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 طاعت شريعت، قانون، حساب، جزا، به معنای -دين -نيز قرآنی ر کاربردهاید
  1.آمده است خداپرستی و توحيد رويه، روش و اسالم، انقياد، و تسليم بندگی، و

مجموعه قوانين و آداب و احکام و شرايع به  یبه معنا یگاه ،در اصطالحدين 
هم شامل  ،بيان ديگربه  2.شودیبه آن افزوده م یامور اعتقاد یو گاهکار رفته 

 .است یارزش یهاگزارهتمل بر مشو هم بوده  یتوصيف یهاگزاره
 ورانانديشه توسطکه از مجموع تعاريف ارائه شده از دين  یدر تعريف جامع
نظری و  معارف دين مرکب است از مجموعهمی توان گفت ، مسلمان اقتباس شده

در ابعاد گوناگون فردی و  اخالقی دستورات عملی و قوانين و احکام عقيدتی،
ط توسو  خداوند جانبکه از  است انسانی فطرت و عقل سازگار با و اجتماعی

در صورت پياده  کهجانبه مادی و معنوی بشر فرستاده شد همه هدايت برای پيامبران
 3.کندانسان را تأمين می اخروی و دنيوی رستگاری شدن به طور کامل، سعادت و
الهی از وارسی و اسالم به مثابه دين واپسين و کامل دين که  بيان اين نکته نيز الزم است

شناسان و آيد که اسالمبه دست می -کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع -فهم عميق ادله اربعه
 اند.های گوناگون تاريخی نقش خود را در اين راستا عملياتی کردهشناس در برههفقيهان زمان

 4سازیصلح .2
 :را شامل شود زير ژگانکاربست دارد تا وا 5يا فرادادهبه عنوان چترواژه  -غالبا -سازیصلح

                                                           
 .380-381: 2ج ،1352، بنابی رشی؛ ق76-77: 1375طريحی، ؛ 17۵: 1416اصفهانی، راغب  -1
 .369: 2، ج1373مکارم شيرازی،  -2
جوادی آملی، ؛ 2-3: 1386، همان؛ 193 :16ج ؛ همان،130: 2، ج1378طباطبايی،  ر. ک: -3

 .28: 1، ج1384مصباح يزدی،  ؛3: 1372
4. Ref: Schirch, 2008.  
5. Meta-Term 
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         ،دهدبه باور بسياری از مردم، نهايت فرآيند را نشان می ؛1حل نزاع -
 رسند. در حالی که منازعات به سادگی از بين نرفته و به فرجام نمی

 توان نزاع را در جهت حل مسئله، هدايت کرد.که چطور میاين 2؛مديريت نزاع -
برخی نهادهای دولتی به کار رفته است. از سوی اين تعبير،  ؛3کاهش نزاع -

-منتقدان بر اين باورند که کاهش نزاع هر چند از درد و رنج منازعات می

 برد. علل اساسی آن را از بين نمی اما ،کاهد
گسترانه جهت پيشگيری از سازی پيشبه اقدامات صلح ؛4پيشگيری از نزاع -

عات در شرايط خاصی بار اشاره دارد. برخی معتقند که منازنزاع خشونت
بايد چه آن لذاممکن است فرصت مثبتی برای تغييرات مورد نياز تلقی شود؛ 

 آيد.بلکه خشونتی است که در پی آن می ،منازعه نيست لزوماً  ،پيشگيری شود
اشاره  آنبه جای مديريت يا حل نزاع، بر تغيير ماهوی  ؛5دگرگونی نزاع -

شود، به که چه چيزی دگرگون میينفرآيند دقيق دگرگونی و يا ا، اما دارد
 شود.روشنی تبيين نمی

 7واریيا دوست 6دهند از واژگان همزيستیترجيح می نيز هابرخی گروهالبته 
ها با کاربرد برخی حکومت ؛ هر چندگروهی استفاده کنندبرای بهبود روابط ميان

ی قضايی و اين واژگان در مورد برخی اقدامات سطحی و نپرداختن به ابعاد اصل
 اند. اعتبار ساختهها را بیاقتضادی منازعات، آن

                                                           
1. Conflict Resolution 

2. Conflict Management 

3. Conflict Mitigation 

4. Conflict Prevention 

5. Conflict Transformation 

6. Coexistence 

7. Reconciliation 
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تر اهداف له نزاع، بر حوزه وسيعئخواهند به جای مسکسانی که میبه طورکلی، 
 ؛ چرا کهدهندسازی را ترجيح میصلح و امنيت تمرکز کنند، کاربرد واژه صلح

 گذاریت منازعات برچسبعد منفی قضيه را با تجربياب   -همواره -واژگان مرتبط با نزاع
 های محيط برای صلح ندارند. و کاری به ظرفيت کرده

 محور سازی ایمانصلح .3
 گذارانمشیخط ويل شده راهميتی تبد، دين به موضوع پ  معاصردر حوزه سياست دنيای 

 هر چند در مواردی ؛به نقش دين در حل منازعات و برقراری صلح اذعان دارند
 -های دينی در رفع نزاع و کاهش تنشنازعه هستند، اما آموزهدينداران موجب بروز م

 آفرين هستند.نقش -همواره
خاصی از حل منازعه و برقراری  مدل -محورسازی ايمانصلح -بر اين اساس

کند. محور را در جامعه برجسته میصلح است که نقش مثبت دين و نهادهای ايمان
های دينی و اخالق و ا کاربست آموزهکنند بمحور تالش میگران صلح ايمانکنش

ايشان را به  ،ثر از جنگ حمايت کردهأمعنويت برگرفته شده از دين، از اجتماعات مت
گفتگو،  ،واریدوستو  گری نموده های درگير ميانجی صلح دعوت کرده، ميان گروه

 خلع سالح، ثبات و يکپارچگی را توسعه دهند. 
است که ريشه در عی از اقداماتی سازی ايمان محور شامل طيف وسيصلح

دفاع و پشتيبانی،  چونهماقداماتی  ؛دارند -کتاب و سنت -منابع اصيل دينی
و  يتگری، نظارت و هدادينی، ميانجیو برون دينیآموزش، گفتگوهای درون

 کند.عدالت که مسير حرکت به سمت صلح دينی را نمايان می
انگيزه قوی دينی، تعهد باال و  توان بهمی نيز محور از نقاط قوت مصلحان ايمان

و نقش در سوق دادن اطرف درگير  های منازعاتدار، حضور تاريخی در صحنهريشه
 به سمت صلح و ثبات اشاره نمود.  
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 مجازیفضای  .4
؛ يونانی دارد ایريشهبوده و  2از حيث لغوی برگرفته از سايبرنتيک 1مجازیفضای 

ز ني 3در آثار افالطون کهانروايی و حکومت است ، فرمزباناين معنای اصلی آن در 
و  هدايت شايد بتوان معادل فارسی آن را دانش. به همين معنا به کار رفته است

 کنترل يا خودفرمايی دانست.
دانشی و نشانگر  مفهوم کهن خود را حفظ کرده -تا حدودی -سايبرنتيکامروزه، 

 4.دهدمان دادن میکردن و فر است که به انسان يا ماشين خودکار، امکان حکومت
ای است که در آن ارتباطات محيطی انگاره مجازیفضای  نيز جديددر کاربرد 

 5.دهدای کامپيوتری رخ میشبکهدرون
داد که کاربرد واژگان ديگری  زمانی رخميالدی  1990رواج اين واژه در دهه 

گسترش بوده و  در حال 8و ارتباطات ديجيتال 7ای شدن، شبکه6اينترنت چونهم
پديد را دارا بودتوان نمايندگی از طرف همه ايده مجازیاصطالح فضای   9.های نو

 که 10ارائه شده است مجازیتعريف مختلف از فضای  28به نوشته کرامر، 
 شود:آن بيان می آخرين تعريف

                                                           
1. Cyberspace 

2. Cybernetics 

3. Plato 
 .41-42: 139۵معتمدنژاد، کاظم. 4

5. http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace 

6. Internet 

7. Networking 

8. Digital Communication 

9. Strate, 1999: 382-383. 

10. Kramer and Others, 2009. 

http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
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های الکترونی و يک قلمرو پويای جهانی متشکل از طيف
جاد، ذخيره، پيرايش، تبادل، اشتراک، الکترومغناطيسی است که هدفش اي

اطالعات و گسست منابع فيزيکی است.  یاستخراج، استخدام و امحا
 :مشتمل است بر اين فضا

 نظامکه امکان اتصال  های زيرساخت و ارتباطات از راه دوردستگاه. 1
 .کندای را فراهم میوری ارتباطات و شبکهافن
های مرتبط که کارکرد عملياتی و افزارهای کامپيوتری و نرمسيستم. 2

 .کننداتصالی پايه يک دامين را تضمين می
 ؛کامپيوتریهای ميانشبکه. 3
 ؛يافته کامپيوتریهای سازمانشبکه شبکه. 4
 ؛ایدسترسی کاربران به مسيرهای واسط شبکه. 5
  1.(اينترنت)ها شبکه شبکه. 6

بندی آن مجازیدین در فضای   و فاز
ضور دين در فضای مجازی نياز به طراحی فازبندی مرتبط با آن بررسی و تبيين ح

 شود:دارد که در ادامه به اين مراحل اشاره می
 سازی محتوای دينی از سوی دينداران؛تاليزهيديج .1
 شناسان و مراکز دينی؛های مرجعيت دينی وابسته به اسالموبگاه .2
 وناگون دينی؛های گهای مربوط به ساحتهای تعاملی پرسش و پاسخوبگاه .3
 تجربه زيست دينی واقعيت مجازی.  .4

 

                                                           

1. https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace 

https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace
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  مجازیمحور در فضای سازی ایمانصلح مدل
ای سازی اسالمی به صورت سامانهمدل مفهومی و شماتيک عناصر اصلی صلح

ضای آتی های گوناگون ديجيتاليزه شدن بوده و فگر دورهيابد که تبيينمی دنمو
ت مجازی را با نگاه به آينده و تحقق اسالمی در زيست دينی واقعي سازیصلح

 کند.ای مبتنی بر صلح و ايمان را پيش بينی میجامعه جهانی شبکه
 :ر زير استبه دست آمده متشکل است از عناص مدل

 سازیصلح .1
و مسلمانان به عنوان  1سازی دينی، اسالم به مثابه پيام صلح معرفی شدهدر صلح

بان ايشان در صلح و سالمت بوده و امين های ديگر از دست و زکسانی که انسان
گران منازعات ميان سازان و ميانجیچنين مسلمانانی صلح 2؛جان و مال مردم باشند

همه مردم هستند که نيز مردم در آخرالزمان خواهند بود. مخاطب چنين دعوتی 
محور برای کنشگران سازی ايمانمحيط صلح 3خواهد بود.پيامبر برای همگان 

است که مخاطبان پرشماری در سراسر  مجازی، فضای پژوهشدر اين مسلمان 
 کنند.جهان زمان زيادی را در آن سپری می

 سازیفازبندی صلح .2
سازی دسترسی و فراهم مجازیارائه محتوای دينی در فضای ؛ بالغ دينا -

  ه آن.کاربران ب

                                                           
 .208ر. ک: بقره،  .1
 .239: 1ج ،1361صدوق،  ر. ک: .2
 .1۵8ر. ک: اعراف،  -3
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به در اين فاز با توجه  ؛سازی محتوای دينی از سوی ديندارانتاليزهيديج
، دينداران تالش دارند پيام صلح و ايمانی خود مجازیعرفی شدن فضای 

را به واسطه بارگذاری محتوای دينی ديجيتالی در شبکه جهانی اينترنت، 
های آنان را به دل وبخش الهی کرده کاربران را متوجه آسمان و پيام حيات

باری در که اجسمت ايمان و تقوا معطوف سازند. در اين فضا، بدون اين
های د، پيام دين در کنار صداپذيرش دين و يا تخريب باور ديگران رخ ده

 شود. ديگر شنيده می
گاهی نسبت به آموزهکاربران دردر اين ميان،  های دينی که گير جهل و ناآ

آغاز گر دشمنی عليه اسالم هستند در اثر ارائه محتوای دينی قابل دسترس 
گاهمجازیدر فضای  و از  صلح آميز اسالم را دريافت کرده م، پياشده ، آ

ه بها به درستی که انسان ؛شوددشمنی با اسالم توسط ايشان کاسته می
 1، دشمن هستند.چه نادانندآن

خيره شده و به اطالعات ذ -ص اصلی اين فاز، غلبه متون دينیشاخ
 مجازیدينی فضای  های ارتباطاتبر ديگر گونه -اشتراک گذاشته شده

گرافيکی  محور با طراحی و ظاهرهای متنرآيند آن، ظهور وبگاهاست که ب
سازی ساده بود. اين نوع استفاده از اينترنت، معطوف به کارکرد ذخيره

سازی برای ذخيره مناسبی، فضای مجازیاطالعات اينترنت است. فضای 
 محور بود.نخستين تجلی اديان در اين فضا نيز متن ؛ لذامتون دينی است

 ،«سالماإل»های شيعی نيز از جمله نخستين سايت اساس، بر اين
ها و ديگر منابع حاوی کتاب «حوزه» و )الشيعه( «آل البيت»، «الکوثر»

و آمار ارائه شده در سايت  حاضرپژوهش . مطابق با معتبر شيعی بودند

                                                           
 .163نهج البالغه، حکمت  ر. ک: -1
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جلد کتاب از منابع  4000، تاکنون بيش از 1های شيعیجوگر پايگاهجست
 . اينترنت قرار گرفته است معروف شيعه روی

ی ارائه شده از سوی بخشی به محتوااعتبار؛ مرجعيت دينی و معرفتی -
اسان و اشخاص حقوقی شنمراجع دينی و اسالماعم از  اشخاص حقيقی

 .نهادهای دينی حوزوی و دانشگاهیاعم از 
در اين فاز کاربران پس از جذب به تعاليم دينی در جستجوی محتوای 

 کنندمدار تالش میآمده و دينداران رسالتبر مجازیر فضای معتبر دينی د
بخشی دينی و معرفتی ايجاد کنند تا نياز هايی را برای مرجعيتوبگاه

زه و حو استادانهای مراجع دينی، کاربران را پاسخگو باشند. پايگاه
های حوزوی و دينی از اين نمونه هستند که دانشگاه و نيز مراکز و نهاد

نند اعتبار محتوای خود را با استناد به منابع اصيل دينی به کتالش می
صورت محکم و عقالنی مطرح کنند تا برای کاربر کاوشگر دين قابل 

يابد که گستری دينی مبنای استواری میپذيرش باشد. در اين ميان صلح
 قابل اتکا خواهد بود.  

ز تحقيقات کامپيوتری علوم زاری مرکافتوان به آثار نرمهای اين دوره میاز بارزترين نمونه
و مؤسسه ياسين رايانه  -حاديثجامع األ و نواراأل افزارهای نورمانند نرم -اسالمی

 اشاره کرد. -افزار معجم فقهی و معجم عقائدیمانند نرم -مدرسه آيت الله گلپايگانی
را  مجازیکنند، حضور در محيط در اين دوره مراجع و عالمان سعی می

 شد،انجام می ايشان تر در بيترا که پيش خود و خدمات دينی نمودهتثبيت 
از اين  هابحث گسترش زبانکه  توسط امکانات جديد گسترش دهند
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حمايت  های دينی، موردشود. در اين دوره، بيشتر سايتهنگام مطرح می
گيرد و حضور دينی در نهادهای دولتی، عمومی و دينی خاص قرار می

عالمان دينی، ديگر نهادهای  شود. افزون برتر میررنگپ   مجازیفضای 
، مجمع جهانی اهل بيت، ةالعالمي المصطفی ةجامعمانند  -دينی

 -خمينی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، دفتر تبليغات اسالمی، مؤسسه امام
 1.نيز فعاليت مجازی خويش را در اين دوره آغاز يا توسعه دادند

دينی کاربران با يکديگر دينی و برونگفتگوی درون؛ نیشبکه تعاملی ايما -
 .با مدير دينی وبگاه از سوی ديگرارتباط سو و از يک

های چالش ؛های گوناگون دينیهای مربوط به ساحتپرسش و پاسخ
نوظهور دنيای در حال تغيير، کاربران را نيازمند پرسش و پاسخ به روز 

خود پاسخی معتبر بيايند.  هایکند که در هر حالی برای پرسشمی
های نظری و عملی های گوناگون زندگی و چالشگستری در عرصهصلح

برانگيز رفت از موضوعات چالشاز طريق ارائه راه برون کاربران ايمانی
افزايی ايمانی يکديگر، های اين دوره است. کاربران ضمن همروزانه از ويژگی
به منصه  -در سرتاسر عالم -مجازیخود را از طريق فضای  2برادری ايمانی

 رسانند.ظهور می

 مجازیگيری جوامع ايمانی شکل؛ تجربه زيست ايمانی واقعيت مجازی -
چنين ارتباط هم ،ای کابران با يکديگر در درون يک شبکهو ارتباط شبکه

 اخالقی و ايمانی. مجازیهای ديگر ايمان به منظور نيل به فضای ميان شبکه

                                                           
 http://Rasekhoon.net/article/show/875485جهانگير،  .1
 .10ر. ک: حجرات،  .2

http://rasekhoon.net/article/show/875485
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های تعاملی، شبکه های ايمانی در قالب وبگاهشبکه گيریپس از شکل
ت، ای ايمانی اعم از آموزش، پژوهش، تجارشبکهها يا ارتباط ميانشبکه

های تفريحی سالم و اخالقی برنامهنيز و  مناسک دينی برخط و از راه دور
شود که در آن زيست ايمانی در کنار برادران ايمانی ديگر در تأسيس می

بر  مجازیشود. در اين صورت جامعه جهانی تجربه می مجازیفضای 
 بندی شده و صلح جهانی به ارمغان خواهد آمد. صورت ،اساس ايمان

اشاره کرد که  1توان به سايت ادعيهمحور میهای مناسکترين وبگاهاز قديمی
ادعيه و زيارات مختلف شيعی برای مناسبات مختلف و به صورت  حاوی

های بسياری در ارتباط با عزاداری و چنين وبگاههم ؛ای استچندرسانه
 ها با عزاداری و سوگواری مرتبط است.عاشورا وجود دارد که تقريبًا همه اطالعات آن

 چونهم یهای اسالمی سبب شد واژگان جديدمحوری در پايگاهمناسک
 5و مسجد مجازی 4، زيارت از راه دور3ديجيتال و منبر 2عبادت آنالين

 تحريرهايی در اين زمينه دينی شود و نوشته مجازیزه ارتباطات وارد حو
نبايد از نظر دور داشت که واژه عبادت آنالين، خاص شيعه و ؛ البته شود

و  6مجازیکليسای  واژگانی نظير در ديگر اديان نيز ، چوناسالم نيست
 است. مجازیگر مناسک دينی توصيف  7مجازیمعبد 

                                                           
1. http://www.duas.org 

2. Online Worship 
 .4ماره، شبابايی .3

4. Online Pilgrimage 

5. E-Masjid 

6. Cyber Church 

7. Cyber Temple  
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هايی بيشتر به وبگاه مجازیها و معبدهای صطالح کليسابه طور کلی، ا
های مذهبی مسيحيان و بوداييان طراحی شده اشاره دارد که برای کاربست

 را برای کاربران خود عرضه کنند. مجازیکنند زيست ايمان و تالش می
مانند ارسال دعاهای دينی از راه پست  ها شامل امکاناتیاين وبگاه

ای رسانهرائه مواد و مطالب متنی و چند، ابه اعضای خود 1الکترونيکی
معابد واقعی خود را  -اغلب -مجازی نيزست. معابد ا هادينی و مانند آن

است که در معابد  هايیو دارای بخش سازی کردهشبيه مجازی در فضای
و  آن های مختلفواقعی وجود دارد و به پيروان خود امکان سير در بخش

 2.دآوری فراهم میانجام اعمال را به صورت مجاز
را مديريت  مجازیهای ايمانی که جوامع دينی گيری شبکه شبکهشکل

 -اگر -؛ اماشودکند، هر چند در شکل کلی خود مثب تلقی میمی
 گراسازان ايمانی از اديان مختلف به ويژه مسلمانان تقريبی و وحدتصلح

 مجازیممکن است باعث رويارويی با جوامع مختلف  ،غفلت کنند
دينداران افزون بر فعاليت  نيز شود. در صورت ايجاد فضای رويارويی

ها به ديگران دارند؛ ديگرانی که از نظر اعتقادی با آن پيشين خود، نگاهی
 د.بيننفعال هستند و خود را در رويارويی با برخی ديگر می، تفاوت دارند

هستنند،  ها نگران شيعيانها و سنینگران سنی شيعيانبه عنوان مثال؛ 
خداباوران  ،مسلمانان نگران اهل کتاب و اهل کتاب نگران مسلمانانند

 فضای رويارويی است. مجازینگران خداناباوران بوده و به طور کلی، فضای 
چون تکفير اينترنتی، همظهور موضوعاتی  مجازی نيزمحصول رويارويی 

                                                           
1. E-Mail 

2. Campbell, 2006. 
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های و موضوع هک کردن متقابل وبگاه مجازی، جهاد مجازیتروريسم 
 کند. را تهديد می مجازیايمان  هدينی است که جامع

و  -برادری ايمانی -سازان ايمانی دعوت به وحدت ايمانیوظيفه صلح
را از  مجازیاست که فضای  -1همسانی در انسانيت -وحدت انسانی

ديگر يکآميز در کنار صلح مجازیحالت رويارويی به گفتگو و همزيستی 
 کنند.بدل می

توان سايت مجمع می، های شيعی گفتگومحوررين وبگاهتاز معروف
 که با رويکرد تقريب و انسجامرا نام برد جهانی تقريب بين مذاهب 

 اسالمی شکل گرفته است. هایفرقه
 

 سازیصلح استراتژی .3
کيد بر نقش ايمان و تقوا صلح درونی؛ استراتژی سازی کاربرانايمانی -  .با تأ
ايمانی کاربران در داخل يک شبکه  یافزايهم؛ استراتژی ایايمان شبکه -

کيد بر برادری ايمانیايم  .انی با تأ
های ايمانی به يکديگر و تجربه اتصال شبکه؛ استراتژی زيست ايمانی -

 .تأسيس جامعه جهانی ايمانیدر مسير زيست ايمانی با فضای واقعيت مجازی 

 
 

                                                           
 .۵3نهج البالغه، نامه  ر. ک: .1



98  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019) 

 

 فهرست منابع

یم .1  .قرآن کر
 .نهج البالغه .2
 بيروت: دار صادر. .العرب لسان (.137۵) مکرم بن محمد منظور، ابن .3
 خواهران(. علميه هایحوزه مديريت روش )مرکز کتاب .دیجیتال منبرهایرضا. بابايی، .4

 .4مارهشپيش
 .قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء .معرفت آینه در شریعت (.1372عبدالله ) آملی، جوادی .۵
 :شیعی سایبر فضای مونوگرافی عيسی. جهانگير، .6

http://Rasekhoon.net/article/show/875485 
 .. بيروت: دار الشاميةالقرآن الفاظ مفردات (.1416حسين بن محمد ) راغب اصفهانی، .7
 .الخبار معانی(. 361جعفر محمد بن علی )ابی ،)ابن بابويه قمی( صدوق .8

 .اسالمی انتشاراتقم: 
ترجمه سيد محمدباقر  .المیزان تفسیر (.1378حسين ) محمد سيد طباطبايی، .9

 موسوی همدانی. تهران: بنياد علمی فکری عالمه طباطبايی.
 . قم: انتشارات بوستان کتاب.اسالم در شیعه (.1386محمد حسين ) سيد طباطبايی، .10
ینمجمع (.137۵فخرالدين بن محمد ) طريحی، .11   مکتبة المرتضوية. ،البحر
  تهران: دار الکتب اإلسالمية. .قرآن قاموس (.13۵2) اکبر علی ،بنابی قرشی .12
 .العروس من جواهر القاموس تاج (.1414بن محمد ) محمد مرتضی زبيدی، .13

 بيروت: دار الفکر.
قم: انتشارات مؤسسه  .عقاید آموزش (.1384تقی ) محمد يزدی، مصباح .14

 .آموزشی و پژوهشی امام خمينی
 .تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی .جمعی ارتباط وسایل (.139۵) معتمدنژاد، کاظم .1۵
 .تهران: دار الکتب اإلسالمية ،نمونه تفسیر (.1373) ناصر شيرازی، مکارم .16

http://rasekhoon.net/article/show/875485


 99/  مجازی فضای در محورایمان سازیصلح

17. Campbell, Heidi (2006). Internet and Cyber 

Environments. Communication And Media: 177-182. In 

Encyclopedia Of Religion, Communication And Media. 

Great Barrington: Berkshire Publications/ Sage Reference. 

http://books.google.com/books?id=TN-

qpt7kAK4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

18. Kramer, F.D. Starr, S. and L.K Wentz (2009). 

Cyberpower and National Security: Policy 

Recommendations for a Strategic Framework. 

Cyberpower and National Security. Washington: National 

Defense University Press.  

19. Mayer, Marco. Martino, Luigi. Mazurier, Pablo. 

Tzvetkova, Gergana. and Draft Pisa (2014). 

https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace 

20. Schirch, Lisa (2008). Strategic Peacebuilding: 

State of the Field. Pease Prints: South Asian 

Journal of Peacebuilding. 1(1): 4-18. 
21. Strate, Lance (1999). The Varieties of Cyberspace: 

Problems in Definition and Delimitation. Western 

Journal of Communication. 63 (3): 382-412. 

22. http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/america

n_english/cyberspace 
23. http://www.duas.org 
24. www.shaisearch.net 

 

http://books.google.com/books?id=TN-qpt7kAK4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=TN-qpt7kAK4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
http://www.duas.org/
http://www.shaisearch.net/



