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 مقدمه
گيری در ابتدا بايد مورد اندازه ؛ بر اين اساس،گيری استارزيابی بر اساس اندازه
 ی گردد. کم ،های تعريف آن مشخص شده و اگر کيفی استمشخص شود، محدوده

 آموزد:میچنين قرآن کريم 
ة  َخیْ » ًا َیَرهُ *رًا َیَرهُ َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذر  ة  َشرَّ  ؛«َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذر 

 خواهد را آن[ نتيجه] ،کند نيکی ایذره هموزن که هر پس (7-8)زلزال، 
 .ديد خواهد را آن[ نتيجه] ،کند بدی ایذره هموزن که هر و ديد

 سنجش به فعاليت فناوریاين آيه چراغ راهی است برای کسانی که در زمينه 
 پرداخته است. -خير و شر -جا مسئله سنجش به دو مقوله عميقاين ؛پردازندمی

دن ی شاين مفاهيم نيز قابليت عددی و کمرسد که حتی از اين آيه چنين به نظر می
بلکه مقياس  نيست؛يک  ها از نظر رياضی در مبنای دو يعنی صفر ويترا دارد و اين کم

يعنی ممکن است يک طرف  ،گيردرا در بر می يک طيف يا دو طيف دارد و 1خاکستری
و نتيجه  موجود باشد -همزمان -اين طيف خير و طرف ديگر آن شر باشد و يا دو طيف

 است.مهم ها ها صدور عمل باشد که از ديدگاه اين تحقيق، کمی شدن اين کيفیآن
شود. گيری و مشاهده میها اندازهيتآموزش بعدی اين است که اين کم

گيری و های سنجش و اندازهيت انتخاب شده از ديدگاه نظريهپذيری کممشاهده
حتی کنترل اتوماتيک آن شناخته و تعريف شده است که به زيبايی در اين آيات به 

 گردد.انسان متذکر می
به اين ؛ کيد شده استأبه سنجش دو کميت با هم ت -در اين دو آيه -کهديگر ايننکته 
 گرفت،ای را اندازه اگر قرار است تعداد کار ايجاد شده در دوره، به عنوان مثالمعنی که 

 .سنجيدرا نيز  -های از دست رفته و بيکاران اضافه شده به جامعهشغل -بايد مکمل آن
                                                           
1. Gray Scale 
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 دینی یسنجش ارتقا
دينی در يک جامعه از طريق  یبررسی سنجش ارتقا برایطور که بيان شد، همان

موضوع مورد سنجش به صورت دقيق تعريف  -در ابتدا -الزم است 1فضای مجازی
سپس  و شده، حدود آن مشخص و مقياس کيفی برای کمی شدن آن تعيين شود

 تا ابداع گردد ،انتخاب و اگر نيست -اگر موجود است -روشی برای سنجش آن
 سنجش انجام شده و اين سنجش با ترازو و مقياسی بررسی شود.

وجوه آن به صورت جزئی همواره  سنجش دين در يک جامعه به صورت کلی و
مورد بحث بوده و در دوهه اخير با گسترش اينترنت و فضای مجازی در جوامع، 

 ی برای آنهايسنجش آن در اين فضا از ديدگاه افراد مختلف اهميت فراوان يافته و روش
 در نظر گرفته شده است.

ده است. اساس سنجش علوم انسانی استوار گردي ها بربسياری از اين روش
 فرمهای مختلفی ايجاد شده مانند پلتآوری اطالعات در اينترنت پلتفرمبرای جمع
 .ارائه شده است 3یهای کاربردی اينترنتمرکز تحليل داده که بوسيله 2ای.آر.کی

(Claffy, 2016) 
آوری نموده و ها را جمعها اطالعات مختلف استفاده کنندهفرمگونه پلتدر اين

با  ؛مثال به عنواننمايند. ها برقرار میرا بين متغيرهای مختلف در آنسپس تناظراتی 
رود و ای از کلماتی که در يک مذهب خاص به کار میاستفاده از مجموعه

ها و صفحات دانلود شده حاوی وسيله کاربران و فايله ها بجستجوی آن بندیرجهد
کاربران يانگر گستره جغرافيايی استفاده شده که ب 4با آی.پی هااين کلمات و تطابق آن

                                                           
1. Cyber Space 

2. ARK Platform 

3. Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA) 

4. IP  
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 ؛آوردنددست میه ای از وضعيت جغرافيايی آن مذهب باستفاده کننده بوده، نقشه
ها و فيلترشکن 1وی.پی.ان کاربر از ها درست بوده وآی.پیالبته به شرطی که اين 

 باشد.استفاده نکرده 
مينی از رشد توان تخهای زمانی مختلف میبا مقايسه تعداد مراجعات در دوره

اسالم از رشد مذهبی دين رشدی نيست که در آن ولی  ؛عمل آورده آن مذهب ب
های که روش در حالی ،شد مذهبی هر فرد امری درونی استر شود؛شناخته می

 های آماری است.آوری اطالعات بر اساس برداشتجمع
اينترنت ها در های مذهبی و حضور آنهای اخير محققان به بررسی گروهدر دهه

ثير أمطرح شده است. ت 2اين رابطه اصطالح مذهب ديجيتالی در که اندپرداخته
در چهار پرده يا مرحله مشاهده  ه در چهار موج يا به تعبير مقالهمتقابل اين دو مقول

 (Ref: Campbell and Vitullo, 2016) شده است:
زی های مذهبی چگونه در فضای مجاشود که گروهبررسی می؛ توصيفی .1

 کنند.يا خود را توصيف میو شوند توصيف می
مشخصات اصلی جامعه مذهبی که بر طبق آن در فضای ؛ طبقه بندی .2

عملکرد اعضای  اين مرحله،در  .گرددتعيين می ،نمايدمجازی عملی می
 شود.بندی میاين جامعه در اين فضا طبقه

ب اين مطل ؛های سنتی مذهبی در فضای مجازیمطالعه حضور گروه .3
مذهبی حضور خود  3های برخطکه گروهآشکار می شود که عالوه بر اين

های سنتی نيز وارد فضای مجازی شده و از گروه ،کنندتر میرنگررا پ  
 . نمايندامکانات آن استفاده می

                                                           
1. VPN 

2. Digital Religion  

3. Online 
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 هایهای سنتی حضور يافته در فضای مجازی با گروهثير متقابل گروهأبررسی ت .4
رکاربرد در جهت های پ  يکی از روش ،ديدگاهاين با ؛ مجازی مذهبی

دينی يک مذهب خاص، بررسی حجم  یبندی ارتقاشناسايی و درجه
از  -تنها -چنين برآوردی ؛ البتهترافيک اينترنتی مربوط به آن جامعه است

های تصحيح برای بايد روش ، لذايدگاه آماری ممکن است صحيح باشدد
 ای کنجکاوانه در نظر گرفته شود. هحذف مراجعات اتفاقی افراد و يا ديدگاه

 برای کمی کردن درجه اهميت مذهب نزد افراد معياری به نامبه طور کلی، 
اساس  عامل که بر پنجاساس  . اين معيار برمطرح شده است 1مرکزيت مقياس دينی

محاسبه  ،کندتفکرات طراحان اين معيار وجوه مذهبی را در اشخاص تعيين می
 وجه به شرح زير است: پنجاين  که گرددمی

 ؛عملکرد اجتماعی .1
 ؛عملکرد  شخصی .2
  ؛عملکردهای مذهبی .3
 ؛ايدئولوژی .4
 (Huber and Odilo Huber, 2012. )عقالنيت .۵

که شهيد مطهری  چنانهم -وجه با مجموعه تعليمات اسالمی پنجمقايسه اين 
 در خور توجه است: -اندبيان نموده

 وشش و تالش دری که وظيفه هر فرد، کيچيزها ؛اصول عقايد .1
کاری که در اين زمينه بر عهده انسان  ،هاستدرباره آن عقيده تحصيل

  .علمی است تحقيقی و است از نوع
                                                           
1. Centrality of Religiosity Scale (CRS) 
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ی که وظيفه يک فرد مسلمان اين است يهاخصلت ؛اخالقيات .2
  هاها بيارايد و از اضداد آنها و خوبیخويشتن را به آن خصلت که

ی که در اين زمينه بر عهده انسان است وظيفه ا ،خويشتن را دور نگه دارد
 .خودسازی است نفس و مراقبت از نوع

 انسان خارجی و عينی هایی که مربوط به فعاليتيدستورها ؛احکام .3
های معاشی و معادی، دنيوی و اخروی، ، اعم از فعاليتاست
 (1358)مطهری،  .اجتماعی و فردی

گانه با درجاتی در مجموعه پنجاصول بيان اين نکته نيز الزم است که اين 
 قابل تطبيق است. ،تعليمات اسالم

هايی ميان افراد توزيع شده و پرسشنامه مرکزيت مقياس دينی،برای سنجش 
سپس با وزن  ؛شودکنيد؟ از افراد پرسيده میشما خدا را ياد می کهاالتی مانند اينؤس

 گردد.محاسبه میرم جامعه و سپس درجه اعتقادی هر فرد ها، ن  دادن به جواب
وزنی که محاسب در  ؛ چونتوان کاستی هايی را مشاهده کردمی در اين روش،

 د بود.گذار خواهثيرأگيرد بر نتيجه نهايی تنظر می
اجرای اين روش در  که درجه صحت پاسخ فرد قابل ترديد است ،از طرف ديگر

پرسش  ،راهترين تواند صورت گيرد. سادهمختلف می هایتفضای مجازی به صور
 ،ها را تکميل کند. راه ديگراز طريق صفحات وب است که شخص بايد پرسشنامه

 شمارش و رهگيری صفحات و مطالبی است که يک شخص خاص در فضای
چند بار يک شخص مطالب قرآنی را  ؛مثال . به عنواننمايدمیمجازی دنبال 

 جستجو نموده است و مشابه آن.
بايد  ،گيردنزد افراد انجام می ی درجه اهميت مذهبهايی که براگيریدر اندازه

 .گذاردثير میأروی عملکرد افراد ت به اين امر مهم توجه داشت که فضای مجازی بر
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نمايش يک برنامه  آورده شوند،ها جزئی از اين فضا به حساب اگر رسانه ؛برای مثال
 استممکن  که دبينش مذهبی مخاطب گرد یتواند سبب ارتقاجذاب درباره مذهب می

 ،عمل آيده خواهی باگر بعد از اين نمايش نظر اما 1؛موقتی باشد ،اين ارتقا
 -معموالً  -مذهبی متمايل خواهد شد. نظام سلطه ینجی به سوی نوعی ارتقاسنظر

 نمايد. ها استفاده میثير قراردادن سنجشأاز اين روش برای تحت ت
نشان داده شد که يک برنامه  ،ودعمل آمده به جی که در روسيه بدر يک نظر سن

ذهبی متحول درصد از زندانيان تحت بررسی را از نظر م 79راديويی توانسته بود 
 (Balaklytskyi, 2013)نمايد. 

بايد در  رابر مخاطب  مجازیاثر متقابل فضای دهد اين مطلب نشان می
 .ها در نظر گرفتسنجش

ر مورد مندرجات در اينترنت ای داالتی پايهؤس -دهه قبل در -از طرف ديگر
 االت به شرح زير است:ؤاين س ؛ای برای اندازه گيری مذاهب گرديدمطرح شد که پايه

 است داده چه کسی آن را قرار ،است روی اينترنت قرار گرفته چه چيزی بر .1
 ؟است داده برای چه مقصودی آن را قرارو 

 اندی به آن مراجعه نمودهبه چه تعداد، اندچند نفر از اين منابع استفاده کرده .2
 اند؟  در چه راهی از آن استفاده کرده و

 (Dawson, 2000) روی افراد داشته است؟ ثيرات مذهبی برأچه ت .3

 های مذهبی قرار گيرد.های بررسی فعاليتتواند مبنايی برای ايجاد روشمی هاالؤساين 
 :که همراه خود دارد را بهاين شک  -به عنوان يک اشکال -مجازیفضای به طور کلی، 

 کند؟که ادعا میپشت يک سايت اينترنتی همان است  آيا شخص -

                                                           
 .7. مائده، 1
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هايی که واضح است که سايت، از ديدگاه يک نفر مسلمان ؛مثال به عنوان
 اما ؛اندوسيله نظام سلطه ايجاد شدهه کنند بگرايی را به نام اسالم تبليغ میافراط

و شده ها بسياری جذب اين سايت ، لذارای يک غير مسلمان اين واضح نيستب
که بدون آنحتی  ؛ کسانی کهاندشدهمبدل المللی جنايتکاران بينبه آن  متعاقب

 کنند.را تکفير میديگر مسلمانان ، دين را بدانند مبانی حقيقی
کيد بر اين  سؤاالت طرح شده،در مجموعه  اولال ؤس دارد که برای مطلب تأ

 ،کنندهی از نفرات که به سايت خاصی مراجعه میبررسی سطح دينی يک نفر يا گرو
 بايد ريشه آن سايت شناسايی شود. ابتدا

های سايت ،در اينترنت جستجو شود 1پوشش اسالمی عبارت اگر ؛برای مثال
 که -ميليون سايت گزارش شد ۵/6 ،2گوگلگر در جستجو -شوندبسياری معرفی می

کن است شخصی که به دنبال فلسفه و مم بودهتجاری نيز ها بسياری از اين سايت
 -توانها را نمیمراجعه به اين سايت بنابراين،ها هدايت شود. پوشش اسالمی است به آن

 يک فعاليت مذهبی به حساب آورد. -به طور قطعی
 ،کيد دارد. اگر قرار باشد بررسی آماری صورت گيردأروی کاربر ت ال دوم برؤس

ال اول مشخص ؤها مطابق سيی که وضعيت آنهاشمارش مراجعه کنندگان به سايت
ممکن  يیخطا نيزجا البته در اين ؛کندتعداد مراجعه کنندگان را مشخص می ،شده

 .است رخ دهد
ها به سايتی مراجعه کند اگر شخصی چند بار از طريق فيلترشکن ؛مثال به عنوان

نوان شخص متفاوت چند بار در آمار به ع ،ديناميک استفاده نمايد هایآی.پیو يا از 
از مطلب  -کاربر -ال مشکل در اين مرحله اين است کهؤوارد خواهد شد. س

 ؟ ای کرده استدريافت شده چه استفاده
                                                           
1. Islamic Clothing 

2. Google 
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توان از رهگيری ارجاعاتی که شخصی خاص در مقاالت علمی اين کار را می
يک شخص دعايی را از  -مثالً  -اگر ؛ اماپيگيری کرد ،در مقاله خود داده است

توان فهميد که اين شخص آيا دعا را حفظ کرده يا نه و يا چند بار رنت گرفته، نمیاينت
 جا است.مذهبی افراد در همين یعدم ناتوانی سنجش ارتقا که آن را قرائت نموده است

 فرمايند:می رسول اکرم
َما» ْعَماُل  ِإن 

َ
اتِبالنَّ  اْل  و اعمال همانا (211 :67ج، 1403 ،؛ )مجلسی«یَّ

 .است هوابست هانيت به انسان کارهای

معنی که عمل بايد بدين  ؛نيت است ،معيار اصلی سنجش اعمال بر اين اساس،
 دارای حسن فعلی رای حسن فاعلی باشد و هم از نظر فعلدا هم از نظر بعد فاعلی

 تر است.حسن فاعلی مهمالبته و باشد 
 :کن نيسته حضوری با او ممهسنجش نيت يک فرد در مواجاز طرف ديگر، 

های وب پنهان توان نيت فرد را هنگامی که در پس پردهگونه میپس چ -
 فهميد؟ ،است

جا مراد، انسان است که از روزنه همه چيز نزد خداوند آشکار است و اينالبته 
 خواهد نيت افراد را آشکار کند.اينترنت می

 هایفعاليتروی کاربر است. با جستجوی  بررسی عملکرد نهايی برنيز ال سوم ؤس
توان تصويری کلی از شخص مورد بررسی بعد از مراجعه به صفحات خاص می

 دست آورد.ه ب فضای مجازیهای مذهبی شخص در ثير آن در فعاليتأت
گيرند که نتيجه می ،به صفحات مذهبی بيشتر شد کاربراگر مراجعه  ؛برای مثال

 -شک و ترديد نيز البته جاثير در افزايش فعاليت مذهبی شخص داشته است. اينأت
اگر شخص يک عامل اطالعاتی باشد و بخواهد  ؛ چرا کهوجود دارد -چنانهم
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کند در فضای اطالعات سعی می ،خودش را در يک گروه مذهبی خاص وارد کند
 ،گيری افزايش فعاليت مذهبینتيجه؛ لذا ود را فعال در آن صفحات نشان دهدنيز خ

 درست نخواهد بود. 
بندی رفتارهای مذهبی و هايی که در اينترنت برای درجهبررسی ،لیبه صورت ک

دست دهد که ه تواند نتايج آماری بمی -تنها -گيرداعتقادات مذهبی انجام می
های مذهبی اشخاص را تواند اصل و اساس پايهها نسبی است و نمیصحت آن

 مشخص کند.
ر متفاوت با ده سال پيش اينترنت در حال حاض بيان اين نکته نيز الزم است که

های راه ،رسرعتهای پ  های هوشمند و رايانهبا گسترش گوشی ؛ چرا کهاست
گيری رفتار مذهبی و درجه ارتقا برای بررسی و اندازه انبيشتری در مقابل پژوهشگر

 وجود دارد.در افراد 
 هاآن ن افراد را به کمک گوشی هوشمندتوان مکامی -معموالً  -مثال به عنوان

 افزارها را با کمک دوربين روی رايانه و يا گوشی همراه با نرمتوان چهره آنيا می و يافت
؛ برداری نمايدتواند از رفتار فرد پردهها میاين سامانه یدو هر که تحليل کرد

ها را شناسايی نمايد. شناسايی تواند احساسات آنتحليل چهره افراد میکه  چنانهم
تکنيکی برای درک احساسات افراد از روی حاالت چهره و يز ن 1احساسات ديداری

که توانايی  2نظام کدگذاری عمل صورت و يا( Dawson, 2000)است  بدن
تواند به عنوان مکملی برای تحليلی و می حالت دارد 44شناسايی چهره را با 

قرآن  کاربریاگر  به اين صورت که( Pelachaud, 2012)؛ کار روده وضعيت ب
اين تحليل چهره او تخمين زد که  توان باکند، میه صورت برخط مطالعه میرا ب

 بر او داشته است.ثيری أچه ت ،قرائت
                                                           
1. Visual Emotion Recogntion (VER) 

2. Facial Action Coding System (FACS) 
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مسيری مشخص برای درک بهتر از افراد وجود دارد و آن حرکت از  بنابراين،
شخصيت مجازی به سمت شخصيت واقعی است. هنگامی که يک شخص فقط 

آيد تا میاو به دست اطالعات کمتری از د، کنک فرم نظرخواهی را تنظيم میي
؛ گيردبدر يک اردو تحت نظر قرار  و يايک مصاحبه حضور داشته باشد  که در زمانی

های گوشهباز هم ، داشته باشدوجود  نيزساله هنگامی که نظارت چند در عين حال،
پی  به آن نيزماند که حتی همسر و فرزندان او پنهانی از شخصيت افراد باقی می

تر سازی گستردهاين پنهان -در يک فضای مجازی -برند و به طريق باالترنمی
 خواهد بود.

 -جمع موازين -ميزان ،دهدمعيار مهمی که قرآن کريم برای سنجش به دست می
و هر چيزی است که با آن  شودگفته میدر لغت به وسيله سنجش اشيا ميزان است. 

 .که قول باشد يا فعل يا ترازوی متداولاين اعم از ؛شودوزن و سنجش انجام می
کاربرد واژه ميزان که  بار آمده است 7بار و موازين  9کلمه ميزان  کريم، در قرآن

 توان جای داد: میزير را در سه مقوله 
 1؛وسيله سنجش کاال و مبادالت مالی .1
 2؛هماهنگی و نظم در آفرينش .2
 3.تشريح قوانين الهی .3

و سوره شوری به معنی دين گرفته  17ا بر اساس آيه عالمه طباطبايی ميزان ر
دين است که کتاب  ،آن مراد از ميزان به قرينه ذيل آيه و آيات بعد ازمعتقد است: 

ها که عقايد و اعمال انسان انداز اين جهت دين را ميزان ناميده؛ مشتمل بر آن است
                                                           

 .85. ر. ک: هود، 1
 .7. ر. ک: رحمن، 2
 .25. ر. ک: حديد، 3
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ن سنجش، محاسبه و شود و در نتيجه روز قيامت بر طبق آوسيله آن سنجيده میه ب
توان می پس ميزان عبارت است از دين با اصول و فروعش و ؛شودجزا داده می

معنای وزن اعمال در قيامت را تطبيق اعمال بر حق دانست. افکار، اقوال و اعمال در 
 نيت است. ،نمايدها را وزين میچه وزن آنآن؛ اما شودطبق سنجش گذاشته می

چه آن ،و بحث خلوصکه بيان شد  «اتال بالنيعمألنما اإ»برحديث  بنا
و با نيت رضای الهی  پذيرفتنی است اعمال و اقوال و افکاری است که مطابق با حق

ولی  ،حتی اگر عملی آثار دنيايی فراوانی برای ديگران  داشته باشد؛ و خلوص باشد
 .يستقابل سنجش ن ،برای شخص عمل کننده اگر ويژگی نيت و خلوص را دارا نباشد

ا»توجه به آيه   با م 
َ
ْت  َمْن  َوأ یُنهُ  َخف  رسد از به نظر می( 103)مؤمنون،  1«َمَواِز

عمل صالح و خالص به درگاه الهی راهی ندارد، در نتيجه عدم سنخيت  آنجا که جز
 شود.خالص موجب به حساب نيامدن آن در قيامت میو عمل غير صالح 

ا ذات نامشخص و آميخته انسان هجشدر بررسی و سنکه اين نکته مهم ديگر
 :شودو به چند نمونه آن اشاره میآمده  که به عنوان شاهد مثال در قرآن کريم است

اَها » - ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها* َوَنْفس  َوَما َسو 
َ
( 7-8)شمس،  ؛«َفأ

 فجور و تقوا را به او اعالن کرد.که سامانش داد و سپس سوگند به نفس و آن

ْنَساَن َلِفي ُخْسر * َواْلَعْصِر » - ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا * ِإن  اْْلِ ِإال  ال 
ْبرِ  اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالص   به سوگند (1-3؛ )عصر، «الص 

 کارهای و گرويده که کسانی مگر، است زيان دستخوش انسان که عصر
 .اندکرده توصيه شکيبايی به و سفارش حق به را همديگر و کرده شايسته

                                                           
 .برآيد سبك هايشسنجيده که هر اما و. 1
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ِه َلَكُنودو ِإن  ا» - ْنَساَن ِلَربِّ  ؛«َوِإن ُه ِلُحبِّ اْلَخْیِر َلَشِدیدو  * ِإن ُه َعَلی َذِلَك َلَشِهیدو َو  * ْْلِ
 است ناسپاس سخت پروردگارش به نسبت انسان ( همانا6-8)عاديات، 

 .است مال شيفته تسخ او و است گواه نيك[ امر] اين بر خود او و

َرْت َعِلَمْت نَ » - خ 
َ
َمْت َوأ یِم  * ْفسو َما َقد  َك اْلَكِر بِّ َك ِبَر ْنَساُن َما َغر  َها اْْلِ یُّ

َ
 ؛«َیا أ

 ،بداند گذاشته بازپس و فرستاده پيش را چهآن نفسی هر( 5-6)انفطار، 
 .ساخت مغرور بزرگوارت پروردگار باره در را تو چيز چه !انسان ای

ْمَشاج  َنْبَتِلیِه َفَجَعْلَناهُ َسِمیًعا َبِصیًراِإن  » -
َ
ْنَساَن ِمْن ُنْطَفة  أ ا  * ا َخَلْقَنا اْْلِ ِإن 

ا َکُفوًرا ا َشاِکًرا َوِإم  ِبیَل ِإم   از را انسان ما( 2-3؛ )انسان، «َهَدْیَناهُ الس 
 قرار بينا و شنوا را او جهت بدين آزماييم، می را او و آفريديم مختلطی نطفه

 ناسپاس. يا گردد پذيرا و باشد شاکر خواه داديم نشان او به را راه ما داديم.

به نام  است انسان همه دليل بر وجود عنصری در که، اين آيات مبارکهنتيجه آن
يا  ترين شرايط، راه توبه و عفو را در پيش گيرد وکننده تواند در نااميداختيار که می

گوهر  ت بکشاند وانسان را به حضيض ذل ،ترين حاالتدهکنن در بهترين و اميدوار
 دين را از دست او  بربايد. 

 نمود؛ چرا کهآثار و نتايج اعمال و اقوال را در دنيا مشاهده  توانتنها میبنابراين، 
 کندمشاهدات او حکم می پروردگاری که 1؛با خدا است هاسنجش واقعی و نهايی آن
  .است هاو تنها شاهد درون انسان

                                                           
 .316حکمت  ،نهج البالغه. ر. ک: 1
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هيچ روشی در فضای مجازی در مجموع و با توجه به توضيحات بيان شده، 
اندازه بگيرد و تنها قادر به  -به طور کامل -دينی يک فرد را یتواند ارتقانمی

 دينی افراد خواهد بود.  ظواهر گيریاندازه

 گیرینتیجه
 پديده هر ها و تهديدهايی را مانندگسترش فضای مجازی واقعيتی است که فرصت

های مذهبی در حضور مبلغان دينی و گروه ؛ فضايی کهنمايدديگر در عالم ايجاد می
آموزش و ابالغ دين  توان از اين محيط و ابزار برایآن گسترش فراوان يافته و می

 استفاده کرد.
پذير است در ظواهر امکان -تنها -گيری نفوذ دين در افراداندازهاز طرف ديگر، 

 ،قعی درجه اعتقادات و اعمال تنها با ميزان که در قرآن کريم بيان شدهو سنجش وا
ينی اشخاص را اندازه د یتواند ارتقاهيچ وسيله مادی نمی ؛ لذاپذير استامکان
های موجود و روشهای موجود نيز تنها قادر به برآورد آماری از ظواهر فرم. پلتبگيرد

 .ندهستهای مذهبی و مراجعات به صفحات و سايت
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