
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار
 

های حکمرانی عمیقًا یوهشیژه فناوری ارتباطات، ابعاد و وبهبا گسترش فناوری اطالعات و 
متأثر گردیده است؛ با پیوند سطوح مختلف اجتماعی در گستره جهانی، مفهوم مرز 

است و معنای قلمرو سرزمینی یک حاکمیت متحول گشته است  باختهرنگجغرافیایی 
و  شکلی مختلف اجتماعی در پرتو هاعرصههای ملی در یتحاکمی که اقتدار و اگونهبه

است و شاید بتوان ادعا نمود که این خصلت  شدهدگرگونی، کامالً اشبکه ساختار جامعه
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، بیشترین نقش را در پیدایش مفاهیمی نظیر ظرفیت 

 داشته است. 3و دولت مجازی 2، دولت شبکه1یمشخط
رو بایستی اوالً ینازاین شبکه برآمده از فاوا، شبکه اینترنت است، تربزرگدر عصر حاضر، 

ی امروز دانست و ثانیاً حکمرانی اینترنت اشبکهترین ظرف فناورانه جامعه یاصلاینترنت را 
المللی قلمداد نمود. این ینبی اصلی حکمرانی پیش روی حاکمان ملی و هاحوزهرا از 

                                                                 
1. Policy Capacity 

2. Net State 

3. Virtual State 
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توان در حکم مقام معظم رهبری جهت تشکیل شورای عالی فضای مجازی یمموضوع را 
 یگیری نمود:نیز پ

 آثار و اینترنت جهانی یشبکه یژهوبه ارتباطاتی و اطالعاتی هاییفناور فزاینده گسترش»
 در هدفمند و وسیع گذاریسرمایه لزوم و اجتماعی و فردی زندگی ابعاد در آن چشمگیر

 و کشورجانبه همه پیشرفت جهت در آن از ناشی هایفرصت از حداکثری گیریبهره جهت
 و ریزیبرنامه ضرورت همچنین و مردم گوناگون اقشار به مفید و گسترده خدمات ارائه

 کانونی ینقطه که کندیم اقتضا آن از ناشی هایآسیب از صیانتمنظور به مستمر هماهنگی
به وجود  کشور مجازی فضای در هماهنگی و گیریتصمیم گذاری،یاستس برای متمرکزی

 .«آید
 و متکثر اجتماعی تعامالت گیریشکل موجب اخیر هایدهه در مجازی فضای گسترش

 گوناگون تعامالت این. است شده ارتباطات و اطالعات فناوری بستر در هاانسان متنوع
 ایجاد ارتباطاتی و اطالعاتی هایشبکه بستر در را مختلفی اجتماعی نظامات تدریجبه

فرهنگی،  مسائل حقوقی، جدید، اجتماعی نظامات این در هاانسان مجازی زیست. اندکرده
 را جوامع آن حکمرانیتبع  بهاست و  داده قرار ایشان روی پیش ... در سیاسی و اقتصادی،

 که است پیچیده و جدید شاخه یک مجازی، فضای حکمرانی. متحول کرده است نیز
 چون مختلفی یهادر برگرفتن جنبه و گسترده ابعاد بودنش، ایرشتهیانم به آن پیچیدگی
 مسائل تدوین و یبندطبقه لذا گردد؛یبرم غیره و سیاست حقوق، فرهنگ، اقتصاد، فناوری،

رو فصل ینازا .گردد واقع مؤثر آن فهم تسهیل جهت در تواندیم مجازی ی فضایمشخط
شود یمی فضای مجازی آغاز مشخطزیرساختی ـ  اول این مجموعه، با بررسی مسائل فنی

حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و _ م تا چهارم، مسائل حوزه نظامات اجتماعیو در فصول دو
 شود.یمارائه _ اجتماعی

 هدف اجرا شد: دواین طرح پژوهشی با 
به بعد،  1691در سیر پیدایش و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، از دهه  .أ

 توان هر دهه را نقطه تمرکز بر یک مسئله اساسی دانست:یمتقریباً 

 هاپردازندهکمک به پردازش مغز انسان و تمرکز بر سایبرنتیک و  -1
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 با هم و پیدایش شبکه افزارهاسختتعامل  -2
ی هازبان، منطق و افزارهانرمو تمرکز بر  افزارهاسختتسهیل تعامل انسان با  -3

 نویسیبرنامه
 ی اجتماعیهاشبکهی تحت شبکه و پیدایش افزارهانرمبا هم و توسعه  هاانسانتعامل  -4
یری جهان مجازی )فضای گشکلنهادینه شدن تعامالت اجتماعی بر بستر شبکه و  -5

 مجازی(؛
ی گوناگون علوم اجتماعی دروسی پیرامون هارشتهرغم اینکه در برنامه درسی یعلمتأسفانه 
دهه شود، مربوط به سه چهار یموجود دارد، اما عمدتًا آنچه تدریس  افزارنرمرایانه و 

شود و یا در بهترین یمفارغ از شبکه بحث  افزارنرمو  افزارسختگذشته است، یعنی یا از 
دغدغه  آنکهحالگردد، یمبا رویکرد مهارتی تدریس  همآنی تحت شبکه افزارهانرمحالت، 

ی برسیم که در علوم انقطهو وجهه همت پژوهشگران این طرح آن است که روزی به 
ث ناظر به دوره پنجم طرح و تدریس گردد، به این معنا که دانشجویان اجتماعی ما، مباح

ی مختلف علوم اجتماعی، مسائل تخصصی رشته خود را که برآمده از فضای هاحوزه
بر بستر شبکه است، بیاموزند و به تعبیری دروس  هاانسانمجازی و تعامالت اجتماعی 

ارتقاء یابد. « حکمرانی فضای مجازی»مرتبط رایانه، از سطحی مهارتی به سطح مأموریتی 
 موضوعی که هدف اصلی مسیر این پژوهش بوده است.

و الزم است خواننده محترم  ماست های اصلیمأموریت یکی ازکه  دومهدف  .ب
ایجاد زبان مشترک براي ورود علوم اجتماعی به عرصه » داشته باشد،کافی توجه 

 گزارش است.« ادبیات ساده»و  «یارشتهمیان» و اقتضاء آن «فضاي مجازي است

فضای خود از « فنی و مهندسی»ارتقاء فهم  است که به دنبال یاخوانندهاین گزارش نه برای 
است،  اجتماعی علومی هارشتهکی از متمرکز بر یکه  یاخوانندهمجازی است و نه برای 

خصصین و و زبان مشترک میان مت و ایجاد فهمبرای پیوند  آغازین است یانقطهبلکه 
 .علوم مختلف اجتماعی و علوم فنی و مهندسیکارشناسان 

از اعتماد جناب آقای دکتر لطیفی ریاست محترم دانشکده معارف  دانیمیمدر پایان الزم 
هم از جهت فرصتی که برای  ؛تشکر نماییم اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق
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ی رشد و هابرنامهتدریس این محتوا فراهم آوردند و هم از جهت حمایت ایشان در قالب 
 توسعه که منجر به تدوین و تنظیم محتوای این طرح شد.

این طرح آموزشی و پژوهشی با حمایت جناب آقای دکتر جوانعلی آذر، عضو محترم 
 ؛، به ثمر رسیده استمدیریت دانشگاه امام صادق علمی دانشکده معارف اسالمی ویئته

استاد ارجمندی که در مسیر رشد دانشجویان، از هیچ کوششی فروگذار نیست و یقین دارم 
که در آینده نیز اهتمام و دقت نظر ایشان، راهنمون و مشوق دانشجویانشان در مسیر 

 جمهوری اسالمی خواهد بود.« حکمرانی فضای مجازی»مأموریتی 
گذشته و  سال یی است که در یکهاپژوهشها و یتحماشتوانه علمی این طرح، حاصل پ

صورت گرفته است.  ی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادقمشخطدر هسته 
 آن سبب به رشد مرکز محترم نیمسئول و دیاسات از میبخواه آنکه از شیب است سزاوار

 تشکر آوردند، فراهم مرکز یفضا در ستنیز یبرا که یفرصت از م،یینما تشکر هاتیحما
 و مهم است یتیمأمور ،یاسالم انقالب یبرا «مسئله حل» آموخت، ما به که یستنیز م؛یینما
 مانهیصم رونیازا. مؤثرتر و است ترمهم مراتببه «مسئله حل یبرا یسازتیظرف» اما ر،یخط

 استاد) یامامسید مجتبی  دکتر یآقا جنابمصباح الهدی باقری و  دکتر یآقا جناب قدردان
 .میهست حسن سعدآبادی یآقا جنابو  (هسته

پژوهش، طبیعی است که خواننده محترم با نقایص و خطاهای  گروهرغم کوشش بسیار یعل
یژه گستره این طرح ناشی از میان رشتگی آن و بضاعت اندک وبهاحتمالی مواجه شود، 

داریم تا نقایص احتمالی را به تقاضا  لذاپژوهش، این احتمال را خواهد افزود.  گروهعلمی 
 های بعدی یاری فرمایید.یرایشوارسال فرموده و ما را در تکمیل  info@cpolicy.irآدرس 
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