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 یرانیا یاسالم نیتحقق تمدن نو یبرا یارتباط یراهبردها
 

 3حسین کیاء |  1نژاد  رضا فرخ|  2عبدالکریم خیامی 

 
 

 چکيده
کته بارهتا ا     یاست.  امتر   یاسالم نیبه تمدن نو دنیرس ران،یا یاسالم یشده نظام جمهور میهدف ترس

و  یشده و همتواره وواسترار توجته بته امتن تمتدن       دی( بر آن تأکیالعال رهبر معظم انقالب )مدظله یسو

 ییجتو  یپت  دیت با نکه در تحقن تمد ییراهبردها نمهمرری ا   اندتحقن آن بوده یبرا یراهبرد یزریبرنامه

 یستا   نته ی م شترم.، یتکامل و پ یقیمالک حق ینیاس.  در نگاه د یا و رسانه یارتباط یشود، راهبردها

تابع بهبتود   زیمؤثر ن یمبنا، نظام ارتباط نیوداوند مرعال اس.  بر ا سوی به یو اجرماع یتقرب مرد یبرا

 ژهویکه به یا دهیارتباط نخواهد بود  پد یرسهول. در برقرا ایباال رمرن سرع. انرقال  رینظ ییها شاوص

مدرن، عمالً حرک. به  هایرسانه یجهان ۀو سلط یارتباط یها یمناور میبا تحوالت عظ ریاو یها در دهه

 نیت طتر  ا  یجسترار در پت   نیت مواجه کرده است.  ا  ییها را با چالش یرانیو ا یاسالم یسم. امن تمدن

 دیت چه با ن،یتمدن نو جادیحرک. و ا ریو در مس طیشرا نیادر  رانیا یاسالم یپرسش اس. که جمهور

حتو ه، چنتد    نیت نظتران ا  و مکروب صتاح   یمضمون آثار علم لیتحل نیبکند، و تالش نموده تا ا  طر

کشور با اتخاذ  یا رسانه یتا حکمران دیآرمان ارائه نما نیشدن به ا کینزد یرا برا ینیشیپ یراهبرد ارتباط

 ستا  ده ارتباطتات تمتدن  کننت  نظام سلطه و محقتن  یبرهم  ننده نظم ارتباط هبردها،را نیکردن ا ییو اجرا

 یستلب  ۀجنب «یارتباط نینو یها یمناور یبودگ-ب. ینف»مانند  یشنهادیپ یها راهبرد یباشد  برو اسالمی

و  «یداریشتن  یهتا  مهتارت  .یت تقو» ،«یا نظام رسانه یهمگرا گریمیتنظ»همچون  گرید یدارند، و برو

 دارند  یجابیا ۀجنب« در ارتباطات یاضیمنطن ر یجا به شناسیقرار دادن انسان امبن»

ارتباطات  ؛ ها رسانه ییهمگرا ؛یرانیا یاسالم نیتمدن نو ؛یا نظام رسانه ؛یارتباط یراهبردها :ها  واژهکليد

 همگرا  یگر متنظی ؛سا تمدن
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 مقدمه

 تکاما   مراحا   یسا  یچ  ر خ،یتاار  یماا   فلسفه نگاه با نیموحد یخیتار نگاه یمحور تفاوت

 از شا ر یب ال ذاذ و یما  شتیمع تکام   ر را خیتار کمال ،ییگرا ما ه یها    نگرش. است نهف ه خیتار

 کند، می حرکت یاله قرب سمت     به جامعه که ای اندازه به ،ینی  نگاه  ر اما نند،یب    یم یما  یزندگ

 تار     کیا نز  خاو   کماال  باه  خیتاار  زان،یم همان     به و ابدی    یم تحقق ش ریب زین خداوند به تقرب نهیزم

     باه  تقارب  بس ر شیدایپ». است خداوند به تقرب یعال تحقق خ،یتار کمال دگاه،ی  نیا  ر. شو     یم

 باه  یسرسااار  قیا طر از تنهاا  زیا ن تقارب  نیا که است کمال یسو به خیتار ریس موجب خدا، یسو

 رشیپاذ  یبارا  یشا ر یب تیا قابل یجهاان  جامعاه  هرچاه  لاذا  ؛است ممکن( ع) الهی یایاول یسرپرس 

 ارِیمع ن،یبنابرا ؛(301 :3131 ،یرباقریم) «شد خواهد تر    کینز  خو  کمال به کند، دایپ یاله تیوال

 ابازار  تکاما   باا  آن کماال  و سات ین هاا  انساان  یماا   اتیا ح و تمدن شدن تر    دهیچیپ خ،یتار تکام 

  یتباد  ایا  و گااوآهن  و  یا ب مانند یصنع  ابزار ییدایپ ،یدیتوح نگاه  ر. ر یگ    ینم شک  یاق صا 

 .شو ینم محسوب خیتار یتکامل حرکت... و تراک ور باه گاوآهن

 ریا نظ ییهاا     مؤلفاه  بهباو   لزوماا   زیا ن یارتبااط  نظاا   شارفت یپ و تکام  یقیحق مالک رو    نیازهم

 یفر  تقرب یبرا یبس رساز دیبا اریمع بلکه. ستین ارتباط برقراری  ر سهولت ای ا یپ ان قال سرعت

 یاساالم  یجمهاور  یارتبااط  نظاا   یاصال  یها    چالش از یکی که باشد خداوند یسو     به یاج ماع و

 .است ریاخ یها     هه  ر رانیا

 و یخدامادار   نباال  باه  ساو  یاک  از کاه  ماست کشور رینظ یمذهب جوامع مخ ص تعارض، نیا

 یهاا     رساانه  و ونیا زیتلو مانناد  ییها رسانه تواند    ینم و خواهد    ینم گر،ی  یسو از و است  اری  ین

 راح ای  باه  سا ند، ین تعاارض  نیا ا گرف اار  چاون  یغرب یها    رسانه. کند حذف یزندگ از را یاج ماع

  ر نیبنابرا ؛ابندیب یا رسانه یها برنامه  ر موضوعات انواع شینما یبرا یجذاب یها قالب اند توانس ه

 مب الباه  یمساالل  نیچنا  چراکاه  آور ، غارب  باه  یرو تاوان  ینم تعارض نیا ح  و پاسخ یجس جو

 ندار   یبد گری  اقوا  از کی    چیه انیم  ر و یخیتار اعصار از یک هیچ  ر و ماست چون یجوامع

 یهاا     مادل  از گارف ن  وا  ایا  و ینگاار     تجرباه  رفصِ با توان    ینم عبارتی به(. 13 :ب 3118 ،ینیآو)

 دیا با بلکه ،کر  اجرا را آن نیع و دیبرگز کشور یارتباط نظا  یبرا را یمطلوب مدل ،یغرب یارتباط
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 یتمدن پژوه هینشر

 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

  یا ذ کاه  یتمادن  یساو  باه  را جامعاه  کاه  کار   جاا  یا و یطراحا  را ینیناو  ساز    تمدن یارتباط نظا 

 . هد حرکت ر ،یگ    یم شک ( عج) عصر ولی حضرت حکومت

 ازگو  و تئو ورسون مانند یافرا .  ار  وجو  «ارتباط» مفهو   رباره یم فاوت یها    دگاهی  الب ه

 تعام  به زین 3گربنر مانند یکسان نیز، مقاب   ر.  ارند دیتأک ارتباط  ر... و دیعقا اطالعات، ان قال بر

 فیتعاار (. 1 :3188 ،و وینادال   یا کوا ماک ) اسات  مع قاد  ارتبااط   ر «هاا     ا یا پ» قیطر از یاج ماع

 فیا تعر از کاه  اسات  ارتباطاات  عما   و هینظر  ر یخیتار تحول بازتاب ارتباط، مفهو  از مخ لف

ماک کوایا  و   ) اسات  آور ه یرو هی وسو یاش راک ا یا راک فیتعر به یکیمکان و یان قال ،یخط

1راجرز آن یپ  ر که است 2یتعامل ارتباط یها یفناور ظهور آن، عل  از یکی(. 8: 3188ویندال، 
 

 را زیتماا  نیا ا ریا نظ. کناد  یما  اسا فا ه  «کنناده مشارکت» واژه از ،«رندهیگ» و «منبع» جای به (3381)

 «نیای آ» یناوع  گار ی  یساو  از و «ان قاال » ساو کیا  از را ارتباط او  ار ؛ زین( 3311) «4یکر مزیج»

 ،1ینییآ ارتباط  ر اما است، «نظارت منظوربه ها    ا یپ ان قال» ،یان قال ارتباط یاصل ۀشیاند. شمر  یبرم

 نه هدف یعنی ؛است زمان  ر جامعه ینگهدار حکم  ر بلکه فضا  ر     ا یپ پراکندن مثابه به نه ارتباط

 نوشا ار (. 31 :3131 ،و همکااران  نادال یو) اسات  «مشا رک  افکاار  انادن ینما» که اطالعات رساندن

 آیینای  یفرآیناد  را آن بلکاه  پنادار ،   ینم اطالعات وار    یاضیر و یخط ان قال را ارتباط زین رو شیپ

 «اسات  اج ماعی معنایی یالگوها و اج ماعی تعام  الگوهای از مش رکی ساخ ار شام » که  اند یم

 (.3138 تنها، یاسالم)

 یالگوهاا  ارالاه  و یساز    فرهنگ آن، دیبازتول نو، تفکر شیدایپ  ر یارتباط یابزارها و ها    رسانه

 ینیتکاو  ریسا   ر تمادن  هار  یعنا ی ؛اسات یپو کامال  ندیفرآ نیا چرخه.  ارند یمحور ینقش یرف ار

 یوق ا  لاذا  ؛کناد     یم نهیبه خو ش فرهنگ  یذ و جا یا را خو  با م ناظر یها    رسانه مرور به ش،یخو

 قارار  ممکن حالت نیتر    آل    دهیا  ر دیبا زین آن یها    رسانه شو ،یم کینز  خو  اوج ۀنقط به یتمدن

     موتاور  نقاش  ارتباطاات،  و     رساانه  تمادن،  گس رش و تیتثب رشد،  ر ش،یدایپ ۀمرحل بر عالوه. رندیگ

 «یبس رسااز » و هاا     رساانه  باو نِ  ا یا پ ان قاال  «ۀواساط » به محدو  فقط نقش نیا. کنند    یم فایا را محرکه

 
1. George Gerbner 

2.Interactive Communication Technology 
3. Rogers 

4. James Eugene Carrey 

5. Ritual Approach 
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 باه  تمادن  یارتبااط  یالگوهاا  و ها    رسانه ورو  صِرف بلکه ست،ین ا یپ ان قال یبرا یارتباط یندهایفرآ

 مح وا اگرچه یعنی ؛شد خواهد جوامع آن  ر یفکر یح  و یفرهنگ تحوالت ساز    نهیزم گر،ی  جوامع

 بساط  و تیا تثب رشاد،  ۀمرحلا   ر اما هس ند، مؤثر اریبس ها    رسانه واسطۀ به شده ر وبدل میمفاه و معنا و

 باه  کاه  اسات  یارتبااط  ینادها یفرآ و هاا     رساانه  یتمدن وستیپ همان یاصل ا یپ گر،ی  جوامع به تمدن

 یریا گ    جهات  یساو  باه  را گار ی  جواماع  ینیب    جهان و فرهنگ و  هد    یم جهت شده ر وبدل یمح وا

 .کر  خواهد تیهدا خو  یتمدن

 م ناساب  یارتباط یندهایفرآ تیتقو و جا یا مس لز  ،یتمدن هر تیتقو و یریگ    شک  ن،یبنابرا

 تمادن  آن یفرهنگا  و یفکار  یهاا     شاه یر باا   اا  یماه که است ییها    رسانه اخ راع ای نشیگز اتخاذ، و

 و یرونا یب الزاماات  کاه  ندیایب کار یپا ییها    رسانه و ارتباطات دیبا جامعه آن  ر یعنی ؛باشند همسو

 و تمادن  آن بار  حااکم  تفکار  و فرهناگ  تیا تقو یراسا ا   ر ،هاا  آن از اس فا ه یاج ماع اق ضالات

 قیا طر از فقاط  جامعاه،   ر تفکار  گسا رش  و جیتارو  چراکاه . باشاد  یاج مااع  یرف ارها گر     یتسه

 یقاال  تااروپو   هیشاب  ،یارتباط یندهایفرآ و ها    رسانه یعبارت به. است ریپذ    امکان ارتباطات یبرقرار

 اگار  یعنا ی ؛باو   نخواهاد  مقادور  یقاال  یهاا     نقش بروز و ظهور امکان ها آن بدون اساسا  که هس ند

 موتاور  کناد،  نشیگاز  ایا  اخ اراع   رس ی به را خو  ۀژیو یها    رسانه و یارتباط نظا  ب واند یا    جامعه

 بادون  یسااز     تمادن  ریمسا  کار ن  یطا  وگرناه  شد خواهد روشن جامعه آن  ر یساز    تمدن ۀمحرک

 .بو  خواهد کند اریبس محرکه، موتور نیا شرانِیپ یانرژ

مانناد خاوراک،    یازهاایی . ن انایم  یبشار ما   یعای طب یازهاای تمادن را  ر ن   یشهر مقاله، اینما  ر 

شاوند.      یما  یجاا  ا یازهاا ن یان برطرف کار ن ا  یها برا    که تمدن یپوشاک، مسکن و ارتباطات انسان

 یهاا و باورهاا      ارزش ید،ها، نوع تفکر حاکم بر جامعه و عقا    انسان یو فطر یعیطب یازهایعالوه بر ن

آن  یکنناده جهات تمادن       یاین آورند که تع    یرا به وجو  م یهثانو یازهایاز ن یا    شبکه یزآن نم أثر از 

 یو اج مااع  یفار   یازهاای ها، پاساخ جامعاه باه ن       توان گفت که تمدن    یم یطورکل جامعه هس ند. به

جامعه حاکم شو  و فرهنگ م ناسب با خو  را به وجو  آور ،  یکخاص  ر  کریتف یهس ند. وق 

اسات. اگار        شاده  یتمادن  یاۀ کناد، وار  ال  یادا افرا  آن جامعه نمو  پ یمحض آنکه  ر رف ار فر     به

 یبارا  یابازار، سااخ ار و قواعاد اج مااع     یاد و منجر به تول یجمع یبه حرک  ی تبد یفر  یرف ارها
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 یتمدن پژوه هینشر

 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 ر  یشاه کاه ر  یخااص بار اساار فرهنگا     یتوان گفت که تمدن    ینگاه مآن رف ارها شوند، آ ی تسه

 از عالم و آ    ار  شک  گرف ه است. یخاص یتلق

 ی ور، به جهت ارزشا  یها     ر سال یرانیان هد که ا    مینشان  تاریخی های    یعنوان مثال، بررس به

صاورت   خو  را با آن هماهنگ کنناد و باه  اند تا     اند، همواره تالش کر ه    قال  بو ه یعتطب یکه برا

تاوان باه حفار        یم یعتبا طب یهماهنگ یناز ا یا    عنوان نمونه مند گر ند. به    از مواهب آن بهره یعیطب

است، اشاره کار . اماا  ر        بو ه یرزمینیز یها    آب یعیطب یربر منطق اس فا ه از مس یها که مب ن    قنات

و غلبه بر آن و بدون توجه به  یالاس  یۀبا روح یعت،بدون توجه به قواعد طب یمقاب ، تفکر غرب ۀنقط

هاا و شاهرها را  ر اطاراف        آنکه خانه یجا کند، به    یوار  م یعتکه به طب یریناپذ    جبران یها    یبآس

هاا را      آب یعای طب یرمسا گس ر ه، تالش نمو ه تا  یها    یکش    ها و لوله    سد یجا ها بنا کند، با ا    رو خانه

هاا،      یوهش ینکند.  ر واقع  ر هر  و ا یتخو  هدا ی هد و به سمت شهرها ییرخو  تغ ی مطابق با م

 ا ه  یازهاا ن یان کاه باه ا   یپاساخ  یِو فرهنگ یفکر مبنایبه آب هس ند، اما  یازجوامع به  نبال رفع ن

 شو ، م فاوت است.    یم

 و یارتبااط  یازهاا ین باه  پاساخ  یبارا  رانیا ا یاسالم یجمهور که شو  یم مطرح سؤال نیا حال

 ۀجامعا  یریا گ شاک   مقادمات  تاا  کناد  اتخااذ  دیا با را ییها استیس و راهبر ها چه جامعه، یا رسانه

 شاو    یم جلا  یاج مااع  و یفر  ساحات  ر یاله قرب ازپیش بیش و دیآ فراهم یاسالم سازِ    تمدن

  وران  ر رساانه  و ارتباطاات  عرصه مطلوب تیوضع انیب یپ  ر مقاله نیا که آن تیاهم حالز نک ه

 تا است ینیشیپ یارتباط یها استیس و راهبر ها  نبال به بلکه ست،ین یاسالم تمدن تحقق و اس قرار

 یسامانده با و ممکن شک  نیبه ر به جهان، بر سلطه نظا  یما  تمدن تیحاکم یکنون تیوضع  ر

 .شو  فراهم ازپیش بیش مطلوب، یالگو آن ریمس  ر حرکت یها    نهیزم ،یا    رسانه و یارتباط نظا 

 قیتحق نهیشیپ

 و راهبر هاا  و یرانا یا یاساالم  نینو تمدن تحقق تیاهم نهیزم  ر قاتیتحق از یا گس ر ه فیط

 ارتباطاات  یراهبار   نقاش  باه  کیا  چیها  کنیلا  خاور   یم چشم به یا رسانه و یفرهنگ یراهکارها

 را موضاوع  باو ن  عیباد  و ینوآور که اند نکر ه یا اشاره است، مقاله نیا دیتأک مور  که ساز تمدن

 الزاماات  و هاا     یژگا یو عرصه، نیا پژوهشگران م عد  آثار  ر گرچه ، یگر عبارت به. کند یم انینما
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 یرانیا یاسالم نیتحقق تمدن نو یبرا یارتباط یراهبردها

 2012 تابستان  |  دومشماره   | اولسال 

 شاده  گذاشا ه  بحا   به «یاسالم تمدن ای جامعه محقَّق و مطلوب طیشرا»  ر یارتباط نظا  ای رسانه

 یکناون  طیشارا   ر مسالمان  جامعاه  یا    رساانه  نظا  و یجمع ارتباطات الزامات و ها    یژگیو اما است

 توجاه  ماور   کم ار  یاساالم  یسااز     تمدن ریمس  ر ینیآفر    نقش هدف با(  یما تمدن تسلط  وران)

 .است بو ه

 تمادن  تحقق یبرا یراهبر  مثابه به یتمدن گذار هینظر» مقاله  ر( 3131) همکاران و یعبدالملک

 انجا  هاعلت یاهیال  یتحل و گف مان  یتحل روش به که «یاسالم یداریب بر دیتأک با یاسالم نینو

 یهاا  وگاناه  باه  توجاه  و جهاان  به یتمدن نگاه مس لز  یکنون تیوضع از گذر  هند یم نشان شده،

 تیااموقع ،یعاایطب ذخااایر. اساات یمعنااو و یمااا  سااتیز  ر تعااا ل و انسااان وجااو  مخ لااف

 سازتمدن یافزارسخت و یما  یهامؤلفه... و یتکنولوژ و علم ت،یجمع ن،یسرزم ک،یژلواس راتژ

 ،همنوعاان  با یاج ماع ارتباط خالق، با ارتباط شام  هم سازتمدن یافزارنر  ای یمعنو مؤلفه. هس ند

 دگاهیا   اساار  بار  نکاه یا یبناد جماع . هسا ند ...( و یحقاوق  ،یآموزشا  ،یا ار) ها نظا  و هاس میس

 امکاان  یرانا یا-یاسالم یداریب راهبر  با تمدن یهاهیال ی رون یانباش گ و موزون بیترک ،یرهبر

 .دینمایم فراهم را یرانیا قواره  ر یاسالم نینو تمدن تحقق

 تحقاق  یسااز ناه یزم  ر رساانه  نقش یبررس رسانه؛ بس ر بر یسازتمدن» مقاله  ر( 3131) ییبابا

 و یزیا ربرناماه  ضرورت به ،«یارسانه ریفراگ شیپو و یسازگف مان بر دیتأک با یاسالم نینو تمدن

 و ی اخل مخاطب هیال  و  ر (یسازگف مان) ییمح وا (3 :کند یم اشاره سطح  و  ر یارسانه اقدا 

 (2 ی، وعماوم  افکاار  تیریمد کار،  س ور نییتع ،یسازانگاره رینظ ییهاکیتکن با یرونیب مخاطب

رساانه  یهایفناور ابداع  ر یش ازیپ چون ییراهبر ها با( ریفراگ یارسانه نیکما جا یا) یساخ ار

 یفایا ،یافرامنطقه و یامنطقه یفرهنگ ا یفکر یسازانیجر  ر مؤثر مشارکت یسو به حرکت ،یا

 .یاسالم نینو تمدن یهامؤلفه نییتب و یمعرف اطالعات، تبا ل و دیتول  ر مؤثر نقش

 یاسالم نینو تمدن تحقق یراهبر ها و هامؤلفه» مقاله  ر( 3134) ناصرخاکی و هشجی غفاری

 منظار  از یاساالم  نیناو  تمادن  یهاا  مؤلفاه  ارتباطاات،  راهبر  به توجه بدون ،«انیگرا تمدن منظر از

 میتعاال  بار  یمب نا  یاج مااع  روابط شبکه و یزندگ سبک) یقیحق  س ه  و به را گراتمدن م فکران

. کند یم میتقس( یالمللنیب و یاسیس اق دار نها ها، ابزارها، اب کارات،) یابزار یهامؤلفه و( یاسالم
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 یتمدن پژوه هینشر

 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 ،یای گراعلم ،یمحورقرآن: از اند عبارت یاسالم نینو تمدن تحقق یاساس یراهبر ها منظر نیا  ر

 .ییگراجهان و معرفت یسازیاسالم

 ماوار   نیا به ،«ساز زمینه تمدن تحقق فرهنگی راهکارهای و راهبر ها» مقاله  ر( 3134) بهمنی

 ،باه صاورت جاامع    معاارف  تارویج  و تقویات  تمادنی،  خو آگااهی  ارتقای و ایجا : کند یم اشاره

 صادر  ساعه » ارتقاای  و گسا رش  اساالمی،  تمدن احیای به نسبت نفس اع ما به و امید کر ن فراگیر

 ناوین  تمادن » گسا رش  و حفظ تحقق، سبب «صدر سعه»های این پژوهش،  . بر اسار یاف ه«اسالمی

 و شاو   یم فراهم گوناگون آرای نقد و طرح برای مساعد زمینه سو، یک از رایز ؛شو  یم «اسالمی

 .کندمی امیدوار و تشویق جامعه  ر حضور برای را اندیشه صاحبان سویی، از

 نیتضام  و یاساالم  فرهناگ  و تمادن  یاعا ال  یراهبر هاا » مقاله  ر زین( 3118) یکاظم اخوان

 یاعا ال  یراهبر هاا  حیتوضا  باه  غارب،  یفرهنگ و یتمدن یهابحران شرح ضمن ،«یفرهنگ تیامن

 اتیا نظر انیا ب و راهبر هاا  نیا ا باو ن  یعملا  باه  اع قاا   باا  و پار از   یما  یاساالم  فرهناگ  و تمدن

 و یکااف  را هاا  آن رسااندن  ثمار  باه   ر موجاو   قاات یتوف کشاور،  نظاران  صاحب و اندرکاران  ست

 یرینقدناپاذ  و شا اب  از اج ناب و یان زاع و یشعار برخور  هرگونه از زیپره و  اند ینم کننده قانع

 .شمار  یم یضرور فرهنگ و تمدن یاع ال یبرا را

 قیتحق روش

 باا  یعنا ی ؛اسات  شاده  نیتدو یا ک ابخانه ای یاسنا  پژوهش روش و یفیک کر یرو با مقاله نیا

 ک ااب،  از اعم رسانه، و تمدن حوزه کارشناسان و نظران صاحب بمک و و شاخص آثار به مراجعه

 یبارا  لکن. شد یگر آور  یتحل یبرا الز  یها   ا ه... و شده من شر یها مصاحبه ا  اشت،ی مقاله،

 ارتباطاات  تحقاق  یراهبر هاا  تیا نها  ر کاه  م اون   ر موجاو   یالگوهاا  گزارش و ها  ا ه  یتحل

 .شد اس فا ه ماضمون  یتحل روش از کند، یم یبند صورت را یاسالم ساز تمدن
 یفا یک یهاا   ا ه  ر موجاو   یالگوهاا  گزارش و  یتحل شناخت، یبرا یروش مضمون،  یتحل

 باه  را م ناوع  و پراکناده  یهاا   ا ه و اسات  یم نا  یهاا   ا ه  یا تحل یبارا  یندیفرا روش، نیا. است

 واحاد  مضامون،   یا تحل  ر (.2001، 3)باراون و کاالرک   کناد  یما   یتبد یلیتفص و یغن ییها  ا ه
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 یرانیا یاسالم نیتحقق تمدن نو یبرا یارتباط یراهبردها
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 توجاه  شا ر یب ،هاا  آن فیا ظر نکاات  و ها  ا ه بافت به و است اصطالح ای کلمه کی از ش ریب  یتحل

 شاناخت  بر و رو  یم فراتر آشکار، عباراتِ و کلمات شمارش از مضمون  یتحل ن،یهمچن. شو  یم

  یا تحل یبارا  یاصال  نیمضام یکدها از ساس،. کند یم تمرکز یضمن و حیصر یها دهیا حیتوض و

 (.2001، 3)نِیمی و همکاران شو  یم اس فا ه ها  ا ه تر قیعم

 جاا  یا و آثاار  و م اون  از هاا   ا ه اسا خراج . 3 ۀمرحلا  چهار ها  ا ه  یتحل یبرا حاضر مقاله  ر

 نیتادو . 4 و نیمضاام  شابکه   یا تحل .1 ،نیمضاام  شبکه میترس و  نیمضام  شناخت. 2 ،هیاول یکدها

 شااخص  آثاار   ر نیمضاام  نیا ا نیتار  مهم نییتب و  یتحل به ا امه  ر که شد  گرف ه نظر  ر گزارش

 تحقاق  یراهبر هاا  واقاع   ر کاه  میپار از  یما  تمادن  و رساانه  حاوزه  کارشناساان  و نظاران     صاحب

 . هند یم قرار اریاخ   ر را یاسالم ساز تمدن ارتباطات

 ها افتهی لیتحل 

 نیا یها اف هی رسانه، و تمدن حوزه نظران صاحب یعلم م ون و آثار نیمضام  یتحل و یبررس با

 .میپر از یم ها آن حیتوض به  یذ  ر که اند شده یبند طبقه  س ه 8  ر پژوهش

 یارتباط نینو یها یفناور یبودگ    بت ینف -1

 تاوان  بار  اتکاا  باا  تواناد     یما  غارب  نکاه یا راماون یپ گس ر ه غاتیتبل با یطرف از یغرب یها    رسانه

 و خیتاار  ریا تحق باا  گار ی  طرف از و کند محقق انیجهان یبرا را «ینیزم یبهش » خو  کیتکنولوژ

 عماال   ،هاا  آن ۀبالقو یها    ییتوانا به نسبت ها    ملت یخیتار نفس اع ما به سرکوب و نیشیپ یها    تمدن

 نادار ،  وجو  آن به تمسک جز یراه شرفتیپ و توسعه یبرا که یب  همچون را دیجد یها یفناور

 یراها  باه   هاد     ینم اجازه بشر به یح  نینو یها یفناور یِبو گ    بت نیا. ندینما یم عرضه انیجهان به

 تمادن  از یطرح بخواهد آنکه به برسد چه کند، فکر خو  یازهاین رفع یبرا یفناور به تمسک جز

 .باروراند ذهن  ر را گری 

 باه  هاا،     انساان  رواباط  نیهمچنا  و بشر های    اندیشه و عالیق ساخ ار رییتغ با ،یارتباط یها یفناور

 یعموم افکار و اندیشه ،تفکر رشد فضای و ها زمینه یح . بخشند می ی یگر معنای اج ماع و جامعه

 یریکاارگ باه   ر یخاصا  و نیمع شک   یتحم با و شو می تحول  چار ها یفناور ظهور از م أثر زین
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 یتمدن پژوه هینشر

 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 از یا    ژهیا و ناوع  و پار از      یما  یخر مناد  و یهوشمند از خو  فیتوص و فیتعر به هوش، و عق 

  هاد      ارالاه  را قیحقاا  اظهاار  ۀویشا  و قات یحق از یدیجد اشکال تا کندیم طلب را مح وا و مفهو 

 (.302 :318 پُس من،)

یعنی تلقی آن جامعه از آ   و هس ی )چگونگی و مبدأ پیدایش ؛ «جامعه کی عالَمِ» اگر نیبنابرا

.  ا  تغییر تحکم و توصیه با را جامعه آن شو  نمی نکند، تغییر رسالت بشر، سرانجا  کار و...(عالم، 

 کاه  کشانده طرفی به را ها آن قلب و عق  و آور ه وجو  به را عالَمی ز ه، غرب جوامع برای غرب

 و  سا ورالعم   گرایای  غارب  واقاع   ر. اسات  غرب کمال و تما  پذیرف ن عالم، آن تحقّق مق ضای

 بخواهیم اگر. است ز ه غرب جوامع قلب و عق   ر زندگی نحوه کی حضور بلکه نیست، بخشنامه

 حقیقات  ساوی   باه  تااریخی،  بازر   تاوهمم  ایان  از را خو  جامعه و شویم رها آن لواز  و غرب از

  ینی، عالَم و توحید  ر تأم  وتفکر  با و غربی عالَم و غرب  ر تأم  وتفکر  با باید کنیم، راهنمایی

 (.332 :3131 طاهرزا ه،) سازیم عملی را تغییر این

 را آن یِارتباط یها یفناور یبو گ    بت دیبا غرب، فرهنگ از ز ه ش اب نه و مانهیحک گذر برای

 نظاا   افاق  اوال  اسات  الز  لاذا  ؛است ارتجاع و توقف ینوع ،یفناور به کر ن  پشت الب ه. کر  ینف

 مناساب،  یفنااور  یجیتدر جایگزینی و توحیدی یرویکر  با ثانیا  و شو  مشخص کشور اج ماعی

 فکار  و شاویم  مای  مأیور یا وگرنه شو  ریزی برنامه آن یها یفناور و غربی فرهنگ از گذار یبرا

 کنیم می منزوی جهان  ر را خو  یا و است خور ه گره ما سرنوشت با غربی زندگی سبک کنیم می

 را موجو  یفناور دیبا جهین   ر. مانیم می    باز کنیم،  عوت بدان را جهان مر   باید که افقی آن از و

 یهسا   از و میبماان  داریا پا یغربا  فرهناگ  ییجوطرهیس برابر  ر ب وان تا میریباذ ضرورت حکم  ر

 عاالم   ر را خو  همت ۀهم که ییفضا نیچن به ورو  از ما یمانیا روح اگرچه. میکن یپاسدار خو 

 (.31 :3181 طاهرزا ه،)  ار  کراهت کند،    یم مصرف ما ه

« ِ یباو گ  بات » نیهما  رساانه  و ارتباطاات  ۀحاوز   ر اسال  جهان یجد معضالت و ها بیآس از

 و روح بار  و مکاان  و زماان  بار  هاا  آن ۀطریس به منجر که است نینو یارتباط یها    یفناور و ها    رسانه

 ابعاا   گار ی  با ارتباطاتمان اوال  است شده باع  ها    رسانه یبو گ بت. است شده امروز مسلمان روان

 صِرف، ابزار از و کند معطوف ابزارها به را خو  اه ما  تما  یآ م و رو  محاق به عت،یطب و یهس 

 فیتعر ست،ین شیب یا لهیوس که هدف همان با را خو  یهس  و اتیح یتمام و بساز  مطلق یهدف
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. کند یم دایپ اخ الل مسلمان انسانِ تیهو و یدیتوح یها ارزش و نظا  نگاه، نیا  ر. دینما میترس و

 ،یبو گ بت. دیآ یم     ر -دیجد گانیخدا مثابه به - فونیآ رنگ به و شده یته یاله ۀصبغ از یزندگ

 از ماا  وبیا مع  یا تحل و  رک  ر و فیضاع  یهاا  ارا ه  ر بلکاه  ،یارتباطات یها یفناور ذات  ر نه

 زانیا م هار  م؛یزنا  یما  رقام  را آن یزندگ  ر خو  که است ییها یساخ گ بت جهین  و هاست یفناور

 «فاون یآ ۀسلط» از ییرها امکان و تر مسلط او بر یفناور بت شو ، یم تر فیضع امروز مسلمانِ انسانِ

 است کاذب یازهاین ش ریب هرچه جا یا  رصد  غرب تمدن رایز ؛(3131 موالنا،) شو  یم  شوارتر

 انسان یزندگ گذران. کند برآور ه تواند    یم که است هایی آن از ش ریب دشدهیتول یازهاین همواره و

 اکناون،  یولا . نبو   شوار کر ،    ینم خطور هم فکرش به هرگز و نداشت وجو  که ییزهایچ بدون

 فاراهم  یبارا  لاذا  ؛ اناد  یما  یزنادگ  اتیضارور  از را ها آن و بر     یم رنج ها آن نداش ن با برعکس،

 هام  بااز  باشاد   اشا ه  پاول  ش ریب هرچه الب ه. شو  یم م وس  یا لهیوس هر به یما  تیرضا و کر ن

 باه  ازهاا، ین رفاع  به دیشد  یتما نیا و شو     یم جا یا او یبرا یا    تازه یازهاین چون خواهد، یم ش ریب

 (.318 :3183 گنون،) است شده  یتبد او یزندگ هدف تنها

 بار  را مدرن انسان یتلق و کند    یم یمعرف بشر یازهاین رفع راه تنها را «یفناور»  ه،یمدرن فرهنگ

 باا  ن،یبنابرا ؛است دیجد یها یفناور جا یا گرو  ر ازها،ین شدن برآور ه که است کر ه اس وار نیا

 تحمی  گرانی  بر را خو  سلطه و دیافزا یم خو  یبقا بر ها یفناور کر ن نینو و دیجد یازهاین جا یا

 :می ه قرار خو  ۀسرلوح را یاساس کر یرو سه دیبا سلطه این از رفتبرون یبرا. کند یم 
 ها آن نیدتریجد یجا    به یارتباط ابزار نیدتریمف نشیگز 

  ارتباطات توسعه بر توسعه ارتباطات  انس ن مقد 

 هاست یفناور یوارگ بت خدمت  ر خو  که یا رسانه یمح وا دیتول از زیپره. 
 ابازار،  نیدتریا مف از منظاور  ،«ابازار  مفیادترین » به «ابزار ترین دیجد»  اش نِ از رویکر  تغییر  ر 

 اهداف را بو ن مفید  ر واقع است، یاله  رگاه به تقرب و رشد ریمس و ینی  فرهنگ با آن تناسب

 موجو  وضع به و بایس د جایی  ر که نیست یا گونه به تکنولوژی ذات وگرنه کنند یم تعیین     یتمدن

 باه  ز گای  غارب  یناوع  هادف،  از مشاخص  تعریف بدون ها یفناور جدیدترین به توجه. باشد قانع

 هار  وق ای . شاد  خواهاد  زنادگی  مناسابات  هماه   ر غربای  زندگی حضور ساز زمینه که  ار  همراه

 یسااخ گ  یازهاا ین رفاع  یبارا  صارفا   و تفکار  بادون  و ارتباطات ۀتوسع کر یرو با صرفا  را یفناور
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 و رواباط  کناد،  مای  تحمی  ما زندگی بر را خو  خاصِ فرهنگیِ هدفِ ،یفناور آن عمال  پذیرف یم،

 . اشت خواهد ا امه یغرب یها یفناور سلطه طریق، این از و  هد می شک  را ما مناسبات

 باه  یا    ژهیا و توجه باید اسالمی، ارتباطات سوی به غرب یارتباط فرهنگ از گذار برای نیبنابرا

 اصاالت  بادون  ،یارتبااط  یهاا  یفناور از اس فا ه و نشیگز  ر و  اشت جامعه «یارتباطات یازهاین»

 بار  حااکم  روح و پنهان فرهنگ م وجه توسعه، ارتباطات  انس ن مقد  با و یتصنع یازهاین به  ا ن

 مخ ا   را ماا  یملا  و ینا ی  فرهناگ  کاه  یا    رساانه  یهاا     یفنااور  و ابزارها به نسبت و بو  ابزارها آن

 یهاا     یفنااور  از فرار و انزوا الب ه. شو  نمایان مدرن ارتباطات آفات تا  ا  نشان حساسیت کنند، یم

 و میبدان «ارتباطات توسعه» بر مقد  را «توسعه ارتباطات» دیبا بلکه نیست، کار چاره غربی یِارتباطات

 یهاا  یبس رسااز  و جامعاه  یارتباطاات  یازهاا ین باه   ا ن جهات  باا  د،یا جد یها یفناور ورو  از قب 

 نیتار  کام  شااهد  تاا  میکنا  فاراهم  نیناو  یهاا  یفناور تر منیا  ورو یبرا را طیشرا ،ینیشیپ یفرهنگ

 .میباش یفرهنگ اخ الل

 میتاوان  یم و می ار  ست  ر را یارتباط یها    یفناور و ها    رسانه زما  که میپندار یم اگر  ر واقع

 اماور  زماا   ها آن که میبدان دیبا م،یببر میخواه    یم که  یراه  هر  به را ها آن ارتباطات ۀتوسع با صرفا 

 آگاهانه ۀمواجه که را یفر  ها آن.  هند ینم  باشد،  تأم  و تفکر از فارغ که یانسان  ست به را خو 

 ز انیا چ هماه  و کااره  هماه  او کاه  گذارند یم یباق الیخ  نیا  ر را او و برند    یم خو   نبال به ندار ،

 و میا  ار اریا اخ  ما و ماست  مال  یفناور که عیشا و غالب پندار نیا. اوست اریاخ   ر رسانه و است

 یکی م،یکن زیپره زین آن مفاسد از و  میکن  آن از را ها اس فا ه نیتر مطلوب و یا اس فا ه هر میتوان یم

 وضاع  تواناد  یم وضع نیا. میبر یم سر به  آن   ر ما که است یوضع از غفلت  یها صورت و  آثار  از

 ، یهسا   عاالم  قات یحق  باه  نسابت  و خاو   یانسان مقا  و  شأن  به نسبت ما آنکه شرط به باشد، یخوب

 (.321 :3133 ،یار کان ی اور)  میباش   اش ه مداو  تذکر

 باه  یا ژهیو توجه دیبا توسعه، ارتباطات  انس ن مقد  و ابزار نیدتریمف ان خاب کنار  ر نیهمچن

 ناخواه خواه ها، رسانه توسط شده بازنشر ای دیتول یمح وا یگاه. میباش  اش ه زین یا رسانه یمح واها

 داتیا تول از یاریبسا  یمح وا  یتحل یح  که کند یم من ق  مخاطب به را ها یفناور یوارگ بت ا یپ

 نیحا  د،یتول از قب  یفیک نظارت قی ق و یعمل سازوکار جا یا. است موضوع نیهم موعد زین یبوم
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 یهاا  رساانه  یمح اوا  ینیپس یابیارز و نظارت و یرسم یها رسانه داتیتول بر دیتول از پس و دیتول

 .باشد مؤثر ها یفناور یوارگ بت انگاره حیصح تیریمد  ر یا یز حدو  تا تواند یم ،یررسمیغ

 ارتباطات در یاضیر منطق یجا به یشناس    انسان دادن قرار مبنا -2

 بار  اتیاضا یر ر ،یا گ قارار  ارتباطاات   انش یۀپا یشناس انسان آنکه یجا به مدرن، ارتباطات  ر

 و  هااد سااامان را انسااان بااا انسااان ارتباطااات توانااد ینماا یاضاایر.  ار  طرهیساا یانسااان ارتباطااات

 طیمحا  کاه  ماا امی . آیاد  برمای  یاج ماع النفس علم و فلسفه عهده از تنها یانسان روابط  هی سازمان

 نخواهاد   رک اساال   جهاان  بار  و یاسالم تمدن بر مدرن ارتباطات ریتأث نشو ، فهم انسان یارتباط

 سات، یچ ارتباطاات  عاالَم  مینادان  ،یشناسا  انساان  طور نیهم و یشناخ  یهس  ،یفلسف لحاظ به اگر. شد

 و یتکنولاوژ  و انساان  عت،یطب و انسان خدا، و انسان انسان، با انسان نیب ارتباط است، کدا  آن ندیفرا

 نظاا   و شاده  یبناد     صورت یروند چه  ر گانه    پنج روابط نیا و است چگونه 3خو  و انسان تینها  ر

 ای «فرصت» مور   ر و میکن نقد و فهم  رس ی به را آن میتوان ینم آورند، یم وجو  به را یانسان ارتباط

 ارتباطات یا هایبن مور   ر مسلمان  فکرم منِ تمرکز. میینما ی اور اسال  جهان  ر آن بو ن «دیتهد»

 ارتباطاات  سسات  یهاا  هیپا میترم یبرا ینی  فرهنگ و یاسالم ینیب جهان هیپا بر دیبا امروز، جهان  ر

 جهاان   ر یکااتور یکار ارتباطاات  از ینوع ها، رساختیز نیهم به یتوجه یب ۀجین   ر که باشد مدرن

 (.3131 موالنا،) است شده حاکم امروز

 از برآماده  فرهناگ  و یفناور جهان با مواجهه  ر مدرن انسان ضعف و یفناور انباشت  لی  به

 ندار  وجو  یبس  بن اساسا  تیوضع نیا  ر. است شده خارج مؤمن مسلمانِ انسان  ست از کار آن،

 به یبحران تیوضع از را یبشر جامعه یح  و مسلمانان ما تواند یم آنچه. ستین اعجاز به هم یازین و

  ر یجهان تحول و یقیحق بازگشت بارز ۀنمون. است اسال  به بازگشت کند، تیهدا یروشن سمت

 یاۀ نظر طارح  باا ( ره) اماا  . است یاسالم انقالب  ر( ره) خمینی اما  حرکت ،یانسان مناسبات نظا 

 دهایتر  یبشر ارتباطات یِرانسانیغ های نظا   ر که نها ه بنا را یانیبن انسان یارتباط نظا  ،فقیه والیت

 رسااند  سارانجا   باه  را آن و کار   تحفاظ  ریمسا  نیا بر دیبا که  آور  وجو  به یاریبس یها تَرَک و

 .(3131 موالنا،)

 

1. Self 
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 یمعرف ا  یهاا  هیا پا اصاالح  بدون را ونیزیتلو و نمایس  ر تحول زین( مدظله) انقالب معظم رهبر

  ر خواهاد     یما  کاه  یینمایسا  (.3133 ،یا    خامناه  اهلل تیا آ)  انناد     ینما  ریپذ امکان یغرب یانسان علو 

 و شناساانه     یهس  کر یرو  ا ن قرار مبنا و یاضیر منطق از گرف ن فاصله با دیبا باشد، اسال  خدمت

 باا  نکاه یا نه ،(211 :3183 ،ینیآو) بازگر اند انسان یاله فطرت به را خو ش خطاب شناسانه،    انسان

 عملکار   سانجش  یبارا  مثال  و بار از  یانسان ارتباطات یبررس و  یتحل به یغرب یگرا    تیکم نگاه

 بلکه کند، بسنده ها آن یا    رسانه مصرف مدت ای و کاربران و مخاطبان یکم آمار به صرفا  ها،    رسانه

 قرار مالک زین را یانسان یها    تیهو و تیفیک به توجه ن،یمخاطب همه یپندارکسانی از زیگر با دیبا

 .می ه

 کیت تحر و یپتردا      الیت خ لیتعتد  و یهستت  عالم قیحقا بر ها    رسانه یۀتک -3

 عواطف

 یهاا     یپار از     الیا خ بر هیتک ها، فرهنگ ریسا بر فشاار اعمال یبرا غرب تمدن یها    اهر  از یکی

 بشار  ال،یخ قوه یافراط کیتحر با کند    یم تالش غرب. است ارتباطات و رسانه هنر، قیطر از یما 

 ایا  ن قیحقاا  از را هاا     انساان  اکثار  ها،    یپر از    الیخ آن ۀجین   ر تا کند یفان و یما  ظواهر ری رگ را

 .کند غاف 

 باه  هاا رسانه دیشد و یذات شیگرا و یگریباز و یفرافکن با الیخ ۀقو عتِیطب یسازگار  ی ل به

 یهاا     یفناور و نینو ارتباطات. است  شوار اریبس یکار امروز بشر یبرا قوه نیا مهار ،یپر از الیخ

 از فراغات  امکاان  کاه  اناد      رآور ه خاو   ریتسخ به را بشر یزندگ ساحات تما  یا    گونه    به یا رسانه

 .است شده رممکنیغ با یتقر ها آن یسو از الیخ کاتیتحر

 یفلساف  و یحکما  یهاا  وهیش نیمؤثرتر آن، عتیطب و قوه نیا قی ق شناخت با مسلمان مانیحک

 الیخ ۀقو یری رگ ،یکی:  هد یم نشان را راه  و نایسابن. اند  ا ه شنها یپ را الیخ ۀقو مهار و تیترب

 ۀقو) نفس یقوا سلطان  ست به الیخ عنان سار ن ،یگری  و گانه    پنج حوار یعنی یظاهر یقوا با

 یالیا خ مقاب  ۀنقط قا ی ق نیا و کشاند    یم وحدت به را نفس و  هد    یم تمرکز انسان به ،تفکر(. عاقله

 از و ماناد     یباازم  هاو ه یب یها    یپر از    الیخ از الیخ ۀقو ب،یترت نیبد. است کثرت شیغذا که است

 (.11 :3131 ،پورسیناو  ترکمان) بر  بهره ای ن قیحقا کشف یبرا توان    یم آن
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 ۀقاو  کیا تحر بار  ها    رسانه یۀتک ،یاسالم نینو تمدن تحقق یارتباط یراهبر ها از یکی نیبنابرا

 ریا  رگ را اش    شاه یاند و ذهان  و زانناد یبرانگ را او تفکار  که یا    گونه    به. است کاربر ای مخاطب ۀعاقل

 اضاطراب  و یسار رگم   چاار  هماواره  ،یسا  یاومان نگااه  سابب  باه  اماروز  بشار . کنناد  عالم قیحقا

 یهاا     یسارگرم  به تمسک و یما  یها    لذت نیا کسب  ر افراط با کند    یم گمان و است روزافزون

 و اناد  بار ه  مخاطبان اضطرارِ نیا به یپِ زین هارسانه. کند غلبه ی رون یشانیپر نیا بر تواند    یم دتریجد

 سارگر   را ها آن گوناگون، یها    یپر ازالیخ با و ها آن الِیخ ۀقو بر شدن سوار با مخ لف، یهابهانه به

 .سازند    یم

 ۀقاو  بار  را شیخو کمند ،یغرب فرهنگ همچون دینبا ،یساز    تمدن  وران یها    رسانه آنکه حال

اش راک به یبرا هنرمندانه یها    وهیش از اس فا ه ضمن دیبا بلکه  هند، قرار کاربران و مخاطبان الیخ

 یا    رسانه یها    محرک ییرمزگشا  ر فعاالنه مشارکت به را کنندگان    افتی ر ۀعاقل ۀقو ا ،یپ یگذار

  ر اماا  اسات،  ریناپاذ     اج نااب  یامار  یا    رساانه  یهاا     پر اخات   ر یپار از الیا خ اگرچاه . فراخوانند

 خادمت   ر زیا ن الیخ ۀقو تا  ا  قرار مبنا را تعق  و تفکر اع دال، تیرعا با دیبا ساز    تمدن ارتباطات

 .ر یگ قرار ای ن قیحقا کشف و شهو 

 یماانع  تواناد  یما  زیا ن مخاطاب  جاناات یه و عواطف کیتحر  ر اع دال عد  ،یپر از الیخ بر عالوه

 کیا تحر یجاان یه لحااظ  از کاه  یفار   یبارا  ،یشناسا     روان اتینظر طبق. باشد او تعق  و تفکر یبرا

 کیتحر قیطر از که افتی ر توان    یم وضوح به. است «احسار» جان،یه جنبه نیآشکارتر شو ،    یم

 کیا تحر اگرچاه  الب اه . اسات  ان ظاار  ماور   ژهیو یرف ار بروز خاص، یاحساس خ نیبرانگ و عاطفه

 یولا  ع،یسار  رف اار،  باروز  تا کیتحر لحظه از آن یاثربخش اما شو ، رف ار به یمن ه تواند    یم عاطفه

 ؛«یجاان یه کیا تحر» و «تعقا   و تفکار » روناد   و تفااوت  به توجه با ن،یبنابرا ؛بو  خواهد  وا کم

 یۀحاشا  باه  را مخاطاب  عماال   ،ینی  معرفت تیتقو منظور به عاطفه کیتحر وهیش از اس فا ه صرف

 ؛(18: 3181 را ، انیمحسن) ندیگو    یم عوامانه نی  آن به که شد خواهد همان و کشاند خواهد نی 

 یاحساسا  و یعااطف  یهاا     جنبه به دیبا ،تعق  و تفکر بر عالوه ساز،    تمدن یارتباط یراهبر ها  ر لذا

 مبناا  و هاا  آن یریکاارگ     باه  و کیتحر  ر اع دال تیرعا با اما  اشت، توجه زین کاربران و مخاطبان

  ر گریکدی مکم  بلکه نباشند، یگری  مانع کدا  هیچ تنها نه که یا گونه به ،تعق  و تفکر  ا ن قرار

 را مار    ماداو   طور    به دیبا پس .شوند یاج ماع و یفر  یِنی  یرف ارها گر     یتسه و یشناس    معرفت
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 اسات،  تفکار  هیشب یا    دهیپد که( خو  با انسان ارتباط) یفر      رون ارتباطِ یِبرقرار و یخو آگاه به

 عاالم  قیحقا به نسبت ن،ینو یها    رسانه با مواجهه  ر اس حاله  ی ل به زمان، مرور به تا میکن کیتحر

 .نشوند غفلت  چار یهس 

 تیجذاب به ندادن اصالت  -4

  ر و کنناد     یما  رسانه میتسل را شیخو وجو  اعظم بخش ناخو آگاه یا    رسانه کنندگان    مصرف

 را آن قبح و حسن که گر ند    یم شیخو از غفلت ینوع  چار اس غراق نیا با. شوند    یم مس غرق آن

 باا  ماالز   یآنا  غفلات  نیا ا اگرچاه . کار   یابیا ارز یا    رسانه یها    ا یپ جین ا و طیشرا به توجه با دیبا

 یا    رساانه  اسا غراق  رِیس نیا انیپا اما کر ، زیپره آن از توان    ینم کام  طور    به و است یبشر یزندگ

 و هاا  ترر  همه تواند    یم باشد،  اش ه طلبانه کمال ی یماه اگر که شو     یم یمن ه یخو آگاه نوعی به

 نیا ا ریا غ  ر کناد،  هضام  خاو    ر را یا    رسانه یهاا یپ یعصب یها کشاکش و جاناتیه و ها خشم

 است یخسران اوست، کمال مانع و بشر عق  و یآزا  یمناف که یا    رسانه یها    ا یپ مصرف صورت،

 (.44 الف: 3118 ،ینیآو) است ممکن سخ ی به جبرانش که

 بشار  یروحا  یهاا  ضاعف  بر را خو  یها    تیفعال کاذب، یها    تیجذاب از اس فا ه با ها    رسانه اگر

 باا  مواجهاه  از فارار  باه   یا تما ،ییخو نماا  و یفروشا  جلاوه  باه   یا تما مب اذل،  و یساطح  عواطف)

  ر افااراط اسااراف، ،انیشااهو زیااغرا قاادرت، براباار  ر میتساال بااه  یااتما ات،یااواقع و هااا    ی شااوار

 خاارج  یانسان اع دال از را او و رشد بشر وجو   ر مذمو  صفات نیا کنند، یم ک...( و ییجو لذت

 ها تیشخص ع،یوقا از شد خواهند یا مجموعه ها    رسانه کند، دایپ اصالت تیجذاب اگر. کر  خواهند

  ر واقع. گذارند ینم یباق تفکر و تعق  یبرا یفرص  هرگز تماشاگر یبرا که یکیس ریه حرکات و

 جامعاه،  یارتباطاات  نظا   ر بسا چه. است بدان  ا ن اصالت که تیجذاب مطلق نه است، مذمو  آنچه

 نخواهاد  کماال  راه ساد  تنها نه شو ، همراه یمشخص یها    شرط و دیق با اگر یا    رسانه تیجذاب جا یا

 .کر  خواهد کمک مخاطب به فطرت ییِشکوفا ریمس مو نیپ  ر بلکه شد،

 باه  دیا با حال  رعین اما. بو  اع نایب آن به نسبت توان    ینم که است یضرورت رسانه  ر تیجذاب

 «هادف » دیا نبا تیجاذاب . ستین مجاز «یبشر یها    ضعف» به  ا ن اصالت که  اشت توجه اص  نیا

 باه  اع ناا . ر یا گ قارار  یکا یتکن یهاا     تیجذاب محکو  او اریاخ  و عق  و انسان یآزا  و گرف ه قرار
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 منجار  شیخاو  وجاو   لکما یسو به او سلوک از ممانعت به دینبا جاذبه جا یا یبرا انسان یازهاین

 (.40 ب: 3118 ،ینیآو) شو 

 اساسا  را تیجذاب فاقد ۀ. چون رسانستین تیبا عنصر جذاب نی  تیضد یبه معن اصال  مهم، نیا

 یا    رسانه مصرف لذت موجب که ییها تیجذاب دیتول  ر  اشت توجه دیبا اما. دینام رسانه توان    ینم

و کااربران   مخاطباان  یِبشار  یهاا     از ضاعف  دینبا ها تیجذاب جا یا  ر ؛وجو   ار  یو یق شو ، یم

 تیو عنصر جذاب میبدان اخ یار صاحبعاق  و  ییها    را انسان ها آن دیبابلکه  ،کر  سوءاس فا هرسانه 

 یناوع   چاار  ،یا    رساانه  اس غراق اثر  رکه  میکن معطوف ها آن یاله یِفطر یازهاین به یا    گونه    بهرا 

 ینا ی      رساانه   ر ن،یبناابرا  ؛باشد یانسان کمال ریمس  ر ها آن گر    تیهداشوند که  ینی  یخو آگاه

 یعنا یاسات   تار  مهم یهدفتحقق  یبرا یالهیوس تیاصالت ندار ، بلکه جذاب خو  خو ی به تیجذاب

به  ها آن یگر    تیهدا و یانسان کمال ریمس  ر رسانه کنندگان    مصرف سلوک و ریس  ر یگر     یتسه

 .یقرب اله یسو

 یداریشن یها مهارت تیتقو -5

 ب واناد  تا شو  یم مشاهده یکالم زبان با یریتصو زبان ینیگزیجا یبرا یوافر تالش غرب،  ر

 و اسات  شده محقق نینو یها    رسانه گس رش با امروزه که یامر. کند عیتسر را امور کر ن یشینما

 شادن   یاده  و دنیا   باه  را بشر  الما  که  انست ریتصو و شینما بر یمب ن یارتباط را ها آن توان    یم

. گرفت خواهد شک  رسانه برابر  ر رتریپذ بیآس و یا رسانه نس  زمان، گذشت با. کند    یم  عوت

 و نوظهاور  یهاا  رساانه  از م اأثر  یهف اا    هاه  و ز ه ونیا زیتلو یشصا    هه نماز ه،یس یپنجاه  هه

 نیا ا طاول   ر ما و کنند    یم رشد یاج ماع یها شبکه با هم ها    ینو  و ها یهش ا   هه. است ن رنتیا

 و میا ا نداشا ه  هاا     نس  نیا یبرا یمشخص و  رست ی یترب استیس ارتباطات، تیماه منظر از ها    سال

 « ا ن گاوش  و دنیشان » دیبا اب دا همان از ی یترب استیس اسار بر که  رصورتی. میندار زین اکنون

 بار  عاالوه  بخواهاد  آنکاه  باه  برسد چه بشنو  تواند ینم اصال  دیجد نس  چون م،ی ه ا ی ها آن به را

 (.3133 باغ،    قره یناظم)  هد فرا گوش ها    آموزه به دن،یشن

 یعنا ی «فعاال  ناد یفرا. »اسات  گاران ی  یشافاه  ا یپ به یمعنابخش یبرا فعال یندیفرا  ا ن گوش

 گاوش  نکاه یا گار ی  مهم نک ه. باشد  قت با و آگاهانه دیبا و ستین خو کار یا دهیپد  ا ن گوش

. میشانو     یما  کاه  اسات  یزیا چ آن از یمعن خلق بلکه. ستین ها    یورو  افتی ر ای دنیشن فقط  ا ن
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 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 باه  را آن  ار   یا تما ندهیگو که یمعن آن به دنیرس و هدفمند  ا ن گوش یعنی مؤثر  ا ن گوش

 فرسا نده  ماور نظر  یمعنا  مشاابه  ا ،یا پ رناده یگ  ر یمعنا  یتجلا  باه  کماک  یعنا ی ؛بفهماناد  شنونده

 (.382 :3131 را ، انیمحسن)

 یهاا  آماوزش   ر باورهاا،  نیهما  اساار  بار  کاه   ار  وجو   ا ن گوش  رباره یغلط یباورها

 مشااهده  یجاد  یهاا  تاالش  ، ا ن گاوش  یهاا     مهاارت  آماوخ ن  یبارا  کشور یررسمیغ و یرسم

 لمیفا  از اس فا ه ،یکو ک نیسن  ر و است شدن یط حال  ر برعکس یرهایمس گاه یح . شو  ینم

  ر یبصر ا یاع  جا یا با ،ییاب دا نیسن همان از یعنی ؛ر یگ یم قرار آموزش یاصل یمبنا ریتصاو و

 ارتباطاات   ر یا    هیا پا یهاا     مهاارت  مثاباه  باه  ،یداریشان  یها    مهارت آموخ ن امکان عمال  کو کان،

 و باشد نداش ه  ا ن گوش به یا    عالقه دیجد نس  که است یهیبد. شو  یم سلب ها آن از ،ینافر یب

 را پویانماایی  و لمیفا  یتماشاا  و یاج مااع  یها    شبکه ،یا    انهیرا یها    یباز رو ررو، ارتباطات جای به

 . هد حیترج

 ییاب ادا  نیسان  هماان  از ،یعلما  و یآموزشا  قی ق یها    یزیر    برنامه و یگذار    استیس با دیبا پس

 نوشا ن،  و خواندن یها مهارت کنار  ر ،ییاب دا مقاطع و ی بس ان    شیپ کو ک، یمهدها  ر ژهیو    به

. ر یپاذ  صاورت  یشفاه یها    ا یپ  رک و یداریشن ،یگف ار یها    مهارت آموزش بر ژهیو یتمرکز

 :کر  اشاره یموار  به توان یم مثال یبرا

  پررناگ  منظاور باه  خاانوا ه  3یا    رساانه  مصرف میرژ اصالح یبرا نیوالد به یبخش    یآگاه 

 یصوت یمح واها و ها    رسانه کر ن

 خاو   انیم  وس انه طیمح جا یا یبرا هاخانوا ه تالش و ینافر یب یگف گو     مهارت یارتقا 

 یخانوا گ جذاب وشنو های گفت و فرزندان و

  ی رس ک ب یارتباط تیماه و یآموزش یها    وهیش  ر یبازنگر 

  دیا تول نهضات  یریا گ    شاک   هاا،     ی بسا ان     شیپا  و مهادها  یآموزشا  یها    وهیش  ر یبازنگر 

 ...و جذاب و روز    به یِصوت یمح وا

 

 ،یستن  رده بتا  مرناست   یمحرتوا  :دارد مؤلفته  چند ،یا      رسانه سواد یها      آمو ش یها      هیپا ا  «یا      رسانه مصرف میرژ اصال »  1

 مقالته  یاصل تمرکز که    و مصرف هرم در مخرلف یها      رسانه داشرن قرار ،      رسانه مصرف زانیم .یریمد ام،یپ و محروا سالم.

 یمحرتوا  یتتوجه  قابتل  زانیم    و یاجرماع یها      شبکه ،یا      انهیرا یها      یبا  ون،یزیتلو بر عالوه دیبا یعنی ؛اس. آور ۀمؤلف دو بر

  دارد یوصوص بخش و یدولر ۀژیو یها      .یحما ا مندین موضوع نیا وود که شود مصرف زین یصوت
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 1یفرد    انیم ارتباطات لیتسه -6

 د،یا بازتول. اسات  یاساالم  یِزندگ سبک ابعا  ترین مهم از ینی  جامعه  ر افرا  «یارتباط وهیش»

 نیا ا بسا ر  آنچاه  و است جامعه آن  رون تضارب و  تعام  ازمندین ، جامعه هر فرهنگِ یتعال و رشد

 جامعاه  آن افرا  رو رروی و یحضور یِانسان ارتباطات ویژه به و ارتباطات کند، یم  فراهم  را تعام 

 .شو     یم دهینام «یفر انیم ارتباطات»( که 22 :3134 زا ه،یمهد) است

 کاه  اسات  «پیشرف ی روبه» و «فر     منحصربه» ،«مندنظا » ،«ینشیگز» تعام ِ ،«یفر     انیم ارتباطات»

 «ینشا یگز». شاو      یم ها آن نیب  ر مش رک یمعان خلق موجب و گریکدی از نیطرف شناخت ۀسازند

 ارتباطاات  ریساا  عموماا   و میکنا     یما  برقارار  قیعم یفر     انیم ارتباط یاندک عده با فقط چون است،

 ریتأث آن یمعنا بر... و یشخص نهیشیپ فرهنگ، زمان، ط،یشرا چون است، «مند    نظا . »هس ند یسطح

  یبد    یب افرا  و است یاج ماع یها    نقش از فراتر روابط نیا چون است، «فر  منحصربه» گذارند،    یم

 ،یپرور    فرزند ن،یزوج روابط. شو     یم تر    قیعم و     کام  جیتدربه چون است، «پیشرفت روبه. »هس ند

 یهاا     طیمحا   ر یفار      انیم ارتباطات جوانان، و نوجوانان یها    ی وس  شاگر ، و معلم ی یترب روابط

 یکارآماد  و مند    قاعده یِفر     انیم ارتباطات که هس ند بشر یِزندگ مهم یها    بخش جمله از یسازمان

 ،یعموم فرهنگ جامعه، یاعضا انیم  ر مناسب یِفر     انیم ارتباطات تر،    کالن نگاه  ر. طلبند یم را

 :3138 ،یوجادان ) بخشد    یم ارتقا جامعه آن  ر را تعاون و محبت ،یهمدل ،یجمع تیهو و انسجا 

321.) 

 را یارتبااط  یرگاذار یتأث نیدارتریا پا و عماق  نیشا ر یب ت،یفیک نیباالتر «یفر     انیم ارتباطات»

 شامار  باه  اع قاا ات  و تفکارات  رییا تغ ای تیتقو جا ،یا یبرا یارتباط بس ر نیتر    مناسب که  اراست

 و یآموزشا  و ی ا یترب قیا عم ینادها یفرآ ،یعااطف  یازهاا ین به یقیحق پاسخ یبرا نیهمچن. رو  یم

 و تارین  مهم ،یارتباط یها    گونه ریسا کنار  ر ،یتمدن یح  و یفرهنگ ،یفکر یها    حوزه از یاریبس

 به شیخو اناتیب  ر مکررا  زین( العالی مدظله) انقالب معظم رهبر که است ارتبااط نوع نیکارآمدتر

  رسات  زهایچ یۀبق و یاج ماع یها شبکه ن رنت،یا امروز، جمعی ارتباط  یوسا»: اند    نمو ه اشاره آن

 نفَاس  دنیشان  و حضاور  احساار  و  رچشام  چشام  و روبرو نگاه لکن است، ریفراگ یلیخ که است

 است ممکن. است گری  زیچ کی شدن، جمع هم  ور اج ماع،. است گری  زیچ مخاطب و ندهیگو
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 فارق  یلا یخ نیا ا اما رند،یبگ امکیپ با ای ن رنتیا  ر را یامیپ کی را، یحرف کی نفر هزار صد چند

 صاحبت  بزناد،  حارف  هاا  آن با نفر کی شوند، جمع کجای نفر هزار صد چند نیهم نکهیا با کند    یم

  ر فقط نیا» .(3134 ،یا    خامنه اهلل تیآ) « ار  یگری   العا ه فوق ریتأث رو رو ر کر نِ نگاه نیا. کند

 نیبا   ر لکان  هسات،  هاا  این امثال و جمعه ینمازها  ر اسال  ک   ر الب ه.  ار  یتجل ما اج ماعات

 گونااگون  مجالس خطابه، و وعظ مجالس ،یخوان روضه مجالس.  ار  یش ریب ظهور و روزب عه،یش

 از هام  و یمجااز  یفضاا  از هام  گرفات،  دیا نبا کام   سات  را هاا  ایان  اسات؛  مهمای  یزهایچ یلیخ

 نیا ا م،یعظا   سلساله  نیا ا چنانچاه  اگار . اسات  محادو   اش رهی ا خب من ها است، مؤثرتر مایصداوس

 و آماد  خواهاد  فالق ها این  همه بر راتشیتأث کند، کار جا همه  ر و کند کار خوب میعظ التیتشک

 نیا مقاب   ر را او دیتوانیم و دیببخش مصونیت کلمه یواقع یمعنا به را مخاطب نیا شما دیتوان    یم

 نهیواکسا  شاو ،     یما  ریساراز  نظاا   و کشاور  طرف به  الم طور به که ییها روریو نیا و ها کروبیم

 ونیا زیتلو مااهواره،  ن رنت،یا امروز.  ار  دهیعق یلیخ منبر به من» (.3131 ،یا    خامنه اهلل تیآ) «دیکن

 و روبارو  یعنا ی منبار . ستین منبر ها این از کدا  چیه اما هست، فراوان ارتباطى نگوناگو یابزارها و

 گار، ی  یهاا  وهیشا  از کادا   چیها   ر کاه   ار  یمم از و مشخص ریتأث نیا. ز ن حرف نفس به نفس

 (.3184 ،یا    خامنه اهلل تیآ) «ببخشد اثر ب واند تا کر  ا ا هنرمندانه را آن دیبا... ندار  وجو 

 خیتاار  طاول   ر خاو   زانیا م نیکم ار  بااه  ها    انسان یرو ررو ارتباطات که یطیشرا  ر امروزه

 یا    گسا ر ه  راتییتغ ،یارتباط تیرضا از یتوهم جا یا با غرب، یفناور ۀغلب  ی ل به و است دهیرس

 و یاج مااع  یهاا     شابکه   ر تنهاا  یها    انسان انبوه حضور شاهد و  ا ه رخ جامعه ارتباطات سبک  ر

 تیتقو به که را یدیجد ای یسن  امکان هر دیبا ،یاسالم     تمدن تحقق  ر م،یهس  یمجاز یها    گروه

 جامعاه  یاج مااع  یهنجارهاا  و یاساالم  یهاا     ارزش چارچوب  ر یفر     انیم و یحضور ارتباطات

 :شو  یم اشاره نمونه چند به که کر  فعال کند،    یم کمک

 یشاوندیخو روابط و خانوا ه یاعضا یارتباط یها    مهارت آموزش 

 اوقاات  گذران دیجد یالگوها یطراح و محالت و مدارر  ر همساالن     گروه به  ا ن بها 

 فراغت

 و مار    مساال   و مشاکالت  باه  یدگیرس یبرا مسجد تیمحور یبرا الز  سازوکار جا یا 

 محله



 

  

71 

 یرانیا یاسالم نیتحقق تمدن نو یبرا یارتباط یراهبردها

 2012 تابستان  |  دومشماره   | اولسال 

 باه  رایا ز) بازر   یهاا     ئتیه برابر  ر یا    محله و یخانگ یها    روضه ییبرپا جیترو و  یتسه 

 یشاهر  بازر   یهاا     ئتیه از گاه ،ها آن  ر یفر     انیم ارتباطات بو ن قیعم و      یاص سبب

 .( ارند یش ریب یتحول و ی یترب جنبه

 یا    رسانه نظام «یهمگرا» یگر    میتنظ -7

 و یا    رسااانه نظااا   ر تحااول و موجااو  وضااع یبااازنگر مساا لز  یارتباااط تحااول هاار شااروع

  ر مهام  نیا ا هرچناد . اسات  سااز     تمادن  رساانه  تحقاق  یعنا ی مطلاوب  تیوضع با آن یساز م ناسب

 و نشیگاز  باا  تاوان     یما  کشورها ریسا یارتباط یالگوها یبررس با اما شد، نخواهد سریم مدت    کوتاه

 تمدن نفع به نوگرا یها    رسانه از ،یاسالم یرانیا فرهنگ با ها آن یسازیبوم و موفق یها    دهیا اتخاذ

 .شد مند    بهره یاسالم نینو

 رساانه،  و ارتباطاات  حاوزه  ۀدیا چیپ و عیسر راتییتغ با که  هد    یم نشان یجهان تجارب یبررس

  ر هاا  تیا فعال میتنظا  یبارا  یملا  تیا حاکم اعمال و یگر میتنظ به یگر یتصد از ها  ولت کر یرو

 شاده  برجسا ه  اریبس گر میتنظ ینها ها نقش آن، ۀجین   ر که است اف هی رییتغ گوناگون یها عرصه

 مرزهاای  شادن  کمرناگ  موجاب  جدیاد،   هاای فنااوری (. 321 :3131 ،و نااظمی  انیلیاسماع) است

 مرزها  ا غا این. است  شده ای    رسانه خدمات و  مخابراتی  خدمات ، اطالعات فناوری  حوزه خدماتِ

 ورو  بارای  را زمیناه  و شاو      مای  نامیاده  همگرایای  اسات،  ارتبااطی  ناوین  هاای     فناوری از ناشی که

 تعاد    لیا   باه  ماا،  کشور  ر. آور     می فراهم تصویری صوتی های    رسانه فضای به  جدید بازیگران

 رساانه  گذاری    مقررات و گذاری    سیاست برای را هایی    چالش امر این ناظر، و گذار    سیاست نها های

 مقاررات  وضع یا گذاریسیاست به منسجم و یکاارچه نوین،  رویکر ی  نیازمند و است کر ه ایجا 

 (.331 :3134 ،ی و اسماعیلیانناظم) است قوی نظارتی و یگر     یتسه سازوکارهای آن،  نبال به و

 قالاب   ر مقاررات  میتنظ( 3: اند    کر ه توصیف کر یرو سه با را مقررات تنظیم ،یعلم م ون  ر

 حاکمیات  تعمادی  مداخله حکم  ر مقررات میتنظ( 2 آور،    الزا  های    فرمان و احکا  از  ایمجموعه

 هرگوناه  منزلاه  باه  مقاررات  میتنظا  (1و  گاری،     تساهی   و بس رسازی  با  چه و ها    فرمان و احکا   با چه

 .اثرگذارند رف ارها بر که را سازوکارهایی همه و اج ماعی و اق صا ی مداخله
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 ممنوعیات  و سالب  باز ارنادگی،  مفهاو    ر هماواره  مقررات تنظیم که  هند یم نشان تعاریف

 و تیا حما بس رساازی،  منظاور  باه  و مداخلاه  شاک   باه  بلکاه  نادار ،  کااربر   قرمزهاا  خاط  از عبور

 (.310 :3131 ،و ناظمی انیلیاسماع) رو     می کار به  نیز گری    تسهی 

 و هماهنگ یارتباط تحوالت و     یفناور دیجد راتییتغ با را خو  اند    توانس ه کشورها از یاریبس

  ر FCC انگلسا ان،   ر OFCOM) کنناد  اتخااذ  خو  یا    رسانه یحکمران یبرا را یدیجد وهیش

 شاگرف،  تحاوالت  رغام     باه  ماا،  کشاور   ر اما ،...(و یجنوب کره  ر KCC کا،یآمر م حده االتیا

 کاه  شاوند یما  ا اره گاون     رهیا جز یهاا     تیریماد  صاورت  باه  و نیشیپ یها    وهیش با ها    رساناه همچنان

 نیبا  ه گسا ر  اخ الفاات  به توان    یم ،مثال یبرا 3.است  اش ه  نبال به را یمخ لف مسال  و مشکالت

 تیا روا و ییبازنماا   اخا ،  یعماوم  افکاار  تیریماد   ر یینارساا  مخ لاف،  ینها هاا  و هاا سازمان

 یفراملا  یا    رساانه  یهاا     سیسارو  باا  مواجهاه   ر یا    رسانه نظا  یناتوان و خارج  ر رانیا از نا رست

 باا  همگاا   ها،    رسانه  عرصه  ر یاسالم یجمهور تیحاکم اعمال  وهیش ایآ که نیا سؤال. کر  اشاره

 هاای     زمیناه   ر حکمرانای  تحوالت گری  با زمان هم و است  شده یساز م ناسب یا رسانه تحوالت

  عرصاه   ر یحکمرانا  شیوه یروزآمد و ینوآور و تحول ازمندین ایآ ،یاج ماع و یعلم و یاق صا 

 همگارا  ژهیا و    باه  رساانه،  و ارتباطات عرصه  ر     گس ر ه راتییتغ و تحول به توجه با م یس ین ها رسانه

 یگار     میتنظ مس ق  و جامع نها » جا یا و یطراح رسد    یم نظر به ،یا    رسانه مخ لف یها    حوزه شدن

  ر مؤثر یارتباط راهبر  و یا    رسانه نظا  یسامانده یبرا ممکن یها    دهیا از یکی «یا    رسانه یهمگرا

 .باشد یاسالم نینو تمدن تحقق

 مالحظاات  یبرخا  لحااظ  و کشاور  یا    رساانه  نظاا    ر مخ لف نفعان    یذ حضور به توجه با الب ه

 دیا نبا هاا      ینگرانا  نیا اما.  ار  یا    ژهیو یها    تیحساس همگرا یگر    میتنظ نظا  نیا یطراح ،ی یحاکم

 یا    رساانه  یحکمرانا  ۀویشا   ر یباازنگر  از رینااگز  زو  ایا  ریا   و شاو   یعملا  یبا  و انفعال به منجر

 ایا  «یاساالم  سااز     تمادن  رسانه» تحقق از سخن صورت، نیا ریغ  ر. میهس  رانیا یاسالم یجمهور

 یهاا     رساانه  و ارتباطات نیا عم ،  ر و  ار  یشعار یکارکر  صرفا  «یاسالم ساز    تمدن ارتباطات»

 .کر  خواهند  یتحم جامعه بر را خو  یتمدن الزامات و قواعد همچنان که هس ند مدرن
 

 همگترا  گتر       میتنظت  نهتاد  رتاً یماه مشابه یها      سا مان و یعال یشوراها ،(ساترا) ریمراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ سا مان  1

 ریستا  در مشابه ینهادها اراتیاور ا  برووردار زین یقانون لحاظ به و دهند یم پوشش را یا      رسانه نظام ا  یبخش تنها و سرندین

  سرندین کشورها
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 مدرن و یسنت ارتباطات کردن همگرا -8

 باشاد،  باید یشکل چه به اسالمی تمدن که تصور نیا به هنوز غرب، تمدن حاکمیت به توجه با

 و م ارو  ساواری،  ماشینِ جز برویم،  خانه به ای وسیله چه با که کنیم فکر هرچقدر اکنون. ایم نرسیده

 تاا  کنایم  تعاما   تمادن  ایان  باا  مجباوریم  لاذا  ؛آید نمی ما ذهن به چیزی یعموم ونق  حم   یوسا

 (.218 :3183 طاهرزا ه،) بیندیشیم  ینی اهداف تحقق راهکارهای به آرا  آرا 

 یصانع   ،...(و یخاوان روضاه  ه،یا تعز ،ینا ی  علو  مدارر مساجد،) یسن  ۀ س  سه به ها    رسانه اگر

 زیا ن ارتباطاات  اقیس نیهم به شوند، میتقس( هیپا ن رنتیا یها    رسانه) نینو و( ونیزیتلو و ویرا  ک اب،)

  اه یمدرن فرهناگ  از گاذار  اتیضرور از یکی. است تقسیم قاب  «نینو» و «یصنع » ،«یسن » گونه سه به

 معظام  رهبار . اسات  «مادرن » و «یسن » ارتباطات نیا انیم ییهمگرا و تعام  جا یا ،یاسالم فرهنگ به

 مادرن  ارتباطاات  از گیاری     بهاره  باه  نسبت سن ی، ارتباطات بر تأکید ضمن نیز( العالی مدظله)انقالب

 را پیام ان دیب وان شما نکهیا یبرا کارآمد اریبس ابزار. است ابزار کی یمجاز یفضا»:  ارند تصریح

 (.3131 ،یا    خامنه اهلل تیآ) «دیبرسان همه گوش به د،یبرسان ای ن نقاط  یاقص به

 دیبا و است شده هیتوص مدرن و یسن  ارتباطات از توأمان یریگ    بهره ،یاسالم انقالب منطق  ر

 نیبد ایپو. کر  جا یا ها آن انیم ییهمگرا و تعام  یبرا یروشن سازوکار و «م عام » و «ایپو» ینظام

  یسن   یها رسانه ،یمل و  یجهان یها ییارویرو و ها تیموقع  ر و یاج ماع گوناگون طیشرا  ر که معنا

  ر هام  و کارکر هاا   ر هام  ،هاا  آن یبارا  شاده  فیا تعر  یهاا  رساالت  باا  م ناسب ب وانند دیبا مدرن و

 باا  یهمکار به ناظر زین م عام .  هند قیتطب  دیجد  طیشرا  با را خو  و آورند  دیپد  یراتییتغ ، ها کیتکن

  ر یاج مااع  یهاا     رساانه  و ونیا زیتلو و،یا را  مانناد  ییهاا  رسانه که ستین رشیپذ قاب . است گریهمد

 و یسان   یهاا  رساانه   یس یز هم دیبا اوال . کنند تیفعال گری  یارتباط یها حوزه از مجزا کامال  یطیشرا

 از کیا هر که رفتیپذ دیبا ا یثان .کر  فراهم را ها آن ییافزا    هم مقدمات و شناخت تیرسم به را مدرن

 ،یرساان  اطاالع   ر مادرن  یهاا     رسانه ینسب  تیمز. هس ند  ینسب یها تیمحدو  و ها تیمز  ی ارا ها آن

 کارکر   ر ، یسن    یها رسانه ینسب تیمز اما. است فراغت اوقات کر ن پر و یسرگرم ،یبخش    یآگاه

 .است نهف ه ها آن یآموزش و یارشا 

  ر.  ارناد  ا یا پ ان شاار  و  دیتول  یبرا زمان و مکان مخاطبان، تعدا  تیمحدو  ،یسن   یها رسانه

 مخاطباان،  یرف ارهاا  و هاا  شیگارا   رییتغ و  یرگذاریتأث  ر ون،یزیتلو و یاج ماع یها رسانه مقاب ،
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 ارتباطاات   ر. هس ند روبرو یجد  یها تیمحدو  با ،  ار  یتر قیعم ابعا  که نی  ۀحوز  ر ژهیو به

 ان ظاار  مار    کار ن   ار  یان  و یساز انسان ینوع آن از که است ا یز  اریبس  یرگذاریتأث نیا ،یسن 

  یبارا   مناساب  یا نهیزم تواند یم ت،ینها  ر و است کمرنگ ان ظار نیا مدرن، ارتباطات  ر. رو  یم

 (.10 :3181 باهنر،)  آور  دیپد راتییتغ  نیا

 است شده موجب مدرن و یسن  ارتباطات م فاوت کارکر  و مح وا و فر  تفاوت به یتوجه یب

 یاج مااع  یهاا     شابکه  و ونیا زیتلو  ر نیا   شادن  یعرف جمله از یجد یها    بیآس شاهد امروزه تا

 بساا  چاه  بلکاه  نشاو ،  یای همگرا باه  منجار  تنهاا  ناه  تعاامالت  شاو      یم موجب که ییها بیآس. میباش

 و سات ین مخاالف  «یسرگرم و حیتفر» مقوله با نی  قطعا . آور  وجو  به عم   ر ییمبنا ییتضا ها

 زا    غفلت و لغو که یا    گونه    به است؛ ازین نیا به ی ه    پاسخ نحوه  ر غرب، تمدن با آن یاصل اخ الف

 یبارا  مخاطاب  «مغز» ۀچی ر کر ن باز جای به که است نیا  ر مدرن ارتباطات عمده قدرت. نباشد

 دیگشا یم ها«تیشخص» یرو بر را او «قلب» ۀچی ر دن،یشیاند و یان زاع تصورات شپر از و ورو 

 (.211 :3188 پُس من،)

 عهاده  از کاه  کنناد  عم  یطور دیبا یهمکار و ییافزا    هم  با مدرن ارتباطات و یسن   ارتباطات

 رشاد   باه   جامعاه  کاه  اسات  یطیشارا   نیچنا    ر. ناد یبرآ یاسالم انقالب یارتباط  اهداف  به یابی س 

 و یسان   ارتباطاات  لاذا  ؛اسات  یاسالم اصول حول  رانیا  یفرهنگ  یها مؤلفه  تما . رسد یم یفرهنگ

 جهات  کی  ر مکم  و همگرا طور به که شوند میتنظ یا گونه به دیبا یاسالم اصول یمبنا بر مدرن

 میکنا  یعمل را آن دیبا امروزه و است آمده فراهم 11 انقالب با آن امکان که یزیچ. کنند حرکت

 را مخ لف یها    رسانه که است ییالگو یطراح ز،ین تعام  نیا شدن یعمل ۀالزم(. 38 :3182 باهنر،)

 .کند 3یگر    میتنظ همگرا یمدل  ر

 یریگ    جهینت

 ینادها یفرآ تیا تقو و جا یا مس لز  ،یتمدن هر تیتقو و یریگ    شک  شد، اشاره که گونه همان

 و یفکار  یهاا     شاه یر باا   اا  یماه کاه  اسات  ییهاا     رساانه  اخ راع ای نشیگز اتخاذ، و م ناسب یارتباط

 

 یتتر  پررنتگ  نقتش  یگتر  لیتسته  و یریحما ،یجابیا یها      جنبه امرو ه ،س.ین آن یسلب یهاجنبه صرماً یگر      میتنظ ا  منظور  1

  دارند
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 کاه  شاوند  برجسا ه  ییها    رسانه و ارتباطات دیبا جامعه آن  ر یعنی ؛باشند همسو تمدن آن یفرهنگ

 بار  حاکم تفکر و فرهنگ تیتقو یراس ا  ر ،ها آن از اس فا ه یاج ماع اق ضالات و یرونیب الزامات

  ر نکهیا به توجه با گر،ی  یطرف از. باشد ها آن با م ناسب یاج ماع یرف ارها گر     یتسه و تمدن آن

 سارعت   یا قب از ییها    مؤلفه بهبو  لزوما  ،یارتباطات نظا  شرفتیپ و تکام  یقیحق مالک ینی  نگاه

 و یفار   تقارب  یبارا  یبس رسااز  ار،یا مع بلکاه  سات، ین ارتبااط  برقاراری   ر ساهولت  ای ا یپ ان قال

 اساسا  و ارتباطات به نگاه نوع و ها    رسانه ا اره ساخ ار دیبا نیبنابرا ؛است خداوند یسو     به یاج ماع

 افاق  باا  م ناساب  تاا  شاو   قیا عم یتحاوالت   چار تدریج به ما ۀجامع بر حاکم یارتباطات نظا  تیماه

  ر منظاور،  نیا یبرا. شوند یاسالم نینو تمدن یها    مؤلفه تحقق گر     یتسه ،یاسالم انقالب یتمدن

 اشااره   ارناد  یجااب یا ۀجنبا  که راهبر  شش و  ارند یسلب ۀجنب که کالن راهبر   و به پژوهش نیا

 :کر  اراله ریز جدول قالب  ر را ها آن توان    یم مخ صر صورت به که است شده
 

 یاسالم ساز تمدن ارتباطات تحقق یراهبر ها. 3جدول 

 یاسالم سا     تمدن ارتباطات تحقن یراهبردها

 یسلب
 یارتباط نینو یها یمناور یبودگ    ب. ینف

 .یجذاب به ندادن اصال.

 یجابیا

 ارتباطات در یاضیر منطن جای به یشناس    انسان دادن قرار مبنا

 عواطف میتحر و یپردا     الیو لیتعد و یهسر عالم نیحقا بر ها    رسانه یۀتک

 یداریشن یها مهارت .یتقو

 یمرد    انیم ارتباطات لیتسه

 یا    رسانه نظام «یهمگرا» یگر    میتنظ

 مدرن و یسنر ارتباطات کردن همگرا
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 منابعفهرست 

 www.vasael.ir: در دسررس قابل  یاسالم تمدن و ارتباطات مقه رابطه(  1331  )اصغر تنها، یاسالم

 بتر  یریتصتو  یصتوت  نینتو  یها رسانه گر میتنظ نهاد یبرا ییالگو ارائه(  1331  )ریام ،یناظم و حهیمل ان،یلیاسماع

  113-132 ،(22) ،یعموم یگذار    اس.یس یراهبرد مطالعات  پابرجا یریگ میتصم روش یۀپا

، مصتلنامه  یمرهنگت  .یت امن نیو تضتم  یتمدن و مرهنگ استالم  یاعرال یراهبردها(  1311اووان کاظمی، بهرام  )

  101-17(، 3مطالعات راهبردی، )

  12-17 ،(1) ،شهیاند سوره(  اول قسم.) نمایس در .یجذاب(  الف 1321  )یمرتض دیس ،ینیآو

  10-31 ،(2 و 7) ،شهیاند سوره(  دوم قسم.) نمایس در .یجذاب(  ب 1321  )یمرتض دیس ،ینیآو
  32-37 ،(20 و 13) ،شهیاند سوره  ونیزیتلو و نمایس رمان،(  1323  )یمرتض دیس ،ینیآو

  واحه نشر: تهران(  اول جلد) جادو نهیآ(  1313  )یمرتض دیس ،ینیآو

 یاستالم  نیتحقن تمتدن نتو   یسا نهینقش رسانه در  م یبر بسرر رسانه بررس یسا  تمدن(  1337  )محمد ،ییبابا

در علتوم   نینتو  یهتا  پتژوهش  یالمللنیکنفرانس ب نیسوم  یا رسانه ریمراگ شیو پو یسا  بر گفرمان دیبا تاک

 /504315https://civilica.com/doc ،یانسان

 ،شته یاند ستوره   جمعه نما  یا    رسانه یکارکردها درباره: باهنر ناصر دوباره یفیتعر یسو به(  1312  )ناصر باهنر،

(7)، 13-11  

-22 ،(22) ،شته یاند و هنتر  رواق(  جانبتا   یمجرب: کننده مصاحبه) مدرن رسانه ،یسنر رسانه(  1311  )ناصر باهنر،
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  ثالث: تهران(  یزدیا رو یپ ۀترجم) ساورارها و ها    اسطوره: یمصرم ۀجامع(  1313  )ژان ار،یبودر

(، 11) 1های مهدوی، دوره   پژوهشسا  و راهکارهای مرهنگی تحقن تمدن  مینهراهبردها (  1331بهمنی، محمد  )

7-22  
 یهتا رستانه  عصتر  در عشترت؛  بسترر  در مرهنتگ   وال ،یووش در مردن ش،یع در ی ندگ(  1311  )لین پُسرمن،

  اطالعات: تهران(  یطباطبائ صادق دکرر ترجمه) یریتصو

 یهتا     پژوهش  یاسالم حکم. یمبنا بر الیو قوه .یترب و مهار یها راه(  1332  )ررایم نا،یپورس و محسن ترکمان،

  12-21 ،(13) ،یکالم یملسف
  محرم ماه ی آسرانه در مبلغان و انیروحان دارید در اناتیب(  1311  )یعل دیس ،یا    وامنه
 لمیمت  یمردمت  ی جشتنواره  انتدرکاران  دست.  و مسئوالن ا  یجمع با دارید در اناتیب(  1331  )یعل دیس ،یا    وامنه

  عمار

  کشور سراسر جمعه ائمه دارید در اناتیب(  1331  )یعل دیس ،یا    وامنه

  تهران اسران مساجد جماعات ائمه دارید در اناتیب(  1337  )یعل دیس ،یا    وامنه

  تهران اسران هیعلم یها حو ه طالب دارید در اناتیب(  1332  )یعل دیس ،یا    وامنه

http://www.vasael.ir/
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 یرانیا یاسالم نیتحقق تمدن نو یبرا یارتباط یراهبردها

 2012 تابستان  |  دومشماره   | اولسال 

 و مرهنتگ  تفکتر،  نستب.  در یتتأمل  است.   یامالطون مثل همان ،یمجا  جهان ایآ(  1331  )رضا ،یاردکان یداور

 باشتد  یمت  جوان شهیاند کانون در یاردکان یداور  رضا  دکترر یستخنران ا  برگرمره مرن نیا) اطالعات یمناور

  123-122 ،(23 و 22) ،شهیاند سوره(  اس.  نشده  شیرایو و اصال  شانیا وود توسط و
  زانیالم ل : اصفهان  یدیتوح چهیدر ا  یتکنولوژ نشیگز(  1311  )اصغر طاهر اده،

  زانیالم ل : اصفهان  عهیش یی ا تمدن(  1313  )اصغر طاهر اده،

  زانیالم ل : اصفهان  توهّم و رهیمدرن مرهنگ(  1333  )اصغر طاهر اده،

تحقتن   یبترا  یبه مثابته راهبترد   یگذار تمدن هینظر(  1331پور، قدیر و عشایری، طاها  ) عبدالملکی، هادی؛ نظامی

-117(، 1  مطالعات بنیادین تمتدن نتوین استالمی، دوره اول )   یاسالم یداریبر ب دیبا تاک یاسالم نیتمدن نو
171  

ا  منظتر   یاستالم  نیتحقتن تمتدن نتو    یراهبردهاها و  مولفه(  1331  )حسن ،ناصرواکیو   اهد ،غفاری هشجین

                                                                   ی همتایش ملتی تمتدن نتوین استالم       انیت تمتدن گرا 
https://www.sid.ir/fa/seminar/viewpaper.aspx?id=79633

  حکم.: تهران(  یزیعز حسن ترجمه) مرجدّد یایدن بحران(  1313  )رنه گنون،
  سم.: تهران  یانسان ارتباطات(  1331  )یمهد راد، انیمحسن

 ج،یتترو  بتا  سته یمقا در معاصتر،  یهتا     رسانه در عاطفه کیتحر نیطر ا  نید جیترو(  1317  )یمهد راد، انیمحسن

  17-32 ،(7) ،ارتباطات و یمرهنگ مطالعات  اسالم صدر در تعقل بر یمبرن

  ندهیآ طر : تهران(  یرانیم گودر  ترجمه) یجمع ارتباطات یها    مدل(  1311  )سون ندال،یو و سیدن ل،یکوا مک

 مرکز نشس. نیاول گزارش) اسالم جهان در «ارتباطات» ۀمسئل و یاسالم تمدن یها چالش(  1337  )دیحم موالنا،

 www.bou.ac.ir: در دسررس قابل ،(یتمدن و یاجرماع مطالعات

 ،(7) ،یمرهنگت  است. یس و نیت د  یاسالم مرهنگ در مطلوب یانسان ارتباطات یالگو(  1331  )سجاد  اده،     یمهد
120-33  

 دیست  نیوالمستلم  االستالم حجت.  یاجرمتاع  کتالم  ا  یریتقر) یتمدن نشیب(  1333  )یمحمدمهد دیس ،یرباقریم

  مردا کراب: قم(   ادهیمهد نیحس ریتقر و فیتأل با یرباقریم یمحمدمهد

 یصتوت  یهتا  رستانه  یگتذار  مقتررات  در یدیت کل یهتا     چالش یبررس(  1331  )حهیمل ان،یلیاسماع و ریام ،یناظم

  107-122 ،(13) ،یارتباط یها    پژوهش  ندهیآ یریتصو

 تنهتا  را رستانه  نستل / یمجتا   یها یریسلبر به نوجوانان شیگرا علل یبررس(  1333  )یمهد دیس باغ، قره یناظم

 www.farsnews.ir: در دسررس قابل  میا گذاشره

 یرت یترب یهتا     دالل. اسرخراج و یحل عالمه دگاهید اساس بر یمرد انیم ارتباطات اصول(  1331  )ماطمه ،یوجدان

  123-112 ،(27) ،یاسالم .یترب و میتعل یکاربرد مسائل  آن

(  دهقتان  رضتا یعل ترجمته ) ارتباطات یها    هینظر کاربرد(  1331  )یت نیج اولسون، و بنو زر،یگنایس سون؛ ندال،یو

  یمرهنگ و یعلم انرشارات شرک.: تهران
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