد 
پایان نامه های مربوط به سلبریتی ها تاکنون کمتر از ده پایان نامه است. سیاست های ما درباره سلبریتی ها تا این نقطه چندان مطلوب 
نبوده و چشم انداز روشنی هم دیده نمی شود. متن حاضر تالش می کند تا با پرداختن به یکی از پدیده های اجتماعی و فرهنگِی 
نوظهور در عصر فضای مجازی یعنی »سلبریتی های مجازی«، به فهم و درک ابعاد و وجوه مختلف آن برای جامعه علمی و 

سیاستی کشور کمک کند.

سلبریتی های مجازی2

پدیدآورنده :دکتر احسان شاه قاسمی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398
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   حکمرانی چند ذی ربطی رویکردی نسبتاً جدید برای حکمرانی در حوزه عمومی است که طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار 
گرفته است. در سند نهایی اجالس جهانی جامعه اطالعاتی در سال 2005 در تونس که به دستور کار تونس شهرت یافت، پیشنهاد 
شده است که حکمرانی بین المللی اینترنت به شکلی چند ذی ربطی پی گرفته شود. این ایده را می توان در سطح ملی نیز به 
کار بست. در این گزارش، پس از مروری بر مفهوم و شاخصه های حکمرانی چند ذی ربطی و انتقادات مطرح شده نسبت به آن، 
دو سند بین المللی را که استلزاماتی در زمینه حکمرانی چند ذی ربطی دارند، مرور می کنیم و سپس، با تکیه بر شاخص های 
حکمرانی چند ذی ربطی در سند »شاخص های جهانشمول بودن اینترنت« که توسط یونسکو منتشر شده است، نگاهی به وضعیت 
کنونی کشور از حیث حکمرانی چند ذی ربطی فضای مجازی خواهیم داشت. در نهایت، پیشنهادهایی را درباره نزدیک شدن 

به رویکردی چند ذی ربطی در حکمرانی فضای مجازی در ایران مطرح خواهیم کرد.

حکمرانی چند ذی ربطی فضای مجازی3

پدیدآورنده : یاسر خوشنویس
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398
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پدیدآورنده :یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398

   داده ها همه جا حضور دارند. ظهور ابزارهای دیجیتال و استفاده از آن ها در فعالیت های یومیه موجب شده است تا اغلب این 
فعالیت ها ردپاهای دیجیتال از خود بر جا بگذارند. در دنیای امروز به صورت روزانه حجم بسیار بزرگی از داده ها )کالن داده ها( 
تولید می شود که عالوه بر نیاز به ذخیره سازی، نیازمند پردازش و مدیریت نیز هستند. کالن داده ها امروزه به عنصری جدایی ناپذیر 
و  قابلیت ها  اجتماعی.  شبکه های  روزافزون  توسعه  با  علی الخصوص  شده اند  تبدیل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در 
توانایی های ما برای اندازه گرفتن پدیده های طبیعی و اجتماعی از طریق کالن داده ها در مقیاسی بی سابقه به سرعت در حال 
افزایش است. در علم، قابلیت برای گردآوری و تحلیل حجم عظیمی از داده ها و ردپای دیجیتال آن ها موجب پیشرفت های 
فراوانی شده و در بسیاری از حوزه های پژوهشی تغییرات صریحی ایجاد نموده است. جهان جدید در حال تجربه ی بحران های 
فراگیر و گسترده ای است و با چالش های جدیدی مواجه است؛ به عنوان مثال انفجار جمعیتی مسائل جدیدی را برابر ما قرار 
می دهد. برای حل این چالش ها نیازمند فهم دینامیک اجتماعی و نیز ساختار سازمان های اجتماعی هستیم. سیل داده ها امکان 
رویکرد کاماًل جدیدی برای تحلیل اجتماعی فراهم می آورد و علوم اجتماعی با کمک گرفتن از همین رویکرد جدید می توانند 

با چالش های فوق الذکر مواجه شوند. 

کالن داده و آینده علوم انسانی-اجتماعی4
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   واکنش اولیه فعاالن فرهنگی که با فضای فرهنگی پیشین مأنوس بوده اند، نگرانی است؛ ولی پس از آن که منطق این فضای 
تعاملی و هوشمند معلوم شد، مشخص می شود که اگر این فضا در استمرار تالش های اخالقی برای گستردن ریشه های انسانی 
و تاریخی خویش قرار گیرد، یک ظرفیت مثبت است. پس از آن که این ظرفیت ها معلوم شد، مسجل خواهد شد که ریشه های 
محکم در معنا نباید از مواجهه با سپهر جدید نگران باشند. اگر این ظرفیت ها معلوم شود، فرهنگ های ریشه دار فرصتی تاریخی 
خواهند یافت. از این روست که برای یک بنیادگرای ابراهیمی )علیه السالم( فرهنگ آنالین، یک فرصت تاریخی برای گستردن 

فکری است که نگاهی جهان شمول داشته است. این گزارش جنبه های مختلف این دگرگونی را کاوش می کند.

شانزده کاوش در زمینه5
چشم انداز فرهنگی رسانه های اجتماعی

پدیدآورنده :دکتر حامد حاجی حیدری
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

13

   فضای مجازی در زمان حاضر در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم جهان نفوذ کرده و در حال ایجاد یک تمدن جدید 
بشری است که از تمدن های قبل به مراتب فراگیرتر است. بدون شک حکمرانی چنین فضایی - که از یک طرف با تسهیل 
ارتباط و ارائه فناوری ها و خدمات جدید و شگفت آور ضریب نفوذ بسیار باالیی داشته و بسیار سریع تر از فرهنگ غرب در حال 
هضم کردن کاربران یعنی مردم خود است و از طرف دیگر با قابلیت های خود در حال تبدیل کردن حاکمیت ملی- حکومتی 
به یک حاکمیت شبکه ای- شرکتی فرامرزی است - امری بسیار پیچیده و خطیر است. این مسئله بیش از سایر کشورها برای 
جمهور اسالمی ایران یک تهدید حساب می شود؛ چرا که این کشور همواره در معرض تهدیدات دشمنان خود به خصوص جریان 
صهیونیسم قرار دارد و اکثر شرکت های بزرگ و صاحب نفوذ در فضای مجازی تحت سلطه این جریان هستند. لذا بررسی مسئله 

حکمرانی در کشور ما اهمیت بسیار باالیی داشته و همت ویژه ای را می طلبد. 

 الگوی شش ضلعی6
حکمرانی ج.ا.ا در فضای مجازی

پدیدآورنده :حجت االسالم دکتر رضا غالمی
گروه : مطالعات اسالمی فضای مجازی بشه دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398
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   هدف این گزارش معرفی مفهوم محلی سازی داده ها است. محلی سازی داده که به طور مختصر به معنای ذخیره داده های تولید 
شده در داخل هر کشور بر روی سرورهای همان کشور است، ملی گرایی داده نیز نامیده می شود. در این گزارش ضمن مرور 
تعاریف مختلف محلی سازی داده ها، فرصت های و چالش هایی که اتخاذ این رویکرد برای هر کشور دارد تحلیل می شود. در 

پایان نیز گزارشی از سیاست های محلی سازی داده در کشورهای چین، روسیه، هند و همچنین اتحادیه اروپا ارائه می شود.

7

پدیدآورنده :حسین حسنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :  1398

محلی سازی داده ها
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پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

   کمیسیون اروپایی در سال 2012 برای پاسخ دادن به پرسش هایی که به تأثیر فاوا بر روی وضعیت انسان مربوط اند برنامه ای 
پژوهشی با عنوان »پیشگامی آن الیف« را کلید زد. عنوان کامل این پروژه از این قرار است: پیشگامی آنالیف: بازمهندسی 
مفاهیم برای بازاندیشی در دلواپسی های اجتماعی در گذار دیجیتال. در واقع کمیسیون اروپایی در قالب این برنامه جمعی از 
اندیشمندان فعال در حوزه فضای مجازی را که سابقه کاری آن ها قابل توجه است گرد هم آورد تا به پرسش هایی مانند پرسش 
فوق پاسخ بدهند. به طورکلی آنچه برای سیاست گذاران در کمیسیون اروپایی اهمیت داشت و دارد این است که توسعه فاوا چه 
تأثیرات رادیکالی بر روی وضعیت انسان دارد. سیاست گذاری و حکمرانی در چنین شرایطی بی تردید مبتنی بر نگرشی نظری 
است که معطوف به جهان بیش متصل باشد. فقط با داشتن چنین نگرشی است که می توان مسائل مرتبط با فاوا را به خوبی فهم 

و سپس حل کرد.

معرفی برنامه پیشگامی آن الیف8
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   فضای مجازی را می توان یک سیستم اجتماعی-تکنیکی کالن در نظر گرفت. سیستم های اجتماعی-تکنیکی مجموعه ای از 
عناصر تکنیکی، انسانی و اجتماعی هستند که در تعامل با یکدیگر، هدفی را محقق می کنند. گروه های اجتماعی دخیل در 
این سیستم ها ارزش های مرجح و منافع/عالئق متفاوتی دارند. سیاست گذاران سعی می کنند فاصله های میان وضعیت کنونی 
این سیستم ها و وضعیت مطلوب را شناسایی کنند و با انجام مداخالتی در این سیستم ها، آن ها را به وضعیت مطلوب نزدیک 
سازند. این مداخالت در اکثر موارد همه گروه ها را به ارزش ها و منافع مرجحشان نزدیک نمی کنند. به عبارت دیگر، مداخالت 
نوعاً وضعیت های تزاحم ارزش ها یا تعارض منافع پدید می آورند یا چنین وضعیت هایی را برجسته می سازند؛ بنابراین، هر مداخله 
سیاستی برای موفقیت در عرضه اجرا، به اقداماتی برای اقناع گروه هایی که ارزش ها یا مناقع آن ها فدا می شوند و نیز به اقداماتی 

جبرانی برای آن گروه ها نیازمند است.

9

پدیدآورنده :یاسر خوشنویس
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398

تحلیل سیســتم های اجتماعی-تکنیکی
 ابزاری برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد

درحوزه فضای مجازی
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پدیدآورندگان : محمد ادیبي و محمدصابر عرب  سعید
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1398

   یکی از راه های کاهش آسیب های فضای مجازی پایبندی به اخالق عمومی زندگی بشری و نیز اخالق تخصصی مربوط به 
فضای مجازی است. در این راستا پروژه ای با عنوان اخالق فضای مجازی در پژوهشگاه فضای مجازی تعریف شد که به ارائه 
ساختاری برای استخراج کدهای اخالقی این حوزه به خصوص با نگاه دینی و فلسفی برای کلیه مرتبطین با فضای مجازی 
پرداخت.در این راستا تعدادی از نمونه های خارجی کدهای اخالقی که به نحوی مرتبط با فضای مجازی بودند نیز بررسی و 
مقاالت هر یک از آن ها ترجمه شدند. در این گزارش دو مورد از این مقاالت ترجمه شده کدهای اخالقی و رفتارهای حرفه ای 

آورده شده اند.

از کدهای اخالقی10  نمونه هایی 
انجمن های خارجی مرتبط با فضای مجازی
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    رشد و دسترسی به کالن داده ها تأثیرات عمیقی در علوم اجتماعی به همراه آورده است. اواًل شاهد ظهور ابزارها و شیوه های 
جدیدی برای اندازه گیری پدیده های اجتماعی هستیم که نویدبخش نوعی انقالب جدید در اندازه گیری است. ثانیاً کالن داده ها و 
روش تحلیل آنها از حیث روششناختی نوع جدیدی از مدلسازی و شبیه سازی رفتار انسان را در علوم اجتماعی طرح می کنند. 
علوم اجتماعی محاسباتی قلمروی از علم است که بنا بر ماهیت میان رشتهای آن چهارراه و محل مالقات رشته های گوناگون 
است، از جمله ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی و علوم زیستی. کاربرد روشهای الگوریتمی در علوم اجتماعی 
محاسباتی قرار است الگوریتم ها را به جای برهان های کالسیک بنشاند. الگوریتم و برهان شیوه ی اقناع در علوم هستند و اجماعی

بین االذهانی برای دانشمندان فراهم می آورند. طبیعی است که حضور محاسبه ی فراگیر درعلوم اجتماعی هم نیازمند طرح 
مباحثی فلسفی درباره علوم اجتماعی محاسبه محور است و هم برخی مباحث کالسیک فلسفی درباره ی علوم را زنده می کند. 
پرسش کانونی در این گونه مباحث آن است که آیا اساساً قرار است در علوم اجتماعی محاسباتی »پژوهش های اجتماعی« از 

نو ابداع شود یا با برخی اصالحات در روش های کالسیک مواجهیم. 

11

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398

درآمدی بر علوم اجتماعی محاسباتی
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   عدم اعتنا به اصول حفظ حریم شخصی کاربران، استخراج گسترده اطالعات، سانسور داده ها، فرار مالیاتی و ایجاد انحصار 
در بازار صنایع فناوری، تنها گوشه ای از مواردی است که سبب انتقاد شدید طیف گسترده ای از افراد و گروه ها به شرکت های 
بزرگ فعال در حوزه فناوری شده است. اکنون در شرایطی که قدرت و نفوذ این شرکت ها به حداکثر خود رسیده است، نهاد های 

قانون گذار و مدیران سابق غول های فناوری، مبارزه خود علیه انحصار ایجادشده در این بستر را تشدید کرده اند.

12

پدیدآورنده : سید رضا حسینی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398

فشار و مقاومت
نبرد تازه میان دره ســیلیکون و کنگره آمریکا 
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   ارتباطات موبایل )سیار( به عنوان یک فناوری حیاتی در جوامع امروزی، همواره در حال رشد و توسعه بوده است، به نحوی 
که هر ده سال نسل جدیدی از آن شکل گرفته است. منظور از نسل، مجموعه ای از فناوری ها در قالب یک معماری و ساختار 
است که با نسل قبلی تفاوت ویژه ای دارد. در حال حاضر، نسل پنجم ارتباطات موبایل )5G( در حال تجاری سازی و عرضه به 
بازار است. از طرفی، نسل چهارم )4G( که تحت عنوان LTE استانداردسازی شده، به بلوغ خود رسیده است. در این میان، 
علی رغم نیاز به سرمایه گذاری در مطالعات و پژوهش های مرتبط با شبکه 5G، شایسته است سیاست گذاران نسبت به آن چه که 
پس از 5G اتفاق خواهد افتاد، آگاهی و پیش زمینه الزم را داشته باشند. در این گزارش نیز هدف آن است که روند تغییرات در 
نسل های قبلی موبایل بررسی شده و بر همین اساس، تصویری از نسل های آتی ارتباطات موبایل از لحاظ قابلیت ها و فناوری های 
محقق ساز ترسیم گردد. این مهم، در برخی منابع پژوهشی با عنوان »فراتر از 5G(Beyond 5G(« یا »ارتباطات موبایل نسل 6 

)6G(« یاد می شود و یک حوزه جدید پژوهشی برای محققان کشور محسوب می شود.

13

پدیدآورندگان : حمیدرضا مازندرانی و سجاد موالیی
گروه : علوم و فناوري هاي نوین

سال انتشار :  1398

ارتباطات موبایل در گذار به روندنگاری 
(6G)نسل ششم



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

21

   هدف درست طراحی ها برای بهبود نظام حکمرانی این است که وزن اخالقی مشروعیت سیاسی پابرجا بماند. برای این منظور 
باید امر اخالقی در شکل دهی به سیاست تقویت شود. در بدو امر تصور این است که می شود از طریق توانمند ساختن انسان ها با 
کمک ماشین ها به این منظور دست یافت؛ ولی واقع آن است که سطح پیچیدگی »هوش مصنوعی« به حدی باال رفته است که 
سازگاری انسانی حکمرانی با آن پیچیدگی قابل مالحظه ای یافته است. این گزارش کوشش می کند تا با الهام از منابع متنوع و 
متعددی که در زمینه e-Governance از 1996 تا 2019 در دست است )فهرست 112 منبع نمونه در انتهای گزارش آمده است(، 
101 نکته و طرح مبحث را در زمینه اخالق حکمرانی شبکه ای برای مطالعات آتی استخراج کند که فهرست و به اجمال تشریح 
می شوند. مراد از اخالق حکمرانی - چنان که معنای واژه اخالق )Ethics( نشان می دهد- دو دسته گزاره خواهد بود: یکی 
گزاره هایی که توصیه ها و یا به اصطالح مرسوم کدهای اخالقی مربوط به حکمرانی را ارائه می دهند و دیگری گزاره هایی که 
خصوصیات و در واقع خلق و خوی حکمرانی را بیان می کنند. این 101 نکته گزاره هایی هستند که هر طرح جامع برای حکمرانی 

فضای سایبر باید نسبت به آن ها موضع معقول، منسجم و خودبازسازی شونده ای اتخاذ کند.

14

پدیدآورنده : دکتر حامد حاجی حیدری
گروه : مطالعات اخالقی فضای مجازی

سال انتشار :  1398

صدویک نکته ی کلیدی در
باب اخالق حکمرانی شبکه ای
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   از اوایل دهه 70 میالدی گروهی از برنامه نویسان، با شعار آزادی کاربر شروع به فعالیت کردند. آن ها با به اشتراک گذاشتن 
نرم افزارهایی که تولید می کردند به کاربر این آزادی را می دادند تا به هر شکل که دوست دارد از محصول بهره ببرند. در طول 
تقریباً نیم قرن گذشته حامیان این تفکر به تأسیس سازمان ها و شرکت ها اقدام کرده و ساختارهای حقوقی منسجمی در دفاع و 
تبلیغ از خود ایجاد کرده اند. این نهضت توانست در بسیج عمومی بسیار موفق عمل کند و از لحاظ جمعیت همکار، رکوردهایی 
تاریخی بدست آورد. سوای از موفقیت های فوق، شعار »آزادی«، این طرز فکر را آبستن تحوالت فکری بسیاری کرده است. 
مکاتب فکری مختلف توانسته اند از این فن )آزادبودن نرم افزار( در راستای اهداف خود استفاده کنند و حتی زیرشاخه های خاص 
خود مانند رمزآنارشی را معرفی کنند. در این گزارش سعی کرده ایم به معرفی برخی جوانب این طرز فکر بپردازیم. در این 
راستا و در فصل نخست به معرفی این فن پرداخته و سپس تاریخچه متن باز، جایگاه آن در مکاتب مختلف بشری، اقتصاد، 

حقوق و امنیت را بررسی کرده ایم.

15

پدیدآورنده : محمداسماعیل حسنی جبل کندی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :  1398

درآمدی بر نهضت متن باز و
آثار آن در حوزه های مختلف 
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   برابرسازی کل مغز فرایندی است که ادعا می شود با پیشرفت فناوری و طی مراحل فنی برابرسازی، می تواند مبنایی برای 
ادعای  آید.  به حساب  پیاده سازی آن در هر زیرساختی  امکان  فراهم آمدن  بیولوژیکی و  از زیرساخت خاص  بی نیازی ذهن 
باورمندان به بارگذاری ذهن این است که با دست یافتن به ساختار ثابت از ذهن، می شود آن را در محیط مجازی نیز که یکی از 
زیرساخت های محتمل است، پیاده کرد و با خارج ساختن آن از محدودیت های زیرساخت زیست شناختی، آن را از آفات بیماری 
و مرگ در امان داشت. جاودانگی مجازی مستلزم پذیرش دیدگاه های خاص فلسفی درخصوص ذهن است و بر خوش بینی 
به آینده ی فناوری تکیه می کند. پذیرش یا نپذیرفتن چنین دیدگاه هایی، به همدلی یا گسست از این نظریه و استلزامات آن 
می انجامد. در ضرورت انجام چنین پژوهش هایی به بیان این نکته اکتفا می کنیم که اگر براساس نتایج آن ها، واقعاً جاودانگی 
مجازی تحقق پذیر باشد، مبنایی نظری برای تحقیق عملی بر این پروژه فراهم می شود؛ پروژه ای که در بعد شخصی، میل 
به جاودانگی بشر را برآروده می کند و دلهره ی او از مرگ را برطرف می کند و در بعد اجتماعی نیز قابلیت جاودانه کردن 

اندیشمندان جامعه ساز و تمدن ساز و دانمشندان برجسته را مهیا می کند تا جامعه در ابعادی وسیع تر از آن ها بهره ببرد.

16

پدیدآورنده : سید علی حسینی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :  1398

جاودانگی مجازی
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   تالش ما این است که در این نوشتار نشان دهیم که چطور فضای مجازی می تواند به تشدید بی اخالقی کمک کند و یا دست کم 
زمینه ای برای بروز آن فراهم آورد. برای توضیح این مطلب، نخست در بخش مقدمه به این موضوع پرداخته ایم که چطور دنیای 
جدید، داده ها را به ابزاری قدرتمند بدل می کند که می توانند بر ساختار و نیروهای قدرت موجود، اثرگذار باشند و فضای مجازی 
جوالنگاه داد و ستد این داده ها قرار می گیرد. در این میان با این پرسش روبرو هستیم که آیا برای هر چه مفیدتر کردن این فضا 
و استفاده ی درست از کالن داده ها، نیاز به قواعدی برای هنجارگذاری در خصوص نحوه ی تعامل در این فضا نداریم؟ این پرسش 
محوری ما را به بحث از نسبت فضای مجازی و اخالق می کشاند. نسبتی که می کوشیم در بخش »معانی اخالق« با برشمردن 
معناهای مختلف برای اخالق آن را ارزیابی کنیم. از این معانی مختلف به معنایی سنتی از اخالق به عنوان اُتُس، نظریه ی حس 
اخالقی و رویکرد وظیفه گرایانه پرداخته ایم. تحلیل ما این نتیجه را رقم زد که دو معنای نخست گره ای از دشواری نسبت اخالق 
و فضای مجازی نخواهند گشود و معنای سوم ما را با مسئله ی تزاحم بین تکالیف اخالقی - که در ادامه به آن پرداخته ایم- روبرو 

می کند.

17

پدیدآورنده : دکتر سیده معصومه موسوی
گروه : مطالعات اخالقي 

سال انتشار :  1398

فضای مجازی و تشدید بی اخالقی
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   رابطه فناوری با ارزش ها و ارزیابی اجتماعی فناوری مورد توجه رویکردهای فلسفی مختلف نسبت به فناوری بوده  است. 
عامه مردم اغلب فناوری ها به طور عام و فناوری های فضای مجازی مانند کالن داده، اینرنت اشیاء و هوش مصنوعی به طور خاص 
را بدون سوگیری نسبت به ارزش ها تصور می کنند. اما صاحب نظران حوزه فلسفه فناوری در این باره آرای متفاوتی دارند. در 
گزارش پیش رو آرای موافقان و مخالفان »آموزه بی طرفی ارزشی« با توجه به مصنوعات فنی بررسی شده  است که به نحو 
مستقیم و اجتناب ناپذیری شامل فناوری های فضای مجازی نیز خواهد شد. این امر، بررسی مواضع مختلف قابل اتخاذ درباره 
رابطه فناوری های فضای مجازی و ارزش ها را ممکن می سازد. توجه به این مواضع و انتخاب از میان آن ها، یا توسعه دیدگاهی 
جدید درباره رابطه فناوری های فضای مجازی با ارزش ها، برای جامعه ای که آرمان خود را تحقق دسته ای خاص از ارزش ها قرار 
داده ضروری است. حمایت از آموزه بی طرفی اغلب موجب نادیده گرفتن مسئولیت طراحان و تولیدکنندگان فناوری های فضای 

مجازی در قبال مسائل ارزشی می شود.

18

پدیدآورنده : زینب خالقی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :  1398

نقد و بررسی آموزه بی طرفی فناوری
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   در نوشتار حاضر، گزارشی از دیدگاه ها و فعالیت های گوگل در زمینه ی اخالق هوش مصنوعی ارائه می شود. بایدها، نبایدها 
و ارزش های اخالقی که واحد هوش مصنوعی گوگل برای توسعه فناوری هایش در نظر گرفته و اقداماتی که برای تحقق اهداف 
اخالقی اش  صورت داده  است بیان می گردد. همچنین پیشنهادهای سیاست گذارانه ی گوگل در جهت توسعه ی هوش مصنوعی 
تشریح می شود؛ بخشی از این پیشنهادها ناظر به سیاست گذاری عمومی و برخی از آن ها توصیه هایی به حکومت ها است. در 
پایان، ضمن ارائه ی خالصه ای تحلیلی، ابعاد مختلف گزارش های گوگل در زمینه ی اخالق هوش مصنوعی و جهت گیری آن 
مورد ارزیابی قرار می گیرد و برخی مالحظات که الزم است حکومت ها در نظر داشته باشند، ارائه می شود. شایان ذکر است که 

این گزارش از روی منابع خود این شرکت تهیه شده و ارائه آن به معنای تأیید محتوای آن نیست.

19

پدیدآورنده : دکتر مهدی خلیلی
گروه : مطالعات اخالقی 

سال انتشار :   1398

اخالق هوش مصنوعی در گوگل
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   هش گراف، پروتکلی است که همانند زنجیره بلوکی )بالکچین(، امکان دستیابی به اجماع را در محیطی که اعتماد بین 
اعضاء وجود ندارد، فراهم می سازد. با این حال، تفاوت های اساسی در نحوه ذخیره اطالعات و سازوکار دستیابی به اجماع میان 
هش گراف و پروتکل های زنجیره بلوکی وجود دارد، که منجر به برتری احتمالی هشگراف از نظر کارایی، امنیت و مصرف 
انرژی می گردد. این گزارش، به معرفی اجمالی هش گراف به عنوان نسل جدید پروتکل های دفترکل توزیع شده و تفاوت های 

آن با زنجیره بلوکی می پردازد.

20

پدیدآورنده :حمیدرضا مازندرانی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1398

هش گراف: پایان بالکچین؟
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   در حال حاضر، دالر آمریکا پول مسلط بر ترتیبات پولی جهانی است و دولت آمریکا با استفاده از آن بر نظم اقتصادی در 
جهان تأثیر می گذارد. مهم تر این که برتری دالر سیاست گذاران آمریکا را قادر ساخته تا برای دستیابی به منافع ملی خود عالوه 
بر دیپلماسی و اقدام نظامی، از فشارهای مالی و تحریم های اقتصادی نیز استفاده کنند. باوجوداین، رقابتی بر سر تغییر شرایط 
فعلی و دستیابی به برتری پولی در جریان است. کشورهایی نظیر چین، روسیه، ونزوئال، کره شمالی و ایران در تالش هستند 
به منظور انجام تبادالت مالی در خارج از زیرساخت بانکداری متعارف نظامات جدیدی را ایجاد کنند. بخشی از این تالش ها 
معطوف به استفاده از ظرفیت های رمزینه پول ها و فناوری دفاتر کل توزیع شده است؛ بنابراین، پیامدهای ژئوپلیتیکی رمزینه پول ها 
و فناوری زنجیره بلوکی احتمااًل مهم تر از ویژگی های فناورانه و مالی پول های دیجیتالی است. در گزارش حاضر، برخی از ابعاد 
ژئوپلیتیک توسعه رمزینه پول ها و فناوری دفتر کل توزیع شده و همچنین تالش برخی از کشورها برای مقابله با تحریم های مالی 
بالفعل یا بالقوه ایاالت متحده و شرکای آن، به ویژه با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه پول ها، مورد بررسی قرارگرفته 

است.

21

پدیدآورنده : دکتر امیر عزیزی و ریحانه الریجانی
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1398

 ابعاد ژئوپلیتیک توســعه رمزینه پول ها و
فناوری دفتر کل توزیع شده
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    توسعه اینترنت نسل پنجم و بهره برداری از آن تقریبا همه جنبه های زندگی اجتماعی بشر را متحول می سازد. بی شک حوزه 
بهداشت و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در این نوشتار کوتاه به بررسی پیشرفت های موجود و پیش 

بینی های صورت گرفته از تاثیر رشد این فناوری بر حوزه خدمات درمانی، خواهیم پرداخت.

22

پدیدآورنده : راهله میالنی
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار :  1398

5( بر  G اینترنت نسل پنجم) تأثیر 
خدمات درمان و بهداشت
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   این گزارش به هوش مصنوعی از منظر مطالعات مبنایی و وجود  شناختی می پردازد و بدین منظور، پس از ذکر تاریخچه ای از 
روند شکل گیری هوش مصنوعی و اهداف آن، ابتدا دو رویکرد کالسیک و جدید در ساخت هوش مصنوعی را توضیح می دهد.
سپس هوش مصنوعی قوی را به مثابه یک غایت و چشم انداز مهم نزد بسیاری از مهندسان این حوزه تبیین کرده و از میان 
اشکاالتی که فیلسوفان به رویکردها و اهداف هوش مصنوعی وارد کرده اند، چهار اشکال مهم را شرح می دهد و اشکال مهم 

دیگری را جداگانه و عالوه بر اشکاالت مذکور ذکر می کند.
   البته از آن جا که گزارش صرفاً به جنبه های وجودشناختی مربوط می شود، از ساحت ادبیات فلسفه ذهن و علم النفس اسالمی 
خارج نشده و مباحث مربوط به اخالق هوش مصنوعی را - به عنوان یکی دیگر از ساحت های فلسفی بحث پیرامون هوش 

مصنوعی- کنار گذاشته است.
   نویسنده در انتها با مراجعه به منابع بومی فلسفی، توضیح می دهد که هوش مصنوعی و آگاهی مصنوعی - الاقل در برخی 

جنبه های آن - مطابق علم النفس حکمت متعالیه، امکان عقلی دارد و قابل انکار قطعی نیست. 

23

پدیدآورنده : دکتر مهدی همازاده 
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1398

درآمدی بر فلسفه هوش مصنوعی
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   خشونت از مواردی است که هر کشوری با هر دین یا مکتبی قوانینی برای جلوگیری از آن دارد؛ چرا که مذموم بودن خشونت 
فی الجمله از موارد مورد اتفاق بین تمامی ادیان و مکاتب اخالقی با هر تعریفی از اخالق است؛ خواه اخالق را امری مطلق و 
تغییرناپذیر بدانیم و یا آن را امری نسبی و قابل تغییر. با این حساب مذموم بودن آن به طور مطلق مورد تأیید عمده ادیان و مکاتب 
اخالقی نیست. به عنوان نمونه مکتب نتیجه گرا و فضیلت گرا و دین مبین اسالم خشونت را مطلقا امر ناپسندی ندانسته و در 
برخی موارد آن را اخالقا جایز و بلکه واجب می دانند. در مقام عمل نیز می بینیم که در هر کشوری برخی بی اخالقی ها با توجه 
به اهمیتی که در دین و فرهنگ آن جامعه داشته است، جرم انگاری شده و تحت عنوان جرم در قانون ذکر شده است. به دنبال 
آن نیز قوانینی برای مقابله با مجرمان و مجازات آن ها وضع شده که خود این مجازات مصداقی از اِعمال خشونت البته از نوع 
ممدوح است. مسئله قابل بحث تعیین مصادیق مذموم و ممدوح خشونت است که نیاز به تعریف ماهیت و چیستی این مفهوم 
دارد. در گزارش پیش رو برآنیم تا خشونت را به لحاظ ماهوی تبیین کرده و پس از آن ارتباط میان اخالق و خشونت را در فضای 

مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی بررسی نماییم. 

24

پدیدآورنده : امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1398

خشونت در شبکه های اجتماعی
از منظر اخالق و حقوق  
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    انقالب فناوری و پیشرفت روزافزون بشر در حوزه تکنولوژی، همه جنبه های زندگی بشر را متحول ساخته است. حوزه 
سالمت و پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشد فناوری هایی چون اینترنت اشیا، در سال های اخیر، جامعه پزشکی و 
غول های فناوری را به فکر استفاده از این تکنولوژی در حوزه سالمت کرده است. در این نوشتار به معرفی کلی طرح یاد شده و 

فرصت ها و تهدیدات بهره گیری از اینترنت اشیا در صنعت پزشکی، پرداخته خواهد شد.

25

پدیدآورنده : دکتر مهرنوش اختری زواره 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

اینترنت اشیای پزشکی
انقالبی در حوزه سالمت 
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   در قرن بیست  و  یکم، فناوری های دیجیتال فرصت های بی سابقه ای را برای دسترسی به اطالعات، آزادی بیان، اتصال و ارتباط 
بین نسلی انسان ها، نوآوری های فّناورانه و همچنین تعامل مولتی استیک هولدر با رویکرد مبتنی بر حقوق بشر ایجاد نموده است. 
هم زمان، آن ها چالش های عمده ای را نیز با توجه به مسائلی همچون آزادی بیان، حریم خصوصی، دروغ های اینترنتی، امنیت 
خبرنگاران، شفافیت، پاسخگویی، تعمیق نابرابری، جنسیت و غیره در برخواهند داشت. به همین دلیل، یونسکو شاخص های 
جهان شمولی اینترنت )IUIs( را توسعه داده است که یک ابزار ابتکاری برای حمایت از کشورهای عضو و همه سهامداران 
عالقه مند  است. شاخص هایی که هر کس قادر است به واسطه آن ها به طور داوطلبانه به ارزیابی محیط اینترنت ملی، شکاف 
دیجیتال و بهبود در اینترنت خود بپردازد. در این گزارش، ابتدا تاریخچه و تحوالت شکل گیری سند، زمینه های تمرکز سند، 
اصول چهارگانه مفهوم جهان شمول  بودِن اینترنت و چارچوب ROAMX از شاخص های یونسکو و الزامات حقوقی آن را 
بررسی خواهیم نمود. سپس اقدامات و موضع گیری کشورها را پیرامون سند بیان می نماییم و در پایان، سند را از منظر فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی مورد مداقه قرار خواهیم داد. 

26

پدیدآورندگان : دکتر روح ال.. هنرور، دکتر محمدصادق نصراللهی، دکتر محمدباقر اصغری آقامشهدی، محمدرضا لطیفی و یاسر خوشنویس
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

بررسی و تحلیل سند 
اینترنت یونسکو شاخص های جهان شــمولی 
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    مجمع جهانی حکمرانی اینترنت سازمان ملل، یک بستر باز و فراگیر برای مشارکت ذی نفعان در مباحثات سیاستی اینترنت 
و ارائه راه حل در موضوعات و چالش های مشترک و هنجار سازی در حوزه حکمرانی فضای مجازی است. این مجمع بر اساس 
مصوبات اجالس سران در خصوص جامعه اطالعاتی در سال 2003 در ژنو و 2005 در تونس با مأموریت تقویت همکاری ها در ایجاد 
مکانیزم های حکمرانی اینترنت تشکیل گردیده است. البته طی سال های ابتدایی تأسیس آن، با اعمال نفوذ آمریکا و مجامع فنی 
وابسته به آن، مأموریت آن به بحث و هنجار سازی محدود گردیده است. الزم به ذکر است که طی دو سال گذشته، با اهتمام 
دبیر کل فعلی سازمان ملل با همراهی دولت های اروپایی به رهبری فرانسه و آلمان به دنبال ارتقای جایگاه و خروجی های آن 
در فرآیند سازمان ملل و پیگیری مطالبات اتحادیه اروپا در حوزه قاعده مندی تنظیم مقررات بین المللی در حوزه هایی مانند مقابله 
با انحصار، اخذ مالیات، حفاظت از حریم خصوصی و مقابله با اخبار و اطالعات جعلی، نفرت پراکنی و مسئولیت پذیر کردن 

شرکت های فنی و سکوهای دیجیتال عمدتاً آمریکایی در برابر قوانین و الزامات حاکمیتی است.

27

پدیدآورنده : دکتر سید امیرحسین مکبری
گروه : معاونت امور اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار :   1398

 چهاردهمین نشست ساالنه
اینترنت سازمان ملل مجمع حکمرانی 
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   با پیشرفت روز افزون دانش بشری ارزش و اهمیت تحقیقات میان رشته ای در تمام زمینه های مطالعاتی به شکل چشم گیری 
افزایش یافته است؛ خصوصا در تحقیقات مرتبط با زندگی اجتماعی انسان نگاه تک بعدی و عدم استفاده از یافته های سایر علوم به 
شدت از اعتبار نتایج تحقیقاتی که به منظور علت  یابی پدیده های اجتماعی انجام می شود، می کاهد. بی اخالقی کاربران فضای 
مجازی به عنوان یک رفتار نامطلوب، متأثر از سلسله عوامل متعددی است. علم حقوق در مقام مجموعه قواعدی که بر اشخاص 
از این جهت که در یک اجتماع هستند ، حکومت می کند، ارتباط تنگاتنگی با اخالق دارد. اخالق را باید یکی از مهم ترین 
منابع علم حقوق به شمار آورد. از همین رو دانشمندان علم حقوق در هر یک از گرایش های حقوقی متأثر از اخالق، نظریات 
گوناگونی ارایه داده اند. جرم شناسی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی حقوق کیفری به مطالعه چرایی و علل بزهکاری از 
یک سو و بررسی بزه دیدگی از سوی دیگر می پردازد. اندیشمندان جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری نظریاتی ارائه کرده اند 
که با تطبیق این نظریات با الگوهای رفتاری کاربران فضای مجازی می توان در زمینه کنترل و پیشگیری از بی اخالقی ها، به 

نتایج قابل توجهی رسید.

28

پدیدآورنده : امیرعباس رکنی
گروه : مطالعات اخالقی فضای مجازی

سال انتشار :   1398

عوامل و پیامدهای بی اخالقی در شبکه های
از منظر جامعه شناســی کیفری اجتماعی 
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   در جوامع سامان یافته، ساخت سیاسی نمی تواند ُمنفک از علم و تکنولوژی باشد. به طور کلی یکی از اهداف مهم تاریخ و فلسفه 
علم و تکنولوژی نشان دادن همین نکته ظریف در موارد انضمامی است. وقتی تاریخ مصنوعات تکنولوژیک و کشفیات علمی 
را مرور می کنیم در الیه های عمیق تر به سهولت می توان ردپای سیاست را تشخیص داد و بالعکس. این ارتباط متقابل را می توان 
در برخی پدیده ها مالحظه کرد، استعاره های سیاسی یکی از این پدیده ها است. بررسی سازوکار استعاره های سیاسی مشخص 
می کند که آن ها نقطه همگرایی و مجاروت دو حیطه سیاست و علم ـ تکنولوژی هستند. اهمیت این نکته به نحوی است که داشتن 
یا نداشتن استعاره سیاسی مناسب می تواند نقش تعیین کننده ای در هم زبانی و آشتی علم و سیاست ایفا کند. در عصر فضای 
مجازی که شاهد بحران مفهوم »حکمرانی« هستیم، یکی از پیشنهادات برای بازتعریف حکمرانی می تواند رجوع به استعاره های 
سیاسی باشد. به عبارت دیگر و با کمی ساده سازی می توان مدعی بود که تمام تقالهای ما برای بازتعریف حکمرانی در عصر 

فضای مجازی در نقطه کانونی »تعریف استعاره سیاسی مناسب« جمع می شود.

29

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

استعاره و حکمرانی
پیوند علم، سیاست و تکنولوژی
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   در نوشتار حاضر تالش می شود این پرسش پاسخ داده می شود که آیا بین استفاده از اینترنت و تمرکز انسان ارتباطی وجود 
دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید آیا فناوری ها ممکن است بر ساختار فهم انسان تأثیر بگذارند؟ برای پاسخ به این 
پرسش تأثیری را که ساعت و کتاب به نحو تاریخی بر ذهن انسان داشته اند، به عنوان نمونه بررسی می کنیم. سپس اثری که 
اینترنت به خصوص در سه خدمت وب، پیام رسان و شبکه اجتماعی بر مغز انسان داشته بررسی شده و نشان داده می شود که 
اینترنت از عمق توجه انسان کاسته؛ اگرچه در عوض قدرت محاسباتی او را افزایش داده است. به دلیل کاهش عمق توجه 
انسان قدرت تمرکز او کم می شود. این موضوع تبعاتی دارد. مثال می تواند مانعی برای مطالعه عمیق و طوالنی باشد و یا با 
ایجاد خواطر، سلوک معنوی را با مشکل مواجه سازد. در انتهای این گزارش تالش می شود گامی ابتدایی برای پاسخ به این 
پرسش برداشته شود که چگونه می توان در عین استفاده از مزایای اینترنت، تبعات آن برای کار عمیق علمی و سلوک معنوی 

را کاهش داد.

30

پدیدآورندگان : دکتر مهدی خلیلی و محمدمهدی نصرهرندی
گروه :  مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

اینترنت، تمرکز حواس و حضور قلب
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   جهان شاهد نوع جدیدی از جنگ است؛ جنگی که نه با استفاده از تسلیحات نظامی متداول، بلکه با بهره جویی از نظامات و 
روابط اقتصادی و مالی و با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای ارتباطاتی و اطالعاتی انجام می شود. امروزه، زرادخانه جنگ 
اقتصادی در کنار انبوهی از روش های قدیمی، ابزارهای نوآورانه جدید را نیز در بر می گیرد. ابزارهای نوآورانه جدید جنگ 
اقتصادی منعکس کننده نظامات اقتصادی و مالی مدرن فعلی است. با ابتنای هر چه بیشتر نظامات اقتصادی و مالی بر فضای 
سایبر، میدان جنگ اقتصادی به این فضا گسترش یافته و ابزارهای جنگ سایبری نیز به ابزارهای قدیمی تر جنگ اقتصادی اضافه 
شده است. حمالت و عملیات های سایبری می توانند باعث انواع مختلفی از لطمات اقتصادی شوند که ممکن است از حیث 
پیامدهای منفی و هزینه های اقتصادی با پیامدهای منفی و هزینه های اقتصادی جنگ های نظامی قابل مقایسه باشد. اگرچه جنگ 
اقتصادی سنتی و جنگ سایبری هر دو به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما همپوشانی بین این دو حوزه از جنگ، 

که برای اشاره به آن از عبارت جنگ اقتصادی سایبری استفاده می شود، هنوز آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

31

پدیدآورنده : دکتر امیر عزیزی
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399

درآمدی بر جنگ اقتصادی سایبری
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   بیماری کرونای جدید )کوید-19( که اولین بار در دسامبر 2019 در چین مشاهده شد، اکنون در حال گسترش در سرتاسر جهان 
است. به نظر می رسد در صورت مهار نشدن سریع این بیماری، یک بحران بهداشتی جهان در حال تبدیل شدن به یک بحران 
اقتصادی است. در حال حاضر بیش از 83 هزار نفر به دلیل ابتال به این بیماری در جهان فوت کرده و ابتالی حدود 1 میلیون 
442 هزار نفر نیز تأییدشده است )8 آوریل(. اگرچه تعیین دقیق تأثیر ویروس کرونای جدید بر اقتصاد جهان دشوار است، اما 
مشخص است که تأثیر آن قابل مالحظه و فراگیر خواهد بود. سرمایه گذاران در سراسر جهان از نزدیک تأثیر این ویروس را در 
بازارهای جهانی مشاهده می کنند. بااین حال، پیش بینی میزان تأثیرات بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی که در کمترین 
زمان ممکن قابل اعتماد باشد به دلیل وجود نااطمینانی های مختلف در زمینه ی مسیر ویروس، اثربخشی تالش های مهار، واکنش 
مصرف کنندگان و بنگاه ها و غیره به راحتی امکان پذیر نیست؛ بنابراین باید با نگاه دقیق به سیگنال های بازار در بخش های 
مختلف، الگوهای رکود اقتصادی و بازیابی تاریخچه شیوع بیماری های ویروسی و شوک های بوجود آمده مسیر پیشرو را ترسیم 

نمود.

32

پدیدآورندگان : نفیسه صالح نیا و محمدرضا لطیفی
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399

تأثیر ویروس کرونای جدید بر اقتصاد 
)با تأکید بر اقتصاد دیجیتال(
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   گسترش فضای سایبری در سال های اخیر، امری مشهود است و این فضا متعلقات خاص خود را به همراه دارد. تروریسم 
سایبری، یکی از مفاهیم مورد توجه در این عرصه به شمار می آید. این پدیده، نشان دهنده حضور و استفاده عناصر تروریستی 
از فضای سایبری است که اقدامات تروریستی در آن کم هزینه تر محسوب می شود. با این حال، تروریسم سایبری با نوعی 
از پیچیدگی همراه است که تشخیص آن ممکن است به راحتی امکان پذیر نباشد. پژوهش حاضر، به دنبال شناخت چیستی 
تروریسم سایبری است. بر این اساس، سوال اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مفهوم، ویژگی ها و راهبردهای مقابله با 
تروریسم سایبری چیست؟ از آن جایی که بازیگران مختلفی در تروریسم سایبری تاثیرگذار هستند، شناخت این فضا، گام نخست 
برای مقابله با آن محسوب می شود. گستردگی عامالن، ردیابی دشوار، دشواری اثبات وقوع جرم، آسیب زایی گسترده، عدم 
محدودیت مکانی و زمانی، هزینه های ارزان، بهره برداری از شبکه های اجتماعی و تصویرسازی از جمله ویژگی های تروریسم 
سایبری است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به سوال طرح شده است. 

نتایج پژوهش حاضر می تواند در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های فضای سایبری مثمرثمر واقع شود.

33

پدیدآورنده : رامین ولی  زاده میدانی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1399

تروریسم سایبری و ویژگی های آن
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   همه جهان با یک بیماری غیرقابل پیش بینی و تقریبا ناشناخته به نام کووید 19 روبرو است. این ویروس همه گیر، بحران 
جدیدی در اخالق را شکل می دهد و باعث شده است که بسیاری از افراد به صورت اجباری به انجام امور روزمره از طریق 
سامانه های اینترنتی، اپلیکیشن ها و سایر خدمات الکترونیکی بپردازند. حجم باالی تقاضا و گسترش روابط مبتنی بر فضای 
مجازی، دولت ها، شهروندان و سازمان های بشردوستانه را به تالش برای تعیین دستورالعمل ها و قوانین مشخص، در این حوزه 
وادار کرده است. بنابراین باید دید چه چیزی باعث ایجاد اخالق متناسب با شرایط اضطرار می شود و چه نوع تفکر اخالقی باید 
افراد را در زمان بحران به سمت استفاده مؤثر از منابع و فضای مجازی با رعایت اخالق، راهنمایی کند. در بحران های بزرگ نظیر 
کرونا، کارکنان بخش درمان تحت فشارهای جسمی و روحی گسترده ای قرار می گیرند. افراد مسن هفته ها و ماه ها مجبور به 
تحمل قرنطینه خانگی می شوند. افراد بی سرپرست و آواره، و کارگران روزمزد که هم اکنون در سراسر جهان با محرومیت های 
شدید روبرو شده اند، در مقابل این بحران مصونیت کمتری داشته و عالوه بر این ها مردمی که در کشورهایی زندگی می کنند 

که سیستم بهداشت ضعیفی دارند، 

34

پدیدآورنده : نفیسه صالح نیا 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

مسائل و تعهدات اخالقی 
در دوره کرونا 

ارتباطات با نگاه به فناوری اطالعات و 



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

42

   پروژه تولید پلتفرم پیام رسان وی چت در هلدینگ تِنِسنت   در گوانگژو و در اکتبر 2010 آغاز شده است. البته وی چت تنها پروژه 
هلدینگ عظیم تِنِسنت   نیست؛ بلکه این مجموعه تعدادی زیادی برند و پروژه کالن دارد که وی چت تنها یکی از آن هاست. 
به عنوان مثال برند »کیو کیو« از دیگر محصوالت این هلدینگ است که مانند وی چت، یکی از پیام رسان های پرطرفدار در جهان 
محسوب می شود. تا آنجا که آخرین آمارها نشان می دهد که کیوکیو نیز تنها دو رتبه پایین تر از وی چت در میان رسانه های 
اجتماعی در دنیا قرار دارد و با 807 میلیون کاربر در جایگاه هفتم رسانه های اجتماعی دنیا و چهارم پیام رسان ها است. هم اکنون 
وی چت با بیش از یک میلیارد کاربر در جایگاه پنجم رسانه های اجتماعی و سوم پیام رسان هاست و تنها واتساپ و مسنجر )هر 

دو متعلق به فیس بوک(، پیام رسان هایی هستند که کاربران بیشتری نسبت به وی چت دارند.
    در این گزارش به بررسی مختصر سیاست های کالن کشور چین و شرکت تنسنت در ارائه و توسعه جهانی محصوالتشان 

پرداخته خواهد شد.

35

پدیدآورنده : دکتر مجید سلیمانی ساسانی
گروه : مطالعات فرهنگی واجتماعی

سال انتشار :   1399

«وی چت»
و سیاست چینی در رسانه های اجتماعی
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   فناوری  های اطالعاتی و ارتباطی در حال دگرگون سازی صورت و محتوای علم و دانشگاه در عصر فضای مجازی هستند. 
گسترش آموزش های برخی، در قالب پلتفرم های آموزشی، مسائل جدیدی برای دانشگاه و علم طرح نموده است. دسترسی 
نامحدود به دوره های آموزشی اگرچه نویدبخش نوعی دموکراتیک کردِن آموزشی است اما در دل خود هشدارهایی درخصوص 
آینده دانشگاه نیز به همراه دارد. به نظر می رسد اَشکال سنتی آکادمی دیگر قابلیت بقا نخواهند داشت و آکادمی باید طرحی نو 
در عصری نو دراندازد. فهم سرنوشت آکادمی در عصر فضای مجازی نیازمند طرح مجدد مسائل بنیادی آکادمی است. آکادمی 
مدرن صرفاً کنارهم نشستن چند دپارتمان و رشته دانشگاهی نیست بلکه در پس آن »ایده ای« وجود دارد. فهم این ایده نیازمند 
واگشایی فلسفی ـ تاریخی آن در چارچوب تاریخی غرب است. تنها پس از این واگشایی است که می توان به سمت طرح نوینی 

از آکادمی یا ایده دانشگاه قدم برداشت. 

36

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی واجتماعی

سال انتشار :   1399

در عصر فضای مجازی عالی  آموزش  و  ــگاه  دانش
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   با اعالم حالت پاندمی کوید 19 توسط سازمان بهداشت جهانی، تالش ها برای مهار این همه گیری باعث تغییرات چشمگیر 
در زندگی روزمره افراد شده است. یکی از مهم ترین تغییرات ایجاد شده، تغییر در رفتار خرید افراد )محصوالت مصرفی و 
نحوه خرید( و تغییراتی در تقاضا و قدرت خرید مردم شده، اما نحوه تأثیر بلندمدت هنوز مشخص نیست. برخی از تحلیلگران 
پیش بینی می کنند این امر احتمااًل منجر به افزایش تقاضا و توسعه تجارت الکترونیک در آینده می شود. به نظر می رسد 
خریدارانی که به خرید اینترنتی عادت کرده اند، ممکن است پس از تمام شدن بحران نیز برای خرید به فروشگاه های حضوری 
مراجعه نکنند. خرید آنالین می تواند به یک عادت جدید برای بیشتر مصرف کنندگان تبدیل شود. با این حال با توجه به تأثیرات 
اقتصادی ناشی از بحران بر مشاغل و قدرت خرید مردم، تأثیر نهایی این بحران بر فروشندگان آنالین کاماًل واضح نیست. 
در حالی که مصرف کنندگان هم زمان و هم الزام برای خرید آنالین دارند، ضرورت ماندن در داخل خانه برای آینده قابل پیش بینی 

به طور طبیعی تقاضا برای دسته هایی از محصوالت خاص را محدود می کند. 

37

پدیدآورنده :  نفسیه صالح نیا
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399

تحلیل عرضه و تقاضــای تجارت الکترونیک طی
بحران کرونا 
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   یکی از مهمترین گام ها در انجام پژوهش در هر حوزه ای آشنایی با وضعیت و پیشینه پژوهش در آن زمینه است. این مهم 
موجب شد گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی که یکی از رسالت های اصلی آن پژوهش در زمینه »فلسفه فضای 
مجازی« است، وضعیت شناسی پژوهش های حوزه فلسفه فضای مجازی در کشور را در دستور کار خود قرار دهد. در این راستا 
ابتدا با بررسی پایگاه های مهم نمایه کننده مقاالت علمی، تالش شد مجموعه ای مناسب از مقاالت این حوزه استخراج شود. در 
کنار این اقدام، از منابع دیگری همچون آرشیو برخی مجالت نیز برای یافتن مقاالت استفاده کرده ایم. شایان ذکر است از آنجا 
که ما به دنبال یافتن وضعیت پژوهش و پژوهشگران در این حوزه بودیم، تصمیم گرفتیم به صورت خاص آثار ترجمه ای را که 
از نظر ما الزما کار پژوهشی -به معنای خاص مد نظر این پژوهش- محسوب نمی شود را در مجموعه موارد احصاء شده به شمار 
نیاوریم.در گام بعدی به سراغ پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری نگاشته شده در این حوزه رفته ایم. البته در 

ارتباط با احصاء پایان نامه ها و رساله ها کار دشوارتری پیش روی ما بود. 

38

پدیدآورنده : سیدعلی حسینی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1399

وضعیت شناسی پژوهش های فلسفه 
فضای مجازی در ایران
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تأثیر فناوری ســالمت بر پیامدهای رفتار اقتصادی پزشکان39

   با توجه به ویژگی های خاص بازار سالمت مانند عدم تقارن اطالعات، ناهمگن بودن پزشکان، متمایز بودن کاالهای سالمت 
و غیرقابل مبادله مجدد بودن و...، پزشکان دارای قدرت انحصاری بوده و پزشک می تواند برای تأمین انگیزه مالی خود مقدار 
خدمات را بیش از حد مورد نیاز تعیین نماید و یا به منظور ارائه خدمات با کیفیت تر از بیمار درخواست مبالغ اضافی به صورت 
غیررسمی نماید. بررسی مدل های اقتصادی تحلیل رفتار پزشکان در گزارش حاضر نشان داد، مدل های نمایندگی و مدل های 
رقابت انحصاری این محدودیت را دارند که تعامل پزشک و بیمار در تصمیم گیری پزشکی منعکس نمی شود. در حالت رقابت 
انحصاری، بیماران حداقل می توانند در مورد تغییر پزشکان تصمیم بگیرند، در حالی که مدل های نمایندگی کامل فرض می کنند 
که بیماران صرفا آنچه پزشکان تجویز می کنند را قبول می کنند. گنجاندن یک مدل تصمیم گیری پزشکی مشترک می تواند 
مدل های نمایندگی را بسیار واقعی تر کند و به طور قابل مالحظه ای درک پویایی بازار برای مراقبت های پزشکی را بهبود دهد. 

پدیدآورنده : نفسیه صالح نیا
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399
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نقش فضای مجــازی در مدیریت منابع در بحران کرونا40

   در گزارش حاضر، مسئله مهم »محدودیت منابع در پزشکی« را معرفی می کنیم و به اهمیت فوق العاده آن در شرایط پیش 
آمده در اثر بیماری کرونا می پردازیم. این مسئله در پزشکی همواره مورد بحث بوده است، اما در شرایط کنونی اهمیت کمبود 
منابع انسانی )اعم از کادر درمان و مراقبت سالمت( و غیر انسانی )اعم از دارو، ماسک، تخت بیمارستان و ...( بیش از پیش 
خود را نمایانده است. ادعای نگارنده این است که فناوری های فضای مجازی می توانند نقشی تاریخی در عبور از این شرایط 
ایفا کنند و بسیاری از فشارهای ناشی از محدودیت منابع را تخفیف دهند. این بسترها می توانند در حوزه های مختلفی مانند 
آموزش، کسب و کار، مبادالت مالی، امور روزمره، تعامالت اجتماعی، مراقبت از سالمت، پیشگیری از بیماری و ... به 
کمک ما بشتابند و زمینه ساز بروز ایده های خالقانه ای شوند که تا پیش از این، ضرورتی برای تأمل درباره آنها وجود نداشت. 
اما برای استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی، الزم است تدابیری در سطح سیاستی اندیشیده شود که در این نوشتار، به 

برخی از آنها اشاره می کنیم.

پدیدآورنده : سعیده بابایی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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 هوش مصنوعی 41
 )اکوسیستم، معماری، ابزارها، پلتفرم ها، کاربرد، اثرات، حکمرانی، چالش  ها و راهکارها(

   هوش مصنوعی )AI( یکی از مهیج  ترین فناوری  های قرن بیست  و  یکم است و در بخش  های مختلف مورد بحث بوده است. 
سیستم الهام گرفته از هوش مصنوعی تقریباً در هر زمینه ای )اعم از خدمات بهداشتی، آموزشی، امنیت عمومی، امور مالی، 
توسعه بین المللی، اتوماسیون، رسانه اجتماعی، فروش، بازاریابی، هنر و ...( کاربرد دارند. انتظار می  رود استفاده از هوش 
مصنوعی، بهبود در تولید و بهره  وری، صرفه  جویی در وقت و پیش  بینی  های بهتر )که موجب تصمیم  گیری  های بهینه و به موقع 
می  گردد( را به همراه داشته باشند. ممکن است در کنار پیامدهای مثبت این فناوری، پیامدهای منفی نظیر تسخیر زندگی بشر، 
انتشار اخبار جعلی و ایجاد هویت  های جعلی مانند »Deepfake« )که منجر به تضعیف حس اعتماد میان شهروندان و دولت 
شده(، عدم هماهنگی نوآوری فناورانه در این حوزه با نیازهای اخالقی جامعه و همچنین رقابت کشورها و شرکت  های بزرگ 
فناوری در تجمیع داده مرتبط با افراد )به عنوان عاملی برای ایجاد برتری اقتصادی، پزشکی و امنیتی در سراسر جهان( و ظهور 
استعمار سایبری جهت شناخت و کنترل سایر جوامع و زیست بوم های در حال توسعه، تضعیف راهکارهای سنتی در حکمرانی 

و تغییر معادله “قدرت” را هم به همراه داشته باشد.

پدیدآورنده : نازیال تقوایی
گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار :   1399
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 نقد و بررسی اولین پیش نویس توصیه نامه42
 اخالق هوش مصنوعی )یونسکو( 

   پیش نویس توصیه نامه ی اخالق هوش مصنوعی یونسکو، اولین تالش مستقل این نهاد در زمینه ی تدوین توصیه نامه های 
اخالق هوش مصنوعی است. از آن جا که ارزش هایی مانند تنوع و دربرگیرندگی فرهنگی برای این نهاد بین المللی بسیار مهم 
است، این نهاد از کشور های مختلف خواسته است تا نقطه نظرات کارشناسی خود را در رابطه با این سند اخالقی ارائه دهند. 
نوشته ی حاضر، حاصل مطالعات و بحث های چندی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه ی فلسفه و اخالق علم و فناوری گروه 
مطالعات اخالقی پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی درباره ی این سند است که در پاسخ به درخواست یونسکو انجام شده 
است. نکات ارائه شده در این سند به دو بخش کلی و بند به بند تقسیم می شود. در بخش کلی انتقادات، پیشنهاد ها و نکاتی 
که درباره ی کلیت و ساختار سند است، ارائه می شود. در بخش بند به بند نیز انتقادات، پیشنهاد ها و نکاتی درباره ی بندهای 

مبهم، موردسؤال، تکراری، نابسنده و ... بیان شده است.

پدیدآورندگان : دکتر مهدی خلیلی، ابوطالب صفدری ، سعیده بابایی و بهزاد خداقلیزاده
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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 درآمدی 43
 بر رمزآنارشی

   آنارشیسم به عنوان یکی از مکاتب اصلی بشری، طرفدارانی برای خود دارد. آن ها با شعار آزادی بشر از شر قدرت های فاسد 
جهانی، در پی جامعه ایده آلی هستند که هیچ نهاد متمرکزی دارای قدرت نیست و مردم از قید و بند قدرت ها رها هستند. واضح 
است که آنارشیست ها حکومت ها و قدرت های متمرکز فعلی را مانع تبلور این تفکر می دانند. لذا آنارشیست ها راهکارهای 
مختلفی برای نیل به آرمان خود انتخاب کردند. این راه کارها طیف وسیعی از پدیده ها، از تبلیغات اجتماعی گرفته تا از میان 
برداشتن یا ناتوان سازی نظارت دولتی را دربر می گیرد. آنارشیست های ریاضیدان نیز به سهم خود سعی کردند تا با ابزارهای 
رمزنگاری میان مردم و دولت ها حائل ایجاد کنند و امکان نظارت های دولتی را از بین ببرند و در نهایت نیز امنیت حریم خصوصی 
مردم را تأمین نمایند. بدین ترتیب رمزنگاری به عنوان فضایی که می توانست ابزارهای الزم برای ساخت این حصارها را تأمین 
کند مورد توجه آنارشیست ها قرار گرفت. به این ترتیب رمزآنارشی وارد ادبیات سیاسی شد و به نقش آفرینی پرداخت. در این 
نوشتار سعی داریم گزارشی از وضعیت رمزآنارشیسم در جهان ارایه دهیم، آرمان های رمزآنارشی را بشناسیم، ساختارهایی که 
طراحی کرده اند، ابزارهای شان را معرفی کنیم، عوارض ضدامنیتی آن را بشناسیم و همچنین تاثیر رمزآنارشیستی بر یکی از 

جوامع آنارشیستی عصر حاضر و نیز حاالت محتمل درباره آینده رمزآنارشی را تا حدودی بررسی کنیم.

پدیدآورنده : محمداسماعیل حسنی جبل کندی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1399



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

51

 تأمالتی فلسفی44
 در اخالق شبکه های اجتماعی 

   شبکه  های اجتماعی در ایران امروز، یک تجربه ملی جدید است که روابط بین افراد خانواده، دوستان، کارکنان و کارفرمایان، 
همکاران شرکتی و سازمانی، رئیس و مرئوس، فرادست و فرودست، افراد در مرکز و افراد در حاشیه، و دولت و ملت را تحت 
تأثیر قرار داده است. بسیاری از افراد، ذوق  زده از امکان تعامل و آگاهی یابی سریع و بی حد و حصر از وقایع دور و اطراف و 
جریان  های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، آن را فرصتی برای آگاهی جمعی، تحقق دموکراسی، آزادی، 
و فرصت  های برابر می شمارند. گروهی دیگر، آن را عامل خوراک  دهی اطالعاتی یک  سویه به جوامع برای شکل  دهی فکری 
آن ها تلقی می  کنند و آن ها را ابزارهای برساخت فرهنگ  های بدیل می دانند. عموم جهت  گیری  های مطرح شده در این دو دسته 
بزرگ، عموماً سیاسی - رسانه  ای و برای حفظ یا به هم زدن توازن قدرت است حال آن که همه آن مناظر را می  توان از جنبه 
اخالقی نیز بررسی و تفسیر کرد و برای افرادی که در صدد زیست اخالقی در جامعه اطالعاتی امروزی  اند، تنگناهای اخالقی 
حاصل از این شبکه ها را پر رنگ کرد و نشان داد. در این نوشتار، سعی بر آن است که مسائل شبکه های اجتماعی در جوامع 

را از منظر فلسفی- اخالقی بررسی شود.

پدیدآورنده : دکتر مهدی شقاقی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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اینترنت اشیا 45  گامی بسوی همگرایی امن زیرســاخت ابری و 

   هدف از انتشار این سند ارائه یک دید سطح باال در مورد مسائل امنیتی به توسعه دهندگان اینترنت اشیا و ارائه دهندگان 
راهکار های یکپارچه اینترنت اشیا می باشد که ازخدمات ابری استفاده می کنند و همچنین ارائه دهندگان سرویس ابری )CSP ها( 

که راهکار های ابری برای اینترنت اشیا ارائه می دهند.

پدیدآورندگان : مهندس نیلوفر کریمی آذر ، مهندس سید محمد اسماعیلی و مهندس وحید بهمنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1399
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ابزارهای نرم و سخت حکمرانی 46  

   ابزارهای حکمرانی یکی از مداخل تحلیل حکمرانی در نظام های مختلف است. امروزه با گسترش فضای مجازی زمینه برای 
کاربست ابزارهای نرم هموارتر شده است و از این رو حکومت های مختلف تالش می کنند تا با تکیه بر ابزارهای نرم که مبتنی 

بر مشارکت داوطلبانه است، قلمرو حکمرانی خویش را توسعه دهند.
   ابزارهای سخت و نرم حکمرانی را می توان دو سر یک پیوستار دانست که با توجه به سه متغیر )الزام آوری، دقت و تفویض( 
در این پیوستار، جایابی می شوند. ابزارهای سخت الزام آورتر، در محتوا دقیق تر و قدرت بیشتری را به نهادهای شخص ثالث 
تفویض می کند، در مقابل ابزارهای نرم، الزام آوری کمتر، محتوای تفسیر پذیرتر و روش های توافقی تر در حل اختالفات دارند.

   گزارش حاضر که مأخوذ از هندبوک ارزشمند انتشارات ادوار- الگار در حکمرانی است، به تبیین و تمییز ابزارهای سخت 
و نرم حکمرانی می پردازد.

پدیدآورنده : حسین قلی پور 
گروه : حکمرانی

سال انتشار :   1399
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 اینترنت رفتارها 47

   اینترنت اشیاء )IoT( دیگر موضوعی غیرواقعی نیست که فقط در فیلم های علمی- تخیلی بتوان دید. این تکنولوژی که هر 
وسیله الکترونیکی را به اینترنت متصل می کند، به سرعت در حال گسترش است و خیلی پیش از این در بسیاری از زمینه ها 
حضور داشته است. بسیاری از دستگاه های اینترنت اشیاء داده های رفتاری و کاربری دقیقی از افراد را هنگام استفاده آن ها از 
دستگاه ها و سیستم های مختلف اینترنت اشیاء جمع آوری کرده و می توانند کامل ترین سطح بینش و خَرد حاصل از داده ها را مهیا 
کنند. با استفاده از این خَرد می توان باالترین درک را از نظر ترجیحات ، رفتارها و عالیق افراد هدف کسب کرد؛ این فرآیند 

را اینترنت رفتار )IoB( می نامند. این گزارش قصد دارد به اختصار در رابطه با مفهوم اینترنت رفتارها توضیحاتی ارائه دهد.

پدیدآورنده : محمد مهدی رضاپور
گروه : علوم و فناوری های نوین فضای مجازی

سال انتشار :   1399
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 فّناوری هوشمند و چالش پایان اشتغال 48

   آینده ی بدون شغل، اصاًل ممکن هست؟ برای مردمان عصر صنعتی، اشتغال، بسیار بیشتر از راهی برای درآمدزایی یا پر 
کردن وقت خود است. ولی، واقع آن است که شغل، لزوماً تأثیر ذاتی در حس خودشکوفایی ندارد، و احساس وابستگی افراد 
به »شغل« به جای »کار« از انگیزه های دنیای صنعتی ماقبل توسعه نشأت می گیرد. »شغل« ذاتی انسان نیست؛ انسان، بدون 
»کار«، یا فعالیت و کردار در عالم، ناممکن به نظر می رسد، ولی »شغل« به معنای »کار در ازای دستمزد«، ماهیت و ذات زندگی 
انسان محسوب نمی شود؛ پس، آینده »بدون کار« ممکن نیست، ولی آتیه »بدون شغل« ممکن هست. برای رویارویی با مسائل 

آینده مربوط به پایان »اشتغال«، و ترویج »کار«، تدابیری الزم است که این گزارش، سرخط ابعاد این تدابیر را کاوش می کند.

پدیدآورنده : دکتر حامد حاجی حیدری
گروه : مطالعات فرهنگی واجتماعی

سال انتشار :   1399
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تولید محتوای خودکار و کارآمد 49
 در بازی های رایانه ای 

   رشد چشم گیر حجم بازار بازی های رایانه ای در سال های اخیر)120 میلیارد دالر در سال 2018( شرکت های بازی سازی را بر آن داشته 
تا با استفاده از روش های نوین و ابتکاری مبتنی بر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی سهم بیشتری از این بازار را از آن خود کنند و در 
این راستا تالش های فراوانی برای تولید محتوا به صورت خودکار انجام داده و نتایج قابل قبولی را در این زمینه به دست آورده اند. رشد 
روزافزون صنعت بازی سازی و انتظارات باالی بازیکنان از بازی ها و محتواهای موجود در آن ها، موجب پیچیده تر شدن شرایط تولید 
بازی ، افزایش سرسام آور زمان و هزینه های تولید بازی ها شده است. استفاده از روش های خودکار تولید محتوا موجب صرفه جویی 
قابل توجهی در هزینه ها و کاهش زمان تولید بازی ها می شود. آمارهای موجود نشان می دهد ایران از جمله کشورهای پیشروی جهان 
و اول منطقه در علوم کامپیوتر و به طور خاص حوزه های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوریتم های پیشرفته است. با توجه به 
جایگاه ویژه علوم نام برده در زمینه تولید خودکار محتوا در بازی ها، و پشتوانه پژوهشی-صنعتی مناسب آن در کشور این فرصت فراهم 
است که به پشتوانه این عامل رقابتی مهم، ایران ضمن تحکیم جایگاه فعلی خود در بازار بازی های رایانه ای، گام موثری در افزایش 
سهم از بازارهای منطقه ای و جهانی برداشته باشد. در این گزارش تالش شده تا روش های خودکار تولید محتوا در بازی های رایانه ای 
-که به آن ها تولید رویه ای محتوا می گویند- به صورت مفصل تشریح شود تا خوانندگان با مطالعه ی این گزارش اطالعات جامعی را از 
محتوای قابل تولید از این طریق، علوم و فنون درگیر در این حوزه و تحقیقات انجام شده در زمینه ی تولید رویه ای محتوا به دست  آورند.

پدیدآورنده : محمدرضا حجت االسالمی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1399
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   هر عملی که انسان انجام می دهد ضرورتا مبتنی بر یک نظام ارزشی و اخالقی است که بر آن اساس تصمیم گیری می کند. 
گرچه ما اغلب به معیارهای کلِی اخالقِی یکسان معتقدیم، ولی تطبیق معیارها با شرایط جزئی در فعالیت هایمان، با مشکالت 
زیادی مواجه می شود؛ و در نتیجه دست به تصمیم های متفاوتی می زنیم که ناشی از شرایط آن فعالیت است ولی با تجزیه و 
تحلیل دقیق تصمیم هایمان اغلب با مغایرت آن با معیارهای اخالقی مواجه می شویم و کاری را که اخالقی نیست اخالقی دانسته، 
و یا کاری که اخالقی است به وجه اخالقی آن توجه نمی کنیم. بدین جهت عالمان اخالق تالش می کنند با همفکری و تجزیه و 
تحلیِل شرایط خاِص یک فعالیت، وظایف اخالقی ما را تنظیم کرده و متناسب با نقشی که در آن فعالیت داریم دستور العمل هایی 
اخالقی تنظیم نمایند تا بر آن اساس سایر افراد بتوانند در یک نظام معیار، زیسِت اخالقی داشته باشند. به این دستورالعمل ها، 

»مرامنامه اخالقی« یا »کدهای اخالقی« یا »دستورالعمل های اخالقی« برای آن فعالیت می گویند.
   یکی از مهمتریِن این فعالیت ها، کار در فضای مجازی است که متناسب با شرایط خاص خود، ما را با مالحظات اخالقی 
متفاوت مواجه کرده است؛ در نتیجه نیاز داریم تا معیارهایی برای خوب زیستن در فعالیت هایمان در فضای مجازی داشته باشیم.

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

مرامنامه های اخالقی 
بـرای فضای مجازی
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   گزارش حاضر )از بند بعد( ترجمه مقاله The Ethics of Digital Well-being- A Thematic Review )اخالق بهزیستی 
دیجیتال- یک مرور موضوعی( اثر لوچیانو فلوریدی است که در تاریخ 13 ژانویه 2020 توسط اشپرینگر به چاپ رسیده است. 
همان گونه که از اهمیت نویسنده، ناشر و تاریخ نشر بر می آید، مقاله حاوی نکات حائز اهمیتی در زمینه اخالق فضای مجازی 

است که محتوای مقاله نیز این ادعا را تأیید می نماید.
   این مقاله نخستین مرور اساسی بر ادبیات موضوعی مسائل اخالقِی مربوط به بهزیستی دیجیتال است. عبارت »بهزیستی 
دیجیتال«، برای اشاره به تاثیر فناوری های دیجیتال بر چیزی که معنای زیستن در یک زندگی خوب برای انسان را دارد، استفاده 
می شود. این مرور موضوعی با هدف ترسیم کردن نقشه ی بحث های فعلی و شناسایی سواالت بی پاسخ جهت انجام تحقیقات 
آتی، در ادبیات موضوعی اخالق بهزیستی دیجیتال کاوش می کند. این مرور موضوعی، مسائل اساسی مربوط به چندین حوزه 
اصلی اجتماعی را شناسایی می کند: مراقبت های بهداشتی، آموزش، حکمرانی و توسعه اجتماعی، و رسانه و سرگرمی. این 

مرور، همچنین سه موضوع گسترده تر را نیز برجسته می کند.

پدیدآورندگان : بهزاد خداقلی زاده  و جواد فرخ زاده 

گروه : مطالعات اخالقی
سال انتشار :   1399

اخالق بهزیستی دیجیتال
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قدرت و حاکمیت سایبری52

   فضا و قدرت سایبری اصطالحات رایجی هستند، اما تعریف و اندازه گیری آن ها بسیار دشوار است. ویژگیهای منحصر به 
فرد فضای سایبر می تواند برای تحقق قدرت نرم استفاده شود که هدف اصلی آن تغییر رفتار افراد و شکل دهی به ترجیحات آن 
ها از طریق جذب یا اقناع به جای زور است )ژوزف نای(. در قدرت سایبر، جغرافیا به مفهوم فیزیکی مد نظر نیست بلکه حوزه  
یا محدوده ای است که هر حکومتی امکان اعمال حکمرانی در آن را داشته و فرصت اعمال حاکمیت در آن محدوده برای او 
فراهم باشد. در این گزارش، مدلی تحلیلی از قدرت سایبری پیشنهاد میگردد که برای فضای سایبر الیه های پیشنهادی متصور 
شده و آن الیه ها را در ارتباط با فضاهای جغرافیایی اعمال حاکمیت از یک طرف و از سوی دیگر شاخص های مرتبط با فناوری، 
اقتصاد و محیط در تحلیل PESTEL  قرار می دهد. تجزیه و تحلیل هر یک از این سه فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می 
تواند اطالعاتی در مورد بردارهای احتمالی حمله با تحلیل نقاط قوت و ضعف جامعه هدف ، برای کاهش نفوذ و توانایی آنها 
برای عملکرد آزادانه در فضای مجازی ارائه داده و حمالت را از دیدگاه جوامع هدف ارزیابی نموده و شرایطی را برای مدافعان 

حکومت و کشور فراهم می کند که مخاطرات در فضاهای مختلف را شناسایی و در جهت مقابله با آن اقدام نمایند.

پدیدآورنده :  نازیال تقوایی

گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی
سال انتشار :   1400
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   تحریم های مرتبط با بخش نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی از مهم ترین عرصه های جنگ اقتصادی تمام عیار تحمیلی 
بر ایران بوده اند. طراحی و اجرای موثر این تحریم ها از طرف دولت ها و طرف های متخاصم نیازمند در اختیار داشتن اطالعات در 
خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی هدف این تحریم ها است. تجسس بر مبنای اطالعات طبقه بندی نشده و در دسترس عمومی 
از روش های مهم برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز برای اعمال تحریم های مذکور بوده است. در حال حاضر، این امکان 
وجود دارد که بخش قابل مالحظه ای از این اطالعات از طریق فضای سایبر جمع آوری شود. با توجه به ظرفیت های فراوان و قابل 
مالحظه فضای سایبر برای تجسس منبع باز و روند رو به گسترش این فضا، انتظار می رود که در آینده بهره گیری از این نوع از 
تجسس در اعمال تحریم های اقتصادی گسترش یابد. هدف گزارش حاضر، بررسی و معرفی مصادیق استفاده از تجسس منبع باز 
سایبرپایه در ارتباط با تحریم های اقتصادی مرتبط با صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده های نفتی ایران است. فراهم شدن 
امکان استفاده از تجسس منبع باز سایبرپایه در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران نشان دهنده نوعی از آسیب پذیری کشور در 
عرصه فضای سایبر است که به تهدیدی علیه امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. کاهش یا رفع این آسیب پذیری از طریق 
توسعه و ارتقای قدرت سایبری کشور و استفاده از آن در دفاع سایبری می تواند به تامین امنیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.

گروه : مطالعات اقتصادی
سال انتشار :   1400

 تجسس منبع باز سایبرپایه و جنگ اقتصادی علیه ایران: 
بررسی موردی تحریم های نفتی 
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مروری بر مفهوم تاب آوری اجتماعی و 54
 ارتباط آن با فضای مجازی 

   بحران ها بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند که می توانند در سطوح مختلف فردی و اجتماعی رخ دهند و زندگی را 
با چالش مواجه کنند. تاب آوری اجتماعی به جوامع کمک می کند تا آسیب کمتری در برابر بحران ها متحمل شوند و با سرعت 
بیشتری به عملکرد اولیه ی خود بازگردند. در گزارش حاضر که با هدف تبیین مسائل روانی اجتماعی دخیل در تاب آوری 
اجتماعی و نقش فضای مجازی در آن ها نگاشته شده است، ابتدا به توضیح بحران و طبقه بندی های آن پرداخته می شود، سپس 
تاب آوری و سطوح آن مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به مدل های ارائه شده در رابطه با تاب آوری و عوامل روانی اجتماعی 

دخیل در آن اشاره می شود و در پایان به ارتباط تاب آوری اجتماعی و فضای مجازی پرداخته می شود.

پدیدآورنده :  محمدحسن شریفیان
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

62

55

   در ایـن گزارش، پـس از بیـان مقدمـه و تعاریـف مختلـف فنـاوری بالکچین و مفاهیـم مرتبـط بـه آن، ارکان فنـاوری و 
سـپس انـواع آن توضیـح داده شـده اســت. پــس از بیــان تفــاوت دفاتــر کل توزیــع شــده بــا فنــاوری زنجیــره بلوکــی، 

پلتفــرم هــای بالکچیــن معرفــی و مقایســه شــده انــد.
   در بخــش های دیگـر این گزارش به ترتیب، کاربردهـای مختلـف فنـاوری بالکچیـن، بررسـی اکوسیسـتم هـای کاربردی 
بالکچیـن در جهـان و ایـران، الگوریتـم کاربـرد ایـن فنـاوری و راه حـل جامـع بـر مبنـای ایـن فنـاوری تشـریح شـده اسـت. در 
پایـان نیـز، مطالعـه مـوردی دربـاره کاربـرد ایـن فنـاوری در اعطـاء وام خریـد کاالی ایرانـی و جمع بنـدی و پیشـنهادات ارائـه 

شـده اسـت.

پدیدآورندگان : مجتبی نصیری یار و دکتر مریم حق شناس
گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار :   1400

 فناوری زنجیره بلوکی
 )مطالعات تطبیقی، پلتفرم ها، کاربردها، فرایند کاری فناوری بالکچین و ...( 
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 نظارت و حکمرانی در عصر دیجیتال 56

   ظهور اینترنت و فضای مجازی بــه وساطت تکنولوژی هایی چون کالن داده، هـوش مصنوعی و غیره امکانات فراوانی برای 
نظارت و کنترل فراهم آورده اســت، بــه نحوی کــه شاهد تغییرات کمی و کیفی در مفهوم نظارت و کنتــرل هســتیم. از 
ایــن حیث، اینترنت به نوبه خــود نوعی سراســربین اســت بــا ایــن تفــاوت کــه سراسربین های کالسیک بیش از هر چیزی 
به نظارت و کنترل »بــدن« معطوف بودند اما سراسربین های جدیــد بیش از همه معطوف بـه »روان« هســتند. متــن حاضـر 
می کوشـد ضمـن اشـاراتی کلـی بـه تاریـخ و نظریه هـای نظـارت و کنتـرل، ایـن دگردیسـی مفهومـی را در قالـب دگردیسـی 
»زیست سیاسـت« بــه »روان  سیاست« بررسی کند. بدیهی است که تغییر در گفتار نظارت و کنتـرل در نهایت بـه حـوزه 
حکمرانی نیز تسری خواهد یافـت و نقش »دولــت« و تنواره های بوروکراتیک آن را نیز دگرگون خواهد نمود. اگـر نکات فوق 

را در چارچـوب سیاست نئولیبرالیسم قرائت کنیم شاهد تبدیل دولت بـه بنگاهی اقتصادی خواهیـم بـود.

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1400
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57

   در سال 2020، اجالس حکمرانی اینترنت )IGF( در نیمه راه دستور کار ده سـاله دومـش قـرار داشت، دسـتور کاری کـه مجمـع 
عمومـی سـازمان ملل در سـال ۲۰۱۵ بـه عنـوان بخشـی از بررسـی کلی اجـرای خروجی های نشسـت جهانــی ســران دربــاره 
جامعــه اطالعاتــی )WSIS( تضمیــن نمــوده اســت. پانزدهمیــن IGF، در سال میالدی گذشته، نمایندگانــی از دولت هــا، 
جوامــع فنــی و آکادمیــک، کســب وکارها، جامعــه مدنــی و ســازمان های میان دولتــی را بــرای بحـث دربـاب پیشـبرد 
طیفـی از مباحـث سیاسـتی مرتبـط بـا اینترنـت گرد هــم آورد. »IGF ۲۰۲۰«، پانزدهمیــن بــاری کــه »IGF« از زمــان 
تأسیســش در سـال ۲۰۰۵، تشـکیل جلسـه داده است، نخسـتین IGF تمامـا آنالین بـه منزلـه پاسـخی بـه پاندمـی کوویـد ۱۹.

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1400

اینترنت  ــاالنه مجمع حکمرانی   پانزدهمین نشست س
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 تغییر رفتار بــا تلنگر دیجیتالی 58

    دانشمندان به تازگی دریافته اند که می توان برای حل بسیاری از مشکالت جامعه به جای ایجاد تغییرات زیرساختی با هزینه 
هنگفت، به راهکارهای روانشناختی ارزان قیمت متوسل شد. تغییر رفتار، دانشی است که با استفاده از راهکارهای شناختی، 
بسامد رفتارهای مفید اجتماعی را افزیش داده و از احتمال تکرار رفتارهای نامطلوب می کاهد. نظریه تلنگر یکی از برجسته ترین 
مفاهیم کاربردی این حوزه می باشد که نوبل اقتصاد را برای نظریه پرداز آن، ریچارد تالر، به ارمغان آورده است. با تلنگر زدن 
می توان بدون ممنوع کردن سایر گزینه ها، فرد را به سمت انتخاب گزینه ای سوق داد که به بهزیستی وی می انجامد. در تلنگر 
دیجیتالی، با استفاده از طراحی رابط کاربری می توان کاربران را در فضای مجازی برای انتخاب گزینه مدنظر ترغیب کرد. در 
این متن پس از تعریف دقیق مفاهیم ذکر شده، به بررسی انواع تلنگر دیجیتالی، کاربردهای آن و نمونه های پژوهشی پیاده سازی 
شده پرداخته می شود. سپس راهنمایی برای طراحی تلنگرهای دیجیتالی ارائه می گردد. در پایان نیز داللت های اخالقی استفاده 

از تلنگر دیجیتالی به بحث گذاشته می شود.

پدیدآورنده : آیدا محمودیان
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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59

   اخبار جعلی اطالعاتی است که عمداً باهدف فریب دادن و گمراه کردن دیگران در باور کردن دروغ پردازی یا شک کردن به 
حقایِق قابل اثبات، ساخته و منتشر می شود. نحوه انتشار ممکن است از طریق رسانه های خبری چاپی، توزیع کننده های صوت و 
تصویر و رسانه های مبتنی بر بستر اینترنت انجام شود، بااین وجود شبکه های اجتماعی یکی از اصلی ترین ابزار انتشار اخبار جعلی 
و اطالعات گمراه کننده به حساب می آیند. تأثیر اخبار جعلی در چهار مقیاس خنثی، کم، متوسط و زیاد اندازه گیری می شود. با 
توجه به آسیب های متعددی که اخبار جعلی برای جوامع توسعه یافته و درحال توسعه به بار می آورند، دولت ها و ملت ها راهبردهای 
متعددی را جهت مقابله با آن به کار می بندند. امروزه، به کارگیری مؤسسات حقیقت سنج و بررسی تخصصی صحت وسقم اخبار 
و اعالم نتایج آن به جامعه، الزام پلتفرم های شبکه های اجتماعی به مسئولیت پذیر بودن، افزایش سواد رسانه ای کاربر و اقدامات 
حاکمیتی به عنوان یک رویکرد چند ذی نفعی و همه جانبه تجربه نوینی است که صاحب نظران معتقدند اثرگذاری فرایند مبارزه با 
اخبار جعلی را به شدت افزایش خواهد داد. گزارش حاضر باهدف ایجاد یک درک کارآمد از اخبار جعلی و نحوه تقابل با آن به 

بررسی اقدامات صورت گرفته در هر یک از حوزه های مذکور می پردازد.

پدیدآورنده : امیرعباس رکنی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1400

 مقابله با اخبار جعلی: 
طراحی یک رویکرد همه جانبه 
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 اطالعات نادرست و تصحیح آن 60

    مقاله »اطالعات نادرست و تصحیح آن«  نوشته کلوئی ویتنبرگ و آدام ج. برینسکی )استاد علوم سیاسی انستیتو فناوری 
ماساچوست( است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ 
رسیده است. انتشار اطالعات نادرست در حوزه سیاسی که می تواند آسیب جدی به نظام های مرد م ساالر وارد نماید موضوع 
اصلی این مقاله است. در ضمن با توجه به نقش غیرقابل  انکار فضای مجازی در انتشار گسترده اطالعات نادرست، نویسندگان 
تمرکز خود را روی این حوزه قرار می دهند. نکته حائز اهمیت در این اثر بررسی کارآمدی روش های سنتی تصحیح اطالعات 
نادرست توسط مجاری مختلف خبری است. در این راستا، نویسندگان به بررسی دو اثر روانشناختی مهم می پردازند که سبب 
می شود تصحیح اطالعات نادرست اثربخشی الزم را نداشته باشد. مطابق اثر اول، اطالعات نادرست حتی پس از آگاهی از 
تصحیح آن ها به طور ناخودآگاه به رفتار و تفکر افراد جهت می دهد. مطابق اثر دوم، تصحیحاتی که در مقابل باورها و تفکرات 
ریشه دار افراد قرار می گیرد، اثر عکس می گذارد و سبب می شود تا باور افراد به اطالعات نادرست تقویت گردد. این دو اثر 
سبب می شود تا روش های رایج تصحیح اطالعات نادرست، کارایی خود را از دست بدهند و حتی در برخی مواقع اثر معکوس 
داشته باشند. پس از بررسی مکانیزم های روانشناختی پیشنهادشده برای توضیح این دو اثر، نویسندگان راهبردهایی نوین برای 

تصحیح اطالعات نادرست ارائه می کنند که تالش می کند این آثار سوء را به حداقل برساند.

پدیدآورنده : دکتر علیرضا کاظمی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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61

   مقاله »اطالعات نادرست، اطالعات کاذب و پروپاگاندای برخط« نوشته اندرو ام. ِگس، استاد سیاست و امور عمومی دانشگاه 
پرینستون و بنجامین ا. لیونز استاد ارتباطات دانشگاه یوتا است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ 
انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. در این مقاله اطالعات نادرست و تمایز آن ها با دیگر مفاهیم مرتبط مانند اطالعات 
کاذب و اخبار جعلی به بحث گذاشته می شود. نویسندگان با دقت مکانیزم های تولید، عرضه و مصرف اطالعات نادرست را در 
فضای مجازی بررسی می کنند و عوامل مؤثر بر موفقیت هرکدام از این مراحل را تحلیل می نمایند. از این رو این مقاله بصیرت های 
ارزشمندی را در مورد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بالقوه اطالعات نادرست بیان می کند. برای مثال اگرچه طبق پژوهش های 
موجود حجم اطالعات نادرست در فضای مجازی نسبت به کل اطالعات موجود اندک است، با این وجود مصرف کنندگان بسیار 
فعال این حجِم اطالعات کم سبب می شوند تا چرخش این اطالعات به شدت تقویت شود. همچنین اگرچه مصرف اخبار جعلی به 

طور کلی نسبتاً نادر است با این وجود این پدیده در میان برخی زیرگروه های کلیدی، بسیار متمرکز و شایع است.

پدیدآورنده : حمیده قراخانی بنی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

 اطالعات نادرست، اطالعات کاذب 
و    پروپاگاندای برخط 
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 رسانه های اجتماعی، اتاقک های پژواک 62
 و قطبیدگی سیاسی

    مقاله »رسانه های اجتماعی، اتاقک های پژواک و قطبیدگی سیاسی« نوشته پابلو باربرا، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و پژوهشگر فیسبوک است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ 
انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. این مقاله به تفصیل به مبحث اتاقک های پژواک و قطبیدگی می پردازد که طبق 
آن با انفجار منابع رسانه ای آنالین، مردم اکنون قادرند تا با انتخاب خودشان وارد زیست بوم های رسانه ای همگن شوند که از پیش 
گزینش شده اند تا باورهای پیشینشان را تقویت کند. در نتیجه انسان ها امروز احتمال کمتری دارد که یک روایت مشترک از حقایق و 
اخبار را به اشتراک بگذارند چرا که ایشان باألخص در رسانه های اجتماعی در »حباب های فیلتری« جدا از هم یا »پیله های اطالعاتی« 
زندگی می کنند که قطبیدگی را دامن می زنند. نتایج این پدیده برای سیاست مخرب است چرا که سازش و مصالحه دشوارتر شده 
است و پویش های انتخاباتی به جای این که در تالش برای اقناع رأی دهندگان معتدل باشند، متکی بر به جنبش در آوردن پایگاه های 
به شدت متفاوت شده است. باربرا به بررسی انتقادی این پدیده و جنبه های مختلف آن می پردازد و راه های پیشنهادشده برای مقابله 
با آن را به بحث می گذارد. همچنین پژوهش های جدیدی که قائل اند میزان شمول این پدیده کمتر از چیزی است که در ابتدا تصور 

می شود در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

پدیدآورنده : سید محمدمهدی فیروزآبادی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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63

   مقاله »گفتار نفرت افکن آنالین«  نوشته الکساندرا ا. سیگل، استادیار علوم سیاسی دانشگاه کلورادو بولدر است که در سال ۲۰۲۰ 
در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. محور این مقاله گفتارهای 
نفرت افکن آنالین است که در سطح اینترنت و علی الخصوص شبکه های اجتماعی توسط افراد مستقل یا گروه های سازمان یافته منتشر 
می شود. گفتار نفر ت افکن آنالین افراد و گروه ها را بر اساس اموری چون جنسیت، نژاد، مذهب و گرایش سیاسی هدف می گیرد. 
این سنخ گفتار مانند سمی مهلک برای همبستگی ملی و نظام های مردم ساالر است و موجب تنش های اجتماعی و تشدید تضادهای 
سیاسی می شود. از این روست که گفتار نفرت افکن آنالین در میان دانشگاهیان و سیاست گذاران به یک دغدغه جدی تبدیل شده 
است. در این مقاله مروری بر آخرین تکنیک های پیشرفته کشف گفتار نفرت افکن آنالین به بحث گذاشته شده است. پس از آن به 
ادبیات موجود روی شناسایی افراد تولیدکننده و هدف قرارگرفته گفتار نفرت افکن آنالین پرداخته شده است. سپس میزان شایع بودن 
این نوع ادبیات آسیب زا در فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است و علی رغم رسیدن به این نتیجه که درصد این ادبیات بسیار 
کم است، با نشان دادن عواقب احتمالی این گفتار در فضای حقیقی که شامل آسیب های روانی، خشونت ها و حمالت تروریستی 
است، بر جدی بودن این چالش تأکید شده است. در نهایت روش های مبارزه با گفتار نفرت افکن آنالین که شامل ایجاد ممنوعیت ها 
توسط سکوها تا فراهم کردن ضدگفتار در برابر آن هاست ارائه شده است و میزان کارآمدی آن ها به بحث گذاشته شده است.

پدیدآورنده : دکتر علیرضا کاظمی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

 گفتار نفرت افکن آنالین 
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بات ها و پروپاگاندای رایانشی: 64
ارتباط و کنترل   اتوماسیون برای 

    مقاله »بات ها و پروپاگاندای رایانشی: اتوماسیون برای ارتباط و کنترل« نوشته ساموئل سی وولی، استاد دانشکده خبرنگاری 
دانشگاه تگزاس در آستین است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به 
چاپ رسیده است. بات ها که برنامه های نرم افزاری آنالین برای انجام وظایف خودکار هستند، در زمینه های سیاسی برای انتشار 
گسترده اطالعات کاذب، فریب و اثرگذاری بر افکار عمومی و ارعاب نخبگان مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. از این رو آثار سوء 
بات ها روی نظام های مردم ساالر و انتخابات محققان را نسبت به این پدیده حساس کرده است. تخمین زده می شود که ده ها میلیون  
حساب کاربری در شبکه های اجتماعی به بات ها اختصاص دارند و گمنامی در اینترنت نیز سبب قدرت فزاینده بات های سیاسی شده 
است. در این مقاله چیستی بات ها از نظر تاریخی و فنی مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس استفاده ها و سوء استفاده های سیاسی 
از بات ها به بحث گذاشته شده است. علی رغم کارکردهای مثبت بات های سیاسی برای دموکراسی، برای مثال در قالب کمک به 
خبرنگاران برای پوشش گسترده تر اخبار، کارکردهای منفی بات های سیاسی آسیب های بسیاری را در قالب فریب افکارعمومی و 

امکان دخالت خارجی در انتخابات وارد آورده است. 

پدیدآورنده : حمیده قراخانی بنی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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65

   مقاله »تبلیغات سیاسی آنالین در ایاالت متحده«  نوشته اریکا فرانکلین فولر، مایلکل ام. فرانز و تراویس ان. ریدوت )استاد سیاست 
عمومی دانشگاه دولتی واشنگتن( است که در سال ۲۰۲۰ در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« انتشارات دانشگاه کمبریج 
به چاپ رسیده است. تبلیغات سیاسی همواره نقش محوری در برگزاری انتخابات در نظام های مردم ساالر داشته  اند. با این وجود 
ظهور رسانه های اجتماعی فضایی جدید و متفاوت را برای تبلیغات سیاسی فراهم آورده است که فرصت ها و چالش های نوینی را 
پیش رو نهاده است. برای مثال امکان هدف  گذاری دقیق مخاطبان، فرصتی است که این فضا به وجود آورده است و در عین حال 
امکان دخالت های گسترده خارجی در جهت دهی به افکار عمومی از جمله چالش های تبلیغات سیاسی آنالین است. این مقاله 
به بررسی این مسائل در ایاالت متحده آمریکا و شیوه مواجهه قانون گذاران و سکوها با آن ها می پردازد. به طور خاص عدم کفایت 
مقررات و قانون گذاری های سنتی انجام شده برای تنظیم گری تبیلغات سیاسی آنالین نشان داده شده است. پیشرفت های صورت گرفته 
در چندسال اخیر در راستای به روزرسانی قوانین و همچنین تصویب قوانین جدید در حوزه هایی چون شفافیت مالی پویش های آنالین، 
الزامات گزارش دهی و الزامات گنجاندن پیام های سلب مسئولیت از جمله واکنش های انجام گرفته و بحث شده در این مقاله است. 

پدیدآورنده : طیبه بابایی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

 تبلیغات سیاسی آنالین 
در ایاالت متحده 
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 مواجهه با اطالعات کاذب 66

تیم  ارتباطات« نوشته  با اطالعات کاذب: ارزیابی استدالل به نفِع اصالحیه بخش 230 قانون حسن  رفتار      مقاله » مواجهه 
هوانگ پژوهشگر مرکز امنیت و فناوری نوظهور در دانشگاه جرج تاون است که در سال ۲۰۲۰ در کتاب »رسانه های اجتماعی و 

مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.
    مسئله میزان مسئولیت سکوها در قبال محتوایی که از بستر آن ها انتشار می یابد، یکی از مسائل پیچیده حقوقی است که در مجامع 
مختلفی از جمله در کشور ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محل نزاع واقع شده است. این مقاله به بررسی بخش ۲۳۰ اقدام 
حسن رفتار ارتباطات ایاالت متحده می پردازد که قانونی است که مسئولیت سکوها را نسبت به محتوای تولیدشده توسط کاربران 
در آن ها مشخص می کند. این قانون که به عنوان سنگ بنای آزادی اینترنت و انتشار آزاد ایده ها مطرح می شود، تا حد زیادی به 
سکوها نسبت به محتوای تولیدشده توسط کاربرانشان مصونیت قضایی اعطا می کند. با گسترش اطالعات کاذب در فضای مجازی، 
باألخص اطالعات کاذب سیاسی که نظام های مردم ساالر و انتخابات را با چالش های جدی مواجه کرده است، درخواست ها برای 
اصالح این قانون به منظور افزایش مسئولیت سکوها گسترده تر شده است. در این فصل پیشنهادهای حقوقی متنوع برای اصالح 
در این قانون به بحث گذاشته شده است و نویسنده نشان می دهد که پیچیدگی های زیادی در این پیشنهادها وجود دارد تا جایی که 

برخی از آن ها می تواند مشکالت جدیدی را به وجود آورند.

پدیدآورنده : دکتر مهدی خلیلی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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   مقاله »تخریب خالقانه مردم ساالرانه؟ اثر چشم انداِز رسانه در حال تغییر روی مردم  ساالری« نوشته راسموس کالیس نیلسن، 
استاد ارتباطات سیاسی دانشگاه آکسفورد و ریچارد فلتچر، پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات خبرنگاری رویترز در دانشگاه 
آکسفورد است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده 
است. در این اثر، استلزامات گذار به رسانه ها و خبرنگاری برخط برای مردم ساالری مرور می شود. نویسندگان اثر فناوری های 
دیجیتال و موبایل را روی سازمان های خبری به عنوان نوعی »تخریب خالقانه« توصیف می کنند. ایشان نشان می دهند که افول 

روزنامه ها قبل از ظهور اینترنت آغاز شده بود ولی فناوری های دیجیتال این افول را شتاب بخشیدند.

پدیدآورنده : دکتر علیرضا کاظمی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

 تخریب خالقانه مردم ساالرانه؟ 
اثر چشم انداز رسانه در حال تغییر روی مردم  ساالری 
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را یافت: 68 واقعیات و اینکه کجا می توان آن ها 
اینترنتی و تعدیل محتوا  ــّکوهای   پژوهش تجربی بر روی س

   مقاله »واقعیات و اینکه کجا می توان آنها را یافت: پژوهش تجربی بر روی سّکوهای اینترنتی و تعدیل محتوا« نوشته َدفنی 
ِکِلر، مدیر برنامه تنظیم گری سکو در مرکز سیاست گذاری سایبری استنفورد و پَدی لیرِسن از دانشگاه آمستردام است که در 
سال ۲۰۲۰ در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. تمرکز این 
مقاله روی ادبیات موجود مربوط به حذف محتوای اینترنتی توسط دولت و سّکوها است. نویسندگان به داده های موجودی اشاره 
می کنند که توسط دولت ها، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد )سمن ها( و خود سکوها منتشر شده است که نشان می دهد 
حذف محتوا چه قدر و به چه دالیلی رخ می دهد. حذف محتوا مبتنی بر قواعد داخلی سّکوها و مقررات حکومت ها تبدیل به یک 
رویه پیچیده و رایج شده است که عالوه بر آثار مثبت )در حذف محتواهای مشکل آفرین(، آثار منفی فراوانی )همچون خطا در 
حذف محتوا و سوگیری و تعصب های نژادی، سیاسی و مذهبی( داشته است. بررسی میزان موفقیت رویه های حذف محتوا، 
آسیب شناسی مشکالت آن ها و همچنین ارائه پیشنهاد مؤثر برای اصالح این رویه ها نیازمند پژوهش های تجربی گسترده روی 

فعالیت های حذف محتوای سکوها و قوانین و قواعد موجود است که روش های متنوع تجربی را می طلبد.

پدیدآورنده : امین شفیع خانی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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   مقاله »شفافیت دموکراتیک در جامعه سکویی« نوشته رابرت گروا و تیموتی گارتون اش استاد مطالعات اروپایی دانشگاه 
آکسفورد است که در سال 2020 در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده 
است. مسئولیت پذیری سکوها و جلب اعتماد کاربران بدون وجود قوانین و مقررات شفاف حاکم بر محتوای تولیدشده در آن ها 
ممکن نخواهد بود. در واقع شفافیت به کاربران و سیاست گذاران کمک می کند تا بتوانند تصمیماتی آگاهانه نسبت به سکوها 
اخذ نمایند. این مقاله به دقت نشان می دهد که چگونه سکوهای مختلف قواعد شفافیت متفاوتی را برای حذفیات، تبلیغات، 
استانداردها و دیگر حوزه ها اتخاذ کرده اند. به عالوه مقررات محلی یا اقدامات حقوقی مختص به سکوها در این مقاله مورد تحلیل 
و بررسی قرار گرفته اند. بارزترین مثال، ابداع اخیر فیسبوک در ایجاد یک هیئت ناظر خارجی است که به درخواست های تجدید 
نظر در مورد حذف محتوا گوش می دهد. این مقاله همچنین به آسیب شناسی برخی اقدامات شفافیتی می پردازد که اثربخشی 

الزم را نداشته اند و حتی گاهی اوقات اثر معکوس به جا گذاشته اند.

پدیدآورنده : سجاد عطازاده
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

 شفافیت دموکراتیک در جامعه سکویی 
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اروپا 70  مقایســه تنظیم گری رسانه ها در آمریکا و 

   مقاله »مقایسه تنظیم گری رسانه ها در آمریکا و اروپا« نوشته فرانسیس فوکویاما، مدیر مرکز مردم ساالری، توسعه و حاکمیت 
قانون در دانشگاه استنفورد و اندرو گروتو، مدیر برنامه ژئوپولیتیک، فناوری و حکمرانی در مرکز سیاست گذاری سایبری 
استنفورد است که در سال ۲۰۲۰ در کتاب »رسانه های اجتماعی و مردم ساالری« چاپ انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ 
رسیده است. این مقاله روی این که چگونه کشورهای مختلف رسانه های شاخص سنتی را تنظیم گری می کنند متمرکز می شود 
و از این رهگذر به این مطلب می پردازد که کشورها چگونه می توانند اینترنت و رسانه های جمعی را تنظیم گری کنند. برخی 
کشورها مانند فرانسه، آلمان و بریتانیای کبیر، سنتی طوالنی و قدرتمند از صدا و سیما دارند. در طرف مقابل، ایاالت متحده 
که همیشه نسبت به مرجعیت متمرکز بدگمان بود، دیرتر شرکت صدا و سیمای عمومی را تأسیس کرد، که هرگز قدرت و 
محبوبیت همتایان اروپایی اش را نیافت. نویسندگان متذکر می شوند که سنت های اروپا در تنظیم گری صدا و سیما در تنظیم گری 
اینترنت نیز جاری می شوند. برای مثال در فرانسه، دولت مکرون فرایندهای تسریع شده ای را برای رسیدگی به اطالعات نادرست 
تأسیس کرده  است و به سکوها فرمان داده است تا محتوای غیرقانونی را حذف کنند. آلمان به تصویب NetzDG مشهور شده  
است که سکوهای اینترنتی را برای برخی گفتارهای غیرقانونی که در سکوهایشان بعد از دریافت اخطار وجود دارد، از نظر 

قانونی مسئول می دانند.

پدیدآورنده : دکتر سیدجمال قریشی خوراسگانی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400
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   بالک چین سازوکاری توزیع شده، دیجیتال و ایمن برای ذخیره سازی اطالعات است که بر تأیید جمعی مبتنی است. گزارش 
حاضر، نمایی کلی از سیستم های رأی گیری الکترونیکی مبتنی بر بالک چین را ارائه می کند. هدف اصلی این گزارش این 
است که وضعیت فعلی رأی گیری مبتنی بر بالک چین و چالش های احتمالی مرتبط را بررسی کرده و چشم اندازی از آینده ی 
آن ارائه کند. پژوهش ها نشان می دهند که سیستم های رأی گیری الکترونیکی که از بالک چین استفاده می کنند می توانند 
راه کارهایی را برای برخی مشکالت رایج در سیستم های رأی گیری کنونی ارائه کنند. از طرفی محافظت از حریم خصوصی 
و سرعت تراکنش از مشکالت موجود در برنامه های بالک چین هستند که اغلب مورد تأکید قرار می گیرند. به منظور دستیابی 
به رأی گیری الکترونیکی پایدار، امنیت مشارکت از راه دور و مقیاس پذیری باید بهبود پیدا کنند. با توجه به این مالحظات، 

چارچوب های موجود باید ارتقا داده شوند تا بتوان از آن ها در سیستم های رأی گیری استفاده کرد.

پدیدآورندگان : محمد مهدی رضاپور و حمیده قراخانی بنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1400

 تحول نظام های رای گیری غیرحضوری 
از فناوری بالک چین  با استفاده 
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رای دهندگان: 72 رفتار  بر  ــانه های اجتماعی   تأثیر رس
رای انتخاب  و  انتخابات  در   مشــارکت 

   در سال های اخیر، فضای مجازی به بستری برای بیان دیدگاه ها و ارتباطات سیاسی تبدیل شده و تحقیق در زمینه ارتباط فضای 
مجازی و دموکراسی، مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. تحقیقات در خصوص اینترنت و رفتار رأی گیری، تأثیر 
منفی بر مشارکت رأی دهندگان در “مرحله اولیه” اینترنت را نشان می دهد. این مرحله به سال  های اولیه شکل گیری شبکه جهانی 
وب و قبل از ظهور رسانه  های اجتماعی اشاره دارد. در مرحله بعد، با افزایش توانایی افراد در ایجاد و به اشتراک گذاشتن محتوا 
به صورت آنالین، از طریق رسانه  های اجتماعی و همچنین وبالگ  ها، این تأثیر منفی کاهش یافت. ظهور رسانه  های اجتماعی 
در این مرحله با افزایش فن  آوری  های اینترنت تلفن  های هوشمند پشتیبانی شد. با رشد روز افزون فناوری و یادگیری رفتار آنالین 
کاربران، نوع ارتباط و کیفیت استفاده از فضای مجازی و در نتیجه مشارکت سیاسی و رفتار رأی دهندگان نیز تحت تأثیر 
قرار  گرفت. در این فضای جدید سیاستمداران می توانند با استفاده از بسترهای اینترنتی مستقیماً با رأی دهندگان تعامل داشته و 
در خصوص مسائل مهم اجتماعی گفتگو کنند. در صورت آگاه شدن افراد از روند سیاسی و احساس درگیر بودن با آن، رفتار 

رأی دهی کاربران و مشارکت سیاسی آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد.

پدیدآورنده : نفیسه صالح نیا
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1400
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   به گفته دانشمندان، در دنیای امروز، اینترنت پرتوی از نور است و در میان ابزار و دستگاه های رایانه ای مردم پراکنده می شود 
تا زندگی بشر را به سوی شکوفایی و پیشرفت سوق دهد. تالش برای تحقق این رؤیای بزرگ زمانی آغاز شد که گروه اینترنتی 
وان وب که مقر آن در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا قرار دارد، با بودجه  ای که تاکنون به آستانه 2 میلیارد دالر رسیده است از 
سوی کریگ ویلز تأسیس شد. این گروه تصمیم گرفته است در سال 2021 با استفاده از حدود 650 ماهواره، اینترنت را با پهنای 

باند مناسب در همه جا فراهم سازد. 

پدیدآورندگان : مجتبی نصیری یار ، دکتر مریم حق  شناس و نازیال تقوایی
گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار :   1400

اینترنت ماهواره  ای   
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آمریکا 74 در   مدارس مجازی 

   گزارش پیش رو، نمونه  ای از تجربیات سیاست گذاری ملی آموزشی در حوزه مدارس سایبری است که درس های بسیاری برای 
پژوهشگران، سیاست  گذاران و مجریان حوزه آموزشی و آی.سی.تی دارد. آمریکا با بیش از 20 سال تجربه در این حوزه و 
باوجود دارا بودن سهم باالیی از بازار فناوری و آموزشی جهان، تجربیات جالب توجهی درزمینه مدارس ترکیبی و مجازی دارد 
که بازخوانی آن برای روشن تر شدن مسیری که ما نیز در حال ورود به آن هستیم، آموزنده خواهد بود. نتیجه مطالعات صورت 
گرفته نشان می  دهد نتایج دانش  آموزان مدارس مجازی در حدود نصف عملکرد دانش آموزان در مدارس عادی است. شاید این 
گزاره مهم ترین گزاره قابل اخذ از تجربه آمریکا باشد که برخی از ایده پردازان اولیه که نگاه بسیار مثبتی به گسترش آموزش -
های شخصی سازی شده مجازی داشتند، تصویری کامالً متفاوت از آن را ترسیم می  نمودند. متن گزارش حاوی اطالعات بسیار 
گسترده ای درباره روش  های آموزشی، میزان حضور دانش  آموزان در مدرسه مجازی، نحوه بودجه ریزی، نحوه قانون  گذاری و 

حکمرانی ایالت  ها در کنترل و تنظیم  گری این مدارس و جوانب دیگر پژوهشی و سیاسی این مسئله است.

پدیدآورنده : انسیه شجاعی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1400
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   بر اساس نظریه ی ذهن بسط یافته گاهی اموری که از جنس نورون های بیولوژیکی در مغز ما نیستند و در بدن و محیط )طبیعی، 
مصنوعی، اجتماعی- فرهنگی( گسترده شده اند، به مدد فعالیت هوشمندانه ی ما قابلیت می یابند که در هنگام نیاز، یا جایگزین 
کارکردهای طبیعی مختل شده مان شوند و کارکرد و نقش علی عام آن را بر عهده بگیرند؛ یا با قابلیت های شناختی موجود، پیوند 
یابند و با ساخت سامانه یا فرایند شناختی تازه ای که از پیوند منابع درونی و بیرونی حاصل می شود، موجب تقویت و تکامل آن شوند.

اعتمادپذیری  و  مقارنت، سهولت دسترسی  دوام  با شروط  تکامل بخشی درصورتی که  و  تقویت کنندگی  این جایگزینی،     
منبع غیربیولوژیکی همراه شود، آن چنان با فرایندها و سامانه ی شناختی بیولوژیکی ما درهم تنیده می شود که جدا پنداشتن 
و ابزارانگاری امور بیرونی، در حد ابزارانگاری خود مغز نامعقول است و از پیش داوری ما در خصوص تعیین مرز شناختی 
و غیرشناختی و درونی و بیرونی ناشی می شود. این نظریه مدعی است که ارتباط انسان و فناوری، صرفاً با پیوند تراشه های 
الکترونیکی و امور مشابه آن به مغز حاصل نمی شود، بلکه تمام آن دسته از مهارت ها و قابلیت های خودساخته ی انسان که 
موجب تکامل شناختی او می شوند نیز فناوری هایی به شمار می روند که ترکیب های بیوتکنیکال را موجب می شوند و قدمت این 

ترکیب ها به قدمت طبیعت منعطف و خالق انسانی است.

پدیدآورنده : سید علی حسینی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1400

ذهن بسط یافته
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برخی چالش هــای اخالقی عمومی و 76
 اختصاصی هوش مصنوعی 

    با افزایش قابلیت های هوش مصنوعی در دهه اخیر و برخی از چالش هایی که در نتیجه استفاده از سیستم های هوشمند 
در زمینه های مختلف مطرح شده است ، محققان بسیاری از رشته ها، از جمله اخالق دانان، دریافته اند که ساختن سیستم های 
هوشمند اخالقی و ایمن ضرورتی انکارناپذیر است. مباحثاتی که پیرامون چالش های اخالقی هوش مصنوعی صورت گرفته 
است، هنوز نوپاست و نیاز به تأمالتی عمیق و بنیادی درباره شأن اخالقی انسان و جایگاه هوش مصنوعی در زندگی بشر دارد. 
در این گزارش، به برخی از مهم ترین چالش های اخالقی ناشی از پیشرفتهای هوش مصنوعی و کاربرد آنها در زندگی روزمره 
می پردازیم تا اهمیت تاثیرات اخالقی این فناوری را روشن کنیم و بر ضرورت توجه متخصصان این حوزه، به تأمالت اخالقی 

بیشتر در این باره تاکید کنیم.

پدیدآورندگان : سعیده بابایی و فائزه نوروزی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1400
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   در این گزارش، نخست، مفهوم سیاست گذاری رفتاری و نسبت آن  با علوم شناختی توضیح داده می شود. همچنین، بر تمایز 
قاطع رهیافت های تغییر رفتار با رفتارگرایی فلسفی و روان شناختی تأکید می شود. سپس برخی از ابزارهای سیاست گذاری 
رفتاری مرور می شود و در ادامه به سیاست گذاری رفتاری-شناختی در فضای مجازی پرداخته می شود. در این گزارش، از میان 
موضوعات گوناگونی که در این حوزه می توان دنبال کرد، بر بحث سواد رسانه ای تمرکز می شود. بدین منظور استدالل هایی 
درباره نیاز به نظریه ای شناختی-رفتاری درباره سواد رسانه ای طرح می شود. سپس مروری می شود بر انواع مداخالتی که در 
حوزه سواد رسانه ای در ادبیات طرح گردیده است و در این میان چارچوبی برای یک مداخله رفتاری در این حوزه ارائه می شود. 
درنهایت، در بخش آخر، برخی پیشنهادهای کاربردی برای افزایش سواد رسانه ای کودکان و توانمندسازی ایشان در مواجهه با 

رسانه و به ویژه رسانه های جدید طرح می گردد.

پدیدآورنده : دکتر سید جمال قریشی خوراسگانی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار : 1400

رفتاری-شناختی  بر  سیاســت گذاری  درآمدی 
در حوزه فضای مجازی
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آن در فضای مجازی78 و  تحقق  ــایبرنتیک  نظریه س

    در گزارش حاضر بر آنیم تا مروری کنیم بر ریشه های تاریخی تفکری که امروزه در فناوری های فضای مجازی جسمیت 
یافته است: تفکر سایبرنتیک. فضای مجازی در عصر ما بستری را ایجاد کرده است برای این که ذهن های انسان ها به واسطه 
محتوایی که در اختیار آن ها قرار می گیرد و اطالعاتی که به واسطه این فناوری ها درباره کاربران جمع آوری و تحلیل می شود، 
توسط گروهی از متخصصان و سیاست مداران کنترل و هدایت شود. ایده حکمرانی بر ذهن های انسانی و کنترل آن ها ایده 
جدیدی نیست و بارقه های آن را در مفهوم کهن سایبرنتیک می توان یافت. ما در این نوشتار سعی کردیم این ایده را بازخوانی 
کنیم و ارتباط آن را با فناوری های جدید حوزه فضای مجازی نشان دهیم؛ چرا که این فناوری ها قابلیت هایی از خود نشان داده اند 

که کنترل ذهن انسان ها و جوامع به نحوی نرم در بستر آن ها ممکن شده است. 

پدیدآورندگان : سعیده بابایی، فائزه نوروزی و منیره بحرینی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار : 1400
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   در سال های اخیر با تحوالت فضای مجازی و گسترش رمز ارزها در جهان، یکی از موضوعات مهم در کشورهای مختلف جهان 
نحوه مواجهه و قانون گذاری مناسب جهت استفاده از رمز ارزها بوده است. در این میان کمیسیون اروپا، نهاد حاکم بر اتحادیه 
اروپا، عالقمند بوده است که پرداخت های دیجیتالی رایج تر از قبل شود. بنابراین برنامه ی مفصلی برای نظارت بر نتایج و تأثیرات 
این کار درنظر گرفته و برای کاهش ریسک هایی که رمزدارایی ها ممکن است به وجود بیاورند، تصمیم گرفته تا چارچوبی تهیه 

نماید که فرصت های بالقوه ای که برخی رمزدارایی ها ممکن است ایجاد کنند، مهار کند.
    

پدیدآورندگان : دکتر محسن رضائی صدرآبادی و مهدی ساقی
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار : 1400

ترجمه و تخلیص آئین نامه پیشــنهادی
اروپا   بر رمزدارایی ها   نظارت پارلمان و شورای 
1937/2019  )E U و اصالحیه دستورالعمل)
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ترجمه و تخلیص آئین نامه پیشــنهادی
اروپا   بر رمزدارایی ها   نظارت پارلمان و شورای 
1937/2019  )E U و اصالحیه دستورالعمل)

گزارش موسسه80
    در سال 2018

     با گسترش دامنه ی نفوذ فناوری هوش مصنوعی در حوزه های متعدد اجتماعی، مسائل بسیاری برای عاّمه ی مردم و گروه های 
خاص به وجود آمده است. استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در فناوری های نظارتی، بکارگیری سیستم های تصمیم گیری 
خودکار در دستگاه های اجرایی و آزمایش سیستم های هوش مصنوعی در فضاهای کنترل نشده، از جمله مسائلی هستند که 
موسسه ی AI Now به آن ها پرداخته است. در این گزارش سعی می شود، بر اساس آسیب شناسی مسائل مذکور، راه حل هایی 
برای آن ها ارائه شود. این موسسه که توسط زنان هدایت می شود، به نقد و بررسی وضعیت کار در شرکت های هوش مصنوعی 

و آسیب هایی که این فضاها برای گروه های به حاشیه رانده شده و زنان دارند، می پردازد.

پدیدآورندگان : بهزاد خداقلی زاده
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار : 1400

 AI Now
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باند پهن81   شــبکه های ملی  
ایران( و  )مطالعه کشــورهای چین- روسیه 

بر اساس چارچوب نظری   »)RUnet( اینترنت     همان طور که در گزارش پیشین مطرح گردید، موضوع »بخش روسی 
»همسوسازی فضای سایبر با مرزهای ملی«، که توسط میلتون مولر)2017(  تدوین شده است، قابل بررسی و تحلیل است. در 
این چارچوب به جای جداسازی فنی و فیزیکی شبکه یک کشور از اینترنت، تالش هایی برای همسوسازی نظارت و کنترل 
بر فضای سایبری با مرزهای ملی صورت گرفته است. از سوی دیگر، کشور چین نیز در زمینه اجرای ملی شدن اینترنت، 
تالش های بسیاری نموده است تا ساختار اینترنت کشور را برخالف دیگر کشورها، به یک شبکه داخلی ملی )اینترانت( تبدیل 
نماید. در ایران، شبکه ملی اطالعات، زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و بستری است امن، پیشرفته و متکی به جدیدترین 
فناوری های نوین و بومی، برای تحقق اهداف و ارزش های واالی نظام جمهوری اسالمی ایران. موضوع حائز اهمیِت دارابودن 
شبکه ارتباطی امن و فراخور نیازهای ملی، منحصر به کشورهای مذکور نبوده و در اغلب کشورها از جمله آمریکا، از زمان های 

گذشته باعناوینی متفاوت دنبال شده است.  

پدیدآورندگان : مجتبی نصیری یار، دکتر مریم حق شناس و نازیال تقوایی
گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار
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باند پهن   شــبکه های ملی  
ایران( و  82)مطالعه کشــورهای چین- روسیه 

   اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی است. نحوه فعالیت کاربران در این پیام رسان 
از روزهای اولیه معرفی آن در اوایل سال 2010 میالدی تا به امروز تحوالت چشم گیری را پشت سر گذاشته است. اجتماع این 
حجم قابل توجه از کاربران منجر به آفرینش جهانی شده است که واقعیت ها و ارزش های مسلط بر آن تفاوت زیادی با واقعیت 
جامعه دارد. بحران های اخالقی در اینستاگرام، امروز این پلتفرم را تبدیل به بستری مناسب برای جوالن سلبریتی های مجازی 
کرده است. این بحران ها امری دوسویه و شبیه به یک دور هرمنوتیک است به این صورت که حضور سلبریتی های مختلف به 
بی اخالق تر شدن فضای اینستاگرام کمک کرده و در طرف مقابل بی اخالق تر شدن این فضا نیز دست سلبریتی ها را برای هرگونه 
حرکت غیراخالقی باز گذاشته است. بسیاری از سلبریتی های مجازی اینستاگرام باانگیزه های مالی و سوءاستفاده از شرایط 

اقتصادی جامعه دست به ترویج بی اخالقی و اقدامات نامتعارف برای جذب مخاطب می زنند.

پدیدآورنده : امیر عباس رکنی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار : در دست انتشار

اینستاگرام، سلبریتی ها و بحران اخالق
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روندنگاری83
آلمان در ســالمت دیجیتال تحول 

    سالمت دیجیتال به معنای ایجاد تحول دیجیتال از طریق فناوری های تحول آفرین و تغییرات فرهنگی در بخش مراقبت سالمت 
است. از فناوری های دیجیتال برای بهبود پیشگیری، تشخیص و درمان برای پزشکان و بیماران، مدیریت بهینه منابع در نظام 
سالمت و ارتقای آموزش و پژوهش در علوم پزشکی استفاده می شود. با افزایش میانگین سن جامعه، نیاز به مراقبت سالمت 
فراگیر نیز بیشتر می شود. از طرفی دیجیتال سازی در حال تغییر تمام ابعاد زندگی ما است. ساختارهای موجود بخش سالمت 
با ایده های نوآورانه ای تقویت شده اند که می توانند راه را برای راه کارهایی با بهره وری بیشتر هموار کنند. ظرفیت ایده های نوین 
و مدل های کسب وکار دیجیتال بی اندازه به نظر می رسد و روشن است که بهبود سیستم های مراقبت سالمت مزیت های بزرگی 
به همراه دارد. آلمان در سال های نچندان دور در این زمینه از کشورهای هم سطح خود نسبتاً عقب بوده است. با این حال تغییر 

رویکرد مقامات این کشور و وضع قوانین جدید می تواند باعث ایجاد تحوالت گسترده ای در این حوزه شود. 

پدیدآورندگان : محمد مهدی رضاپور و حمیده قراخانی بنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار : در دست انتشار
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روندنگاری
آلمان در ســالمت دیجیتال 84تحول 

   در دنیایی که اینترنت تقریباً به هر جنبه ای از زندگی مدرن رخنه کرده است، حفظ امنیت کاربران کم سن در فضای آنالین 
به یک مسئله ی اضطراری برای همه کشورها تبدیل شده است. هرچند اینترنت به منبعی غنی برای بازی و یادگیری کودکان 
تبدیل شده است، برای حضور بدون همراه، فضایی خطرناک است.کودکان امروز با خطرات زیادی از جمله مسائل مربوط به 
حریم خصوصی، محتوای خشن و نامناسب، کاله برداران اینترنتی و سوءاستفاده و بهره برداری جنسی مواجه هستند. خطرات 
در حال افزایش هستند و مجرمان هم زمان در چندین حوزه فعالیت می کنند و کارایی واکنش ها و اصالحات کشورها را کاهش 
می دهند. بعالوه، همه گیری جهانی کووید 19 نیز باعث افزایش حضور کودکان در فضای مجازی برای پیگیری درس ها و تعامالت 
اجتماعی شده  است. محدودیت هایی که این ویروس بر زندگی ما اعمال کرده است باعث شده تا کودکان بسیار زودتر از آنچه 
که والدینشان برنامه ریزی کرده بودند وارد فضای مجازی شوند. همچنین گرفتاری کاری والدین  نیز مانع نظارت مناسب بر 
فعالیت آنالین کودکان شده است که خطر دسترسی آن ها به محتوای نامناسب یا هدف قرار گرفتن از سوی مجرمان برای 

سوءاستفاده های مختلف را افزایش داده است. 

پدیدآورندگان : محمد مهدی رضاپور و حمیده قراخانی بنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار : در دست انتشار

دستورالعمل هایی برای سیاست گذاران
از کودکان  حفاظت 

 در فضای مجازی)2020(
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و عوامل موفقیت85 ــب وکار   بررسی مدل  های کس
در پزشکی دیجیتال

    پزشکی دیجیتال بزرگترین تغییر اساسی در مراقبت  های بهداشتی امروز یعنی بیمار توانمند را ایجاد کرده  است. توانمندسازی 
به این معنی است که مراقبت  های بهداشتی نگرانی پزشک، اما مسئولیت بیمار است و این به معنای شروع آموزش بیمار 
است. آموزشی که معنی  دار، دقیق و در دسترس به صورت آنالین باشد. ابزارهای دیجیتالی که برنامه  های درمانی شخصی، 
آموزش آنالین و دسترسی به شبکه  های اجتماعی را در اختیار بیماران قرار می  دهند، تعداد بیشتری از بیماران را به مشارکت 
کامل در مراقبت  های بهداشتی خود ترغیب می  کند. این امر نه تنها به داشتن بیماران توانمندتر منجر می  شود، بلکه به ایجاد 
روابط عمیق  تر و پیوسته  تر با متخصصان مراقبت  های بهداشتی نیز کمک خواهد کرد. تمرکز بیشتر بر مسئولیت  پذیری و سنجش 
عملکرد مراقبت  های بهداشتی فرصتی برای ایجاد سیستم  های داده در مراقبت  های بهداشتی است که به طور خاص برای ردیابی 
عملکرد طراحی شده  اند. این سیستم  ها باید سوابق پزشکی الکترونیکی موجود را تکمیل کنند، اما برای حفظ کیفیت داده  ها و 

تسهیل در تحلیل، نیاز به طرح  ها و مکانیسم  های جدید دارند. 

پدیدآورنده : نفسیه صالح نیا
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار : در دست انتشار



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

93

و عوامل موفقیت ــب وکار   بررسی مدل  های کس
86در پزشکی دیجیتال

   جهان به سمت دیجیتالی شدن در حال پیشروی بوده و تمام صنایع از جمله نظام پولی و مالی، حوزه سالمت، کشاورزی، 
حمل  و  نقل و انرژی در تمام دنیا به سمت استفاده از فناوری های دیجیتالی در حال حرکت هستند. ایجاد تصویر بزرگی از 
زمینه  های کاری، زیرمجموعه  های کاری و مثال های عملی از سکوها و اپلیکیشن های موجود هر یک از فناوری ها در هر یک 
از حوزه  های تحولی، می  تواند در تعیین تکلیف نهادهای مختلف سیاستگذار و مجری در حرکت به سمت جهان متحول از فناوری ها 

و در نظر گرفتن اثرات آن، کمک بسزایی داشته باشد. 

پدیدآورندگان : نازیال تقوایی، دکتر مریم حق شناس و زینب مفتاح
گروه : معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار

کاربرد فناوری  های نوین 
در حوزه  های تحولی
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فرایادگیری87

    فرایادگیری را می توان بخشی از فرآیند یادگیری ماشین دانست که در آن الگوریتم های یادگیری با توجه به تجربیات بدست 
آمده در مراحل قبلی جهت بکار گرفته شدن انتخاب می شوند. این اصطالح تفسیر استانداری ندارد اما به طور کلی هدف از 
آن استفاده از تجربیات قبلی در قالب فراداده است بدین منظور که به کمک آنها فرآیند یادگیری به صورت منعطف تری انجام 
گیرد. بدین صورت می توان بازدهی الگوریتم های یادگیری موجود را بهبود داد و یا خود فرآیند یادگیری را یاد گرفت. بدین 
جهت اصطالح فرایادگیری به معنی یادگیری فرآین د یادگیری نیز شناخته می شود. در این حوزه انعطاف پذیری عامل بسیار 
مهمی است زیرا هر الگوریتم یادگیری مبنتی بر مجموعه ای از فرضیات در مورد داده ها یعنی بایاس استقرایی آنها است بدین 

معنی که اگر بایاس با مسأله مورد نظر مطابقت داشته باشد فرآیند یادگیری به خوبی پیش خواهد رفت. 

پدیدآورنده : دکتر محمد روشن ضمیر
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار : در دست انتشار
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فرایادگیری
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1

   حوزه فناوری به واسطه روند رشد بی سابقه پیشرفت فناوری و وابستگی جوامع بشری به مظاهر آن از اهمیت خاصی برخوردار 
است. وجود انحصار در این بخش از صنایع یک کشور می تواند تأثیرات مخربی بر روند تداوم نوآوری و قیمت نهایی خدمات و 
کاالها داشته باشد. این چالش، بحرانی است که امروزه ایاالت متحده آمریکا با آن دست به گریبان است و کنگره این کشور 

عزم خود را برای تغییر روند انحصارگرایی شرکت های بزرگ فناوری جزم کرده است.

پدیدآورنده : سید رضا حسینی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

افســانه کاپیتالیسم ؛ انحصار و مرگ رقابت
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انسانی 2 فناوری های  و  ــتان هریس  تریس

    مسائل و مشکالت اجتماعی ناشی از پیشرفت و توسعه فناوری های نوین، در جهان امروز، بر هیچ کس پوشیده نیست. 
وابستگی بیش از حد انسان ها به مظاهر نوظهور پیشرفت و فناوری، تبعات ناخوشایند تازه ای چون اعتیاد به اینترنت، افت 
استانداردهای سالمت روانی، انتشار اخبار جعلی، افزایش قطب بندی و رادیکالیسم و ایجاد امکان تأثیرگذاری سیاسی بر افکار 
عمومی جوامع را در پی داشته است. در طول سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری با اشاره به 
خطرات تداوم این روند، نسبت به شیوه توسعه فناوری های جدید، ابراز نگرانی کرده و در پی تغییر الگوهای ُمشکل ساز بر 
آمده اند. در این نوشتار کوتاه، به معرفی یکی از مشهور ترین و سرسخت ترین منتقدان الگوی فعلی توسعه فناوری های جدید 

خواهیم پرداخت و راهکار های وی را برای برون رفت از وضعیت کنونی بررسی می کنیم.

پدیدآورنده : سید رضا حسینی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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3

   اجالس IBC 2019  یک نمایشگاه ساالنه است که از سال 1967، همه ساله طی ماه سپتامبر در مرکز همایش های رای واقع در 
شهر آمستردام پایتخت هلند برگزار می شود. فناوری و رسانه از بدو تولد پیوندی ناگسستنی با یکدیگر داشته اند. به عبارت دیگر، 
رسانه های نوظهور اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه های اجتماعی، در هر عصری عموما از مظاهر فناوری های 

نوین بوده اند.
   اجالس یاد شده نمادی از این پیوند محکم و قدرتمند میان بخش فناوری و رسانه به شمار می رود. بی شک توسعه صنعت 
سرگرمی و رسانه یکی از رسالت های بزرگ و اصلی فعاالن حوزه فناوری است و استفاده از آخرین پیشرفت های تکنولوژیک 

در صنایعی چون ساخت بازی های رایانه ای، سینما، انیمیشن سازی و حتی بنگاه های خبری، امری مرسوم محسوب می شود.
   در این گزارش کوتاه به بررسی اهم مطالب مطرح شده در رویداد IBC 2019 پرداخته خواهد شد.

پدیدآورنده : سید رضا حسینی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

  IBC   2019 اجالس  گـزارش 
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در عصر فضای مجازی 4 پوپولیســم  تکنوپوپولیســم؛ 

   جهان سیاست و مفاهیم سیاسی در عصر فضای مجازی دچار تغییر و تحوالت جدی شده است. در این گزارش کوتاه تالش 
ارائه کنیم.  یعنی »تکنوپوپولیسم«  از مفاهیم جدید عرصه سیاست  را درباره یکی  خواهیم کرد که درکی کلی و اجمالی 
تکنوپوپولیسم اندیشه  و رویکردی نوین است که در اواخر قرن بیستم و با ظهور، توسعه و فراگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 

به ویژه شبکه های اجتماعی و روش های جدید جمع آوری و تحلیل داده مورد توجه قرار گرفته است.

پدیدآورنده : امیررضا باقرپورشیرازی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1398
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5

   با ظهور و گسترش هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی، و احتمال نفوذ و یا مدیریت دولت ها و سرمایه داران بر آن ها، شاهد 
تولد شبکه های اجتماعی هستیم که مدعی هستند به طرقی خود را از زیر بار سلطه این دو گروه رهانیده اند. از آن جمله شبکه 
اجتماعی »ماستادون« است که مدعی است یک شبکه اجتماعی غیرمتمرکز بوده و فاقد رویکرد تجاری-سیاسی می باشد. برخی 
معتقدند این شبکه می تواند رقیبی بسیار جدی برای شبکه اجتماعی توئیتر باشد. این گزارش بر آن است که به بررسی مدعای 
عدم تمرکز در این شبکه اجتماعی بپردازد. به این منظور مروری مختصر بر ساختار، محیط و امکانات این شبکه اجتماعی انجام 

شده و پیرامون نکاتی همچون سرمایه گذاران و تعداد کاربران آن بحث شده است.

پدیدآورنده : محمداسماعیل حسنی جبل کندی
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1398

ماستادون اجتماعی  ــبکه  ش
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اجتماعی 46 ــانه های  رس و  آنارشیسم 

   آنارشیسم فلسفه سیاسی و اجتماعی است که علیه مرجعیت سیاسی موضع سلبی دارد. با ظهور و فراگیری فناوری های اطالعات 
و ارتباطات، زمینه  جدیدی برای اشاعه این نگرش فراهم شده  و با گونه های نوینی از آنارشیسم روبرو هستیم. در این گزارش، 
پس از معرفی آنارشیسم و آنارشی، به رابطه آنارشیسم و رسانه های اجتماعی می پردازیم. به ویژه مفهوم کریپتو-آنارشیسم در 
کانون توجه قرار خواهد گرفت. کریپتو-آنارشیست ها لزوماً با همه دیدگاه های آنارشیستی کالسیک و مدرن موافق نیستند. 
درست است که هر دو گروه آرمان های نظیر آزادی سیاسی و خلع مرجعیت های سیاسی با قدرت متمرکز را دنبال می کنند، اما 
در بین آن ها تفاوت هایی نیز دیده می شود. در حالی که آنارشیست ها عموماً دیدگاهی چپ دارند و آرمان های سوسیالیستی و 
ضدسرمایه داری را دنبال می کنند، کریپتو-آنارشیست ها به دنبال بازار و رقابت آزاد هستند. بنابراین دیدگاه های اقتصادی آنان 

متفاوت از عموم آنارشیست هاست. 

پدیدآورنده : امیررضا باقرپورشیرازی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور فرانسه خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده : یاسر خوشنویس
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان
فرانسه
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حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان 8
 آلمان 

   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور آلمان خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده : یحیی شعبانی 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور ایرلند خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده : محمدرضا لطیفی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان
 ایرلند
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حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان10
 لهستان  

   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور لهستان خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده : شیما وزوایی 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   در سال 2004، تنها 8 درصد از جمعّیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشته اند. این آمار در سال 2015، به حدود 70 درصد 
رسیده است. اکنون روسیه با 109 میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعّیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی 
دارد. 75 درصد از این کاربران در مناطق شهری زندگی می کنند و بیشتر به تجارت الکترونیکی تمایل دارند. نرخ نفوذ اینترنت 
در این کشور، 76 درصد است. در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی، آمار نشان می دهد نرخ نفوذ شبکه های اجتماعی در 
بین کاربران روسی 49 درصد است و در حال حاضر، 70 میلیون کاربر روسی فعاّل در شبکه های اجتماعی وجود دارد. آمار 
و ارقام ذکر شده که تنها بخشی از واقعیت نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه را پوشش می دهد، اقدامات متعدد نهادهای 
حاکمیتی روسیه برای مواجهه با این نفوذ را در پی داشته است که در این گزارش تالش می شود بخشی از ساختارهای شکل 

گرفته و اقدامات صورت گرفته در سطح کالن حاکمیت این کشور روایت شود.

پدیدآورنده :  محمد مهدی رضاپور
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان
 روسیه
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نوجوانان و رسانه های اجتماعی  12

   یکی از دغدغه  های اصلی والدین استفاده نوجوانان از رسانه  های اجتماعی است و این مسئله زمانی مورد توجه بیشتری قرار 
می  گیرد که با عدم کنترل و بی  توجهی به چگونگی استفاده مناسب از این رسانه  ها، مسیر استفاده بی  رویه و نامناسب نوجوانان 
از رسانه  های اجتماعی هموارتر شده و متعاقب آن سالمت جسم و روان آن  ها تهدید شده و گرفتار آسیب های اخالقی می شوند. 
در این گزارش با اشاره به پژوهش  های انجام شده در زمینه استفاده نوجوانان از رسانه  های اجتماعی ضمن برشمردن و تشریح 
رسانه  های مورد استفاده و کمیت و کیفیت استفاده از آن توسط نوجوانان ضمن در نظر داشتن اثرات مثبت این رسانه  ها تبعات 
منفی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین راهکارهایی برای آگاهی بخشی به والدین در مورد فضای رسانه های اجتماعی 
و محتوای مرتبط با مهارت  های تربیت و آموزش فرزندان در مقوله استفاده مناسب از این پدیده نوظهور پیشنهاد خواهد شد.
   با توجه به بررسی  های صورت گرفته مشخص شده است که آگاه سازی والدین نسبت به فضای رسانه های اجتماعی و آشنایی 
آنان با فنون تربیت و آموزش فرزندان در این زمینه به عنوان یکی از ضروریاِت مسئله مواجهه نوجوانان با فضای مجازی مورد 

توجه است.

پدیدآورنده : محمد مهدی  قاسم پور 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1398
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   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده :  محمدرضا لطیفی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان
 ترکیه
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حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان14
 مالزی

   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور مالزی خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده : دکتر عباس قنبری باغستان
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.
سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور هند خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده :یاسر خوشنویس
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی 
در کشور هند
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حکمرانی فضای مجازی16
 در کشور عربستان

   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. برای مثال، 

خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال کنند. برای 
مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می دهند یا آن ها 

را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا 
کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند.

سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده :  محمدرضا لطیفی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   هنگامی که از حکمرانی فضای مجازی سخن می گوییم، دست کم سه مفهوم را می توانیم مورد نظر قرار دهیم:
1. حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت ها برخی از وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می دهند. 

برای مثال، خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می شود. مفهوم »دولت الکترونیک« در این حوزه جای می گیرد.
2. حکمرانی در فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اِعمال 
کنند. برای مثال، آن ها دامنه های ملی تعریف می کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری 

بسط می دهند یا آن ها را با توجه به فضای سایبری تعدیل می کنند.
3. حکمرانی بر فضای مجازی: حکومت ها سعی می کنند سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین 
و اجرا کنند، رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین کنند و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی 

مختلف را تنظیم کنند.
سلسله گزارش های »حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان« تالش می کند تا »ساختار، مدل و سناریو حکمرانی فضای مجازی«، 
»اسناد سیاستی و قوانین فضای مجازی«، »مهمترین نهادها و شرکت های ملی فضای مجازی« و »مهمترین اقدامات حاکمیتی فضای 

مجازی« این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش، به حکمرانی فضای مجازی در کشور کره جنوبی خواهیم پرداخت.

پدیدآورنده :زهرا مجدی زاده
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

گزارش حکمرانی فضای مجازی
کره جنوبی
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حکمرانی داده18

   در چند سال اخیر با وقوع انقال ب صنعتِی چهارم و فراگیری سیستم های فیزیکی-سایبری، داده به عنوان عنصری حیاتی و 
ارزشمند تلقی شده و تسلط بر آن به عنوان مؤلفه ای از قدرت محسوب می شود؛ تا آنجا که در مباحث اخیر اقتصادی درباره 
از مدیریت داده و جریان اطالعات،  به همین دلیل، بحث  اقتصادی داده محور بحث می شود.  از مدل های  پیشرو،  مدل های 
جلوگیری از انباشت صرف داده و تبدیل آن ها به کاالیی ارزشمند اهمیتی روزافزون یافته  است؛ اهدافی که در ذیل برنامه های 
»حکمرانی  داده« دنبال می شود. در این گزارش به طور مختصر، به تعاریف، اهداف، سطوح، ابعاد، مؤلفه ها، حوزه های تمرکز 

و چالش های حکمرانی داده اشاره شده  است.

پدیدآورنده :  امیررضا باقرپورشیرازی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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   چین میزبان بزرگ ترین جامعه آنالین در جهان است. براساس آمار، جمعیت اینترنتی چین تا سال 2019، حدود 840 میلیون 
نفر بوده است و تا سال 2023، به 975 میلیون نفر خواهد رسید. ضریب نفوذ اینترنت در کشور چین در حدود 60 درصد بوده و 
همچنین براساس آمار موجود تا سال 2018، حدود 674 میلیون نفر کاربر چینی در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. با توّجه 
به اصل حاکمیت سایبری یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی در کشور چین به حساب می آید و مسدود شدن 
 Tencent WeChat در این کشور، شبکه های اجتماعی محلی از جمله twitter و facebook، youtube سکوهایی چون
و Weibo کاربران زیادی را به خود جذب کردند و چین تبدیل به یکی از بزرگ ترین بازارهای شبکه های اجتماعی شد. آمار 
و ارقام و سیاست های ذکر شده که تنها بخشی از وضعیت فضای مجازی در کشور چین را پوشش می دهد، اقدامات متعدد 
نهادهای حاکمیتی چین برای مواجهه با چالش ها و فرصت های متعدد در حوزه های مختلف فضای مجازی را در پی داشته است 
که در این گزارش تالش می شود بخشی از ساختارهای شکل گرفته و اقدامات صورت گرفته در سطح کالن حاکمیت این 

کشور روایت شود.

پدیدآورنده :محمد مهدی رضاپور
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1398

حکمرانی فضای مجازی در کشورهای جهان
 چین
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مواجهه تایوان با کرونا20
ــارزه با همه گیری جهانی تجربه یک مدیریت موفق در مب

    با شیوع ویروس کووید 19 در جمهوری خلق چین بسیاری از کشورهای جهان با توجه به ویژگی های خاص این ویروس 
ازجمله قدرت انتقال سریع نگران همه گیری این ویروس در جهان شدند. در این میان کشورهایی که ازلحاظ جغرافیایی نزدیک 
به چین هستند بیشتر در معرض همه گیری ویروس قرار دارند. تایوان یکی از کشورهایی بود که با توجه به مجاورت و تعامالت 
گسترده ای که با کشور چین دارد، ازجمله تعداد زیاد پروازهای هوایی و تبعه شاغل در کشور چین، در پیش بینی ها رتبه دوم 
همه گیری و در معرض خطر بودن را به خود اختصاص داده بود؛ اما عملکرد دولت تایوان با توجه به تجربیات گذشته خود 
خصوصاً ویروس سارس در سال 2003، با استفاده از فناوری های جدید و درک زودهنگام خطری که سالمت عمومی جامعه را 
تهدید می کرد توانست با کنترل و مهار ویروس مانع همه گیری آن شده و پیش بینی ها را بر هم بزند. نحوه مدیریت بحران در 

تایوان سبب شد تا تنها با 77 مبتال و 1 کشته تا این لحظه در مقابل ویروس کووید 19 موفق عمل کند.

پدیدآورنده :  امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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   امروزه شبکه های اجتماعی در صدر بازاریابی، مصرف گرایی و زندگی روزمره هستند. براساس آمارهای به دست آمده در سال 
2019، حدود 22 میلیون نفر کاربر اینترنتی در استرالیا وجود دارد که این تعداد، حدود 87 درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل 
می دهد. در حال حاضر، شبکه های اجتماعی بخشی از جامعه استرالیا هستند که 18 میلیون کاربر فعال دارند و در واقع 69 درصد 
از جمعیت این کشور را دربرمی گیرد. طبق آمارهای سال 2018، 90 درصد از کاربران استرالیایی به طور مستقیم از تلفن های 
هوشمند استفاده می کرده اند. استرالیا از جمله کشورهایی بوده است که با قرار دادن یک سازمان مرکزی مدیریت فضای مجازی 
و تعریف و سامان دهی تعامالت این سازمان با دیگر نهادهای مسئول این حوزه، عزم جدی در مواجهه فعال با تحوالت فضای 
مجازی داشته است. با نگاهی به تالش های استرالیا به منظور قرارگرفتن در زمره ی کشورهای پیشرو در حاکمیت فضای 

مجازی، توجه ویژه این کشور به توسعه صنعت امنیت بیش از دیگر موارد به چشم می خورد. 

پدیدآورنده :محمد مهدی رضاپور
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار :   1399

حکمرانی فضای مجازی 
در کشور استرالیا



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

117

هشدارهای انستیتو پاستور پاریس 22
درباره گردش اطالعات غلط در فضای مجازی در دوران کرونا

    با شیوع غیرقابل انتظار ویروس کووید 19 در سرتاسر جهان و درگیری همه کشورهای جهان برای غلبه و مهار این ویروس، 
بحران جدیدی هم زمان دامن گیر بسیاری از کشورها شده است. گردش اطالعات غلط در فضای مجازی و شایعات بی پایه و 
اساس حتی مراکز علمی و تحقیقاتی مطرح و مهم جهان را درگیر خود نموده است. دامنه شایعات هم توأم با ویروس کرونا روبه 
گسترش است و حتی در مواردی شایعات مطرح شده از ویروس کووید 19 خطرناک تر است. بحران شایعات فضای مجازی از 
گمانه زنی در خصوص دست ساز بودن ویروس تا نشت یک سالح خطرناک بیولوژیک در چین و جنگ جهانی سوم در نوسان 
است. در همین راستا، انستیتو پاستور پاریس به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مراکز تحقیقات آزمایشگاهی در جهان در 
معرض اتهاماتی قرارگرفته که سبب درگیری افکار عمومی و ترسی فزاینده و حتی بیشتر از ترس از خود بیماری شده است. 
انستیتو پاستور پاریس برای پاسخ به این شایعات مطرح شده در فضای مجازی در قالب یک بیانیه به این شایعات پاسخ داده است. 
گزارش حاضر ضمن بررسی این بیانیه به توضیح برخی شایعات و پاسخ های مهمی که در این خصوص داده شده است می پردازد.

پدیدآورنده :  امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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    شیوع ویروس کرونا )با نام علمی کوویدنوزده( و فقدان دارو یا واکسن برای این بیماری، موجب شده است که فاصله اجتماعی 
تنها راه نصفه و نیمه برای مقابله با این بیماری تلقی شود. واضح است که در این شرایط، مهاجرت وسیع و زودهنگامی به فضای 
سایبر اتفاق افتاده است. آموزش، و کسب و کار برخط، ضرورت وسیعی یافته است، در حالی که آمادگی برای این حجم از 
مهاجرت از فضای عینی به فضای سایبر فراهم نبوده است. یک تغییر شکل و یک انطباق پذیری باال نیاز است، و پیش از آن، 
مختصات کلی شرایط موجود باید رصد شود. چنین رصدی البته باید مستمراً بروزرسانی و کامل شود. فی الحال، آنچه می آید 

اهم یافته های ناظران موضوع تا امروز است.

پدیدآورنده :دکتر حامد حاجی حیدری
پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار :   1399

هفده خط تحلیلی برآورد تبعات پســاکرونا
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کووید-2419
 پول نقد و آینده ی پرداخت ها

    عالم گیری ویروس کووید-19 نگرانی های عمومی در خصوص نقش پول نقد در انتقال این ویروس را افزایش داده است. 
شواهد علمی نشان می دهد که احتمال انتقال این ویروس در مقایسه با سایر اشیایی که غالباً لمس می شوند، مانند پایانه های 
کارت اعتباری یا صفحات ورود شماره هویت شخصی، کم است. بانک های مرکزی برای تقویت حس اعتماد نسبت به پول، به 
شکل فعاالنه ای در حال اطالع رسانی الزم هستند، مردم را به تداوم پذیرش پول نقد تشویق می کنند و در برخی موارد، اسکناس 
و مسکوک را استریل یا جداسازی می نمایند. برخی از آنها نیز پرداخت های غیرتماسی را تشویق می کنند. ممکن است این 
تحوالت سرعت گذر به سمت پرداخت های دیجیتال را تسریع کند. گذر به پرداخت های دیجیتال ممکن است باعث ایجاد نوعی 
شکاف در دسترسی به ابزارهای پرداخت شود و از این طریق بر مصرف کنندگان فاقد دسترسی به خدمات بانکی و مسن تر تاثیر 

منفی داشته باشد.

پدیدآورنده : دکتر امیر عزیزی 
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399
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   با توجه به شرایط خاص جسمانی و روانی کودکان، آن ها جز کاربران آسیب پذیر فضای مجازی به شمار می روند. مستند 
بر پیمان نامه حقوق کودک، جامعه جهانی افراد کمتر از هجده سال را کودک به حساب می آورد. با توجه به افزایش و توسعه 
بی وقفه اینترنت و سهولت دسترسی به آن، کودکان در فضای مجازی در معرض انواع آسیب های گوناگون قرار دارند. تجربه 
جدیدی که دولت ها و والدین با آن روبه رو هستند، پدیده کودکان آنالین است. از همین رو انجام مطالعات گوناگون توسط مراکز 
تخصصی به  منظور آسیب شناسی و ارائه آموزش و دستورالعمل برای والدین و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، پروژه ای است 
که در بسیاری از کشورها آغاز گردیده است. انگلستان ازجمله پیشگامان انجام چنین اقداماتی است. این مطالعات با در نظر 
گرفتن دالیل آسیب پذیری کودکان در فضای مجازی، انواع خطرات را طبقه  بندی کرده و میزان، نوع و نحوه استفاده کودکان 

از اینترنت را مشخص می کند.

پدیدآورنده :  امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

اینترنت و چالش های آن  دسترسی کودکان به 
)مطالعه موردی کشور انگلستان(
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کنترل و تنبیه؟ بله، لطفاً! 26

   اسالوی ژیژک نویسنده چپ گرای آمریکایی-اسلونیایی در این نوشتار با نقد رویکردهای رایج و رادیکال راست گرا و چپ گرا 
به بحران کرونا بر آن است که این بحران بخشی از بحران های دامنه داری است که جوامع کنونی با آن روبرو هستند. بنابراین 
راه پیش روی جوامع و دولت ها نه یک راه موقت بل یک تغییر نگاه مستمر است. از منظر وی چپ گرایان افراطی این بحران ها 
را صرفا برساختی اجتماعی می دانند و راست گرایان افراطی نیز این بحران ها را توطئه بیگانگان قلمداد می کنند و درنتیجه هر 
دو دسته نمی توانند واقعیت بحران را درک کنند. راه حل مدنظر وی بازگشت به نوعی کمونیسم است، نه کمونیسمی از جنس 
شوروی بل کمونیسمی که ناظر به مداخله گسترده یک دولت مقتدر جنگی است چراکه تنها چنین قدرتی می تواند جوامع را در 
مقابله با بحران ها یاری کند )چیزی همچون مدل چین(. ازاین رو، وی در عنوان نوشته کنایه ای می زند به رویکرد نقادانه فوکو 
به کنترل در کتاب »مراقبت و تنبیه«. منتها کمونیسم مدنظر وی درعین حال به راهکارهای دموکراتی مجال طرح می دهد که 

دست فریبکاری های دولت را رو می کند و در اینجا مدل چینی را نقد می کند.

پدیدآورنده :  دکتر مهدی امیریان 
گروه : مطالعات بنیادین

سال انتشار :   1399
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27

   توسعه اقتصاد دیجیتال چالش های جدیدی را در عرصه حکمرانی اقتصادی، به ویژه از منظر حکمرانی جهانی، ایجاد کرده 
است. مدت ها قبل از عالم گیری کووید-19 و به دلیل تاثیر تحول آفرین فناوری های دیجیتال ضرورت بازاندیشی در خصوص 
حکمرانی بین المللی برای جهان مبتنی بر ماهیت های ناملموس دیجیتال به طرز فزاینده ای افزایش یافته بود. به زودی، دوره ای 
آغاز می شود که در آن نهادهای منبعث از اجالس برتون وودز ، که از زمان پایان جنگ جهانی دوم به بعد از مهم ترین ارکان 
حکمرانی جهانی محسوب می شوند، مورد بازنگری قرار می گیرد. با توجه به تاثیر نظام حکمرانی جهانی اقتصاد دیجیتال بر 
اقتصاد سیاسی بین الملل سایبرپایه و قدرت سایبری کشورها ضروری است، تحوالت در این عرصه مورد رصد و ارزیابی قرار 
گیرد. اخیراً، مدهورا ، رئیس مرکز نوآوری حکمرانی بین المللی  به همراه اون  طی یادداشتی با عنوان »برتون وودز دیجیتال 
پساکرونایی « برخی از مهم ترین تاثیرات اقتصادی عالم گیری کووید-19 بر اقتصاد دیجیتال در جهان را مورد بررسی قرار داده اند 
و با تبیین ضرورت ایجاد نظام بین المللی برای حکمرانی اقتصاد دیجیتال با الهام از نظام مبتنی بر برتون وودز پیشنهادهایی برای 

برای ایجاد نظام حکمرانی بین المللی اقتصاد دیجیتال ارائه کرده اند.

پدیدآورنده : دکتر امیر عزیزی 
گروه : مطالعات اقتصادی

سال انتشار :   1399

تاملی در باب پیشنهاد
«برتون وودز دیجیتالی پساکرونایی»
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آرتمیس28
ابزاری برای مبارزه با کودک آزاری آنالین

   سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، از  معضالت بزرگی است که به چالش جدیدی برای این روزهای استفاده از 
فناوری  های نوین تبدیل شده است. برای مقابله با این مسئله، اتخاذ رویکردهای کالن برای حل و یا کاهش تبعات آن، ضرورت 
دارد. چنین اقداماتی، به ویژه در بستر چت و هنگام بازی های آنالین کودکان به عنوان یکی از بسترهای اصلی زمینه ساز این 

معضل، مورد نیاز است. 
   برخی شرکت های فناوری از جمله مایکروسافت علیرغم بی تفاوتی نسبت به برخی مسائل اخالقی، در مقابله با معضل سوء 
استفاده از کودکان در فضای مجازی، تکنیک جدیدی را برای شناسایی و گزارش شکارچیانی که در فضای آنالین سعی 
در اغوای کودکان دارند، ابداع کرده است. این فناوری با عنوان پروژه آرتمیس )Artemis(، به صورت رایگان در اختیار 
شرکت های خدمات آنالینی قرار خواهد گرفت که امکان چت را برای کاربران فراهم می کنند. روند کار در این پروژه، بر اساس 
ارزیابی و مرور مکالمات متن محور و امکان سنجی مصداق کودک آزاری بودن یا نبودن آن است که با رتبه بندی های تعریف 
شده از طرف شرکت های خدمات دهنده و با کمک ناظران انسانی، گزارش های مربوطه، به سازمان ها و نهادهای قانونی برخورد 

و مقابله با جرایم فضای مجازی ارسال می شود.

پدیدآورنده :  محمدمهدی  قاسم پور  
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399
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    از زمان روي کار آمدن باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اختالفات چین و آمریکا در مسائل سیاسي ، نظامي و اقتصادي 
به اوج خود رسیده و اعالم اخیر پنتاگون مبني بر فروش تسلیحات پیشرفته نظامي به تایوان موجب خشم و نگراني مقامات پکن 
شده است به طوری که وزارت امور خارجه چین در پی فاش شدن این تصمیم آمریکا، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را مصداق 
بارز مداخله آمریکا در امور داخلی این کشور دانسته و با ارسال پیامی به سفارت آمریکا در پکن، این اقدام کاخ سفید را موجب 

تیره شدن و حتی کاهش و قطع روابط میان دو کشور عنوان کرده است.
    واکنش دولت و مردم چین به اقدامات تحریک آمیز آمریکا، هیچ گاه این قدر تند نبوده است، این در حالی است که در یک دهه 
اخیر، در برخی موارد، آمریکا اقدامات آشکاری علیه چین انجام داده است. به عنوان مثال، سفارت چین در کشور یوگوسالوی در 
سال 1999 توسط آمریکا بمباران شد و در سال 2001، چینی ها موفق به شناسایی هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز یکی از جزایر 
چین شدند اما درعین حال روابط دو کشور در یک دهه اخیر همواره خوب، بدوِن جنجال های جدی و روبه پیشرفت بوده است.

پدیدآورنده : محمدجواد خوشنام 
گروه : روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار :   1399

رقابت آمریکا و چین
یک چارچوب استراتژیک
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ائتالف جهانی آموزش و حکمرانی30
از راه دور پلتفرم های آموزش 

   ائتالف جهانی آموزش در ابتدای شیوع کرونا با هدف اجرائی شدِن حداکثری برنامه جهانی سازی، به ویژه برنامه 2030، 
از سوی یونسکو راه اندازی شده و ذیل آن جمع زیادی از سازمان های اثرگذار جهانی، ابرشرکت های آی.سی.تی ، گستره 
وسیعی از شرکت های به اصطالح مردم نهاد و ناسودبر، مراکز تبلیغاتی و رسانه ای، و مراکز اقتصادی مهم جهان به هم 
پیوسته اند تا این برنامه به بهترین شکل ممکن ُمحقق شود. هدف اصلی این ائتالف، پیش بُرد برنامه جهانی سازی با استفاده 
از ابزار آموزش رسمِی عمومِی کشورها است که در الگوی دولت-ملت های مدرن، پیشران تحوالت اجتماعی در سطح 
گسترده محسوب می شود. البته این الگو در دهه های اخیر با گسترش اتصال به شبکه نیازمند تحوالتی بود که ائتالف 

جهانی آموزش پیوند این دو حوزه را برای تحوالت آتی جهان، هدف قرار داده  است.

پدیدآورندگان :  علی قربانی و وحید ولی 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1399



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

126

31

    با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد رو به گسترش ابعاد متعدد پلتفرم های مجازی، گروهی از کاربران پس از 
آن که از تمامی امکانات این شبکه ها برخوردار شده اند به حدی از اشباع در کاربری عمومی از آن رسیده اند و ترجیحشان بر این 
بوده تا از امکانات خصوصی تر این شبکه ها که توسط شرکت های طراح پلتفرم ها ارائه شده استفاده کنند. با استقبال کاربران از 
ویژگی های خصوصی شبکه های اجتماعی و تمایل متقابل شرکت های ارائه دهنده سرویس های اجتماعی برای ارتقاء این بخش 

از پلتفرم ها شاهد افزایش کاربری خصوصی تر شده شبکه های اجتماعی هستیم.

پدیدآورنده :  محمدمهدی  قاسم پور  
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

 شبکه های اجتماعی ضداجتماعی 



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

127

بازی های ویدیویی 32  مقایســه  مصرف 
ایران )1394-1398(  در 

   بنیاد ملی بازی های رایانه ای با تأسیس مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال )دایرک( در سال 1394 که هدف اصلی آن 
افزایش سهم تحقیقات در صنعت بازی های دیجیتال بود، اقدام به انتتشار گزارش های متنوعی کرد. یکی از این گزارش ها با 
عنوان »نمای باز« به جمع آوری داده ها و اطالعات مصرفی بازی های رایانه ای در کشور اختصاص دارد. در این گزارش کوتاه 
به مقایسه تطبیقی مصرف بازی های ویدیویی در کشور بین سال های 1394-1398 بر اساس پیمایش های ملی بنیاد بازی های 
رایانه ای خواهیم پرداخت تا شاید نمایی بازتر از وضعیت مصرف گیم در ایران را فراهم کنیم. تعداد باالی گیمرها و رشد آن ها 
طی سال های گذشته و نیز شدت گرفتِن گیمینگ گیم های آنالین و استریمری و ورود زودهنگام نوجوانان به بدنه گیمرهای 
حرفه ای از جمله اتفاقات مهمی است که باید در مورد آن ها تأمل کرد. پدیده استریمینگ و نمایش زنده از نحوه بازی کردن 
یک گیم توسط بازیکنان، از جمله تحوالتی است که فرصتی برای دیده شدِن بازی های ایرانی از طریق گیمرهای معروف و 
همچنین ظرفیتی برای گسترش تفکر تولید و نقاد در بازی های ویدئویی فراهم می کند. به عالوه، ورود جدی تر زنان به حوزه 
گیم های ویدئویی در ایران و نزدیکی نسبت گیمرهای زن به مرد از جمله موارد دیگری است که توجه به ساخت بازی های 

دخترانه و زنانه را برای این قشر اجتماعی طلب می کند.

پدیدآورندگان :  مرتضی جمشیدی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1399
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    در پی طرح شکایت وزارت دادگستری آمریکا از شرکت گوگل به اتهام فعالیت های انحصار طلبانه، اریک اشمیت مدیرعامل 
پیشین گوگل در یک نشت مجازی به میزبانی وال استریت ژورنال در دفاع از عملکرد این شرکت، شبکه های اجتماعی 
را بلندگوی احمق ها و دیوانه ها نامید. این اظهارات او به سرعت در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها منعکس و سبب 
موضع گیری های مختلفی از سوی کاربران و منتقدین شد. اشمیت با سابقه نزدیک به دو دهه مدیریت اجرایی در شرکت گوگل 
و شرکت آلفابت به عنوان یکی از شخصیت های مهم فضای مجازی شناخته می شود. نگاهی به فعالیت های مختلف او در 
جایگاه های حساس بخش خصوصی و دولتی آمریکا به خوبی نشان می دهد که چرا اظهارات او اهمیت داشته و تا این حد شنیده 
می شود. گزارش حاضر به منظور بررسی چرایی این اظهارنظر ابهام آمیز، نگاهی به زندگی حرفه ای و سوابق اشمیت انداخته و 

منشأ این دیدگاه را مورد شناسایی قرار می دهد.

پدیدآورنده :  امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار :   1399

 شبکه های اجتماعی بلندگوی احمق ها!:
 تأملی بر سخنان اریک اشمیت 



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

129

به کارگیری 34 در  بررسی تحوالت 
اروپا در  ارتباطات  و  ــاوری اطالعات  متخصصان فن

    ظهور فناوری های جدید و افزایش سرعت دیجیتالی شدن که معموالً انقالب صنعتی چهارم نامیده می شود، تغییرات بزرگی در 
نحوه زندگی، کار و تعامل انسان ها با یکدیگر به وجود آورده  است. ICT در حال حاضر نیز منجر به تغییرات زیادی در الگوهای 
تولید و استخدام در اتحادیه ی اروپا شده است. بنابراین سیاست مداران، عالقه مند به بررسی تغییرات در روندهای استخدامی 
متخصصان این حوزه هستند. زیرا این تغییرات روی مزیت رقابتی کشورها از لحاظ توسعه، نصب و نگهداری فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی اثر می گذارند. در گزارشی که توسط کمیسیون اروپا ارائه شده است مروری اجمالی بر جدیدترین تغییرات 
در میزان تقاضا برای به کارگیری متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات در اروپا صورت گرفته است. در ادامه مشروح این 

گزارش تقدیم می گردد. 

پدیدآورندگان :  محمد مهدی رضاپور و حمیده قراخانی بنی
گروه : علوم و فناوری های نوین

سال انتشار : 1400
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35

   صنعت اینترنت ماهواره ای در حال گسترش است و وعده ی رشد اجتماعی و اقتصادی از طریق اتصال به اینترنت را به ما 
می دهد. اینترنت ماهواره ای که پیش از این به دلیل هزینه های عملیاتی و تأخیر زیاد و همچنین شکست زودهنگام شرکت هایی 
مثل تله دسیک کنار گذاشته شده بود، در سال های اخیر دوباره به عنوان جایگزینی برای کابل فیبر نوری مطرح شده که توسعه 
آن به انرژی و زمان زیادی نیاز دارد. شرکت های ارائه دهنده ی اینترنت ماهواره ای با بهره گیری از مجموعه ای از ماهواره  ها، 
دسترسی ارزان و پرسرعت به اینترنت را به مردم جهان وعده داده اند. این ماهواره های کوچک که به شکل انبوه تولید می شوند، 
هزینه ی تولید و میزان تأخیر کمتری دارند و امکان رقابت با سیستم های پهن باند را فراهم می کنند. در این گزارش پس از بیان 
مقدمه ای بر اینترنت ماهواره ای و فناوری های مورد استفاده در آن، مهمترین سرویس های اینترنت ماهواره  ای حال حاضر جهان 
معرفی شده و در ادامه اطالعاتی در رابطه با دو مورد از شرکت های بزرگ توسعه دهنده این فناوری ارائه می شود و در نهایت به 

بررسی چالش های مربوط به سرویس های اینترنت ماهواره ای و نتیجه گیری می پردازد.

اینترنت ماهواره ای:
وضعیت فعلی، چالش ها و فرصت ها

پدیدآورندگان :  محمد مهدی رضاپور و حمیده قراخانی بنی
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار : 1400
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امنیت سایبری36 اســتراتژی 
لیا استرا  2020  

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی 
و راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی 

کشور استرالیا در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

پدیدآورنده :  فرزانه اسکندریان
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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    مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی و 
راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی کشور 

دانمارک در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

استرارتژی امنیت سایبری و اطالعاتی
دانمارک

پدیدآورنده :  دکتر الهه سوفسطائی
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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برای محافظت سوئیس 38 ملی  ــتراتژی  اس
برابر خطرات سایبری در 

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی 
و راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی 

کشور سوئیس در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

پدیدآورنده :  فریده افشانی
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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39

    مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی و 
راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی کشور 

یونان در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

امنیت سایبری ملی  ــتراتژی   اس
یونان در 

پدیدآورنده : فرزانه اسکندریان
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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امنیت ملی سایبری 40 ــتراتژی  اس
کانادا در 

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی 
و راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی 

کشور کانادا در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

پدیدآورنده :فرزانه اسکندریان
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

136

41

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی 
و راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی 

کشور ایرلند در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

امنیت سایبری ملی  ــتراتژی   اس
یرلند ا در     

پدیدآورنده :  اسماعیل یزدان پور
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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امنیت ملی سایبری 42 ــتراتژی  اس
ژاپن در   

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی 
و راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی 

کشور ژاپن در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

پدیدآورنده : دکتر آیت حسینی
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در دست انتشار
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43

     مجموعه گزارش های سریع »استراتژی امنیت سایبری کشورهای منتخب« با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت فعلی و 
راهبرد امنیت سایبری کشورهای منتخب جهان، تدوین و گردآوری شده است. در این گزارش به بررسی موردی استراتژی کشور 

اسپانیا در حوزه امنیت سایبری پرداخته می شود.

امنیت سایبری ملی  ــتراتژی   اس
اسپانیا در     

پدیدآورنده : دکتر الهه سوفسطایی
گروه : مطالعات بین الملل

سال انتشار : در حال انتشار
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امنیتی ســازی فضای مجازی؛44
ناتو کار   دستور 

    اعضای پیمان آتالنتیک شمالی به تازگی در ژوئن 2021 در راستای بازطراحی و به روزرسانی راهبردهای دفاع سایبری در 
شهر بروکسل تشکیل جلسه داده اند. ناتو با شناسایی تهدیدات سایبری، به عنوان یک تهدید وجودی علیه امنیت جمعی اعضای 
اتحاد، دستور کار امنیتی جدید خود را معطوف به سازگاری اعضا با این فضای متحول قرار داده است. از همین رو، ناتو با 
به رسمیت شناسی فضای مجازی به عنوان یک بستر عملیاتی جدید در کنار آسمان، دریا و زمین، کشورهای این پیمان نظامی 
را موظف کرده است تا خود را برای انجام وظایف اصلی - که عبارت است از: دفاع جمعی، مدیریت بحران و همکاری 
امنیتی- آماده کرده و دفاع از زیرساخت های اینترنتی و مواجهه با تهدیدهای روزافزون فضای سایبر و حمالت سایبری را در 
دستور کار خود قرار دهند. این اقدامات، همگی در راستای پروژه ی امنیتی سازی فضای سایبری انجام گرفته است. گزارش 
حاضر، با بررسی نشست های امنیت سایبری که با توجه به اهمیت آن ها در سطح سران دولت های عضو ناتو برگزار می شود، 
خواهد پرداخت و با تحلیل مفاد اسناد و راهبردهای این اجالس ها، زوایای استراتژی امنیتی جدید ناتو در بعد سایبری و پیش زمینه 

نظری آن را معرفی می کند.

پدیدآورنده : امیرعباس رکنی 
گروه : مطالعات اخالقی

سال انتشار : در حال انتشار
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1

    فناوری های دیجیتال باعث ایجاد تعامالت و ارتباطات جدید در سراسر جهان شده است. زندگی دیجیتال بدان معنی است که 
ما می توانیم از دنیای فیزیکی فراتر رویم و همچنین بر تعامالت تمرکز کنیم، اجتماعی باشیم و امکانات جدید منطقه ای و جهانی 
را کشف کنیم. در گذشته تنها شهرها و شرکت ها به فناوری های قدرتمند دسترسی داشتند و تنها آن ها می توانستند به بواسطه 
فناوری ها راه حل هایی را متناسب با مشکالت گوناگون ارائه دهند اما امروزه همه افراد می توانند به این فناوری ها دسترسی 
داشته باشند و در حل مشکالت به عنوان شهروندانی نوآور سهیم باشند. از این رو وجود یک آینده دیجیتالی برای زندگی بشری 
محتمل و اجتناب ناپذیر است. پیش بینی می شود در سال 2040، برای اولین بار در تاریخ بشر، افراد به مجموعه گسترده ای از 
فناوری های شخصی، فراگیر و قدرتمند دیجیتالی دسترسی داشته باشند. در این شرایط سؤالی که مطرح می شود این است که 
چگونه این فناوری ها می توانند زندگی ما را تغییر دهند؟ تأثیر این فناوری ها بر آینده شهرها چیست؟ و این آینده برای شهروندان 
چگونه خواهد بود؟ مطالعه حاضر با تمرکز بر سه حوزه کار، آموزش و مراقبت بهداشتی به دنبال یافتن پاسخ سؤاالت فوق است.

پدیدآورنده : محمدرضا لطیفی 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

2040 دیجیتال  زندگــی 
ــت بهداش و  موزش  آ  ، ر کا ینده  آ  
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و مرگ رقابت2 انحصارات  اسطوره ســرمایه داری: 

   امروز، شهروندان آمریکایی در خصوص اغلب تصمیمات اقتصادی خود دچار نوعی توهم انتخاب هستند. این در حالی 
است که در عرصه هایی نظیر خدمات حمل و نقل هوایی و ریلی، خدمات بانکی، اینترنت، بیمه درمانی و مراقبت های 
درمانی، بیمه منازل، شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجوی اینترنتی یا حتی کاالهای مصرفی نظیر غالت، گوشت و 
خمیر دندان، تنها چند شرکت محدود برای انتخاب پیش روی آن ها وجود دارد. کتاب افسانه سرمایه داری توضیح می دهد 
که چطور اقتصاد آمریکا از شرایط باز و رقابتی فاصله گرفته و در هر یک از صنایع آن چند شرکت معدود با قدرت بازاری 
نتیجه تمرکز  از مطالعات تجربی نشان می دهد که  ارایه شواهد حاصل  با جمع بندی و  ایجاد شده است. کتاب  چشمگیر 
قدرت بازاری در آمریکا که عمدتاً از طریق ادغام شرکت های موجود ایجاد شده اند، افزایش نابرابری درآمدی و ثروتی بوده 
است. چرا که اکنون، کارکنان به نسبت شرایط رقابتی دستمزدهای پایین تری را دریافت می کنند و برای کاالها و خدمات 
قیمت های باالتری را می پردازند. همچنین، شرکت های انحصاری عرصه فعالیت برای شرکت های نوپا را تنگ کرده و از 

این طریق مانع ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز شده اند.

پدیدآورنده : دکتر امیر عزیزی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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1

    اینترنت مستقل روسیه، که به رانِت )RuNet( مشهور می باشد، عنوان یکی از برنامه های فدراسیون روسیه برای حفظ 
استقالل و تقویت حاکمیت خود بر فضای سایبر است. واژه رانِت پیش از این به منابع وب و خدمات اینترنتی در دامنه کشور 
روسیه، که شامل دامنه های .Ru و РФ می باشد، اطالق می شد. قانون گذاران روسی به تدریج از عنوان رانِت برای فضای 
اینترنتی تعریف شده در جغرافیای مرزهای فدراسیون روسیه و مناطق تحت نفوذ آن استفاده کرده اند.مبنای قانونی طرح اینترنت 
مستقل روسیه بر اساس قانون فدرال به شماره 7-608767 »در خصوص شرایط تضمین عملکرد ایمن و پایدار اینترنت در قلمرو 
فدراسیون روسیه« می باشد. این قانون در واقع اصالحاتی را بر روی قانون فدرال »در خصوص ارتباطات« و قانون فدرال »در 
خصوص اطالعات، فناوری های اطالعاتی و حفاظت از اطالعات« اِعمال می کند. پیش نویس این قانون در تاریخ 14 دسامبر 
2018 به دومای دولتی فدراسیون روسیه فرستاده شد و پس از تصویب در دوما و شورای فدراسیون در تاریخ 1 می 2019 به امضای 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، رسید.نویسندگان این الیحه قانونی آن را پاسخی به استراتژی امنیت سایبری 

ایاالت متحده می دانند که اخیراً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده، به تصویب رسیده است.

پدیدآورنده : دکتر محمد فرهادی 
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398

ــیه روس ینترنت ملی  ا قانون 



مجموعه آثار پژوهشگاه فضای مجازی

143

AI خوب2 ــک جامعه   ی برای  اخالقی  چارچوبی 
توصیه ها و  اصول  ــک ها،  ریس فرصت ها، 

    این یادداشت یافته های AI4People، ابتکار عمل یک  ساله ای که با هدف ایجاد بنیادهای یک »جامعه  AI خوب« طراحی 
شده است، را گزارش می دهد. ما فرصت ها و ریسک های مرکزی AI برای جامعه را معرفی می کنیم؛ ترکیبی از پنج اصل 
اخالقی عرضه می کنیم که موجب تقویت توسعه و پذیرش آن خواهد شد؛ و 20 توصیه  انضمامی- برای ارزیابی، توسعه، تشویق 
و حمایت از AI خوب- پیشنهاد می کنیم که در برخی موارد سیاست گذاران ملی یا فراملی می توانند مستقیماً آن ها را ُمتقبل 
شوند در عین حال که دیگر ذی ربطان می توانند دیگر موارد را بر عهده بگیرند. اگر این توصیه ها پذیرفته شوند، برای استقرار 

یک جامعه  AI خوب در حکم بنیادی استوار خواهند بود.

پدیدآورنده : یحیی شعبانی
گروه : مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سال انتشار :   1398
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3

    اینترنت اشیاء )IoT( یک الگوی مهم و رو به رشد با ابعاد فنی ، اجتماعی و اقتصادی است. از نظر اتحادیه اروپا، IoT یک 
مفهوم نوظهور است که شامل یک اکوسیستم از خدمات گسترده و دستگاه های متصل است. این فناوری ها به منظور همگرایی 
پویا با داده ها ، داده ها را جمع آوری ، تبادل و پردازش می کنند. IoT  چالش های امنیتی مهمی را دارد که باید برطرف شوند. 
پیاده سازی ها با چالش های امنیتی جدیدی همراه است که ، تهدیدات و خطرات زیادی را به دنبال دارد. حفاظت از توسعه اینترنت 
اشیا به محافظت از تمام سیستم های وابسته )دستگاه ها( از جمله ، بسترهای ابری و خدمات ، برنامه های کاربردی ابزارهای 
پشتیبانی و ... بستگی دارد. بررسی چالش ها و اطمینان از امنیت محصوالت و خدمات IoT یک اولویت اساسی است.
   یکی از نگرانی های اصلی تأثیراتی است که حمله از زمان توسعه اینترنت اشیا صورت گرفته باشد که ممکن است تهدیدهای 
مختلفی داشته باشد و می تواند امنیت، حریم خصوصی و امنیت مردم را به خطر بیاندازد. عالوه بر این از IoT به عنوان یک 

عامل حمله در برابر سایر زیرساخت های حیاتی می توان استفاده کرد. 

پدیدآورنده : مهندس نیلوفر کریمی آذر 

گروه : علوم و فناوری های نوین
سال انتشار :   1399

 IOT توصیه های امنیتی پایه برای 
در حوزه زیرساخت های اطالعاتی حیاتی
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 کتاب ها
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1

    زمین، دریا، هوا و فضا؛ و هم اکنون عرصه سایبری، به عنوان عرصه پنجم حکمرانی، حوزه  ای نسبتا جدید برای بسط قدرت و 
نفوذ در تعامالت منطقه  ای و بین  المللی کشورهاست. در مطالعه  ای که در کتب، متون علمی و نیز اسناد رسمی سایبری کشورها 
صورت گرفت، در مجموع بیش از هشتاد سند یا اعالمیه تبیین          کنندۀ دیپلماسی سایبری کشورها، استراتژی    های ملی، دوجانبه 
و چندجانبه منطقه ای و بین  المللی در ارتباط با دیپلماسی سایبری و رویکردهای جهانی به این مقوله شناسایی شده که همگی 

نشان  از درجه و اهمیت این موضوع در بازیگری منطقه  ای و بین  المللی در دیپلماسی نوین جهانی دارد.
   این کتاب پس از مطالعه جامع اقدامات و سازوکارهای منطقه ای و بین  المللی در ارتباط با دیپلماسی سایبری و نیز شناسایی 
مهمترین بازیگران این عرصه در سطوح ملی، بین المللی و بخش خصوصی، به ارزیابی و تحلیل دیپلماسی سایبری چند کشور 

از جمله آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، مالزی پرداخته است. 

پدیدآورندگان : دکتر عباس قنبری باغستان و دکتر عبدالحسین کالنتری
انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار :  1400

پنجم در عرصۀ  ــی  ن حکمرا
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در عصــر دیجیتال2 تولید خود  

    داستان »خود« که در عصر دیجیتال با سکوهای رسانه های دیجیتال و فناوری های تصویر برداری درهم تنیده شده است، با وجود 
همه پیچیدگی های ظریفش هنوز در حال بسط و توسعه است. »خود« به مثابه شکلی از ارزش که با عملکرد های ناپیدای وب 
آمیخته است، هم در خلق ارزش دخیل است و هم به منزله محتوا و کاال برای مخاطبان مصرف کننده انبوه و ویژه ایفای نقش 
می کند. »خود« در بحبوبه این فرصت ها برای اینکه بخشی از فرایند خلق ارزش و کاالیی شدن شود، همچنان عمیقاً زیبا گرایانه 
باقی مانده است و در موقعیت های مختلف روزمره اش مصرف می شود. در غنای مالمت آور زندگی روزمره، »خود« شکل های 
جدیدی از نگاه خیره عموم مصرف کنندگان را به اجرا می گذارند که در مورد دیگران و یکدیگر کنجکاو هستند. میل برای 
دیدن خودمان که توسط دیگران تأیید و مصرف می شود اقتصاد کاماًل جدیدی را تسهیل کرده است که طی آن »خود« به واسطه 
سکوهای رسانه ای جدید از نو متولد می شود؛ که در آنجا اشتراک گذاری و تأیید های اجتماعی »خود« یکه و تنها را به شکلی 

از تراکنش تبدیل می کند.

نوشته: یاسمن ابراهیم
مترجمان : دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی و دکتر حسین حسنی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار :  1400
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    آموزش مجازی به عنوان یک فناوري آموزشي جدید به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. این نوع از آموزش 
شرایطي را براي تحصیل در هر زمان و هر مکانی فراهم مي سازد. فراگیران از طریق این نوع یادگیري قادر خواهند بود بدون 
محدودیت زماني و مکاني، به حجم وسیعي از دانش و اطالعات دست یابند. به طور کلي این آموزش، شرایط را براي یادگیري 
همیشگي و مادام العمر نیز فراهم مي سازد. همچنین این نوع آموزش، امکان ارتباطات بین دانشگاهي و استفاده از آخرین 
دستاوردهاي فناوري و یافته هاي پژوهشي را ممکن مي سازد. از طرف دیگر حجم بازار آموزش در دنیا در حدود 10 تریلیون دالر 

است که از لحاظ اقتصادی توجه ویژه برنامه ریزان را می طلبد.

پدیدآورندگان : دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی و سید رسول حسینی
انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار :  1400

و فضای مجازی آموزش 
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اروپا4 دراتحادیه  ــایبری  امنیت س
ــت حکمرانی در سیاس پذیری  انطباق  و  تاب آوری 

    تردیدی نیست که گسترش فزاینده فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در سطح کشورهای اروپایی و همچنین پیگیری جدی 
اتحادیه اروپا در افزایش رشد و توسعه اقتصادی از بستر فضای دیجیتال و سایبر، امنیت اتحادیه را هم ردیف با امنیت سایبری آن 
کرده است؛ بدین معنی که هر عامل تهدیدزا برای امنیت سایبری اتحادیه اروپا و اعضای آن به مثابه تهدیدی برای امنیت سرزمینی 
و وجودی آن ها به شمار می آید. از همین روست که اتحادیه اروپا در دهه دوم سده جدید تالش مضاعفی برای تدوین و اجرای 
سیاست ها و راهبردها در خصوص امنیت سایبری اتحادیه داشته است. به رغم اهمیت موضوع امنیت و بخصوص امنیت سایبری 
اتحادیه اروپا، این مقوله چندان از سوی جوامع علمی غربی و ایرانی موردتوجه قرار نگرفته است که لذا تألیف و ترجمه این اثر 

با هدف تکمیل این خأل در هر دو جامعه مذکور انجام گرفته است.

نوشته : جورج کریستو
مترجمان : دکتر محمدرضا سعیدآبادی و محمود جوادی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار : در دست انتشار
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    ماهیت جهان گستر فضای سایبر موجب شده است که تهدیدات، چالش ها و مخاطرات آن نیز ماهیت بین المللی پیدا کند. 
در نتیجه طبیعی است که راهکارها و راهبردهای کالن مقابله با معضالت فضای سایبر نیز باید جهانی باشد. سازمان ملل متحد 
به عنوان سازمانی با مأموریت جهانی و صالحیت عام الشمول، از دو دهه قبل به این موضوع توجه نموده و ابعاد مختلف فضای 
سایبراز جمله امنیت، حکمرانی،حقوق بشر، حریم خصوصی و جرم را در دستور کار خود قرار داده است. ویژگی های خاص 
فضای سایبر و رقابت های پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل، مانع از آن شده است 
که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر و قاعده مند کردن فعالیت در این فضا، توفیق چندانی 
داشته باشد.تکثر ذی نفعان، حکمرانی برخی شرکت های داخلی در گستره بین المللی، تحدید و تضعیف نقش دولتها و فقدان 
نقش آفرینی واقعی جامعه بین الدولی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل فضای سایبر از دیگر عوامل  موثر در توسعه نیافتگی 

حقوق بین الملل فضای سایبر در بستر سازمان ملل می باشد.

پدیدآورندگان : دکتر نصراله سلطاني
انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار

ــازمان ملل متحد و س سایبر 
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تأثیر6 عملیات 
اطالعات فناوری  و  م شناختی  پایه علو  بر  در فضای مجازی  امروزین  نبردی 

    حوزه تأثیرگذارِی فضای مجازی چنان گسترده است که از اقبال کاربران به مصرف یک محصول و نشان تجاری، تا گرایش 
آنها به یک نهاد و تفکر سیاسی  و رأِی آن ها در انتخابات را در بر می گیرد. اطالعاتی که از فضای مجازی دریافت می کنیم و 
برهمکنش های اجتماعی که با دیگر کاربران در شبکه های اجتماعی داریم، به صورت فراینده و بیسابقه در شکل دهی ادراکات، 

افکار، احساسات و سپس باورها و قضاوت های ما تأثیر دارد.
عملیات تأثیر )نفوذ( تالشی سازمان یافته از سوی دولت ها و نهادها برای تاثیرگذاری در افکار عمومی به منظور نیل به اهداف 

استرتژیک خود می باشد.
    اثر حاضر با تکیه بر مفاهیم مطرح در علوم شناختی، ابعاد عملیات تأثیر و فرآیندهای شناختِی دخیل در آن را بررسی کرده 
است. همچنین با استناد بر پژوهش های متعدِد موجود در این زمینه، برخی نمونه های مطرح از عملیات تأثیر، از جمله عملیاِت 
منتسب به روسیه در جریان انتخابات آمریکا را بازبینی نموده است. دست آخر با بررسی شواهد موجود به این پرسش پرداخته 

شده که آیا عملیات تأثیر در حوزه فضای مجازِی ایران صورت می پذیرد و گستره آن چقدر می باشد.

پدیدآورنده : سید محمد مهدی فیروزآبادی
انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار
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    امروزه فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی نفوذ غیرقابل انکاری در همه ساحت های زندگی بشری پیدا کرده اند. آنچنان که 
تقریباً تمام حوزه ها از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ و روابط انسانی، تحت تأثیر آن ها قرارگرفته اند. درواقع، به دلیل همین 
تأثیرگذاری گسترده است که مباحث غیرفنی هوش مصنوعی نیز به اندازه مباحث فنی آن در جریان بوده و از اهمیت خاصی 
برخوردارند. کتاب حاضر، با گردآوری و ترجمه معتبرترین مقاالت مرتبط با حوزه هوش مصنوعی تالش می کند تا ضمن 
واکاوی ابعاد مختلف فلسفی، اجتماعی و اخالقی این حوزه پیشرو در فناوری های نوظهور و در حال توسعه، اثری آموزنده و 

الهام بخش را در زمینه مطالعات هوش مصنوعی فراهم نماید.  

هوش مصنوعی
و جامعه اخالق  فلســفه، 

پدیدآورنده : ابوطالب صفدری شربیانی
 نتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار
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روانشناســی فضای مجازی 8
دیجیتال فناوری هــای  و  افراد، جامعه  ء  مطالعه 

نوشته: مونیکا تی. ویتی و گری یانگ
مترجمان : مریم زینالی و سید حسین میرخلیلی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار : در دست انتشار

    روانشناسی فضای مجازی در واقع مطالعه افراد، جوامع، فناوری های دیجیتال و روانشناسی نحوه تعامل این افراد است. 
روانشناسی فضای مجازی از نظریه های روانشناسی برای توضیح نحوه تعامل افراد در فضای مجازی بهره می برد و همچنین 
توضیح می دهد که چطور این تعامالت بر زندگی عادی ما تاثیر می گذارند. این شاخه روانشناسی، روش جدیدی را برای تعریف 
»خود« و »جامعه« پیشنهاد می دهد. در این کتاب، تالش کرده ایم که وسعت و عمق روانشناسی فضای مجازی را پوشش دهیم، 

اگر چه با گسترش این رشته ممکن است همچنان حوزه های جدید و مهیجی به وجود بیاید. 
     هدف از این کتاب جمع آوری نظریات اصلی و تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه روانشناسی فضای مجازی است. این 
کار با در نظر گرفتن مشکالت و اتفاقات دنیای واقعی انجام می شود و اینکه چطور نظریات در این حوزه می توانند راه را برای 

درک بیشتر مسائل دنیای واقعی باز کنند.  
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نوشته : لوچیانو فلوریدی
مترجمان : دکتر مصطفی تقوی و فهیمه لسان غیبی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار : در دست انتشار

انقالب چهارم
نو شکل می دهد ز  ا ا  ر ــانی  انس واقعیت  اطالعاتی  ــپهر  چگونه س

     کتاب حاضر به این مسئله می پردازد که تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی  )فاوا( چگونه درک ما از خویشتن، ارتباط ما با 
یکدیگر، و همچنین چگونگی شکل دادن به دنیای خود و تعامل با آن را تحت تأثیر قرار می دهند. ]مثال هایی از تکنولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطی موجود عبارتند از:[ نانوتکنولوژی، اینترنت اشیا، وب 2.0، وب معنایی  رایانش ابری، بازی های مبتنی 
بر ضبط حرکت، نرم افزارهای گوشی های هوشمند، تبلت ها و صفحه نمایش های لمسی، مکان نما، واقعیت افزوده، همنشینان 
مصنوعی، پهپادهای بدون سرنشین، اتومبیل های بدون راننده، دستگاه های پوشیدنی کامپیوتری، چابگرهای سه بعدی، سرقت 
هویت، دروس آنالین، رسانه های اجتماعی، جنگ سایبری... . دلباختگان تکنولوژی و تکنولوژی گریزان یک سؤال واحد 

دارند: تکنولوژی بعدی چه خواهد بود؟ 
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ساالری10 مردم  و  اجتماعی  نه های  ــا رس

    در طول چند سال گذشته، دغدغه های گسترده در مورد آثار رسانه های اجتماعی روی مردم ساالری منجر به انفجار پژوهش در 
حوزه ها و گوشه های مختلف فضای دانشگاهی شده است. این کتاب اولین در نوع خودش است که با ترکیب آن  چه می دانیم، 
شناسایی چیزهایی که نمی دانیم و موانع پژوهش های آینده و برنامه ریزی برای پژوهش آینده، به بررسی این حوزه نوظهور 
بین رشته ای می پردازد. فصل ها که توسط پژوهشگران پیشرو نوشته شده اند مسائل اصلی - از اطالعات کاذب تا گفتار نفرت افکن 
تا تبلیغات سیاسی- را پوشش می دهند و پیشرفت های اخیر را در بافت سؤاالت کلیدی سیاست گذاری قرار می دهند. به عالوه 
این کتاب پیشنهادهای اصالح موجود را احصاء می کند تا به تهدیدهای درک شده رسانه های اجتماعی برای مرد م ساالری بپردازد.

نوشته: ناتانیل پریسلی و جاشوا ا.تاکر
مترجمان : گروه مترجمان به سرپرستی دکتر حسین مطلبی کربکندی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار : در دست انتشار
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    به موازات توسعه فناوری، ابعاد رفتار کاربران و همچنین پیامدهای استفاده آنها از اینترنت و شبکه های وابسته به آن نیز 
روز به روز پیچیده تر و گسترده تر می شود. اگر تا چندی بیش صرفا بحث »استفاده« و یا »عدم استفاده« از اینترنت یا »عضویت«  
یا »عدم عضویت« در شبکه های اجتماعی مطرح بود، امروزه جامعه و به طور خاص طیف وسیعی از کاربران در بین حجم انبوهی از 
موضوعات و مسائل فنی با آثار و پیامدهای فراوان و طوالنی مدت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی همچون »اثرات استرایسند«، 
»الگوریتم پروتکل های اینترنتی«، »واقعیت رمزگذاری پایان-به-پایان«، »دارک  وب«، »فیلترینگ حبابی«، »حقوق دیجیتال«، 
»حق فراموش شدگی«، »آستروتورفینگ و شهرت جعلی«، » فناوری نظیر  به  نظیر«، »دستکاری یا سرقت اطالعات« و ده ها مقوله 

فنی، حقوقی و ارتباطی دیگر آشکارا سردرگم و رها شده است. 

پدیدآورندگان : دکتر عباس قنبری باغستان و راهله میالنی
انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : در دست انتشار

انتقادی نگاه  و  رســانه ای  سواد 
ینترنت ا درباره  اسطوره   50
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یی 12 اجرا اهنمای  ر
پلتفرم ــه  ب مثا به  دولت 

نوشته: ریچارد پوپ
مترجمان : مهدی یخچالی و محمد واثقی بادی

انتشارات  پژوهشگاه فضای مجازی
سال انتشار : در دست انتشار

     دولتی را در نظر بگیرید که بر مبنای اشتراک اجزاء، APIها، استانداردها و مجموعه داده ها، سازماندهی مجدد گردد. این 
راهنما تالش دارد بینش عمیق تری نسبت به مفهوم دولت به مثابه پلتفرم ارائه نماید؛ عبارتی که این روزها برای توصیف رویکرد 
جدید به ارائه خدمات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. این کتاب، پیشنهادها و راهنمایی های عملی برای توسعه پلتفرم های 
دولتی ارائه می دهد؛ راهنمایی هایی که بتواند موجب از بین رفتن سیلوهای سازمانی، صرفه جویی در هزینه ها و تغییر در نوع 
خدمات دولتی گردد. مطالعه این کتاب به دست اندرکارانی که به دنبال راه هایی برای پیاده سازی رویکرد پلتفرمی در دولت 
هستند از جمله سیاست گذاران، مدیران دولتی، مدیران محصول،  مهندسان نرم افزار، طراحان سرویس، دانشمندان داده و غیره 

پیشنهاد می شود.
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بخش سوم

 گزارش های
کارشناسی
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1

    گزارش رهاشدگی فضای مجازی، به بررسی وضعیت و چالش های موجود در حوزه های پیام رسان ها، اطالعات و اخبار 
جعلی، تبلیغات، اوقات فراغت،صوت و تصویر فراگیر، قمار، رمزارزها، کالن داده ها، شبکه ملی اطالعات و امنیت، پرداخته 

و راهکارهای موجود برای رفع این چالش ها را تبیین می نماید.

 انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1400

شدگی رها 
مجازی فضای 
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یران دیجیتال2 ا

    اگرچه فضای مجازی حاوی تهدیدهایی در عرصه های مختلف است، اما امکانات و فرصت های بی نظیری را نیز برای حل 
و رفع چالش ها و مسائل جوامع انسانی در اختیار قرار داده است که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه و مواجهه فعال و خردمندانه 
با تحوالت سریع و شتابنده آن، و بیشینه کردِن فرصت ها و کمینه کردِن تهدیدهای آن می توان کثیری از مشکالت کشور را 
برطرف نمود. خصوصاً اینکه، برخی از چالش ها و مسائل کشور به حدی از پیچیدگی رسیده است که حل و رفع آن ها بدون 
تحول اساسی مقدور نخواهد بود و دولت به عنوان اصلی ترین و مهم ترین رکن و بازیگر نظام حکمرانی کشور، نقش ویژه ای در 
فعال سازی ظرفیت های فضای مجازی در راستای این تحول برعهده دارد.  این گزارش شامل مهم ترین چالش ها و مسائل کالن 

کشور در حوزه های مختلف به همراه راهبردها و راه حل های برآمده از 
    ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی می باشد که با اتکا به گزارش های معتبر سازمان ها و نهادهای گوناگون  و نیز کمک 
همه نخبگان و صاحب نظران این حوزه به ویژه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است تا بتواند به اداره کشور و 

معیشت و رفاه جامعه کمک کند.

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1400
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    گسترش فزاینده فضای مجازی در زندگی بشر امروزی امری غیرقابل انکار است و تقریباً تمامی ارکان جامعه کنونی را متحول 
و دگرگون کرده است. به طوری که می توان سخن از شکل گیری عصر و تمدنی نوین راند که برآمده از همگرایی فناوری های 
نوظهور )فناوری نانو ، زیستی ، اطالعات ، شناختی  و کوانتوم ( افق جدیدی را برای جوامع معاصر گشوده است. افقی که 

به طور مرتب و مستمر باید از طریق نهادهای علمی و سیاست گذار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
و   تصمیم گیری  سیاست گذاری،  برای  کانونی  نقطه  عنوان  به  مجازی  فضای  ملی  مرکز  و  عالی  شورای  میان،  این  در      
هماهنگ کردن دستگاه ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی کشور، که از جمله وظایف مهم آن، رصد مداوم این تحوالت 
در جهت مواجهه فعال و خردمندانه با آنهاست؛ درصدد بوده تا تصویری نسبتاً منقح از روندها، چالش ها، فرصت ها و اقدامات 
انجام شده برای فضای مجازی کشور ارائه دهد. در همین راستا، گزارش حاضر تالش می کند تا با توصیف و تبیین وضعیت 

حکمرانی فضای مجازی ایران و جهان چنین تصویری را ترسیم کند. 

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1399

ــی فضای مجازی  ن گزارش حکمرا
و جهان  یران  ا  
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1 پیوست 

و شناســایی فرصت ها مواجهه  تحلیل ســناریوهای 
در فضای مجازی .ا  تهدیدهــای ج.ا و     

    گزارش حاضر در سه فصل به پروژه شناسایی فرصت ها و تهدیدها و تحلیل سناریوهای مواجهه با فضای مجازی جمهوری 
اسالمی می پردازد. فصل اول به طرح مفهومی و تکنیکال پروژه اختصاص دارد. در طرح مفهومی پروژه اهداف غایی و نتایج 

مورد انتظار از پروژه تعیین می شود و در طرح تکنیکال چگونگی تحقق اهداف پروژه پژوهشی طرح ریزی می شود.
     در فاز طراحی پروژه، دو مسیر موازی به انجام رسید. از سویی مبتنی بر شش منبع، لنزهای نظری که اساس پیش فرض ها و 
نظریات الزم برای شناسایی سناریوهای مواجهه و فرصت ها و تهدیدها را فراهم می آورند به دست آمد و از سویی دیگر، بازیگران 

فضای مجازی کشور که بایستی تحلیل مسئله از نگاه ایشان صورت پذیرد، شناسایی شد.
     فصل دوم که به گزارش فاز اجرایی پروژه اختصاص دارد، ابتدا ساختار کالن مسائل فضای مجازی کشور را در چهار عرصه    
زیرساخت، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حفاظت و نهایتاً حکمرانی فضای مجازی و با 38 مسئله اصلی گزارش می کند و نهایتاً 
بر اساس استراتژی های تحلیل خط مشی، لنزهای نظری را در تحلیل بازیگران و مسائل فضای مجازی کشور به کار می گیرد. 

ماحصل فاز اجرای پروژه، تحلیل 495 مسئله در 45 قلمرو مسئله است.
     فصل سوم از این گزارش به تفصیل اسناد پشتیبان را ارائه می نماید.

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1399
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     در این گزارش، با استفاده از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه ای، وضعیت حکمرانی فضای مجازی در یازده کشور منتخب 
شامل: چین، روسیه، آلمان، فرانسه، استرالیا، ترکیه، لهستان، هند، مالزی، عربستان و کره جنوبی درسه سطح الف( شناسایی 
و  ایده ها  شناسایی  و ج(  تعیین شده  اهداف  و  اجرایی  رویه های  برنامه ها،  شناسایی  اسناد سیاستی، ب(  و  مسئول  نهادهای 

رویکردهای اصلِی پیشران اقدامات در سطح ملی و بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1399

2 پیوست 
ــناریوی حکمرانی فضای مجازی بررسی س  

 کشورهای منتخب
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63 پیوست 
اســالمی فضای مجازی پیشینه مطالعات   

     با گسترش روزافزون قلمروهای دنیای مجازی در عصر حاضر، ضرورت پرداختن به پژوهش های اسالمی در عرصه فضای 
مجازی بیش از پیش احساس می شود. هرچند دغدغه مندان این فضا تا به حال تالش های تحسین برانگیزی کرده  و برخی دست 
به قلم شده و آثاری از خود بر جای گذاشته اند؛ اما هنوز در این عرصه با فقر مطالعات اسالمی مواجهیم. آنچه در این بین ضروری 
به نظر می رسد جمع آوری آثاری است که تا به حال محققین حوزوی و دانشگاهی در این حوزه به رشته تحریر درآورده اند. 
روشن است تا زمانی که با پیشینه ی پژوهش های اسالمی فضای مجازی آشنا نباشیم قادر به تولید آثاری در سطوح باالتر نخواهیم 
بود؛ چرا که آثار اولیه و بدون سابقه نوعاً ابتدایی بوده و از عمق کمی برخوردار می باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر به 
جمع آوری تمامی این آثار پرداخته و تالش کرده تا با ارائه ی گزارشی جامع از آن ها، مدیران و سیاست گذاران پژوهشی را در 

مسیر اتخاذ تصمیمات دقیق تر یاری نماید.

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار : 1399
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    شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و  هماهنگ کردن 
دستگاه ها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی کشور، درصدد بوده تا تصویری نسبتاً منقح از روندها، چالش ها، فرصت ها و 
اقدامات انجام شده برای فضای مجازی کشور ارائه دهد. در همین راستا، گزارش حاضر تالش می کند تا با توصیف و تبیین 
وضعیت حکمرانی فضای مجازی ایران و جهان چنین تصویری را ترسیم کند. این گزارش با صرف صدها نفر-ساعت فعالیت 

کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد نخبگانی، تهیه و تدوین شده است.

4-7 پیوست 
دیدگاه ها ــنامه، تحلیل  پرسش  
اســالیدها  تحلیل مقاالت، 

انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی

سال انتشار: 1399







بخش چهارم

 گزارش های
اســالمی  دفتر مطالعات 
رتباطات حوزوی ا و  
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    بیش از چند سال از آشنایی جامعه ایرانی با مقوله رمز ارزها نگذشته و همچون دیگر فناوری های وارداتی، باید ابعاد مختلف 
آن از سوی نهادهای تصمیم گیر، تصمیم ساز و فعاالن حوزه مربوطه بررسی شود. بالک چین، فناوری جدیدی است که تحول 
شگرفی در ارائه خدمات مالی و فناوری های مالی رقم زده است. این تحول چنان بنیادی است که در صورت ادامه حضور این 
فناوری در عرصه جهانی، ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام نقاط جهان، از سطح محلی تا بین المللی، تاثیر عمیقی

خواهند پذیرفت تا جایی که یکی از رویدادهای متصور برای استفاده بهینه و پیاده سازی کامل آن، ایجاد یک سیستم حاکمیتی 
و قضایی فراملی است که تمام کشورهای جهان می بایست از آن تبعیت کنند.

   این اثر، گزارِش کتاب »Blockchain fintech and islamic finance« )باک چین، فین تک و امور مالی اسالمی( 
می باشد که منبعی بسیار ارزشمند برای پژوهشگرانی است که به دنبال درک جامعی از موضوعات طرح شده در فناور ی های 
مالی نوپدید هستند. آشنایی با موضوع فوق و جایگاه آن، سبب کمک به شناخت بهتر ابعاد فقهی این پدیده ها و کسب دانش 

الزم برای ویرایش آن ها، منطبق بر نظر اسالم می شود.

پدیدآورنده: صادق مهدیان 
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398

بالک چین،  فین تک و امور مالی اسالمی 
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2)1 ( سیاست های کالن شــرعی در فضای مجازی 
ادله شرعی از  آن ها  ــتنباط  اس و اصول   سیاست های شرعی 

تعبد حاصل شده  اند و  از  اما تکالیفی که صرفاً  بیانگر تکالیف  اند؛  از مجموعه احکامی است که     فقه فردی، متشکل 
سیاست  هایی که   احکام را تحت یک نظام گردآورد، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. این امر سبب شده  که در مواجهه 
با پدید ه  های جدیدی مانند فضای مجازی، آن را به  سان موضوعاتی ببینیم که مکلف باید در مواجهه با آن  ها، تکالیف خود 

را رعایت کند.
   رجوع به منابع معرفتی شریعت نشان می  دهد که آموزه  های شریعت بیش از این احکام است و نظامی خاص در آن وجود 
دارد. این نظام با آموزه  هایی که جهت  گیری  های کلی احکام شرعی را نشان می  دهد به دست می  آید که در این اثر از آن با 

عنوان »سیاست  های شرعی« یاد شده است.
    این مقاله در دو بخش نگارش یافته است: در بخش اول، به ماهیت وکارکرد این سیاست  ها پرداخته شده و در بخش دوم 

ادله وجود آن ها در شریعت مورد بررسی قرار گرفته است.

پدیدآورندگان:  ابوالحسن حسنی و رضا حاج حسینی 
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398
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    در دنیای مدرن با گسترش سطح ارتباط و تاثیرگذاری تکنولوژی هوش مصنوعی بر زندگی بشر، پاسخگویی به موضوعات 
و مسائل فقهِی حاصل از این اثرپذیری، ضرورتی انکارناپذیر است. اما قبل از کشف پاسخ، داشتن دید و تصویری کلی از 
موضوعات و مسائل فقهی مرتبط با عرصه هوش مصنوعی بسیار مهم است؛ مسائلی همچون حکم فقهِی گسترش فناوری های 
بررسی عملکردهای  انسان نما،  ربات های  به  انسانی  انتقال کارکردهای  فقهی  تکنولوژی هوش مصنوعی، حکم  به  مربوط 
مجرمانه ربات ها در ارتکاب جرائم، تجاوز به حقوق افراد و یا گسترش ناهنجاری ها، طرح مالحظات شرعی و فقهی در استفاده 
از فناوری های جدید حوزه هوش مصنوعی در عرصه های قضایی، پزشکی، سیاسی و اجتماعی، دولت الکترونیک، تجارت های 

الکترونیکی و بانکداری الکترونیک، از مطالبی است که اثر حاضر بدان پرداخته است.

پدیدآورنده: روح ال... شمسی کوشکی  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398

نظام موضوعات، مســائل و کاربردهای فقهی تکنولوژی 
هوش مصنوعی
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نظام موضوعــات فقه فضای مجازی4

   کتاب »نظام موضوعات فقه فضای مجازی « اثر حجت االسالم ابوالحسن حسنی به همت دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات 
حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در 54 صفحه منتشر شد.

   در این درختواره، موضوعات موضوعات مربوط به فضای مجازی در چند بخش تدوین شده است. بخش اول، معرفی فقه 
به فضای  الگوهای مفهومی فقهی مربوط  به شناسایی  پیرامونی است. بخش دوم درختواره  فضای مجازی و برخی مسایل 
مجازی اختصاص دارد و موضوعاتی را برای تحقیق عرضه کرده تا از جوانب مختلف موضوعات مربوط به فضای مجازی 
بررسی شود. در بخش سوم مفهومی جدید به نام سیاست های کالن شرعی در عرصه ی فضای مجازی مطرح می شود. این 
عنصر جدید مقوم فقه نظام است و مالکاتی برای تصمیم گیری شرعی در مواجهه با فضای مجازی به دست می دهد. در بخش 
چهارم اصول و قواعد فقهی مربوط به فضای مجازی بررسی می شود. بسیاری از این اصول و قواعد، فی حد نفسه اختصاص 
به فضای مجازی ندارند، اما با توجه به ویژگی های فضای مجازی این قواعد ممکن است صورت دیگری پیدا کنند و دست کم 

نحوه تطبیق این قواعد بسیار متفاوت از فضای واقعی خواهد بود.

پدیدآورنده: ابوالحسن حسنی 
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398
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    ارزهای رمزپایه پدیده نوظهوری است که می تواند جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده و به یقین دارای 
ابعاد شرعی، قانونی و حقوقی است؛ از این رو می تواند موضوع حکم شرعی واقع  شود.

    در فرودین 1398 )16 و 17 آوریل 2019( اجالسی اسالمی، تحت عنوان »العمالت االفتراضیه فی المیزان؛ بررسی ارزهای 
رمزپایه« با مدیریت دانشگاه »شریعت و مطالعات اسالمی شارجه« در امارات برگزار شد و شرکت کنندگان در آثار خود به بررسی 
ابعاد فقهی این ارزهای نوپدید پرداختند. 37 مقاله برتر این اجالس در کتابی بالغ بر 980 صفحه با عنوان »وقائع المؤتمر العمالت 

االفتراضیه فی المیزان« به چاپ رسید.
    در اثر پیش رو، 37 مقاله برگزیده در این اجالس بررسی شده و گزارش مختصری از هر یک آن ها ارائه گردیده است. 
نگارندگان، این اثر را در دو باب تدوین کرده اند؛ در باب اول نگاهی آماری به مقاالت این اجالس داشته و در باب دوم گزارش 

کوتاهی از هر یک از مقاالت ارائه کرده اند. این اثر به زبان عربی نگاشته شده است.

پدیدآورندگان: سعید مهدیان و محمود رفیعان  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398

العمالت االفتراضیه فی المیزان
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ایران6 در  رمزارزها  و  ــی پژوهش های بالکچین  وضعیت شناس
اســالمی( بر پژوهش های  )با تمرکز   

    بی تردید اقتصاد همواره یکی از مهم ترین عرصه های زندگی اجتماعی بشر بوده و هست. اما زمانی اهمیت این عرصه بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرد، که با دریای فناوری های روز تالقی کند. حوزه پول مجازی و رمزینه ارزها نمونه های روشن از 
تالقی اقتصاد و فناوری است که در صورت موفقیت، شکوفایی بی نظیری در حوزه های مالی- اقتصادی دنیا ایجاد خواهد کرد.

اما در فرض غلبه نقاط تاریک و منفی، به شکل جبران ناپذیری، زندگی عموم مردم را به سقوط خواهد کشانید. آنچه در این 
برهه مهم ضروری می نماید، بررسی های دقیق فنی، اقتصادی، حقوقی و دینی، در مورد رمزارزها و فناوری مادر آن، یعنی 
زنجیره بلوکی و دفتر کل توزیع شده می باشد. اثر حاضر با این ایده که اولین گام یک محقق، شناخت آن چیزی است که 
محققین سابق به آن دست یافته اند، به تحلیل و بررسی وضعیت موجود پژوهش در حوزه ی پول مجازی و بالکچین با رویکرد 
اسالمی اقدام کرده است. گزارشی که این اثر از وضعیت پژوهش های موجود به دست می دهد، پله ی آغازین خوبی برای 

محققین، فعاالن حوزه پول مجازی و مهم تر از همه، سیاستگذاران پژوهشی حوزه ی پول مجازی خواهد بود.

پدیدآورنده:  سید علی اکبر فال اسیری 
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398
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    فناوری زنجیره بلوکی با تمام خصائص و کاربردهایش )خصوصاً مقوله رمزارزها( - مانند هر مسأله نوپدید دیگری- قطعاً دارای 
اثرات و ابعاد فقهی و شرعی می باشد و می تواند موضوع حکم شرعی واقع شود. فقه، عالوه بر پاسخ گویی به مسائلی که پیرامون 
این پدیده ایجاد شده، موظف است برای رفع بسیاری از چالش ها و گره هایی که در خصوص کاربردهای این فناوری پدید آمده 

به ارائه را ه کار بپردازد.
    ارائه نظام موضوعات و مسائل فقهی پیرامون فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، آن چیزی است که دراین آثر بدان پرداخته  

شده است. در اثر حاضر   بیش از صد مسأله فقهی استخراج گردیده و در قالب 6 فصل ارائه شده است.

پدیدآورنده:  روح ال... شمسی کوشکی  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398

رمزارزها و  بلوکی  ــائل فقهی فناوری زنجیره  مس
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ــورهای اسالمی8 رمزارزها در کش و  وضعیت بالک چین 

    بالکچین یا زنجیره بلوکی، فن آوری خالقانه ای در دنیای پیچیده فضای مجازی است که پس از آمیخته شدن با مفهوم 
»اقتصاد«،  »بانکداری«،  »شبکه«،  الکترونیک«،  »ارتباطات  قبیل  از  پایه  مفاهیم  فهم  حدودی  تا  »رمزارز«  نام  به  دیگری 

»امنیت داده«، »مدیریت داده ها« و... را در این حوزه دستخوش تغییراتی کرده است.
   اثر حاضر درصدد بیان خالصه ای از وضعیت بالکچین و ارزهای رمزپایه در برخی از کشورهای اسالمی پیشتاز در این امر 
است. این کشورها عبارتند از: امارات، قطر و مالزی. همچنین از آنجایی که عربستان کشوری اسالمی- سنتی است و مورد 

توجه دنیای اسالم می باشد به این لیست اضافه شده است.
   دانستن واکنش دولت های اسالمی، علما و اندیشمندان جهان اسالم در مواجهه با بالکچین و ارزهای دیجیتال از آن جهت 

اهمیت پیدا می کند که می تواند سهم بسزایی در فهم فقهی و تخصصی این موضوع داشته باشد.

پدیدآورنده:  محمود رفیعان  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1398
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    مدیریت فضای مجازی همواره یکی از دغدغه های مسئوالن و خانواده ها بوده است؛ چرا که اگر فن آوری های ارتباطاتی به 
درستی شناخته و مدیریت نشوند پیامدهای منفی بسیاری برای همگان خواهند داشت. هرچند مدیریت این فضا در همه زمان ها 

ضروری بوده و هست اما با درگیر شدن دنیا با بحران ویروس کرونا، ضرورت آن صدچندان شده است.
    این مقاله با توجه به روی آوری بی سابقه خانواده ها به فضای مجازی - به دلیل الزامات و نیازهای پیش آمده در وضعیت کرونایی 
از قبیل: تحصیل، دید و بازدید، خرید و فروش، نیایش و عبادات مجازی و غیره - ابتدا از ضرورت افزایش سواد رسانه ای مسئوالن 
و خانواده ها سخن گفته و در ادامه به ویژگی هایی از ابعاد رسانه ها همچون تغییر اساسی در نظام ارتباطات اجتماعی، ویژگی های 
منحصر به فرد فن آوری ارتباطات، خطرات اعتیاد رسانه ای و مالک های توسعه، تهدیدها و چالش های فضای مجازی پرداخته 

است. همچنین به ضرورت سالمت ارتباطی و نقش دین، خانواده و نهادهای حکومتی در حفظ و تداوم آن اشاره کرده است.

پدیدآورنده:  حجت ال... بیات   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399

و نقش خانواده  ــی  کرونای  وضعیت 
در مدیریت فضای مجازی
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سیاست های کالن شــرعی در فضای مجازی )2(10
در فقه فضای مجازی ــعه عقل   سیاست توس

   در نظام معرفتی اسالم، عقل، برترین جایگاه را دارد؛ در آثار برخی فقیهان، حفظ عقل جزء مصالح عالیه )برتر( شرعی به 
شمار آمده است، بدون آنکه تحلیل روشنی از این مصلحت ارائه شود. کتاب حاضر که در چارچوب فقه نظام نگاشته شده، 
به جای مفهوم »مصلحت حفظ عقل«، از »سیاست توسعه عقل« سخن می گوید. بر این اساس، مسأله این تحقیق، تبیین فقهی 

سیاست توسعه عقل با نگاه به تعینات آن در فضای مجازی بوده است.
   در ابتدا با بررسی تاریخی نگاه فقیهان به عقل در فقه و اصول فقه، تصویری از نگاه آنان به عقل را ارائه شده و در ادامه 
با تحلیل مفهوم عقل و آیات و روایات مربوطه، عقل را معناشناسی کرده و نسبت آن با جنون و جهل بررسی شده است.

نگارشگران در نهایت با نگاه به ادله نقلی و تحلیل آن ها، مفهوم توسعه عقل و سیاست توسعه عقل را تبیین و این سیاست را 
به عنوان یک سیاست کالن شرعی کرده است و اجماال آن را بر مسائل فضای مجازی داده است.

پدیدآورنده:  ابوالحسن حسنی  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399
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   امروزه با پیشرفت  های چشمگیر و روزافزون سطوح کاربردی فناوری »هوش مصنوعی«، سیستم های مجهز این فناوری، 
عملکردی شبیه عملکرد ذهن انسان دارند که در آینده نزدیک، این قرابت عملکردی بیش از پیش خواهد بود. فناوری یاد شده 

در حل بسیاری از معضالت و خواسته های پیچیده بشر، نقش آفرینی مؤثری دارد.
   در همین راستا، اندیشمندان عرصه معارف اسالمی به دنبال راه کارهایی برای استفاده از قابلیت های این فناوری در حل مسائل 
دینی هستند. مهم ترین سؤالی که ممکن است به ذهن پژوهشگران این حوزه خطور کند این است که آیا با توجه به پیشرفت های 
چشمگیر فناوری های حوزه هوش مصنوعی در عصر کنونی، می توان برای این فناوری، کارکردی شبیه کارکرد ذهن فقیه در 
جریان فرایند استنباط معارف و احکام دین تعریف کرد؟ آیا نتایج استنباط فناوری هوش مصنوعی، حجیت شرعی خواهد داشت؟ 
پیش از پاسخ به این سؤال، پرسش مهم تر این است که اساساً مصادیق کاربردی استفاده از این فناوری در طول فرآیند اجتهاد کدام  اند؟

   در اثر حاضر نویسنده کوشیده به طرح مسائلی حول مسئله نخست - و نه پاسخ به آن- و نیز ذکر مصادیق کاربرد هوش مصنوعی 
در عرصه های مختلف فرآیند اجتهاد بپردازد.

پدیدآورنده:  روح ال... شمسی کوشکی    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399

فناوری  کاربردهای  و  ــائل  نظام مس
اجتهاد در  هــوش مصنوعی 
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و فضای مجازی12 زنان  ــی پژوهش های  وضعیت شناس

    در دنیای امروز، فضای مجازی تأثیر بسزایی در زندگی انسان ها دارد و روز به روز با توسعه علم و فناوری اطالعات، بر اثرگذاری 
آن افزوده می شود. با علم کامل و دقیق بر فضای مجازی می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. بخش مهمی از جامعه 
هدف فضای مجازی، زنان هستند و به همین دلیل، مطالعه و پژوهش در حوزه زنان، با توجه به نقش ایشان در خانواده و 

جامعه، اهمیت ویژه ای دارد.
   در اثر حاضر نویسنده ابتدا در صدد جمع آوری، بررسی و مطالعه آثار پژوهشی و تحقیقات گذشته برآمده است و ماحصل 

آن، استخراج شاخص های ساختاری، محتوایی، پوشش زمانی، جنسیت و مرکز آموزشی این پژوهش ها است.

پدیدآورنده:  فاطمه کریمی دردشتی   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399
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   در عصر کنونی که به عصر ارتباطات شهرت دارد بسیاری از فعالیت های انسان ها در بستر فضای مجازی تعریف شده که به 
سرعت نقل و انتقال اطالعات و مبادالت در زمینه های مختلف کمک کرده و همین امر سبب بروز مسائل و نیازهای جدیدی 
در دایره نظام تکلیفی و حقوقی انسان شده است. یکی از این مسائل بررسی فقهی رمز ارزها و تجارت الکترونیک است که با 
توجه به گسترش روزافزون آن و کثرت پرسش های مکلفین باید به طور جدی و محققانه توسط علما و مراجع معظم شیعه مورد 

بررسی جامع و کامل قرار بگیرد.
   در فروردین 1398 ]16 و 17 آوریل 2019[ با مدیریت دانشگاه شریعت و مطالعات اسالمی شارجه اجالسی با نام »العمالت 

االفتراضیه فی المیزان« در امارات برگزار شد که اثر حاضر، خالصه مقاالت منتخب ارائه شده در این اجالس است.
   این کتاب به خالصه آرای فقهی رمزارزها، دالیل حرمت و حلیت و چالش های سیاسی،اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آن  
از دیدگاه اندیشمندان مذاهب اربعه اهل سنت می پردازد که کمک شایانی جهت فهم مبانی فقه مقارن، بررسی تطبیقی و نقد 

نظرات آنان می کند.

پدیدآورندگان:  سعید مهدیان، محمود رفیعان   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399

پایه رمز  ارزهای  بررسی 
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از منظر فقهی14 ــازی  مالکیت در فضای مج

   مهم ترین تحول زندگی انسان  ها در عصر حاضر، پیدایش فضای مجازی بود که شاهد گسترش و فراگیری آن در تمام ساحات 
بشری هستیم. این پیشرفت در کنار خود مسائل و پرسش های جدیدی را به وجود آورد که حتی می  توان آن را در قالب نظام 
مسائل فضای مجازی گردآوری کرد؛ یکی از این پرسش  ها »مالکیت در فضای مجازی« است. این مسأله به عنوان یکی از 
مسائل بنیادین حقوقی باید از منظر شرعی و اسالمی مورد بررسی قرار بگیرد که این پژوهش در پی تبیین و تعریف آن است.

   پژوهشگر در بخش اول کتاب به بیان مفاهیم بنیادی فقهی نظیر مالیت، مالکیت و حق، پرداخته و مبانی کلی آن را از دیدگاه 
فقها بررسی کرده و سپس به تحلیل و تفصیل آن به صورت تخصصی در فضای مجازی پرداخته است.

   وی در بخش دوم به واکاوی مفهوم »شی مجازی« پرداخته و سپس نحوه مالکیت اشیاء را از جهات مختلف مورد بررسی قرار 
داده است؛ مالکیت اشیاء، هویت و محیط، نحوه مالکیت معنوی، مالکیت بر اپلیکیشن  ها و پلتفرم  ها و مالکیت بر پول در فضای 

مجازی از مهم  ترین قسمت های این بخش می باشد.
   مؤلف در بخش پایانی کتاب، مبتنی بر دو مقدمه قبلی به جمع  بندی و نتیجه گیری می  پردازد و مفهوم جدیدی را با نام »مالکیت 

تو در تو« ابداع می کند که شامل بخشی از مالکیت  ها در فضای مجازی می باشد.

پدیدآورنده:  ابوالحسن حسنی    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1399
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   فضای مجازی، با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند هم منبع تهدید باشد و هم ابزار قوت. با توجه به نفوذ این فناوری در 
زندگی انسان امروز، هر کس بتواند در این فضا قوی تر ظاهر شود، در دنیای واقعی نیز قوت بیشتری خواهد داشت. نویسنده در 
این پژوهش تالش کرده است با رویکردی عقالنی وحیانی به پرسش هایی مانند »این قوت چه معنایی دارد؟«، »چه مؤلفه های 

دارد؟« و »با چه اسبابی به دست می آید؟« پاسخ دهد. 
   نویسنده در ابتدا به مفهوم شناسی قوت و قدرت پرداخته و سپس به صورت تخصصی ماهیت قوت در فضای مجازی را بررسی 
کرده است. این قوت توانایی تغییر اراده ها و جهت دهی به آن ها به سمت مقاصد عالیه ی شریعت است که بدون توجه به الزامات 
آن و نیز بدون در اختیار گرفتن اسباب نرم و سخت آن ممکن نخواهد شد. با توجه به ویژگی های فضای مجازی، این قوت در 

فضای مجازی با مجموعه ای از الزامات همراه است و اسباب ویژه ی خود را نیز الزم دارد.

پدیدآورندگان:  ابوالحسن حسنی، رضا حاج حسینی   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

از دیدگاه اسالم الزامات قوت در فضای مجازی 
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رمزارزها در جهان16 ــالمی  اس وضعیت شناسی پژوهش های 

   این کتاب مقدمه ای در باب شناسایی منابع علمی اسالمی درخصوص رمزارزها است. در این اثر تمام آثار پژوهشی که به 
زبان عربی و انگلیسی نگاشته شده، مالحظه و خالصه نگاری شده است و می تواند گام مهمی برای پژوهش های فقهی تطبیقی 

پژوهشگران شیعه درخصوص ارزهای رمزپایه باشد.
   این کتاب دارای یک مقدمه و دو فصل می باشد. در بخش مقدمه مباحثی از جمله اهمیت پژوهش، سیر تحقیق، منابع جستجو،  

موانع و محدودیت ها نگاشته شده است.
   در فصل اول، یافته های مربوط به مجموع پژوهش ها و نتایج حاصله تبیین شده است. در این فصل رتبه کشورهایی که بیشترین 
آثار پژوهشی در خصوص رمزارزها را به خود اختصاص داده اند ذکر شده است و علت حکم »بیت کوین« در آثار پژوهشی در 

سه ساحت جواز، عدم جواز و جواز مشروط بررسی شده است.
   در فصل دوم، گزارش مختصری از 133 مقاله و کتاب در خصوص رمزارزها به تفکیک آمده است. 

پدیدآورندگان:  سعید مهدیان، محمود رفیعان    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  1400
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   علمای سلف شیعه در گذشته، کتاب ها و ابواب بسیاری درباره تجارت و کسب وکار نوشته اند. ایشان در ابواب مختلف فقه، 
آرای علمای مذاهب اهل تسنن را نیز مورد بررسی قرار داده اند و فقهی مقارن و تطبیقی ارائه کرده اند.

    اثر حاضر، گزارشی مختصر از کتاب »The Islamic Economy in the Age of Bitcoin «، نوشته یک اقتصاددان 
تازه مسلمان به نام محمدابراهیم لودویک )Muhammed Ibrahim Ludwick(می باشد. 

   ویژگی شاخص این اثر آن است که نویسنده سعی کرده در بیشتر مباحث، از آیات و روایات مرتبط در جهت معرفی هرچه 
بهتر دیدگاه اسالم درباره فناوری بیت کوین استفاده کند. وی سعی کرده پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارزهای رمزپایه 
را از دیدگاه اسالم تبیین نماید. به اعتقاد وی با استفاده از بیت کوین می توان وحدت اقتصادی را شکل داد و به سلطه ابرقدرت ها 

در عرصه نظام پولی و بانکی جهان خاتمه داد.

پدیدآورنده:  علی مهربانی   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

گزارش کتاب «اقتصاد اسالمی در عصر بیت کوین»
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ــالمی فضای مجازی18 اس وضعیت شناسی پژوهش های 

   با گسترش روزافزون قلمروی تالقی دین و مسائل مستحدثه در عصر فضای مجازی، ضرورت پرداختن به پژوهش های اسالمی 
در حوزه های مرتبط با این قلمرو، بیش از پیش احساس می شود. هرچند دغدغه مندان این فضا تا به حال تالش های قابل توجهی 
دراینزمینه صورت داده اند و آثاری از خود بر جای گذاشته اند، هنوز در این عرصه با فقر شدید مطالعات اسالمی مواجهیم؛ فقری 
که در اثر آن، پرسش های بی شمار فقهی، کالمی، فلسفی و اخالقی در امور مرتبط با فضای مجازی همچنان بدون پاسخ باقی 
مانده است. آنچه در این بین ضروری به نظر می رسد، گرد آوری آثاری است که تا به حال محققان حوزوی و دانشگاهی در این 
حوزه به رشته تحریر درآورده اند. روشن است که تا وقتی پیشینه  پژوهش های اسالمی فضای مجازی به درستی بررسی نشود، از 

سرعت رشد و تعمیق آثار پژوهشی جدید کاسته خواهد شد.
   در این پژوهش، تمامی آثار مرتبط با فضای مجازی با رویکرد اسالمی گردآوری شده و با ارائه  گزارشی جامع از آن ، افزون 
بر معاونت و همراهی پژهشگران در پرداختن به موضوعات این حوزه، مدیران و سیاست گذاران پژوهشی را نیز در مسیر اتخاذ 

تصمیمات دقیق تر یاری می کند.

پدیدآورنده:  علیرضا صدوق    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار
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   نویسنده این کتاب دکتر گری بونت، بیش از بیست سال در حوزه اسالم شناسی پژوهش کرده است و در سابقه خود، عضویت 
در گروه مدیریتی مطالعات دینی و فلسفی و عضویت در شورای مستشاری مطالعات اسالمی انگلستان را دارد.

    او در این مسیر پایه گذار روش شناسی جدیدی بوده است که می تواند سنگ بنای مطالعات اسالم و اینترنت باشد. او مدعی 
است، در این کتاب اولین تحلیل جامع از اثر اینترنت بر فرهنگ اسالمی را ارائه کرده است و در این تحلیل دو مفهوم اصلی 

یعنی »جهاد الکترونیک« و »مرجعیت آنالین« را شناسایی کرده و اثرات آن بر جوامع اسالمی را بررسی کرده است.
   اهمیت این کتاب از آن جهت است که می تواند مرجعی جهت روش شناسی مطالعات اسالمی فضای مجازی در غرب باشد 
و از این رهگذر پژوهشگران مسلمان با بنیان های نظری متفاوت و رویکرد تاریخی شرق شناسان حوزه مطالعات اسالمی فضای 

مجازی آشنا شوند. 

پدیدآورنده:  صادق مهدیان   
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

الکترونیکی،   ــالم در عصر دیجیتال، جهاد  گزارش کتاب «اس
آنالین و محیط های اســالمی سایبری» فتواهای 
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گزارش کتاب «هشتگ اسالم»20

   کتاب »هشتگ اسالم« به بررسی دیدگاه ها و رویکردهای مختلف درباره تأثیر فضای مجازی بر مسأله مرجعیت دینی و اقتدار 
رهبران مذهبی اشاره و نحوه تعامل رهبران مذهبی را با مخاطبان خود در سطوح مختلف بررسی کرده است. نوبسنده در ضمن 
این بحث به بررسی نحوه مدیریت و کنترل فضای مجازی ازسوی دولت های اسالمی پرداخته و دو کشور عربستان سعودی و 

ایران را برای نمونه مطرح کرده است.
    اهمیت این کتاب از آن جهت است که مقاالت پژوهشی بسیاری در جهان به این کتاب استناد و ارجاع نموده اند. همچنین 

این کتاب مرجعی جهت روش شناسی مطالعات اسالمی فضای مجازی در غرب می باشد. 
   نویسنده این کتاب دکتر »گری بونت«، عضو شورای مستشاری »جامعه مطالعات اسالمی انگلیس« و عضو »شورای جامعه 
مطالعات خاورمیانه انگلیس« است. وی از سال 1995 عمده تحقیقاتش پیرامون بررسی آثار اینترنت و شبکه های اجتماعی بر 

اسالم و جامعه مسلمین و همچنین بررسی روش های مواجهه جوامع اسالمی با مدرنیته بوده است. 

پدیدآورنده:  علی مهربانی    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار
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  جهان پیرامون ما با استفاده از وسایل ارتباطی پیشرفته، به دهکده کوچکی تبدیل شده است و کمترانسانی را می توان یافت 
که از این وسایل استفاده نکرده باشد. فناوری در عصر حاضر، به پدیده مهمی همچون آب و غذا برای انسان تبدیل شده است و 
به همین ترتیب، در مهم ترین رکن اجتماع، یعنی »خانواده« نیز استفاده می شود و می دانیم که اصالح خانواده به معنای اصالح 

جامعه است.
   پایان نامه حاضر با عنوان بررسی فقهی فضای مجازی و تأثیرات آن بر خانواده به دست پژوهشگر فلسطینی، محمد عمر کتانه 
نوشته شده، او آن را به دانشکده »پژوهش های عالی« دانشگاه »النجاح الوطني« فلسطین برای دریافت گواهی کارشناسی فقه 
ارائه کرده است. نگارنده در فصل اول و ابتدای هر فصل به بررسی مفاهیم کلی پرداخته و در ادامه، بحث هایی همچون »انواع 
شبکه های اجتماعی و ویژگی های آن ها« را بررسی کرده است. او پس از بیان تعاریف و مفاهیم کلی، مسائلی را که در زندگی 
روزمره انسان ازطریق فضای مجازی به وجود می آید، از منظر فقهی بررسی و حکم شرعی هرکدام را بیان می کند. وی، افزون بر 

قول برگزیده، دیدگاه های مراکز افتاء را در کشور های عربی نیز ذکر کرده است.

پدیدآورندگان:  حسین میرزایی، علی دشتی  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

نامه  پایان  گزارش 
بر خانواده» آن  تاثیرات  و  ــی فقهی فضای مجازی  «بررس
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سیاست های کالن شــرعی در فضای مجازی)3(22
در فقه فضای مجازی ــعه عزت  سیاست توس

   عزت در نظام معرفتی اسالم، جایگاه مهمی را دارد، به گونه ای که در برخی روایات، بر اطالق و عمومیت حفظ آن تأکید شده 
است.  این پژوهش به دنبال کشف جایگاه عزت در نظام شریعت است؛ با تأکید بر مسایلی که در فضای مجازی جریان دارد. 
این پژوهش می خواهد با تحلیل این سیاست در قالب یک سیاست کالن شرعی، مسیری نو در پژوهش های عام فقهی ایجاد و 

شاخه ی نوپای فقه فضای مجازی را نیز بر پایه ای محکم استوار کند.  
    در این مقاله پس از بررسی مبانی کالمی عزت، سیاست عزت مداری را تبیین می شود و پس از تبیین این قاعده با لحاظ 
اقتضائات فضای مجازی، به نشان دادن نحوه  کاربست آن در فقه، با مطالعه ی موردی در فضای مجازی پرداخته می شود و در انتها 

فروع سیاست عزت مداری را در سطح فردی، جامعه و نیز شبکه ی اجتماعی مؤمنان بررسی می شود.

پدیدآورنده:  ابوالحسن حسنی    
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار
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  هیچ جامعه ای نمی تواند بدون حفظ ارزش ها دوام یابد و یکی از مهم ترین ابزارهای حفظ ارزش ها إعمال مجازات برای کسانی 
است که این ارزش ها را نقض می کنند. اما هر تخلفی را نمی توان جرم تلقی کرده و به مجازات سپرد. این پژوهش این مسئله 

را با توجه به فضای مجازی بررسی کرده است. 
   در این پژوهش این مسئله در چارچوب فقه نظام انجام شده و سه امر دارای اقتضای مجازات تلقی شده اند: نقض شدن شریعت، 
نقض شدن حق و نقض شدن مصالح عالیه ی شرعی. در برابر این مقتضی هم موانعی وجود دارد و هم قواعدی که از جمله  

سایق های جرم انگاری شمرده می شوند که آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
   پژوهشگر در بخش اول کتاب به بیان مفاهیم بنیادی جرم و مجازات پرداخته و سپس به تحلیل و تفصیل قواعد جرم انگاری به 
صورت تخصصی در فقه پرداخته و تالش کرده با مثال هایی از فضای مجازی، تصور بهتری از این موضوع برای مخاطب ایجاد 

کند. در انتها، مؤلف مبتنی بر دو مقدمه قبلی به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد.

پدیدآورنده: ابوالحسن حسنی
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

جرم انگاری از منظر فقهی 
با تاکید بر مسائل فضای مجازی 
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ایران 24 در  ای  رایانه  بازی های  ــی پژوهش های  وضعیت شناس
اســالمی( بر پژوهش های  )باتمرکز 

ظرفیت های  زمان،  رایج  رسانه های  و  هنرها  دیگر  ویژگی های  از  بهره مندی  افزون بر  که  است  پدیده ای  رایانه ای،  بازی      
مخاطبان،  بر  اثرگذاری  فرایند  در  رسانه ها  توانمندترین  و  کاراترین  از  یکی  به عنوان  نظر  این  از  و  دارد  نیز  منحصربه فردی 
مورد توجه قرار گرفته است. برخورداری از ظرفیت تعامل فعاِل مخاطب در انجام فعالیت های مّدنظر و دریافت پیام، در کنار 
ظرفیت های رسانه ای صوت و تصویر و قانون پذیری و هدف پذیری و کارکردپذیر بودن در قالبی سرگرم کننده، موجب شده تا افراد 
مختلف را از صنف های مختلف برای استفاده از این رسانه متوجه خود کند، و برنامه ریزان رسانه ای را بر آن دارد تا بسترها و 

لوازم مورد نیاز این رسانه جدید را در سراسر دنیا فراهم آورند.
   پژوهش حاضر در راستای رصد پژوهش های انجام شده در عرصه بازی های رایانه ای است و برای دسترسی آسان پژوهشگران 
به پژوهش های جهتی خاص از بازی های رایانه ای، پژوهش های گرد آوری شده براساس مؤلفه های مختلف دسته بندی شده است. 
این اثر با هدف رصد اجمالی پژوهش های انتشاریافته در حوزه بازی های رایانه ای و پرداخت نسبی به پژوهش های اسالمی در 

این عرصه انجام گرفته است.

پدیدآورنده:  مرکز دانش بازی های رایانه ای )مدبر(  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار
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   نفوذ بازی ها حتی از قدرت امپراطوری  هالیوود هم گسترده تر شده است. پرفروش ترین فیلم کل تاریخ سینما »انتقام جویان: 
پایان بازی« کمتر از 3 میلیارد دالر فروخته است اما بازی پرفروشی چون »اتومبیل دزدی بزرگ 5« فروشی بیش از 6 میلیارد 

دالر در سراسر دنیا داشته است.
   در جهان اسالم گاه علما و مراجع، فتوا و نظر شرعی خود را نسبت به برخی از بازی های ویدئویی ابراز کرده اند. اما پژوهش 
اسالمِی فقاهتِی ساختارمند در این حوزه، مسأله ای است که این کتاب بدان پرداخته است. در این کتاب، پژوهش های اسالمی 
که به زبان عربی یا انگلیسی در خارج از ایران نگاشته شده، جمع آوری و خالصه نویسی و یافته های مربوط به مجموع پژوهش ها 

و نتایج حاصله تبیین شده است.
   نگارش این اثر حاصل تالش دو تیم از زبان دانان و متخصصین در رشته مطالعات اسالمی است. بر اساس این کتاب، پژوهش 

های اسالمی اندکی در جهان در خصوص بازی های رایانه ای نگاشته شده است.

پدیدآورندگان: جمعی از پژوهشگران
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار

یانه ای  را بازی های  اسـالمی  پژوهش های  وضعیت شناسی 
در جهان
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پایه26 رمز  ارزهای  موضوع شناســی فقهی 

   امروزه ارزهای رمزپایه، بعد از پول الکترونیک به عنوان واسطه ای در انجام معامالت و حتی گاهی برای حفظ یا افزایش سرمایه، 
مورد توجه بسیاری، خصوصا فعاالن فضای مجازی قرار گرفته است. در رابطه با مسائل تجاری و فنی این موضوع، پژوهش های 
بسیاری در قالب کتاب ها و مقاالت ارائه شده است. اما بررسی فقهی این نوع از ارزها و حکم معامالت و کسب آن ها نیازمند 

پژوهش های بیشتری است. 
   از سویی موضوع ارزهای رمزپایه از موضوعات نوپدید است که مولود علوم مختلفی همچون ریاضیات، رمزنگاری، اقتصاد و 
فناوری اطالعات است. از این رو نمی توان شناخت آن را در حد تبیین های عرف عام پذیرفت و نیازمند دقت و تامل و توجه به 

دیدگاه های کارشناسی است. 
  کتاب موضوع شناسی فقهی ارزهای رمزپایه، بعد از مقدمه ای کوتاه در بیان کلیاتی همچون تاریخچه بحث و تبیین جایگاه 
موضوعی آن در فقه، در فصل اول به بررسی مسائل فنی و معرفی ارزهای رمزپایه پرداخته است که در فهم درست و رسیدن به 

حکم شرعی این موضوع، اهمیت بسیار دارد.

پدیدآورندگان:  سید جعفر حسینی، علیرضا صدوق  
دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

سال انتشار :  در دست انتشار






