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سخن نخست
کم و  که همزمان با توسعه فزاینده خود، اندیشه حا یست بومی است  فضای مجازی ز
فرهنگ ممزوج با آن را نیز منتشر می کند. جریان تولید اندیشه و پویایی های تمدنی حاصل 
کاربر غلبه پیدا می کند و می تواند هویت او را متحول، متکامل یا  از فضای مجازی، بر 

کند. متزلزل 
لکن از منظری دیگر، فضای مجازی موانع فضای واقعی را در ابالغ جهانی پیام وحی 
کاهش داده و بدلیل تنوع نمادهای آن، در اشکال مختلف تصویری، پویانمایی، آواتارها و 
کم نظیری در تبلیغ دین  کاسته و فرصت  کالمی و نوشتاری  موارد مشابه از قاصریت بیان 

کرده است. کی انسان ها فراهم  کالم وحی در تکامل ادرا و پردازش 
بدیهی است در مواجهه فعاالنه و فرصت محور با چنین پدیده ای، آنچه که اولویت پیدا 
که عالوه بر وحیانی بودن، سعادت دنیا و  کم بر آن است. اندیشه ای  می کند، اندیشه حا
آخرت انسان را مد نظر داشته و جزء جزء حرکت انسان را در راستای غایتی بزرگ و روحانی 
برنامه ریزی نماید. اندیشه ای که به فضای مجازی تعالی بخشیده و ایده های ناب برای تولید 
فضای مجازی پیشرفته، سالم و مفید داشته باشد. این اندیشه که جز در اسالم و آموزه های 
اهل بیت )سالم اهلل علیهم اجمعین( قابل جستجو نیست، دقیقا نقطه قوت و دست برتر 
حکومت اسالمی در ارائه فضای مجازی مطلوب به مسلمانان و مستضعفان جهان است.
مرکز ملی فضای مجازی با عنایت به اهمیت این مسئله، »دفتر مطالعات اسالمی و 
که وابسته به پژوهشگاه فضای مجازی می باشد، در شهر مقدس قم  ی« را  ارتباطات حوزو
کرده و در تالش است تا از این طریق بتواند اندیشمندان و عالمان دینی را در  راه اندازی 
کالن در حوزه فضای مجازی دخالت داده و زمینه را برای ورود  فرآیند تصمیم گیری های 

نظامند حوزه  به عرصه های سیاستگذاری نظام فراهم آورد.
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گزارش های  کنون، تدوین  یکی از اقدامات دفتر مطالعات اسالمی از بدو شکل گیری تا
گزارش ها تالش می کنند تا از  علمی در زمینه مطالعات اسالمی فضای مجازی است. این 
ی با پدیده ها و اقتضائات  یکسو، بستری برای آشنایی هرچه بیشتر فضالء و اندیشمندان حوزو
عصر فضای مجازی و تاثیرات آن بر ساحت های مختلف حیات انسانی فراهم نموده و از 
سوی دیگر مسئولین و سیاستگذاران فضای مجازی کشور را با ابعاد دینی پدیده های دنیای 
مجازی آشنا ساخته و آن ها را در مسیر سیاستگذاری مبتنی بر فقه و شریعت یاری رساند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی  
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی  
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مقدمه
مهم ترین تحول در زندگی بشر در قرن بیست و یکم، پیدایش فضای مجازی است. در 
کند و بالفاصله بعد از آن به عصر  نیمه ی دوم قرن بیستم، بشر توانست عصر فضا را آغاز 
الکترونیک و دیجیتال رسید. اما عصر فضای مجازی اساسًا از سنخ دیگری است. عمق و 
گستره ی نفوذ و حضور این فناوری بر عرصه های مختلف حیات بشری بیش از حد تصور 
گر این فناوری با اختاللی کلی مواجه شود، زندگی بشری نه به عصر پیش  بوده؛ به حدی که ا
از آن، بلکه به قرن ها پیش بازمی گردد. با اینکه این غرب بود که فضای مجازی را ایجاد کرد 
و چنین نهادهایی را در آن چید، اما این فضا به سرعت همه ی جهان را درهم نوردید و ملل 
دیگر به سرعت وارد این فضا شدند، بدون اینکه بدانند بستر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
کنند. در این فضا اشیاء و زمینه هایی ایجاد شد  اقتصادی، حقوقی و اخالقی آن را مهیا 
که بخش بزرگی از فعالیت های بشری را به سوی خود کشید. بسیاری از امور فضای زندگی 
کاربرد در زندگی  واقعی در آن شبیه سازی شد و امور بسیاری در آن به عنوان »اشیاء« دارای 
انسان تعریف شدند. با وجود اینکه دولت های جهان ناچار شده اند از فضای مجازی را 
کشور خود توسعه دهند، اما این توسعه ها غالبًا بدون توجه به زیرساخت های فلسفی،  در 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن بود. در ایران نیز چنین بوده است و هنوز تحلیل های 
دقیقی از فضای مجازی،مسایل مربوط به آن ها بر اساس مبانی اسالمی وجود ندارد، در 

یاد است. که درگیری با این موضوع بسیار ز حالی 
فضای مجازی چیست و چرا در زندگی انسان امروزی تا این حد اهمیت یافته است؟ 
فضای مجازی فضایی در برابر فضای واقعی نیست؛ بلکه در برابر فضای فیزیکی است. 
فضای مجازی در بستری فیزیکی به نام اینترنت قوام یافته است. در سطح فضای فیزیکی، 
در اینترنت چیزی جز جریان های الکتریکی یا امواج الکترومغناطیسی وجود ندارد. اما قطعًا 
جریان های الکتریکی اشیاء مجازی نیستند. نسبت شیء مجازی به جریان های الکتریکی 
نظیر نسبت سخن به امواج صوتی است. گرچه بدون امواج صوتی، سخن ایجاد نمی شود؛ 
که به خودی خود بر معنایی  اما جنس سخن اساسًا از سنخ دیگری است. حتی واج ها، 
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داللت ندارند، از جنس صوت نیستند. برای نمونه، واجی مانند »ب« را افراد مختلف با 
اصوات نایکسان بیان می کنند و این نایکسانی را در صدای زیر یک زن و صدای بم یک 
مرد به راحتی می توان تشخیص داد؛ اما هر دو »ب« اند. بنابر این، گرچه »ب« تنها با صوت 
قابل ادا است، اما از جنس صوت نیست. نسبت شیء مجازی با جریان های الکتریکی و 

امواج الکترومغناطیسی چنین نسبتی است.
می توان یک سطح از فضای فیزیکی فاصله گرفت و به فضای صنعت دیجیتال وارد شد. 
در فضای صنعت دیجیتال، با صفرها و یک هایی مواجه خواهیم شد. این صفرها و یک ها، 
به صورت مجموعه ای از داده ها سامان می یابند و این داده ها زیرساخت اشیاء مجازی اند. 
کاماًل متفاوت ممکن  که داده ها اشیاء مجازی اند و حتی داده هایی  گفت  اما باز نمی توان 
است اشیایی همسان در فضای مجازی ممکن است ایجاد کنند. شاید بتوان نسبت داده ها 
با اشیاء مجازی را نظیر نسبت واج ها با سخن دانست. گرچه سخن از واج ها ایجاد می شود، 
اما این سخن است که می تواند به معنا داللت کند و معنا را انتقال دهد و واج چنین نمی کند. 

بنابر این، شیء مجازی را تنها در سطح فضای مجازی می توان بازشناخت.
اما فضای مجازی چیست؟ تحلیل فلسفی ماهیت این فضا مناسب برای این مقدمه 
کارکردهای آن می توان تصویری مناسب از آن به دست آورد. از  نیست؛ اما با نگاهی به 
گسترده ترین  که یک فضای ارتباطی، در  مهم ترین ویژگی های فضای مجازی این است 
گفتگوی ساده ی دو نفره تا یک محیط آموزشی تا فضای  معنای ارتباطات است، از یک 
کار است و البته  تعامالت اقتصادی و مجادالت سیاسی. فضای مجازی یک محیط 
کار بودن آن چیزی بیش از فضای ارتباطی بودن است. فضای مجازی یک محیط  محیط 
کارهای شخصی و ذخیره ی اطالعات و نیز بازی های تک نفره نیز هست.  شخصی برای 
فضای مجازی عرصه ی انواع جنگ ها و فعالیت های خرابکارانه نیز است. ویژگی مهم 
یایی  که این فضا در مقایسه با فضای طبیعی بسیار رؤ دیگر فضای مجازی این است 
که اساسًا در فضای طبیعی تاممکن است. در  کارهایی می کند  کاربرد در آنجا  است. 
یس دهنده در آنجا می تواند  فضای مجازی، مرزهای زمان و مکان درنوردیده می شود؛ سرو
کاربر نیز می تواند  یا نیست و  که در فضای واقعی چیزی جز رؤ یس هایی ارایــه دهد  سرو
یس دهنده ها فراتر رود.  یا است و حتی می تواند از سرو که در فضای واقعی رؤ کند  کارهایی 
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که انگار در  کاربر در مواجهه با فضای مجازی چنان است  که  نکته ی جالب اینجا است 
کند، در فضای واقعی احساس  یاد در فضای مجازی فعالیت  گر ز فضای حقیقی است و ا
کاربر  که در اختیار  تنگنا می کند. ارتباط با فضای مجازی از طریق سخت افزارهایی است 
است. از میان ابزارها، ابزارهای خروجی و ورودی برای این تحلیل مهم ترند. البته در اینجا 
کاربر نمایش می دهد، مانند  که اطالعات را به  مراد از ابزارهای خروجی، هر ابزاری است 
کاربر با  که  نمایشگر تصویری. هم چنین، مراد از ابزارهای ورودی همه ی ابزارهایی است 
کاربر یک سیستم  آن اطالعاتی را به فضای مجازی ارسال می کند، مانند صفحه کلید. هر 
که با آن با فضای مجازی مرتبط می شود. در واقع، فضای مجازی در  ورودی ـ خروجی دارد 
فاصله ی میان سیستم های ورودی ـ خروجی ایجاد می شود، اما نه فاصله ی مکانی میان 
آن ها، بلکه »فاصله«ای به یک معنای مجرد بیشتر شبیه است. فضای مجازی فضای میان 
کاربر با این فضای مجازی  نمایشگرها است، اما وقتی انسان ها با آن مواجهه دارند. ارتباط 

و اشیاء مجازی ارتباطی زنده و واقعی است. 
فضای مجازی در ارتباط با حیات انسانی از چند جهت مؤثر واقع شده است. از سویی 
گذشتگان نه  که برای  کرده است  شیوه ی زندگی را تغییر داده و شیوه هایی از زندگی ایجاد 
که فضای مجازی  چندان دور جز به عنوان سحر و جادو قابل تعریف نبود. شدت تغییری 
که در حد تغییر سنت ها می توان از آن  کرده، به حدی است  در زندگی انسان امروز ایجاد 
کنار ابزار دیگر  از سویی موجب پیدایش سنت های جدیدی  کرد. فضای مجازی، در  یاد 
را در زندگی انسانی شده و از سویی دیگر سنت های سرزمین های دوردست را به هم معرفی 

کرده است. کرده و البته موجبات تسلط برخی از سنت ها به برخی دیگر را فراهم 
که موجب تغییر شیوه ی زندگی شده است می توان به موارد  عواملی در فضای مجازی 

زیر اشاره داشت:
۱( امکان ارتباطات میان فردی صوتی تصویری با حذف فواصل زمانی مکانی: این 
ارتباطات با ابزارهایی چون شبکه های اجتماعی یا پست های الکترونیکی شکل های 

کرده اند. مختلفی پیدا 
۲( تغییر اساسی در زبان با ایجاد واقعیت های عجیب جدید: تغییرات زبانی ناشی از 
فضای مجازی شکل های مختلفی دارند، مانند توسعه ی حوزه ی مصداقی واژگان، وضع 
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معانی جدید از فضای مجازی برای واژگان گذشته یا حتی وضع واژگان جدید و در نهایت 
گذشتگان هیچ معنایی افاده نمی کند. ترکیب ساده ای  که برای  ایجاد ترکیبات جدیدی 
کن« نه تنها برای پیشینیانی چون سعدی و فردوسی، بلکه برای  مانند »این بازی را نصب 
کلمات نامربوط  متأخرانی چون دهخدا، دکتر معین و شهریار نیز چیزی جز قطاری از 
کاماًل  که اساسًا با زبان های معمول  کدهای برنامه نویسی است  نیست. این جدا از معنای 

متفاوت است.
۳( ایجاد میدان هایی جدید برای افعال معمول انسانی: برای نمونه افعالی چون بازی 
کردن یا نوشتن یا انتشار یک متن مکتوب و مانند آن ها در این میدان جدید صوری یافته 
کنید یک انسان صد  که اساسًا در زندگی پیش از فضای مجازی قابل درک نبود. فرض 
که مقاله اش را در لپ تاپ تایپ  سال پیش چنین حرکاتی را می دید: حرکات نویسنده ای 
می کند، حرکات نوجوانی که در حال یک بازی مهیج رایانه ای است یا به ویژه حرکات فردی 
کسی با صدای بلند صحبت می کند. طبیعی است  گوشش با  که با بلوتوثی در  در خیابان 
گر آن فرد بتوان  که از نظر فرد صد سال پیش این انسان ها جز دیوانگانی بیش نیستند و ا
که پشت این حرکات معنایی است زندگی امروزی را چیزی جز سحر نخواهد دید. فهماند 
۴( پیدایش اشیایی جدید در زندگی انسانی: اشیاء مجازی نه فیزیکی اند و نه ماوراء 
که نمی دانیم آیا می توانیم به آن ها  طبیعی و حتی در فضای مجازی با »اشیایی« مواجه ایم 
»شیء« اطالق کنیم یا نه، به عنوان مثال ساده، آیا نشان گر موشواره شیء است یا نه؟ ابزارهایی 
که به متن بیشتر شبیه اند تا به ابزار، اما ابزارند. همچون متن با نوشتن ایجاد می شوند و قابل 

کار می برد. کاربر آن ها را نمی خواند، بلکه آن ها را به  نسخه برداری و تکثیرند، اما 
۵( تحول فوق العاده در مقوالت اساسی زندگی اجتماعی: مقوالتی چون سیاست، 
اقتصاد، فرهنگ، امنیت، تفریح، دانش، بهداشت و حتی مقوالتی چون  ارتباطات میان 
فردی، خانوادگی، جرم، جنگ و تهدید با پیدایش فضای مجازی تغییرات اساسی یافتند. 
ی« )فضای خصوصی( تعریف شد.  برای ارتباطات میان فــردی، فضایی به نام »پی و
صله ی رحم در گروه های فامیلی در بستر پیام رسان ها صور جدیدی یافت که اساسًا پیشتر 
قابل تصور نبود. نوشتن با حروف انگلیسی در میان همه ی ملل مرسوم شد. حمله ی اتمی 
کس نت در بستر فضای مجازی ممکن شد. فضای مجازی مسایل پورنو را به شدت  استا
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گردش اطالعات، فضای معامالت و  کرد. سرعت رشد شایعات،  گسترش داده و عمومی 
بازارهای جدید و مانند آن ها در فضای مجازی ایجاد شد.

۶( پیدایش مشاغل جدید: فضای مجازی و اشیاء مرتبط با آن موجب پیدایش مشاغل 
متنوع و بسیاری در جهان شد؛ مانند برنامه نویسی، اینفلوئنسری )تأثیرگذاری( در شبکه های 

اجتماعی، خدمات مختلف فضای مجازی و مانند آن ها.
ی موجب پیدایش  ۷( تحول در وضــع عمومی بهداشتی و پزشکی: فضای مجاز
بیماری هایی مانند اعتیاد به اینترنت شده و در هوش عاطفی، هوش هیجانی، هوش 
گسترش بیماری های ناشی از  گذاشته است یا در  معنوی و دیگر ابعاد هوش تأثیر منفی 

عدم تحرک، چشم، ستون فقرات و مثانه نقش روشنی دارد.
۸( و تحول در امور دیگر.

با توجه به چنین تحول هایی در شیوه ی زندگی، جوامع مختلف خود را ناچار از تدوین 
گاه  یادی ناخودآ سنن جدیدی برای زندگی دیدند و البته به صورت ارتکازی و شاید تا حد ز
گرفت. بشر امروز یا سازنده ی فضای مجازی است یا  سننی نیز در جوامع مختلف شکل 
که سازنده ی فضای مجازی است،  ید. بشری  به آن پرتاب شده و ناچار در فضای آن می ز
کم پیش بینی های الزم درباره ی  یادی در ساخت این سنن نقش دارد یا دست  تا حد ز
آن ها را دارد. اما جوامع شرقی، از جمله جوامع مسلمان، در ساختن فضای مجازی نقشی 
نداشته اند و بلکه اساسًا محتوای غالب فضای مجازی و نحوه ی حضور آن در زندگی عمومی 
مردم چنان نیست که مسلمانان چندان رضایتی از آن داشته باشند. با این حال، سلطه ی 
فضای مجازی چنان است که همه ی جهان را، طوعًا أو کرهًا، به درون خود کشید و آنان را 
کم به برخی از عناصر آن، تن دهند.  کرد به زندگِی پیوسته به فضای مجازی، دست  ناچار 
که خود را از فضای مجازی دور نگه داشته اند، اما به  کسانی نیز یافت می شوند  به ندرت 
 ِسَیاَحَة«۱ 

َ
َة َو ال  َرْهَباِنّیَ

َ
ناچار رهبانیت در پیش گرفته اند که سنتی مطرود در اسالم است: »ال

)نه رهبانیت و نه دوری از شهرها(. به همین جهت، تأثیر فضای مجازی در جوامع شرقی، 
گاه یا بدون پیش بینی های الزم بوده و نیز با سنن پذیرفته شده ی پیشین  اغلب ناخودآ

تعارض دارد و این نکات موجب چالش های بسیاری در این جوامع شده است.
1 - ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی،  المحاسن: ج1، ص287.
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که بدون لحاظ شریعت در مواجهه با فضای  یافت  با توجه به این نکات، می توان در
تی در دین داری ممکن است ایجاد شود. اما با مبانی فقه فردی امکان  مجازی، چه معضال
گسترده ی این حوزه نبود و این درختواره در چارچوب فقه نظام نگارش  شناخت مسایل 

شده است.
فقها علم فقه را با »علم به احکام شرعی فرعی از ادله ی تفصیلی آن ها« تعریف کرده اند. 
یف همان عبارت است.  گرچه برخی در این تعریف قیودی را اضافه کرده اند؛ اما محور تعار
که احکام خمسه  گفته اند موضوع فقه افعال مکلفان است، البته از آن جهت  هم چنین، 
بر آن ها بار می شوند.  احکام فرعی شرعی برای رفتارهای مکلف، نظمی شرعی تعریف 
می کنند. با این بیان می توان نظر مشهور را چنین تقریر کرد که موضوع فقه نظم شرعی افعال 
مکلف است و فقیه می خواهد آن نظم شرعی را از ادله ی تفصیلی): یعنی قرآن، روایت و 

عقل( به دست آورد.
اما بر اساس این دیدگاه که فقه تئورى واقعی و کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور است، 
که  موضوع فقه نیازمند تعمیم است. این تعمیم از دو جهت است. یک جهت، این است 
نظم شرعی تنها برای رفتار مکلف نیست؛ مثاًل نظم شرعی برای ساختارهای اجتماعی یا 
سازمانی قابل تصویر است. با توجه به تصویری که از دین اسالم و سیطره ی تام آن بر همه ی 
که عالوه بر رفتارهای مکلف،  یم، نظم شرعی حیات اقتضای آن را دارد  شؤون بشری دار
که صدور  ساختارهای اجتماعی و سازمانی نیز نظم شرعی بیابند. به هر حال، هر امری 
گیرد. شاید  آن از انسان، منشأ ارادی داشته باشد، می تواند متعلق امر و نهی تکلیفی قرار 
بتوان واژه ی »ساخت های ارادی« را عنوان جامع مناسب برای این امور دانست. بر این مبنا، 
موضوع فقه ساخت های ارادی است از آن حیث که عبد باید در برابر رب خود تعبد داشته 
که این ساخت ها شأنیت تعبد رب را دارند. با توجه به  باشد؛ به تعبیر دیگر، از آن حیث 
تعمیمی که از حوزه ی شریعت و نیز قلمرو فقه شد، گفتنی است لزوم نظم شرعی در همه ی 
گونه نظم عرفی اعتبارها نیست؛ بلکه اقتضای آن  سطوح حیات بشری، مستلزم الغای هر 

ک پذیرفتنی شدن نظم های عرفی چارچوب نظم شرعی است. که مال این است 
که خود فقیه در آن قرار  وظیفه ی فقیه بازنگاری شریعت، در زمینه ی واقعیتی است 
که به اندازه ی وسع بشری به حقیقت شریعت الهی نزدیک شود. بنابر این،  دارد، آن چنان 
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موضوع شریعت محدود به فعل مکلف نیست، بلکه شامل همه ی ساخت های ارادی 
)اعم از فعل فردی، ساختارهای سازمانی، ساختارهای اجتماعی و هر ساخت ارادی دیگر( 
می شود. بالتبع، وقتی موضوع فقه نیز به همه ی ساخت های ارادی تعمیم می یابد. هدف 
فقه نیز به تبع توسعه ی موضوع، به تبیین نظم شرعی ساخت های ارادی به اندازه ی وسع 
بشری و چگونگی محقق ساختن این نظم تعمیم می یابد. انزال شریعت بدون مقدمات 

تکوینی نیست.
جهت دوم این است که نظم شرعی تنها با بیان احکام فرعیه که صورت مقررات دارند، 
کافی است. می توان از  حاصل نمی شود. این تغییر بسیار اساسی بوده و نیازمند توجیه 
ُکْم« )اهلل را، که پروردگار من و شما است، بندگی کنید(  ّبَ ی َو َر ّبِ خطاباتی مانند »اْعُبُدوا اهلَل َر
که نسبت شارع و مکلف، نسبت رّب و عبد است. در چنین نسبتی عبد برای  یافت  در
افعالش معنایی ورای اطاعت می یابد. مثاًل چون رّب را رحیم و رئوف به خود می بیند، 
کمالی برساند، این  که رّب می خواهد او را به  اطاعت از او را می پذیرد یا چون درمی یابد 
اطاعت را ضروری می یابد. به هر حال، تنها برای مطیع به شمار آمدن و رهایی از مجازاِت 
نافرمانی، اطاعت نمی کند. در چنین وضعیتی فعل صادر از مکلف، اهمیتی از درجه ی دوم 
دارد. اراده ی عبد بی واسطه از معنای یاد شده متأثر است. اراده، در این منظر، نه به عنوان 
یک رفتار، بلکه به عنوان صور تعین و تطور نفس مورد نظر است. احکام فرعیه مستقل از 
هم اند، اما نظم ساخت های ارادی درهم تنیده است و نمی توان نظم شرعی یکی را مستقل از 
ساخت های ارادی دیگر تعریف کرد.  بنابر این، این نظم تنها با رعایت احکام فرعیه حاصل 
نمی شود، بلکه نیازمند قواعدی است که جهت گیری های کلی زندگی شرعی را نشان دهد. 
این نکته مبنای مهمی برای طرح موضوع سیاست های شرعی در کنار احکام شرعی است.
کردن مفهوم »ساخت ارادی« به جای مفهوم »فعل مکلف« موضوع فقه  با جایگزین 
توسعه ای می یابد. اما تغییر حاصل از این جایگزینی تنها در توسعه ی موضوع محدود 
نمی شود. مفهوم »ساخت ارادی« تمرکز موضوع را بر اراده برده که در رتبه ی پیش از فعل قرار 
که اراده و تصمیم را بر اساس شریعت  دارد. فقیه با این توسعه باید در پی قواعدی باشد 
که در آن نظریه ی تصمیم شرعی ارایه  گفت فقه دانشی است  سامان می دهند. می توان 
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که احکام شرعی یکی از عوامل، البته عاملی ضروری، برای تعیین  می شود. روشن است 
حدود این گونه تصمیم گیری است؛ نه همه ی آن.

یافت. در تصویر  با یک مثال می توان تفاوت تصویر فقه از منظر مشهور و این منظر را در
که در خارج پیدا شده است و  مشهور از موضوع فقه، فضای مجازی یک پدیده است 
مکلف به صور مختلفی ممکن است با آن مواجهه داشته و ناچار به انجام افعالی در رابطه 
که  کارویژه ی فقه فضای مجازی تبیین حکم شرعی افعالی است  با آن باشد. در نتیجه، 
ممکن است مکلف در مواجهه با فضای مجازی داشته باشد. اما در تصویر جدید، فضای 
مجازی که حاصل مجموعه ی بزرگی از فناوری ها و اعتبارات است، منجر به ساختارهای 
جدید اجتماعی شده و پایگاه ها، نقش ها، روابط، جبهه گیری ها و فعالیت های اجتماعی 
کرده است. تبیین نظم شرعی  جدیدی، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ایجاد 
کارویژه ی فقه  برای این ساختارهای جدید اجتماعی، از مسایل فقه است. در نتیجه، 
فضای مجازی سه امر است: ۱(تبیین نظم شرعی ساختارهای ناشی از فضای مجازی؛ 
۲( تبیین اصول و قواعد شرعی برای تصمیم گیری مکلف در مواجهه با فضای مجازی در 
که مکلف در  جایگاه های مختلف او در نسبت با فضای مجازی دارد؛ ۳( مقررات شرعی 

کند. نسبت با فضای مجازی باید رعایت 
شاید گفته شود که این ساختارها محصول فعل بشری است و باز با عنوان فعل می توان 
که  کرد. اما همین ساختارهای اجتماعی و سازمانی هستند  حکم این ساختارها را بررسی 
به یک حرکت فیزیکی انسان معنایی داده و یک عنوان برای آن اعتبار می کنند. مثاًل تلنگر 
به چند دکمه در صفحه کلید، به خودی خود، تنها یک حرکت فیزیکی است. ساختارهای 
سازمانی و اجتماعی، در چارچوب فناوری فضای مجازی، برای این حرکت فیزیکی هویتی 
تعریف می کنند. در چنین ساختارهایی است که این فعل ممکن است یک پیام در شبکه ی 
گ(، هک و مانند آن ها  اجتماعی، پرداخت پول، ایجاد یک شیء مجازی )مثاًل یک وبال
که برای موقعیت های  به شمار آید. آنگاه ساختارهای تقنینی یا فرهنگی با توجه به هویتی 
کرده اند، برای رفتار فیزیکی مزبور هویات مختلفی مانند پرداخت  گون دو نفر اعتبار  گونا
ارتباط با خویشان، خرید جنس، سرقت، تخریب و مانند آن ها اعتبار می کنند. در واقع، 



17

افعال، فناوری و ساختارهای سازمانی و اجتماعی در یک تعامل پیچیده در تکوین یکدیگر 
نقش دارند و هر سه محصول قصد بشر بوده و بنابر این، قصد آن ها مسئولیت آور است.

بر این اساس، در چارچوب فقه نظام الزم می شود از فضای مجازی و پدیده های مربوط 
به آن تصویری بر اساس الگوهای مفهومی فقهی به دست آورد. 

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

به مسایل مربوط به مقام امتثال در فقه فضای مجازی توجه شده است.
که این درختواره تنها یک مقدمه است و در هر بخش  در نهایت این نکته گفتنی است 

کرد. با نگاه تخصصی می توان مسایل خرد فقهی را با دقت بسیار بیشتر تدوین 
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1  بخش اول: مبانی فقه فضای مجازی

1-1  فصل اول: مبادی تصوری فقه فضای مجازی

1-1-1  مجاز، واقعیت و حقیقت فضای مجازی و نسبت آنها با هم

1-2  فصل دوم: مبادی تصدیقی فقه فضای مجازی

1-2-1  واقعی بودن افعال در فضای مجازی
1-2-2  شــمول احــکام فقهــی نســبت بــه افعــال و اعمــال مکلفیــن در فضــای 

ی مجــاز
1-2-3  جبر و اختیار و تکلیف مندی در فضای مجازی

1-3  فصل سوم: مبانی هستی شناختی فقه فضای مجازی

1-3-1  مبحث اول: چیستی فقه فضای مجازی 
1-3-1-1  تعریف فقه فضای مجازی
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1-3-1-2  غایت فقه فضای مجازی
1-3-1-3  موضوع فقه فضای مجازی

1-3-2  مبحث دوم: ویژگی های هستی شناختی فقه فضای مجازی
1-3-3  مبحث سوم: سنخ شناسی )گونه شناسی( مسایل فقه فضای مجازی

1-3-4  مبحث چهارم: ساختار فقه فضای مجازی

1-4  فصل چهارم: مبانی انسان شناختی فقه فضای مجازی

1-4-1  مبحث اول: ابعاد وجودی انسان

1-4-1-1  فردی )فی نفسه(
1-4-1-1-1  جسمی

1-4-1-1-2  روحی و روانی

1-4-1-1-3  ذهنی و فکری

1-4-1-2  اجتماعی )در نسبت با غیر(

1-4-1-2-1  فرهنگی

1-4-1-2-2  سیاسی

1-4-1-2-3  اقتصادی

1-4-2  مبحث دوم: انسان بیولوژیک

گفتــار اول: تعریــف و ویژگی هــای ماهــوی انســان بیولوژیــک بــا توجــه بــه    1-2-4-1
ابعــاد وجــودی انســان

گفتار دوم: پیشینه و تاریخ پیدایش مفهوم انسان بیولوژیک   2-2-4-1
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گفتار سوم: اهداف طراحان و اثرگذاران در ایجاد انسان بیولوژیک   3-2-4-1

گفتار چهارم: آینده پژوهی انسان بیولوژیک   4-2-4-1

بــا  آینــده  یــک در  گفتــار پنجــم: وضعیت شناســی فقهــی انســان بیولوژ   5-2-4-1
توجــه بــه ماهیــت، پیشــینه و آینده پژوهــی

1-4-3  مبحث سوم: انسان سایبری )ربات(

گفتار اول: تعریف و ویژگی های ماهوی انسان سایبری   1-3-4-1

گفتار دوم: پیشینه و تاریخ پیدایش مفهوم انسان سایبری   2-3-4-1

گفتار سوم: اهداف طراحان و اثرگذاران در ایجاد انسان سایبری   3-3-4-1

گفتار چهارم: آینده پژوهی انسان سایبری   4-3-4-1

گفتــار پنجــم: وضعیت شناســی فقهــی انســان ســایبری در آینــده بــا توجــه    5-3-4-1
بــه ماهیــت، پیشــینه و آینده پژوهــی

1-4-4  مبحث چهارم: انسان سایبورگ )انسان نیمه ربات(

گفتار اول: تعریف و ویژگی های ماهوی انسان سایبورگ   1-4-4-1

گفتار دوم: پیشینه و تاریخ پیدایش مفهوم انسان سایبورگ   2-4-4-1

گفتار سوم: اهداف طراحان و اثرگذاران در ایجاد انسان سایبورگ   3-4-4-1

گفتار چهارم: آینده پژوهی انسان سایبورگ   4-4-4-1

1-4-4-5  گفتــار پنجــم: وضعیت شناســی فقهــی انســان ســایبورگ در آینــده بــا توجــه 
بــه ماهیــت، پیشــینه و آینده پژوهــی
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1-5  فصل پنجم: مبانی ارزش شناختی

1-5-1  مبحث اول: رابطه بایدها و هست ها
1-5-2  مبحث دوم: نظام انتظارات از فقه فضای مجازی

1-5-3  مبحث سوم: ارزش های پایه فقهی در فضای مجازی
کفر در هویت مجازی  1-5-4  مبحث چهارم: تحلیل فقهی از ایمان و 
گناه در هویت مجازی 1-5-5  مبحث پنجم: تحلیل فقهی از ثواب و 

1-5-6  مبحث ششم: تحلیل فقهی از صواب و خطا در فضای مجازی

1-6  فصل ششم: مبانی روش شناختی فقه فضای مجازی

1-6-1  مبحث اول: تقسیم روش ها از حیث معرفتی 

1-6-1-1  شناخت روش نقلی و تاریخی در فقه فضای مجازی

1-6-1-2  شناخت روش عقلی و فلسفی در فقه فضای مجازی

1-6-1-3  شناخت روش شهودی در فقه فضای مجازی

1-6-1-4  شناخت روش تجربی در فقه فضای مجازی

1-6-2  مبحث دوم: تقسیم روش ها از حیث استدالل

1-6-2-1  شناخت روش استقرائی )تجربی( در فقه فضای مجازی

1-6-2-2  شناخت روش قیاسی )استنتاجی( در فقه فضای مجازی

1-6-2-3  شناخت روش لمی )استنتاجی( در فقه فضای مجازی
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1-6-2-4  شناخت روش انی )استنتاجی( در فقه فضای مجازی

گردآوری اطالعات 1-6-3  مبحث سوم: تقسیم روش ها از حیث 

1-6-3-1  شناخت روش مشاهده در فقه فضای مجازی

کتابخانه ای در فقه فضای مجازی 1-6-3-2  شناخت روش 

1-6-3-3  شناخت روش نظرسنجی در فقه فضای مجازی

1-6-3-4  شناخت روش مصاحبه در فقه فضای مجازی

1-6-4  مبحث چهارم: شناخت روش ها از حیث تحلیل داده ها

کالسیک در فقه فضای مجازی 1-6-4-1  شناخت روش 

1-6-4-2  شناخت روش آماری در فقه فضای مجازی

1-6-5  مبحث پنجم: شناخت روش ها از حیث دیدگاه

1-6-5-1  شناخت روش پدیدارشناسانه در فقه فضای مجازی

1-6-5-2  شناخت روش ساختارگرایانه در فقه فضای مجازی

1-6-5-3  شناخت روش هرمنوتیکی در فقه فضای مجازی

1-7  فصل هفتم: موضوع شناسی فقهی فضای مجازی

1-7-1  مبحث اول: لیست درختواره ای موضوعات 
1-7-2  مبحــث دوم: تعییــن اولویــت و ســطوح موضوع شناســی در فقــه فضــای 

مجــازی
1-7-3  مبحث سوم: ارتباط سنجی و تحلیل موضوعات فقه فضای مجازی 
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1-7-3-1  تعریف و تعیین نسبت های مفهومی تحلیل 

گانه 1-7-3-2  نسبت های فقهی فضای مجازی و روابط چهار 
1-7-3-2-1  نسبت فقهی فضای مجازی و انسان 

1-7-3-2-2  نسبت فقهی فضای مجازی و محیط زیست 

1-7-3-2-3  نسبت فقهی فضای مجازی و جامعه 

1-7-3-2-4  نسبت فقهی فضای مجازی و خدا

1-7-4  مبحث چهارم: تبیین موضوع در فقه فضای مجازی 

1-7-4-1  تعیین شاخصه های مصداق یابی
1-7-4-1-1  ضوابط تبیین شرایط تطبیق حکم بر واقع

1-7-4-1-2  ضوابط تبیین شرایط تضییق و تحصیل مصلحت

1-7-4-2  تطبیق موضوع در فقه فضای مجازی 

1-7-4-3  تعییــن شــاخصه های قــرار دادن یــک موضــوع فضــای مجــازی ذیــل یــک 
موضــوع فقهــی

1-7-4-4  تعیین عنوان فقهی در یک موضوع فضای مجازی

1-7-4-5  شرایط مؤثر بر تعیین عنوان فقهی در یک موضوع فضای مجازی
1-7-4-5-1  فاعل

1-7-4-5-2  ذات الموضوع )سوژه(

1-7-4-5-3  متعلق

1-7-4-5-4  زمینه )مانند عرصه ی خصوصی / عرصه ی عمومی(

1-7-4-5-5  آثار

1-7-4-5-6  قصد
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1-7-4-5-7  اعتبارات اجتماعی 

1-7-4-5-8  اعتبارات شرعی

1-7-5  مبحث پنجم: نسبت عناوین فضای مجازی با عناوین فقهی

1-7-5-1  نسبت عناوین فنی فضای مجازی با عناوین فقهی

1-7-5-2  نسبت عناوین عرفی فضای مجازی با عناوین فقهی

1-7-5-3  نسبت عناوین حقوقی فضای مجازی با عناوین فقهی

بــا  مجــازی  فضــای  سیاســت گذارانه ی  و  مدیریتــی  عناویــن  نســبت    4-5-7-1
فقهــی عناویــن 

1-7-6  مبحث ششم: تحول موضوع در فقه فضای مجازی 

1-7-6-1  تغییرات فرهنگی جامعه و اثرگذاری بر فضای مجازی

1-7-6-2  تغییرات اقتصادی جامعه و اثرگذاری بر فضای مجازی

1-7-6-3  تغییرات سیاسی جامعه و اثرگذاری بر فضای مجازی

1-7-6-4  تغییر تکنولوژی ارتباطات و اثرگذاری بر فضای مجازی

1-7-6-5  تغییر مقتضیات زمان و مکان

1-7-7  مبحث هفتم: طرق اثرگذاری شرایط بر عنوان

ذاتــی  تحــول  از  ناشــی  مجــازی  فضــای  موضوعــات  فقهــی  تحــول    1-7-7-1
ت عــا ضو مو

1-7-7-2  تحــول فقهــی موضوعــات فضــای مجــازی ناشــی از تحــول عارضــی 
موضوعــات
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1-8  فصل هشتم: موضوع شناسی مسایل مربوط 
به انسان در مواجهه با فضای مجازی

1-8-1  مبحث اول: هویت انسان در فضای مجازی

1-8-1-1  هویت واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی )چیستی و شاخص ها(

1-8-1-2  نسبت هویت انسان در فضای واقعی و هویت وی در فضای مجازی

1-8-1-3  تعدد هویت غیرواقعی مجازی

غریبــه،  و  )آشــنا  مجــازی  فضــای  در  میان فــردی  نســبت های  هویــت    4-1-8-1
و…( پایین دســت،  و  رئیــس  رقیــب،  و  همــراه  دشــمن،  و  دوســت 

1-8-1-5  ارتباط و تعامل هویت و امنیت

شبکه-رســانه،  گــروه،  شــبکه،  )جامعــه،  مجــازی  نهادهــای  هویــت    6-1-8-1
) کنی ا ه ســخن پر بنگا

1-8-1-7  هویت سازمان مجازی

1-8-1-8  هویت انسان مجازی

1-8-2  مبحث دوم: انسان مجازی 

1-8-2-1  اصل اولیه برای شبیه سازی انسان در فضای مجازی
1-8-2-1-1  امکان و معنای حق و تکلیف برای انسان مجازی

1-8-2-1-2  امکان و معنای حق و تکلیف در برابر انسان مجازی

1-8-2-1-3  هوش مصنوعی در فضای مجازی

1-8-2-2  هویت برای هوش مصنوعی
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انســان  و  بــا ربات هــای مجــازی  تفــاوت هــوش مصنوعــی  و  اشــتراک    1-2-2-8-1
ی مجــاز

1-8-2-3  هویت ربات های مجازی

1-8-3  مبحــث ســوم: موضوع شناســی مســایل مربــوط بــه ســاخت های ارادی 
انســانی در مواجهــه بــا فضــای مجــازی در فقــه فضــای مجــازی

ــا فضــای  1-8-3-1  مبــادی مطالعــات فقهــی ســاخت ارادی انســانی در مواجهــه ب
مجــازی

1-8-3-1-1  تحلیل ساخت ارادی انسانی در مواجهه با فضای مجازی و انواع آن 

۱-۸-۳-۱-۱-۱  رفتار

۱-۸-۳-۱-۱-۲  حاالت روانی

۱-۸-۳-۱-۱-۳  روابط

بــا  مواجهــه  در  انســانی  ارادی  ســاخت  بــرای  هویــت  تعریــف  معیــار    2-1-3-8-1
مجــازی  فضــای 

۱-۸-۳-۱-۲-۱  از حیث اجتماعی

۱-۸-۳-۱-۲-۲  از حیث علمی

۱-۸-۳-۱-۲-۳  از حیث اخالقی 

1-8-3-1-3  مؤلفه های ساخت ارادی انسانی در مواجهه با فضای مجازی 

۱-۸-۳-۱-۳-۱  رفتارها

۱-۸-۳-۱-۳-۲  حاالت روانی

۱-۸-۳-۱-۳-۳  روابط

گاهی و اراده در ماشین های هوشمند از منظر فقهی 1-8-3-1-4  آ
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گاهــی و اراده ی انســان  گاهــی ماشــین های هوشــمند بــا آ 1-8-3-1-5  تعامــل اراده و آ
در پیدایــش ســاخت های ارادی در فضــای مجــازی و اثــر آن در تحلیل هــای فقهــی

1-8-3-2  موضوعیــت ســاخت ارادی انســانی در مواجهــه بــا فضــای مجــازی در 
فقــه

مثابــه  بــه  مجــازی  بــا فضــای  مواجهــه  در  انســانی  ارادی  1-8-3-2-1  ســاخت 
وضعــی حکــم  موضــوع 

1-8-3-2-2  ســاخت ارادی انســانی در مواجهــه بــا فضــای مجــازی بــه مثابــه متعلــق 
تکلیــف

1-8-3-3  تحلیل رفتار انسانی در مواجهه با فضای مجازی از منظر فقهی
بــری در مواجهــه بــا فضــای مجــازی از منظــر فقهــی  کار 1-8-3-3-1  تحلیــل رفتــار 

)اعــم از رفتارهــای جوارحــی و ذهنــی(

ــا فضــای مجــازی از منظــر فقهــی  ــی در مواجهــه ب ــار خدمات ــل رفت 1-8-3-3-2  تحلی
ــی( )اعــم از رفتارهــای جوارحــی و ذهن

ــا فضــای مجــازی از منظــر فقهــی  ــار مدیریتــی در مواجهــه ب 1-8-3-3-3  تحلیــل رفت
)اعــم از رفتارهــای جوارحــی و ذهنــی( 

گذارانــه در مواجهــه بــا فضــای مجــازی از منظــر  1-8-3-3-4  تحلیــل رفتــار سیاســت 
فقهــی )اعــم از رفتارهــای جوارحــی و ذهنــی(

1-8-3-3-5  تحلیــل رفتــار انســان مجــازی، هــوش مصنوعــی و ربــات در مواجعــه بــا 
انســان واقعــی از منظــر فقهــی

1-8-4  مبحــث چهــارم: موضوع شناســی مســایل مربــوط بــه ارتباطــات در مواجهــه 
بــا فضــای مجــازی در فقــه فضــای مجــازی

1-8-4-1  تحلیــل جامعــه ی مجــازی )شــبکه ی روابــط پیچیــده و درهــم تنیــده بــا 
گره هایــی دارای هویــت مجــازی(

1-8-4-1-1  تحلیل ساختار جامعه ی مجازی
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1-8-4-1-2  تحلیل عوامل بقا و زوال جامعه ی مجازی از منظر فقهی

1-8-4-1-3  تحلیل هویت فردی و اجتماعی در جامعه ی مجازی از منظر فقهی

1-8-4-1-4  تحلیل پایگاه و نقش در جامعه ی مجازی از منظر فقهی

1-8-4-1-5  تحلیل تعامل جامعه ی مجازی با جامعه ی حقیقی از منظر فقهی

1-8-4-1-6  تحلیل تعامل جوامع مجازی با یکدیگر از منظر فقهی

ــر  ــازی از منظ ــه ی مج ــت در جامع ــی و والی ــدرت سیاس ــکان ق ــا و ام 1-8-4-1-7  معن
فقهــی 

1-8-4-2  شبکه های اجتماعی
ــر پســند، نظــر،  1-8-4-2-1  تحلیــل ســاختار شــبکه های اجتماعــی )ســاختار مبتنــی ب

دنبال کننــده و ...(

1-8-4-2-2  تحلیل عوامل بقا و زوال شبکه های اجتماعی از منظر فقهی

1-8-4-2-3  تحلیــل هویــت فــردی و اجتماعــی در شــبکه های اجتماعــی از منظــر 
فقهــی

ــر در شــبکه ی مجــازی از منظــر  ب کار 1-8-4-2-4  تحلیــل هویــت وافعــی و غیرواقعــی 
فقهــی

1-8-4-2-5  تعامل شبکه های اجتماعی با جامعه ی حقیقی از منظر فقهی

1-8-4-3  گروه هــای مجــازی )شــبکه ی روابــط ســاده و هدف دار گروهــی از کاربران 
در محیطــی از فضــای مجازی(

گروه های مجازی از منظر فقهی 1-8-4-3-1  انواع 

گروه های مجازی از منظر فقهی کاربر در  1-8-4-3-2  تحلیل هویت واقعی 

گروه های مجازی 1-8-4-3-3  والیت در 

گروه هــای واقعــی  گروه هــای مجــازی بــا  1-8-4-3-4  مقایســه ی ابزارهــای ارتباطــی در 
از منظــر فقهــی
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گروه های حقیقی از منظر فقهی گروه های مجازی با  1-8-4-3-5  تحلیل تعامل 

کــز نشــر متــن، محصــوالت چندرســانه ای،  1-8-4-4  بنگاه هــای ســخن پراکنی )مرا
ــام رســان و ...( گ، ســایت، خبرگــزاری، پی ــر، وبــال خب

1-8-4-4-1  تحلیــل ماهیــت، هویــت، اعتبــار و انــواع بنــگاه ســخن پراکنی مجــازی از 
منظــر فقهــی

1-8-4-4-2  مقایســه بنگاه هــای ســخن پراکن مجــازی و ســخن پراکن های حقیقــی 
)صــدا و ســیما، ماهــواره و …( از منظــر فقهــی

گروه هــای مجــازی،  1-8-4-4-3  تحلیــل تعامــل بیــن بنگاه هــای ســخن پراکنی بــا 
بــران از منظــر فقهــی کار شــبکه های اجتماعــی، جامعــه مجــازی و 

گرام، تلگرام و ...( 1-8-4-5  شبکه - رسانه  های مجازی )همانند: توییتر، اینستا
و  بالقــوه  اعتبــار شبکه-رســانه های  و  انــواع  1-8-4-5-1  تحلیــل ماهیــت، هویــت، 

بــا شــبکه های اجتماعــی از منظــر فقهــی تفــاوت شبکه-رســانه ها مجــازی 

ــا بنگاه هــای ســخن پراکنی از  ــل تعامــل شبکه رســانه های مجــازی ب 1-8-4-5-2  تحلی
منظــر فقهــی

گروه هــای مجــازی و تأثیــر  1-8-4-5-3  تحلیــل تعامــل شبکه رســانه های مجــازی بــا 
گروه هــای مجــازی بــر شبکه رســانه ها )باندبــازی در شــبکه های اجتماعــی(

1-8-4-6  عناصر ارتباط معنایی در فضای مجازی
1-8-4-6-1  ادبیات و اصطالحات جدید ناشی از فضای مجازی 

ایموجــی،  )هشــتگ،  مجــازی  فضــای  معناشــناختی  عالمت هــای    2-6-4-8-1
فقهــی منظــر  از  اســتیکر( 

1-8-4-7  تحلیــل ارتباطــات میان فــردی در فضــای مجــازی از منظــر فقهــی )فضــای 
مجــازی بــه مثابــه ابــزار ارتباطــی بــرای افــراد حقیقــی( 

1-8-4-7-1  تحلیل فضای تاریک وب

یک وب ۱-۸-۴-۷-۱-۱  تحلیل ماهیت فضای تار
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یک وب ۱-۸-۴-۷-۱-۲  تحلیل هویت در فضای تار

یک وب یس فضای تار ۱-۸-۴-۷-۱-۳  تحلیل فعالیت، خدمات و سرو

1-8-4-7-2  تحلیل واقعیت مجازی )و واقعیت افزوده(

۱-۸-۴-۷-۲-۱  تحلیل واقعیت مجازی )و واقعیت افزوده( و تعامل آن با واقعیت

۱-۸-۴-۷-۲-۲  تحلیل تأثیر واقعیت مجازی )و واقعیت افزوده( در روابط واقعی

۱-۸-۴-۷-۲-۳  تحلیل کاربردهای واقعیت مجازی )و واقعیت افزوده( از منظر فقهی

1-8-5  مبحــث پنجــم: موضوع شناســی مســایل مربــوط بــه افعــال در مواجهــه بــا 
فضــای مجــازی در فقــه فضــای مجــازی

کاربران 1-8-5-1  تحلیل افعال 

1-8-5-2  فعالیت های علمی و پژوهشی 

1-8-5-3  فعالیت های آموزشی

1-8-5-4  فعالیت های سرگرمی 

1-8-5-5  رفتار امنیتی و ضدامنیتی )عملیات های نهادهای اطالعاتی(

1-8-5-6  فعالیت های اقتصادی 

1-8-5-6-1  ارائه خدمات 
1-8-5-6-2  خرید و فروش محصوالت فیزیکی

1-8-5-6-3  خریــد و فــروش محصــوالت و کاالهــای اعتبــاری ماننــد دامیــن، هاســت، 
فیلترشــکن و ...

1-8-5-6-4  نسبت خریدو سرویس از منظر فقهی

1-8-5-6-5  تبلیغات 

۱-۸-۵-۶-۵-۱  مفهوم تبلیغات در فضای مجازی

۱-۸-۵-۶-۵-۲  تعامل تبلیغات با انواع ساختار مجازی
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۱-۸-۵-۶-۵-۳  تبلیغات تجاری

۱-۸-۵-۶-۵-۴  تبلیغات سیاسی

۱-۸-۵-۶-۵-۵  تبلیغات فرهنگی و فکری

1-8-6  مبحــث ششــم: موضوع شناســی مســایل مربــوط بــه اشــیاء در مواجهــه بــا 
ــازی ــای مج ــه فض ــازی در فق ــای مج فض

1-8-6-1  تحلیل انواع اشیاء در فضای مجازی از منظر فقهی

1-8-6-2  تحلیل اشیاء واقعی مرتبط با فضای مجازی

1-8-6-3  تحلیل ماهیت شیء مجازی از منظر فقهی

1-8-6-4  شناخت بستر استقرار اشیاء مجازی
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کلیات فقه فضای مجازی 2  بخش دوم: 

کلی شریعت در حوزه ی فضای مجازی 2-1  فصل اول: اهداف و مقاصد 

2-1-1  مبحث اول: والیت حق و رفض باطل

2-1-1-1  هویت شناسی حق و باطل

2-1-1-2  نحوه ی تقابل حق و باطل
ک حق و باطل در مقام ثبوت 2-1-1-2-1  مال

ک حق و باطل در مقام اثبات 2-1-1-2-2  مال

2-1-1-2-3  نســبت حــق و باطــل بــا زوج هــای ارزشــی دیگــر )حســن و قبــح، مصلحت 
و مفســده، خیر و شــر، ســعادت و شــقاوت( 

2-1-1-3  ارتباط شناخت حق و باطل با فهم و امتثال شریعت

2-1-1-4  مفهوم والیت حق و ابعاد و سطوح آن در فضای مجازی

2-1-1-5  شاخصه ها و جلوه های والیت حق و والیت باطل در فضای مجازی 

2-1-2  مبحث دوم: حفظ عقل

2-1-2-1  تبیین تعریف عقل و حفظ آن در فقه

2-1-2-2  شاخص های حفظ و تضییع عقل 
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بــا فضــای  یــا تضییــع عقــل در تعامــل  2-1-2-3  تحلیــل شــناختی میــزان حفــظ 
ی مجــاز

 

2-1-3  مبحث سوم: حفظ اصل دین

2-1-3-1  دین در مواجهه با فضای مجازی

ــای  ــا فض ــه ب ــن« در مواجه ــل دی ــراد از »اص ــن و م ــل دی ــظ اص ــن حف 2-1-3-2  تبیی
مجــازی

لحــاظ وجــود فضــای  بــا  دیــن  اصــل  و تضییــع  2-1-3-3  شــاخصه های حفــظ 
ی مجــاز

2-1-4  مبحث چهارم: حفظ نظام

2-1-4-1  تحــوالت ناشــی از پیدایــش فضــای مجــازی در نظــام فــردی و اجتماعــی 
حیــات انســانی

الت ناشــی از فضــای مجــازی در نظــام فــردی و اجتماعــی حیــات  2-1-4-2  اختــال
انســانی

2-1-4-3  حفــظ نظــام )اجتماعــی( بــه عنــوان مصلحــت شــرعیه در فقــه فضــای 
ــازی مج

2-1-4-4  حفــظ نظــام فــردی حیــات بــه عنــوان مصلحــت شــرعیه در فقــه فضــای 
مجــازی

2-1-4-5  شاخصه های حفظ و تضییع نظام در تعامل با فضای مجازی

2-1-5  مبحث پنجم: حفظ ِعرض

2-1-5-1  تحوالت ناشی از پیدایش فضای مجازی در حفظ ِعرض
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2-1-5-2  حفظ ِعرض مؤمن به عنوان مصلحت شرعیه در فقه فضای مجازی

2-1-5-3  شاخصه های حفظ و تضییع عرض محترمه در فضای مجازی

2-1-6  مبحث ششم: حفظ اسرار

2-1-6-1  تحوالت ناشی از پیدایش فضای مجازی در حفظ اسرار شخصی

2-1-6-2  حفظ سّر مؤمن به عنوان مصلحت شرعیه در فقه فضای مجازی

2-1-6-3  شاخصه های حفظ و تضییع سّر محترم در فضای مجازی 

2-2  فصل دوم: سیاست ها در حوزه ی فقه فضای مجازی

2-2-1  مبحث اول: جهانی سازی دعوت اسالم در حوزه ی فضای مجازی

کالن جهانی ســازی دعــوت اســالم بــا لحــاظ اقتضائــات  2-2-1-1  تبییــن سیاســت 
فضــای مجــازی

اســالم  دعــوت  جهانی ســازی  تضییــق  و  توســعه  شــاخصه های    2-1-2-2
مجــازی( فضــای  هویــت  بــا  مناســب  )شــاخصه های 

2-2-2  مبحث دوم: توسعه ی عزت در حوزه ی فضای مجازی

بــه عنــوان  بــه عنــوان  نمایــش عــزت  و  توســعه  کســب، حفــظ،  تبییــن    1-2-2-2
مجــازی فضــای  حــوزه ی  در  شــرعی  کالن  سیاســت 

2-2-2-2  سازمان عزت در جامعه ی مجازی از منظر فقهی

2-2-2-3  شــاخصه های حفــظ و تضییــع عــزت )شــاخصه های مناســب بــا هویــت 
فضــای مجازی(

ل در فضای مجازی 2-2-2-4  مفهوم، امکان و شاخصه های استقال
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2-2-3  مبحــث ســوم: سیاســت ایجــاد شــبکه های والیــی )جامعــه ی دینــی در 
فضــای مجــازی: جامعــه ی مجــازی دینــی(

2-2-3-1  تبیین سیاست ایجاد جامعه ی مجازی دینی

2-2-3-2  شــاخصه های جامعــه ی مجــازی دینــی )شــاخصه های دین مــداری در 
جامعــه ی مجــازی(

2-2-3-3  والیت در فضای مجازی

2-2-3-4  معنا و امکان والیت مداری در فضای مجازی

2-2-3-5  مراتب والیت در فضای مجازی 

فضــای  حــوزه ی  در  دین مــداری  توســعه ی  سیاســت  چهــارم:  مبحــث    4-2-2
ی مجــاز

کالن شــرعی  ــوان سیاســت  2-2-4-1  تبییــن سیاســت توســعه ی دین مــداری بــه عن
در حــوزه ی فقــه فضــای مجــازی

2-2-4-2  شــاخصه های توســعه و تضییــق دین مــداری )شــاخصه های مناســب بــا 
هویــت فضــای مجــازی(

در  دین مــداری  زیباســازی  و  آسان ســازی  سیاســت  پنجــم:  مبحــث    5-2-2
مجــازی فضــای  حــوزه ی 

2-2-5-1  تبییــن سیاســت آسان ســازی و زیباســازی دین مــداری بــه عنــوان سیاســت 
کالن شــرعی در حــوزه ی فقــه فضــای مجــازی

2-2-5-2  شــاخصه های توســعه و تضییــق آسان ســازی و زیباســازی دین مــداری 
ــازی( ــای مج ــت فض ــا هوی ــب ب ــاخصه های مناس )ش

2-2-6  مبحــث ششــم: سیاســت پرهزینه ســازی و کم بهره ســازی جبهــة کفــر و نفــاق 
در حــوزه ی فضــای مجازی
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کفــر و نفــاق بــه عنــوان سیاســت  کم بهره ســازی  2-2-6-1  دالیــل اعتبــار پرهزینــه و 
کالن شــرعی

کفــر و نفــاق  کم بهره ســازی  2-2-6-2  شــاخصه های توســعه و تضییــق پرهزینــه و 
ــا هویــت فضــای مجــازی( )شــاخصه های مناســب ب

ــم: امنیــت فضــای مجــازی )فضــای مجــازی امــن و ناامــن(  2-2-7  مبحــث هفت
بــا فضــای  بــر در مواجهــه  بــر و غیرکار کار و امنیــت در فضــای مجــازی )امنیــت 

مجــازی(

2-2-7-1  تحلیل مفهوم امنیت و تهدید فضای مجازی از منظر فقهی

2-2-7-2  تحلیل مفهوم امنیت و تهدید »در فضای مجازی« از منظر فقهی

2-2-7-3  ارتباط امنیت فضای مجازی و امنیت در فضای واقعی از منظر فقهی

2-2-7-4  انــواع تهدیــد فضــای مجــازی و تهدیــد »در فضــای مجــازی« از منظــر 
فقهــی

2-2-7-5  ابعــاد امنیــت فضــای مجــازی و امنیــت »در فضــای مجــازی« از منظــر 
فقهــی

کارگــزاران امنیــت فضــای مجــازی و امنیــت »در فضــای مجــازی« از    6-7-2-2
منظــر فقهــی و حــدود شــرعی تصمیم گیــری آنــان
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3  بخش سوم: قواعد فقهی فضای مجازی

3-1  فصل اول: اصول 

3-1-1  مبحث اول: تجری و انقیاد در حوزه ی فضای مجازی

ــاد )خطــا در انجــام تکالیــف فقهــی در فضــای  3-1-1-1  اول: اقســام و مراتــب انقی
مجــازی(

3-1-1-1-1  به اعتبار متعلق خطا )جهل به موضوع و لواحق آن، جهل به حکم(

کیفیــت خطــا )جهــل معــذور نــزد عقــال، جهــل غیــر معــذور نــزد  3-1-1-1-2  بــه اعتبــار 
عقــال(

کمان، عالمان، عوام( 3-1-1-1-3  به اعتبار شخص خاطی )حا

قابــل  غیــر  و  قابــل جبــران  و خــرد،  ویژگی هــای خطــا )کالن  اعتبــار  بــه    4-1-1-1-3
جبــران(

3-1-1-2  دوم: اقسام تجری در حوزه ی تکالیف فضای مجازی
3-1-1-2-1  به اعتبار سنخ قصد )به قصد خیانت، به غیر قصد خیانت(

گروه های مرجع، عوام( کمان،  3-1-1-2-2  به اعتبار جایگاه متجری )حا

3-1-1-3  حکم فقهی تجری و انقیاد

کیفری تجری و انقیاد در حوزه ی فضای مجازی 3-1-1-4  اثر 
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3-1-2  مبحث دوم: تزاحم احکام در حوزه ی فقه فضای مجازی

3-1-2-1  اول: تعریف تزاحم

3-1-2-2  دوم: اقسام تزاحم در حوزه ی عمل فضای مجازی

3-1-2-3  سوم: شیوه ی مواجهه با تزاحم در حوزه ی عمل فضای مجازی

3-1-3  مبحث سوم: مسایل مربوط به مقام امتثال در فقه فضای مجازی

کلی تفقه در مقام اجرا 3-1-3-1  اول: مسایل 
3-1-3-1-1  معنا و مبنای تفقه در مقام اجرا

3-1-3-1-2  روش تشخیص مسایل و نیازهای عینی فضای مجازی

3-1-3-1-3  روش عرضه ی احکام به مکلفان و ایجاد هماهنگی میان آنان

کالن شرعی 3-1-3-2  دوم: شواهد توسعه یا تضییق موضوع سیاست 
کالن  3-1-3-2-1  جایــگاه بحــث از شــواهد توســعه یــا تضییــق موضــوع سیاســت 

شــرعی

موضــوع  تضییــق  یــا  توســعه  شــواهد  تشــخیص  روش هــای  و  اصــول    2-2-3-1-3
شــرعی کالن  سیاســت 

کالن  3-1-3-2-3  مرجــع تشــخیص شــواهد توســعه یــا تضییــق موضــوع سیاســت 
ــرعی ش

3-1-3-3  سوم: شواهد حفظ و تضییع مصالح
کالن  3-1-3-3-1  جایــگاه بحــث از شــواهد توســعه یــا تضییــق موضــوع سیاســت 

ــرعی ش

3-1-3-3-2  اصول و روش های تشخیص شواهد حفظ یا تضییع مصلحت

3-1-3-3-3  مرجع تشخیص شواهد حفظ و تضییع مصلحت
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3-2  فصل دوم: قواعد فقهی اثباتی

3-2-1  مبحث اول: اصول اولی در فقه رسانه های جمعی

3-2-1-1  اصول اولی ناشی از ذات موضوعات فضای مجازی

3-2-1-2  اصول ناشی از امری خارج از ذات موضوع »مانند نظم یا تسهیل«

3-2-1-3  اصول اولی عقلی، عقالیی و شرعی در فقه فضای مجازی

3-2-1-4  اصول موضوع شناختی در فقه فضای مجازی

3-2-1-5  اصول اصول حکم شناختی در فقه فضای مجازی

3-2-2  مبحث دوم: قواعد فقهی حوزه ی فضای مجازی

3-2-2-1  قواعد ایجاد مسئولیت در فضای مجازی
3-2-2-1-1  تبیین قاعده ی »دعوت به خیر« با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

3-2-2-1-2  تبییــن قاعــده ی »وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« بــا لحــاظ 
مجــازی فضــای  اقتضائــات 

3-2-2-1-3  تبییــن قاعــده ی »وجــوب نشــر معــارف دینــی« بــا لحــاظ اقتضائــات 
فضــای مجــازی

3-2-2-1-4  تبییــن قاعــده ی »الزعیــم غــارم« )کســی کــه مســئولیت امــری را می پذیــرد، 
ضامــن انجــام آن اســت( بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجازی

3-2-2-2  قواعد رفع مسئولیت در فضای مجازی
3-2-2-2-1  تبییــن قاعــده ی اإلحســان  )مــا علــی المحســنین مــن ســبیل( بــا لحــاظ 

اقتضائــات فضــای مجــازی

3-2-2-2-2  تبییــن قاعــده ی »عــدم ضمــان االمیــن« بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای 
ــازی مج
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مجــازی  در فضــای مجــازی )جامعــه ی  رفتارهــای شــبکه ای  قواعــد    3-2-2-3
مؤمنانــه(

3-2-2-3-1  قاعده ی اخوت بین مؤمنان با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

3-2-2-3-2  قاعده ی تعاون در خیر و بّر با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

3-2-2-3-3  قاعــده ی وجــوب تعظیــم شــعائر الهــی بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای 
ــازی مج

3-2-2-3-4  قاعده ی شورا و مشورت با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

اقتضائــات  لحــاظ  بــا  شــرطا  کالمشــروط  عرفــا  المعــروف  قاعــده ی    5-3-2-2-3
مجــازی فضــای 

ک در تعمیم حسن و قبح فضای حقیقی به فضای مجازی  3-2-2-3-6  مال

3-2-2-4  قواعد امنیت در فقه فضای مجازی
3-2-2-4-1  تبیین قاعده ی »وجوب تولی« با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

3-2-2-4-2  تبییــن قاعــده ی »وجــوب تبــری« یــا قاعــده ی »برائت از کفار و مشــرکان« 
بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجازی

3-2-2-4-3  تبییــن قاعــده ی »حرمــت ِعــرض مؤمــن« بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای 
مجــازی

3-2-2-4-4  قاعده ی حرمت اعانه بر اثم با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

3-2-2-4-5  قاعــده ی حرمــت إهانــت المحترمــات فــی الدیــن بــا لحــاظ اقتضائــات 
فضــای مجــازی

3-2-2-4-6  قاعــده ی الــزام المخالفیــن بمــا ألزمــوا بــه أنفســهم  بــا لحــاظ اقتضائــات 
فضــای مجــازی

3-2-2-4-7  قاعده ی جواز مقابله به مثل با لحاظ اقتضائات فضای مجازی

ک در »تعمیم جرائم فضای حقیقی به فضای مجازی« 3-2-2-4-8  تبیین مال

ک برای جرم انگاری رفتارها در فضای مجازی 3-2-2-4-9  تبیین مال
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3-3  فصل سوم: قواعد سلبی در حوزه ی فضای مجازی

3-3-1  تبییــن قاعــده ی نفــی ضــرر و شــاخصه های تشــخیص ضــرر و وضــع ضــرری 
بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجــازی

وضــع  و  حــرج  تشــخیص  شــاخصه های  و  حــرج  نفــی  قاعــده ی  تبییــن    2-3-3
مجــازی فضــای  اقتضائــات  لحــاظ  بــا  حرجــی 

کفــار بــا  3-3-3  تبییــن قاعــده ی نفــی ســبیل و شــاخصه های تشــخیص ســبیل 
لحــاظ اقتضائــات فضــای مجــازی

3-3-4  تبییــن قاعــده ی تقیــه و شــاخصه های تشــخیص شــرایط تقیــه بــا لحــاظ 
اقتضائــات فضــای مجــازی

3-3-5  تبییــن قاعــده ی اضطــرار و شــاخصه های تشــخیص وضــع اضطــراری بــا 
ــات فضــای مجــازی لحــاظ اقتضائ

3-3-6  تبییــن قاعــده ی الممتنــع عــادة کالممتنــع حقیقة و شــاخصه های تشــخیص 
وضــع امتنــاع عــادی بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجازی

3-3-7  تبییــن قاعــده ی الضــرورات تبیــح المحظــورات و شــاخصه های تشــخیص 
ضــرورت و محظــور بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجــازی

ــخیص  ــاخصه های تش ــور و ش ــقط بالمعس ــور الیس ــده ی المیس ــن قاع 3-3-8  تبیی
میســور و معســور بــا لحــاظ اقتضائــات فضــای مجــازی
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4  بخش چهارم: مسائل فقهی فضای مجازی

4-1  فصل اول: مسایل فقهی امنیت و فضای مجازی

ناامــن(  و  امــن  مجــازی  فضــای  مجــازی  فضــای  امنیــت  اول:  مبحــث    1-1-4
بــر در مواجهــه بــا فضــای  کار بــر و غیــر  کار و امنیــت در فضــای مجــازی )امنیــت 

ی( مجــاز

4-1-1-1  اول: امنیت شناسی فضای مجازی
4-1-1-1-1  مراتب امنیت فضای مجازی و امنیت در فضای مجازی از منظر فقهی

4-1-1-1-2  موضــوع امنیــت فضــای مجــازی و امنیــت »در فضــای مجــازی« )امنیــت 
چــه چیــزی( از منظــر فقهــی

ــت  ــازی« )امنی ــای مج ــت »در فض ــازی و امنی ــای مج ــت فض ــع امنی 4-1-1-1-3  مرج
کســی( از منظــر فقهــی چــه 

4-1-1-1-4  انــواع تهدیــد فضــای مجــازی و تهدیــد »در فضــای مجــازی« از منظــر 
ــی فقه

4-1-1-1-5  ابعــاد امنیــت فضــای مجــازی و امنیــت »در فضــای مجــازی« از منظــر 
ــی فقه

کارگــزاران امنیــت فضــای مجــازی و امنیــت »در فضــای مجــازی« از منظــر    6-1-1-1-4
فقهــی و حــدود شــرعی تصمیم گیــری آنــان
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4-1-1-2  دوم: تزاحمات امنیت در فقه فضای مجازی
امنیــت  و  امنیــت در فضــای مجــازی  امنیــت فضــای مجــازی،  تزاحــم    1-2-1-1-4

جهــان واقعــی در مواجهــه بــا فضــای مجــازی

4-1-1-2-2  تزاحم امنیت با آزادی های اولیه از منظر فقهی

4-1-1-2-3  تزاحــم امنیــت مصالــح عالیــه ی شــرعیه بــا هــم در نســبت بــا فضــای 
مجــازی

4-1-2  مبحث دوم: حریم خصوصی و عمومی در فضای مجازی

4-1-2-1  اول: ماهیت شناسی حریم خصوصی در فضای مجازی
4-1-2-1-1  چیستی فضای عمومی در فضای مجازی

4-1-2-1-2  چیستی فضای مشاع در فضای مجازی

4-1-2-1-3  نسبت سنجی حریم خصوص، عمومی و مشاع در فضای مجازی

4-1-2-2  دوم: تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی
4-1-2-2-1  جستجو در مسائل خصوصی افشاء شده در فضای مجازی

4-1-2-2-2  تعارض حریم خصوصی با حریم عمومی در فضای مجازی 

4-2  فصل دوم: مسایل فقهی تبلیغات )تجاری و غیر تجاری(

4-2-1  مبحث اول: حکم تبلیغات 

کاربر 4-2-1-1  حکم تبلیغات بر مبنای مزاحمت بر 

4-2-1-2  حکم تبلیغات بر مبنای محتوای تبلیغات

4-2-1-3  حکم بازنشر مطالب یک بنگاه سخن پراکنی، فرد یا افراد مجازی
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4-2-1-4  حکم بازاریابی شبکه ای )با لحاظ تفاوت بازاریابی در شبکه وب(

4-3  فصل سوم: مسایل فقهی سیاست و فضای مجازی

4-3-1  مبحث اول: صور فعالیت سیاسی در فضای مجازی از منظر فقهی
4-3-2  مبحث دوم: جریان سازی سیاسی در فضای مجازی از منظر فقهی 

4-3-3  مبحــث ســوم: فعالیــت نخبــگان سیاســی در فضــای مجــازی و مســایل 
فقهــی مترتــب بــر آن

4-3-4  مبحث چهارم: نظام روابط بین الملل و فضای مجازی 

4-3-4-1  فقه و مرزهای سیاسی در فضای مجازی

4-3-4-2  تغییرات ناشی از پیدایش فضای مجازی در مسئله ی تابعیت

4-3-5  مبحث پنجم: حمالت نظامی

4-3-5-1  حمالت نظامی در فضای مجازی

4-3-5-2  پاسخ به حمالت مجازی در فضای مجازی

4-3-5-3  پاسخ به حمالت مجازی در فضای واقعی

4-3-5-4  پاسخ به حمالت واقعی در فضای مجازی

4-3-5-5  مانورهای نظامی در واقعیت مجازی )و واقعیت افزوده(

کشتار جمعی در فضای مجازی و حرمت آن ها 4-3-5-6  سالح های 

کشتار جمعی در فضای مجازی 4-3-5-7  حمالت 

کفر و نفاق 4-3-5-8  غنیمت در فضای مجازی و درگیری ها با جبهه 
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4-3-5-9  مالکیت غنیمت مجازی 

4-4  فصل چهارم: مسایل فقهی فرهنگ و فضای مجازی

4-4-1  مبحث اول: مسایل فقهی فرهنگی شبکه های اجتماعی
4-4-2  مبحث دوم: مسایل فقهی فرهنگی فیلم و انیمیشن در فضای مجازی

پایگاه هــای علمــی در فضــای  4-4-3  مبحــث ســوم: مســایل فقهــی فرهنگــی 
مجــازی

4-4-4  مبحــث چهــارم: مســایل فقهــی فرهنگــی پایگاه هــای آموزشــی در فضــای 
ــازی مج

4-4-5  مبحث پنجم: مسایل فقهی فرهنگی پایگاه های هنری در فضای مجازی
در فضــای  و ســرگرمی  بــازی  فرهنگــی  فقهــی  مبحــث ششــم: مســایل    6-4-4

ی مجــاز
4-4-7  مبحث هفتم: رفتارهای اجتماعی جمعی در فضای مجازی

4-4-7-1  چالش از منظر فقهی

4-4-7-2  پویش از منظر فقهی

4-4-7-3  پایش از منظر فقهی

کمپین از منظر فقهی   4-7-4-4

4-4-8  مبحث هشتم: بازی های مجازی

4-4-8-1  تعریــف بــازی مجــازی از منظــر فقهــی و تفــاوت آن بــا تعریــف فنــی از 
بــازی مجــازی



47

4-4-8-2  ارتکاب جرم در بازی مجازی

4-4-8-3  آموزش های نظامی در بازی مجازی

کــه آن هــا اطــالع  بــران بــازی مجــازی بــرای انجــام امــوری  کار 4-4-8-4  اســتفاده از 
ندارنــد

4-4-8-5  بازی های حرام

4-4-8-6  محرمات در مرحله ی طراحی بازی 

4-4-9  مبحث نهم: نمادهای دینی و ضد دینی در فضای مجازی

یــارت آنالیــن  یــارت در فضــای مجــازی »ز 4-4-9-1  مناســک و شبه مناســک ها )ز
گذاشــتن در شــب احیــاء، همخوانــی در ادعیــه مجــازی،  و…«، قــرآن مجــازی بــه ســر 
اســتخاره در فضــای مجــازی، طهــارت در لمــس قــرآن مجــازی، صدقــات مجــازی 

و ... 

کاربران بانفوذ   2-9-4-4

4-4-9-3  تحلیل پدیده ی سلبریتی از منظر فقهی

کاربران معتبر و نفوذ آن ها  4-4-9-4  تحلیل پدیده ی 

4-4-9-5  تحلیل معیارهای اعتبار و شاخص های آن از منظر فقهی

4-4-9-6  میــزان قابلیــت اعتمــاد بــودن تعییــن مصــداق موضوعــات شــرعی از طــرق 
بنگاه هــای ســخن پراکنی )ماننــد زمــان اذان( و آثــار فقهــی اعتمــاد و عــدم اعتمــاد بــه 

آن ها
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4-5  فصل پنجم: مسایل فقهی خبررسانی در فضای مجازی

4-5-1  مبحث اول: ترندینگ خبری از منظر فقهی
4-5-2  مبحث دوم: شایعه در خبر

4-5-3  مبحث سوم: خبرسازی

4-6  فصل ششم: فقه االخالق و فضای مجازی

هویــت  یــک  دروغگویــی  و  راســتگویی  از  فقهــی  تحلیــل  اول:  مبحــث    1-6-4
ی مجــاز

4-6-2  مبحث دوم: تحلیل فقهی از عدالت و فسق در هویت مجازی
)دروغ،  مجــازی  فضــای  در  گفتــاری  حرام هــای  صــور  ســوم:  مبحــث    3-6-4

افشــاء ســر و…( تهمــت، غیبــت، 
4-6-4  مبحــث چهــارم: اخــالق انســان مجــازی و اخــالق در ارتبــاط بــا انســان 

مجــازی
فیلم هــای  و  تصویرهــا  )غنــا،  چندرســانه ای  حرام هــای  پنجــم:  مبحــث    5-6-4

خــالف عفــت، افشــاء ســر،…(

4-7  فصل هفتم: فقه جنسیت

4-7-1  مبحــث اول: صــور روابــط محــرم و نامحــرم در فضــای مجــازی و احــکام 
آن هــا

4-7-2  مبحث دوم: تشبه به جنس مخالف در هویت غیرحقیقی
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4-7-3  مبحث سوم: صور ترویج فحشاء در فضای مجازی 

4-8  فصل هشتم: مسایل فقهی فعالیت های فنی در فضای مجازی

4-8-1  مبحــث اول: محــدوده ی شــرعی ســاخت انســان مجــازی )حــدود شــرعی 
شبیه ســازی انســان(

4-8-2  مبحــث دوم: مســایل فقهــی مربــوط بــه اشــیاء مجــازی )مالکیت، ســرقت، 
تخریــب و ... (

4-8-3  مبحــث ســوم: شــاخصه های حرمــت و حلیــت در واقعیــت مجــازی )و 
واقعیــت افــزوده(

در  بــر  کار بــه  مربــوط  فقهــی ســخت افزارهای  مبحــث چهــارم: مســایل    4-8-4
فضــای مجــازی )بــه طــور عمــده: مالکیــت، امنیــت(

ســرویس  بــه  مربــوط  ســخت افزارهای  فقهــی  مســایل  پنجــم:  مبحــث    5-8-4
دهنــده )بــه طــور عمــده: مالکیــت، امنیــت(

کارهــای  بــه  مربــوط  ســخت افزارهای  فقهــی  مســایل  ششــم:  مبحــث    6-8-4
کویــن( بیــت  بــه  مربــوط  ســخت افزارهای  )ماننــد  خــاص 

4-8-7  مبحث هفتم: اینترنت اشیاء و جایگاه آن در زندگی انسانی
4-8-8  مبحث هشتم: امنیت در اینترنت اشیاء

4-8-9  مبحث نهم: مسایل فقهی در طراحی و استفاده از apiها
4-8-10  مبحث دهم: اشیاء ممنوعه در جهان مجازی از منظر فقهی

4-8-11  مبحث یازدهم: شاخصه های حلیت یا حرمت ذخیره سازی داده 
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4-9  فصل نهم: مسایل فقهی اقتصاد و فضای مجازی

4-9-1  مبحث اول: بازارهای مجازی )رسمی و غیر رسمی(

4-9-1-1  مسئولیت بازارگردانی از منظر فقهی

4-9-1-2  مسایل فقهی بازارهای بدون واسطه ی مجازی

4-9-1-3  حقوق شرعی و مالیات بر معامالت در فضای مجازی

4-9-1-4  امــکان و صــور انــواع معامــالت در فضــای مجــازی )جعالــه، مضاربــه، 
حــراج، بیــع و…( و مســایل مربوطــه )از قبیــل تعییــن مبیــع، خیــار و…(

4-9-1-5  عقد قرارداد در فضای مجازی

4-9-1-6  مسایل فقهی مربوط به فروش خدمات

)فــروش  مجــازی  فضــای  در  واســطه گری  بــه  مربــوط  فقهــی  مســایل    7-1-9-4
و…( ریحــون  اســنپ،  ســرویس، 

کاالی مجازی 4-9-1-8  مسایل فقهی مربوط به 

4-9-1-9  درگاه های خرید و فروش مجازی

4-9-2  مبحث دوم: مالکیت در فضای مجازی 

4-9-2-1  مالکیت شبکه ی اجتماعی

4-9-2-2  مالکیت یک هویت مجازی حقیقی

4-9-2-3  مالکیت یک هویت مجازی غیرحقیقی

گروه ها، شبکه ها یا رسانه شبکه های مجازی 4-9-2-4  مالکیت محتوا در 

گروه های مجازی 4-9-2-5  مالکیت 
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4-9-2-6  مالکیت بنگاه سخن پراکنی

4-9-2-7  مالکیت رسانه ی مجازی

کمپین 4-9-2-8  مالکیت چالش، پویش، پایش، 

4-9-2-9  مالکیت در فضای تاریک وب

4-9-2-10  مالکیت دامنه )آدرس(
ــا  ــی ی ــرویس های مجان ــت س ــد آن )مالکی ــل و مانن گ، ایمی ــال ــت وب 4-9-2-11  مالکی

پولــی از ســایت اصلــی(

4-9-2-12  مالکیت فضا و هاستینگ

4-9-2-13  قاعده ی ید در فضای مجازی و اشیاء مجازی

4-9-3  مبحث سوم: رمزارزها

4-9-3-1  احکام معامله یک رمزارز

4-9-3-2  احکام فعالیت در حوزه پشتیبانی سخت افزاری رمزارز

4-9-3-3  ساختار رمز ارز مبتنی بر نظام اقتصاد اسالمی

4-9-4  مبحث چهارم: معامالت ارزی در فضای مجازی

4-9-4-1  بازار فارکس و تحلیل فقهی این فضا 

4-9-4-2  بازار باینری آپشن و تحلیل فقهی آن 

4-9-4-3  بازار مبادالت ارزی )exchange( در فضای مجازی

4-9-4-4  بازار معامالت ارز مبتنی بر شاخصه های اقتصاد اسالمی
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4-10  فصل دهم: حقوق و قضا در فضای مجازی

4-10-1  مبحث اول: جرم و مجرم در فضای مجازی

4-10-1-1  معیار جرم انگاری در فضای مجازی

4-10-1-2  مکان، معنا و شیوه ی تعمیم جرائم فضای حقیقی به فضای مجازی

4-10-1-3  جرایم ویژه ی فضای مجازی

4-10-1-4  معنا و امکان تنبیه و مجازات در فضای مجازی

گناهان مستحق حد و تعزیر در فضای مجازی 4-10-1-5  اعتراف به جرائم و 

کافی نتی کافی نت و جرائم  4-10-2  مبحث دوم: 
4-10-3  مبحث سوم: شهادت در فضای مجازی

4-10-4  مبحــث چهــارم: امضــا در فضــای مجــازی )ماننــد امضــای یــک قــرارداد 
یــا بیانیــه(

4-10-5  مبحــث پنجــم: قســم خــوردن در فضــای مجــازی و اقســام قســم »قســم 
ــی و ...« کلیک

4-10-6  مبحث ششم: حکم قضایی از طریق فضای مجازی 
4-10-7  مبحث هفتم: قمار اینترنتی

4-10-8  مبحث هشتم: هویت سازی هکرها
4-10-9  مبحث نهم: بزهکاری جنسی

4-10-9-1  خود اظهاری جنسی

کودکان 4-10-9-2  سوء استفاده جنسی از 
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کانال، شبکه یا صفحه جنسی 4-10-9-3  وب سایت، 

4-10-10  مبحث دهم: سرقت دیجیتالی

4-10-10-1  خودکنترلی ضعیف

4-10-10-2  سرقت حقوق معنوی آثار تولیدی

کپی و رایت   3-10-10-4

گذاری فایلهای اینترنتی 4-10-10-4  به اشتراک 

4-10-11  مبحث یازدهم: بزه دیدگان در فضای مجازی

کودک 4-10-11-1  بزه دیدگان نوجوان و 

4-10-11-2  بانوان بزه دیده

4-10-11-3  بزه دیدگان بدافزاری

4-10-12  مبحث دوازدهم: مسایل فقهی فیلترینگ

4-10-12-1  تحلیل فقهی مفهوم فیلترینگ

4-10-12-2  مبانی فقهی فیلترینگ

بــرای  فیلترینــگ  )ماننــد  مخاطــب  ویژگی هــای  از  ناشــی  فیلترینــگ    3-12-10-4
کشــور کــودکان یــا تحریــم یــک 

4-10-12-4  فیلترینــگ ناشــی از ویژگی هــای محتــوا )ماننــد محتــوای غیراخالقــی یــا 
ضدامنیتــی(

4-10-12-5  روش های فیلترینگ از منظر فقهی




