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 چکیده 

 ام،یارتباط و انتقال پ جادیدر ا رگذاریو مصرف است. عناصر تأث عیتوز د،یتول یسه عرصه اصل ی دارا ی مجاز ی فضا

پاک الزم است به همه عناصر  ی مجاز ی تحقق فضا ی باشد. برا یم ،یو ابزار ارتباط ام یپ ی محتوا رنده،یفرستنده، گ

نمود.   میآن بخش ترس ی پاک، برا ی مجاز ی تحقق فضا  ی اهآن توجه نموده و مؤلفه ی هاارتباط و عرصه ی ریگشکل

و  ن یتریاز اصل یکیمحتوا،  دیکه تول افتیتوان در یم ،یعرصه ها و عناصر ارتباط یبا بررس ان،یم ن یدر ا

 ی مجاز ی فضا ی عرصه ها ن یاز مهمتر یکی دیپاک است. عرصه تول ی مجاز ی ها، در تحقق فضابخش ن یتری راهبرد

شود.  ی ا ژهیو مصرف نگاه و عیدر عرصه توز رگذاریو تأث ییبخش به عنوان عرصه مبنا ن یا بهاست  ازیاست که ن

تحقق  طیاز شرا یکیکند و  یم جادیا ی مجاز ی فضا تیریدر مد ی ارینقش بس ران،یا یاسالم ی قدرت نرم جمهور

 نیا ن یاست. بنابرا صهعر ن یقدرت نرم ج.ا.ا در ا یمعرفت ی هاکاربست مؤلفه د،یپاک در عرصه تول ی مجاز ی فضا

 نیترپاک است. مهم  ی مجاز ی فضا ی محتوا  دیقدرت نرم ج.ا.ا در تول یمعرفت  ی هانقش مؤلفه  یبه دنبال بررس قیتحق

فرهنگ   ،ی پاک مورد توجه باشد، عبارتند از: خدامحور ی مجاز ی فضا جادیدر ا  دیقدرت نرم که با یمعرفت  ی هامؤلفه

مکتب    ،یطلبو شهادت  ثاریفرهنگ مقاومت، ا  ،یانقالب  ی هااصول و آرمان  ،یرانیا لیفرهنگ اص ،یاسالم  ی هاو ارزش

  افتیتوان در یآنها م  یکه با بررس ؛یاسالمامت   هیو نظر هیفق  تیبه وال ینیالتزام ع ،یمردم جیعاشورا، انتظار و بس

 شیگرا نش،یدر سه عرصه ب نرم قدرت   یمعرفت  ی هامؤلفه  ،یو انقالب یاسالم  یمتناسب با مبان ی محتوا دیتول  ی که برا

ها،  داده یو روش بررس ی ااطالعات، کتابخانه ی آوربرخوردار است. روش جمع یو کاربرد فراوان ریو رفتار، از تأث

 .باشدیم یلیتحل -یفیتوص

 محتوا دیپاک، تول ی مجاز ی قدرت نرم، فضا ی : قدرت نرم، مولفه هاکلمات کلیدی 
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 مقدمه 

اطالعات  ی باااه فناور ریاخااا   ی هاااادر ساال زیدر جامعه ما ن ع،در توساعه جوام ی مجاز ی فضاا  تیبا توجه به اهم

 یاب یشهیاست به ر ی وجااود دارد که ررور ی جااد ی هابیرابطه آس ن یدر ا  یول .شده است ی ادیارتباطات توجه ز

درصاد 35دارد که   87رتااابه  جاااهانکشاور  187 ن یدر ب نترنتیاز ا ی مندآن پرداخت. »کشاور ما از نظر بهره

در  قهیدق 52  نترنتیا ی مصرف شاااده بااارا ن یانگیو م  دهندیم لیرا قشر جوان تشک نترنتیاستفاده کنندگان ا

اند. فرهنگ هااا کسب کردهشاابکه ن یجوانان رتبه سوم در ا انیدر کااشور ما در م  یااابیدوساات  ی هاهفته شبکه

 ااان ینقش خانواده در کنار ا  انگریتر، نماجوانان را اشاتاال کااارده و از آن ماااهم یذهن ی فضاا  نترنت،یا  ی ارساانه

 ان،ی)جعفر «دارند. یو نااظارت اخالق یتیفاارزندان خود تا چه حد کنترل تاارب ی رو اان یابااررسانه است کااه والد

 شناسی فضای مجازی و خانواده/ نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی(، آسیب1397حمید/

هایی مجازی، دارای آسایبدر حوزه فضاای می، المی به مثابه یکی از چند مرحله تحقق تمدن نوین اسا الاسا هجامع 

- می متمدنالاسا دهی به جامعهنقش فضاای مجازی برای شاکلکه باید به آنها توجه ویژه شاود. از ساوی دیگر اسات 

مافول مانده اسات. شاناخت فضاای مجازی و اساتفاده از ترفیت آن در  -از آنجا که دارای پتانسایل زیادی اسات

 ایجاد فضای مجازی پاک  برای حرکت بهتر در مسیر تمدن اسالمی یکی از رروریات در جامعه اسالمی ایران است. 

ف، تولید محتوا در فضاای مجازی اسات که های اصالی در بخش فضاای مجازی در کنار توزیع و مصاریکی از مؤلفه

الزم اسات، به این بخش توجه ویژه شاود. تولید در فضاای مجازی امروزه از سارعت بسایار باالیی برخوردار اسات و 

الزمه تحقق فضاای مجازی پاک در این عرصاه مدیریت آن اسات. از جمله شارایط الزم در تحقق فضاای مجازی پاک 

مبانی دینی اساات که یکی از آنها کاربساات مؤلفه های معرفتی قدرت نرم با مبنای در عرصااه تولید، اسااتفاده از 

های الزم در تولید محتوا در فضاای انقالبی در این بخش از فضاای مجازی اسات. بنابراین یکی از رارورت -اساالمی 

نابراین این تحقیق گیری از مولفه های معرفتی قدرت نرم اسات. بمجازی در راساتای ایجاد فضاای مجازی پاک، بهره

های معرفتی قدرت نرم جمهوری اساالمی ایران چه نقش و در پاسا  به این ساؤال نگاشاته شاده اسات که مؤلفه

 کارآیی در تولید محتوای فضای مجازی پاک دارد؟ 
 

 روش تحقیق
ف از جمله توصایفی اسات. با توجه به اینکه این مساأله در علوم و مباحخ مختل-روش تحقیق در این مقاله تحلیلی

اساالمی به آن پرداخته شاده گیرد، در این مقاله از منظر اندیشاهشاناسای و ارتباطات مورد بررسای قرار میجامعه

تحلیلی، ابتدا فضاای مجازی پاک و عرصاه ها و عناصار آن تبیین و توصایف می گردد. -اسات. در این مقاله توصایفی

های قدرت نرم ج.ا.ا که در عرصاه تولید محتوا تأثیرگذار مؤلفه در مرحلۀ بعد با مراجعه به منابع و مقاالت اساالمی

های بینش، گرایش و رفتار تقسایم شاده و شاود. و در نهایت مبانی معرفتی قدرت نرم به حوزهبوده، اساتخراج می

 شود.  رابطه و کاربست آنها در تولید فضای مجازی پاک ارائه می
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 هایافته

 فضای مجازی پاک -1

 فضای مجازیتعریف  1-1

 یکشات  ی دارو ساکان  کردنتیهدا ی که به معنا ت«یقابل هدا ی عبارت اسات از »فضاا ی مجاز ی فضاا ی لاو ی معنا

به خود   یکه اشااکال متفاوت یاطالعات-  یبر ساااخته از اطالعات نامرئ طیرا مح  کیبرنتیسااا ی فضااا زایاساات. ک

 یارتباط  دیجد  ی های امروز فناور  ی از کاربردها ی ادیز داداسات که تع   یدرواقع نام ی مجاز ی فضاا. داندیم  -ردیگیم

 «کاساتلز»به باور  .  ( ابداع کرد1984در رمان نورومانسار )، بساونیگ ام یلیو  بارن ینام را نخسات ن ی. اردیگیرا دربرم

در  د،یاقامت دار دتاندر محل خو  کهیها اسات. شاما درحالمکان ن یب  ییداالن و راهرو سات،یمکان ن ،ی مجاز ی فضاا

 ی اما با اساتفاده از فضاا  کنند؛یم  یزندگ ی گرید  ی هاکه در مکان دیکنیرا مالقات م یگردش و مردم ،ی مجاز ی فضاا

که ما هر  ییذهن اسات. فضاا ی فرافضاا و فضاا  ینوع ی مجاز ی فضاا ن،یبنابرا د؛یخودتان هسات  یدر جهان ذهن ی مجاز

 گر،یدعبارتبه. میکنیمالقات م گرید  ییهاها و زمانمکان  ها،شاهیاند دم،و با مر میزنیروز در آن دسات به عمل م

بدون درنظرگرفتن   ،یمخابرات لیو وساا وتریها با کامپانساان  یاز ارتباطات درون ی ادر معنا به مجموعه بریساا ی فضاا

از   ی ااسات که شابکه  ن ینماد فیو تعار  افزارتاز ساخ ی امجموعه ی مجاز ی . فضااشاودیگفته م یکیزیف ی ایجاراف

به   ازیا ن ی مجااز ی در فضااا یواقع  ی . برخالف فضاااکننادیافراد منتقال م ن یو باورها را در قالب دادوسااتاد ب دیا عقاا

از افراد را سابب  یمیشابکۀ عظ جادیانجام و ا بر،یساا ی فضاا قیازطر  هاتیفعال  ۀیو کل ساتین یکیزیف  ی هاییجاجابه

و بر تمام  کنندیرنگ مرا کم یفرهنگ ی و گاه مرزها شاکنندیرا درهم م ییایو جاراف یاسا یسا  ی زهاکه مر شاودیم

شناختی تاثیر استفاده از فضای  ، تحلیل جامعه1397ابراهیم و دیگران/ . )انصاری،گذارندیم ریبشر تأث  یابعاد زندگ

 (شناسی کاربردی مجازی بر فرهنگ شفاهی/ مجله جامعه

هایی از ارتباطات درونی انساان ها از طریق رایانه و مساائل مخابراتی بدون در نظر مجموعهفضاای ساایبر در معنا به  

 ریتأث یجامعه شااناخت لیتحل  ،1397بهار /گرانیو د میابراه  ،ی انصااار. )شااودیکی گفته میگرفتن جارافیای فیز

ساوی ( از ی کاربرد  یمجله جامعه شاناسا   /)موردمطالعه: شاهر اصافهان(  یبر فرهنگ شافاه ی مجاز ی اساتفاده از فضاا

فضااای مجااازی قابلیت پااذیرش و انجااام اکثریت نیازها، فعالیت ها را در زندگی بشاار و اجتماعااات دیگر 

تمدنی/ نشریه تمدن -دهی به جامعه اسالمیزهرا/ ایران و نقش فضای مجازی برای شکل  )شیرودی،.انسااانی دارد

 (پژوهیمی و دین اسال

 یاجتمااع  یاز روح حاکم بر روابط واقع  یرا که خال ی از ارتبااطات مجااز ی دیا انقالب ارتبااطات، نوع جددر نگااه دیگر 

. دیآیبه وجود م یبه موازات جهان واقع  ی دیجهان جد  نترنت،یا ایماهواره   قیاساات، به وجود آورده اساات. از طر

  نیرا باه ا ن ینمااد ی محتوا خیا ح از ییهاادارناد کاه مجموعاه ی و متکثر  عیمخااطباان وساا   ،یکیالکترون ی هاارساااناه

 ی ها واساطه قیو فرهنگ ها همه از طر ردیگیشاکل م ی مجاز ی فضاا ،یطیشارا ن یکنند. در چنیمخاطبان عرراه م

، 1396 /و دیگران  کلور، )مطهری  کنند.یم دایپ ی اتازه یزمان و مکان معان میشااوند و مفاهیمنتقل م  یکیالکترون

 ( بررسی تاثیر و نقش فضای مجازی در سبک زندگی اسالمی/ فصلنامه رهآورد نور

های ها اسات که دغدغه فرهنگی و غفلت از آسایبمقام معظم رهبری ساالبا توجه به اهمیت فضاای مجازی که 

و  شوم آید. بلند میخواب به چشمم نمیها  های فرهنگی، شباند: من به خاطر نگرانیفضای مجازی را گوشزد کرده
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ب نبودم حتما رئیس فضای مجازی ال: اگر من امروز رهبر انقاندبیان داشته(یا   1385آبان 17رهبری،  )هستم. نگران 

 ( 1391مهر  20)رهبری، شدم.کشور می

رودخانه پرجوش و خروش اسات می و به مثابه یک الب اسا البه اندازه اهمیت انق در نگاه رهبری  بساتر فضاای مجازی 

یی و در غیر این صاورت به یک تهدید  الریزی وجود داشاته باشاد به یک فرصات طکه اگر در آن، تدبیر و برنامه

، بیانات مقام معظم رهبری در مورد فضاای مجازی پس از تشاکیل شاورای عالی فضاای  افزون بر این  شاود.تبدیل می

 .ضای مجازی استمجازی حاکی از اهمیت ویژه به مدیریت ف

های مختلف وسایع و شاگرفی را پدید آورده با توجه به اینکه فضاای مجازی و گساترش آن، تاییرات زیادی در جنبه

عات نه تنها القی جدید و منحصاار بااه فردی در این حوزه ایجاد شده تا حدی که فناوری اطالت اخالاست، مشک

زهرا/   شیرودی،). گاااذارده؛ بلکه تلقی ما را از آنها نیز، تاییر داده استدر چگونگی افعال و اقدامات روزمره تاثیر 

 (پژوهیتمدنی/ نشریه تمدن اسالمی و دین -دهی به جامعه اسالمیایران و نقش فضای مجازی برای شکل

 فضای مجازی پاک 1-2

حضااور  ی هاانسااان، جلوه یزندگ ی اساات که در هر کجا  ی اگونهاطالعات و ارتباطات به  ی امروزه گسااترش فناور

حال که  ن یارائه شاده در قالب آن، در ع ی هاسیو سارو نترنتیخورد. ا یاطالعات و ارتباطات به چشام م ی فناور

، 1397حمیاد/ ان،یا جعفر) .بااشااد زیتواناد مخرب نیکسااب و تباادل اطالعاات اساات اماا م ی برا ی دیا ابراز مف

 (مطالعات روانشناسی و علوم تربیتیشناسی فضای مجازی و خانواده/ نشریه آسیب

هااستند کااه از  نهااایاست و ا شیها و مقررات خوارزش  ش،ینش،گرایب ی دارا یتمدن هاار جامعااه واز آنجا که  

 لهیوس به رفتار و عملکرد فرد ییو از سو  شوندیشناخته م  هایونادرست هایسنجش درست زانیو م اریمع  ییساااو

 یفرهنگ و سنن مل مجموعه ان ی. ااردیگیشود و بر اساس آنها ماورد قاضاوت قارار مایم دهیسنج  ارهایمع  ن یا

رساد و فرد یبه ارماان م گریبه نسال د یاز نسال  که برخودار اسات یاز چنان عمق و ارج و اصاالت و قداسات یو مذهب

حضور دارند وآماده هستند تا او را بر اساس طرح  هاشهیو اند  هاارزش مجموعااه ن یبه جهان نگشوده، ا دهیهنوز د

 .خواهند، بسازند یاو را آن گونه که م تیداده و شخص شکل شیو مدل و برنامه خو

مدنظر اسات. تحرک و پویایی هر مکتب  ن ید ی هاو برآمده از آموزه ینید ام یپ  هدف ارساال ،پاک ی مجاز ی فضاادر 

اعتقادی آن دانساات. محتوای پیام، مبانی و معانی  -ای را باید برخاسااته از متن پیام و محتوای فکری و اندیشااه

باشاد یا اخالقی و یا احکام و دساتورات. هر چه  شاتهکند خواه اشااره به بعد اعتقادی داموجود در آن را بیان می

تری خواهد داشت. برای های متنوع و پرمحتواتااری برخوردار باشد پیام ز محتااوای غناایای امکتااب و اندیااشه

ای از عالم قباال از تولااد تااا آخاارت و معااانی بلناادی چااون اا  و های دینی، گسترهمثال در مکتب اسالم پیام 

 شود.و بهشت و جهنم و اخالق و عدالت و... را شامل می  همالئک

 فضای مجازی پاکهای تحقق  عرصه 1-3

کنند که به عنوان فضااای مجازی پاک، فراتر از یک امر بساایط بوده و اجزات مختلفی در تحقق آن، ایفای نقش می

دهی به سااز مطرح اسات. این عناصار در ساه بخش تولید، توزیع و مصارف که ساه عرصاه اصالی در شاکلعناصار فضاا

 د.گیرهای فضای مجازی است مورد بررسی قرار میفعالیت
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 تولید .1

 زانیم ن یا لی. دلرودیبه شاامار مدر عرصااه فضااای مجازی موارد   ن یتری و راارور ن یتراز مهم یکیمحتوا  دیتول

کردن بردن و اساتفادهمنظور بهرهها بهاسات که سااعت  یونیلیموراوع، مخاطبان و کاربران م ن یدر رابطه با ا  تیاهم

 .کنندیمراجعه م ی مجاز ی به فضا ییمحتوا داتیتول ن یاز ا

 زانیدر م تواندیم زیامر ن ن یمناساب محتواسات که ا دیتول  ازمندین تیادامه فعال ی برا ی و شابکه مجاز تیهر ساا

توجه  یمهم و اصاول یبه نکات  ساتیبایم یینمودن هر نوع محتوا دیباشاد؛ اما در تول  رگذاریموراوع تأث ن یا  تیاهم

 مختلف در جامعه برخوردار است.  ی قشرها ی برا ی ادیز  تیاز اهم  تیفیمناسب و باک ییکردن محتوا دیتول .نمود

خبرگزاری علم  گو باودر گفت  ،محمد علی اخوان فالحتکار فعال فضاای مجازی و مدیر مسالول رساانه خبری بامردم 

های اجرایی ذیربط تصاری  کرد: دساتگاه ساوی  از اجتماعی های شابکه محتوای  مدیریت لزوم  به  اشااره با و فناوری 

ساازی محتوای تدوین قوانین موثر و رامانت اجرای مناساب برای آن از راروریات غیر قابل انکار به منظور بهینه

 منتشر شده در فضای مجازیست.

منظور بسااط فرهنگ ایرانی اسااالمی و  لی بههای اجتماعی ماندازی شاابکهاخوان فالحتکار با تأکید بر اهمیت راه

جلوگیری از تاثیرات منفی اشااعه محتوای بیگانه و مخرب در کشاور گفت: شابکه های مجازی که خواساتگاه آنها 

دنیای غرب بوده، امروز به یکی از پر کاربردترین ابزارهای تولید و انتشاار محتوا در کشاور تبدیل شاده و به آساانی 

 خود را بر طرز فکر، اندیشه ها و سبک زندگی جامعه ایرانی گشوده است.راه نفوذ و تسلط 

قابل   یاجتماع  ی هاو شبکه تینوع محتوا در اکثر بسترها اعم از سا ن یاست. ا یمتن ی نوع محتوا، محتوا ن یتریاصل

شاود یم دیتول زنی …و  یصاوت ،ی ریتصاو  ،ییدئویو ی محتوا ،یمتن ی محتوا دیعالوه بر تول اساتفاده و انتشاار اسات.

 م،یکن  ی بنددساته ی گریمحتوا را از منظر د میبخواه  گرموارد اساتفاده خودشاان هساتند. ا ی ها داراکه هرکدام از آن

 .کرد  ی بندتوان آن را بر اساس نوع استفاده دستهیم

های دیگر الزم اسات به مؤلفه جذب نظر مخاطبان ی روز براجذاب و به میاساتفاده از مفاهدر تولید محتوا عالوه بر 

های های اصالی در تولید محتوا در عرصاه فضاای مجازی، اساتفاده از مؤلفهنیز توجه ویژه شاود. از جمله این مؤلفه

 اسالمی است. قدرت نرم جمهوری 

الملل  ن ین نظام بکال ی هااساتیها و سا یخط مشا  ن ییدر تع  رانیا یاساالمی جمهور ی راهبرد تیکه موقع   ییاز آنجا

است،  دهیبه اثبات رس  انهیتحوالت و روابط حاکم بر منطقه خاورم تیریانکار آن در مد رقابلیشده و نقش غ تیتثب

 اتیاز رارور ی مجاز ی فضاا ژهیها به وبخشو گساترش آن در همه ساطوح و  یاساالم یرانیفرهنگ ا تیلذا تقو

 .شودیدار کشور محسوب م  تیاولو

از آن  دیمف  ی برداربهره ی هدفمند برا  ی گذاراساتیبدون سا  ی مجاز ی فضاا یداخل ی محتوا دیبرابر شادن تول ن یچند

در داخال کشااور  ی مجاازی فضااا  ی کاارکردهاا یکاه ناه تنهاا از ارزش واقع  سااتیامر ن،یمتنوع مخااطب ی هاادر گروه

آموزنده  ریمطالب غ عات،یو شاا  بینشار اکاذ قیاز طر یاجتماع  ی هابیگساترش انواع آسا  ی کاهد بلکه راه را برایم

 .دیگشایآزار دهنده و ... م ااتیهنجار، تبل ریو ماا

 وریدر شاهر ی مجاز ی فضاا یعال ی شاورا ی جمهور و اعضااسیرئ داری( در دی)مد تله العال  ی اخامنها تیحضارت آ

 ی مجاز ی آگاهانه، مسالوالنه و مقتدرانه در خصاوف فضاا  ی گذاراساتیسا  یشاورا را مرکز اصال ن ی، ا1394ساال  

با  دیکردند: »با دیتأک ی مجاز ی فضاا  ریظنیو ب میعظ دهیخواندند و با اشااره به گساترش روزافزون و پرسارعت پد

و هماهنگ و بدون  دهیو اقدامات سانج  یصاح  ی گذاراساتیجوان کشاور و با سا  ی ها و اساتعدادهاییاساتفاده از توانا

http://gilan.stnews.ir/
http://gilan.stnews.ir/
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 دیو تول  رگذاریو حضاور فعال و تأث  ،ی مجاز ی از دسات دادن زمان به سامت خروج از حالت انفعال در عرصاه فضاا

 .«میحرکت کن بمتقن و جذا یاسالم ی محتوا

های اصالی در عرصاه تولید کاربسات قدرت نرم ج.ا.ا در این بخش اسات که الزم اسات در این  بنابراین یکی از مؤلفه

کنندگان محتوا برای فضاای مجازی توجه ویژه داشاته و از ترفیت قدرت نرم کشاور که امروزه آوازه تولید عرصاه

 جهانی به خود گرفته است، استفاده الزم را ببرند.

 توزیع .2

یکی از ابعاد دیگر فضاای مجازی عرصاه توزیع اسات که بنا به وساعت زیاد آن و دامنه دساترسای فوق العاده، الزم 

 تای ایجاد فضای مجازی پاک در این بخش اقداماتی صورت گیرد.است در راس

تواند تولید و ایجاد یک فضاای مناساب و امن در دنیای مجازی یکی از اقدامات اصالی در این بخش اسات که می

مجازی پاک در عرصاه توزیع مؤثر باشاد. خلق فضاایی گیری فضاای های آن بوده و در شاکلموجب کاهش آسایب

های بین المللی را داشته باشد که جامعه از آن به عنوان بستری فرهنگ بومی که قابلیت رقابت در عرصهمنطبق بر 

ساالم بتواد اساتفاده کند. از دیگر اقدامات مؤثر در این بخش اساتفاده از ترفیت بسایج در انتشاار و توزیع محتوا 

دهی بسایج ساایبری در این بخش اقدامات لباشاد که با توجه به ترفیت نیروی انساانی اساتثنائی بسایج با شاکمی

 خوبی انجام داد.

 مصرف .3

اند و با معضاالت  شاده ینترنتیا ادیدچار اعت ونیلیم 5تا  2 کایدر امر نترنتیکننده از ااساتفاده ونیلیم 47 انیاز م

 (شناسی اجتماعی/ انتشارات رشد و توسعه، آسیب1390ابوالقاسم/   )اکبری، هستند. ریگ بانیگر ی ادیز

های زیادی در پی آن برای افراد مختلف در ساطوح؛ فردی، با توجه به روند مصارف در حوزه فضاای مجازی آسایب

اختالل  توان به اعتیااد به اینترنت، بحران هویت وخانوادگی، ملی و جهاانی را به دنباال دارد که از مهمترین آنهاا می

 ی انزوا ،  هاشاکاف نسال،  گساترش ارتباطات نامتعارفها،  یی، تعارض ارزشزداتیو شاخصا  تیشاخصا   ی ریگدر شاکل

های اساتفاده از فضاای  توان اشااره کرد که در ین بخش الزم اسات با این آسایبهای جسامی میو آسایب  یاجتماع

 است مقابله شود.مجازی که امروزه دامن بسیاری از افراد و خانواده ها را گرفته  

گیری فضاای مجازی پاک، عرصاه مصارف در این حوزه اسات که باید مورد یکی از بساترهای اصالی برای فضاای شاکل

 های اصلی فضای مجازی پاک در این عرصه به تهور برسد.واکاوی قرار گیرد و مؤلفه

اسات که  ی مجاز ی مشاترک، فضاا یاز زندگ یتیو اصاوال  نارراا  یدر بروز مشاکالت خانوادگ یاصال  ی هانهیاز زم یکی

مشاترک را به   ی هایتا ساط  توقع و ارراات از زندگ دهیبوجود آمده و باعخ آن گرد  ی ارساانه داتیتول ریتحت تأث

انتشاارات  /یاجتماع یشاناسا   بی. آسا 1390 /نایم  ،ی ابوالقاسام؛ اکبر ،ی اکبر ).نسال جوان باال ببرد انیخصاوف در م

 ( رشد و توسعه

ها و تهدیدهای این محیط، باید با اقداماتی مجازی . مصاون ماندن از آسایبهای فضاای مندی از فرصاتبرای بهره

های سالبی و کوتاه مدت، بساتری را فراهم آورد تا زدگی و ارائه دساتورالعملایجابی و بلند مدت، و فارغ از شاتاب

ها و پتانسایل این فضاا در حوزه دون احسااس محدودیت عامدانه و قهری، از فرصاتکاربران فضاای مجازی، بتوانند ب

 مند شوند.مصرف بهره

های اجتماعی مجازی و ساازی اساتفاده از شابکهمدیریت اساتفاده از فضاای مجازی، ارتقات ساواد مجازی، فرهنگ

 اشد.تواند در بهبود کیفیت استفاده از تکنولوژی مؤثر بحضور در فضای مجازی می
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ساازی اساتفاده از مجازی پاک در عرصاه مصارف الزم اسات میزان آموزش، آگاهی جامعه، فرهنگبرای ایجاد فضاای 

ای بر افارد های رایانههای فضااای مجازی و بازی فضااای مجازی و نحوه مواجهه با فضااای مجازی در میزان آساایب

ای متناساب با فرهنگ و تاری  کشاور، تولید انههای رایمجازی، تولید بازی ساازی فضاای جامعه مؤثر باشاد. بومی

های اجتماعی بومی شاده، آموزش، ارتقات محتوای دیجیتال، حضاور افراد آگاه در فضاای مجازی، ایجا تنوع در شابکه

ساازی از جمله راهکارهایی اسات مجازی، ارتقات ساوادمجازی و فرهنگساط  آگاهی و دانش افراد نسابت به فضاای 

مجازی در عرصاه مصارف را از حالت تهدید به فرصات تبدیل کرده و موجب رشاد و ارتقات آن  تواند فضاای که می

 شود.

 عناصر فضای مجازی پاک  4-1

 چارچوب و ارکان اصلی فضای مجازی متشکل از چهار عنصر: گیرنده، فرستنده، محتوای پیام و ابزار است.   

 گیرنده(مخاطب)پیام -1

و پاساا  مطلوب او  ردیگیمورد هدف قرار م ام یشااود که از طرف فرسااتنده پیاطالق م یگروه ایبه فرد  رندهیگ 

ها مربوط به تیا فعاال شااتریو ب سااتیفعاال ن رندهیامر گ ی کناد. اگر چه در ابتادایم ن ییاثربخش ارتبااط را تع  زانیم

خواست   از،یگردد. نیبر م رندهیو درک آن به گ  افتیانتقال و در گام از کار ارتباط در هن  یمیشاود. اما نیفرساتنده م

 ام یو درک پ  افتینسابت به در ی ارندهی. اگر گدیآیحسااب مکننده اثربخش ارتباط به ن ییعامل تع  رندهیو توجه گ

 ماند.یارتباط مختل م ی توجه کند، برقرا ام یعمد نخواهد به پ ی از رو اینکند و   ازیاحساس ن

 گذارترین عنصار در رسایدن به هدف تبلیااا ،و تأثر ترین شاویم که مهممتوجه میبا نگاه رویکرد معطوف به هدف 

در نتیجه، تبلی  و   .گیاااردمخاطبی نباشاد که پیام را دریافت کند، ارتباطی صاورت نمااایمخاطب اسات. »اگر 

از نظر میزان  کننادگاان پیاام و مخااطباان خود راورااعیات دریاافات. بناابراین پیاامرسااانی معنی پیادا نخواهاد کرد

، 1374محسن/  دان،خن.« )او را بشناسد تحصیالت، میزان درآمد، سن، دین، جنسیت و موقعیت اجتماعی حاکم بر

 (و دانش ارتباطات اجتماعی/ سازمان تبلیاات اسالمی تبلی  اسالمی

خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، پایگااااه  الزم است، مخاطب از نظر  ،خاساااتگاه مخاطباااانبنا به تفاوت 

لحاظ رشد فکااری   تاریخی، جنسی، سنی، قرار داشتن در چه سطحی از  جارافیااایی، حافظااه  اجتماااعی، منطقااه

در انتقال پیام مورد توجه قرار گیرد. از ساوی دیگر الزم اسات مخاطب از منظر سابک زندگی نیز  و فرهنگااای و...

است که باید در تبلیاا  ملحااوظ   هااا از امااور مهماای»ذو مراتب دیدن انسانمورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین  

 ( ، انسان مدرن و تبلی  دین/ معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم1385ررا/   باشاد« )حااجی اباراهیم،

 بنابراین امور مهمی که در گیرنده پیام الزم است مورد توجه قرار گیرد، عبارت است:

 ها،ذومراتب بودن انسان .1

 ها،ترفیت و سطوح متفاوت انسان .2

 سنجش و توجه به نیاز مخاطب، .3

 شناخت سط  مخاطب،  .4

گرایانه به مخاطب بوده و در آن مخاطب بااه دیدی واقع ایاان نگاااه در واقااعشتن مخاطب. لزوم فعال پندا .5

که در آیات قرآن و سیره معصومین نیز به آنها  شود.مختار دانسته می شااعور وعنااوان موجااودی ذی 

 اشاره شده است.
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آزار بی. )اسااس آنارساال پیام بر  محتاااوا و شاااایوه و تنظیممخاطاااب و نیازهاااای وی لزوم شاناخت   .6

 (زکات علمانتشارات   /انقالب فرهنگی و تبلیای ،1377م/شیرازی، عبدالکری

 منبع ایفرستنده  -2

باشاد  یسا یممکن اسات رئ ام یساازمان فرساتنده پ کیاسات. در    یارتباط انیمنبع اطالعات، آغازگر جر ایفرساتنده 

، یا کند میخود تسل سیرا به رئ یخواهد گزارشیکه م یمرئوس ایدستانش ابالغ کند  ریبه ز ی خواهد دستور یکه م

 یک مبلای باشد که درصدد تبلی  دین اسالم است.

 

 هایی است که برخی از آنها عبارت است از:فرستنده پیام دارای ویژگی

 اهمیت و ارزش دادن به کار خود، .1

 ریزی،برنامهداشتن دانش، مهارت و   .2

 بینانه به کار و عدم غفلت از اهمیت کار خود،عدم نگاه ساده .3

 ایمان به هدف، .4

 عدم هراس از شرایط، .5

 عدم سستی در کار، .6

 بیآساا ، 1389علی/  اقلیادی نژاد،  ر.ک.توان اشاااره کرد.)عادم همراهی باا صاااحباان ثروت و قادرت، می .7

 (فصلنامه معرفت /ینید  یکالن تبل تیریدر مد یشناس

 امیپ -3

پیام عبارت اسات از مجموعاه الفااظ، لااات،  همچنین  .دیآیاست که توسط فرستنده به رمز در م ی زیآن چ ام یپ

دهنده قصاد دارد، رامن ارائه آن، آنچه را در نظر دارد، بیان کند. هر کلماااات، حرکات، اصاوات و اشاکال که پیام 

پیامی دارند و برآنند کاااه پیاااام آناااان آن چناااان کاااه هست به وسیله مخاطب یا دهنده، کدام از افراد پیام 

 ) های تعمیق بینش سیاسی/ سروش، شیوه1368محمدحسن/   ) زورق، .مخاطبین أخذ گردد

و   تحرک و پویایی هر مکتبهای دین مدنظر اسات. در فضاای مجازی پاک مراد از پیام، پیام دینی و برآمده از آموزه

پیام، مبانی و معانی موجود  اعتقادی آن دانسات. محتوای  -ای را باید برخاساته از متن پیام و محتوای فکری اندیشاه

یا اخالقی و یا احکام و دساتورات. هر چه مکتاااب و   شاته باشادکند خواه اشااره به بعد اعتقادی دادر آن را بیان می

تری خواهد داشت. برای مثال در های متنوع و پرمحتوابرخوردار باشد پیام  تااری ای از محتااوای غناایاندیااشه

ه و مالئک ای از عالم قباال از تولااد تااا آخاارت و معااانی بلناادی چااون اا  وهای دینی، گسترهپیام  مکتب اسالم 

 .شودبهشت و جهنم و اخالق و عدالت و... را شامل می

اینکه با نام خدا شاروع شاود، متصال به  بر اسااس آیات قرآن، پیام تبلیای باید صافات و آدابی داشاته باشااااد و آن

 و دلپسند باشد، هدایتگر باشد، فرقان باشد، نیکو باشد، ماستدل وحی و همراه با آیات قرآن باشد، حق باشد، پاک

 کننده باشد، با تکلف و تقلید نباشد، جامع و متنوعکننده و تشویقترغیب  سنجیده باشد، شاده وباشاد، حاساب

مقتضای زمان حال  کننده باشد، صری  باشد، مطابق با فهم ماااردم و مناساااب بااااباشد، هشداردهنده و موعظه

مختصار و مفید باشاد، همراه با تکرار و  باشاد، نااارم وباشاد، متناساب با سان گوینده باشاد، سااده و شایوا و رساا  

، 1372محسن/  قرائتی،. )همراه با آهنگ و حرکات مناسب باشد هماهنگ بوده اما به صورت تدریجی بیان شاااود،

 (قرآن و تبلی / وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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داشته باشد تا تأثیر مورد نظر ما را  اییهاا آمیااز: پیااام بایااد ویژگاایهای پیام دینی و شرایط پیام موفقیتویژگی

 : مثال .  بر مخاطب داشته باشد

 . پیام باید برای شنوندگان رروری و حیاتی باشد .1

 با موازین عقل و منطق زمان و نیازهای مخاطبان . سازگار باشد .2

معنوی نیز مادی و  در عین پربار بودن باید با احسااساات عالی بشار و حوائج عینی، فردی، اجتماااااعی، .3

 . همراهی نماید

یک امر تحمیلی خواهد  پیام باید از نظر اسالم و قرآن صحی  بوده و با موازین آن منطبق باشااد و گرنااه .4

رسالت تبلی ، در مجموعه ، 1379محمدباقر/  شریعتی سااابزواری،. )بود و تأثیر دیرپایی نخواهد گذاشت

 (تبلیاات اسالمیدفتر  /آموزش در تبلی  دین  مقااالت هماایش نقاش

 اند؛ بیان کرده ،موفقیت یک پیام چهار شرط را برای  )ره( نیز شهید مطهری 

 حقانیت آن پیام است.قدرت محتوا و به تعبیر قرآن .1

 و شرط سوم،به کار بستن متد و روش و اسلوب صحی  پیامرسانی .2

 تفریطاستفاده کردن از وسایل و امکانات به صورت مشروع یا پرهیز از افراط و .3

، گفتارهای معنوی/ انتشارات 1375مرتضی/  مطهااری،. )لیاقت و شخصیت شخص پیااامرسااان اساات .4

 (صدرا

 یکانال ارتباطابزار یا  -4

نام دارد. کانال   یشود کانال ارتباطیانتقال داده م رندهیآن از فرستنده به گ لهیبه وس ام یاست که پ یراه ای لهیوس 

گردد. یآن بر م ریمکاتبات و نظا ،ی کردن حضاورمانند تلفن، صاحبت ام یامکانات انتقال پ ایبه ابزار  شاتریب  یارتباط

 ای  لهیرابطه هر وسا  ن یخاف خود برخوردار اسات. در ا تیاز اهم ام یانتقال پ ی برارساانه درسات    ایانتخاب کانال  

 یمناسب  لهیانتقال دهد، وس رندهیرا به طور اثربخش به گ ام یکند و بتواند پ ی شتریکمک ب ام یکه به انتقال پ ییمجرا

 است.

توان کمک گرفت کاه ماورد تاصویب شرع و امضای شارع مقدس برای ترویج و تبلی  اسالم صرفا  از ابزارهایی می

در تبلی  اساالم محور نبوده توان باطل را به کاااار گرفت و ابزار باطل هرگز باشاد و بنابراین برای پیشابرد حق، نمی

 ) ، پژوهشی در تبلی / سازمان تبلیاات اسالمی1371محمدتقی/   رهبر،. )است

فرمایند: »اولین شارط رسااندن یک پیاااام الهااای ایااان اسات که از هر گونه باره میشاهید مطهری نیز در این 

رسااانده بشود و برای این که هدف مقدس است توان استفاده کرد یعنی برای این که پیااام الهاای ای نمیوسیله

خواهد نباید انسان این جور خیال بکند که از هر وساایله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده بکنیم، می

گویند »الاایات تبر ِّر المبادی :« یعنی نتیجه ها مقدمات را تجاااویز این وسایله مشاروع باشاد و یا نامشاروع. می

همین قدر که هدف، هدف درستی بود دیگر به مقدمه نگاااه نکاان. چنااین اصاالی مطاارود است. ما  . کنناادماای

توانیم اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس گام برداریم از یک وسایله مقدس و حاااداقل از یک وسایله مشاروع می

 (، گفتارهای معنوی/ انتشارات صدرا1375مرتضی/  مطهاری،.« )استفاده بکنیم

آور است اده از ابزار برای آینده اسالم هیچگوناااه محااادودیتی وراااع ناااشده است و آنچه محدودیتدر استف

مشی استفاده از ابزارهاست که شاایوه و روش تبلی  باید از نظر فرهنگ اسالمی مشروع و مقبول استراتژی و خط

المی؛ اباازاری کااه قاادرت باشااد. همچنااین باار اساااس منطق حق بودن و باطل نبودن اباازار در تفکاار اساا 
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، مجتبی/ . )صامدی جایگاهی ندارد منطق کندندازد و او را دساتخوش احسااس بیاتاااشاخیص مخاطب را از کار بی

 (های نوین/ مجله نامه فرهنگ و ارتباطات، تبلی  اسالمی در عصر رسانه1388

له در همه جا و برای هر مخاطبی همچنین شهید مطهری به نکته بسیار مهمی اشاره دارند و آن اینکه یااک وساای

خوب نیست و بنا به شاارایط بایااد از وسااایل متفاااوتی استفاده شود. »یک چیز در یک جا وسیله هدایت است و 

بسا همان چیز در جای دیگاار وسیله گمراهی و راللت باشد... یک کتاب در یک زمااان متناسااب ذوق عااصر و 

له هدایت مردم بوده است و همااان کتاااب در زمااان دیگر اسباب راللت ذوق زمان و سط  فکر زمان بوده و وسی

 (، گفتارهای معنوی/ انتشارات صدرا1375مرتضی/  مطهاری، .« )و گمراهی است

که امروزه نیز نظر _در اساتفاده از فضاای مجازی نوین در تبلی  دین اساالم دو نظریه مطرح وجود دارد: گروه اول 

. این  توان از ایااان ابزار برای تبلی  اسالم استفاده کردمعتقدند میاین است که،   _ع شده،این گروه مورد قبول واق

های روز جهان گالیه دارند و معتقدند در دنیایی که از عدم اسااتفاده مبلاین اسااالمی از پیشاارفت نظریه و گروه

عقاید خود هستند مسلمین نیز باید از این ها و مکاتب فکری با اسااتفاده از ایاان ابزارهااا در حال گسترش گروه

های دینی را ندارند هشدار مجرا استفاده الزم را ببرنااد. گااروه دیگر نیز که معتقدند این ابزار توانایی انتقال پیام 

دهند کاه باا استفاده از این ابزار به دست خودمان، جامعه را به سمت جدایی از دین و یا حداقل تقلیال معنای می

های نوین/ مجله نامه ، تبلی  اساالمی در عصار رساانه1388، مجتبی/ صامدی . )بریمن در زندگی مسالمین میدی

 (فرهنگ و ارتباطات

 های مهم ابزار یا کانال ارتباطی عبارتند از:ویژگی

 متناسب با ذوق زمانه و سط  فکر مخاطب .1

 وسیله هدایت باشد نه وسیله راللت .2

 اسالمیمشروع و مقبول بودن در فرهنگ  .3

 منطق حق بودن و باطل نبودن ابازار در تفکار اساالمیمنطبق بر  .4

 توجه به شرایط زمانه و مخاطب در استفاده از ابزار .5

 عدم استفاده از ابزارهای گمراه کننده و رالل .6

 

 رانیا یاسالم یجمهورهای معرفتی قدرت نرم  مؤلفه -2

 تعریف قدرت نرم 2-1

 ، محمدرراامایلیمیالدی در نشاریه آتالنتیک مطرح نمود. ) 1990نای در ساال  مفهوم قدرت نرم را اولین بار جوزف  

 (الملل، قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران/ فصلنامه مطالعات روابط بین 1395مریم/  و مطیعی،

 ی ا گونه به گرانیاقناع و جذب د قیاز طر گرانید حاتیبه ترج یدهشاکل ییتوانا ی معناقدرت نرم، در اصاطالح به

به کار گرفته  عیتطم ایاجبار   ی جابه تیجذاب قیمطلوب از طر جیکساب نتا ی آشاکار، اما نامحساوس اسات که برا

کشاورها اثر خواهد گذاشات  گرید  ی رفتارها ای افعبر من م،یرمساتقیغ ی هاوهیابزارها و شا   ی ریکارگو با به شاودیم

پرفساور حمید موالنا در ساال از ساوی دیگر  (.، قدرت نرم/ انتشاارات دانشاگاه امام صاادق)ع(1387جوزف/  نای،)

 ناامحسااوس قادرت عنوان باا الملالبین   روابط در نو مرزهاای : گویادجهاانی می ارتبااطاات و اطالعاات در کتااب 1986
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اجتماعی نظام جمهوری اساالمی ایران/  ، منابع قدرت نرم، سارمایه  1387منوچهر/  محمدی،) اسات. شاده مطرح

 (فصلنامه پانزده خرداد

العملی برای جذب دیگران اسات. بنابراین، قدرت نرم، کساب اهداف تنظیم دساتور با توجه به تعریف نای، قدرت نرم 

 ، قدرت نرم/ انتشاارات1387جوزف/  نای،)  .از طریق جذب کردن اسات، نه از طریق اجبار، زور و پاداش  نظر مورد

های ساایاساای و بردارنده سااه مؤلفه فرهنگ، ارزشاز نظر نای، منابع قدرت نرم، در  (دانشااگاه امام صااادق)ع(

 (، قدرت نرم/ انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(1387جوزف/  نای،)  .های سیاست خارجی استمطلوب

، قدرت نرم در 1389حساین/  )پوراحمدی، .شاودنرم نام برده میترین منبع قدرت امروزه، از فرهنگ به منزله مهم

نامند، بر ای و عقیدتی می( قدرت نرم که گاهی آن را قدرت هنجاری، انگارهجمهوری اساالمی ایران/ بوساتان کتاب

، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای 1389زینب/   )اصاریان کاری،  .ها تکیه داردفرهنگ و ارزش

الملل از آن با عنوان قدرت نرم ( فرهنگ که در قاموس و عرف بین ارشاد دانشاگاه شاهید بهشاتینامه  میانه/ پایان

دهنده ذهن و ( جهت، قدرت نرم در جمهوری اسالمی ایران/ بوستان کتاب1389حسین/  پوراحمدی،)  ،شودیاد می

، )افتخاری  .کشاور اساتهای اجتماعی اسات. فرهنگ یک کشاور بیانگر شاخصایت و هویت یک رفتار، در همه حوزه

( ، قدرت نرم و سارمایه اجتماعی )مطالعه موردی بسایج(/ انتشاارات دانشاگاه امام صاادق)ع( 1387  /و همکاران اصاار

 )تاجیک، .گیردشود و یا مورد مخالفت قرار میتوان گفت، نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته یا بازتولید میمی

 (ماهنامه آئین  /است فرهنگییی و سی، جنبش دانشجو1386محمدررا/ 

تواند خارجی می و داخلی بعد در  کشاور یک  سایاسای مثبت  های ارزش نرم، قدرت  پردازنظریه نای، جوزف به باور

گو بودن به مردم، رعایت اخالق و اجرای عدالت، همگی قدرت نرم یک کشاور را افزایش دهد. در بعد داخلی، پاسا 

های مثبت یک حکومت اسات. در عرصاه خارجی، هر حکومتی که میزان تعامالت و مناساباتش در عرصاه از ارزش

ها را به حداقل برسااند و به معاهدات تر باشاد و اختالفو همگراتر های دیگر سانجیدهای با نهادالملل و منطقهبین 

یابد؛ زیرا موجب جلب اعتماد دیگران و نشاان دادن برآیند مثبت المللی پایبند باشاد، قدرت نرم آن افزایش میبین 

و  شاود و این امر امروزه در بعد سایاسات خارجی، منجر به جذب دیگران و افزایش قدرتاز چهره یک کشاور می

، قدرت نرم جمهوری اسااالمی ایران/ انتشااارات دانشااگاه امام 1389مهدی/   )بیکی، .شااودنفوذ یک کشااور می

 (صادق)ع(

، دیپلماسای عمومی 1388، ژان و هکاران/  )میلسان  .های کلیدی قدرت نرم اساتدیپلماسای عمومی، یکی از ابزار

( جذب قلوب و افکار، در این نوع دیپلماسی م صادق)ع(الملل/ انتشارات دانشگاه امانوین، قدرت نرم در روابط بین 

، جمهوری اسالمی ایران و قدرت نرم/ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 1387محمودررا/  پژوه،مشهود است )گلشن 

رو، امروزه بیشااتر (؛ زیرا تالش بر این اساات که دیپلماساای، همراه با اخالق مورد توجه قرار گیرد. از این اسااالمی

 .کوشند در دیپلماسی و روابط بین کشورها، خود را اخالقی نشان دهندمیکشورها  

دهند و با از آنجا که فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در بسایاری از موارد، رامیر ناخودآگاه مخاطبان را هدف قرار می

های شایع در سیاست ابزارگذارد، در مقایسه با سایر های عمیق اذهان تأثیر میلطافت و ترافت غیرمشهود، بر الیه

گاذارد. در این  هاای زیرین جوامع تاأثیر میخاارجی، دیپلمااساای فرهنگی یاا عمومی باا سااهولات بیشااتری بر الیاه

شاود. با توجه به اینکه در قدرت نرم، توأم دیپلماسای، فرصات بهتری برای حضاور جدی بازیگران غیردولتی مهیا می

کوشاند خود را بدان متصاف ساازند، این نوع دیپلماسای، ت و کشاورها میسااختن دیپلماسای با اخالق یک امتیاز اسا 

، دیپلماسای فرهنگی و جایگاه آن در سایاسات خارجی 1382محمدحسان/   تر اسات )خانی،پذیرتر و انعطافاخالقی

 .(کشورها/ فصلنامه دانش سیاسی
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فطرت انساانی اسات. در قدرت نرم این  قدرت نرم در مکتب جمهوری اساالمی ایران برگرفته از اساالم و با ابتنات بر 

مکتب انساان با تکیه بر قدرت الهی قدم در آساتان ایجاد فضاای اساالمی گذاشاته و با مدیریت حب و بام در مسایر 

دهد و در این مسایر با تمام قوا از همه جوانب قدرت نرم تحقق جامعه اساالمی همه جانبه به حرکت خود ادامه می

 گیرد.میخود در بعد معرفتی بهره 

گیرد و چون قدرت اسات وامدار سایاسات اسات و بنابراین قدرت نرم از آنجا که نرم اسات روح خود را از فرهنگ می

سارپرسات ترجمانی برای فرهنگ سایاسای اسات. سارمایه آن اقناع و جلب و جذب قلوب و اعتماد آنها اسات. )

گیری تمدن اساالمی/ مرکز ی ایران بر شاکل، بررسای تاثیر قدرت نرم جمهوری اساالم1391 سایدابراهیم/ ساادات،

هاایی اساات کاه جوزف ناای باه برخی از ( قادرت نرم دارای ویژگیمطاالعاات راهبردی شااواری عاالی انقالب فرهنگی

 ها اشاره کرده است که عبارت است از:آن

 . سنتی بودن. قدرت نرم هر کشوری بر آمده از یک دوره ی تاریخی طوالنی مدت است.1

روزآمد بودن. قدرت نرم که یک قدرت غیر قابل لمس اسات تنها زمانی که همساو با جریان اصالی زمانه   . قابلیت2

باشاد توساعه خواهد یافت. به خصاوف در جامعه ی مدرن، قدرت رابطه ی نزدیکی با پیشارفت فناورانه و علمی 

 جامعه ی اطالعاتی و اقتصاد دانش پایه دارد.

 یادی برای رقابت و گسترش دارد.. گستردگی. قدرت نرم توانایی ز3

 . قابلیت تاییر. قدرت نرم یک موجودیت ایستا نبوده؛ بلکه یک فرآیند پویا است.4

ها برای رسیدن به یک قدرت ملی فراگیر باید همزمان که در جهت . وابستگی به قدرت سخت. به طوری که دولت5

، بررساای تااثیر قادرت نرم جمهوری 1396زهرا/ ی،عبااد بهرام و  ،ینوزانافزایش توان ماادی خود نیز اقادام کنناد. )

 (اسالمی ایران بر اهداف و منافع راهبردی آمریکا در عراق نوین/ دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

 های معرفتی قدرت نرممؤلفه 2-2

افاانساتان تا فلساطین، از در جهان امروز آثار قدرت فرهنگی و سایاسای انقالب اساالمی ایران از عراق تا لبنان، از 

پاکساتان تا منتهی الیه آسایای جنوب شارقی)مالزی و اندونزی(، از یمن و ساودان، از ترکیه تا الجزایر، از خلیج 

فارس تا مصر، از قفقاز تا آسیای میانه، از آذرباییجان تا تاجیکستان، از آسیا تا آفریقا و از آفریقا تا آمریکای التین 

کننده قدرت نرم جمهوری مالی و اروپا مشهود و عیان است. برخی از ابعاد تأثیرگذار و تعیین و حتی در آمریکای ش

اناد از: داشااتن رسااالات و پیاامی جهاان شاامول و بهره منادی از جاایگااهی ژئوپولتیاک . اسااالمی ایران عباارت

وأم با معنویت و صال  ژئواساتراتژیک، موفقیت در ارتقای اندیشاه دینی و معنویت و اخالق، مطرح سااختن عدالت ت

ساتیزی، نفی تلم و حمایت از مظلوم در اصاول سایاسات خارجی خود، تالش در جهت توأم با عدالت، تأکید بر سالطه

مندی از جایگاه رهبری بیداری اساالمی و اساالم سایاسای در بساتگی میان امت اساالمی، بهرهایجاد وحدت و هم

ای و محدود نگه داشاتن آن، ساازی و منطقهم در مقابل عربیجهانی ساازی مبارزه با صاهیونیسا  -جهان، اساالمی

گشااا در حل و فصاال تبدیل مقاومت به یک ارزش و اصاال در روابط بین الملل، ایفای نقش مثبت، سااازنده و راه

افزاری ای، الهام بخشای به جنبش های اساالمی و حمایت از آنها، توفیق در راه اندازی جنبش نرم های منطقهبحران

، انقالب اساالمی، بیداری اساالمی و 1392محمدباقر/ آوری و علمی. )خرمشااد،های فن لید علم و رشاد شااخصو تو

های ( یکی از مساائل اصالی، شاناساایی و اساتفاده مطلوب از داشاتهتمدن نوین اساالمی/ فصالنامه راهبرد فرهنگ

های قدرت نرم بر این اسااس، مؤلفهدهی به فضاای مجازی پاک اسات. دیروز و امروز در راساتای شاکل گیری و شاکل

 شود.های معرفتی ارائه میجمهوری اسالمی ایران در راستای ایجاد فضای مجازی پاک، در قالب مؤلفه
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دهی به باورهای مردم که برگرفته از منابع گیری و شااکلیکی از منابع قدرت نرم جمهوری اسااالمی ایران شااکل

الگوهای اجتماعی شاکل گرفته در جامعه، که از بساترهای تاریخی،  رها وها و هنجااساالمی بوده، اسات. این ارزش

 افتخاری،دهند. )شاوند، جوهره قدرت نرم را تشاکیل میاجتماعی، اقلیمی، سایاسای، اقتصاادی و فرهنگی ناشای می

 ( )مطالعات موردی بسیج(/ دانشگاه امام صادق)ع(، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی1387اصار و همکاران/  

 

 های معرفتی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:مولفه

 یخدامحور .  1

اتکاا بر قدرت الیزال الهی که به معناای پذیرش والیت، خواساات و قدرت خداوند اساات، باعخ تقویت قدرت نرم 

د اسات« خداوند در آیه که همه قدرت ها مخصاوف خداوندرساتی( »به165شاود: »أنن  الققوو ه ل ل ه  جنم یعا « )بقره: می

ل یاتن فنالل هو هوون القونل یُّ« )شاورا: دیگری می ( »آیا به راسات  غیر از خدا اولیای  گرفته 9فرمایند: »أنم  ات خنذووا م نق دوون ه  أنوق

ی جز نفساه و بالذات هی  قدرترو، آیات قرآن کریم و روایات، فیاند؟ در حال  که ول  مردم، تنها خداسات«. از این 

خدا را به رسامیت نمی شاناساند؛ زیرا انتشاار قدرت و اقتدار در اساالم، از رأس به ذیل اسات؛ یعنی اقتدار اصالی از 

، اشااراتی 1378شاهریار/   دانند )زرشاناس،های مادِّی که حاکمیت را اصاالتا  از آن بشار میخداسات؛ بر خالف دیدگاه

 .(هاندرباره لیبرالیسم در ایران/ سازمان انتشارات کی

رو در فرهناگ ایرانیاان، دانناد. از این ترین نمااد ملی و مذهبی خود میایرانیاان نیز تکیاه بر قدرت الیزال الهی را مهم

ای که آنها به هنگام ورود اسالم، پیرو دین زرتشت، و معتقد به خدای یگانه گونهمحوری جایگاه خاصی دارد؛ بهخدا

الم تا به حال، با تکیه بر دو پشاتوانه مساتحکم، یعنی ملیت و تدین، که در رأس بودند. ایرانیان از دوران قبل از اسا 

 .(315: 1378پژوه، وجود آورند )گلشن ساز را در نظام و جامعه خویش بهاند عوامل اتحادآن توحید است، توانسته

وحیدی ایجاد کرد، حاکمیت های تانقالب اسالمی ایران با حرکتی که برای خدا و با هدف اجرای احکام الهی و ارزش

های خود به منزله یک اصال پذیرفت و از آن به مثابه محرک برای رسایدن به هدف مطلق خداوند را در تمام برنامه

استفاده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مواردی بیان شده که بیانگر پذیرش حاکمیت مطلق خداوند 

های رو، همه ساایاسااتم در برابر امر خداوند را واجب کرده اساات. از این هاساات و لزوم تساالیبر جهان و انسااان

نیز بر این موراوع  2در اصال  2و  1و بند  56جمهوری اساالمی ایران مبتنی بر حاکمیت خدا بر هساتی اسات. اصال 

 .کندداللت می

 های اسالمی. فرهنگ و ارزش2

های منبعخ از فرهنگ یک جامعه اساات، از زیرساااختهای فرهنگی که شااکل دهنده فرهنگ آن جامعه و ارزش

های مختلف حیات و زیست فردی و اجتماعی زندگی متجلی گیرد و در عرصهبینی انسانها نشأت میفکری و جهان

شاود. جریان فرهنگ اساالم به عنوان مکتب جامعی که فرافرهنگی و پیشاتازی آن از مسالمات تاری  بشاری می

های متعالی فرهنگی اساالم که به برکت رای تحقق فضاای مجازی پاک اسات. ارزشاسات مهمترین بساتر سااز ب

انقالب اساالمی ایجاد و تعمیق گردیده اسات به عنوان یکی از منابع معرفتی قدرت نرم جمهوری اساالمی ایران در 

گیری تمدن ، بررسی تاثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران بر شکل1391 سیدابراهیم/ سرپرست سادات،راستای)

( رساایدن به فضااای مجازی پاک و سااالم عمل اسااالمی/ مرکز مطالعات راهبردی شااواری عالی انقالب فرهنگی

 نماید. می
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 . فرهنگ اصیل ایرانی3

مندترین کشاورهاسات. فرهنگ ایران که جمهوری اساالمی ایران به لحاظ دارا بودن پیشاینه فرهنگی، یکی از قدرت

. های مردم علیه فرهنگ وارداتی غرب را دارد داشاتن مذهب تشایع توان بسایج توده  مبتنی بر اساالم ناب اسات، با

درخشاش انقالب اساالمی ایران که در قالب یک حرکت مردمی   (، جنگ نرم/ سااحل اندیشاه1388داود/   )رنجبران،

یداری اسالمی، دهی تحرکات و بهای فرهنگی مبتنی بر اسالم پیروز شد، نقطه عطفی را در جهتو با تکیه بر ارزش

الملل/ دانشاگاه امام گرایی در نظام بین ، اساالم 1389رراا و دیگران/   )سایمبر، .با الگوساازی موفق نمایان سااخت

 .(صادق)ع(

 های انقالبی. اصول و آرمان4

با تهور انقالب اساالمی به عنوان بزرگترین انقالب معاصار به مطالبات ملت ایران پاسا  درخوری داده شاد. که به 

نوعی این انقالب به مطالبات مردم در حوزه های مختلفی همچون آزادی طلبی، امنیت خواهی، نفی اساتبداد، دفع 

اساتعمار و طلب اساتقالل پاسا  قاطعی داد. و این امور از مهمترین اهداف سایاسای این انقالب بود که به آنها در 

سایاسای هساتند که برای جمهوری اساالمی قدرت   های ای از ارزشها مجموعهساایه این انقالب رساید. این خواسات

قاابال توجهی را بوجود آورده اساات. و هماان قادرت، امکاان تاأساایس و تهور قادرت در فضااای مجاازی را، فراهم 

 آورد.می

 طلبیو شهادت ، ایثار فرهنگ مقاومت.  5

ه حضاورشاان برای شاود؛ عناصاری کسااز مسالمانان یافت می)مقاومت و شاهادت(، تنها در منظومه فکری و هویت

باوری مسالمانان و ترس و زبونی سااز، و بساترسااز اعتماد به نفس و خودهویت ایجاد فضاای مجازی پاک،فرهنگ و 

دشامنان اساالمی اسات. به عبارت دیگر، هرچه فراموشای جهاد و شاهادت در جامعه اساالمی موجب ذلِّت مسالمانان 

د و شاهادت، آفریننده قدرت نرم و بالندگی و بازدارندگی در شاود، به همان اندازه داشاتن روحیه جهاآن جامعه می

، منابع قدرت نرم، ساارمایه اجتماعی نظام جمهوری اسااالمی/  1387منوچهر/  مقابل دشاامنان اساات )محمدی،

 و  دارد کربال  در ریشه  که است طلبیشهادت شیعه سرخ »بال: گویدمی  بارهدراین  ویامافوک (.فصلنامه پانزده خرداد

، مبانی قدرت نرم جمهوری اساالم ایران/ فصالنامه مطالعات 1387ا / حجتایزدی،) اسات« کرده فناناپذیر را شایعه

 (بسیج

آید قدرت نرم در بین مساالمانان به شاامار می معرفتی ترین منابعطلبی به منزله یکی از اصاالیفرهنگ شااهادت

یه اجتماعی)مطالعه موردی بسایج(/ دانشاگاه امام ، قدرت نرم و سارما1389ناصار/ و شاعبانی، ، اصاار)افتخاری 

: اسات کرده  بیان شاهادت«  از پس و »شاهادت عنوان با خود معروف ساخنرانی دو  در یشاریعت علی (.صاادق)ع(

 شاهادت  آگاهانه انتخاب تنها کنند،می  خاموش تزویر  و  زور با را مردم  حاکم و  جابر های قدرت و حکِّام  که »هنگامی

ساکوت کند؛ اما با  توانساتمی( ع)حساین  امام .  ساازد مفتضا  را حاکم  و شاکساته را  حاکم ساکوت تواندمی  که اسات

 .(، اسالم سیاسی در ایران/ دانشگاه مفید1386سیدمحمدعلی/ زاده،شهادت راه خود را ادامه داد« )حسین 

 عاشورا . مکتب6

روح حرکت در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی مدیون نهضت عاشورای حسینی است. الگوگیری رهبران انقالب 

و نظام جمهوری اساالمی محدود به دوره مبارزه با طاغوت نبوده اسات. این روح، روح خود انقالب و نظام اسات و 

فشاانی تا تحقق همه اهداف ول و جانبنابراین مساتدام اسات. این قدرت نرم، که مایه حرکت و پیشاروی در اصا 

انقالب و نظام اسات، این روح حساینی محدود به یاران هم نبوده اسات و به برکت الگویی که از عاشاورا در ایران 
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جاری و سااری اسات این روح به همه جوامع شایعی نیز تساری پیدا کرده اسات و حتی این مکتب، روح حرکت و 

 رای همه بشریت است.خواهندگی اصول انسانی و آزادگی ب

 . مکتب انتظار7

زند و شایعه و بینش مترقی آن بر امیدی حیات ای روشان در تمام ادیان و مذاهب مسالمانان موج میامید به آینده

کریم وعدة نویدبخش تحقق پذیری حاکمیت صاالحان و شاایساتگان فشاارد. خداوند متعال در قرآنبخش پا می

ونعندن ا و الذینن آمننووا ونعنم لووالصِّالحات  منکوم لنینستنخل فننِّهوم » .ر جهان را داده استبررد تالمان و ستمگران در سراس

دهد که خداوند به کساانی از شاما که ایمان آورده و کارهای شاایساته انجام داده اند وعده می (55ض«)نور،فی االر

نیان آنها خالفت روی زمین را بخشاید و دین و قطعا  آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشای

کند، آیینی را که برای آنان پساندیده، پابرجا و ریشاه دار خواهد سااخت و ترساشاان را به امنیت و آرامش مبدل می

پرساتند و چیزی را شاریک من نخواهند سااخت و کساانی که پس از آن کافر شاوند، آنها آن چنان که تنها مرا می

 .فاسقانند

 تب بسیج. مک8

گیری و به برکت آن شکل جیتحت عنوان بس  یمکتب ی روین کی ی ریگشکل ،یاز برکات و ثمرات انقالب اسالم یکی

بر  عیدر پرتو اسالم و تش ی است، اساسا  رهبر یع یش یخاف اسالم ی رهبر  یژگیو ندیبرآ جیاست. بس مکتب بسیج

 را  ی قابل و کارامد ی روین ن یچن  تواندیمنطبق اسات که م ی رهبر یعلم قیو اصاول دق  یمالحظات روان ن یتر قیدق

 روح دهد.

 . التزام عینی به والیت فقیه9

های رسامی، غربی و شارقی مادی، در حوزه تفکر ترین دساتاورد انقالب اساالمی، آزادی از سایطره گفتمانمهم

شایعی اسات، که خود این  -اساالمیاجتماعی و معرفت سایاسای و اندیشایدن به دوران جدیدی در پرتو تفکرات 

رارورت قدرت نرم و ایجاد فضاای مجازی پاک اسات. والیت فقیه که توساط امام راحل مطرح و به اجرا درآمد از 

منابع قدرت نرم جمهوری اساالمی از یک ساو و از منابع ایجاد فضاای ساالم در اندیشاه امام از ساوی دیگر اسات. 

عود اسات. از نظر قرآن و معارف اهل بیت)علیهم الساالم( انساان به والیت طریق رسایدن به توحید در قوس صا 

خودی خود در مقام راالل، حیرت و در مقام موت اسات، هی  درکی از مراتب حیات و لوازم و الزامات ان ندارد تا 

ه جامع اینکه خدای متعال به انسان، حقیقت حیات و نور هدایت را عنایت میکند و اینها هر دو در کلمه روح ایت ک

حیات و نور اسات و آن همان امام و والیت اوسات. باید توجه داشات که جایگاه امام و حقیقت والیت، در رسایدن به 

قرب و حقیقت حیات طیبه اسات و اگر کسای به امام نرساد به تعبیر روایت مرو او، مرو به جاهلیت خواهد بود. 

گیری تمدن رم جمهوری اساالمی ایران بر شاکل، بررسای تاثیر قدرت ن1391 سایدابراهیم/  سارپرسات ساادات،)

( به تعبیر امام راحل به والیت فقیاه، آثار مترقی اسااالمی/ مرکز مطاالعاات راهبردی شااواری عالی انقالب فرهنگی

های قدرت نرم جمهوری اسااالمی اساات. با توجه به آثار و درون داشاات فراوانی بار اساات، برخی از این آثار مایه

گیری فضاای مجازی بر محوریت قدرت و مدیریت ان از توان تأسایسای ایجاد گفتمان در شاکلتوسااز آن میقدرت

 والیت و والیت فقیه سخن به میان آورد.

نظام جمهوری اسااالمی ایران، نمونه عملی نظریه والیت فقیه اساات؛ بدین معنا که طرح نظریه والیت فقیه و ارائه 

ای عملی و نی دین و سایاسات را از یک فررایه ناآزموده، به نظریهعملی حکومت اساالمی، نمودی از پیوند ناگساسات
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سایاسای قابل اجرا ارتقا داد. در اندیشاه امام خمینی)ره(، نه تنها نظریه تفکیک و جدایی دین از سایاسات و دیانت 

های بیگانگان و اساتعمارگران تلقی شاود، طرح این اندیشاه بازتاب رساوخ اندیشاهیک فررایه عملی محساوب نمی

 (های تعمیق بینش سیاسی/بوستان کتاب، شیوه1382عبدالقیوم/  )سجادی،.شده است

آیاد کاه حاافش کشااور ای خادادادی باه شااماار مینظر اماام)ره(، والیات فقیاه هادیاه در رأس حکومات اسااالمی مورد

اسات که نگاهش دارد، در بین تمامی مذاهب اساالمی، شایعه تنها مذهبی ر یک ساخنرانی بیان مید فوکویاما اسات.

ناپذیری و فناناپذیری ناپذیری، شاکساتبه والیت فقیه اسات. والیت فقیه شایعه را تهدیدناپذیر کرده اسات. تهدید

، مبانی قدرت نرم 1387ا / حجت در این تحلیل، مبتنی بر اصااول و مبانی انقالب اسااالمی ایران اساات )ایزدی،

هم در زمان رهبری امام خمینی)ره( و هم در زمان فعلی که  (.جمهوری اسااالمی ایران/ فصاالنامه مطالعات بساایج

های داخلی و خارجی اسات، جایگاه والیت فقیه توانساته اسات در مقابل هجمه ای ا  خامنهرهبری بر عهده آیت

 .بایستد و آنها را خنثی سازد

 گرایی واقع بینانه. آرمان10

گرایی تعبیه شاده اسات که این خصایصاه در رهبران و واقع  گراییاسااس روابط در انقالب اساالمی بر اسااس آرمان

، بررسای تاثیر قدرت نرم 1391 سایدابراهیم/  سارپرسات ساادات،) چون امام راحل تهور و بروز داشاتانقالب هم

چه ( آنگیری تمدن اساالمی/ مرکز مطالعات راهبردی شاواری عالی انقالب فرهنگیجمهوری اساالمی ایران بر شاکل

بین بودند و حتی در مواردی که گرایی واقعآید آن اسات که ایشاان آرماناقوال و اعمال امام راحل برمیاز تدبر در 

شااود. هاایی از دو رویکرد مالحظاه میگرایی ایشااان اساات، صاابااهگرایی یاا واقعباه تااهر حااکی از آرماان

 ( شاهد، تمدن نوین اسالمی؛بنیادها و چشم اندازها/ دانشگاه 1379محمدررا/)دهشیری،

 . نظریه امت جهانی11

اسااالمی و امام راحل، تشااکیال امت واحده جهاانی و جهاانگیر شاادن حاکمیات اسااالم، در منظومه فکری انقالب

توان صل  و امنیت جهانی را به صورت دائم برقرار ساخت. طرح اسالم برای نظام راهکاری است که بر اساس آن می

اسات و این همان چیزی اسات که در مدیریت فضاای مجازی مفقود اسات. بین الملل، رسایدن به امت واحده جهانی  

بنابراین فضای مجازی پاک با تکیه بر نظریه امت اسالمی جهانی میتواند یک بستر سالم در ترویج معارف حقه قرار 

دن گیری تم، بررسای تاثیر قدرت نرم جمهوری اساالمی ایران بر شاکل1391 سایدابراهیم/  )سارپرسات ساادات،گیرد. 

 (اسالمی/ مرکز مطالعات راهبردی شواری عالی انقالب فرهنگی
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 های معرفتی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران: مؤلفه1  جدول شماره

 

 های معرفتی قدرت نرم در تولید محتوای فضای مجازی پاکنقش مؤلفه -3

پی نوید و ایجاد سابک زندگی ای در تاییر مناسابات حاکم بر جهان داشاته زیرا در اساالمی نقش گساتردهانقالب

طلبی، یکتاپرستی، ایستادگی در برابر تلم و قیام متعالی با محوریت خدا و بر اساس اصول آزادی خواهی، استقالل

ها با دمیدن روح علیه مساتکبران، مبنا قرار دادن انساان و توجه به پیشارفت و تعالی مادی و معنوی همه انساان

های بلند برای رسایدن به حیات طیبه اسات. در این کت به جلو و هدف قرار دادن قلهامید و خودباوری همراه با حر

حرکت رو به جلو در گام دوم انقالب اساالمی، اساتفاده از جایگاه قدرت نرم ایران در ابعاد مختلف، که در بیانیه گام 

جاد فضاای ساالم گفتمانی در ها آورده شاده اسات، به عنوان محورهای اصالی تمدن اساالمی و ایدوم در قالب توصایه

های معرفتی قدرت شاود. در این بخش به تبیین نقش و کاربسات مولفههمه بساترها از جمله فضاای مجازی تکیه می

 شود.نرم در ایجاد فضای مجازی پاک در عرصه تولید اشاره می

زی پاک اسات. تولید محتوای ترین راهبردها و راهکارها در ایجاد فضاای مجاتولید محتوا و مدیریت آن یکی از مهم

تر به خودی خود کافی نیسات؛ بلکه باید دقیق، متناساب، هدفمند و منطبق بر نیازهای ذی نفعان و بیشاتر و جذاب

 ایرانی باشد.  -با تکیه بر فرهنگ اسالمی

ررسای شاناسای انساان دارای ساه سااحت بینش، گرایش و توانایی)کنش، رفتار( اسات. با ببا توجه به مبانی انساان

 ریتأث گریکدیو بر  دهیهم تندر ی ها و رفتارها به طورشیها، گرانشیبتوان گفت که  تناسب میان این سه ساحت می

 شیبه طور مطلق، پ یکیکه  ی کرد، به طور  ی بندجدا از هم دساته ی ها را در ساه مرحلهتوان آنیگذارند که نمیم

اسات و شاروع  ییابتدا یشا یو گرا نشیبر ب یمبتن ی اریکه شاروع کنش اختولی با توجه به این   باشاد. ی گرید  ازین

 ی توان گفت همهیم بیترت ن یبه ا  نسابت به آن امر خاف اسات. ییابتدا ینشا یبر ب یمبتن زیخاف ن ی به امر شیگرا

 . شوندیآغاز م ییابتدا شیو گرا نشیب یبا نوع ی اریاخت  ی رفتارها

ج
ت نرم 

ی قدر
ی معرفت

مؤلفه ها
.ا.

ا

خدامحوری

فرهنگ و ارزش های اسالمی

فرهنگ اصیل ایرانی

های انقالبی¬اصول و آرمان

فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت طلبی

مکتب عاشورا

مکتب انتظار

مکتب بسیج

التزام عینی به والیت فقیه

آرمان گرایی واقع بینانه

نظریه امت جهانی
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های قدرت نرم ج.ا.ا به جایگاه سه سط  بینش، گرایش و رفتار در انسان در این بخش از کاربست، مؤلفهبا توجه به  

 های معرفتی در سه سط  تقسیم و کاربست آنها ترسیم شده است.هر سه سط  توجه شده و مؤلفه

 تأثیر در سطح بینش 3-1

موجودات زنده وجود دارد. در حوزه ادراک  گریهساتند که در انساان و د یاسااسا  تیدساتگاه ادراک و اراده دو خاصا 

 ش«ینقش دارد که به »گرا زشیرغبت و انگ ل،یو در اراده، م شااودیم ریتعب نشیاساات که به ب لیعلم و اراده دخ

 .شودیکنش و رفتار م شیدایپ بموج ش«یو »گرا نش«ی»ب یعنی  ،یدو عامل اساس ن ی. اشودیم فیتعر

تواند، سااط  بینش را  مورد تأثیر، در ایجاد فضااای مجازی پاک قرار معرفتی قدرت نرم در بخشاای می  های مؤلفه

اساالمی و فرهنگ اصایل ایرانی با تأثیر بر بینش   های ارزش و ها نظیر خدامحوری، فرهنگدهد، برخی از این مؤلفه

 د. شوو باور انسان موجب تقویت مخاطب می

 

 
 در سطح بینشهای معرفتی قدرت نرم : مؤلفه2جدول شماره  

 

 تأثیر در سطح گرایش 3-2

مورد عالقه فرد  ی ااسات. اگر مساأله ی محرکه عاطفه رارور ی رویبه کار انداختن هوش، ن ی معتقد اسات، برا اژهیپ

تنفِّر از  ای ن یبه ا لیاسات: م زیمحرک همه چ  ،یعاطف زشینباشاد هرگز درصادد حل آن برنخواهد آمد. رغبت و انگ

: دیریآموز را از لحاظ درس حساااب در نظر بگ دانشمثال، دو   ی دارد. برا یدهندگ ی عاطفه جنبه انرژ ن،یآن. بنابرا

و احسااس  فهمدیاز حسااب نم ی زیچ کندیاحسااس م ،ی گری. دکندیم شارفتیحسااب را دوسات دارد و پ یکی

و رغبت، که جنبه  لیکندتر. چون م  اریبسا   یو دوم  رودیم شیپ ترعیسار  اریبسا   ی. اوِّلدیآیدر او به وجود م ی کهتر

، 1367حجتی، ساید محمدباقر/ . )یکند برخالف دوم یعمل م ی به عنوان محرک قو یاوِّل راسات، د  یدهندگ ی انرژ

 (آداب تعلیم و تربیت در اسالم/ دفتر نشر فرهنگ اسالم 

با توجه به جایگاه حوزه گرایش و عاطفه در شااکل گیری فضااای سااالم به بیان برخی از مؤلفه های معرفتی مورد 

ی، انقالب  ی هااصول و آرمان :  مانند ط  گرایشی در سمعرفت  ی هامؤلفهشود. کاربرد و اثرگذار در این سط  اشاره می

تواند بساتری با تأثیر در ساط  گرایش مخاطبین می یطلبو شاهادت  ثاریا  ،مکتب عاشاورا و انتظار، فرهنگ مقاومت

 برای ایجاد فضای مجازی پاک شود.

مؤلفه های 

معرفتی قدرت 

نرم در سطح 

بینش

خدامحوری

فرهنگ و 
ارزش های 

اسالمی 

فرهنگ 

اصیل 

ایرانی 
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 در سطح گرایشهای معرفتی قدرت نرم : مؤلفه3جدول شماره  

 

 رفتار تأثیر در سطح   3-3

 ییرویهمانند اساتعداد و ن  یعلم و آگاه رای. زشاودیو عمل نم زهیانگ شیدایموجب پ ییو شاناخت به تنها  یآگاه

 یالزم اسات. از جمله عوامل یآن، عوامل تیو تحقق و فعل ییشاکوفا ی و برا  بردیاسات که در کمون و خفا به سار م

شااود »تکرار« و  یعاطفه م ن یو تکو ییو شااناخت الزم اساات و موجب شااکوفا  یآگاه تیتحقق و تقو ی که برا

 است. د«ی»تقل

از دیگر مؤلفه های معرفتی   نانهیواقع ب  ییگراو آرمان  هیفق تیبه وال ینیالتزام ع  ،یامت جهان هی، نظریمردم جیبسا 

فضاای مجازی پاک اسات که بر حوزه رفتار تهور و بروز پیدا کرده و حوزه رفتاری ساالم در فضاای مجازی را بوجود 

 آورد.می

 
 در سطح رفتارهای معرفتی قدرت نرم : مؤلفه4جدول شماره  
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 گیری بحخ و نتیجه
های گیری فضاای مجازی پاک، نیازمند بررسای و تبیین مؤلفهشاکلاساتفاده از ترفیت معرفتی قدرت نرم ج.ا.ا در  

گیری فضاای مجازی پاک در عرصاه تولید در ساه ساط  بینش، گرایش و رفتار نرم و تأثیرگذاری آنها در شاکلقدرت

های معرفتی قدرت نرم و تبیین عناصار تأثیرگذار در تولید محتوای اسات. در این تحقیق، با تبیین کاربسات مولفه

 فضای مجازی پاک، نقش این مؤلفه ها در قالب نمودار ذیل اثبات گردید.

 پیشنهادها

 :شودیپیشنهاد مبرای رسیدن به فضای مجازی پاک 

و متولیان امور   گزارانقانون  ،های قدرت نرم در حوزه تولید محتوا توسااط ساایاسااتگزارانتوجه به مؤلفه .1

 ؛در عرصه فضای مجازی  فرهنگی در سط  کالن

ساایدن به های قدرت نرم در ربه مؤلفه ،متولیان حوزه تولید محتوا در عرصااه فضااای مجازی توجه ویژه  .2

 ؛فضای مجازی پاک

 ؛پاک ی مجاز ی فضا ی ریگقدرت نرم ج.ا.ا در شکل یمعرفت تیاز ترفنیروهای انقالبی و بسیجی استفاده  .3

 ؛توسط متولیان فرهنگی و کاربران انقالبی فضای مجازی  های معرفتی قدرت نرم ررورت ترویج مؤلفه .4

ای و ... در تحقق های شاناختی، سارمایههای قدرت نرم همچون مؤلفهبررسای و تدوین تاثیر ساایر مؤلفه .5

 فضای مجازی پاک.
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   منابع
 قرآن کریم

  ارشغغدز نامهپایان  زمیانه آسایای   در ایران اساالمی جمهوری  فرهنگی  دیپلماسای (ز1389اصغغیریان کاریز زین) )

 .بهشتی  شهید  دانشگاه

 امام تهران: دانشغغگاه ز(بساایج  موردی   مطالعه)اجتماعی ساارمایه و نرم  قدرت .(1387افتخاریز اصغغیر و همراران )

 (ع)صادق

 22روزه حزب ا  و جناگ   33جناگ  لیا نبرد نا متقاارن تحل"قدرت نرم  .(1389)  شغغغعبانیز ناصغغغرو  _________

 دانشگاه امام صادق)ع(  :ز تهران"روزه غزه

 48شماره ، فصلنامه معرفت، شناسی در مدیریت کالن تبلیغ دینی آسی)(ز 1389)نژادز علی اقلیدی

 تهران: انتشارات رشد و توسعه.  ی،اجتماع یشناس  بیآس(. 1390. )نایم  زیابوالقاسم؛ اکبر زیاکبر

 یاساالم شارفتیپ ی دو فصالنامه الگویز تمدن اسغالم  نینو  یهاشغاخصغه(. 1394اکبریز مرتضغی و راغا،یز فریدون)
 5شماره  زیرانیا

 ی بر فرهنگ شغغغفاه یمجاز  یاسغغغتفاده از فضغغغا ریتأث ی جامعه شغغغناخت لیتحل (1397)بهارگرانزیو د میابراه زیانصغغغار

 .1ز ش29دوره  زی کاربرد یمجله جامعه شناس)موردمطالعه: شهر اصفهان(ز  

 41شماره  زبسیج  مطالعات فصلنامهز  مبانی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران (.1387)اهللایزدیز حجت

 زکات علمز تهران: انتشارات  فرهنگی و تبلیایانقالب  (ز1377)آزار شیرازیز عبدالرریمبی 

 (ع)صادق امام دانشگاه  تهران: دومز  چاپ زایران اسالمی جمهوری  نرم  قدرت (ز1389بیریز مهدی )

 کتاب بوستان قم: زایران اسالمی جمهوری   در نرم  قدرت .(1389پور احمدیز حسین )

 10شماره   زماهنامه آئین ز جنبش دانشجویی و سیاست فرهنگی  (.1386)تاجیکز محمدراا

 4شماره   ،یتیو علوم ترب  یمطالعات روانشناس نشریه  و خانوادهز یمجاز یفضا ی شناس )یآس دزیحم  انزیجعفر

 ز قم: معاونت پژوهشی حوزه علمیغه قمز دفتر طالب جوانانسان مدرن و تبلی  دین (ز 1385)حاجی ابراهیمز راا

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، آداب تعلیم و تربیت در اسالم (. 1367حجتیز سید محمدباقر )

 مفید  دانشگاه قم: زایران در سیاسی اسالم  (ز1386زادهز سیدمحمدعلی )حسین

 زسایاسای  فصالنامه دانش دیپلماسغی فرهنگی و جایگاه آن در سغیاسغت خارجی کشغورهاز (.1382) خانیز محمدحسغن

 2شماره 

ز شغماره  فصالنامه راهبرد فرهنگ(. انقالب اسغالمیز بیداری اسغالمی و تمدن نوین اسغالمیز 1392خرمشغادز محمد باقر)

23 

 سازمان تبلییات اسالمی ز تهران:  تبلی  اسالمی و دانش ارتباطات اجتماعی (.1374)خندانز محسن

 ز تهران: دانشگاه شاهد تمدن نوین اسالمی؛ بنیادها و چشم اندازها(. 1379دهشیریز محمد راا )

 یهاپژوهش تیز سغغاهاو چالش دهایو خانواده؛ تهد ی مجاز ی فضاا یشاناسا  بیآسا و رادبه پرندهز  ی میمحمد رح

 1396خرداد   13 زخانواده ی شناس )یآس زیمعنو

 اندیشه  تهران: ساحل ششمز  چاپ زنرم  جنگ .(1388رنجبرانز داودز )

 ز تهران: سازمان تبلییات اسالمی پژوهشی در تبلی (ز 1371رهبرز محمدتقی)

 کیهان  انتشارات تهران: سازمان دومز  چاپ زایران در  لیبرالیسم  درباره اشاراتی .(1378زرشناسز شهریار )

 ز تهران: سروشتبلی مبانی   (1368)زورقز محمد حسن
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 کتاب بوستان قم:  زسیاسی بینش تعمیق های شیوه .(1382سجادیز عبد القیوم )

  زی تمدن اسغالم  یریبر شغرل گ   رانیا ی اسغالم  یقدرت نرم جمهور ریتأث ی بررسغ  .(1391)میابراه د یسغرپرسغت سغاداتز سغ 

 ی شورای عالی انقالب فرهنگیمرکز مطالعات راهبرد

 (ع)صادق امام دانشگاه  تهران: زالمللبین   نظام  در گراییاسالم  .(1389) دیگرانسیمبرز رااز و 

ز آموزش در تبلی  دین  رسالت تبلی ، در مجموعه مقااالت هماایش نقاش(ز 1379شریعتی سبزواریز محمد باقر)

 قم: دفتر تبلییات اسالمی 

  نیو د یتمدن اسام نشاریه زی تمدن- ی م البه جامعه اسغغ  ی شغغرل ده  یبرا یمجاز  یو نقش فضغغا رانیزهراز ا  زیرودیشغغ 

 96- 73ز صص1398سوم / تابستان  ۀسال اول / شمار /یپژوه

 .ز مجله: نامه فرهنگ و ارتباطاتهای نوین تبلی  اسالمی در عصر رسانه ز(1388ی)مجتب زیصمد 

 ز تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرآن و تبلی  (ز1372)قرا،تیز محسن

 – اسالمی   آزاد دانشگاه پژوهشی  معاونت تهران: زنرم  قدرت و ایران اسالمی جمهوری  (ز1387گلشن پژوهز محمودراا )

 علم تولید  گسترش  دفتر

فصالنامه مطالعات  رانزیا ی اسغالم   یجمهور ی خارج اسغتیقدرت نرم در سغ  (.1395) میمر مطیعیز و یز محمدراغالیما

 35شماره  الملل ن یروابط ب

 زخرداد فصالنامه پانزده منابع قدرت نرمز سغغرمایه اجتماعی نمام جمهوری اسغغالمی ایرانز (.1387)  محمدیز منوچهر

 16شماره 

ز آورد نور فصالنامه ره زی اسغالم  ی در سغبک زندگ  یمجاز  یو نقش فضغا ریتأث ی بررسغ  گرانزیکلورز محمدطاهر و د  یمطهر

 1396ز 59ش

 ز تهران: انتشارات صدراز چاپ هفدهمگفتارهای معنوی الفز  (ز 1375مطهریز مرتضی)

ز ترجمغه راغغغا کلهر و  الملالنرم در روابط بین  قادرت نوین، عمومی دیپلمااساای (ز1388) میلسغغغن  ان و همرغاران

 دانشگاه امام صادق)ع( :دومز تهران  اپسیدمحسن روحانیز چ

در  رایآمر  یبر اهداف و منافع راهبرد رانیا ی اسغالم   یقدرت نرم جمهور ریتأث ی بررسغ   (.1396زهرا) زیبهرام و عباد یزنوزان

 اول یز سال اولز شماره الملل ن یو روابط ب استیدوفصلنامه س نزیعراق نو

انتشغغارات دانشغغگاه امام   :تهران زیذوالفقار یو مهد  ی روحان دمحسغغنیسغغ  یز ترجمهقدرت نرم (. 1387) جوزف  زینا

 )ع(صادق


