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مقدمه
تفکــری  از  برآمــده  مجــازی،  فضــای  حــوزه  در  به ویــژه  فّناورانــه  رویدادهــای 
اســت کــه آن را ایجــاد و هدایــت کــرده اســت. اگرچــه شــناخت صحیــح و دقیــق 
فضــای مجــازی در تمامــی ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی و... به منظــور 
سیاســت گذاری و اتخــاذ رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ایــن پدیــده اهمیــت 
ــاوری اطالعــات و  دارد، لیکــن بیــش از همــه پرداختــن بــه بنیان هــای نظــری فّن
ارتباطــات یــا جهان بینــی حاکــم بــر آن، از آن نظــر کــه ریشــه تمدنــِی عصــر فضــای 
مجــازی را شــکل می دهــد و بــا ســبک زندگــی کاربــران ارتبــاط مســتقیم دارد، حایــز 
اهمیــت اســت. اندیشــه و فرهنــِگ آمیختــه بــا فضــای مجــازی در جامعــه بســط 
می یابــد و بــر او غلبــه می کنــد و می توانــد هویــت آن جامعــه را متحــول، متکامــل 

یــا متزلــزل کنــد.
ازایــن رو، اگرچــه تمامــی مراکــز سیاســت گذاری و اجرایــی، و نیــز نهادهــای آموزشــی 
و پژوهشــی بایــد ضمــن تعامــل بــا یکدیگــر، عهــده دار تحقــق فضــای مجــازِی 
مبتنــی بــر مبانــی و ســبک زندگــی اســالمی باشــند، دراین میــان، حــوزه  علمیــه 
اولویــت بیشــتری نســبت به دیگرنهادهــا دارنــد. همان طورکــه در عصــر صنعتــی، 
حــوزه علمیــه خــود را پاســخ گوی نظام هــای تغییریافتــه و تحــوالت ایجادشــده در 
ــی،  ــی، فرهنگ ــه و...(، سیاس ــورس، بیم ــی، ب ــائل بانک ــادی )مس ــای اقتص حوزه ه
پزشــکی و... از منظــر اســالم می دانســت، در عصــر فضــای مجــازی نیــز بررســی های 
فقهــی و دینــِی حوزه هــای تحولــی برعهــده حــوزه  علمیــه اســت. تحــوالت عصــرِی 
حــوزه سیاســت و مدیریــت )تغییــر مفهــوم و شــیوه های حکمرانــی، مدیریــت 
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ظهــور  معنــوی،  )دارایی هــای  اقتصــاد  حــوزه  مصنوعــی(،  هــوش  بــر  مبتنــی 
بالک چیــن و ارزهــای رمزنگاری شــده، قراردادهــای هوشــمند و...(، حــوزه امنیــت 
)پیدایــش تهاجــم نــرم ـ نــرم و نــرم ـ ســخت و...(، حــوزه دیــن و فرهنــگ )تغییــر در 
مفهــوم و نــوع دیــن داری، مفهــوم هویــت، اوقــات فراغــت، حریــم خصوصــی و...(، 
حــوزه آمــوزش )بازی وارســازی و آمــوزش پلتفرمــی( و دیگرحوزه هــا، ضــرورت بســط 
و تقویــت حــوزه نظــرِی دیــن و فضــای مجــازی را بیش ازپیــش متعّیــن می ســازد. 
برهمین اســاس، »دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضای 
مجــازی« وابســته بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی، به منظــور تقویــت سیاســت گذاری 
مبتنــی بــر فقــه و مبانی اســالم، توســعه و هدایِت ظرفیت های پژوهشــی حوزه های 
علمیــه، در راســتای اولویت هــای فضــای مجــازی کشــور در قــم تأســیس گردیــد. این 
ــه الگــوی  ــا هــدف ترســیم ســبک زندگــی دینــی در فضــای مجــازی، ارائ ــر کــه ب دفت
مطلــوِب روندهــای سیاســت گذارِی مبتنــی بــر فقــه در فضــای مجــازی، پاســخ گویی 
بــه نیازهــای پژوهشــی مرکــز ملــی فضــای مجــازی در حــوزه مطالعــات اســالمی، 
ایجــاد هم افزایــی مراکــز حــوزوی، و همچنیــن کاربســت پژوهش هــای دینــی در 
نظام سیاســت گذاری کشــور تشــکیل شــده اســت، در حوزه های مختلف آموزشــی، 

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

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

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



رهنمود
بیانات مقام معظم رهبری



7

جهاِد تبیین در فضای مجازی
رهبــر انقــالب در ارتبــاط تصویــری بــا تجمــع هیئت هــای دانشــجویی بــه مناســبت 
عــزاداری اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان، حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟با 
بــر  اثرگــذاری  بــرای  ایــران  بــه هجمــه تبلیغاتــی دشــمنان برضــد ملــت  اشــاره 
افــکار عمومــی بــا روش هــا و ابزارهــای مختلــف، حرکــت تبیینــی را خنثی کننــده 

هجمه هــای تبلیغاتــی دانســتند و فرمودنــد: 
شــما دانشــجویان عزیــز کــه میــوه دل ملــت و امیــد واقعی کشــور هســتید، بــا اهمیت 	 

دادن بــه مســئله تبییــن حقایــق، هرکــدام ماننــد چراغــی اطــراف خــود را روشــن و 
ابهام زدایــی کنیــد.
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ایشــان امکانــات ناشــی از فضــای مجــازی و رســانه ای را بــرای روشــنگری و پاســخ 
بــه ابهام هــا ُمغتنم خواندنــد و افزودنــد: 

از 	  اســتفاده  حقایــق،  بازگویــی  و  تبییــن  جهــاِد  قضیــه  در  قطعــی  اصــل  البتــه 
ــل و  ــت کام ــت، عقالنی ــق، متان ــا منط ــراه ب ــائل هم ــان مس ــی و بی ــیوه های اخالق ش
اســتفاده از عواطــف انســانی، و پرهیــز از دشــنام، تهمــت، دروغ و فریبــکاری در 

مواجهــه بــا افــکار عمومــی اســت )5 مهــر 1400(. 

مراقبت های اخالقی در فضای مجازی با 
الگوگیری از سیره پیامبر اعظم ؟ص؟

در خجســته ســالروز والدت باســعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی؟ص؟ 
و حضــرت امــام جعفــر صادق؟ع؟رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار جمعــی از 
مســئوالن نظــام و مهمانــان شــرکت کننده در کنفرانــس بین المللی وحدت اســالمی، 
دو وظیفــه مهــم را بــرای امــت اســالمی، »تبییــن و ترویــج جامعیــت اســالم در همــه 

شــئون زندگــی بشــر« و »تقویــت اتحــاد مســلمانان« خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
وحــدت اســالمی، یــک امــر اصولــی و فریضــه قرآنــی اســت و تحقــق هــدف واالی 	 

ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی بــدون اتحــاد شــیعه و ســّنی ممکــن نیســت.
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رهبــر انقــالب در بخــش پایانــی سخنانشــان خطــاب بــه ملــت ایــران، پیــروی از 
پیامبــر عظیم الشــأن اســالم؟ص؟ را در گــرو تبعیــت و الگــو قــرار دادن از آن حضــرت، 

به ویــژه در ســه موضــوع »صبــر«، »عــدل« و »اخــالق« دانســتند. 
رهبــر انقــالب بــا تأکیــد بــر رفتار عادالنه در همه شــئون و محدود نکردن آن به تقســیم 

امــوال و ثروت هــا، از بــاب نمونــه بــه فضای مجازی اشــاره و خاطرنشــان کردند: 
برخــالف 	  به غیِرعلــم،  قــول  و  تهمــت  بــا خالف گویــی،  گاهــی در فضــای مجــازی 

عدالــت رفتــار می شــود کــه هــم افــرادی کــه بــا ایــن فضــا ســروکار دارنــد و هــم کســانی 
ــد مراقبــت کننــد. ــد، بای ــار دارن کــه مســئولیت آن را در اختی

ایشان افزودند: 
بایــد یــاد بگیریــم عادالنــه رفتــار کنیــم و حتــی در موقعیتــی کــه حــرف کســی را قبــول 	 

نداریــم، مخالفــت خــود را بــا تهمــت، دروغ و اهانــت آلــوده نکنیــم )2 آبــان  1400(.



اخباݣݣر ݣݣݣحوزݣݣه
اخبار مراجع، حوزه و روحانیت

و فضای مجازی
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لزوم اصالح و سامان دهی فضای مجازی
ــا  ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــدار وزی ــیرازی در دی ــکارم ش ــی م آیت اهلل  العظم
اشــاره بــه اهمیــت فضــای مجــازی، توصیه هــای مهمی خطــاب بــه وزیر ارائــه کردند 

و اظهــار داشــتند: 
مــا در مســئله ارتباطــات و فناوری هــای جدیــد مشــکل های زیــادی داریــم. از یــک 	 

کــرده، امنیــت، اقتصــاد و  طــرف اجانــب و دشــمنان ســعی دارنــد از همیــن راه نفــوذ 
همه چیــز مــا را به هــم بریزنــد؛ از طــرف دیگــر، در داخــل کشــور نیــز افــرادی ســودجو 
هســتند کــه تنهــا بــه درآمــد خــود فکــر می کننــد و بــرای آن هــا مهــم نیســت چــه خطــر 

و تهدیــدی متوجــه جامعــه می شــود.
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم اصــالح و ســامان دهی فضــای مجــازی، بــه نگرانی هــای 

موجــود دراین زمینــه اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: 
هیچ کــدام از مســائل و مشــکل ها را جــز بــا اصــالح فضــای مجــازی نمی توانیــم حــل 	 

کنیــم، امــا حــل کــردن این هــا، یــک راه حــل ســطحی و روزمــره، و یــک راه حــل عمیــق 
دارد. بایــد ریشــه ای بــه دنبــال درمــان بــود و البتــه ابزارهــای الزم، ازجملــه وزارت 
ارتباطــات، آمــوزش  و پــرورش، دانشــگاه ها، صداوســیما، مطبوعــات و تریبون هــای 
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ــه  ــا بهره گیــری درســت از ایــن ابزارهــا می توانیــم ب کــه ب ــم  ــار داری مختلــف را دراختی
حــل مشــکل ها برســیم.

فرصت فضای مجازی برای انتقال پیام
آیــت اهلل  العظمــی نــوری همدانــی در دیــدار بــا وزیــر ارتباطــات دربــاره فضــای 

فرمودنــد:  مجــازی 
فضــای مجــازی هــم مســئله بســیار مهــم و بــا زندگــی مــردم در ارتبــاط اســت و بایــد 	 

ایــن فضــا هــم باشــد تــا مــردم بتواننــد کارهــای خــود را پیــش ببرنــد، ولــی بایــد ســعی 
کنیــم تهدیدهــای آن را از بیــن ببریــم و از ایــن فرصــت بــرای انتقــال پیــام نهایــت 

بهــره را ببریــم.

زیــادی هزینــه اســتفاده از فضــای مجــازی، باعــث شــده مــردم به خوبــی نتواننــد 
از آن بهــره ببرنــد.
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حضــرت آیــت اهلل علــوی گرگانــی در دیــدار دکتــر زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و فّنــاوری 
اطالعــات کــه در قــم برگــزار شــد، گفتنــد: 

کــه 	  می زننــد  کاری  هــر  بــه  دســت  کشــور،  در  نارضایتــی  ایجــاد  بــرای  دشــمنان 
نمونــه اش بحــث اختــالل در جایگاه هــای بنزیــن بــود. مــا هــم بایــد طــوری عمــل 

کــه ایــن مشــکالت رفــع شــود. کنیــم 

حضرت آیت اهلل علوی گرگانی گفتند: 
بحــث 	  مســائل،  ســایر  کنــار  در  مهمــش  نکتــه  هــم  مجــازی  فضــای  بحــث  در 

هزینه هــای آن اســت. زیــادی هزینــه باعــث شــده مــردم به خوبــی نتواننــد از آن 
کننــد. اســتفاده 

ایشان بیان داشتند: 
، از بهترین هــا باشــد و ایــن کار هــم بایــد 	  کــرد فّنــاوری و اطالعــات کشــور بایــد کاری 

صــورت گیــرد.
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با بسته شدن فضای مجازی مخالف هستم، اما باید 
درباره کنترل ناهنجاری های آن حساس بود.

حضــرت آیت اهلل نــوری همدانــی در دیــدار حجت االســالم  والمســلمین آقاتهرانــی، 
رئیــس و برخــی اعضــای کمیســون فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی، ضمــن ابــراز 

نگرانــی از وضعیــت فرهنگــی در فضــای مجــازی افزودنــد: 
کنتــرل 	  امــروز بــا بســته شــدن فضــای مجــازی مخالــف هســتم، امــا بایــد دربــاره 

ناهنجاری هــای آن حســاس بــود. متأســفانه دشــمنان، جوانــان و خانواده هــا را 
کــه درمقابــِل ایــن نقشــه دشــمن بایــد اقدامــات مناســبی  موردهــدف قــرار داده انــد 

انجــام گیــرد.
ایشــان در پایــان، ایجــاد شــبهه را در فضــای مجــازی درخصــوص اســالم و انقــالب 

و شــیعه، فــراوان دانســتند که نیازمنــد پاســخ گویی اســت.
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لزوم بازتعریف مفهوم انتقاد در فضای مجازی
حضــرت آیــت اهلل مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه »انتقــاد« غیــر از »آبــرو بــردن« اســت 

اظهــار داشــت:
گــر می خواهــد دســت عنایــت خــدا روی ســرش باشــد، 	  گــر عاقــل باشــد و ا مســلمان ا

کــه االن راجع بــه انتقــاد مشــهور شــده  بایــد انتقــاد کنــد و انتقادپذیــر باشــد. چیــزی 
کــه در ســایت ها، روزنامه هــا و در فضــای مجــازی آبــروی  و غلــط اســت، آن اســت 
کــردم؛ یــا دســته ای از جوان هــای  دیگــران را می ریــزد و بعــد می گویــد مــن انتقــاد 
کنی می کننــد و بعــد می گوینــد  تنــد، غیبــت می کننــد، تهمــت می زننــد و شــایعه پرا
مــا انتقــاد می کنیــم. همــۀ این هــا غلــط اســت و همــۀ این هــا شــیطانی اســت، 
ــیم:  ــوت باش ــه در خل ــل آین ــه مث ک ــت  ــن اس ــت، ای ــی اس ــه رحمان ــی. آنچ ــه رحمان ن

ــْرآُة اْلُمْؤِمــن«.  »اْلُمْؤِمــُن ِم
ایشان افزود: 

می کننــد، 	  آبروریــزی  غیررســمی  و  رســمی  مختلــف  رســانه های  در  اینکــه  لــذا 
انتقــاد نیســت. بعضــی از روزنامه هــا، فحش نامــه شــده اند. بعضــی از ســایت ها، 
کــه  افتضاح نامــه شــده اند. کار بعضــی از ســایت ها و بعضــی از روزنامه هــا ایــن شــده 
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آبــروی خودشــان و آبــروی نظــام و آبــروی دیگــران را ببرنــد و بعــد هــم می گویــد مــن 
انتقــاد می کنــم و انتقــاد دارم؛ نــه، این هــا فحش نامــه اســت. این هــا فحــش دادن و 

کــردن و آبــرو بــردن اســت. توهیــن 

در عرصــه تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی حرکت هــای مهمــی در حــوزه شــروع 
شــده اســت.

وزیر ارتباطات با مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور 
دیدار کرد. در این دیدار آیت اهلل اعرافی گفت: 

در عرصــه تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی، حرکت هــای مهمــی در حــوزه قــم شــروع 	 
شــده، ارتقــای ایــن مهــم نیازمنــد همــکاری نهادهــای همسوســت. زیرســاخت های 
کــه  حــوزه فّنــاوری ارتباطــات شــهر قــم نیازمنــد حمایت هــای مضاعــف اســت؛ چرا
خدمــت بــه قــم، نه تنهــا خدمــت بــه کشــور، بلکــه خدمــت بــه تمــام جهــان اســالم اســت.
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آیت اهلل اعرافی در ادامه بیان داشت: 
و  فــراوان  تــالش  نیازمنــد  فاخــر،  محتــوای  تولیــد  و  ارتباطــات  ملــی  شــبکه 

اســت. ســرمایه گذاری 
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در این نشست گفت: 

، نیازمنــد 	  تولیــد محتواهــای دینــی و فرهنگــی و جریان ســازی فرهنگــی در کشــور
توســعه اســت. توجــه بــه ابزارهــای جدیــد فّناورانــه را بایــد مغتنــم شــمرد؛ فعالیــت 

خودجــوش نخبــگان در حوزه هــای فّناورهــای نویــن، فرصتــی ارزشــمند اســت.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
نظــر مراجــع، جلوگیــری از فعالیــت فضــای مجــازی نیســت، بلکــه مدیریــت درســت 

آن اســت.
آیت اهلل حسینی بوشهری فضای مجازی را موردتوجه قرار داد و گفت: 

کــه بــه دغدغــه ای 	  یکــی از مســائل مهــم، بحــث مدیریــت فضــای مجــازی اســت 
کــه در ایــن فضــا، ولنگاری هــای زیــادی وجــود دارد  جــّدی تبدیــل شــده اســت؛ چرا

ــیم. ــته باش ــتقالل داش ــه اس ــته ایم دراین زمین ــون نتوانس کن ــا تا و م
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وی افزود: 
کــه جلــوی فضــای مجــازی 	  نظــر جامعــه مدرســین، مراجــع و علمــا ایــن نیســت 

کــه متناســب  کار بایــد به گونــه ای باشــد  گرفتــه شــود، بلکــه نــوع مدیریــت و شــکل 
بــا جامعــه اســالمی باشــد؛ به طوری کــه ضمــن بهره منــدی از فضــای مجــازی، از 

کــرد. خطرهــا و آســیب های آن جلوگیــری 
عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: 

امــور و موضوعــات 	  امــر قانون گــذاری، ریل گــذاری  بــه  بایــد  نماینــدگان مجلــس 
کلیــدی بپردازنــد و دراین میــان، نبایــد مســائل جزئــی، اصــل قــرار بگیــرد.

آیت اهلل سعیدی خطاب به وزیر ارتباطات:
معبرهای فضای مجازی باز و مین های دشمن خنثی شود.

نماینــده ولّی فقیــه در اســتان قــم بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد درکنــار افزایــش 
ســواد فضــای مجــازی مــردم، بــا کنتــرل فضــای مجــازی در راســتای تقویــت بنیــان 

خانواده هــا تــالش کنــد، گفــت: 
کــه معبرهــای فضــای مجــازی بــه 	  خواســت متدّینــان و عمــوم مــردم ایــن اســت 

کــه دشــمن بــرای جوانــان در ایــن فضــا  دســت مســئوالن بــاز شــود و مین هایــی 
گــردد. گذاشــته اســت، تــا حــد مقــدور خنثــی 
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عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات در دیــدار بــا آیــت اهلل ســعیدی، تولیــت حــرم مطهر 
حضــرت معصومــه؟س؟ بیــان کرد:

 مبارزه با فساد راهی جز تحقق دولت الکترونیک ندارد.	 
وی افزود: 

حوزه هــای مختلــف فّنــاوری اطالعــات، فرصتــی بــرای حــل مشــکالت کشــور اســت 	 
و بــرای کارآمــدی دولــت و مبــارزه بــا فســاد، راهــی به جــز گســترش فضــای مجــازی و 

تحقــق دولــت الکترونیــک نداریــم.
زارع پور گفت: 

نبایــد چالش هــای فضــای مجــازی، مــا را از فرصت هــای آن محــروم کنــد. راه انــدازی 	 
اپراتــور کــودک تــا پایــان ســال بــا ایجــاد دسترســی کنترل شــده در فضــای مجــازی، 

کــودکان فراهــم می کنــد. فضــای امنــی را بــرای اســتفاده 

تفاهم نامه همکاری میان مرکز ملی فضای مجازی 
و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟ق؟ 

دکتــر ســید ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای عالــی و رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی بــا آیــت اهلل محمــود رجبــی، رئیــس مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام 



20

ــد. ــا کردن ــکاری امض ــه هم ــی؟ق؟ تفاهم نام خمین
 در ایــن نشســت طرفیــن ضمــن بیــان دیدگاه هــای خــود، بــه ضــرورت تعامــل 
میــان دو نهــاد و اهمیــت پرداختــن بــه جنبه های مختلف علوم انســانی اســالمی 

در سیاســت گذاری های خــرد و کالن در فضــای مجــازی تأکیــد کردنــد.
دکتــر ســید ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای عالــی و رئیــس مرکــز ملــی فضــای 

مجــازی در حاشــیه امضــای ایــن تفاهــم نامــه اظهــار کــرد: 
براســاس تعریف هــای مطرح شــده در غــرب، فضــای مجــازی به معنــای فضــای 	 

کنــون آنچــه بــا عنــوان »فضــای  اجتماعــی، اقتصــادی و تکنولــوژی پایــه اســت، امــا ا
مجــازی« ســاخته می شــود، تکنولــوژی در آن دیــده نمی شــود و مباحــث اقتصــادی 

و اجتماعــی اســت.
وی تصریح کرد: 

در رصــدی کــه بیــن ســال های 96 تــا 98 انجــام شــده، متوجــه شــدیم دانشــگاه های 	 
تهــران در حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی به شــدت فقیــر هســتند و هنــوز بحث هــای 
ــازار در آن مطــرح اســت؛ درحالی کــه داده کاوی  کهنــه اقتصــاد صنعتــی و اقتصــاد ب
ســاده در مقــاالت دانشــگاه های غــرب نشــان می دهــد در حــوزه اقتصــاِد خدماتــی و 

دیجیتالــی، نظیــر تحــول و دولــت دیجیتــال تمرکــز زیــادی انجــام شــده اســت.
دکتر فیروزآبادی خاطرنشان کرد: 

در ســه ســال اخیر با برگزاری جلســات مشــترک با دانشگاه ها، تعامالت بسیارخوبی 	 
در حــوزه اجتماعــی صــورت گرفتــه، امــا بااین حــال، حــوزه اقتصــادی مغفــول مانــده 
کــه می تــوان بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مؤسســه آموزشــی و  و ایــن در حالــی اســت 

پژوهشــی امــام خمینــی؟ق؟ ایــن خــأ را پــر کــرد.
وی ادامه داد: 

در حــال حاضــر موضوعــات مربــوط بــه فضــای مجــازی در میــان نخبــگان مهجــور 	 
مانــده و قاطبــه نخبــگان دربرابــر هجمــه توســعه فضــای مجــازی، دچــار نوعــی بهت 
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کــه می طلبــد ایــن رونــد تغییــر کنــد تــا بتوانیــم در  شــده، گرایــش بــه انفعــال دارنــد 
جهــان اســالم بازیگــر فعالــی باشــیم.

دکتــر فیروزآبــادی بــا تأکیــد بــر ایــن مطلــب کــه بررســی ها نشــان می دهــد اندونــزی 
و مالــزی در حــوزه فضــای مجــازی و مطالعــات اســالمی، ماننــد مالکیــت معنــوی، 
رمزارزهــا و ســایر مطالــب از منظــر اســالمی مطالعــات زیــادی داشــته اند، اظهــار کــرد: 

کشــور را تغییــر دهــد تــا در جهــان اســالم 	  ایــن مجموعــه بایــد فضــای نخبگانــی 
علمــدار حــوزه فضــای مجــازی اســالمی باشــیم.

در ادامــه ایــن دیــدار، دکتــر عبدالحســین کالنتــری، سرپرســت پژوهشــگاه فضــای 
مجــازی ضمــن اشــاره بــه جایــگاه علمــی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام 

خمینــی؟ق؟ افــزود: 
ایــن مؤسســه همــواره در طــول تاریخ تکوین انقــالب و پایه گذاری جمهوری اســالمی، 	 

منشــأ خیــر و برکــت در حوزه هــای مختلــف بــوده و مصــداق بــارز شــجره طیبــه ای 
اســت کــه توانســته در اقصی نقــاط کشــور بــا ورود بــه نهادهــا و حوزه هــای مختلــف، 

مؤثــر عمــل کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی شــامل ابعــاد مختلفــی همچــون وجــوه فقهی، 

فلســفی، کالمــی، مدیریــت و جامعه شناســی اســت، تصریــح کــرد: 
اســت؛ 	  آن  وجــوه  همــه  ناهم زمــان  رشــد  مجــازی،  فضــای  مشــکالت  از  یکــی 

به طوری کــه در بیشــتر مــوارد، نــگاه، مهندســی بــوده و چندان به تبعــات اجتماعی، 
بنیان هــا و تبعــات نظــری، ســبک زندگــی، تربیتــی و وجــوه عظیمــی کــه امــروزه تمــام 

زندگــی مــا را دربرگرفتــه، توجــه نشــده اســت.
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دکتر کالنتری ادامه داد: 
ــا راه انــدازی »دفتــر مطالعــات اســالمی و 	  نــگاه علــوم انســانی بــه فضــای مجــازی، ب

ارتباطــات حــوزه« تقویــت شــده، انتظــار مــی رود مؤسســه فراتــر از تفاهم نامــه بــه 
کمــک مــا بیایــد تــا کارهــای مانــدگاری در حــوزه مدیریــت، حکمرانی و اقتصــاد انجام 
دهیــم. فهــم عمیــق و دقیــق فضــای مجــازی در جریان ســازی در ســطح نخبگانــی، 

می توانــد ســبب تســریع در ایــن موضــوع شــود.
آموزشــی و  بــر ورود مؤسســه  تأکیــد  بــا  سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی 
پژوهشــی امــام خمینــی؟ق؟ بــه موضــوع رمزارزهــا و کمــک بــه مرکــز ملــی فضــای 

مجــازی تصریــح کــرد:
موضــوع رمزارزهــا معّطــل باقــی مانــده و مبانــی روشــنی دراین زمینــه وجــود نــدارد و 	 

هــر تصمیمــی دراین خصــوص، بایــد مبانــی مشــخص و روشــنی داشــته باشــد. مرکــز 
ملــی فضــای مجــازی نیازمنــد ایــن اســت تــا بــا مســاعدت مؤسســه و براســاس مبانی 

نظــری، درخصــوص فنــّاوری برنامه ریــزی نمایــد.
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آیــت اهلل رجبــی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر 
پیشــتازی فضــای مجــازی گفــت: 

رهبــر معّظــم انقــالب تعابیــر و رهنمودهایــی بــرای فضــای مجــازی اعــالم کرده  انــد 	 
کــه امیدواریــم بــا ارتبــاط بیشــتر بیــن حــوزه و مرکــز ملــی فضــای مجــازی، در آینــده، 

شــاهد حــرکات اثرگــذار و نتیجه بخــش در عرصــه تکنولــوژی و فرهنگــی باشــیم.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه جهــان، تشــنه فرهنــگ غنــی اســالم اســت و مــا نیــز دربــاره 
تأمیــن نیازهــای نظــام مســئول هســتیم، تصریــح کــرد: 

امیدواریــم ایــن تفاهم نامــه، ســرآغاز اقدامــات عملیاتــی و جــّدی و اثرگــذار در ایــن 	 
گــر در فضــای مجــازی غالــب نباشــیم، نتیجــه مطلــوب  عرصــه باشــد. بــدون شــک ا
حاصــل نمی شــود و بــرای اصــالح ایــن رونــد، نیازمنــد عــزم راســخ و جــّدی هســتیم.
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حجت االســالم ســعیدرضا عاملــی، دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان 
اینکــه دامنــه اســتعمار امــروز بــه فضــای مجــازی کشــیده شــده اســت، تأکیــد کــرد: 

علــوم انســانی، رســالتش در افق گشــایی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت. این ها شــعار 	 
نیســت. ممکــن اســت بــه قــدری فاصلــه داشــته باشــیم کــه جنبه شــعاری بیابــد، اما 
علــم بایــد مســئله یابی کنــد. علــوم انســانی و علــوم الهــی اســالمی بــا هدف گــذاری 

معنــا می یابــد.

برگزاری درس خارج فقه »حکمرانی فضای 
مجازی« ازسوی آیت اهلل عبدالکریم فرحانی

آیت اهلل فرحانی در جلسه دوم درس خارج حکمرانی فضای مجازی بیان داشتند:
متأســفانه عرصــه بــر فقــه نورانــی، قــوی و غنــِی مــا تنــگ و بــه مســائل عبــادی )فقــه 	 

العبــاده( محــدود شــده اســت. بایــد مثــل شــیخ الطائفه؟هر؟ )شــیخ طوســی( در 
ــه مشــکل  ــد ب ــا مســائل جدی ــرد؛ واال در مواجهــه ب ک همــه موضوعــات فقهــی ورود 

برمی خوریــم. 
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در ادامــه، اســتاد فرحانــی دربــاره پویایــی فقــه بــه بحــث عدم جــواز تقلیــد ابتدایــی 
از میــت پرداخــت و گفــت: 

یکــی از دالیــل عدم جــواز تقلیــد ابتدایــی از میــت، همیــن بحــث حــوادث واقعــه و 
مسائل مستحدثه است.

وی یکــی از ویژگی هــای رهبــر معظم 
انقــالب؟ظفح؟ را، احاطــه کامل ایشــان 
ــف  ــات مختل ــائل و موضوع ــه مس ب

دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
رهبــر معظــم انقــالب در ســفر ده 	 

ســال پیــش خــود بــه قــم، پدیــد 
آمــدن نــگاه تمدنــی را در حــوزه، 
مشــروط بــه دو عنصــر مهــِم تربیت 

ــرو و تولیــد فکــر دانســتند.  نی
استاد فرحانی در پایان گفت: 

ــد جواهــری 	  ــا مُت ــرای اســتنباط ب ب
مبتنــی بــر منابــع ادلــه اربعــه فقــه، 
بایــد روح قانون دین را بشناســیم. 

با این روح می توانیم تکلیف موضوعاتی مانند موسیقی، صداوسیما، مسائل مرتبط 
بــا فضــای مجــازی یــا ســایر موضوعــات فقهــی را روشــن کنیــم.
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پویانمایی در خدمت آموزش احکام دینی قرار گرفت.
پایــگاه  مســئول  حضــور  بــا  احــکام«  آمــوزش  »پویانمایــی  خبــری  نشســت 

شــد. برگــزار  شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت  دفتــر  اطالع رســانی 

حجت االســالم وحیــد علیان نــژاد  در مراســم رونمایــی از »پویانمایی آمــوزش احکام« 
کــه ازســوی دفتــر حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی و بــا حضــور جمعــی از اهالــی رســانه 

برگــزار شــد، بــه تبییــن نحــوه تهیه ایــن پویانمایی اشــاره کــرد و اظهار داشــت: 
کــه امــروز رونمایــی می شــود، ســی قســمت، شــامل احــکاِم وضــو و 	  مجموعــه ای 

غســل اســت.

وی افزود: 
مجموعــه پویانمایــی آمــوزش احــکام، شــامل موشــن گرافی و ســه ُبعدی اســت و 	 

ایــن ســبک کاِر منحصربه فــرد بــرای نخســتین بار تولیــد شــده اســت. پیــش  از ایــن 
ــه  ک ــود  ــاز ب ــکام نم ــه اح ــوط ب ــمت مرب ــک قس ــکام روزه و چهل وی ــمت اح ــی قس س
مورداســتقبال قــرار گرفــت و ازســوی صــدا ســیما نیــز پخــش شــد. نســخه عربــی آن 
ــه زبان هــای  ــان فارســی ، ب ــا زب ــز به وســیله کشــور عــراق پخــش شــد و هم زمــان ب نی

عربــی، اردو، آذربایجانــی و اســپانیایی تولیــد می شــود.
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حجت االســالم علیان نــژاد بــا بیــان اینکــه در مجموعــه پویانمایــی آمــوزش احــکام، 
ســعی شــده گروه هایــی کــه دیگــران از آن غافل شــده اند موردتوجه باشــند، بیــان کرد: 

در ایــن مجموعــه بــه احــکام مربــوط بــه معلــوالن و جانبــازان اشــاره  شــده، و اصــل 	 
کار بــرای ایــن اســت کــه مــردم کمتــر رســاله می خواننــد و اســتفاده  از وســیله فضــای 

رســانه ای راحت تــر اســت.
وی با بیان اینکه همه تولیدات ما نسخه ناشنوا دارد، عنوان کرد: 

کــه اقشــاری 	  کــه در تولیــدات محتــوای دینــی وجــود دارد، ایــن اســت  مشــکلی 
ازجملــه ناشــنوایان را درنظــر نمی گیرنــد. برخــی اخبــار و تحقیقات وجــود دارد مبنی 
بــر اینکــه برخــی از ناشــنوایان بــه داعــش پیوســتند؛ چــون در اخبــار و برنامه هایــی 
کــه ازســوی ایــن گروهــک تروریســتی پخــش می شــود، از نســخه ناشــنوایان اســتفاده 

می شــود و دراین زمینــه مــا ایــن موضــوع را درنظــر گرفته ایــم.
مسئول پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی عنوان کرد: 

کــه شــصت درصــد آن انجــام  شــده و محتــوا بــرای 	  کاری در دســت تولیــد داریــم 
مســلمانان غرب نشــین اســت؛ مســلمانانی که در کشور غیراســالمی زندگی می کنند 

ک، معامــالت و تبــادل بانکــی دچــار مشــکل هســتند. ک، پوشــا و درزمینــه خــورا

تشکیل کمیسیون فضای مجازی در مجمع نمایندگان طالب
 کلیــات طــرح تأســیس کمیســیون ویــژه فضــای مجــازی در چهلمیــن جلســه 

مجمــع عمومــی نماینــدگان طــالب و فضــال به تصویــب رســید.
فضــای  ویــژه  کمیســیون  تأســیس  دوفوریــت  طــراح  ایــزدی،  حجت االســالم 

گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  اهمیــت فضــای مجــازی  و  بــر شــناخت  مجــازی، 
کاربــران اینترنــت به شــمار می رونــد و در 	  بیــش از 6۷ میلیــون نفــر از ایرانیــان جــزء 

کاربــر بازی هــای رایانــه ای داریــم. کشــور بیــش از 28 میلیــون 



28

وی افزود: 
تأســیس کمیســیون ویــژه فضــای مجــازی در جهــت مواجهــه منطقــی و علمــی بــا 	 

ــا زمینه هــای مســموم ایــن فضــا ارائــه می شــود. فضــای مجــازی و بــرای مقابلــه ب
ایــزدی بــه اهمیــت ایــن فضــا و دایــره اثرگــذاری و فراگیــری آن بــر مســائل فرهنگــی 

و اجتماعــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
کثــر پرونده هــای مطــرح در دادگاه هــا، منشــأ فضــای مجــازی دارد و بیشــترین 	  ا

کــم قضایــی کشــور ناظــر بــه فضــای مجــازی بــاز شــده اســت. شــیوع پرونــده محا

 ایــزدی، راهُبردهــای تبلیــغ در فضــای مجــازی و لــزوم دقــت حــوزه در رویارویــی بــا 
مباحــث فضــای مجــازی را موردتوجــه قــرار داد و اذعــان داشــت: 

حوزه هــای علمیــه بایــد مبانــی ســنتی را بــه تناســب فضــای مجــازی بازخوانــی کننــد 	 
و راهکارهایــی ناظــر بــه ظرفیت هــای ایــن فضــا در دســتور کار قــرار دهنــد. حرکــت در 

ایــن مســیر نیازمنــد اســتخراج قالب هــا از بطــن منابــع دینــی اســت.
گفتنی اســت در پایان چهلمین جلســه مجمع عمومی نمایندگان طالب و فضال، 
دو فوریــت و کلیــات طــرح تأســیس کمیســیون ویــژه فضــای مجــازی بــا رأی بیشــتر 

اعضــای مجمــع نماینــدگان طــالب و فضــالی حــوزه علمیــه قــم به تصویــب رســید.
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حجت االسالم والمسلمین خسروپناه: کتابخانه دیجیتال با 
بهره مندی از هوش مصنوعی دستاورد بسیار بزرگی است.
دشمن در فضای مجازی به دنبال جنگ شناختی است.

از  رونمایــی  مراســم  در  خســروپناه  عبدالحســین  حجت االســالم  والمســلمین   
پایــگاه کتابخانــه دیجیتــال نــور اظهــار داشــت: 

بهره منــدی از یــک کتابخانــه بــزرگ بــا اســتفاده از هــوش مصنوعی، دســتاورد خوبی 	 
اســت کــه کار را بــرای محققــان آســان تر از قبــل خواهــد کــرد و عالوه برایــن، بــر میــزان 

منابــع نیــز افــزوده شــده که دســتاورد بســیار خوبی اســت.
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دیجیتال نور با امکانات پیشرفته هوش مصنوعی، 
بزرگ ترین کتابخانه دیجیتال برخط در جهان 

در ادامــه، حجت االســالم  والمســلمین بهرامــی، رئیــس مرکز تحقیقــات کامپیوتری 
علــوم اســالمی گفت:

کــرد و از همــان ســال هــدف 	  ایــن مرکــز از ســی ســال پیــش فعالیــت خــودش را آغــاز 
علــوم  بــه محتــوای  و دیجیتــال  آســان  بــرای دسترســی  را بسترســازی  خــودش 
کــرد و توانســت در ایــن ســه دهه، اقدامــات خوبــی دراین زمینــه  اســالمی تعریــف 

ــد. ــام ده انج
وی ادامه داد: 

در یــک دهــه اخیــر نیــز مرکــز بــا ورود بــه موضوع هــوش مصنوعی، توانســته امکانات 	 
کــه یــک نمونــه آن را  پیشــرفته هــوش مصنوعــی را در تولیــدات خــود ارائــه دهــد 

کــرد. می تــوان در پایــگاه کتابخانــه دیجیتــال نــور مشــاهده 
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حجت االسالم والمســلمین بهرامــی بــا بیــان اینکــه صدهــزار عنــوان کتــاب وجــود 
دارد کــه در پژوهشــگاه های علــوم اســالمی موردنیــاز اســت، تأکیــد کــرد: 

اختیــار 	  در  اینترنــت  بســتر  در  کتاب هــا  ایــن  کــه  بــوده  ایــن  مرکــز  ایــن  هــدف 
کتاب هــا  کــه هفتادهــزار عنــوان از ایــن  پژوهشــگران علــوم اســالمی قــرار بگیــرد 

اســت. موجــود  دیجیتــال  کتابخانــه  در  کنــون  هم ا
وی تأکید کرد: 

پایــگاه کتابخانــه دیجیتــال نــور بــا امکانــات پیشــرفته هــوش مصنوعــی، بزرگ تریــن 	 
کتابخانــه دیجیتــال برخــط در جهــان اســت کــه بــا موتور جســت وجوی پیشــرفته در 

اختیــار عمــوم مــردم قــرار دارد.



رویدادهای فضای مجازی کشور

اخبار اسالم
و فضای مجازی در کشور
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پاسخ به شبهات در فضای مجازی از رسالت های 
جدید سازمان اوقاف و امور خیریه

خبــر  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  ســازمان  اســتان های  و  مجلــس  امــور  معــاون 
کــرد:  اذعــان  نــوری زاد  داد. حجت االســالم 

کــه ســازمان اوقــاف بــدان ورود 	  پاســخ بــه شــبهات ازجملــه اقدامــات اخیــری اســت 
کــرده اســت. بحــث فضــای مجــازی از منظــر رهبــری بســیار حایــز اهمیــت اســت؛ لــذا 
کــرد. البتــه  کنی و لجن گســتری رســانه های دشــمن بایــد اقــدام  درمقابــِل َســم پرا

دفــاع و پاســخ مــا بــه شــبهات، بــا هجمــه ســنگین دشــمن متناســب نیســت.

مراسم رونمایی از پایگاه لغت نامه های فارسی )قاموس نور(
مراســم رونمایــی از پایــگاه لغت نامه هــای فارســی )قامــوس نــور( در تــاالر دکتــر 
افشــار مؤسســه لغت نامــه دهخــدا برگــزار شــد. در ایــن مراســم، دکتــر محمــود 
بی جن خــان رئیــس مؤسســه لغت نامــه دهخــدا، حجت االســالم والمســلمین 
دکتــر محمدحســین بهرامــی رئیــس مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســالمی و 
حجت االســالم مســیح توحیــدی مدیــر پایــگاه قامــوس نــور ســخنرانی کردنــد. 
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گفتنــی اســت لغت نامــه برخــط »قامــوس 
واژه هــای  از  3۷0000 مدخــل  حــدود  نــور« 
فارســی را به همراه توصیفات آن ها از برترین 
فرهنگ نامه هــای لغــت، همچــون لغت نامه 
متوســط دهخدا، فرهنگ نفیســی، فرهنگ 

رشــیدی و... ارائــه کــرده اســت.

ساخت سری جدید 
محصوالت چندرسانه ای 
پژوهشگاه فضای مجازی

گــروه مطالعــات اخالقــی پژوهشــگاه فضــای 
دقیقــه   115 از  بیــش  بــه زودی  مجــازی، 
ــا موضــوع  ــو را در قالــب شــش کلیــپ ب ویدئ

فضــای مجــازی منتشــر خواهــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه فضــای مجــازی، اخــالق هــوش مصنوعــی 
در اســناد بیــن المللــی، وجــوه فلســفی و اخالقــی فناوری هــای مراقبــت، خشــونت 
و قلــدری در فضــای مجــازی، ماهیــت فلســفی فضــای مجــازی و تأثیــر بــر نفــس 
انســانی، توصیه هایــی پیرامــون اســتفاده کــودکان و نوجوانــان از فضــای مجــازی، 
و دگردیســی اخــالق در عصــر فضــای مجــازی، عناویــن کلیپ هــای به تولیدرســیده 
ــروه مطالعــات اخالقــی پزوهشــگاه فضــای مجــازی هســتند کــه آمــاده  ازســوی گ

انتشــار اســت.
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ایجاد قلمرو اسالمی در فضای مجازی
ســید ابوالحســن فیروزآبــادی، رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی در پانزدهمیــن 

وبینــار از ســی وپنجمین کنفرانــس بین المللــی وحــدت اظهــار داشــت: 
کوسیســتم و زیســت بوم جدیــدی شــده  اســت 	  فضــای مجــازی باعــث ایجــاد یــک ا

مــا  اینکــه مخاطــب  ازجملــه  دارد؛  گی هایــی وجــود  ویژ زیســت بوم،  ایــن  در  کــه 
جهانــی هســت و همــه  آحــاد بشــر در ایــن زیســت بوم بــدون هیــچ مانعــی می تواننــد 

ــا همدیگــر در ارتبــاط باشــند. تمام وقــت ب
وی افزود: 

کــه ازلحــاظ تکنولــوژی فراهــم شــده، می تــوان محتواهــا را ارزان در 	  بــا تســهیالتی 
دســترس قــرار داد و برنامه هــای ارزان قیمــت ازســوی مؤسســان شــبکه های مجازی 

تهیــه شــود و مورداســتفاده قــرار گیــرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: 

در ایــن فضــا مــا شــاهد شــکل گیری مفاهیــم جدیــد، واژه هــای جدیــد و ازجملــه  	 
آن هــا، مفهــوم قــدرت و جهــاد در ایــن فضــا هســتیم. تــا پیــش از توســعه  فضــای 
کــه باعــث می شــد  یــک فکــر یــا یــک اندیشــه در   مجــازی و رســانه ای، قدرتــی 
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کــه صــورت می گرفــت، زمینــه  آن ازطریــق  جامعــه ای تثبیــت شــود، عالوه بــر اقناعــی 
می شــد. انجــام  ســخت  قدرت هــای 

وی درهمین خصوص ادامه داد: 
قــدرت 	  اعمــال  و   بــدون خونریــزی  کــه  مــا شــاهد فتُح الُفتوحــی هســتیم  امــروز 

گفــت در ایــن زیســت بوم  ســخت ازطریــق فضــای مجــازی اتفــاق می افتــد. بایــد 
اندیشــه های جدیــد، افــکار جدیــد و پیــروان جدیــد بــروز پیــدا می کننــد و بــه جنــگ 
ــازی  ــای مج ــر فض ــی ب ــازی مبتن ــدرت اقناع س ــه ق ک ــرم  ــدرت ن ــتفاده از ق ــا اس ــرم ی ن

اســت، تبدیــل می شــوند.
فیروزآبادی تصریح کرد: 

ازســوی 	  کــه عمدتــًا  کــه روی پلتفرم هــا و  محیط هایــی  ایــن فضــا می بینیــم  در 
غیرمســلمانان ســاخته شــده اســت، مســلمانان نیــز می تواننــد افــکار خــود را عرضــه 
کــه ازســوی  کننــد و به همین دلیــل، ایــن پلتفرم هــا از قواعــدی پیــروی می کننــد 
ایــن حــوزه شــکل  در  و صاحبــان ســرمایه  فّناوری هــا  و صاحبــان  بنیان گــذاران 
گــر می خواهنــد در ایــن فضــا فعالیــت کننــد، بایــد از قواعــد  می گیــرد و مســلمانان ا

کننــد. آن محیط  هــا پیــروی 
وی اضافه کرد: 

کــه ایــن مطلــب مــرّوج 	  بعضــًا مداخالتــی هــم در ایــن پلتفرم هــا صــورت می گیــرد 
خشــونت اســت یــا بــا مصالــح و منافــع نظــام بعــدی موافقــت نــدارد و بــه حــذف و 

ــار بیاینــد. ــا ایــن مســئله کن ــد ب کــه همــگان بای ــب اقــدام می کنــد  اصــالح مطال
ــازی  ــای مج ــای فض ــا و فرصت ه ــتفاده از مزای ــرورت اس ــن ض ــا تبیی ــادی ب فیروزآب

ــر اطالعــات وســیع تر اظهــار داشــت:  ــرای زندگــی بهتــر و مبتنــی ب ب
ــا یکدیگــر صحبــت 	  ــر اســالم، ب ــا گزاره هــای مبتنــی ب مــا مســلمان ها بایــد بتوانیــم ب

کنیــم. ایــن موضــوع مســتلزم ایــن مســئله اســت کــه قلمــروی اســالمی را در ایــن فضا 
ایجــاد کنیــم.
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رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه مــا نمی توانیــم قلمــرو اســالمی 
را روی پلتفرم هایــی کــه غربی هــا طراحــی کرده انــد، ایجــاد کنیــم، توصیــه کــرد 
ــه از  ــازی هایی را ک ــازی، قلمروس ــای مج ــد در فض ــالش کنن ــلمانان ت ــد مس ــه بای ک

تعــارض بهــره نبــرده اســت، ایجــاد کننــد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در همایش افول آمریکا: 
استثمار مجازی آمریکا با تغییرات فضای مجازی/ تعویق 

فرایندهای استثماری آمریکا با حکمرانی فضای مجازی
دکتــر عبدالحســین کالنتــری، سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی در همایــش 
بین المللــی »افــول آمریــکا بــا رویکــرد جهــان پســاآمریکا و در پنــل فضــای ســایبر و 

جهــان پــس از آمریــکا« گفــت: 
تحلیــل فیلم هــای جهــان و آمریــکا از َتــَرک برداشــتن تمــدن آن هــا حکایــت دارد؛ 	 

به طوری کــه فیلــم  پلتفــرم، جامعــه وحشــی غــرب و بــازی مرکــب، وحشــی گری جهــان 
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گــر  ا آمریکاســت، نشــان می دهــد. بنابرایــن،  ارمغــان جامعــه  کــه  را  ســرمایه دارانه 
ــَرک برداشــتن ایــن ســاختار هســتیم. به مثابــه یــک تمــدن بــه آن توجــه شــود، شــاهد َت

ــر اینکــه وجــه محتــوای رســانه و مدیریــت حکمرانــی رســانه های  ــا تأکیــد ب وی ب
اجتماعــی از درجــه اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، افــزود: 

کــرده، 	  کــه فراتــر از مرزهــای ملــی عمــل  بحــث مهم تــر، وجــه پلتفرمــی رسانه هاســت 
کمیت هــای ملــی،  ــا تضعیــف حا درعمــل مرزهــای کشــورها را درنوردیــده اســت و ب

گــرو گرفتــه و بــر ایــن اســاس کنــش می کنــد. ملــت را 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: 

تحلیــل پلتفرمــی حکمرانــی رســانه ها و شــبکه  های اجتماعی، و نقشــی کــه در تثبیت 	 
و بقــای فرایندهــای اســتعماری و اســتثمارِی آمریــکا دارد، بــا حکمرانــی به تعویــق 
خواهــد افتــاد. بنابرایــن، گام هایــی بــرای شکســت این حلقه ازســوی چیــن و اتحادیه 

اروپــا برداشــته شــده و ایــران نیــز اقداماتــی دراین زمینــه انجــام داده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مــدل چنــد ذینفعــی کــه بــه نوعــی مــدل آمریکایــی 

اســت، تصریــح کــرد: 
نظــام 	  منافــع  کلیــت  کــه  خصوصــی  شــرکت های  بــا  کمیــت،  حا این مــدل  در 

ســلطه را تأمیــن می کننــد، هم دســت می شــوند و صــدای بخــش مدنــی، نهادهــا 
و متخصصــان شــنیده نمی شــود؛ لــذا مــدل چندذینفعــی هــم به درســتی اجــرا 

کــذب اســت، و ســلطه در ایــن مــدل نیــز حفــظ شــده اســت. نمی شــود و 
کالنتــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »آینــده فضــای مجــازی چــه خواهد شــد؟« با 
تأکیــد بــر اینکــه این گونــه نیســت کــه تاریــخ بــرای کل مســیر آینــده، بســته ای تدارک 
ببینــد و همــه امــور در آن مشــخص و زمان بنــدی شــده باشــد، بلکــه تاریــخ در پرتــو 

امیدهــا، آرمان هــا و آرزوهــا ســاخته شــده و می شــود، اظهــار کــرد:
ــه ایــن تمــدن براســاس امیــد و آرزو شــکل 	  ک بررســی تمــدن غــرب نشــان می دهــد 

کلــی از آینــده وجــود دارد و بایــد فضایــی بــه دور  کالن و  گرفــت و هرچنــد تصویــر 
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کــه همــه ذینفعــان در آن حــق مشــارکت داشــته  از اســتعمار و تک قطبــی بــودن 
کنــون وجــود نــدارد؛ هرچنــد کلیتــی از  باشــند، وجــود داشــته باشــد، امــا ایــن فضــا ا
کــه چــه اتفاقــی خواهــد  آن وجــود دارد. پــس اینکــه دقیــق و جزئــی مشــخص باشــد 

ــت. ــترس نیس ــاد، در دس افت
کالنتری تأکید کرد: 

می تــوان کلیــات آینــده را تصویــر کــرد امــا اینکــه دقیــق باشــد، کار آســانی نیســت. 
بایــد اجــازه داد تاریــخ خــود را در مســیر آرمان هــا و اهــداف واالی انســانی بســازد 

و محقــق کنــد.



رویدادهای فضای مجازی جهان اسالم

اخبار اسالم
و فضای مجازی در جهان
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دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم خبر داد:
تحصیل بیش از سی میلیون دانشجو در 

دانشگاه های مجازی جهان اسالم
دبیــرکل شــبکه دانشــگاه های مجــازی جهــان اســالم بــا اشــاره بــه بهره گیــری بیــش 
از ســی میلیــون دانشــجو از آموزش هــای مجــازی، اتخــاذ رویکــرد توســعه محور را در 
اســتفاده از همــه ظرفیت هــای آمــوزش مجــازی به منظــور تقویــت ارتباطــات میــان 

نخبــگان، اندیشــمندان، دانشــگاه ها و کشــورهای اســالمی موردتأکیــد قــرار داد.
هم زمــان بــا هفتــه وحــدت و برگــزاری ســی وپنجمین کنفرانــس وحــدت اســالمی 
و در آســتانه اعطــای جایــزه بین المللــی مصطفــی؟ص؟ ازســوی جمهــوری اســالمی 
ایران به دانشــمندان جهان اســالم، تعدادی از رؤســای دانشــگاه های کشــورهای 
اســالمی کــه به منظــور شــرکت در مراســم بین المللــی جایــزه مصطفــی؟ص؟ بــه 
تهــران ســفر کرده انــد، بــا حضــور در دفتــر شــبکه دانشــگاه های مجــازی جهــان 
اســالم، بــه نمایندگــی از دانشــگاه های خــود، عضویــت ایــن نهــاد علمــی و فّنــاوری 

جهــان اســالم را پذیرفتنــد.
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گزارش وبینار تخصصی »رمزارزها از منظر 
حقوق اسالمی« در نیجریه 

ایــن نشســت علمــی بــه همــت انجمــن دانشــجویان مســلمان نیجریــه و بــا ارائــه 
ــه  ــن نیجری ــگاه ایلوری ــالمی دانش ــوق اس ــروه حق ــس گ ــرزاق آالرو، رئی ــتاد عبدال اس
برگــزار شــد. وی بیــان داشــت کــه بــه اعتقــاد او، تجــارت بــا ارزهــای رمزنگاری شــده 

حــرام )غیرقانونــی( اســت و دالیــل ذیــل را بــرای حرمــت آن برشــمرد: 
1. ارزش ذاتی ندارد. 

2. وجــود نوســانات زیــادی کــه بــا عدم قطعیــت بیــش از حــد و خطــر بــاال، شــبیه 
قمــار اســت. 

ــا اقتصــاد واقعــی و تجــارت نــدارد. ارزهــای رمزنگاری شــده درســت  3. ارتباطــی ب
ماننــد حبابــی اســت کــه احتمــال ترکیــدن آن وجــود دارد.

4. رمزارزها برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شوند.
5. دچار ابهام بوده، ازسوی هیچ مرجع قانونی و شرعی صادر نمی شوند.
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برگزاری کنفرانس »رسانه علیه نفرت« در اردن
ایــن همایــش دوروزه، در تاریــخ 26 و 2۷ ســپتامبر 2021 )4 و 5 مهــر( بــا هــدف 
جریان ســازی بــرای رســانه ها و کاربــران عرب زبــان شــبکه های اجتماعــی، ازســوی 

مــان اردن برگــزار شــد. شــورای بــزرگان مســلمان در شــهر اَ
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برگزاری همایش مجازی بین المللی »دین و رسانه« در ترکیه
همایــش آنالیــن بین المللــی »دیــن و رســانه« 21 تــا 23 اکتبــر 2021 )پنجشــنبه 29 

مهــر تــا اول آبــان( برگــزار شــد.
ایــن همایــش ازســوی دانشــکده علــوم اســالمی دانشــگاه علــوم اجتماعــی آنــکارا 
ــه ارائــه شــد کــه برخــی  )ASBU( ســازمان دهی گردیــد. در ایــن همایــش 56 مقال
محورهــای آن عبــارت بودنــد از: دیــن داری در رســانه های اجتماعــی، هویت های 

دیجیتالــی و دیــن، رســانه ها و حریــم خصوصــی.
برخــی اســاتید برجســته از دانشــگاه های قطــر، اردن، مالــزی، الجزایــر، برونئــی 
ــن  ــی ای ــه علم ــای کمیت ــه از اعض ــی ترکی ــور دین ــازمان ام ــای س ــن از علم ــد ت و چن

همایــش بودنــد.
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فراخوان مقاله با عنوان »آینده مسجداالقصی 
در شبکه های اجتماعی«

بیســت ویکمین کنفرانــس بین المللــی در حــوزه مطالعات اســالمی قــدس، جمعه 
26 تــا 28 آذر 1400 بــه مــدت ســه روز )هفدهــم تــا نوزدهــم دســامبر 2021( در شــهر 
ماردیــن ترکیــه به صــورت حضــوری و بــا امــکان مشــارکت آنالیــن برگــزار خواهــد 
شــد. یکــی از محورهــای ایــن همایــش درزمینــه فضــای مجــازی و مســجد االقصــی 

بــا عنــوان »آینــده مســجداالقصی در رســانه های اجتماعــی« اســت. 
مهلت ارسال مقاالت به این همایش 30 نوامبر 2021 تعیین شده است. 
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هفتمین شماره مجله »رسانه و مطالعات دین« منتشر شد 
در این شماره مقاالتی با موضوعات ذیل منتشر شد:

هوش مصنوعی و ارزش های مذهبی؛
استفاده از رسانه ای اینترنتی ازسوی سازمان امور دیانت ترکیه؛

زنان و موقعیت اجتماعی در سینمای ایران.
 Erciyes( مجله رســانه و مطالعات دین در ســال 2018 به وســیله دانشــگاه ارجیس
University( ترکیــه تأســیس شــد و مقاالتــی بــه زبان هــای ترکــی، انگلیســی و عربی با 
موضوع دین، رســانه و فضای مجازی در آن منتشــر می شــود. گفتنی اســت بیشــتر 

مقــاالت ایــن مجلــه تــا کنــون بــه زبان ترکــی بوده اســت.

بازی ویدئویی جدید فلسطینی ها برضد اسرائیل
به گزارش ســایت انگلیســی المانیتور، ســاخت بازی ویدئویی جدید ازســوی یک تبعه 

برزیلی که اصالت فلســطینی دارد، جنجالی بین اســرائیلی ها ایجاد کرده اســت.



47

ایــن بــازی بــه کاربــران اجــازه می دهــد در نقــش شــوالیه های مســجداالقصی 
برضــد مواضــع ارتــش اســرائیل عملیات هــای نظامــی انجــام دهنــد.

نیــدال نجــم )Nidal Nijm( ســازنده ایــن بــازی، هــدف از ســاخت آن را این گونــه 
بیــان داشــت: 

مــن می خواهــم از طریــق بــازی بــه جهــان نشــان دهــم کــه مقاومــت فلســطین هرگــز 	 
کلیشــه نشــان دادن  تروریســتی نبــوده و نخواهــد بــود. همچنیــن می خواســتم 

اعــراب و مســلمانان به عنــوان تروریســت را در بازی هــای ویدئویــی بشــکنم.

انتشار سومین شماره از مجله 
ترکی تیویالت با عنوان 

»دین و زندگی دیجیتال« 
ایــن مجله که ازســوی دانشــگاه ســلجوق 
ترکیه منتشــر می شــود، در آخرین شــماره 

خود نوشــت: 
بــا توجــه به اینکه تعــداد مطالعات متمرکز 	 

بــر موضوعاتــی ماننــد دیجیتالــی شــدن و 
دیــن، اینترنــت و مذهــب، و رســانه های 
افزایــش  حــال  در  مذهــب  و  اجتماعــی 
اســت، ایــن شــماره را بــه موضــوع دیــن و 

زندگــی دیجیتــال اختصــاص دادیــم. 
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برخی از عناوین مقاالت منتشرشده در این مجله عبارت اند از: 
از انقــالب صنعتــی تــا انقــالب صنعتــی چهــارم، دیجیتالــی شــدن و وضعیــت دیــن 

در دنیــای دیجیتــال؛
حریم خصوصی و زندگی خصوصی در دنیای مجازی؛ 

پست مدرنیسم، دیجیتالی شدن و دین داری؛ 
خوشنویسی اسالمی در رسانه های دیجیتال.

افزایش شمار 
دانشجویان و 

دانشگاه های عضو 
شبکه دانشگاه های 
مجازی جهان اسالم

کمیتــه  نشســت  دومیــن 
تصویــب  دســتورکار  بــا  اســالم  جهــان  مجــازی  دانشــگاه های  شــبکه  اجرایــی 
آینــده،  فعالیت هــای  توســعه  به منظــور  هدف گــذاری  و  جدیــد  برنامه هــای 
مشــترک  همکاری هــای  تقویــت  پروژه هــا،  تعییــن  جدیــد،  اعضــای  جــذب 
و  اســالمی،  کشــورهای  در  افــزوده  ارزش  خلــق  بــه  کمــک  و  میان دانشــگاهی 
نیــز بررســی چالش هــا و موانــع همکاری هــا، بــه میزبانــی دانشــگاه آنادولــو در 

شــد. برگــزار  ترکیــه  اسکی شــهیر 
در این نشست دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم اعالم کرد: 

در مــدت هجــده مــاه تعــداد دانشــگاه های عضــو از 25 بــه 50 دانشــگاه و تعــداد 
دانشــجویان مجازی از هشــت میلیون نفر به ســی میلیون نفر افزایش یافته اســت.



رویدادهای دفتر مطالعات اسالمی و 
ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی

مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی
اخبار دفتر
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حجت االسالم حاج حسینی: فضای مجازی فرصت 
ارزشمندی برای ترجمه فرهنگی به ارمغان آورده است./ 

در نهضت ترجمه باید به ترجمه فرهنگی توجه شود. 
بیســتمین نشســت از سلسله نشســت های تخصصــی »جشــنواره ملــی ترجمــان 
فتــح بــا محوریــت  الزامــات و بســترهای توســعه نشــر جهانــی ادبیــات مقاومــت« 
بــا حضــور حجت االســالم رضــا حاج حســینی، مدیــر دفتــر مطالعــات اســالمی و 
ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی، و دکتــر مهــدی موالیــی، مدیــر 
توســعه کســب وکارهای دیجیتــال، در مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای 
مجــازی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی به صــورت مجــازی میزبــان متخصصــان، 

ــود. ــوزه ب ــن ح ــدان ای ــگران و عالقه من پژوهش
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حجت االســالم حاج حســینی، مدیــر دفتــر مطالعات اســالمی و ارتباطــات حوزوی 
پژوهشــگاه فضــای مجــازی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه ترجمــه در دو ســاحت 
زبانــی و فرهنگــی صــورت می گیــرد و بایــد بــه ترجمــه فرهنگــی توجــه شــود، افــزود: 

و 	  نیســت  امکان پذیــر  نــکات  و  مفاهیــم  از  بســیاری  انتقــال  زبانــی،  ترجمــه  در 
مفاهیمــی وجــود دارد کــه به ســادگی و صرفــًا بــا برگردانــدن زبــان قابــل انتقــال نبوده، 
ــر عقیــده یــک  ــار مبتنــی ب کــه حیطــه ای گســترده دارد، رفت ــد فرهنگــی از مبــدأ  بای
کار ســاده ای نیســت و بســیار توســعه یافته تر از  کنــد. ایــن امــر  جامعــه را منتقــل 
گاهــی می تــوان بــدون تکلــم ترجمــه را انجــام داد. ترجمه هــای زبانــی اســت و حتــی 

ظرفیت های منحصربه فرد فضای مجازی برای ترجمه مقاومت
مدیــر دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــا 
بیــان اینکــه فضــای مجــازی، ظرفیتــی بی بدیــل و ارزشــمند بــرای تحقــق ترجمــه 

فرهنگــی به ارمغــان آورده اســت، ادامــه داد: 
کــرده 	  ایــن ظرفیــت ایجادشــده در طــول تاریــخ بی ماننــد اســت و فرصتــی ایجــاد 

اســت تــا نگــرش، عقیــده و فرهنــگ خودمــان را ترجمه کنیــم. این ترجمــه به معنای 
کــه تــا کنــون هــم بــه دیگــر  مقدمــه توســعه فرهنگــی اســت و ادبیــات دفــاع مقــدس 
کشــورها، تشــّکل ها و فرهنگ هــای دیگــر نشــر یافتــه، بایــد بــه شــکلی گســترده تر و بــا 

وســعت بیشــتری ترجمــه شــود.
وی افزود: 

مقــام معظــم رهبــری نیــز در ســخنرانی اخیرشــان اشــاره کردنــد و بایــد وارد جهــاد 
تبییــن شــویم و جهــاد تبییــن به معنــای ترجمــه ادبیــات، عقیــده و خورانــدن 
یــک بــاور و فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر اســت. پیشــنهادم ایــن اســت در لبیــک بــه 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری و در راســتای تحقــق جهــاد تبیین، نهضــت ترجمه 

را در فضــای مجــازی توســعه ببخشــیم.
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ضرورت توجه به سایر ظرفیت های فضای مجازی 
فضــای  در  ترجمــه  نهضــت  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  حاج حســینی  حجت االســالم 

آثــار مکتــوب و ادبیــات محــدود شــود، ادامــه داد:  بــه  مجــازی نبایــد 
ترجمــه را بــه ترجمــه آثــار مکتــوب محــدود نکنیــم. در فضــای مجــازی، هــر نــوع تفکر 	 

کلیــپ  دینــی، انقالبــی و ســبک زندگــی قابل ترجمــه اســت و یــک عکس نوشــته، 
ــا محتــوای هنــری و قابل قبــول، نوعــی ترجمــه به حســاب می آیــد. تصویــری ی

وی افزود:
ترجمــه را در فضــای مجــازی بــه تولیــد محتــوا در ایــن فضــا محدود نکنیم. بســیاری 	 

از تفکــرات و ســبک های زندگــی و ادبیــات در قالــب ارائــه خدمــات، زیرســاخت ها و 
دیگرشــکل ها انتقــال پیــدا می کنــد و ســبک زندگی هــا را تغییــر می دهــد. بســترها 
و ســاختارهای فضــای مجــازی، بســیار متنــوع اســت و شــکل ارائــه خدمــات، یکــی 
ــه  ک ــی  ــر باالی ــت؛ تأثی ــذاری اس ــه و اثرگ ــرای ترجم ــازی ب ــای مج ــای فض از قابلیت ه

می توانــد حتــی رفتــار یــک جامعــه را تغییــر دهــد.
حجت االســالم حاج حســینی با بیان اینکه برای ترجمه فرهنگ اســالمی و انقالبی 
بــه دیگرکشــورها بــا فرهنگ هــا و زبان هــای گوناگــون، بایــد از ســایر پلتفرم هــای ارائــه 

خدمــات و محصــوالت فضــای مجازی نیز بهــره ببریم، ادامــه داد: 
در اســتفاده از پلتفــرم خدمــات به عنــوان یکــی از بســترهای پرظرفیــت فضــای 	 

ــه ایــن  ــم و حتــی دغدغــه و توجهــی ب ــادی داری مجــازی، در حــوزه کاســتی های زی
رویکــرد ترجمانــی و گفتمانــی نداریــم؛ درحالی کــه فرهنــگ ایثــار، خانواده محــوری، 
کــه  را  دیگــر  ارزشــمند  دیدگاه هــای  از  بســیاری  و  انســانیت  دیگــران،  بــه  کمــک 
برخاســته از تفکــر انقــالب اســالمی اســت، می توانیــم در قالــب پروتکل هــای فضــای 

مجــازی ترویــج کنیــم.
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ضرورت حضور کنشگران فعال برای جهانی کردن 
پلتفرم های مقاومت در فضای مجازی 

مدیــر دفتــر مطالعــات اســالمی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی، 
بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از پروتکل هــای حضــور در بســترهای جهانــی گفــت: 

و 	  باشــیم  داشــته  فعــال  حضــوری  بایــد  جهانــی  بســترهای  از  اســتفاده  بــرای 
ســازوکارهای متناســب بــا فرهنــگ خودمــان را ایجــاد کنیــم. نیــاز مــا زمانــی بــرآورده 
کــه الزامــات و پروتکل هــای آن از  کــه شــبکه اجتماعــی داشــته باشــیم  می شــود 
دل اســالم و انقــالب برآمــده باشــد. بایــد دراین زمینــه، کنشــگران فعــال و توانمنــد 

کننــد. حضــور داشــته باشــند و در ایــن فضــا نقش آفرینــی اثربخشــی ایفــا 
وی بــا بیــان اینکــه حوزه مدل های کســب وکار، پرداخت های مالی و ســازوکارهای 

اقتصــادی می توانــد مبتنــی بر الزامات و تفکرات اســالمی تعریف شــود، افزود: 
گــر افــراد خــالق و توانمنــد بــه ایــن عرصــه نیــز ورود پیــدا کننــد، در حــوزه اقتضائــات 	  ا

انقــالب و  بــرای ترویــج فرهنــگ اســالمی،  را  ایــن فضــا می توانیــم موفقیــت الزم 
کنیــم. کســب  مقاومــت بــر بســتر پلتفرم هــا و نرم افزارهــای بین المللــی 
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انتشار شمارگان دو، سه و چهار خبرنامه 
عربی »اسالم و فضای مجازی«

دومیــن، ســومین و چهارمیــن شــماره خبرنامــه عربــی اســالم و فضــای مجــازی بــه 
همــت واحــد بین الملــل دفتــر مطالعــات اســالمی فضــای مجــازی منتشــر شــد. 
ایــن خبرنامــه بــه بازتــاب اخبــار حــوزه فضــای مجــازی اســالمی در حوزه هــای 

ــار دفتــر می پــردازد. ــز اخب داخلــی و خارجــی و نی
برخی از عناوین مطالب این شماره ها از این قرار است:	 
گزارشی از کتاب »وضعیت شناسی پژوهش های اسالمی رمزارزهای در جهان«؛	 
پلفترم های دیجیتال، تغییر طبیعی منبر در جهان؛	 
حمایت دولت مصر از فعالیت های مجازی داراالفتا؛	 
پاسخ داراالفتای مصر به بیش از یک میلیون فتوا در فضای مجازی در سال 2020؛	 
انقالب در علوم اسالمی با استفاده از هوش مصنوعی؛	 
امروز، گسترش افکار صحیح در فضای مجازی، جهاد حقیقی است؛	 
برگزاری درس خارج فقه »حکمرانی فضای مجازی«؛	 
همایش »رسانه علیه نفرت«؛	 
معرفی دکتر هازیک محمد و ... .	 
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برای مشاهده خبرنامه ها به سایت: مکتب دراسات الفضـــاء االفتراضی االسالمیة 
به آدرس اینترنتی https://oisc-virtual.com/?lang=ar مراجعه کنید.

دومین کرسی ترویجی ارائه مقاالت مرتبط با 
جشنواره بین المللی »دین و فضای مجازی«

موضــوع  بــا  طباطبایــی  ســیدعلیرضا  دکتــر  ارائــه  بــا  ترویجــی،  کرســی  ایــن 
»چالش هــا و فرصت هــای نظــام امــت امامــت ســایبری« بــا نقــد ناقــدان محتــرم، 
حجت االســالم ابوالحســن حســنی، کارشناس دفتر مطالعات اســالمی پژوهشگاه 
فضــای مجــازی و حجت االســالم حســین مهدیــزاده، کارشــناس فرهنگســتان 

ــد.  ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــر س ــم مه ــنبه هفت ــالمی در روز چهارش ــوم اس عل
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برگزایری دومین جلسه از سلسله فیلم نشست های 
مرتبط با فضای مجازی 

دومیــن جلســه از سلســله فیلم نشســت های مرتبــط بــا فضــای مجــازی، بــا ارائــه 
حجت االســالم دکتــر ســید محمدمحســن میرمرشــدی، دکتــرای فلســفه معاصــر 
و مدیــر فضــای مجــازی مرکــز رســانه و فضــای مجــازی حــوزه علمیــه، بــا موضــوع 
بررســی آثــار نمایشــی مرتبــط بــا فضــای مجــازی در دفتــر مطالعــات اســالمی و 

ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای مجــازی برگــزار گردیــد.
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بــا  را در مواجهــه  نمایشــی  آثــار  ایــن نشســت،  حجت االســالم میرمرشــدی در 
فضــای مجــازی بــه ســه دســته تقســیم کــرد و بیــان داشــت:

دسته اول: آثاری که در جهت تبلیغ تکنولوژی و فضای مجازی است.	 
کــه فضــای مجــازی را نــه تأییــد و نــه رد می کنــد، بلکــه در 	  ــار خنثــی  دســته دوم: آث

حاشــیه داســتان در حــال پرداختــن بــه فضــای مجــازی اســت.
دســته ســوم: آثــاری کــه به صراحــت بــا فضــای مجــازی، تکنولــوژی جدیــد، دیتابیس 	 

و اطالعــات مواجهــه منتقدانــه دارد و بیشــتر بــه جنبــه انتقــادی می پــردازد. جالــب 
کیفیت تریــن آثــار نمایشــی کــه در حــوزه فضــای مجازی  ایــن اســت کــه بیشــترین و با
ســاخته شــده، به ویــژه در بحــث هــوش مصنوعــی و ســایبورگ، غالبــًا بــا رویکــردی 
انتقــادی  اثــر  چنــد  اســپیلبرگ،  همچــون  معروفــی  کارگــردان  اســت.  انتقــادی 

درخصــوص فضــای مجــازی، هــوش مصنوعــی و ســایبورگ دارد.
استاد میرمرشدی در ادامه گفت: 

همیــن ســریال »بلــک میــرور« کــه کارگردانان و نویســندگان برجســته ای دارد، جایزه 	 
ِامــی بهتریــن ســریال را در یکــی از ســال ها گرفتــه اســت؛ یعنــی از لحــاظ ســاخت و 

پرداخــت بســیار قــوی ای اســت.
وی افزود: 

خاســتگاه فضــای مجــازی و تکنولــوژی، غــرب اســت و آن هــا بیشــتر از مــا منتقــد 	 
فضــای مجــازی هســتند و نگرانــی بیشــتری دربــاره آســیب های آن دارنــد، ولــی مــا 
کــه از دیــدگاه اســالمی آن  را  تصــور می کنیــم تنهــا منتقــدان ایــن فضــا، مــا هســتیم 
ــار نمایشــی خوبــی  ــه آث ــه مــا دراین زمینــه، ن ک ــی اســت  نقــد می کنیــم. ایــن در حال
تولیــد کرده ایــم و نــه بــه انــدازه غــرب آسیب شناســی گســترده ای انجــام داده ایــم.
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برگزاری پنجمین نشست از 
سلسله نشست های علمی 

»جهان اسالم در عصر 
فضای مجازی« با موضوع 

»مزاحمت سایبری«
سلســله   از  نشســت  پنجمیــن 
فضــای  علمــی  نشســت های 
موضــوع  بــر  تمرکــز  بــا  مجــازی 
همــت  بــه  ســایبری«  »مزاحمــت 
دفتر مطالعــات اســالمی و ارتباطات 
حــوزوی و به صــورت مجــازی و بــه 

شــد. برگــزار  انگلیســی  زبــان 
صــادق مهدیــان، پژوهشــگر دفتــر مطالعــات فضــای مجــازی در ایــن نشســت بــه 

تعریــف مزاحمــت ســایبری پرداخــت و گفــت: 
»مزاحمــت ســایبری« فعالیتــی اســت کــه بــا اســتفاده از ابــزار دیجیتــال، ماننــد تلفــن 	 

ک گذاری مطالب  همــراه، رایانــه و تبلــت انجــام می پذیــرد که شــامل ارســال یــا به اشــترا
کنی برضــد شــخص دیگــری می شــود. شــایع ترین  منفــی، مضــر، دروغ و شــایعه پرا

مکان هایــی کــه در آن هــا آزار و اذیــت ســایبری رخ می دهــد، عبارت انــد از:
1. رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، اسنپ چت و تیک تاک؛

2. برنامه های پیام رسانی در دستگاه های تلفن همراه یا رایانه لوحی؛
3.پیام های فوری، پیام های مستقیم و چت آنالین ازطریق اینترنت؛

4. انجمن های آنالین و اتاق های گفت وگو؛
5. بازی های آنالین.
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اســتاد مهدیــان بــه راه هــای پیشــگیری از مزاحمــت ســایبری و مقابلــه بــا آن 
از مهم تریــن عوامــل پیشــگیری برشــمرد: را  پرداخــت و مــوارد ذیــل 

از  آن هــا:  دیجیتالــی  آگاهــی  و  والدیــن  رســانه ای  ســواد  بــردن  بــاال   .1
دیجیتالــِی  اجتماعــی  رســانه های  سیســتم عامل های  برنامه هــا،  آخریــن 
استفاده شــده ازســوی کــودکان و نوجوانــان مطلــع باشــید. نوجــوان خــود را 
در ســایت های رســانه های اجتماعــی دنبــال کنیــد یــا بــا او دوســت شــوید یــا 
از بزرگ ســاالن مورداعتمــاد دیگــری بخواهیــد ایــن کار را انجــام دهنــد. بــرای 
از برنامه هــا و نرم افزارهــای مانیتورینــگ دیجیتــال اســتفاده کنیــد. ایــن کار 
2. وضــع قوانیــن بــرای نوجوانــان، دربــاره رفتار و محتوای دیجیتالی مناســب: 
بــا فرزنــد خــود صحبــت کنیــد؛ زیــرا ســبب ایجــاد حــس اعتمــاد متقابــل 
آن هــا دوســتانه  تجربیــات دیجیتالــی  دربــاره  فرزنــدان خــود  بــا  می شــود. 
صحبــت کنیــد تــا خطرهــای احتمالــی آزار و اذیــت ســایبری را متوجــه شــوند و 

روش مقابلــه بــا آن را بیاموزنــد.
صــادق مهدیــان در پایــان بــه اقدامــات عملــی در صــورت وقــوع آزار ســایبری نیــز 

اشــاره کــرد و برخــی از آن هــا را برشــمرد:
1. اگــر عالیــم هشــداردهنده ای مبنــی بر دســت  داشــتن کــودک در آزار ســایبری 
مشــاهده کردیــد، اقدامــات الزم را بــرای بررســی رفتــار دیجیتالــی آن کــودک 

انجــام دهیــد.
2. بــا فرزنــد خــود صحبــت کنیــد و بــا پرســیدن برخــی ســؤاالت از او، بــه ایــن 
مطلــب پــی ببریــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده، چگونــه شــروع شــده و بــا چــه کســی 

درگیــر شــده اســت.
3. گــزارش مزاحمــت ســایبری را بــه نهادهــای مربوطــه، ماننــد ارائه دهنــدگان 

خدمــات آنالیــن و پلیــس ارســال کنیــد.
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برگزاری یازدهمین 
فیلم نشست با موضوع 

»امنیت سایبری و 
دارک وب« همراه با 

اکران فیلم »غیردوستانه: 
دارک وب«

بــا  فیلم نشســت  یازدهمیــن 
و  ســایبری  »امنیــت  موضــوع 
دارک وب« همــراه بــا اکــران فیلــم 
بــا  دارک وب«  »غیردوســتانه: 
دکتــر  حجت االســالم  حضــور 
انبیائــی، دکتــرای فلســفه دیــن 
و عضــو شــورای فکــری دفتــر مطالعــات اســالمی پژوهشــگاه فضــای مجــازی، دکتــر 
محمداســماعیل حســنی، دکتــرای ریاضیــات و کارشــناس دفترمطالعــات اســالمی 

شــد.  برگــزار  مجــازی  فضــای  پژوهشــگاه 
تغییــرات  بیــان  بــه  انبیائــی  محســن  دکتــر  حجت االســالم  نشســت،  ابتــدای 

کــرد:  بیــان  و  پرداخــت  مختلــف  افــراد  و  کشــورها  بــرای  امنیــت  مؤلفه هــای 
کــه مقولــه امنیــت و 	  بــا اندکــی بررســی در فضــای بین الملــل، متوجــه می شــویم 

ــرای کشــورها در عصــر  کــرده اســت. مؤّلفه هــای امنیــت ب اساســًا تعاریــف آن تغییــر 
کنونــی متفاوت تــر از قبــل شــده اســت و دیگــر نمی تــوان بــا نــگاه ســنتی، حافــظ 
ــاد  ــرای ایج ــی را ب ــات فراوان ــه امکان ــازی درحالی ک ــای مج ــود. فض ــه ب ــت جامع امنی
امنیــت بــرای کشــورها ایجــاد کــرده، ضــد خودش را نیــز پدید آورده و امنیت کشــورها 

کــرده اســت. را دچــار چالــش 
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وی در ادامه به اهمیت بازتعریف مؤلفه های امنیت پرداخت و افزود: 
کــه در زندگــی آینــده خواهیــم داشــت، بــه بازتعریــف 	  در کوچک تریــن صحنه هایــی 

کــه عدم توجــه بــه ایــن مــوارد، مشــکالت  مؤلفه هــای امنیــت خودمــان نیازمندیــم 
حــادی را بــرای نوجوانــان و خانواده هــا به وجــود مــی آورد. مثــاًل مســئله فیشــینگ 
کــه البتــه درصــد آمــار فیشــینگ نســبت به  کــه به صــورت متعــدد اّتفــاق می افتــد 
ک گذاری  کاربــران بــه اشــترا جرائــم دیگــر، ســه دهم درصــد اســت یــا مثــاًل عدم توجــه 
تصاویــر و اطالعــات شــخصی خــود کــه باعــث ایجــاد مشــکالت متعــددی بــرای خود 

و خانواده هایشــان شــده اســت.
در ادامه، دکتر محمداسماعیل حسنی به بیان نکات فنی فیلم پرداخت و گفت: 

کــه در بــدو خریــد لپ تــاپ، اطالعــات 	  ازجملــه نــکات آموزشــی فیلــم ایــن اســت 
کــه در صــورت دزدیــده شــدن،  قبلــی را کامــاًل فرمــت کنیــد و رمــزی اســتفاده کنیــد 

نباشــد. قابل کشــف  به راحتــی 
وی گفت: 

کــه 	  اســت  اصطالحــی  ردروم،  می کنــد.  ردروم  بــه  نیــز  اشــاره ای  فیلــم  ایــن  در 
بــرای اتاق هــای شــکنجه، قتــل، تجــاوز یــا هــر عمــل خــالف قانــون و غیراخالقــی 
دیگــری درمقابــل دوربیــن بــرای پخــش زنــده یــا غیرزنــده بــا هــدف کســب درآمــد از 
گران یــا هــر هــدف دیگــری مثــل لــذت، گفتــه می شــود. اینکــه ردروم واقعــی  تماشــا

ــا نــه، معلــوم نیســت. اســت ی
دکتــر حســنی در ادامــه بــه توضیــح دارک وب و بســتر جرم افزایــی آن پرداخت. وی 

بیان داشــت: 
دارک وب یــا وب تاریــک، بخــش کوچکــی از دیــپ وب یــا وب پنهــان اســت. دارک وب 	 

کاربــر در محیــط اینترنــت بــه کار  کــه بــرای ناشــناس مانــدن  درواقــع شــبکه ای اســت 
مــی رود و در دســترس عمــوم نبــوده، بیشــتر بــرای مقاصــد غیرقانونــی و کاله بــرداری 
ســرویس دهنده ها  از  شــبکه ای  برپایــه  همچنیــن  می گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده 
کاربــران، ماننــد موقعیــت مکانــی و  )ســرورها( بنــا می شــود و می توانــد داده هایــی از 
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نشــانی آی پــی را پنهــان کنــد. دراین صــورت، مبــدأ و مقصــد پیــام پنهــان می شــود 
کــه ایــن بســتر، بســتر جرم افزایــی اســت.

دکتر حسنی گفت: 
دارک وب ازلحــاظ فنــی، شــبکه پیچیــده ای نیســت و اطالعــات خاصــی هــم نــدارد. 	 

کاربــران ســایبری  ایــن فضــا بیشــتر بــه علــت افسانه ســرایی و خیال پــردازی برخــی 
کارکــرد حقیقــی آن. درواقــع در حــوزه تخصصــی  معــروف شــده اســت، نــه بابــت 
ــگاه پایینــی برخــوردار اســت. یکــی از مصادیــق ملمــوس و محســوس  هــک از جای

ــت. ــان اس ــی پنه ــت مکان ــت و موقعی ــه در آن، هوی ک ــت  ــرام اس دارک وب، تلگ

گفت وگوی اختصاصی دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات 
حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی با دکتر سحر خمیس 

محمود رفیعان، پژوهشــگر دفتر مطالعات اســالمی و ارتباطات حوزوی پژوهشــگاه 
فضــای مجــازی، طــی گفت وگویــی اختصاصــی بــا خانــم دکتر ســحر خمیس، اســتاد 
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دانشــگاه مریلنــد آمریــکا و پژوهشــگر بین المللی مطالعات رســانه و فضــای مجازی، 
بــه طــرح پرســش هایی در حــوزه آینــده حکمرانــی فضــای مجــازی، چالش هــای 

فضــای مجــازی در جوامــع مســلمانان و خانــواده پرداختــه اســت.
دکتر ســحر خمیس، اســتاد دانشــگاه مریلند امریکا، یکی از پژوهشــگران شــاخص 
بین المللــی درزمینــه اســالم و فضــای مجــازی به شــمار می آیــد. او کــه اصالتــًا 
مصــری اســت، آثــار پژوهشــی خــود، یعنــی بیــش از نــود مقالــه علمــی را بــه زبــان 
انگلیســی نگاشــته اســت. شــاخص اســتنادی وی 1۷50 اســت و ایــن نشــان از آن 
دارد که خمیس، اســتادی شناخته شــده در بین پژوهشــگران دانشــگاهی اســت 
و بــه آرا و دیدگاه هــای او اســتنادات فراوانــی شــده اســت. ســحر خمیــس مــدرک 
کارشناســی ارشــد خــود را در ســال 1989 از دانشــگاه امریکایــی قاهــره در رشــته 
ارتباطــات جمعــی دریافــت و در ســال 2000 موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرای 
خود از دانشــگاه منچســتر انگلســتان شــد. او از ســال 2014 تا کنون، دانشــیار گروه 
ارتباطــات دانشــگاه مریلنــد امریکاســت و از 2004 تــا 200۷ در دانشــگاه دوحــه قطــر 
تدریــس کــرده اســت. خمیــس حضــور مؤثــری نیــز در رســانه های مختلــف ســمعی 

بصــری دارد و بارهــا بــا شــبکه های مختلــف بین المللــی مصاحبــه کــرده اســت.
دکتــر ســحر خمیــس بیــش از 25 مقالــه در حــوزه »مســلمانان و فضــای مجــازی« 

نگاشــته، کــه برخــی از آن هــا بدین قــرار اســت:
حوزه عمومی آنالین در خلیج فارس: مسابقه، خالقیت و تغییر؛	 
جهاد الکترونیکی »مسلمانان« آمریکایی: اسالم هراسی در دوران ترامپ؛	 
اینترنــت و پویایــی ارتباطــات جدیــد در میــان مســلمانان دیاســپوریک: فرصت هــا، 	 

چالش هــا و پارادوکس هــا؛
بررسی فعالیت های سایبری و تحول سیاسی مداوم: کشورهای مصر، بحرین و تونس؛	 
نقش فیســبوک در انتخابات مصر: چارچوب بندی برای انتخابات ریاســت جمهوری 	 

سال 2012.



64

بــرای مشــاهده متــن ایــن گفت وگــو بــه ســایت پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــه 
کنیــد. مراجعــه   http://csri.majazi.ir آدرس 

برگزاری نخستین نشست از سلسله نشست های 
»حکمرانی و بازی های رایانه ای« با موضوع »چیستی 

و ضرورت حکمرانی بر/در/با بازی های رایانه ای«
بــه گــزارش روابــط عمومی پژوهشــگاه فضــای مجازی، ســید ابوالحســن فیروزآبادی 
در نخســتین نشســت از سلســله نشســت های »حکمرانی و بازی های رایانه ای« با 
موضــوع »چیســتی و ضــرورت حکمرانــی بــر/در/ بــا بازی هــای رایانه ای« اظهــار کرد: 

کــه اقتصــاد 	  آمارهــا اهمیــت بازی هــا و تأثیــر آن را بــر اقتصــاد نشــان می دهــد؛ چرا
بازی هــا در دنیــا 159 میلیــارد دالر و اقتصــاد هالیــوود در حــدود 45 میلیــارد دالر اســت.
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بــرای  کــه  می کنــد  فراهــم  فضایــی  مجــازی،  فضــای  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نخســتین بار بشــر بــدون اجــازه می توانــد خدمتــی، ازجملــه خدمــت اطالع رســانی 

یــا ســرگرمی را بچشــد، تصریــح کــرد: 
ایــن خصلــت، درحقیقــت باعــث شــده بســیاری از پدیده هــا به دلیــل موانــع زمــان و 	 

مکان در این فضا محقق شود.
فیروزآبادی افزود: 

در گذشــته تنــوع بــازی وجــود 	 
شــرایط  کنــون  ا امــا  نداشــت، 
دربــاره بازی هــا متفــاوت شــده 
کوسیســتم  و بخــش مهمــی از ا
و  داده  تشــکیل  را  بشــر 
حقیقــی  فضــای  درحقیقــت، 
بــا هــم در آمیختــه  و مجــازی 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
فضــای مجــازی، ادامــه فضــای 
صــورت  در  و  اســت  فیزیکــی 
بقــای  فضــا،  ایــن  فقــدان 
بیــن  از  نیــز  مجــازی  فضــای 

رفــت. خواهــد 

رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه همــه مطالــب در فضــای فیزیکــی 
بــه بازتعریــف نیــاز دارد، اظهــار کــرد: 

یکــی از وظایــف حوزه هــای علمیــه، بازتعریــف مفاهیــم در بازی هاســت و بایــد ایــن 	 
تعریــف انجــام شــود تــا فهــم مشــترک بین اذهانــی صــورت پذیــرد.
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وی بر تعریف چیستی بازی ها که کار بسیار دشواری است، تأکید و تصریح کرد:
آمــوزش، 	  شــاخصه   ازجملــه  منحصربه فــرد،  شــاخصه هایی  دربردارنــده  بازی هــا 

تبلیــغ، رســانه، زیســت و ســبک زندگــی اســت.
وی در ادامه به تبیین مفهوم حکمرانی پرداخت و افزود: 

کمیــت به دنبــال پیــاده 	  کمیــت رخ می دهــد. حا کنــار حا خلــق فضــای جدیــد از 
کــه مســتقل از حکومت هــا و قــدرت عرفــی اســت. کــردن هنجارهایــی اســت 

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر، 95 درصــد از 
بازی هــا و 100 درصــد ســخت افزارها، خارجــی اســت، افــزود: 

بایــد در حکمرانــی مشــارکت فعــال داشــته باشــیم. طبــق آمــار در حکمرانــی فضــای 	 
کــه حکمرانــی بــر فضــای  مجــازی، مصرف کننــده هســتیم؛ ایــن در حالــی اســت 

کمیــت اســت و بایــد از نقــاط ضعــف اســتفاده کنیــم. مجــازی، اعمــال حا
فیروزآبــادی بــازی بــازی را تنهــا فرصــت طالیــی بــرای ایجــاد تغییــر، زبــان و فرهنگ 

ملــی دانســت و گفت: 
یکــی از چالش هــا تفــاوت بــا ســایر کشــورها اســت و در ایــن چالــش جهانــی بایــد ایــن 	 

کــرد موضــوع سیاســت نیســت بحــث اختــالف فاحــش در فرهنــگ  رونــد را اصــالح 
کــرد. اســت و بایــد روی ایــن موضــوع تمرکــز 

وی به چرایی پیشرفت کشورها در صنعت بازی پرداخت و گفت: 
کار بازی، چندرشــته ای بوده، هنر، تکنولوژی و مســائل اجتماعی )فهم اجتماعی( 	 

را دربرمی گیــرد. نظــام غربــی، بــازی را ناظــر بــه ایــن مشــخصات می ســازد تــا بتوانــد 
کــه ایــن مســئله در ایــران بســیارضعیف  پــول بیشــتری از جیــب مــردم خــارج کنــد 
اســت؛ درحالی کــه کشــورهای مختلــف، رشــته های دانشــگاهی درخصــوص بازی هــا 

دارنــد و تخصصــی روی آن کار می کننــد.
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انتشار دومین شماره  
خبرنامه انگلیسی 

»اسالم و فضای مجازی«
دومین شماره خبرنامه انگلیسی 
اسالم و فضای مجازی، به همت 
واحــد بین الملــل دفتــر مطالعــات 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــالمی فض اس
بازتــاب  بــه  ایــن خبرنامــه  شــد. 
مجــازی  فضــای  حــوزه  اخبــار 
داخلــی  حوزه هــای  در  اســالمی 
دفتــر  اخبــار  نیــز  و  خارجــی  و 

می پــردازد.

برخی از مطالب این شماره از این قرار است:
امروز، گسترش افکار صحیح در فضای مجازی، جهاد حقیقی است؛

بیانیه دفتر امور مذهبی ترکیه درباره سانسور در شبکه های اجتماعی؛
برگزاری درس خارج فقه »حکمرانی فضای مجازی«؛

همایش »رسانه علیه نفرت«.
http:// بــرای مشــاهده خبرنامه، به ســایت پژوهشــگاه فضــای مجازی بــه آدرس

csri.majazi.ir/elib/94249 مراجعه کنید.

وی بر تعریف چیستی بازی ها که کار بسیار دشواری است، تأکید و تصریح کرد:
آمــوزش، 	  شــاخصه   ازجملــه  منحصربه فــرد،  شــاخصه هایی  دربردارنــده  بازی هــا 

تبلیــغ، رســانه، زیســت و ســبک زندگــی اســت.
وی در ادامه به تبیین مفهوم حکمرانی پرداخت و افزود: 

کمیــت به دنبــال پیــاده 	  کمیــت رخ می دهــد. حا کنــار حا خلــق فضــای جدیــد از 
کــه مســتقل از حکومت هــا و قــدرت عرفــی اســت. کــردن هنجارهایــی اســت 

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر، 95 درصــد از 
بازی هــا و 100 درصــد ســخت افزارها، خارجــی اســت، افــزود: 

بایــد در حکمرانــی مشــارکت فعــال داشــته باشــیم. طبــق آمــار در حکمرانــی فضــای 	 
کــه حکمرانــی بــر فضــای  مجــازی، مصرف کننــده هســتیم؛ ایــن در حالــی اســت 

کمیــت اســت و بایــد از نقــاط ضعــف اســتفاده کنیــم. مجــازی، اعمــال حا
فیروزآبــادی بــازی بــازی را تنهــا فرصــت طالیــی بــرای ایجــاد تغییــر، زبــان و فرهنگ 

ملــی دانســت و گفت: 
یکــی از چالش هــا تفــاوت بــا ســایر کشــورها اســت و در ایــن چالــش جهانــی بایــد ایــن 	 

کــرد موضــوع سیاســت نیســت بحــث اختــالف فاحــش در فرهنــگ  رونــد را اصــالح 
کــرد. اســت و بایــد روی ایــن موضــوع تمرکــز 

وی به چرایی پیشرفت کشورها در صنعت بازی پرداخت و گفت: 
کار بازی، چندرشــته ای بوده، هنر، تکنولوژی و مســائل اجتماعی )فهم اجتماعی( 	 

را دربرمی گیــرد. نظــام غربــی، بــازی را ناظــر بــه ایــن مشــخصات می ســازد تــا بتوانــد 
کــه ایــن مســئله در ایــران بســیارضعیف  پــول بیشــتری از جیــب مــردم خــارج کنــد 
اســت؛ درحالی کــه کشــورهای مختلــف، رشــته های دانشــگاهی درخصــوص بازی هــا 

دارنــد و تخصصــی روی آن کار می کننــد.
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برگزاری نشست 
دانش افزایی »بررسی 
شبکه های اجتماعی 

پژوهش محور؛ غفلت ها 
و فرصت های فراروی 

حوزه های علمیه« 
ابتــدای نشســت، حجت االســالم 
محمــود رفیعــان بــه بیــان هــدف 
برگــزاری از ایــن نشســت پرداخت 

و گفــت:
هــدف از برگــزاری ایــن نشســت، 	 

چگونگــی  و  ضــرورت  بررســی 
کــه  نشــر آثــار پژوهشــی اســالمی در شــبکه ها و فضــای مجــازی علمــی دنیاســت 

ســبب نشــر علــوم اســالمی نیــز می شــود.
وی در تبییــن ضــرورت و اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله در حــوزه علمیــه، 
بــه بررســی مصداقــی چنــد تــن از اندیشــمندان بین المللــی مبــادرت ورزیــد کــه 

شــاخص اســتنادی مقــاالت و آثــار پژوهشــی قابل توجهــی دارنــد. وی افــزود: 
متأســفانه مــا هیــچ اندیشــمند حــوزوی را نداریــم کــه دراین زمینــه موفقیتــی کســب 	 

کــرده باشــد و به رغــم تولیــد آثــار فاخــر علمــی، ایــن تولیــدات نتوانســته اند در معرض 
دیــد پژوهشــگران بین المللــی قــرار بگیرنــد.

تبییــن  بــه  ادامــه  در  اســالمی،  مطالعــات  دفتــر  بین الملــل  بخــش  کارشــناس 
راهکارهــای الزم بــرای بهتــر دیــده شــدن آثــار علمــی اســالمی در فضــای علمــی 
رتبــه  بیــن  تطبیقــی  مقایســه  بــا  بخــش  ایــن  در  وی  پرداخــت.  بین الملــل 
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ســایت های منتشــرکننده مقــاالت علمــی ایــران در الکســا )پایــگاه رتبه بنــدی 
معتبــر  ســایت های  بــا  کاربــران(،  بازدیــد  تعــداد  براســاس  جهــان  ســایت های 

گمــارد.  همــت  بین المللــی 
researchgate. www.linkedin.com در رتبــه 49، ســایت  دراین میــان، ســایت 

net در رتبــه 219 و ســایت academia.edu در رتبــه 441 جهــان قــرار دارد. در طــرف 
مقابــل، ســایت های معتبــر ایرانــی منتشــرکننده آثــار پژوهشــی در ایــران، دارای 
رتبه هــای ذیــل هســتند: ســایت ســیویلیکا civilica.com رتبــه 10391، پایــگاه 
مرکــز اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهیsid.ir رتبــه 12094 و پرتــال جامــع علــوم 
انســانیensani.ir رتبــه 15604 را بــه خــود اختصــاص داده انــد. نــگاه اجمالــی بــه 
ایــن رتبه بنــدی، نشــان می دهــد کــه امــکان دیــده شــدن آثــار پژوهشــی اســالمی 
منتشرشــده در ایــران چقــدر ناچیــز اســت. پــس بــرای اینکــه آثــار علمــی حــوزوی 
دیــده شــود، چــاره ای جــز انتشــار آن هــا در شــبکه های اجتماعــی علمــی شــاخص، 

ماننــد آکادمیــا و ریســرچ گیــت نیســت.
وی در پایان افزود: 

شــبکه های اجتماعــِی پژوهش محــور نیــز برپایــه شــبکه های اجتماعــی عمومــی 	 
راه انــدازی شــده اند و ســازوکاریی شــبیه بــه همــان دارنــد و تفــاوت عمــده آن، در 
به جــای  می تــوان  علمــی  اجتماعــی  شــبکه های  در  اســت.  آن  بــودن  تخصصــی 
دنبــال کــردن هنرمنــدان، ورزشــکاران و دوســتان، فعالیت هــای تحقیقاتــی اســاتید 
دانشــگاهی و محققان برجســته را دنبال کرد. این مســئله باعث می شــود در جریان 
آخریــن دســتاوردهای تحقیقاتــی در حوزه هــای مشــخص و موردعالقــه قــرار گرفــت.


