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  چكيده

و اطالعاتي، فتح بابي مهـم بـراي مقولـه     هاي ارتباطياورينياز جامعه در دوره گذر به سمت فنّ
سـازي علـم در دنيـاي     تبادل اطالعات است، كه در انتقال علم به منظور توليد، توزيـع و نهادينـه  

  رسد. نامتوازن امروز، ضرورتي الزم به نظر مي
هاي ناشي از آن به ميزان زيادي سطح خدمات فرهنگي، و دگرگوني هاي جديد اطالعاتياوريفنّ

 بـه دنبـال  هاي زيادي را  سياسي و اقتصادي را گسترش داده است. اين انقالب اخير چالش مذهبي،
  دهد.   تغيير مي طور عميقي بهگيري امور انساني را  دارد، و قلمرو شكل

توان الگوهايي كه اسالم در ايـن زمينـه   پژوهي (مطالعات آينده)، ميبا استفاده از ابزارهاي علم آينده
هـاي الزم  ريزي بيانگر نمونه كاملي از تعالي در ارتباطات اجتماعي دانست، و برنامهدهد را  ارائه مي

انـداز  را براي نيل به اين الگوها انجام داد، كه در اين پژوهش با رويكردي تحليلي و مبتني بر چشـم 
بـادل  هاي دين مبين اسـالم و آينـده ت   پردازي با روش استقراي تام، فرضيه استقالل يا وابستگي آموزه

اي بـه   اطالعات و تأثير اين دو بر يكديگر مورد آزمون قرار گرفته است؛ براي ايـن منظـور نمونـه   
هـاي مختلـف كـاري و بـا سـطح تحصـيالت        نفر از مديران و كاركنان شاغل در محيط 117حجم 

  ها مورد تحليل آماري قرار گرفت. متفاوت در نظر گرفته شد و داده
بـه   درصـد  99هاي ديني و تبادل اطالعات در سطح اطمينـان   آموزهدر نهايت وابستگي دو متغير 

د بـا توجـه   شو پيشنهاد مي رو، از اينهاي اسالم بر تبادل اطالعات، تأييد شد؛  طرفيت تأثير آموزه
-هاي دين مبين در تمام سـطوح و اليـه  گر دنيايي جديد است، آموزه رو، كه نمايش به آينده پيش

هاي خرد و كالن سازماني، اجتماعي و فضاي مجازي مورد عنايت جدي قرار گيرد، كـه در ايـن   
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  مقدمه
ویژه کسـانی کـه از منظـر اجتمـاعی بـه  دیشمندان مختلف بهجهان همواره در حال تحول است. ان

شناسی سیر تحول جهانی هستند. با نگاهی گـذرا بـه  مند شناسایی و گونه اند، عالقه جهان نگریسته
  های مراحل حیـات اجتمـاعی بشـر، بـه شناسی و ذکر ویژگی اندیشه متفکران معاصر، اهمیت گونه

  وضوح قابل مشاهده است.
کید اسالم بـر اختیـار و  از طرفی با توجه به فرایندی بودن شکل گیری جامعه آرمانی اسالم، و تأ

توان گفت: جامعه مطلوب اسالمی  گیری جامعه مطلوب، می ها و جوامع در روند شکل نقش انسان
دارای مراتب تشکیکی بوده، و در هر عصری بـا توجـه بــه اقتضـائات زمـانی و مکـانی، برخـی از 

های مورد نظر اسالم درباره جامعه مطلوب امکان تحقق دارد؛ اما مهم این است کـه جامعـه  یویژگ
  اسالمی همواره بکوشد حرکتش، حرکتی تکاملی و رو به رشد باشد. 

در همین راستا، یکی از اقتضائات یادشده، دانش و امکانات علمی اسـت، کـه در هـر عصـری 
 .تواند پدید آید وجود دارد یا می

های بشری نیـاز بـه انتقـال اطالعـات، امـری ضـروری بـه نظـر  ه به دلیل گسترش دانشامروز
رسد. نفوذپذیری مرزها به دلیل انتقال اطالعات و گریزناپذیری از ارتباط با دیگران، فضای امـن  می

هـای برد؛ بنابراین الزم است این انقـالب اطالعـاتی را مطـابق بـا آمـوزهجوامع سنتی را از بین می
در  1سازی کنیم، و با اتخاذ رویکردی فعال نسـبت بـه آنچـه تبـادل اطالعـات لی اسالم، بومیمتعا

  نامیم، عمل نماییم.جامعه امروزی می
کند که نوعی  اهدافی را تعقیب می −عنوان یک دانش مورد توجه به− 2پژوهی امروزه، دانش آینده

شــود؛  بــرای وضــعیت مطلــوب در آن مشــاهده می 3انداز پــردازی دهی اجتمــاعی و چشــم ســامان
 اند شناسان آن را ابزار هدایت اجتماعی، و دانش شکل بخشیدن به آینده دانسـته ای که جامعه گونه به

  .)۶۵، ص١٣٧٩(تقوی گیالنی و غفرانی، 
هـای  توان پژوهشی را سامان داد، که با بررسی دقیـق اهـداف، مبـانی و روش بر این اساس، می

پژوهی، امکان استفاده از آن را در محقق ساختن الگوهای مطلوب اسـالمی در هـدایت  دهدانش آین
 4بینـی پژوهی، مبتنی بر پیش شناسی آینده رو گونه آینده حوزه تبادل اطالعات، ارزیابی نماید؛ از این

   صحیح مبتنی بر قوه دراکه پویا است.
                                                           
1. Information Exchange  2. Futures Study  
3. Vision Processing  4. Forecast  

بینی مربوط است به کشـف روابـط  بینی [نیز] مربوط است به قاعده و ضابطه؛ حتی در مورد حق، و پیش نکته: مسئله پیش
لـط بـودن قواعـد، و یـا طور منع خلو: یا غ بینی ناشی از یکی از دو چیز است، به علی و معلولی. بنابراین غلط بودن پیش

 ).٣۵٣، ص١٠، ج١٣٨٩نشناختن شرایط (مطهری، 
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سـازی فرهنـگ اسـالمی و نیـز طور کلی مدعی هستیم به واسـطه ضـعف مفـرط در نهادینـه به
باشـد، نـه تنهـا ضـعیف  های دین مبین، که دین مبتنی بر فطرت الهـی می شناخت استداللی آموزه

  ایم.  ایم، که بسا حرکات ضدفرهنگی نیز مرتکب شده حرکت کرده
و  2اخـالق در ارتباطـات 1رسد در حوزه تبادل اطالعات با ابعاد امنیـت اطالعـات، به نظر می

رو باشـیم؛  ایم روبه عنوان موضوعاتی که از توجه به آن غفلت کرده نیز به 3طالعات صحیحبرقراری ا
در تبـادل  4هـای اسـالم توان چندان به پژوهش منتج به الگویی عمیق در زمینـه آموزه رو نمی از این

و  هـای آن، بـه هـدایت مفیـد گیری از آموزه توان با بهره اطالعات اشاره داشت؛ اما در عین حال می
  مستمر حوزه تبادل اطالعات در آینده این حوزه مبادرت ورزید. 

نگرشی نو به  5های دین مبین اسالم، های طرح شده، الزم است بر مبنای آموزه با توجه به مقدمه
و آینده این حوزه داشته باشیم؛ همچنین با بررسی کمی و ارائه الگوی  6مقوله جدید تبادل اطالعات

هـای  گر متغیـر آموزه پردازی تحلیلی، به بررسی رابطه هـدایت انداز بر چشم مفهومی پژوهش مبتنی
  بخشی آینده متغیر تبادل اطالعات بپردازیم. اسالم در ترسیم

پژوهان خواهان  توان به این نکته اشاره کرد، که غالب آینـدهاندازپردازی نیز می در توضیح چشم
ها یـا افـراد هسـتند.  لـوب بـرای جوامـع، سـازماناندازهایی از آینـده مط ابداع تصــویرها و چشـم

طور عمده کار خود را با مرور رویدادهای گذشته و موقعیت کنونی آغاز و مبتنـی بـر  پژوهان به آینده
ای  هـای مشـخص و خالقانـه کوشند راه کنند، و می های مطلوب ایجاد می اندازی از آینده آن، چشم
  ابند. هایی بی بخشیدن به چنین آینده برای شکل

اند،  در این رویکرد، همواره روندهای گذشته به حال و آینـده با همین سرعت و آهنگ که داشته
های نوظهـور را  ها و جوامع بخواهند دچار فلج الگویی نشوند، باید پدیده یابند. اگر ملت تداوم نمی

را، که به سرعت در حال وقـوع هسـتند، هوشـمندانه مشـاهده  7ها ردیابی و تغییر الگوها و الگوواره
  ).٢٣، ص١٣٨۵فر،  کنند (ملکی

                                                           
1. Information Security  2. Ethics in Communications  
3. Establish the Correct Information 4. Islamic Doctrine  

  . در این پژوهش، اعتقادات، اخالق و احکام، مراد است.5
های  . در این پژوهش، امنیت اطالعات، اخالق در ارتباطات و برقراری اطالعات صحیح، موردنظر اسـت؛ البتـه شـاخص6

های  قرابت با شاخص آموزه اّول اینکه،دیگری در حوزه تبادل اطالعات وجود دارند؛ اما علت انتخاب این سه شاخص، 
شود و به  فرض در نظر گرفته می عنوان پیش در اطالعات به از حیث تناظر بخش به بخش، امنیت در ثانیاسالم است؛ و 

رود؛ اخالق در ارتباطات با اخالق انسانی متناظر است؛ و برقراری اطالعات صحیح با توجه  نوعی اصل اول به شمار می
  گیرد. ای تبادل اطالعات، در حوزه احکام اطالعاتی قرار می به بسط حوزه

7. Paradigm 
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  های اسالم . آموزه١
تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان مسلمان و غربی ارائه شده است، و شمار آنها بـه  1برای دین،

ی برخـی از هـا توان آنهـا را احصـا و شـمارش کـرد. ابتـدا تعریف قدری است که بسیار مشکل می
انـد،  اندیشمندان مسلمان، که با الهام گرفتن از معارف زالل قرآنی و روایی به تعریف دیـن پرداخته

 کنیم.  مطرح می
، دین را به روش یا سنت اجتماعی تعریف تفسیر المیزانعّالمه طباطبایی در موارد گوناگونی از 

پیمایـد (طباطبـایی،  نیا به ناچار آن را میکند؛ از جمله اینکه: دین راه زندگی است که آدمی در د می
  2).١٣۴، ص٨، ج١٣٧٢
اند: دین مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتـی  الله جوادی آملی در تعریف خود آورده آیت

  ).٩٣، ص١٣٨۵ها باشد (جوادی آملی،  است، که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان
دارند: دین در اصطالح، به معنـای  تری، چنین بیان می طالله مصباح یزدی در تعریف مبسو آیت

رو  ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این عقاید اسـت؛ از ایـن اعتقاد به آفریننده
های جهـان را تصـادفی و یـا صـرفًا  ای نیستند، و پیدایش پدیـده کسانی که مطلقًا معتقد به آفریننده

  شوند.  دین نامیده می دانند، بی ادی و طبیعی میهای م معلول فعل و انفعال
   :شود بنابراین تعریف، دین از دو بخش تشکیل می

. عقیده یا عقایدی که حکم پایه و اساس و ریشه آن را دارد؛ مانند اعتقاد به وجود خداوند یکتا ١
 و دادگر و توانای مطلق، اعتقاد به معاد و غیره؛

شـود، و اخالقیـات و احکـام  احکام و تکالیف نامیـده می . برنامه حرکت به سوی هدف، که٢
  ).٢٩−٢٨، ص١، ج١٣٨۶دهد (مصباح یزدی،  فقهی را تشکیل می

توان ارائه داد، که عبارت است از مجموعه معـارف، تعریف دیگری را از دین، بدین صورت می
سـعادت دنیـایی و  هایی که منشأ الهی دارد، و برای هدایت انسان و وصول به احکام و دستورالعمل

 ).١١۴، گفتار دوم، ص١٣٨٣رسد (خسروپناه،  آخرتی به دست بشر می
توان گفت: اسالم عبارت است از  می 3عنوان یگانه دین حق، از طرف دیگر، در تعریف اسالم به

و  −هـای عقلـی و نقلـی اسـت که برآمده از امور فطری و اسـتدالل−ای از باورهای قلبی  مجموعه
، و بـه منظـور تـأمین سـعادت دنیـوی و تکالیف دینی که از سوی خدای متعال بر پیامبر اسالم

  اخروی بشر نازل شده است. 
                                                           
1. Religion 

  .١٧٨، ص١۶؛ ج١٨٩، ص١٠؛ ج١٢٢، ص۴؛ ج١٣٠، ص٢، جتفسیر المیزانطباطبایی، چنین ر.ک: . هم٢
  .٣؛ مائده، ٨۵و  ١٩عمران،  . ر.ک: آل٣
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بنابراین، اسالم دارای دستورات و مقرراتی است، که با طبیعـت و سرشـت انسـانی همـاهنگی 
توجه شـده اسـت، و هـیچ  ها و نیازهای طبیعی و انسانی بشر کامل دارد؛ زیرا در آن به همه خواسته

)؛ لـذا ایـن تکـالیف ١٢، ص١٣٨٢چیز از نظر دور نشده، و فرو گذار نگردیده است (طباطبـایی، 
گیرد. ایـن تعریـف  تمامی اموری را که به نحوی در سعادت دنیا و آخرت انسان نقش دارد، دربر می

ل اسـت (مصـباح یـزدی، ویژه دین اسالم، نزد مسلمانان تعریفی شناخته شـده و مقبـو از دین، و به
  ).١۵٠، ص٣، ج١٣٩١
  توان به دو دیدگاه عمده تقسیم کرد:  های مختلف در باب قلمرو دین را می طور کلی، دیدگاه به 
   1حداقلی؛ . دیدگاه ١
  2. دیدگاه حداکثری.٢

براساس دیدگاه حداقلی یـا انتظـار اقلـی از دیـن، قلمـرو دیـن در امـور اجتمـاعی، سیاسـی و 
یابد؛ و شرع مبین در این موارد، حداقل الزم را به  می 3به حداقل تحویل و فروکاهش فقهی−اخالقی

گیرد. در واقع، بینش اقلی، خـود را در امـور  است، به نحوی که بیش از آن را در نظر نمی ما آموخته 
ه به حداقل الزم بسنده کرده اسـت؛ امـا نظریـ آخرتی محدود و منحصر کرده؛ و در امور دنیایی نیز 

  شود.  می  نگر بوده و هر دو امور دنیایی و آخرتی را شامل دین حداکثری، جامع
گیری دعوت انبیای الهی محـدود بـه تـأمین سـعادت آخرتـی  به عبارت دیگر، رسالت و جهت

های بشر در عرصه اجتماع و سیاست، تعلـیم و تربیـت و... را نیـز دربـر  انسان نیست، و نیازمندی
  ).١٣۴، ص١٣٨٢ عباسی،( 4گیرد می

عنوان نگـاه  هـایی دربـاره زنـدگی بشـر دارد، بـه نظر از اینکه هر دین خاصی چـه توصـیه صرف
بایست انتظار راهنمـایی  شود، که اصوًال در چه مسائلی از دین، می دینی این پرسش مطرح می برون

  و کمک داشت؟
ها در جانب اطالق، دیگری در  توان ارائه داد: یکی از این پاسخ گونه پاسخ به این پرسش می سه

شود، و توضـیح آن،  جانب افتراق و سومی در مسیر اعتدال قرار دارد، که در نمودار زیر مشاهده می
  شود: به اجمال ارائه می

  
                                                           
1. Minimum views  2. Maximum views  
3. Reduction 

. بیان این نکته الزم است، که محدوده پاسخگویی و تأمین نیازهای مادی و دنیایی انسان در نگره حـداکثری، بـه معنـای 4
آنچه برای هدایت دنیوی و اخروی انسان مورد  رو از اینآن دسته از نیازهایی است، که در هدایت انسان مورد نیاز است؛ 

  این مطلب در رویکرد اعتدالی، ارائه خواهد شد.نیاز است، در دین مبین، منطوی است. تبیین 
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 : قلمرو و شمولیت دین١نمودار 
  

  1. پاسخ نخست: رویکرد اطالقی١−١
آنکه گفته شود: بشر در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی خـود از کیفیـت غـذا خـوردن، لبـاس 

و... تا تشکیل حکومـت،  سازی و معماری، نشستن و برخاستن، راه رفتن و خوابیدن پوشیدن، خانه
تک دولتمردان و چگونگی کشورداری و نیز بیان مطالب گونـاگون علمـی، بایـد از  تعیین وظیفه تک

دین، دستورالعمل دریافت کند، و بدون مشقت و تحمل کمترین رنج تحقیـق و مطالعـه، بیشـترین 
  2موفقیت را از طریق دین، عاید خود کند.

نگـاه  −دانـد موظف به برآورده کردن همه نیازهای انسـان مـیکه دین را −چنین نگرشی به دین 
گونه به دین است؛ و از آنجا که برحسب این نگرش، دین پاسخگوی تمامی انتظارات اسـت،  مطلق

  های خدادادی خود نخواهد داشت.  بشر نیازی به استفاده از نیروی عقل و شکوفا کردن توانایی
  تـوان  این طرز تلقی از دین، ناصواب و بـه دور از حقیقـت اسـت، و هرگـز دیـن حقـی را نمـی

                                                           
1. Applicable Approach 

؛ ١٣٠−١٢٩و  ١٢٧−١٢۶، ص١٩٨۵های شبه اشعری، شبه اخباری و شـبه بنیـادگرایی: بحرانـی،  . ر.ک: به اندیشه٢
  .١٣٣−١٣٢و  ١٢٧، ص٣، ج١۴٠۴جزایری، 

 قلمرو دین

 اعتدال

 دیدگاه اکثر دیدگاه اقل

 شمولیت دین

 اطالق افتراق
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های انسان و تجارب بشری باشد، و صـرفًا خـود را  نشان داد که خواهان کنار گذاردن عقل و توانایی
  1های بشر معرفی کند. پاسخگوی تمام نیازمندی

شـود، کـه  دین، این پرسش از نـو مطـرح مـیگرایانه به  بعد از مردود دانستن این نگرش اطالق
  قلمرو واقعی دین چیست؟ و انسان در چه اموری موظف به پیروی از دین است؟ 

های فراوان بین ارباب کلیسا و رجال سیاسـت در  پرسشی که چند قرن پیش، سرمنشأ کشمکش
ین پاسـخ بـه ای نانوشته منتهی گشت، که در حقیقت دومـ نامه زمین شد، و سرانجام به صلح مغرب

  پرسش مورد نظر است.
  

  2. پاسخ دوم: رویکرد افتراقی٢−١
طور کامل مجزا  گفته شود: زندگی انسان مشتمل بر دو بخش دنیا و آخرت است، و این دو بخش به

گونـه تـأثیری در  ای که عملکرد انسان در امور مربـوط بـه دنیـا، هیچ گونه و مستقل از یکدیگرند، به
  رد. سرنوشت اخروی او ندا

اش با خدا، بایستی از دین دستور بگیرد، و در امور دنیوی و زندگی  بشر در امور اخروی و رابطه
پسندد، عمل کند. ایـن همـان دیـدگاه جـدایی دیـن از  گونه که خود می این جهانی، مجاز است آن

ز هـر های اجتماعی است، که به دیدگاه اقلی معروف است؛ هرچند قائالن به این دیـدگاه نیـ عرصه
  3کدام تلقی خاصی از آن مدنظر دارند.

این دیدگاه نیز ناتمام است؛ زیرا در عین پذیرش اینکه زندگی انسان قابل تقسیم به دو بخش دنیا 
و آخرت است؛ لیکن تقسیم یادشده بدین معنا نیست، که رفتار و اعمال انسان در دنیا نیـز دارای دو 

گونه ارتباطی با یکدیگر  ه نحوی که این دو بخش هیچبخش است: اعمال دنیوی و اعمال اخروی؛ ب
  نداشته باشند. 

چنین نگرشی افزون بر اینکه مستند به دلیل صحیحی نیست، به هـیچ وجـه بـا محتـوای ادیـان 
مدعی اسـت،  −نظر از سعه و ضیق احکام آن صرف−الهی نیز سازگار نیست؛ چراکه هر دین حقی 

که بشر موظف به تطبیق رفتار و اعمال خود در هر دو بعد فردی و اجتمـاعی بـا دسـتورات آن دیـن 
  طور خودسر در دنیا عمل کنند.  توانند به ها نمی است، و انسان

                                                           
ن با این منطق را ذم و امستقیم دعوت کرده است، و مخالفطور  ورزی به آیه از قرآن کریم به تعقل و اندیشه ٧٠. حدود ١

؛ ١۶۴کند (ر.ک: بقره،  کند؛ همچنین آیات بسیار دیگری نیز به صورت غیرمستقیم دعوت به تعقل می نکوهش می
  و...). ١٣و  ۵؛ جاثیه، ۶٨؛ یس، ۴٢؛ زمر، ٢۴؛ محمد، ٢١؛ روم، ۶٩و  ۶٧، ١٢−١١؛ نحل، ٢۴؛ یونس، ٨٢نساء، 

2. Differential Approach 

ذیـل ایـدئولوژی و دیـن ، ١٨٢−١٨١، ص١٣٧۶؛ همـان، ٨۴، ص١٣٧٨؛ سروش، ٣۶، ص١٣٧٧. ر.ک: بازرگان، ٣
، ١٣٧٨؛ رابرتسـون، ١١٩، ص١٣۶٨؛ گولـدنر، ٢٢١−٢۴، ص١٣٨٩؛ بشـیریه، ١۴−١٣، ص١٣٧۶قراملکی، ؛ دنیوی
   .٢٩−٢٨ص
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  −بخش اسـالم بـه خصـوص دیـن حیـات−این معنا با نگاهی گذرا به محتویات ادیان آسمانی 
  به خوبی نمایان است.

  
  1. پاسخ سوم: رویکرد اعتدالی٣−١

طور دقیق محصول و نتیجه رفتار و اعمال دنیـوی اوسـت؛  اینکه گفته شود: زندگی اخروی انسان به
ای انجام دهد، که بـرای آخـرتش مفیـد باشـد،  گونه تواند اعمال و رفتار خویش را به یعنی انسان می

  ای عمل کند، که مضر به حال آخرتش باشد.  گونه تواند به که می چنان
اش را  و در حال شدن است، که ساختار وجودی و نحوه زنـدگی آن جهـانی انسان حقیقتی پویا

های رفتار، باید احکام الزامـی  زند، و در مقام گزینش شیوه خود، و با اعمال و رفتار خویش رقم می
دین را رعایت کند. این نگرش که همان تفکر اسـالمی نـاب اسـت، نـه دیـدگاه افراطـی اکثـری را 

  ).١٧٧، ص٣، ج١٣٩١پذیرد (مصباح یزدی،  تفریطی اقلی را می تابد، و نه نگرش برمی
به دیـن  −نه مطلق−تر رویکرد اعتدالی، که همان نگاه حداکثری  استاد مطهری در توضیح دقیق

گـرا؛ در اسـالم، بـه همـه جوانـب نیازهـای  دارد: اسالم مکتبی است جامع و واقع است، عنوان می
سمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یـا اعم از دنیایی یا آخرتی، ج −انسانی 
  ).۶۵، ص٢، ج١٣٨١توجه شده است (مطهری،  −اجتماعی

» ٨٩/ نحل،  ٍء  ُکلِّ َشْی «ها است؛ پس مقصود از  بنابراین، قرآن، کتاب هدایت برای عموم انسان
این امور اسـت و منظـور از تمام چیزهایی است، که به امر هدایت بازگردند ... البته قرآن تبیان همه 

هـای لفظـی اسـت  تبیان، همان بیان معهود و معمول یعنی اظهار مقاصد به وسـیله کـالم و داللت
  ).۴۶٩، ص١٢، ج١٣٧٢(طباطبایی، 

کنند که چون دین اسالم دین جامعی  دهند؛ خیال می ها جمود به خرج می در عین حال، بعضی
طـور نیسـت (مطهـری،  روشن کرده باشـد؛ نـه ایناست؛ پس بیاید در جزئیات هم تکلیف معینی 

های کلـی بـه  )؛ بلکه دین در امور مورد نیاز در امر هدایت و با ارائه سرفصـل٢٩١، ص١، ج١٣٨٠
هدایت بشر پرداخته است؛ چنانچه در سایر علوم دنیوی، خطوط کلی بسیاری از علوم را ارائه کرده 

ی، نظامی و مانند آن را تعلیم داده است (جوادی های تجربی، صنعت و مبانی جامع بسیاری از دانش
یعنی کتاب و −رو اگر کسی با مراجعه به منابع چهارگانه اثباتی دین  )؛ از این١١٠، ص١٣٨۵آملی، 

یابد  دین را مطالعه و بررسی کند، و محدوده عقل را از دین جدا ننماید، می −سنت و اجماع و عقل
  ).٩٣، ص١٣٨٩شئونات انسان [در امر هدایت] برنامه دارد (همان،   که دین برای همه

                                                           
1. Equinox Approach 
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چنان کلـی و  مضاف بر اینکه قوانین اسالم از جامعیت و گسترش خاصی برخوردار است، و آن
شته و امروز از قلمرو آن خارج نیسـت؛ و از مجمـوع قـوانین وسیع است، که هیچ موضوعی در گذ

  ).٣۵٢، ص١٣٨۶توان حکم هر موضوعی را استنباط کرد (سبحانی تبریزی،  کلی آن، می
هـای اسـالم، بـه سـه  با توجه به این گستردگی تعریف دین، قوانین دین و شمولیت عـام آن، آمـوزه

  پردازش آن است. این سه بخش عبارت است از:  های بخش عمده تقسیم شده، که بیانگر تبیین حوزه
  1. اصول عقاید؛ یعنی چیزهایی که وظیفه هر فرد، کوشش درباره تحصیل عقیده درباره آنها است؛١
هایی که وظیفه یـک فـرد مسـلمان اسـت، کـه خویشـتن را بـه آن  . اخالقیات؛ یعنی خصلت٢

 2ا دور نگه دارد؛ها بیاراید، و از اضداد آنها خویشتن ر ها و خوبی خصلت
اعـم از  3های خارجی و عینی انسـان اسـت؛ . احکام؛ یعنی دستورهایی که مربوط به فعالیت٣
  ).۶۵، ص٢، ج١٣٨١های معاشی و معادی، دنیایی و آخرتی، فردی و اجتماعی (مطهری،  فعالیت

متکثـر هـای متنـوع و  های اسالم، بیان جزء به جـزء ایـن آموزه در این پژوهش، منظور از آموزه
نیست؛ بلکه نگاه تجمیعی در قالب حقیقتی به نام دین است؛ چراکه تدین یعنی عامـل بـه منظومـه 

اسـت،  4االمر قضیه انسان را به مرحله باالتر، کـه فهـم حقیقـت دیـن هاست، که در نفس این آموزه
  خواهد رساند. 

و  6اخـالق 5اعتقادات، های اسالم در این پژوهش، اقسام به منظور تقریب مسئله، مراد از آموزه
  است. −های اسالم عنوان سرفصل آموزه به− 7احکام

است،  به عبارتی این تعریف کاربردی، تذکار همان فراز مشهور در کالم امیرالمؤمنین علی
َرْ «فرمایند:  که در خصوص ایمان می ـلٌ بِاألْ مَ عَ ـانِ وَ ارٌ بِاللِّسَ رَ إِقْ لْبِ وَ ةٌ بِالْقَ فَ رِ عْ نُ مَ ـانِ اإليامَ ؛ ایمـان »كَ

عبارت است از: معرفـت و شـناخت قلبـی، و اقـرار بـا زبـان، و عمـل صـالح بـا ارکـان و جـوارح 
ای کامل، که با در کنار هم قـرار گـرفتن تمـامی  )؛ یعنی منظومه٢٢٧، حکمت ١٣٧٩(سیدرضی، 

  یابد. های آن، معنا می بال
                                                           

توانـد بـه  هاسـت، نمی ها و نیست تحقیقی است، و چون مندمج در هست −صرفاً −شود که این بخش از دین  . یادآور می١
  صورت تقلیدی باشد.

های اخالقی در انسان، ایجاد ملکه عدالت است، کـه بـه برقـراری  . بیان این نکته نیز الزم است، که نتیجه خصلت٢
 ی است کـهعدالت از مجرای غیراخالق نقطه مقابل آن رسیدن بهو  انجامد اعتدال میان قوا و اخالقیات نفسانی می

  ).١۶، خطبه ١٣٧٩سیدرضی، اشاره شده است (ر.ک:  در کالم نورانی امیرالمؤمنین علی
تر، موضوع احکام قابل توسعه است؛ به این معنا که گاهی افعال قلبی متعلـق حکـم شـرعی  . البته در رویکردی بسیط٣

، ٢، ج١۴٠٧ترین گناهان کبیره بوده (ر.ک: کلینی،  خدا که از بزرگ عنوان مثال ناامیدی از رحمت گیرد؛ به قرار می
) و از ٨٧) و کفر است (ر.ک: یوسـف، ۵۶) و موجب ضاللت (ر.ک: حجر، ٢٨٠و  ١٠، ص۴؛ همان، ج٢٧٨ص

یابد؛ بلکـه همـین حالـت قلبـی، موضـوع  جهت احکام شرعی، حرام است؛ لزومًا در افعال عینی خارجی ظهور نمی
  ته است.حرمت قرار گرف

4. Understanding of Religious Truth 5. Belief  
6. Morality   7. Injunctions  
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  . تبادل اطالعات٢
و فّنـاوری   1بـه تعریـف دو مفهـوم کلیـدی فّنـاوریبه منظـور فهـم تبـادل اطالعـات، الزم اسـت 

  پرداخته شود. 2اطالعات
طور کامـل متغیـر نمـوده اسـت؛ در  وجود تعاریف متفاوت درباره فّناوری، دامنه مفهوم آن را به

داننـد.  را نیـز جـزء آن مـی 4افـزار دانند، کـه برخـی نرم می 3افزار ای فّناوری را سخت حالی که عده
  افزار معتقدند.  افزار و نرم ای از سخت به آمیزهگروهی دیگر نیز 

ها و دانـش و روش و مهـارت  فّناوری اطالعاتی نیز عبارت است از مجموعـه ابزارهـا، ماشـین
سـازی و مصـرف اطالعـات (آذرنـگ،  جایی، پردازش، آماده استفاده از آنها در تولید، انتقال و جابه

نوآوری نیز ممکن است در پیشرفت فراینـد تبـادل  ترین نوع فّناوری یا )؛ حتی ساده١١٠، ص١٣٧٠
  اطالعات، مؤثر باشد. 

چینـی  نویسـی حروف هـای فهرست برای مثال، پیشرفت ماشین تحریر نه تنها باعث ارائـه برگـه
تر شده، همچنـین سـرعت عمـل ماشـین نیـز  ها در شکل ظاهری، تمیزتر و مرتب شده، و کتابخانه

چینـی شـده، و در دسـترس  عـات در زمـان کمتـری حروفموجب شده تا حجـم بیشـتری از اطال
  کنندگان قرار گیرد.  استفاده

توان عصاره علم تعریف کرد، که نقشی حیاتی در زنـدگی بشـری  بنابراین تبادل اطالعات را می
عنوان چشمگیرترین مانع تبادل  کند. امروزه، به دلیل پیشرفت سریع فّناوری، فاصله مکانی به ایفا می

های مناسـبی بـرای انسـان پدیـد  طور کامل فرو ریخته است. در نتیجه، فرصت تقریبًا به اطالعات،
آمده است تا دیگران را در جریان افکار و عقاید خویش قرار دهد، و در عین حال از افکـار و عقایـد 

 تواننـد های مبتنی بر تبادل اطالعـات هسـتند، مـی سایرین نیز مطلع گردد. آنهایی که درگیر فعالیت
  مند شوند.  ها بهره بیش از همه از این فرصت

  هـای زنـدگی توانیم تأثیر آن را بر تمام جنبه قدر آشکار است، که می اهمیت تبادل مؤثر اطالعات آن
ها که نیاز  انسان، احساس کنیم. فّناوری اطالعات موجد ارتباط انسان است و امروزه بسیاری از فعالیت

ای که شـهرهای مهـم و  گونه شود؛ به بدون توجه به فاصله مکانی عملی می به اشتراک مساعی افراد دارد،
  کنند.  های مشترک اجرا می نقاط دنیا، پروژه های صنعتی عظیم در دورترین  بزرگ و کارخانه

دهـد،  فّناوری اطالعات بشر را از بسیاری از کارهای فیزیکی و فکری شاق و تکراری نجات می
های نوظهور مؤثر است؛ از جمله: حق مؤلف و مالکیت، اطالعات و روابـط  پدیدهو بر بسیاری از 

  متقابل اجتماعی، جامعه اطالعاتی و... .
                                                           
1. Technology   2. Information Technology  
3. Hardware   4. Software  
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بیان این مطلب الزم است، که تاکنون درباره مفهوم و محتوای جامعه اطالعاتی تفاهم عمـومی 
  حاصل نشده است؛ لیکن این مفهوم از دو بعد قابل تعریف است: 

 1نظری؛. بعد ١
  2. بعد عملیاتی.٢
  

 . بعد نظری جامعه اطالعاتی١−٢
ای است، که در آن استدالل و تفاهم بیش از آنکه مبتنـی بـر  از بعد نظری، جامعه اطالعاتی جامعه

  ).١٨، ص١٣٨۶گرایی باشد، بر محتوا و احساسات استقرار یافته است (محسنی،  قدرت و یا ماده
اسـت، و در آن اطالعـات و ابزارهـای  3قـالب فراصـنعتیجامعه متکی به دانش که محصول ان

 4گذاری اند، و بیش از هزینه تولید و توزیع خود قیمت ذخیره و انتقال آن به کاالیی تجاری بدل شده
  ).۵، ص١٣٨٠شوند؛ چراکه تملک آن باعث قدرت، و فقدان آن ضعف را در پی دارد (فیدر،  می

ای است، که در آن کیفیـت زنـدگی، هماننـد  عاتی جامعهجامعه اطال 5به اعتقاد ویلیام مارتین،
برداری  اندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان رو به تزایدی به اطالعات و بهره چشم

ای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزش  از آن وابسته است. در چنین جامعه
انـد، کـه در قلمـرو  هـایی قـرار گرفتـه الشـعاع پیشـرفت سوسی تحتو بازار کار به میزان کامًال مح

  ).٢١ها روی داده است (محسنی، همان، ص اطالعات و دانش
 

 . بعد عملیاتی جامعه اطالعاتی٢−٢
هـا بـا فّنـاوری  ای تعریف کرد، که در آن رایانـه توان جامعه از بعد عملیاتی، جامعه اطالعاتی را می

ند؛ از سوی دیگر گمشده بشر در عصر صـنعتی، اطالعـات بـود، و در ا مخابرات به هم متصل شده
دستیابی به اطالعات و حفظ و ذخیره آن تالش زیادی صورت گرفـت. در ایـن میـان، رایانـه نقـش 
ذخیره و پردازش اطالعات را بر عهده داشت. در واقع مفهوم جامعه اطالعاتی زمانی تولد یافت، که 

  تند. ها با مخابرات درآمیخ رایانه
بنــابراین جامعــه اطالعــاتی یــک جامعــه چندســاختی و چنــدوجهی اســت، کــه در آن تمــام 

بـر ایـن بـاور اسـت، کـه جامعـه 6 ها و سطوح، نیازمند اطالعات اسـت. فرانـک وبسـتر بندی الیه
ای شکل نگرفته اسـت  اطالعاتی یک جامعه آرمانی است، و در هیچ کجای دنیا هنوز چنین جامعه

                                                           
1. Theoretical Dimension  2. Operating Dimension  
3. Post Industrial   4. Pricing  
5. Wiliam Martin   6. Frank Webster  
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تدابیر و ابزارها بیشتر در خدمت انتقـال اطالعـات قـرار بگیرنـد، جریـان تبـادل  و هرچه امکانات،
  ).٢٠، ص١٣٨٠تر خواهد بود (وبستر،  اطالعات موفق

 1از طرف دیگر، بحث از اخالق در حوزه تبادل اطالعات به مبحث کلی اخالق فّناوری اطالعات
  های افراد در حوزه فّناوری اطالعات است.  های ارزشی افعال و مسئولیت گردد، که مربوط به بنیان باز می

از آنجا که فّناوری اطالعات تحوالت سیاسی اجتماعی وسیع و شـگرفی را پدیـد آورده اسـت، 
. مشکالت اخالقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده، که نیازمنـد رسـیدگی اسـت

گـذارد؛ بلکـه افـزون بـر آن  فّناوری اطالعات نه تنها در نحوه افعال و اقدامات روزمره بشر تأثیر می
  تلقی بشر از آنها را نیز تغییر داده است. 

مباحث مربوط به اخالق فّناوری اطالعات، متعدد است. برخی از آنها شـامل رعایـت حـریم 
ــوی داده ــوق معن ــی، حق ــی، آزاد خصوص ــای الکترونیک ــی و ه ــات الکترونیک ــان اطالع ی جری

های خاص مربوط به آن، دسترسی مجاز و غیرمجاز به اطالعات و حفاظـت اطالعـات  محدودیت
ها دچار یـک خـأل مفهـومی هسـتیم، و مفـاهیم  الکترونیکی است؛ البته ما در مواجهه با این مقوله

اخالقـی کـه فّنـاوری های سنتی و نیز اصول حاکم بر آنهـا بـرای حـل مشـکالت موجود در نظریه
  اطالعات موجب آن شده، کافی نیست. 

توان بارهـا و بارهـا آن را دزدیـد، و در  برای مثال چه مفهومی از ملکیت و شیئیت است، که می
  عین حال همچنان در دست صاحبش باشد؟ 

کنـد. اینجاسـت  این مفهوم از ملکیت، درک و فهم سنتی از ملک و مالکیت را دچار چالش می
گشا نیست؛ بلکه باید این خأل مفهومی را نیز پـر کـرد، و در  ها مشکل مل صرف در باب سنتکه تأ

رو الزم است مفاهیم و اصـول اخالقـی را طـوری  تعریف آنها نکات جدیدی را گوشزد کرد؛ از این
 ). ٢۶٨، ص١٩٨۵ 2های نوظهور را پوشش دهند (مور، گسترش داد، که موقعیت

  
  های اسالم سار هدایت آموزه در سایه 3اطالعاتپژوهی تبادل  . آینده٣

عنوان آخـرین دیـن بـرای هـدایت و سـعادت بشـر  های دین اسالم کـه بـه ترین ویژگی یکی از مهم
  باشد، مسئله جامعیت آن است.  می

تواند ناقص باشـد؛ چراکـه خاتمـه دادن بـه  براساس حکم عقل واضح است، که دین خاتم نمی
نیست، باعث نقض غرض در هدایت بشر بـه سـوی سـعادت واقعـی اسـت ادیان با دینی که کامل 

  ).٢١۴، ص١٣٨۵(جوادی آملی، 
                                                           
1. Ethics in Information Technology 2. moor  
3. Future Information Exchange 
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تـوان دینـی را بـدون آنکـه  گاه نمی از سوی دیگر، کمال دین مالزم با جامعیت آن است، و هیچ
جامع باشد، کامل دانست. بنابراین اکنون که سلسله انبیای الهی و شرایع به نقطه پایان خود رسـیده 

  طور کامل در اسالم بیان شده باشد. ست بایستی احکام و تعالیم الزم برای هدایت بشر، بها
به تعبیر دیگر، ثبات و جـاودانگی شـریعت اسـالم مسـتلزم آن اسـت، کـه اسـتکمال فـردی و 
اجتماعی انسان با همین معارف و احکام و قوانینی که قرآن تشریع کرده است، صورت پذیرد، و بـه 

  ).١٣٣، ص٢، ج١٣٧٢نیازی نباشد (طباطبایی،  بیشتر از آن
حاصل آنکه دلیل بر خاتمیت دین، جاودانگی و کمال دین اسالم است، و الزمـه جـاودانگی و 

شمول باشد؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت جاودانـه  کمال دین، آن است که آن دین، جامع و جهان
  شود.  نخواهد بود، و نقض غرض می
یاری از شئون و ابعاد حیات خویش، طرح و برنامه کامل و جامع برای افزون بر آن، مردم در بس

شوند، و  هدایت و سعادت واقعی خود نخواهند داشت، و به گمراهی و سرگردانی و جهل گرفتار می
این خود با هدف خلقت و هدف ارسال رسل و انزال کتب منافـات خواهـد داشـت، و بـا حکمـت 

  .الهی سازگار نخواهد بود
های زندگی بشری در طـرح و  به جامعیت و خاتمیت دین مبین، بدیهی است تمام جنبهبا توجه 

  برنامه دین از سه حیث اعتقادی، اخالقی و احکام، تنظیم و تنسیق شده است. 
رو، نظام اطالعاتی و فضای مجازی است، که در ذیل آن بحـث تبـادل  های پیش از جمله مقوله

هـای آن در بحـث تبـادل اطالعـات،  به تفریع مبـانی دیـن و آموزه اطالعات قرار دارد؛ بنابراین باید
  پرداخت.  1انداز آن و تعامل فضای مجازی با گرایش دینی ترسیم چشم

تـوان مطـرح کـرد اینکـه: ورود افـراد بـه  می −کند از باب اثبات شئ نفی ماعدا نمی−پرسشی که 
همبستگی −ای  ی دارد؟ چه نوع رابطهفضای مجازی چه تأثیری بر حضور افراد در فضاهای دینی طبیع

میان میزان ورود به فضای مجازی، و میزان صرف وقـت در فضـاهای مـذهبی  −مثبت، منفی یا خنثی
  هایی دیگر، که هر کدام نیازمند تحقیقات وسیعی است.  افراد وجود دارد؟ و پرسش

 شود: طور اجمال به گزارشی پژوهشی در این حوزه اشاره می در ادامه به
در تابسـتان » پـذیری تأثیر استفاده از اینترنت بر جامعـه«ای تحت عنوان  طی مقاله 2نورمن نای

های اجتماعی افـراد، از جملـه  میالدی نحوه تأثیرگذاری استفاده از اینترنت بر میزان فعالیت ٢٠٠٢
داد  های مذهبی را بررسی کرد، و دو فرضیه رقیب را مـورد آزمـایش قـرار شرکت در خدمات و گروه

(www.itana socity.com).  
                                                           
1. Cyberspace Interaction with Religious Orientation 

2. Norman Nie 
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 1. فرضیه بازده١−٣
هـای  سازی فعالیت فرصتی اضافی برای درگیر شدن در برخوردهای اجتماعی، و هماهنگ 2اینترنت

  آورد.  اجتماعی به ارمغان می
کند؛ به این دلیـل کـه اضـطراب کـاهش  های دیگر را بهتر و کاراتر می همچنین اینترنت فعالیت

آید؛ لذا اگر شخصی قادر است از  های اجتماعی به وجود می بیشتری برای فعالیت یابد، و زمان می
تر از مغازه خرید کند، اوقات زیادی برای سپری کردن با دوستان، و یا فعالیـت  طریق اینترنت سریع

  ). ٢٢٩، ص٢٠٠٠ 3دینی خواهد داشت (فرانزن،
  

  4. فرضیه جابجایی٢−٣
شود، گاهی باید از زمانی کـه بـه فعالیـت دیگـر اختصـاص  میزمانی که برای یک فعالیت، صرف 

شـود، بـا زمـان  طور ساده، زمانی که در هنگام استفاده از اینترنت مصـرف مـی دارد، گرفته شود؛ به
  کند. مصرفی برای تعامل اجتماعی رقابت می

بیعی از های ط در نتیجه استفاده از اینترنت و ورود به فضای مجازی زمان مصرفی برای فعالیت
 دهد (همان). ها و خدمات مذهبی را کاهش می جمله شرکت در گروه

ای تحت عنوان اینترنت و جامعه در  های دیگران از جمله مطالعه نورمن نای با استناد به پژوهش
هـای  برای مطالعه کمی جامعـه، و متعاقـب آن مطالعـات در هـاروارد و داده 5انیستیتوی استانفورد
  ).www.It socity.orgرساند ( را به اثبات میآماری، فرضیه دوم 

های جامعه اطالعـاتی، تبـادل اطالعـات در  با تأمل در اثرات مفروض مبانی دینی در برساخته
های متنوعی است،  گانه اعتقادی، اخالقی و احکامی، مبتنی بر مؤلفه نظام ارزشی اسالم و شئون سه

ها به سمت اطالعات مفید و مستوفا به منظور  انسانکه در راستای رشد و ارتقای کیفی و نیز هدایت 
های اسالم نقش  پردازی تبادل اطالعات، آموزه انداز رو در چشم رود؛ از اینکار می کرامت انسانی به

  کند.  ماهوی و بنیانی ایفا می
هـای الزم اسـت، کـه نیازمنـد تبیـین در بدیهی است که ترسیم این امر نیازمند شرایط و زمینـه

  های اطالعاتی است.  ه مدیریت اسالمی در برساختفلسف
 هــای اســالم بــه طور خــاص و بــه منظــور تفهــیم تبــادل اطالعــات و تحویــل آن در آمــوزه بــه

اخـالق در ارتباطـات و برقـراری امنیـت اطالعـات، منظور سنجش تأثیر یا عدم تأثیر، به سه مؤلفه 
                                                           
1. Efficiency Hypothesis  2. Internet  
3. Franzen   4. Displacement Hypothesis  
5. Stanford Institute 
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کید فراوان بـه آنهـا توجـه شـده اسـت.های دین مبین  اطالعات صحیح اشاره شد، که در آموزه  با تأ
 نمــودار زیــر، حــاوی الگــوی مفهــومی پــژوهش اســت، کــه الزم اســت مــروری گــذرا بــر آن       

 داشته باشیم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  مفهومی پژوهش الگوي: ٢نمودار 

  
های اسالم که در ایـن پـژوهش بـه  گونه که در قسمت مرکزی نمودار منعکس شده، آموزه همان

دارد، نـه  1ارتباطی چندجانبه و ذووجـوهاعتقادات، اخالقیات و احکام تعریف شده، با این سه شأن 
  اینکه صرفًا ارتباطی یک سویه یا تعاملی غیرمستقیم داشته باشد.

پژوهی تبادل اطالعات نمایش داده شده، در قالب فرضیه پژوهش،  در الیه زیرین الگو، که آینده
نیـز اسـتقالل بـه هـای اسـالم، و عدم استقالل به معنای تأثیرپذیری آینده تبادل اطالعات از آمـوزه

چین نمـایش داده  معنای تأثیرپذیر نبودن متغیرها از همدیگر ترسیم شده، که فرض استقالل با نقطه
  باشد.  گرا در مرحله عمل می شده، که به معنای حالت ناواقع

مضاف بر آنکه بیان این نکته نیز الزم است، که آینده تبادل اطالعات بـا هـر سـه مؤلفـه خـود، 
  چندگانه خواهد داشت.تعامل 

در این الگو با توجه به تفکیک دو قسم فرضیه پژوهش، در مقام نمایش الگو بودیم؛ اما در ادامه 
ترین معنا تحقق یافته، و این بـه معنـای  با عالی Hخواهیم گفت که چگونه فرضیه پژوهش در قسم 

                                                           
1. Multilateral Communication 

 

اخالق
اعتقادات

احکام

 های اسالمموزهآ

آینده تبادل اطالعت

برقراری ارتباطات صحیحامنیت اطالعات

H1H0

اخالق در ارتباطات
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انداز پـردازی  هد بود، که چشـمهای اسالم بر آینده تبادل اطالعات خوا تأثیرپذیری حداکثری آموزه
  طلبد. مقتضی آن را می

کید بـر  تذکر این نکته الزم است، که این پژوهش صرفًا در مقام اثبات وابستگی یا استقالل با تأ
اندازپردازی  تأثیر و یا تأثیرپذیر نبودن از حیث ماهوی و نیز کاربردی است؛ چراکـه ترسـیم و چشـم

  طلبد. ول پژوهش همسانی میطور معم عملیاتی جزء جزء آن، به
  

  . بررسی آماری مدعای پژوهش۴
آنچه تاکنون بیان شد، مبانی نظری و استداللی این پژوهش بود، کـه بـا رویکـردی نظـری و کیفـی 
همراه بود. در هر پژوهشی به منظور اثبات مدعا، پرسش یا فرضیه پـژوهش، الزم اسـت نـوع روش 

روش تحلیل شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش ها براساس آن  پژوهش مشخص شود، و داده
  اندازپردازی انجام شد.  استقرای تام مبتنی بر چشم

های داخل کشور،  در ادامه با بیان فرضیه اصلی پژوهش با توجه به پیمایش در نهادها و سازمان
  شود صحت فرضیه ارائه شده را بیازماییم. سعی می

  
  . فرضیه پژوهش١−۴

  اسالم و آینده تبادل اطالعات، رابطه معناداری وجود دارد. های میان آموزه
Hهای اسالم و آینده تبادل اطالعات، مستقل از یکدیگر هستند، و بر هم تأثیر ندارند. : آموزه  
Hهای اسالم و آینده تبادل اطالعات، مستقل از یکدیگر نیستند، و بر هم تأثیر دارند. : آموزه 

  

  . روش بررسی٢−۴
نظران، و همچنـین اسـتفاده از  انجـام ایـن پیمـایش، بـا بررسـی آرای اندیشـمندان و صـاحببرای 

 ۴٠ای  های انجام یافته، با توجه به الگوی مفهومی پژوهش با پرسشـنامه الگوهای ابتکاری پژوهش
گیری مقدماتی، اعتبار و روایی پرسشنامه بررسی شـد، و از  ای، و با تعیین حجم نمونه و نمونه گویه

  درصد گردید، روایی پرسشنامه تأیید شد.  ٨٩برابر  1نجا که ضریب آلفای کرونباخآ
آوری نظـرات  نظران، در دو بخـش بـه جمـع با توجه به اهمیت احصا و دریافـت آرای صـاحب

  ایشان پرداخته شد. 
  

                                                           
1. Cronbach's Alpha 
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  ها. تجزیه و تحلیل داده٣−۴
ها در جـدول شـماره یـک و دو  گویهبندی  پیش از آزمون فرضیه پژوهش، الزم است ترکیب و دسته

 نمایش داده شود.
  

  ها : ترکیب گویه١جدول 

  هاشماره پرسش متغیرها  ردیف
 ٣٠−١  های اسالم آموزه  ١
 ۴٠−٣١  آینده تبادل اطالعات  ٢

 
 های پرسشنامه، مطابق با جدول زیر است: توضیح اجمالی گویه

  
  ها بندی گویه : دسته٢جدول 

  هاگویه هامؤلفه متغیرها

  
  های اسالم آموزه

  ١٠−١  اعتقادات
  ٢٠−١١  اخالقیات
  ٣٠−٢١  احکام

  
 آینده تبادل اطالعات

  ٣٣−٣١  امنیت اطالعات
  ٣۶−٣۴  اخالق در ارتباطات

  ۴٠−٣٧  برقراری اطالعات صحیح

  
به منظور تعیـین  1آزمون مناسب برای سنجش فرضیه پژوهش، آزمون ضریب همبستگی پیرسون،

  افزار در جدول شماره سه منعکس گردیده است.  نوع و شدت رابطه میان متغیرها است. خروجی نرم
درصـد،  ٩٩طور که در این جدول قابل مشاهده است، ضریب تـأثیر در سـطح اطمینـان  همان

  دهد.  درصد است، که وجود همبستگی شدید میان آنها را نشان می ٨٣برابر با 
به سطح معناداری مشـاهده شـده، همبسـتگی میـان آنهـا و نیـز تـأثیر عمیـق و شـدید با توجه 

  ). sig=٠٠٠دار است (. های اسالم بر آینده تبادل اطالعات، به لحاظ آماری معنی آموزه
هـای اسـالم در سـه شـأن  وجود این رابطه و همبستگی به این معناست که با افزایش تأثیر آموزه

پژوهی تبـادل اطالعـات بـه  انداز پردازی آینـده توان شاهد چشم اعتقادات، اخالقیات و احکام، می
هـا، فرضـیه  سمت رشد و هدایت بشری و در خدمت انسانیت بود. بنابراین، بـا توجـه بـه ایـن داده

 شود. تأیید می Hرد شده، و فرض  Hشود. در نتیجه، فرض  ژوهش تأیید میپ
                                                           
1. Pearson Correlation Coefficient 
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  های اسالم و آینده تبادل اطالعات : ضریب همبستگی میان آموزه٣جدول 

 متغیر وابسته                                                   
  آینده تبادل اطالعات متغیر مستقل

 هایآموزه
 اسالم

)Sigداری دو طرفه (سطح معنی  پیرسونضریب
٠٠٠.  ٨٣٢/٠  

  
    گیری . نتیجه۵

اعم  −توان قلمرو دین را همه جوانب نیازهای انسانی در مسیر هدایت و پیشرفت در یک نگاه کلی، می
 −از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یـا احساسـی و عـاطفی، فـردی یـا اجتمـاعی

  شود. مطرح می −های اسالم عنوان سرفصل آموزه به−دانست، که در سه قسم اعتقاد، اخالق و احکام 
های دین مبین، سیطره بسـیط و وسـیعی  گونه که در متن پژوهش اثبات شد، مبانی و آموزه همان

  تواند بشریت را به سوی خیر و سعادت واصل کند.  دارد، که می
اطالعاتی و عصر ارتباطات، مقوله تبادل اطالعات است، که به امروزه از جمله مباحث جامعه 

های دین مبین هستیم تا این تبـادل اطالعـات در مسـیر هـدایت و در  منظور تبیین آن، نیازمند آموزه
  داشتن افکار عمومی شود.  خدمت انسانیت باشد، نه اینکه منجر به در جهل نگه

پژوهی تبـادل  کند، کـه آینـده ضمانت را تفهیم می های دین مبین است، این ظرفیتی که در آموزه
امنیت اطالعات، اخالق در ارتباطات و برقـراری ارتباطـات −های اشاره شده آن  اطالعات و مؤلفه

گاهی −صحیح   سازی بشری است.  به سمت آ
ای از آن بـه  اندازپردازی حـوزه تبـادل اطالعـات و ترسـیم آینـده نتیجه پژوهش نشان داد چشم

دهد در این حوزه  های اسالمی است، که این نشان می مفید و مستوفا باشد، نیازمند آموزهنحوی که 
  شود. بایستی نگاهی جدی داشت؛ چراکه تعاملی چندوجهی مشاهده می

رسد با تلفیق مبانی دینی در حوزه علم ارتباطات، الزم اسـت مقولـه برای این منظور به نظر می
های نظری و کاربردی در ایـن مقولـه  وارد شود، و این نیازمند پژوهشانتقال علم و تبادل اطالعات 

  شود. است، مطلبی که فقدان آن به وضوح احساس می
هـای دینـی، از  بنابراین درک همخوانی، خوانش و بازتولید مبانی علم ارتباطات مبتنی بـر آموزه

  های مفقوده جامعه اطالعاتی در نظام جهانی شدن است. حلقه
 −های کالم جدید و مباحث مضاف ویژه در حوزه به−ه گستردگی و تنوع مباحث دینی با توجه ب

های  از یک طرف، و نیز روند عمیقًا رو به رشد مقوله تبادل اطالعات در عصر معاصر و هزاره شبکه
تـوان بـه سـایر خألهـای موجـود در تـرابط دو حـوزه  رسد در تحقیقات آتی می مجازی، به نظر می

  توان به موارد زیر اشاره کرد: اخت، که از جمله این موضوعات میگفته پرد پیش
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کیـد بـر گسـتره تبـادل  . تبیین جامعه١  شـناختی بسـط مفـاهیم دینـی در فضـای مجـازی بـا تأ
 اطالعات معنوی؛

 های دین اسالم؛ . سناریونویسی عصر پسااطالعات به ابتنای آموزه٢
 های متنوع تبادل اطالعات (اقل ودل)؛ به قالبشناسی تبلیغ دینی در فضای مجازی ناظر  . روش٣
 های دین اسالم؛ المللی اطالعات مبتنی بر آموزه . طراحی الگوی شبکه بین۴
  . آینده تبادل اطالعات در حکومت آخرالزمان.۵
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