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بهکمکتمدننویناسالمیتحققسازیمدل

 سازیاجتماعیشبکه
 931 /1/60 : تاریخ دریافت            *حامد سمسار

1سمسارمحمدصادق 
 931 /16/63: تاریخ پذیرش          

9صدیقه کریمی
            

 چکیده

فناوری ، هوش مصنوعی، انقالبتاریخ ، علوم اجتماعی ۀحوزای در  رشته یک پژوهش میان حاضر ۀمقال 

در صدد پاسخ به این  ،با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی و مکانیک سیاالت بوده که اطالعات

سازی  ترین مدل برای شبیه مناسب ؟جریان تمدن نوین اسالمی چیست های حرکتیِ ویژگی: ستااالت ؤس

اند تو می سازی اجتماعی آیا شبکه، اکتشافی  با استناد به مدل ست؟نوین اسالمی کدام ا  حرکت جریان تمدن

ای  در مطالعه، ی پاسخوجو جستبرای  نوین اسالمی باشد؟  زیرساخت مناسبی برای تحقق جریان تمدن

تاب و ه کنُ، و مقام معظم رهبری( ره) پنج متن سخنرانی امام خمینیو بیست، مقاله پنجو سی، ای کتابخانه توصیفی

دهد جریان تمدن نوین اسالمی دارای  می های تحقیق نشان یافته .تحلیل شده است مطالعه و ،پنج منبع مرجع

تأثر  و ، تأثیررد جمعیبه خِ اتکا، پذیری انعطاف، نوگرایی، بودن مردمی، گری اصالح های حرکتی شامل ویژگی

 .باشد می( سطح سه) جایگاه رهبریو ، (سطح دو) ه اصولتقید ب، گرایی آرمان، (سطح یک) در سطح جهانی

 ،سازی ترین مدل برای شبیه مناسب، مسیریابی چشمه ریتمالگو، بر جریان گانه های نُه این ویژگی ثیرأتبه  باتوجه

یر حرکت انقالب اسالمی ایران در مس، تحلیل مدل چشمه بر مبنای .است نوین اسالمیحرکتی تمدن  ۀشیو

 .مواجه استهای سطح یک  اثرگذاری ویژگی سرعت و وسعتِ  یا ضعفِرَوی  با چالش گران، این تمدنتحقق 

 .باشد می کاروترین ساز مناسب سازی اجتماعی شبکه، جریاناین سازی  برای روان

، الگوریتم مسیریابی چشمه، سازی مدل، انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی :یدیلک گانواژ

  .سازی اجتماعی هشبک

......................................................................................................................... 
 (S.email@chmail.ir :نویسنده مسئول) گروه مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناس. *9

 مدرس حوزه علمیه اهواز . 

 ی درسی، مدرس دانشگاه پیام نورریز دکترای برنامه . 

  .شد برگزار شاهد دانشگاه در  1 9 سال در که «است «اسالمی نوین تمدن» همایش برتر مقاالت جزو مقاله، این.  
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 مقدمه
امروز  رایجِ پراگماتیک از دیگر مکاتب ،تمدن نوین ۀمقولنوع نگاه مکتب شیعه به  ،تردید بی 

تحلیل بر  مبتنیپژوهی  و آینده مادیگرایی  برخالف نگاه سایرین که منبعث از واقع. ت استمتفاو

 نام  بهسازی نوین اسالمی با یک آرمان موعود  مدنت ۀانگار ،در تفکر شیعه، است ممکنسناریوهای 

 گرایی گرایی و آرمان واقع، نگرش در این. شود آن تفسیر می و ثغور در حدودمهدویت گره خورده و 

 فرایند به این معنا که .شود کدام غفلت نمی شده و از هیچ  دنبالمان وأت، سازی در نسبت با تمدن

و  منطقی، ملموس های کامالً مؤلفه گرایانه و با تکیه بر نگرشی واقعبر  مبتنی، موعود رویداد بسترسازی

در آیات و  موعود الهی و متکی بر برکاتِ موسع بر امداد، آن آرمانی انداز چشم یابتناو  میدانی بوده

  .خواهد بود روایات

فراوانی و ، و آرامش امنیت، رفاه و آبادانی، رشد عقول، و حکمت علم، توحید، تحقق عدالت 

اما توجه دقیق به این  ؛السالم است علیهم معصومین ۀائماز اوصاف تمدن موعود در روایات ... برکت و

 ارتقابلکه قابل  ،شوند در یک مقدار مشخص محدود نمی صرفاً، ها آنها حاکی از آن است که  شاخصه

یک روند ، های تمدنی کت در جهت بهبود شاخصهحر، در تمدن آرمانی موعود ،رو ازاین .هستند

؛ کند تا به اتوبان برسد طور این راه را طى می بشریت دارد همین» ،دیگر عبارت به .االبد است الیمستمر 

یک حرکت دفعى انجام ، جور نیست که وقتى به آنجا رسیدیم این. ..دورانِ مهدویت است، این اتوبان

از آنجا  ،زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر. آنجا یک مسیر است، نه؛ بگیرد و بعد هم تمام بشود

و او را به مقصد یک صراط مستقیم است  ،افتد در راهى که این راه و بشریت تازه مىشود  می آغاز

 (. الف  1 9، مقام معظم رهبری) «رساند آفرینش می

ال و از جنس حرکت خواهد داشت ماهیتی سی ،این تمدن، نوین اسالمی تمدن چیستیِ لذا در بیان

، یینهاهدف » سوی بهضرورت یک تمدن پویا و روان   که اینچرا ؛و نه از جنس موقعیت و مقصد

 (.د 12 9، مقام معظم رهبری) «تعالی و تکامل و قرب الهی است

 در ،همچنین و (982 :9 ج، 39 9( )ره) به گفته امام خمینی ،ایرانانقالب اسالمی ، در این راستا 

 .ساز موعود است گیری جریان تمدن آغازی بر شکل ، (32 9) بیان مقام معظم رهبری

 حرکت مستمر ویک  بلکه ،پذیر پایان تاریخی مقطعنه یک درحقیقت،  انقالب اسالمی ۀپدید 

ال به جریان عظیم موعود اتص تا راسوی افقی مشخص و معین است که میثاق خود  بهرونده  پیش

رغم آرمان بلند  بهکه  استمطرح ال ؤس البته این(. 2   :93ج ،ب38 9، امام خمینی) کند محکم می
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انداز حکومت  چشممعنادار با ای  فاصله دچار همواره مختلف زوایایدر  کشورچرا موقعیت ، انقالب

اسالمی در  انقالبچه نسبتی میان  ،ین شرایطدر او ( 21  :9 ج، 38 9، امام خمینی) بودهمهدوی 

 ؟استمتصور  ،ایران و آرمان تمدن موعود

در معنای « اسالمی انقالب» ۀواژ. پاسخ این پرسش در توجه به ماهیت حرکتی انقالب نهفته است 

 ائماًکه د سازنده استجلو و  روبه، مستمر یروندبلکه ، نقصو عیب بی وضعیتنه یک  ،صحیح خود

 12 9 ؛الف12 9، مقام معظم رهبری) است اصول اسالم رها و تطبیق خود بفراینددر حال اصالح 

مسیر  ،الدوام است که علی جریانی انقالب اسالمی، این معنا در دکترین مهدویت تفسیر با(. ب

 .دکن میرا اصالح  ی خودمنطبق نموده و خطاها ،انداز موعود نمای چشم قطب بسترسازی را با

رغم تمام  بهمشاهده کرد که  انتو ، میاسالمی ایران انقالب یر حرکتسِ به یک نگاه کالن در 

مورد اهتمام  ،حرکت و خطوط قرمز اصولی مبانی، ها ها و نواقص و با وجود فشارها و دشمنی کاستی

؛  1 9، مقام معظم رهبری) استمانده  دار ادامه ،انقالب ۀروند پیشو حرکت  بوده ها حاکمیت و توده

 که است انقالب اسالمی ایران حرکتاهتمام دیگر  مهدویت آرمانهمسویی با ، حال عین در(. ب12 9

، مقام معظم رهبری) است به آن وفادار مانده، خود یاصولهای  ویژگی واصیل  های گیری با جهت

بخش  الهام، مقاومت و اصرار بر اصول و اسخبا عزم ر ایران انقالب اسالمی، ها فراتر از این(. 38 9

و  به دنبال داشتهرا  یهای جدید رویش ،خود ۀنوب بهاین که  بودهدر خارج از مرزها  سلیم قلوب

بسترسازی  فرایندبه ، حتی بیش از داخل ،در مورادی ،انقالب امتداد فرامرزی کهآنجاتا ؛خواهد داشت

 ت امامربا استناد به سخنان حض و ترتیب این هب(. ب12 9، رهبری مقام معظم) رونق بخشیده است

موعود  جهانیاز جریان کوچک  مقیاسیک باید  را ایران انقالب اسالمی، و مقام معظم رهبری( ره)

تمدن نوین  حرکت های ویژگی شناساییبه ، آنتجارب میدانی  تکیه بران با تو می که آوردشمار  به

پاسخ داده  ،با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی ،زیراالت ؤس لذا ؛تاسالمی پرداخ

 :شود می

 ؟چیستجریان تمدن نوین اسالمی  حرکتیِ های ویژگیـ 

 نوین اسالمی کدام است؟  جریان تمدنسازی  شبیهترین مدل برای  مناسبـ 

برای تحقق  یمناسب زیرساختاند تو یم سازی اجتماعی آیا شبکه، اکتشافی  با استناد به مدلـ 

 نوین اسالمی باشد؟  جریان تمدن
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استناد به سخنان و منویات حضرت امام ، ها ویژگیشناسایی  فراینددر الزم به ذکر است که  

 .معتبرترین منبع برای این پژوهش خواهد بود ،و مقام معظم رهبری( ره) خمینی

 روش تحقیق
 ،ها گردآوری داده ۀنحواساس  بر و کاربردی است ،لحاظ هدفو از حاضر پژوهشی کیفیۀ مقال 

، جریان تمدن نوین اسالمی های حرکتیِ برای شناسایی ویژگی. باشد ای می کتابخانه توصیفی

ی زیرساخت مناسب برای تحقق جریان وجو جستو  جریانسازی این  ترین مدل برای شبیه مناسب

پنج متن و بیست، پنج مقالهو سی، مجالت و اینترنت، ها ی کتابوجو جستق یازطر نوین اسالمی  تمدن

، کریم ه کتاب و پنج منبع مرجع شامل قرآننُ، و مقام معظم رهبری( ره) سخنرانی امام خمینی

 ،آوری و با روش تحلیل محتوا جمع الشریعه مصباحاصول کافی و ، االنواربحار، البالغه نهج

 سازی حرکت و مدل، های حرکتی ویژگی کلیِ ۀمقولها ابتدا در سه  داده. تحلیل شدندو تجزیه

و شده تر شناسایی  یئهای جز مقوله ،ها آن برای هرکدام از ،سپس. شدندبندی  دستهزیرساخت مناسب 

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 ساز نوین اسالمی تمدنجریان  حرکتیِهای  ویژگی .الف
: اند از عبارت ،اسالمی تجارب انقالببا تکیه بر  ،جریان تمدن نوین اسالمی یِحرکت های ژگیوی

، جمعی  ردخِبه  اتکا، یپذیر انعطاف، نوگرایی، بودن مردمی، گری اصالح، به اصول  قیدت، گرایی آرمان

 .جایگاه رهبری، جهانی در سطحتأثر  و تأثیر

 گرایی آرمان. 1

های دین مبین اسالم  رو به آرمان کامالً ،آید برمی ییروا متونگونه که از  آن ،دحرکت تمدن موعو 

گاه دچار رخوت و کندی نشده و میل در  این تمدن هیچ، ناپذیرند ها غایت این آرمان ازآنجاکهدارد و 

 عامل» ،یدر نگاه شهید مطهر .آورد حرکت مستمر را فراهم می ۀانگیز، رسیدن به سطوح باالتر کمال

 ۀمرحل ،اى برسد ه به هر مرحلهکر انسان است یناپذ جو و قناعت املکفطرت ت، خیت تارکاصلى حر 

ت را تندتر و کآهنگ حر، ىیکتکالیدصورت  بههم نه  آن، تضادها. ندک مى وجو جستباالتر را آرزو و 

 ،برای هر جریانی ست کهها آرمان وجود ایندیگر،  ازسوی(. 8   :12 9، مطهری) «ندک تر مى عیسر

بدون . کند پسرفت و پیشرفت جریان را تعیین می ،تبع آن بهپایین و عقب و جلو را معنا و ، باال مفاهیم
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ی در هیچ هیچ جریان، هرگونه سمت و سو خألِخواهد گرفت و در  را فرا چیز همه نسبیت ،ها آرمان

 .شود رکود و منجالب و تعفن میبشر دچار  حرکت تمدنی گیرد و شکل نمی جهتی

از  ها انقالب اسالمی ایران نیز آرمان ۀسابقدر  :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

تداوم این ، های داخلی و خارجی رغم تمام کارشکنی به و است ای برخوردار جایگاه برجسته

همین  لطف وجود هها بوده و مردم ب ایداری در تودهصبر و پ ۀروحیاستمرار موجب  گرایی آرمان

مقام معظم رهبری  .اند نشاط خود را حفظ کرده ،کمبودها و ها کوتاهی، ها سختی ، دربرابرها آرمان

ستند و یشونده ن کهنه ذاتاً ،علت همین  به ؛هستند ییو خدا یها فطر ن آرمانیا» فرمایند می باره این در

، ندکت کن اهداف واال حریدنبال ا بهه کز ین یا جامعه ،نیبنابرا .افتند ی نمیت و تازگاوطر از گاه چیه

مقام ؛ 33، یوسف) اند جوان باقی بماندتو می همیشهو  شود ی نمیو فرسودگ یهنگکگاه دچار  چیه

 (. ج 12 9، معظم رهبری

یک  ۀمثاب بهرا باید  گرایی آرمان، اوصاف اینبا :سازی تمدناثرات این ویژگی بر حرکت جریان 

نظر  دری رو به مقصود و کمال نهایی حرکتایجاد برای  ساز جریانعامل کشش بیرونی و یک نیروی 

 اندازد جریان به راه می، ب کردهلسوی خود ج به را ها توده، پایان خود جذابیت بی که با چنان آن. گرفت

، گرایی آرمان اثرِ) .ندخوا فرامی به جلو، باالتری از تکامل ۀمرتببه را برای رسیدن  این جریان همواره و

 (. رو به مقصود است حرکت

 تقید به اصول. 2

مکتب برخالف  زیرا ؛های دینی است های ذاتی تمدن ژگیوی وجز الهی به اصول پایبندی 

برای رسیدن به یک رشد واقعی  .ای ممکن نیست ها به هر شیوه رسیدن به اهداف و آرمان ،ماکیاولیسم

  کسب، در اسالم» معنا همین  به .امری ضروری است ،تقید به اصول، ها و متوازن در تمام ابعاد و آرمان

ما   حکومت  هیمخوا می اگر، امروز. اند مهم  ها خیلی روش  ،در اسالم ؛وجود ندارد  هر قیمتی  به  قدرت

  جمهوری  ۀروزنام) کنیم  حرکت  راه  باید در همین  مالحظه  بدون، اشدب  اسالمی، کلمه  حقیقی  معنای  به

 «است که ما این مبانی و اصول را حفظ کنیم همین  ۀ بهنصرت الهی هم بست(. 31 9/ 3/9 ، اسالمی

 .(ج 12 9، مقام معظم رهبری)

پایبندی به ، الب اسالمیمشی انق در خطّ :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

 غالبها و  همواره مورد اهتمام توده ،شده از سوی رهبری نظام در قالب خطوط قرمز ترسیم ،اصول
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های  گذاری دستگاه در سیاست عدول از اصول ،های فراوان نشیبورغم فراز است و بهمسئولین بوده 

این تغییر  اما؛ یر پیدا کندهای نظام ممکن است تغی سیاست»هرچند  .نشده استممکن حکومتی 

ی أر با نیز مردم، در سوی دیگر (.د  12 9، مقام معظم رهبری) «بایستی مبتنی باشد بر اصول اسالمی

در دفاع  کشورحراست از ، (ره) به درخواست امام اسالمیقانون اساسی  جمهوری اسالمی و به

با حضور  ،مقام معظم رهبری ی از سوینیتبی منویات و اصولیید أت، تکیه بر اصل جهادمقدس با 

پایبندی خود را به اصول و مبانی اسالمی اثبات ... و ها مردم در انتخابات و راهپیمایی ۀگسترد

 .اند نموده

بین حفظ اصول با  های هزینه نبوده است و رهبر معظم انقالب از چالش بی، پایبندیاین  البته 

، تحقق اهداف کالن مادی و معنوی این نظام» :گویند سخن می گونه این ها انجهت آرمدر پیشرفت

 ر ذهن برخی پیشممکن است این تصور د، علت همین  بهبه زمان طوالنی نیاز دارد و  ،طور طبیعی هب

مقام ) «اهداف شده استشدن  مانع از پیشرفت و محقق، که حفظ و پایبندی به اصول و مبانی نظام آید

یافتن  دست، دیگر ازطرف و حفظ اصول از یک طرف» هند تذکر میایشان  (.ب  12 9، ریمعظم رهب

، توانیم به آن اهداف برسیم ما نمی. سازگار استبا یکدیگر ، کرده است به آن اهدافی که نظام تعریف

، ام از بین خواهد رفتهویت نظ، اگر ما از اصول دست برداشتیم، مگر اینکه به این اصول پابند باشیم

 .(ب  12 9، مقام معظم رهبری) «رسیم ها هم نمی به آن هدف

 أمنشتقید به اصولی که از ، این گفتاربراساس  :سازی اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن

مسیرهای رفتن جریان در از هرز و هدر، رودخانه برای وحیانی برخوردارند مانند یک کانال و حریم

دارد تا از شدت و سرعت  می ها را در بستر جریان اصیل نگاه انحرافی جلوگیری کرده و توان توده

حدود  حریمدر  حرکت، اثر پایبندی به اصول) .های واقعی کاسته نشود سوی آرمان بهجریان تمدن 

 ( .است

 گری اصالح. 3

 معنای عملی به اصالح .شود میا افساد تعریف در تضاد باصالح مفهوم  ،در تعالیم دین مبین اسالم 

 آن و حل مشکالتدنیا مادی و معنوی به بازسازی  ،جهت تکامل و رشد بشریتکه در است

جو و  انسان حق ۀمبارزبه  کم، کآرام آراماصالحات جزئى و »در بیان شهید مطهری . پردازد می

برعکس،  و دینما خ را به سود اهل حق تند مىیتارت کطلب با انسان منحط است و آهنگ حر حق
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ان اهل یخ را به زیت تارکروى مقابل است و آهنگ حریبه ن کمکفسق و فجورها ، ها یتباه، فسادها

ترین  الهی بزرگ یاولیاو پیامبران ، با این تعریف(. 8   :   ج، 12 9، مطهری) «دینما ند مىکُحق 

در طول ها  آن جهانه به اصالح عقاید باطل مردم و همچنین آبادانی ک اند مصلحین تاریخ بشریت

به اصالح دنیای پس  ،نیز تحت عنوان مصلح جهانی( عج) حضرت امام زمان. اند تاریخ مبادرت کرده

 ،پس مطمئناً حرکت تمدن موعود نیز در ذات خود(. 12 : 2ج،  2 9، مجلسی) کند از ظهور اقدام می

به اصالح و آبادانی بالد و قلوب  ،در هر زمان و مکانی ،شته و با حضور خودگر دا ماهیتی اصالح

 .پردازد می

نیز با هدف اصالح انقالب اسالمی ایران  :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

 به جریان افتاد ،یک مصلح الهی، به دست و رهایی از فساد و افساد طاغوت امور دینی و دنیوی کشور

مورد های خرد و کالن  در عرصه، یک اصل حرکتیعنوان  به گری را اصالح ،یر تکامل خوددر سِو 

برکاتی در  أمنش نمود یافته و حاکمیتها و  در توده ،گری اصالح ۀروحیاین  .اهتمام قرار داده است

 داخلی و ر سطحدنگی اقدامات عمرانی و فره ان بهتو ها می آن ازجمله .شده است های مختلف صحنه

تشکیل اردوهای ، آموزینهضت سواد، و مشارکت مردمی در جهاد سازندگی  الملل توسط دولت بین

گری و اعتقاد به ضرورت اصالحات  اصالح ۀروحیترویج این  ،لذا. اشاره کرد... و و فرهنگیجهادی 

ما » :فرمایند میباره مقام معظم رهبری  این در. سازی است از لوازم اصلی تمدن ،ای در هر میدان و عرصه

تصحیح ، اى هاى مرحله تصحیح هدف، ها تصحیح روش، اصالحات. به اصالحات احتیاج داریم

بر  مبتنىمند و   اصالحات باید ضابطه. ناحق است یها  زیدن روى تصمیمنور تعصب و ها گیری  تصمیم

 (.82 9، مقام معظم رهبری)« مى و ایرانى باشداسال هاى کش ها و معیارها و خط ارزش

ساز را  گری در جریان تمدن اصالح ویژگی :سازی اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن 

کردن  اصالحبا که  دانستجریان  اصطکاککاهش  ،بهبود محیط و درنتیجه، مشکالت رفعباید عامل 

کنندگی  روان، گری اثر اصالح) .کند ک میسازی کم حرکت تمدندر  جریانشدن  به روان ،موانع

 (.حرکت است

 بودن مردمی. 4

به میزان تعلق آن مجموعه به مردم بستگی دارد که در باالترین ، جریان و انقالبهر  نبود مردمی 

در قاموس انقالب اسالمی . کنند انقالب پیدا میمالکیت به  نسبت احساس و باوری واقعیمردم ، سطح
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، اسالمی  جمهوری ۀروزنام) مقام معظم رهبریو ( 932 : 9ج، ب38 9)( ره) حضرت امام ایران نیز 

 ۀاداراوالً اسالم بیشترین حق را در  زیرا؛ مردم صاحبان این نظام هستند اند فرموده (31 9/1/9

 ؛داند می دستگاه حاکم را یک دستگاه خدمتگزار برای مردمدهد و هر  می اجتماعی به مردمهای  نظام

یک انقالب بر  مبتنیزیرا این نظام  ،آورندگان این نظام بودندوجود دهندگان و به تشکیلثانیاً چون مردم 

 ثالثاً چون دخالت و نظارت مردم بیشترین تضمین را برای ؛وجود آوردند بهبود و آن انقالب را مردم 

در » ،ایشاننظر  از ،همچنین( 9: به نقل از رهبری، 19 9، داعیان) «کند می حفظ این نظام از انحراف

و خواست ی أربدون  یرا دارد و نظام اسالم یاصل ، تأثیرخواسته و عواطف مردمی، رأی، نظام اسالم

 (.31 92/23/9، اطالعات  ۀروزنام) «ابدی نمی مردم تحقق

 همواره، اسالمی حرکت اصیل انقالب در :اسالمی ش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالبنق

حرکت را از مسیر  ،که تخطی از آنبوده اصلی  ۀشاخصیک و اعتقاد به مالکیت مردم بودن  مردمی

 ۀبطرایک  ، درحقیقتبالعکسو  مردم انقالب به تعلق تداومالبته  .اصیل خود منحرف خواهد کرد

باره حضرت  ایندر .سویه است که نیاز به کنشی از سوی حاکمیت و واکنشی از سوی مردم دارددو

 ،امروز . ...امور ۀهمدر  ؛نیدکجلب ب ه رضایت مردم راکنید کوشش بکهمه باید » :اند فرموده( ره) امام

ه کنید کوشش کشما باید . خودشان است خودشان است و انتخابات هم از ه دولت ازکدانند  می مردم

 «بیرون نرودها  آن از دل... دانند می ه دولت را از خودشانک ه االن در ذهن مردم هستکاین چیزی 

 «کنیم تبعیت میها  آن ما هم از ،طور رأی دادملت ما هر»و ( 31 و38  :98ج، 38 9، امام خمینی)

جمهورى اسالمى » :کنند می تأکید رابطه اینز درمقام معظم رهبری نی(.    :99ج، 38 9، امام خمینی)

مراتب  سلسلهدن به مقامات مؤثر در یرس، در جمهورى اسالمى. ستگان استیومت مردم و شاکح

ولیت ئمست و تالش و یهاى فعال دانید در میبا، ت داردیه صالحکهر. هاست تیتابع صالح، ومتىکح

با نظام ، قشر خاص یکبه دادن  ازیو امت.. .شور و از هر قشر اجتماعى باشدک ۀنقطاز هر ؛ جلو برود

را حاکمیت وظایف اساس  اینبر. (الف   8 9، مقام معظم رهبری) «ستیجمهورى اسالمى سازگار ن

 :برشمرد گونه اینان تو می زمینه ایندر

 ؛افکار عمومیجهت رضایت در و مردم های واقعی ر مبنای دغدغهب نظامهای  تعیین اولویتـ 

 ؛گیری مردم با سطوح تصمیم ۀفاصل کاستن ازها و  گیری ی مردم در تصمیمأتوجه به رـ 

 .خواری و حذف هرگونه رانت و ویژه ها ساالری در تمام صحنه شایستهـ 



 
 اجتماعی سازی شبکه کمک به اسالمی نوین تمدن تحقق سازی مدل

 

 3 

 

ها  ر میان تودهانقالب به یک باور و احساس فراگیر دبودن  مردمی، با این تمهیدات که درصورتی 

اصالحات الزم ، ار جمهوری اسالمیکاساس در ». انجامد می به واکنش طبیعی مردم خود، تبدیل شود

(. 922 :2ج، 38 9، امام خمینی) «مردم خواهد بود ۀهمامل کت کاین اصالحات با مشار است و

مردم  کم، که مردم هستندکبرای این است  ،ندک می خوبی دارد عمل بهه دولت ایستاده است و کاین»

امام ) «دنبال هستندبه برای رفعش ، مردم دنبالش هستند ،شود می پیداای  هرجا هر نقیصه، است

ها  آن نظارت و همگامیت و کآگاهی مردم و مشار» ،اوصاف این باو ( 31 و38  :98ج، 38 9، خمینی

امام ) «یت در جامعه خواهد بودترین ضمانت حفظ امن خود بزرگ، منتخب خودشان ومتکبا ح

جلوتر   ها و احزاب جناح، والنئمسۀ از هم  مردم» ،با این شرایط و( 8  ص : ج، 38 9، خمینی

ها در واکنش به خدمات  ان گفت که تودهتو می ،بنابراین(. 9: به نقل از رهبری، 88 9، فیاض) «هستند

 :کنند ابراز می ونهگ اینبازخورد مثبت خود را  ،یک نظام مردمی

 ؛اصالحات و رفع مشکالت، سازندگی جریانمردم در  فعالهمکاری و مشارکت ـ 

 ؛باال ۀانگیزکیان نظام اسالمی با امنیت و مراقبت مداوم از ـ 

 .مسئولین در هر مکان و مسند ها از مردم وعملکردتمام بر و ارزیابی نظارت ـ 

به رعایت « مراقبت مردم»، های سازندگی به افزایش فعالیت« مردم مشارکت» ،آن ۀدرنتیج که

عملکردهای مثبت و کاهش  یبه ترویج و ارتقا« نظارت و ارزیابی مردم»ها و  خطوط قرمز در فعالیت

 ای سرشار انگیزه حاصل سازنده و تمام این آثارِ انجامد میهای مختلف  عملکردهای منفی در حوزه

 .جوشد ها می توده از درون است که

  در صحنه مردم حضور ،در تمدن نوین اسالمی :سازی اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن

های تاریخی انقالب  همانند صحنه، ها توده وشود  می ها در تمامی عرصه خودجوش حرکتی موجب

 قراری بی ،د اهدافربپیش درمشارکت  های روزنهدنبال  به ای در هر زمینه ،اسالمی و جنگ تحمیلی

ه کجا هر. دیریشى گیها پ یکیدر ن» :فرماید گونه که در قرآن کریم می آن .گیرند و از هم سبقت می کرده

جای آنکه  بهتر  عناصر قوی، رَاتِیالْخَ فَاسْتَبِقُوااصل  بنابر ،لذا.  «دشما را فراهم آورَ ۀهمخدا  ،دیباش

تر شده و به  تر و سریع کوچک، باشندجریان  کندتر شده و مانعی در حرکت تر و حجیم، تر بزرگ

 بودن مردمی این ،لذا .شوند جریان و شکستن مرزهای پیشرفت نائل می افتخار حضور در خط مقدمِ

......................................................................................................................... 
 .(8 9بقره، ) ...وَلِکلٍ وِجْهَۀٌ هُوَ مُوَلِیهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَیرَاتِ أَینَ مَا تَکونُواْ یأْتِ بِکمُ اللّهُ جَمِیعًا. 9
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 زایی درون، بودن مردمیاثر ) .است ساز تمدن ۀجامع حرکتبودن  و خودجوش ییزا درونمتضمن 

 (.حرکتی است

 نوگرایی. 5
با ها  آن دنبال حل بهبلکه  ،در پی حل مسائل نیست که صرفاً گر اصالح ای روحیه معنای بهنوگرایی  

دنبال فتح  بهو  گریزان ،از تکرار تجارب گذشته و درجازدن ،طرحی نو و تازه است و در این راه

که در نگاه مقام معظم  است تکامل همراه باتحول  معنای بهاین درحقیقت  .های جدید است قله

ببینیم ، ساختیمآنچه یعنی  ؛تر است کاملآنچه  ؛تر است درستآنچه  سمت بهرفتن  پیش یعنی ،رهبری

این جریان بایستی . آن را اضافه کنیم، ببینیم کجا کم داریم؛ آن را برطرف کنیم، هایش کجاست نقص

 های حرکت در اصل یک انتو می نوگرایی را ،بنابراین. (ب 12 9، مقام معظم رهبری) «یدا کندادامه پ

یک راه بهتر که همیشه  گیرد این باور شکل می، نظام خلقت نگاه توحیدی بهبا  زیرا؛ توحیدی دانست

 کارگاه شناخت ۀمثاب بهجهان آفرینش ، منؤمیک انسان نظر  از ،درحقیقت .وجود دارد از قبل تر و کامل

انجام  الیتنهی مقام آن به با هدف افزایش معرفت نیز جهان یاجزا شناخت لذا .است مقام ربوبی

 فراینداین  در و یابد می یک مرحله ارتقا ،خالصانه با هر مشاهده و هر تالش که این معرفت شود می

 و گشاید می آدمی دربرابر های جدیدی که راه نهفته استنو  هب نو شناختیو  معرفتی تازه هرآینه، انتها بی

خدشه ، الهی که هدف و آرمان بلند خلقت است معرفتدر مسیر  به نوگرایی ،اعتنایی ، بیبه این معنا

 .خواهد کردوارد 

نوگرایی  ،در تاریخ انقالب اسالمی ایران :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

. قرار گرفته استمقام معظم رهبری  تأکید و موردهای مختلف داشته  در صحنهای مهمی ه جلوه

اگر . ترین مسائل است ترین و مهم یکى از اساسى، نو در نظام جمهورى اسالمى نوبه هاى  رویش ۀمسئل»

م به زوال محکو، درپى نداشته باشد هاى نوین و پى رویش، هر انقالبى و هر حرکت و نهضتى در عالم

اى نو و  جلوه ،اى از خود سال توانسته است در هر برهه 2 جمهورى اسالمى در طول این . ستو فنا

صورت  بهها  اصالح روش» همچنین(. ب  1 9، مقام معظم رهبری) «بُروز بدهد متناسب با نیاز

ها  دستگاه مجموعهتوسط ی اتخاذ یک روند دائم ،(ب  8 9، مقام معظم رهبری) «نو بهروز و نو به روز

فقه  و نوگرایی در (ب 12 9، مقام معظم رهبری) «تر است تر و کامل انتخاب آنچه درست برای
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مقام معظم ) ومتی و سایر مسائل نو در جامعهکهای جدید ح اسالمی برای پاسخ به مسائل و چالش

 .است ایینوگردرباب ات ایشان تأکید همگی از مصادیق، (81 9، رهبری

، در حرکت تمدن نوین اسالمی ،اساس این بر :سازی تمدناثرات این ویژگی بر حرکت جریان 

و شکستن مرزهای  هر سوبه  جریان ۀروند  که برای حرکت دانست یمهیج ینیرونوگرایی را باید 

روندگی ، اثر نوگرایی) .سازد یم را نامطلوب فعلیبه شرایط کردن  تولید انگیزه نموده و بسنده، دانش

 (.حرکت است ۀجانب همه

 پذیری انعطاف .6
شود  می ر مواجهتاهیبهتر و بستری م یراهبا ، خود حرکت سیرمدر پیشرو تمدن  یککه  هنگامی 

موقتی یا هت به یک تغییر ج ،حالتدر هر دو  ،کند می برخورد نفوذ غیرقابلو  سخت یبا مانعاینکه یا 

، ندکُ پس از مدتی تمدن این حرکت ،صورت این غیر در. کند اقدام می در مسیر قبلی خود دائم

که استقبال کند  ات مثبتتغییر فرایندهر تمدنی باید از ، اینبنابر .و به زوال کشیده خواهد شدمتوقف 

 .کردپذیری تمدن تعبیر  به انعطاف انتو می از آن

 مواجهه باکه توانسته در  دکن ترسیم میپذیر  انعطاف یکامل از تمدن ۀنمونیک  ایرانتاریخ  

گذر نماید و در ها  آن از ،نظیر خود های بی پذیری با انعطاف ،مغول و های مهاجم همچون روم تمدن

ای ه را در رشد و پیشبرد آرمانها  آن تدریج در خود حل نموده و توان بهتمدن مهاجم را  ،برخی موارد

 .درآوردبه خدمت  ،خود

که   آنجا .دارد مصداق، هنگام مواجهه با خطرات پذیری انعطافدر تعالیم مکتب تشیع نیز  

از ... حکم جهاد و، احکام ثانویه، تقیه چون احکامی ،داران جامعه جهت حفظ حیات دین و دیندر

 .شود صادر می و مرجعیت سوی جایگاه والیت

ل کخطوط و ش، ارهاکودر ساز»پذیری  دارای انعطاف نظام اسالمی ،بیان مقام معظم رهبری به

ه بر کیتواند مانع از تحجر بشود و با ت می ریها و تداب و نظامها  استیر در سییو تغ ت استکحر

 .«رونده نگه دارد پیشبالنده و ، شاداب، شه جوانیهم را ینظام اسالم ،شه جوان و نویهم یها آرمان

گرفتن انعطاف با انحراف و  اشتباه ،ه باید از آن بر حذر بودکی کبرداشت خطرنا»میان  ایندرالبته 

 ؛وتاه آمدکاز اصول و مبانی ، ای نباید در هیچ مسئله .آمدن در مقابل فشارهای بیرونی است کوتاه

 .(الف 12 9، یمقام معظم رهبر) «نه انعطاف ،نظر و انحراف استاین مسئله تجدیدچراکه 
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 نیز در تاریخ انقالب اسالمی ایران :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

ریاست جمهوری مماشات با وضوعاتی چون م .ان در مقاطعی مشاهده نمودتو می پذیری را انعطاف

رغم  به ...و نرمش قهرمانانه ۀمقول، ای های هسته عالیتفتعلیق موقت ، 218 ۀقطعنامپذیرش ، صدر بنی

ها  آن علل و عواملدار تاریخ انقالب هستند و ابهامات پیرامون  چالش و حاشیه های پر آنکه از سرفصل

انقالب در مواجهه با حوادث مختلف  پذیریِ از مصادیق انعطاف باید لیکن هریک را، فراوان است

 .برشمرد

پذیری در جریان تمدن موعود نیز به  انعطاف :سازی تمدناثرات این ویژگی بر حرکت جریان 

آسان  آن در تمدن موعودکه امروز تعیین مصادیق هرچند  .تصور است قابل ،همین تجارب یاتکا

را در شرایط  او، های دائم خداوند متعال که برای آزمایش و رشد بشریت از سنت ،حال بااین ،نیست

 نهتمدن موعود پذیری در  رسد که ویژگی انعطاف مینظر  به البته .آید چنین برمی ،دهد مختلف قرار می

در  بلکه ،موانع نیست دربرابر انعطافآن تمدن ی اقتضاکه  مواجهه با موانع سخت و بزرگمنظور  به

 (.حرکت استپذیری  انعطاف، پذیری اثر انعطاف) .آید میکار  بهثرتر ؤمانتخاب مسیرهای بهتر و  هنگام

 رد جمعیخِبه  اتکا .7
 قرار گرفته است تأکید دینی مورد در مبانی موضوعی است که توجه به اصل شور و مشورت 

در تاریخ اسالم نیز رخدادهایی نظیر (. 222 :ق 9 9، شریف الرضی؛ 921، آل عمران؛ 8 ، شوری)

این  و مشورت توسط بزرگان دینی است اصلگیری کار هب تاریخیِ های نمونهاز ، جنگ احزاب ماجرای

 یند و واجد عصمت از هرگونه خطاا ا که خود مصداق واقعی عقل کاملخد یاولیا ست کهامعن بدان

 :فرماید باره شهید مطهری می ایندر. اند داشته تأکید و مشورت ربر اصل شو، مادی و معنوی هستند

ارها را ما کتمام ، دینکر نکد شما فیبگو، ندکتمام قواى وجود بشر را معطل  هکامده است یغمبر نیپ»

هدف و ، گونه که عنوان شد همان زیرا « .ن امر خالف نظم عالم استیا. میده جاى شما انجام مى به

پس برای رسیدن به این . عبودیت و شناخت مقام باری تعالی توسط نوع بشر است، آرمان خلقت

، که کارگاه شناخت الهی است خلقت شناخت فرایندبایست در  بشر و عموم مردم می لک عقل، هدف

یید أت ،و این حضور جمعی برای خردورزی دنبال حل مشکالت و پاسخ مسائل برآید بهو شود درگیر 

......................................................................................................................... 
امام ) شَاوِرْ فِی أُمُورِکَ مِمَا یَقْتَضِی الدِینُ مَنْ فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجْرِبَۀٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوَى(  ع)قَالَ الصَادِقُ . 9

 .(2 9: 22 9، (ع) صادق
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دست خدا » :فرمایند خطاب به خوارج نهروان می( ع) گونه که حضرت علی آن. در پی داردنیز الهی را 

گونه که  همان ،شکار شیطان است رو تک زیرا شخصِ ؛از تفرقه بپرهیزید .بر سر جماعت است

 (.  99 :8ج، ابن ابی الحدید) «گرگ است ۀطعم رو تک گوسفندِ

که مفاهیم وحیانی و چرا ؛ستالگوی خرد جمعی کارگشا ا علوم دینی نیز ۀحوز در، از سوی دیگر

دارای معانی ، های حقیقی علم و دانش سرچشمهعنوان  به سالملا بیت علیهم اهلحتی روایات 

ای  رد بشری جلوهبا رشد عقل و خِ ،های مختلف ها و دوره ند که در طول زمانا وجوهای و ذو الیهچند

ر جایگاه د انیوحیمتون هم ، آننه حقایق برای رسیدن به کُ ،رو ازاینو  شود نمایان میها  آن تازه از

و  هر دو حائز اهمیت خواهند بود، مفهوم و هم عقل و دریافت بشری در جایگاه مفسر مفهوم

ابعاد بیشتری از حقیقت آن موضوع ، در موضوعات متنوع و متدین عقول متخصص اجماع ،تردید بی

 .سازد را آشکار می

رد با استناد به الگوی خِ ،حوادثهنگام رویارویی با مشکالت و  نیز اسالمی یساز در جریان تمدن

باره مقام معظم رهبری  ایندر .الزم است ها حل نوعی عزم همگانی برای رسیدن به راه، جمعی

اصالح کارها و ، ت نظامیتقو یرا برا ییها راه، ن است که هـــمهیا، ملت یگفتمان اصل» :فرمایند می

م ابتکار و یعظ یرویاستفاده از ن، آحاد مردم یبرا ها ها و هدف ن آرمانییتب، ها گشودن گره، ها روش

، شما  ۀنشری) «دا کنندیپ یعال یها سمت آرمان مردم و راه به  نیمان ایزه و ایحرکت و خواست و انگ

  /2 /9 31.) 

 در نظر گرفته مقدمات و ملزوماتی برای رسیدن به الگوی خرد جمعی، در منابع اسالمیاما  

 :برشمرد گونه اینان تو می رد جمعی رابه خِ نشرایط رسید، اختصار به که  شود می

ن محسوب شده و بایست در اموری صورت گیرد که در قلمرو دی مشورت و نظرخواهی میـ 

 ؛نیست شور و نظرسنجیگونه  جای هیچ، خارج از خطوط قرمز

های مختلف  جنبه ۀمشاهدبا  و هر موضوع در تکثر آرا رسیدن به این باور و اعتقاد که حقیقتِـ 

 ؛نهفته است ،موضوع

 ؛ها با چالش ها هنگام مواجهه حل ها و راه عزم گروهی و همگانی برای رسیدن به پاسخـ 

......................................................................................................................... 
امام ) شَاوِرْ فِی أُمُورِکَ مِمَا یَقْتَضِی الدِینُ مَنْ فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ عَقْلٌ وَ عِلْمٌ وَ تَجْرِبَۀٌ وَ نُصْحٌ وَ تَقْوَى(  ع)قَالَ الصَادِقُ . 9

 .(2 9: 22 9، (ع) صادق
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خدای متعال هدایتگری  است که جمعی برای کشف و شناخت هنگام تالشِ اعتقاد به اینکهـ 

 ؛کند می

و تخصص و  شان به تناسب توان روحی و عقلی، برای مشورت وزن و ارزش نظر افراد مختلفـ 

 ؛متفاوت است ،های مختلف تجارب در زمینه

و ی أرهر به این معنا که . آن است ۀدهندنظر از نظر بیش اهمیت هر ،رد جمعیدر الگوی خِـ 

که این به  شود تحلیل می و     تجزیه افکار سایرین آزمایش ۀبوتدر  ،آن ۀنظردهندنظری فارغ از اعتبار 

 .انجامد ساالری نظرات می شایسته

رد جمعی در مراجعه به خِهای  نمونهازجمله  :نقش میدانی این ویژگی درتاریخ انقالب اسالمی

شورای ، تشکیل مجالس مختلف شورایی نظیر شورای اسالمی ان بهتو می ،انقالب اسالمی تاریخ

پرسی قانون  و از سوی مردم نیز برگزاری همه ...نظام و تتشخیص مصلح، یخبرگان رهبر، نگهبان

در بیاناتی پیرامون  ،مقام معظم رهبری .اشاره کرد... مختلف وهای  گیری یأرانتخابات و ، اساسی

ۀ شد تراوش های اقتصاد مقاومتی سیاست» :گویند رد جمعی و نتایج آن میاز عقل و خِ، اقتصاد مقاومتی

رد جمعی این خِ ۀنتیجایشان  .«ای است معقول و مدبّرانه فرایندیعنی محصول یک ؛ عقل جمعی است

یعنی من یک مورد سراغ ، لذاست که اقتصاد مقاومتی را همه تأیید کردند» :فرمایند بیان می گونه اینرا 

 (.لفا  1 9، مقام معظم رهبری) «دهمه قبول کردن، نه .ها را تخطئه کرده باشند ندارم که این سیاست

و  انتخابیک سازوکار ، رد جمعیخِ ویژگی :سازی تمدناثرات این ویژگی بر حرکت جریان 

جریان را به ، فردی یا گروهی هر عنصرسازی نیز  در جریان تمدن ،اساس اینو بر است یتصمیم گروه

از این  ،کند و لذا ها حرکت می جهتسمت برآیند مجموع  بهجریان  ،کشاند و درنهایت یک جهت می

 تناسب به نظر همگان، که در این روش آنجاییاز. تعبیر نمود «گیری برآیندی جهت»ان به تو می حالت

یید همگانی أایت و تاز حم ،گیرد قرار می استفادهمورد  وشود انتخاب  کههر مسیری ، شود لحاظ می

 (.استگیری برآیندی حرکت  جهت، رد جمعیاثر خِ) .برخوردار است

 در سطح جهانیتأثر  و تأثیر. 8

و خاص یا قومی خاص شان عموماً در یک قلمروسعت تعالیم ابراهیمی دیگر که برخالف ادیانِ

داشته و  ( 2، قلم) و ما هو اال ذکر للعالمین ۀداعیدین مبین اسالم از همان ابتدا ، شد محدود می

خداوند  زیرا ؛علت هم بر کسی پوشیده نیست. نماید مخاطبین خود را سراسر عالم معرفی می ۀگستر
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ه خدا مردم را بر کبا همان فطرتی  ،نک ن روین دیسوى ا بهنه گرایا حقپس » :فرماید در قرآن کریم می

این خود دلیلی بر  و استفطرت الهی نوع بشر بر  مبتنیگرایش به دین اسالم  ،لذا « .آن سرشته است

تمدن موعود نیز در جهت تکمیل بنای  شعاع حرکترو  همیناز. شمولی تعالیم این دین است جهان

لِهِکلِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِینِ اسالم و استقرار آرمان دین مبین 
فوج  فوج» آنکهتاگرفته پهنای عالم را دربر ، 

 حرکت تأثیر ،بنابراین. پذیرند و تعالیم و اصول دین اسالم را می  « شوند مردم به دین خدا وارد می

امری محتوم و قطعی (  8 :    9، یزدی حائری) اطب جهانیو با مخ در شعاع جهانی  تمدن این

 .است

سبب  به ،های خود در اصول و آرمان ،این حرکت، قدر مسلم. سویه نیست یکالبته این رابطه 

از  ،ها و ابزار شیوه ۀزمینلیکن در  ؛گونه اثر و نفوذی نخواهد پذیرفت هیچ، اتصال به مبانی وحیانی

اطلبوا العلم ولو » طبق حدیث شریف ،در تعالیم دین مبین اسالم زیرا ؛گیرد ایرین بهره میتجارب س

 ،آنجا که مغایر با اصول اسالمی نباشد، م و تجارب سایرینوعل ازاستفاده ( 3  : 9 9، عاملی) «نیبالص

ی های پزشک از گنجینه ،دوم هجری ۀدسدوم  ۀنیممسلمانان در » اینکهکما. است قرار گرفته تأکید مورد

 (.93:  8 9، اللهی آیت؛   : 8 9، والیتی) «زیادی کردندهای  یونان استفاده

در انقالب اسالمی ایران نیز تأثر  و تأثیر این :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

گذاشته است  جا کتمانی را در سراسر جهان بر غیرقابلاثرات  اسالمی ایرانانقالب  .نمود یافته است

 .شود یاد می( 8 9:  9ج، 38 9، امام خمینی) «صدور انقالب»از آن به  ،که شاید در بهترین تعبیر

ها در شمال آفریقا و در  ملت؛ گرایش و ایمان اسالمی زنده شده است، که امروز در سرتاسر دنیااین»

جوانان مسلمان در کشورهای  و اند کشورهای اسالمی بیدار شده خاورمیانه و در شرق و غرب

لِ وهمه حاکی از این است که انقالب اسالمی در ا، اند دهآور های دین و قرآن رو به زیبایی ،گوناگون

 (. 3 9، مقام معظم رهبری) «وقوع خود صادر شده است

، نهادسازی، تقسیم قوا ۀزمینغربی درهای تمدن  ها و روش کارگیری برخی شیوه هب ،دیگر  سوی از 

 ۀنشان ،همراه با اصالحات الزم در راستای انطباق با شریعت اسالمی.. .انتخابات و، قانون اساسی

......................................................................................................................... 
دِینُ الْقَیمُ وَلَکنَ أَکثَرَ النَاسِ لَا فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِینِ حَنِیفًا فِطْرَۀَ اللَهِ الَتِی فَطَرَ النَاسَ عَلَیهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَهِ ذَلِک ال. 9

 .(2 روم، ) یعْلَمُونَ

 .(  توبه، ) لَو کرِهَ المُشرِکونَ دینِ الحَقِ لِیظهِرَهُ عَلَى الدّینِ کلِهِ وَ هُوَ الَذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَ.  

 .( نصر، ) رَأَیتَ النَّاسَ یدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَ.  
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 بیانگر آن است که در تمدن اسالمیِدرواقع، این و  هاست پذیری انقالب اسالمی از دیگر تمدن تأثیر

توجه به ، توحید وجود دارد ۀکلمشریعت اسالمی و شدن  گیر جهانی که به اهتمام بر عالوه موعود نیز

به ممکن و بلکه  ،دشرط آنکه دچار تضاد و تعارضی با مبانی اسالمی نباش به ،های دیگر دستاورد تمدن

، یسبب برخورداری از مبانی وحیان به، اسالمی و مسلمانان ۀجامعاول آنکه : ضروری است ،دو علت

سبب  بهدوم آنکه مسلمین  ؛بشری نپنداشته و دچار رخوت و غرور نشوند ۀجامعنیاز از  خود را بی

به ایجاد رابطه و ، حتی در نقاط دوردست عالم دارند ،تکلیفی که در اکتساب علوم و تجارب مختلف

شان جهت پذیرش  ادگیو ارزیابی میزان آمها  آن شناخت نقاط قوت و ضعف، تعامل با مردمان دیگر

بشری برای  ۀجامع ها و دستاوردهای تمدن اسالمی از تمام ظرفیت ،ترتیب این بهپرداخته و  احکام الهی

 (.  ، توبه) استفاده نمایددین خاتم اکمیت جهانی بسط و شکوفایی خود و رسیدن به ح

جهانی را باید عامل تأثر  و ، تأثیراساس اینبر :سازی حرکت جریان تمدن اثرات این ویژگی بر

بشر را در خدمت  یابناموعود در سطح جهان دانست که تمام ظرفیت  ساز تمدن جریان پیوستگی

 و تأثیر اثر) .گیرد می کار هرسیدن به رستگاری دنیا و آخرت ب ،حال درعین گسترش شریعت اسالمی و

 (.عالم است حرکت در تمامپیوستگی ، در سطح جهانیتأثر 

 جایگاه رهبری. 9
مراتب  سلسلهمیانی در  ۀمرتبیک ، بنابر تصریح متون دینی و روایی ،تمدن اسالمی در رهبری 

 شرایطی که تحت عنوان والیت امام معصوموجه خارج از  هیچ بهیگاه جا این ،لذا و حاکمیت اهلل است

باره  این مقام معظم رهبری در. احراز نیست قابل، شود می مطرح( در زمان غیبت) فقیه والیتیا 

اینکه  خاطر به رهبری فقط تابع این نیست که کسی او را، در نظام جمهوری اسالمی» :فرمایند می

خود  خودی بهخودش ، ط در او وجود نداشته باشدیاگر این شرا؛ عزل کند، ط را از دست دادهیشرا

یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و  ،والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند» «شده است عزل 

درواقع،  .نظام مراقبت کند به این معنا که از حرکت کلیِ؛ یک مدیریت است ،رهبری .پیشرونده

های مشخصی  مسئولیت، های مختلف مسئولین در بخش .یک مدیریت کالن ارزشی است، هبریر

نه قادر است دخالت ، خالت کندنه حق دارد د، اند دخالت کندتو می رهبری نه ،ها ۀ ایندر هم .دارند

رهبری مسئولیت ، قالبراه انشدن  که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کجی یآنجا، بله. کند

نظام  حرکت کالن و کلیِ» :کنند بیان می گونه اینمسئولیت رهبری را  ایشان ،در ادامه «.کند پیدا می
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او را ، باید گریبان رهبری را گرفت، اگر منحرف شد؛ ها باید منحرف نشود سمت آن آرمان بهاسالمی 

ت حاکی از آن بیانا(. د  12 9، مقام معظم رهبری) «ارداو مسئول است که نگذ؛ بایستی مسئول دانست

و مراقبت  مسئولیت مدیریت، موقعیت باالترین جایگاه وعنوان  به ،اسالمی ۀجامعدر  ،رهبری است که

ها و اصول  ادیق آرمانتعیین مص، ها آن ۀجمل ازکه  عهده دارد بررا در مقیاس کالن تمدنی حرکت  از

 اساس آن تا مردم نیز بر ستآن راستاسازی در  گفتمانو  تناسب شرایط روز جامعه بهو خطوط قرمز 

 .منطبق سازند نظر رهبری  مورد بر مصادیق ،ردشان را در مقیاس خُهای گیری فعالیت جهت، گفتمان

این رویه در طول تاریخ انقالب نیز مسبوق  :اسالمی نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب

وارد  ،ردهآنجا که خطر انحراف را در حرکت اصیل انقالب احساس ک ،و رهبری جامعه به سابقه است

مدیریت ، در زمان طاغوت مدیریت جریان انقالباز . نموده استصحنه شده و ایفای نقش 

، هنگیخون فرتا توجه به شبی ،(ره) رهبری حضرت امام خمینی ۀدوردر  ...و دفاع مقدس ۀسال هشت

از های  زعامت مقام معظم رهبری همگی نمونه ۀدوردر  ...و اقتصاد مقاومتی ۀنظری، نهضت تولید علم

 .انقالب اسالمی در مقیاس کالن است آفرینی رهبری در حرکت تمدنیِ نقش

 اسالمی سازی تمدن جریان در نقش رهبری :سازی اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن

 نماید تا مسیر تناسب شرایط جامعه مشخص می بهگامی است که خط حرکت را  جریان پیش ۀمثاب به

 .های خود را در آن جهت تنظیم نمایند های مردم فعالیت تودهو ن مشخص شده در مقیاس کال جریان

در بستر و ها  در مسیر اهداف و آرمان ،با بهرمندی از عنصر هدایت رهبری ،ترتیب جریان تمدنی این به

 (.است شونده هدایت حرکت، اثر جایگاه رهبری) .خواهد داشت جریانخود  اصیلِ

 ۀشماردر جدول  یساز بر جریان تمدنها  آن گانه و اثرات نُه ۀشد شناساییای ه ویژگی، مجموعدر 

 .شود می بیان 9

 یساز اثر بر جریان تمدن تمدن نوین اسالمی ویژگی حرکتیِ

 رو به مقصود حرکتِ گرایی  آرمان 9

 حدود حریمحرکت در  پایبندی به اصول  

 حرکت کنندگی  نروا گری اصالح ۀروحی  

 حرکت زایی  درون بودن مردمی  

 حرکت ۀجانب همه گیروند نوگرایی 2

 ی حرکتپذیر انعطاف پذیری انعطاف 3

 حرکتگیری برآیندی  جهت خرد جمعی 3
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  پیوستگی حرکت جهانیتأثر  ثیر وأت 8

 شونده هدایتحرکت  ( گام جریان پیش) جایگاه رهبری 1

 یساز تمدن نوین اسالمی بر جریان تمدن های حرکتیِ ویژگیثیر أت: و اثرثر ؤم جدول. 9 ۀمارش جدول

 سازی جریان تمدن نوین اسالمی مدل .ب

دینی در آیات و روایات  اعتباراست که از  موضوعی، و مفاهیم ها سازی برای پدیده مدل 

دنبال تبیین مفاهیم  به ،شود می تعبیر« المثل ضرب »به علوم قرآنی که در  شیوهاین . برخوردار است

مسائل عقلی بسیاری وجود  ،قرآندر »(. 33 9:9  9 ،سیوطی) ذهنی با استفاده از تشبیهات عینی است

مردم به محسوسات و  ،دیگر  سوی از کنند و را پیدا نمیدارد که اکثر مردم قابلیت فهم و جذب آن 

ها بیان  ثلخداوند متعال برخی از مفاهیم بلند عقلی را در قالب مَ، خاطر بدین ؛اند عینیات عادت کرده

(.  9: 38 9، مکارم شیرازی) «تناسب ادراک خود دریابند بهرا ها  آن فرموده است تا عموم مردم

ان تو می را( 9 ، عنکبوت؛ 2 ، رعد) دیگر تعابیر مشابهیا ( 2، جمعه) ...مَثَلُ الَّذینَن همچو تعابیری

قرآن کریم ( ص) که پیامبر اکرم جاآن ؛داردتبیینی در روایات نیز مصداق  ۀشیواین . دست برشمرد ایناز

ها  متعدد از مثل های استفاده .غیره و(  2 :9118علم الهدی، )  نمایند تشبیه می الهى ۀگستردرا به طعام 

رارپذیر در که نظام خلقت دارای الگوهای تکاست ضمنی  پیام ایندارای  ،در آیات و روایات

، های عینی و ملموس هایی در پدیده سرنخ ۀارائخداوند با و  استملموس و غیرملموس های  موقعیت

های لطف  این از جلوه ،شک که بی سازد ملمومس را ممکن میغیر و مانوسأن شناخت انسان از مفاهیم

 .و هدایت الهی برای آدمی است

ساز  جریان تمدن حرکت ۀشیوبا هدف شناخت  ،سازی مدل نیزبحث تمدن نوین اسالمی  در 

  تی تمدنهای حرک ویژگیبه  ، باتوجهدر این راستا. امری ضروری است ،ساختن آن ملموسو موعود 

نمود که  وجو جستمدلی را  باید، بررسی اثر وضعی هرکدام بر حرکت ،و همچنین نوین اسالمی

اثر ) کننده روان، (اثر پایبندی به اصول) حدود حریمدر ، (گرایی آرماناثر ) رو به مقصود دارای حرکتی

دارای ، (پذیری اثر انعطاف) پذیر انعطاف، (اثر نوگرایی) رونده ، (بودن مردمیاثر ) زا درون، (گری اصالح

اثر جایگاه ) شونده هدایتو  (جهانیتأثر  و تأثیر اثر) هپیوست، (رد جمعیاثر خِ) برآیندی گیریِ جهت

 .باشد( رهبری

......................................................................................................................... 
 . اِنَ هذَا الْقُرانَ مَاْدُبَۀُ اللّهِ فَتَعَلَموا مِنْ مَاْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ. 9
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ای از  زیرمجموعه)  تحت عنوان هوش ازدحامی موضوعی، هوش مصنوعیبه   مربوط مباحثدر  

موجودات مختلف در طبیعت  از الگوی رفتاریِ ،در آن که وجود دارد( یهای زیستی تکامل الگوریتم

مواردی از قبیل الگوریتم حرکتی : شود ها استفاده می حل ترین راه برای رسیدن به بهترین و بهینه

در این آنچه  اما ؛(293 ، پدیا فارسی ویکی) و غیره ازدحام ذراتالگوریتم ، کلونی زنبورها، مورچگان

الگوریتم »، شود بار معرفی می اولینحرکت تمدن نوین اسالمی برای  سازی دلجهت م پژوهش

 .رسد به نهایت خود میگانه  هنُهای رفتاری  ویژگی ،که در آن است« آب ۀچشممسیریابی 

 پس از جوشش چشمه ،«کند آب راه خود را پیدا می»ثل معروف طبق مَ ،ریتمدر این الگو 

و به هر گوشه و کنجی ورود  شدهبه تمام اطراف گسیل  ،سبب ماهیت سیال خود به ،(زایی ندرو)

 مقداری داری شیب هر موضع و شدهجاری  ها سراشیبی سمت به ،سپس(. جانبه همه روندگی ) کند می

رخوردار ب شیب بیشتری و موقعیتی که از( گیری برآیندی جهت) گذارد می تأثیر جریان گیری جهت در

ممکن است چشمه در هرچند (. پیوستگی) سازد سمت خود متمایل می چشمه را به کل جریان ،است

جذابیت خود را از  ،رشدنپُچاله پس از  لیکن هر ؛های انحرافی شود چالهیا  موانعراه دچار  ۀمیان

که در نمودار  گوریتماین ال(. پذیری انعطاف) کند شروع به مسیریابی می چشمه مجدداً دست داده و

، در طی این جریان ،همچنین. یابد مسیر چشمه ادامه می در طول، است نمایش داده شده یک ۀشمار

سخت و  سایش تدریجی موانعِ ،های کوچک و همچنین زدن موانع مزاحم و ناهمواریچشمه به کنار

 (.کنندگی روان) پردازد بزرگ می

(. رو به مقصود) ترین ارتفاع دارد پایین یعنیسوی دریا  پایین و به بهحرکتی روهمواره چشمه 

گیرد که  حریم و کانال چشمه شکل میتدریج  هب، دار باشد ادامه مستمر و جریان چشمه که درصورتی

که  مواقع و مواضعیدر حرکت شده و از انحراف موجب تقویت جریان و افزایش سرعت چشمه 

سبب عدم  به چشمه حرکتی مدلالبته (. حدودحریم در ) کند میجلوگیری  ،جریان کم است شدت

برای  که این موضوع به یک حرکت کورکورانه شبیه است، آیندهبه  نسبت اشراف بر تمام مسیر و جهل

به شدن  ریزتا سرا ،شدن و متعفن راکد، نشدن جاریاز . زند را رقم می سرانجام متفاوتی هر چشمه

هدایت  «به دریا واصلگام  پیش»جریان  یک توسط شمهجریان چ اگر که درحالی. ها ها و مرداب باتالق

 ،در این حالت. شود تبدیل شده و حیاتش تا رسیدن به مقصد پایانی تضمین مینهر آب به یک  ،شود

 (.شونده هدایت) استمند  بهره هدایت ویژگی از جریان ان گفت کهتو می

......................................................................................................................... 
1. Swarm Intelligence 
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 در شکل ساده و با حذف جزئیات ،فلوچارت الگوریتم مسیریابی چشمه . 9 ۀشمارمودار ن

 چشمه مدلآنالیز  ۀوسیل به گانه های نُه بندی ویژگی سطح. 1
تقسیم  سه سطحگانه به  هنُهای  ویژگی ،مدل حرکتی چشمهدر تحلیل ، گونه که عنوان شد همان 

 پذیری و انعطاف، پیوستگی، گیری برآیندی جهت، جانبه همه روندگی، زایی درونهای  ویژگی :شود می

و اند  در ارتباط با ماهیت سیال جریان ،درحقیقت ها این ویژگی. است یکسطح متعلق به گری  اصالح

حرکت  که درصورتی لیکن؛ ماند میبازشدن  از جاری ،ها محدود شود اگر چشمه در همین ویژگی

جریان ، و تقید به حدود برخوردار شودبودن   رو به مقصودسطح دو یعنی های  ویژگی چشمه از

ویژگی در  ،و سرانجام آن نامشخص است جریان آید که البته نهایت بلندمدتی برای چشمه فراهم می

 .شود برای چشمه تضمین می ،دریا، دومقصرسیدن به  است که گام پیش یعنی هدایت جریانِ، سطح سه
 کارکرد سطوح های هر سطح ویژگی سطوح

 جریانبودن  تضمین سیال گری اصالح، پذیری انعطاف، پیوستگی، گیری برآیندی جهت، روندگی ، زایی درون یک

 مدتتضمین تداوم جریان در بلند تقید به حدود، رو به مقصود بودن دو

 تضمین رسیدن به مقصود شوندگی هدایت سه

 گانه ههای نُ بندی ویژگی سطح.   ۀشمار جدول

 

وجود   آیا همچنان شیب 

 دارد؟

 جوشش چشمه

 بله

 خیر

ماندن چشمه در  جاری

 دار مسیر شیب

آیا شیب بیشتری وجود  

 دارد؟

      شدن به اطراف   پخش

 تا رسیدن به شیب

 خیر

    شدن چشمه در جاری

 دار جدید مسیر شیب

 بله
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 مسیریابی چشمه مدلی است که با قدرت انطباق باال در تبیین مفاهیم متعددی ریتمالگو، طورکلی به

، شعار اصلی حرکت تمدن اسالمیعنوان  به «ال اله اال اهلل» ۀکلم تمدنیتفسیر  باره ایندر. آید میکار  به

 .شود بررسی میاین مدل کارآمدی و آزمونی برای  گواه ادعاعنوان  به

 ۀپای بر، الهیغیر های ان دریافت که سیر رشد و تکامل تمدنتو می «ال اله اال اهلل» ۀکلمبا کنکاش در 

، امکان بُروز یافته ،جذاب برای بشر ۀپدیدهر ، یعنی در این سازوکار ؛تحدی الهی و نفی رقیب است

 ۀتجربشدن  غنیبا زمان و مرورِ به ،سپس .دهد هایی را شکل می ود را جذب کرده و تمدنپیروان خ

ان به تو می های دروغین ها و الـه پدیده لذا از این ؛ شود عینی اثبات میصورت  بهعدم کارایی آن ، بشری

دهند و  را از دست میجذابیت خود ، شدنرهای انحرافی مدل چشمه تعبیر نمود که پس از پُ چاله

 .وارد شود« اال اهلل»کند تا شاید به مسیر واقعی  مسیریابی را از نو آغاز می، جریان شناخت بشری

جریان تمدن بشری ، های جذابی بود که پس از مدتی مکتب کمونیسم یک نمونه از اله ،مثالعنوان  به

  نشیبوفرازرهای پُ ای بشری مملو از حرکته ان گفت که تاریخ تمدنتو می اساس این بر .از آن گذشت

هرچند » :باره شایان توجه است ایننظر شهید مطهری در. جلو دارد بهاست که سعی در یافتن راهی رو

جبرى و  ،خیاملى تارکر تیس، ابزارى ۀنظریبرخالف  ولى ،املى استکت ،خیت تارکحر، مجموعدر

ت انسان است و انسان موجودى مختار و آزاد و کن حریه عامل اصلى اکنینظر به ا. ستیتخلف نیال

، گردد رود و گاهى به عقب برمى گاهى جلو مى؛ ت خود نوسانات داردکخ در حریتار، گر استانتخاب

 ،اناً براى مدتىیند و احکُرود و گاهى  گاهى تند مى، شود و گاه به چپ گاه به راست منحرف مى

خ یتار. ندک دا مىیانحطاط پ ،ابدی ه تعالى مىک جامعه همچنان یک. ماند ت مىکحر د و بىکن و راکسا

حال  درعین .ستیها ن ها و انقراض ها و سپس انحطاط یسلسله تعال یکهاى بشرى جز  تمدن

ر یناپذ ها امرى اجتناب انحطاط تمدن: گفته است ،ر معاصریمورخ و دانشمند شه، بى توینه ک همچنان

 :12 9، مطهری) «است  ردهکاملى را طى کر تیخط سِ یکخود  ،درمجموع تیخ بشریولى تار؛ ستین

موضوع ، آسمانی اسالممدد تعالیم   بهشرایط متفاوت است و  ،اسالمی تمدن درموردالبته (. 1  

حریم و کانال  ۀمثاب به ،چراکه احکام و باید و نبایدهای الهی؛ شود مطرح نمیانحطاط و انقراض تمدنی 

اسالم  دین قلمرو در ،حال بااین .کند حذر می را کنترل و از مسیرهای انحرافی بر تمدنحرکت ، چشمه

و  وجود دارد حریم و حدود الهی ۀمحدوددر  رشد و تکامل برای رسیدن بهو کنکاش  وجو جست نیز

فرماید  که می چنان آن .بودمتصور  توان نمیعلم  برای شناخت و آگاهی و حد یقفی ست که رو ینهماز

ّعلم علیم   ذی فوق کل (33، یوسف .)نو از  به شناختی نوبر  مبتنیعبودیتی  همواره ،در این آیین ،لذا
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تر در  دنبال شناختی کامل بهو کند  میتصور قبلی را نفی  توقف بر منظور است کهنهایت الهی  مقام بی

به خدا و  ،اید آوردهای کسانی که ایمان » :فرماید گونه که در قرآن کریم می آن .دار است جریانی ادامه

 .« ...ایمان بیاورید، که پیش از این فرستاده است یو کتب و کتابی که بر او نازل کرده پیامبرش

 «حِصْنِیِ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی اَمِنَ مِنْ عَذَابِی کَلِمَۀُ إالَ اِله اِالَّ اللّهُ»حدیث قدسی شاید بتوان ، اوصاف اینبا

ال »نوی  به نو حرکتمستمر و  جریانتفسیر نمود که ورود به  چنین را این( 3 9 :1 ج،  2 9، مجلسی)

 ایمنالهی است که انسان را از عذاب خدا  مستحکم و دژ ورود به حریم ،درحقیقت «اله اال اهلل

 .دارد می

همراه با  و سیال، سبب برخورداری از جریانی پویا بهمسیریابی چشمه را  ریتمالگو، وعمجمدر 

نظر  ساز موعود در جریان تمدن سازی شبیه برای مناسبان یک مدل تو ، میهای سطح دو و سه ویژگی

 .گرفت

 ۀحلقبه  هم هنوز طبق نظر مقام معظم رهبری حرکت انقالب اسالمی ۀزنجیر، در سوی دیگر اما 

 است نرسیده، ها سمت آرمان بهدائم  حال پیشرویِ ای بدون توقف و در جامعهعنوان  به اسالمی ۀجامع

 ،تمدن موعود استجریان از امت اسالمی که همان  ،اولی طریقِ بهو ( د 12 9، مقام معظم رهبری)

 .فاصله دارد

 آنالیز مدل چشمه ۀوسیل به ،در حرکت انقالب سالمی روی گران ۀعارضشناسایی . 2
ای برخوردار است که در  مسیریابی چشمه از چه خصوصیات ویژه ریتماینجاست که الگوال ؤس 

تناسب و تشابه بیشتری را با مدل حرکتی جریان موعود ، مقایسه با مدل حرکت انقالب اسالمی

 ؟آورد میدست  به

های سطح دو و سه  از ویژگی ،بیشو کم، هر دو مدل حرکتی انقالب و چشمه، قدر مسلم 

های  ویژگی. شود موجب تمایز این دو مدل از هم می، تفاوت در سطح یک ،بنابراین .برخوردارند

که  درحالی .کنند اثر می بر جریان چشمه ،با توان باال، ذات آبسبب ماهیت پویا و سیال  به سطح یک

ضعیف بوده و لذا ، باالی جریان  رَوی گران دلیل به ،های سطح یک بر حرکت انقالب ویژگی رتأثی

ان تو می که این را با شتاب کم و اصطکاک زیادی همراه است ،چشمهحرکت آن در مقایسه با جریان 

......................................................................................................................... 
 .(3 9نساء، ) ...رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَذی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ  یا أَیهَا الَذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَذی نَزَلَ عَلی. 9

2. Viscosity 
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سرعت و درواقع،  روی گرانمنظور از . جریان دانستبودن  ضعف نسبی در پویایی و سیال ۀنتیج

 .است در شرایط مشابه جریان پایین وسعتِ

سرعت و وسعت ، تتفاده از مباحث علم مکانیک سیاالبا اس، علمی این موضوع برای توضیح 

 ای ماده جریان و( بودن با میزان باالی پویایی و سیالسیال نیوتنی ) آب جریان چشمه براثرگذاری 

. دنشو مقایسه می باهم( یزان پایین پویایی و سیال بودنبا منیوتنی غیر سیال)  لگِ آبهمچون  غلیظی

که بر روی شود  می های مجازی فرض الیهصورت  بهسیال  ،کلیطور به، در علم مکانیک سیاالت

نیروهای . دهند می انشروی از خود ن نوعی رفتار گران ،سیاالت ۀهم ،حال بااین .لغزند یکدیگر می

کنند  مماس عمل میصورت  بههای مجازی  هستند که بر سطح الیه جریانۀ کنند ندکُنیروهای ، رو گران

 ۀجاذبمانند ) موازی با سطحصورت  به هکنند نیروهای عمل. و تمایل دارند که با جریان مخالفت کنند

( )  همان تنش برشی ،شوند و نیروی برشی در واحد سطح نیروهای برشی نامیده می، (زمین

جای  بهتواند تنش را تحمل کند و  سیال نمی، شود می تنش برشی به یک سیال واردهنگامی که . است

فاکتور دیگری که برای تحلیل رفتار سیاالت . یابد جریان می ،دیگر عبارت بهیا  یافتهتغییر شکل  ،آن

 ۀزاوییکی تغییر : شود یین میصورت تب است که به دو  نرخ برش یا آهنگ برش ،شود می استفاده

 ۀفاصلبه  نسبت ها و دیگری تغییر نسبی در سرعت الیه( ) های فرضی در واحد زمان الیه

دست  بهاز رابطه بین تنش برشی و آهنگ برش ( ) روی ضریب گران(. ) های فرضی الیه

، نسبت مستقیمی وجود داردها  آن مایعاتی که بین تنش برشی و آهنگ برشی(. ) آید می

عمدتاً  ،دهد می را آب تشکیلها  آن آب و ترکیباتی که درصد باالیی از. شوند می سیاالت نیوتنی نامیده

 و نیوتنی تفاوت رفتار سیالبه   مربوط دوۀ شمارنمودار . دهند می های نیوتنی از خود نشان ویژگی

 .تنش برشی است دربرابر نیوتنیغیر

 

 

......................................................................................................................... 
1. Shear stress 

2. Shear rate 
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 تنش برشی یکسان دربرابر سیاالتتفاوت  .  ۀشماردار نمو

ان نتیجه تو می ،روی سیال است گران ۀنمایندکه ( ) شیب خطبه  باتوجه ،دو ۀشمار در نمودار 

شیب خط افزایش یافته ) یابد می افزایش روی سیال گران، لگِ هب زالل آبشدن  با آلوده گرفت که

 روشن( ناشی از یک شیب ثابت ۀجاذبشتاب ) ثابت( ) با یک تنش برشی، در این شرایط(. است

نسبی  سرعت ان نتیجه گرفتتو می و آلود خواهد بود گل شتر از آبِآب بی( ) که آهنگ برش است

هم نیز   به نسبت های سیال الیه ۀزاویطور تغییر  آب بیشتر است و همین درموردهای سیال  حرکت الیه

 .بود  آلود بیشتر خواهد آب گلبه  نسبت حرکت آب وسعت ،دیگر بیان بهمورد آب بیشتر است یا  در

با حرکتی کامال ، و جاری شودراه افتاده  به گِل آب جریانی ازکه  درصورتی، تخصصی به بیان غیر 

حرکت این جریان . کند روندگی به اطراف می شروع به پیش ،آرام و با وسعتی بسیار کمتر از آب

با ... گیری و جهت، پذیری فاهای انعط و تمام ویژگی دامنه است ند و کمها بسیار کُ سمت سراشیبی به

 ۀدامنسرعت انتقال و ، موجی ایجاد شود ،اگر در این جریان. گیرد ت پایینی صورت میسرعت و وسع

در آب موجود مزاحمت ذرات گِل  ان گفت کهتو می ترتیب این به. وسعت آن بسیار محدود است

 تأثیر کاهش سرعت و وسعتآب شده که این خود  جریانبودن  پویایی و سیال موجب کاهش

با بررسی این نتایج در الگوی حرکتی انقالب  ،حال. را در پی داردبر جریان  طح یکهای س ویژگی

 .های سطح یک است روی در ویژگی که چرا این جریان دچار گرانشود  می مشخص

بارها این عوامل را ، حرکت انقالب ۀکنند ندکُهای  مؤلفه مقام معظم رهبری با تبیینباره  ایندر 

 :شرح است بدینها  آن از برخی که فرمودندگوشزد 

   ؛(زایی جریان انقالب اثر منفی بر درون) قانون اساسی   های اصل  عدم تحقق سیاستـ 

 ؛(جریان انقالب  حرکت رواناثر منفی بر ) عدم توجه به مبارزه با فساد اقتصادیـ 

 

 

 

 آب

 آلود گلآب 
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  ؛(جریان انقالب جمعیگیری  اثر منفی بر جهت) اندیشیهای آزاد عدم توجه به کرسیـ 

 ؛(پذیری جریان انقالب اثر منفی بر انعطاف) ها ها و عملکرد  سیاستبندی در  وجود جناحـ 

 .(روندگی جریان انقالب پیش اثر منفی بر ) علمی کشورکاهش شتاب رشد ـ 

 ؛دباشالب داشته اند اثرات مخربی بر حرکت انقتو می روی گران ۀعارضباید گفت که  ،رو ازاین 

از ادامه حرکت ها  توده ،آن ۀدرنتیج بست کاذب را در جریان القا کرده و احساس بن روی زیرا گران

شدن  برای نزدیک نتیجه گرفت که گونه اینان تو ، میچشمه سازی مدل با تکیه بر لذا .شوند دلسرد می

 یراهبرددنبال  بهبایست  میو تراز انقالب  سیال، و رسیدن به یک جریان پویابه حرکت تمدن موعود 

سرعت و  روی جریان انقالب اسالمی کاهش و گران ،آن به کمککه کارآمد بود  یمناسب و زیرساخت

 .یابد ارتقا آن  برهای سطح یک  ویژگی اثرگذاری وسعت

 نوین اسالمی  زیرساخت جریان تمدن، سازی اجتماعی شبکه .ج
عصر حاضر  رویدادفراگیرترین را باید  جهانی سطحدر   اطالعات  یفناورو گسترش هور ظ 

گرفته و تصور فقدان دربر را  سیاسی انسان، فرهنگی، اجتماعی، علمی های جنبهکه تمام  چنان آن. نامید

، IT ۀجانب همهعمیق و  تأثیر علت این. غیرممکن شده است ،معادالت زندگیدر  این عنصر جدید

 .(Schoder & et al, 2013) است در انتقال آن ۀالعاد خارقی گستردگسرعت و 

حتی در روایات ، ها انسان  و پیوندکردن  در مرتبط فناوری اطالعات انگیز قدرت شگفت 

برادر ، ه در مشرق استک حالىدر قائم عصر مؤمن در». مورد اشاره قرار گرفته استالزمان نیز آخر

ش را در یبرادر مؤمن خو، ه در مغرب استکگونه  همان ند ویب ه در مغرب است مىک را شیخو

 (جع) ه قائمکهنگامى »ز آمده است یگری نیت دیدر روا و( 2  : 8ج، کلینی رازی) «ندیب مشرق مى

ن ایبخشد تا م اى مى ژهیشش وکگستردگى و ، ان مایعیى شینایى و بیخداوند در دستگاه شنوا، ندکام یق

مضمون این (. 2  : 8ج، کلینی رازی) «اى نباشد ا فاصلهیرسان  واسطه و نامه ما (عج)آنان و مهدىِ

تمدن موعود  کاربردییک زیرساخت ، معناست که سرعت و وسعت در انتقال اطالعات بدانروایات 

و به آن  شده نیز درکسازی  جریان تمدندر  این موضوعاهمیت  بایست ناچار می پس به .است

 .پرداخته شود

......................................................................................................................... 
1. Information Technology (IT)  
2. Link 
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های فردی و  است که در حوزه  های اجتماعی شبکه ۀپدید، اخیر ۀدهدر  ITیکی از مظاهر فراگیر  

های  شبکه در کتاب  طبق تعریف جیمز میشل. اثربخشی و نفوذ خود را اثبات نموده است ،اجتماعی

، ای ویژه از پیوندها میان بازیگران معین تماعی مجموعهاج ۀشبک»،  «های شهری اجتماعی در موقعیت

یک کلیت برای تفسیر رفتار اجتماعی عنوان  به انتو می با این خصوصیت که مشخصات این پیوندها را

عنوان  به های اجتماعی را و همکاران نیز شبکه  گارتُن(. Mitchell, 1969) «استفاده نمود، افراد مجموعه

 ای از روابط اجتماعی که توسط مجموعه( ها و غیره سازمان، مردم) ر اجتماعیای از عناص مجموعه»

. کنند معرفی می( Garton, 1997) «اند م متصل شدهه به( تبادل اطالعات و غیره، همکاری، دوستی)

 کانِام ،وب که برای افراد ۀشبکبر  مبتنیخدماتی » :دهند تری ارائه می تعریف کامل  البته بوید و الیسون

ارتباط با فهرستی از کاربران .   ؛عمومی در یک فضای محدود نیمهعمومی یا  ۀنمایساخت یک  . 9

و ها  آن ۀشبکمشاهده و پیمایش در فهرست .   ؛ مشترک هستند ،در یک اتصالها  آن دیگر که با

(. Boyd & Ellison, 2007) «آورد اهم میفر، اند شده  هایی که توسط دیگران درون سیستم ساخته شبکه

محتوا به  ۀارائدنبال  فضای سایبر که به های معمولِ سایت های اجتماعی برخالف وب شبکه، درواقع

ای در  محور بوده و هیچ برنامهبسیار کاربر ، کریس راس ۀگفتبه ، خود هستند مخاطب خاص و عامِ

یجاد یک محیط مناسب برای میزبانی از محتوای کاربرساخت و بر ا تولید محتوا ندارند و صرفاً

 ,Russ) اند های مشابه متمرکز شده و فعالیتق یعالارتباط آسان و فراگیر میان کاربران با  ،همچنین

2008 ). 

ای از  حجم گسترده، سازی میان آنان های اجتماعی در پیوندزدن افراد و شبکه این رویکرد شبکه 

ای آزادانه به تبادل اطالعات و تعامل با دیگران  ها در هر زمینه انسان ،فراهم آورده که طی آنروابط را 

های   فروش صنایع دستی و کمپینوخرید، ای چون آموزش آشپزی های روزانه از فعالیت. پردازند می

ی جوانان جهان افکار عموم، 299 در اواخر سال  ،انقالب تونس که طی آن»نفره تا تبلیغاتی چند

 «به سقوط استبداد حاکم منتهی گردید ،درنهایتاجتماعی به هم متصل شد و های  یق شبکهازطر عرب

(Wu & et al, 2008 ) انتخابات کنگره و ریاست دار  ودر گیر، های چمن ریشه  گیری جنبش شکل»یا
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این . اوری جدید ممکن شده استاین فن ۀسایهمگی در ( Schoder & et al, 2013) «جمهوری آمریکا

های کوچک و بزرگ  سازی در مقیاس پتانسیل فراوانی برای جریان، های اجتماعی شبکه ۀگستردتوان 

های  گیری جریان چیزی که روزانه موجب شکل ؛ای و جهانی فراهم آورده است در سطح منطقه

 .شود ای یا جهانی می متعددی در سطح منطقه

مواردی  :بسیار گسترده و متنوع شده است ،های اجتماعی ها و رسانه زه مصادیق شبکهالبته امرو 

و   بوک اشتراک تصاویر همچون فیس،  و آپارات  های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب همچون پایگاه

تا   و تلگرام  پآ واتس،  مانند وایبر  و اشتراک پیام فوری،  اشتراک خبر مانند توییتر،  اینستاگرام

اما برخی از  ؛یک شبکه اجتماعی نیست ،در ساختار، ویکی پدیاهرچند  .  آزاد ویکی پدیا ۀدانشنام

. کند سازی گروهی را تقویت می امکان جریان، های محوری آن همچون تولید محتوای اشتراکی ویژگی

 .شود یاد می( لفا 292 ، پدیا فارسی ویکی) «انجمنی اجتماعی»عنوان  به که از آنآنجاتا

، سازی های اجتماعی در موضوع جریان برای ارزیابی بهتر و سنجش کارایی شبکه ،رو ازاین 

های اجتماعی مورد بررسی  گانه را درمورد جریانات معمول شبکه های نُه ان سطح یک از ویژگیتو می

 .قرار داد

 های اجتماعی زایی در شبکه درون. 1

خودجوش  ،های اجتماعی با هر موضوع و محتوایی که باشند رفته در شبکهگ شکلعموم جریانات 

های اجتماعی  تواند جریانات را در شبکه ، نمیهیچ نیرویی از خارج ،دیگر بیان به. زا هستند و درون

از  ،مصادیق فراوانی، برای این ویژگی. تحمیل نمایدها  آن خود را بر ۀارادیا  حرکت درآورده به

تا جریاناتی همچون جنبش خودجوش ،   های مختلف همانند چالش سطل آب یخ گیری کمپین شکل

های کاربردی  طور عام و برنامه اینترنت به»، اینبر عالوه .ان برشمردتو می استقبال از شهدای غواص را
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 ،آن که در های اجتماعی را در یک مقیاس عظیم ممکن ساخته است همکاری ،طور خاص به  وب 

 آیند و هم خودشان و هم عموم از آن بهرمند تعداد زیادی از مردم برای تولید محتوا گرد هم می

درمان انواع ، را ابداع کرد  وب  ۀواژتیم اوریلی که ازجمله  ،نظران بسیاری از صاحب. شوند می

یاری از مردم تشویق به که در آن بس «معماری مشارکت»های کاربردی را تنها با استفاده از  برنامه

 «پردازند یک کل میعنوان  به شوند و جمع مناسبی به سودرسانی به گروه مشارکت در محتوا می

(Kittur&et.al, 2009 .)این بودن  های اجتماعی که نشان از مردمی زایی در شبکه و این یعنی درون

های  در فضای شبکه، ن اشاره شدیک جریابودن  گونه که در تعریف مردمی زیرا همان ؛جریانات است

 :اجتماعی نیز

های واقعی عموم کاربران و  رسالت خود را بر مبنای دغدغه ،شدن هر جریان برای فراگیرـ 

 ؛کند جهت رضایت آنان تعریف میدر

متوقف  ،به حرکت درآمده و با عدم همراهی آنان ،هر جریان با تصمیم و خواست عمومیـ 

 ؛شود می

هیچ جایگاهی نداشته و هر محتوایی به میزان  های ویژه رانت و نسبت ،ناتدر این جریاـ 

 .کند مورد اقبال عمومی واقع شده و رشد می ،شایستگی خود

ذیل در پی  یانحا کاربران را به  خودجوشیِ، های اجتماعی جریانات در شبکهبودن  مردمی ،رو ازاین

 :دارد

ها و مشارکت در تولید محتوا  پیشبرد و گسترش جریانهمکاری و مشارکت فعال عموم در ـ 

 ؛ها برای آن

 شبکه تعداد کاربران این، 299  ژوئندر » :دهد می آمار و ارقام پیرامون تولید محتوا در توییتر نشان

 ,Twitter Engineering «ثبت رسید بهمیلیون توییت در روز  22 و تعداد  میلیون نفر گذشت 22 از 

2011). 

 ؛نظرهای انتقادیبا تذکرات و اظهار ،مراقبت مداوم از عدم انحراف جریان از مسیر اصلی خودـ 

، پآ د تلگرام و واتسمانن IMهای اجتماعی  های تخصصی در شبکه گروه، مثال عنوان به

این . گیرد توسط سایرین مورد تذکر و انتقاد قرار می، مطلبی خارج از موضوع مطرح شود که درصورتی

 اگر مشکلی دیدید که .پدیا نیست کس مالک ویکی هیچ»که شود  تأکید می پدیا نیز رویه در ویکی

 .(ج 292 ، پدیا فارسی ویکی) «این کار را انجام دهید، انید اصالحش کنیدتو می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 ؛تمام محتواها در شبکه نظارت و ارزیابیـ 

های اجتماعی برای ارزیابی محتوای  دو ابزار رایجی است که در شبکه  نظرو اظهار  پسندیدن

 .(Facebook, 2015) .گیرد کاربران قرار می ۀاستفادمورد ، سایرین

، نظیر الیک فعالیت اجتماعی ،میلیون نفر در یوتیوب 922 ،هر هفته»دهد که  می آمارها نشان

ویدئوها در یوتیوب  22%بیش از  ،اینبر عالوه دهند و انجام می نظر و غیرهاظهار، گذاردن اشتراک به

 .(Schoder & et al, 2013) «شود نظر میاظهارها  یا دربارۀ آن بندی شده رتبه

ی اجتماعی بسیار باالست ها زایی جریانات در شبکه توان مردمی و درون این شواهد حاکی است 

طبق یک برآورد . میان میزان سرعت و وسعت تولید محتوای اشتراکی حائز اهمیت است این درکه البته 

قطعه محتوا به اشتراک  32،222 ، بوک  کاربران فیس ،در هر دقیقه» ،های اجتماعی در شبکه

وسعت و  ،همچنین(. Taylor, 2015) «...کنند و بار توییت می 33،222 کاربران توییتر . گذارند می

طبق آمار پایگاه  ،مثال عنوان به(. Moscaritolo, 2012) های اجتماعی نیز چشمگیر است پراکندگی شبکه

های  در کشور ،رسد نفر می 12،222،222 ،9بوک که اکنون تعدادشان به  کاربران فیس»  استاتیستا

 :(Statista, 2015) «(9ۀ شمارتصویر ) اند مختلف به شرح ذیل پراکنده

 
 ترتیب تعداد کاربران به ،های مختلف های اجتماعی در کشور نمودار پراکندگی شبکه. 9 ۀشمارتصویر 
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های اجتماعی بسیار باالست  زایی بر جریانات شبکه ویژگی درون تأثیر سرعت و وسعت ،بنابراین

 .استثر ؤمها  ی این شبکهکنندگ که این خصیصه در سیال

 های اجتماعی جانبه در شبکه همهروندگی  . 2
ماهیتی سیال و ، اجتماعی و اقتصادی در فضای مجازی، جریانات مختلف اعم از علمی  ،امروزه 

به یک ابزار  ،اینترنت در سراسر جهان» :گویند باره می اینو همکاران در  چوی. رونده پیدا کرده است

عنوان  به اندتو می این بیشتر از  که درحالی. است دادن علم و نوآوری تبدیل شده م در توسعه و شکلمه

(. Choi & et al, 2011) «شود  نظر گرفته اصلی تعامالت اجتماعی در جوامع نوآوری در ۀرسان

، خود قرار بگیرند ۀترشکند تا در جریان امور علمی  های اجتماعی به دانشمندان کمک می شبکه»

ها به  این شبکه. و اجتماعی از مشاوران و همکاران ایجاد کنند های همکاران خود را دنبال کنند فعالیت

ها و زمان سفرها  ها شرکت کنند و در هزینه در کنفرانس ،دهد تا از راه دور پژوهشگران اجازه می

هد خوا می سوی دنیای آنالین است و بهت حال حرک گفتمان علمی در ،عالوه به. جویی نمایند صرفه

به یک سالن اجتماعات مجازی ، ها معناست که شبکه بداناین . خود را در این جهت ادامه دهد حرکتِ

 «انند به بزرگان علمی رشته خود متصل شوندتو می اند که دانشجویان و اساتید تبدیل شده
(Tachibana, 2014 .) 

های  در فضای تجاری شبکه. کار نیز نقش مهمی دارندو کسبهای  نوآوریهای اجتماعی در  شبکه 

و حتی فروش فعالیت  تحقیق و توسعه، در نقش یک نیروی کنترل کیفیت کاربران عمالً، اجتماعی

 ۀتوسعبهبود و به  ، نسبتها با مشاهده و بررسی نظرات مشتریان در پروفایل خود کنند و شرکت می

نظر و مشتریان با اظهار ،از آن سو. کنند ریزی برای تولیدات آینده اقدام می جدید و برنامهمحصوالت 

 ۀارائ ،محصوالت دلخواه خود و تشویق دوستانشان برای خرید و همچنین به بازخورد مثبت نسبت

 کنند کاری میمحصوالت جدید هم ۀتوسعبهبود و  فراینددر ، ها آن دربارۀانتقادات و پیشنهادات 

(Piller & et al, 2012 .)محتوا بودن  تازه های اجتماعی نیز در فضای عمومی شبکه، ها افزون بر این

را از   تا حد زیادی آن، به محتوایی اطالق شودبودن  چنان اهمیت یافته است که اگر صفت تکراری آن

کشند و برای جذب  ای سرک می تازه کاربران هر روز به موضوع ،رو ازاین. کند حیز انتفاع ساقط می

......................................................................................................................... 
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دستاورد و محتوایی جدید تالش  ۀارائدر ، حتی کسب اعتبار اجتماعی باالتریا  الیک و فالوور بیشتر

 .(ShaanHaider, 2013) کنند می

های مختلف  زمینه های اجتماعی محیط بسیار مناسبی برای نوآوری و تحول در  شبکه ،درمجموع 

 .زنند ها را رقم می شبکه   جریانات در این ۀجانب همهروندگی ، رعت و وسعت باالهستند که با س

 های اجتماعی گیری برآیندی در شبکه جهت. 3

چیزی که افراد مختلف را در  ؛های اجتماعی نهفته است دهندگی در ذات شبکه خصوصیت اتصال 

به گفته دتلف ، داد این خصیصه برون. آورد سرتاسر دنیا همچون اعضای یک اجتماع گرد هم می

مصرف و ایجاد اطالعات ، همکاریوگو،  گفتهای  در راه، تغییر پارادایم بنیادی، و همکاران  شودر

 ۀپدیدوجود آمده که شامل  بهشکل جدیدی از همکاری  ،های اجتماعی یق شبکهدرواقع، ازطر. است

های  دستاورد ناگزیر شبکه  رد جمعیخِ، دیگر عبارت به(. Schoder & et al, 2013) رد جمعی استخِ

موقعیت ، زیرا در فضایی که هیچ مسندی از جنس پول و رانت و اعتبار برای اشخاص ؛اجتماعی است

 .دهد رد جمعی است که جهت را نشان میاین انگشت خِ، کند ایجاد نمی

منطق »(. Schoder & et al, 2013) ا هستنده ویکی، مصداق بارز این ویژگی فضای مجازی 

 «دنبال دارد بهتری  کیفیت تر و با محتوای کامل، ها این است که همکاران بیشتر و مشارکت بیشتر ویکی

(Kittur & et al, 2009 .) ارائه دست  اینموفقی از الگوی تقریباً پدیا ویکیآزاد  ۀدانشنام ،میان این درو

 است که با همکاری افرادِ محتویات آزاد چندزبانه با اینترنتی ۀدانشنام یک پدیا ویکی». داده است

اند مقاالت آن را ویرایش تو می ،و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشدشود  می داوطلب نوشته

 .(لفا292 ، پدیا فارسی ویکی) «کند

ترجیح اجماع بر ، کیفیت غیریکنواخت، کاری خراب دربرابر پذیری خاطر آسیب به»البته این پایگاه  

پدیا توسط  ویکی های پروژه ،هرحال بهاما  ؛است  نقد شده( NewYorkTimes, 2010/08/20) ...اعتبار و

علمی به این  ۀمطالعدو  پژوهشگران در. ها هستند که در پی رفع این نگرانیشود  می کاربرانی تهیه

سایر  پدیا نسبتاً به درستیِ ها عموماً زودگذر هستند و ویکی کاری اند که خراب نتیجه دست یافته

با استنادات ، البته این صحت و اعتبار علمی (.الف 292 ، پدیا فارسی ویکی) «هاست دانشنامه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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پدیا  ویکی) اثبات شده است ،گیرد ت میپدیا صور ای که از سرتاسر دنیا به مقاالت ویکی گسترده

 .(الف 292 ، فارسی

 ،یک کاربر. کند معنی توافق عمومی یا حس مشترک کار می به  اجماع ایجادبراساس  پدیا ویکی» 

پیش خودشان  ،نندخوا می تمام کاربرهای دیگری که صفحه را ،و بعد دهد ویرایشی در مقاله انجام می

 آنچه تمام، زمان مرور به. یا متن دوباره تغییر کند ا صفحه به همان حالت بماندگیرند که آی تصمیم می

، طور معمول به. کنندگان برخوردار است ضمنی مشارکتیید أتعمالً از ، ماند که در یک صفحه می

یکی (. ب 292 ، پدیا فارسی ویکی) «های مکرر یک مقاله است محصول طبیعی روند ویرایش ،اجماع

رد جمعی است که اثر مستقیمی بر بلوغ خِبودن  طرف پدیا توجه به اصل بی های ویکی دیگر از سیاست

دیدگاه ، هد تا هنگام نوشتنخوا می پدیا از تمام ویرایشگران خود ویکی» ،طبق این سیاست. دارد

در شدن  جای وارد بهها  آن یفعوامل اختالف و توصدادن  معنی نشان بهاین . داشته باشندای  طرفانه بی

بلکه  ،است  طرفانه بیان نشده دیدگاه بی یک تنها از پدیا ویکی دیگر ،اگر به این مهم برسیم. ستها آن

بیان »رد جمعی ماحصل این خِ. «یک موضوع خواهد بودبه   مربوط ۀطرفان بینظرات  تمامی حاوی

که این  (الف 292 ، یا فارسیپد ویکی) «باید بها داد ،تبارشبسته به اع ،دارد که به هر دیدگاهی می

 .ساالری در محتواست  شایستههمان 

جمعی   ردترین تالش بشری برای رسیدن به الگوی خِ ها را باید موفق ویکی، با این توضیحات 

دن به یک ساختمان دا برای شکل، دانست که اندیشه و نیروی افراد را از تمام دنیا و با بیشترین سرعت

 .(Kittur&et.al, 2009) آورد واحد از علم و دانش گرد هم می

 های اجتماعی کنندگی در شبکه روان. 4
اما در  ؛گوناگون وجود دارد یانحاهای اجتماعی مختلف و به  گری در جریانات شبکه اصالح 

اضافه یا  ویکی ها را به سبک مقاله اندتو می هر داوطلب». تر است پدیا این ویژگی برجسته ویکی

دهد تا از انسجام و سالمت  و این به کاربران اجازه می( فال 292 ، پدیا فارسی ویکی) «ویرایش کند

. دهند شده را بهبود و ارتقاتولید یِمحتوای جمع، زمان با آن جریان شبکه محافظت کنند و هم

 تغییر، کنند مناسب یک دانشنامه نیست هایی را که احساس می گاهی مقاله پدیا همکاران ویکی»

مقاالت در معرض ویرایش همگانی موجب دادن  با فرض این اصل که قرار  ؛کنند حذف مییا دهند  می

......................................................................................................................... 
1. Consensus  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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کارانه  تا مطالب خرابشود  می پدیا باعث های ویکی زیرا مرورهای زیاد مقاله، شود صحت مطالب می

جریان در این  این یعنی. (الف 292 ، پدیا فارسی ویکی) «سرعت واگردانی شوند بهدارانه  و جانب

حرکت تولید محتوا در ، اصالحاتۀ کند و درنتیج حذف مییا  سرعت موانع را اصالح بهفضا 

مقاله  123،222،  کنون  تا ،در این پایگاه ،مثال عنوان به .یابد ان میپدیا بسیار روان و پرشتاب جری ویکی

 .ها تولید شده است مقاله به تمام زبان 3،289،312 به زبان انگلیسی و 

 

 
 هیک کتابخانصورت  به 292 پدیا تا سال  شده به زبان انگلیسی در ویکینمایش حجم محتوای تولید.   ۀشمارتصویر 

(2010 wikipedia,).  

هجدهم قرار  ۀرددر ، نوشتار 1 33،3 اکنون با  هم پدیای فارسی ویکی»زبان فارسی نیز  درمورد

 .(الف 292 ، پدیا فارسی ویکی) «چهارم قرار دارد ۀرددر ، های رایج آسیا داشته و در میان زبان

 

 
  29 های فعال در ویکی پدیا در سال  ی جغرافیایی زباننمودارهای پراکندگ .  ۀشمارتصویر 
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 های اجتماعی پیوستگی در شبکه. 5

های اجتماعی از امتداد جهانی برخوردار است و هیچ محدودیتی در  پیوستگی جریانات در شبکه 

ی های اجتماع شبکه. ها وجود ندارد پیوستن کاربران از نقاط مختلف دنیا به این جریانات و کمپین

 مات یا عبارات قبل از عالمتلها ک هشتگ». کنند معرفی می  هشتگنام   ای به رابطه ابزار ویژه این در

ها رواج  ی پیاموجو جستراهی برای سازماندهی و عنوان  ، بههای اجتماعی هستند که در شبکه  هَش

 با استفاده از این نماد ،دنیا ۀوشگافراد از هر کشوری و از هر درواقع، (. ,Parker 2011) «اند یافته

مطالب و اخبار جریان  ،از این طریق و و به آن افزوده شوندکنند  وجو جستها را  انند جریانتو می

، های سیاسی اعتراضات و کمپین»که آنجاتا. آن اضافه نمایند  مطلبی بریا  دلخواه خود را دنبال کنند

پدیا  ویکی) «اند دهی شده ها سازمان با هشتگ  ۀ لیبیفوری93انقالب  و  استریت الاشغال و مانند جنبش

باشد و    ندترِ اند یکتو ، میاگر توسط تعداد کافی از افراد ترویج شود، هر هشتگ»(. د 292 ، فارسی

 292 ، رسیفاپدیا  ویکی) «جذب کند، کند کاربران بیشتری را به بحثی که از آن هشتگ استفاده می

 که در تعریف آن گفته چنان. های اجتماعی دانست را شاید بتوان معادل جریانات شبکه ترندها(. ل

شوند و  که در زمینه یا مبحث خاصی ارسال میهستند  یهای تیترندها موضوعات یا توی» ،شود می

 .(ه 292 ، رسیپدیا فا ویکی) «دنباش در واحد زمانی روز می کننده دارای بیشترین مشارکت

های اجتماعی وسعت  جریانات شبکه تأثیر سازی موجب شده تا جریان این امکاناتِ، مجموعدر 

با  ،مقام معظم رهبری نیز دور نمانده و صفحات منتسب به ایشاننظر  از ظرفیتی که. جهانی پیدا کند

، ایشان به جوانان غربی ۀنامگونه که  آن. پردازند سازی می ها به جریان در این شبکه ،حضور جدی

مقام معظم ) راه انداخت به  «تر فور یولِ»و با هشتگ « نامه برای شما»ای تحت عنوان  کمپین گسترده

های خودجوش جوانان در سراسر  که حرکت( ب 292 ، مقام معظم رهبری؛ الف 292 ، رهبری

 .دنبال داشت اروپا و آمریکا را به

 

 

......................................................................................................................... 
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 های سطح دو و سه و ویژگی اعیهای اجتم شبکه. 6

 ، تأثیردهند های سطح یک از خود بروز می های اجتماعی در ویژگی رغم توان باالیی که شبکه علی 

ها از حیث برخورداری از  این شبکه. رنگ و ناچیز است کمها  آن های سطح دو و سه در ویژگی

دچار نقصان ذاتی هستند که این نقصان ، (مراتب به) پایبندی به اصول و اعتقاد به هدایت، گرایی آرمان

 قوانین و مقرراتی کهجز  به های اجتماعی شبکه ،درواقع. گیرد مینشئت  البته از آبشخور تمدنی غرب

 تابند و حتی برنمی رابندی  وهیچ قید، شود وضع میها  آن مراقبت از نظام و ساختار داخلیمنظور  به

پدیا  ویکی) «آن را نادیده بگیرید، نشد( شبکه) حفظ یا بهبود مانع قانونی اگر»کنند که  می تأکید

گونه زیرساخت و ابزار حمایتی  های اجتماعی هیچ گرایی نیز شبکه درمورد آرمان(. و 292 ، فارسی

کند با  تالش می الهیغیر حتی میان شخصی که در راستای یک آرمانِ ،دیگر عبارت به. دهند ارائه نمی

این رویه به  ،تردید بی. شود شبکه هیچ تفاوتی قائل نمی، کند اقدام میها  آن جهت تخریبکه درکسی 

خواهی بشر با  آرمان ۀمنظومزیرا  ؛انجامد ساز می های تمدن های اجتماعی در ایجاد جریان ناتوانی شبکه

 .یابد سازی کاهش می ا برای جریانه توده ۀانگیز ،و درنتیجهشود  می حذف اصول فطری و الهی ناقص

امری ، گرایی و تقید به اصول های اجتماعی در آرمان و نقص شبکه ی تعجب نیستجا این ،البته 

ها و اصول موجب  آرمان خأل، چراکه طبق مدل مسیریابی چشمه ؛شده و هدفمند است حساب کامالً

مالکان اصلی  ۀخواستو این شاید شود  می دسکون و رکود جریان شده و جریان راکد مستعد فسا

های اجتماعی که تنها از  نظام غرب با ایجاد و گسترش شبکه ،درحقیقت .های اجتماعی است شبکه

تر  روز بزرگ به روزدر پی ایجاد یک محیط راکد اما وسیع است که ، های سطح یک برخوردارند ویژگی

ارزش  ارزش و بی چیزی که آثارش در عناوین کم ؛بگستراند شده و فساد خود را تا سراسر دنیا

 .خورد چشم می به( Salesforce.com, 2014) های اجتماعی جریانات شبکه

آوردن یک محیط سیال با تمام  فراهمانگیزی که در  رغم توفیقات شگفت هایی به چنین شبکه ،لذا 

ثر ؤمسازی و اقدامات  نیازمند بومی ،ن تمدن اسالمیبرای میزبانی از جریا، های سطح یک دارند ویژگی

 .های سطح دو و سه هستند در راستای پشتیبانی از ویژگی

 ایرانی اسالمیسازی اجتماعی در پارادایم  شبکه. 7

، مقام معظم رهبری) خود نظیر فضای مجازی با گسترش روزافزون و پرسرعتِ عظیم و بیۀ پدید 

. کند حرکت انقالب اسالمی فراهم میکردن  روی و سیال مناسبی برای کاهش گران ظرفیت( ب  1 9
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گذاری صحیح و بدون  ها و استعدادهای جوان کشور و با سیاست باید با استفاده از توانایی» ،رو ازاین

 و حضور فعال و فضای مجازیۀ سمت خروج از حالت انفعال در عرص به ،زماندادن  دستاز

 .(ب  1 9، مقام معظم رهبری) «متقن و جذاب حرکت کنیم ر و تولید محتوای اسالمیِگذاتأثیر

ها و فرهنگ  منطبق بر ارزش محتوا و خدمات کارآمد و رقابتیِ ۀتوسع» ،در این راستا 

کارگیری  ههای مردمی و ب ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت اسالمی

ایرانی و  اسالمیها و سبک زندگی  ارزش ، و ترویج هنجارها زمینه اینبخش خصوصی درهای  ظرفیت

 (ج  1 9، یمقام معظم رهبر) «های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه ها و آسیب ممانعت از رخنه

توجه به حال  درعین پرداختن به فضای مجازی و مطالبی است که رهبر معظم انقالب در اهمیتِ

کارگیری  ههای مردمی و ب جلب مشارکت»بر  تأکید ایشان با. فرمایند های آن مطرح می سیبآ

به  باتوجه شوند و زایی در فضای سایبری را متذکر می اهمیت درون« های بخش خصوصی ظرفیت

های سطح دو به ساختار  به افزودن ویژگی «های فرهنگی ها و ممانعت از رخنه ارزش ترویج »موضوع 

 .کنند سایبری اشاره می ۀعرصهنجارشکن  فعلی و

به مفهوم ، شود سازی اجتماعی مطرح می حاضر تحت عنوان شبکه ۀمقالدر آنچه  ،بنابراین 

های اصیل و جذاب انقالب اسالمی با استفاده از  جهت آرمانکردن توان اجتماعی مردم در شبکه

های سطح دو  که البته این مهم با افزودن ویژگی تهای اجتماعی اس کنندگی شبکه خاصیت ذاتی سیال

 .های اجتماعی میسر خواهد شد شبکه و سه به پارادایم فعلیِ

 گیری بحث و نتیجه
اسالمی نسبت مستقیمی  ۀهدف جامععنوان  به «تمدن نوین اسالمی»، طبق تعالیم دین مبین اسالم 

ساز این  مقدمه ،از آدم تا خاتم ،الهی یو اولیا نبیاحرکت تمام ا، با آرمان مهدویت داشته و به این معنا

های شناخت این تمدن را بیش از هر چیز باید در آیات قرآن و روایات  سرنخ ،رو ازاین. تمدن است

تمدن  پیرامون چیستیِ، مطالعه و بررسی دقیق متون دینی. نمود وجو جستالسالم  علیهماهل بیت 

بلکه از جنس ، ماهیتی نه از جنس موقعیت و مقصد، ست که این تمدننوین اسالمی حاکی از آن ا

نهایت یعنی  سوی کمال بی بهرونده  یک تمدن پیش ۀالزم ،حرکت و جریان خواهد داشت که این

در . سازی قلمداد کرد ان آن را یک جریان نیرومند تمدنتو می ،اساس  این الهی است و بر  تکامل و قرب

ات حضرت امام تأکید حرکت انقالب اسالمی در ایران نیز جریانی مردمی است که طبق، یگرسوی د
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 ،لذا. در راستای تحقق تمدن موعود و در تناسب با آن شکل گرفت ،و مقام معظم رهبری( ره) خمینی

های تمدن نوین اسالمی بوده و  معرف ویژگی، های اصیل جریان انقالب اسالمی در میدان عمل ویژگی

، پذیری انعطاف، نوگرایی، بودن مردمی، گری اصالح، تقید به اصول، گرایی آرمان: امل این موارد استش

مشخصی بر  تأثیر کدامکه هر. در سطح جهانی و جایگاه رهبریتأثر  و ، تأثیرجمعی  ردبه خِ اتکا

خود اثر  نهایت توانِبا ، گانه های نُه ویژگی« مسیریابی چشمه ریتمالگو»در . جریان خواهد داشت

در تحلیل . تمدن موعود است حرکتیِ ۀشیوسازی  ترین مدل برای شبیه این الگو مناسب ،و لذا کنند می

، جانبه روندگی همه ، زایی درون: شود گانه به سه سطح تقسیم می ههای نُ ویژگی ، تأثیرمدل چشمه

 کنندگی متعلق به سطح یک هستند که پذیری و روان انعطاف، پیوستگی، گیری برآیندی جهت

از  ،ها محدود شود اند و اگر جریان در همین ویژگی با ماهیت سیال جریان در ارتباط ،درحقیقت

 سطح دو بوده وبه   ، مربوطو حرکت در حریم حدود، حرکت رو به مقصود؛ ماند میبازشدن  جاری

آید که البته  مدتی برای آن فراهم میحرکت بلند، جریان از این سطح برخوردار شود که درصورتی

شوندگی توسط جریان پیشگام  در ویژگی سطح سه یعنی هدایت ،سرانجام ؛نهایتش نامشخص است

 .شود است که رسیدن به مقصود برای جریان تضمین می

کت رَوی در این حر گران ۀعارضتشخیص ، آنالیز حرکت انقالب با استفاده از مدل چشمه ۀنتیج

 اثرگذاریِ سرعت و وسعتو کاهش  اجزاضعف ارتباطات ، روی طبق تعریف منظور از گران. است

کارهای وبایست با ساز می، این بنابر. انجامد آن میشدن  ندهای سطح یک بر جریان است که به کُ ویژگی

زیرساخت  ،ی اجتماعیساز شبکه ،در این راستا. سازی جریان را فراهم نمود امکان روان، مناسب

به مفهوم  سازی اجتماعی شبکه .جهت تمدن نوین اسالمی استسازی جریان در مناسبی برای روان

گیری از  های اصیل و جذاب انقالب اسالمی با بهره کردن توان اجتماعی مردم در جهت آرمان شبکه

های سطح دو  این مهم با افزودن ویژگی. تهای اجتماعی اس شبکه ۀکنند سیالهای سطح یک و  ویژگی

 .های اجتماعی میسر خواهد شد و سه به پارادایم فعلی شبکه

سازی تمدن نوین اسالمی به  زمینهآنکه انقالب اسالمی بتواند رسالت خود را در  برای، مجموعدر

 :الزم است، انجام رساند

های حرکتی تمدن  جنبه، مسیریابی چشمه ریتملگونظران با استفاده از ا پژوهشگران و صاحبـ 

شناسی  به آسیب ،مطالعه و بررسی کرده و با این معیار، تمدن آرمانی بشرعنوان  به اسالمی موعود را

 ؛های تمدنی بپردازند جریان
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های اجتماعی  ناخوشایند شبکه ۀچهراهالی فن و کارشناسان به ظرفیت عظیمی که در پشت ـ 

فارغ از ، در مسیر اصیل خودشدن  چراکه این ظرفیت در صورت جاری ؛بپردازند، ته استامروز نهف

شکوفایی تمدن نوین ، با یک روند شتابنده، امروز کشور ۀپیچیدبسیاری معضالت ریز و درشت و 

 .اسالمی را رقم خواهد زد

 
 

 منابعفهرست 

 منابع فارسی. 1

 قرآن مجید. 

 اهلل مرعشی  آیت ۀکتابخان: قم  ،8ج ،البالغه نهجشرح  ،( 2 9) ،اهلل هبه بن ابن ابی الحدید، عبدالحمید

 .نجفی

 اعلمی: بیروت ،9چ ،مصباح الشریعۀ، (22 9) ،(ایشان منسوب به)(ع)امام صادق. 

  ،امیرکبیر: ، تهران ج ؛علوم القرآناالتقان فی  (33 9) الدین عبدالرحمن، جاللسیوطی. 

 هجرت: قم، 9چ، للصبحی صالح؛ البالغۀ نهج، ( 9 9) ،حسین بن شریف الرضى، محمد. 

 ،آل البیت: قم، 3  ج ،وسائل الشیعه ،( 9 9) عاملی، شیخ حر. 

 دارالفکر : ، قاهره9ج .امالی المرتضی ،(م9118) ،(سید مرتضی)علی ابن الحسین لهدى، علم ا

 .العربی

 دارالکتب : تهران .8 ج، اصول کافى (23 9) ، اسحاق بن یعقوب بن رازی، ابوجعفر محمد کلینی

 .االسالمیه

 مؤسسۀ الوفاء: بیروت،  2و1  ج ،بحار األنوار، ( 2 9) ،باقرمجلسی، محمد. 

 صدرا: تهران،     ج ،آثار استاد شهید مطهرى مجموعه ، (12 9) ،مطهری، مرتضی. 

 9چ ، نژادی علیانتهیه و تنظیم ابوالقاسم ، های زیبای قرآن مثال، (38 9) ،مکارم شیرازی، ناصر ،

 .نسل جوان: قم

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران،   ج ،فۀ امامیصح ،(38 9 ) ،اهلل روحسید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی



 
 اجتماعی سازی شبکه کمک به اسالمی نوین تمدن تحقق سازی مدل

 

23 

 

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران، 2 ج ،فۀ امامیصح ،(38 9) ،اهلل   روحسید، موسوی الخمینی

 . (س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران، 99 ج ،فۀ امامیصح، (38 9) ،اهلل روحسید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران،  9 ج ،فۀ امامیصح، (38 9) ،اهلل روح سید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران،  9 ج ،فۀ امامیصح ،(38 9)،اهلل سیدروح، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران، 93 ج ،فۀ امامیصح ،(38 9) ،اهلل روح سید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران، 98ج، فۀ امامیصح، (38 9) ،اهلل روح سید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام : تهران، 9  ج ،فۀ امامیصح ،(38 9) ،اهلل روح سید، موسوی الخمینی

 .(س) خمینی

 سازمان مدارک فرهنگی : تهران، 9  ج ،صحیفۀ نور، (39 9)، اهلل روحموسوی الخمینی، سید

 .انقالب اسالمی

 ۀ االعلمیمؤسس :بیروت،   ج ،الزام الناصب ، (   9) ،زین العابدین بن علی، یزدی حائری . 
 کالمی فلسفیهای  پژوهش .بستر دینی در پیشرفت علم تأثیر» ،( 8 9) ،حمیدرضا، اللهی آیت» ،

 http://www.ensani.ir/fa/content/91941/default.aspx. 98و93ش
 مقاالت  مجموعه ؛بیداری اسالمی و پایان مکاتب اومانیستی ۀنظری»، (19 9) ،محمدجواد، داعیان

 :روزرسانی هتاریخ ب، «ای اهلل خامنه آیتامام خمینی و  ۀاندیشهمایش نظریه بیداری اسالمی در 
  /2 /9 19. http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=25076 

 31 92/23/9، اطالعات  ۀوزنامر . 
 31 9/1/9، اسالمی  جمهوری ۀوزنامر . 
 31 9/ 3/9 ، اسالمی  جمهوری  ۀروزنام. 
 پایگاه اینترنی مقام معظم ، «اسالمی  رهبر انقالب  دینی گفتمان  ساالری مردم»، علیسید، فیاض

 http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7595 :88 23/22/9، رهبری



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –وفصلنامه علمی د

 

28 

 31 9/ 2/  ؛ شما  ۀنشری . 

 8 21/9/ 2، همشهری ۀروزنام. اکبر علی، والیتی . 

 یمقاالت انگلیس .2
 Boyd, D & Ellison, N. B, ( 2007), “Social network sites: Definition, history, 

and scholarship” in Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1) , 

article 11. 
 Choi, S, Park, J. Y., & Park, H. W, (2011), “Using social media data to 

explore communication processes within South Korean online innovation 

communities”, Scientometrics, 90 (1) , 43-56. 
 Garton, L, Haythornthwaite, C, & Wellman, B, (1997), “Studying online 

social networks”, Journal of Computer-Mediated Communication, 3 (1). 
 Kittur, A, Lee, B, & Kraut, R. E,  (2009, April), “Coordination in collective 

intelligence: the role of team structure and task interdependence”, 

InProceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems, pp1495-1504, ACM. 

 Mitchell, J. C. (Ed.), (1969), “Social networks in urban situations: analyses of 

personal relationships in Central African towns”, Manchester University 

Press. 

 New York Times, 2010/08/20, “Wikipedia Editing for Zionists”, New York 

Times website 

 http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/08/20/wikipedia-editing-for-zionists 

 Parker, Ashley, 2015/09/05, “Twitter’s Secret Handshake”, New York Times. 

http://www.nytimes.com/2011/06/12/fashion/hashtags-a-new-way-for-tweets-

cultural-studies.html?_r=2&pagewanted=all. 

 Piller, F. T, Vossen, A, & Ihl, C, (2012 ), “From social media to social 

product development: the impact of social media on co-creation of 

innovation”, Die Unternehmung, 65 (1). 

 Russ, C, (2008), “Spontaneous diffusion of information in online social 

networks”, Herald of NTU" KhPI" Scientific Journal. 
 Schoder, D, Gloor, P. A., & Metaxas, P. T, (2013), “Social Media and 

Collective Intelligence-Ongoing and Future Research Streams”, KI-

Künstliche Intelligenz, 27 (1) , 9-15. 



 
 اجتماعی سازی شبکه کمک به اسالمی نوین تمدن تحقق سازی مدل

 

21 

 

 Statista, 2015/09/01, “Leading countries based on number of Facebook users 

as of May 2014”. 
 http://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-

of-facebook-users 
 Tachibana, Chris, 2014/02/28, “A Scientist's Guide To Social Media”, 

sciencemag.org. 
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/article

s/2014_02_28/science.opms.r1400141 

 Wu, C. C, Lin, J. H, & Pu, C. K, (2014), “A Case Study of Using 

Continuance Intention of Mobile Social Network Site”, International Journal 

of Engineering and Industries, 5 (4) , 37. 

 منابع الکترونیکی. 3

 فارسیالکترونیکی منابع  .1. 3

 الف 292 /21/ 2، پدیای فارسی پایگاه ویکی، پدیا تعریف ویکی، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 

 ب 292 /21/ 2، پدیای فارسی پایگاه ویکی، توضیح اجماع، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 

 ج 292 /21/ 2، پدیای فارسی پایگاه ویکی، توضیح سیاست ویرایش، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 
 د 292 /22/21، پدیای فارسی پایگاه ویکی، تعریف هشتگ، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 
 ه 292 /22/21، پدیای فارسی پایگاه ویکی، تعریف توییتر، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 
 و 292 /22/21، پدیای فارسی پایگاه ویکی، پوشی کنید نین چشمقوا ۀهماز ، پدیا ویکی: 

https://fa.wikipedia.org/wiki 

 293 /29/29، پدیای فارسی پایگاه ویکی، تعریف هوش ازدحامی، پدیا ویکی: 
https://fa.wikipedia.org/wiki 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ر مسئوالن و اقشار مختلف مردمدیدا، مقام معظم رهبری ،
9 38/9 /  : 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2182 



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –وفصلنامه علمی د

 

32 

 2 /32/99 9، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، دیدار مردم قم، مقام معظم رهبری : 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2555 

 3 29/9/ 2، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، های عید فطر خطبه، ظم رهبریمقام مع : 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2706 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، رفتیاجتماع بزرگ مردم ج، رهبر معظم انقالب اسالمى ،
 :الف  8 9/ 93/2

http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=20357 

 پایگاه اینترنتی مقام ، رمانکاستان  یها ان دانشگاهید و دانشجویدار با اساتیدی، مقام معظم رهبر
 :ب  8 9/ 91/2، معظم رهبری

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290 

 ه اینترنتی مقام معظم پایگای، ارگزاران نظام جمهورى اسالمکدار مسؤالن و ید، مقام معظم رهبری
 :82 9/ /1 ، رهبری

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم ، قم ۀعلمی ۀحوزو اساتید  فضال، دیدار طالبی، مقام معظم رهبر
 :81 1/23/9 ، رهبری

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، مقام معظم رهبری ،
 :الف  9/ 12/2 9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبریی، مقام معظم رهبر ،
 :ب 12/23/93 9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19232 

  پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر کشور، معظم رهبریمقام ،
 :ج 12 23/21/9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18087 

 قام معظم رهبریپایگاه اینترنتی م، جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه، مقام معظم رهبری ،
 :د   /12/23 9

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17589 



 
 اجتماعی سازی شبکه کمک به اسالمی نوین تمدن تحقق سازی مدل

 

39 

 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم ، (ع) اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم رضوی، مقام معظم رهبری
 : 1 29/29/9، رهبری

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11801 

 دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و  ۀمؤسس  ار پژوهشگران و کارکناندید، مقام معظم رهبری
 :الف 9 / 2/ 1 9 ،پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، حدیث

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26683 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، السالم دانشگاه افسرى امام حسین علیه، مقام معظم رهبری ،
 :ب  1 9/ 9/2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26468 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، دولت هیئتجمهور و اعضاى  دیدار رئیس، مقام معظم رهبری ،
 :الف  1 22/23/9

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30581 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، لی فضای مجازیدیدار اعضای شورای عا، مقام معظم رهبری ،

 :ب  1 93/23/9

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30686 

 پایگاه اینترنتی مقام معظم ، حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، مقام معظم رهبری
 :ج  1 23/9/ 9، رهبری

 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658. 

 الف 292 /9/29 ، پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، ای برای شما نامه، مقام معظم رهبری: 
 http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/index.html#en 

 ب 292 /23/21، اینستاگرام ۀشبک، ای برای شما نامه، مقام معظم رهبری: 
https://instagram.com/letter4you 

 انگلیسیالکترونیکی منابع . 3. 3
 Facebook, 2015/09/05, Help Center, Liking Things on Facebook. 

https://www.facebook.com/help/452446998120360 

 Moscaritolo, Angela, 2012/06/11, Facebook Tops Social Networks in 126 

Countries, pcmag.com. 



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –وفصلنامه علمی د

 

3  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405593,00.asp. 

 Salesforce.com, 2015/09/05, The 30 Most Brilliant Social Media Campaigns of 

the Last Half of 2014. 

https://www.salesforce.com/blog/2014/12/the-30-most-brilliant-social-media-

campaigns-of-the-last-half-of-2014-152015.html. 

 Shaanhaider, 2013/01/01, Social Media Stat and Facts, shaanhaider.com. 

http://www.shaanhaider.com/2013_01_01_archive.html. 

 Taylor, Jake, 2015/04/03, 211 Million: This Is How Much Online Content is 

Created Every Minute. 

http://www.littlejackmarketing.com/blog/2015/04/this-is-how-much-online-

content-is-created-every-minute/ 

 Twitter Engineering,200 million tweets per day, 2015/09/01: 

http://blog.twitter.com/2011/06/200-million-tweets-per-day.html 

 Wikipedia, 2015/09/03, Size of Wikipedia, wikipedia.org. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia 

 



 
Political Sociology of Islamic World / Vol. 3 / No. 2 / Autumn & Winter 2015-2016 

 

 

 
 / 2161 

Modeling for Fulfillment of Islamic Modern 

Civilization by Social Networking  

 
Semsar, H.

1
* Received on: 09/03/2015 

Semsar, M. S.
2
 Accepted on: 12/11/2015                               

Karami, S.
3
 

 

Abstract 
This paper is a cross-major survey in the field of social science, revolution history, 

artificial intelligence, IT, and fluid mechanics aimed to explain how Islamic modern 

civilization has built and answers these questions: what are the movement 

specifications of Islamic modern civilization? What is the most appropriate model for 

simulation of Islamic modern civilization movement? Based on comparative model, 

can social networking be good infrastructure for fulfillment of Islamic modern 

civilization? For answering these questions, 35 papers, 25 lectures of Imam Khomeini 

and Khamenei, 9 books and 5 references are analyzed in a descriptive study. Findings 

show that Islamic modern civilization has movement specifications such as reformism, 

popularity, modernism, flexibility, dependence on collective intelligence, cause and 

effect in global level (level 1), idealism, following the principles (level 2), and position 

of leadership (level 3). Considering the influence of these nine specifications on the 

movement, source routing algorithm is the most appropriate simulation for Islamic 

modern civilization movement. Based on Source Model analysis movement of Islamic 

Republic of Iran towards fulfillment of this civilization has faced to lack of speed and 

comprehensiveness of level one specifications’ influence. For fluency of this 

movement, social networking is the best practice.  

 

Keywords: Islamic Modern Civilization, Islamic Revolution, Modeling, Source 

Routing Algorithm, Social Networking. 
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