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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. 
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 ات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی تأثیر

 در تحقق تمدن نوین اسالمی
1*زرودیعلی 

2**دکتر محمدرضا برزویی
چکیده

سازیاتفاقاستوآنچهکهازصفرتاصددرتمدن«انسان»کنشگراصلیایجادتمدننویناسالمی،

افتد،برایانسانودرجهتایجادبسترهایرشدوتعالیاوست.ازطرفیامروزهفضایمجازیبهمی

سبکزندگی بر مؤثر فضاییمعنابخشو اغلبعرصهعنوان در هایفیزیکیحیاتانسانیانسان،

 است. کرده محوریتورود با تربیتیو منظر می«پرورشانسان»از تعالی؛ بخشتحققتوانیمفرایند

نویناسالمی» تمدن مرحله« شاملسه «سازیانسان»یرا سازی»، اجتماع » امتسازی»و تعریف«

فضایمجازیرابراینسهمرحله،احصاء«دوگانه»ویا«نفیم»یا«مثبت»اتتربیتیِتأثیرکنیم.سپا،

ازنوعاکتشافیبودهوبارویکردکیفیوروشتوصیفی معالوصفمقالهحاضر، به-کنیم. تحلیلی،

اتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننوینتأثیردنبالپاسخبهاینسؤاالتاستکه؛

قابل چگونه چیستو یافتهاسالمی قسمت در منظور، بدین است؟ برایشناسایی مدلی ابتدا ها،

اتوپیامدهایفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیپیشنهادشدهاستوسپاتأثیرشناسایی

وتأثیروپیامدمنفیتربیتیوچهارتأثیروپیامدمثبتتربیتی،نُهتأثیرمبتنیبرمدلپیشنهادی،هشت

تربیتیشناساییشدهاست.پیامددوگانه
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 مقدمه

استیانساندهیپدکیتمدنبلکهست؛ین«تمدن»کینفسهیف«اسالم» اسالم.

نیابلکهسازد،ینمتمدندخوامادارد،یسازتمدنتیقابلخودذاتدراگرچه

انسان تمدناسالمدستوراتکمکبهوریگیپتالشوکارباکههستندها

سازی،انساناست؛وآنچهگراصلیدرتمامیابعادتمدندرواقعکنش.سازندیم

تمدن در صد تا صفر از میکه اتفاق جهتایجادسازی در و انسان برای افتد،

لیانساناست.بسترهایرشدوتعا

در فضایمجازی، فناوریاست. ازیکرسانهیا فراتر امروز فضایمجازی،

عرصه همه در ورود فعالیتحال اغلب است. انسانی زندگی فیزیکی هایهای

بهیک امروزهفضایمجازی، بافضایمجازیگرهخوردهاست. روزمرهانسانی،

سازد،دربستراینایکهانسانمیفضایزیستنتبدیلشدهاست.بسیاریازمعانی

می ساخته نقشبرجستهفضا اینفضا، و تنظیمسبکزندگیانسانشوند ایدر

دارد.

اتبنیادیندرمعنابخشیومعناسازیوهمچنینتأثیرفضایمجازیعالوهبر

هایمهممختلفیهمچونسیاست،اقتصادواجتماعسبکزندگیانسان،درحوزه

تأثیر شرکتگ ار هستند،است. آمریکایی عمدتا که مجازی فضای برتر های

سیاستمی و حکمرانی با آنتوانند و رقابتکرده کشورها محدودگ اری را ها

 مهمترین از پدیده، این شمارتأثیرکنند. سیاستبه حوزه اتفضایمجازیدر

آید.می

ارهاوایجادتواندباعثگسترشکسبوکدرحوزهاقتصاد،فضایمجازیمی

می نیز اجتماع حوزه در و شود جدید همبستگیمشاغل افزایش باعث تواند

هاشود.اجتماعیویاافزایشدوقطبی

 جمله میتأثیراز پیامدهایفضایمجازیکه برایتمدناتو داشتهتواند ها
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 اهمیتفضایتأثیرباشد، به توجه با اینمقاله، در پیامدهایتربیتیاست. اتو

اتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیتأثیرسازی،جازیوحوزهتربیتدرتمدنم

شود.درتحققتمدننویناسالمیبررسیمی

سؤاالتاینمقالهعبارتنداز:

اتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدنتأثیرتوانباچهمدلیمی-1

نویناسالمیراشناساییکرد؟

یتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیچیست؟اتوپیامدهاتأثیر-2

-یاکتشافیوکیفی،روشاسنادیوتوصیفیهایاستفادهشدهدراینمقالهروش

اتارائهتأثیرهایپژوهش،ابتدامدلیبرایشناساییتحلیلیاست.درقسمتیافته

می شناسایی به پیشنهادی، مدل بر سپامبتنی و پیتأثیرشود و اقدامات امدها

شود.می

 مفاهیم.1

 و پیامد تأثیر.1-1

گروه1«اتتأثیر» بر منفی، و مثبت بلندمدتِ اثراتِ واقع قابلدر جمعیتی های

شناسایی،کهبهوسیلهیکفعالیتسازمان،بهطورمستقیمیاغیرمستقیم،خواسته

می ایجاد ناخواسته مییا اثرات این اجتماعشوند. اقتصادی، فرهنگی،-یتوانند

 باشد. و... تکنولوژیک محیطی، زیست کوتاه2«پیامدها»نهادی، واثرات مدت

خواستهشدهیاتحصیلشدهمیان خروجیمدتِ یکفعالیتسازماناست.3هاییِ

(.73،ص1319،نقلازامامی،4،2113)گروهتوسعهمللمتحد

 ایناثر، تأثیربنابرایندر منفی»اتتربیتیِ «مثبتیا میانکوتاه»، مدتیامدت،

................................................................................................................................................................. 
1
 Impacts. 

2 Outcome. 
3 Outputs. 
4 UNDG (United Nations Development Group). 
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فضایمجازیبرتحقق«مستقیمیاغیرمستقیمِ»و«خواستهیاناخواسته»،«بلندمدت

تمدننویناسالمی،مدنظرخواهندبود.

 تربیت.1-1

ها،تقریباثابتاستوبرزدودنمعنایتربیتازقدیمیترینآثارتاجدیدترینآن

کما ایجاد ورسیدنبهاخالقناپسند)غزالی(، التعقالنیتوسطمعلم)سعدی(

(.ازنظر145،ص1312زاده(داللتدارد)توسلی،هایواالیانسانی)نقیبارزش

یافته،فردیاستکهفضیلت،دراوملکهشدهاستاماعالمانقدیم،شخصتربیت

درنظراندیشمندانغرب،تربیتصرفاپرورشاستوآنرابیشترپرورشنیروی

(.درتربیت11،ص1331اند)میرزامحمدیورسولی،قلوارادهاخالقیدانستهع

غفلتمی درسی برنامه در ویژه به دینی تعالیم از حتی )توسلی،سکوالر، شود

1312.)

جنبه به که میکسانی تربیتتوجه فردی غنیهای برای تالشی را آن کنند،

استعداده شکوفایی و انسان تجاربفردی میکردن او بهای که کسانی و دانند

وسیلههایاجتماعیتربیتاهتماممیجنبه ایبرایاجتماعیساختنورزند،آنرا

(.1،ص1331دانند)میرزامحمدیورسولی،انسانمی

است. مرتبط انسان خاص استعدادهای شکوفاشدن با تربیت حقیقت اما

ا» مرتبطشدن انسانیتو شدن شکوفا حقیقتخودشحقیقتتربیت، به نسان

است.درتربیت،آزادسازیانرژیمتراکممطریاستیعنیاستعدادانسان،بالفعل

(.34،ص1317)حائریشیرازی،«شود

آنچهکهدرتربیتبسیارمهماست،ایناستکهتربیت،یکتعاملاستیعنی

 دارد: زیرساخت سه انسان، عاملیت است. عاملیّت دارای اختزیرس-1انسان

 نباید-3زیرساختانگیزشیو-2شناختی، گزینشوارادهانسان.پادرتربیت،

)گرایش امیال افراد، نادیدهشناخت افراد اختیار( و )تصمیم اراده و افراد های(
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 )باقری، شود صص1315گرفته هم151-191، همچنینتربیت)ربوبیشدن( .)

(.1313شاملتعلیماستوهمشاملتزکیه)باقری،

 فضای مجازی.9-1

( کتاب1311یوناشکرخواه در ارتباطات»( نامه واژه سایبراسپیا« 1برایواژه

)اتصالکامپیوترومغز(تعریفزیرراآوردهاست:

معرومنورومانسر» رمان از عبارت گیبسون2این ویلیام 3اثر سال در 1134که

هایاستخراجشدهازدهمنتشرشداقتباسشدهاستوبهمعنیعرضهگرافیکیدا
سرزمین اطالعات، معنایعصر امروز واژه این است. انسانی نظام در رایانه هر

هایها،فضایاینترنتوفضایحاصلازشبکهها،عصراتصالمغزهاورایانهرایانه
بهخودگرفتهاست.ویلیامگیبسوندرکتابخودازکلمهماتریکارایانه 4ایرا

بهنامیکفیلمبرایتوصیفو سایبراسپیااستفادهکردوهمینکلمهبعدها اژه
ایبودکهانسانهایشتبدیلشد،فیلمیکهمثلرمانسایبراسپیاروایتگرجامعه

هااطالعاتموجوددراینفضاراازاندورایانهباخطوطنامرئیبههممتصلشده
نقطه منتقلمیهر دیگر نقطه اینفایبه و بازتابانندهکنند واقع در ضایپیچیده

اینادیدنیازخطوطاستکههمارتباطاتفردرابادیگرانوجهانخارجشبکه
می انسانبرقرار زندگی نیازهای و ضروریات هم و میسازد تأمین را «کندها

(.53،ص1311)شکرخواه،
بودهوفضایمجازییافضایسایبری،متفاوتازفضایفیزیکیپیشازخود

است.اینفضادریکفضایحقیقیازروابط انسانیومکان،زمانحاصلجمع

هایارتباطیگیردکهبهدلیلویژگیهابایکدیگروبااشیاءشکلمیارتباطانسان

................................................................................................................................................................. 
1
 Cyberspace. 

2
 Neuromancer. 

3
 William Gibson. 

4
 Matrix. 
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ذخیرهآنشاملقابلیت توزیعاطالعاتدرهایتولید، پردازشو پاالیش، سازی،

قابلیتتحرکوهمچنینامکانتکثرهویتیقابلها،باویژگیهاومکانهمهزمان

باشد.بهعبارتیفضا،بسیارانتزاعیترازمکانبودهونوعیخالءاستتوجهمی

مرزپ یروقابلکنترلوتحدیدنیستبلکه کهدرهمهجاوجودداردونهتنها

،ص1319مرکزیخاصنیزنداشتهوبهنامتناهیبودنگرایشدارد)فیروزآبادی،

12.)

مصوب«الزاماتحاکمبراینترنتاشیاءدرشبکهملیاطالعات»بامطالعهسند

31شورایعالیفضایمجازیمورخ53جلسه متوجهمی1317مهر شویمکه،

پدیده نیز اینترنتاشیاء است: مجازی فضای در گسترشکاربردهای»ایجدید

اینحوزه،مختصاتفعلیفضایهایمرتبطبافضایمجازیوپیشرفتفناوری

متأثرازسهرکننوظهور ارتباطاتاز»و«هوشمندسازی»،«کالنداده»مجازیرا

نمودهاست.فضایمجازیبامختصاتجدید،عالوهبرانسان،اشیاء«نوعماشینی

که کاربردهایارتباطیرا امکانتوسعه و داده قرار کاربرانخود دامنه نیزدر را

شناختهمیپیشترص وگیرنده انتقالپیاممیانفرستنده درمحدوده شدندبهرفا

نیازمندی وارتباطاتانسانکاربردهایمتنوعیهمچونمدیریتفرآیندها، ازها ها

طریقبهکارگیریهوشمندانهاشیاء،ارتقاءدادهودامنهاثرگ اریناف تریراشامل

...«.شدهاست.

یکجمع محیطییمیبندبنابرایندر و قلمرو فضایمجازی، توانگفتکه

ارتباطات از مرکز، بدون و نامتناهی )دیجیتال(، رقومی غیرجسمی، انتزاعی،

هابایکدیگروبااشیاءبهصورتفرامکانوفرازماناست.اجتماعیِتعاملیِانسان

 تمدن.4-1

بهعنوانسطحتحلیلتحوال تاجتماعیدراندیشمندانبسیاریتاکنونتمدنرا

گرفته تحوالتتمدنیرانظر جغرافیایی، هویتیو نظر مطالعاتاز ایننوع اند.
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مناسبترینگسترده ترینسطحتحوالتاجتماعی)هانتینگتن(ومفهومتمدنرا

دانسته برایتاریخ)سوروکین( هانتینگتواحدمطالعه همینرو از دنبالواند. به ن

 مبنایواحداماتوینبیافرادیهمچون بر مطالعاتآینده رویکردیمتفاوت، با

شناختتحوالتپیش در مؤثر روشی تمدنیرا است)بابایی، دانسته ،1319رو

(.117-119صص

اقتصادیوسیاسی،اجتماعی،رویدادهایهمهازایمتشکلپدیدهبایدراتمدن

تصورازتمدن،ایندهد.میرخانسانیمجموعهتاریخطولدرکهدانستفرهنگی

هویتدارایتمدنمبحثشود.میانسانیجامعهدرتحولیهرفهمباعث

نقلاز1333است)خرمشاد،تاریخیاجتماعیتحوالتازجداواستفراتاریخی

 (.1314گرجی،

هاانسانهماهنگتشکلجعفریتمدنراعالمهاندیشمنداناسالمی،میاندر

وطرواببامعقولحیاتدر درجامعههایگروهوافرادهمهاشتراکعادالنه

انسانمعنویومادیاهدامپیشبرد استابعادهمهدرها تعریفکرده مثبت

(.171،ص1317نقلازفرزانه،خیاطوصفرپور،1351)جعفری،

و«خاک»،«انسان»یاست،ریالجزامعاصرشمندانیاندکهاز(1)«مالکبننبی»

«زمان» ،ص1313کند)بننبی،نقلازبابایی،هاییکتمدنمعرفیمیسازهرا

(.ازنظروی،برایایجادوتحصیلتمدنبایدانسانعوضگرددوعقالنیت277

مجموعه از تأسیاکند. طراحیو تمدنیرا بتواند تا کند تغییر فرهنگوی و

،نقشینخستینعناصرسهگانهکهمطریشد،عنصرانسانیدرشکلگیریتمدن

کندوآنگاهآنراباعنصرومهمدارد.اینانساناستکهتفکردینیراقبولمی

برایزمانوطبیعت)خاک(مرتبطمی نمایدودرآنهماهنگیوانسجامالزمرا

آورد.بننبیباایندیدگاه،وضعیتتمدناسالمیدربندیتمدنفراهممیصورت

بلکهماندگیتمدنیرانهاسالم،کندوعللعقباسیمیشنجهانمعاصرراآسیب
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داند.ویباتوجهبهعواملسهگانهفکری،عملیواقتصادیدرعاملانسانیمی

جهانجدید،حلمشکالتتمدنیرادرحلمشکالتفکری،فرهنگی،عملیو

قیماقتصادیمی منوطبه نیز جامعه قیمتخاکدر نبی، بن نگاه در توداند.

ارزشمالکآنزمیناستواینمربوطبهانسانوفضایفرهنگیحاکمبرجامعه

است،می داده قرار آدمیآنچهخداوندبرایاو که وشود قدر استکشامکندو

(.277،ص1313قیمتآنرابداند)بابایی،

 تمدن اسالمی.9-1

درمیتأکیدبندیتمدنبرمقولهاخالقبننبیدرصورت مالک کندوآنرا

ازنظربنکناردینامریضروریدرترکیبعواملسهگانهتمدنیمی داند.

اینبی،عواملتمدنیدرهرشرایطیقابلتحصیلاست؛لکناشکالدررشته

بن بهیکجهتوهدممشخصسوقبدهد. استکهبتوانداینعواملرا

ن داشتن رغم به را آن و غرببود تمدن منتقد دموکراتیک،نبی ازظام تهی

می عادالنه و مساوی ازشرایط دین جدایی اینخالء، به توجه با وی داند.

سیاستیناموفقدرغربمی را دولت)سکوالریسم( کهداند؛ اصوالآنجا زیرا

افتد،دولتازکارکردهایاجتماعیوتمدنیدینمحرومدینازدولتجدامی

(.234-235،صص1313ماند)بابایی،می

کند:بننبیوظیفهورسالتمسلمانراچنینتعریفمی

مبنایاصیل» ازآنبرسانیدوسپابا بهسطحتمدنوحتیباالتر را اوالخود

اندیشیبرساندواعتقادیخود، بهمرحلهتعالیروحیوفکریوخدا تمدنرا
تعالیاینچنینتمدن، جزبراساسخدایکتمدنخداییوپیشرفتهپیریزد.

ایقدپ یرد.مسلمانیکهبرایپیریزیچنینبرنامهاندیشیوتوحیدامکاننمی
ریزد،انسانیاستکهافرازدوعمالواردمعرکهشدهوتخیالتواهیرادورمیمی

همعصرمردماست؛گواهاستوبابرتراندیشیومنشگواهراستین،راستگویی
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بیدارینس و انقالبتکاملآگاهانه وجهه نقشخود به مسئولیتگواهی، بتبه

بخشد.هرگاهچنینمسلمانیبااینصفاتدرچهرهانسانمتمدنمعاصرآفرینمی
نمایانشودوتمدنشرابابعدیکهاسالمبهنامبعدآسمانیآورده،تکمیلنماید،

کهدردوقرنرسندووجودهاهمگیبهمرحلهتعالیوتقدسمیآنگاهتمدن
خصوصااینقرنتعالیوقداستخودراگمکردهاست،باردیگربهآنگ شته،
آننیلمی از استکه توحید حوزه در و خدا مربوطبه تعالیتمدن زیرا یابد؛

رودوتمدنبدونخداقداستوتعالینخواهدداشتوهیچچیزیجزسخنمی
پرکندوباردیگرتمدنتوانداینخألدرونیبعدخدایینمی بهمرحلهرا را ها

 (.235،ص1313)بننبی،نقلازبابایی،«کمالرساند
بننبی؛اسالمتمدناساس،نیابر نگاه انیمواکنشوکنشجهینتدریدر

اما.دیآیموجودبهگریدیسوازخاکوآبباانسانوسو،کیازانسانویوح

استاسالمقتیحقدرکازمندینامرنیاتحقق اصولرندهیدربرگاسالم.

واسالمنادرستریتفسدرمشکلهاست؛مکانوهازمانهمهیبرایگ ارقانون

استشرفتیپوتحولمسئلهبهاهتمامعدم بهمنجرکهایپواستینیداسالم.

،یسمحران)دیگردخواهدتیجاهلبهیمنتهآنازغلطفهماماشود،یمتیمدن

(.1312نژاد،لازالویریومهدینق

هایآنبرمحوردیناسالماستوتمدناسالمی،تمدنیاستکههمهمؤلفه

ل ادارایآغازوانتهااست.تمدناسالمی،مجموعهافکار،علوم،هنرهاوصنایع

استکهباالهامازتعالیماسالموتوسطمسلمینپدیدآمدهاست.تمدناسالمی،

بهسویهاواندوختهیازساختهامجموعه هایمادیومعنویاستکهانسانرا

دهدبنابراینتمدناسالمی،تمدنیکملتیانژادکمالمادیومعنویسوقمی

-171صص،1317هایمسلماناست)فرزانهوهمکاران،نیستبلکهتمدنملت

131.)
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ت.تحققتمدناسالمی،ازآغازایجادتمدناسالمی،همزمانباظهوراسالماس

هایاسالماستکهحرکتبهسمتتحققآن،اهدامکلیدیمطریشدهدرآموزه

هایآغازاسالم،اینتمدنرواززمانبعثتپیامبر)ص(آغازشدهاست.درسال

 باعثکندیبه درونی، و بیرونی عوامل برخی استاما بوده شکوفایی و رشد

دستیابیبهتمدناسالمیویاانحرامتمدنازمسیرخودحرکتوبهتاخیرافتادن

 است)عارفی، ص1317شده جمشیدی41، و ادیببهروز، و ص1313راد ،

113.)

«اسالم»استمعتقد،(2)قطبدیسمانندیافراددگاهیدخالمبرینببنمالک

دهیگردزلناآسمانازکهاستای«یوح»اسالمبلکهست؛ین«تمدن»کینفسهیف

استیانساندهیپدکیتمدنامااست، تیقابلخودذاتدراگرچهاسالم.

انساننیابلکهسازد،ینمتمدنخودامادارد،یسازتمدن وکارباکههستندها

تمدننینخستدورهدر.سازندیمتمدناسالمدستوراتکمکبهوریگیپتالش

ویاسالمشهیاندنخست،:استبودهؤثرمآنشیدایپدریاساسعاملدویاسالم

استشهیاندنیامحسوسوینیعسندکهیمسلمانانسانیگرید ن،یبنابرا.

یندگینماکهاستیفردلهیوسبهآنهبوطوصعودویاسالمتمدنشیدایپ

شماربهشهیاندنیامحسوسسندکهاعتبارنیابهدارد،برعهدهرایاسالمشهیاند

ینیعاصالتصورتبهکهاستیاشدهنازلیوحمثابهبهیاسالمشهیاند.رودیم

استشدهیمتجلمطلققتیحقو امااست،خداوندهیناحازشهیاندنیاارسال.

شماربهخیتارریمسدرشهیاندنیاسندکهاستیمسلمانانسانتمدن،محور

(.1312نژاد،نقلازالویریومهدی،یمسقاو)رودیم

 تمدن نوین اسالمی-1-1

قرناخیروبهویژهانقالباسالمیایران،نقطهخیزشجدیدیبرایتمدناسالمی

است.تمدنتمدن نوین اسالمی(وطلیعه41،ص1317آید)عارفی،بهشمارمی
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)جمشیدی دارد )ص( پیامبر سیره در ریشه اسالمی، بهروز،نوین ادیب و راد

ایجا1313 با حاضر، عصر در آرمان(. با رویکردیدینیو انقالباسالمی)با د

توانآنراادامهبعثتسعادتانسان(مجدداحرکتیآغازشدکهدرنگاهکالنمی

گرفت، نظر در اسالمی تمدن احیای مسیر در تاریخی حرکتی و )ص( پیامبر

ایجادتمدننویناسالمیچنانهم کهمقاممعظمرهبری،آرمانانقالباسالمیرا

(.131،ص1313کند)وجدانی،معرفیمی

جانبه،همانتمدننویناسالمیاستدرنگاهمقاممعظمرهبری،پیشرفتهمه

سخت بخش یک دارای تمدن، این و است انقالب و مردم هدم افزاریکه

افزاریاست:)ابزاری(ویکبخشنرم

پیشرفتهمه» اگر تمدنما معنای به را اسجانبه نوین سازی بگیریم -المی

مفهوماسالمیوجوددارد؛ باالخرهیکمصداقعینیوخارجیبرایپیشرفتبا
اینجوربگوئیمکههدمملتایرانوهدمانقالباسالمی،ایجادیکتمدننوین

اینمحاسبه یک-یدرستیاستاسالمیاست؛ اینتمدننویندوبخشدارد:
خشمتنیواصلیواساسیاست.بخش،بخشابزاریاست؛یکبخشدیگر،ب

هائیکهمابخشابزاریعبارتاستازهمینارزش....بههردوبخشبایدرسید
می مطری کشور پیشرفت عنوان به کنیمامروز سیاست،: صنعت، اختراع، علم،

المللی،تبلیغوابزارهایتبلیغ؛اینهاهمهاقتصاد،اقتدارسیاسیونظامی،اعتباربین
امابخشحقیقی،آنچیزهائیاستکه....بزاریتمدناست؛وسیلهاستبخشا

تشکیلمی را کههمانسبکزندگیاستکهعرضکردیم.متنزندگیما دهد؛
مثلمسئله نوعاین،بخشحقیقیواصلیتمدناست؛ یخانواده،سبکازدواج،

تفریحات نوعآشپزی، نوعخوراک، الگویمصرم، نوعلباس، مسئلهمسکن، ی،
مسئله مسئلهخط، زبان، دری ما رفتار کار، محل در ما رفتار کار، و کسب ی

دانشگاه،رفتارمادرمدرسه،رفتارمادرفعالیتسیاسی،رفتارمادرورزش،رفتار
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ایکهدراختیارماست،رفتارماباپدرومادر،رفتارماباهمسر،رفتارمادررسانه

ارمابارئیا،رفتارمابامرئوس،رفتارماباپلیا،رفتارمابامأمورمابافرزند،رفت
دشمن، با ما رفتار دوست، با ما رفتار طهارتما، نظافتو سفرهایما، دولت،

هایاصلیتمدناست،کهمتنزندگیانساناسترفتارمابابیگانه؛اینهاآنبخش
خب،یبهآنمیگویند:عقلمعاش.اینهمانچیزیاستکهدراصطالیاسالم...

افزاریتمدنبهحسابآورد؛وآنبخشیبخشنرمشوداینبخشرابهمنزلهمی
بخش را، متنهایسختاول بخشیکه این در ما اگر حسابآورد. به افزاری

همه نکنیم، پیشرفت است، پیشرفتزندگی کردیم،ی اول بخش در که هائی

تواندبهماامنیتوآرامشروانیببخشد؛همچنانکند؛نمیتواندمارارستگارنمی
دنیایغربنتوانسته.کهمی بینیددر آیتاهلل)وب« آثار سایتدفترحفظونشر

 .1(1311مهر23خامنهای،بیاناتدردیدارجواناناستانخراسانشمالی،

 مطالعات نظری.1

 تربیت.1-1

 اهداف تربیت.1-1-1

یتراپرورشسرمایهانسانیتمدناسالمیبدانیم،اهداممیانیاگرهدمکلیترب

برایرسیدنبهاینهدمکلیعبارتنداز:

 پرورشخداباوریوخدامحوری .1

 تقویتاعتمادواتکاءبهخداوند .2

 پرورشعزتنفاوخودباوری .3

 تقویتروحیهجدیت،مجاهدتونشاطروحی .4

 پرورشاخالقی .5

................................................................................................................................................................. 
1
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252.  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
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 پرورشجسمی .9

 پرورشعلمی .7

 ایجهتاعتالیاقتصادیحرفهپرورش .3

 پرورشواعتالیمدنی .1

 (.1313سیاسی)وجدانی،-پرورشفرهنگی .11

 ابعاد تربیت.1-1-1

می تربیت، میانی اهدام به توجه تربیتبا برای را بعد یا ساحت هشت توان

ساحت دارای انسان واقع در کرد. برایشناسایی استکه گوناگونی ابعاد و ها

مطل کمال به )وجدانی،رسیدن پرورشدهد را خود ابعاد استهمه الزم وب،

(.اینابعادعبارتنداز:1313

 
 ابعاد تربیت (.1)شکل

(1313)وجدانی،
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انسانبایدبهابعادتربیتیخود،بهصورتهماهنگتوجهکند،یعنینبایدصرفا

بعادغفلتکند.شهیدمطهریرویبخشمحدودیازابعادمتمرکزشودوازسایرا

می تعریف فردی را او کامل، انسان تعریف در نیز و)ره( استعدادها که کند

هایانسانیدراوبهصورتمتوازنوهماهنگرشدکردهاست:ارزش

انسان» کامل ارزشیانسان و استعدادها طوریانسانیهااستکه به او در

 باشد؛ متوازنرشدکرده فقطبهینعیهماهنگو انسانآنوقتکاملاستکه

گراکییسو استعدادهادایپشیاستعداد و معطلگرشیدینکند و مهمل را
نی.قرآنازچندوضعمتعادلومتوازن،همراههمرشددهکینگ اردوهمهرادر

ریتعبیانسان امام»به ارزشکندیم« آزادییها. خلق، خدمتبه عبادت، ،یمانند
و... انسانعشق وجود در افراطییهاگاه شکل به و منفرد صورت ظهوریبه

قائلباشدیادیزتیخدمتبهخلقاهمیبرایمثالًممکناستکسیعنیکند؛یم
اهم چندان عبادت به ایتیاما بالعکا. و معننیندهد به بودن رشدیگونه

ارزش نامتوازن حالناهماهنگو در یهاست، کامله انسان تعببایکه قرآنریه
درحداعلارزشنیهتماما«امام» بهطورهماهنگدروجودخودتحققیهارا

 .1()وبسایتانتشاراتصدرا«است.دهیبخش

 های تربیت مطلوب زمینه.9-1-1

سازازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز:سازبراینظامتربیتیتمدناقداماتزمینه

 نظامتربیتنگاهاجتهادیوعالمانهبه

 شناسیدقیقآسیب

 نیازسنجی 

 پرهیزازتقلیدازغرب 

................................................................................................................................................................. 
1
 http://motahari.org/index.aspx?pageid=127&newsview=58.  

http://motahari.org/index.aspx?pageid=127&newsview=58
http://motahari.org/index.aspx?pageid=127&newsview=58
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 فضایعقالنیت،آزادیفکر،انتقادسالموعقلجمعی 

 هایجاودانهبشریتکیهبرحقایقواصالت 

 سازی،قانوننویسیومدیریتدرستنظام 

 بهروزوپاسخگوبودن 

 الگوسازی 

  امت)وجدانی، جماعتو تقوای و باال از صص1313اصالی ،

131-141)

 فضای مجازی.1-1

طورکهدرقسمتمفاهیمبیانشد،فضایمجازی،قلمروومحیطیانتزاعی،همان

غیرجسمی،رقومی)دیجیتال(،نامتناهیوبدونمرکز،ازارتباطاتاجتماعیِتعاملیِ

هابایکدیگروبااشیاءبهصورتفرامکانوفرازماناست.اولینقدمبرایانسان

 شناساییتأثیرشناسایی اسالمی، تمدن در مجازی فضای تربیتی پیامدهای اتو

هایفضایمجازیاست.ها،ابعادومؤلفهویژگی

 های فضای مجازی ویژگی.1-1-1

هایفضایمجازیرا،جزئیترازتعریفذکرشده،درجدولزیرتوانویژگیمی

کوهیاصفهانی) البرزیدعوتیو (1315نمایشداد. بهصورت12، ویژگیرا

رسانهجمع مختلفبرای منابع از مطریبندیشده مجازی فضای و هایجدید

شود:کنندکهدرجدولزیربهصورتخالصهارائهمیمی
 های فضای مجازی ویژگی (.1)جدول 

توضیحاتویژگیردیف

بودن1تعاملی1
توانندپیامتولیدواینفضامیمعتقداستمخاطباندرشکرخواه

هستندیعنیهمزمانهر«کاربر»ارسالکنند)دوسویهبودنفضا(ل ا

................................................................................................................................................................. 
1
 Interactive  
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هادرکنندهپیامرادارند.مدیرانرسانهکنندهوتولیددونقشمصرم

شوند.فضایمجازی،بهراحتیوآنیازدیدگاهکاربرانخودآگاهمی

2
ایچندرسانه

شدن

ایبودناینفضا،اثربخشیوهمچنینکندکهچندرسانهبیانمیعاملی

دهد.اینفضامانندشدتدرگیرشدنرابهنحوچشمگیریافزایشمی

کندبلکهبیشتررادیو،تلویزیونوکتابیکیادوحارادرگیرنمی

هایانساندرگیرباآناستچنانکهانسانخودبخشیازاینفضاحا

زیادیدارد.شودل ااثربخشیمی

3
قابلیت

دسترسیدائم

عنوانکردهاستکهموانعفضایفیزیکی)زمانیومکانی(لوچی

وجودندارد.البتهدسترسیدائمبهفضاوهمهجاحاضربودنفضا،

کند.هاییبرایکاربرانایجادمیمسائلوآسیب

4
آنیبودنو

سرعتباال

ل،اطالعیافتنفوریازبازخوردبهدلیلتعاملیبودن)چونالزمهتعام

طرممقابلوواکنشنشاندادنبهآناست(،آنینیزهستندوهر

لحظهمتناسبباشرایطکنونیکاربر،قابلچینش،تغییروبهروزشدن

هستند.

5
فرامکانیو

فرازمانی

معتقداستکهزمانومکانهردودرفضایسایبرنابودشکرخواه

بهمحضتماسبامنبعخبریدرجهانسایبر،درشدهاند.فرد

گیرد.مکانیقرارمیزمانیوبیموقعیتبی

فردیشدن9

دراینفضا،تفرقوپراکندگیمخاطبانانبوهراشاهدهستیم.

کندوافرادهاینوین،اطالعاترابرایتکتکافرادارسالمیفناوری

گیرند.ددرنشرمیخودرانهبهصورتجمعبلکهبهصورتفر

مستقیمبودن7

کنندبهنحویکهفردهاینوینباکاربر،تماسمستقیمبرقرارمیرسانه

یابد،مخاطباینرسانهدقیقاخوداوست.اطمینانمی

کنندکهقابلیتمستقیمبودن،بیانمینیاییان،فرهنگیوهادویخواجه

دراختیارداشتناطالعاتدهدکهبابهمدیررسانهاینامکانرامی

کاملازتمایالتکاربر،بااودقیقوسنجیدهبرخوردکندبهنحویکه

ازاثرگ اریپیامبیشتریناطمینانراکسبکند.

جهانیو-،فضایحرکتِسریع،محلیوایناوکاستلزبهعقیدهسیالبودن3
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ازیسیالفرامکانیوفرازمانی،عالوهبراینکهفردرادرفضایمج

کند،اطالعاتوجریاناطالعاترانیزسیالکردهاست.قدرتمی

دهد.اصلزیادحرکت،بهفردامکانجریانداشتندراینفضارامی

دراینفضا،حرکتاستوسکوناستثناءاست.

1
شخصی

1سازی

هایکنونیدرحالتبدیلبهاندکهرسانهمطریکردهدهقانوکیقبادی

هاتحتکنترلسازیشدههستند.درنهایترسانههایشخصیرسانه

هاهموارهقادربهتنظیمرسانهبهشکلگیرندوآنکاربرانقرارمی

موردپسندخودهستند؛بنابراینشیوهدریافتپیامراخودکاربران

کنند.انتخابمی

تمرکززدایی11

داند.العاتمیتمرکززداییرایکیازپیامدهایفناوریاطفرجلو

تجلیتمرکززداییدرمواردبسیاریهمچونانجامکارهاازراهدور،

تولیدازراهدور،برگزاریکنفراناازراهدور،خریداریمایحتاجاز

راهدوروانجاماموربانکیازراهدورقابلمشاهدهاست.

تبدیلپ یری11

هاراازشکلیبهشکلتوانپیامامروزهبهراحتیمیالوندیبهبیان

توانکالمراتبدیلبهمتنیاتبدیلدیگرتبدیلکرد.بهعنوانمثالمی

بهتصویرکرد.

مینیاتورهشدن12

افزاریدودیدگاهمختلفدراینبارهوجوددارد.یکیدیدگاهسخت

.3کوثریافزاریودیگریدیدگاهنرم2منتظرقائم

معتقداستکهبامینیاتورهشدن،جمعافزاریازجنبهسختمنتظرقائم

بینیم....اتصالکامپیوترهابههمشدنوسایلکوچکدریکجارامی

است،یعنیهرپردازشگریدردسترسهرکسیباهرنوعاتصالی

تواندبههردستگاهدیگری)کامپیوترهایسیم(می)زمینییابی

طهدنیامتصلباشد.استیشن،لپتاپ،تلفنهمراهو...(درهرنق

هایمعتقداستکهمنظورازمینیاتورهشدن،پیدایشرسانهکوثری

................................................................................................................................................................. 
1
 Personalization 

2
 ن.دکتر مهدی منتظرقائم، عضو هیئت علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهرا 

 دکتر مسعود کوثری، عضو هیئت علمی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران. 3
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توانندبهتولیدمحتوابپردازند.کوچکاستکهباحداقلسازمانمی

توانندباهاییهستندکهمیهارسانهها،وبالگها،پادکستوبکست

یخودرااحداقلسازمانتولید)حتیدرحدیکنفر(،کاررسانه

انجامدهند.

(37-31،صص1315،یاصفهانیوکوهیدعوتیالبرز)  

 های فضای مجازی ابعاد و مؤلفه.1-1-1

کنشگریفضایمجازی-2ساختارفضایمجازی،-1فضایمجازی،دارایسهبعد

هایاینابعادعبارتنداز:عواملمحیطیاست.ابعادفرعیومؤلفه-3و

محتوادارایمؤلفهساختارفضایمجازی-1 خدماتو هاییهمچونزیرساخت،

است.

آن-2 عملکرد و فرعیبازیگران بعد است.کنشگریفضایمجازیدارایدو ها

بازیگرانبازیگراندارایمؤلفه بازیگرانحکومتی، هاییهمچونبازیگرانفراملی،

سیاست است. مدنی بازیگران و گری،خصوصی تنظیم گ اری، قانون گ اری،

تسهیلگری، تأمینزیرساخت، رصد، قضایی، نظارتپلیسیو استانداردگ اری،

نقش جمله از کاربری و خدمات و محتوا توزیع و تولید وتوانمندسازی، ها

عملکردهایبازیگرانفضایمجازیهستند.

عواملمحیطیفضایمجازی،خوددارایدوبعدفرعیعواملدرونیوبیرونی-3

از هرکدام پستلاست. از الهام با فرعی، ابعاد هایهستند:دارایاینمؤلفه1این

سیاست،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع)شاملسالمت(،فناوری،محیطزیست،حقوق،

بنابراینمؤلفه هایمحیطدرونیفضایمجازیعبارتاستامنیت)شاملدفاع(.

فرهنگفضایمجاز اقتصادفضایمجازی، سیاستفضایمجازی، جامعهاز: ی،

فضایمجازی،فناوریفضایمجازی،محیطزیستفضایمجازی،حقوقفضای

................................................................................................................................................................. 
1
 PESTEL. 
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مؤلفه و امنیتفضایمجازی؛ هایمحیطبیرونیفضایمجازیعبارتمجازی،

محیط محیطاجتماعی، محیطفرهنگی، محیطاقتصادی، محیطسیاسی، استاز:

فناوری،محیطزیست،محیطحقوقی،محیطامنیتی.

 ل مفهومی فضای مجازیمد-9-1-1

توانمدلیمفهومیازفضایمجازیهایشناساییشده،میبراساسابعادومؤلفه

ارائهکرد:

 
 مدل فضای مجازی. (1)شکل 

مجازی فضای ذینفع و بازیگر هر اراده و نیت مدل، این نقش1طبق بر و، ها

 آن ممیتأثیرعملکردهای نقش هر فضاییگ ارد. ساختار از بخشی در تواند

تعامل محیطبیرونیفضایمجازیدر با و گرفته قرار آن محیطیاز مجازیو

باشد.

 تمدن نوین اسالمی.9-1

 ها و عوامل ایجاد تمدن نوین اسالمی زمینه.1-9-1

گیریتمدننویناسالمیازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز:هایشکلزمینه

................................................................................................................................................................. 
نیت فرد/گروه/سازمان و... می تواند براساس عوامل شناختی، عوامل انگیزشی )نیازها و امیال( و... شكل  1

 بگیرد.
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مبانیمعرفتینظامکاملکردن-1

کاملکردنبناینظامبراساسمبانیمعرفتیآن-2

سایتدفترحفظونشرآثارآیتتقوایفردیوتقوایجماعتوامت)وب-3

1سازیاسالمی(ای،اطالعنگاشتزنجیرهتمدناهللخامنه
 

ور،،خودباگامپیش)شجاع،باسواد،متدین،مبتکر،(3)تربیتنسلجوانانقالبی-4

2سایتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهای(غیور،منضبطو...()وب

داشتنایمانومکتبوتالشبرایآن-5

بیگانهتمدنوفرهنگازپیرویعدم-9

مسئوالنومردمهمکاریووحدت-7

خداونددستوراتوالهیاحکامبرتکیه-3

مادیاتودنیابهمیلیبی-1

اقتصادییشرفتپبهتوجه-11

مقاومتوایستادگی-11

(51-55،صص1317اسالمی)عارفی،زندگیسبک-12

عواملایجادتمدننویناسالمینیزعبارتنداز:

عواملباطنی)اختصاصی(تمدننویناسالمی-1

 ایمانومکتب 

 رهبری 

 (4)شرایطومقتضیات 

است(عواملظاهری)/عمومی؛اینعواملدرهرتمدنیالزم-2

 بستراجتماعی 

................................................................................................................................................................. 
1
 http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539.  

2
 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60604.  

http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60604
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634#60604
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o مدارا،رفقوسازش 

o عدالتمحوری 

o سنت با برمبارزه حاکم فرهنگ و اجتماعی غلط های

 جامعه

 فردی 

o کرامتانسانی 

o گراییاخالق 

o بینیوآرمانجهان 

o علمودانشاندوزی 

o عقالنیتوخردورزی 

o خودباوری 

 مدیریتی 

o زدودناندیشهتمدنغرب 

o ایجادتمدنیمتکیبهمعنویت 

o دادنبهعلوماسالمیاهمیت 

o ،تالشومجاهدت)مدیریتجهادی()فرزانهوهمکاران

1317) 

 ایمنطقه 

o هایمنطقههمکاریدانشگاه 

o وحدتعلمایمنطقه 

o زدودنعواملتفرقهازمنطقه 

o ارتباطنیروهایمسلحدرمنطقه 

o ارتباطبازارهایمنطقه 
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o سایتدفترحفظونشرهادرمنطقه)وبهماهنگیرسانه

دی27هایعربینمازجمعهای،خطبهارآیتاهللخامنهآث

1313)1 

 های تمدن نوین اسالمی شاخص.1-9-1

شششاخصتمدننویناسالمیازمنظرمقاممعظمرهبریعبارتنداز:

 متکیبرمعنویت،ایمانبهخدا،تعالیموهدایتالهی -1

 پیشرفتعلموفناوریوصنعت -2

 هوآبادانیپیشرفتواعتالیاقتصادی،رفا -3

توسعهعدالت،اخالق،انصام،عدالتاجتماعی،کمشدنفاصلهطبقاتی، -4

 گریبرداشتهشدناشرافی

همزیستی -5 همکاری، کمکو )ارتباطاتسالم، مطلوب اجتماعی روابط

مهربانانهمردمبایکدیگر،محبتوزندگیهمراهباعطوفتورحمتو

اخالقیو رفتار عطوفتاسالمی، یهودیوانسانیت، با دوستانه انسان

 هابادشمنان(مسیحیومروتورحمتومدارایمسلمان

با -9 قدرتمندیبرایمقابله عزتامتاسالمی، استقاللو سیاسی، اقتدار

 )وجدانی، ظلم و کفر مقابل در ایستادگی جهانی، ص1313امواج ،

131.)

 مراحل ایجاد تمدن نوین اسالمی.9-9-1

کنندکهمراحلیرابرایرسیدنبهتمدننویناسالمیبیانمیمقاممعظمرهبری،

عبارتاستاز:

ساالریدینی/جمهوریاسالمی(،نظاماسالمی)مردم-2انقالباسالمی،-1

................................................................................................................................................................. 
1
 http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44710.  

http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44710
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44710
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تمدن)امت(اسالمی.-5جامعه)کشور(اسالمیو-4دولتاسالمی،-3

 
 مدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبریگانه تحقق ت مراحل پنج (.9) شکل

2و1ای(سایتدفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنه)وب

«ساختارمحور»گیریتمدنکهدرباالاشارهشدهاست؛مراحلپنجگانهشکل

 فرایندمحور»ویا داردولیدر« ترسیمشدهاستکهاینمسیرمقبولیتالزمرا

هاینمسیرتوجهکنیم،آنگاهمسیرساختتمدن،مسیرب«عاملیتمحور»صورتیکه

 صورت این در و داشت خواهد منتظر»متفاوتی انسان کانونیمی« نقطه تواند

گیریتمدننویناسالمیقرارگیرد.مقالهحاضربهدنبالترسیمیکزنجیرهشکل

جهتتمدن تمدنجدید آننیزسهمرحله قرارسازیاستکهدر سازیمدنظر

توانیماینفراینداگرازمنظرتربیتیبهایجادتمدننویناسالمیبنگریم،میدارد.

«سازیامت»و«سازیدینیاجتماع»،«سازیانسان»تعالیبخشراشاملسهمرحله؛

................................................................................................................................................................. 
1
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895. 

2
 http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539.  

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539
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توانداثرگ ارباشد:تعریفکنیمکهفضایمجازیدرهرکدامازاینمراحلمی

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

 ها یافته.9

 ات و پیامدهای فضای مجازی در تمدن نوین اسالمیتأثیرمدل شناسایی .1-9

طراحیمدلشناسایی پاسخبهسؤالاول، اینپژوهشدر اتوتأثیراولینیافته

کهپیشازپیامدهایفضایمجازیبرتمدننویناسالمیاست.درواقعالزماست

اتوپیامدها،بهمنطقومدلیبرایاینامردستیابیم.تأثیراقدامبرایشناسایی

می بعدیاستفاده ازیکماتریادو بدینمنظور کهدرسطرها، ها،ویژگی»شود

)ذکرشدهدربخشمطالعاتنظریمقاله،قسمت«هایفضایمجازیابعادومؤلفه

ومؤلفه ومدلمفهوابعاد ودرستونها میفضایمجازی( سهمرحلهتمدن»ها،

اسالمی نوین » «سازیانسان»)یعنی دینیاجتماع»، سازی » سازیامت»و قرار«(

گیرد:می
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 مدل شناسایی تأثیرات فضای مجازی بر تمدن نوین اسالمی .  (1)جدول
سازیامتسازیاجتماعسازیانسان

هایویژگی

فضای

مجازی

فرازمانفرامکانو

فردیشدن

تمرکززدایی

و...

ساختار

فضای

مجازی

محتوا

خدمات

زیرساخت

کنشگری

فضای

مجازی

بازیگرانو

ذینفعان

فراملی،حکومتی،

خصوصی،مدنی


هاونقش

عملکرد

بازیگران

سیاستگ اری،تنظیم

گری،تسهیلگری،

تأمینزیرساخت،تولید

وتوزیعمحتواو

خدمات،کاربریو...



محیطدرونی

فضای

مجازی

سیاست،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع

)شاملسالمت(،فناوری،محیط

زیست،حقوق،امنیتفضایمجازی



ات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین تأثیرشناسایی .1-9

 اسالمی

شود.بامنطقذکرشدهدرمدلباال،اسخدادهمیدراینقسمت،بهسؤالدوممقالهپ

اتوپیامدهایگوناگونفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیتأثیرتوانمی

یکیازانواعاین تأثیرراشناساییکرد. اتوپیامدهایتربیتیتأثیراتوپیامدها،

شود:هااشارهمیاستکهدرزیربهآن
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مثبت تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین ات و پیامدهای تأثیر.1-1-9

 اسالمی

 افزایشکارآمدیفرایندتربیتوتبلیغدین 

به برایمخاطبجهانی دینیرا تربیتیو محتواهای نشر امکان فضایمجازی،

می فراهم فرازمان و فرامکان فرایندهایصورت کارآمدی ترتیب، بدین و آورد

افزایشمی را تبلیغی و دهتربیتی این میتأثیرد. سطحمثبت، سه هر در تواند

سازیوجودداشتهباشد.سازیوامتسازی،اجتماعانسان

 تنوعوج ابیتمحتوایتربیتی 

ازویژگی بنابرایندراینفضا،تنوعوج ابیتمحتوا، هایفضایمجازیاست.

رهرسهسطحتوانددمثبت،میتأثیرشاهدتنوعمحتواهایتربیتیخواهیمبود.این

وجودداشتهباشد.

 هایعالمانهواجتهادیحوزهتربیتبهسببتسهیلاشتراکدیدگاه

 هایاجتماعینخبگاناینحوزهافزایششبکه

توسعهشبکه مزایایفضایمجازی، درهاینخبگانیحوزهیکیاز هایمختلف،

پیام شبکهرسانبستر و تربیتها حوزه نخبگان است. اجتماعی وهای ایجاد با ،

هم به هایی، چنینشبکه حوزهتوسعه در خود تجربه اشتراکدانشو رسانیو

سازیسازیوامتمثبت،بیشترمربوطبهسطحاجتماعتأثیرپردازند.اینتربیتمی

است.

 جلوگیریازبلوغزودرسکودکانونوجوانانبهسببفیلترینگ 

محیطحقوقفضای در موجود موارد فیلترینگاستکهیکیاز مجازیکشور،

می نوجوانان و زودرسکودکان بلوغ از باعثجلوگیری این تربیتیتأثیرشود.

سازیمؤثراست.سازیوامتسازی،اجتماعمثبت،درهرسهسطحانسان

 عدالتورونقآموزشی 
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آموزش)شاملآموزشعمومیمانندآموزشبهداشتیاآموزشفرهنگعمومیو

آموزشیکآموزشاخ یکشغلخاصیا آموزشبرایکارکنان تصاصیمانند

می تربیت، زیرساختشناختی عنوان به خدماتدرسخاص(، واسطه به تواند

می همچنین کند. پیدا رونق مجازی، مجازی،فضای فضای کمک به توان

بدینترتیبحداقل برایعمومبهصورترایگانفراهمکرد. هاییازآموزشرا

اینجازیمیفضایم عدالتآموزشیکمککند. رونقآموزشو به تأثیرتواند

سازیاستهرچندکهدردومرحلهدیگرنیزمثبت،بیشترمربوطبهمرحلهاجتماع

گ اراست.تأثیر

 ارتقاءبینشنسبتبهتمدنوامتواحدهدراثرافزایشارتباطات

)هم تعارم و فرهنگی ملتمیان شناسی( مسلمان فضایهای در

 مجازی

فضای که است این مجازی، فضای فرهنگی محیط در موجود موارد از یکی

شود.افزایشمجازی،بستریاستکهارتباطاتمیانفرهنگیدرآن،گستردهترمی

کندسازیمیهایمسلمانبهواسطهفضایمجازی،زمینهشناسی(ملتتعارم)هم

 خود فکر و نگاه افق بتوانند افراد تمدنتا افق در مسائل به و آورده باالتر را

سازیاست.مثبتتربیتی،مربوطبهسطحامتتأثیراسالمینگاهکنند.این

 یخالقیتتقویتروحیه 

شاهدگسترشصنایعخالقهستیم. فناوریفضایمجازی، و محیطاقتصاد در

محتوا( )خدماتو محصول خالقیتبه تبدیل محیط، دو این در مهم موضوع

تأثیراست.نتیجهچنینروندی،تقویتروحیهخالقیتدرجامعهخواهدبود.این

سازیاست.سازیواجتماعمثبتتربیتی،بیشترمربوطبهانسان

 کمکدادهتسهیلآسیب نیازسنجیتربیتیبه هایفضایشناسیو

 مجازی
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یکیازموضوعاتمهمدرمحیطسیاستفضایمجازی،مدیریتوحکمرانی

داده دادهبا تحلیل طریق از حکومت یعنی است. بتواندها شبکه، تحلیل و ها

شناختبهتریازجامعهکسبکندتامدیریتمؤثرتریداشتهباشد.بدینترتیب،

ایوافزارهایمالی،نرمافزارهایرسانههایاجتماعی،نرمهایشبکهباتحلیلداده

 هایتربیتیجامعهراشناساییکرد.هاونیازتوانآسیبها،میرسانپیام

ات و پیامدهای منفی تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین تأثیر.1-1-9

 اسالمی

 کاهشیاسلبعاملیتانسان

انسان مرحله در تربیتی موضوعاتمهم از یکی سهعاملیت، سازیاستکه

دارد. اختیار و اراده و انگیزشی شناختی، ویژگی1زیرساخت فضایهابرخی ی

دهدکههامیمجازیازجملههوشمندیاینفضا،اینامکانرابهطراحانسیستم

انسان اختیار و عاملیتدرانگیزش)امیال( بدینترتیب، و دستکاریکنند را ها

میکنش ح م حتی یا کمرنگ انسانی های این بیشترتأثیرشود. تربیتی، منفی

سازیاست.مربوطبهمرحلهانسان

 پ یریبهسببگمنامیوچندهویتیشمسئولیتکاه 

ویژگی از افرادیکی یعنی است. هویتی چند و گمنامی مجازی، فضای های

اینموضوعباعثمی شودکههویتمنحصربفردنداشتهوقابلشناسایینیستند.

می انجام که کارهایی مسئول مسئولیتافراد، روحیه درواقع نباشند. پ یریدهند،

یابد.ایندرحالیاستکهافراددهند،کاهشمیابترفتارهاییکهانجاممیافرادب

بایددرقبالاختیارهاییکهدارند،مسئولباشندومشخصباشدکههرپیامیانظر

 این است. کرده منتشر کسی چه سطحتأثیررا به مربوط بیشتر منفی، تربیتی

................................................................................................................................................................. 
 در قسمت مفهوم تربیت در مقاله، به آن پرداخته شده است. 1
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سازیاست.انسان

 اضطراباطالعاتی 

توایفضایمجازی،شاهدانبوهیازاطالعاتهستیمکهافرادتواندرالیهمح

احساسمیدیدنهمهآن ندارندول ا را بخشیازها ندیدنهمهآن، کنندکهبا

می دستدادهمنافعیکه از یکتوانستندکسبکنندرا اینشرایط، در تأثیراند.

یاحساسوفوراطالعاتشودبهناماضطراباطالعاتیعنتربیتیمنفیحاصلمی

)مهدی آن همه به دستیابی از ناتوانی و ص1319پور، این123، تربیتیتأثیر(.

سازیاست.منفی،بیشترمربوطبهسطحانسان

 ها؛الگوهاینامطلوبتربیتیدرفضایمجازیسلبریتی 

مرحله سه هر در که هستند الگوها تربیت، در مهم موضوعات از یکی

انسان سلبریتیسازیوامتاجتماعسازی، درفضایمجازی، هاسازینقشدارند.

توجهبهبیشترینافرادیهستندکهالگوقرارمی حالبا ادبیاتموجود-1گیرند.

)ازجملهاینکههدمآنپیرامونسلبریتی ازفعالیت،کسبشهرتاست(وها ها

فعالیتآن-2 الگوهسابقه درمجموع، درفضایمجازی، ایتربیتیمطلوبیبهها

آیند.حسابنمی

 تقویتعقالنیتابزاری 

وحدتجمعاستامایدرگمنشافت)اجتماع(،کارهادرخدمتجمعوبرا

کارهامصلحتاند کنشیمبتنشانه،یدرگزلشافت، هایبرقراردادومنطقاست؛

ارزشیسنت،یعاطف بهکنشعقالنیجا،یو را تیبرهدم)عقالنیمبتنیخود

کلیت.(121-111،صص1313)برزوییوزرودی،دهندوهدفمند(مییابزار

شتریبهاواقتصادفضایمجازی،باعثفرمفضایمجازیبهویژهخدماتوپلت

شود.یمیابزارتیوعقالنکیارگانیهمبستگتیگزلشافتشدناجتماعاتوتقو

برادرپینخواهدداشت.بهتقویتعقالنیتابزاری،انسان،اجتماعوامتمطلو
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یمنطقبازار)منفعتطلب،1یمجازیهایفضافرممنطقحاکمبرپلتعنوانمثال،

شود.منطقدرجامعهمینیاگسترشورقابت(استکهباعث

 تحدیدجایگاهخانوادهدرتربیت 

هاباماشیناست.هایفضایمجازی،افزایشتعاملانسانیکیدیگرازویژگی

میاین استاما بسیاری مزایای دارای که هرچند پدیده درتأثیرتواند منفی اتی

روابطانسان بدینحوزه باشدو داشته تربیتدرمحیطخانواده و درخانواده ها

گ اراست.هرچهکهتماسعاطفیانسانوماشینتأثیرترتیب،درهرسهسطح،

یکند،محیطخانوادهکهیکیازبیشترشودوانسانوقتبیشتریراباماشینسپر

 شود.ترومحدودترمیمهمترینبسترهایتربیتانساناست،ضعیف

 انسان شدن وابستگیخوارحاضروآمادههیروحجادیا،تنبل و ی

 شدیداوبهفناوری

فناوری دستیارهایشخصیهوشمند، جمله هایمحیطفناوریفضایمجازیاز

خدماتو...،باعثتنبلشدنانسانووابستگیتبدیلصوتبهمتن،سرعتباالی

منفیتربیتی،درهرسهسطحمؤثراست.تأثیرشود.اینشدیداوبهفناوریمی

 هاغفلتآفرینیسرگرمی 

آیند،ازجملههایفضایمجازیکهبخشیازالیهمحتوایآنبهشمارمیسرگرمی

میبازی تربیها، امور از انسان غفلت باعث پیرامونتوانند و خود به مربوط تی

تواندمربوطبههرسهسطحباشد.منفیمیتأثیرشوند.این

 عادیشدنروابطبانامحرموکمرنگشدنحیا 

شبکه الگوریتم بر مبتنی که مجازی فضای در آزاد وروابط اجتماعی های

ازبینمیرسانپیام بهتدریجقبحارتباطبانامحرمرا کمرنگبردوباعثهاست،

................................................................................................................................................................. 
 ذیل خدمات فضای مجازی. 1
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شود.تربیتیمنفی،بههرسهسطحمربوطمیتأثیرشود.اینشدنحیامی

اتوپیامدهایدوگانهومشروطتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدنتأثیر.3-2-3

نویناسالمی

 جهتدهیتربیتیدرجهتمطلوبیانامطلوب 

فعالیت توزیعگاهی و تولیدکننده یک مجازی،های فضای خدمات باعثکننده

ایطراحیتواندیکخدمترابهگونهشودامااومیکاهشیاسلبعاملیتنمی

جهتدهی دستیارهوشمند(، کندکهدرمخاطبانآنخدمت)مثالیکتقویمیا

اینجهتدهیمی حال بیفتد. اتفاق نامطلوبتربیتی جهتمطلوبیا در تواند

همچ دارد. بستگی خدمت طرای خواست به که میباشد سطحنین در تواند

سازیمحققشود.سازیوامتسازی،اجتماعانسان

 تغییرادبیاتوفرهنگشفاهی 

ازطریقوامتدرادبیاتوفرهنگشفاهیجامعهیامخربایجادتغییرسازنده

اتدوگانهتأثیردرفضایمجازی،یکیدیگرازمحتواانواعتولیدوبازنشرشدن

اس مجازی فضای تربیتی امت و اجتماع انسان، سطح سه هر در که تأثیرت

بهعنوانمثال،جکمی شوندوهاواشعاریکهدرفضایمجازیزادهمیگ ارد.

فرهنگشفاهیجوامعرسوخمی میدر کنند، منفیتأثیرتوانند ایدراتمثبتیا

هابگ ارند.ها،جوامعوامتتربیتانسان

 ایجادفضایگفتگو 

 مجازی پیامفضای ویژه شبکهرسانبه و برایگفتگویها فضایی اجتماعی، های

مردمفراهمکردهاست.اگردراینفضایایجادشده،عقالنیت،انتقادسالموادب

تربیتیمثبتیاستوتأثیراستفادهازآزادیپرورشیابد،ایجاداینفضایگفتگو،

ادبیپرورشیابد،ی،ناامیدیوبینمایشودامااگرجهالت،سیاهباعثرشدافرادمی

تربیتیمنفیخواهدبود.تأثیرایجاداینفضایگفتگو،
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 تغییرکیفیتارتباطاتاجتماعی

هابایکدیگرافزایشهایفضایمجازیایناستکهتعامالتانسانیکیازویژگی

اجتماعیمی ارتباطات در منفی و مثبت تغییرات ایجاد باعث ویژگی این یابد.

گ اراست.تأثیرشودکهبیشتردرسطویاجتماعوامتمی

وقیعمافته،یارتباطاتگسترشنکهیبهامشروطاجتماعی،ارتباطاتگسترش

باعثد،شووکمکوهمکاریگریکدیهاازباخبرشدنانسانباعث،باشدیقیحق

اتأثیر،شود«یاجتماعیانزوا»و«تیفرد»کاهش افزایشمااتمثبتتربیتیدارد.

سطحیوغیرحقیقیباشددرصورتیکهاینارتباطاتگسترشیافته،،ارتباطات

ارتباطی( کنش بودن ارتباطی نه ارتباطی کنش شدن استراتژیک )مثال باعث،

ارتباطاتچهره شودبهکمرنگشدن چهره افزایش، و شدن انزوای»باعثاتمیزه

،ویاانسانراازسایرانسانیشودباعثکاهشتماسوعاطفهیاشود«اجتماعی

اتمنفیتربیتیدارد.تأثیرکارهایمهمغافلکند،

 گیری نتیجه

 زیر، جدول نوینتأثیردر تحققتمدن پیامدهایتربیتیفضایمجازیدر اتو

بندیشدهاست.همچنیندرجدولاند،جمعاسالمیکهدراینمقالهشناساییشده

منفیتربیتیفضایمجازیوعالمتتأثیردهندهنشان(-بندیزیر،عالمت)جمع

مثبتتربیتیفضایمجازیاست.اگرپرانتزوعالمتمنفیوتأثیر)+(نشاندهنده

تواندمثبتو،دوگانهیامشروطاست)هممیتأثیرمثبتوجودنداشت،یعنیاین

تواندمنفیباشد(.هممی
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بندی تأثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین  جمع . (1)جدول 

 اسالمی
سازیامتسازیاجتماعسازیانسان

هایویژگی

فضای

مجازی

هوشمندی
کاهشیاسلب

(-عاملیت)


وتبلیغدین)+(تیتربندیفرایکارآمدشافزایفرامکانیوفرازمانی

دیگرهابایکافزایشتعامالتانسان

)گسترشارتباطاتاجتماعی(


تغییرکیفیتارتباطات

اجتماعی

(-)تیخانوادهدرتربگاهیجادتحدیهاباماشینافزایشتعامالتانسان

گمنامیوچندهویتی

کاهش

پ یریتمسئولی

درقبال

رفتارهایخود

(-)



و...

ساختار

فضای

مجازی

محتوا

ی)+(تیتربیمحتواتج ابیوتنوع

اضطراب

(-اطالعاتی)


یهایعالمانهواجتهاداشتراکدیدگاهلتسهی

هایشبکهشیبهسببافزاتیحوزهترب

هاورساندرپیامحوزهنینخبگانااجتماعی

هایاجتماعی)+(شبکه



ایجادفضایگفتگودر

هایهاوشبکهرسانپیام

اجتماعی

شدنوکمرنگمشدنروابطبانامحریعاد

هایبهسببالگوریتمروابطآزاددرشبکهاحی
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(-ها)رساناجتماعیوپیام

تغییرادبیاتوفرهنگشفاهیجامعهوامت

(-فضایمجازی)هاییسرگرمینآفریغفلت

خدمات


عدالت

آموزشیو

رونق

آموزش)+(



(-ی)ابزارتیعقالنتیتقو
زیرساخت

کنشگری

ایفض

مجازی

بازیگرانوذینفعان

فضایمجازیو

هاونقش

عملکردهایآنان

تولیدکنندگان

خدمات

جهتدهیتربیتیدرجهتمطلوبیا

نامطلوبمطابقخواستتولیدکنندهخدمت

هاسلبریتی

)ذیل

بازیگران

مدنی(

سلبریتیها؛الگوهاینامطلوبتربیتیدر

(-فضایمجازی)

محیط

درونی

فضای

جازیم

سیاست،اقتصاد،

فرهنگ،اجتماع

)شاملسالمت(،

فناوری،محیط

زیست،حقوق،

امنیتفضایمجازی

اقتصادفضای

مجازی

(-ی)ابزارتیعقالنتیتقو

)+(تیخالقیهیروحتتقوی

فناوری

فضای

مجازی

تنبلشدنانسان،ایجادروحیه

خواریووابستگیشدیداوبهحاضروآماده

(-فناوری)

حقوقفضای

مجازی

ازبلوغزودرسکودکانونوجوانانیرجلوگی

)+(نگیلتریفبهسبب

فرهنگ

فضای


نشبیارتقاء

نسبتبه
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تمدنومجازی

امتواحده

دراثر

شیافزا

ارتباطات

انیم

ویفرهنگ

تعارم

(یشناس)هم

یهاملت

مسلماندر

یفضا

ی)+(مجاز



سیاست

فضای

مجازی



تسهیل

شناسیآسیب

ونیازسنجی

تربیتیبه

کمک

هایداده

فضای

مجازی

)تسهیل

مدیریتو

حکمرانی

جامعهبا

دادهها()+(
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می باال، جدول بر عالوه نیزتأثیرتوان صورتدیگری به را پیامدهایشناساییشده اتو

اند:رتفکیکشدهاتمثبت،منفیودوگانهازیکدیگتأثیربندیکرد.درجدولزیر،جمع
 بندی تأثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسالمی جمع (.4)جدول 

اتوپیامدهایتربیتیفضایمجازیدرتحققتمدننویناسالمیتأثیر

و  تأثیرنوع 

 پیامد
 و پیامد تأثیرعنوان 

ثیر
تأ

ت
مثب
ی
ها
مد
پیا
و
ت

ا


نیدغیلوتبتیتربندیفرایکارآمدشیافزا

یتیتربیمحتواتیتنوعوج اب

یهایاجتماعشبکهشیبهسببافزاتیحوزهتربیهایعالمانهواجتهاداشتراکدیدگاهلیتسه

یهایاجتماعهاوشبکهرسانحوزهدرپیامنینخبگانا

)مثالدانشگاهمجازی(ورونقآموزشیعدالتآموزش

قشمحوریخالقیتدراقتصادفضایمجازی()بهسببنتیخالقیهیروحتیتقو

نگیلتریازبلوغزودرسکودکانونوجوانانبهسببفیریجلوگ

وتعارمیفرهنگانیارتباطاتمشینسبتبهتمدنوامتواحدهدراثرافزانشیارتقاءب

یمجازیمسلماندرفضایها(ملتیشناس)هم

وتیریمدلی)تسهیمجازیهایفضاهکمکدادهبیتیتربیازسنجیشناسیونبیآسلیتسه

جامعهبادادهها(یحکمران
ثیر
تأ

فی
من
ی
ها
مد
پیا
و
ت

ا


هایانگیزشی،شناختیواختیارانسان)بهسببدستکاریزیرساختتیسلبعاملایکاهش

هامطابقمیلطرایخدمات(توسطخدماتهوشمندسیستم

هاباماشین(سببافزایشتعامالتعاطفیانسان)بهتیخانوادهدرتربگاهیجادیتحد

)بهسببگمنامیدرفضایمجازی(خودیپ یریدرقبالرفتارهاتیکاهشمسئول

یاضطراباطالعات

هایروابطآزاددرشبکهتمیبهسببالگورایشدنروابطبانامحرموکمرنگشدنحیعاد

هارسانوپیامیاجتماع

فضایمجازیهاییرمسرگینیغفلتآفر

یدرافرادوجامعه)بهسببحاکمبودناینعقالنیتبراقتصادوابزارتیعقالنتیتقو

خدماتفضایمجازی(
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یمجازیدرفضایتینامطلوبتربیها؛الگوهایتیسلبر

یاوبهفناوردیشدیووابستگیخوارحاضروآمادههیروحجادیتنبلشدنانسان،ا

ثیر
تأ

و
ت
ا

و
ه
گان
دو
ی
ها
مد
پیا

وط
شر

م


یارتباطاتاجتماعتیفیکرییتغ

یهایاجتماعهاوشبکهرسانگفتگودرپیامیفضاجادیا

جامعهوامتیوفرهنگشفاهاتیادبرییتغ

خدمتدکنندهینامطلوبمطابقخواستتولایدرجهتمطلوبیتیتربیجهتده

 ها یادداشت
درزمنبیبنمالک .1 عموما راهسیدجمالوطلبیجدیداسالمیوادامهرهجریاناصالیرا بهعبدهدهنده

است؛ازاینروهمهآثارشباعناوینگوناگونرا«تمدن»اند.موضوعمحوریآثارویمسئلهشمارآورده

رآنیة،توانبهالظاهرۀالقدهد.ازجملهآثارویمیقرارمی«مشکالتالحضارۀ»تحتیکعنوانکلی،یعنی

نمود اشاره تأمالت و االسالمی عالم فی االفکار مشکلة مجتمع، میالد الثقافة، مشکله النهضة، شروط

ق(.1434)الویری،

مجتمعنحوعنوانتحتیکتابیو.ستینآنازیجداواستتمدنبایمساواسالم،بودمعتقدقطبدیس .2

آنعنوانازرامتحضرکلمهیمدتازپاماانوشت،«متمدنیاسالمجامعهیسوبه»متحضر،یإسالم

نیاذکربهیازینل ااست،متمدنب اتهیاسالمجامعهکهنمودعنوانگونهنیاراآنلیدلونمودح م

 (.1312الویریومهدینژاد،)نداردوجوددیق

برافراختنپرچمتمدّننویناسالمیچیست؟] .3 یکخصوصیّ[راه اتیکهآنراهشتربیتنسلیاستبا

پیش ابتکار، دارای متدیّن، باسواد، شجاع، بیاید وجود به باید نسلی یک است؛ اینها گام،خصوصیّات

بایستیایمانداشتهباشد،سوادداشتهباشد،غیرتداشتهباشد،.چنیننسلیالزمداریم...خودباور،غیور؛

رایحرکتداشتهباشد،توانجسمیوفکریِیکافیبشجاعتداشتهباشد،خودباوریداشتهباشد،انگیزه

اَعِرِ»حرکتداشتهباشد،هدمرادرنظربگیرد،چشمرابهاهدامدورمتوجّهبکندوبهتعبیرامیرالمؤمنین

(زندگیخودشووجودخودشرابگ ارددرراهاینهدموباجدّیّتحرکتکند؛در1؛)«اهللَجُمجُمَتَک

مایکچنیننسلیالزمداریم.ایننسل،...دانقالبی؛معنایانقالبیایناست.یککلمهیعنییکموجو

سرمایه است. ما جوان محرّکهنسل موتور استو نسل این حرکت، این نخبگانی حرکتهم این ی

نخبگاناین ایننسلجواندرجوانند؛ اگرشماخوبکارکردید، موتورمحرّکید. شماها جوریهستند.

دهمووجودآنهاهتیکهعرضکردم،حرکتخواهدکرد.علّتاینکهبندهبهنخبگاناهمّیّتمیهمینج

 (.بیاناتدردیدارنخبگانعلمیجوان،1315مهر23).دانماینهااست.نخبهارزشداردراقدرمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
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یآمادگونکننددرکیخهوببهراموجودطیشرامردمکهیزمانتاارادۀمردمزیرامانندخواستو

.بودنخواهدممکهنتمهدنسهاختباشهند،نداشتهرایوضعنیچنازییرها
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 کتابنامه

( مجید سید »1319امامی، پیامدپژوهی(. مفهومی «مبانی تا، مفهوم از پیوستفرهنگی:

 .35-71السالم،صصدانشگاهامامصادقعلیه،سیدمجیدامامی،تهران:روش

مجموعهمقاالت،«دهیالجدهیوالحضارهاالسالمهیفکرهالمهدو»ق(.1434)محسن،یریالو

مجمع:جهان(،نجفۀندیوآ4یاماممهدۀ)کنگرومستقبلالعالم4یمؤتمراالمامالمهد

 .السالمعلیهمتیالباهل

مهد،یریالو د»(.1312)درضایسنژاد،یمحسن؛ اندنیرابطه در تمدن مالکبنشهیو

 .111-193صص،13سالنهم،شماره،یوتمدناسالمخیفصلنامهتار،«ینب

حبیباهلل) 1313بابایی، تمدنکاوش(. الهیاتو هاینظریدر و:قم. علوم پژوهشگاه

 ی.فرهنگاسالم

( محمد »1319بابایی، رس(. بستر بر اسالمی نوین تمدنیتمدن رسانهانه از هایگ ار

 .131-31،صص24،شمارهفصلنامهعلومخبری،«محوردولت

«تعلیموتربیتاسالمیودانشفرهنگوارتباطات(.»1315باقری،خسرو) گفتارهایی،

،ناصرباهنرودیگران،تهران:انتشاراتدانشگاهامام2،جلددرفرهنگوارتباطاتاسالمی

 سالم(.الصادق)علیه

(.تدریادرکالسدکتریفرهنگوارتباطاتدانشگاهامامصادق1313باقری،خسرو)

 السالمباموضوعتعلیموتربیتاسالمی.علیه

( علی زرودی، محمدرضا، »1313برزویی، اجتماعیتأثیر(. ایثار بر مجازی فضای در«

 حسن، پور، شهرکی محمدرضا؛ ایثادریچهبرزویی، به مفهومی اجتماعیای تهران:ر ،

 السالم.انتشاراتدانشگاهامامصادقعلیه

( طیبه »1312توسلی، تربیتزمینه(. تربیتسکوالرتربیتدینی، «ساز، مشرق، فصلنامه
 .194-143،صص29،شمارهموعود
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)جمشیدی محسن بهروز، ادیب محمدصادق؛ »1313راد، بایسته(. و تحققالزامات های

،صص24،شمارهسیاستمتعالیه،«برمبنایسیرهسیاسیپیامبر)ص(تمدننویناسالمی

111-113. 

 ،قم:دفترنشرمعارم.تربیتدینیکودک(.1317الدین)]آیتاهلل[حائریشیرازی،محی

ملیاطالعات»سند الزاماتحاکمبراینترنتاشیاءدرشبکه » شورای53مصوبجلسه

 .1317مهر31عالیفضایمجازیمورخ

 ،تهران:سروش.واژهنامهارتباطات(.1311شکرخواه،یونا)

هایتحققتمدننویناسالمیدرجامعهاسالمیازمنظرزمینه(.»1317عارفی،اسماعیل)

 .93-41،صص55،شمارهپانزدهخرداد،«مقاممعظمرهبری

هادی) صفرپور، علی؛ خیاط، محمدباقر؛ »1317فرزانه، تمدننوینتبیینعواملایج(. اد

،صص113،شمارههایاجتماعیاسالمیپژوهش،«اسالمیازدیدگاهمقاممعظمرهبری

177-215. 

( ابوالحسن سید 1319فیروزآبادی، فرهنگ(. و اجتماع مجازی، شرکتفضای تهران: ،

 انتشاراتعلمیوفرهنگی.

( اطهر »1314گرجی، انقالباسالمیظرفیتتمدن(. «سازیگفتمان کنفراناچها، رمین
 .الگویاسالمیایرانیپیشرفت

 .تهران:سروش.ماومسائلفضایمجازی(.1319مهدیپور،فرشاد)

( رحیمه رسولی، محمدحسن؛ »1331میرزامحمدی، مبنای(. ترین اصلی والیی؛ تربیت

 .45-7،صص1،شمارههایتربیتیاسالموپژوهش،«تربیتدینی

باتمدننویناسالمی«فلسفهتعلیموتربیت»سینسبتمیانبرر(.»1313وجدانی،فاطمه)

،51،شمارهآینهمعرفت،«وتبیینفلسفهتربیتیمطلوببراساسدیدگاهمقاممعظمرهبری

 .152-121صص

 ()ره(وبسایتانتشاراتصدرا)تعریفانسانکاملازشهیدمطهری

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

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

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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