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Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،دوره دهم ،شماره  ،1بهار 1-72،1931

Doi: 10.22631/ijcr.2017.326

واکاوی نظری ابعاد اجتماعیـفرهنگی فناوری در بیانات
رهبر انقالب اسالمی؛ با تأکید بر ICTS
ایمان عرفانمنش  ،سهیال صادقی فسایی
دریافت8931/20/81 :؛

پذیرش8931/28/02 :

چکیده

پردازیواندیشهورزیدربارهجامعهایرانبهمنزلۀنوعیجامعهاطالعاتییکیازمسائلجدیدپس 


مفهوم
ازانقالباسالمیایرانمحسوبمیشود؛ازاینرودربیاناترهبرانقالباسسالمی ابعسادومالاتسات
فرهنگیدربارهفناوریهایاطالعاتیوارتباطی برجستهوقابلاستخراجاسس .ایسنمقالسهبسا

اجتماعیس

شکلگیری عملکرد وتأثیراتاجتماعی سفرهنگیفنساوری»وروشپسووه 
استفادهازرویکردنتری« 
هایمسسرتبججامعهشسسنایتی مه تسسرینابعسساد

اسسسنادی تسسالش سسردهاسسس  سسمنمسسرورنتریسسه
بنسدیوبسهلحاظنتسری 

اجتماعیسفرهنگیفناوریرادربیاناتمقساممعتس رهبسریرمزگس،اری  
مقوله

ُ
ویوگیهایمساهویوانگیزشسیوجایگساه

صورتبندی ند.برایناساس سهبعد لیدیعبارتنداز)1:

آسیبهاوتهدیدهای
هایاجتماعیسفرهنگیفناوری؛ )3

اجتماعیسفرهنگیفناوری؛)2تمهیداتو رورت

نترمیرسد سهدراتاساممفلفسههاییادشسده عالوهبسر


درمجموعچنینبه
اجتماعیسفرهنگیفناوری.

بعضیمالاتاتنتریاجتماعیسفرهنگی مضمونهاییمانندعقایسددینسی ایسالپ پایسههایفکسری

فرهنگی هوی ملی تحرک امنی وتأ یدبرعاملی جوانانایرانیدارایاهمی هستند.
فناوریهایاطالعاتیوارتباطی) جامعه فرهنگ جوانان.

کلیدواژهها:رهبرانقالباسالمی فناوری(
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جامعهشناسیفرهنگی دانشکدهعلوماجتماعی دانشگاهتهران تهران ایران(نویسندۀمسئوم).

.دانشجوید ترای
جامعهشناسی دانشکدهعلوماجتماعی دانشگاهتهران تهران ایران.

.دانشیار

مقدمه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

0

دوره دهم
شماره 1
بهار 1931

یکیازپیامدهایرویساروییجامعسهایرانسیبسافراینسدمسدرنشسدن تأثیرپس،یریازفناوریهسای
اطالعاتیوارتباطیدرسطوحیرد متوسجو النبودهاس .پ ازریدادانقالباسالمیدر
ایران بخشیازسایتارومحتوایجامعهدستخوشتغییرشد ههمچنسانبساتوجسهبسهتغییسرات
دنیایاجتماعیدرسطحمنطقهایوجهانیدراامانطباپ انعطافیسامقاومس اسس .یکسیاز

تریندگرگونیهایجهاناجتماعیدرطوم33سامگ،شته رویاروییجامعهایرانیباشا له

مه 
جدیدیازمناسباتاجتماعیوفرهنگیبودهاس  سهازآنبساعنسوان«جامعسهاطالعساتی»یساد
درسامهایاییر رهبرانقالباسالمیدربیاناتیود فارغازابعسادسسخ افزارییسا

میشود.

فرهنگیفناوریهایارتباطیواطالعاتی

زیرسایتی الن مطالبیرادربارهبرییابعاداجتماعیس
اینمسئلهبهویوهدرتعبیرهساییماننسد«تهساج فرهنگسی»و«جنسگنسرم» سامال

مطرح ردهاند.
آشکاراس  .یکیازابعاداجتماعیمهمی هموردتوجهبسودهاسس رابطسهدیسنومعنویس بسا
هاینویندردشمنیهاو

جامعهاطالعاتیوهمچنینرابطهمادیوگفتمانیتمدنغرببافناوری
درگیریهااس  هازنترایشان نیازمندتحلیلجامعهشنایتیاس :

ملتیمثلمل ما هنهبمبات دارد نهازلحاظعلمیبهاوفرص دادهشدهدرطومصد
سام هه پایپیشروانقافلهعلمیار  ند درعیناامتوانستهاسس توطئسههایمجموعسه
شورهایقدرتمندبریوردارازسسالحوتکنولسو یوثسروتمسادیورسسانهایرادرمه تسرین
ِ

هابهعقبنشینیوادار ندوشکس بدهد.ایندریورتأملوتدقیقاسس .ایسنرابایسد

مید 
ان
دانشمندانعلومسیاسیوعلوماجتماعیتحلیل نند؛ببینندنق اینمعنوی هاچگونهیسودرا

یامنهای 23 1331شهریور).
نشانمیدهد  هامروزدرایراننشانداده( 


االناشغالگردرااماشغامتدریجیاس .ایناشغالگریکطبقۀاجتماعیاس ؛طبقهای سه
قدرتواناییوقدرتیودوآمادگیآنهاداردهدای می نسد

دول امریکاودول هایدیگررابه
ساالران
سسهاگسسربخسسواهی دریسسکعبسسارتبسرایاینهسسااسس معسسین نسسی بایسسدبگسسویی «زرسس ِ

اقتدارطلب».هدفشانه سیطرهبرمنابعایاتیومالیهمسۀدنیاسس .البتسهایسنسسیطره یسک
الزاماتسیاسیدارد ه هماننت نسوینجهسانیاسس ؛یسکالزامساتعلمسیواداریدارد سه
مسئلهجهانیسازی هامروزدرتجارت پوم فرهنسگ و

بهتدریجیودرابهآننزدیکمی نند.
شبکههایفرهنگیسسمثلاینترن ومانندآنسسمطرحاس


همهدانستهونادانستهدریدم این

شسنایتیاینهساییلسیدقیسق ریسز ومفاسلاسس 

البتهتحلیلجامعه
مجموعهطبقاتیاس .
ِ

یامنهای 11 1333آذر).
( 

چش اندازهاینتریمربوطبهجامعهایرانبهمنزلهیسکجامعسهاطالعساتیهنگسامیشایسسته
رفنگری اس  هبهآندربستریگفتمسانیوتمسدنینگریسستهشسود.بسهتعبیسررهبسرانقسالب

اسالمی  رورتتمر زعلمیبسرفضسایمجسازی متسرازتوجسهبسهانقسالباسسالمینیسس 
(شهریاری 21 1333اسفند).درواقسعبخشسیازتغییسراتهسرجامعسهای تسابعیازتغییسرات
گونهایباانواعیاز
فناورانهاس (گود .)1313امروزههیچقلمرویاززندگیانساننیس  هبه 
هادرتماسنباشسدوازآنهساتسأثیرنیس،یرد(پایسا 22 1331؛ابراهی آبسادی 1332؛


ازفناوری
میتواننسد
مانندفناوریهاینوین) 

ریمیانواامدوند )1331؛ازاینرو عواملفرهنگیجدید(
بسسهعنوانمحسسرکتغیی سرعمسسل ننسسد(فاسسستر 121 1333و.)123براسسساسدیسسدگاه«تعسساملی
پدیدههایاجتماعی پدیدههاییمتالبوبدونتغییرنیستند بلکهااصسلتر یبسی

دیالکتیکی»
پدیسدههایاجتمساعیبسر

ازذهنی معنا وغای بودهوهموارهدراسامتغییسروشسدنهسستند.
یکدیگرتأثیرگ،اشتهوهمدیگررامحدودومشروطمی نند(بشیریه .)4 1333
گونهای همیتوانسدبسر سن فسردتأثیرگس،ارباشسد
فناوری دارایمعناومعنابخ اس ؛به 
( استلز ج.)1332 1اینترنس بسهعنوانیسکمیسدانالکترونیسک گسسترشیافتسهواز«جامعسه
دردامنسهای

یبرمیدهد(وبستر .)231 1333اینعرصهگستردهفناوری(اینترن )

ه  نشی»
متنسسوعازنرمافزارهسسای سساربردی تسساروپودارتباطسساتزنسسدگیاجتمسساعیرابسسهلحاظ سسار روابسسج
یاوصی شبکههایاجتماعی اطالعات سرگرمی یدماتعمومی سیاس وم،هبتشکیل
دادهاس ( استلز 113 1333و.)111ارتباطاتتلفنهمراهوقدرترایانهازجملسهمه تسرین
شایصهایقرنبیس ویک هستند هقدرتاطالعاتراغیرمتمر زوپخ  ردهاند( اسستلز 

ج.)431 1332 3اینتحوالت عالوهبرارتباطاتاجتماعی سایرابعادزندگیاجتماعیمانند
سایتارها نهادها ارزشها الگوهایرفتارو ن اجتماعی زبسانوااساسساتراتحس تسأثیر
قراردادهاس ( استلزودیگران .)2333
عنوانیکیازویوگیهسایتلفسن

جی.ام.گارسیامونته برایننتراس  هاستقالمازفضابه
همراه گامجدیدیدرفرایند«فردیشدن»اس .بریالفگ،شته ارتباطات توسجسسایتارهای
تروفردیتسرشسدهوافسراد قسدرتجدیسدی

عضویتیهدای نمیشوندودرنتیجسه دمو راتیسک
بهدس میآورند(گارسیامونتهوهمکاران .)2331همچنینهان گسر بسهابعسادتوانمندسساز
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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4

دوره دهم
شماره 1
بهار 1931

تلفسسنهمسراهازجملسسهروابسسجاجتمسساعی تحقسسقیواسسستههاواهسسداف تثبیس دوبسسارهموقعیس 
همسریابی مسئولی پ،یری  نترم آزادیفسردی جلسوگیریازانسزوا تاسمی گیریواطسالعاز
عرصههاییاوصیتوجه ردهاس (گسسر 2334؛گسسر .)2331درمقابسل ایسنفنساوری 

هایجدیاینیزدرونیوددارد ه و ار ردهایآنبهعالوۀااساستوانمندسازی ساذب


آسیب
هایجدیآنمحسوبمیشوند.


نیزازآسیب
درابعادمطرحشدهدرباال)

(
براساسشایصتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطاتاتحادیهبینالمللیمخابرات درگزارش
گزارشسام 2311ایرانبا سبنمره 4/33رتبه33رادرجهسانداشستهاسس (رتبسهنخسس 
جهانیمربوطبه رهجنوبیبودهورتبهنخس منطقسهایبسهبحسرینایتاسااداشستهاسس ).
هایبینالمللیدرزمینۀفناوریاطالعساتاسس .

همچنین  ریبنفوذاینترن یکیازشایص
درسطحجهانی رتبه ریبنفوذ اربراناینترن برایایران 112اعالمشسدهاسس .ایسنرتبسه
باالترازتایلند الجزایر اندونزی وهنسداسس (جامعسهاینترنتسی  21وئیسه .)2311درسسام
  2311ریبنفوذاینترن بسرایایسران 13/2درصسدبسودهاسس (جامعسهاینترنتسی 23اوت
.)2311بهعالوه براساسآماربینالمللی تا وئن 2311ادود 21333333اربراینترن در
ایرانفعامهستند.درهمانمقطعزمانی تعداد اربرانیاورمیانه 141433312نفراعالمشده
اس (آمارجهانیاینترن 12سیتامبر.)2311ایرانبادارابودن43/1درصسد ساربراناینترنس 
دریاورمیانه رتبۀنخس  ساربراندرایسنمنطقسهرادارد.سسه یاورمیانسه3/3درصسددربسین
اربرانجهاناس ؛برایناساس 1/24درصداز اربرانجهانیاینترن درایرانهستند.شمار
اربرانایرانیازسام2333تاسام 2311تقریبا221/3برابرشدهاس .
باتوجهبهآمارمطرحشده جمهوریاسسالمیایسرانعمسالدرمسسیریسکجامعسهاطالعساتی

درچنینجامعسهای آسسیبهایسافرصس ها

روزبرشتابآنافزودهمیشود.

ار  ردهوروزبه
بهلحاظاجتماعیوفرهنگی ماهی وعملکردجدیدییواهندداش .بهیکمعنا نسهتنهاورود
شدهمیتوانندنتایجنایواستهو

برنامه 
ریزی
هفناوریهایازپی  

ناگهانیفناوریبهیکجامعه بلک
غیرمنتترهایایجاد نند(دورف .)2331بساتوجسهبسهنقس رایانسهها مفهسومونسوعمشسار 

اجتماعیو ن هایمتقابلاجتماعیتغییر ردهاس (محسنی .)121 1333
فرهنگیفناوریهسای

هایاجتماعیسس

می ندابعادومفلفسه
باتوجهبهآنچهمطرحشد اینمقالهتالش 
اطالعاتیوارتباطیراازدیدگاهرهبرانقالباسالمی بهعنوانیکاندیشمنداجتماعیبرجسسته 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مسئلهشناسی انونیعبسارتازچیسستیوچگسونگیتفسسیرابعساد
استخراجوصورتبندی ند .
اجتماعیفرهنگیفناوریهادربیاناترهبرانقالبیواهدبود.دراینراستاپرس اصسلیمقالسه

ایدربسارهفناوریهسایارتبساطیواطالعساتیدر


فرهنگی
هایاجتماعی 
سس

ایناس  ه«چهمفلفسه
مثابسهیسکبعسدنتسری 

توانآنهسارابه

بیاناترهبرانقالباسالمیبه اررفتهاس وچگونهمی

صورتبندی رد؟»



 .1پیشینه پژوهش

هایاجتماعیسفرهنگی


شدهدرایناوزهبهابعادومفلفه

هایمختلفانجام
باوجودتوجهپووه 
فناوریهایاطالعاتیوارتباطی پووه هایی هبهطورمشخصبهبازیوانیبیاناتمقاممعت 

رهبریدرمورداینابعادومفلفههامربوطباشند  مترانجامشسدهاندوبسسیاریازپووه هسای

انجامشدهبرمسئلۀجنگنرممتمر زبودهاند.

سیدمسعودجزایریدرپووهشیبهتحلیلجنگنرمازمنتررهبرانقالباسالمیپردایتسهو
منبرشمردنمفلفه هاواجزایاینجنگ دالیلوجودجنسگنسرمدرمقطسع نسونیواهسداف

ننشانههاوابعادجنگنرم شبیخونفرهنگسیاسس .

دشمنرامعرفی ردهاس .یکیازمه تری
پووهشگردراینبررسی دالیلدشمنیباانقالباسالمیرانیزتحلیل و رورتبرنامهریزیبا
محوری نخبگانجوانرابرجسته ردهاس (جزایری .)1333
داودعامری مفلفه هایاساسیجنگنرمبراساساغراضغربراوا ساوی سردهاسس .
جهانی سازیغربوغربی سازیجهان مه  ترینهدفتحققاینجنگبیانشسدهوفراینسد
آندرچهارمراله یعنیتغییرباور تغییراندیشهوااساس تغییررفتار وتغییرسایتاراز
بیاناتمقاممعت رهبریاستخراجشدهاس .شسیوه هایجنسگنسرمنیسزعبارتنسدازار سا 
اقناع واغوا.به عالوه مخاطباناصلیاینجنگ جوانسانونخبگسانهسستندونامحسسوس
بودن دوستی نمایی هزینۀ متر انعطاف وانطباپ پ،یریبه عنوانبریسیازویوگیهسایآن
برشمردهشدهاند(عامری .)1333
شهروزشریعتیومحمدعتیمینیزدرپووهشیپ ازتوجهبهجنبههایبحرانفرهنگی
جنگنرم بااستفادهازروشدلفی راهبردهساییرابسرایرویساروییبساایسنتهساج مطسرح
ردهاند .دراینراستانویسندگان استفادهازتجهیسزاتوزیرسسای هایفرهنگسیسهنسسری
مطرح شدهدربیاناترهبرانقالبرابه عنوانیکیازراه هایپایداریفرهنگیارائسه ردهانسد
( شریعتیوعتیمی .)1333
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گیروشه برایننتراس  هفناوری عناریازفرهنگاس زیراپیشرف فنساوری سامالبسه
پیشرف عل وابستهاس (روشه .)23 1333دیدگاهغالبایناس  هفناوری ادامسهطبیعسی
عل اس (تو ل .)13 1333بهلحاظفرایندینیزپدیدهمه مسرتبجبسافنساوری صنعتیشسدن
میتسوانبسهفنساوری
اس  هباعثبه ارگیریوبسجفناوریشدهاس (الدریر  .)32 1333
بهمنزلۀیکابزاراجتماعینگریس (هنسونوناروال .)33 1331سازمانمللمتحسدفنساوری
رابهعنوانمجموعهاطالعات مهارتها روشها وابزارالزمبرایسایتنمحاوالتموردنیساز
عبساسپور .)212 1311ازنتسر

و اربردآنهایاتأمینیدماتمفیدوموردنیازپ،یرفتهاس (
فناوریبه معنای اربرددان درتولیدمحاومازمنابعجهانمادیبودهوشسامل

آنتونیگیدنز
ارمسیرود(گیسدنز .)312 1332

ایجادابزارمادیاس  هدر ن متقابلانسانباطبیع به
هایفنساوریمبتنیبسرپسردازشاطالعساتوشساملاجسزای


معنایشسکل

یاطالعاتنیزبسه
فناور
مدارهایمیکروالکترونیکیاس (گیدنز .)312 1332ازنترمانوئل استلز فناوریبسهمعنای
هایانجاماموربهشسیوهایتکرارشسوندهاسس ( اسستلز 

استفادهازدان علمیبرایتعیینروش
 1332ج.)23 1
 .2-2جامعه اطالعاتی

مجموعسهایازواقعی هسااسس  سهمیتوانسدو سعی فرهنسگو

جامعهاطالعاتی دربرگیرندۀ
معرف وشیوههایزندگیرادگرگون ند(ماتالر )21 1333؛اینبهآنمعنااس  هو عی 
جهانازشکلهایقدیمیتوسعهصنعتیفراتررفتهاس .

ازنترفرانکوبستر بشردراامورودبهنتامجدیدیاسس  سهاطالعساتدرآنبسهلحاظ
میو یفی تعیین نندهیواهدبود.انقالبمیکروالکترونیکدراوایردهه1333واوایلدهسه
درمیاننتریسههایمربسوطبسهجامعسهجدیسد میتسوانبسه

1333رخداد(وبستر .)21 1333
جامعسهتسودهای(ادواردشسیلز ) 

ایدههاییمانندجامعهصنعتینسوین(جسان نس گالبرایس )

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

جامعهفنساالرانه(تورستاینوبلن ) جامعهمعرفتی(پیتردرا سر ) جامعسهطبقسهیدم رسسان

(رالسفدارنسسدورف ) جامعسسهشسسبکهای(مانوئسل اسسستلز)وجامعسسهنمایشسسیوشبیهسسسازی( ان
بودریار )اشاره رد(صبوری 32 1333؛ یویستو .)12 1333
هایجامعهاطالعاتیشساملتعریفهسایفرهنگسی اقتاسادی 


وبستربهپنجدستهازتعریف
شغلی فناورانه ومکانیاشاره ردهاس .ویبراساسدومعیارپیوستگییاگسسستگیتغییسرات
جدیدباجامعهصنعتیومدرن دستهبندیدومینیزارائهدادهاس (وبستر .)1333همچنسین 
ایبهشرحزیرازجامعهاطالعاتیارائه سردهاسس 
گانه 
سنخشناسیش  

الزلوزی اروالیک
جامعهاطالعاتیبهعنوانیکمو عصنعتیمسسلججدیسد؛.2جامعسه

( اروالیک .1:)2333
جامعهاطالعاتیبهعنوانیکآرمانوانگارهاجتمساعی

اطالعاتیبهعنوانیکمادهپساصنعتی؛.3

جامعسهاطالعساتیبسهعنوان

مبتنیبرتحلیلفرایندهاودریدم درکوبرنامهریزیراهبسردی؛.4

قسدرتبرنامسهریزی

جامعسهاطالعساتیبسهعنوانسیاسس (

درکجهانمعاصروآیندۀنزدیسک؛.2
جامعهاطالعاتیبهعنوان انونتمر زسنتزاجتماعی.

اجتماعی)؛و.1
 .3مرور نظری
 .3-1فناوری ،ساختار ،و عاملیت

میتوانبرایفناوریه ویوگیعاملی وه ویوگیسایتاریقائلشد .انالدریربرایننتراس 

هورودفناوریبهزندگیاجتمساعیبسهسسایتارزدایییساسسایتاریابیدوبسارهمیانجامسد(الدریسر 

طورقابلتوجهیبهتوانمندیانسان چهازنتسر مسیوچسهازنتسر یفسی 


فناوریبه
.)34 1333
میافزایسسد.البتسسهفنسساوری ویوگسسیتحمیلشسسوندگیرانیسسزدرونیسسوددارد(الدریسسر .)33 1333

همچنین فناوری یودشکلیاز ن اس (الدریر .)133 1333ازنتر استلز مفهوم نشسگر
بهگسترهایازمو وعهایمسرتبجبسا سن اشسارهدارد سهعبارتنسداز :نشسگرانفسردی گروهسی 

سازمانها نهادها وشبکهها( استلز .)24 1333درپارادای دووجهسیفنساوری  سهبسسیاریاز
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نتریههایجامعهاطالعاتیدرونآنقراردارند بهمتغیرهایانتخاب  ن وسو گیانسسانهسادر

هاتوجهمیشود(بهرامسی میسل .)33 1331البتسهدربسارهعاملیس فنساوری 


رویاروییبافناوری
دیدگاههایگوناگونیوجوددارد.برییبرایننترهستند هباوجودفراوانیدیدگاهها بایسدبسهایسن

مو وعتوجه رد هعاملی فناوری عاملیتیتبعی یعنیفاقدارادهوایتیاراس .اساساطبیع و
هایبشرمیتواننددارایعاملی تبعیباشند(ر ایی .)23-23 1333


سایته
دس 
براساسنتریههایی سهویوگسیسسایتاریفنساوریوتغییسراتفنسی(تکنیکسی)درجامعسهرا
برجسته ردهاند  ن تح تأثیرودرمحدودهایمشخصازمحسیجفناورانسهاتفساپمیافتسدو
بالطبعفناوریبخشیازسایتارجامعهراتشکیلدادهومیتواندبهمحدودشدنیاتقوی  سن 
انسانیبینجامد.وجهاشتراکنتریههای ارممار لوی مامفوردو اکاللوم ایناس  سه
آنهاتحمیلسایتاریفناوریبر ن انسانیرامطرح ردهوبرایفناوری عاملی مسستقل
همۀ 
رییدیگرازنتریسهها 

شوندهایبرارادهو ن انسانیقائلشدهاند.درمقابل ب
وویوگیتحمیل 

فناوریرانوعی نشگرمعرفیمی نند.برایناساس فناوریهابهعاملیس انسسان مسکوآنرا
نتریهپردازان«نتریۀ نشگرسشبکه» یعنیمیشل النوبرونسوالتسور ( سالنو
تقوی می نند .
التور 1331؛ النوالتسور )1333ونتریسۀ«سسایبر »ازدونساهساراوی (هساراوی )1331
ازجملهایننتریههاهستند.

ویلیامداتن درتحلیلمسائلمربوطبهجامعهاطالعساتیچسارچوبنتسری«بازپیکربنسدی
دستیابی»راارائه ردهاس  .بازپیکربنسدیدسستیابی قسدرتارتبساطینسسبی نشسگرانراتغییسر
میدهد هنیکالسگارنهام آنراظرفی تسلجبردان اقتاساد وظرفی هسایفنساوریبسرای

دستیابی طراای تولید به ارگیری تملکو نتسرموسسایلارتبساطیتعریسف سردهاسس .ایسن
هایگرفتهشسده

هایدیجیتالیدرانزواانجامنمیشود بلکهبسانتسایجااصسلازتاسمی 


انتخاب
هسایبهه پیوسسته درعرصسههایزیسادیدر


شناسسیبازی
توسجبسیاریاز نشگراندریک 
بوم
ن متقابسلمسداومهسستند.پیامسدهاازطریسقگفس وگووه نسوایی نشسگراندرهسربسازیو
یکسیازارزشهسای

چگونگیتأثیرهربازیبردیگرانااصسلمیشسود(گارنهسام .)33 1333
چنینچش اندازیایناس  هنشانمیدهدچگونهافرادقادربهتأثیرگ،اریبرنتایجیهستند ه
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فناوریهایارتبساطی

شدهمیتوانندمسیرهایمختلفیرادرپی گیرند.


هایگرفته
براساستامی 
واطالعاتیمی توانندازراهتفویضایتیاربهبرییبازیگرانوسسلبآنازبریسیدیگسر قسوانین

هایمربسوطبسهفناوریهسای


انتخاب
یرقابلپی بینی تغییردهند.
گونهایغ 
شماریازبازیهارابه 

ارتباطیواطالعاتیمیتوانندناشیازشمارفراوانیازانگیزههایغیسرازبازپیکربنسدیدسستیابی

باشند؛بنابراین هرفردیدراجتماعدرشکلدهیدستیابیبسهیسودوبسهجهسان منسافعیداردو
هامیتوانندبرنتیجه ارتأثیربگ،ارنسد(داتسن .)32-33 1334ازایسنرو تواناییهسای


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

ازنترجوزفنای قدرت یعنیتواناییبهدس آوردننتایجی سهشسخص یواهسانآناسس .
قدرت قابلی نفوذبررفتاردیگرانبرایدستیابیبهنتایجدلخواهاس ؛ایننفوذمیتواندنسرمیسا
سخ باشد.قدرتفناوری قدرتینرممحسوبمیشود(نای .)33 1333
ایبساتوجسهبسهویوگیهسای


رتدرهسرجامعسه
برتراندراسل برایننتراس  سهمنسابعقسد
سایتاریغالبدرآنجامعه تعیینمیشود(راسل .)23 1331ازنتراو بریسیازمه تسرین
منابعقدرتعبارتندازدان

سازمانها(سیاس اقتااد ارت

یادین)وفسرد(راسسل  1331

.)22-31ازنترجان ن گالبرای منابعقدرتعموماشاملشخای مالکیس وسسازمان
هستند(گالبرای .)11 1331آلوینتافلر نیزبهسهمنبعزور پوم وداناییبسرایدسستیابیبسه
قدرتاشارهمی ندوبرایننتراس  هدرعاسرجدیسد دانس بسهعنوانمنبسعاصسلیقسدرت

پ،یرفتهشدهاس .ازنتراو قدرتفناوری نیازمندداناییاسس وبسدوندانس فنساوریفاقسد
قسسدرتاس س (گالبرای س .)13-13 1333ازنتسسر اسسستلز یکسسیازویوگیهسسایمه س عاسسر
اطالعات تمر ززداییازمنبعقدرتودرعوض اهمی یافتننق فرداس ( اسستلز  1332
ج.)423 3عل فناوریومعرف بهسرچشمۀقدرتوثروتتبدیلشدهاند( اسستلزوایسن 
ارگیریقدرتدرجامعهشبکهای نیازمنسدمجموعسهایپیچیسدهاز سن هسای

.)133 1334به
متالبهیکدیگراس  هورایپیوستگیهایی همنجربهتر یبیتازهازسو همیشوند وابستهبه
شبکهس نشگرهستند( استلز 123 1333و.)124
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هایبییطراولیسه بهسسم 


عنوانگام

هایمورداستفادۀشخایبه

فناوری
درمجموع اغلب
مقولههاییهمچونقدرتو نترمبهپی میروند(هنسونونساروال .)22 1331متمر زسسازی

اطالعات سببتمر زبیسابقۀقدرتدردس  سانیمیشسود سهبسهرایانسهدسترسسیدارنسدو
وجودمیآورد(محسنی .)31 1333قدرتسایبرنتیک

درنهای ایتالفقدرتمیانافرادرابه
ازسهقلمروفردی اجتماعی وتخیلیتشکیلمیشود.قدرتسایبرنتیکدروجهفسردی قسدرتی
درایتیارشخصبوده دروجهاجتماعیمیتواندبهتسلجمنجرشدهودروجهتخیلی میتوانسد
برسازندۀقدرتباشد(جردن .)233 2331
 .3-3فناوری و جنگ نرم
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درمیانجامعهشناسانبرجستهمعاصر گیدنزرابطسهمدرنیتسهمتسأیروجنسگنسرمواطالعساتیرا

تفسیروتحلیل ردهاس .ازنتراو پ ازشکلگیریدول سمل هادرپایانسدۀهفسده ودر
سدۀهجده دریاف وپای اطالعاتازاهمی ویوهایبریوردارشد زیسراپی نیسازفسراوری
نیرویدول گردآوری نگهداری ومهاربازتابانۀاطالعاتاس  هبرایاهدافاکومتیبه ار
میرود(گیدنز .)133 1332گیدنزدودورهرامتمایزمی ند:از1314تا1333وازدهه1333

مینامسد.
عارصنعتیسازیجنگ»ودورۀدومرا«عارجنگنرم» 

تا نون.ویدورهنخس را«
گونهایشتاباندراامجایگزینشدنباچیزیاس  هفسرد
آوریصنعتیبه 
بهعبارتدیگر جنگ ِ
اطالعاتدرجنگآوریامسروزیبسسیاراهمیس یافتسهو

میتواندآنرا«جنگاطالعات»بنامد.

نق فراگیریدارد؛ازایسنرو فناوریهسایجنسگسسایبری سرشسارازاطالعساتاسس وا نسون
میتوانازدیجیتالیشدنمیدانجنگسخنگف .نخستینجنگاطالعساتاز انویسهتسافوریسه

1331دریلیجفارسرخداد.سی یورشرهبریشدهازسویناتوبهصربستاندرسسام1333
شیوۀجنگاطالعاترادرپی گرف ودرسسام2331املسهبسهافغانسستاناتفساپافتساد.ایسن
هایاطالعاتیمتأیرمحسوبمیشوند(وبستر .)333-432 1333

جنگها پیشگامانجنگ

 .4چارچوب نظری و روشی

شسکلگیری عملکسرد وتسأثیراتاجتماعی سفرهنگیفنساوری»را
بهلحاظنتری اینمقالسهرویکسرد« 
جامعهبافناوریهایاطالعاتیوارتباطیبرگزیدهاسس .

بهدلیلروابجومناسباتسایتاریومحتوایی
فناوریهسایاطالعساتیوارتبساطیبساابعساد

بهطور لی داتنسهرویکردرادرموردرابطهیاعسدمرابطسه
عرفانمن وصادقیفسایی :)43-41 1334
هابرمیشمارد( 


فرهنگیومخاطبانآن
اجتماعیس
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 .1جبرگرایی فناورانه :در اینرویکرد فناوریتاادزیسادیازپسی رقس یسوردهویسارجاز
هاچندانقابل نترموپی بینیتوسج

بستراجتماعیسفرهنگیشکلگرفتهاس ؛درنتیجه فناوری

انسانهانیستند زیرامستقلعملمی نند.

تمامفناوریهادرچارچوبیازبسترها 

 .7شکلگیری ،عملکرد ،یا تأثیرات اجتماعی فناوری:
انگیزه ها دالیلیافشارهایروانشنایتی اجتماعی فرهنگی جغرافیسایی تساریخی واقتاسادی

گ،ارندیاتأثیرمیپ،یرند.

شکلگرفته عمل ردهوتأثیرمی
اینکهآثسارتبلیغساتیرسسانههایجمعسیبسر

 .9تأثیرگذاری بر مخاطبان یا تأثیر پذیری از آنها:
سویهعملمی ندورفتارمخاطبراشکلمیدهسد دربرابسردیسدگاهیقسرار

افکارعمومی یک
گرفتهاس  همعتقدبهاضورمخاطبفعالیاس  همیتواندفعاالنهبهپسردازش گسزین یسا
هایرسانههامبادرت ند.


تفسیردوبارهمعناومحتوایپیام
روشپووه به اررفتهدراینمقالهنیزروشاسسنادیاسس .روشاسسنادی یعنسیتحلیسل
اطالعاتدربارۀپدیدههاییاس  سهمساقاسدمطالعسۀآنهسارا

آندستهازاسنادی هدربردارندۀ

پس،یرمیشسود.

داری  .بااستفادهازاینروش  اوشتفسیریدربارهوقایعاجتماعیپیشسینامکان
ایسسنروشب سرایبررسسسیدیسسدگاهها نقسسدنتسسری جم سعآوریدیسسدگاههایمتفک سراناجتمسساعی 
هایمقایسهای وبازنماییرویکردنتریمکتبهساوپارادای هسامناسسباسس .درروش


بررسی
شناسسیایسدههاینتسرینیسز


بنسدیوسنخ

یعنسیطبقه
هایفنونتقلیلدادهها»


تکنیک
اسنادی «
ارگرفتهمیشوند.برایافزای اعتبارپسووه ازچهسارراهبسرد«اسستفادهازمنسابعمعتبسر» 

به
بهسرهبسردهای 

«ایجادتنوعدرمنابع» «بررسیمنسابعفسراوان» و«تقویس ارزیابیهساینتسری»
عرفانمن وصادقیفسایی .)12-32 1334
( 
اینمقالهوا گان لیدیایهمچون«فنساوری تکنولسو ی رایانسه  سامییوتر اینترنس تلفسن
همراه موبایل پیامک انفورماتیک سایبر شبکه(های)مجازیوشبکه(هسای)اجتمساعی»رادر
دسترسبیاناترهبرانقالبجس وجو ردهوبراساستکنیکتحلیلمحتوا عملیسات

متونقابل
ِ
بندیآنها ووا اوینتسری 

رمزگ،اریومقولهبندیرابرایاستخراجمضمونهای لیدی طبقه

اعمام ردهاس .فرایندمقولهبندیبهیالصه ردنمفاهی درقالبمفاهی عاموآشسکار سردن
بسهعبارتدیگسر بسا
روابجمیانآنهابامفاهی مافوپ اطالپمیشسود(فلیسک  .)333 1332

تفاوتهساوشسباه ها ارتبساطبسینمفساهی  لیسدیدرهسرمبحسث 

پاالی ادغام ومقایسسۀ
بندیمیشوند.

شناساییشدهوپرا ندگیمفاهی درقالبمقولههاتنتی ودسته
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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درمجموع اینپووه پ ازبازیوانیاولیۀبیاناترهبرانقالباسالمی یافتههاینتریرا
درسهمحوراساسیشناساییوسی

صورتبندی رد هدرادامهبهآنهااشارهیواهدشد.

 .5مؤلفههای ابعاد اجتماعیـفرهنگی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
 .5-1ویژگیهای ماهوی و انگیزشی و جایگاه اجتماعیـفرهنگی فناوری

دربازیوانیبیاناترهبرانقالباسالمیمشخصمیشود هعاملیس فنساوری عساملیتیتبعسی

اس

ریزیایاس  هانسانهابرایآنهاازپی درنترمیگیرند.فناوری 
یعنیوابستهبهبرنامه 

سایتهبشریبهاسابآورد سهازمتغیرهسای

دارایاصال ذاتیومطلقنیس وبایدآنرادس 
شمارمیآید.بهطور لی ارزشعل وفناوریهاینسوین نسسبی(و

اجتماعیبرایهرجامعه 
ایبه
آنهسانسوعی«گنجینسۀالهسی»تلقسی
نهمطلق)اس زیرادرگروسایرمتغیرهایاجتماعیاس  .
یودییود

فناوریایماننداینترن دارایابعادبالقوهمثب ومنفیاسس ؛بنسابراین بسه

میشوند.
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نوعیمنبعقدرتمحسوبمیشسوند امسا


هایاطالعاتیوارتباطیبه

فناوری
ماهی ثابتیندارد.
آنهساهمسوارهدرجهس گیریو
بخشیآنهاباقدرت بهمعنای مامبخشییکساننیس  .


قدرت
محتوامتأثرازعامالنوصاابانآنهساهسستند.همچنسین آمسوزش امسلوایجسادرغبس بسرای

مخاطب برمراجعۀصرفبهفناوریهایمسدرن مقسدماسس .فشسارمحسیجاجتمساعی(ماننسد
هاونوآوریهاییکمل درزمینۀفناوریمفثراس 

تحری ایرانتوسجغرب)درزایایی ابداع
زیرانیازوانگیزه دوچندانمیشود.ازنترایشان دنیایاجتماعی نونی «دنیایامواج»اسس ؛
بنابراین  رورتداردبابیشترینتوانوتجهیزاتازاینامکان استفادهوامواجفکسریجامعسهرا
براین اساس افزای توانوقسدرتعلمسی صسنعتی وفنساوریبسرای

بهسراسردنیامنتقل نی .
اه فشارهاودشمنیهایمعانداننتاممفثراس .
رهبرانقالبدربحثازرابطۀ فرهنگباعل وفناوریمعتقدند بستروزمینسۀاصسلیزنسدگی
انسانی مقولهفرهنسگاسس .فرهنسگبسهپویسایی بالنسدگی توانمنسدی واسستقالمیسکملس 
ویوهجنبههایعلمسی 

میانجامد.فرهنگ نیازمندعاملی انسانیدرپرورشابعادمختلفآن به

بتنیبرفرهنگو مسامفکسریوبینشسیاسس وابسزاری
صنعتی وفناوریاس .تمدناسالمیم 
مانندفناوری توانوقدرتشا لهبخشیبهتمدنراندارد.توسعۀعل وفناورینیزبهنوبسۀیسود 
متأثرازآنپایۀفکریواعتقادی(یعنی«فرهنگ بهمعناییاا»)اس ؛بنابراین تمامفرهنسگ 
هنمیشود.
دردومقولۀعل وفناورییالص 

جدول شماره ( .)1خالصۀ بیانات رمزگذاری و مقولهبندیشدۀ رهبر انقالب مرتبط با بخش «»5-1
 .1فناوری بهمنزلۀ متغیری اجتماعی ،ارزشی نسبی و بشرساخته


تغییرپیدانکردناقایقواصال هایبشریباگ،ش زمان:مقایسۀنامهواینترن (23 1332مرداد)؛
ارزشمطلقنبودنصنع وتکنولو یونسبیبودنآنها:اهمی محل اربرد  اربروچگونگی اربرد(22 1333تیر)؛
تفاوتانسانبارایانه:ابعادتنتی  ردن تامی گیریوجه گیریدرانسان(23 1333آذر).
 .7فناوری بهمنزلۀ یک قالب و ابزار


اینترن بهعنواننعم ونقم بزر یاچاقویدودم:توجهبهدوویوگییطرناکبودنوافسارگسیختگی(21 1331آذر)؛
فناوری هایپیشرفتهمانندنانو صنایعالکترونیکوآیرودینامیکو...بهعنوانقالب ابزاروگنجینههاییبرایاستفادۀانسانازمنابعوفرص ها:گناه


هابهمنتورزورگویی تسلج وپامام ردناقوپدیگران(2 1333شهریور).
تلقیشدناستفادهازآن 

 .9محدودۀ قدرت و کمال موجود در فناوری


 املنبودنقدرتمندیناشیازایتراعات دان فناوری وپیشرف علمیدر شورهایپیشرفته( 1331فروردین)12؛
فرهنگ تمدن جامعهوایدئولو یامریکابهعنوانمتهریبرایجوامعشیفتهبهدلیلداشتنثروت پیشرف عل وفناوریطیدو سهقرناییسراز
منترمردمومتفکرانغرب:نبودعواملافظرشداقیقیانساندراینفرهنگ(21 1332اردیبهش )؛
تفاوتباسعادتمندیدرزندگیبهدلیلتمامنشدندردهایبشریدر

عنوانوعدههایالهی:


داریبه

ایسرمایه
تحققپیشرف عل وصنع درنتامه
آنجوامع(23 1334آذر).
 .4نقش انگیزه و فشار محیطی در استفاده از فناوری


نندۀیکدستگاهمدرنبهعنوانبخشیازمشکلدر ار ردنباآن:رغب بیشترانساندرصورتتکمیلاطالعساتو


نهادمتادیوتأمین
نقصدر
فه ازبرآوردهشدننیازهاودرنتیجه تقدمرغب برمراجعه(14 1331دی)؛
پیشرف درمقولۀعل وفناوریهستهای فناوریزیستی فناورینانو فناوریانر یهاینو صسنایعهوا سفضا سسای ابررایانسهها سسلومهایبنیسادین 
مسئلۀشبیهسازی رادیوداروها ونانوداروهای دسرطاندرشرایجتحری به عنوانیکیازنقاطمه قوت شورباوجودبسستهبسودندرهسایانتقسام

دان ازهمهسویدنیا(11 1333مرداد).
 .5وجوب شرعی و عقلی بهرهگیری از فناوریهای نوین


دنیایامروزبهمثابهدنیایامواج:نق رایانه(12 1334آذر)؛


العاده(23 1331مهر)؛
وفضایمجازیوسایبریبهمنزلۀیکفرص فوپ 

ابزارهایتسهیل ننده مثلرایانههاوارتباطاتاینترنتی
نق وظرفی آثارعلمیمندرجدرپایگاههایرایانهایمادرجلبتوجه اربراندنیابهمقولۀاقیق (23 1334دی)؛
هایقسدیمیدرزمینسۀدانشسگاهها مرا سزپووهشسی وتحقیقسات :سرورت

 جایزنبودنعقبماندنازتحوالتجدیدوعمل ردنبراساسشسیوه
گیریازفناوریایمانند امییوتراتیاستفادهازآندرفقه(1 1333اسفند)؛


بهره
قدرتمندیبیشترجمهوریاسالمیازلحاظعلمی فناوری واجتماعیبهمنزلۀقدرتمندیدنیایاسالم(13 1332دی).
 .1نسبت فرهنگ با علم و فناوری


فرهنگبهعنوانیلقیات ذاتیات تفکرات ایمانوآرمانهسایبسومی

فرهنگبهمثابهبستراصلیزندگیانسانوبستراصلیار عمومیجامعه:


هساومتساهرفرهنگسیبازتابیافتسهدر


نیسازنشسانه
یکمل وعاملیبرایشجاعومستقلبودنیاسرافکندهوفرودس بودن+تشابهفرهنسگوعلس :
گروپرورشدهنده(13 1333دی)؛

رادیو تلویزیون ماهواره واینترن بههدای 
درصورتپ،یرفتنمقولههاییهمچسونذهنیسات اندیشسهها 

منزلۀجزئیازشایههایفرهنگ:

تفاوتعل وفناوریبافرهنگباوجودتلقیعل به
فرهنگبهمعناییاا» جلوتربودنجامعۀایراننسب بسهجوامسعپیشسرفتهدر

هایفکریوذهنیبهعنوان«

ایمانها باورها سن ها آدابوذییره

عل وفناوری(2 1332آبان).
منبع :دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای  75فروردین  ،1935برگرفته ازhttp://farsi.khamenei.ir/search :
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 .5-2تمهیدات و ضرورتهای اجتماعیـفرهنگی فناوری
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رهبرانقالببراینباورند هفناورینمیتواندهمۀ ابعادسسعادتوآرامس رابسههمراهداشسته
باشد.بزر  ترینگرفتاریجهانغربنیزناشیازنداشتناال اطمینانوآرام اس .هدف
عل وفناوریبایدرسیدنانسانبهآرام وسودرسانیبسهزنسدگیبشسرباشسد امساگساهیدر
غرب اجابومانعیبرایایناهدافبودهاس .ممکناس فن اوری درایتیاریسکطبقسۀ
اجتماعیباشدوسودآنبرایهمۀطبقساتجامعسهنباشسد.دنبسام سردنارزشهسایمعنسوی 
منافاتیباگسترشروابجفناورانهباسایر شورهایجهانندارد امابرعک هدفشدنیسود
فناوریدرزندگیانسانچه بسابهتهیشدناوازمعنوی هابینجامد.قدرتفنساوری ازتسوان
علمیبشرسرچشمهمیگیرد اماهیچ گاهتکیهبرقدرتمعنویوفناناپ،یرالهی قابلمقایسهبا
قدرتبشرینیس  .همچنین فنساوری ایسالپوقسانوناسستفادۀمطلسوبرابسههمراهنسدارد؛
بنابراین بایدتأثیراتاجتماعیفناوریراباایالپوقسانونتکمیسل سرد.مقساممعتس رهبسری
معتقدند فناوری هایاطالعاتیوارتباطیفرص مناسبیبراینشاطوتحرکعلمیدرجامعه
محسوبمیشوند .امروزدرپیگسترشچنینفناوریهایی درونیک« سارزارفکسری»قسرار
گرفته ای ؛بنابراین  رورتداردازامکاناتموجوددراینزمینهبرایتوسسعهوتسرویجافکسار
اسالمیوالهیاستفادهشود.برایناساس قسدرتبهدسس  آمدهبسهتقویس جهسانوگفتمسان
اسالمیارییواهدرساند .جمهوریاسالمیایرانبایدبرایگسترشاهدافوموا عیسوداز
فناوری هایاطالعاتیوارتباطیاستفاده ندتااقایقوواقعی ها به درستیبازتابیافتسهواز
سوگیریهاوتحریف هایااتمالیماونبماند؛بنابراین درجنگنسرممیتسوانازدوهویس 
برایافسرانبه ویوهجوانانسراغگرف ؛منفعلیافعام.فناوریمی تواندباعثاغسوا انفعسامو
بی تفاوتیدرمخاطبشود .رهبسرانقسالببسرایسنباورنسد سهازیسکمنتسر مقولسۀارتبساط 
ُ
یکبهدوبعداضوریومجازیاس  .دراینبین ارتباطانسانهابهشکلاضوری 
قابلتفک
ناف،ترومفثرتراس  .همچنین ایندوشکلارتباطدردنیایامروزمکملیکسدیگرمحسسوب
می شوند؛بنابراین دونوعمقابلهوتجهیزشسدن سرورتدارد؛یکسیاسستفادهازفناوریهسای
اطالعاتیوارتباطی نوینودیگری افظوتقوی شیوه هایمفیدپیشین هموردتأ یداسالم
هستند مانندمنابر مداایهایا نگرۀعتی اج.
ازنتررهبرانقالب امنی درجامعهازبسسترهای سروریبسرایرشسدوتوسسعۀفناوریهسا
اس .بهعالوه تولیدوارتقایفناوریهاینوینبااستفادهازاسستعدادجوانسانایرانسینسسب بسه
هایمیانبربرایرسیدنبهفناوریهای

دریاف آنهاازسایر شورهادراولوی اس .ورودازراه

جدیددایلیتوسجنیروهایعلمیجوانبسیاراهمی دارد.همچنین پیوندمیاندولس ونتسام
هایبسجوگسترشفناوریهابرایجامعهاس .

دانشگاهیاز رورت

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

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


بزر ترینگرفتاریدنیایمدرنوسرشارازفناوری عل صنع ِ برتروپیشرف هایعلمی(یعنیاروپاوامریکا):فقداناالس 
آرام واطمینانوسکینه باوجودداشتنداعیۀرهبریجهان(23 1333آذر)؛
 زیانکاریتمدنمادیغربدر فۀمعنویباوجودپیشرف درعل وتکنولو یودرنتیجهزیاندیدنبشری  :رورتسودمندی
عل برایبشر(23 1332آبان)؛
شدهوتحقیربهدلیلغسرورمتکبرانسۀقشسرییساا:عسدمسسعادتمندییسا


هایتحمیل
نالیدندنیایامروزازتبعیض محرومی 
بسه لی
گامبعددنیایات الکترونیک  امییوتروپیشرف هایفضسایی :
ااساسمعنویبشردراثرپیشرف هاییمانند امییوتر+
ِ
یابهقومآنهااوهاممعنویوم،هبی)(13 1313دی)؛

تهیشدنعال ازتفکرات(
ا سسطرابها نگرانیهسسا قتلهسسا جنای هسسا افسسسردگیها وازدگسسیاززنسسدگیمسسادیومعنسسوی دوریازمعنوی س وفضسسیل 
پاشیده شدناساسیانوادهوازبینرفتنپیوندفرزندانباوالدیندر شورهایبزر باوجودرشسدمسادیدرزمینسۀعلس پیشسرفته 

تکنولو یپیچیدهومانوعاتفراوان:نبودیوشبختیواقعی(1 1333آبان)؛
هایجوانهسا جسداییجوانهسااز

وجودبدبختیهایبسیاریازقبیلفروپاشییانواده مشکالتروایوعابی سسریوردگی


گیرویانوادههایافسردهدرجوامعپیشرفتهباوجودترقیعال ازنتسرظساهری یعنسی


هایهمه

عاطفگیوافسردگی
یانوادهها بی

تکنولو یوعل (3 1333آبان)؛
 عدمتعلقآسای زندگیبههمۀمردمدر شورهایپیشرفتهوفراوانیگرسنگی فقر مبودموادغ،ایی نداشتنسرپناهومسکن:
ایتاااتکنولو یودان جدیدبهطبقهاییاا(23 1333فروردین)؛
بسهویوه
دمدرگرومحب الهیداشتنجوانانباوجودامکاناغوا سس  ردنانگیزههایمعنویوبیدار سردنشسهواتانسسان( 
جوانان)ازطریقماهواره اینترن وانواعوسایلارتباطی(13 1333شهریور)؛
هساوآهنگهسایفاسسد:

ایمانهایپوالدینواستوارمیاننسل نونیبهبر هدای دینیباوجوداضورماهواره اینترن فیل 
 
هایبهمراتببهتروباالترایننسلنسب بهگ،شته(معرف بایرتسیاسی اهلتحلیلبودنوازهمهباالتر 


هاوآگاهی

آمادگی
باایمانبودنجوانایرانی)(12 1333اردیبهش )؛
ماندنباوجودآسیبهایناشیازاینترنس 


دلیلمتدینباقی
بهجوانانقالبیاومانقالببه
باالتربودنشأنجوانامروزینسب
ِ
ماهوارهوسایرتبلیغاتگوناگون(12 1332اسفند)؛
نتاموامامبزرگواربهعنوانیکیازبزر ترینفرصس هابساوجسودبمبسارانمخسربو

همراهیمردموجوانهابانتام هدفهای
سسعیبعضسیازایسنوسسایلبسرایبرگردانسدنجوانسانازدیسن 

روزیرسانههایصوتی تاویری اینترنتیودنیایمجازی:


شبانه
هاوسوپدادنآنهسا

منارف ردنآنهاازنتاماسالمی ایجادایتالفمیانآنها دریدم هدفهاییبیثیودقراردادنآن
بهولنگاریوبیکارگی(1 1334فروردین)؛
ترمیانآنهاباوجودامکانتوسسعۀفکسر

درگیرشدندمجوانانبامسئلۀایمانوایثار وابستگیوپایبندیعمیقتروفکرمستحک 
غلجازطریقوسایلارتباطیامروزی(14 1334اردیبهش )؛
بنبس یوردندییلماسیسایبریدرصورتمالکقراردادنارزشهایمعنوی(23 1334مرداد)؛
غلجبودنتاورازبه 


بیگسانگیآنهسابسا

 امکانقرارگرفتن شورازلحاظمادی علمی وصنعتیدرجایگساه شسورهایدارایفنساوریودانس برتسر:
عنوانتفاوتماباآنها(24 1333دی)؛

معنوی به
عنوانعاملیقسویتر


هاازتکیهبهیدایمتعامبه
رانبوهدشمنبهدلیلمحرومی آن

قویتربودنمانسب بهصفطوالنیوبهظاه
 
ازعل وتکنولو ی(2 1333دی).
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 .7ضرورت همراه شدن فناوری با اخالق و محدودههای قانونی


موجبارفزدنبیمحابایافرادعلیهیکدیگر :رورتمقید ردنیودبهایسالپاسسالمیو

رسانههایالکترونیکیواینترنتی
 
قانون(1 1331فروردین)؛
 طبیعیودرس محسوبشدنایجادفیلترهادرپیورودجهازعتی وفراگیسراینترنس بسههسر شسوریبسهفرایسورتمسایالت 
تفکرات وماالح :رورتقراردادنفیلترهایمناسبوالزم(22 1332اردیبهش ).
 .9مزیت قوت فرهنگی و هویتی در برابر ضعف فناوری


وجودیکاال ناباوریدرهمۀنسلهایمادرموردگ،شتهایرانبهدلیلتالشتکنولو یهایارتباطیتمسدنغسرببسراینفسی
هایاگاهینفیاصلآنتمدنها(12 1333بهمن)؛

گ،شتۀعلمیمل 
 عقبنبودنایرانازغربدرزمینۀگنجینۀفرهنگیباوجودعقببسودنمسادرصسنع فناوریودانس جدیسدنسسب بسهآنهسا
(13 1332اردیبهش )؛
پش نکردنبسهداشستههایدیگسرانوامکسانقسراردادنعلس تکنولسو یوموجسودیفنسیسسایرجوامسعدرجهس یسدم بسه
هدفهایمان :رورتااساس مسئولی دربرابرهمۀافراددرهرسطحیازجملسهاهسلعلس تکنولسو ی ابتکسارومسسائلفنسی

(12 1333آذر)؛
مل ایراندراامپدیدآوردنیکتمدن:قرارداشتنپایۀاصلیتمدنبرفرهنگ بین
صنع
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فناوریوعل (1 1333فروردین)؛

معرف

مامفکسریانسسانیونسهبسر
و ِ

موفقی هایامروزمادرزمینۀفناوری سای هایزیربناییورشسدعلمسیبرآمسدهازتسالشدرسسایۀهویس ملسیواسسالمی
(2 1332شهریور).
 .4تحرک یا انفعال جوانان در جنگ نرم


ترینوسریعترینابزارهاماننسداینترنس بسرایآمسادگیدربرابسرهجمسههایایجادشسدهعلیسه

 رورتاستفادهازبیشترین وسیع
جمهوریاسالمی(11 1332فروردین)؛
توهینامریکا(بهعنوانیکقدرتقلدرزورگو)بهام اسالمیبااستفادهازعل وتکنولو ی:امکانسر وب ردنایندول ظال 
درمنطقۀاسالمیبهشرطامیدواریمل هایمسلمانبهآیندۀیودواقدام قیام وار (11 1313اسفند)؛

دریاف افکار تاورات تخیالت وپیشنهادهایفکریوعملیهر
تبلیغی اینترن

ونا

توسجافراد(بهویوهجوانان)درپیتنسوعوسسایل

اراقیقسیفکسری:بسردنقطعسی
ماهوارهووسایلارتباطیودرنتیجهقرارگرفتنمسادریسکمیسدانجنسگو سارز
ِ

درصورتورودبهاینمیدانواستخراجنیازهاازدرونامهاتتفکروانبارهایمعارفالهیواسالمی(11 1334اردیبهش )؛


ُ
آسانترشدنتعاملدانشجو
بهیکمیدانپرتحرکدرپیرواجاینترن وسایرفناوریها :
رورتتبدیلدانشگاهازلحاظتدری

بااستادوتحرک مطالعه ودسترسیاستادبهمرا ز اطالعات ونشریههایعلمی(22 1331اردیبهش )؛
وجوددونوعهوی یاتعریفبرایافسرجنگنرم.1:انسانمام هوشیار پرانگیزه امیدوار پر ار دارایاندیشه اندیشهورز 
انسانیفریبیور بیاام معتادبهموادمخدر معتادبهشهوترانی معتادبهبازیهای سامییوتری بیفکسر 

شجاعوفدا ار؛.2
بیاعتنابهسرنوش یودودیگر ِانامیدواربهاو سرگرمغرایسز سسرگرماشسباعغرایسزمسادیوایسوانییسودوسسرگرمعی ونسوش

(1 1332اردیبهش )؛

هایمابه عنوانمخاطبانتبلیغاترادیویی تلویزیسونیواینترنتسیدشسمنبساهسدفتبسدیلآنهسابسهعناسریفاقسدایمسان 

 
جوان
شجاع انگیزهوامید:درمقابل تبدیلاینجوانبهیسکعناسرفعسامواثرگس،اربسهعنوانهسدفجمهسوریاسسالمی(1 1332
اردیبهش ).

 .5ضرورت بهرهگیری از ارتباط حضوری (چهرهبهچهره) در کنار ارتباط مجازی


در چش ااساساضسوروشسنیدننفس گوینسدهومخاطسببساوجسودفراگیسربسودناینترنس و
تأثیرشگرفنگاهروبهرو چش  


شبکههایاجتماعیامروزی(14 1334دی)؛

روبهروونف به نف ارفزدنباوجودفراوانیاینترن ماهواره تلویزیسونوسسایرابزارهسای
تأثیرمشخصوممتازمنبربهدلیل 


گوناگونارتباطی(2 1334بهمن)؛
بدیلنشستنروبهرویمردم دهانبهدهانونف به نف بامردمارفزدندرمسجدوجلسۀمس،هبیدر نسار سرورت

نق بی
استفادۀرواانی ازاینترن وتکنولو یهایجدیدارتباطاتی(13 1332آبان)؛
درپاسخدادنبهتالشهایدشمندر ناراهمی اینترن (31 1333فروردین)؛

مثابهامکانیمنحاربه 
فرد


مداایبه

اینترنتسیوسسایررسسانههای

المللیاجبهمنزلۀفرصتیبرایانتقاماقایقدربارۀایراناسسالمیوواقعسینبسودنایبسار


عرصۀبین

بینالمللیعلیهایران(23 1332شهریور).

 .1امنیت بهعنوان پیشنیاز اجتماعی فناوری


 دستیابیبهعل پیشرف
(21 1333مهر).

تکنولو ی ثروتومعنوی درسسایۀامنیس :امنیس بهمنزلسۀبسستروفضسایاساسسی الزموایساتی

 .2اهمیت راه میان ُبر در ارتقای توان فناورانه


هایمیان ُبربرایرسیدنبهپیشرف ونهار درمسیرتاریخیغرب(مانندتأثیر شفنیسرویبخسار

ااتیاجمابهاستفادهازراه
عال بهعلومروز(11 1333آذر).
ر
هاتوسججوانای
اه

ر
شفاین
رورت
):
درمقایسهبانیروهایدیگر
انی ِ
ِ
 .8ضرورت پیوند دانشگاه و دولت برای ارتقای فناوری


بسهعنوان
 رورتبرقرارینتامصحیح میانصنع ودانشگاهباتوجهبهنیازمبرمصنایعبهفناوریروزبرایرفعنیازهای شسور :
اقدامیمفثردرصرفهجوییارزیواستقالمصنعتی(22 1332اردیبهش )؛

ازدانشگاههادرمسائلرایانهایوانفورماتیکبسرایسیاسس گ،اری سسازماندهیتجهیسزاتو یفیس و

 رورتاستفادۀدول 
چگونگیبهرهگیری:پیشرف دانشگاههاوازانحااردرآمدنمو وع ارشناسیازدسستگاههایاداریدولس بسهعنواننتسایجایسن

اقدام(13 1331آبان).
منبع :دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای 75 ،فروردین ،1935
برگرفته ازhttp://farsi.khamenei.ir/search :

 .5-3آسیبها و تهدیدهای اجتماعیـفرهنگی فناوری

یارتباطیواطالعاتیمیتواننددرراستایایجادتفرقهو

باتوجهبهبیاناترهبرانقالب فناوریها
شدهبسهآنفناوریهسا

واقعنمایی پیوس 
تشت یاوادتویکیارچگیبراییکمل عمل نند .
نیس بلکههموارهمیتوانازشکافمیانواقعی وبازنماییسراغگرف .همچنین ورودبریی
فناوریهایاطالعاتیوارتباطیغربیسببورودفرهنگغسربنیسزشسدهاسس ؛بنسابراین ایسن

هاتنهابهمنزلۀیکابزارجدااززمینسهوبسسترفرهنگسینیسستند.البتسهبخشسیازماسرف


فناوری
بایدبهمقولسههای

فناوریهایارتباطیواطالعاتیمتأثرازفرهنگوالگویمارفدایلیاس .
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نیازدربرابراسرافوتجملیواهیتوجه رد.همچنین الزماس دررویاروییباهسرفرهنگسی 
نقاطقوتوویوگیهایمطلوبآنراج،بوآسیبهاومفاسدااتمالیرا ناربگ،اری .اتکابه

نیرو فکروتوانمندیدایلیدرزمینۀفناوریبسهجایوارد سردنازیسارج یکسیاز سرورتها
اس .چش داش بهفناوری شورهاییارجیباعثانفعامووابستگی شورونفسوذبیگانگسان
فناوریهایاطالعاتیو

یواهدشد.یکیاز انونیتریناجزایفرهنگ ُبعدافکاروباورهااس .
ارتباطیمی توانندابزاریتأثیرگس،اریسانفوذ ننسدهبسریسکملس محسسوبشسوند(ماننسدتسالش

روشنفکرانایرانیدردورۀقاجار)وراهمقابلهباآن درایتیسارداشستنراههسایاقنساعفکسریملس 
اس ؛درغیراینصورت سلطۀفرهنگیبهوجودیواهدآمد.ازنترمقاممعت رهبری فرهنسگ 
قابلتحمیلشدناس  .غرببااستفادهازتوانفناوریوعلمسییسوددرصسددچنسینتحمیلسی
اس .برایتقوی فرهنگوافزای توانایستادگی نیازمندافزودنبرتسوانهویس ملسیودینسی
توانبهمنزلۀابزاریبسرایسسلطهگریاسستفاده سرد؛بنسابراین 

هستی .بهطوربالقوه ازفناوریمی
فناوریبسهعنوانیسکابسزارمی توانسداهسدافومقاصسدعسامالنیسودراتحقسقبخشسد.ازایسن

هایسسلطهگرغربسیاسس تساهویس و


ابعسادنسرمقسدرت
چش انداز «ناتویفرهنگی»بهمنزلسۀ
بریسیازفناوریهسایاطالعساتیوارتبساطینسوینماننسد

ارزشهایملیرااز شسورهابزداینسد.

هامیتواننسد
آن 
ورزیومقابلۀنرمدشمنبانتاممحسوبمیشوند .

اینترن بهمثابهابزاریاوم 
بهعنوانابزاریبرایرویاروییگفتمانیوتمدنیمیانانقالباسالمیوغربعمل نند.معار ۀ
جنگصلیبی»جدیسداسس  سهدرآن نسوعیمقابلسۀفرهنگسیو
ِ
دشمنبهتعبیریودش نوعی«
تمدنیبااسالمدرجریاناس .
سازیانسانهاافزودهاس .باتوجهبسه

هاینوینبرشیوههاوتأثیراتگمراه

درمجموع فناوری
گسترشروزافزونچنینفناوریهایی تضعیفمعنویس نسسلجسوانیکسیازمه تسرینآمساجو
اهدافازپی طراایشدۀدشمناناس .
جدول شماره ( .)9خالصۀ بیانات رمزگذاری و مقولهبندیشدۀ رهبر انقالب مرتبط با بخش «»5-9
 .1توان نقشآفر ینی فناوری در ایجاد وحدت یا تفرقه


گیرشدنآنها( 1331


دلیلهمه
هایاطالعرسانی یبریواینترنتیدرایجادوادتیاایتالفبه

نق رسانهها مرا ز پایگاه
2شهریور)؛
رورتتوجهبهوادتبهعنوانیکعنارعتی ازسویجناحهایسیاسی مسئوالن منبرداران اهالیروزنامهها پایگاههای


ودستگاههایاجراییوغیراجرایی(1 1331آذر).

اینترنتی

 .7فناوری ،وسیلهای برای تحریف واقعیت


وجودآوردنتحلیلیغلجومعیوببااستفادهازماهوارهها رادیوها 


دروغوبه
اقدامدشمنبهتحلیلباران ردن آمیختنراس و


مرزویارجازمحدوده(2 1333شهریور)؛


عنواندنیاییبی
رسانههایاینترنتیبه
وتلویزیونهاوهمچنین 

عنوانمتهسراقسوپبشسرو


اسابآوردنامریکابه
اقتضایمالح دشمندرمساویجلوهدادناسالمباتروریس ومتقابالبه
بهمثابسهاقیقس درامسواج
امکسانبازتسابدروغهسایبسزر 

هایپیچیسدهوبسسیارپیشسرفتۀرسسانهای:

دمو راسیازطریقشسیوه
رادیویی تلویزیونیواینترنتی(21 1334اردیبهش )؛
روزیریزهیوارانیواناستکباردررادیوها رسانههایدنیایمجازیواینترن بهمنتورپخ نترسنجیهای


مشغومبودنشبانه

دروغین(2 1334اسفند)؛
بنبسس نشسان
مأیوس ننده ناامید ننده روبهزوام روبهانحطاط وروبه 

تالشدشمنبرایدگرگونجلوهدادناوادث شورو
هانشانهایاز عفدرمیدان


تالشزیادآن
دادنو ع شوربااستفادهازوسایلاینترنتی صوتیوتاویری(یارجیودایلی):
واقعی (14 1333دی)؛
تالشدشمنبرایالقایبنبس

بحران سیاهبودنو عی ازطریقتبلیغاترادیووتلویزیونووسایلاینترنتسیبسرایجس،ب

مخاطبوباورپ،یرجلوهدادنوقایعبرایآنها(2 1333مهر).
 .9فرهنگ مصرفزدگی در محصوالت فناورانه



واردشدنفرهنگمارف ابت،اموفحشابهجهانسومبههمراهواردات االهایصنعتیواتیبهنامانتقسامعلسوموتکنولسو ی
(14 1312شهریور)؛


رورتاصالحالگویمارفجامعهمانندجلوگیریازهوسبازیناشیازیریدنتلفنهمراهبهمحضورودیکمدمباالتربه


بازار(1 1333فروردین).

تکنولسو یوامسورفنسی

هابهدلیل
غربیها)وقرارگرفتنمحاوالتدرایتیارمان:اامقانهبودنتاورجایگاهاربابیمانسب بهغربی 
توسجیارجیها( 

هابهمنتورعاجز ردنایرانازپیشبردوادارۀصسنع 
داریماوسازندگیتوسجآنها+تنتی نقشۀصنعتی شورتوسجغربی 


پوم
پ ازیروجشانازمملک (بانگاهیبهپیشینهتاریخیاضورشاندرایران)(13 1333آذر)؛
 امکانمقاوم  ردن شورهایدارایرابطهباامریکادرصورتقدرتمندیناشیازپیشرف دان وفناوریواستقالم:دیالس 
امورآنهادرصورتنداشتنبناییشامخازدرون(12 1333آبان)؛

آنقدرتاستکباریدرهمۀ
عنوانعاملتعیین نندۀادآزادیدرغرببهرغ تلقسیازآزادیدرتعلی وتربیس 

منافعمادی(مانندعتم وسلطۀعلمی)به
ّ
تریناقوپانسانها:محدودشدناینآزادیدردانشگاههایبزر غربیدرپیجلوگیریازانتقسامدانس و

بهمثابهیکیازمسل 
فناوری(بهقومیودشان

83
واکاوی نظری ابعاد
اجتماعیـفرهنگی ...

 .4انحصارطلبی و استعمارگری غرب به بهانۀ فناوری


مبنیبرآماده ردنعل صسنع
غلجبودنطرزتفکر(گاهیرایجدربرییاز شورهایاستعمارزده) 
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وبهمنتوریارجنشدنانحااراینقدرتازدستشان(12 1333شهریور)؛
) 

 تالشغربازابتدایانقالببرایدرفشارقراردادنملس مساازهمسۀجه هسااتسیدرانتقسامعلس وفنساوری(23 1334
شهریور)؛
روییوشنشانندادندشمنبراینشرفناوریوعل بهدلیلقاداوبرای ربهزدنوزورگویی:درایتیارقراردادنآننیازهسا
هنگامآگاهیازتواندرونیماندرراستایبینیازیازدیگراندرزندگی(1 1331بهمن)؛

توسجدشمنصرفابه

 .5فناوری بهمثابه ابزار نفوذ و سلطه فرهنگی


ایاززیباییها


منزلۀمجموعه

فرهنگغرببه
هایآنها:

نفیغرببهمعناینفیسلطۀغربونهنفیفناوری عل پیشرف وتجربه


وزشتیهاودرنتیجه گرفتنآنیوبیهاتوسجیکمل عاقلویکمجموعۀیردمندبرایغنی ردنیاافزودنبسهفرهنسگیسوی و

هسابسرایتحمیسل


سعیآن
عنوانبخشیازفرهنگغربیبنابهدالیلانسانی جغرافیاییوتاریخی:


طلبیبه
رد ردنبدیهایآن +
سلطه
اقتاادیشان(بهشسکلاسستعمارمسستقی درقسرننسوزده )+

ردنفرهنگشاندرپیرسیدنبهبرتریعلمیوهمراهباسلطۀسیاسیو
مبارزۀغربیهابافرهنگمل هاماننددوراناکوم پهلویهاواند یپی ازآن دراوایراکوم قاجارهادرایرانبهمنتورتحقیر

فرهنگوهوی ملیمل وتحمیلفرهنگبیگانهشان:اهمی شکلگیریهوی ملیبافرهنگ(13 1333بهمن)؛
یانو
ورودغربمسلجبهفناوریوعل بهایرانبرایاستحکامبخشیدنبهپایگاهتسلجیودازراهروشنفکری(مثلمیرزاملک  

ِ

بیمارمتولدشدنروشنفکریدورانقاجار(21 1331مرداد)؛
تقیزاده):

ِ

المللسیدرایجسادرسسانههایاثرگس،ارازقبیسلماهواره اینترنس


هایگوناگونبین
بهلحاظفرهنگی صرفسرمایه

موبایسل و...

به منتورتأثیرگ،اریبرعقایدوباورهایمردموبهقادیسارج سردنمسردمازایطسۀنفسوذنتساموارزشهسایاسسالمی:داشستن
هایتبیینیواقناعیدرموردباورهادرسطوحمختلفبهمثابهپادزهرآناقدامات(13 1333شهریور)؛


طرح
فکرسلطهگرانبرایسلطۀفرهنگیدرپیتطوروپیشرف فناوریماهواره :رورتشسنای اقسدماتبسرایجلسوگیریازنفسوذ


ماهواره(23 1333اردیبهش )؛
هایناپساکدرپسیگسسترشفناوریهسایپیشسرفتهودانس پیچیسدۀبشسریو


ایتیارانگیزه
قرارگرفتنامکانات سهول وسرع در
درنتیجهتواناییقدرتهایطاغوتیبرایهدفگ،اریدرراستایسلطهبرجهان بشری وثروتهایبشری(23 1333اسفند).
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 .1معارضه ،تهاجم و ناتوی فرهنگی غرب با پوشش گرفتن از فناوریهای نوین


المللیتوسجعدهایبهقادتأمیناهدافشان(زروزور)بهمنزلۀمو سوعی

درایتیارداشتنسررشتۀتحوالتمنفیدرسطحبین
بسیاریطرناکبهدلیلتخریبایالپجنسیمل ها ترویجمارفگراییوترویجبیاعتناییبههوی ملسیومبسانیفرهنگسی:

پیوستۀرسانههایگوناگون(اینترن

وجودآوردنناتویفرهنگیبااستفادهاززنجیرۀبهه 

به

ماهوارهها تلویزیونهاورادیوها)برای

بهعهدهگرفتنسررشتۀتحوالتجوامع(13 1332آبان).
وجودآمدنجبهۀوسیعیازجبهههایدشمنباابزارهایمفثر یطرناک و ارآمدوبااستفادهازعل وفناوریبسرایروبسهرو

به
هایسیاسسیونتسامیبسهدلیل


امقابله
ردنجمهوریاسالمیبایکتهاج فرهنگیومبارزۀفرهنگی:تفاوتداشتناینمبارزهب
نندگیدرصورتاستفادهنکردنازروشهایهوشمندانه(13 1331آذر)؛

یطرنا ی نابودگریوپوک
جایی تربودنتهاج فرهنگیعلیهانقالبنسب بهتهاج سیاسیواقتاسادیدرپسیاضسورصسدها
تروهمه 

سریعتر همه 
گیر
 
سای اصلیوهزارانسای فرعیدراینترن باهدفهجومبهتفکراتاسالمیوبهویوهتفکراتشیعی:تهساجمیتخریبسیوبسا
استفادهازروشهایروانشناسانهونهتهاجمیاستداللی( 1333بهمن)23؛

بسیارجدیمحسوبشدنتهاج فرهنگیبااستفادهازابزارهاوفناوریهایجدیسدارتبساطی:وجسودصسدهاوسسیلهوراهسروی
هایگونساگونبسااسستفادهازانسواعشسیوههای

اطالعاتبهسم فکرجوانانونوجوانسانایرانسیدرراسستایایجسادافکسارو 
شسبهه

تلویزیونی رادیویی رایانهای و13 1332(...آبان)؛
بازیهایاینترنتیعلیهایرانبهمنتوراثرگ،اری
 اقداماتصدهارسانۀصوتی تاویری واینترنتیدردنیابازبانفارسییابریی 
بیتحر یجسمیوروایجوانانونوجوانسانبسهعنوان ساربران
برذهنورفتارمل (بهویوهجوانانونوجوانانواتی ود ان) :
اینترن وآنبازیهاودرنتیجهتسخیرشدنذهنشانتوسجطرفمقابل(13 1332آذر)؛
ایهردوره مطرحبودندوویوگیبرایامروز.1:پیشرف شیوههایانتقامفکر:قرارگرفتنتلویزیون رادیسو وسسایل

بنابهاقتض
الکترونیکی اینترن ودیگروسایلارتباطاتیدریدم اهدافاسستکباربسرایتحمیسلفکسر راهوروشغلسجوسستمگرانهبسر
هایگ،شتهباشبهههایجدیدالقاشدهبهذهنجوانان(دانشسجویانو


تفاوتشبهه
مل ها؛ .2رورتتطبیقدادنیودبازمان:
دان آموزان)(23 1333اردیبهش )؛

بیشتربودنتأثیررسانهها تلویزیونها هنرها شبکههایعتسی 

رسانهبهمثابهمه ترینابزارجنگبینقدرتهادردنیایامروز:


اطالعرسانیاینترنتیو...نسب بهسالح موشکیابمبات (23 1334اردیبهش )؛

هایفوپمسدرنماننسد


هایدنیساورسسانه

صااباغلسبرسسانه
شبکۀصهیونیس جهانی(بهعنوانیکجبهۀدشمنعنودشریر)
هایتلویزیونیوبهویوه انامهایاینترنتی21 1333(.بهمن)؛


انام
گاههایمه واثرگ،اردنیابهسرمایهدارهایمه وعمدتاصهیونیس ها:اداره ردنیبرگزاریها تولیدیبر
تعلقتقریباتمامدست 
آمسدسسریعاطالعساتبسهمنتور

ودرایتیارداشتنروشهایارتباطیجدید(سای هایاینترنتی)وفعالی هایمربسوطبسهرف و
برآورده ردنمقاصدیود(بهدلیلداشتنپومبیشتر)12 1331(.بهمن)؛
نشرافکارباطلبهوسیلۀابزارهایارتباطجمعیفسراوان(ماننسدرادیسو تلویزیسون اینترنس



وانسواعروشهسایالکترونیکسی)و

همچنینشیوه هایهنریبرایوارد ردنغیرمستقی یکفکریابیسرونآوردنیسکفکسرازذهنهساپس ازبرپساشسدنجمهسوری

الهگ،اشتنامریکاییهابرسربشری یاجنگیدنباآنهابهبهانهاقوپبشسرو

وبهویوهآماجقرارگرفتنافکارشیعه):
اسالمی( 
با مکابزارپیشرفتۀتبلیغاتیوارتباطاتی(تلویزیون هنر هالیوود بازیهایاینترنتیورایانهای)(12 1333تیر)؛
هایتبلیغاتیبینالمللیوجهانی:تالشامیراتوری


عنوانسعیدستگاه

زداییبه
معنوی زدایی دینزدایی عف زدایی وعام 
ایوشبکههایاجتماعیواینترنتیدرجه تبلیغ دمعنوی وایالپ(1 1333بهمن)؛


یبریورسانه
محدودتربودنعواملگمراه نندهولغزانندۀمردمیعنیتلویزیون اینترن

فلسفههایجدید شبکۀفیل هاییانگییسامساهواره
 

درگ،شته(2 1333آبان)؛
تهدیدهایاستکبارجهانیوبهصراا سخنگفتنآنهاازجنگصلیبیعلیهدنیایاسالم:تولیدوروانۀبازار ردنهزارانفیل 


سینماییوبازیرایانهایباهدفزش نمایاندنچهرۀاسالمومسلمانان(22 1332فروردین)؛
 تالشصدهامر زگوناگونسایبریومحیجمجازیدرنقاطمختلفدنیابرایتلقینیأسوناامیدیبهذهنمل مابسهمنتوراز
عنوانیکیازاصلیترینعوامسلتبلیغساتگونساگون


یواهیبه

بازداشتنجوانانماازتالشوآرمان
بینبردننشاط شوروتحرک:
امیراتورییبریدنیا(22 1331مهر)؛
منتورشبههآفرینی ایالمدرعقیده ایجادتشوی درذهسن تزریسق

شیطانامروزدارایارف سخ افزار ونرمافزارمدرنبه

ِ
ناامیدی وایجادایتالفبااستفادهازاینترن

هایارتباطیمدرنوفوپمدرناس (23 1333مهر)؛

ماهوارهوروش

انسدازیمیلیونهسارسسانهازجملسه

شر گستردۀمردمدرانتخابات نشانهایازبیداری هوشیاری وهمراهیآنهابانتسام:راه
اینترن توسجدشمنبرایدلسرد ردنمردم(13 1333اسفند).
منبع :دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای 75 ،فروردین 1935
برگرفته ازhttp://farsi.khamenei.ir/search :
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نمودار شماره ( .)1مفاهیم و مقولههای مرکزی ابعاد اجتماعیـفرهنگی فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در بیانات
رهبر انقالب

بحث و نتیجهگیری

میتوانمه ترینبین هاودستاوردهاینتسریدربسازیوانی
درمجموعباتوجهبهنمودارشماره( )1
فرهنگسیفناوریهسایاطالعساتیوارتبساطیرادر

بیاناترهبرانقالباسالمیدربارۀابعاداجتماعیس

محورهایزیرجمعبندی رد:

هایماهویوانگیزشیوجایگاهاجتماعیسفرهنگیفناوری بایسدبسهعاملیس 


لحاظویوگی
.1به
تبعیآنتوجه رد .اقتضائاتفناورانهدربسترفرهنگیجامعۀایراناسالمی متغیسریتعیین ننسده
شمارمیآید.همچنین قدرتموجوددرفناوریاگرچسهتسوانقابسلتوجهیدارد امسانمیتوانسد

به
تنهاییقسادربسهسسازماندهیتمسدناسسالمی


فناوریبسه
فارغازقادونی  نشگرانعمل ند.
سوییباپایههایفکریواعتقادیبرایجهس دهیبسهفنساوریو

نیس و رورتهمراهیوه 
عالوهبسرایسن انگیزههساوفشسارهایمحیطسی اجتمساعی 
پرورشآنیکنیازاجتمساعیاسس  .
هامی شاندورغب ونیسازبسهآنهسا
اقتاادی روانشنایتیو...انسانرابهسم سایتنفناوری 
مقدمبرمراجعۀصرفاس ؛
هایاجتماعیسفرهنگیفناوری الزماس بهنقساط سعفو

.2بهلحاظتمهیداتو رورت
آنهاقادرنداعتقسادات نشساط
ارگیریآنهاتوجهشود .


هایابه

هادررویاروییباآن
مثب فناوری
اجتماعی تحرکعلمی پویایی نشگرانوفعامیامنفعلبودن نشگرانراتقویس یساتضسعیف
نند.بهلحاظمحتوایی فناوریمیتواندعرصهوآوردگاهیبرایدرگیریهسایفکسریوفرهنگسی
فناوریهای

زنندگیولجامگسیختگییکجامعهبینجامد.

باشد هبهانسجاموهمبستگییابره 
نوینبه عنوانرهاوردمدرنیتهممکناس ااملایالپومعنوی متناسبباار انهویتیجامعۀ

ایرانیساسالمینباشد؛ازاینرو الزماس  هقانونگ،اری آموزش نتارتویود نترلیدرابعاد
سترهایاجتماعیسفرهنگیبرایفنساوری مقولسۀ

اجتماعییافردی فناوریراهمراهی ند.یکیازب
امنی اس .بهعالوه ارتباطنهادهایجامعهازجملهدول وصنع بسابخس علس وفنساوری 
امریراهبردییواهدبود.
هاوتهدیدهایاجتماعیسفرهنگیفناوری رهبرانقالباسسالمیمفهومهسایی


لحاظآسیب
.3به
مانند«جنگنرم» «جنگصلیبی» «سلطۀفرهنگی» «تهاج فرهنگی»و«نساتویفرهنگسی»را
فناوریمی تواندابزاریبرایرسیدندشمنانومعار انگفتمانانقالباسالمی

برجسته ردهاند.
فناوریهسایاطالعساتیوارتبساطیمسورد

بهاهدافشانتلقیشود  مااینکهاینگونهبسودهاسس .
ُ
میتواننددرسطوح النتایرد نتاماجتماعیایسراناسسالمیراآمساج
استفادۀدول هایغربی 
ورزیهاییودقراردهند؛بهعنوانمثام ازوابستهسازیصنایع(درسطح الن)تاتسرویج
غرض 
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قابلشناسساییاسس .جوانسان یکسیازمه تسرین
فرهنگمارفزدگیوتجمل(درسطحیرد) 

هبرانقالبمعرفیشدهاند هبخ قابلتوجهیازمقاصدبیگانگسان 

عامالناجتماعیدر المر
معطوفبهآنهااس .همچنین ربهزدنبهبنیۀهوی ایرانیساسالمی سیاهنمایی ایجادتشسوی 

تسرینبرنامسههایدشسمنان

هاوتوانمندیهاینتامجمهسوریاسسالمی ازمه 

وتحریفواقعی 
معرفیشدهاس .
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منابع
ابراهی آبادی اسین(.)1332تأملیبرنسسب میسانفنساوریهسایاطالعساتیبساتغییسراتدرفرهنسگومناسسباتاجتمساعی.
تحقیقات فرهنگی ایران doi:10.7508/ijcr.2013.24.004.33-131 )4(1

یکسانسازی یکتاانگاری دیالکتیکتاریخیومسسائلتوسسعهسیاسسیدرایسران.فرهن گ توس ه 

بشیریه اسین(.)1333
.2-1 )13(3
بهرامی میل نتام(.)1331نظریۀ رسان ها :جامه شناسی ارتباطات.تهران :ویر.
فناوریهای نو و فرهنگ.تهران:پووهشگاهفرهنگ هنروارتباطات.

پایا علی(.)1331
جاب جایی در قدرت :دانایی و ثروت و خش ون در سس نانۀ ق رن بیس
تافلر آلوین( .)1333

شسهیندیس 

و یم (متسرج :

یوارزمی).تهران:یوارزمی.
جامعهشناسان.

تو ل محمد(.)1333جامه شناسی تمنولوژی.تهران:
جزایری سیدمسعود(.)1333جنگنرمازدیدگاهمقاممعت رهبری.راهبرد فرهنگ .3-32 )11(4
یامنهای سیدعلی(.)11/3/1333بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما.برگرفتهاز:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
یامنهای سیدعلی(.)23/1/1331بیانات در خطب های نماز جمهۀ ته ران.برگرفتسهازhttp://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=3401

دگرگونیهای اجنماعی در یک جامهۀ اطالعاتی(مترج :محمدتو ل وابسراهی  ساظمیپسور).تهسران:

داتن ویلیام(.)1334
میسیونملییونسکو.
اللهالعتمییامنهای(.)22/1/1332جس وجو.برگرفتهازhttp://farsi.khamenei.ir/search

دفترافظونشرآثاراضرتآی 

راسل برتراند(.)1331قدرت(مترج :نجفدریابندری).تهران:یوارزمی.
سسیبشناسی علل بنیادی عق بافن ادگی علم ی و تمنول وژیمی جوام

ر ایی عبدالعلی(.)1333تحلیل ماهی تمنولوژی:
اسالمی.تهران:مجنون.
روشه گی(.)1333تغییرات اجنماعی(مترج :مناوروثوقی).تهران:نی.
شریعتی شهروز؛وعتیمیطرقدری محمد(.)1333الزاماتراهبردیجمهسوریاسسالمیدرمسدیری بحسرانجنسگنسرم.
تحقیقات فرهنگی ایران doi:10.7508/ijcr.2014.27.006.123-143 )3(3

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

بررسیوارزیابینتریسههسا.نام ۀ عل وا اجنم اعی 

صبوری اشانی منوچهر(.)1333ازجامعۀصنعتیتاجامعۀفراصنعتی:
.31-131 )12(12
برمفلفههایاساسیجنگنرم .راهبرد فرهنگ .33-24 )11(4

عامری داود(.)1333درآمدی
جید(.)1311تمنولوژی و جهان امروز.تهران:صدرا.
عباسپور م 
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عرفانمن


مبانیروششنایتیپووه اسنادیدرعلوماجتمساعی؛مسوردمطالعسه:

ایمان؛وصادقیفسایی سهیال(.)1334

تأثیراتمدرنشدنبریانوادهایرانی.راهبرد فرهنگ .11-31 )23(3
بفرا.
الند(.)1333جوام سننی و تغییرات فنی(مترج :سیدمهدیثریا).تهران :تا 
کل 
فاستر جرجم 
فلیک اووه(.)1332درسمدی بر تحقیق کیفی(مترج :هادیجلیلی).تهران:نی.
استلز مانوئل؛واین

مارتین(.)1334گف  وگوهایی با مانوئل کاس نل (متسرج :اسسنچاوشسیان ولسیالجسوافشسانی).

تهران:نی.
قلیسانوافشسینیساکبساز).


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

استلز مانوئل(.)1332عصر اطالعات :اقنصاد ،جامه و فرهنگ(جلدسوم؛مترج :
تهران:طرحنو.
استلز مانوئل(.)1333قدرت ارتباطات(مترج :اسینبایریانجهرمی).تهران:پووهشگاهفرهنگ هنروارتباطات.
ریمیان زهرا؛واامدوند علیمحمد(.)1331جامعۀاطالعاتی هوی فرهنگیورسال دانشسگاهها.تحقیق ات فرهنگ ی
ایران doi: 10.7508/ijcr.2012.19.003 .43-31 )3(2
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یویستو پیتر(.)1333اندیش های بنیادی در جامه شناسی(مترج :منوچهرصبوری).تهران:نی.
گیدنز آنتونی(.)1332جامه شناسی(مترج :منوچهرصبوری).تهران:نی.
گالبرای

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

الدریر  ان(.)1333رویارویی عل و تمنولوژی با فرهنگها(مترج :پروانهسیرده).تهران:مفسسۀپووهشسیفرهنسگ هنسرو
ارتباطات.
ماتالر آرمان(.)1333بهسویجامعۀاطالعاتیجهانی:چش اندازیتاریخی(مترج  :ساظ معتمسدنواد).رس ان  )43(12
.23-31
محسنی منوچهر(.)1333جامه شناسی جامهۀ اطالعاتی.تهران:دیدار.
نای جوزف(.)1333قدرت نرا(مترج :محسنرواانی ومهدیذوالفقاری).تهران:دانشگاهامامصادپ(ع).
وبستر فرانک(.)1333نظری های جامهۀ اطالعات(مترج :اسماعیلقدیمی).تهران:امیر بیر.
تمنولوژیهای جدید ارتباطی در کشورهای در حال توس ه (متسرج :داودایسدری).

هنسون جری ؛وناروال اوما(.)1331
تهران:مر زمطالعاتوتحقیقاترسانهها.
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