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 :جشنواره محورهای

بایست آثار خود را متناسب با یکی از محورهای ذیل ارسال مندان برای شرکت در این جشنواره، میعالقه

 .کنند

 گریز با مطالعه موردی بالکچیندولتهای بررسی رابطه نظام والیت فقیه با فناوری -1

ها و مندی افراد، موجودیتبررسی فقهی حق گمنامی و حدود آن در اسالم و رابطه آن با هویت -2

 ها در فضای مجازیفعالیت

 فقهی مالکیت در فضای مجازی-بررسی فلسفی -3

 فقهی مالیت در فضای مجازی-بررسی فلسفی -4

های اجتماعی با عنایت به همزمانی یا حضور در شبکه های ایجاداجتماعی اصل و شیوه-بررسی فقهی -5

 ها و تهدیدها؛ در سه وضعیت غلبه دشمن، غلبه حکومت اسالمی و موازنه.فرصت

 های اساسی اقتصاد اسالمی در فضای مجازی با مطالعه تطبیقی رمزارز اسالمیبررسی فقهی ارزش -6

 (Digital art) فقهی هنرهای دیجیتال-مالحظات فلسفی -7

انگاری در حکمرانی فضای مجازی از گذاری و جرمگذاری، قانونگذاری، مقررهی حدود سیاستبررس -8

 منظر فقهی

های کاربری در فضای مندی گروههای نظارت بر فضای مجازی با لحاظ الیهبررسی فقهی حدود و شیوه -9

 مجازی

 امکان تعریف و حدود حریم خصوصی در فضای مجازی از منظر فقه -10

های دیگر در فضای ها و ملتها، شرکتقواعد فقهی حاکم بر تعامل نظام اسالمی با دولتاصول و  -11

 مجازی

 بررسی فقهی تزاحم مسئله امنیت و جهانی شدن در عصر فضای مجازی -12

 مصنوعی در اسالم فقهی هوش-اخالقی-بررسی حدود فلسفی -13

در مواجهه با مسائل مستحدثه و مقایسه رودیکردهای فقهی )فقه فردی، فقه حکومتی، فقه نظام و...(  -14

 های نوظهور با مطالعه موردی رمزارزپدیده

ها و رفتارها در مواجهه با فضای مجازی از مقایسه انتقادی نگاه سلبی و ایجابی در رویکردها، حرکت -15

 منظر فلسفه فقه
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  جشنواره:محورهای توضیحات پیوست 

 نیبالکچ یبا مطالعه مورد زیگردولت یهایبا فناور هیفق تیرابطه نظام وال بررسی -1

نتواسته بودند بر مسند حکومت  هانیفق ،یخیتار یبرهه چیدر ه باًیتقر ران،یا یاسالم یاز جمهور شیپ تا

طاغوت و  تیاند. مانند ورود در دستگاه حاکمپرداخته تیزنند. اما همواره در صور مختلف به إعمال وال هیتک

ا ب یتعامالت جانب یحاصل از برخ یاهاستفاده از فرصت ع،یتش انیاهداف جر شبردیپ یاستفاده از آن برا

 هانیبوده که فق ییهاوهیها، از شدولت پنهان در درون دولت آشکار، و مانند آنشبه جادیطاغوت، ا یهانظام

را  زیگردولت یدر ساختارها تیوال یتجربه خیدر طول تار تیاند. إعمال والداشته تیإعمال وال یبرا عهیش

 جادیا هیفق تیوال تیبا محور یدولت مرکز ،یاسالم یجمهور یدر حد مرزها هگرچ ز،یداشته است. اکنون ن

حال، در خارج از  نی. با استین ییایجغراف یمحدود به مرزها تیکه وال میدانیم یشرع یشده؛ اما بنابر ادله

ت. اس زیرگدولت یندارد و ناچار از استفاده از ساختارها دیدولت بسط  لیتشک یبرا هیفق تیمرزها وال نیا

استفاده کرد.  هیفق تیوال یجهان یتوسعه یبتوان از آن برا دیکه شا اندیاز امکانات یکی زیگردولت یهایفناور

 بهره برد. زین یدر ضمن وجود دولت مرکز یحت هایفناور نیممکن است از ا

به سه مورد  توانیها مآن نیتروجود دارد که از مهم یمتعدد زیگرلتدو یهایفناور نترنتای ساختار در

 نیبالک چ ینامتمرکز اشاره داشت. فناور یاجتماع یهاو شبکه ی، ابر گمنام(Blockchain) نیچبالک

بستر  نیاستفاده شده و خود ا گرید یاکاربرده یبستر در برخ نیدر رمزارزها به کار گرفته شده، اما از ا شتریب

و (Freenet)ی، شبکه(Tor)تور یدر شبکه یابر گمنام یدارد. از فناور یمتنوع اریبس یکاربردها تیظرف

 یشبکه یاستفاده شده است. از فناور (I2P)ای(Invisible Internet Project)یمخف نترنتیپروژه ا

 ره گرفته شده است. به کایو فرند وبیرتیماستادون، پ یاجتماع یدر شبکه زینامتمرکز ن یاجتماع

 گریو د یستیترور یهاو گروه هاستیبرالیل ها،ستیآنارش یمورد استفاده شتریب هایفناور نای تاکنون

را،  هایفناور نیا تیاست که ظرف نیموضوع، درخواست از محقق ا نیمجرمان قرار گرفته است. در ا یهاگروه

در چارچوب دولت  هیفق تیوال قیتعم زیو ن هیفق تیوال یجهان یتوسعه یبرا ن،یچدر مورد بالک ژهیبه و

 یادهیا نیاوالً نشان دهد که چن ه،یفق تیمناسب با نظام وال یهاکند و با تمرکز بر پروتکل یبررس یمرکز

 دارد؟ یچه لوازم ده،یا نیبر فرض امکان، محقق کردن ا اًینه؟ ثان ایممکن است 

 

 یدر فضا هاتیو فعال هاتیافراد، موجود یمندتیو حدود آن در اسالم و رابطه آن با هو یحق گمنام یفقه بررسی -2

 یمجاز

 ست؛ین یتیهویب یشخص ناشناخته بماند؛ اما به معنا تیدارد که هو ییهاتیاشاره به موقع گمنامی مفهوم

 «یستیک»در پاسخ به پرسش  تیّاست. هو یریناپذیابیرد ای یریناپذدسترس ،یریناپذییشناسا یبلکه به معنا

 ،یاسیمواضع س ،یاجتماع تیموقع ها،باور د،یاز عقا یمتنوع یهاشخص مؤلفه کی تی. در هوشودیم انیب
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با  یعنیمدنظر است؛  یاشناسنامه تیبحث هو نیدارند. اما در ا تیها اهمو مانند آن یثروت، اعتبار اجتماع

 باشد. یی( قابل شناسایکیزی)ف یکالبد تیهو ،یمجاز تینگاه به هو

 تیتوسط قانون کامالً به رسم یحق در موارد نیاست؛ اما ا یاتیح اریمجرمان بس یبرا گمنامی رچهگ

 ی. در مواردیتیامن یروهاین یگمنام ایدر انتخابات  یمانند گمنام شود؛یم تیو از آن حما شودیشناخته م

دارد،  یارزش مل ی. گاه گمنامرخواهانهیخ یدر کارها یدارد؛ مانند گمنام ییباال یارزش اخالق یگمنام زین

بار  تواندیم تیو بسته به موقع ستین یبار منف یدارا یهمواره مفهوم یگمنام ن،یگمنام. بنابر ا یمانند شهدا

، به طور است. انسان یانسان یعیطب شیگرا زین یاز گمنام یداشته باشد. حدود یخنث ای یمثبت، منف ییمعنا

فرد، او  کی تیهو یبا همه ییآشنا یبرا یگریرا آشکار کند و تالش د ودخ تیهو یندارد همه لیم ،یعیطب

 .کندیوادار م یگریپنهان ماندن از د یرا به اضطراب انداخته و به تالش برا

 یهادگاهیبتوانند د شان،یکالبد تیگذاشته که افراد بدون روشن بودن هو اریدر اخت یامکانات یمجاز فضای

دارد؛ مانند در  یعلل مختلف یمجاز یدر فضا یکالبد تیکنند. پنهان کردن هو انیرا در امور مختلف ب خود

 انیدر م ژهیو شرم به و اءیح ت،یئولمس رشیها، عدم پذمواضع آن یاجتماع ای ییامان بودن از عواقب قضا

یگمنام یهایاساسًا فناور زین هایاز فناور ی. برخگریشهرت و علل د یبرا یگمنام یبانوان، استفاده از فضا

 .اند

 یخصوص میاز سه رکن حر یکی ،ییو تنها یدر کنار محرمانگ ،یاز حقوقدانان، حق گمنام برخی نظر در

شهروندان الزم است. خود افراد   تیاز هو یها آشکار شدن بخشدولت یبرا گر،ید یقلمداد شده است. از سو

 .ابندیرا در گرانید تیاز هو یدارند بخش ازیدر جوامع ن زین

اول نشان دهد  یکند و در مرتبه یبررس یحق را از منظر فقه نیموضوع، از محقق خواسته شده تا ا نای در

دوم، نشان دهد  یکرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مرتبه فیرا تعر یحق نیچن توانیم ایآ ،یکه از منظر فقه

 دارد؟ تیشروعم یدر چه صور یمجاز یحق در فضا نیا ست؟یحق چ نیکه حدود و ثغور ا

 

 یمجاز یدر فضا تیمالک یفقه-یفلسف بررسی -3

در  خیتار یجوامع و در همه یدر همه تیاست. مالک یمهم جوامع انسان اریبس لیاز مسا یکی تمالکی

 یراکاشت اتیاست و ح دارینادر و ناپا اریبس یبشر اتیدر ح یبشر حضور داشته است. جوامع اشتراک یزندگ

 یلسفف یهالیدارد. تحل یداریاهم نداشته باشند، امکان پ یخیکه تحوالت تار یالهیتنها در جوامع کوچک قب

در دو سه  زین هانیاند. فقاز شرق و غرب عالم به آن پرداخته یادیدارد و متفکران ز یادیز یسابقه تیاز مالک

 است. (یکیزی)ف یکالبد یاغلب ناظر به فضا ها،لیتحل نیاند. اما اپرداخته تیمالک لیبه تحل ریاخ یسده
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 تیسا کی تیاست، مانند مالک رفتهیرا پذ یبر امور مختلف تیمالک زین یمجاز یقانون در فضا ایعرف  اما

 ،یشخص تیسا کی تیمالک ،یمجاز یرسانه ای یپراکنبنگاه سخن ای رسانامیپ ای یاجتماع یکالن مانند شبکه

د آن و مانن لیمیت وبالگ، ایمالک ،یقیرحقیغ یمجاز تیهو کی تیمالک ،یقیحق یمجاز تیهو کی تیمالک

و  یازمج یهاگروه تیمالک نگ،یفضا و هاست تی(، مالکیاصل تیاز سا یپول ای یمجان یهاسیسرو تی)مالک

 تیاست، مانند مالک زیبرانگچالش تیتحقق مالک زیموارد ن یها. در برخدامنه )آدرس( و مانند آن  تیمالک

 تیالکم ن،یکمپ ای شیپا ای شیپو ایچالش  تیو مالک ،یمجاز یهاهشبکرسانه ایها شبکه ایها محتوا در گروه

 ها.و مانند آن نیکوتیب یعموم یدفترچه تیوب، مالک کیتار یدر فضا

 یدهد. به طور اجمال هیارا یمجاز یدر فضا تیدر باب مالک یاهیاز محقق خواسته شده تا نظر قیتحق نیا در

است و محقق را محدود  یاجمال اریچارچوب بس نیشده است. اما ا نییتع یفلسف یفقه قیتحق نیچارچوب ا

ام در کد نکهیاعم از ا است،مشغول  یبه پژوهش فقه یکه در گفتمان تفکر اسالم ی. محقق تا زمانکندینم

به پژوهش  یتا آنجا که در گفتمان تفکر اسالم ن،ی. هم چنگنجدیچارچوب م نیباشد، در ا یمکتب فقه

 نیدر ا د،یابداع نما دیجد یمکتب ایباشد،  یفلسف یدر مکاتب شناخته شده نکهیمشغول است، اعم از ا یحِکم

 چارچوب قرار دارد.

 

 یمجاز یدر فضا تیمال یفقه-یفلسف بررسی -4

 دیبا ،یمجاز اءیاش یاثبات امکان معامله یاساس، برا نیاست. بر ا عیمب تیصحت معامالت، مال طشرای از

در بستر  یمجاز یو گردش اطالعات در فضا ییثابت شود. جا به جا ییعقال ای یآن، از جهت عرف تیمال

. مردم، مرتبط است یمختلف زندگ دابعا زیو ن یمختلف اجتماع یبا نهادها دهیپد نی. اردیپذیصورت م نترنتیا

 فیآن تعر یبرا یدانسته و ارزش اقتصاد تیّمال یرا دارا یمجاز اءیمواجه شده،اش یمجاز یکه با فضا یعرف

 رایبعد بس کیکند. اقتصاد  ینگاه رد،یگیها صورت معرضه و نشر آن د،یکه در تول یاتیبه عمل آنکهیب کند،یم

 یاساس یهیپا کی یانسان یهاتیو فعال اءیاش یبرا یارزش اقتصاد نیی. تعستانسان ا یاجتماع اتیمهم از ح

 است.  یاقتصاد یهانظام یدر همه

 فیتعر یاساس یهیو البته پا شودیحوزه م نیاحکام و قواعد مربوط به اموال در ا انیموجب جر تیمال نای

وال شده ام کیمالک و تفک ییشناسا لیاز قب یمسائل شیدایحوزه است و به تبع آن موجب پ نیدر ا تیمالک

واقع شده و با توجه به  یمعاوض یاردادهااند موضوع عقود و قرتوانسته ت،یپس از احراز مال هادهیپد نیاست. ا

هم  اند.کرده جادیدر اقتصاد ا دیبزرگ جد انیجر کی ،یانسان اتیدر ح یمجاز یو عمق نفوذ فضا یگستردگ

 ای. آکندیها را لحاظ مو مانند آن یریپذدسترس ت،یمانند مرغوب ییهامالک تیعقالء در مال ایعرف  ن،یچن

 لیاز قب یمقوالت یفلسف تیماه رد؟یگیدر نظر م تیمال یرا برا یمالکات ،یعرف کاتقانون عالوه بر مال ایشرع 

)مانند  یمجاز یمرتبط با فضا اءیو اش یمجاز اءیچگونه بر اش میمفاه نیا ست؟یچ یریپذو دسترس تیمرغوب
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 یبرا ست؟یچ قاً یدق تیاست که موضوع مال نیمهم ا اریبس یمسئله کی ن،یهم چن ها( قابل انطباق است.داده

از  یاحاصل مجموعه شنیکیاپل نی. اما اشنیکیاپل کیمواجه است، مانند  یمجاز ءینمونه، عرف با صورت ش

 نییتع ن،یاست. بنابر ا لیقا گرید تیمال کی شنیکیاپل یو برا تیمال کیها داده یها است. عرف براداده

 دارد. یادیز ینکته آثار حقوق نیبرخوردار است و ا ییباال تیموضوع مال از اهم

 یدهد. به طور اجمال هیارا یمجاز یدر فضا تیدر باب مال یاهیاز محقق خواسته شده تا نظر قیتحق نای در

است و محقق را محدود  یاجمال اریچارچوب بس نیشده است. اما ا نییتع یفلسف یفقه قیتحق نیچارچوب ا

ام در کد نکهیاست، اعم از ا لمشغو یبه پژوهش فقه یکه در گفتمان تفکر اسالم ی. محقق تا زمانکندینم

به پژوهش  یتا آنجا که در گفتمان تفکر اسالم ن،ی. هم چنگنجدیچارچوب م نیباشد، در ا یمکتب فقه

 نیدر ا د،یابداع نما دیجد یمکتب ایباشد،  یفلسف یدر مکاتب شناخته شده نکهیمشغول است، اعم از ا یحِکم

 چارچوب قرار دارد.

 

ها و فرصت یبه همزمان تیبا عنا یاجتماع یهاحضور در شبکه ای جادیا یهاوهیاصل و ش یاجتماع-یفقه بررسی -5

 و موازنه یغلبه دشمن، غلبه حکومت اسالم تیدر سه وضع دها؛یتهد

 یو برا نشستندیکه گرد آتش م شیها پها از قرن. انسانستندین یدیمفهوم جد یاجتماع های شبکه

که باعث شده است امروز،  یزیبودند. اما چ یاجتماع یشبکه ها لیدر حال تشک گفتندیداستان م گریکدی

ها و کمک آن تالیجید یهابه وجود آمدن ابزار رند،یمورد توجه قرار بگ شهیاز هم شتریب یاجتماع یشبکه ها

به  را یانسانانیاز ارتباطات م یدینه تنها انواع جد ،یمجاز یبوده است. فضا یاجتماع یبه توسعه شبکه ها

رد. ک جادیاز ارتباطات را ا یدیجد تیماه ده،یچیگسترده و پ اریارتباطات بس جادیوجود آورده است، بلکه با ا

 مؤثر در جهان معاصر دانست. یاز بسترها انتویرا م یزمجا یاجتماع یهاشبکه ب،یترت نیبه ا

 ییها از سوشبکه نیقرار داده است. ا ریبشر تحت تاث یاز زندگ یادیز یهاجنبه یمجاز یاجتماع هایشبکه

د. انبه وجود آورده زین یو مشکالت دهایتهد گر،ید یندارد، از سو یانهیشیاند که پکرده جادیا ییهافرصت

اربران ک یرا به سو دهایها استفاده کنند و تهدشبکه نیاز ا یناش یهامتخاصم تالش دارند از فرصت یهادولت

 تیو حاکم ییایجغراف یمفهوم قلمرو یمجاز ینمونه، با گسترش فضا یمقابل سوق دهند. برا یهادولت

 یهادارند. شبکه یادیز نقش انیم نیدر ا یاجتماع یهاشده و شبکهرنگ خود کم یکیزیف یها بر مرزهادولت

اجتماعات را  نیا اند،دهیرا ند گریکه هرگز همد یاند و افرادشده یجازاجتماعات م لیموجب تشک یمجاز

ار افک ایبوده  یگر افکار عمومها مانند هشتک، نشانشبکه نیساز در اتشکلشبه ی. ابزارهادهندیم لیتشک

قرار  شاررا تحت ف یها و اقشار مختلف اجتماعنهاد و گروه زیها و ندولت قیطر نیو از ا سازندیرا م یعموم

 تواندیم ییاز سو یاجتماع یهاشبکه یهایژگیو نی. اکنندیم دیهنجار را تهد یو گاه بافت اجتماع دهندیم

 فرصت.# گرید یباشد و از سو دیتهد#ما  یبرا
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حضور دارند. حکومت  یاجتماع یهاها در شبکهو فرصت دهایتهد نیا یانهیدر م یاجتماع هایشبکه کاربران

بتواند  نه،یهز نیحق با کمتر انیکه جر یاحضور کاربران است، به گونه یبرا یگذاراستیموظف به س یاسالم

ر حضور د یبرا نهیهز نیشتریباطل را به تحمل ب یهاو حلقه هاانیها حضور داشته باشد و جرشبکه نیدر ا

 .دیدار نماها واشبکه نیا

 کند: یها را در سه فرض بررسشبکه نیحضور در ا یهااستیاز محقق خواسته شده تا س قیتحق نای در

 یمجاز یاجتماع یهادشمن بر شبکه یغلبه فرض  -1

 یمجاز یاجتماع یهابر شبکه یحکومت اسالم یغلبه رضف -2

 قدرت یموازنه فرض  -3

 یعزت و نف یرا مالحظه کند، مانند توسعه یکالن شرع یهااستیس دیموضوع با نیا یبررس یبرا محقق

 بهرهو کم نهیپرهز ،یمدارنیو د یدارنیو پربهره کردن د نهیهزاسالم، کم یدعوت جهان یکفار، توسعه لیسب

 کردن کفر.

 

 یرمزارز اسالم یقیبا مطالعه تطب یمجاز یدر فضا یاقتصاد اسالم یاساس یهاارزش یفقه بررسی -6

 رگتیها هداارزش نیمقبول و تحقق در جامعه نقش اساسى دارند. ا یهااقتصادى، ارزش شرفتیپ طراحی در

 یهادر چارچوب ارزش یو مقررات اقتصاد هااستیو س دهندیو ابتکارها را جهت م هاتیبوده و خالق هاشهیاند

 نیترنبه را دربر دارد و از مهمجاشرفت همهیپ یبرا هیپا یاساس یهاارزش یاله عتی. شرشودینگاشته م یاساس

جهت  نیاست و به هم یو معنو یبا رشد در کماالت انسان ییایدننیا یهاشرفتیپ یها لزوم هماهنگآن

هر  تینگاه به ثروت و علم تیجهت، عقالن نی. به همکندیم فیراستا تعر نیعلم و فنآورى را در هم ت،یخلّاق

 .کندیم فیتعر یو شرع یاخالق یهاآموزه ارا ب یاقتصاد تینظر و فعال

 نیبازار در خارج از ا# یعرضه و تقاضا است و اداره کند،یم نییتع یواقع یرا در فضا اقتصادی ارزش آنچه

مناسب  یگذاراستیبا س توانیممکن است و آن هم شکننده خواهد بود. اما م ییچارچوب، تنها به صورت جز

امروزه پول ارزش  ن،یکرد. هم چن یدهجهت ینیو د یاخالق یرهایمسرا در  یبه عرضه و تقاضا ارزش اقتصاد

 ییهابا شاخصه یاقتصاد_ثبات#سالمت و #است.  یدارد و ارزش آن وابسته به سالمت و ثبات اقتصاد یاعتبار

 یهامناسب با ارزش یهاشاخص توانیم عتیدارند و از منابع شر کیدئولوژیا تیکه غالباً ماه شودیم نییتع

 .افتی یو شرع یاخالق

برگرفته  آن یاصل یهاشاخصه دیدارند که الزاماً با ییهاو برنامه ریتداب یاقتصاد شرفتیپ یبرا بشری جوامع

کردن آن  یاتیاست، امّا عمل یهیبد یاخالق در اقتصاد گرچه امر ریباشد. تأث یو مکتب یاخالق یهااز آموزه

 تیرعا نیدر ع دیکه با یو شرع یاخالق یهاهآموز یاست. از جمله قیدق یو فقه یاخالق یهامستلزم پژوهش
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امور اشاره کرد: عدالت، عزت مؤمنانه،  نیبه ا توانیمورد توجه باشد م ه،یاول یازهایاقتصاد در رفع ن یکارآمد

 کتکار و کوشش و مشار ،یمدارو اخالق یمدارنید لیتسه ،یمؤمنانه، حفظ نظام اسالم تیمال پاک، حفظ هو

 .یعموم

شوند که بخش  یچنان طراح توانندیها مارزها، هم پروتکلگفت که در رمز توانیم هیفرض# کی عنوان به

و  دیانم یرا بررس هیفرض نیا یدرست دیکنند. محقق با نیتضم شیمطلوب را کماب یهااز  هم ارزش یبزرگ

بر فرض  ن،یچندهد. هم هیارا هادر پروتکل یهاارزش نیلحاظ ا یچگونگ یبرا ییراهکارها ،یدر صورت درست

ها را در رمزارزها و ارزش نیا توانیکند که چگونه م یبررس یبر رمزارز، به صورت کل یاقتصاد مبتن یتوسعه

 اقتصاد رمزارزها لحاظ کرد.

 

 (Digital art) تالیجید یهنرها یفقه-فلسفی مالحظات -7

 یها وابسته به فناورآن یارائه ای نشیآفر ندینوظهور است که فرا یاز هنرها یادسته تالیجید هنرهای

 یدایتحوالت ز یقیو موس یسازمجسمه ،یطراح ،یمرسوم، مانند نقاش یدر هنرها یفناور نیاست. ا تالیجید

ممکن است،  تالیجید یبا فناور ساًشده که اسا جادیا ییعرصه هنرها نیکرده است و عالوه بر آن در ا جادیا

 آن. هم یهاتیشخص یو طراح شنیمیان یطراح ،یباز یطراح شن،یکیو اپل تیسا یمعمار ک،یمانند گراف

 .دیجد ینمایو آنالوگ باشد، مانند س تالیجید یاز هنرها یبیهنرها، ترک یممکن است برخ ن،یچن

آنالوگ  یهنرها با هنرها نیا زیو تما یتالیجید یو ارزش هنرها تیماه تالیجیهنر د فلسفی مطالعات در

هنرها در  نیا گاهیجا زیهنرها و ن نیا یو مفهوم یباشناختیز یهایمطالعات، بررس نی. هدف اشودیم یبررس

 است. گرید یهنرها انیم

دف ه گر،ید ریاست، به تعب تالیجید یمطلوب در هنرها ینظم شرع تال،یجیهنر د فقهی مطالعات موضوع

 یاسالم تیهو تال،یجید یمحصول هنر کی شودیها موجب مآن تیاست که رعا یقواعد افتنیمطالعات  نیا

 یاعم از باز ن،یو آفال نیاست، اعم از آنال تالیجید یهایموضوع بر هنر ساخت باز نیدر ا دیکند. تأک دایپ

 یساخت باز ثیدقت شود که موضوع پژوهش ح دی. اما باهایباز ماتیتقس گریو د یجد یو باز یسرگرم

 . یو نه استفاده از باز دیآیبه شمار م تالیجید یاست که جزء هنرها

هر دو را که به  ای یفقه ای یاز مالحظات فلسف یآزاد است که برخ یادیموضوع، محقق تا حد ز نای در

محقق آزاد است، اما به هر  زین یفلسف ای یکند. از جهت انتخاب مکتب فقه یتر است، را بررسنظرش مهم

 کردیبا رو دیبا یو فقه یسفمالحظات فل نی. اردیقرار گ یانیوح یدر چارچوب کالن عقالن یحال، گفتمان و

ندهیمالحظات نگاه به آ نی. در ایها باشد، نه مباحث انتزاعآن یبندو سطح هایساخت باز یبرا یگذاراستیس

 ها مطلوب خواهد بود.آن یبرا شیاز پ یگذاراستیو س ندهیآ یهایباز ینیبشیو پ هایباز ی
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 یاز منظر فقه یمجاز یفضا یدر حکمران یانگارو جرم یگذارقانون ،یگذارمقرره ،یگذاراستیحدود س بررسی -8

 یمجاز یدر فضا یبزرگ است. گرچه از جهت یهاها و قدرتفرهنگ یهارقابت یعرصه یمجاز فضای

 نیاما ا رند؛یگیتعارض با هم قرار م#تزاحم و #متکثر است و اغلب در  یمجاز یها به تعداد کاربران فضااراده

. فرهنگ شودیم لیتبد یبزرگ تمدن یهاانیو مسئله به رقابت جر رندیگیبزرگ قرار م یهاانیها در جراراده

 روبرو است.  گرید یهاها و قدرتفرهنگ یبا هژمون یمجاز یآن، در فضا بانیو قدرت پشت یاسالم یرانیا

 لیتسه زیو ن یاسالم یرانیفرهنگ ا#قدرت به نفع  یموازنه رییتغ یبرا یمجاز_یفضا_حکمرانی#

 نیرتاز مهم یکیاست.  ینامطلوب ضرور یهاتیمانع در برابر فعال جادیو ا یمجاز یمطلوب در فضا یهاتیفعال

 ،یگذاراستیس لباست که در قا یمجاز یفضا یبرا یگذارضابطه ،یازمج یدر فضا یلوازم حکمران

 .شودیانجام م یانگارو جرم یگذارمقرره ،یگذارقانون

 ،یابالغ یهااستیکه شامل س شودیاستفاده م یعام یدر معنا نجایدر ا یگذاراستیعنوان س نای در

مصوب  یالزام نیشامل قوان یعام یمعنا زیاز قانون ن. مراد شودیها مکالن و مانند آن یانداز و راهبردهاچشم

یم هاسنسیها و الچون پروتکل یامورها است. مقررات شامل و مانند آن یو دستورات دولت هانامهنییو آ

ها واژه نیمصطلح ا یموضوع کار کند، خود را به معان نیدر ا خواهدیکه م یمحقق محترم ن،ی. بنابر اشود

 اند.الزم یمجاز یفضا یهستند که برا یو بند دیبه هر گونه ق ریواژگان عنوان مش نیه امحدود نکند؛ بلک

و « در آن» تیهر گونه فعال دیو رها گذاشت و با لهی توانیرا نم یمجاز فضای که است روشن حال، هر به

 یمجاز یکرد. فضا نییتع یضوابط آن را به سادگ توانیمند کرد. از آن سو، نمرا ضابطه« بر آن»و « با آن»

ممکن است کاربران و  یگذاراشکال در ضابطه نیاست و در صورت کوچکتر یدیشد یهارقابت یعرصه

از  دیبا یمجاز یبر فضا یگذارخود ضابطه ن،یکنند. بنابر ا لیو دشمنان م بانیبه سمت رق دهندگانسیسرو

انداز چشم کیدر  رانیا یاسالم یقدرت به نفع جمهور یموازنه رییکند که در تغ تیتبع یباالدست یقواعد

 رییتغ نیا یمجاز یبر فضا یگذاراست که با صرف ضابطه شننکته رو نیداشته باشد. ا یمناسب، نقش فعال

از دست خواهد رفت و ضوابط  یروشن است که با ضوابط نامناسب حکمران گرید یانجام نخواهد شد، اما از سو

 خواهد بود. یضرور اریبس یحکمران به یابیمناسب در دست

 هیا ارار یمجاز یانواع ضوابط مربوط به فضا یبرا یاز محقق خواسته شده که قواعد باالدست قیتحق نای در

و  یشناختجامعه ،یاخالق ،یفقه ،یاصول ،یکالم ،یفلسف یدر پژوهش خود از مبان تواندیدهد. محقق م

 کند. ظرا حف یانیوح یبهره ببرد؛ اما الزم است گفتمان تفکر عقالن یروانشناخت
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 یمجاز یدر فضا یکاربر یهاگروه یمندهیبا لحاظ ال یمجاز ینظارت بر فضا یهاوهیحدود و ش یفقه بررسی -9

 دیجهان جد کیو در واقع،  کنندیاستفاده م نترنتیا یشبکه نیتردهیچیو پ نیکاربر از بزرگتر اردهایلمی

از اطالعات خود  یکاربران، بخش بزرگ یجهان بدون مرز است که در آن همه کی دیجهان جد نیاند. اساخته

 زیکرده است و ن جادیا یهر ملت و دولت ررا د یفضا امکان نفوذ هر ملت و دولت نی. اگذارندیرا به اشتراک م

فضا انجام  نیفراهم است. ا یرخودیو غ یودهمه، اعم از خ یشبکه، برا نیامکان استفاده از اطالعات فراوان ا

 تر کرده است.را، اعم از خوب و بد، آسان هاتیاز فعال یاریبس

 یکیزیف ،یفرهنگ یهارساختیز تواندیشده است که م لیتبد یحوزه جنگ کیبه  یمجاز یفضا جه،ینت در

 نیبرساند. در واقع، هر کدام از ا بیآس یمهم مل یهاییکند و در واقع به توانا دهیفایب ایرا نابود  یو مجاز

 ییادر شناس یدشوار لیبه دل ت،نوع مشکال نیاست. ا یبریسا داتیمختلف تهد یهااز گونه یمشکالت، ناش

مقابله  یخود را مرور کنند. برا یدفاع یتا راهبردها کندیرا وادار م یمل یهمه نهادها ،یبریسا دیعوامل تهد

یده ماستفا یبریسا ینظارت بر فضا یبرا یاز ابزارها و فنون مختلف یمل تیامن، کارگزاران  دهایتهد نیبا ا

 .کنند

مرجع نظارت بر  ،یبریسا یگسترده یدادهایرو یبررس یمانند چگونگ یلیمحقق با مسا  ق،یتحق نیا در

ظارت ن یهااستیس ت،یو استقرار امن لیپشت تحل یتیو امن یخصوص میحفظ حر یهااستیس ،یمجاز یفضا

 لیمهم را در تحل اریبس استیمواجهه داشته باشد. محقق الزم است چند س دیها باو مانند آن ،یمجاز یبر فضا

 مورد توجه قرار دهد: یمجاز ینظارت بر فضا یهاوهیحدود و ش یفقه

 دینبا ینظارت یهااستیدارد. س یدشمن هم مخاطرات یدارد، برا یما مخاطرات یبرا یمجاز یاگر فضا( 1

محدود کند. نفس حضور ملل مسلمان، مخصوصاً  زیدشمن را ن یخطر برا جادیکه ا دیما را چنان محدود نما

 دشمن باشد. یبرا یبزرگ دیمناسب تهد یگذاراستیبا س تواندیم یجهان یهادر پلتفرم رانیملت ا

 شن شود.چون تجسس کامالً رو یحد نظارت از امور یمجاز ینظارت بر فضا یهااستیدر س( 2

هیمورد توجه باشد، باالخص ال دینظارت با یهااستیدر س یمجاز یدر فضا یکاربر یهاگروه یمندهیال( 3

 کودک و خانواده. ی

 

 از منظر فقه یمجاز یدر فضا یخصوص میو حدود حر فتعری امکان -10

است که با  یعموم میحر م،یحر کیشود.  تیرعا دیوجود دارد که با میدو حر یانسان یزندگ فضای در

آداب و احکام مربوطه و مانند  تیشده، رعا نییموارد تع ریعدم در غ ایدر آن  ایمانند عدم تصرف آن  یاحکام

ها است. خود جامعهو مانند آن مهجاده، مساجد، اوقاف عا میحر تواندیم یعموم می. حرشودیم تیها حماآن

 گانهیبه ب دیدرون آن نبا لیشود و هم مسا تیآداب و احکام آن رعا دیاست که هم با میحر کی یاسالم ی
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عدم تعرض و عدم ورود است.  ،یمحرمانگ دیآن ق ودیق نیتراست که مهم یخصوص میدوم حر میبرده شود. حر

 ،یخانوادگ یمجلس زنانه، مهمان ،یمانند مجلس عروس اص،خ یهامیو حر یشخص میاعم از حر میحر نیا

شود  تیرعا هامیحر یژهیبا احکام و آداب و دیهم از طرف درون با میحر نیها است. حدود اد آناستخر و مانن

یرا حفظ کند، م میحر نیا دیکه با یبا عدم ورود و عدم نظر و عدم تعرض. طرف مقابل رونیو هم از طرف ب

 هاشنیکیپلکنندگان ا دیتول ای یخصوص یحقوق تیشخص ایباشد  یقیحق یخود ای گانهیب تیخصش کی تواند

به  میحر زیدر برابر دولت ن یحت ها،میحر نیاز ا یدولت باشد. به هر حال، روشن است که برخ ایها و پلتفرم

 .ندیآیشمار م

 یلیامس یخصوص میمواجه کرده است. ازجمله در حر نیادیها را با تحوالت بناز عرصه یاریبس بریسا فضای

در  یخصوص میاز حر یمواجه کرده است. حدود یو حقوق یفن یکرده و حفظ آن را با مشکالت جادیا دیدج

 ی. براستیقابل حفظ ن نکهیا ای شودینم تیرعا یبه کل ای یمجاز یدر عصر فضا ،یمجاز یاز فضا شیعصر پ

دست نامحرم  دیو نبا رفتیبه شمار م یخصوص میبه صورت محجبه، حر یخانم، حت کیعکس  رانینمونه، در ا

شده  یبارگذار یمجاز یها در فضاخانم نیمحجبه توسط خود ا یهاعکس یمجاز ی. اما در عصر فضابودیم

کنند.  یبارگذار یمجاز یخود را در فضا یخصوص عاتاز اطال یکاربران ناچارند بخش بزرگ ن،یاست. هم چن

مشکل و  زین ینسب تیمکن و امنم ریغ یمجاز یدر فضا یخصوص میمربوط به حر یهاکامل داده تیامن

ساده تیفعال کی قیافراد از طر یاز اطالعات خصوص یاست. اساساً بخش دیبوده و دائماً در معرض تهد نهیپرهز

 یاز اطالعات خصوص یبدانند، بخش بزرگ نکهیاست و افراد بدون ا یریقابل رهگ یمجاز یاز فضا ینتیاوس ی

توسعه و  تواندیم یخصوص میکه دارد، در حر ییهایژگیفضا با و نیاند. ارها کرده نترنتیا یخود را در فضا

 یافض شیدای( ابهام داشت و با پیکیزی)ف یکالبد یدر فضا یخصوص میحر یکند. مسئله جادیا ییهاقییتض

ان را انس تیفرد عِرض و حر کی یخصوص میشده است. تجاوز به حر شتریآن ب یهاها و چالشابهام یمجاز

 .کندیم دیتهد

در فقه به صورت پراکنده احکام و قواعد  زیدارند و ن یادیتوجه ز یخصوص میحر یمسئله به حقوقدانان

تجسس، هتک ستر، ورود به منازل و ملک  بت،یاند؛مانند احکام مربوط: افشاء سر، غبا آن مرتبط یمتعدد

مستقل طرح  یفقه یک مسئلهیزنان، خانواده و کودک. اما به صورت  میحر ژهیاستراق سمع و به و ،یگرید

 میحر یموجب شده که مسئله زین یمجاز یفضا لیدر باب مسا یفقه قاتینشده است و البته کمبود تحق

 مغفول بماند. یاز منظر فقه یو وجود مجاز یمجاز یدر فضا یخصوص

ند و ک یرا بررس یخصوص میحر فیتعر یامکان فن زیو ن یامکان فقه ق،یتحق نیدر ا دبای محترم محقق

 میاز نقض حر یبه انواع خسارات ناش زیو ن یاز منظر فقه یمجاز یدر فضا یخصوص میحر یسپس به  گستره

 مربوطه بپردازد. یفقهها بر موضوعات آن قیها و تطبخسارت ییشناسا یچگونگ ،یمجاز یدر فضا یخصوص

 یبا توجه به ادله ن،یتوجه کند. هم چن زیمؤمن ن میمحقق ناچار شود به مفهوم حر ،یاحتماالً با نگاه فقه
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 میو تعارض حفظ حر دینما نیو دولت تدو دکنندهیکاربر، تول یهیدر سه ال یکالن شرع یهااستیبه س یفقه

 کند. یرا بررس تیچون امن یلیبا مسا یخصوص

 

 یمجاز یدر فضا گرید یهاها و ملتها، شرکتبا دولت یحاکم بر تعامل نظام اسالم فقهی دعقوا و اصول -11

 یفضا، نظارت به معنا نیکرده است. در ا جادیا یها تحوالت اساسها و ملتدر روابط دولت یمجاز فضای

 یخود را از جهات تیها از جهات مختلف گستره و عمق حاکمامکان ندارد و دولت یکیزیف یمعمول در فضا

و  یدر سطح فرد گر،ید یهاتبا مل تواندیم ی. هر دولتنندیبیم تیدر حل تقو یتو از جها فیدر حال تضع

مانند منافع  یمیمفاه ،یمجاز یها مرتبط شود. در عصر فضاها و نظارت آنبدون مراجعه به دولت ،یگروه

 ت،یو امن یرفاه، آزاد نیها در تأمدولت یدارند و هر گونه ناتوان یگریساختار د ،یاقتصاد مل ،یمل تیامن ،یمل

 ییها و نهادهاگروه ،یمجاز ی. در عصر فضاکندیم شتریها را بامکان مهاجرت نخبگان و از دست دادن آن

 دیها پدخارج از نظارت دولت ،یرسم یبه شناسنامه ازیو بدون ن یکیزیف التیاند که بدون تشکشده جادیا

 دیبا اهاند و دولتها شدهاز دولت تریقو یگرانیباز المللنیب یدر فضا ،یالمللنیبا گسترش ب یاند و حتآمده

 توانندیم ی. مدارس مجازدید توانیآن را در رمزارزها م یها به صورت مستقل رابطه برقرار کنند. نمونهبا آن

 کشور را تحت پوشش قرار دهند. کیاز مرزها، نوجوانان و جوانان  رونیاز ب یبه راحت

خود را از  یاسالم تیهو آنکهیبه وجود خود تداوم بخشد، ب تواندیچگونه م ینظام اسالم ،یعصر نچنی در

به مقاصد شرع  یالمللنیب یدر فضا یدور خود و انزوا وارید دنیبا کش توانیدست دهد؟ روشن است که نم

 یفراتر از مرزها زین یمل یریگمیمرز تصم یو حت اندییایجغراف یفراتر از مرزها اریبس تیامن ی. مرزهادیرس

. در شودینبرد قطعاً به ذلت گرفتار م ییایخود را فراتر از مرز جغراف یتیمرز امن یاست. اگر ملت ییایجغراف

 لیسب یمانند نف یصرفاً با قواعد سلب توانینم ن،یقدرت است. بنابر ا یهااز مؤلفه ینگاه فرامرز نیا قت،یحق

 یجابیقواعد ا ازمندیحکم راند؛ بلکه ن یمجاز یها در باب فضاو مانند آنفحشا  یاشاعه تحرم ایضرر  ینف ای

 یمجاز یو در عصر فضا یمجاز یفضا قیاز طر گرید یهاها و ملتها، شرکتتا روابط سازنده با دولت میهست

 .میداشته باش

 خواهدیم ینظام اسالم یمورد توجه باشد. وقت دیلوازم خاص خود را دارد که با یمجاز ینگاه در فضا نای

 کند؛یمطالبه م ییازهایامت زیطرف مقابل ن رد،یگیکه م ییازهایبا خارج خود تعامل برقرار کند، در برابر امت

 ست. ا نیچن زین -اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یصَلَّ-رسول اهلل  یچنان که در قراردادها

 یحاکم است تا نظام اسالم گرید یهاها و ملتشرکت ها وبا دولت یبر تعامل نظام اسالم اصولی و قواعد چه

دهد؛  پرسش پاسخ نیبه ا دیبا قیتحق نیها ببرد؟ محقق در ارا از تعامل خود با آن یبردارسطح بهره نیباالتر

د و انشده دهیدرهم تن یادیتا حد ز هالتکه م یاست، عصر یمجاز یکه متناسب با عصر فضا یالبته پاسخ
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بخواهند و چه نخواهند؛ چنانکه  گرید یهاحاضر باشد، چه دولت تواندیم گریملل د انیدر م ینظام اسالم

 حاضرند. یملت اسالم انیدر م زین گرید یهاها و ملتدولت

 

 یمجاز یشدن در عصر فضا یو جهان تیتزاحم مسئله امن یفقه بررسی -12

-هللرسول ا زیشده و ن انیبار به صراحت ب نیچند میبودن آن در قرآن کر یاست و جهان یجهان یندی اسالم

 یمهم جهان در زمان خود، دعوت خود را جهان یبه سران کشورها ینگاربا نامه زین-وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ هِیْ اللَهُ عَلَ یصَلَّ

هر  شمارد،یم یآن را جد ند،یآن را بب یدارد که اگر کس یتذا یهیماخود چنان درون یکرد. اسالم به خود

قرار  دیدارد. اما نشان دادن آن و در معرض د ییقدرت جذب باال هیدرون ما نیمسلمان نشود و البته ا چند

هُوَ الَّذی »اند: اسالم نیمب نید یسازیمکلف به جهان زیمؤمنان ن ن،یمؤمنان است. بنابرا یدادن آن بر عهده

 زین اسالمی انقالب. «﴾33:  التوبة﴿ المُشرِکونَ کَرِهَ  وَلَو کُلِّهِ  الدّینِ عَلَى لِیُظهِرَهُ  الحَقِّ وَدینِ رَسولَهُ بِالهُدى  رسَلَأَ

کرد، چنان که  دیخود تأک یسازیاز همان آغاز بر جهان رد،یگیسرچشمه م یاسالم یهاکه از آموزه

است. و تا  یچرا که انقالب ما اسالم م؛یکنیرا به تمام جهان صادر م مانما انقالب»)ره( فرمود:  ینیخم_امام#

ان جه یمبارزه هست. و تا مبارزه در هر جا فکندین نیبانگ ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بر تمام جهان طن

 (.148، ص12ج ،ینیامام خم فهی)صح.« میهست ما هست نیمستکبر هیعل

 شیو ب شیجهان پ یدر هر جا دیمعنا که مسلمانان با نیاست، به ا« مسلمانان یسازیجهان» گرید ینکته

ید، نمنشون دهیاست. اگر مسلمانان د ریشدن، معادل با فرصت تأث دهید تیقابل زانیشوند. م دهید گرانیاز د

نسبت به قرآن و اسالم و  ایداده  رییتغرا  انیمؤثر شده و باورها و احساسات جهان یدر تحوالت جهان توانند

خود و باورها و  یزندگ یوهیشوند و نسبت به ش هدید دیکنند. مسلمانان با جادیاعتماد ا یانقالب اسالم

اسالم،  یمخاطب دعوت جهان نکهیفعال وادارند. با فرض ا یریگبه موضع گرانیاحساسات و مواضع خود د

 یسازیدعوت اسالم موفق عمل کرد. جهان یسازیدر جهان توانیمنسبت به دعوت در موضع منفعل است، ن

ند. باش یشتریبدانند و به دنبال اطالعات ب شتریاسالم ب یتا درباره زدیانگیرا برم انیجهان یمسلمانان کنجکاو

 .کندیم جادیا ییهایو شگفت گذردیمرسوم م یاست که از الگوها یعناصر یشدن مسلمانان دارا دهید

 یادیحد ز عوام و خواص و حاکمان مسلمان، امروزه تا یباختگو خود یچند قرن تنبل لیبه دل گر،ید یسو از

 نیبزرگ کفار است و استفاده از ا یهاقدرت اریدر اخت یجهان یهاپلتفرم# ژهیقدرت در دست کفار است، به و

کفار بر  یها، خود از ابزار سلطهپلتفرم نیبلکه ا رسد،یبه کفار م یفراوان یاقتصاد#ها، نه تنها سود پلتفرم

آنان  یروزمره یاجتماع تیامن یو حت یاسیس ،یفرهنگ تیامن تواندیابزارها م نیاند و استفاده از امسلمانان

 را به خطر افکند.

به  یتزاحم در چاچوب فقه فرد نیدهد. حل ا هیتزاحم ارا# نیا یبرا یراه حل دیموضوع با نای در محقق

ه ک ی. پاسخستیپاسخ مطلوب ن نیا قیتحق نیطرف و اخذ طرف مقابل است؛ اما در ا کیکنار گذاشتن 
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 ،یاز منابع فقه رفتهبرگ یبتواند راه حل ،یشرع یهااست که در چارچوب یجشنواره است، پاسخ نیمطلوب ا

مسلمانان  یسازو جهان یانقالب اسالم یسازیاسالم، جهان یسازیجهان یهانهیبه حداقل رساندن هز یبرا

 .دینما یانقالب یرا به نفع جوامع اسالم یدر فضا یو ناامن تیامن یدهد و موازنه هیارا

 

 در اسالم یمصنوع هوش یفقه-یاخالق-یحدود فلسف بررسی -13

است  ییهانیماش دیبا هدف تول انه،یاز علوم را یاشاخه (artificial intelligence) ای مصنوعی_هوش#

 یانهوش انس یسازهیشب ینوع یاست. هوش مصنوع یهوش انسان ازمندیانجام دهند که ن ییکه بتوانند کارها

 تواندیم یفناور نیو...( است. ا طیحل مسئله، درک مح ،یریادگی) یانسان یاز حاالت شناخت دیتقل ییبا توانا

، جنگ ت،یامن د،یتول ت،یریسالمت، تجارت و بازار، آموزش و پرورش، مد یهادر عرصه یمتنوع یهاتیدر فعال

 قضا به کار گرفته شود. یدر عرصه یها و حتداده لیتحل

 کرده است.  جادیا یو فقه یاخالق ،یفلسف یهادر حوزه یمتنوع لیمسا یفناور نای اما

 یکه هوش را بر مبنا نگیاست. آزمون تور زیبرانگچالش «یهوش مصنوع»خود مفهوم  ،فلسفی# منظر از

انسان را مطرح  یابعاد هوشمند یهمه یسازهیدارتموت که امکان شب یگزاره ای کندیم فیتعر شیکارکردها

یکه م یمراد از هوش قاًیقدارد. د یبررس تیقابل یکه در چارچوب حکمت اسالم اندیمسائل مهم کنند،یم

تفکر  ایآ شود؟یم زین یانسان یعقالن یهاتیاز فعال یشامل برخ نیا ایآ ست؟یکرد چ یسازهیآن را شب توان

و ابداع و باالخره  تیخالق ،یمانند امکان وجود احساسات، خودآگاه یلیمسا نیمحاسبه است؟ همچن ینوع

 .ردیقرار گ یمورد بررس تواندیم یهوش مصنوع یبرا اتیح فیامکان تعر

 یحقوق یهوش مصنوع یبرا توانیم ایمتعدد است. مثالً آ زین یمربوط به هوش مصنوع یاخالق# لسایم

 یداتیکرد؟ نسبت به تهد فیرا تعر تیمسئول ای فیزام و تکلال یهوش مصنوع یبرا توانیم ایکرد؟ آ فیتعر

و  است با گسترش ممکنکه  یکرامت انسان دیتهد ژهینسل بشر و به و دیتهد ،یخصوص میحر دیمانند تهد

 یاهتیدر موقع یهوش مصنوع یممکن است؟ استفاده از فناور یداتیشود، چه تمه جادیا یفناور نیا تیتقو

و مانند  سیشاهد، افسر پل ،یپرستار، قاض ه،یبه توجه و مراقبت و احترام دارند استفاده شوند، مانند دا ازیکه ن

 کند؟یم دیرا تهد یکرامت انسان ایها ، آآن

به  دیاحکام عب میطرح را دارد، مانند امکان تعم تیقابل یدر باب هوش مصنوع زین یادیز یفقه# لمسای

وکالت است  لیآن در معامالت )مثالً از قب تیو موقع یصحت معامالت هوش مصنوع یمسئله ،یهوش مصنوع

 ت،یوال ایقضاوت  ایشهادت  لیباز ق ییهاتیاز موقع یمالک(، استقرار هوش مصنوع دیصرفاً  ایمستقل است  ای

 .نیچن نیا یو صدها مسئله یهوش مصنوع یبرا مانیکفر و ا فیامکان تعر
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 یفقه یاخالق یهالیتحل یبرا یچارچوب ،یفلسف لیخواسته شده تا بر اساس تحل از محقق قیتحق نای در

. به طور شودیم یشتریب دیتأک یهوش مصنوع یهاپروتکل یدهد و البته به مسئله هیارا یهوش مصنوع

است و محقق  یاجمال اریچارچوب بس نیشده است. اما ا نییتع یاسالم_حکمت# قیتحق نیچارچوب ا یاجمال

 هنکیمشغول است، اعم از ا یبه پژوهش حِکم ی. محقق تا آنجا که در گفتمان تفکر اسالمکندیمحدود نمرا 

 چارچوب قرار دارد. نیدر ا د،یابداع نما دیجد یمکتب ایباشد،  یفلسف یدر مکاتب شناخته شده

 

ا نوظهور ب یهادهیفقه نظام( در مواجهه با مسائل مستحدثه و پد ،یفقه حکومت ،ی)فقه فرد یفقه یکردهایرود سهمقای -14

 رمزارز یمطالعه مورد

یامکان م هانیمکاتب به فق نیبرخوردار است. شناخت ا ییباال تیاز اهم یو شناخت مکاتب فقه بررسی

 کردیت سه روکه تفاو دهدیمعاصر نشان م یآثار فقه ی. بررسرندیبرخورد با موضوعات را فراگ یکه چگونگ دهد

که مکلف  کندینگاه م یرونیب تبه ساختارها به مثابه موضوعا یدر حدود توجه به ساختارها است. فقه فرد

ساختار  کیرا  یاسیساختار س ی. فقه حکومتدینما تیرا رعا یاحکام خاص دیمواجهه با ساختارها با یبرا

را با آن ساختار مورد توجه  فیمکلف و تکل یرابطه ،یشرع یو در استنباط و استظهار از ادله دهید یاساس

دقت داشته و  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیاعم از س ،یانسان اتیح یهاساختار ی. فقه نظام به همهدهدیقرار م

مکلف را، در استنباط  یاجتماع یدهیچیپ طیو مناسبات و شرا دهیجامعه د کیاز  یمکلف را به عنوان عضو

 .دهدیورد مالحظه قرار مم یشرع او از ادله فیتکل

موضوع فقه فعل مکلف است که  کرد،یرو نیمرسوم فقه تا دوران معاصر بود. در ا کردیرو ،یفقه فرد کردروی

 ینیبه سه صورت ع فیو تکال شودیبه فرد فرد مکلفان منحل م فیاست و تکل یقیفرد حق کیمکلف در آن 

یم یینگاه به ذات موضوع شناسا اصرفاً ب زی. موضوعات نشوندیم فیالبدل بر فرد مکلف تکل یعل ای ییکفا ای

 .شوند

زه به تا ی)ره( به سرعت توانست با توان ینیگرچه سابقه دارد، اما با اشارات امام خم ،یفقه حکومت کردروی

 یعموم یو امروزه در بدنه افتینگاه به سرعت گسترش  نیاندام کند. امهم در فقه عرض کردیرو کیعنوان 

و حکومت را در نظام  تیوال یمسئله انیجرخرده نیشد. به اجمال، ا رفتهیپذ یادیگرا تا حد زفقه انیرج

و فرد مکلف را در ارتباط با  شودیم نیو تدو فیکه فقه در حول آن تعر ندیبیم یگاهیدر جا عهیش یکالم

 یچون حکومت، اداره یبه امور یدر استنباطِ احکام  شرع هیمکتب، فق نی. در اداندیموضوع خطاب م تیوال

اسـالم به عنـوان نهـاد  یاحکام را در بستر نظام حکومت یداشته و اجرا گاهجامعه، و مصالح و مفاسد جامعه ن

 .دهـدیجامعـه مـدنظر قـرار م یاداره

 دینوپد یمکتبدر باب انتظار از فقه به عنوان  ینیدارد، اما با اشارات امام خم رنگیکم سوابق گرچه نظام فقه

عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت  یحکومت فلسفه ،ینیامام خم دیمورد توجه قرار گرفت. از د
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گور است. به نظر حضرت امام، هدف اساسى فقه  تاانسان از گهواره  یاست و فقه، تئورى واقعى و کامل اداره

 جادیاصول محکم فقه در عمل فرد و جامعه و توان پاسخ به معضالت جواب و ا یسازادهیپ یچگونگ افتنی

موضوع در نظام  گاهیشناخت موضوعات، به مناسبات و جا یبرا کردیرو نیقدرت برخورد در مسلمانان است. ا

 توجه دارد. نیشیاز دو مکتب پ شیب عتیبه مقاصد شر زیتوجه دارد و ن یانسان اتیکالن ح

. محقق رندیگیم شیدر پ یمکاتب روش نیاز ا کیو مسائل مربوط به آن، هر  یمجاز_فضای# با مواجهه در

را، با  یمجاز یفضا لیورود و پردازش مسا یمکاتب، نحوه نیاز ا کیهر  یموظف است که با دقت در مبان

از  کیباشد که طرفداران هر  یاهبه گون دیبا یبازساز نی. ادینما یرمزارزها، بازساز یمسئله یمورد یبررس

 ریقرخود را با آن ت ینداشته باشند و اجماالً هماهنگ یشده اختالف گفتمان یبا آن صورت بازساز ،یمکاتب فقه

 هم داشته باشد. ینگاه انتقاد یبازشناس نیدر ا دیحال، محقق با نی. در عرندیبپذ

 

 از منظر فلسفه فقه یمجاز یا و رفتارها در مواجهه با فضاهحرکت کردها،یدر رو یجابیو ا ینگاه سلب یانتقاد سهمقای -15

متوجه  یانسان اتیح اتیثیح گریها، رفتارها، احساسات و دارزش ها،نشیبه ب یارتباط نینو یهافناوری

 نیاند. در انشان داده یادیز تیحساس هایفناور نینسبت به ا یمندان فرهنگجهت، دغدغه نیاند. به همشده

 یقرار گرفته است. فعاالن فرهنگ جهمورد تو شتریکه دارد، ب یخاص یهایژگیبه جهت و ،یمجاز_یفضا# انیم

 اند.اتخاد کرده یجابیو ا یسلب کردیدو رو یفناور نیدر برابر ا

و  کنندیم دیتأک یمجاز یفضا کیتار یهاو جنبه یمنف یهایژگیاز و یبر بخش ،یسلب کردروی طرفداران

 نی. اآورندیبه شمار نم شیب یرا در اغلب موارد توهم یمجاز یحاصل از امکانات موجود در فضا ییتوانا

در  ینید یو سبک زندگ یخالقا یهاارزش ن،ید یاساس یهابا آموزه یمجاز یفضا یها معتقدند فناورگروه

یم دیغرب بر آن تأک تیو حاکم یمجاز یفضا یها بر وضع فعلگروه نیاز موارد، ا یاریتعارض است. در بس

با آرامش  یفناور نیبدون ا یکه در واقع با زندگ دهدیمطلوب آنان نشان م یهاتیمحدود زانیاما م کنند؛

طرفداران  ،یفلسف ثحی از��همراه است.  یادیبن یهاینگران باهمواره  یفناور نیبا ا یهمراه بوده و زندگ

 هایفناور نیا ،یمجاز یفضا ژهیبه و د،یجد یهایفناور تیماه ،ییگراذات یابر گونه دیبا تأک یسلب کردیرو

 ل،یسب_ینف#مانند  یگروه بر قواعد نیا ،ی. از احکام و قواعد فقهدانندیم یغرب تیماه یرا دارا

 مورد نظر یفرهنگ تیدارند. در امن دیتأک یلیها خگناه و مانند آن_بر_اعانه_حرمت#فحشا، _هاشاع_حرمت#

 ندارد. یخاص تیگروه، استفاده از اقتدار محدود نیا

دارند و تالش دارند  دیتأک یمجاز یحاصل از امکانات موجود در فضا ییبر توانا ،یجابیا کردروی طرفداران

 یفضا کیتار یهاو جنبه یمنف یهایژگیخود بهره ببرند و و یاهداف فرهنگ شبردیپ یبرا هاییتوانا نیکه از ا

 نی. ا آورندیامکانات آن به شمار م برابردر  رشیقابل پذ ینهیهز ای یرونیعلول عوامل بم یرا گاه یمجاز

و سبک  یاخالق یهاارزش ،ینید یهابا آموزه یمجاز یفضا ینشان دهند تعارض فناور کنندیم یها سعگروه
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 یغرب بر وضع فعل تیاز موارد، حاکم یاریبوده و قابل حل است. در بس یعارض ییهاتعارض ینید یزندگ

درست  یگذاراستیبا س کنندیو تالش م رودیبه شمار نم ینید یهاتیآنان مانع فعال یبرا یمجاز یفضا

 بکاهند.  یمجاز یاز فضا یاز فساد ناش یفرهنگ

 تیماه یرا دارا ،یمجاز یفضا ژهیبه و د،یجد یهایذات فناور ،یسلب کردیطرفداران رو ،یفلسف ثحی از

 نیکاربست ا# ینحوه ایها صورت آن رییتغ ای هایفناور نیا گاهیدر جا رییبلکه بر آنند با تغ دانند؛ینم یغرب

 یگروه بر قواعد نیا ،یاحکام و قواعد فقه ازبهره برد.  ینید_مقاصد# ریدر مس هایفناور نیاز ا ها،یفناور

مختلف،  یهاحضور در صحنه_وجوب#اسالم و انقالب،  یساز_یجهان#مؤمن، _عزت#مانند 

ظر مورد ن یفرهنگ تیدارند. در امن دیتأک یلیها خکافران و مانند آن_یبرا_یمجاز_یفضا_کردن_نهیپرهز#

 نیا یبرا ینید_یساالر_مردم#بر محور  یفرهنگ یگذاراستیدارد و س تیگروه، استفاده از اقتدار محدود نیا

 است. تیها در اولوگروه

 ریررا تق ریآن تقر کرد،یدهد که طرفداران هر رو هیارا کردیدو رو نیاز ا یریبتواند تقر رودمی انتظار محقق از

 نیاز ا امدهایو پ هاهینظر ل،یها، مساروش ،یدر سطوح مبان یانتقاد یسهیمقا کیبه شمار آورند و  یمناسب

ند. عرضه ک زیمطلوب خود را ن کردیباشد و رو داشته زین یحال، نگاه انتقاد نیداشته باشد. در ع کردیدو رو

فقه نظام است. به طور اجمال، فقه نظام، فقه را  یانتقاد یسهیمقا نیمطلوب جشنواره، در ا یچارچوب نظر

قدرت برخورد  جادیو پاسخ به معضالت جواب و ا داندیانسان از گهواره تا گور م یتئورى واقعى و کامل اداره

 .آوردیفقه به شمار م یهاژهیجزء کارو ان ردر مسلمانا

 

 قوانین ارسال:

 آثار: یبندصورت 

 نگاشته شوند. (odtبا پسوند ) «LibreOffice»  ای (docsبا پسوند ) «word»لیدر فا آثار -

 باشد. یبه صورت پامتن ارجاعات -

 و منابع و مآخذ باشد. یریگجهیمقدمه، نت ده،یچک یدارا دیبا اثر -

 

 آثار: طیشرا 

 از جهت حجم تیمحدود عدم -

 ییاجرا یسامانه شنهادیگسترده، پ یکاربردها یدارا دیجد یهی)نظر یدیدر سطح کل ینوآور یدارا -

 ها(و مانند آن یاتیعمل تیقابل یدارا دیجد یمجاز یساختارها شنهادیپ ،یاتیعمل تیقابل یدارا دیجد

 ها در آنو رقابت قدرت زیست یو صحنه یفناور نیا شرفتیو لحاظ پ یمجاز یفضا ندهیبه آ التفات -

 یانتقاد کردیممکن و موجود با رو بیرق یهاهیبه نظر التفات -
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 یریگجهیدر بخش نت نیتقن ای یگذاراستیدر سطح س شنهادیپ -

 

 :مهلت ارسال 

داوران،  أتیه یآن از سو دییکه در صورت تأ باشدیم 1400 نیفرورد 31آثار تا  دهیمهلت ارسال چک

جشنواره  نیا رخانهیدب یبرا 1400خرداد  31 خیکامل اثر خود را تا تار لیفرصت دارند تا فا نیمنتخب

 ارسال کنند.

 

 ارسال: نحوه 

 ،یصدوق دیشه ابانیقم، خ یجشنواره به نشان رخانهیآثار به دب تالیجید اینسخه مکتوب  یپست ارسال -

 3713166705: یکدپست م،یپور، ساختمان نعحسن دیبعد از تقاطع شه ،یفردوس ابانیخ

 تایا رسانامیدر پ oisc_rooydad@به شناسه  یکینسخه الکترون ارسال -

 

 ایو هدا زیجوا: 

 وام قرض الحسنه( ونیلیم 10+  هیهد ونیلیم 30تومان ) ونیلیم 40اول  نفر

 وام قرض الحسنه( ونیلیم 10+  هیهد ونیلیم 20تومان ) ونیلیم 30دوم  نفر

 وام قرض الحسنه( ونیلیم 10+  هیهد ونیلیم 10تومان ) ونیلیم 20سوم  نفر

 وام قرض الحسنه( ونیلیم 10+  هیهد ونیلیم 5تومان ) ونیلیم 15چهارم تا دهم، هر کدام  نفرات

 

 ایمزا: 

 آثار برتر جشنواره چاپ -

 یو ارتباطات حوزو یدفتر مطالعات اسالم یپژوهش یهااز پژوهشگران برتر در پروژه استفاده -

 

 شتریو کسب اطالعات ب تماس: 

 یبه تارنما شتریو کسب اطالعات ب یجهت آگاه توانندیجشنواره م نیبه شرکت در ا مندانعالقه

 09106685487 یهابا شماره ایمراجعه کنند و  csri.majazi.ir یبه نشان یمجاز یپژوهشگاه فضا

 .رندیتماس بگ 02532942537 -


