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باسمه تعالی
رویدادهــای فناورانــه بــه ویــژه در حــوزه فضــای مجــازی برآمــده از تفکــری
میباشــد کــه آن را ایجــاد و هدایــت کــرده اســت .اگرچــه شــناخت صحیــح و دقیــق
فضــای مجــازی در تمامــی ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتــی و  ...بهمنظــور
سیاســتگذاری و اتخــاذ رویکــرد مناســب در مواجهــه بــا ایــن پدیــده ،اهمیــت
دارد ،لکــن بیــش از همــه پرداختــن بــه بنیانهــای نظــری فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات یــا جهــان بینــی حاکــم بــر آن از آن جهــت کــه ریشــه تمدنــی عصــر فضــای
مجــازی را شــکل داده و بــا ســبک زندگــی کاربــران ارتبــاط مســتقیم دارد ،حائــز
ـگ ممــزوج بــا فضــای مجــازی در جامعــه بســط
اهمیــت اســت .اندیشــه و فرهنـ ِ
پیــدا کــرده و بــر او غلبــه پیــدا میکنــد و میتوانــد هویــت آن جامعــه را متحــول،
متکامــل یــا متزلــزل کنــد.
از ای ـنرو اگرچــه تمامــی مراکــز سیاس ـتگذاری و اجرایــی و نهادهــای آموزشــی و
پژوهشــی بایــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته و عهــدهدار تحقــق فضــای مجــازی
مبتنــی بــر مبانــی و ســبک زندگــی اســامی باشــند ،امــا نقــش حوزههــای علمیــه،
از اولویــت بیشــتری نســبت بــه ســایر نهادهــا برخوردار اســت .همانطور کــه در عصر
صنعتــی ،حــوزه علمیــه خــود را پاســخگوی نظامــات تغییریافتــه و تحــوالت ایجــاد
شــده در حوزههــای اقتصــادی (مســائل بانکــی ،بــورس ،بیمــه و ،)...سیاســی،
فرهنگــی ،پزشــکی و ...از منظــر اســام میدانســت ،در عصــر فضــای مجــازی نیــز،
تکفــل بررسـیهای فقهــی و دینــی حوزههــای تحولــی بــر عهــده حوزههــای علمیــه
اســت .تحــوالت عصــری حــوزه سیاســت و مدیریــت (تغییــر مفهــوم و شــیوههای
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حکمرانــی ،مدیریــت مبتنــی برهوشمصنوعــی) ،حــوزه اقتصــاد (داراییهــای
معنــوی ،ظهــور بالکچیــن و ارزهــای رمزنگاریشــده ،قراردادهــای هوشــمند
و ،)...حــوزه امنیــت (پیدایــش تهاجــم نــرم ـ نــرم و نــرم ـ ســخت و ،)...حــوزه دیــن
و فرهنــگ (تغییــر در مفهــوم و نــوع دینــداری ،مفهــوم هویــت ،اوقــات فراغــت،
حریــم خصوصــی و ،)...حــوزه آمــوزش (بازیوارســازی و آمــوزش پلتفرمــی) و دیگــر
حوزههــا ،ضــرورت بســط و تقویــت حــوزه نظــری دیــن و فضــای مجــازی را بیــش از
پیــش متعیــن میســازد.
بــر همیــن اســاس «دفتــر مطالعات اســامی و ارتباطــات حوزوی پژوهشــگاه فضای
مجــازی» وابســته بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه منظــور تقویــت سیاسـتگذاری
مبتنــی بــر فقــه و مبانــی و توســعه و هدایــت ظرفیتهــای پژوهشــی حوزههــای
علمیــه در راســتای اولویتهــای فضــای مجــازی کشــور در قــم تاســیس گردیــد .ایــن
دفتــر کــه بــا هــدف ترســیم ســبک زندگــی دینــی در فضــای مجــازی ،ارائــه الگــوی
مطلــوب روندهــای سیاسـتگذاری مبتنــی بر فقــه در فضای مجازی ،پاســخگویی
بــه نیازهــای پژوهشــی مرکــز ملی فضای مجــازی در حوزه مطالعات اســامی ،ایجاد
هــم افزایــی مراکــز حــوزوی و کاربســت پژوهشهــای دینــی در نظــام سیاسـتگذاری
کشــور تشــکیل شــده اســت ،در حوزههــای مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی ،تقنیــن و
سیاس ـتگذاری ،بینالملــل و ،...فعالیــت میکنــد.
خبرنامــه پیــش رو ،تنهــا بــه منظــور اطالعرســانی از مجمــوع اخبــار و اطالعــات
واصلــه از منابــع مختلــف خبــری در حوزه مطالعات اســامی فضــای مجازی تهیه
شــده و بدیهــی اســت کــه مطالــب منــدرج ،بــه هیــچ وجــه مواضــع دفتــر مطالعــات
اســامی و ارتباطــات حــوزوی فضــای مجــازی نمیباشــد.
امیــد اســت کــه زحمــات دوســتان ایــن مجموعه ،مــورد رضایــت و عنایــت خداوند
متعــال و حضــرت صاحــب الزمــان مهــدی؟جع؟ قــرار گیرد .انشــاءاهلل

5

رهنمود

بیانات مقام معظم رهبری

ابزار بایســتی پیشــرفته باشــد؛ بایستی
ناوابســته باشــد؛ ابــزار مــال خــود شــما
بایــد باشــد؛ خــود شــما بایســتی ابــزار
را بــه وجــود آورده باشــید ،تولیــد
کــرده باشــید ،ابــداع کــرده باشــید؛ بــه
معنــای حقیقــی کلمــه مالک ابــزار باید
باشــید[ .ابــزار] بـهروز بایــد باشــد .یــک
ابــزاری اســت کــه از َده ســال قبــل مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،امــروز ممکــن
اســت بــه درد نخــورد؛ ببینیــد امــروز
چــه چیــزی الزم داریــم .در مــورد ابــزار بایســتی بـهروز باشــید .ابــزار بایســتی متنـ ّـوع
باشــد؛ [متناســب بــا] زمیــن و آســمان و فضــا و دریــا و مــرز و درون قلب کشــور ،همه
جــا؛ و ابــزار ّاطالعاتــی و ابــزار ّ
عملیاتــی و همــه جــور ابــزار .تنـ ّـوع در ابــزار هــم جــزو
چیزهایــی اســت کــه بایســتی مــورد ّ
توجــه باشــد.
مســئلهی فضــای مجــازی ،امــروز جــزو ابزارهــا اســت؛ مســئلهی بــازی جنــگ،
امــروز جــزو ابزارهــا اســت؛ بــه اینهــا بایســتی ّ
توجــه کنیــد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
بیانات در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امامحسین؟ع؟
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پیام رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرانسه

اظهــارات امانوئــل مکــرون ،رئیــس جمهــور فرانســه در تأییــد کاریکاتــور توهینآمیــز
بــه پیامبــر اســام؟ص؟ ،باعــث خشــم مســلمانان در سرتاســر جهــان شــده اســت.
بــه همیــن علــت حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر انقــاب اســامی خطــاب
بــه جوانــان فرانســوی پیامــی کوتــاه صــادر کردنــد .متــن ایــن پیــام کــه بــه زبــان
فرانســوی در شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد ،بــه شــرح زیــر اســت:
جوانان فرانسه !
از رئیــس جمهــور خــود بپرســید :چــرا از اهانــت بــه پیامبــر خــدا حمایــت میکنــد و
یشــمارد؟ آیــا معنــی آزادی بیــان ایــن اســت :دشــنام و اهانت،
آن را آزادی بیــان م 
آن هــم بــه چهرههــای درخشــان و مقــدس؟ آیــا ایــن کار احمقانــه ،توهیــن بــه
شــعور ملتــی نیســت کــه او را بــه ریاســت خــود انتخــاب کــرده اســت؟
ســوال بعــدی ایــن اســت کــه چــرا تردیــد در هولوکاســت جرم اســت؟ و اگر کســی چیزی
در اینبــاره نوشــت بایــد بــه زنــدان بــرود ،امــا اهانــت به پیامبــر آزاد اســت؟
سیدعلی خامنهای  ۷ -آبان ۱۳۹۹
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اخباݣݣر ݣݣحوزݣݣه

و فضای مجازی
اخبار مراجع ،حوزه و روحانیت

استفاده از تکنولوژی و وسایل ارتباطی
نوین از افتخارات حوزه علمیه است
حضــرت آیــت اهلل العظمــی صافــی گلپایگانــی
از مراجــع عظــام تقلیــد ،بــه مناســبت مراســم
افتتاحیــه نخســتین همایــش ملــی هــوش
مصنوعــی و علــوم اســامی کــه یکشــنبه  4آبــان
 1399در ســالن همایشهــای مدرســه علمیــه
معصومیــه برگــزار شــد ،پیامــی ارســال کردنــد.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
یکــی از افتخــارات حوزههــای علمیــه در طــول غیبــت کبــری کــه فقهــای عالیمقــام
بــه آن توجــه بســیار داشــتهاند اســتفاده از علــوم و دانشهــای معتبــر هــر عصــر و
زمــان بــوده کــه در پیشــبرد اهــداف مقــدس دینــی نقــش بســزایی داشــته اســت.
اگــر نگاهــی بــه تمدنهــای مختلــف در ادوار گذشــته داشــته باشــیم میبینیــم
کــه تمــدن اســامی و مدنیــت دینــی ســرآمد همــه تمدنهــا بــوده اســت کــه حتــی
اسالمشناســان و خاورشناســان بــه ایــن امتیــاز بــزرگ اســامی اذعــان نمودهانــد.
کتــاب «تمــدن اســام و غــرب» اثــر دانشــمند بــزرگ فرانســوی گوســتاو لوبــون بــر
ایــن بــاور و عقیــده اســت کــه همیشــه تمــدن اســامی بــه جهــت اســتفاده بهتــر از
علــوم و دانشهــای روز و تأکیــد علمــا و دانشــمندان دینــی در بهرهگیــری از ابــزار و
وســائل علمــی و فنــی هــر زمــان در حــل مشــکالت و ارائــه مــدل برتــر بــرای مدیریــت
جهانــی دارای بزرگتریــن مــدال افتخــار بــرای تمــدن صحیــح بــوده اســت.
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حوزههــای علمیــه مــا امــروز هــم ایــن افتخــار را دارد کــه درصــدد اســت تــا از فنــاوری
و تکنولــوژی برتــر و وســایل ارتباطــی نویــن بــه اصطــاح «هــوش مصنوعــی» بــرای
پیشــبرد عقایــد صحیــح و هدایــت و ارشــاد مــردم و زندگــی ســالم و کمــال انســانیت
اســتفاده نمــوده و از آن بــه عنــوان یــک متــد جدیــد و دانشــی نــو ،بــرای ارائــه
نظــرات و دیدگاههــای دینــی بهــره بگیــرد.
امــروز وظیفــه حوزویــان از هــر زمــان دیگــر بیشــتر و مســؤولیت آنهــا ســنگینتر
اســت و مــا میتوانیــم بــا اســتفاده از آیــات نورانــی کتــاب خــدا و معــارف بلنــد
اهلبیــت؟ع؟ حقایــق و تعالیــم شــرع مقــدس را بــه گــوش جهانیــان برســانیم و
همانطــور کــه امامرضــا؟ع؟ فرمودهانــد «لــو علــم النــاس محاســن کالمنــا ألتبعونا».
ان شــاءاهلل تعالــی همــه در رســاندن پیــام آســمانی قــرآن و تبلیــغ رســالت جهانــی
موفــق باشــید و بتوانیــد در ظــل عنایــات خاصــه حضــرت ولــی عصــر؟جع؟ زندگــی
پــاک و ســالم و ســعادت جــاودان را بــه جهانیــان ارائــه دهیــد.
 8ربیع االول 1442
لطف اهلل صافی گلپایگانی
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از هوش مصنوعی عالوه بر تمرکز
در حل مسائل دینی ،در حوزههای
اجتماعی و نیازهای جامعه نیز
بهرهبرداریهای ضروری صورت گیرد
همچنیــن حضــرت آیــتاهلل العظمــی مــکارم
شــیرازی از مراجــع عظــام تقلیــد ،نیــز بــه مناســبت
مراســم افتتاحیه نخســتین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اســامی ،پیامی
ارســال کردنــد کــه متــن ایــن پیــام بدیــن شــرح اســت:
قبــل از هــر چیــز تشــکیل ایــن همایــش را بــه همــه شــرکتکنندگان تبریــک
میگویــم ،در دنیــای امــروز ،فناوریهــای نگهــداری و اســتفاده از اطالعــات ،رشــد
همهجانبــه و قابلتوجهــی یافتــه بــه گون ـهای کــه در تولیــد و نشــو ســایر علــوم،
تأثیــر بســزایی گذاشــته اســت.
از طــرف دیگــر گســترش افســار گســیخته فضــای مجــازی و تســهیل دسترســی
کاربــران بــه انــواع اطالعــات ،ســبب شــده اســت تــا از ایــن بســتر در راســتای انتقــال
تفکــر نظــام ســلطه جهانــی بیشــترین بهر هبــرداری صــورت گیــرد .در مقابــل ایــن
تهدیــد ،وظیفــه مــا در ایــن دوران بــا توجــه بــه غنــای فرهنگــی و محتوایــی نشــأت
گرفتــه از معــارف اصیــل اهلبیــت؟ع؟ ایجــاب میکنــد کــه از ایــن فناوریهــا از
جملــه هــوش مصنوعــی بــه نحــو شایســته ،بهر هبــرداری شــود.
سالهاســت کــه بــه صــورت جــدی و عملــی در برخــی از مراکــز زیــر نظــر مــا از ایــن
ســامانهها بهرهبــرداری شــده کــه بــا عنایــت اهلبیــت؟ع؟ توفیقــات چشــمگیری
در ایــن راه حاصــل شــده اســت.
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اگرچــه حرکتــی کــه تحــت عنــوان همایــش هــوش مصنوعــی و علــوم اســامی آغــاز
شــده ،حرکتــی علمــی و در خــور توجــه و بـهروز اســت امــا جــا دارد کــه در ایــن بــاره
نکاتــی یــادآوری شود؛ نخســت ماهیــت هــوش مصنوعــی در علــوم اســامی بــا
آنچــه در ســایر علــوم صــورت میگیــرد ،تفــاوت دارد .زیــرا شــارع مقــدس ،معــارف را
از طریــق نورانــی اهلبیــت؟ع؟ بــه مــا رســانده اســت کــه اقتضــا دارد توســط مراکــز
تخصصــی اســامی و بــا نظــارت علمــا و اندیشــمندان معــارف دینــی ،جمـعآوری و
پاالیــش گــردد.
دوم مدیریــت هوشــمند و یکپارچــه و اســتفاده از ظرفیــت تمامــی مراکــز علــوم
اســامی ،در تکمیــل محتــوای منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز ایــن فنــاوری میتوانــد
از انجــام کارهــای مــوازی و هدررفــت منابــع مــادی و معنــوی کــه یکــی از مخاطرات
ایــن گونــه کارهاســت پیشــگیری کنــد.
ســوم الزم اســت در هدفگــذاری جهــت بهرهمنــدی از هــوش مصنوعــی عــاوه
بــر تمرکــز در حــل مســائل دینــی ،در حوزههــای اجتماعــی و نیازهــای جامعــه نیــز
بهرهبرداریهــای ضــروری صــورت گیــرد.
اینجانــب بــار دیگــر بــا تشــکر از حاضــران در ایــن همایــش ارزنــده برگــزاری آن را
بــه همــه اندیشــمندان و دس ـتاندرکاران آن تبریــک میگویــم و امیــدوارم ایــن
برنامــه راه جدیــدی را در گســترش علــوم اســامی و ترویــج و تبلیــغ آن بــرای
طالبــان حقیقــت بگشــاید.
موفق و سربلند باشید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
قم  -ناصر مکارم شیرازی
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هوش مصنوعی ابزار ترویج معارف
و موضوعی برای فقه است
آیـتاهلل علیرضــا اعرافــی مدیــر حوزههــای علمیــه
سراســر کشــور در نخســتین همایش«هــوش
مصنوعی و علوم اســامی» اظهار داشــت :هوش
مصنوعــی از جملــه تطــورات آینــده در جهــان و
رشــتههای فرافنــاوری و فرابخشــی اســت و در
آیندهپژوهــی ،ســناریوهایی بــرای آن ارائــه میدهنــد که فوقالعــاده اعجابآور اســت.
وی افــزود :هــوش مصنوعــی بــا حــوزه از دو زاویــه مرتبــط اســت؛ هــوش مصنوعــی
موضوعــی بــرای علــوم اســامی اســت و فلســفه و فقــه و اخــاق و  ...شــاخههایی
از علــوم اســامی هســتند کــه بایــد در ایــن حــوزه کار کننــد و فراینــد اســتنباط و
اجتهــاد را بایــد در ایــن مســیر بــه کار ببریــم؛ اینکــه اســام چــه نگاهــی بــه آن دارد،
آینــده آن چیســت و چــه مخاطراتــی دارد؟ بنابرایــن هــوش مصنوعــی موضــوع
مهمــی بــرای فقــه اســامی اســت.
آیــت اهلل اعرافــی خاطرنشــان کــرد :از منظــر دوم ،هــوش مصنوعــی بــه مثابــه
ابــزار اســت کــه در آمــوزش و پژوهــش و تبلیــغ حــوزه بــه کار م ـیرود؛ مهمتریــن
پروژههــای هــوش مصنوعــی در دنیــا از مشــترییابی و تجــارت شــروع شــده اســت
و نقــش زیــادی در افزایــش تجــارت داشــته اســت .هــوش مصنوعــی بــه مثابــه
ابــزار در دســت فقیــه و مجتهــد اســت کــه امیدواریــم بــه تدریــج بــا انگیــزه و روحیــه
جهــادی ایــن مســیر بــه پیــش بــرود .هــوش مصنوعــی میتوانــد ســرعت اجتهــاد و
دقــت کار را بــاال ببــرد و در نظــام ســازیها ،خیلــی کمــک بدهــد و در برقــرای ارتباط
بیــن مفاهیــم خیلــی مؤثــر اســت.
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گفتنــی اســت نخســتین همایــش «هــوش مصنوعــی و علــوم انســانی» عصــر
یکشــنبه  4آبــان  1399آغــاز بــکار کــرد و در ابتــدای افتتاحیــه ایــن همایــش پیــام
آیــات عظــام صافــی گلپایگانــی و مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلیــد در اســتفاده از
هــوش مصنوعــی در علــوم اســامی قرائــت شــد.
همچنیــن از دو کتــاب «مجموعــه مقــاالت همایــش» و «هــوش مصنوعــی و علــوم
اســامی» و نیــز از موتــور جســتجوگر ُ
«جهــد» ،فضــای ابری«ســحاب» بــه جهــت
بارگــزاری ،ذخیــره و بــه اشــتراک گذاشــتن مقــاالت علمــی محققــان و نرمافــزار
فیشنویســی و یادداشــتبرداری «تحریــر» کــه دســتاوردهای پــروژهای کالن بــا
عنــوان «نجــف» هســتند ،رونمایــی شــد.
در پایــان افتتاحیــه همایــش از فعالیــن حــوزه علمیــه در عرصــه فنــاوری هــوش
مصنوعــی نیــز تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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مراقب تحریف دین در
فضای مجازی باشیم
آیــت اهلل حســینی بوشــهری دبیــر شــورای عالــی
حوزههــای علمیــه سراســر کشــور بــا توجــه بــه
فراگیــری فضــای مجــازی در جامعــه اظهــار
داشــت :امــروز دشــمن بــرای فضــای مجــازی
ســرمایهگذاری زیــادی کــرده اســت و در ایــن
شــرایط چیــز محرمانــه نخواهیــم داشــت ،بایــد
مواظــب ایــن تهدیــد بــود و از آن بــه نفــع خودمــان بهــره ببریــم .وظیفــه حــوزه و
روحانیــون ایســتادگی در برابــر ایــن فضــای مســموم در فضــای مجــازی اســت.
وی ادامــه داد :انســان هوشــیار و آگاه کســی اســت کــه زمــان را میشناســد ،آگاهــی
دارد و بــرای آن برنامهریــزی میکنــد .درگذشــته فضــای مجــازی نداشــتیم ،ولــی
در همــان زمــان بــرای ضربــه زدن بــه دیــن ،جعــل حدیــث میکردنــد و مــردم را
منحــرف مینمودنــد .امــروز اگــر جعــل حدیــث نیســت ،فضــای مجــازی اســت
و ایــن خــود تهدیــد بــزرگ اســت و اگــر ایــن ابــزار تهدیــد درســت کنتــرل نشــود،
انحرفــات افــزوده خواهــد شــد.
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هوش مصنوعی میتواند نقش
مشورتی برای فقیه داشته باشد
آیــت اهلل شــب زنــدهدار عضــو فقهــای شــورای
نگهبــان بــا تاکیــد بر ضــرورت اســتفاده از هوش
مصنوعــی ،اظهــار داشــت :مبحثــی در علــم
اصــول وجــود دارد کــه بــر اســاس آن تنهــا پــس
از فحــص کامــل میتــوان بــه اصــول عملیــه و
امــارات عمــل کــرد؛ بــر ایــن اســاس هــر امکانــی
کــه فحــص فقیــه در مســیر اجتهــاد را کامــل تــر کنــد ،بایــد بــه آن توجــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــدون ایــن ابــزار فحــص مجتهــد کامــل نخواهــد بــود ،ادامــه
داد :ایــن شــیوه همــواره در میــان فقهــا رایــج بــوده اســت مثــا در گذشــته فقهــا
بــه وســائل الشــیعه شــیخ حــر عاملــی مراجعــه میکردنــد؛ پــس از نوشــته شــدن
مســتدرک الوســائل ،مرحــوم آخونــد فرمودنــد« :بــرای فحــص کامــل فقهــی بایــد
بــه مســتدرک نیــز رجــوع شــود» .بنابرایــن در صــورت وجــود امکانــات جدیــد،
بــدون اســتفاده از ایــن امکانــات فحــص مجتهــد کامــل نخواهــد بــود و نمــی تــوان
فتــوا داد؛ بــدون اســتفاده از آی تــی بــه معنــای عــام خــود نیــز کــه شــامل ابزارهــای
مختلــف مــی شــود ،نمــی تــوان مطلبــی را بــه اســام نســبت داد؛ مثــا در زمینــه
واژه شناســی قــرآن کریــم و روایــات بــا وجــود قامــوس هــای رایانــه ای فقیــه بــدون
مراجعــه بــه ایــن ابــزار نبایــد معنایــی را برگزینــد.
آیــت اهلل شــب زنــدهدار اســتفاده از هــوش مصنوعــی در فرآینــد اجتهــاد را ،امــری
ضــروری برشــمرد و گفــت :بــر اســاس اصــول مــدون حــوزه علمیــه اســتفاده از آی
تــی در زمینههــای مختلــف ضــروری اســت و در غیــر ایــن صــورت ،مســئله فتــوا
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محــل اشــکال واقــع میشــود؛ نــه تنهــا بهرهگیــری از ابــزار موجــود ضــرورت دارد
بلکــه پــس از بــاز شــدن راه ،بایــد اســتفاده از آن تعمیــق پیــدا کنــد .حتــی اگــر
قتــر شــدن ایــن ابــزار موثــر باشــد؛ ایــن
قتــر و دقی 
حــوزه علمیــه بتواننــد در عمی 
کار از بــاب مقدمــه واجــب ،واجــب خواهــد بــود؛ اگــر از ابــزار جدیــد بهــره نگیریــم در
درگاه خداونــد متعــال مســؤول هســتیم؛ چــرا کــه در ایــن صــورت اجتهادهــا دقــت
کمتــری خواهنــد داشــت بنابرایــن از فنــاوری جدیــد کــه خداونــد بــه بشــر ارزانــی
داشــته بایــد بهــره الزم گرفتــه شــود.
وی میــزان اعتبــار و حجیــت هــوش مصنوعــی و اطالعات آی تــی را بااهمیت خواند
و گفــت :متخصصیــن امــر در ایــن بــاب بایــد توضیــح دهنــد کــه دادههــا در چــه حــد
دارای اعتبــار هســتند؛ آیــا موجــب یقیــن میشــوند و یــا تنهــا احتمــاالت را در پــی
دارنــد؟ اگــر خطاهــا فــراوان باشــد و نتــوان در حــد یقیــن بــه آن اعتمــاد کــرد و در عیــن
حــال عــده ای از پژوهشــگران تنهــا بــه آن اکتفــا کننــد ،در درگاه خداوند متعال بریء
الذمــه نخواهنــد بــود .در عیــن حــال هــوش مصنوعــی میتوانــد نقــش مشــورتی
بــرای فقیــه داشــته باشــد؛ فقیــه بــه عنــوان مشــورت ،از هــوش مصنوعــی اســتفاده
میکنــد و آنچــه از ایــن ابــزار بــه دســت م ـیآورد ،در کنــار هــم قــرار داده و اســتنتاج
نهایــی را کــه توســط خــود او انجــام شــده ،در اختیــار جامعــه قــرار میدهــد.
اســتاد درس خــارج حوزههــای علمیــه بــا تبییــن مخاطــرات اســتفاده از هــوش
مصنوعــی تصریــح کــرد :اگــر در فرآینــد اجتهــاد ،همــه محصــوالت هــوش مصنوعــی
بــه صــورت صــد در صــد پذیرفتــه شــود ،اشــکاالتی را بــه همــراه خواهــد داشــت؛
ممکــن اســت برخــی کــه در حوزه اســتنباط اهلیــت کافی ندارنــد ،اظهارنظر کنند و
ایــن ابــزار دســتاویزی شــود کــه هر فــردی خیال کند بــا اســتفاده از هوش مصنوعی
میتوانــد نظــر اســام را بــه دســت آورد .همــان طــور کــه هرکســی نمیتوانــد از ابــزار
پزشــکی اســتفاده کنــد بایــد ایــن آگاهــی بــه وجــود بیاید کــه اســتفاده از این ابــزار کار
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هرکســی نیســت و پیــش نیازهــای خــاص خــود را دارد؛ بنابرایــن هــوش مصنوعــی
تنهــا بــه کســی کــه صالحیــت علمــی دارد ،کمــک میکنــد.
وی در ادامــه افــزود :در حــال حاضــر آیتــی ،مشــکالتی را در دنیــا بــرای دانــش
آمــوزان و دانشــجویان ایجــاد کــرده و مانــع فعالیــت ذهنــی دانشآمــوزان شــده
اســت؛ حتــی برخــی از آنهــا جــدول ضــرب بلــد نیســتد و احترامــی بــرای معلــم
قائــل نیســتند چــون احســاس بینیــازی از حضــور معلــم میکننــد .بایــد دیــد
هــوش مصنوعــی چقــدر در ابــداع و ایجــاد جرقــه علمــی اثرگــذار اســت؛ کمرنــگ
شــدن نقــش ذهــن و اســتعداد میتوانــد یکــی از محاذیــر اســتفاده از هــوش
مصنوعــی باشــد؛ نیــاز بــه آییننامــه حــدود بهرهگیــری از آیتــی داریــم تــا ایــن
مشــکالت بــه وجــود نیایــد.
آیــت اهلل شــب زنــدهدار افــزود :تفکــر ،اهمیــت فراوانــی در مســیر تحصیــل دارد؛
شــخصی حاشــیه مکاســب خــود را بــه امــام خمینــی؟هر؟ هدیــه داد؛ امــام ،در
جــواب فرمــود« :اگــر تعــداد مراجعــات مــن بــه حواشــی زیــاد شــود ،دیگــر زمــان فکــر
کــردن نخواهــم داشــت».؛ اگــر آیتــی فرصــت فکرکــردن مســتقل را از پژوهشــگر
بگیــرد ،قهــرا بــه ضــرر علــم خواهــد بــود .مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه ابزارهــای
جدیــد ،زمینــه دسترســی بــه ســایر فضاهــای مخــرب را نیــز فراهــم میکنــد و
میتوانــد فرصــت را تبدیــل بــه تهدیــد کنــد؛ توجــه بــه جهــات مثبــت و منفــی
هــوش مصنوعــی یــک امــر الزم اســت.
وی بــا تبییــن نحــوه اســتفاده از هــوش مصنوعــی و ابــزار جدیــد خاطــر نشــان کــرد:
اســتفاده از آیتــی نــه تنهــا ضــرورت دارد بلکــه در حد وجوب اســت؛ چون بــدون آن
شــرایط اســتنباط فراهــم نمیشــود؛ فضــا و بــزرگان حــوزه نیــز نــگاه مثبتــی نســبت
بــه آن دارنــد؛ تنهــا اشــکال ،در زمینــه محاذیــر اســت؛ اگــر محاذیــر احصــا و رفع شــود،
هیــچ صاحــب نظــر حــوزوی بــا آن مخالفــت نمیکنــد؛ البتــه نبایــد هــوش مصنوعــی
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جایگزیــن فقهــا شــود؛ شــارع مقــدس قول فقهــا را حجت قــرار داده اما ابــزار را حجت
قــرار نــداده ،مگــر اینکــه یقی ـنآور باشــد .تلفــن همــراه نیــز محاذیــری دارد ولــی آیــا
میتــوان گفــت نبایــد از آن اســتفاده کــرد؟ خیــر بایــد درســت اســتفاده شــود بــه
عنــوان مثــال تــا ســن خاصــی تلفــن همــراه بــه فرزنــدان داده نشــود.
عضــو فقیــه شــورای نگهبــان در انتهــای بیانــات خــود ،اســتفاده از ابــزار روز را بــرای
تبلیــغ ضــروری برشــمرد و گفــت :از طــرف دیگــر اگــر مخاطبیــن مراکــز علمــی بداننــد
کــه حــوزه علمیــه در زمینــه تولیــد علــم ،از بهتریــن و جدیدتریــن ابــزار اســتفاده
میکنــد ،اطمینــان بیشــتری نســبت بــه تولیــدات آن پیــدا میکننــد .مــردم دنیــا
وقتــی بداننــد حــوزه علمیــه بــا ابــزار جدیــد نظــر اســام را در ســاحتهای مختلــف
بیــان میکنــد ،اطمینــان بیشــتری پیــدا خواهندکــرد؛ اســتفاده از ایــن ظرفیــت،
اقبــال بــه ســوی دیــن را زیــاد میکنــد و باعــث تبلیــغ و نشــر اســام میشــود.

ظرفیتهای هوش مصنوعی ،عالم
دیگری را به روی محققان میگشاید
آیــت اهلل محمــود رجبــی عضــو شــورای عالــی حوزه
هــای علمیــه در گفتگــو بــا خبرگــزاری رســا افــق
کاربســت هــوش مصنوعــی را امیــدوار کننــده و
چشــم انــداز آن را نویدبخــش عنــوان کــرد و گفــت:
در گذشــته ایــن مســأله در حــوزه علمیــه کامــا
مغفــول بــود؛ امــا اکنــون برخــی از طــاب بــا هــوش
مصنوعــی آشــنایی مقدماتــی پیــدا کــرده و مؤسســات مختلفــی نیــز در ایــن زمینــه
فعالیــت دارنــد .در مراکــز آموزشــی واحدهایــی بــرای آشــنایی بــا ایــن فنــاوری
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در نظــر گرفتــه شــده اســت .دغدغــه بهــره گیــری از آیتــی بــه عنــوان یــک نیــاز و
ضــرورت در بخشــی از بدنــه حــوزه نشــان مــی دهــد کــه زمینــه بــرای وقــوع جهــش
در ایــن عرصــه وجــود دارد؛ البتــه از نظــر ســرمایه گــذاری ،مدیریــت و برنامــه ریــزی
نیــاز بــه تــاش بیشــتری وجــود دارد.
وی اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک ابــزار نویــن بــرای فرآینــد
اجتهــاد ،تولیــد علــوم اســامی و نظریــه پــردازی مفیــد دانســت و خاطــر نشــان
کــرد :ظرفیتهــای عظیــم هــوش مصنوعــی ،عالــم دیگــری را بــه روی محققــان
میگشــاید .اگــر فنــاوری آی تــی در اختیــار محققــان قــرار بگیــرد از لحــاظ جامعیت،
ســرعت و دقــت بســیار میتوانــد کمــک کنــد؛ و عــاوه بــر امــکان پیشــگیری از
بســیاری از خطاهــا و دســتیابی آســان ،ســریع و دقیــق بــه دادههــای فــراوان
علمــی ،محققــان ایــن صرفــه جویــی زمانــی را میتواننــد بــه تأمــات علمــی
اختصــاص دهنــد .همچنیــن در امــر تبلیــغ و بــرای فعالیــت هــای فرهنگــی ،بســیار
پیــش برنــده ،ســرعت بخــش و ســامان دهنــده اســت.
قائــم مقــام موسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی؟هر؟ بــا اشــاره بــه انتشــار
مقاالتــی در زمینــه هــوش مصنوعــی توســط موسســه امــام خمینــی؟هر؟ اظهــار
داشــت :مقاالتــی در ایــن زمینــه در مجــات موسســه بــه چــاپ رســیده کــه میتــوان
بــه «ادراک بصــری در هــوش مصنوعــی و فلســفه ذهــن»« ،مبانی معرفت شــناختی
و ذهــن و هــوش مصنوعــی»« ،مت ـنکاوی موضوعــی رایان ـهای قــرآن کریــم بــرای
کشــف ارتباطــات معنایــی میــان آیــات بــر مبنای تفســیر موضوعــی» و «بررســی توان
رقابــت هــوش مصنوعــی بــا ذهــن انســان از منظــر قــرآن کریــم» اشــاره کــرد.
آیــت اهلل رجبــی نســبت بــه مخاطــرات معنــوی و علمــی اســتفاده از هــوش
مصنوعــی در حــوزه علمیــه هشــدار داد و گفــت :انبوهخوانــی بــدون تعمــق و تأمــل
از مخاطــرات اســتفاده از فنــاوری آی تــی و هــوش مصنوعــی اســت؛ محقــق نبایــد
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بــه دادههــای فــروان بــه دســت آمــده از طریــق فنــاوری اطالعــات اکتفــا کــرده
و خیالکنــد کــه نیــاز چندانــی بــه تأمــات عمیــق نــدارد؛ بایــد توجــه داشــت کــه
فنــاوری ،تنهــا زمینــه را فراهــم میکنــد و قــدرت اســتنباط ،نظری هپــردازی و تجزیــه
و تحلیــل کــه حــرف اول را میزنــد ،چیــزی جــدای از آن اســت .انحــراف از مســیر
و اهــداف از دیگــر مخاطــرات ایــن مســیر اســت؛ همــه فعالیتهــای حــوزوی بــرای
تقــرب بــه خداونــد متعــال صــورت میگیــرد و مخاطــره غفلــت از هــدف ،همــواره و
در همــه حــال مطــرح اســت ولــی توانمندیهــای هــوش مصنوعــی میتوانــد یکــی
از معــدات آن باشــد و زمینــه غفلــت از هــدف را فراهــم کنــد.
وی ادامــه داد :در منابــع اســامی(آیات و روایــات) کــه ســر و کار روحانیــون و از
جملــه محققــان و مجتهــدان بــا آن اســت ،معرفــت بــا اخــاق و معنویــت عجیــن
شــده اســت؛ وقتــی فنــاوری نویــن تنهــا معلومــات علمــی را در اختیــار محقــق قــرار
میدهــد ،ممکــن اســت از بعــد معنــوی غفلــت شــود کــه خطــر جــدی اســت و بایــد
در خصــوص آن چارهاندیشــی شــود .فعــا مدیریــت فناوریهــای نویــن و فضــای
مجــازی ،در اختیــار مــا نیســت و نمیتــوان فناوریهــای نویــن را ایزولــه کــرد؛ از
ســوی دیگــر دشــمنان اســام نیــز توطئههــای خودشــان را بــا اســتفاده حداکثــری
از همیــن امکانــات محقــق میســازند کــه بایــد برنامههــای الزم بــرای کنتــرل
درونــی محققــان در نظــر گرفتــه شــود .در فضــای علمــی حــوزه مســألهای بــه نــام
امدادهایهــای الهــی و عنایــت اهلبیــت؟ع؟ وجــود دارد کــه نبایــد ایــن فضــای
خشــک علمــی ســبب غفلــت از اســتمداد از خداونــد متعال و اهلبیت؟ع؟ شــود.
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حوزه علمیه باید نظریه
فضای مجازی تولید کند
حجتاالســام والمســلمین محمدحســین بهرامــی
رییس مرکز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی
نــور ،در نخســتین همایش«هــوش مصنوعــی و
علــوم اســامی» اظهــار داشــت :تاکنــون بیــش از
 ۳۰۰نرمافــزار علــوم اســامی در رشــتههای مختلــف از آثــار شــخصیتها و مراکــز
مختلــف حــوزوی تولیــد شــده و در اختیــار محققــان قــرار گرفتــه اســت.
وی گفــت :روزانــه بیــش از صدهــا هــزار مخاطــب علــوم اســامی درحــال اســتفاده
از نرمافزارهــای حوزههــای علمیــه هســتند و بســیاری از محققــان علــوم اســامی
خــارج از حوزههــای علمیــه و خــارج از کشــور بــه صــورت روزانــه درحــال اســتفاده
از اطالعــات و محتواهــای دینــی ارائــه شــده هســتند .بــا اســتفاده از بســتر هــوش
مصنوعــی توانســتهایم یــک میلیــون و  ۲۰۰مجلــه و مقالــه از ســالها پیــش را در
یــک قالــب کنــار هــم قــرار دهیــم.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر بهرامــی تاکیــد کــرد :علــوم انســانی دیجیتــال
معطــوف بــه علــوم اســامی ،در برخــی از دانشــگاههای غربــی درحال توجه اســت.
فنــاوری نتایــج دقیقتــری بــه محققــان علــوم اســامی میدهــد و ایــن بســتر و
ظرفیــت میتوانــد در پیشــبرد علــوم اســامی تاثیرگــذار باشــد .بــرای اســتفاده از
فنــاوری در علــوم اســامی بایــد بتوانیــم آســیبها و نقــاط قــوت را شناســایی و بــا
تــاش بــرای کاهــش آســیبها ،نقــاط قــوت را تقویــت کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :برنامــه پنــج ســاله نظــام جامــع فنــاوری اطالعــات در
حوزههــای علمیــه تدویــن شــده و انجمــن تخصصــی مطالعــات فضــای مجــازی
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تشــکیل شــده اســت بــا ایــن نگــرش کــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ،فضــای
شگــری ســاده نیســت و حــوزه علمیــه
مجــازی و هــوش مصنوعــی صرفــا یــک کن 
بایــد نظریــه فضــای مجــازی تولیــد و بــر اســاس آن کار خــود را دنبــال کنــد.

برگزاری درس خارج فقه«شبکههای اجتماعی و پیامرسانها»
درس خــارج فقــه «روابــط اجتماعــی بــا رویکــرد فقــه شــبکههای اجتماعــی و
پیامرســانها» توســط آیــت اهلل علیرضــا اعرافــی مدیــر حوزههــای علمیــه سراســر
کشــور از ایتــدای آبــان مــاه آغــاز شــد و تــا کنــون  13جلســه از آن برگــزار شــده اســت.
در ایــن درس روابــط اجتماعــی بــا مصادیــق عملــی آن در شــبکههای اجتماعــی و
پیامرســان بررســی میشــود.
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برگزاری درس خارج فقه «سرمایه گذاری استارتآپها و رمزارزها»
درس خــارج فقــه «ســرمایه گــذاری اســتارتآپها  +بیــت کویــن و ارز »SDR
توســط آیــت اهلل ســید محمــد رضــا مدرســی عضــو فقیــه شــورای نگهبــان و از
اعضــای جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم شــروع شــد کــه تــا کنــون  5جلســه از
آن برگــزار شــده اســت.
موضوعاتی که به عنوان سر فصل در این درس خارج ارائه میشود ،عبارتند از:
•بررسی فقهی قرارداد «»SAFE simple Agreement for Future Equity
•بررسی فقهی قرارداد «»Convertible
•ماهیت و احکام بیت کوین و رمز ارزها
•ماهیت و احکام ارز بین المللی SDR
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مجمع طالب حوزه علمیه قم در محکومیت اهانت به
پیامبر اسالم؟ص؟ خواستار ایجاد پویشهای مجازی شد

مجمــع طــاب و فضــای حــوزه علمیــه قــم در بیانیـهای ضمــن اقدامــات دولــت
فرانســه در ترویــج اهانــت بــه مقدســات و ادیــان توحیــدی را محکــوم کــرد :در
قســمتی از ایــن بیانیــه آمــده اســت:
از تمــام آزادیخواهــان و مســلمانان جهــان مــی خواهیــم تــا روز  ۱۷ربیــع بــا
ترندســازی «لبیــک یــا رســول اهلل» در فضــای مجــازی وحــدت ،انســجام ،عشــق و
پیونــد خــود را بــه رســول گرامــی اســام اعــام داشــته و پروفایلهــای گوشـیهای
همــراه و تمــام اکانتهــای فضــای مجــازی را بــه «لبیــک یــا رســول اهلل» و «فــداک
یارســول اهلل» تبدیــل نمــوده و بــا تحریــم کاالهــای فرانســوی اعتــراض خــود را بــه
ایــن حادثــه جانــکاه و تأس ـفبار اعــام کــرده و بــا طنیــن انــدازی فریــاد «لبیــک
یــا رســول اهلل» در هفدهــم ربیــع در جهــان ســیلی محکمــی بــه صــورت تمــام
مســتکبرین علــی الخصــوص دلقــک بــی عقلــی بــه نــام مکــرون زنند تــا دیگــر از این
نــوع اشــتباهات را مرتکــب نشــود.
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از تمامــی دولتهــای اســامی مــی خواهیــم در مقابلــه بــا ایــن اهانتهــای پــی در
پــی بــه ســاحت دیــن و پیامبــر اســام کوتــاه نیامــده و بــا تشــکیل کمپیــن انتقــام،
ارتبــاط بــا دولــت فرانســه را تعطیــل و تعلیــق نماینــد.

سال آینده درس خارج فقه
هوش مصنوعی برگزار میشود
مشــاور مدیرحوزههــای علمیــه در زمینــه
هــوش مصنوعــی ابــراز داشــت :درس خــارج
فقــه هــوش مصنوعــی در حوزههــای علمیــه
راه انــدازی میشــود تــا ایــن مســأله از منظــر
اخالقــی ،عقیدتــی و فقهــی مــورد ارزیابــی و
کاوش قــرار گیــرد.
وی تاکیــد کــرد :بــا حمایــت جــدی آیــت اهلل اعرافــی (زیــد عــزه) تفاهمهــای اولیــه بــا
متخصصــان هــوش مصنوعــی انجــام شــده و بــه زودی کار علمــی گروهــی موضــوع
شناســی و تدویــن فهرســت تفصیلــی موضوعــات بحــث فقــه هــوش مصنوعــی بــه
انجــام خواهــد رســید.
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اخبار اسالم

و فضای مجازی در کشور
رویدادهای فضای مجازی کشور

فضای مجازی بعد از
نهاد خانواده مهمترین
رکن در ساختن هویت
انسان امروز است
دکتــر ســید ابوالحســن فیروزآبــادی
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی،
طــی ســخنانی در ســومین همایــش
ســواد رســانهای و اطالعاتــی کــه بــه
صــورت برخــط برگــزار شــد ،اظهــار
داشــت :با وجود اهمیــت فوقالعاده
ســواد رســانهای ،متاســفانه در کشــور
بهــای الزم بــه آن داده نشــده و متولــی یــا متولیــان مناســبی بــرای ایــن موضــوع در
نظــر گرفتــه نشــده اســت.
وی افــزود :ســواد رســانهای ســازهای آموزشــی اســت و بــه دلیلــی تحوالتــی کــه در
حــوزه رســانه وجــود دارد ،مــا شــاهد بــروز و ظهــور رســانههای اجتماعــی هســتیم
بــه طــوری کــه شــانه بــه شــانه رســانههای جمعــی فعالیــت میکننــد و بــه زودی
هــم ضریــب نفــوذ گســتردهتر و هــم ســاعات بیشــتری در زندگــی مــردم خواهنــد
داشــت و مــورد توجــه ویــژه نیــز قــرار خواهنــد گرفــت.
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی ضمــن بیــان اینکــه آمــوزش در ایــن فضــا امــر
خطیــری اســت ،خاطرنشــان کــرد :کســانی کــه آمــوزش میبیننــد ،خــود مولــد آن
فضــا هســتند و در حالــی کــه در حــال آمــوزش هســتند ،در حــال ســاختن آن فضــا
نیــز میباشــند .چــرا کــه همــه کاربــران میتواننــد رســانه باشــند و پیــام تولیــد کننــد
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یــا انتقــال دهنــد .در حقیقــت نقشــی کــه ایــن کاربــران در تولیــد محتــوا و خلــق
رســانههای اجتماعــی شــبکهای دارنــد ،غیــر قابــل انــکار اســت.
وی افــزود :رســانه ،بــه خصــوص رســانههای اجتماعــی ،ســازنده نــوع ادراک بشــر
امــروز نیــز هســتند و شــاید بعــد از خانــواده مهمتریــن رکنــی هســتند کــه هویــت
انســان امــروز را میســازند؛ هویــت انســانیای کــه بــر روی رســانهها شــکل میگیــرد
بــه دلیــل جهانــی بــودن ممکــن اســت دچــار حوادثــی از قبیــل واســازی قــرار گیــرد
و در فضــای پــر از اطالعــات جهــان امــروز در صورتــی کــه کاربــر ســواد کافــی نداشــته
باشــد ،فقــط حــوزه تخریــب ایــن واســازی شــکل میگیــرد .تخریــب پندارهــا،
هنجارهــا و ارزشهــا و در حقیقــت ســاخت و بازســازی مجــددی کــه صــورت
میگیــرد توســط کســانی انجــام میشــود کــه میتواننــد در ایــن فضــا هیمنــه
داشــته باشــند.
دکتــر فیروزآبــادی بــا بیــان ایــن کــه مــا در ایــن
فضا شــاهد شکلگیری ســاختارهای پلتفرمی
هســتیم کــه موجــب ایجــاد انحصارهــای بــزرگ
شــدهاند و از ایــن طریــق میتواننــد هویــت
و ادراک انســانها را شــکل دهنــد ،ابــراز
ً
داشــت :متاســفانه شــاهد هســتیم کــه بعضــا
تعبیرهایــی کــه در حــوزه ســواد رســانهای و
دیجیتالــی وجــود دارد ،خالصــه میشــود در
اســتفاده از تکنولــوژی و اســتفاده ابــزاری از
آن و نیــز بهرهگیــری از پلتفرمهــای آمــاده شــده از ســوی شــرکتهای غربــی؛ کمــا
ایــن کــه بــر ایــن اســاس نشــانه توســعهیافتگی و مراحــل مختلف ســواد رســانهای و
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ســواد مجــازی بــه اســتفاده ابــزاری تقلیــل پیدا کرده اســت که این بســیار خطرناک
اســت چــون ایــن موضــوع میتوانــد یــک انســان فاقــد هویــت و یــا هویـتزده غربی
را شــکل دهــد.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی ادامــه داد :نهادهــای ذیربــط در ایــن حــوزه
متاســفانه توجــه کافــی بــه ایــن موضــوع ندارنــد .نظــام آموزشــی کشــورمان نظامــی
یــک طرفــه اســت ،بــه طــوری کــه مخاطــب در آن منفعــل اســت ،در حالــی کــه در
فضــای مجــازی مخاطــب هــم فعــال ،هــم مشــارکت گــرا ،هــم تعامــل گرا و هــم خود
ســازنده فضــای مجــازی و فضــای رســانهای اســت؛ از ایــن رو نظــام آموزشــی مــا
بایــد قابلیــت ســه رویکــرد خالقانــه ،انتقــادی و مراقبتــی را داشــته باشــد.
دکتــر فیروزآبــادی ابــراز امیــدواری کــرد :تحقــق ایــن امــر باعــث میشــود تــا از
ایــن حالتــی کــه فعــا در ســواد رســانهای یــا ســواد فضــای مجــازی وجــود دارد
کــه تهدیدهــای فــوری امنیتــی را توجیــه کنیــم یــا تهدیدهــای فــوری اخالقــی را
مــورد توجــه قــرار دهیــم و از مولفههــای دیگــر رســانه کــه مولفههــای شــناختی،
احساســی و زیبایــی شــناختی اســت غفلــت کنیــم ،خــارج شــویم.
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مسأله فضای مجازی اولویت
کمیسیون فرهنگی مجلس است
غالمرضا منتظری نایب رییس کمیســیون
فرهنگــی مجلــس در خصــوص رویکــرد
کمیســیون تخصصــی فرهنگــی مجلــس
شــورای اســامی نســبت بــه موضــوع
فضــای مجــازی گفــت :بــرای کمیســیون
فرهنگــی مجلــس در مرحلــه اول چنــد
اولویــت اصلــی تعریــف شــده اســت؛ محــور اول جمعیــت و خانــواده ،محــور دوم
موضــوع فضــای مجــازی و تقویــت پیامرســانهای داخلــی ،محــور ســوم موضــوع
ســبک زندگــی و موضــوع دیگــر ســاختار صــدا و ســیما اســت .البتــه تعریــف ایــن
اولویتهــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه کمیســیون بــه مســائل دیگر رســیدگی نمیکند
بلکــه مــا بــه کارهــای فراوان دیگری در دســتور کار کمیســیون توجه داریم و رســیدگی
بــه مباحــث فــوق الذکــر صرفــا بــرای مــا دارای اولویــت اســت.
وی بیان کرد :هر کشــوی تمایل دارد محصوالت ســاخت خود را که با کیفیتهای
مطلــوب خــود مطابقــت دارد مصــرف کنــد و در حــوزهای گام بگــذارد کــه موجــب
ســربلندی کشــور خــود شــود ،طــرح مربــوط بــه تقویــت پیامرســانهای داخلــی
و مصونیــت بخشــی در جامعــه در حــوزه فضــای مجــازی در دســتور کار اســت و
دوســتان در حــال مطالعههــای اولیــه بــر روی آن هســتند ،بــر اســاس فرمایش مقام
معظــم رهبــری اکنــون فضــای مجــازی قتلگاه جوانان شــده اســت دشــمن درصدد
ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن فضــا اهــداف خــود را عملــی کنــد.
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منتظــری گفــت :اینکــه بگوییــم فضــای مجــازی بــه صــورت کلــی فیلتــر شــود
منطقــی نیســت ،ولــی بــه صــورت طبیعــی در کمیســیون فرهنگــی بــرای برخــی
مباحــث در ایــن حــوزه چارچوبهایــی را تعریــف میکنیــم تــا هنگامــی کــه کاربــر و
جامعــه هــدف مــا از ایــن فضــا اســتفاده میکنــد هــم حریــم شــخصی او حفظ شــود
و هــم اصــول اخالقــی و ارزشهــای مــا زیــر ســوال نــرود.

برگزاری سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسالمی با
موضوع «رسانه ،فضای مجازی و وحدت اسالمی»

در اولیــن روز برگــزاری ســی و چهارمیــن کنفرانــس بیــن الملــی وحــدت اســامی
وبینار«رســانه ،فضــای مجــازی و وحــدت اســامی» بــا حضــور حجــت االســام
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والمســلمین حمیــد شــهریاری دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی،
دکتــر عبدالحســین کالنتــری سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی ،دکتــر یونــس
نوربخش جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه تهران ،دکتر محمدرضا ســعیدآبادی
اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه تهــران و دکتــر احســان شــاه قاســمی اســتاد
ارتباطــات و رســانه دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
در ابتدای این نشســت حجت االســام والمســلمین شــهریاری اظهار داشــت :ما
در حــال حاضــر بــا ســه ســونامی اطالعــات ،ارتباطــات و ســونامی زنجیــره همتایان
(بالکچیــن) مواجــه هســتیم .ســونامی اطالعــات بــه ایــن معنــی کــه در مــدت
کوتاهــی دانــش بشــری دو برابــر مــی شــود؛ دســتیابی  ۵میلیــارد انســان تــا ســال
 ۲۰۳۰بــه شــبکههای اجتماعــی هــم رخــدادی اســت کــه بــا ســونامی ارتباطــات
رخ میدهــد.
وی گفــت :بــه کمــک شــبکههای اجتماعــی ایــن اتفــاق افتــاده اســت کــه انســان
هــا بــه راحتــی در دســترس هــم قــرار گیرنــد و بــه هــم پیــام دهنــد؛ بــه عبارتــی بــا
گســترش شــبکه هــای اجتماعــی قــدرت تــوده هــا در برابــر حاکمیــت افزایــش پیــدا
کــرده اســت و یکــی از دالیــل بیــداری اســامی و قــدرت در جهــان؛ دسترســی بــه
شــبکه هــای ارتباطــی اســت کــه باعــث تقلیــل در قــدرت حاکمیــت شــده اســت.
حجــت االســام والمســلمین شــهریاری ادامــه داد :ســونامی دیگــر ســونامی
زنجیــره همتایان(بالکچیــن) اســت کــه تحلیلگــران پیــش بینــی مــی کننــد بــا وجود
ایــن ســونامی بــا تقلیــل ســازمان هــای حاکمیتــی و بــه تبــع تقلیــل نقــش آنهــا
مواجــه شــویم کــه ایــن خــود یــک تهدیــد اســت.
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هــم چنیــن دکتــر عبدالحســین کالنتــری
سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــه
عنــوان یکــی دیگــر از ســخنرانان ایــن وبینــار
اظهــار داشــت :اگــر نــگاه تاریخــی بــه ســیر
فضــای مجــازی داشــته باشــیم متوجــه
میشــویم بــه مــوازات تغییــرات فناورانــه،
فضــای مجــازی نیــز بــا ســرعت بســیاری
توســعه یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط امــروز جهــان
و شــیوع کرونــا فضــای مجــازی را بــه یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر تبدیــل کــرده
اســت ،تصریــح کــرد :پیامدهــای فضــای مجــازی تحوالتــی را در حوزههــای
تقریــب مذاهــب و وحــدت فــرق اســامی بــه همــراه داشــته اســت کــه در ایــن زمــان
فرصتهــا و تهدیدهــا را بررســی میکنیــم.
وی اصلیتریــن تهدیــد را مدیریــت فضــای مجــازی و پلتفرمهــای بــزرگ توســط
شــرکتهای خارجــی و بیشــتر آمریکاییهــا دانســت و گفــت :فضــای مجــازی
میتوانــد بــرای جهــان اســام مخاطرهآمیــز باشــد و متعاقبــا امــکان دســتکاری
فضــای مجــازی توســط صاحبــان آن و همچنیــن قطبیســازی و نــزاع و
کشــمکشهای فرقــهای را افزایــش میدهــد.
دکتــر کالنتــری بــا تاکیــد بــر اینکــه رونــد ایــران هراســی در فضــای مجــازی به واســطه
تــاش صاحبــان پلتفرمهــا تشــدید میشــود ،مطــرح کــرد :حمــات ســایبری،
تروریســم ســایبری علیــه مقاومــت و وحــدت اســامی و کشــورهای مؤثــر در ایــن
وحــدت از پیامدهایــی اســت کــه مــا آن را تجربــه کردهایــم.
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وی ادامــه داد :هــر چنــد ایــن تهدیدهــا مانــع نیســت کــه مــا از فرصتهــای فضــای
مجــازی یــاد نکنیــم؛ برخــی از ایــن فرصتهــا بالقــوه اســت و برخــی نیازمند تقویت
اســت و بایــد اســتفاده مــا از ایــن فضــا بــرای وحــدت اســامی بیــش از پیش شــود.
ایشــان در ادامــه ،موضــوع فرامــرزی شــدن اســام در عصــر فضــای مجــازی را مــورد
توجــه قــرار داد و گفــت :در ایــن شــرایط میتــوان از فرصــت جــذب افــراد بیشــتر
اســتفاده کــرد ،شبکهســازی میــان مســلمانان بــا ســهولت بیشــتری صــورت
میگیــرد و اگــر آن را بــا شبکهســازیهای  20ســال پیــش مقایســه کنیــم متوجــه
بزرگــی و پیشــرفت آن خواهیــم شــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــکان ترویــج ســبک زندگــی دینــی نیــز بــا گســترش پلتفرمهای
متناســب بــا ارزشهــای دینــی بیشــتر شــود ،تصریــح کــرد :بــه واســطه ماهیــت
شــبکهای فضــای مجــازی موضــوع از ســطح نخبگانــی فراتــر مـیرود و بــا تکیــه بــر
تودههــای مردمــی ایــده تقریــب از ســطح عقیدتــی نیــز میتوانــد فراتــر رود و در
ســطح زندگــی روزمــره مــردم نیــز میتوانــد تاثیرگــذار باشــد و حتــی امــکان بیشــتری
بــرای پیگیــری ایــده تقریــب مســتقل از اراده دولتهــا پیــش میآیــد و میتــوان
ایــن فرصتهــا را بــا توجــه بــه ویژگــی دولتگریــزی شــبکههای اجتماعــی مــورد
توجــه قــرار داد.
دکتــر کالنتــری بــا اشــاره بــه اینکــه وحــدت از حــوزه حکومتــی در حــال میــل پیــدا
کــردن بــه حوزههــای مردمــی ،عمومــی و خدمــات اســت ،اظهــار کــرد :تاکنــون
نمونههــای زیــادی از مصادیــق ایــن وحــدت بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت،
فضــای مجــازی بــازار بزرگــی بــرای پلتفرمهــای اســامی ایجــاد کــرده کــه میتــوان از
حوزههــای عقیدتــی بــه حوزههــای تولیــدی و مصرفــی برســیم.
وی از فرصــت فضــای مجــازی بــرای شــکلدهی بــه کمپینهــای بــزرگ اســامی
یــاد کــرد و افــزود :در شــرایط کرونــا بــه صــورت خــاص کــه امــکان اجتماعــات وحدت
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آفریــن هماننــد حــج را از دســت دادهایــم میتوانیــم تجمعــات گســتردهتری را رقــم
بزنیــم و کمکهــای مالــی بــه ملتهــای مســلمان را نیــز در ایــن فضــا دنبــال کنیــم.
سرپرســت پژوهشــگاه فضــای مجــازی امــکان ارتبــاط میــان نخبــگان جوامــع
اســامی و حتــی ارتبــاط میــان مذاهــب و ادیــان دیگــر را از دیگــر فرصتهــای
فضــای مجــازی دانســت و گفــت :تدویــن مــدل حکمرانــی فضــای مجــازی اولویت
نخســت اســت کــه بایــد مــورد توجــه جهــان اســام قــرار گیــرد؛ ایجــاد پلتفرمهــای
اســامی مشــترک بــا ســایر کشــورهای اســامی یــا افــراد صاحــب نفــوذ و بخــش
خصوصــی مشــترک موضــوع اولویـتدار دیگــر اســت کــه در ایــن صــورت مخاطــرات
شــبکههای غربــی را رفــع کــرده و پیامرســانهای پــاک را محقق خواهیم ســاخت.
وی ادامــه داد :اگــر هــم ایــن کار را نمیتوانیــم بکنیــم بایــد کدهــای اســامی
متناســب بــا فضــای مجــازی را تولیــد و ترویــج دهیــم و اســتانداردهای دینــی و
اخالقــی متناســب بــا شــریعت اســام را ارائــه کنیــم.
دکتــر کالنتــری بــا بیــان اینکــه تدویــن قواعــد تولیــد متناســب بــا قوانیــن اســامی
دیگــر موضوعــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،اضافــه کــرد :قواعــدی
هماننــد قرضالحســنه در اســام جایــگاه مشــخصی دارد؛ پلتفرمهــای خریــد
و فــروش کــه کاالهــای حــرام در آن ممنــوع باشــد و همچنیــن ابزارهایــی کــه
محتواهــای صوتــی تصویــری را متناســب بــا ســنین افــراد بــه آنهــا ارائــه دهــد
میتوانــد توســط نخبــگان ارائــه شــود.
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نیازمند انقالب مجازی هستیم
عزیــز نجــف پــور رئیــس مرکــز مطالعــات فضــای
مجــازی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی
در «نشســت داللتهــای بیانیــه گام دوم در
ســاحت حکمرانــی فضــای مجــازی» در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه جایــگاه فضــای مجــازی در بیانیــه
گام دوم کجاســت ،گفت :فضای مجازی ســاحت
ً
دوم زندگــی انســانها اســت و صرفــا یــک حــوزه راهبــردی در نظــام حکمرانــی
جمهــوری اســامی نیســت بلکــه ســاحت دوم حکمرانــی اســت و از ای ـنرو تمــام
محورهــای بیانیــه گام دوم را میتــوان بــه حــوزه فضــای مجــازی ترجمــه کــرد.
وی حاکــم اصلــی فضــای مجــازی موجــود را آمریکا دانســت به ایــن معنا که فضای
مجــازی جهــان یــک حکمــران اصلــی دارد و آن آمریــکا اســت و ســایر کشــورها در
ً
ذیــل حکمرانــی آمریکاییهــا هســتند و صرفــا چیــن و روســیه حداقلهایــی از
اســتقالل را توانســتهاند کســب کننــد.
رییــس مرکــز مطالعــات فضــای مجــازی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی
افــزود :در واقــع مــا در شــرایط اســتعمار مجــازی بــه ســر میبریــم؛ ازای ـنرو،
شــاخصهای ملــی و دینــی مــا در فضــای مجــازی موجــود تضعیــف شــده و
آرمانهــای اصلــی انقــاب اســامی یعنــی جمهوریــت ،اســامیت و اســتقالل در
فضــای مجــازی نحیفتــر شــده اســت.
نجفپــور بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از پلتفرمهــای خارجــی باعــث شــده اســت
کالندادههــای جامعــه ایــران در اختیــار دیگران و دشــمنان قرار گیــرد و نامحرمان
از آن بــرای دســتکاری اذهــان و رفتــار ایرانیهــا اســتفاده کننــد ،گفــت :مــا حتــی
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نمیتوانیــم قوانیــن و مقــررات خودمــان را در عرصــه حضــور و فعالیــت کاربرانمــان
در پلتفرمهــا و پیامرســانهایی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام اجرایــی کنیــم و بــرای
مثــال هــم اکنــون اینســتاگرام و تلگــرام هســتند کــه فعالیــت مجــازی کاربــران ایرانی
و محتواهــا را رگوالتــوری میکننــد.
رئیــس مرکــز مطالعــات فضــای مجــازی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی
ادامــه داد :آنچــه باعــث شــده اســت کشــور نتوانــد گامهــای اصلــی حکمرانــی
فضــای مجــازی را بــردارد ،مدیریــت دوگانــه فضــای مجــازی اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه نظــام هنــوز نتوانســته اســت کنشــگران مختلــف را در ذیــل سیاسـتهای کالن
فضــای مجــازی مدیریــت کنــد و برخــی کنشــگران حکمرانــی کشــور بــا نــگاه درون
حزبــی و گروهــی بــه ایــن فضــا مینگرنــد و نــگاه کالن ملــی و منافــع کالن جامعــه را
ندارنــد و ایــن بزرگتریــن فاجعــه اســت.
نجفپــور بــا اشــاره بــه فرآینــد پنجگانــه انقــاب ،نظامســازی ،دولتســازی،
جامعهســازی و تمدنســازی اســامی ،توضیــح داد.:وضعیــت کنونــی جامعــه
ایرانــی از مرحلــه انقــاب ،نظامســازی و دولتســازی عبــور کــرده و بــه مرحلــه
جامعهســازی رســیده اســت و بیانیــه گام دوم در پــی ترســیم چگونگــی
جامعهســازی بــرای نیــل بــه تمدنســازی اســت .امــا در فضــای مجــازی ،جامعــه
یبــرد و بایــد نخســت ،انقــاب کنــد و از زیــر
ایرانــی در مرحلــه پیشــاانقالب بــه ســر م 
اســتعمار مجــازی بیگانــگان بیــرون بیایــد و اســتقالل و امنیــت خــود را تامین کند.
ایــن انقــاب بایــد مبتنــی بــر اهــداف و هویــت اســامی ایرانــی جامعــه انجــام شــود
و اســتقالل ،آزادی ،اســامیت و جمهوریــت را در پــی داشــته باشــد .بــرای مثــال
هــم اکنــون قســمتی از تالشهــای مــا در راهانــدازی شــبکه ملــی اطالعــات تامیــن
هــدف اســتقالل کشــور اســت.
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ایــن پژوهشــگر فضــای مجــازی ادامــه داد :تمامــی بندهایــی کــه رهبــری در بخش
بــرکات انقــاب اســامی بیانیــه برشــمرده اســت ،در حــوزه غیرمجــازی اســت و هــم
ً
اکنــون نیــز ضرورتــا بایــد در حــوزه فضــای مجــازی هــم جــزو اولویتهــای مــا قــرار
گیــرد؛ بدیــن صــورت کــه جمهــوری اســامی تمامــی توفیقــات چهــل ســاله خــود
در ســاحت غیرمجــازی را بایــد در عرصــه مجــازی هــم تکــرار کنــد و ایــن بــه غیــر از
ســرفصلها و توصیههــای اساســی بیانیــه بــرای گام دوم انقــاب اســت.
الزم بــه ذکــر اســت نشســت داللتهــای بیانیــه گام دوم در ســاحت حکمرانــی
فضــای مجــازی بــا حضــور دکتــر عزیــز نجفپــور آقابیگلــو رئیــس مرکــز مطالعــات
فضای مجازی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و دکتر ســید محمدحســین
هاشــمیان رئیــس گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه باقرالعلوم ؟ع؟ و بــا دبیری علمی
دکتــر ســیدجمال قریشــی در پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی برگــزار شــد.

فهرست اقدامات کالن شبکه ملی اطالعات منتشر شد
پــس از گذشــت حــدود یــک ســال از ارائــه طــرح اولیــه معمــاری کالن شــبکه
ملــی اطالعــات شــورای عالــی فضــای مجــازی« ،طــرح کالن و معمــاری شــبکه
ملــی اطالعــات» را نهایــی و تصویــب کــرد .ایــن طــرح بــه تازگــی و پــس از آنکــه بــه
اســتحضار مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) رســیده اســت ،توســط دبیــر
شــورای عالــی فضــای مجــازی ابــاغ شــد.
طــرح کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات در راســتای تحقــق ایــن شــبکه بــرای
کاهــش وابســتگی و جلوگیــری از دسـتاندازی بیگانگان در فضــای مجازی ،تأمین
نیازهــای عمومــی مــردم و ایجــاد زیســت بــوم متناســب با فرهنــگ اســامی  -ایرانی
در  ۵مــاده شــامل «خــط مش ـیهای حاکــم بــر شــبکه ملــی اطالعــات»« ،اهــداف
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راهبــردی و عملیاتــی در افــق « ،»۱۴۰۴معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات»« ،اجــزای
شــبکه ملی اطالعات» و «اقدامات کالن و نگاشــت نهادی» ،مصوب شــده اســت.
از  ۵۳تکلیفی که برعهده نهادهای متولی گذاشــته شــده اســت بیشــترین وظیفه
برعهــده وزارت ارتباطــات اســت و ایــن وزارتخانــه بــرای عملیاتــی کــردن حــدود ۳۷
اقــدام ،مســئول اســت .برایــن اســاس توســعه پیامرســان هــای اجتماعــی بومــی
تــا رســیدن بــه ظرفیــت  ۵۰میلیــون کاربــر فعــال و نیــز ایجاد و توســعه مرورگــر بومی،
ایجــاد و توســعه جویشــگر داخلــی ،ایجــاد سیســتم عامــل داخلــی بــرای تلفــن
همــراه ،ایجــاد و توســعه ســکوی رایانامههــای داخلــی بــه وزارت ارتباطــات محــول
شــده اســت.

«مسجدیاب» جدیدترین بخش نرم افزار «مسجدیها»

مســلمی فــر مســئول گــروه تولیــد و عرضــه نــرم افــزار «مســجدی هــا» در مراســم
رونمایــی بخــش «مســجدیاب» نــرم افزار مســجدیها اظهار داشــت :مســجدیاب
یکــی از بســترهای مهــم و مؤثــر در راســتای ســاماندهی مســاجد و مدیــران وی در
ســطح کشــور میباشــد .مــا در کشــورمان حــدود  ۷۰هــزار مســجد داریــم کــه بــرای
اثرگــذاری بیشــتر ایــن مراکــز راهبــردی بایــد فعــاالن دائمــی و موقت این مراکــز را نیز
توانمنــد کنیــم و از طرفــی مــورد حمایــت قــرار دهیــم.
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ایــن فعــال فرهنگــی بیــان داشــت :بــا تالشهــای بیوقفــه تیــم نــرم افــزار
مســجدیها از میــان مســاجد مذکــور ،بیــش از  ۲۰هــزار مســجد فعــال در سراســر
کشــور شناســایی و در بخــش مســجدیاب نــرم افــزار ثبــت شــدهاند.

اولین سوپر اپلیکیشن مذهبی کودک شیعی
با عنوان ُ«دردانه» رونمایی شد

در ایــن نرمافــزار بیــش از  ۲۰هــزار کارتــون ایرانــی ،صــوت آموزشــی و ســرگرمی،
کتابهــای متنــوع و بازیهــای آنالیــن و غیرآنالیــن ،بــا نــگاه بــه فرهنــگ شــیعی و
ایرانــی ،ممیــزی و گــردآوری شــده اســت.
ایــن نرمافــزار اندرویــدی اولیــن اســتارتاپ ایرانــی اســت کــه درصــدد اســت جامــع
نیازمندیهــای کــودک شــیعی و والدیــن آنهــا -اعــم از آمــوزش ،ســرگرمی ،کاالهــا و
خدمــات موردنیــاز و ...را در محیطــی عــاری از تهاجمفرهنگــی و بــا نگاه اســامی-
ایرانــی برطــرف ســازد .شــایان ذکــر اســت بخــش فروشــگاه محصــوالت کــودک ایــن
اســتارتاپ مذهبــی تــا  ۲مــاه دیگــر بــه بهر هبــرداری میرســد .
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محکومیت مدیر پلتفرم آپارات به
دلیلانتشار محتوای ضد اسالمی

محمدجــواد شــکوری ،مدیــر پلتفــرم آپــارات در ایــران بــه جــرم انتشــار یــک ویدئــو
و جرمهــای دیگــر در تولیــد و نشــر محتــوا در ســایت آپــارات در دادگاه بــدوی بــه
ده ســال زنــدان محکــوم شــده اســت .عــاوه بــر مدیرعامــل و بنیانگــذار آپــارت،
تهیهکننــدگان ویدئویــی کــه در آن از کــودکان خردســال پرســیده شــده بــود آیــا
میداننــد چگونــه بــه دنیــا آمدهانــد نیــز بــه همیــن مــدت زنــدان محکــوم شــدند.
ایــن گــزارش ویدئویــی در مهــر  ۱۳۹۸از کانــال اینترنتــی «ژلوفــن تـیوی» در ســایت
آپــارات پخــش شــده بــود .گرچــه طــی یــک ســاعت پــس از آگاهــی مدیریــت آپــارات
از بارگــذاری ویدئــو ،آنهــا ویدئــو را حــذف کــرده و کانــال پخشکننــده آن نیــز تعلیــق
شــده بــود ،امــا مدیرعامــل آپــارات توســط دادگاهــی کــه در ابتدای آبان ماه امســال
تشــکیل شــد ،عــاوه بــر ده ســال زنــدان بــه جــرم «تشــویق بــه فســاد» به یک ســال
حبــس بــه دلیــل «فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام» و یــک ســال حبــس دیگر بــه جرم
«انتشــار محتــوای مبتــذل» محکــوم شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن رأی دادگاه بــا ارائــه دادنامــه از طــرف متشــاکی ،بــرای
تجدیدنظــر بــه قاضــی پرونــده ارجــاع داده شــد.
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اخبار اسالم
و فضای مجازی در جهان

رویدادهایفضایمجازیجهاناسالم

برگزاری همایش «اقتصاد و دارایی اسالمی
در عصر تحوالت دیجیتال»

ششــمین مجمــع بیــن المللــی امــور مالــی اســامی بــا عنــوان «اقتصــاد و دارایــی
اســامی در عصــر تحــوالت دیجیتــال» در شــهرصفاقس تونــس در تاریــخ  3و 4
آبــان 24(1399و  25اکتبــر  )2020برگــزار شــد.
امورمالی اســامی در حوزه دیجیتال ،دیجیتالیســازی و موسســات مالی اســامی
(بانــک هــا  ،بیمــه) ،فیــن تــک :نــوآوری و خطــرات ،فیــن تــک و بــازار مالــی ،بالکچین
و توســعه پایــدار (زکات  ،وقــف  ،توانمنــد ســازی اقتصــادی) ،بالکچیــن در خدمــت
مدیریــت زکات و وقــف ،قراردادهــای هوشــمند و امــور مالــی اســامی ،ارز رمزهــا
از دیــدگاه شــریعت و تأثیــرات اقتصــادی آن ،فیــن تــک اســامی از منظــر قوانیــن،
مقــررات و بهــره وری اقتصــادی شــریعت از محورهــای ایــن همایــش دو روزه بــود.
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جاسوسی آمریکا از مسلمانان از طریق
نرمافزار پر طرفدار «»MuslimPro
برنامــه « »MuslimProاپلیکیشــنی اســت کــه وقــت نمــاز را بــه کاربــران یــادآوری
میکنــد و بنــا بــر ادعــای ســازندهاش بــا بیــش از  ۹۸میلیــون دانلــود ،محبوبتریــن
اپلیکیشــن مذهبــی اســت.

امــا گــزارش جدیــد وایــس مادربــرد( )Vice Motherboardحاکــی از آن اســت
کــه ایــن اپلیکیشــن اطالعــات مــکان کاربــران را بــه شــرکت داللــی بــه نــام ایکــس
مــود( )X-Modeمیفروشــد کــه ایــن شــرکت هــم ،اطالعــات مذکــور را در اختیــار
وزارت دفــاع آمریــکا قــرار داده اســت .ایکــس مــود اعــام کــرده کــه همــکاریاش بــا
پیمانــکاران نظامــی ،حــول ســه موضــوع مقابلــه بــا تروریســم ،امنیــت ســایبری و
پیــش بینــی کانونهــای آینــده کوویــد  ۱۹میباشــد .ایــن امــر ســبب خشــم کاربــران
ش حــذف ایــن برنامــه در سراســر
مســلمان شــبکههای اجتماعــی شــده و پویــ 
جهــان آغــاز شــده اســت.
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پــس از ایــن کــه فــاش شــد وزارت امنیــت داخلــی ،اطالعــات مــکان را بــرای ردیابــی
افــرادی کــه بــه طــور غیرقانونــی بــه آمریــکا مهاجــرت کردهانــد ،اســتفاده کــرده
اســت ،برخــی از قانونگــذاران آمریکایــی خواســتار ســاماندهی ایــن شــیوه شــدهاند
و گــزارش اخیــر جدیدتریــن نمونــه از جم ـعآوری اطالعــات خصوصــی کاربــران از
جملــه شــهروندان آمریکایــی ،توســط آژانسهــای دولــت آمریــکا اســت.
البتــه در مــواردی هــم ارتــش آمریــکا اطالعــات مــکان را مســتقیما از دالالن
خریــداری کــرده اســت .طبــق اطالعــات موجــود ،واحــد عملیــات ویــژه ارتــش
آمریــکا ( ،)USSOCOMدر آوریــل  ۹۰هــزار و  ۶۵۶دالر بــرای دسترســی به اطالعات
مــکان کــه از ســوی شــرکت بابــل اســتریت( )Babel Streetاز طریــق اپلیکیشــنهای
تلفــن هوشــمند اســتخراج شــده بــود ،هزینــه کــرده بــود.
ایــن خریدهــا بــاارزش بــوده زیــرا پنتاگــون از آنهــا بــرای برنامهریــزی و اجــرای
عملیــات نظامــی اســتفاده کــرده اســت .طبــق گــزارش ســال  ۲۰۱۴اینترســپت،
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا از نــوع متفاوتــی از اطالعــات مــکان کــه از ســیم کارت
تلفــن بدســت میآیــد بــرای اجــرای حمــات پهپــادی علیــه اعضــای طالبــان
اســتفاده کــرده اســت.
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تاسیس انستیتویی برای تربیت روحانیون
مذهبی زیرنظر اتحادیه اروپا

چارلــز میشــل رییــس شــورای اتحادیــه اروپــا پیشــنهاد کــرد تا بــرای پــرورش علمای
دینــی و روحانیــون در اروپا انســتیتویی تشــکیل یابد.
بــه عبــارت ســاده تــر وی خواســتار تاســیس حوزههــای دینــی مشــروط بــر نظــارت
اتحادیــه اروپــا شــد.

فیلترسایت اسپانیولی طالب حوزه علمیه
توسط وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگســتری آمریــکا همزمــان بــا انتخابــات در ایــن کشــور بیــش از بیســت
ســایت تاثیرگــذار بــر ذهــن مــردم آمریــکا را تحریــم و مصــادره کــرد .در صــدر ایــن
لیســت ســایت ابابیــل اســت کــه ایــن نشــان از اهمیــت اینگونــه اقدامــات و عمــق
تاثیرگــذاری آنهــا دارد.
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ایــن ســایت از ســه ســال قبــل بــه همت طــاب حوزه علمیــه قم ،فعالیــت خبری-
تحلیلــی خــود پیرامــون موضوعــات فلســطین ،اســراییل ،آمریــکا و نظــام ســلطه را
بــه زبــان اســپانیایی ،بــرای اســپانیایی زبانهــای قــاره آمریــکا آغــاز کــرد.
گفتنــی اســت ایــن ســایت در ســند منتشــر شــده در وبســایت وزارت دادگســتری
ـان فعــال در زمینــه اشــاعه
آمریــکا بــه عنــوان یــک ســایت خبــری اســپانیایی زبـ ِ
فرهنــگ ،تاریــخ ،ســنتها ،اخبــار و آرمــان فلســطین معرفــی شــده کــه حــاوی
مطالبــی بــا محتــوای ضــد اســرائیلی ،ضــد آمریكایــی و جلبکننــده حمایــت مردم
آمریــکای التیــن بــرای همبســتگی بــا مــردم فلســطین اســت.
برخی از محتوای این سایت هم اکنون در دامنه  Ababiil.orgدر دسترس است.

ششمین همایش دانشگاه «عفت» عربستان با موضوع
اخالق و اقتصاد اسالمی دیجیتال برگزار شد

ششــمین کنفرانــس امــور مالــی در دانشــگاه «عفــت» عربســتان ســعودی بــا
همــکاری موسســه تحقیقــات و آمــوزش اســامی « »IRTIو مرکــز بیــن المللــی
آمــوزش امــور مالــی اســامی« »INCEIFدر 17دســامبر ســال  27( 2020آذر )1399
در جــده عربســتان ســعودی برگــزار شــد.
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همهگیری بیماری کرونا و رونق کســب و کار اینترنتی ســبب شــده که اندیشــمندان
اســامی توجــه بیشــتری بــه ضوابــط و مقــررات اســامی در فضــای مجــازی و
دیجیتــال داشــته باشــند و ایــن کنفرانــس نیــز تحــت الشــعاع همیــن اتفــاق بــه
ظرفیتهــای امــور مالــی اســامی بــا محوریــت ویــروس کرونــا پرداختــه اســت.
بــا همهگیــری ایــن بیمــاری و شکســت الگوهــای غربــی اندیشــمندان مســلمان
بــه ایــن مســاله روی آوردهانــد کــه ابزارهــا و امــور مالــی اســامی نظیــر کمکهــای
مؤمنانــه و وقــف میتواننــد گزینههــای مناســبی بــرای جایگزینــی الگوهــای
شکســت خــورده اقتصــاد جهانــی باشــند.
این همایش با محوریت موضوعات زیر برگزار شد:
•فینتک و چشم انداز سال  2030عربستان سعودی؛
•مدلهای اقتصاد جهانی پس از بیماری کرونا کووید 19؛
•چشم انداز اقتصاد اسالمی پس از کووید 19؛
•ویروس کرونا و تأثیر آن بر رکود اقتصادی؛
•اخالق و مقررات مالی اسالمی دیجیتال؛
•معیار صنعت امور مالی اسالمی؛
•سرمایهگذاری گسترده و وقف.
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برگزاری چهارمین همایش بین المللی دانشگاه
قطری با محوریت«امور مالی و فضای مجازی»

گــروه اقتصــاد و دارایــی اســامی دانشــکده مطالعــات اســامی دانشــگاه حمــد
بــن خلیفــه قطــر بــا همــکاری مرکــز مالــی قطــر ،چهارمیــن کنفرانــس بیــن المللــی
خــود را بــا عنــوان «پایــداری و انقــاب صنعتــی چهــارم :پیامدهــای امــور مالــی و
اقتصــادی اســامی در دوران پــس از کرونــا» برگــزار میکنــد کــه یکــی از بخشهــای
ایــن همایــش «اینترنــت اشــیا  ،فضــای ابــری ،بالکچیــن و ارزهــای رمزپایــه از منظــر
شــریعت» میباشــد.
زمــان برگــزاری ایــن همایــش ســه روزه ،از تاریــخ  6آوریــل 2021میــادی(17
فروردیــن  1400ه.ش) تــا  8آوریــل 2021میــادی( 19فروردیــن  1400ه.ش) و محــل
همایــش نیــز ،دانشــکده مطالعــات اســامی دانشــگاه حمــد بــن خلیفــه در دوحــه
قطــر اســت .ایــن همایــش بســتری را بــرای گفتگــو بیــن دانشــگاهیان ،محققــان،
رهبــران صنعتــی ،پزشــکان و سیاسـتگذاران فراهــم خواهــد کــرد تــا ضمــن آمــاده
ســازی بــرای دوره پســا کرونــا ،در مــورد مســائل و امــور مالــی اســامی متناســب بــا
دوران پســاکرونا بــه تبــادل نظــر بپردازنــد.
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برخی از مهمترین محورهای این کنفرانس ،عبارت است از:
•ارزیابــی نظریــات شــرعی در زمینــه پذیــرش فینتــک در امــور مالــی اســامی (از
جملــه :تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،اینترنــت اشــیا  ،سیســتم عامــل تلفن همــراه ،فضای
ابــری ،بال کچیــن و ارزهــای رمزپایــه)
•ارزیابی اهداف توسعه پایدار از منظر و چارچوبهای شریعت
•رتبــه بنــدی اهــداف توســعه پایــدار از نظــر اهمیــت و ارتبــاط آنهــا بــا زندگــی و
رفــاه انســان در پرتــو شــریعت
•کاربــرد نظریــات شــرعی در نــگاه کالن اقتصــادی و دارایــی (از جملــه :مــدل
تجــاری  ،تصمیــم گیــری در مــورد ســرمایه گــذاری  ،گــزارش  ،حا کمیــت و اســتاندارد).

برگزاری اجالس«هوش
مصنوعی و نقش ارزشهای
انسانی» در قطر
وزارت کار و رفــاه قطــر بــا همــکاری
وزارت کشــور و شــرکت مایکروســافت
روز  13نوامبــر ( 23آبــان )1399
اجالســی را در خصــوص «هــوش
مصنوعــی و نقــش ارزشهــای انســانی» در حاشــیه همایش ملــی وزارت کار و رفاه،
بــا عنــوان «جشــنواره ملــی تحمــل و همزیســتی» برگــزار کردنــد.
وزیــر کار و رفــاه قطــر« ،شــیخ نهیــان بــن مبــارک آل نهیــان» و وزیــر کشــور قطر« ،عمر
بــن ســلطان العلمــاء» در ایــن اجــاس شــرکت و دربــارۀ «هوش مصنوعــی ،اقتصاد
دیجیتــال و برنامههــای کاربــردی از راه دور» صحبــت کردنــد.
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وزیــر کشــور قطــر در ایــن اجــاس گفــت :بــر ایــن بــاورم کــه بایــد بــرای ارزشهــای
انســانی اهمیــت قائــل شــد .همــۀ مــا ارزشهــای مشــترکی داریــم که نشــاندهنده
تمــدن مــا اســت .ایــن ارزشهــا شــامل احســاس تعهــد نســبت بــه دیگــران،
پذیــرش مســئولیت ،احتــرام و مراقبــت از دیگــران و ســایر موجــودات زنــده در
محیــط زیســت اســت.
وی در ادامــه گفــت :دولــت امــارات دانشــگاههای مجزایــی ماننــد دانشــگاه
هــوش مصنوعــی محمــد بــن زایــد دارد کــه تــاش میکننــد تــا مبتکــران در ایــن
زمینــه را پــرورش دهــد.
فرانــک توریــس ،مدیــر سیاســتهای عمومــی مایکروســافت در ایــن اجــاس
گفــت :مــا در ایــن شــرکت تــاش میکنیــم تــا ارزشهــای انســانی را تضمیــن کنیــم
تــا بــه مرحلــه ســاخت برســیم.

استفاده فلسطینیان از رمزارز برای عبور از موانع اسرائیل
محمــد اشــتیه نخســت وزیــر فلســطین ،اعــام کــرد کــه دولــت در تــاش اســت تــا از
ارزهــای رمزپایــه بــرای عبــور از موانــع اســرائیل اســتفاده کنــد.
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وی ،در افتتاحيــه «مرکــز فوریتهــای رایان ـهای فلســطین» در رام اهلل اعــام کــرد:
مــا در تــاش بــرای اســتفاده از رمــزارز هســتیم و از چیزهایــی اســتفاده خواهیــم
کــرد کــه اســرائیل نتوانــد آن را تحریــم کنــد .وی ،هیچگونــه توضیحــی در مــورد
چگونگــی و زمــان اســتفاده از ارزهــای رمزپایــه بیــان نکــرد.
دولــت فلســطین در جس ـتوجوی ســاز و کاری جدیــد بــرای پرداخــت بــه جــز ارز
اســرائیل اســت؛ چراکــه شــیکل (واحــد پولــی اســرائیل) دارای مشــکالتی در بــازار
محلــی میباشــد؛ همچنیــن اعــام کــرد کــه بــه زودی دولــت الکترونیــک بــه راه
خواهــد افتــاد.
محمــد اشــتيه در ادامــه افــزود کــه هماکنــون دنیــا در مــورد نســل پنجــم ســخن
میگویــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه نــوار غــزه هنــوز بــه نســل ســوم هــم دسترســی پیــدا
نکرده است چراکه صهیونیستها از هوش و ذکاوت ملت فلسطین کامال آ گاهاند.
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ایجاد پایگاه فارسی زبان اماراتی با هدف
تخریب جمهوری اسالمی ایران

ارتــش ســایبری امــارات مدتــی اســت کــه در پایــگاه خبــری «العیــن» بــه زبــان فارســی
در حــال فعالیــت علیــه جمهــوری اســامی ایــران اســت .این ســایت در اولیــن اقدام
خــود از منابعــی چــون منافقیــن و افــراد ضــد انقــاب نقــل اخبــار میکند.
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بیشترین جستجوها از گوگل در سال  2020بر اساس محتوا

روزانــه در گــوگل عبــارات و کلمــات مختلفــی توســط میلیاردهــا کاربــر در زمینههــای
مختلــف جســتجو میشــود کــه بــر اســاس موضوعــات بــه حوزههــای مختلفــی
تقســیمبندی میشــوند.
اصلیترین عبارات جســتجو شــده در ســال  ۲۰۲۰مربوط به «ترجمه»« ،شــبکههای
اجتماعی»« ،تفریح و سرگرمی»« ،خرید»« ،آب و هوا» و «اخبار» است.
باالتریــن جســتجوها در بخــش شــبکههای اجتماعــی مربــوط بــه دسترســی مردم
آپ تحــت وب میباشــد.
بــه فیسبــوک ،اینســتاگرام و واتـس ِ
همچنیــن در بخــش ســرگرمی ،یوتیــوب Youtubeاز نتفلیکــس Netflixبرتــری
داشــته اســت.
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در بخــش خریــد ،بازیگــران بزرگــی مثــل  Amazon، Ebayو  Walmartمطــرح
هســتند .جالــب اســت کــه در قســمت ُمــد در ایــن بخــش ،فقــط برنــد  H&Mدر
بیــن  ۱۰۰جســتجوی اول بــوده اســت.
ـدی Cricbuzz
در بخــش اخبــار نیــز ،مــردم نگاهشــان بــه وبســایت خبــری هنـ ِ
اســت .بعــد از آن وبســایتهای خبــری  ،BBCفاکــس نیــوز CNN ،و روزنامــه
مصــور آلمانــی  Bildاســت.
تنهــا واژهای کــه در هیــچ بخشبنــدی مشــخصی قــرار نگرفتــه اســت و بیــن ۱۰۰
موضــوع اول جهانــی آمــده اســت« ،ویــروس کرونــا» میباشــد .ایــن واژه بیــش از
 ۶۰میلیــون بــار در مــاه جســتجو شــده اســت.
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اخبار دفتر

مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

رویدادهای دفتر مطالعات اسالمی و
ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی

دیــدار با آیت اهلل
عبدالکریــم فرحانی
نماینده مردم خوزستان در
مجلس خبرگان رهبری
مدیــر دفتــر مطالعــات اســامی
پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــا آیــت
اهلل عبدالکریــم فرحانــی نماینــده
مــردم خوزســتان در مجلــس خبرگان
رهبــری و تولیــت مدرســه تخصصــی فقــه امیرالمؤمنیــن در دفتــر ایشــان دیــدار کــرد.
آیــت اهلل عبدالکریــم فرحانــی ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت بــه ایجــاد دفتــر
مطالعــات اســامی بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا بدنــه حــوزه اظهــار داشــت :فقــه
حکومتــی کــه از اجــزا آن فقــه فضــای مجــازی اســت ،یکــی از امــوری اســت کــه بایــد
بــر اســاس فقــه جواهــری و بــا الگویــی کــه حضــرت امــام؟هر؟ بــه جــا گذاشــته اســت
بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وی ادامــه داد :بــا جســتجو در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری چنــد رویکــرد در
فقــه وجــود دارد؛ رویکــرد «فقــه متحجرانــه» ،رویکــرد «فقــه التقاطــی و انحرافــی»،
رویکــرد «فقــه ســطحی و غیــر علمــی» و رویکــرد «فقــه عمیــق و اساســی بــا نــگاه
تحولــی»؛ فقهــی کــه حضــرت امام؟هر؟ بــه دنبال آن بود همین فقــه تحولآفرین،
همــراه بــا حفــظ روش فقــه ســنتی حــوزه و بــه تعبیــر خــود ایشــان «فقــه جواهــری»
بــود ،فقهــی کــه در متــن اصــول و قواعــد حاکمیتــی و کالن ،تاثیرگــذار باشــد.
آیــت اهلل فرحانــی بــا اشــاره بــه قرائتهــای متعــدد از فقــه امــام خمینــی؟هر؟،
قرائــت رهبــر معظــم انقــاب از فقــه ایشــان را بهتریــن روش خوانــد و افــزود :رهبــر
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معظــم انقــاب بــه دنبــال تولیــد فکــر در ایــن زمینــه اســت؛ فکــری منبعــث از نــگاه
فلســفی اســامی بــه مســائل جامعــه کــه برخاســته از منابــع اصیــل و بومــی اســت
و بــه همیــن جهــت تولیــد فکــر را دشــوارتر از تولیــد علــم میداننــد .تولیــد علــم هــم
غیــر از تبحــر علمــی در مســائل اســت چــرا کــه تبحــر علمــی پمپــاژ اطالعــات غربیهــا
و مقدمـهای اســت بــرای اینکــه خــود مــا بــر اســاس فکــر اصیلــی کــه تولیــد کردهایــم
بــه رهیافتهــای جدیــد علمــی برســیم.
وی در انتهــا ضمــن اســتقبال از تــداوم همکاریهــا در زمینــه مطالعــات اســامی
فضــای مجــازی بــر ایجــاد کارگروههایی در این زمینه تأکید و خاطر نشــان کرد :اســاس
ایجاد مرکز تخصصی فقهی امیرالمؤمنین ،بررســی فقه حکومتی امام راحل؟هر؟ با
قرائــت رهبــر معظــم انقالب اســت که باید به مباحث فقهی(فقه اصغــر) ،اصولی(فقه
اوســط) و فلســفی(فقه اکبــر) در ایــن زمینــه بــه طــور ویــژه پرداخــت.
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برگزاری دومین جشنواره دین و فضای مجازی با
موضوع «زندگی مؤمنانه در فضای مجازی»

بــه همــت دفتــر مطالعــات اســامی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای
مجــازی ،دومیــن جشــنواره دیــن و فضــای مجــازی بــا موضــوع «زندگــی مؤمنانــه
در فضــای مجــازی» برگــزار شــد.
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ایــن جشــنواره بــا موضــوع آیــات و روایــات مرتبط با فضای مجــازی و در محورهای
زیــر برگزار شــد:
«زندگــی مؤمنانــه در شــبکه هایاجتماعــی»« ،زندگــی مؤمنانــه و بــازی هــای
رایانـهای»« ،هویــت مؤمنانــه در فضــای مجــازی»« ،محتــوای مؤمنانــه در فضــای
مجــازی»« ،کســب و کار مؤمنانــه در فضــای مجــازی»« ،آموزشویادگیــری
مؤمنانــه درفضایمجــازی»« ،مصــرف مؤمنانــه در فضــای مجــازی»« ،نظــارت
مؤمنانــه بــر فضــای مجــازی»« ،اینترنــت اشــیاء در خدمــت زندگــی مؤمنانــه»،
«زندگــی مؤمنانــه و هــوش مصنوعــی»« ،فناوریهــای مؤمنانــه
نرم افزارهای مؤمنانه» و جستجوها و جستجوگرهای مؤمنانه.
ایــن جشــنواره تــا پایــان آبــان مــاه ادامــه داشــت و در مجمــوع تعــداد  1620اثــر اعــم
از آیــه و روایــت بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــد کــه مبتنــی بــر آن حــدود 5000
توصیــه در حوزههــای مختلــف مجــازی ارائــه گردیــد.
پــس از ارزیابــی آثــار ارســالی توســط هیــأت داوران ،نفرات برگزیده مشــخص شــدند
کــه بــه نفــر اول  5میلیــون ،بــه نفــر دوم  3میلیــون ،بــه نفــر ســوم  2میلیــون و بــه
نفــرات چهــارم تــا دهــم ،هــر کــدام  1میلیــون تومــان اهــدا شــد.
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حضور دفتر مطالعات اسالمی در نمایشگاه نخستین
همایش «هوش مصنوعی و علوم اسالمی»

در حاشــیه نخســتین همایــش هــوش مصنوعــی و علــوم اســامی نمایشــگاهی
از دســتاوردها و فعالیتهــای حــوزوی و اســامی در ایــن زمینــه برگــزار شــد کــه از
دفتــر مطالعــات اســامی و ارتباطــات حــوزوی نیــز بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه
دعــوت بــه عمــل آمــد.
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شــخصیتهای مطرحــی همچــون از آیــت اهلل اعرافــی مدیــر حوزههــای علمیــه،
آیـتاهلل شـبزندهدار عضــو فقهــای شــورای نگهبــان ،آیــت اهلل رجبــی قائممقــام
موسســه آموزشــی و پژوهشــی امامخمینــی؟هر؟ ،حجــت االســام والمســلمین
بهجتپــور مدیــر حوزههــای علمیــه خواهــران ،حجــت االســام والمســلمین
احمــدی تبــار قائــم مقــام مجمــع جهانــی اهــل بیــت؟ع؟ ،حجــت االســام
والمســلمین زمانــی مســئول دفتــر اجتماعــی سیاســی حوزههــای علمیــه ،حجــت
االســام والمســلمین دکتــر دیربــاز رییــس دانشــگاه قــم ،مهنــدس محســن غفاری
مدیرعامــل پیامرســان ایتــا و  ...بــا حضــور در غرفــه دفتــر مطالعــات اســامی ،از
جدیدتریــن فعالیتهــای دفتــر مطالعــات اســامی اطــاع یافتنــد.

برگزاری کارگاه
«بالکچین و ارزهای رمزپایه ،فرصتها و چالشهای دینی»
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ششــمین کارگاه آموزشــی دفتــر مطالعــات اســامی و ارتباطــات حــوزوی با موضوع
«بالکچیــن و ارزهــای رمزپایــه ،فرصتهــا وچالشهــای دینــی» بــا ارائــه حجــت
االســام علیرضــا صــدوق عضــو انجمــن بالکچیــن ایــران ،در ســالن جلســات دفتر
مطالعــات برگزار شــد.
حجــت االســام صــدوق در ابتــدای کارگاه بــه بررســی عنصرهای کلیــدی در تعریف
ارزهــای رمزپایــه پرداخــت و گفــت :ســه عنصــر کلیــدی در تعریــف ارزهــای رمزپایــه
نهفتــه اســت کــه مهمتریــن آن «عــدم تمرکــز» اســت .عنصــر بعــدی «دیجیتالــی
بــودن» آن اســت و ســومین عنصــر آن هــم «رمزنــگاری» اســت کــه در عنــوان ایــن
ارزهــا هــم وجــود دارد .ارائــه تعریــف جامعــی بــرای رمزارزهــا مشــکل اســت امــا ایــن
ســه عنصــر میتواننــد تــا حــدود زیــادی ســبب تمایــز رمزارزهــا از ســایر ارزهــاشــوند.
وی دربــاره اهمیــت تحقیــق و پژوهــش در زمینــه بالکچیــن گفــت :مــا بایــد
نســبت بــه پدیدههایــی کــه در آینــده بــا آن مواجــه خواهیــمشــد ،واقــف باشــیم
و فرصتهــا و چالشهــای دینــی آن را مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا بــا آمادگــی و
شــناخت کامــل ،بــه اســتقبال آنهــا رویــم.
حجــت االســام صــدوق بــا تبییــن اقســام تقســیمبندی رمزارزهــا ادامــه داد:
تقســیمات گوناگونــی بــرای رمزارزهــا وجــود دارد؛ یکــی از ایــن تقســیمبندیها
از حیــث ثبــات ارزش آن اســت کــه بــه دو نــوع تقســیم میشــود؛ رمــزارز بــا
ثبات(اســتیبلکوین) نظیــر «تتــر» و بیثبــات مثــل «بیتکویــن» کــه ممکــن
اســت در طــول یــک روز ،کاهــش و افزایشهــای شــدیدی را تجربــه کنــد .در
تقســیمبندی دیگــر ،ارزهــای رمزپایــه بــه رمزارزهــای بــا پشــتوانه و بــی پشــتوانه،
تقســیم میشــوند .اکثریــت جامعــه نخبگانــی و فقهــی فکــر میکننــد کــه همــه ایــن
رمزارزهــا بیپشــتوانه هســتند در حالــی کــه برخــی از ایــن رمزارزهــا پشــتوانه دارنــد
و عمومــا از نــوع رمزارزهــای باثبــات هســتند .مثــل رمــزارز «تتــر» کــه پشــتوانه آن
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دالر آمریــکا اســت یــا رمــزارز «وانگــرام» امــارات یــا رمزارز«پیمــان» ایــران کــه پشــتوانه
آنهــا طــا اســت یــا «پتــرو» ونزوئــا کــه پشــتوانه آن نفــت اســت یــا برخــی از رمزارزهــا
کــه پشــتوانه آن دیگــر رمزارزهــا میباشــند.
وی در ادامــه بــه بررســی راههــای اکتســاب ایــن رمزارزهــا اشــاره کــرد و گفــت :خریــد
و اســتخراج از راههــای بــه دســت آوردن ایــن نــوع از پولهــای مجــازی اســت کــه
بــرای تســهیل خریــد و فــروش آن ،خودپردازهایــی ایجــاد شــده اســت کــه در حــال
حاضــر بیــش از هشـتهزار دســتگاه خودپــرداز در سراســر جهــان وجــود دارد.
حجــت االســام صــدوق در تعریــف بالکچیــن اظهــار داشــت :بالکچیــن
( )Blockchainسیســتمی بــرای ثبــت و ضبــط دادههــا اســت .ایــن دادههــا
میتواننــد بــرای نمونــه تراکنشهــای بانکــی باشــند یــا اســناد مالکیــت ،قرارهــا،
پیامهــای شــخصی یــا دیگــر اطالعــات .ویژگــی زنجیــره بلوکــی ایــن اســت کــه
کار ذخیــره ایــن دادههــا بــدون وجــود یــک مدیــر مرکــزی امکانپذیــر اســت و
نمیتــوان بــا تخریــب یــک نقطــه مرکــزی دادههــای ذخیرهشــده را تحریــف یــا
نابــود کــرد .بالکچیــن یکــی از انــواع دفاتــر کل توزیــع شــده اســت .دو مــدل دیگــر با
شگــراف» و «تنــگل» وجــود دارد کــه بــه شــهرت بالکچیــن نیســتند
نامهــای «ه 
و در حــال حاضــر تقریبــا تمامــی رمزارزهــا بــر پایــه بالکچیــن اســتوار اســت.
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وی افــزود :دفاتــر کل توزیــع شــده از زمانهــای قدیــم وجــود داشــته اســت کــه
تمــام معامــات ثبــت و ضبــط میشــد .ایــده بــاک چیــن آمــد تــا دفتــر کل متمرکــز
یکــرد کــه
را از بیــن ببــرد .در قدیــم بایــد کســی ایــن داد و ســتدها را ثبــت و ضبــط م 
بــا آمــدن بالکچیــن ،ایــن دفتــر کل در بیــن تمــام افــراد توزیــع شــده و بــه صــورت
متمرکــز دســت کســی نیســت و بــا ایــن روش قــدرت دفاتــر کل نظیــر بانکهــا از بین
خواهــد رفــت.
کارشــناس دفتــر مطالعــات اســامی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه فضــای
مجــازی کاربــرد بــاک چیــن را فراتــر از بحــث رمزارزهــا دانســت و تصریــح کــرد :ایــن
فنــاوری کــه بعضــی از آن بــا عنــوان انقــاب در فنــاوری یــاد کردهانــد مختــص در
رمزارزهــا نیســت بلکــه بسترســازی بــرای رمزارزهــا یکــی از کاربردهــای آن اســت.
بــاک چیــن مثــل یــک سیســتم عامــل اســت کــه قابلیــت دارد نــرم افزارهــای
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مختلفــی روی آن نصــب شــود .ایــن فنــاوری در گســتره وســیعی از کاربردهــای
مالــی و غیــر مالــی قابــل اســتفاده اســت .اســتفاده از بالکچیــن در بــورس اوراق
بهــادار ،بیمــه و بانکــداری ،پزشــکی ،اینترنــت اشــیا و دفاتــر اســناد رســمی ،بعضــی
از کاربردهــای ایــن فنــاوری ب هشــمار میآینــد.
حجــت االســام صــدوق افــزود :اگــر بــاک چیــن بــا هــوش مصنوعــی و اینترنــت
اشــیاء مرتبــط شــود ســبب ایجــاد عقــود و قراردادهــای جدیــدی میشــود کــه
ممکــن اســت طرفیــن یــا یــک طــرف عقــود ربــات باشــد کــه بایــد قبــل از همهگیــری
بررســی و چالشهــای دینــی و فقهــی آن مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
وی در انتهــای کارگاه بــا اشــاره بــه اینکــه در مواجهــه بــا بالکچیــن نبایــد
ســادهانگارانه و ســطحی مواجــه شــد ،تأکیــد کــرد :بایــد ســوای بحــث فنــی ایــن
فنــاوری ،علــل پیدایــش بالکچیــن هــم مــورد بررســی قــرار داد و پشــت پــرده و
هــدف اصلــی ایــن پدیــده کنــکاش شــود .ایــن حساســیت زمانــی بیشــتر میشــود
کــه ســرنخهایی از حضــور صهیونیســتها و ثروتمنــدان اســراییلی-آمریکایی
در ایــن فنــاوری وجــود دارد کــه ممکــن اســت جایگزیــن ســلطه دالر در جهــان و
برنام ـهای بــرای رســیدن بــه دهکــده کوچــک جهانــی بــا فرمانروایــی زرســاالران
یهــودی باشــد.
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دیدار با آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده
مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری

حجــت االســام رضــا حــاج حســینی مدیــر دفتــر مطالعــات اســامی ،بــا آیــت اهلل
ســید محمــد حســینی شــاهرودی نماینــده مــردم کردســتان در مجلــس خبــرگان
رهبــری در دفتــر ایشــان در قــم دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار ابتــدا حجــت االســام حــاج حســینی ضمــن ارائــه گــزارش مختصــری
از فعالیتهــای دفتــر مطالعــات اســامی اظهــار داشــت :حضــور فعــال حــوزه در امــور
حاکمیتــی و سیاسـتنگاری ســبب میشــود کــه کمتــر شــاهد تقابــل مســائل دینــی
بــا فضــای مجــازی شــویم و سیاسـتهای کالن مــا قبــل از تصویــب بــا نــگاه اســامی
تطبیــق داده شــود .تعامــل و ارتبــاط مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا بدنــه مســتحکم
حــوزه ســبب میشــود کــه قوانیــن و سیاسـتگذاریهای مرتبــط بــا فضــای مجــازی
بــا آموزههــای دینــی تطابــق پیــدا کنــد؛ از همیــن رو دفتــر مطالعــات اســامی آمــاده
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ارتبــاط هرچــه بیشــتر بــا نخبگان حوزوی و موسســات حــوزوی اســت و آغوش خود
را بــرای هرگونــه فعالیــت و پیشــنهاد در ایــن زمینــه گشــوده اســت.
آیــت اهلل شــاهرودی ضمــن ابــراز خرســندی از ایجــاد دفتــر مطالعــات اســامی در
قــم ،بــا اشــاره بــه آیــه قرآنــی «یریــد اهلل بکــم الیســر/آیه  158ســوره بقــره» ،خاطــر
نشــان کــرد :یکــی از مصادیــق ایــن آیــه ،بســتر تســهیل کننــده فضــای مجــازی
اســت کــه محصــول فکــر و تدبــر بشــر اســت .نــگاه مــا بــه فضــای مجــازی بایــد نــگاه
نعمــت باشــد نــه نــگاه نقمــت .تمــام تــوان و امکانــات مــا نیــز ،بــر اســاس همیــن
نــگاه بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد.
وی بررســی فقهــی رمزارزهــا را جــز مســائل حاکمیتــی دانســت و گفــت :ایــن کار بایــد
بــا همــکاری و مشــورت متخصصیــن اقتصــادی انجــام شــود تــا هــم از لحــاظ فنــی
و هــم از لحــاظ فقهــی مــورد کنــکاش قــرار بگیــرد .بایــد زوایــای مختلــف ایــن قضیــه
بررســی شــود تــا منابــع ملــی مــا بــه جیــب کشــورهای همســایه ســرازیر نشــود.
مســئول ســابق مرکــز بــزرگ اســامی غــرب کشــور در انتهــای صحبتهــای خــود بــا
تاکیــد بــر اســتفاده از طــاب فاضــل و پژوهشــگر تصریــح کــرد :بایــد در زمینــه تربیــت
پژوهشــگر فضــای مجــازی کارگروههایــی تشــکیل داد تــا در ریز مســائل ایــن حوزه،
بــه صــورت تخصصــی فعالیــت کننــد و حاصــل ایــن فرآینــد فقهــی را بــه اطــاع
مراجــع عظــام تقلیــد برســانند.
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بازدید رییس مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه
قم از دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی

حجــت االســام والمســلمین محمدحســن نبــوی ،رییــس مرکــز بســیج اســاتید و
نخبــگان حــوزه علمیــه قــم بــه همــراه هیأتــی از مســئولین ایــن مرکــز ،بــا حضــور در
دفتــر مطالعــات اســامی و ارتباطــات حــوزوی ضمــن بازدیــد از آثــار پژوهشــی دفتــر
مطالعــات ،بــا حجــت االســام رضــا حــاج حســینی مدیــر ایــن دفتــر دیــدار کردنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار حجــت االســام حــاج حســینی بــا اشــاره بــه فرمایشــات
رهبــر معظــم انقــاب در رابطــه بــا اهمیــت فضــای مجــازی ،اظهــار داشــت :یکــی
از دغدغههــای مهــم مقــام معظــم رهبــری مدیریــت فضــای مجــازی اســت کــه
اگــر از آن غفلــت شــود ،شــاهد غلبــه مدیریــت غربــی و ضــد اســامی بــر ایــن فضــا
خواهیــم بــود .یکــی از راههــای مقابلــه بــا مدیریــت غــرب اســتفاده از اندیشــمندان
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و نظریهپــردازان اســامی در ایــن موضــوع اســت .نخبــگان و اســاتید حــوزه
میتواننــد بــا روحیــه بســیجی و مجاهدانــه خــود دسیســهها و برنامههــای
دشــمن را در ایــن زمینــه خنثــی کننــد.
وی افــزود :ورود بســیاری از شــرکتها و کمپانیهــای آمریکایــی و غربــی در فضــای
مجــازی بــر اســاس منفعــت طلبــی اســت؛ بــه طــور نمونــه افــراد و شــرکتهایی کــه
مدیریــت نرمافزارهــا و ســایتهای کــودکان جامعــه مســلمان آمریکایــی را در دســت
گرفتهانــد ،حامــی و پشــتیبان ســایتهای مســتهجن و غیراخالقــی نیــز هســتند.
مدیــر دفتــر مطالعــات اســامی پژوهشــگاه فضــای مجــازی ،بــا تبییــن ســه نــوع
مواجهــه در تقابــل بــا حکمرانــی غــرب بــر فضــای مجــازی ،گفــت :ســه نــوع مواجهه
فعــال بــا فضــای مجــازی وجــود دارد؛ یــا بســترهای وارداتــی را مدیریــت و نظــارت
کنیــم یــا تقلیــدی عمــل کنیــم و نمونــه هایــی مشــابه آنچــه در غــرب وجــود دارد را
در قالبهــای اســامی ایرانــی ارائــه دهیــم؛ مثــل ایتــا و آپــارات .ســومین مواجهــه
فعــال بــا فضــای مجــازی ،یــک مواجهــه اصولــی و مبتکرانــه اســت کــه بــر اســاس
آن ،سیاســتگذاری مــا در فضــای مجــازی ،مبتنــی بــر فقــه و مبانی اســامی اســت.
ایــن مواجهــه ســبب قــوت و عــزت در فضــای مجــازی خواهــد بــود.
در ادامــه حجــت االســام والمســلمین نبــوی بــا اظهــار خرســندی نســبت
بــه فعالیتهــای انجــام شــده دفتــر مطالعــات اســامی ،خاطرنشــان کــرد:
فعالیتهــای انجــام شــده در دفتــر مطالعــات اســامی بــا توجــه بــه مــدت زمــان
کمــی کــه از تاســیس آن میگــذرد ،نشــاندهنده پویایــی و فعالیــت مجاهدانــه
اعضــای آن اســت.
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وی بــا بیــان اینکــه جنــگ فعلــی مــا جنــگ نــرم اســت ،اظهــار داشــت :هــر جــا کــه
در حــال خدمترســانی هســتیم بایــد خودمــان را در جبهــه انقــاب حفــظ کنیــم
و مقابــل دشــمن بایســتیم .یکــی از مهمتریــن مراکــز در مواجهــه بــا دشــمن در
جنــگ نــرم ،فضــای مجــازی اســت .در بحــث فضــای مجــازی آنچــه مــا را برتــر
میکنــد ،مطالعــات و پژوهشهــای اســامی در ایــن زمینــه اســت کــه میبایســت
منجــر بــه طراحــی الگویــی اســامی -ایرانــی شــود.
رییــس مرکــز بســیج اســاتید و نخبــگان حــوزه علمیــه قــم افــزود :بایــد در ایــن راه
از ظرفیــت غنــی و عظیــم حوزههــای علمیــه بــه نحــو احســن اســتفاده شــود و
گفتمانــی در ایــن زمینــه در محافــل حــوزوی شــکل بگیــرد .در ایــن زمینــه بایــد
یو
فلســفه فضــای مجــازی مــورد بررســی قــرار گیــرد و مســائل آن بــه صــورت عینـ 
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مصداقــی مــورد بررســی اســامی قــرار گیــرد .بــرای ایــن امر به یک وضعیتشناســی
و نقشــه راه نیــاز اســت تــا چشـماندازی ترســیم شــود و قــدم بــه قــدم بــه ســمت آن
حرکــت کنیــم.
وی بــا تبییــن انــواع فعالیــت در فضــای مجــازی تصریــح کــرد :مــا دو نــوع فعالیــت
در فضــای مجــازی داریــم؛ یکبــار از فضــای مجــازی بــرای نشــر محتواهــای دینــی
اســتفاده میکنیــم کــه بحمــداهلل نیروهــای انقالبــی و متدیــن در ایــن زمینــه
متــر و البتــه مغفــول ،مطالعــه
پیشــرفت قابــل توجهــی داشــتهاند .امــا مطلــب مه 
دربــاره خــود فضــای مجــازی اســت کــه کمتــر کار شــده اســت .اینکــه مجموعـهای از
طــاب و فضــای نخبــه و انقالبــی در ایــن زمینــه ورود کردهانــد امــر مبارکــی اســت
و بایــد تقویــت و حمایــت شــود.
حجــت االســام والمســلمین نبــوی در انتهــای صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه
ظرفیتهــای مرکــز بســیج اســاتید و نخبــگان حــوزه علمیــه قــم ،تاکیــد کــرد :ایــن
مرکــز آمادگــی دارد تــا حلقــه وصلــی بیــن دفتــر مطالعــات اســامی و نخبــگان
حــوزوی باشــد تــا بیــش از پیــش از حضــور فرهیختــگان حــوزوی اســتفاده شــود.
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برگزاری «گفتگوهای راهبردی-
اسالمی فضای مجازی»
بــه همــت واحــد آمــوزش دفتــر
مطالعــات سلســه گفتگوهایــی بــا
محوریــت مســائل راهبــردی اســامی
فضــای مجــازی در گــروه مطالعــات
اســامی فضــای مجازی در پیامرســان
ایتــا برگــزار شــد کــه «تحلیــل مفهــوم
قــوت در فضــای مجــازی»« ،تهدیــد
هــای بالکچیــن بــرای حاکمیــت متمرکــز» و « الزامــات قــوت در فضــای مجــازی» از
مهمتریــن موضوعــات ایــن گفتگوهــای مجــازی بــود.

دیدار مدیر دفتر مطالعات اسالمی
با آیت اهلل مدرسی یزدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر مطالعــات
اســامی و ارتباطــات حــوزوی پژوهشــگاه
فضــای مجــازی ،حجــت االســام رضــا
حــاج حســینی مدیــر ایــن دفتــر بــا آیــت اهلل
ســید محمــد رضــا مدرســی یــزدی اســتاد
درس خــارج و از فقهــای شــورای نگهبــان
در دفتــر ایشــان دیــدار کــرد.
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در ایــن دیــدار حجــت االســام حــاج حســینی ابتــدا مشــروحی از فعالیتهــای
دفتــر ارائــه داد و گفــت :بــا پژوهشهــای صــورت گرفتــه توســط دفتــر ،حــدود
 200ســوال فقهــی در موضــوع رمزارزهــا و همچنیــن  200ســوال فقهــی در زمینــه
هــوش مصنوعــی اســتخراج شــده کــه نیازمنــد پاســخگویی متقــن و اســتداللی
حوزههــای علمیــه میباشــد .از همیــن رو اقــدام بــه ایجــاد میزهــای تخصصــی در
پژوهشــگاهها و موسســات حــوزوی کردهایــم کــه ایــن مســائل را از حیــث فقهــی
مــورد بررســی قــرار دهنــد.
در ادامــه آیــت اهلل مدرســی یــزدی بــا اشــاره بــه اهمیــت پژوهــش در حــوزه
رمزارزهــا تصریــح کــرد :یکــی از مباحثــی کــه مطمئنــا در آینــده جایــگاه بیشــتری در
اقتصــاد دارد ارزهــای دیجیتــال و رمزپایــه اســت کــه حــوزه علمیــه و مجتهدیــن
بایــد موضوعــا و حکمــا آن را مــورد بررســی دقیــق و عمیــق قــرار دهنــد .بــا توجــه
بــه همیــن مســئله امســال درســی را بــا موضــوع بررســی فقهــی بیتکویــن و دیگــر
رمزارزهــا آغــاز کردهایــم .بایــد در شــناخت ماهیــت و حکــم ایــن موضوعــات تســریع
شــود و موضوعــات و احــکام رمزارزهــا تنقیــح و تبییــن شــود.
عضــو فقهــای شــورای نگهبــان در انتهــا بر ضرورت ایجاد شــبکهای ملــی در فضای
مجــازی تاکیــد کــرد و گفــت :بایــد بــرای آینــده فکــر کــرد و در نــرم افــزار و ســخت افــزار
بــه تولیــد بومــی و ملــی دســت پیــدا کنیــم تــا دچــار بحــران هویتــی در ایــن زمینــه
نباشــیم .ایجــاد پلتفــرم و سیســتم عامــل متناســب بــا ذائقــه شــریعت و فرهنــگ
ایرانــی اســامی یکــی از مســائل کالنــی اســت کــه بایــد جــز اهــداف و برنامهریــزی
دســتگاهها و نهادهــای ذی ربــط قــرار بگیــرد.
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برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «عصر فضای
مجازی و آینده جامعه اسالمی»

هفتمیــن کارگاه آموزشــی دفتــر مطالعــات بــا موضــوع «عصــر فضــای مجــازی و
آینــده جامعــه اســامی» بــا ارائــه حجــت االســام حســین مهدیــزاده کارشــناس
فرهنگســتان علــوم اســامی ،بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
«مدرنیتــه اول(عصــر روشــنگری) و تمایــز آن بــا دوران قدیــم»« ،مدرنیتــه دوم
(قــرن نوزدهــم) و افــول آرمانهــا»« ،مدرنیتــه ســوم و تولــد ماشــین الکترونیــک و
هــوش مصنوعــی» و «آینــده پژوهــی جامعــه اســامی» ،ســرفصلهای ایــن کارگاه
آموزشــی بــود.
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حجــت االســام مهدیــزاده در ابتــدا بــا مقایســه دورههــای تاریخــی و پیدایــش
علــوم و مهارتهــا اظهــار داشــت :در هــر عصــر تاریخــی نظــام طاغــوت بــرای
حکمرانــی دنیــا و تثبیــت موقعیــت خــود ،فضاســازی و ایدئولــوژی خــود را توســعه
داده اســت .بــا شــروع دوران جدیــد عــاوه بــر ســلطه بــر فضــای کالبــدی ،فضــای
مجــازی را هــم بنــا بــر نظــام فکــری خــود ترســیم کردنــد .در پشــت پــرده هــر فضایی
کــه شــکل مییابــد جهــان معنایــی وجــود دارد و هــدف اصلــی فضایــی کــه دنیــای
مــدرن تشــکیل داد ،بــازار و دنیاگرایــی اســت و همــه موضوعــات بــر مبنــای ایــن
هــدف شــکل گرفــت.
وی ادامــه داد :بــا درک ایــن موضــوع درمییابیــم کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن اهــداف
نــه تنهــا بایــد بــه فکــر پلتفــرم و سیســتم عامــل باشــیم ،بلکــه بایــد بــرای نظــام
فکــری خــود فضــای کالبــدی و مجــازی ترســیم کنیــم و پلتفرمهــا و مباحــث
برســاختی خــود را در ایــن فضــا بنــا کنیــم .فعــا در دوران گــذار ،در کوتــاه مــدت بــه
فکــر برســاختها باشــیم امــا بــرای ایجــاد فضایــی زیرســاختی ،بایــد بلنــد مــدت
فکــر کنیــم و برنامــه مــدون و دقیقــی داشــته باشــیم.
حجــت االســام مهدیــزاده بــا تبییــن طــرح خوانــش یکپارچــه انبیــاء تصریــح
کــرد :نظــام والیــی و اســامی بایــد هــم در ســطح زیرســاختها و هــم در ســطح
برســاختها بــرای فضاســازی اقــدام کنــد و سیاســتگذاری اجتماعــی خــود را
مبتنــی بــر رابطــه رحمــت و مــودت اســتوار کننــد .نظــام مبتنــی بر بــازار جامعــه را به
ســمت انسانمحوری(اومانیســت) و رقابــت بــرای منفعتطلبــی شــخصی ســوق
میدهــد کــه در نتیجــه آن رحمــت و مودتــی در بیــن آحــاد جامعــه وجــود نــدارد و
تمامــی خدمــات و کارهــا در ازای منفعــت دنیایــی انجــام میشــود.
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