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 فرهنگی فناوری در بیانات ـ  واکاوی نظری ابعاد اجتماعی
 ICTSرهبر انقالب اسالمی؛ با تأکید بر 

 
  سهیال صادقی فسایی،  منش ایمان عرفان

 02/28/8931: ؛       پذیرش81/20/8931: دریافت

 
 چکیده
منزلۀنوعیجامعهاطالعاتییکیازمسائلجدیدپس ورزیدربارهجامعهایرانبهپردازیواندیشهمفهوم

رودربیاناترهبرانقالباسسالمی ابعسادومالاتساتشود؛ازاینازانقالباسالمیایرانمحسوبمی
ایسنمقالسهبسا.استخراجاسس هایاطالعاتیوارتباطی برجستهوقابلفرهنگیدربارهفناوریساجتماعی

وروشپسووه «فرهنگیفنساوریسگیری عملکرد وتأثیراتاجتماعیشکل»استفادهازرویکردنتری
تسسرینابعسسادشسسنایتی مه هایمسسرتبججامعهاسسسنادی تسسالش سسردهاسسس  سسمنمسسرورنتریسسه

لحاظنتسری بنسدیوبسهمقولهفرهنگیفناوریرادربیاناتمقساممعتس رهبسریرمزگس،اری ساجتماعی
هایمساهویوانگیزشسیوجایگساهویوگی(1:برایناساس سهُبعد لیدیعبارتنداز.بندی ندصورت
هاوتهدیدهایآسیب(3فرهنگیفناوری؛سهایاجتماعیتمهیداتو رورت(2فرهنگیفناوری؛ساجتماعی
بسرهاییادشسده عالوهرسد سهدراتاساممفلفسهنترمیدرمجموعچنینبه.فرهنگیفناوریساجتماعی

هایفکسریهاییمانندعقایسددینسی ایسالپ پایسهفرهنگی مضمونسبعضیمالاتاتنتریاجتماعی
.تندفرهنگی هوی ملی تحرک امنی  وتأ یدبرعاملی جوانانایرانیدارایاهمی هس

. جامعه فرهنگ جوانان(هایاطالعاتیوارتباطیفناوری)رهبرانقالباسالمی فناوری:ها کلیدواژه

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 

(.مسئومنویسندۀ)ایرانتهران تهران دانشگاهاجتماعی علومدانشکدهفرهنگی شناسیجامعهد ترایدانشجوی. 
 

.ایرانتهران تهران دانشگاهاجتماعی علومدانشکدهشناسی جامعهدانشیار. 

http://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.326
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 مقدمه
هساییکیازپیامدهایرویساروییجامعسهایرانسیبسافراینسدمسدرنشسدن تأثیرپس،یریازفناوری

پ ازریدادانقالباسالمیدر.اطالعاتیوارتباطیدرسطوحیرد متوسجو النبودهاس 
همچنسانبساتوجسهبسهتغییسراتایران بخشیازسایتارومحتوایجامعهدستخوشتغییرشد ه

یکسیاز.ایوجهانیدراامانطباپ انعطافیسامقاومس اسس دنیایاجتماعیدرسطحمنطقه
سامگ،شته رویاروییجامعهایرانیباشا له33هایجهاناجتماعیدرطومتریندگرگونیمه 

یساد«جامعسهاطالعساتی»جدیدیازمناسباتاجتماعیوفرهنگیبودهاس  سهازآنبساعنسوان
افزارییساهایاییر رهبرانقالباسالمیدربیاناتیود فارغازابعسادسسخ درسام.شودمی

هایارتباطیواطالعاتیفرهنگیفناوریسزیرسایتی الن مطالبیرادربارهبرییابعاداجتماعی
«جنسگنسرم»و« فرهنگسیتهساج»ویوهدرتعبیرهساییماننسداینمسئلهبه.اندمطرح رده  سامال 
یکیازابعاداجتماعیمهمی هموردتوجهبسودهاسس  رابطسهدیسنومعنویس بسا.آشکاراس 

هاوهاینویندردشمنیجامعهاطالعاتیوهمچنینرابطهمادیوگفتمانیتمدنغرببافناوری
:اس شنایتیهااس  هازنترایشان نیازمندتحلیلجامعهدرگیری

درطومصدملتیمثلمل ما هنهبمبات دارد نهازلحاظعلمیبهاوفرص دادهشده
هایمجموعسهاامتوانستهاسس توطئسهپایپیشروانقافلهعلمیار   ند درعینسام هه 

تسرینایرادرمه  شورهایقدرتمنِدبریوردارازسسالحوتکنولسو یوثسروتمسادیورسسانه
ایسنرابایسد.ایندریورتأملوتدقیقاسس .نشینیوادار ندوشکس بدهدهابهعقبانمید

هاچگونهیسودرادانشمندانعلومسیاسیوعلوماجتماعیتحلیل نند؛ببینندنق اینمعنوی 
(.شهریور23 1331ای یامنه)دهد  هامروزدرایراننشاندادهنشانمی

ای سهایناشغالگریکطبقۀاجتماعیاس ؛طبقه.درااماشغامتدریجیاس االناشغالگر
 نسدهاداردهدای میقدرتواناییوقدرتیودوآمادگیآنهایدیگررابهدول امریکاودول 

زرسسساالراِن»هسسااسسس معسسین نسسی  بایسسدبگسسویی  سسهاگسسربخسسواهی دریسسکعبسسارتبسسرایاین
البتسهایسنسسیطره یسک. سیطرهبرمنابعایاتیومالیهمسۀدنیاسس هدفشانه.«اقتدارطلب

هماننت نسوینجهسانیاسس ؛یسکالزامساتعلمسیواداریدارد سهالزاماتسیاسیدارد ه
سازی هامروزدرتجارت پوم فرهنسگ ومسئلهجهانی. نندتدریجیودرابهآننزدیکمیبه

مطرحاس  همهدانستهونادانستهدریدم اینسسومانندآنترن مثلاینسسهایفرهنگیشبکه
هساییلسیدقیسق ریسز ومفاسلاسس شسنایتِیاینالبتهتحلیلجامعه.مجموعهطبقاتیاس 

(.آذر11 1333ای یامنه)
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منزلهیسکجامعسهاطالعساتیهنگسامیشایسستهاندازهاینتریمربوطبهجامعهایرانبهچش 
بسهتعبیسررهبسرانقسالب.اس  هبهآندربستریگفتمسانیوتمسدنینگریسستهشسودنگری رف

اسالمی  رورتتمر زعلمیبسرفضسایمجسازی متسرازتوجسهبسهانقسالباسسالمینیسس 
ای تسابعیازتغییسراتدرواقسعبخشسیازتغییسراتهسرجامعسه(.اسفند21 1333شهریاری )

ایباانواعیازگونهروزههیچقلمرویاززندگیانساننیس  هبهام(.1313  گود)فناورانهاس 
؛1332آبسادی ؛ابراهی 22 1331پایسا )هساتسأثیرنیس،یردهادرتماسنباشسدوازآنازفناوری

تواننسدمی(هاینوینمانندفناوری)رو عواملفرهنگیجدید؛ازاین(1331 ریمیانواامدوند 
تعسساملی»براسسساسدیسسدگاه(.123و121 1333  فاسسستر)رعمسسل ننسسدعنوانمحسسرکتغییسسبسسه

هاییمتالبوبدونتغییرنیستند بلکهااصسلتر یبسیهایاجتماعی پدیده پدیده«دیالکتیکی
هایاجتمساعیبسرپدیسده.ازذهنی  معنا وغای بودهوهموارهدراسامتغییسروشسدنهسستند

(.4 1333بشیریه ) نندرامحدودومشروطمییکدیگرتأثیرگ،اشتهوهمدیگر
توانسدبسر سن فسردتأثیرگس،ارباشسدای همیگونهفناوری دارایمعناومعنابخ اس ؛به

جامعسه»عنوانیسکمیسدانالکترونیسک گسسترشیافتسهوازاینترنس بسه(.1332 1 استلز ج)
ایدردامنسه(اینترن )صهگستردهفناوریاینعر(.231 1333وبستر )دهدیبرمی« نشیه 

لحاظ سسار روابسسجافزارهسسای سساربردی تسساروپودارتباطسساتزنسسدگیاجتمسساعیرابسسهمتنسسوعازنرم
هایاجتماعی اطالعات سرگرمی یدماتعمومی سیاس وم،هبتشکیلیاوصی شبکه

تسرینقدرترایانهازجملسهمه ارتباطاتتلفنهمراهو(.111و113 1333 استلز )دادهاس 
 اسستلز )اندیک هستند هقدرتاطالعاتراغیرمتمر زوپخ  ردهوهایقرنبیس شایص

برارتباطاتاجتماعی سایرابعادزندگیاجتماعیماننداینتحوالت عالوه(.431 1332 3ج
انوااساسساتراتحس تسأثیرها الگوهایرفتارو ن اجتماعی زبسسایتارها نهادها ارزش

(.2333 استلزودیگران )قراردادهاس 
هسایتلفسنعنوانیکیازویوگیبرایننتراس  هاستقالمازفضابه گارسیامونته.ام.جی

بریالفگ،شته ارتباطات توسجسسایتارهای.اس «فردیشدن»همراه گامجدیدیدرفرایند
تسرشسدهوافسراد قسدرتجدیسدیتروفردیشوندودرنتیجسه دمو راتیسکعضویتیهدای نمی

بسهابعسادتوانمندسساز همچنینهان گسر(.2331وهمکاران گارسیامونته)آورنددس میبه
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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هاواهسسداف تثبیسس دوبسسارهموقعیسس  تلفسسنهمسسراهازجملسسهروابسسجاجتمسساعی تحقسسقیواسسسته
گیریواطسالعازپ،یری  نترم آزادیفسردی جلسوگیریازانسزوا تاسمی همسریابی مسئولی 

درمقابسل ایسنفنساوری (.2331؛گسسر 2334گسسر )هاییاوصیتوجه ردهاس عرصه
عالوۀااساستوانمندسازی ساذباینیزدرونیوددارد ه و ار ردهایآنبههایجدیآسیب

.شوندهایجدیآنمحسوبمینیزازآسیب(شدهدرباالدرابعادمطرح)
درگزارش اتالمللیمخابربراساسشایصتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطاتاتحادیهبین

رتبسهنخسس )رادرجهسانداشستهاسس 33 رتبه33/4 ایرانبا سبنمره2311گزارشسام
(.ایبسهبحسرینایتاسااداشستهاسس جهانیمربوطبه رهجنوبیبودهورتبهنخس منطقسه

.المللیدرزمینۀفناوریاطالعساتاسس هایبینهمچنین  ریبنفوذاینترن یکیازشایص
ایسنرتبسه.اعالمشسدهاسس 112هانی رتبه ریبنفوذ اربراناینترن برایایران درسطحج

درسسام(.2311 وئیسه 21جامعسهاینترنتسی )باالترازتایلند الجزایر اندونزی وهنسداسس 
اوت23جامعسهاینترنتسی )درصسدبسودهاسس 2/13  ریبنفوذاینترن بسرایایسران 2311
 اربراینترن در21333333 ادود2311المللی تا وئنوه براساسآماربینعالبه(.2311

نفراعالمشده141433312درهمانمقطعزمانی تعداد اربرانیاورمیانه .ایرانفعامهستند
درصسد ساربراناینترنس 1/43ایرانبادارابودن(.2311سیتامبر12آمارجهانیاینترن  )اس 

درصسددربسین3/3سسه یاورمیانسه.یانه رتبۀنخس  ساربراندرایسنمنطقسهرادارددریاورم
شمار.درصداز اربرانجهانیاینترن درایرانهستند24/1 اربرانجهاناس ؛برایناساس 

2311تاسام2333 اربرانایرانیازسام .برابرشدهاس 3/221 تقریبا 
درمسسیریسکجامعسهاطالعساتیشدهباتوجهبهآمارمطرح  جمهوریاسسالمیایسرانعمسال 

هاهایسافرصس ای آسسیبدرچنینجامعسه.شودروزبرشتابآنافزودهمیار   ردهوروزبه
تنهاورودبهیکمعنا نسه.لحاظاجتماعیوفرهنگی ماهی وعملکردجدیدییواهندداش به

توانندنتایجنایواستهوشدهمیریزیبرنامههایازپی هفناوریناگهانیفناوریبهیکجامعه بلک
ها مفهسومونسوعمشسار  بساتوجسهبسهنقس رایانسه(.2331  دورف)ایایجاد نندغیرمنتتره

(.121 1333محسنی )هایمتقابلاجتماعیتغییر ردهاس اجتماعیو ن 
هسایفرهنگیفناوریسسهایاجتماعیهس ندابعادومفلفمیباتوجهبهآنچهمطرحشد اینمقالهتالش

عنوانیکاندیشمنداجتماعیبرجسسته اطالعاتیوارتباطیراازدیدگاهرهبرانقالباسالمی به
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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شناسی انونیعبسارتازچیسستیوچگسونگیتفسسیرابعسادمسئله.بندی نداستخراجوصورت
دراینراستاپرس اصسلیمقالسه.ترهبرانقالبیواهدبودهادربیانااجتماعیفرهنگیفناوری

هسایارتبساطیواطالعساتیدرایدربسارهفناوریفرهنگیسسهایاجتماعیهسچهمفلف»ایناس  ه
نتسری مثابسهیسکبعسدهسارابهتوانآن اررفتهاس وچگونهمیبیاناترهبرانقالباسالمیبه

 «بندی رد؟صورت


 پژوهشپیشینه . 1
فرهنگیسهایاجتماعیشدهدرایناوزهبهابعادومفلفههایمختلفانجامباوجودتوجهپووه 

طورمشخصبهبازیوانیبیاناتمقاممعت هایی هبههایاطالعاتیوارتباطی پووه فناوری
هسایازپووه اندوبسسیاریهامربوطباشند  مترانجامشسدهرهبریدرمورداینابعادومفلفه

.اندشدهبرمسئلۀجنگنرممتمر زبودهانجام
سیدمسعودجزایریدرپووهشیبهتحلیلجنگنرمازمنتررهبرانقالباسالمیپردایتسهو

هاواجزایاینجنگ دالیلوجودجنسگنسرمدرمقطسع نسونیواهسداف منبرشمردنمفلفه
.هاوابعادجنگنرم شبیخونفرهنگسیاسس ننشانهترییکیازمه .دشمنرامعرفی ردهاس 

ریزیباپووهشگردراینبررسی دالیلدشمنیباانقالباسالمیرانیزتحلیل و رورتبرنامه
(.1333جزایری )محوری نخبگانجوانرابرجسته ردهاس 

.اسس هایاساسیجنگنرمبراساساغراضغربراوا ساوی سردهداودعامری مفلفه
ترینهدفتحققاینجنگبیانشسدهوفراینسدسازیجهان مه سازیغربوغربیجهانی

آندرچهارمراله یعنیتغییرباور تغییراندیشهوااساس تغییررفتار وتغییرسایتاراز
هایجنسگنسرمنیسزعبارتنسدازار سا شسیوه.بیاناتمقاممعت رهبریاستخراجشدهاس 

عالوه مخاطباناصلیاینجنگ جوانسانونخبگسانهسستندونامحسسوسبه.واغوااقناع 
هسایآنعنوانبریسیازویوگیپ،یریبهنمایی هزینۀ متر انعطاف وانطباپبودن دوستی
(.1333عامری )اندبرشمردهشده

فرهنگیهایبحرانشهروزشریعتیومحمدعتیمینیزدرپووهشیپ ازتوجهبهجنبه
جنگنرم بااستفادهازروشدلفی راهبردهساییرابسرایرویساروییبساایسنتهساج مطسرح

ریسهنسسهایفرهنگسیدراینراستانویسندگان استفادهازتجهیسزاتوزیرسسای .اند رده
انسدهایپایداریفرهنگیارائسه ردهعنوانیکیازراهشدهدربیاناترهبرانقالبرابهمطرح

(.1333شریعتیوعتیمی )
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 شناسی فناوری و جامعه اطالعاتی مفهوم. 2
 های اطالعاتی و ارتباطی فناوری. 1-2

بسه گیروشه برایننتراس  هفناوری عناریازفرهنگاس  زیراپیشرف فنساوری سامال 
دیدگاهغالبایناس  هفناوری ادامسهطبیعسی(.23 1333روشه )پیشرف عل وابستهاس 

شسدنلحاظفرایندینیزپدیدهمه مسرتبجبسافنساوری صنعتیبه(.13 1333تو ل )عل اس 
تسوانبسهفنساوریمی(.32 1333  الدریر) ارگیریوبسجفناوریشدهاس اس  هباعثبه

سازمانمللمتحسدفنساوری(.33 1331  هنسونوناروال)منزلۀیکابزاراجتماعینگریس به
ها وابزارالزمبرایسایتنمحاوالتموردنیسازها روشعنوانمجموعهاطالعات مهارترابه

ازنتسر(.212 1311پور عبساس)یاتأمینیدماتمفیدوموردنیازپ،یرفتهاس هاو اربردآن
معنای اربرددان درتولیدمحاومازمنابعجهانمادیبودهوشسامل فناوریبه آنتونیگیدنز

(.312 1332گیسدنز )رود ارمسیایجادابزارمادیاس  هدر ن متقابلانسانباطبیع به
بسرپسردازشاطالعساتوشساملاجسزایهایفنساوریمبتنیمعنایشسکلیاطالعاتنیزبسهفناور

معنایازنترمانوئل استلز فناوریبسه(.312 1332گیدنز )مدارهایمیکروالکترونیکیاس 
 اسستلز )ایتکرارشسوندهاسس هایانجاماموربهشسیوهاستفادهازدان علمیبرایتعیینروش

(.23 1 ج1332
 جامعه اطالعاتی. 2-2

توانسدو سعی فرهنسگوهسااسس  سهمیایازواقعی مجموعسهۀجامعهاطالعاتی دربرگیرند
؛اینبهآنمعنااس  هو عی (21 1333  ماتالر)هایزندگیرادگرگون ندمعرف وشیوه
.هایقدیمیتوسعهصنعتیفراتررفتهاس جهانازشکل

لحاظ بشردراامورودبهنتامجدیدیاسس  سهاطالعساتدرآنبسه وبسترازنترفرانک
واوایلدهسه1333انقالبمیکروالکترونیکدراوایردهه. نندهیواهدبود میو یفی تعیین

تسوانبسههایمربسوطبسهجامعسهجدیسد میدرمیاننتریسه(.21 1333وبستر )رخداد1333
 ( ادواردشسیلز)ای جامعسهتسوده( جسان نس گالبرایس )صنعتینسوینهاییمانندجامعهایده

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 

 
 

 

 
 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

7 
واکاوی نظری ابعاد 

 ...فرهنگی ـ  اجتماعی

رسسان جامعسهطبقسهیدم ( پیتردرا سر) جامعهمعرفتی( تورستاینوبلن)ساالرانهجامعهفن
 ان)سسسازیوجامعسسهنمایشسسیوشبیه(مانوئسل اسسستلز)ای جامعسسهشسسبکه( رالسفدارنسسدورف)

(.12 1333  ؛ یویستو32 1333صبوری )اشاره رد( بودریار
هسایفرهنگسی اقتاسادی هایجامعهاطالعاتیشساملتعریفوبستربهپنجدستهازتعریف

ویبراساسدومعیارپیوستگییاگسسستگیتغییسرات.شغلی فناورانه ومکانیاشاره ردهاس 
همچنسین .(1333وبستر )بندیدومینیزارائهدادهاس جدیدباجامعهصنعتیومدرن دسته

شرحزیرازجامعهاطالعاتیارائه سردهاسس ایبهگانهشناسیش  سنخ الزلوزی اروالیک 
جامعسه.2عنوانیکمو عصنعتیمسسلججدیسد؛جامعهاطالعاتیبه.1(:2333 اروالیک  )

انوانگارهاجتمساعیعنوانیکآرمجامعهاطالعاتیبه.3عنوانیکمادهپساصنعتی؛اطالعاتیبه
عنوانجامعسهاطالعساتیبسه.4ریزیراهبسردی؛برتحلیلفرایندهاودریدم درکوبرنامهمبتنی

ریزیقسدرتبرنامسه)عنوانسیاسس جامعسهاطالعساتیبسه.2درکجهانمعاصروآیندۀنزدیسک؛
.عنوان انونتمر زسنتزاجتماعیجامعهاطالعاتیبه.1و؛(اجتماعی

 
 مرور نظری. 3
 فناوری، ساختار، و عاملیت. 1-3

 انالدریربرایننتراس .توانبرایفناوریه ویوگیعاملی وه ویوگیسایتاریقائلشدمی
الدریسر )انجامسد هورودفناوریبهزندگیاجتمساعیبسهسسایتارزدایییساسسایتاریابیدوبسارهمی

تسر یفسی توجهیبهتوانمندیانسان چهازنتسر مسیوچسهازنطورقابلفناوریبه(.34 1333
(.33 1333الدریسسر )شسسوندگیرانیسسزدرونیسسودداردالبتسسهفنسساوری ویوگسسیتحمیل.افزایسسدمی

مفهوم نشسگرازنتر استلز (.133 1333الدریر )همچنین فناوری یودشکلیاز ن اس 
گروهسی  نشسگرانفسردی :هایمسرتبجبسا سن اشسارهدارد سهعبارتنسدازایازمو وعبهگستره
درپارادای دووجهسیفنساوری  سهبسسیاریاز(.24 1333 استلز )هاها نهادها وشبکهسازمان

                                                                                                                  

 
 
 

 
 

 
 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

1 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

هسادرهایجامعهاطالعاتیدرونآنقراردارند بهمتغیرهایانتخاب  ن  وسو گیانسساننتریه
هعاملیس فنساوری البتسهدربسار(.33 1331 میسل بهرامسی)شودهاتوجهمیرویاروییبافناوری

ها بایسدبسهایسنبرییبرایننترهستند هباوجودفراوانیدیدگاه.هایگوناگونیوجوددارددیدگاه
طبیع و.مو وعتوجه رد هعاملی فناوری عاملیتیتبعی یعنیفاقدارادهوایتیاراس  اساسا 

(.23-23 1333ر ایی )تواننددارایعاملی تبعیباشندهایبشرمیسایتهدس 
درجامعسهرا(تکنیکسی)هایی سهویوگسیسسایتاریفنساوریوتغییسراتفنسیبراساسنتریه

افتسدوایمشخصازمحسیجفناورانسهاتفساپمیاند  ن  تح تأثیرودرمحدودهبرجسته رده
یاتقوی  سن تواندبهمحدودشدنبالطبعفناوریبخشیازسایتارجامعهراتشکیلدادهومی

ایناس  سه های ارممار   لوی مامفوردو اکاللوموجهاشتراکنتریه.انسانیبینجامد
هاتحمیلسایتاریفناوریبر ن انسانیرامطرح ردهوبرایفناوری عاملی مسستقلآنۀهم

ها رییدیگرازنتریسهدرمقابل ب.اندایبرارادهو ن انسانیقائلشدهشوندهوویوگیتحمیل
هابهعاملیس انسسان مسکوآنرابرایناساس فناوری. نندفناوریرانوعی نشگرمعرفیمی

 سالنو)  یعنیمیشل النوبرونسوالتسور«شبکهنتریۀ نشگرس»پردازاننتریه. نندتقوی می
(1331هساراوی ) هساراویازدونسا« سسایبر »ونتریسۀ(1333؛ النوالتسور 1331التور 

.هاهستندازجملهایننتریه
بازپیکربنسدی» درتحلیلمسائلمربوطبهجامعهاطالعساتیچسارچوبنتسری ویلیامداتن

بازپیکربنسدیدسستیابی قسدرتارتبساطینسسبی نشسگرانراتغییسر.راارائه ردهاس «دستیابی
هسایفنساوریبسرایآنراظرفی تسلجبردان  اقتاساد وظرفی  دهد هنیکالسگارنهاممی

ایسن. ارگیری تملکو نتسرموسسایلارتبساطیتعریسف سردهاسس دستیابی طراای تولید به
شسدههایگرفتهشود بلکهبسانتسایجااصسلازتاسمی هایدیجیتالیدرانزواانجامنمیانتخاب

هایزیسادیدرپیوسسته درعرصسهه هسایبهشناسسیبازیبومتوسجبسیاریاز نشگراندریک
نسوایی نشسگراندرهسربسازیوگووه وپیامسدهاازطریسقگفس . ن متقابسلمسداومهسستند

هساییکسیازارزش(.33 1333گارنهسام )شسودچگونگیتأثیرهربازیبردیگرانااصسلمی
گونهافرادقادربهتأثیرگ،اریبرنتایجیهستند هدهدچاندازیایناس  هنشانمیچنینچش 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 

 
 

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

3 
واکاوی نظری ابعاد 

 ...فرهنگی ـ  اجتماعی

هایارتبساطیفناوری.توانندمسیرهایمختلفیرادرپی گیرندشدهمیهایگرفتهبراساستامی 
توانندازراهتفویضایتیاربهبرییبازیگرانوسسلبآنازبریسیدیگسر قسوانینواطالعاتیمی
هسایهایمربسوطبسهفناوریانتخاب.بینی تغییردهندپی یرقابلایغگونههارابهشماریازبازی

هایغیسرازبازپیکربنسدیدسستیابیتوانندناشیازشمارفراوانیازانگیزهارتباطیواطالعاتیمی
دهیدستیابیبسهیسودوبسهجهسان منسافعیداردوباشند؛بنابراین هرفردیدراجتماعدرشکل

هسایرو تواناییازایسن(.32-33 1334داتسن )برنتیجه ارتأثیربگ،ارنسدتوانندهامیانتخاب
هسایمنتورنیلبهاهدافشان هموارهباتحوالتفناوریمختلفافرادبرایبسیجقدرتارتباطیبه

(.33 1333گارنهام )اطالعاتیوارتباطی همراهبودهاس 
 فناوری و قدرت. 2-3

.دس آوردننتایجی سهشسخص یواهسانآناسس رت یعنیتواناییبه قد ازنترجوزفنای
تواندنسرمیساقدرت قابلی نفوذبررفتاردیگرانبرایدستیابیبهنتایجدلخواهاس ؛ایننفوذمی

(.33 1333نای )شودقدرتفناوری قدرتینرممحسوبمی.سخ باشد
هسایایبساتوجسهبسهویوگیرتدرهسرجامعسهبرایننتراس  سهمنسابعقسد برتراندراسل

تسرینازنتراو بریسیازمه (.23 1331راسل )شودسایتاریغالبدرآنجامعه تعیینمی
 1331راسسل )وفسرد(سیاس  اقتااد ارت  یادین)هامنابعقدرتعبارتندازدان  سازمان

شاملشخای  مالکیس  وسسازمانازنترجان ن گالبرای  منابعقدرتع(.31-22 موما 
نیزبهسهمنبعزور پوم وداناییبسرایدسستیابیبسه آلوینتافلر(.11 1331گالبرای  )هستند

عنوانمنبسعاصسلیقسدرت ندوبرایننتراس  هدرعاسرجدیسد دانس بسهقدرتاشارهمی
اناییاسس وبسدوندانس  فنساوریفاقسدازنتراو قدرتفناوری نیازمندد.پ،یرفتهشدهاس 
هسسایمهسس عاسسرازنتسسر اسسستلز یکسسیازویوگی(.13-13 1333گالبرایسس  )قسسدرتاسسس 

 1332 اسستلز )اطالعات تمر ززداییازمنبعقدرتودرعوض اهمی یافتننق فرداس 
 اسستلزوایسن  )دانعل  فناوریومعرف بهسرچشمۀقدرتوثروتتبدیلشده(.423 3ج

هسایایپیچیسدهاز سن ای نیازمنسدمجموعسه ارگیریقدرتدرجامعهشبکهبه(.133 1334
شوند وابستهبههایی همنجربهتر یبیتازهازسو همیمتالبهیکدیگراس  هورایپیوستگی

(.124و123 1333 استلز ) نشگرهستندسشبکه
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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سسم یطراولیسه بههایبیعنوانگامهایمورداستفادۀشخایبهفناوریدرمجموع اغلب
متمر زسسازی(.22 1331هنسونونساروال )روندپی میهاییهمچونقدرتو نترمبهمقوله

شسود سهبسهرایانسهدسترسسیدارنسدوسابقۀقدرتدردس  سانیمیاطالعات سببتمر زبی
قدرتسایبرنتیک(.31 1333محسنی )آوردوجودمییانافرادرابهدرنهای  ایتالفقدرتم

قدرتسایبرنتیکدروجهفسردی قسدرتی.شودازسهقلمروفردی اجتماعی وتخیلیتشکیلمی
توانسدتواندبهتسلجمنجرشدهودروجهتخیلی میدرایتیارشخصبوده دروجهاجتماعیمی

(.233 2331  جردن)برسازندۀقدرتباشد
 فناوری و جنگ نرم. 3-3

شناسانبرجستهمعاصر گیدنزرابطسهمدرنیتسهمتسأیروجنسگنسرمواطالعساتیرادرمیانجامعه
هادرپایانسدۀهفسده ودرمل سگیریدول ازنتراو پ ازشکل.تفسیروتحلیل ردهاس 

نیسازفسراوریایبریوردارشد زیسراپی سدۀهجده  دریاف وپای اطالعاتازاهمی ویوه
 ارنیرویدول  گردآوری نگهداری ومهاربازتابانۀاطالعاتاس  هبرایاهدافاکومتیبه

1333وازدهه1333تا1314از: ندگیدنزدودورهرامتمایزمی(.133 1332گیدنز )رودمی
.نامسدمی«عارجنگنرم»ودورۀدومرا«نگسازیجعارصنعتی»ویدورهنخس را.تا نون

ایشتاباندراامجایگزینشدنباچیزیاس  هفسردگونهآورِیصنعتیبهعبارتدیگر جنگبه
آوریامسروزیبسسیاراهمیس یافتسهواطالعاتدرجنگ.بنامد«جنگاطالعات»تواندآنرامی

بری سرشسارازاطالعساتاسس وا نسونهسایجنسگسسایرو فناورینق فراگیریدارد؛ازایسن
نخستینجنگاطالعساتاز انویسهتسافوریسه.توانازدیجیتالیشدنمیدانجنگسخنگف می

1333شدهازسویناتوبهصربستاندرسسامسی  یورشرهبری.دریلیجفارسرخداد1331
ایسن.تاناتفساپافتساداملسهبسهافغانسس2331شیوۀجنگاطالعاترادرپی گرف ودرسسام

(.333-432 1333وبستر )شوندهایاطالعاتیمتأیرمحسوبمیها پیشگامانجنگجنگ
 

 چارچوب نظری و روشی. 4
را«فرهنگیفنساوریسگیری عملکسرد وتسأثیراتاجتماعیشسکل»لحاظنتری اینمقالسهرویکسردبه
.هایاطالعاتیوارتباطیبرگزیدهاسس جامعهبافناوریدلیلروابجومناسباتسایتاریومحتواییبه
هسایاطالعساتیوارتبساطیبساابعسادفناوریهطور لی داتنسهرویکردرادرموردرابطهیاعسدمرابطسبه

(:43-41 1334من وصادقیفسایی عرفان)شماردهابرمیفرهنگیومخاطبانآنساجتماعی
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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 ...فرهنگی ـ  اجتماعی

اینرویکرد فناوریتاادزیسادیازپسی رقس یسوردهویسارجازدر: جبرگرایی فناورانه. 1
بینیتوسج نترموپی هاچندانقابلفرهنگیشکلگرفتهاس ؛درنتیجه فناوریسبستراجتماعی

. نندهانیستند زیرامستقلعملمیانسان
ارچوبیازبسترها هادرچتمامفناوری: گیری، عملکرد، یا تأثیرات اجتماعی فناوری شکل. 7
ها دالیلیافشارهایروانشنایتی اجتماعی فرهنگی جغرافیسایی تساریخی واقتاسادیانگیزه

.پ،یرندگ،ارندیاتأثیرمیشکلگرفته عمل ردهوتأثیرمی
پذیری از آن. 9 هایجمعسیبسراینکهآثسارتبلیغساتیرسسانه: ها تأثیرگذاری بر مخاطبان یا تأثیر
دهسد دربرابسردیسدگاهیقسرار ندورفتارمخاطبراشکلمیسویهعملمیمومی یکافکارع

تواندفعاالنهبهپسردازش گسزین  یساگرفتهاس  همعتقدبهاضورمخاطبفعالیاس  همی
.هامبادرت ندهایرسانهتفسیردوبارهمعناومحتوایپیام

روشاسسنادی یعنسیتحلیسل.وشاسسنادیاسس  اررفتهدراینمقالهنیزرروشپووه به
هساراهاییاس  سهمساقاسدمطالعسۀآناطالعاتدربارۀپدیدهۀدستهازاسنادی هدربردارندآن

.شسودپس،یرمیبااستفادهازاینروش  اوشتفسیریدربارهوقایعاجتماعیپیشسینامکان.داری 
هایمتفکسسراناجتمسساعی آوریدیسسدگاهعها نقسسدنتسسری جمسسایسسنروشبسسرایبررسسسیدیسسدگاه

درروش.هسامناسسباسس هساوپارادای ای وبازنماییرویکردنتریمکتبهایمقایسهبررسی
هاینتسرینیسزشناسسیایسدهبنسدیوسنخ یعنسیطبقه«هاهایفنونتقلیلدادهتکنیک»اسنادی 

 «اسستفادهازمنسابعمعتبسر»هسارراهبسردبرایافزای اعتبارپسووه  ازچ.شوند ارگرفتهمیبه
ای بهسرهبسرده«هساینتسریتقویس ارزیابی» و«بررسیمنسابعفسراوان» «ایجادتنوعدرمنابع»
(.12-32 1334من وصادقیفسایی عرفان)

فنساوری تکنولسو ی رایانسه  سامییوتر اینترنس  تلفسن»ایهمچوناینمقالهوا گان لیدی
رادر«اجتمساعی(هسای)مجازیوشبکه(های)ایل پیامک انفورماتیک سایبر شبکههمراه موب
جو ردهوبراساستکنیکتحلیلمحتوا عملیساتودسترِسبیاناترهبرانقالبجس متونقابل

ها ووا اوینتسری بندیآنهای لیدی طبقهبندیرابرایاستخراجمضمونرمزگ،اریومقوله
بندیبهیالصه ردنمفاهی درقالبمفاهی عاموآشسکار سردنفرایندمقوله.اس اعمام رده

عبارتدیگسر بسابسه(.333 1332  فلیسک)شسودهابامفاهی مافوپ اطالپمیروابجمیانآن
ها ارتبساطبسینمفساهی  لیسدیدرهسرمبحسث هساوشسباه تفاوتۀپاالی  ادغام ومقایسس

.شوندبندیمیهاتنتی ودستهوپرا ندگیمفاهی درقالبمقولهشناساییشده
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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هاینتریرادرمجموع اینپووه پ ازبازیوانیاولیۀبیاناترهبرانقالباسالمی یافته
.هااشارهیواهدشدبندی رد هدرادامهبهآندرسهمحوراساسیشناساییوسی  صورت

 
 های اطالعاتی و ارتباطی فرهنگی فناوریـ  یهای ابعاد اجتماع مؤلفه. 5
 فرهنگی فناوریـ  های ماهوی و انگیزشی و جایگاه اجتماعی ویژگی. 1-5

شود هعاملیس فنساوری عساملیتیتبعسیدربازیوانیبیاناترهبرانقالباسالمیمشخصمی
فناوری .گیرندهاازپی درنترمیهابرایآنایاس  هانسانریزیاس  یعنیوابستهبهبرنامه

هسایاسابآورد سهازمتغیرسایتهبشریبهدارایاصال ذاتیومطلقنیس وبایدآنرادس 
و)هاینسوین نسسبیطور لی ارزشعل وفناوریبه.آیدشمارمیایبهاجتماعیبرایهرجامعه

تلقسی«گنجینسۀالهسی»هسانسوعیآن.اس  زیرادرگروسایرمتغیرهایاجتماعیاس (نهمطلق
یودیودیهایماننداینترن دارایابعادبالقوهمثب ومنفیاسس ؛بنسابراین بسفناوری.شوندمی

شسوند امسانوعیمنبعقدرتمحسوبمیهایاطالعاتیوارتباطیبهفناوری.ماهی ثابتیندارد
گیریوهساهمسوارهدرجهس آن.بخشییکساننیس معنای مامهاباقدرت بهبخشیآنقدرت

بسرایهمچنسین آمسوزش امسلوایجسادرغبس .هساهسستندمحتوامتأثرازعامالنوصاابانآن
ماننسد)فشسارمحسیجاجتمساعی.هایمسدرن مقسدماسس مخاطب برمراجعۀصرفبهفناوری

هاییکمل درزمینۀفناوریمفثراس  هاونوآوریدرزایایی ابداع(تحری ایرانتوسجغرب
سس ؛ا«دنیایامواج»ازنترایشان دنیایاجتماعی نونی .شودزیرانیازوانگیزه دوچندانمی

بنابراین  رورتداردبابیشترینتوانوتجهیزاتازاینامکان استفادهوامواجفکسریجامعسهرا
اساس افزای توانوقسدرتعلمسی صسنعتی وفنساوریبسرایبراین.بهسراسردنیامنتقل نی 
.هایمعانداننتاممفثراس  اه فشارهاودشمنی

فرهنگباعل وفناوریمعتقدند بستروزمینسۀاصسلیزنسدگیرهبرانقالبدربحثازرابطۀ
فرهنسگبسهپویسایی بالنسدگی توانمنسدی واسستقالمیسکملس .انسانی مقولهفرهنسگاسس 

هایعلمسی ویوهجنبهفرهنگ نیازمندعاملی انسانیدرپرورشابعادمختلفآن به.انجامدمی
برفرهنگو مسامفکسریوبینشسیاسس وابسزاریبتنیتمدناسالمیم.صنعتی وفناوریاس 

نوبسۀیسود توسعۀعل وفناورینیزبه.بخشیبهتمدنرانداردمانندفناوری توانوقدرتشا له
اس ؛بنابراین تمامفرهنسگ («معناییاافرهنگ به»یعنی)متأثرازآنپایۀفکریواعتقادی
.شودهنمیدردومقولۀعل وفناورییالص
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 «5-1»شدۀ رهبر انقالب مرتبط با بخش  بندی خالصۀ بیانات رمزگذاری و مقوله(. 1)جدول شماره 
 

 منزلۀ متغیری اجتماعی، ارزشی نسبی و بشرساخته  فناوری به. 1


؛(مرداد23 1332)مقایسۀنامهواینترن :هایبشریباگ،ش زمانواصال تغییرپیدانکردناقایق
؛(تیر22 1333)اهمی محل اربرد  اربروچگونگی اربرد:هاارزشمطلقنبودنصنع وتکنولو یونسبیبودنآن
(.آذر23 1333)گیریدرانسانگیریوجه ابعادتنتی  ردن تامی :رایانهتفاوتانسانبا

 منزلۀ یک قالب و ابزار فناوری به. 7


؛(آذر21 1331)توجهبهدوویوگییطرناکبودنوافسارگسیختگی:ونقم بزر یاچاقویدودمعنواننعم اینترن به
گناه:هاهاییبرایاستفادۀانسانازمنابعوفرص عنوانقالب ابزاروگنجینهبه...هایپیشرفتهمانندنانو صنایعالکترونیکوآیرودینامیکوفناوری

(.شهریور2 1333)منتورزورگویی تسلج وپامام ردناقوپدیگرانهابهتلقیشدناستفادهازآن

 محدودۀ قدرت و کمال موجود در فناوری. 9


؛(12 فروردین1331) املنبودنقدرتمندیناشیازایتراعات دان  فناوری وپیشرف علمیدر شورهایپیشرفته
دلیلداشتنثروت پیشرف  عل وفناوریطیدو سهقرناییسرازعنوانمتهریبرایجوامعشیفتهبهفرهنگ تمدن جامعهوایدئولو یامریکابه

؛(اردیبهش 21 1332)نبودعواملافظرشداقیقیانساندراینفرهنگ:منترمردمومتفکرانغرب
دلیلتمامنشدندردهایبشریدرتفاوتباسعادتمندیدرزندگیبه:هایالهیعنوانوعدهداریبهایسرمایههتحققپیشرف عل وصنع درنتام

(.آذر23 1334)آنجوامع

 نقش انگیزه و فشار محیطی در استفاده از فناوری. 4


رغب بیشترانساندرصورتتکمیلاطالعساتو: ردنباآنعنوانبخشیازمشکلدر ار نندۀیکدستگاهمدرنبهنهادمتادیوتأمیننقصدر
؛(دی14 1331)فه ازبرآوردهشدننیازهاودرنتیجه تقدمرغب برمراجعه

بنیسادین هایها سسلومفضا سسای ابررایانسهسهاینو صسنایعهوافناوریانر یای فناوریزیستی فناورینانو پیشرف درمقولۀعل وفناوریهسته
عنوانیکیازنقاطمه قوت شورباوجودبسستهبسودندرهسایانتقسامسازی رادیوداروها ونانوداروهای دسرطاندرشرایجتحری بهمسئلۀشبیه
(.مرداد11 1333)سویدنیادان ازهمه

 های نوین گیری از فناوری وجوب شرعی و عقلی بهره. 5


؛(آذر12 1334)نق رایانه:دنیایامواجمثابهدنیایامروزبه
؛(مهر23 1331)العادهمنزلۀیکفرص فوپوفضایمجازیوسایبریبهاینترنتیهاوارتباطات ننده مثلرایانهابزارهایتسهیل
؛(دی23 1334)یق ایمادرجلبتوجه اربراندنیابهمقولۀاقهایرایانهنق وظرفی آثارعلمیمندرجدرپایگاه
سرورت:ها مرا سزپووهشسی وتحقیقساتهایقسدیمیدرزمینسۀدانشسگاهجایزنبودنعقبماندنازتحوالتجدیدوعمل ردنبراساسشسیوه 

؛(اسفند1 1333)ایمانند امییوتراتیاستفادهازآندرفقهگیریازفناوریبهره
(.دی13 1332)منزلۀقدرتمندیدنیایاسالمظعلمی فناوری واجتماعیبهقدرتمندیبیشترجمهوریاسالمیازلحا

 نسبت فرهنگ با علم و فناوری. 1


هسایبسومیعنوانیلقیات ذاتیات تفکرات ایمانوآرمانفرهنگبه:مثابهبستراصلیزندگیانسانوبستراصلیار  عمومیجامعهفرهنگبه
یافتسهدرهساومتساهرفرهنگسیبازتابنیسازنشسانه:تشابهفرهنسگوعلس +شجاعومستقلبودنیاسرافکندهوفرودس بودنیکمل وعاملیبرای

؛(دی13 1333)دهندهگروپرورشرادیو تلویزیون ماهواره واینترن بههدای 
ها هاییهمچسونذهنیسات اندیشسهدرصورتپ،یرفتنمقوله:یفرهنگهامنزلۀجزئیازشایهتفاوتعل وفناوریبافرهنگباوجودتلقیعل به

 جلوتربودنجامعۀایراننسب بسهجوامسعپیشسرفتهدر«معناییاافرهنگبه»عنوانهایفکریوذهنیبهها آدابوذییرهها باورها سن ایمان
(.آبان2 1332)عل وفناوری

 http://farsi.khamenei.ir/search: ، برگرفته از1935فروردین  75ای  العظمی خامنه الله دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت: منبع
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 فرهنگی فناوریـ  های اجتماعی تمهیدات و ضرورت. 2-5
همراهداشستهابعادسسعادتوآرامس رابسهۀتواندهمرهبرانقالببراینباورند هفناورینمی

هدف.ترینگرفتاریجهانغربنیزناشیازنداشتناال اطمینانوآرام اس بزر .باشد
عل وفناوریبایدرسیدنانسانبهآرام وسودرسانیبسهزنسدگیبشسرباشسد امساگساهیدر

اوری درایتیاریسکطبقسۀممکناس فن.غرب اجابومانعیبرایایناهدافبودهاس 
هسایمعنسوی دنبسام سردنارزش.اجتماعیباشدوسودآنبرایهمۀطبقساتجامعسهنباشسد

منافاتیباگسترشروابجفناورانهباسایر شورهایجهانندارد امابرعک  هدفشدنیسود
اوری ازتسوانقدرتفنس.هابینجامدبسابهتهیشدناوازمعنوی فناوریدرزندگیانسانچه
مقایسهباگاهتکیهبرقدرتمعنویوفناناپ،یرالهی قابلگیرد اماهیچعلمیبشرسرچشمهمی

همراهنسدارد؛همچنین فنساوری ایسالپوقسانوناسستفادۀمطلسوبرابسه.قدرتبشرینیس 
معتس رهبسریمقسام.بنابراین بایدتأثیراتاجتماعیفناوریراباایالپوقسانونتکمیسل سرد

هایاطالعاتیوارتباطیفرص مناسبیبراینشاطوتحرکعلمیدرجامعهمعتقدند فناوری
قسرار« سارزارفکسری»هایی درونیکامروزدرپیگسترشچنینفناوری.شوندمحسوبمی

رای ؛بنابراین  رورتداردازامکاناتموجوددراینزمینهبرایتوسسعهوتسرویجافکساگرفته
آمدهبسهتقویس جهسانوگفتمساندسس برایناساس قسدرتبه.اسالمیوالهیاستفادهشود
جمهوریاسالمیایرانبایدبرایگسترشاهدافوموا عیسوداز.اسالمیارییواهدرساند

درستیبازتابیافتسهوازها بههایاطالعاتیوارتباطیاستفاده ندتااقایقوواقعی فناوری
تسوانازدوهویس هایااتمالیماونبماند؛بنابراین درجنگنسرممیهاوتحریفگیریسو

تواندباعثاغسوا انفعساموفناوریمی.ویوهجوانانسراغگرف ؛منفعلیافعامبرایافسرانبه
رهبسرانقسالببسرایسنباورنسد سهازیسکمنتسر مقولسۀارتبساط .تفاوتیدرمخاطبشودبی
شکلاضوری هابهدراینبین ارتباطانسان.یکبهدوُبعداضوریومجازیاس تفکقابل

همچنین ایندوشکلارتباطدردنیایامروزمکملیکسدیگرمحسسوب.ناف،ترومفثرتراس 
هسایشوند؛بنابراین دونوعمقابلهوتجهیزشسدن سرورتدارد؛یکسیاسستفادهازفناوریمی

هایمفیدپیشین هموردتأ یداسالمنوینودیگری افظوتقوی شیوهاطالعاتیوارتباطی
.هایا نگرۀعتی اجهستند مانندمنابر مداای

هساازنتررهبرانقالب امنی درجامعهازبسسترهای سروریبسرایرشسدوتوسسعۀفناوری
تعدادجوانسانایرانسینسسب بسههاینوینبااستفادهازاسسعالوه تولیدوارتقایفناوریبه.اس 

هایبربرایرسیدنبهفناوریهایمیانورودازراه.هاازسایر شورهادراولوی اس دریاف آن



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

81 
واکاوی نظری ابعاد 

 ...فرهنگی ـ  اجتماعی

همچنین پیوندمیاندولس ونتسام.جدیددایلیتوسجنیروهایعلمیجوانبسیاراهمی دارد
.هاس هابرایجامعهایبسجوگسترشفناوریدانشگاهیاز رورت


 «5-7»شدۀ رهبر انقالب مرتبط با بخش  بندی خالصۀ بیانات رمزگذاری و مقوله(. 7)جدول شماره 

 
 تجربۀ متفاوت تمدن غرب و جوانان ایران اسالمی: ضرورت همراهی فناوری با ایمان و معنویت. 1

 فقداناالس (:یعنیاروپاوامریکا)هایعلمیپیشرف ترینگرفتاریدنیایمدرنوسرشارازفناوری عل  صنعِ برتروبزر

؛(آذر23 1333)آرام واطمینانوسکینه باوجودداشتنداعیۀرهبریجهان
 رورتسودمندی:زیانکاریتمدنمادیغربدر فۀمعنویباوجودپیشرف درعل وتکنولو یودرنتیجهزیاندیدنبشری 

؛(بانآ23 1332)عل برایبشر
 عسدمسسعادتمندییسا:دلیلغسرورمتکبرانسۀقشسرییسااشدهوتحقیربههایتحمیلنالیدندنیایامروزازتبعیض محرومی

 لیبسه:هایفضساییگامبعِددنیایات  الکترونیک  امییوتروپیشرف +هاییمانند امییوترااساسمعنویبشردراثرپیشرف 
؛(دی13 1313()هااوهاممعنویوم،هبییابهقومآن)تهیشدنعال ازتفکرات

وفضسسیل  ها وازدگسسیاززنسسدگیمسسادیومعنسسوی دوریازمعنویسس هسسا افسسسردگیهسسا جنای هسسا قتلها نگرانیا سسطراب
یدرزمینسۀعلس پیشسرفته شدناساسیانوادهوازبینرفتنپیوندفرزندانباوالدیندر شورهایبزر باوجودرشسدمسادپاشیده

؛(آبان1 1333)نبودیوشبختیواقعی:تکنولو یپیچیدهومانوعاتفراوان
هساازهسا جسداییجوانهایجوانهایبسیاریازقبیلفروپاشییانواده مشکالتروایوعابی سسریوردگیوجودبدبختی

ایافسردهدرجوامعپیشرفتهباوجودترقیعال ازنتسرظساهری یعنسیهگیرویانوادههایهمهعاطفگیوافسردگیها بییانواده
؛(آبان3 1333)تکنولو یوعل 

عدمتعلقآسای زندگیبههمۀمردمدر شورهایپیشرفتهوفراوانیگرسنگی فقر  مبودموادغ،ایی نداشتنسرپناهومسکن:
؛(فروردین23 1333)اییااایتاااتکنولو یودان جدیدبهطبقه

ویوهبسه)هایمعنویوبیدار سردنشسهواتانسساندمدرگرومحب الهیداشتنجوانانباوجودامکاناغوا سس  ردنانگیزه
؛(شهریور13 1333)وانواعوسایلارتباطیازطریقماهواره اینترن (جوانان

هسایفاسسدهساوآهنگ هدای دینیباوجوداضورماهواره اینترن  فیل هایپوالدینواستوارمیاننسل نونیبهبر ایمان:
تر معرف  بایرتسیاسی اهلتحلیلبودنوازهمهباال)مراتببهتروباالترایننسلنسب بهگ،شتههایبههاوآگاهیآمادگی

؛(اردیبهش 12 1333()باایمانبودنجوانایرانی
هایناشیازاینترنس  ماندنباوجودآسیبدلیلمتدینباقیانامروزینسب بهجوانانقالبیاوِمانقالببهباالتربودنشأنجو

؛(اسفند12 1332)ماهوارهوسایرتبلیغاتگوناگون
مبسارانمخسربوهابساوجسودبترینفرصس عنوانیکیازبزر نتاموامامبزرگواربههایهابانتام هدفهمراهیمردموجوان

ازایسنوسسایلبسرایبرگردانسدنجوانسانازدیسن سسعیبعضسی:هایصوتی تاویری اینترنتیودنیایمجازیروزیرسانهشبانه
هساهاوسوپدادنآنهاییبیثیودقراردادنآنها دریدم هدفهاازنتاماسالمی ایجادایتالفمیانآنمنارف ردنآن

؛(فروردین1 1334)یکارگیببهولنگاریو
هاباوجودامکانتوسسعۀفکسرترمیانآنتروفکرمستحک درگیرشدندمجوانانبامسئلۀایمانوایثار وابستگیوپایبندیعمیق

؛(اردیبهش 14 1334)غلجازطریقوسایلارتباطیامروزی
؛(مرداد23 1334)هایمعنویصورتمالکقراردادنارزشبس یوردندییلماسیسایبریدربنغلجبودنتاورازبه
هسابسابیگسانگیآن:ودانس برتسرامکانقرارگرفتن شورازلحاظمادی علمی وصنعتیدرجایگساه شسورهایدارایفنساوری

؛(دی24 1333)هاعنوانتفاوتماباآنمعنوی به
ترعنوانعاملیقسویهاازتکیهبهیدایمتعامبهدلیلمحرومی آنرانبوهدشمنبهظاهتربودنمانسب بهصفطوالنیوبهقوی

(.دی2 1333)ازعل وتکنولو ی
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 های قانونی  ضرورت همراه شدن فناوری با اخالق و محدوده. 7

مقید ردنیودبهایسالپاسسالمیو رورت:محابایافرادعلیهیکدیگرموجبارفزدنبیاینترنتیهایالکترونیکیورسانه

؛(فروردین1 1331)قانون
 طبیعیودرس محسوبشدنایجادفیلترهادرپیورودجهازعتی وفراگیسراینترنس بسههسر شسوریبسهفرایسورتمسایالت

(.اردیبهش 22 1332) رورتقراردادنفیلترهایمناسبوالزم:تفکرات وماالح

 هنگی و هویتی در برابر ضعف فناوریمزیت قوت فر . 9

هایارتباطیتمسدنغسرببسراینفسیدلیلتالشتکنولو یهایمادرموردگ،شتهایرانبهوجودیکاال ناباوریدرهمۀنسل

؛(بهمن12 1333)هاهایاگاهینفیاصلآنتمدنگ،شتۀعلمیمل 
هساودانس جدیسدنسسب بسهآنعقبنبودنایرانازغربدرزمینۀگنجینۀفرهنگیباوجودعقببسودنمسادرصسنع  فناوری
؛(اردیبهش 13 1332)
وموجسودیفنسیسسایرجوامسعدرجهس یسدم بسههایدیگسرانوامکسانقسراردادنعلس  تکنولسو یپش نکردنبسهداشسته

مسئولی دربرابرهمۀافراددرهرسطحیازجملسهاهسلعلس  تکنولسو ی ابتکسارومسسائلفنسی رورتااساس:هایمانهدف
؛(آذر12 1333)
قرارداشتنپایۀاصلیتمدنبرفرهنگ بین  معرف  و ماِمفکسریانسسانیونسهبسر:مل ایراندراامپدیدآوردنیکتمدن

؛(فروردین1 1333)وعل صنع  فناوری
علمسیبرآمسدهازتسالشدرسسایۀهویس ملسیواسسالمیهایزیربناییورشسدهایامروزمادرزمینۀفناوری سای فقی مو
(.شهریور2 1332)

 تحرک یا انفعال جوانان در جنگ نرم. 4

هایایجادشسدهعلیسهترینابزارهاماننسداینترنس بسرایآمسادگیدربرابسرهجمسهترینوسریع رورتاستفادهازبیشترین وسیع

؛(فروردین11 1332)جمهوریاسالمی
دول ظال امکانسر وب ردناین:بهام اسالمیبااستفادهازعل وتکنولو ی(عنوانیکقدرتقلدرزورگوبه)توهینامریکا

؛(اسفند11 1313)هایمسلمانبهآیندۀیودواقدام قیام وار  شرطامیدواریمل درمنطقۀاسالمیبه
  درپیتنسوعوسسایل(ویوهجوانانبه)ونا  توسجافراددریاف افکار تاورات تخیالت وپیشنهادهایفکریوعملیهر

بسردنقطعسی:لارتباطیودرنتیجهقرارگرفتنمسادریسکمیسدانجنسگو سارزاراقیقسِیفکسریتبلیغی اینترن  ماهوارهووسای
؛(اردیبهش 11 1334)درصورتورودبهاینمیدانواستخراجنیازهاازدرونامهاتتفکروانبارهایمعارفالهیواسالمی

ترشدنتعاملدانشجوآسان:هارواجاینترن وسایرفناوری رورتتبدیلدانشگاهازلحاظتدری بهیکمیدانُپرتحرکدرپی
؛(اردیبهش 22 1331)هایعلمیبااستادوتحرک مطالعه ودسترسیاستادبهمرا ز اطالعات ونشریه

ورز یشه اندیشهانسانمام  هوشیار پرانگیزه امیدوار پر ار دارایاند.1:وجوددونوعهوی یاتعریفبرایافسرجنگنرم
فکسر های سامییوتری بیرانی معتادبهبازیاام معتادبهموادمخدر معتادبهشهوتیور بیانسانیفریب.2شجاعوفدا ار؛

نسوشواعتنابهسرنوش یودودیگراِنامیدواربهاو سرگرمغرایسز سسرگرماشسباعغرایسزمسادیوایسوانییسودوسسرگرمعی بی
؛(اردیبهش 1 1332)
هسابسهعناسریفاقسدایمسان عنوانمخاطبانتبلیغاترادیویی تلویزیسونیواینترنتسیدشسمنبساهسدفتبسدیلآنهایمابهجوان

1 1332)عنوانهسدفجمهسوریاسسالمیدرمقابل تبدیلاینجوانبهیسکعناسرفعسامواثرگس،اربسه:وامیدشجاع  انگیزه
(.اردیبهش 
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 در کنار ارتباط مجازی( چهره به چهره)گیری از ارتباط حضوری  ضرورت بهره .5

چش  ااساساضسوروشسنیدننفس گوینسدهومخاطسببساوجسودفراگیسربسودناینترنس ودررو چش تأثیرشگرفنگاهروبه

؛(دی14 1334)هایاجتماعیامروزیشبکه
نف ارفزدنباوجودفراوانیاینترن  ماهواره تلویزیسونوسسایرابزارهسایبهروونف روبهدلیلتأثیرمشخصوممتازمنبربه

؛(بهمن2 1334)گوناگونارتباطی
نف بامردمارفزدندرمسجدوجلسۀمس،هبیدر نسار سرورتبهدهانونف بهرویمردم دهانبدیلنشستنروبهنق بی

؛(آبان13 1332)هایجدیدارتباطاتیاینترن وتکنولو یاستفادۀرواانی از
؛(فروردین31 1333)هایدشمندر ناراهمی اینترن درپاسخدادنبهتالشفردمثابهامکانیمنحاربهمداایبه
هایاینترنتسیوسسایررسسانهمنزلۀفرصتیبرایانتقاماقایقدربارۀایراناسسالمیوواقعسینبسودنایبسارالمللیاجبهعرصۀبین

(.شهریور23 1332)المللیعلیهایرانبین

 نیاز اجتماعی فناوری عنوان پیش امنیت به. 1

 منزلسۀبسستروفضسایاساسسی الزموایساتیامنیس به:دستیابیبهعل  پیشرف  تکنولو ی ثروتومعنوی درسسایۀامنیس
(.مهر21 1333)

 ُبر در ارتقای توان فناورانه میاناهمیت راه . 2


مانندتأثیر شفنیسرویبخسار)ُبربرایرسیدنبهپیشرف ونهار  درمسیرتاریخیغربهایمیانااتیاجمابهاستفادهازراه
(.آذر11 1333)هاتوسججوانایرانِیعاِل بهعلومروز رورت شفاینراه(:درمقایسهبانیروهایدیگر

 ضرورت پیوند دانشگاه و دولت برای ارتقای فناوری. 8

عنوانبسه:میانصنع ودانشگاهباتوجهبهنیازمبرمصنایعبهفناوریروزبرایرفعنیازهای شسور رورتبرقرارینتامصحیح

؛(اردیبهش 22 1332)جوییارزیواستقالمصنعتیاقدامیمفثردرصرفه
 دهیتجهیسزاتو یفیس وگ،اری سسازمانوانفورماتیکبسرایسیاسس ایرایانههادرمسائلازدانشگاه رورتاستفادۀدول

عنواننتسایجایسنهایاداریدولس بسههاوازانحااردرآمدنمو وع ارشناسیازدسستگاهپیشرف دانشگاه:گیریچگونگیبهره
(.آبان13 1331)اقدام

 ، 1935فروردین  75ای،  العظمی خامنه   الله دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت: منبع
http://farsi.khamenei.ir/search: برگرفته از

 

 فرهنگی فناوریـ  ها و تهدیدهای اجتماعی آسیب. 3-5
تواننددرراستایایجادتفرقهویارتباطیواطالعاتیمیهاباتوجهبهبیاناترهبرانقالب فناوری

هساشدهبسهآنفناورینمایی پیوس واقع.تشت یاوادتویکیارچگیبراییکمل عمل نند
همچنین ورودبریی.توانازشکافمیانواقعی وبازنماییسراغگرف نیس  بلکههموارهمی

ربیسببورودفرهنگغسربنیسزشسدهاسس ؛بنسابراین ایسنهایاطالعاتیوارتباطیغفناوری
البتسهبخشسیازماسرف.منزلۀیکابزارجدااززمینسهوبسسترفرهنگسینیسستندهاتنهابهفناوری
هایبایدبهمقولسه.هایارتباطیواطالعاتیمتأثرازفرهنگوالگویمارفدایلیاس فناوری

http://farsi.khamenei.ir/search


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

81 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

همچنین الزماس دررویاروییباهسرفرهنگسی .توجه ردیواهینیازدربرابراسرافوتجمل
اتکابه.هاومفاسدااتمالیرا ناربگ،اری هایمطلوبآنراج،بوآسیبنقاطقوتوویوگی

هاجایوارد سردنازیسارج یکسیاز سرورتنیرو فکروتوانمندیدایلیدرزمینۀفناوریبسه
اییارجیباعثانفعامووابستگی شورونفسوذبیگانگسانداش بهفناوری شورهچش .اس 

هایاطالعاتیوفناوری.تریناجزایفرهنگ ُبعدافکاروباورهااس یکیاز انونی.یواهدشد
ماننسدتسالش)توانندابزاریتأثیرگس،اریسانفوذ ننسدهبسریسکملس محسسوبشسوندارتباطیمی

هسایاقنساعفکسریملس راهمقابلهباآن درایتیسارداشستنراهو(روشنفکرانایرانیدردورۀقاجار
ازنترمقاممعت رهبری فرهنسگ .وجودیواهدآمدصورت سلطۀفرهنگیبهاس ؛درغیراین

غرببااستفادهازتوانفناوریوعلمسییسوددرصسددچنسینتحمیلسی.قابلتحمیلشدناس 
یستادگی نیازمندافزودنبرتسوانهویس ملسیودینسیبرایتقوی فرهنگوافزای توانا.اس 
گریاسستفاده سرد؛بنسابراین منزلۀابزاریبسرایسسلطهتوانبهطوربالقوه ازفناوریمیبه.هستی 

ازایسن.توانسداهسدافومقاصسدعسامالنیسودراتحقسقبخشسدعنوانیسکابسزارمیفناوریبسه
گرغربسیاسس تساهویس وهایسسلطهابعسادنسرمقسدرتمنزلسۀبه«ناتویفرهنگی»انداز چش 
هسایاطالعساتیوارتبساطینسوینماننسدبریسیازفناوری.هایملیرااز شسورهابزداینسدارزش

تواننسدهامیآن.شوندورزیومقابلۀنرمدشمنبانتاممحسوبمیمثابهابزاریاوم اینترن به
معار ۀ.نیوتمدنیمیانانقالباسالمیوغربعمل نندعنوانابزاریبرایرویاروییگفتمابه

جدیسداسس  سهدرآن نسوعیمقابلسۀفرهنگسیو«جنگصلیبِی»دشمنبهتعبیریودش نوعی
.تمدنیبااسالمدرجریاناس 

باتوجهبسه.هاافزودهاس سازیانسانهاوتأثیراتگمراههاینوینبرشیوهدرمجموع فناوری
تسرینآمساجوهایی تضعیفمعنویس نسسلجسوانیکسیازمه روزافزونچنینفناوریگسترش

.شدۀدشمناناس طراایاهدافازپی 
 

 «5-9»شدۀ رهبر انقالب مرتبط با بخش  بندی خالصۀ بیانات رمزگذاری و مقوله(. 9)جدول شماره 
 

ینی فناوری در ایجاد وحدت یا تفرقه توان نقش. 1  آفر

1331)هاگیرشدنآندلیلهمهرسانی یبریواینترنتیدرایجادوادتیاایتالفبههایاطالعها مرا ز پایگاهنق رسانه 
؛(شهریور2
هایها پایگاههایسیاسی مسئوالن منبرداران اهالیروزنامهعنوانیکعنارعتی ازسویجناح رورتتوجهبهوادتبه

(.آذر1 1331)هایاجراییوغیراجراییودستگاهاینترنتی
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یف واقعیت فناوری، وسیله. 7  ای برای تحر


ها رادیوها وجودآوردنتحلیلیغلجومعیوببااستفادهازماهوارهدروغوبهباران ردن آمیختنراس واقدامدشمنبهتحلیل
؛(شهریور2 1333)مرزویارجازمحدودهعنواندنیاییبیبهاینترنتیهایرسانههاوهمچنینوتلویزیون

به بشسروعنوانمتهسراقسوپاسابآوردنامریکابهاقتضایمالح دشمندرمساویجلوهدادناسالمباتروریس ومتقابال 
مثابسهاقیقس درامسواج بههسایبسزرامکسانبازتسابدروغ:ایهایپیچیسدهوبسسیارپیشسرفتۀرسسانهدمو راسیازطریقشسیوه

؛(اردیبهش 21 1334)رادیویی تلویزیونیواینترنتی
هایمنتورپخ نترسنجیبهاینترن هایدنیایمجازیویوارانیواناستکباردررادیوها رسانهروزیریزهمشغومبودنشبانه

؛(اسفند2 1334)دروغین
 بسس نشسانبنانحطاط وروبهزوام روبه ننده روبه ننده ناامیدمأیوسشوروتالشدشمنبرایدگرگونجلوهدادناوادث

درمیدانایاز عفهانشانهتالشزیادآن(:یارجیودایلی)اینترنتی صوتیوتاویریوسایلدادنو ع شوربااستفادهاز
؛(دی14 1333)واقعی 

اینترنتسیبسرایجس،بووسایلبودنو عی ازطریقتبلیغاترادیووتلویزیونبس  بحران سیاهتالشدشمنبرایالقایبن
(.مهر2 1333)هامخاطبوباورپ،یرجلوهدادنوقایعبرایآن

 زدگی در محصوالت فناورانه فرهنگ مصرف. 9

نامانتقسامعلسوموتکنولسو یبههمراهواردات االهایصنعتیواتیواردشدنفرهنگمارف ابت،اموفحشابهجهانسومبه
؛(شهریور14 1312)
محضورودیکمدمباالتربهبازیناشیازیریدنتلفنهمراهبه رورتاصالحالگویمارفجامعهمانندجلوگیریازهوس

(.فروردین1 1333)بازار

 انحصارطلبی و استعمارگری غرب به بهانۀ فناوری. 4

برآماده ردنعل  صسنع  تکنولسو یوامسورفنسیمبنی(گاهیرایجدربرییاز شورهایاستعمارزده)غلجبودنطرزتفکر

دلیلهابهاامقانهبودنتاورجایگاهاربابیمانسب بهغربی:وقرارگرفتنمحاوالتدرایتیارمان(هاغربی)هاتوسجیارجی
منتورعاجز ردنایرانازپیشبردوادارۀصسنع هابهصنعتی شورتوسجغربیتنتی نقشۀ+هاداریماوسازندگیتوسجآنپوم

؛(آذر13 1333()بانگاهیبهپیشینهتاریخیاضورشاندرایران)پ ازیروجشانازمملک 
دیالس :استقالمفناوریوامکانمقاوم  ردن شورهایدارایرابطهباامریکادرصورتقدرتمندیناشیازپیشرف دان و

؛(آبان12 1333)هادرصورتنداشتنبناییشامخازدرونامورآنآنقدرتاستکباریدرهمۀ
تربیس ورغ تلقسیازآزادیدرتعلی  نندۀادآزادیدرغرببهعنوانعاملتعیینبه(مانندعتم وسلطۀعلمی)منافعمادی
درپیجلوگیریازانتقسامدانس وهایبزر غربیمحدودشدناینآزادیدردانشگاه:اهتریناقوپانسانمثابهیکیازمسّل به

؛(شهریور12 1333)منتوریارجنشدنانحااراینقدرتازدستشانوبه(قومیودشانبه)فناوری
 23 1334)نتقسامعلس وفنساوریهسااتسیدراتالشغربازابتدایانقالببرایدرفشارقراردادنملس مساازهمسۀجه

؛(شهریور
ایتیارقراردادنآننیازهسادر:دلیلقاداوبرای ربهزدنوزورگوییوعل بهروییوشنشانندادندشمنبراینشرفناوری

به ؛(بهمن1 1331)نیازیازدیگراندرزندگیماندرراستایبیهنگامآگاهیازتواندرونیتوسجدشمنصرفا 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

02 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

 مثابه ابزار نفوذ و سلطه فرهنگی فناوری به. 5


هاایاززیباییمنزلۀمجموعهفرهنگغرببه:هاهایآنمعناینفیسلطۀغربونهنفیفناوری عل  پیشرف  وتجربهنفیغرببه
 ردنیاافزودنبسهفرهنسگیسوی وهاتوسجیکمل عاقلویکمجموعۀیردمندبرایغنیهاودرنتیجه گرفتنآنیوبیوزشتی

ایتحمیسلهسابسرسعیآن:دالیلانسانی جغرافیاییوتاریخیعنوانبخشیازفرهنگغربیبنابهطلبیبهسلطه+هایآنرد ردنبدی
(+رننسوزده شسکلاسستعمارمسستقی درقسبه)شاناقتاادی ردنفرهنگشاندرپیرسیدنبهبرتریعلمیوهمراهباسلطۀسیاسیو

منتورتحقیرهاواند یپی ازآن دراوایراکوم قاجارهادرایرانبههاماننددوراناکوم پهلویهابافرهنگمل مبارزۀغربی
؛(بهمن13 1333)گیریهوی ملیبافرهنگاهمی شکل:شانفرهنگوهوی ملیمل وتحمیلفرهنگبیگانه

ویانمثلمیرزاملک )وعل بهایرانبرایاستحکامبخشیدنبهپایگاهتسلجیودازراهروشنفکریوریورودغرِبمسلجبهفنا
؛(مرداد21 1331)بیمارمتولدشدنروشنفکرِیدورانقاجار(:زادهتقی
ه اینترنس  موبایسل وماهوارهایاثرگس،ارازقبیسلالمللسیدرایجسادرسسانههایگوناگونبینلحاظفرهنگی صرفسرمایهبه...
داشستن:هسایاسسالمیمنتورتأثیرگ،اریبرعقایدوباورهایمردموبهقادیسارج سردنمسردمازایطسۀنفسوذنتساموارزشبه

؛(شهریور13 1333)مثابهپادزهرآناقداماتهایتبیینیواقناعیدرموردباورهادرسطوحمختلفبهطرح
رورتشسنای اقسدماتبسرایجلسوگیریازنفسوذ:ماهوارهفناوریلطۀفرهنگیدرپیتطوروپیشرف گرانبرایسفکرسلطه 

؛(اردیبهش 23 1333)ماهواره
هسایپیشسرفتهودانس پیچیسدۀبشسریوهایناپساکدرپسیگسسترشفناوریایتیارانگیزهقرارگرفتنامکانات سهول وسرع در

(.اسفند23 1333)هایبشریگ،اریدرراستایسلطهبرجهان بشری وثروتطاغوتیبرایهدفهایدرنتیجهتواناییقدرت
 

 های نوین معارضه، تهاجم و ناتوی فرهنگی غرب با پوشش گرفتن از فناوری. 1


منزلۀمو سوعیبه(زورزرو)ایبهقادتأمیناهدافشانالمللیتوسجعدهدرایتیارداشتنسررشتۀتحوالتمنفیدرسطحبین
:ملسیومبسانیفرهنگسیاعتناییبههوی گراییوترویجبیها ترویجمارفدلیلتخریبایالپجنسیمل بسیاریطرناکبه

برای(هاهاورادیوها تلویزیوناینترن  ماهواره)هایگوناگونپیوستۀرسانهه وجودآوردنناتویفرهنگیبااستفادهاززنجیرۀبهبه
(.آبان13 1332)عهدهگرفتنسررشتۀتحوالتجوامعبه
روفناوریبسرایروبسههایدشمنباابزارهایمفثر یطرناک و ارآمدوبااستفادهازعل ووجودآمدنجبهۀوسیعیازجبههبه

دلیلهایسیاسسیونتسامیبسهامقابلهتفاوتداشتناینمبارزهب: ردنجمهوریاسالمیبایکتهاج فرهنگیومبارزۀفرهنگی
؛(آذر13 1331)هایهوشمندانه نندگیدرصورتاستفادهنکردنازروشیطرنا ی نابودگریوپوک

تربودنتهاج فرهنگیعلیهانقالبنسب بهتهاج سیاسیواقتاسادیدرپسیاضسورصسدهاجاییتروهمهگیرتر همهسریع
تهساجمیتخریبسیوبسا:ویوهتفکراتشیعیای فرعیدراینترن باهدفهجومبهتفکراتاسالمیوبهسای اصلیوهزارانس

؛(23 بهمن1333)هایروانشناسانهونهتهاجمیاستداللیاستفادهازروش
وسسیلهوراهسرویوجسودصسدها:هایجدیسدارتبساطیبسیارجدیمحسوبشدنتهاج فرهنگیبااستفادهازابزارهاوفناوری

هایهایگونساگونبسااسستفادهازانسواعشسیوهشسبههسم فکرجوانانونوجوانسانایرانسیدرراسستایایجسادافکسارواطالعاتبه
؛(آبان13 1332...)ای وتلویزیونی رادیویی رایانه

منتوراثرگ،اریهایاینترنتیعلیهایرانبهبازیاقداماتصدهارسانۀصوتی تاویری واینترنتیدردنیابازبانفارسییابریی
عنوان ساربرانتحر یجسمیوروایجوانانونوجوانسانبسهبی(:ویوهجوانانونوجوانانواتی ود انبه)برذهنورفتارمل 
؛(آذر13 1332)هاودرنتیجهتسخیرشدنذهنشانتوسجطرفمقابلاینترن وآنبازی

قرارگرفتنتلویزیون رادیسو وسسایل:هایانتقامفکرپیشرف شیوه.1: مطرحبودندوویوگیبرایامروزایهردورهبنابهاقتض
وروشغلسجوسستمگرانهبسرالکترونیکی اینترن  ودیگروسایلارتباطاتیدریدم اهدافاسستکباربسرایتحمیسلفکسر راه

دانشسجویانو)هایجدیدالقاشدهبهذهنجوانانهایگ،شتهباشبههتفاوتشبهه:زمان رورتتطبیقدادنیودبا.2ها؛مل 
؛(اردیبهش 23 1333()آموزاندان 
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هایعتسی ها هنرها شبکهها تلویزیونبیشتربودنتأثیررسانه:هادردنیایامروزترینابزارجنگبینقدرتمثابهمه رسانهبه
؛(اردیبهش 23 1334)نسب بهسالح موشکیابمبات ...رنتیورسانیاینتاطالع

مسدرنماننسدهایفوپهایدنیساورسسانهصااباغلسبرسسانه(عنوانیکجبهۀدشمنعنودشریربه)شبکۀصهیونیس جهانی
؛(بهمن21 1333.)اینترنتیهایویوه انامهایتلویزیونیوبه انام

تمامدست صهیونیس هایمه واثرگ،اردنیابهسرمایهگاهتعلقتقریبا  ها تولیدیبراداره ردنیبرگزاری:هادارهایمه وعمدتا 
منتورآمسدسسریعاطالعساتبسهوهایمربسوطبسهرف وفعالی (هایاینترنتیسای )هایارتباطیجدیدودرایتیارداشتنروش

؛(بهمن12 1331(.)ومبیشتردلیلداشتنپبه)برآورده ردنمقاصدیود
و(هسایالکترونیکسیماننسدرادیسو تلویزیسون اینترنس  وانسواعروش)وسیلۀابزارهایارتباطجمعیفسراواننشرافکارباطلبه

هساپس ازبرپساشسدنجمهسوریهایهنریبرایوارد ردنغیرمستقی یکفکریابیسرونآوردنیسکفکسرازذهنهمچنینشیوه
هابهبهانهاقوپبشسروهابرسربشری یاجنگیدنباآن الهگ،اشتنامریکایی(:ویوهآماجقرارگرفتنافکارشیعهوبه)یاسالم

؛(تیر12 1333()ایورایانهاینترنتیهایتلویزیون هنر هالیوود بازی)تبلیغاتیوارتباطاتیبا مکابزارپیشرفتۀ
 تالشامیراتوری:المللیوجهانیهایتبلیغاتیبینعنوانسعیدستگاهزداییبهزدایی وعام عف زدایی زدایی دینمعنوی

؛(بهمن1 1333)هایاجتماعیواینترنتیدرجه تبلیغ دمعنوی وایالپایوشبکهیبریورسانه
هاییانگییسامساهوارههایجدید شبکۀفیل فلسفه نندهولغزانندۀمردمیعنیتلویزیون اینترن  محدودتربودنعواملگمراه

؛(آبان2 1333)درگ،شته
تولیدوروانۀبازار ردنهزارانفیل :هاازجنگصلیبیعلیهدنیایاسالمصراا سخنگفتنآنتهدیدهایاستکبارجهانیوبه

؛(فروردین22 1332)ایباهدفزش نمایاندنچهرۀاسالمومسلمانانسینماییوبازیرایانه
منتورازتالشصدهامر زگوناگونسایبریومحیجمجازیدرنقاطمختلفدنیابرایتلقینیأسوناامیدیبهذهنمل مابسه

ترینعوامسلتبلیغساتگونساگونعنوانیکیازاصلییواهیبهبازداشتنجوانانماازتالشوآرمان:تحرکبینبردننشاط شورو
؛(مهر22 1331)دنیاامیراتورییبری

آفرینی ایالمدرعقیده ایجادتشوی درذهسن تزریسقمنتورشبههافزارمدرنبهافزار ونرم سخ شیطاِنامروزدارایارف
؛(مهر23 1333)مدرناس هایارتباطیمدرنوفوپناامیدی وایجادایتالفبااستفادهازاینترن  ماهوارهوروش

هسارسسانهازجملسهانسدازیمیلیونراه:هابانتسامایازبیداری هوشیاری وهمراهیآنشر  گستردۀمردمدرانتخابات نشانه
 (.اسفند13 1333)اینترن توسجدشمنبرایدلسرد ردنمردم

 
  1935فروردین  75ای،   الله العظمی خامنه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت: منبع

 http://farsi.khamenei.ir/search: برگرفته از
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ارتباطی در بیانات های اطالعاتی و  فرهنگی فناوریـ  های مرکزی ابعاد اجتماعی مفاهیم و مقوله(. 1)نمودار شماره 
 رهبر انقالب
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 گیری بحث و نتیجه
هاودستاوردهاینتسریدربسازیوانیترینبین توانمه می(1)درمجموعباتوجهبهنمودارشماره

هسایاطالعساتیوارتبساطیرادرفرهنگسیفناوریسبیاناترهبرانقالباسالمیدربارۀابعاداجتماعی
:بندی ردمحورهایزیرجمع

فرهنگیفناوری بایسدبسهعاملیس سهایماهویوانگیزشیوجایگاهاجتماعیلحاظویوگیبه.1
 ننسدهاقتضائاتفناورانهدربسترفرهنگیجامعۀایراناسالمی متغیسریتعیین.تبعیآنتوجه رد

توانسدتوجهیدارد امسانمیهمچنین قدرتموجوددرفناوریاگرچسهتسوانقابسل.آیدشمارمیبه
دهیتمسدناسسالمیتنهاییقسادربسهسسازمانفناوریبسه.فارغازقادونی  نشگرانعمل ند

دهیبسهفنساوریوهایفکریواعتقادیبرایجهس سوییباپایهنیس و رورتهمراهیوه 
هساوفشسارهایمحیطسی اجتمساعی بسرایسن انگیزهعالوه.پرورشآنیکنیازاجتمساعیاسس 

هسا شاندورغب ونیسازبسهآنهامیسم سایتنفناوریانسانرابه...اادی روانشنایتیواقت
مقدمبرمراجعۀصرفاس ؛

فرهنگیفناوری الزماس بهنقساط سعفوسهایاجتماعیلحاظتمهیداتو رورتبه.2
هاقادرنداعتقسادات نشساطآن.شودهاتوجه ارگیریآنهایابههادررویاروییباآنمثب فناوری

اجتماعی تحرکعلمی پویایی نشگرانوفعامیامنفعلبودن نشگرانراتقویس یساتضسعیف
هسایفکسریوفرهنگسیتواندعرصهوآوردگاهیبرایدرگیریلحاظمحتوایی فناوریمیبه. نند

هایفناوری.ییکجامعهبینجامدگسیختگزنندگیولجامباشد هبهانسجاموهمبستگییابره 
عنوانرهاوردمدرنیتهممکناس ااملایالپومعنوی متناسبباار انهویتیجامعۀنوینبه
گ،اری آموزش نتارتویود نترلیدرابعادرو الزماس  هقانوناسالمینباشد؛ازاینسایرانی

فرهنگیبرایفنساوری مقولسۀسسترهایاجتماعییکیازب.اجتماعییافردی فناوریراهمراهی ند
عالوه ارتباطنهادهایجامعهازجملهدول وصنع بسابخس علس وفنساوری به.امنی اس 

.امریراهبردییواهدبود
هساییفرهنگیفناوری رهبرانقالباسسالمیمفهومسهاوتهدیدهایاجتماعیلحاظآسیببه.3
را«نساتویفرهنگسی»و«تهاج فرهنگی» «سلطۀفرهنگی» «صلیبیجنگ» «جنگنرم»مانند

تواندابزاریبرایرسیدندشمنانومعار انگفتمانانقالباسالمیفناوریمی.اندبرجسته رده
هسایاطالعساتیوارتبساطیمسوردفناوری.گونهبسودهاسس بهاهدافشانتلقیشود  مااینکهاین

تواننددرسطوح النتاُیرد نتاماجتماعیایسراناسسالمیراآمساجمیهایغربیاستفادۀدول 
تاتسرویج(درسطح الن)سازیصنایععنوانمثام ازوابستههاییودقراردهند؛بهورزیغرض
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تسرینجوانسان یکسیازمه .شناسساییاسس قابل(درسطحیرد)زدگیوتجملفرهنگمارف
توجهیازمقاصدبیگانگسان اند هبخ قابلهبرانقالبمعرفیشدهعامالناجتماعیدر المر

نمایی ایجادتشسوی اسالمی سیاهسهمچنین ربهزدنبهبنیۀهوی ایرانی.هااس معطوفبهآن
هایدشسمنانتسرینبرنامسههاینتامجمهسوریاسسالمی ازمه هاوتوانمندیوتحریفواقعی 
.معرفیشدهاس 
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 منابع
.هسایاطالعساتیبساتغییسراتدرفرهنسگومناسسباتاجتمساعیتأملیبرنسسب میسانفنساوری(.1332)آبادی اسینابراهی 

 doi:10.7508/ijcr.2013.24.004.33-131 (4)1 تحقیقات فرهنگی ایران

 گ توس ه فرهن .سیاسسیدرایسرانهسازی یکتاانگاری دیالکتیکتاریخیومسسائلتوسسعیکسان(.1333)بشیریه اسین
3(13) 1-2. 

 . ویر:تهران.شناسی ارتباطاتجامه : هانظریۀ رسان (.1331) میل نتامبهرامی

 .ارتباطاتپووهشگاهفرهنگ هنرو:تهران.های نو و فرهنگفناوری(.1331)پایا علی

دیس شسهین:متسرج )بیس   و یم  دانایی و ثروت و خش ون  در سس نانۀ ق رن : جایی در قدرتب جا(.1333)تافلر آلوین
 .یوارزمی:تهران(.یوارزمی

 .شناسانجامعه:تهران.تمنولوژیشناسی جامه (.1333)تو ل محمد

 .3-32 (11)4 راهبرد فرهنگ.جنگنرمازدیدگاهمقاممعت رهبری(.1333)جزایری سیدمسعود

:ازبرگرفته.سیما و صدا سازمان مسئوالن دیدار در بیانات(.1333/3/11)سیدعلیای یامنه
content?id=3262-http://farsi.khamenei.ir/speech

http://farsi.khamenei.ir/speech-ازبرگرفتسه.ته ران جمهۀ نماز هایخطب  در بیانات(.1331/1/23)سیدعلیای یامنه

content?id=3401 

:تهسران(.پسورمحمدتو ل وابسراهی  ساظمی:مترج )های اجنماعی در یک جامهۀ اطالعاتیدگرگونی(.1334)داتن ویلیام
. میسیونملییونسکو

 http://farsi.khamenei.ir/searchبرگرفتهاز.وجوجس (.1332/1/22)ایاللهالعتمییامنهدفترافظونشرآثاراضرتآی 

 .یوارزمی:تهران(.نجفدریابندری:مترج )قدرت(.1331)راسل برتراند

افن ادگی علم ی و تمنول وژیمی جوام   شناسی علل بنیادی عق بسسیب: تحلیل ماهی  تمنولوژی(.1333)ر ایی عبدالعلی
 .مجنون:تهران.اسالمی

 .نی:تهران(.مناوروثوقی:مترج )تغییرات اجنماعی(.1333)روشه گی

.الزاماتراهبردیجمهسوریاسسالمیدرمسدیری بحسرانجنسگنسرم(.1333)شریعتی شهروز؛وعتیمیطرقدری محمد
 ijcr.2014.27.006:doi/123.10.7508-143 (3)3 تحقیقات فرهنگی ایران

برگرفتهاز.این فضا ب  اندازۀ انقالب اسالمی اهمی  دارد(.1333/12/21)شهریاری امید
dialog?id=19272-http://farsi.khamenei.ir/others 

 نام ۀ عل وا اجنم اعی.هسابررسیوارزیابینتریسه:ازجامعۀصنعتیتاجامعۀفراصنعتی(.1333)صبوری اشانی منوچهر
12(12) 131-31. 

 .33-24 (11)4 راهبرد فرهنگ .هایاساسیجنگنرمبرمفلفهدرآمدی(.1333)عامری داود

 .صدرا:تهران.لوژی و جهان امروزتمنو(.1311)دیجپور معباس

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.004
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.004
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.004
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.004
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120614181125-9164-143.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120614181125-9164-143.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1936650&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2894757&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=497310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=497310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2145767&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.jsfc.ir/article_43919.html
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
http://farsi.khamenei.ir/search
http://farsi.khamenei.ir/search
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=548258&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=732947&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=732947&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=640186&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.006
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.006
http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=19272
http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=19272
https://jnoe.ut.ac.ir/article_15070.html
https://jnoe.ut.ac.ir/article_15070.html
http://www.jsfc.ir/article_43920.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=562949&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

01 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

:شنایتیپووه اسنادیدرعلوماجتمساعی؛مسوردمطالعسهمبانیروش(.1334)من  ایمان؛وصادقیفسایی سهیالعرفان
 .11-31 (23)3 راهبرد فرهنگ.شدنبریانوادهایرانیتأثیراتمدرن

 .فراب تا:تهران(.سیدمهدیثریا:مترج )جوام  سننی و تغییرات فنی(.1333)دالنلکفاستر جرجم

 .نی:تهران(.هادیجلیلی:مترج )درسمدی بر تحقیق کیفی(.1332)فلیک اووه

(.اسسنچاوشسیان ولسیالجسوافشسانی:متسرج )گوهایی با مانوئل کاس نل وگف (.1334) استلز مانوئل؛واین  مارتین
.نی:تهران

(.بسازقلیسانوافشسینیساکااسدعلسی:مترج ؛جلداوم)اقنصاد، جامه  و فرهنگ: عصر اطالعات(.1332) استلز مانوئل
 .طرحنو:تهران

(.بسازقلیسان وافشسینیساکاادعلی:مترج ؛جلدسوم)اقنصاد، جامه  و فرهنگ: عصر اطالعات(.1332)ستلز مانوئل ا
 .طرحنو:تهران

 .پووهشگاهفرهنگ هنروارتباطات:تهران(.اسینبایریانجهرمی:مترج )قدرت ارتباطات(.1333) استلز مانوئل

تحقیق ات فرهنگ ی .هاهوی فرهنگیورسال دانشسگاهجامعۀاطالعاتی (.1331) ریمیان زهرا؛واامدوند علیمحمد
 doi: 10.7508/ijcr.2012.19.003.43-31 (3)2 ایران

.نی:تهران(.منوچهرصبوری:مترج )شناسیهای بنیادی در جامه اندیش (.1333) یویستو پیتر

 .نی:تهران(.منوچهرصبوری:مترج )شناسیجامه (.1332)گیدنز آنتونی

 .سروش:تهران(.محبوبهمهاجر:مترج )سناتومی قدرت(.1331)گالبرای  جان ن 

ۀپووهشسیفرهنسگ هنسرومفسس:تهران(.پروانهسیرده:مترج )هارویارویی عل  و تمنولوژی با فرهنگ(.1333)الدریر  ان
.ارتباطات

 (43)12 رس ان (. ساظ معتمسدنواد:مترج )اندازیتاریخیچش :سویجامعۀاطالعاتیجهانیبه(.1333)ماتالر آرمان
31-23.

.دیدار:تهران.شناسی جامهۀ اطالعاتیجامه (.1333)محسنی منوچهر

(.ع)دانشگاهامامصادپ:تهران(.محسنرواانی ومهدیذوالفقاری:مترج )قدرت نرا(.1333)نای جوزف

.امیر بیر:تهران(.اسماعیلقدیمی:مترج )های جامهۀ اطالعاتنظری (.1333)وبستر فرانک

(.داودایسدری:ج متسر)های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توس ه تمنولوژی(.1331)هنسون جری ؛وناروال اوما
 .هامر زمطالعاتوتحقیقاترسانه:تهران
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