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Abstract
The main actor in the creation of a new Islamic civilization is "man"
and what happens from zero to one hundred in civilization is for man
and in order to create the conditions for his growth and excellence.
On the other hand, today, cyberspace has entered most areas of
human life as a meaningful and effective space on human lifestyle.
From an educational perspective and with the focus on "human
upbringing"; We can classify the transcendent process of the
realization of the "new Islamic civilization" into three stages: "human
building ", "society building" and "ummah building". Then, identify
the "positive" or "negative" or "dual" educational effects of
cyberspace on these three stages. The article, with documentary and
descriptive-analytical methods, seeks to answer the following
questions: What are the educational impacts and outcomes of
cyberspace in the realization of the new Islamic civilization and how
can it be identified? For this, in the findings section, first a matrix is
proposed to identify the impacts and outcomes of cyberspace in the
realization of modern Islamic civilization and then based on the
proposed matrix, eight positive educational impacts and outcomes,
nine negative and four dual impacts and outcomes has been identified.
Keywords: New Islamic civilization, Cyberspace, Educational
outcomes, human building, society building, ummah building,
civilization building.
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تأثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی
در تحقق تمدن نوین اسالمی
علی زرودی* 1

تاریخدریافت 1311/11/24:
تاریخپ یرش1311/15/13:

دکتر محمدرضا برزویی** 2
چکیده 

استوآنچهکهازصفرتاصددرتمدنسازیاتفاق

کنشگراصلیایجادتمدننویناسالمی«،انسان»
می افتد،برایانسانودرجهتایجادبسترهایرشدوتعالیاوست.ازطرفیامروزهفضایمجازیبه

عنوان فضایی معنابخش و مؤثر بر سبک زندگی انسان ،در اغلب عرصههای فیزیکی حیات انسانی
ورود کرده است .از منظر تربیتی و با محوریت «پرورش انسان»؛ میتوانیم فرایند تعالیبخش تحقق
انسانسازی»« ،اجتماع سازی» و «امت سازی» تعریف
«تمدن نوین اسالمی» را شامل سه مرحلهی « 
کنیم.سپا،تأثیراتتربیتیِ«مثبت»یا«منفی»ویا«دوگانه»فضایمجازیرابراینسهمرحله،احصاء
کنیم.معالوصفمقالهحاضر،ازنوعاکتشافیبودهوبارویکردکیفیوروشتوصیفی-تحلیلی،به
دنبالپاسخبهاینسؤاالتاستکه؛تأثیراتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننوین
اسالمی چیست و چگونه قابل شناسایی است؟ بدین منظور ،در قسمت یافتهها ،ابتدا مدلی برای
شناساییتأثیراتوپیامدهایفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیپیشنهادشدهاستوسپا
مبتنیبرمدلپیشنهادی،هشتتأثیر وپیامدمثبتتربیتی،نُهتأثیر وپیامدمنفیتربیتیوچهارتأثیر و
پیامددوگانهتربیتیشناساییشدهاست .



سازی،اجتماعسازی،


تمدننویناسالمی،فضایمجازی،پیامدهایتربیتی،انسان
واژگان کلیدی :
سازی،تمدنسازی .
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مقدمه
«اسالم» فی نفسه یک «تمدن» نیست؛ بلکه تمدن یک پدیده انسانی است .اسالم
یسازد ،بلکه این
تمدنسازی دارد ،اما خود تمدن نم 
اگرچه در ذات خود قابلیت  
یگیر و به کمک دستورات اسالم تمدن
انسانها هستند که با کار و تالش پ 

گراصلیدرتمامیابعادتمدنسازی،انساناست؛وآنچه


درواقعکنش
یسازند.
م
که از صفر تا صد در تمدنسازی اتفاق میافتد ،برای انسان و در جهت ایجاد
بسترهایرشدوتعالیانساناست .
فضایمجازی،امروزفراتر ازیکرسانهیافناوری است.فضایمجازی،در
حال ورود در همه عرصههای فیزیکی زندگی انسانی است .اغلب فعالیتهای
روزمرهانسانی،بافضایمجازیگرهخوردهاست.امروزهفضایمجازی،بهیک
ایکهانسانمیسازد،دربستراین

فضایزیستنتبدیلشدهاست.بسیاریازمعانی
فضا ساخته میشوند و این فضا ،نقش برجستهای در تنظیم سبک زندگی انسان
دارد .
فضایمجازیعالوهبرتأثیراتبنیادیندرمعنابخشیومعناسازیوهمچنین
سبکزندگیانسان،درحوزههایمهممختلفیهمچونسیاست،اقتصادواجتماع

تأثیرگ ار است .شرکتهای برتر فضای مجازی که عمدتا آمریکایی هستند،

میتوانند با حکمرانی و سیاستگ اری کشورها رقابت کرده و آنها را محدود

کنند .این پدیده ،از مهمترین تأثیرات فضای مجازی در حوزه سیاست به شمار
میآید .

درحوزهاقتصاد،فضایمجازیمیتواندباعثگسترشکسبوکارهاوایجاد
مشاغل جدید شود و در حوزه اجتماع نیز میتواند باعث افزایش همبستگی
اجتماعیویاافزایشدوقطبیهاشود .

از جمله تأثیرات و پیامدهای فضای مجازی که میتواند برای تمدنها داشته
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باشد ،تأثیر ات و پیامدهای تربیتی است .در این مقاله ،با توجه به اهمیت فضای
جازیوحوزهتربیتدرتمدنسازی،تأثیراتوپیامدهایتربیتیفضایمجازی

م
درتحققتمدننویناسالمیبررسیمیشود .
سؤاالتاینمقالهعبارتنداز :
باچهمدلیمیتوانتأثیراتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدن

-1
نویناسالمیراشناساییکرد؟ 
-2تأثیراتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیچیست؟ 
روشهایاستفادهشدهدراینمقالهیاکتشافیوکیفی،روشاسنادیوتوصیفی-

تحلیلیاست.درقسمتیافتههایپژوهش،ابتدامدلیبرایشناساییتأثیراتارائه

میشود و سپا مبتنی بر مدل پیشنهادی ،به شناسایی تأثیرات و پیامدها اقدام

میشود .

.1مفاهیم
.1-1تأثیر و پیامد
«تأثیرات »  1در واقع اثراتِ بلندمدتِ مثبت و منفی ،بر گروههای جمعیتی قابل
شناسایی،کهبهوسیلهیکفعالیتسازمان،بهطورمستقیمیاغیرمستقیم،خواسته
یا ناخواسته ایجاد میشوند .این اثرات میتوانند اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی،
نهادی ،زیست محیطی ،تکنولوژیک و ...باشد« .پیامدها » 2اثرات کوتاهمدت و
میانمدتِخواستهشدهیاتحصیلشدهیِخروجیهای3یکفعالیتسازماناست.

(گروهتوسعهمللمتحد،2113،4نقلازامامی،1319،ص .)73
کوتاهمدت ،میانمدت یا
بنابراین در این اثر ،تأثیرات تربیتیِ «مثبتیا منفی» « ،
.................................................................................................................................................................
Impacts.

1
2

Outcome.
3
Outputs.
4
UNDG (United Nations Development Group).
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بلندمدت»«،خواستهیاناخواسته»و«مستقیمیاغیرمستقیمِ»فضایمجازیبرتحقق
تمدننویناسالمی،مدنظرخواهندبود .
.1-1تربیت
معنایتربیتازقدیمیترینآثارتاجدیدترینآنها،تقریباثابتاستوبرزدودن

اخالقناپسند (غزالی)،ایجاد کماالت عقالنی توسطمعلم (سعدی) و رسیدن به
ارزشهایواالیانسانی(نقیبزاده)داللتدارد(توسلی،1312،ص.)145ازنظر

عالمانقدیم،شخصتربیت یافته،فردیاستکهفضیلت،دراوملکهشدهاستاما

درنظراندیشمندانغرب،تربیتصرفاپرورشاستوآنرابیشترپرورشنیروی
قلوارادهاخالقیدانستهاند(میرزامحمدیورسولی،1331،ص.)11درتربیت

ع
سکوالر ،حتی از تعالیم دینی به ویژه در برنامه درسی غفلت میشود (توسلی،
 .)1312
کسانی که به جنبههای فردی تربیت توجه میکنند ،آن را تالشی برای غنی
کردن تجارب فردی انسان و شکوفایی استعدادهای او میدانند و کسانی که به
ورزند،آنراوسیلهایبرایاجتماعیساختن


هایاجتماعیتربیتاهتماممی

جنبه
انسانمیدانند(میرزامحمدیورسولی،1331،ص .)1

اما حقیقت تربیت با شکوفاشدن استعدادهای خاص انسان مرتبط است.
« حقیقت تربیت ،شکوفا شدن انسانیت و مرتبط شدن انسان به حقیقت خودش
است.درتربیت،آزادسازیانرژیمتراکممطریاستیعنیاستعدادانسان،بالفعل
شود»(حائریشیرازی،1317،ص .)34
آنچهکهدرتربیتبسیارمهماست،ایناستکهتربیت،یکتعاملاستیعنی
انسان دارای عاملیّت است .عاملیت انسان ،سه زیرساخت دارد-1 :زیرساخت
شناختی-2،زیرساختانگیزشیو-3گزینشوارادهانسان.پادرتربیت،نباید
شناخت افراد ،امیال (گرایش های) افراد و اراده (تصمیم و اختیار) افراد نادیده
332

تأثیرات و پیامدهاي تربیتی فضاي مجازي در تحقق تمدن نوین اسالمی

گرفته شود (باقری ،1315 ،صص  .)191-151همچنین تربیت (ربوبی شدن) هم
شاملتعلیماستوهمشاملتزکیه(باقری .)1313،
.1-9فضای مجازی
یونا شکرخواه ( )1311در کتاب «واژه نامه ارتباطات» برای واژه سایبراسپیا1
(اتصالکامپیوترومغز)تعریفزیرراآوردهاست :

«این عبارت از رمان معروم نورومانسر2اثر ویلیام گیبسون3که در سال 1134
دههایاستخراجشدهاز
منتشرشداقتباسشدهاستوبهمعنیعرضهگرافیکیدا 
هر رایانه در نظام انسانی است .این واژه امروز معنای عصر اطالعات ،سرزمین
ها،فضایاینترنتوفضایحاصلازشبکههای


ها،عصراتصالمغزهاورایانه

رایانه
رایانه ایرابهخودگرفتهاست.ویلیامگیبسوندرکتابخودازکلمهماتریکا4
برایتوصیفو اژهسایبراسپیااستفادهکردوهمینکلمهبعدهابهنامیکفیلم
تبدیلشد،فیلمیکهمثلرمانسایبراسپیاروایتگرجامعهایبودکهانسانهایش

باخطوطنامرئیبههممتصلشدهاندورایانههااطالعاتموجوددراینفضارااز

هر نقطهای به نقطه دیگر منتقل میکنند و این فضای پیچیده در واقع بازتاباننده
شبکه اینادیدنیازخطوطاستکههمارتباطاتفردرابادیگرانوجهانخارج

برقرار میسازد و هم ضروریات و نیازهای زندگی انسانها را تأمین میکند»
(شکرخواه،1311،ص .)53
فضایمجازییافضایسایبری،متفاوتازفضایفیزیکیپیشازخودبودهو
حاصلجمعزمان،مکانوروابط انسانی است.اینفضادریکفضایحقیقیاز
گیردکهبهدلیلویژگیهایارتباطی


هابایکدیگروبااشیاءشکلمی

ارتباطانسان
.................................................................................................................................................................
1

Cyberspace.
Neuromancer.
3
William Gibson.
4
Matrix.
2
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آن شامل قابلیتهای تولید ،ذخیرهسازی ،پاالیش ،پردازش و توزیع اطالعات در
هاومکانها،باویژگیقابلیتتحرکوهمچنینامکانتکثرهویتیقابل


همهزمان
توجهمی باشد.بهعبارتیفضا،بسیارانتزاعیترازمکانبودهونوعیخالءاست

کهدرهمهجاوجودداردونهتنهامرزپ یروقابلکنترلوتحدیدنیستبلکه
مرکزیخاصنیزنداشتهوبهنامتناهیبودنگرایشدارد(فیروزآبادی،1319،ص
 .)12
بامطالعهسند«الزاماتحاکمبراینترنتاشیاءدرشبکهملیاطالعات»مصوب
جلسه  53شورای عالیفضای مجازیمورخ  31مهر ،1317متوجهمیشویمکه
اینترنت اشیاء نیز پدیدهای جدید در فضای مجازی است« :گسترش کاربردهای
فضایمجازیوپیشرفتفناوریهایمرتبطبااینحوزه،مختصاتفعلیفضای

مجازیرامتأثرازسهرکننوظهور«کالنداده»«،هوشمندسازی»و«ارتباطاتاز
نوعماشینی» نمودهاست.فضایمجازیبامختصاتجدید،عالوهبرانسان،اشیاء
رانیز در دامنه کاربران خود قرار داده و امکان توسعه کاربردهای ارتباطی را که
پیشترص رفادرمحدودهانتقالپیاممیانفرستندهوگیرندهشناختهمیشدندبه
هاوارتباطاتانسانهااز


کاربردهایمتنوعیهمچونمدیریتفرآیندها،نیازمندی
طریقبهکارگیریهوشمندانهاشیاء،ارتقاءدادهودامنهاثرگ اریناف تریراشامل
شدهاست .»....
بنابراین در یک جمعبندی میتوان گفت که فضای مجازی ،قلمرو و محیطی
انتزاعی ،غیرجسمی ،رقومی (دیجیتال) ،نامتناهی و بدون مرکز ،از ارتباطات
اجتماعیِتعاملیِانسانهابایکدیگروبااشیاءبهصورتفرامکانوفرازماناست .
.1-4تمدن
اندیشمندانبسیاریتاکنونتمدنرابهعنوانسطحتحلیلتحوالت اجتماعیدر
نظر گرفته اند .این نوع مطالعات از نظر هویتی و جغرافیایی ،تحوالت تمدنی را
334

تأثیرات و پیامدهاي تربیتی فضاي مجازي در تحقق تمدن نوین اسالمی

گسترده ترینسطحتحوالتاجتماعی(هانتینگتن)ومفهومتمدنرامناسبترین

واحد مطالعه برای تاریخ (سوروکین) دانستهاند .از همین رو هانتینگتون به دنبال
افرادی همچون توین بیاما با رویکردی متفاوت ،مطالعات آینده بر مبنای واحد
تمدنی را روشی مؤثر در شناخت تحوالت پیشرو دانسته است (بابایی،1319 ،
صص .)117-119
پدیدهایمتشکلازهمهرویدادهایاجتماعی،سیاسی،اقتصادیو
تمدنراباید 
میدهد.اینتصورازتمدن،
فرهنگیدانستکهدرطولتاریخمجموعهانسانیرخ 
میشود .مبحث تمدن دارای هویت
باعث فهم هر تحولی در جامعه انسانی  
فراتاریخیاستوجداازتحوالتاجتماعیتاریخیاست(خرمشاد1333،نقلاز
گرجی.)1314،
انسانها
در میان اندیشمنداناسالمی ،عالمه جعفریتمدنرا تشکل هماهنگ  
گروههای جامعه در
در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همه افراد و  
انسانها در همه ابعاد مثبت تعریف کرده است
پیشبرد اهدام مادی و معنوی  
(جعفری1351،نقلازفرزانه،خیاطوصفرپور،1317،ص .)171
«مالکبننبی»()1کهازاندیشمندانمعاصرالجزایریاست«،انسان»«،خاک»و
هاییکتمدنمعرفیمیکند(بننبی،نقلازبابایی،1313،ص

«زمان»را 
سازه
.) 277ازنظروی،برایایجادوتحصیلتمدنبایدانسانعوضگرددوعقالنیت
و فرهنگ وی تغییر کند تا بتواند تمدنی را طراحی و تأسیا کند .از مجموعه
عناصرسهگانهکهمطریشد،عنصرانسانیدرشکلگیریتمدن،نقشینخستین
ومهمدارد.اینانساناستکهتفکردینیراقبولمیکندوآنگاهآنراباعنصر

زمانوطبیعت(خاک)مرتبطمینمایدودرآنهماهنگیوانسجامالزمرابرای

بندیتمدنفراهممی آورد.بننبیباایندیدگاه،وضعیتتمدناسالمیدر


صورت
ماندگیتمدنیرانهاسالم ،بلکه


کندوعللعقب

اسیمی
جهانمعاصرراآسیبشن
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عاملانسانیمی داند.ویباتوجهبهعواملسهگانهفکری،عملیواقتصادیدر

جهانجدید،حلمشکالتتمدنیرادرحلمشکالتفکری،فرهنگی،عملیو
اقتصادی می داند .در نگاه بن نبی ،قیمت خاک در جامعه نیز منوط به قیمت و
ارزشمالکآنزمیناستواینمربوطبهانسانوفضایفرهنگیحاکمبرجامعه
میشود که آدمی آنچه خداوند برای او قرار داده است ،استکشام کند و قدر و

قیمتآنرابداند(بابایی،1313،ص .)277
.1-9تمدن اسالمی
میکندوآنرادر
بننبیدرصورتبندیتمدنبرمقولهاخالقتأکید  

مالک
کناردینامریضروریدرترکیبعواملسهگانهتمدنیمیداند.ازنظربن

نبی،عواملتمدنیدرهرشرایطیقابلتحصیلاست؛لکناشکالدررشتهای
استکهبتوانداینعواملرابهیکجهتوهدممشخصسوقبدهد.بن
نبی منتقد تمدن غرب بود و آن را به رغم داشتن نظام دموکراتیک ،تهی از
شرایط مساوی و عادالنه میداند .وی با توجه به این خالء ،جدایی دین از
داند؛زیرا اصوالآنجاکه
دولت(سکوالریسم)راسیاستیناموفقدر غربمی 
دینازدولتجدامیافتد،دولتازکارکردهایاجتماعیوتمدنیدینمحروم
میماند(بابایی،1313،صص .)234-235

بننبیوظیفهورسالتمسلمانراچنینتعریفمیکند :

« اوالخودرابهسطحتمدنوحتیباالترازآنبرسانیدوسپابامبنایاصیل
اعتقادیخود  ،تمدنرابهمرحلهتعالیروحیوفکریوخدااندیشیبرساندو

یکتمدنخداییوپیشرفتهپیریزد.تعالیاینچنینتمدن ،جزبراساسخدا

اندیشیوتوحیدامکاننمیپ یرد.مسلمانیکهبرایپیریزیچنینبرنامهایقد

میافرازدوعمالواردمعرکهشدهوتخیالتواهیرادورمیریزد،انسانیاستکه

همعصرمردماست؛گواهاستوبابرتراندیشیومنشگواهراستین،راستگویی
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آگاهانه و بیداری نسبت به مسئولیت گواهی ،به نقش خود وجهه انقالب تکامل
آفرینمی بخشد.هرگاهچنینمسلمانیبااینصفاتدرچهرهانسانمتمدنمعاصر

نمایانشودوتمدنشرابابعدیکهاسالمبهنامبعدآسمانیآورده،تکمیلنماید،
هاهمگیبهمرحلهتعالیوتقدسمیرسندووجودکهدردوقرن


آنگاهتمدن
گ شته ،خصوصااینقرنتعالیوقداستخودراگمکردهاست،باردیگربهآن
نیل می یابد؛ زیرا تعالی تمدن مربوط به خدا و در حوزه توحید است که از آن
سخنمی رودوتمدنبدونخداقداستوتعالینخواهدداشتوهیچچیزیجز

راپرکندوباردیگرتمدنهارابهمرحله

بعدخدایینمیتوانداینخألدرونی
کمالرساند»(بننبی،نقلازبابایی،1313،ص.)235
بر این اساس ،تمدن اسالمی در نگاه بن نبی؛ در نتیجه کنش و واکنش میان
یآید.اما
کسو،وانسانباآبوخاکازسویدیگربهوجودم 
وحیوانسانازی 
تحقق این امر نیازمند درک حقیقت اسالم است .اسالم دربرگیرنده اصول
مکانهاست؛ مشکل در تفسیر نادرست اسالم و
زمانها و  
قانونگ اری برای همه  

عدم اهتمام به مسئله تحول و پیشرفت است .اسالم دینی است پویا که منجر به
مدنیت میشود ،اما فهم غلط از آن منتهی به جاهلیت خواهد گردید (سمحرانی،
نقلازالویریومهدینژاد .)1312،
تمدناسالمی،تمدنیاستکههمهمؤلفههایآنبرمحوردیناسالماستو

ل ادارایآغازوانتهااست.تمدناسالمی،مجموعهافکار،علوم،هنرهاوصنایع
استکهباالهامازتعالیماسالموتوسطمسلمینپدیدآمدهاست.تمدناسالمی،
هاواندوختههایمادیومعنویاستکهانسانرابهسوی


یازساخته
مجموعها

کمالمادیومعنویسوقمیدهدبنابراینتمدناسالمی،تمدنیکملتیانژاد
نیستبلکهتمدنملتهایمسلماناست(فرزانهوهمکاران،1317،صص-171

 .)131
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آغازایجادتمدناسالمی،همزمانباظهوراسالماست.تحققتمدناسالمی،از
اهدامکلیدیمطریشدهدرآموزههایاسالماستکهحرکتبهسمتتحققآن،

اززمانبعثتپیامبر(ص)آغازشدهاست.درسالهایآغازاسالم،اینتمدنرو

به  رشد و شکوفایی بوده است اما برخی عوامل بیرونی و درونی ،باعث کندی
حرکتوبهتاخیرافتادن دستیابیبهتمدناسالمیویاانحرامتمدنازمسیرخود
شده است (عارفی ،1317 ،ص  41و جمشیدیراد و ادیب بهروز ،1313 ،ص
 .)113
مالکبننبیبرخالمدیدگاهافرادیمانندسیدقطب(،)2معتقداست«اسالم»
فینفسهیک«تمدن»نیست؛بلکهاسالم«وحی»ایاستکهازآسماننازلگردیده
است ،اما تمدن یک پدیده انسانی است .اسالم اگرچه در ذات خود قابلیت
انسانها هستند که با کار و
یسازد ،بلکه این  
تمدنسازی دارد ،اما خود تمدن نم 

یسازند.در دوره نخستین تمدن
یگیر و به کمک دستورات اسالم تمدن م 
تالش پ 
اسالمی دو عامل اساسی در پیدایش آن مؤثر بوده است:نخست ،اندیشه اسالمی و
دیگری انسان مسلمانی که سند عینی و محسوس این اندیشه است .بنابراین،
پیدایش تمدن اسالمی و صعود و هبوط آن به وسیله فردی است که نمایندگی
اندیشهاسالمیرابرعهدهدارد،بهایناعتبارکهسندمحسوسایناندیشهبهشمار
شدهایاستکهبه صورت اصالت عینی
نازل 
به مثابهوحی 
یرود.اندیشهاسالمی 
م
و حقیقت مطلق متجلی شده است.ارسال این اندیشه از ناحیه خداوند است ،اما
محور تمدن ،انسان مسلمانی است که سند این اندیشه در مسیر تاریخ به شمار
نقلازالویریومهدینژاد .)1312،

یرود(مسقاوی،
م
-1-1تمدن نوین اسالمی
قرناخیروبهویژهانقالباسالمیایران،نقطهخیزشجدیدیبرایتمدناسالمی
بهشمارمیآید(عارفی،1317،ص)41وطلیعهتمدن نوین اسالمیاست.تمدن
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نوین اسالمی ،ریشه در سیره پیامبر (ص) دارد (جمشیدیراد و ادیب بهروز،
 .)1313در عصر حاضر ،با ایجاد انقالب اسالمی (با رویکردی دینی و با آرمان
سعادتانسان)مجدداحرکتیآغازشدکهدرنگاهکالنمیتوانآنراادامهبعثت

پیامبر (ص) و حرکتی تاریخی در مسیر احیای تمدن اسالمی در نظر گرفت،
چنان کهمقاممعظمرهبری،آرمانانقالباسالمیراایجادتمدننویناسالمی
هم 

معرفیمیکند(وجدانی،1313،ص .)131

درنگاهمقاممعظمرهبری،پیشرفتهمهجانبه،همانتمدننویناسالمیاست

که هدم مردم و انقالب است و این تمدن ،دارای یک بخش سختافزاری
(ابزاری)ویکبخشنرمافزاریاست :


«ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی نوین اسالمی بگیریم -
باالخرهیکمصداقعینیوخارجیبرایپیشرفتبامفهوماسالمیوجوددارد؛
اینجوربگوئیمکههدمملتایرانوهدمانقالباسالمی،ایجادیکتمدننوین
اسالمیاست؛اینمحاسبهیدرستیاست -اینتمدننویندوبخشدارد:یک

بخش،بخشابزاریاست؛یکبخشدیگر،بخشمتنیواصلیواساسیاست.
بخشابزاریعبارتاستازهمینارزشهائیکهما

بههردوبخشبایدرسید....
امروز به عنوان پیشرفت کشور مطری میکنیم :علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست،
اقتصاد،اقتدارسیاسیونظامی،اعتباربینالمللی،تبلیغوابزارهایتبلیغ؛اینهاهمه

بخشابزاریتمدناست؛وسیلهاست....امابخشحقیقی،آنچیزهائیاستکه
متنزندگیماراتشکیلمی دهد؛کههمانسبکزندگیاستکهعرضکردیم.

این،بخشحقیقیواصلیتمدناست؛مثلمسئلهیخانواده،سبکازدواج،نوع
،مسئلهی

مسکن،نوعلباس ،الگویمصرم،نوعخوراک،نوعآشپزی،تفریحات
خط ،مسئلهی زبان ،مسئلهی کسب و کار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در
دانشگاه،رفتارمادرمدرسه،رفتارمادرفعالیتسیاسی،رفتارمادرورزش،رفتار
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مادررسانه ایکهدراختیارماست،رفتارماباپدرومادر،رفتارماباهمسر،رفتار

مابافرزند،رفت ارمابارئیا،رفتارمابامرئوس،رفتارماباپلیا،رفتارمابامأمور
دولت ،سفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار ما با دوست ،رفتار ما با دشمن،
رفتارمابابیگانه؛اینهاآنبخشهایاصلیتمدناست،کهمتنزندگیانساناست

...اینهمانچیزیاستکهدراصطالیاسالمیبهآنمیگویند:عقلمعاش.خب،
یبخشنرمافزاریتمدنبهحسابآورد؛وآنبخش

میشوداینبخشرابهمنزله

اول را ،بخشهای سختافزاری به حساب آورد .اگر ما در این بخشی که متن
زندگی است ،پیشرفت نکنیم ،همهی پیشرفتهائی که در بخش اول کردیم،
کند؛نمیتواندبهماامنیتوآرامشروانیببخشد؛همچنان

نمیتواندمارارستگار

(وبسایتدفترحفظونشرآثارآیت اهلل
کهمیبینیددردنیایغرب نتوانسته ».

خامنهای،بیاناتدردیدارجواناناستانخراسانشمالی23،مهر.1)1311
.1مطالعات نظری
.1-1تربیت
.1-1-1اهداف تربیت
اگرهدمکلیترب یتراپرورشسرمایهانسانیتمدناسالمیبدانیم،اهداممیانی
برایرسیدنبهاینهدمکلیعبارتنداز :
 .1پرورشخداباوریوخدامحوری
 .2تقویتاعتمادواتکاءبهخداوند
 .3پرورشعزتنفاوخودباوری
 .4تقویتروحیهجدیت،مجاهدتونشاطروحی
 .5پرورشاخالقی
.................................................................................................................................................................
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252.
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 .9پرورشجسمی
 .7پرورشعلمی
 .3پرورشحرفهایجهتاعتالیاقتصادی
 .1پرورشواعتالیمدنی
 .11پرورشفرهنگی-سیاسی(وجدانی.)1313،
.1-1-1ابعاد تربیت
با توجه به اهدام میانی تربیت ،میتوان هشت ساحت یا بعد را برای تربیت
شناسایی کرد .در واقع انسان دارای ساحتها و ابعاد گوناگونی است که برای
رسیدن به کمال مطل وب ،الزم است همه ابعاد خود را پرورش دهد (وجدانی،
.)1313اینابعادعبارتنداز :

شکل( .)1ابعاد تربیت

(وجدانی )1313،
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انسانبایدبهابعادتربیتیخود،بهصورتهماهنگتوجهکند،یعنینبایدصرفا
رویبخشمحدودیازابعادمتمرکزشودوازسایرابعادغفلتکند.شهیدمطهری
(ره) نیز در تعریف انسان کامل ،او را فردی تعریف میکند که استعدادها و
ارزش هایانسانیدراوبهصورتمتوازنوهماهنگرشدکردهاست :


«انسان کامل انسانی است که استعدادها و ارزشهای انسانی در او به طور
هماهنگ و متوازن رشد کرده باشد؛ یعنی انسان آن وقت کامل است که فقط به
سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل
نگ اردوهمهرادریکوضعمتعادلومتوازن،همراههمرشددهد.قرآنازچنین
یکند .ارزشهایی مانند عبادت ،خدمت به خلق ،آزادی،
انسانی تعبیر به «امام» م 
عشق و ...گاه در وجود انسانهایی به صورت منفرد و به شکل افراطی ظهور
یکند؛یعنیمثالًممکناستکسیبرایخدمتبهخلقاهمیتزیادیقائلباشد
م
اما به عبادت چندان اهمیتی ندهد و بالعکا .این گونه بودن به معنی رشد
ناهماهنگ و نامتوازن ارزشهاست ،در حالی که انسان کامل ه یا به تعبیر قرآن
ارزشهارادرحداعلی بهطورهماهنگدروجودخودتحقق
«امام»هتماماین  
بخشیدهاست(».وبسایتانتشاراتصدرا).1
.1-1-9زمینههای تربیت مطلوب
سازبراینظامتربیتیتمدنسازازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز :


اقداماتزمینه
 نگاهاجتهادیوعالمانهبهنظامتربیت 
آسیبشناسیدقیق 


 نیازسنجی
 پرهیزازتقلیدازغرب
.................................................................................................................................................................
http://motahari.org/index.aspx?pageid=127&newsview=58.

342

1

تأثیرات و پیامدهاي تربیتی فضاي مجازي در تحقق تمدن نوین اسالمی

 فضایعقالنیت،آزادیفکر،انتقادسالموعقلجمعی
تکیهبرحقایقواصالتهایجاودانهبشری


نظامسازی،قانوننویسیومدیریتدرست


 بهروزوپاسخگوبودن
 الگوسازی
 اصالی از باال و تقوای جماعت و امت (وجدانی ،1313 ،صص
 )141-131
.1-1فضای مجازی
همان طورکهدرقسمتمفاهیمبیانشد،فضایمجازی،قلمروومحیطیانتزاعی،

غیرجسمی،رقومی(دیجیتال)،نامتناهیوبدونمرکز،ازارتباطاتاجتماعیِتعاملیِ
انسان هابایکدیگروبااشیاءبهصورتفرامکانوفرازماناست.اولینقدمبرای

شناسایی تأثیر ات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تمدن اسالمی ،شناسایی
ها،ابعادومؤلفههایفضایمجازیاست .


ویژگی
.1-1-1ویژگیهای فضای مجازی
توانویژگی هایفضایمجازیرا،جزئیترازتعریفذکرشده،درجدولزیر

می
نمایش داد .البرزی دعوتی و کوهی اصفهانی ( 12 ،)1315ویژگی را به صورت
جمعبندی شده از منابع مختلف برای رسانههای جدید و فضای مجازی مطری

میکنندکهدرجدولزیربهصورتخالصهارائهمیشود :

جدول ( .)1ویژگیهای فضای مجازی
ردیف 

ویژگی 

1

تعاملی1بودن 

توضیحات 
اینفضامیتوانندپیامتولیدو

شکرخواهمعتقداستمخاطباندر
ارسالکنند(دوسویهبودنفضا)ل ا«کاربر»هستندیعنیهمزمانهر

.................................................................................................................................................................
Interactive
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کنندهپیامرادارند.مدیرانرسانههادر


کنندهوتولید

دونقشمصرم
فضایمجازی،بهراحتیوآنیازدیدگاهکاربرانخودآگاهمیشوند .

کندکهچندرسانهایبودناینفضا،اثربخشیوهمچنین


بیانمی
عاملی
2

چندرسانهای

شدن 

شدتدرگیرشدنرابهنحوچشمگیریافزایشمیدهد.اینفضامانند

رادیو،تلویزیونوکتابیکیادوحارادرگیرنمیکندبلکهبیشتر

حاهایانساندرگیرباآناستچنانکهانسانخودبخشیازاینفضا

میشودل ااثربخشیزیادیدارد .


3

قابلیت
دسترسیدائم 

لوچیعنوانکردهاستکهموانعفضایفیزیکی(زمانیومکانی)
وجودندارد.البتهدسترسیدائمبهفضاوهمهجاحاضربودنفضا،
هاییبرایکاربرانایجادمیکند .


مسائلوآسیب
بهدلیلتعاملیبودن(چونالزمهتعامل،اطالعیافتنفوریازبازخورد

4

آنیبودنو

طرممقابلوواکنشنشاندادنبهآناست)،آنینیزهستندوهر

سرعتباال 

لحظهمتناسبباشرایطکنونیکاربر،قابلچینش،تغییروبهروزشدن
هستند .

5

فرامکانیو
فرازمانی 

شکرخواهمعتقداستکهزمانومکانهردودرفضایسایبرنابود
شدهاند.فردبهمحضتماسبامنبعخبریدرجهانسایبر،در
مکانیقرارمیگیرد .


زمانیوبی

موقعیتبی
دراینفضا،تفرقوپراکندگیمخاطبانانبوهراشاهدهستیم.

9

هاینوین،اطالعاترابرایتکتکافرادارسالمیکندوافراد


فناوری
فردیشدن 
ددرنشرمیگیرند .

خودرانهبهصورتجمعبلکهبهصورتفر
هاینوینباکاربر،تماسمستقیمبرقرارمیکنندبهنحویکهفرد


رسانه
اطمینانمییابد،مخاطباینرسانهدقیقاخوداوست .


7

مستقیمبودن 

3

سیالبودن 

بیانمیکنندکهقابلیتمستقیمبودن،

ییان،فرهنگیوهادوینیا


خواجه
بهمدیررسانهاینامکانرامیدهدکهبادراختیارداشتناطالعات

کاملازتمایالتکاربر،بااودقیقوسنجیدهبرخوردکندبهنحویکه
ازاثرگ اریپیامبیشتریناطمینانراکسبکند .
بهعقیدهکاستلزوواینا،فضایحرکتِسریع،محلی-جهانیو
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فرامکانیوفرازمانی،عالوهبراینکهفردرادرفضایمجازیسیال
میکند،اطالعاتوجریاناطالعاترانیزسیالکردهاست.قدرت

زیادحرکت،بهفردامکانجریانداشتندراینفضارامیدهد.اصل

دراینفضا،حرکتاستوسکوناستثناءاست .
اندکهرسانههایکنونیدرحالتبدیلبه


مطریکرده
دهقانوکیقبادی
1

شخصی
سازی 1

سازیشدههستند.درنهایترسانههاتحتکنترل


هایشخصی

رسانه
گیرندوآنهاهموارهقادربهتنظیمرسانهبهشکل


کاربرانقرارمی
موردپسندخودهستند؛بنابراینشیوهدریافتپیامراخودکاربران
انتخابمیکنند .

العاتمیداند.

فرجلوتمرکززداییرایکیازپیامدهایفناوریاط
تجلیتمرکززداییدرمواردبسیاریهمچونانجامکارهاازراهدور،

 11

تمرکززدایی 

 11

دیگرتبدیلکرد.بهعنوانمثالمیتوانکالمراتبدیلبهمتنیاتبدیل

تبدیلپ یری 

تولیدازراهدور،برگزاریکنفراناازراهدور،خریداریمایحتاجاز
راهدوروانجاماموربانکیازراهدورقابلمشاهدهاست .
توانپیامهاراازشکلیبهشکل


امروزهبهراحتیمی
بهبیانالوندی
بهتصویرکرد .
دودیدگاهمختلفدراینبارهوجوددارد.یکیدیدگاهسختافزاری

ودیگریدیدگاهنرمافزاریکوثری .3

منتظرقائم2
ازجنبهسختافزاریمعتقداستکهبامینیاتورهشدن،جمع

منتظرقائم

  12مینیاتورهشدن 

شدنوسایلکوچکدریکجارامیبینیم....اتصالکامپیوترهابههم

است،یعنیهرپردازشگریدردسترسهرکسیباهرنوعاتصالی
سیم)میتواندبههردستگاهدیگری(کامپیوترهای


(زمینییابی
استیشن،لپتاپ،تلفنهمراهو)...درهرنقطهدنیامتصلباشد .
معتقداستکهمنظورازمینیاتورهشدن،پیدایشرسانههای

کوثری

.................................................................................................................................................................
Personalization

 2دکتر مهدی منتظرقائم ،عضو هیئت علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
 3دکتر مسعود کوثری ،عضو هیئت علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
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کوچکاستکهباحداقلسازمانمیتوانندبهتولیدمحتوابپردازند.

هاییهستندکهمیتوانندبا


هارسانه

ها،وبالگ

ها،پادکست

وبکست
حداقلسازمانتولید(حتیدرحدیکنفر)،کاررسانهایخودرا

انجامدهند .
(البرزیدعوتیوکوهیاصفهانی،1315،صص)37-31

.1-1-1ابعاد و مؤلفههای فضای مجازی
فضایمجازی،دارایسهبعد-1ساختارفضایمجازی-2،کنشگریفضایمجازی
عواملمحیطیاست.ابعادفرعیومؤلفههایاینابعادعبارتنداز :

و-3
-1ساختار فضای مجازی دارای مؤلفههایی همچون زیرساخت ،خدمات و محتوا
است .
 -2کنشگری فضای مجازی دارای دو بعد فرعی بازیگران و عملکرد آنها است.
بازیگراندارای مؤلفه هاییهمچونبازیگرانفراملی،بازیگرانحکومتی،بازیگران
خصوصی و بازیگران مدنی است .سیاست گ اری ،قانون گ اری ،تنظیم گری،
استانداردگ اری ،نظارت پلیسی و قضایی ،رصد ،تأمین زیرساخت ،تسهیل گری،
توانمندسازی ،تولید و توزیع محتوا و خدمات و کاربری از جمله نقشها و
عملکردهایبازیگرانفضایمجازیهستند .
-3عواملمحیطیفضایمجازی،خوددارایدوبعدفرعیعواملدرونیوبیرونی
است .هرکدام از این ابعاد فرعی ،با الهام از پستل1دارای این مؤلفههای هستند:
سیاست،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع(شاملسالمت)،فناوری،محیطزیست،حقوق،
امنیت(شاملدفاع).بنابراینمؤلفههایمحیطدرونیفضایمجازیعبارتاست

از:سیاستفضای مجازی ،اقتصادفضای مجازی ،فرهنگ فضای مجازی ،جامعه
فضایمجازی،فناوریفضایمجازی،محیطزیستفضایمجازی،حقوقفضای
.................................................................................................................................................................
PESTEL.
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مجازی ،امنیت فضای مجازی؛ و مؤلفههای محیط بیرونی فضای مجازی عبارت
استاز :محیط سیاسی ،محیط اقتصادی ،محیط فرهنگی ،محیط اجتماعی ،محیط
فناوری،محیطزیست،محیطحقوقی،محیطامنیتی .
-1-1-9مدل مفهومی فضای مجازی
هایشناساییشده،میتوانمدلیمفهومیازفضایمجازی


براساسابعادومؤلفه
ارائهکرد :

شکل ( .)1مدل فضای مجازی

طبق این مدل ،نیت و اراده هر بازیگر و ذینفع فضای مجازی ، 1بر نقشها و
میگ ارد .هر نقش میتواند در بخشی از ساختار فضای
عملکردهای آن تأثیر  
مجازی و محیطی از آن قرار گرفته و با محیط بیرونی فضای مجازی در تعامل
باشد .
.1-9تمدن نوین اسالمی
.1-9-1زمینهها و عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی
هایشکلگیریتمدننویناسالمیازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز :


زمینه
.................................................................................................................................................................
 1نیت فرد/گروه/سازمان و ...می تواند براساس عوامل شناختی ،عوامل انگیزشی (نیازها و امیال) و ...شكل
بگیرد.
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-1کاملکردنمبانیمعرفتینظام 
-2کاملکردنبناینظامبراساسمبانیمعرفتیآن 
تقوایفردیوتقوایجماعتوامت(وبسایتدفترحفظونشرآثارآیت

 -3
ای،اطالعنگاشتزنجیرهتمدنسازیاسالمی)


اهللخامنه

1

-4تربیتنسلجوانانقالبی(( )3شجاع،باسواد،متدین،مبتکر،پیشگام،خودباور،
غیور،منضبطو()...وبسایتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهای) 2

-5داشتنایمانومکتبوتالشبرایآن 
-9عدمپیرویازفرهنگوتمدنبیگانه 
-7وحدتوهمکاریمردمومسئوالن 
-3تکیهبراحکامالهیودستوراتخداوند 
بیمیلیبهدنیاومادیات 
 -1
-11توجهبهپیشرفتاقتصادی 
-11ایستادگیومقاومت 
-12سبکزندگیاسالمی(عارفی،1317،صص )51-55
عواملایجادتمدننویناسالمینیزعبارتنداز :
-1عواملباطنی(اختصاصی)تمدننویناسالمی 
 ایمانومکتب
 رهبری
 شرایطومقتضیات()4
-2عواملظاهری(/عمومی؛اینعواملدرهرتمدنیالزماست) 
 بستراجتماعی
.................................................................................................................................................................
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539.
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60604.
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 oمدارا،رفقوسازش
 oعدالتمحوری
 oمبارزه با سنت های غلط اجتماعی و فرهنگ حاکم بر
جامعه
 فردی
 oکرامتانسانی
اخالقگرایی

o
جهانبینیوآرمان

o
 oعلمودانشاندوزی
 oعقالنیتوخردورزی
 oخودباوری
 مدیریتی
 oزدودناندیشهتمدنغرب
 oایجادتمدنیمتکیبهمعنویت
 oاهمیتدادنبهعلوماسالمی
 oتالشومجاهدت(مدیریتجهادی)(فرزانهوهمکاران،
)1317
 منطقهای
همکاریدانشگاههایمنطقه

o
 oوحدتعلمایمنطقه
 oزدودنعواملتفرقهازمنطقه
 oارتباطنیروهایمسلحدرمنطقه
 oارتباطبازارهایمنطقه
341
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هادرمنطقه(وبسایتدفترحفظونشر


هماهنگیرسانه
o
ای،خطبههایعربینمازجمعه 27دی


ارآیتاهللخامنه
آث
)1313

1

.1-9-1شاخصهای تمدن نوین اسالمی
شششاخصتمدننویناسالمیازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز :
 -1متکیبرمعنویت،ایمانبهخدا،تعالیموهدایتالهی
 -2پیشرفتعلموفناوریوصنعت
 -3پیشرفتواعتالیاقتصادی،رفاهوآبادانی
 -4توسعهعدالت،اخالق،انصام،عدالتاجتماعی،کمشدنفاصلهطبقاتی،
برداشتهشدناشرافیگری

 -5روابط اجتماعی مطلوب (ارتباطات سالم ،کمک و همکاری ،همزیستی
مهربانانهمردمبایکدیگر،محبتوزندگیهمراهباعطوفتورحمتو
انسانیت ،عطوفت اسالمی ،رفتار اخالقی و انسان دوستانه با یهودی و
مسیحیومروتورحمتومدارایمسلمانهابادشمنان)

 -9اقتدار سیاسی ،استقالل و عزت امت اسالمی ،قدرتمندی برای مقابله با
امواج جهانی ،ایستادگی در مقابل کفر و ظلم (وجدانی ،1313 ،ص
 .)131
.1-9-9مراحل ایجاد تمدن نوین اسالمی
مقاممعظمرهبری،مراحلیرابرایرسیدنبهتمدننویناسالمیبیانمیکنندکه
عبارتاستاز :
 -1انقالباسالمی -2،نظاماسالمی(مردمساالریدینی/جمهوریاسالمی)،
.................................................................................................................................................................
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44710.
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-3دولتاسالمی-4،جامعه(کشور)اسالمیو-5تمدن(امت)اسالمی .

شکل ( .)9مراحل پنجگانه تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
سایتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهای)1و 2


(وب

مراحلپنجگانهشکلگیریتمدنکهدرباالاشارهشدهاست؛«ساختارمحور»

ویا«فرایندمحور»ترسیمشدهاستکهاینمسیرمقبولیتالزمراداردولیدر
صورتیکه«عاملیتمحور»بهاینمسیرتوجهکنیم،آنگاهمسیرساختتمدن،مسیر
میتواند نقطه کانونی
متفاوتی خواهد داشت و در این صورت «انسان منتظر»  
شکل گیریتمدننویناسالمیقرارگیرد.مقالهحاضربهدنبالترسیمیکزنجیره

جدید  جهت تمدن سازی استکه در آننیز سه مرحله تمدنسازی مدنظر قرار
اگرازمنظرتربیتیبهایجادتمدننویناسالمیبنگریم،میتوانیماینفرایند

دارد.
امتسازی»
انسانسازی»«،اجتماعسازیدینی»و« 
تعالیبخشراشاملسهمرحله؛« 
.................................................................................................................................................................
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895.
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539.
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تعریفکنیمکهفضایمجازیدرهرکدامازاینمراحلمیتوانداثرگ ارباشد :


شکل ( .)4مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تربیتی

.9یافتهها
.9-1مدل شناسایی تأثیرات و پیامدهای فضای مجازی در تمدن نوین اسالمی
اولینیافته اینپژوهشدر پاسخبهسؤالاول،طراحیمدلشناساییتأثیراتو
پیامدهایفضایمجازیبرتمدننویناسالمیاست.درواقعالزماستکهپیشاز
اقدامبرایشناساییتأثیر اتوپیامدها،بهمنطقومدلیبرایاینامردستیابیم.
ویژگیها،

بدین منظور ازیک ماتریا دو بعدی استفادهمیشود که در سطرها« ،
ابعادومؤلفههایفضایمجازی» (ذکرشدهدربخشمطالعاتنظریمقاله،قسمت

ابعاد و مؤلفهها و مدل مفهومیفضای مجازی) و درستونها« ،سه مرحله تمدن
نوین اسالمی» (یعنی «انسانسازی»« ،اجتماعسازی دینی» و «امتسازی») قرار
میگیرد :
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جدول( . )1مدل شناسایی تأثیرات فضای مجازی بر تمدن نوین اسالمی
امتسازی 
اجتماعسازی  

انسانسازی 



فرامکانوفرازمان 







فردیشدن 







تمرکززدایی 







و ...







ساختار

محتوا 







فضای

خدمات 







مجازی 

زیرساخت 













ویژگیهای

فضای
مجازی 

بازیگرانو

فراملی،حکومتی،

ذینفعان 

خصوصی،مدنی 

کنشگری

سیاستگ اری،تنظیم

فضای

نقشهاو


گری،تسهیلگری،

مجازی 

عملکرد

تأمینزیرساخت،تولید

بازیگران 

وتوزیعمحتواو







خدمات،کاربریو ...
محیطدرونی

سیاست،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع

فضای

(شاملسالمت)،فناوری،محیط

مجازی 

زیست،حقوق،امنیتفضایمجازی 







.9-1شناسایی تأثیر ات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین
اسالمی
اسخدادهمیشود.بامنطقذکرشدهدرمدلباال،

دراینقسمت،بهسؤالدوممقالهپ
میتوانتأثیر اتوپیامدهایگوناگونفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمی

راشناساییکرد.یکیازانواعاینتأثیراتوپیامدها،تأثیراتوپیامدهایتربیتی
هااشارهمیشود :


استکهدرزیربهآن
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.9-1-1تأثیرات و پیامدهای مثبت تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین
اسالمی
 افزایشکارآمدیفرایندتربیتوتبلیغدین
فضای مجازی ،امکان نشر محتواهای تربیتی و دینی را برای مخاطب جهانی به
صورت فرامکان و فرازمان فراهم میآورد و بدین ترتیب ،کارآمدی فرایندهای
تربیتی و تبلیغی را افزایش میدهد .این تأثیر مثبت ،میتواند در هر سه سطح
سازیوامتسازیوجودداشتهباشد .


سازی،اجتماع

انسان
 تنوعوج ابیتمحتوایتربیتی
تنوعوج ابیتمحتوا،ازویژگیهایفضایمجازی است.بنابرایندراین فضا،
مثبت،میتوانددرهرسهسطح

شاهدتنوعمحتواهایتربیتیخواهیمبود.اینتأثیر
وجودداشتهباشد .
تسهیلاشتراکدیدگاههایعالمانهواجتهادیحوزهتربیتبهسبب


افزایششبکههایاجتماعینخبگاناینحوزه

یکی از مزایای فضای مجازی ،توسعه شبکههای نخبگانی حوزههای مختلف ،در
رسانها و شبکههای اجتماعی است .نخبگان حوزه تربیت ،با ایجاد و
بستر پیام 
توسعه چنین شبکه هایی ،به همرسانی و اشتراک دانش و تجربه خود در حوزه
مثبت،بیشترمربوطبهسطحاجتماعسازیوامتسازی

تربیتمیپردازند.اینتأثیر

است .
 جلوگیریازبلوغزودرسکودکانونوجوانانبهسببفیلترینگ
یکی از موارد موجود در محیط حقوق فضای مجازی کشور ،فیلترینگ است که
باعث جلوگیری از بلوغ زودرس کودکان و نوجوانان میشود .این تأثیر تربیتی
سازی،اجتماعسازیوامتسازیمؤثراست .


مثبت،درهرسهسطحانسان
 عدالتورونقآموزشی
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آموزش(شاملآموزشعمومیمانندآموزشبهداشتیاآموزشفرهنگعمومیو
آموزش اختصاصی مانند آموزش برای کارکنان یک شغل خاص یا آموزش یک
درس خاص) ،به عنوان زیرساخت شناختی تربیت ،میتواند به واسطه خدمات
فضای مجازی ،رونق پیدا کند .همچنین میتوان به کمک فضای مجازی،
حداقل هاییازآموزشرابرایعمومبهصورترایگانفراهمکرد.بدینترتیب
فضای مجازی میتواند به رونق آموزش و عدالت آموزشی کمک کند .این تأثیر
مثبت،بیشترمربوطبهمرحلهاجتماعسازیاستهرچندکهدردومرحلهدیگرنیز

تأثیرگ اراست .
 ارتقاءبینشنسبتبهتمدنوامتواحدهدراثرافزایشارتباطات
میان فرهنگی و تعارم (همشناسی) ملتهای مسلمان در فضای
مجازی
یکی از موارد موجود در محیط فرهنگی فضای مجازی ،این است که فضای
مجازی،بستریاستکهارتباطاتمیانفرهنگیدرآن،گستردهترمیشود.افزایش

سازیمیکند


هایمسلمانبهواسطهفضایمجازی،زمینه

شناسی)ملت

تعارم(هم
تا افراد بتوانند افق نگاه و فکر خود  را باالتر آورده و به مسائل در افق تمدن
مثبتتربیتی،مربوطبهسطحامتسازیاست .

اسالمینگاهکنند.اینتأثیر
 تقویتروحیهیخالقیت
در محیط اقتصاد و فناوری فضای مجازی ،شاهد گسترش صنایع خالق هستیم.
موضوع مهم در این دو محیط ،تبدیل خالقیت به محصول (خدمات و محتوا)
است.نتیجهچنینروندی،تقویتروحیهخالقیتدرجامعهخواهدبود.اینتأثیر
مثبتتربیتی،بیشترمربوطبهانسانسازیواجتماعسازیاست .

 تسهیل آسیبشناسی و نیازسنجی تربیتی به کمک دادههای فضای
مجازی
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یکیازموضوعاتمهمدرمحیطسیاستفضایمجازی،مدیریتوحکمرانی
با دادهها است .یعنی حکومت از طریق تحلیل دادهها و تحلیل شبکه ،بتواند
شناختبهتریازجامعهکسبکندتامدیریتمؤثرتریداشتهباشد.بدینترتیب،
افزارهایمالی،نرمافزارهایرسانهایو

هایشبکههایاجتماعی،نرم


باتحلیلداده
توانآسیبهاونیازهایتربیتیجامعهراشناساییکرد.

رسانها،می
پیام 

.9-1-1تأثیر ات و پیامدهای منفی تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین
اسالمی
 کاهشیاسلبعاملیتانسان 
عاملیت ،یکی از موضوعات مهم تربیتی در مرحله انسانسازی است که سه
زیرساخت شناختی ،انگیزشی و اراده و اختیار دارد 1.برخی ویژگیهای فضای
هامیدهدکه


مجازیازجملههوشمندیاینفضا،اینامکانرابهطراحانسیستم
انگیزش (امیال) و اختیار انسانها را دستکاری کنند و بدین ترتیب ،عاملیت در
کنشهای انسانی کمرنگ یا حتی ح م میشود .این تأثیر منفی تربیتی ،بیشتر

مربوطبهمرحلهانسانسازیاست .
شمسئولیتپ یریبهسببگمنامیوچندهویتی

 کاه
یکی از ویژگی های فضای مجازی ،گمنامی و چند هویتی است .یعنی افراد
هویتمنحصربفردنداشتهوقابلشناسایینیستند.اینموضوعباعثمیشودکه
افراد ،مسئول کارهایی که انجام میدهند ،نباشند .درواقع روحیه مسئولیتپ یری
دهند،کاهشمییابد.ایندرحالیاستکهافراد


ابترفتارهاییکهانجاممی
افرادب
بایددرقبالاختیارهاییکهدارند،مسئولباشندومشخصباشدکههرپیامیانظر
را چه کسی منتشر کرده است .این تأثیر تربیتی منفی ،بیشتر مربوط به سطح
.................................................................................................................................................................
 1در قسمت مفهوم تربیت در مقاله ،به آن پرداخته شده است.
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انسانسازیاست .

 اضطراباطالعاتی
درالیهمح توایفضایمجازی،شاهدانبوهیازاطالعاتهستیمکهافرادتوان
دیدنهمهآنهاراندارندول ااحساسمیکنندکهباندیدنهمهآن،بخشیاز

منافعی که میتوانستند کسب کنند را از دست دادهاند .در این شرایط ،یک تأثیر
تربیتیمنفیحاصلمیشودبهناماضطراباطالعاتیعنیاحساسوفوراطالعات
و ناتوانی از دستیابی به همه آن (مهدیپور ،1319 ،ص  .)123این تأثیر تربیتی
منفی،بیشترمربوطبهسطحانسانسازیاست .

سلبریتیها؛الگوهاینامطلوبتربیتیدرفضایمجازی


یکی از موضوعات مهم در تربیت ،الگوها هستند که در هر سه مرحله
سازینقشدارند.درفضایمجازی،سلبریتیها


سازیوامت

اجتماع
انسانسازی،

بیشترینافرادیهستندکهالگوقرارمیگیرند.حالباتوجهبه-1ادبیاتموجود

ها(ازجملهاینکههدمآنهاازفعالیت،کسبشهرتاست)و


پیرامونسلبریتی
-2سابقهفعالیت آنها درفضای مجازی ،در مجموع ،الگوهای تربیتی مطلوبی به
حسابنمیآیند .

 تقویتعقالنیتابزاری
درگمنشافت(اجتماع)،کارهادرخدمتجمعوبرای وحدتجمعاستاما
درگزلشافت،کارهامصلحتاندیشانه ،مبتنی برقراردادومنطقاست؛کنشهای
عاطفی ،سنتی و ارزشی ،جای خودرابهکنشعقالنی مبتنی برهدم(عقالنیت
وهدفمند)میدهند (برزوییوزرودی،1313،صص .)121 - 111کلیت

ابزاری 
فرمهاواقتصادفضایمجازی،باعثبیشتر
فضایمجازیبهویژهخدماتوپلت 

گزلشافتشدناجتماعاتوتقویتهمبستگیارگانیکوعقالنیتابزاریمیشود.
تقویتعقالنیتابزاری،انسان،اجتماعوامتمطلوبرادرپینخواهدداشت.به
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فرمهایفضای مجازی ،1منطقبازار(منفعتطلبی
منطقحاکمبرپلت 

عنوانمثال،
منطقدرجامعهمیشود .

ورقابت)استکهباعثگسترشاین
 تحدیدجایگاهخانوادهدرتربیت
هایفضایمجازی،افزایشتعاملانسانهاباماشیناست.


یکیدیگرازویژگی
این پدیده هرچند که دارای مزایای بسیاری است اما میتواند تأثیراتی منفی در
حوزه روابط انسانها در خانواده و تربیت در محیط خانواده داشته باشد و بدین
ترتیب،درهرسهسطح،تأثیرگ اراست.هرچهکهتماسعاطفیانسانوماشین
بیشترشودوانسانوقتبیشتریراباماشینسپریکند،محیطخانوادهکهیکیاز
ترومحدودترمیشود.

مهمترینبسترهایتربیتانساناست،ضعیف
حاضروآمادهخواری و وابستگی

 تنبل شدن انسان ،ایجاد روحیه 
شدیداوبهفناوری
محیط فناوری فضای مجازی از جمله دستیارهای شخصی هوشمند ،فناوریهای
تبدیلصوتبهمتن،سرعتباالی خدماتو،...باعثتنبلشدنانسانووابستگی
شدیداوبهفناوریمیشود.اینتأثیرمنفیتربیتی،درهرسهسطحمؤثراست .
غفلتآفرینیسرگرمیها


هایفضایمجازیکهبخشیازالیهمحتوایآنبهشمارمیآیند،ازجمله


سرگرمی
بازیها ،میتوانند باعث غفلت انسان از امور تربیتی مربوط به خود و پیرامون

منفیمیتواندمربوطبههرسهسطحباشد .

شوند.اینتأثیر
 عادیشدنروابطبانامحرموکمرنگشدنحیا
روابط آزاد در فضای مجازی که مبتنی بر الگوریتم شبکههای اجتماعی و
هاست،بهتدریجقبحارتباطبانامحرمراازبینمیبردوباعث کمرنگ

پیام 
رسان

.................................................................................................................................................................
 1ذیل خدمات فضای مجازی.
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تربیتیمنفی،بههرسهسطحمربوطمیشود .

شدنحیامیشود.اینتأثیر

.3-2-3تأثیراتوپیامدهایدوگانهومشروطتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدن
نویناسالمی 
 جهتدهیتربیتیدرجهتمطلوبیانامطلوب
گاهی فعالیتهای یک تولیدکننده و توزیعکننده خدمات فضای مجازی ،باعث
شودامااومیتواندیکخدمترابهگونهایطراحی


کاهشیاسلبعاملیتنمی
کندکهدر مخاطبانآنخدمت(مثالیکتقویمیادستیارهوشمند)،جهتدهی
تربیتی اتفاق بیفتد .حال این جهت دهی میتواند در جهت مطلوب یا نامطلوب
باشد که به خواست طرای خدمت بستگی دارد .همچنین میتواند در سطح
سازیوامتسازیمحققشود .


سازی،اجتماع

انسان
 تغییرادبیاتوفرهنگشفاهی
ایجادتغییرسازنده یامخرب درادبیاتوفرهنگشفاهیجامعه وامتازطریق
تولیدوبازنشرشدنانواعمحتوا درفضایمجازی،یکیدیگرازتأثیراتدوگانه
تربیتی فضای مجازی است که در هر سه سطح انسان ،اجتماع و امت تأثیر
میگ ارد.بهعنوانمثال،جکهاواشعاریکهدرفضایمجازیزادهمیشوندو

در فرهنگ شفاهی جوامع رسوخ میکنند ،میتوانند تأثیرات مثبت یا منفیای در
ها،جوامعوامتهابگ ارند .


تربیتانسان
 ایجادفضایگفتگو
رسانها و شبکههای اجتماعی ،فضایی برای گفتگوی
فضای مجازی به ویژه پیام 
مردمفراهمکردهاست.اگردراینفضایایجادشده،عقالنیت،انتقادسالموادب
استفادهازآزادیپرورشیابد،ایجاداینفضایگفتگو،تأثیر تربیتیمثبتیاستو
ی،ناامیدیوبیادبیپرورشیابد،

شودامااگرجهالت،سیاهنمای


باعثرشدافرادمی
ایجاداینفضایگفتگو،تأثیرتربیتیمنفیخواهدبود .
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 تغییرکیفیتارتباطاتاجتماعی 
هایفضایمجازیایناستکهتعامالتانسانهابایکدیگرافزایش


یکیازویژگی
می یابد .این ویژگی باعث ایجاد تغییرات مثبت و منفی در ارتباطات اجتماعی

میشودکهبیشتردرسطویاجتماعوامتتأثیرگ اراست .

گسترش ارتباطاتاجتماعی،مشروطبهاینکه ارتباطاتگسترشیافته ،عمیقو
باخبرشدنانسانهاازیکدیگروکمکوهمکاریشود،باعث

حقیقیباشد،باعث
کاهش«فردیت» و«انزوای اجتماعی» شود،تأثیراتمثبتتربیتیدارد.اماافزایش
ارتباطات،درصورتیکهاینارتباطاتگسترشیافته ،سطحیوغیرحقیقیباشد
(مثال استراتژیک شدن کنش ارتباطی نه ارتباطی بودن کنش ارتباطی) ،باعث
بهچهره شود ،باعث اتمیزه شدن و افزایش «انزوای
کمرنگ شدن ارتباطات چهره 
اجتماعی»شود یاباعثکاهشتماسوعاطفهانسانیشود،ویاانسانراازسایر
کارهایمهمغافلکند،تأثیراتمنفیتربیتیدارد .
نتیجهگیری
در جدول زیر ،تأثیر ات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین
اند،جمعبندیشدهاست.همچنیندرجدول


اسالمیکهدراینمقالهشناساییشده
نشاندهندهتأثیر منفیتربیتیفضایمجازیوعالمت
جمعبندیزیر،عالمت(  )-

()+نشاندهندهتأثیرمثبتتربیتیفضایمجازیاست.اگرپرانتزوعالمتمنفیو
،دوگانهیامشروطاست(هممیتواندمثبتو

مثبتوجودنداشت،یعنیاینتأثیر
هممیتواندمنفیباشد) .
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جدول ( . )1جمعبندی تأثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین
اسالمی
انسانسازی 




کاهشیاسلب

هوشمندی 

عاملیت( )-

فرامکانیوفرازمانی 

فضای





افزایشکارآمدیفرایندتربیتوتبلیغدین( )+

افزایشتعامالتانسانهابایکدیگر 

ویژگیهای


امتسازی 

اجتماعسازی 


تغییرکیفیتارتباطات



(گسترشارتباطاتاجتماعی) 
افزایشتعامالتانسانهاباماشین 


اجتماعی 

تحدیدجایگاهخانوادهدرتربیت( )-
کاهش

مجازی 

تپ یری
مسئولی 
درقبال

گمنامیوچندهویتی 





رفتارهایخود
( )-


و ...





تنوعوج ابیتمحتوایتربیتی( )+
اضطراب
اطالعاتی( )-





اشتراکدیدگاههایعالمانهواجتهادی

تسهیل
شبکههای
حوزهتربیتبهسببافزایش 

ساختار
فضای

رسانهاو
درپیام 

اجتماعینخبگاناینحوزه

محتوا 

شبکههایاجتماعی( )+


مجازی 

ایجادفضایگفتگودر


هاوشبکههای

پیام 
رسان

اجتماعی 

عادیشدنروابطبانامحرموکمرنگشدن
بهسببالگوریتمروابطآزاددرشبکههای

حیا
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رسانها( )-
اجتماعیوپیام 

تغییرادبیاتوفرهنگشفاهیجامعهوامت 
یهایفضایمجازی( )-
غفلتآفرینیسرگرم 
عدالت


خدمات 

فضای
مجازی 

رونق
آموزش( )+
تقویتعقالنیتابزاری( )-

زیرساخت 

کنشگری

آموزشیو



تولیدکنندگان

جهتدهیتربیتیدرجهتمطلوبیا

بازیگرانوذینفعان

خدمات 

نامطلوبمطابقخواستتولیدکنندهخدمت 

فضایمجازیو

سلبریتیها


نقشهاو


(ذیل

سلبریتیها؛الگوهاینامطلوبتربیتیدر

عملکردهایآنان 

بازیگران

فضایمجازی( )-

مدنی) 
تقویتعقالنیتابزاری( )-

اقتصادفضای
مجازی 
سیاست،اقتصاد،
محیط

فرهنگ،اجتماع

درونی

(شاملسالمت)،

فضای

فناوری،محیط

مجازی 

زیست،حقوق،
امنیتفضایمجازی 

تقویتروحیهیخالقیت( )+
فناوری



تنبلشدنانسان،ایجادروحیه

فضای

حاضروآمادهخواریووابستگیشدیداوبه


مجازی 

فناوری( )-

حقوقفضای جلوگیریازبلوغزودرسکودکانونوجوانان
بهسببفیلترینگ( )+

مجازی 
فرهنگ



فضای
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تمدنو

مجازی 

امتواحده
دراثر
افزایش
ارتباطات
میان
فرهنگیو
تعارم
(همشناسی)

ملتهای

مسلماندر
فضای
مجازی( )+
تسهیل
آسیبشناسی

ونیازسنجی
تربیتیبه
کمک
سیاست




دادههای



فضای
مجازی 

فضای
مجازی
(تسهیل
مدیریتو
حکمرانی
جامعهبا
دادهها)( )+
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عالوه بر جدول باال ،میتوان تأثیرات و پیامدهای شناسایی شده را به صورت دیگری نیز
رتفکیکشدهاند :

جمعبندیکرد.درجدولزیر،تأثیراتمثبت،منفیودوگانهازیکدیگ

جدول ( .)4جمعبندی تأثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی
تأثیراتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمی 
نوع تأثیر و
پیامد

عنوان تأثیر و پیامد
افزایشکارآمدیفرایندتربیتوتبلیغدین 
تنوعوج ابیتمحتوایتربیتی 
شبکههایاجتماعی
اشتراکدیدگاههایعالمانهواجتهادیحوزهتربیتبهسببافزایش 

تسهیل

تأثیراتوپیامدهایمثبت 

هاوشبکههایاجتماعی 

حوزهدرپیام 
رسان

نخبگاناین
عدالتآموزشیورونقآموزش(مثالدانشگاهمجازی) 
تقویتروحیهیخالقیت(بهسببنقشمحوریخالقیتدراقتصادفضایمجازی) 
جلوگیریازبلوغزودرسکودکانونوجوانانبهسببفیلترینگ 
ارتقاءبینشنسبتبهتمدنوامتواحدهدراثرافزایشارتباطاتمیانفرهنگیوتعارم
)ملتهایمسلماندرفضایمجازی 

(همشناسی

هکمکدادههایفضایمجازی(تسهیلمدیریتو

بشناسیونیازسنجیتربیتیب
تسهیلآسی 
حکمرانیجامعهبادادهها) 
(بهسببدستکاریزیرساختهایانگیزشی،شناختیواختیارانسان

کاهشیاسلبعاملیت
توسطخدماتهوشمندسیستمهامطابقمیلطرایخدمات) 


تأثیراتوپیامدهایمنفی 

سببافزایشتعامالتعاطفیانسانهاباماشین) 

تحدیدجایگاهخانوادهدرتربیت(به
تپ یریدرقبالرفتارهایخود(بهسببگمنامیدرفضایمجازی) 
کاهشمسئولی 
اضطراباطالعاتی 
روابطآزاددرشبکههای

عادیشدنروابطبانامحرموکمرنگشدنحیابهسببالگوریتم
رسانها 
وپیام 
اجتماعی 
یهایفضایمجازی 
غفلتآفرینیسرگرم 
تقویتعقالنیتابزاریدرافرادوجامعه(بهسببحاکمبودناینعقالنیتبراقتصادو
خدماتفضایمجازی) 
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سلبریتیها؛الگوهاینامطلوبتربیتیدرفضایمجازی 
حاضروآمادهخواریووابستگیشدیداوبهفناوری 

تنبلشدنانسان،ایجادروحیه
مشروط 

تأثیراتو

پیامدهایدوگانهو

تغییرکیفیتارتباطاتاجتماعی 
هاوشبکههایاجتماعی 

گفتگودرپیام 
رسان

ایجادفضای
تغییرادبیاتوفرهنگشفاهیجامعهوامت 
جهتدهیتربیتیدرجهتمطلوبیانامطلوبمطابقخواستتولیدکنندهخدمت 

یادداشتها
عبدهبه
طلبیجدیداسالمیوادامهدهندهراهسیدجمالو  


رهجریاناصالی
بننبی راعمومادرزم
مالک 

.1
شمارآوردهاند.موضوعمحوریآثارویمسئله«تمدن»است؛ازاینروهمهآثارشباعناوینگوناگونرا

دهد.ازجملهآثارویمیتوانبهالظاهرۀالقرآنیة،


قرارمی
تحتیکعنوانکلی،یعنی«مشکالتالحضارۀ»
شروط النهضة ،مشکله الثقافة ،میالد مجتمع ،مشکلة االفکار فی عالم االسالمی و تأمالت اشاره نمود
(الویری1434،ق) .
.2سیدقطبمعتقدبوداسالم،مساویباتمدناستوجدایازآننیست.ویکتابیتحتعنواننحومجتمع
إسالمی متحضر« ،به سوی جامعه اسالمی متمدن» نوشت ،اما پا از مدتی کلمه متحضر را از عنوان آن
نگونه عنوان نمود که جامعه اسالمی ب اته متمدن است ،ل ا نیازی به ذکر این
ح م نمود و دلیل آن را ای 
قیدوجودندارد(الویریومهدینژاد.)1312،
[.3راهبرافراختنپرچمتمدّننویناسالمیچیست؟] راهشتربیتنسلیاستبایکخصوصیّاتیکهآن
خصوصیّات اینها است؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع ،باسواد ،متدیّن ،دارای ابتکار ،پیشگام،
خودباور،غیور؛ ...چنیننسلیالزمداریم.بایستیایمانداشتهباشد،سوادداشتهباشد،غیرتداشتهباشد،
شجاعتداشتهباشد،خودباوریداشتهباشد،انگیزهیکافیبرایحرکتداشتهباشد،توانجسمیوفکریِ

حرکتداشتهباشد،هدمرادرنظربگیرد،چشمرابهاهدامدورمتوجّهبکندوبهتعبیرامیرالمؤمنین«اَعِرِ
اهللَجُمجُمَتَک»؛()1زندگیخودشووجودخودشرابگ ارددرراهاینهدموباجدّیّتحرکتکند؛در
یککلمهیعنییکموجودانقالبی؛معنایانقالبیایناست ....مایکچنیننسلیالزمداریم.ایننسل،
نسل جوان ما است .سرمایهی این حرکت ،این نسل است و موتور محرّکهی این حرکت هم نخبگان
جوانند؛نخبگاناینجوریهستند.شماهاموتورمحرّکید.اگرشماخوبکارکردید،ایننسلجواندر

همینج هتیکهعرضکردم،حرکتخواهدکرد.علّتاینکهبندهبهنخبگاناهمّیّتمیدهمووجودآنها
راقدرمیدانماینهااست.نخبهارزشدارد23(.مهر،1315بیاناتدردیدارنخبگانعلمیجوان).
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یکهمردمشرایطموجودرابهخهوبیدرکنکنندوآمادگی
مانندخواستوارادۀمردمزیراتازمان 
رهاییازچنینوضعیرانداشتهباشهند،سهاختتمهدنممکهننخواهدبود.
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کتابنامه

امامی ،سید مجید (« .)1319مبانی مفهومی پیامدپژوهی» ،پیوست فرهنگی :از مفهوم تا
دانشگاهامامصادقعلیهالسالم،صص.35-71

روش،سیدمجیدامامی،تهران:

الویری،محسن(1434ق)«.فکرهالمهدویهوالحضارهاالسالمیهالجدیده»،مجموعهمقاالت
مؤتمراالمامالمهدی 4ومستقبلالعالم (کنگرۀ اماممهدی 4وآیندۀ جهان)،نجف :مجمع

علیهمالسالم.
اهلالبیت


الویری ،محسن؛ مهدینژاد ،سیدرضا (« .)1312رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن
نبی»،فصلنامهتاریخوتمدناسالمی،سالنهم،شماره،13صص.111-193
کاوشهای نظری در الهیات و تمدن .قم :پژوهشگاه علوم و

بابایی ،حبیب اهلل ( .)1313
فرهنگاسالمی.
بابایی ،محمد (« .)1319تمدن نوین اسالمی بر بستر رسانه تمدنیگ ار از رسانههای
دولتمحور»،فصلنامهعلومخبری،شماره،24صص.131-31


باقری،خسرو(«.)1315تعلیموتربیتاسالمیودانشفرهنگوارتباطات»،گفتارهایی
درفرهنگوارتباطاتاسالمی،جلد، 2ناصرباهنرودیگران،تهران:انتشاراتدانشگاهامام
صادق(علیهالسالم).

باقری،خسرو(.) 1313تدریادرکالسدکتریفرهنگوارتباطاتدانشگاهامامصادق
علیهالسالمباموضوعتعلیموتربیتاسالمی.
برزویی ،محمدرضا ،زرودی ،علی (« .)1313تأثیر فضای مجازی بر ایثار اجتماعی» در
دریچهای مفهومی به ایثار اجتماعی ،تهران:

برزویی ،محمدرضا؛ شهرکی پور ،حسن ،
انتشاراتدانشگاهامامصادقعلیهالسالم.


توسلی ،طیبه (« .)1312تربیت دینی ،تربیت زمینهساز ،تربیت سکوالر» ،فصلنامه مشرق
موعود،شماره،29صص.194-143

397

دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،3شماره (1پیاپی  ،)5بهار و تابستان 1311

جمشیدیراد ،محمدصادق؛ ادیب بهروز ،محسن (« .)1313الزامات و بایستههای تحقق

تمدننویناسالمیبرمبنایسیرهسیاسیپیامبر(ص)»،سیاستمتعالیه،شماره،24صص
.113-111
[آیتاهلل]حائریشیرازی،محیالدین(.)1317تربیتدینیکودک،قم:دفترنشرمعارم.

سند«الزاماتحاکمبراینترنتاشیاءدرشبکه ملیاطالعات»مصوبجلسه  53شورای
عالیفضایمجازیمورخ31مهر.1317
شکرخواه،یونا(.)1311واژهنامهارتباطات،تهران:سروش.
زمینههایتحققتمدننویناسالمیدرجامعهاسالمیازمنظر
عارفی،اسماعیل( «.)1317
مقاممعظمرهبری»،پانزدهخرداد،شماره،55صص.93-41
فرزانه ،محمدباقر؛ خیاط ،علی؛ صفرپور ،هادی (« .)1317تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین
پژوهشهایاجتماعیاسالمی،شماره،113صص

اسالمیازدیدگاهمقاممعظمرهبری»،
.215-177
فیروزآبادی ،سید ابوالحسن ( .)1319فضای مجازی ،اجتماع و فرهنگ ،تهران :شرکت
انتشاراتعلمیوفرهنگی.

گرجی ،اطهر (« .)1314ظرفیت تمدنسازی گفتمان انقالب اسالمی» ،چهارمین کنفرانا
الگویاسالمیایرانیپیشرفت.
مهدیپور،فرشاد(.)1319ماومسائلفضایمجازی.تهران:سروش.
میرزامحمدی ،محمدحسن؛ رسولی ،رحیمه (« .)1331تربیت والیی؛ اصلی ترین مبنای
تربیتدینی»،اسالموپژوهشهایتربیتی،شماره،1صص.45-7
وجدانی،فاطمه(«.)1313بررسینسبتمیان«فلسفهتعلیموتربیت»باتمدننویناسالمی
وتبیینفلسفهتربیتیمطلوببراساسدیدگاهمقاممعظمرهبری»،آینهمعرفت،شماره،51
صص.152-121
وبسایتانتشاراتصدرا(تعریفانسانکاملازشهیدمطهری(ره))
http://motahari.org/index.aspx?pageid=127&newsview=58.
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 وبسایتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهای

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895.
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252.
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44710.
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539.
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60604.
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