
 

 

 
 



تا  ظهور ساز نهیرسانه زم یاز كاركردها :یمجاز ین در فضاید
 نیشدن د یجهان یبرا یساز ینهزم

 1معتمدی بشیر
 دهیچک
گنردد و از  ین بررسنیك رسنانه ننویبه عنوان  یمجاز ین در فضاین مقاله تالش شده است تا حضور دیدر ا

کارکردهنایننن طرینا غ اسننالم ینتبل یهننا رات آن بنر روشیگنر تننأثید یسنو و از سننو كیننمسنلمانان از  یآن بننرا ی: 
گردد. روش بررسنییتب کنه در ا ییهنا تیز نموننه سناینن ین  ر اسنت. یپنذبنه آن ام نان یننت دسترسننتریاسنت 
که فضایجه مطالعه نشان مینت کارکردها نیعالوه بر ا یمجاز یدهد  رسانی، همچون اطالد یمتنوع یکه 

ینننابی، خننندمات مختلنننج اجتمننناعی، ام اننننات جدیننند آموزشنننی و تعمیننن: معنننارف همبسنننتگی و هوینننت
در جهننت معرفننی چهننره دیگننری از اسننالم، تواننند یسنناز ظهننور دارد، منننننهیك رسننانه زمیننمسننلمانان بننه عنننوان 

 یمناسننب جهننت جهننان یسننازنننهیاسننالم اجتمنناعی و در نهایننت زم ارتبنناط دوسننویه در تبلیننغ اسننالم، ظهننور
گیردیشدن د  .ن مورد استفاده قرار 

کلیدی  واژگان 
 .یمجاز یاسالم، مسلمانان، فضا

مقدمه
عد نرم« شدن یجهان»  دیپد عد نرم یافزار و سخت یافزار شامل دو بم کنه  یافنزار است. بم

ك معننا بنه دنبنال بسنط و ینباشند، بنه یمن یاسنیو س ی، اقتصنادیفرهنگن یهنا شامل بخش
عد سخت4005 2،دنزی)گ  است  یغرب جتیگسترش مدرن صننعت »آن محصنول  یافزار (. اما بم

                                                   
 3/6/4755تاریخ پذیرش   43/2/4755دریافت   تاریخ 

 (.motamedibashir@yahoo.com)استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. 1

2 .Giddens 
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 .b )5555 و 5555aاست)عاملی،  1«ارتباطات یجهان
کننننه بننننه  2«یارتباطننننات مجنننناز»از یدیننننن صنننننعت نننننود جدیننننا بننننه وجننننود آورده اسننننت 
کمرنند یجد یارتباط یند. در فضایگویم 3«ارتباطات همزمان»آن د، عامل زمنان و م نان 

 یو جهنننان یدر ارتباطنننات محلننن یبنننه عننننوان عوامنننل خنلننن ی نننیو نزد یشنننده اسنننت و دور
کننه  یبننه مننوازات جهننان واقعنن یدیننشننوند. در واقنن  جهننان جدیمحسننوب منن بننه وجننود آمننده 

گرفتنه اسنت)عامل یتنر جهنان مجناز:ینر دقینم نان و بنه تعب ین بمرز، جها یجهان ب ، یننام 
عننند خنننود بنننر پد ی(. جهنننان477النننج   4835 رات یمختلنننج تنننأث یهنننادهینننشننندن در هنننر دو بم
که از جمل یشگرف ز ینن یشنمندان مختلفنیباشند و اندین منیها، ددهین پدیا جداشته است 
 1،رابرتسننون ؛4007 4،ترنننر ؛5554نز، دینناند)گمختلننج آن را مننورد بحننث قننرار داده یهنناجنبننه
4005  .) 

که ا کنه اوال  فضناینن مقالنه مندنظر دارد، ایآنچه  ك رسنانه ینبنه عننوان  یمجناز ین اسنت 
کارکردهنانهین زمینو و  یگنر جهنان مجنازیر دیندارد؟ و بنه تعب« مسنلمانان» یبنرا ییساز چنه 

کاربردها ا  یننند داشنته باشند؟ ثانتوایمسلمانان من یبرا ییصنعت ارتباطات چه استفاده و 
هنای مختلنج و جنبنه« اسنالم»ن یند یغنیتبل یهنا بر خنود روش یراتیچه تأث یمجاز یفضا

 شندن دینن نمایند؟ سنازی جهنت جهنانیتوانند زمیننهاین رسانه می ایداشته است و آ اسالم
کنننه متعلننن: بنننه ا ینترنتنننیا یهنننا تیسنننا ین مقالنننه بعضنننینننشننناهد ملنننال نگارننننده در ا سنننت 

گننر جمعیننت کننز اسننالمهننا وههننا و  حقننوقی از  و یقننیحق یهننا تیو شخصنن ی، مؤسسننات و مرا
 .  باشدمیان مسلمانان می

کارکردهایفضایمجازیبرایمسلمانان
کسان کنه بنه یشنان بنرا یانند، بننارفتنهین اسنالم را پذینکه دی مسلمانان به عنوان  ن اسنت 

کنند. امنا در فضنا م قرآن و سنت رسول اسالمیدستورات و تعال کنه بنا  یجهنان یعمل 

                                                   
1 .Global Communication Industry  
2 .Virtual Communication  
3 .Instantaneous communications  
4 .Turner  
5 .Robertson  
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گرا محنور و مرجن  قنرار دادن خنود همنراه  یبه معنن یی ایو آمر ییاروپا یها دولت ییاستثنا
 یشنننوند. فضنننایمننن یقات و مشننن التیی(، دچنننار تضننن504-505ب  4835، یاسنننت)عامل

که در عن بست ن بنیخروج از ا یاست برا یام ان یمجاز کارکردهناین حنال منیها   یتوانند 
کارکردها اشاره میاز ا یدر ادامه به تعداد ز داشته باشد.ین یگرید  گردد.ین 
   یابی تیو هو یهمبستگ. 1

ر بننه شنندت ییننر فشننار سننپتامب 44 حادثننه ر و پنن  ازینناخ یهننا یه در سننالیننمسننلمانان بننه و
کننهغننرب قننرار دارننند یهمگننان یهنناتبلیغننات منفننی رسننانه یننت : امنیننن طرینناز ا ، بننه طننوری 

که مسلمانان بنراهمین امر موجب شده  ف ری و اجتماعی آنان سلب شده است.  یاست 
کننه  یرو ییبننه فضننا ینننیت دیننهو یو بازسنناز یجنناد همبسننتگیخننروج از بحننران و ا آوردننند 

کاملب ننوعی : ینن طریو بندهویت اصلی خود را اعنالم دارنند  ،دون هرگونه فشار و در آزادی 
کنند  . همبستگی دینی را ایجاد 

گننر هو کننه  یهننا و مخنناطرات، ننناامنی(853  4838 1،هالم)یبنندان ییبازنمننا یت را نننوعیننا
 یت مقناومتینهو  جادکننندیا کننند،رهند بیگاننه تجربنه منیك فیمسلمانان در مواجهه با 

و بنا ابنزار  یمقناومت ی نردیپن  در واقن  مسنلمانان بنا رو (.5555a یان آنان اسنت)عاملیدر م
 یونندهای، پج آنجنیو در نتپردازند بازنمایی و بازسازی هویتی خود میبه  «یمجاز یفضا»

کرده و به نوع یاجتماع  یابند.بستگی روحی دست میهم یخود را مستح م 
گروهننی از جمعیننت مسنننلمانان ان)که یعیشنن ینترنتننیا یهننا تیبننه طننور ملننال سننا تنهننا 

گنننروهیمنننورد مننن 30  نننایو در آمر 22، باشنننند( در انگلنننی  منننی کنننه متعلننن: بنننه  هنننا و  باشننند 
کشور است)سایا مختلج در سرتاسر یها تیجمع ن ین(. تننود ا5555 2،اسنر یت شین دو 

ت یتنا سنا 3گانیشنیشهر م یت مرکز اسالمی ا از سایطور نمونه در آمر توان بهیها را م تیسا
کرد.  1دایه در فلوریجعفر یت مرکز اسالمیو سا 4زونایآر یالمهدیج ریاد خیبن  مشاهده 

                                                   
1 .Hall 

2 .www.shiasearch.com  
3 .www.islamiccenteromc.com  

4 .www.almahdi.net  
5 .www.geocities.com/jicmail  

http://www.shisearch.com/
http://www.shisearch.com/
http://www.islamiccenteromc.com/
http://www.islamiccenteromc.com/
http://www.almahdi.net/
http://www.almahdi.net/
http://www.geocities.com/jicmail
http://www.geocities.com/jicmail
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  یابی و اطالع یرسان اطالع. 2
کلنن بننه ل یاز وسننا ی ننیرا بننه عنننوان  یمجنناز یفضنناها یاصننل یکارکردهننااز  ی ننی یطننور 

کننه از طر440  4834اننند)دادگران، دانسننته« یرسننان اطننالد»، یارتبنناط جمعنن ن ینن: اینن(، چننرا 
کوتاهشب ه افنت. یگر جوام  در هر نقطه دست یتوان به اطالد و اخبار دین زمان میترها در 
که عصنر جدیبر هم . نامنند( منی63  14835،کاسنتلز«)اتعصنراطالع»د را ینن اسا  است 

کننه از اخبننار و رویایننن ام ننان را مننی مسننلمانان یین فضننایدر چننن گر ی نندی یدادهایننابننند 
گنناه یننابی در چنننین فضننایی رسننانی و اطننالد سننیر دو سننویج اطننالدب میننن ترتیابننند و بنندی یآ

کننه پننیش از ایننن بننه ایننن سننرعت و وسننعت ام ننانمیسننر مننی  نیننا پننذیر نبننود.شننود، امننری 
که هر مسنلمان در هنر نقطنه یبه ا ،گر استی دیافتن از یهم شامل اطالد  یابی اطالد ن معنا 

که برای مسلماناندادهیتواند از رومیاز جهان  کنر یگنرید جدر هر نقطن ا و حوادثی  ن یزمن  از 
العنات شنامل اطنالد ینافتن از کنه اط نینن زمنان مطلن  شنود و هنم ایتر کوتاهدر  دهد،می یرو

کز، سم کتابخانهمرا  .  ها و نشریات دیگر مسلمانان استها، جشنواره ها، نمایشگاهینارها، 
ت یننبننه فعال 1و نننور 4مجنندد 3ی،الهنند 2،اخبننار جر شننب ینننظ ییهننا تیاخبننار سننا  در حننوز

طنور ملنال در  پردازنند. بنهیدهند، منیمسنلمانان رخ من یکنه بنرا ییدادهایناز رو یرسنان اطالد
ا، یتنوان اطالعنات مسنلمانان آسنیمن« العنالم یلمسلمون فنا»نور در قسمت  ینترنتیت ایسا
پنننا و آمریآفر کنننرد.   نننا را بنننهیقنننا، ارو  یهنننا، خبرگنننزار یان خبرگنننزاریننندر مطنننور مجنننزا مشننناهده 

که  6شبستان   یدارد بنه انع نا  صنح یاسنت و سنع یردولتنیغ یك خبرگزاریوجود دارد 
ابطننه بننا مسننلمانان عننراق، در ر یز اخبنناریننن 7یعیشنن یخبرگننزار .بپننردازد ینننید یدادهایننرو
کوینا کشنمینران،  کنه بنه یبنان عربننیت،  کشنور عنراق مسننتقر  منی منتشنر یر و... دارد  شنود و در 

 است. 

                                                   
1 .Castells 
2 .www.alhawra.com  
3 .www.al-hodaonline.net  
4 .www.alshirazi.no  

5. www.al-shia.subnet.dk  
6 .www.shabestannews.com  
7 .www.vob.org  

http://www.alhawra.com/
http://www.alhawra.com/
http://www.al-hodaonline.net/
http://www.al-hodaonline.net/
http://www.alshirazi.no/
http://www.alshirazi.no/
http://www.al-shia.subnet.dk/
http://www.shabestannews.com/
http://www.shabestannews.com/
http://www.vob.org/
http://www.vob.org/
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کننه از  ییوهننایز رادیننن 3عهیو شننیننو راد 2تیننالب و اهننلیننراد 1،نیبحننر یصنندا هسننتند 
 یسنیکنه بنه یبنان انگل تینالب و اهنلینادرپردازنند.  یمن رسنانی اطالد ت خود بهی: سایطر

ینندادهای مننذهبی ،اسننت و در اسننلو اسننتقرار دارد کلنن ی، مننناب  اسننالمبننه رو  یو اطالعننات 
اسنت  ییهنا تی، سنارسنانی هنای اطالد وجه در چنین سنایتجالب ت ج. ن ته استپرداخت

کوچننك مسننلمانان ا یلننیکنه در مننناط: خ یننك بنه عنننوان ملننال  جناد شننده اسننت ویخناب و 
کنه  چننان . هنمشنود مطلن  لیبنی هایروستا انلمانتواند از اخبار مسمیدر استرالیا مسلمان 

ز اخبننار دیگننر مسننلمانان توانننند امننی فضننای مجننازیلمان نیننز از طرینن: ان مسننین روسننتائیننا
 1جینو قط 7دراتیننو 6،کرزکنان 1،بیندارال  4،هینجنبینج ر قرینظ ییها تی. سامطل  شوند

کدام   .شوندشامل میطالب متنود دیگری را نیز ، مضمن اعالم اخبار روستای خودهر 
کنز مختلنج  یهنا تینرامنون فعالی، به انتشار اطالعنات پرسانی اطالد نیگر ایبخش د مرا

کننز، انجمننن تین سننایننشننود. در ایمربننوط منن گننروه أتیننهننا، ه هننا، مرا مختلننج بننه  یهننا هننا و 
ا از ینگنر مسنلمانان را در نقناط مختلنج دنیپردازنند و دیخود من یها تیاز فعال یرساناطالد

گنناه منن تیننن فعالیننا گننروهیسننا 22ش از یسننازند. بننیهننا آ  یهننا هننا و انجمننن ت در رابطننه بننا 
کننه منن آنننان  یهننا تی: سننایننتننوان از طریمختلننج مسننلمانان در سراسننر جهننان وجننود دارد 

کرد)سنننا یاطالعنننات کسنننب   گننناهین قسنننمت از پایننن(. در ا5555اسنننر ، یت شیدر موردشنننان 
و  14مونسننتر یمرکننز اسننالم رسننانی داطال گنناهیدر لننندن تننا پا 1یاسننالم یسراسننر رسننانی اطالد

اینن  . بنهوجود دارد 12قشم جو امام جمع 11شهر نیمش  جامام جمع رسانی اطالد گاهیپا یحت

                                                   
1. www.ebaa.net  
2. www.ahlulbaitradio.com  
3. www.shiaradio.com  
4 .www.aljnabi.8m.com  
5 .www.darkulaib.com  
6 .www.karzakan.com  
7 .www.nuwaidrat.com  
8 .www.qatfoasis.com  
9 .www.islamicdatabank.com  
10 .www.hompages.compuserve.de  
11 .www.jomeh.com  
12 .www.jomeh-qeshm.org  

http://www.ebaa.net/
http://www.ahlulbaitradio.com/
http://www.shiaradio.com/
http://www.aljnabi.8m.com/
http://www.aljnabi.8m.com/
http://www.darkulaib.com/
http://www.darkulaib.com/
http://www.karzakan.com/
http://www.karzakan.com/
http://www.nuwaidrat.com/
http://www.nuwaidrat.com/
http://www.qatfoasis.com/
http://www.qatfoasis.com/
http://www.islamicdatabank.com/
http://www.islamicdatabank.com/
http://www.hompages.compuserve.de/
http://www.hompages.compuserve.de/
http://www.jomeh.com/
http://www.jomeh.com/
http://www.jomeh-qeshm.org/
http://www.jomeh-qeshm.org/
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قشننم در ایننران  ج جزیننرهامننام جمعنن یهننا تیننتواننند از فعالترتیننب مسننلمانی در انگلننی  مننی
کند  . کسب اطالد 

کناربر مسنلمان منی چنان ت ی: سناینقنا از طریان آفرمسنلمان یهنا تینتوانند از فعالکه ینك 
پنا از طر یها تیو از فعال 1قایون آفریفدراس پنا یت شنورای: سناینمسلمانان ارو  2جماعنت ارو
گاه گروهین ام ان را فراهم میا یمجاز یابد. فضای یآ که با  ت ینهمچنون جمع ییها کند 

انجمنننن جواننننان منننؤمن  4،ایننن توریت پنننن  تنننن وینننجمع 3،کاننننادا تینننالب اهنننل یاسنننالم
 اد فاطمنهینبن  7،اینتالیا البیت ی اهلانجمن اسالم 6،ایتانزان یمرکز المهد 1ی،کراچ

گاهی یافت عالیتآشنا شد و از ف 1نیآرژانت یو سازمان اسالم 1یاندونز  .  ها و مسائل آنها آ
کن مننذهبفضننای اینترنننت مننی: یننن از طریچننن هننم یارتگنناهتننوان از امننا هننا، مسنناجد،  ی، ی

کنفران حسینیه کنار  کنرد هنا و نمایشنگاههجشنوار ا، سمینارها،ه ها در  کسنب اطنالد  . هنا 
 11ین، مسجد ابنوذر غفناریدر بحر 14هیه جهرمینیحس یها تیتوان به سامیعنوان نمونه  به

کاننننادا، امنننامزاده محمننند امنننام  یجنیران، حسنننیننندگل ایننندر آران و ب 12یهنننالل بنننن علننن در 
کن مننذهب یهننا تیدر تورنتننو بننه عنننوان سننا 13نیحسنن کننرد. از طراشننار یامننا ت ی: سننایننه 

 ی، معرفننننییاینننناز محننننل جغراف یابینننن در دمشنننن: اطننننالد 14نهیارتگنننناه حضننننرت سنننن یی
کال 11ینیحسن یجنیت حسنیر است. در سنایپذارت و اعانه ام انیخدمتگزاران، ی ا ینفرنیدر 

                                                   
1 .www.africafedration.org  
2 .www.coej.org  
3 .www.slamabc.org  
4 .www.panjtan.org  
5 .www.nazimparty.8m.org  
6 .www.almahdicentre.com  
7 .www.shia-islam.org  
8 .www.fatimah.org  
9 .www.organizacionislam.org.ar  
10 .www.aljahromi.alhadee.com  
11 .www.abo.ther.org  
12 .www.helal.ir  
13 .www.husainiyah.org  
14 .www.hazratesakinah.com  
15 .www.lajamaat.org  

http://www.africafedration.org/
http://www.africafedration.org/
http://www.coej.org/
http://www.coej.org/
http://www.slamabc.org/
http://www.slamabc.org/
http://www.panjtan.org/
http://www.panjtan.org/
http://www.nazimparty.8m.org/
http://www.nazimparty.8m.org/
http://www.almabdicetre.com/
http://www.almabdicetre.com/
http://www.shia-islam.org/
http://www.shia-islam.org/
http://www.fatimah.org/
http://www.fatimah.org/
http://www.organizacionislam.org.ar/
http://www.organizacionislam.org.ar/
http://www.aljahromi.alhadee.com/
http://www.aljahromi.alhadee.com/
http://www.abo.ther.org/
http://www.abo.ther.org/
http://www.helal.ir/
http://www.helal.ir/
http://www.husainiyah.org/
http://www.husainiyah.org/
http://www.hazratesakinah.com/
http://www.hazratesakinah.com/
http://www.lajamaat.org/
http://www.lajamaat.org/
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یه، بخننش مدرسننه، بخننش ورزش، یننکننند، مانننند  حننواد  ویهننا جلننب نظننر منن نننكیتنننود ل
کلن یبا غذا یها تورانرس یم، معرفیمستق یگوو گفت ش یبن یحالل و اوقنات نمناز. بنه طنور 

کننه از طریت مننینندر سراسننر جهننان فعال یا سننازمان اسننالمیننمؤسسننه و مرکننز  434از  : یننکنننند 
تنوان  ین منیهنا و اقندامات آننان آشننا شند)همان(. بننابرا تیتوان با فعالیآنان م یها تیسا

که ا گر و از ی ندیمسلمانان از  یابی ز اطالدا ید نقش مهمیجد جنترنت به عنوان رسانیگفت 
 گر داشته است.ی دی یدادهایها و اقدامات و رو تیفعال

 خدمات . 3
کننه مننیمسننلمانان دارد  یبننرا ینترنتننیا یکننه فضننا یگننریکنناربرد د تننوان بننا خنندماتی اسننت 
. از آن بهننره بننردا مراجعننه بننه م ننان مننورد نظننر ینناز بننه حضننور یننن فضننا و بنندون نینناسننتفاده از ا

    ی از این خدمات بدین شرح استبعض
 الف( شغل و تجارت

کاری ی از خدمات فضای مجازی . اری از طری: این فضنا اسنتو انجام امور تج یابی، 
. بنه عننوان پنذیر شنده اسنترای مسنلمانان ام نانیه بنیو یها تی  سایسأبا ت ین امریچن

کاننادا(،  2یماسال ی _خدمات انسان جمؤسس 1،عهیتجارت ش یها تیتوان سامینمونه  )در 
هننا بننه عنننوان واسننطه،  تین سننایننرا نننام بننرد. ا 4انیعیو مشنناغل شنن 3یجعفننر یانجمننن تجننار

ن یننکنننند. فروشننگاه آنالیل مننیرا تسننه یکننرده و امننور تجننار یرا معرفنن یشننغل یهننا فرصننت
کنه در هنند فعالینت منی 1یالهاد ن از دکننندگایبازد یرا بنرا ینترنتنید اینام نان خر کنند،نیز 

 . کندد فراهم میسایت خو
که فعالی ا میواق  در آمر 6هناء یت مرکز اسالمی، سایك نمونه جالب  یت اصنلینباشد 

 یبنرا یاسنالم یهنا ن مرکنز اننواد پوشنشینت ایاسنت. در سنا« یپوشنش اسنالم» جنیآن در زم
کلنن ین مختلننج از زن و مننرد معرفننیسننن ت آمننده یمننت آن در سننایو ق یشننده و مشخصننات 

                                                   
1. www.shiabusiness.com  
2 .www.al-haqq.com  
3. www.jbonline.org  
4 .www.job4shia.com  
5 .www.al-hadi.com  
6 .www.alhannah.com  

http://www.shiabusiness.com/
http://www.al-haqq.com/
http://www.al-haqq.com/
http://www.jbonline.org/
http://www.job4shia.com/
http://www.job4shia.com/
http://www.al-hadi.com/
http://www.al-hadi.com/
http://www.alhannah.com/
http://www.alhannah.com/
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کاربران با مر گنرفتن مشخصنات لبنا  منیاجعه به سااست و  از ینمنورد ن جتواننند البسنیت و 
 ند. یه نمایخود را ته

 ب( مؤسسات خیریه
کمننكهننا خیریننه بننا تبلیغننات از طرینن: سننایتمؤسسننات  هننای زم را بننرای پننروژهال یهننا ، 

شنده  یمعرفن یمختلفن یهناپنروژه 1یاسنالم ینجریت خی. منلال  در سناکنندمختلج جم  می
کمننك بننه سنناخت  ی ننیتواننند در ی: خننود مننیننعالکننه هننرک  بنننابر  کننند.  از آنهننا مشننارکت 

کننود ، تنندرینناز  یت مننالیننمسننجد، حما کودکننان بننیك   یهننا بضنناعت و مراقبننتی  بننه 
کمك به مسلمانان عنراق،  یبرا یغاتیت تبلین ساین در ایچن اند. همن جملهیاز ا یپزش 

 ینجریو صنندوق خ 2زوننایآر یالمهند ینجریاد خینشنود. بنیافغانستان و بنگالدش مشاهده من
کنه از طرین: اینترننت بنه  یاسنالم یجریگر مؤسسات خیز از جمله دین 3نیالدراز بحر هسنتند 

 . کنندی اقدام میانسان یها کمك یو سامانده یآورجم 
منان یتیخنود را بنه  یت اصنلینکه فعال 4حضرت فاطمه زهرا یجریخ جت موسسیدر سا

تنام را در قسنمت یکمنك بنه ا یمؤسسنه بنرا یو فور یادوره یازهایاختصاب داده است، ن
کودکنان بنراین وکاران رسانده است. به عنوان نمونه اقالم مورد نیها به اطالد ن یازمندین  یاز 

کننرده اسننت. در  یاز فننوریننرا بننه عنننوان ن یلیشننرود سننال تحصنن  یهننا نننكیاز ل ی ننیمطننرح 
جنناد شننده یطننور مجننزا( ا هران بننینن)در داخننل و خننارج ا یت، فروشننگاه مجننازین سننایننجالننب ا

کناربران بنا مراجعنه بنه سنا کنه  گوسنفند قربنانیننظ یت و سنفارش اقالمنیاست  گنل،  و  یر تناج 
کنند و از طریتوانند به خریقه میعق کم نیند اقالم اقدام  ه انجنام دهنند. در ینریبنه خ ی: آن 

کنند خرین قسننمت ع نن ، قیننا  یز ثبننت شننده اسننت. عننالوه بننر آن داراینند نیننمننت اقننالم و 
 باشد.ی، اخبار، خدمات ارائه شده، ع   و... میکار النیر بینظ ییاه نكیل

 ج( خدمات حقوقی
کننه از طر ی، خنندمات حقننوقاز جملننه خنندمات دیگننر احقنناق  ینترنننت بننرای: اینناسننت 

                                                   
1 .www.islamic-charity.com  

2 .www.almahdi.net  
3 .www.durazfund.org.bh  
4 .www.fatemehzahra.org  

http://www.islamic-charity.com/
http://www.islamic-charity.com/
http://www.almahdi.net/
http://www.almahdi.net/
http://www.durazfund.org.bh/
http://www.durazfund.org.bh/
http://www.fatemehzahra.org/
http://www.fatemehzahra.org/
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. از جملنننج اینننن شنننودعمنننل منننینقننناط جهنننان  یمسنننلمانان در اقصننن جحقنننوق از دسنننت رفتننن
کمیتوان بنه سناها می سایت کنه بنا تنالش  1لنندن یمون حقنوق بشنر اسنالیسنیت  اشناره نمنود 

 یزن مسنلمان یفنراوان، توانسنت باعنث آزاد ینترنتنیا یها: ارسال نامهیر خود و از طریگیپ
گردد. یه زندانیکه به خاطر حجاب خود در ترک  شده بود، 

 د( ازدواج
کنننه بنننرایا یدر فضنننا یاسنننالم یهنننا تیسنننا دواج در ل امنننر ازیتسنننه ینترننننت وجنننود دارد 

ل یمسنا  کناربران دربنار ییها ضمن راهنما تین سای. اکنندی فعالیت میچارچوب اسالم
دلخنواه( را  یبنا فنرد منورد نظنر )مطناب: بنا مشخصنات فنرد ییام نان آشننا ،مربوط بنه ازدواج

کنه منروج دوسنتینا یراسنالمیغ یهنا تیتفاوت آن بنا سنااما . کنندفراهم می  یهنا ین اسنت 
 . کندد اسالمی تروی  میدواج را مطاب: با قواعاز ودگذر نیست وی

ن یچنن یهنانموننه 4ازدواج یگاه فرهنگیو پا 3یعیوصلت ش 2،گاه ازدواجیپا یها تیسا
ط آن را از یازدواج، اح ننام ازدواج و شننرا یگنناه فرهنگننیت پایهسننتند. در سننا ییهننا تیسننا

کناربر ابتندا بنا اینب یمختلفن یها نكیدر ل یدگاه اسالمید کنرده اسنت تنا  ل آشننا ئن مسناینان 
 د. یشود و سپ  به ازدواج اقدام نما

 هـ ( کتابفروشی
که از طر ی، خدماتبخش دیگر خدمات کتناب اقندام نترنی: ایاست  ت به ارائنه و فنروش 

کین طریجه از ایکند و در نتمی ین  بیشنتری منی:  . انتشنارات یابنندتنب اسنالمی ام نان توی
کتنناب 1،انیانصننار از  1فننند  یکتابفروشنننو  7نترنننتیدر ا یاسنننالم یهننا کتننناب 6،بوسنننتان 
کتابفروشیجمله ا که با معرف ین  کتنابو ارائن یهاست  آن  ینترنتنید این، ام نان خره قیمنت 

 . کندبر فراهم میکار یرا برا
                                                   

1 .www.ihrc.org  
2 .www.zawaj.net  
3 .www.shiamatch.com  
4 .www.ezdewaj.ir  
5 .www.ansariyan.org  
6 .www.bustaneketab.com  
7 .www.islamicbooks.org  

8 .www.fadakbooks.com  

http://www.ihrc.org/
http://www.ihrc.org/
http://www.zawaj.net/
http://www.zawaj.net/
http://www.shiamatch.com/
http://www.shiamatch.com/
http://www.ezdewaj.ir/
http://www.ezdewaj.ir/
http://www.ansariyan.org/
http://www.ansariyan.org/
http://www.bustaneketab.com/
http://www.bustaneketab.com/
http://www.islamicbooks.org/
http://www.islamicbooks.org/
http://www.fadakbooks.com/
http://www.fadakbooks.com/
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که در قم مستقر یت انتشارات انصاریدر سا کتابان   یبان دنینا دارد، 44هایی به  است و 
کنناربرا ،پرداخننت ،ت سفارشنناتی  وضننعیی نظیننرهننا نننكیل  ،دینند سننبد خریننبازد ،ناشننترا  

کتابیپا یمعرف  یماتیبنه تقسن ییم الفبنایز عنالوه بنر تقسنینهنا ن گاه و تما  با ما وجود دارد. 
ز ینننننك نیاننند. دو لشننده یبننندز دسننتهیننن نیسننندگان، متننرجمی، نویگننر همچننون موضننوعید

کتنناب کتننابیننجد یهننا مربننوط بننه  کنناربران مننیرچنناپ مننیی یهننا د و  توانننند بننا یباشنند. لننذا 
کتابفروشننینت ایعنه بنه سننامراج کتناب مننورد نظنر خننود نسنبت بننه ئ)ونظاین  ر آن( بنا انتخنناب 
کنند. یخر  د آن اقدام 

 ها های مسافرتی و کاروان و( شرکت
کنه از طر یارتینی یهنا کناروان مات دیگنر،از خد ی ی ی نترننت اقندام بنه معرفنی: ایناسنت 

رین: از ط ی،شنرکت مسنافرتحضنور در محنل  یبنه جناکننند و ننام از زائنران منی کاروان و ثبت
 یارتینننکننناروان ی 1،نیشنننرکت مهننناجر .نمایننننداینترننننت ام نننان تهینننه بلنننیط را تسنننهیل منننی

کنننناروان اال 3یشننننمال ی ننننایامننننداد حنننن  آمرج تننننیکم 2،دانیننننحم ن ینننناز جملننننه ا 4مننننانیو 
کنه خنود را مجنر یمسافرت یها شرکت از  یارتینی یسنفرهاینج کل یهستند. شرکت مهناجران 

کنیا میتمام نقاط دن ننه را یه، عنراق، م نه و مدیهمچون مشهد، قم، اردن، سور یداند و اما
ن یننهننر شننهر و هننر سننفر ا یت خننود بننرایکننرده اسننت؛ در سننا ینننیبشیخننود پنن یهننادر برنامننه

کن ی نكیل گرفتنه اسنت  امنا یه، ینه، حمنل و نقنل، خندمات وین، هتنل، تغذیارتینها را در نظر 
 نام. نه ثبتی، اعزام و هزییکادر اجرا

کننادر اجرایننی،در ل ، رکت در آن مسننافرت نظیننر منندیر شننرکتعوامننل شنن یوگرافیننب ینننك 
کنناروان ، اتوبننو  در لینننك حمننل و نقننل. عنناون اجرایننی و... اعننالم شننده اسننت، مروحننانی 

ی آن نمننایش داده و خننارج یداخلنن یاز نمننا ییهننا و ع نن  یمسننافرت معرفنن یشنرکت را بننرا
کشنور میز، هتل محل اقاست. در لینك هتل  یهنا و ع ن  اتناقبنان معرفنی شنده امنت در 

کلینج برنامنهز آمده اسیآن ن کنرده ت. در لیننك تغذینه،  هنای غنذایی را بنه تف ینك روز اعنالم 
ل ینهمچنون موبا یافرها، خندمات وینیهسن است. در قسمت خدمات وییه نیز برای بعضنی

                                                   
1 .www.mohajerin.com  
2 .www.hamidan.itgo.com  
3 .www.hajj.org  
4 .www.alqatif.org  

http://www.mohajerin.com/
http://www.mohajerin.com/
http://www.hamidanitgo.com/
http://www.hamidanitgo.com/
http://www.hajj.org/
http://www.hajj.org/
http://www.alqatif.org/
http://www.alqatif.org/
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گرفتننه اسننتاخت کمصاصننی و... در نظننر  : ینناز طر ی نیننز،شننمال ی ننایامننداد حنن  آمرج تننی. 
یارتی ثبنتگیح  و د یت خود برایاس کن ی ، هنای آن ام اننات کنند و در لیننكننام منی ر اما
 . شودم و... مشاهده مینا ، ثبتالری ع  گ

 ز( دیگر خدمات
کنه ری نیز از طری: اینترنت ارائه میگیخدمات د شنامل منواردی همچنون پاسنخ بنه شود 

ی، م اسنالمی، تقنویاوقنات شنرع، ی، ارتبناط بنا علمناءننید یها ، پاسخ به پرسشاستفتائات
کفنننن و دفنننن و... مننی جهنننش اینترنننت بنننه عننننوان یننك رسنننانه،  شنننود. در مجمنننودخنندمات 

کرده یالت خدماتیام انات و تسهج در ارائ یمیعظ است و مسلمانان نینز متناسنب  فراهم 
 کنند. با زندگی روزمره خود از آن استفاده می

 ی د آموزشیامکانات جد. 4
قندرت انتخناب ار اسنت و یندر اخت یا بنه ننوعیندن ی آموزشنیها تیرفظج نترنت همیدر ا

فضاسنت و محندود بنه عامنل زمنان و که در جهان مجازی، آمنوزش بنی ضمن آن. وجود دارد
همننین . (52  4805لی، )عننام اسننت« فرازمننانی»و « فرام ننانی»و بننه تعبیننری  سننتیم ننان ن

شننگتن بنود و از تنوان در واداد. میبه آموزش علوم و معارف اسالمی تسری توان وییگی را می
کننرد و از هننادرو  اسننالمی حننوزه نظیننر احادیننث،  یمبنناحلی علمیننج مسننتقر در قننم اسننتفاده 

گذشنته نید بهنره بنرد.ات و... ین، ادبکالم، فقه، اخنالق، تناریخ، فلسنفه، اصنول از ینگنر ماننند 
کننه سنناعتین کننردن یننهننا و روزهننا صننرف پ سننت   حنندیث یننا یننك مبحننث فلسننفی در كینندا 

کننه فقننط چننند نمونننه آن موجننود اسننت، شننود و بسننیاری از کامننل در  مباحننث بننه کتننابی  طننور 
گرفتننه اسننت و از طر یمجنناز یفضننا گون ام ننان دسترسننی بننه آن گو یهننا تی: سننایننقننرار  نننا

   .وجود دارد
کننالم و یننعقاج نننی)فعننال در زم 1گنناه انصنناریپا یهننا تیتننوان بننه سنناینننه مننین زمینندر ا د، 

کنالم(، مرکنز ج ننی)فعنال در زم 2یاسنالمج شنیفلسنفه و اندمطالعات ج فلسفه(، حلق فلسنفه و 
فقننه و ج نننی)فعننال در زم 1ث(، رئننوفیرجننال و حنندج نننی)فعننال در زم 3ثیقننات دارالحنندیتحق

                                                   
1 .www.ansarweb.net  
2 .www.halgheh.com  
3 .www.hadith.net  

http://www.ansarweb.net/
http://www.ansarweb.net/
http://www.halgheh.com/
http://www.halgheh.com/
http://www.hadith.net/
http://www.hadith.net/
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)فعننال در زمینننج  3گنناه نننور عرفننانی(، پایاخننالق اسننالمج نننی)فعننال در زم 2تینناصننول(، نوران
کرد  .  قرآن( اشاره 

وجنود دارد  یمتعندد یهنا ننكیاست، ل یکه به یبان عرب 4یاعتقاد یها در مرکز پژوهش
)سنؤال از مرکنز، سنؤال از علمناء و...(، ین قرار اسنت  سنؤاالت اعتقادیاز آنها به ا یکه بعض

ل ئد و مسننناینننه، رد شنننبهات، عقایسنننجادج فیالبالغنننه ، صنننح )قرآن، نهننن یم تنننب اعتقننناد
و...(  یعیعنالم، مؤسسنات شنعه در یعه در عالم، اخبار شی )شیعه و تشیو...(، ش یاخالق

کننز د ینهننا بعضننی. عننالوه بننر ایو مسننابقات اعتقنناد کل ینننیاز مرا یننج اعننم از حننوزه و دانشننگاه 
 1،هینننعلم  حنننوز یهنننا تیانننند. سنننانترننننت قنننرار دادهیا یخنننود را در فضنننا یمباحنننث آموزشننن

انننند. ن جملننهیننناز ا 7و پژوهشننن ده حننوزه و دانشننگاه 6یالملنننل علننوم اسننالم نیبنن  دانشنن د
کز بیاز ا یبعض کل هن مرا   یتندر یبنرا یط واقعنیدر محن هسنتند و دانشن ده یمجاز یطور 

کنه هندف از راهیناز جملنه ا 1آمنوزش از راه دور یندارند. مرکنز اسنالم کنز اسنت  و  یاننداز ن مرا
کننرده اسننت.  یفرهننند و معننارف اسننالم ینترنتننیا  جنناد دانشنن دی  خننود را ایتأسنن عنننوان 

هنا  از دیگنر نموننهز ینن 14قرآن و عتنرت ینترنتیا  دانش د و 1ثیعلوم و حد یمجاز  دانش د
 هستند.

کننز آموزشننیننا نقنناط  یبل ننه در اقصنن اننند،م ننان خنناب اسننتقرار نیافتننه كینندر  ی تنهننان مرا
کنز آموزشنیجهنان چنن کنه مباحننث خنود را متناسنب بنا یبنان آن منطقنه بننه ین مرا  وجنود دارد 

امنام  یمرکنز اسنالم 11،آالبامنا یش اسنالم. مرکنز آمنوزکننندعالقمندان علوم اسنالمی ارائنه منی

                                                                                                                        
1 .www.raoofonline.com  
2 .www.nooraniat.com  
3 .www.noorehsan.net  
4 .www.aqaed.com  
5 .www.hawzah.com  
6 .www.islamcollages.com  
7 .www.hawah.com  
8 .www.icde.net  
9 .www.vu.hadith.ac.ir  

10 .www.etrat.net  
11 .www.aiec.8m.net  

http://www.raoofonline.com/
http://www.raoofonline.com/
http://www.nooraniat.com/
http://www.nooraniat.com/
http://www.noorehsan.net/
http://www.noorehsan.net/
http://www.aqeed.com/
http://www.aqeed.com/
http://www.hawzah.com/
http://www.hawzah.com/
http://www.islamcollage.com/
http://www.islamcollage.com/
http://www.hawzah.com/
http://www.hawzah.com/
http://www.icde.net/
http://www.icde.net/
http://www.vu.hadith.ac.ir/
http://www.vu.hadith.ac.ir/
http://www.etrat.net/
http://www.etrat.net/
http://www.aiec.8m.net/
http://www.aiec.8m.net/
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 3،هاسننتون یاسننالم یهننا مرکننز آمننوزش 2،اتل)ارشنناد(یس یمرکننز اسننالم 1ی،در سننوانز ییخننو
کنادم در  6اوترخننت هلننند یاسنالم یو مرکننز فرهنگنن 1لنندنیننج علم  حننوز 4،آلمنان یاسننالم یآ

کزی هستند.  زمر  چنین مرا
کنند. بنه در این میان اینترننت توانسنته در وسنایل آموزشنی ن کتناب نینز تحنول ایجناد  ظینر 

کتابخانننه کتننب اسننالم یاریتننوان بننه بسننهننای ال ترونی ننی مننی عنننوان ملننال از طرینن:   یاز 
گرفتدستر کرد و از آنها بهره  کتابخانه سی پیدا  هدف خنود را  7یعلوم اسالم ال ترونی ی. 

کتننناب، مقننناالت، درو  حنننوزه و... از طر یانتشنننار علنننوم اسنننالم خنننود ت ی: سنننایننناعنننم از 
کتب ال ترونیگاه دریداند. پا یم کتابخان 1ی یافت  ن ینز اینن 1عهیکتنب شن ی نیال ترونج و 

کتننب و نشننرام ننان را فننراهم آورده کننه  کامننل در فضننا هات خننود را بننیاننند  در  یمجنناز یطننور 
کتب دیتوان از طریار خوانندگان قرار دهند و میاخت کنرد. در یاز را درینمورد ن ینی: آن  افنت 

کنرد. بنه  یریو تصو یصوت یها ر بانكینظ ید آموزشیتوان به ام انات جدیکنار آن م اشناره 
کوثریعنوان نمونه پا صنورت م تنوب و هنم  را هنم بنه« خ جعفنر نمنریش»د یمباحث توح 14گاه 

کنه ام نان تصنو یار عالقمندان قرار میدر اخت یصوت ز فنراهم ینرا ن یریدهد و در تالش است 
ت یو سنا یرازیشن ینیحسن یدمجتبیسن یباحث آقاز مجال  و مین 11ثیت حدیکند. سا

منندان قنرار  هار عالقنیندر اخت یرا به صورت بانك صوت یمباحث عالمه عنوان بصر 12عالمه
 داده است.

کسنننی منننی  ینتنننا  کنننه هنننر  کنننارکردی اینننن اسنننت  از  یو م نننان توانننند در هنننر زمنننانچننننین 

                                                   
1 .www.alkhoei.org.uk  
2 .www.ershad.org  
3 .www.iec-houston.org  
4 .www.islamishe-akademic.do  
5 .www.hawza.org.uk  
6 .www.alrisala95.com  
7 .www.dilp.net  
8 .www.downloadbook.org  
9 .www.yasoob.com  
10 .www.alkuthar.com  
11 .www.al-hadeeth.net  
12 .www.alameh.ca  

http://www.alkhoei.org.uk/
http://www.alkhoei.org.uk/
http://www.ershad.org/
http://www.ershad.org/
http://www.iec-houston.org/
http://www.iec-houston.org/
http://www.islamishe-akademic.do/
http://www.islamishe-akademic.do/
http://www.hawza.org.uk/
http://www.hawza.org.uk/
http://www.alrisala95.com/
http://www.alrisala95.com/
http://www.dilp.net/
http://www.dilp.net/
http://www.downloadbook.org/
http://www.downloadbook.org/
http://www.yasoob.com/
http://www.yasoob.com/
http://www.alkuthar.com/
http://www.alkuthar.com/
http://www.al-hadeeth.net/
http://www.al-hadeeth.net/
http://www.alameh.ca/
http://www.alameh.ca/
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گ ینید یها آموزش کنندتخصص الزم را  یمباحث اسالم  رد و درباریبهره  همنه  و لنذا پیندا 
گنروه اسنتفاده نماینند. همنین امنر موجنب  مباحنث از اینن ننود دتوانننهنای منردم منی اقشار و 

کننه مسننلمانان بتوانننند بننا افننزایش دانننش اسننالمی خننود، زننندگی روزمننره خننود را بننا مننی شننود 
 محتوای اسالمی تطاب: بیشتر و بهتری بدهند.

تأثیراتفضایمجازیبرایدیناسالم
کارکردهننایننغ یمجنناز یفضنناها جننا  نیننمسننلمانان دارننند و در ا یکننه بننرا یمتنننوع یر از 

 هنای مختلنج دیننأثیرات شنگرفی نینز بنرای جنبنهاند تن کردیم، توانسته از آنها را ذکر یبعض
 .  شودبخش بعضی از این تأثیرات مرور مین ی. در ااسالم به ارمغان آورند

 . معرفی چهرۀ دیگری از اسالم 1
ن اسننالم در جهننان، یننج دیتضننع یبننرا یغربنن یهننارسننانه یاصننل یهننا تاسننیاز س ی ننی

کنه  یاصنطالح 1«یهراس اسالم»وحشت از اسالم و مسلمانان است.  یسازچهره بنا »اسنت 
و ضنعج  یگیفرومنا یش و معرفنیبنان و بنا هندف نمنایانه غرب نسبت بنه رقیگرا نگاه حذف

گرد یهااسالم و مسلمانان در رسانه کلمنده اسنت. بنیغرب مطرح  اسنالم و ج ه همنراه آوردن 
کننننار تنننرور، ضننندحقوق بشنننر بنننودن، تهد ا یننند، خشنننونت، ضننندزن بنننودن و ینننمسنننلمانان در 

کنه یآفرر وحشتیاز تفس ییهاسم نمونهیو بربر یافتادگ عقب ن از اسنالم و مسنلمانان اسنت 
 «شننودیده مننیننغننرب د یهننارسننانه یمسننتند و داسننتان یهننا لمیو فنن یتننراژ خبننریدائمننا  در ت

سنننپتامبر  44ن چهنننره از اسنننالم بعننند از حادثنننه ینننم ای(. ترسننن508-505ب  4835، یل)عنننام
 ؛5555 3ی،لن ؛5554 2؛دهند )ملنونین امنر را نشنان منینمحققنان اج است و مطالعند شدهیتشد
(. در واقنن ، جهننان بعنند از 503ب  4835، یعننامل  بننه نقننل از 5554 1،فنناک  ؛5555 4، ینننور
کنه بران روشنمندینهنا سنرگرم جرسنانهله ریازدهم سنپتامبر بنه وسنینان یجر اسنا  آن، ی شند 

                                                   
1 .Islamophobia 
2 .Mellon 
3 .Li 
4 .Norris 
5 .Fox 
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 (.72  4804 1،ادویشود)آساموا جینشان داده م یطانیو ش یمنیاسالم، اهر
کثر رسانهن فضایدر چن که ا کمپنانیمایهار سنریبزر  در اخت یهایی  هنای غربنی  داران و 

کننند و در منیانندازی است و از اینن طرین: تبلیغنات منفنی وسنیعی علینه دینن اسنالم را راه
  اسنت تنا چهنر یام نان یمجناز ی؛ فضناه اسنتجناد شندیا یاواق  جنند رواننی ینك طرفنه

هننای سیاسننی و  حنندودیتگننر میکننه دچننرا ؛ از اسننالم بننه مننردم جهننان معرفننی شننود یگننرید
کمتنر بنه چشنم منیاقتصادی رسانه هنای  الوه بنر سنایت. عنخنوردهای دیگر وجنود نندارد و ینا 

گیلمنردیگنری در اینن جهنت بنه حسناب منیام نان ز یها ن ، وبال اینترنتی بنه عننوان  2آیند. 
 یبنه بررسن« آن یامندهایقنت و پیهنا، حق رسنانه، وبنال »بنا عننوان  یانگار در مقالنهروزنامه

کنه  _ هنا در منورد وبنال  یپرداختنه اسنت. و یسننت یهاسه با رسانهیها در مقا نقش وبال 
 د یگویم_  اشدب می زین ینترنتیا یها تیم به سایقابل تعم

  یدر وقنا یینمابه بزر  یسراسر یخبر یهاا شب هیبزر   یهاکه روزنامه یدر مواقع
جننناد یرا در صنننحت اصنننل مننناجرا ا یجننند یدهاینننهنننا ترد پردازنننند، جهنننان وبنننال یمننن
 (. 5  4838لمر،یکنند)گ یم

  شماردچنین برمی های سنتی ایننهها را بر رسا وبال  یل برتریلمر دالیگ
بسنیار کنه  نین، دوم ارا ندارنندبنزر   یهناقید و بنندهای مختلنج رسنانهکه آنها  نیاول ا

یاد هستند و رسانه نند و سنوم یآی در مقابنل آنهنا انند  بنه حسناب منیبزر  سنت یهای
 نولننوژی دیجیتننالی بسننیار بیشننتر اسننتت ج کننه سننرعت اطالعننات آنننان بننه واسننط نیننا

  .()همان

هنا نند. رسنانهیآیبه حسناب من3«منب  باز»ها با رسانهاز  ید، مدلیجد یهادر واق  رسانه
کننند، یسنر منیرا م ین امری  چنیبه طور وس یمجاز یت هستند و فضاهایخواستار شفاف

کننند. بنه اینیطور واض  تب ت را بهیتوانند واقعیکه می طوره ب  ین ام نانین واسنطه چننینن 
که از طر یبرا  یقنیحق  ت و چهنریننند واقعبتوا یمجاز ی: فضاهایمسلمانان فراهم است 

کنننند و نگذارننند اف ننار عمننومیاسننالم را ترسنن کننه رسننانه یم  بننزر  خواهننان آن  یهنناآن طننور 
گ  رد. یهستند، ش ل 

                                                   
1 .Asamoah-Gyadu  
2 .Gilmer  
3 .Open Source  
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کنننار آن مننی گفتمنناندر  مطننرح  یمجنناز ین فضننایننکننه از اسننالم در ا ییهننا تننوان بننه ت ثننر 
که از این طری: جنبه شود، یم کرد  . یابنندز و ظهور میختلج اسالم ام ان بروم یهااشاره 

سننت مدرنیننالبتننه ا کننه مبتنننی بننر نسننبیت مطلنن: و بننین ت ثننر بننا ت ثننر پم  ؛سننامان اسننتیسننم 
که در دل اباشدمتفاوت می کنه اینن ت ثنر را بنه ن ت ثر وحدت است و اصل اساسنی. چرا  ی 

شنود. ست مدرنیسم دینده نمنیکه در پم  یاصلاست؛  «تیغا»اصل  کند،وحدت مبدل می
گفتمانبه بیان دیگر  « تحقن: اسنالم»کننند و آن های مختلج یك هندف را دنبنال منی همج 

(. البتنه 564  4835باشیم)شنجاعی زنند، منی ك وحدت مت ثر از اسنالمیما شاهد  است و
گفتمناننمنی کنه خننود را منتسننب بنه اسننالم مننیانحرافنن یهننا تننوان از  . ، چشننم پوشننیدکننندی 

 .  اندجمله یی و اسالم لیبرالیستی از اینادگرایاسالم بن
 . تحول در تبلیغات دینی 2

کارکردهننا ی ننی کننل، اسننتفاده رسننانه هننا بنن یاصننل یاز  و  1نیاست)سننور یغنناتیتبل  طننور 
هنننر  ،(. در اینننن بنننین70  4834؛ دادگنننران، 85  4835 3،لینننکوامنننك ؛473  4834 2،تان نننارد

تواننند انجنام یرند و ننود خاصنی از تبلیغنات را مندا یاها نقش و جایگاه وییهکدام از رسانه
غنات ی، تبلات سیاسنیغنیتبل شنود  خنود بنه اننواد تبلیغنات تقسنیم می زینن دهند. تبلیغنات

 .  (88-85  4835کوایل،  )مك ...و یتجار
که سنابقج چنند 487  4835)محمدی، غات استیاز انواد تبل ی یز ین ینیغات دیتبل  )

و بنا  یندخنود را در قالنب جدز ینن یننیغنات دیتبل هزار ساله دارد. با پیدایش فضای مجازی،
 یرا بننرا یجنندج نننیرسننانه زم یننك نترنننت بننه عنننوانیای نشننان داد. شننتریار بیر بسننینفننوذ و تننأث

کنننرده اسنننت یننننیغنننات دیتبل کننناینو ؛5554 1،اندرسنننون ؛5555 4)بانت،فنننراهم  (. 4835 6،وتا
 یاننند و حتننشننده یاننندازراه ینننیغننات دیهننا بننا هنندف تبل هننا و وبننال  تیاز سننا یاریبسنن
ز مندنظر قنرار ینرا ن یننیغ دینتبل یباشند، به ننوع رسانی اطالد و ید آموزشیکه شا ییها تیسا

                                                   
1 .Severin 
2 .Tankard  
3 .McQuail 
4 .Bunt 
5 .Anderson 
6 .Noyataka 
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کننه رسننانهینناننند. سننؤال اداده  ینننیغننات دیبننر تبل یرینترنننت چننه تننأثیهمچننون ا یان اسننت 
و و... یننون، رادیننزیچننون تلو یگننرید یهننابننا رسننانه ین جهننت چننه تفنناوتیننداشننته اسننت و از ا

از آنهنا را منرور  یم و بعضنیکننیرات منین تنأثیخود را معطوف به ان قسمت توجه یدارد؟ در ا
 م  یکنیم

  یه و تعاملیغات دو سویتبل (الف
داننند)مك یه بودن آنها منیو دوسو ید را تعاملیجد یهارسانه یاصل یها ییگیاز و ی ی
 از قنندرت فرسننتندگان بننه یمیك انتقننال پننارادایننبننودن را  یتعننامل 1(. بننوخر46  4834ل،یننکوا

کننه در رسننانهیقنندرت مخاطننب منن کیننجد یهنناداننند    4836، یشننود)کوثرید مننینند بننر آن تأ
مخاطنب  ین ام نان را بنراینا یسننت یهناد برخالف رسانهیجد یهان رسانهی(. بنابرا822

کننه بننه یفننراهم منن بننا رسننانه بپردازننند. در واقنن  مخاطننب  یك ارتبنناط دوطرفننه و افقننیننکنننند 
 ز ظاهر شود. یدکننده نیدر مقام تول یند حتتوایست و میصرف ن  کنند افتیدر

هننای اخیننر دچننار آن شننده اسننت، ارتبنناط هغ اسننالم در سنندیننکننه تبل یگننر آفتننید یاز سننو
که نماد عینی آن را می ، بهبا مخاطبان خود است یه و عمودیسو یك  ل تنوان در شنطوری 

کرین روش برخالف دستور صریالبته امنبر دید.  باشند منی بینت و سنت اهل می  قرآن 
، محاجنات و مباحلنات ابن ابی العوجناء زنندی: معنروف ،ز نقل شدهیخ نیکه در تار و چنان

گونه فصلی با امام صادقم کهداشته است؛ به   صندر امنامج ز از سنعینخنود او ن یحتن ای 
   .(4826، ماند)کلینیمتعجب می

 یکنه آن را بنه فضناهاانند أثیر را بر روش تبلیغ اسالم نهنادهن تیدر واق  ا یمجاز یفضاها
بنه افقنی و دوسنویه ه یسنو كینو  یرا از حالنت عمنود یغنات اسنالمیانند و تبلکشانده یتعامل

کننرده ل یننکننه بننه دل ییهننا تیه بننودن را عننالوه بننر سننایسننوایننن خاصننیت افقننی و دو .اننندمبنندل 
گرفتننهت ایننماه بننر  کننه اساسننا   ییهننا تیتننوان در سننامننی اننند،ینترنننت در فضننای تعنناملی قننرار 
گفنننتمحننن گرفتنننهو ور  ، اصنننل را بنننر هنننا انننند دیننند. در اینننن سنننایتگو، منننناظره و تعامنننل شننن ل 

که خاص یگوو گفت کمتنر شناهد یاند و دی و دوسویه بودن دارد قرار دادهت افقیدو طرفه  گنر 
 . یه و عمودی هستیمسو كیغات یتبل

                                                   
1 .Bucher 
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گفنننتیننننظ ییهنننا تیسنننا گفنننتیپا 1،ننننور اسنننالم یگوو ر تننناالر   2ی،آزاد اسنننالم یگوو گننناه 
گفت 3ی،جوانان الهد یگوو گفت گفنت 4،تیب اهل یگوو تاالر   1،اهنل بتنول یگوو تناالر 

گفت گفنت 6ی،اسالم یها مناسبت یگوو تاالر  گفنت 7حنوزه یگوو تناالر   1مننار یگوو و تناالر 
 . ین تعامالت دوطرفه و افقی هستندبسترساز چن

گفتین پایچن هم هنا یان و سننیعیشن یگوو گفت یبرا یفرصت 1یعه و سنیش یگوو گاه 
کرده است و بنه جنایا کسنان نینا یجاد  بپردازنند،  یاوهنام یهنا در دو طنرف بنه تعنارض یکنه 
که در یا گر بحنث ی ندیرا بنا  یننیرو در رو مسنائل د یك فضناین ام ان را فراهم آورده است 

ن ینندو د وگوی گفننت ز ام ننانیننن 14تیحیاسننالم و مسنن یگوو گفننت یگنناه دورنمننایکنننند. پا
کنرده اسنت. سنایپنذت را فراهم و تعامل را ام نانیحیاسالم و مس گفنتت مؤسسنیر   وگوی ج 

کنرده اسنت. پایاد وگوی گفت ز توجه خود را معطوف بهین 11انیاد  12گناه عرفنانیان مختلنج 
کرده یها تین را در ساید  دربار وگو گفت زین 13گاه عترتیو پا  اند. خود فراهم 

 یغات اقناعیتبل (ب
گننننر تبل  یغننننات اقننننناعیو تبل یغننننات احساسننننیبننننه تبل یبننننند میسننننك تقیننننغننننات را در یا

ک ،میها شاهد بنودهای اخیر و در رسانه سالدر  ، آنچه میکن یبند میتقس ش از حند ید بنینتأ
ز ینو نینون و رادینزی. تلو(6  4835راد، )محسننیاناست یننیغ دیدر تبل یغات احساسیبر تبل
 ند.کنرا بیشتر فراهم می تصویر ت یج بیشتری دارند، این ام انکه بر  ل آنیبه دل

                                                   
1 .www.14noor.com  
2 .www.al-hawar.com  
3 .www.al-hoda.org  
4 .www.shiachat.com  
5 .www.shianet.de.ve  
6 .www.ezsfteeh.com/forum  
7 .www.alhawa.topshia.com  
8 .www.www.almanaar.com  
9 .www.imamali.i12.com  
10 .www.buyynet.alhouda.cib.net  
11 .www.iid.org.ir  
12 .www.arfaan.net  
13 .www.aletrah.com  

http://www.14noor.com/
http://www.14noor.com/
http://www.al-hawar.com/
http://www.al-hawar.com/
http://www.al-hoda.org/
http://www.al-hoda.org/
http://www.shiachat.com/
http://www.shiachat.com/
http://www.shianet.de.ve/
http://www.shianet.de.ve/
http://www.ezsfteeh.com/forum
http://www.ezsfteeh.com/forum
http://www.alhawa.topshia.com/
http://www.alhawa.topshia.com/
http://www.www.almanaar.com/
http://www.www.almanaar.com/
http://www.imamali.i12.com/
http://www.imamali.i12.com/
http://www.buyynet.alhouda.cib.net/
http://www.buyynet.alhouda.cib.net/
http://www.iid.org.ir/
http://www.iid.org.ir/
http://www.arfaan.net/
http://www.arfaan.net/
http://www.aletrah.com/
http://www.aletrah.com/
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کیشنتری. اسنالم به نینز درسنت بنرخالف متنون دیننی اسنتلئن مسیا رش ید را بنر پنذینن تأ
کننرده اسننتینند یعقالننن ن را ینندر اصننول د یدیننرش تقلیپننذ یو حتنن (45  4866)مطهری، ن 

. مطهنننری اولنننین شنننرط موفقینننت ینننك پینننام تبلیغنننی را عقلنننی بنننودن، قننندرت و ردیپنننذ ینمننن
کنننه  یانینننو لنننذا اسنننالم از اد (402  4825دانننند)مطهری، ن منننینیرومنننندی محتنننوای آ اسنننت 

عد عقالنی به چشنم منی ك احساسات و عواطج دریتحر کمتر از بم راد، خورد)محسننیانآن 
4835  8)  . 

ک یتعننامل یل فضنناینننترنننت بننه دلیا کننه از آن تعبید بیننو تأ ر بننه یننشننتر بننر م تننوب بننودن 
را بنه حنداقل و ام نان  یغ احساسنینام نان تبل (،5558 1،کنند)فرنبكیم« هیت ثانویشفاه»

ک تیش داده اسنننت و لنننذا سنننایرا افنننزا یغ اقنننناعینننتبل  بنننر پرسنننش و پاسنننخ، یادیننند یینننهنننا تأ
ام نان منناظره در  2نینآنال یت منناظرات اسنالمیکنند. سناین مید یان عقالنیو ب وگو گفت

کرده است و لذا ام ان ن یندر باب د یعقالن وگوی گفت باب موضوعات مختلج را فراهم 
مرکنز  6،حجنت یمرکنز اسنالم 1،غ دارالسنالمینتبل 4،بنالغ 3،طهنور یهنا تیشود. سنایفراهم م

از جملننه  1یاسننالمج شننیاد اندیننبن 1،شننهیاند یاسننالم یسننرا 7ی،اسننالمج شننیفرهننند و اند
که با بحنث ییها تیسا ن اقندام یندر بناب د یغ اقنناعینبنه تبل یو عقلن یف نر یهنا هستند 
کننریننك شننده نظیننتف  یهننا در قسننمت 14یو اسننالمت پرتننیکنننند. سننایمنن ث، یم، حنندیر قننرآن 

کالم و... به بحثیعت اسالمی، شرید اسالمیعقا در بناب  یو منطقن یعقلن یهنا ، فلسفه، 
جننواب بننه سننؤاالت، مقنناالت  یهننا نننكیکننه ل پرداختننه اسننت. ضننمن آن ینننیموضننوعات د

چنننان  ز هننمیننن ییهننا تیسننا مجننزا دارد. البتننه طور بننه زیننو... را ن یاسننالم یهننا ، در یاسننالم
کننه در یننختن احساسننات و عواطننج، بننه تبلی: بننرانگینندارننند از طر یسننع غ اسننالم بپردازننند 

 ت قرار دارند.یدر اقل یمجاز یفضا ینیغات دیمجموعه تبل
                                                   

1 .Fernback 
2 .www.debateme.net  
3 .www.tahour.com  
4 .www.balag.com  
5 .www.dartabligh.org  
6 .www.hajjat.org  
7 .www.islamic.iiet.org  
8 .www.islamichouseofwisdom.com  
9 .www.itf.org.ir  
10 .www.islam4u.com  

http://www.debateme.net/
http://www.debateme.net/
http://www.tahour.com/
http://www.tahour.com/
http://www.balag.com/
http://www.balag.com/
http://www.dartabligh.org/
http://www.dartabligh.org/
http://www.hajjat.org/
http://www.hajjat.org/
http://www.islamic.iiet.org/
http://www.islamic.iiet.org/
http://www.islamichouseofwisdom.com/
http://www.islamichouseofwisdom.com/
http://www.itf.org.ir/
http://www.itf.org.ir/
http://www.islam4u.com/
http://www.islam4u.com/
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 یغات تخصصیتبل (ج
گسننتردگیا یکننه فضننا یاز ام انننات ی ننی کننرده اسننت  اد یننار ییو تنننود بسنن ینترنننت فننراهم 
-ن متننود موجنب شندهکننندگاتولید .اسنتکنندگان )مخاطبان(  افتیردکنندگان و دیتول

کلنننیکنننه اننننوا اننند کثنننر ، ت ثننر الزم را داشنننته باشننند تنننا د تبلیغنننات دینننی در ینننك چنننارچوب  ا
گرایسال مخاطبان و بسیاری از گنر ید ی. از سنوش دینن پوشنش دهندریپنذ یها را برا شی: و 

کین مسنیندکنندگان را بنه ایز تولیت ثر مخاطبان ن کنه پر  ه بنه را بنا توجن یننید یهنا امینشنانده 
گروه  .کنندبندی می بندی و تقسیمهای مختلج درجه قشرها و 

کودکنننان 1،کودکنننان و نوجواننننان یاسنننالمج شنننب  یهنننا گننناهیپا  یاسنننالمج مدرسننن 2،قنننرآن و 
کودکان و نوجوانان در نظنر  ینیغ دیاسا  هدف تبل 4ریاد بگیکن و  یو باز 3معرفت خود را 

یت شننب ه . در سنناین را بیشننتر مننورد توجننه قننرار دادننندن سنننیننغننات خننود ایتبل گرفتننند و در
کودکننان و نوجوانننان گننالری ع نن   ینننك، لاسننالمی  هننایی چننون بننازی، مجننالت، داسننتان و 

 .که بیشتر متناسب با این سنین استشود مشاهده می
کننانون اندیسننا کننه  ین جننوانیغ خننود را معطننوف بننه سنننیننتبل 1شننه جننوانیت  کننرده اسننت 

گفتمنان، سن ییها نكیل کتابخانه)کنه متناسنب بنا پرسشنگر یر مطالعناتیچون  جواننان  یو 
قنات یدفتر مطالعنات و تحق 6،زنان مسلمان یها تیشود. سایباشد( در آن مشاهده میم

انند. کنرده یزینرهینزننان پا یغات خود را برایتبل 1عهیحجاب ش رسانی اطالد گاهیو پا 7زنان
زننان، حجناب،  یچون حقنوق زننان، حضنور اجتمناع ییها نكیت زنان مسلمان، لیدر سا

که نشانیده میازدواج و... د رامنون نگناه و یت بنه رفن  شنبهات پین سناینتوجنه ا  دهند شود 
کنردن بینن اسالم در مورد زنان دارد تنا در نهایقوان شنتر مسنلمانان بنا نگنرش یت موجنب آشننا 

 یدات فرهنگنینزننان مسنلمان، تول به اخبنار یکه دسترس رامون زنان شود. ضمن آنیاسالم پ
کتاب( و مقاالت دی)نظ  ز فراهم شده است. ین ینیر 

                                                   
1 .www.husna.net  
2 .www.quranchildren.com  
3 .www.maarifat.com  
4 .www.playandlearn.org  
5 .www.canoon.org  
6 .www.islamwomen.org  
7 .www.womenrc.com  
8 .www.hejab-shia.com  

http://www.husna.net/
http://www.husna.net/
http://www.quranchildren.com/
http://www.quranchildren.com/
http://www.maarifat.com/
http://www.maarifat.com/
http://www.playandlearn.org/
http://www.playandlearn.org/
http://www.canoon.org/
http://www.canoon.org/
http://www.islamwomen.org/
http://www.islamwomen.org/
http://www.womenrc.com/
http://www.womenrc.com/
http://www.hejab-shia.com/
http://www.hejab-shia.com/
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 . ظهور اسالم اجتماعی 3
کنننه در جرینننآیغنننرب بنننه حسننناب مننن یفرهنگننن یهنننا از ارزش ی نننیسنننم یس والر ان یننند 

ش در جوامنن  یش از پننی( بنن4835زننند،  ی)شننجاع یدئولوژیننك ایننبننه عنننوان  یسنناز یجهننان
ج، عندم ینن تعریتنرابند. سن والر شندن جوامن  در عنامییش میفزان مسلمانان ایو ب یاسالم

کنه در نهایعنوان من یو اجتماع یاسیسج ن در عرصیحضور د ك امنر ینن را بنه ینت دینشنود 
گسننننترش 577  4835 زننننند، یدهد)شننننجاعیل مننننیننننتقل یفننننرد  و در حننننوز یخصوصنننن  .)

 یننیگرانیننجننه برجسننته شنندن دیو در نت یالعملننع نن  یهننا سننم منجننر بننه بازتننابیس والر
کنه  ین در حنالین(. ا853ب  4835، یشود)عامل یم در « ینیگرانینبرجسنته شندن د»اسنت 

کثرا  در اخت یهاغالب رسانه که ا ن و یقنرار دارد)سنور یالملل نیب یدارهیار نظام سرمایبزر  
کیتنر ن:یندق یکنه نگناه ابد، ضمن آنیی(، ام ان بروز و ظهور نم246-250تان ارد،  از  یزحنا
کشنورهاطوری  بنه ننه اسنت،ین زمیندر ا یالمللن نیزن بعدم توا حنال توسنعه بخنش  در یکنه 
کشنورها یهنارسنانه یخنود را از تعنداد یاصنل یهارسانه یهااز برنامه یاعمده  یبنزر  در 

کننه نقننش آنهننا بننه ملابننه شنن لیننکنننند؛ بننه ایمنن یداریننافتننه خری توسننعه تهنناجم »از  ین معنننا 
کننه در نت486  4822 1،دیننشننود)مك برایپررننند منن« یفرهنگنن و  یجننه آن، اسننالم خصوصننی( 

 شود.ی  میترو یفرد
هم اسنالم فنرا ی دیننن فرصنت بنراینا ینترنتنیا یهنا تیو سنا یمجناز یفضناهااز طری:  
که  عد اجتماعی آن نمایان شود،که بم  شودمی بنا جهنان  یمنواز ی، جهنانفضای مجنازیچرا
که در جهان یواقع که هر آنچه  ئه خود را ندارد، در این جهنان نماینان واقعی ام ان ارا است 

 .  گرددمیل یسم تسهی: مواجهه با س والرین طریجه از ایدر نتگردد و و آش ار می
 یهننا تیك طننرف و سنناینناز  یخبننر یهننا تیتننوان در تعننداد سنناین امننر را مننیننا یهننانمونننه

کنرد. سنایاز طرف د یاسیس کنه  یخبنر یهنا تیگنر مشناهده  مسنلمانان نشنانگر آن هسنتند 
یه حسا  هستند و اخبنار یطور و رامون خود و جهان اسالم بهیمسلمانان نسبت به جهان پ

دهند. یخنود سنوق من ی، اسالم را به وجه اجتمناعیك معنین به یکنند و ایم یریگیآن را پ
کننه قننبال   ییهننا تین سنایچننن یهناو مجنندد نمونننه یاخبننار، الهندج شنب  یهننا تیسنا اسنت 

در  یاسنیك چنالش سینن بنه عننوان یابله با بحران فلسنطن مقیچن ( ذکر آن رفت. هم8)ب
                                                   

1 .MacBride 
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 یاجتمنناع  ان سنناختن چهننریننانگر نمایننب ینترنتننیا یهننا تی: سنناینناز طر یبرابننر امننت اسننالم
کننه اسننالم فننرد شننود. ینمنن ییهننان حننوزهیمتعننرض چننن یو خصوصنن یاسننالم اسننت، چننرا 

 3،القند  2،نیفلسنط ی یال ترون یراهنما 1،نیفلسط رسانی اطالد ر مرکزینظ ییها تیسا
پیرامننننون فلسننننطین  7نیو دروازه فلسننننط 6نیخ فلسنننطیتننننار 1،نیانتفاضننننه فلسننننط 4ی،اقصننن

کننه فضننایاج همننمایننند. نفعالیننت مننی ام ننان ظهننور و بننروز  یمجنناز ینهننا نشننانگر آن اسننت 
کننرده اسننت  یاسننالم اجتمنناع گیننری بیشننتر مسننلمانان در آینننده و در صننورت بهننرهرا فننراهم 

 یابد.گسترش بیشتری نیز می
 ی اسالمگسترش جهان. 4

گرایدر مقابل فرا کنه بنر محور ییند اسنتثنا بنر  یز تمندن غربنینآم ت رجحنانینجهنان غنرب 
گرفتنه اسنت)عامل هنا و تمندن ر فرهندیسا نند ی: فراین( و از طر532ب  4835، یهنا شن ل 

گسترش ا یجهان  یهنا شندنیباشد، شناهد جهنانیخود م یدئولوژیشدن به دنبال بسط و 
کننه در مقابننل ایباشننی( منن4000دنز، یننمع و )گ از  ی ننیکننند. یمنن یننیآرا ن روننند صننجیننم 

 باشد.ین میشدن د ی(، جهان5555 1،نی)پیشدن مواز ین جهانیمهم ا ینمودها
بنننا شننده اسننت)مطهری،  کننه بننر اصننل فطننرت نیننل ایننن اسننالم بننه دلینند گسننترش جهننانی 

شر بنه صنورت فطنری ب یابناج هم وان ام ان بروز و ظهور دارد یر ادیش از سایب( ، 50  4827
که از نود قنانون یگر اید ج ادیانکه اسالم با هم . ضمن آنخواهان آن هستند ن تفاوت را دارد 
کنه ذا قنانون اساسنی بشنریت بنه حسناب منیك مقطن  خناب و لنین یاست نه برنامه بنرا آیند 

کلننی ك یننجننه یر نت(. د55  4825کننند)مطهری، مطننرح مننیجانبننه را  و همننه ، جننام طرحننی 
کننه اسننالم  آن یاسننت بننرا ین امننر ام ننانیان دارد و همننیننجهانج ان همننیننمشننتر  در مج نننیزم

 شود. یجهان
                                                   

1 .www.palestine-persian.info  
2 .www.palseek.com  
3 .www.alquds.com 
4 .www.aqssa.8k.com 
5 .www.palintefada.com 
6 .www.palesinehistory.com 
7 .www.palgtes.com 
8 .Pinn 

http://www.palestine-persian.info/
http://www.palestine-persian.info/
http://www.palseek.com/
http://www.palseek.com/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.aqssa.8k.com/
http://www.aqssa.8k.com/
http://www.palintefada.com/
http://www.palintefada.com/
http://www.palesinehistory.com/
http://www.palesinehistory.com/
http://www.palgtes.com/
http://www.palgtes.com/
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از واحند را  یمجاز یایگردد و ام ان جغرافنمایان می یمجاز یدر فضا یاچنین زمینه
اسنالم  توان دیننمی لذا ( و427الج  4835کند)عاملی، طری: ارتباطات همزمان میسر می

گسترش دادمجاز ی: فضاهایاز طر را کنه بنرا ی. در واقن  ت نولنوژی روز به روز   یارتباطنات 
ان مبندل ینن جرینخنود ا یبنرا یلیآشنج به پاشنن گسترش مدرنیته غربی بنا شده بود، بسط و

ینر از آنچنه مبندعان آن غ «یاعتبار» ین ت نولوژیتوانند از او اسالم و مسلمانان میشود می
 دن اسالم را تحق: بخشند. ش و جهانیب نند  اند،مدنظر داشته

یریگجهینت
کنه فضنا ین مقاله سعیدر ا  را یك سنو چنه ام انناتیناز  یمجناز یشد تا نشان داده شود 

توجنه بنه اینن  .یگر چه تأثیراتی را بر دین اسالم داردد یاز سو کند وبرای مسلمانان فراهم می
کنه  کنه اینن اینن مقالنه بنر اینان ته نیز ضنروری اسنت  را  یمجناز یوال  فضناهاده قنرار داشنت 

گینری الزم بینند تنا از اینن فرصنت بهنرهمنی« فرصنت»بدانند، ینك « تهدیند»یك که  ش از آنیب
ك تننوان ین کننه بالفعنل باشنند، کنر شننده بنیش از آنن مننوارد ذیناز ا یاریا  بسننین. ثانصنورت پننذیرد

که با یبالقوه برا  .  ود: عینی آن تالش بیشتری شر تحقید در مسیمسلمانان و اسالم است 
گفته شد منی کنه دیتنوان نتاز مجمود آنچه  گرفنت   یسنتم بناز جهنانین اسنالم در سینجنه 

ك سنو ینمختلنج اسنالم از  یایافته است و لذا جوانب و یوایخود ج ارائ یبرا یشتریام ان ب
کننه در سننپهر ینن، اهننای متفنناوت مسننلمانان از سننوی دیگننر دهیننو تف ننرات و ا ن ام ننان را دارننند 

گننردد هننا و در همننج م ننان مننانزج ز در همننیننن حضننور نیننظنناهر شننوند و ا یعمننوم  ؛هننا میسننر 
کنرد تنوانمنی« Religion On Line»ینا « دین بنر خنط» عنوانه که از آن بطوری  به در  .تعبینر 

که فضای مجازی منجر به ش لتنهایت می گفت  شنده اسنت « ینترنتنیاسنالم ا» یریگوان 
 .میهست «یزاسالم مجا»د آمدن ی، شاهد پدترو به تعبیر دقی:

کنننه فضنننای  گسنننترش دینننن در فضنننای مجنننازی موجنننب شنننده اسنننت  بننننابراین حضنننور و 
کارکردهای متعددی را به عنوان یك رسانه زمینه ساز ظهور بنرای مسنلمانان داشنته مجازی 

کنه ام نان جهنانیجا منی سازی فضای مجازی تا آنباشد. این زمینه شندن  توانند پنیش رود 
 دین اسالم را فراهم نماید. 

نابعم
کل« اجتمدداع»(، 4804ادو، ج.  )یننآسنناموا ج .4 ، ن  رسددا ه و فرهنددایدددر بدداب د ید واژ ددا یدددر: 
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 های اسالمی صدا و سیما. ترجمه علی ماهری، قم، مرکز پژوهش

 ، تهران، فیروزه.یارتباطات جمع یمبا (، 4834دادگران، م) .5

قنان، تهنران، ، ترجمنه علیرضنا دهارتباطدات یهداهید ظر(، 4834تان نارد، ج) ؛سورین، و .8
 دانشگاه تهران.

،  نیددد یدر جامعدده شناسدد یدشدددن: جسددتارها ین  جامعدده  عرفددیددد(، 4835)زننند، د شننجاعی .7
 .  تهران، مرکز

، یددد را یو جهددا  یسدداز یشدددن  جهددا  یت  جهددا یددن و جها یددد(، 4835زننند، د) شننجاعی .2
کنگریمجموعه مقاالت چهارم گران یند  ن   .  پژوهان، قم، احیا

هنننا و جامعنننه جهنننانی شننندن شننندن  دوجهنننانی جهنننانی» ،ج(الننن 4835عننناملی،  ) .6
 .54، شماره  امه علوم اجتماعی، «اضطراب

و  یهراسد شدن جهان  اسدالمیشدن و اسالمدها:  رب شدن یجها »ب(،  4835عاملی،  ) .2
کنگنر«بزرگ شدده  تیمدر  ، سنازی، تهنران مولی اسنالم و جهنانیشن جهنان  ، مجموعنه مقناالت 

 .ب اسالمیمجم  جهانی تقریب مذاه

 یف ددا یهددا اسددتین و سیم   ددوا یهددا  جددرا ریبدده آسدد یدکددرد دوف ددایرو(، 4805،  )یعننامل .3
 ر.یرکبی، تهران، امیمجاز

جمنننج احننند علیقلینننان و ، تریاشددبکه  عصدددر اطالعددات: جهدددور جامعددد(، 4835ز، م)کاسننتل .0
کباز، تهران  .طرح نو، افشین خا

کاف(، 4826کلینی، م) .45 تهران، مسنجد چهنارده  مج سیدجواد مصطفوی،، ترجیااول 
 .  معصوم

، بنه ن و رسدا هیددر: د یندید یاا دهیرا یها یدر باز یبودن و بازبود  یتعامل(، 4836کوثری، م) .44
 های رادیو. یگانه و حمید عبداللهیان، تهران، دفتر پژوهشکوشش محمدرضا جوادی 

گ، (4838گیلمننر، د) .45 ، یمنندر معتیبشننج ، ترجمننآن یامدددهایقددت و پیهددا  حق رسددا ه  وبددال
 . www.siliconvalley.comت یبرگرفته از سا

هنننا  تشننندید ادرا ، تقلینننل حلقنننه وصنننل دینننن و رسنننانه» (،4835راد، م)محسننننیان .48
 .5685، سال نهم، شماره روز امه ایران، «احسا 

 ، تهران، امیرکبیر.ن و ارتباطاتید(، 4835محمدی، م) .47

 ، قم، صدرا. بشر یدر ز د  یبی  یامدادها(، 4827م) مطهری، .42

http://www.siliconvalley.com/
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 ، تهران، صدرا.اتم  بوت(، 4825مطهری، م) .46

 .، قم، ح متیمقاالت فلس (، 4866، م)یمطهر .42

  ، تهران، صدرا.ینیحماسه حس(، 4825مطهری، م) .43

 ، تهران، سروش.ن ادایك جهان چندی(، 4822مك براید، ش) .40

مرکنننز ، تظرقنننائم، تهنننرانمن یمهننندج رجمننن، تیشناسدددمخاطدددر(، 4834ل، د)ینننکوا منننك .55
 ها.تحقیقات و مطالعات رسانه

، تهنران ، ترجمنه پروینز اجاللنی،یارتباطات جمع هیبر  ظر یدرآمد(، 4835کوایل، د)مك  .54
 ها.مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه

کا، ا) .55 ، برگرفتنه یروزه دشنتین، ترجمنه فدر عصر اطالعدات یمذهب ی شتارها(، 4835نویوتا
 www.IRITN.comت  یاز سا

ج ترجمن ،«هنای قندیم و جدیند هنای قندیم و جدیند ، قومینت هوینت»، (4838هال، ا) .58
 . 57  ، شمارار نونپور،  یار وقفیشهر
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