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چكیده
سنجش از ديدگاه علوم رسمی نيازمند تعريف مجموعهای رياضی از معيارها ،روشهايی
برای عددیسازی آنها و مقايسه است .از طرف ديگر ،فضای مجازی مجموعهای از
اطالعات است که برخالف عقيده تحميل شده از غرب ،نه آزاد است و نه دسترسی آزاد به
آن وجود دارد؛ چرا که اگر از اينترنت تاريک گذشته و بحث را در فضای رسمی آن محدود
نمود ،دسترسی به اطالعات آن در کنترل نظام سلطه است .در اين ميان ،روشهای رسمی
که برای اندازهگيری سايتهای دينی استفاده میشود ،همانهايی است که برای سايتهای
ديگر در نظر گرفته شده ،مانند شمارش تعداد مراجعه به سايتها ،ميزان پستهای ارسال
شده ،ميزان ايميلهای رد و بدل شده و ميزان کلمات مذهبی جستجو شده که اين موارد از
ديدگاه علوم رسمی غربی است؛ در حالی که در دين اسالم و منبع اصيل آن -قرآن کريم-
مجموعههای اندازه گيری از نوع ديگری است؛ همچنان که معيارهای رسمی سنجش در
فضای مجازی نمیتواند درجه ايمان به غيب يک فرد را اندازه بگيرد.
بر اين اساس -در پژوهش حاضر -تالش شده روشهای مرسوم اندازه گيری در فضای
مجازی تبيين و نشان داده شود که مبانی اعتقادی و دينی با معيارهای مادی ،نامعين و غير
قابل اندازه گيری است؛ همچنين ،روشهايی برای تخمين درجه اعتقادی افراد از ديدگاه
اسالمی پيشنهاد شده است.
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مقدمه
ارزيابی بر اساس اندازهگيری است؛ بر اين اساس ،در ابتدا بايد مورد اندازهگيری
مشخص شود ،محدوده های تعريف آن مشخص شده و اگر کيفی است ،کمی گردد.
قرآن کريم چنين میآموزد:
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«ف َمن َی ْع َمل ِمثقال ذرة خ ْیرا َی َرهُ * َو َمن َی ْع َمل ِمثقال ذرة ش َّرا َی َرهُ»؛
(زلزال )7-8 ،پس هر که هموزن ذرهای نيکی کند[ ،نتيجه] آن را خواهد
ديد و هر که هموزن ذرهای بدی کند[ ،نتيجه] آن را خواهد ديد.
اين آيه چراغ راهی است برای کسانی که در زمينه فناوری سنجش به فعاليت
میپردازند؛ اين جا مسئله سنجش به دو مقوله عميق -خير و شر -پرداخته است.
از اين آيه چنين به نظر میرسد که حتی اين مفاهيم نيز قابليت عددی و کمی شدن
را دارد و اين کميتها از نظر رياضی در مبنای دو يعنی صفر و يک نيست؛ بلکه مقياس
خاکستری 1دارد و يک طيف يا دو طيف را در بر میگيرد ،يعنی ممکن است يک طرف
اين طيف خير و طرف ديگر آن شر باشد و يا دو طيف -همزمان -موجود باشد و نتيجه
آن ها صدور عمل باشد که از ديدگاه اين تحقيق ،کمی شدن اين کيفیها مهم است.
آموزش بعدی اين است که اين کميتها اندازهگيری و مشاهده میشود.
مشاهدهپذيری کم يت انتخاب شده از ديدگاه نظريههای سنجش و اندازهگيری و
حتی کنترل اتوماتيک آن شناخته و تعريف شده است که به زيبايی در اين آيات به
انسان متذکر میگردد.
نکته ديگر اينکه -در اين دو آيه -به سنجش دو کميت با هم تأ کيد شده است؛ به اين
معنی که به عنوان مثال ،اگر قرار است تعداد کار ايجاد شده در دورهای را اندازه گرفت،
بايد مکمل آن -شغلهای از دست رفته و بيکاران اضافه شده به جامعه -را نيز سنجيد.
1. Gray Scale
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سنجش ارتقای دینی
همانطور که بيان شد ،برای بررسی سنجش ارتقای دينی در يک جامعه از طريق
فضای مجازی 1الزم است -در ابتدا -موضوع مورد سنجش به صورت دقيق تعريف
شده ،حدود آن مشخص و مقياس کيفی برای کمی شدن آن تعيين شود و سپس
روشی برای سنجش آن -اگر موجود است -انتخاب و اگر نيست ،ابداع گردد تا
سنجش انجام شده و اين سنجش با ترازو و مقياسی بررسی شود.
سنجش دين در يک جامعه به صورت کلی و وجوه آن به صورت جزئی همواره
مورد بحث بوده و در دوهه اخير با گسترش اينترنت و فضای مجازی در جوامع،
سنجش آن در اين فضا از ديدگاه افراد مختلف اهميت فراوان يافته و روشهايی برای آن
در نظر گرفته شده است.
بسياری از اين روشها بر اساس سنجش علوم انسانی استوار گرديده است.
برای جمع آوری اطالعات در اينترنت پلتفرم های مختلفی ايجاد شده مانند پلتفرم
ای.آر.کی 2که بوسيله مرکز تحليل دادههای کاربردی اينترنتی 3ارائه شده است.
( )Claffy, 2016
در اينگونه پلتفرم ها اطالعات مختلف استفاده کنندهها را جمعآوری نموده و
سپس تناظراتی را بين متغيرهای مختلف در آنها برقرار مینمايند .به عنوان مثال؛ با
استفاده از مجموعه ای از کلماتی که در يک مذهب خاص به کار می رود و
درجه بندی جستجوی آنها به وسيله کاربران و فايل ها و صفحات دانلود شده حاوی
اين کلمات و تطابق آنها با آی.پی 4استفاده شده که ب يانگر گستره جغرافيايی کاربران
1. Cyber Space
2. ARK Platform
)3. Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA
4. IP
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استفاده کننده بوده ،نقشهای از وضعيت جغرافيايی آن مذهب به دست میآوردند؛
البته به شرطی که اين آی.پیها درست بوده و کاربر از وی.پی.ان 1و فيلترشکنها
استفاده نکرده باشد.
با مقايسه تعداد مراجعات در دورههای زمانی مختلف میتوان تخمينی از رشد
آن مذهب به عمل آورد؛ ولی آن رشدی نيست که در دين اسالم از رشد مذهبی
شناخته میشود؛ رشد مذهبی هر فرد امری درونی است ،در حالی که روشهای
جمع آوری اطالعات بر اساس برداشتهای آماری است.
در دهه های اخير محققان به بررسی گروههای مذهبی و حضور آنها در اينترنت
پرداختهاند که در اين رابطه اصطالح مذهب ديجيتالی 2مطرح شده است .تأثير
متقابل اين دو مقول ه در چهار موج يا به تعبير مقاله در چهار پرده يا مرحله مشاهده
شده است)Ref: Campbell and Vitullo, 2016( :
 .1توصيفی؛ بررسی میشود که گروه های مذهبی چگونه در فضای مجازی
توصيف میشوند و يا خود را توصيف میکنند.
 .2طبقه بندی؛ مشخصات اصلی جامعه مذهبی که بر طبق آن در فضای
مجازی عملی مینمايد ،تعيين میگردد .در اين مرحله ،عملکرد اعضای
اين جامعه در اين فضا طبقهبندی میشود.
 .3مطالعه حضور گروه های سنتی مذهبی در فضای مجازی؛ اين مطلب
آشکار می شود که عالوه بر اينکه گروههای برخط 3مذهبی حضور خود
را پررنگتر میکنند ،گروه های سنتی نيز وارد فضای مجازی شده و از
امکانات آن استفاده مینمايند.
1. VPN
2. Digital Religion
3. Online

امکان پذیری ارزیابی سطح ارتقای دینی در آموزشهای مجازی 59 /

 .4بررسی تأثير متقابل گروههای سنتی حضور يافته در فضای مجازی با گروههای
مجازی مذهبی؛ با اين ديدگاه ،يکی از روشهای پرکاربرد در جهت
شناسايی و درجهبندی ارتقای دينی يک مذهب خاص ،بررسی حجم
ترافيک اينترنتی مربوط به آن جامعه است؛ البته چنين برآوردی -تنها -از
ديدگاه آماری ممکن است صحيح باشد ،لذا بايد روشهای تصحيح برای
حذف مراجعات اتفاقی افراد و يا ديدگاههای کنجکاوانه در نظر گرفته شود.
به طور کلی ،برای کمی کردن درجه اهميت مذهب نزد افراد معياری به نام
مرکزيت مقياس دينی 1مطرح شده است .اين معيار بر اساس پنج عامل که بر اساس
تفکرات طراحان اين معيار وجوه مذهبی را در اشخاص تعيين میکند ،محاسبه
میگردد که اين پنج وجه به شرح زير است:
 .1عملکرد اجتماعی؛
 .2عملکرد شخصی؛
 .3عملکردهای مذهبی؛
 .4ايدئولوژی؛
 .۵عقالنيت)Huber and Odilo Huber, 2012( .
مقايسه اين پنج وجه با مجموعه تعليمات اسالمی -همچنان که شهيد مطهری
بيان نمودهاند -در خور توجه است:
 .1اصول عقايد؛ چيزهاي ی که وظيفه هر فرد ،کوشش و تالش در
تحصيل عقيده درباره آنهاست ،کاری که در اين زمينه بر عهده انسان
است از نوع تحقيقی و علمی است.
)1. Centrality of Religiosity Scale (CRS
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 .2اخالقيات؛ خصلتهاي ی که وظيفه يک فرد مسلمان اين است
که خويشتن را به آن خصلتها و خوبیها بيارايد و از اضداد آنها
خويشتن را دور نگه دارد ،وظيفه ا ی که در اين زمينه بر عهده انسان است
از نوع مراقبت نفس و خودسازی است.
 .3احکام؛ دستورهاي ی که مربوط به فعاليتهای خارجی و عينی انسان
است ،اعم از فعاليت های معاشی و معادی ،دنيوی و اخروی،
فردی و اجتماعی( .مطهری)1358 ،
بيان اين نکته نيز الزم است که اين اصول پنج گانه با درجاتی در مجموعه
تعليمات اسالم ،قابل تطبيق است.
برای سنجش مرکزيت مقياس دينی ،پرسشنامههايی ميان افراد توزيع شده و
سؤاالتی مانند اينکه شما خدا را ياد میکنيد؟ از افراد پرسيده میشود؛ سپس با وزن
دادن به جوابها ،ن رم جامعه و سپس درجه اعتقادی هر فرد محاسبه میگردد.
در اين روش ،می توان کاستی هايی را مشاهده کرد؛ چون وزنی که محاسب در
نظر میگيرد بر نتيجه نهايی تأثيرگذار خواهد بود.
از طرف ديگر ،درجه صحت پاسخ فرد قابل ترديد است که اجرای اين روش در
فضای مجازی به صورتهای مختلف میتواند صورت گيرد .سادهترين راه ،پرسش
از طريق صفحات وب است که شخص بايد پرسشنامهها را تکميل کند .راه ديگر،
شمارش و رهگيری صفحات و مطالبی است که يک شخص خاص در فضای
مجازی دنبال مینمايد .به عنوان مثال؛ چند بار يک شخص مطالب قرآنی را
جستجو نموده است و مشابه آن.
در اندازهگيریهايی که برای درجه اهميت مذهب نزد افراد انجام میگيرد ،بايد
به اين امر مهم توجه داشت که فضای مجازی بر روی عملکرد افراد تأثير میگذارد.
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برای مثال؛ اگر رسانه ها جزئی از اين فضا به حساب آورده شوند ،نمايش يک برنامه
جذاب درباره مذهب میتواند سبب ارتقای بينش مذهبی مخاطب گردد که ممکن است
اين ارتقا ،موقتی باشد؛ 1اما اگر بعد از اين نمايش نظرخواهی به عمل آيد،
ً
نظرسنجی به سوی نوعی ارتقای مذهبی متمايل خواهد شد .نظام سلطه -معموال-
از اين روش برای تحت تأثير قراردادن سنجشها استفاده مینمايد.
در يک نظر سنجی که در روسيه به عمل آمده بود ،نشان داده شد که يک برنامه
راديويی توانسته بود  79درصد از زندانيان تحت بررسی را از نظر مذهبی متحول
نمايد)Balaklytskyi, 2013( .
اين مطلب نشان میدهد اثر متقابل فضای مجازی بر مخاطب را بايد در
سنجشها در نظر گرفت.
از طرف ديگر -در دهه قبل -سؤاالتی پايهای د ر مورد مندرجات در اينترنت
مطرح شد که پايهای برای اندازه گيری مذاهب گرديد؛ اين سؤاالت به شرح زير است:
 .1چه چيزی بر روی اينترنت قرار گرفته است ،چه کسی آن را قرار داده است
و برای چه مقصودی آن را قرار داده است؟
 .2چند نفر از اين منابع استفاده کردهاند ،به چه تعدادی به آن مراجعه نمودهاند
و در چه راهی از آن استفاده کردهاند؟
 .3چه تأثيرات مذهبی بر روی افراد داشته است؟ ()Dawson, 2000
اين سؤالها میتواند مبنايی برای ايجاد روشهای بررسی فعاليتهای مذهبی قرار گيرد.
به طور کلی ،فضای مجازی -به عنوان يک اشکال -اين شک را به همراه خود دارد که:
 آيا شخص پشت يک سايت اينترنتی همان است که ادعا میکند؟ .1مائده.7 ،
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به عنوان مثال؛ از ديدگاه يک نفر مسلمان ،واضح است که سايتهايی که
افراط گرايی را به نام اسالم تبليغ میکنند به وسيله نظام سلطه ايجاد شدهاند؛ اما
ب رای يک غير مسلمان اين واضح نيست ،لذا بسياری جذب اين سايتها شده و
متعاقب آن به جنايتکاران بينالمللی مبدل شدهاند؛ کسانی که حتی بدون آنکه
مبانی حقيقی دين را بدانند ،مسلمانان ديگر را تکفير میکنند.
سؤال اول در مجموعه سؤاالت طرح شده ،بر اين مطلب تأکيد دارد که برای
بررسی سطح دينی يک نفر يا گروهی از نفرات که به سايت خاصی مراجعه میکنند،
ابتدا بايد ريشه آن سايت شناسايی شود.
برای مثال؛ اگر عبارت پوشش اسالمی 1در اينترنت جستجو شود ،سايتهای
بسياری معرفی میشوند -در جستجوگر گوگل 6/۵ ،2ميليون سايت گزارش شد -که
بسياری از اين سايتها نيز تجاری بوده و مم کن است شخصی که به دنبال فلسفه
پوشش اسالمی است به آنها هدايت شود .بنابراين ،مراجعه به اين سايتها را نمیتوان-
به طور قطعی -يک فعاليت مذهبی به حساب آورد.
سؤال دوم بر روی کاربر تأ کيد دارد .اگر قرار باشد بررسی آماری صورت گيرد،
شمارش مراجعه کنندگان به سايتهايی که وضعيت آنها مطابق سؤال اول مشخص
شده ،تعداد مراجعه کنندگان را مشخص میکند؛ البته در اينجا نيز خطايی ممکن
است رخ دهد.
به عنوان مثال؛ اگر شخصی چند بار از طريق فيلترشکنها به سايتی مراجعه کند
و يا از آی.پیهای ديناميک استفاده نمايد ،چند بار در آمار به عنوان شخص متفاوت
وارد خواهد شد .سؤال مشکل در اين مرحله اين است که -کاربر -از مطلب
دريافت شده چه استفادهای کرده است؟
1. Islamic Clothing
2. Google
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در مقاالت علمی اين کار را می توان از رهگيری ارجاعاتی که شخصی خاص
ً
در مقاله خود داده است ،پيگيری کرد؛ اما اگر -مثال -يک شخص دعايی را از
اينترنت گرفته ،نمی توان فهميد که اين شخص آيا دعا را حفظ کرده يا نه و يا چند بار
آن را قرائت نموده است که عدم ناتوانی سنجش ارتقای مذهبی افراد در همينجا است.
رسول اکرم میفرمايند:
ْ َ ْ ُ َّ
« ِإن َما اْلع َمال ِبالن َّیات»؛ (مجلسی ،1403 ،ج )211 :67همانا اعمال و
کارهای انسان به نيتها وابسته است.
بر اين اساس ،معيار اصلی سنجش اعمال ،نيت است؛ بدين معنی که عمل بايد
هم از نظر بعد فاعلی دا رای حسن فاعلی باشد و هم از نظر فعل دارای حسن فعلی
باشد و البته حسن فاعلی مهمتر است.
از طرف ديگر ،سنجش نيت يک فرد در مواجهه حضوری با او ممکن نيست:
 پس چگونه می توان نيت فرد را هنگامی که در پس پردههای وب پنهاناست ،فهميد؟
البته همه چيز نزد خداوند آشکار است و اين جا مراد ،انسان است که از روزنه
اينترنت می خواهد نيت افراد را آشکار کند.
سؤال سوم نيز بررسی عملکرد نهايی بر روی کاربر است .با جستجوی فعاليتهای
شخص مورد بررسی بعد از مراجعه به صفحات خاص میتوان تصويری کلی از
تأثير آن در فعاليتهای مذهبی شخص در فضای مجازی به دست آورد.
برای مثال؛ اگر مراجعه کاربر به صفحات مذهبی بيشتر شد ،نتيجه میگيرند که
تأ ثير در افزايش فعاليت مذهبی شخص داشته است .اينجا نيز البته شک و ترديد-
همچنان -وجود دارد؛ چرا که اگر شخص يک عامل اطالعاتی باشد و بخواهد
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خودش را در يک گروه مذهبی خاص وارد کند ،سعی میکند در فضای اطالعات
نيز خ ود را فعال در آن صفحات نشان دهد؛ لذا نتيجه گيری افزايش فعاليت مذهبی،
درست نخواهد بود.
به صورت کلی ،بررسی هايی که در اينترنت برای درجهبندی رفتارهای مذهبی و
اعتقادات مذهبی انجام میگيرد -تنها -می تواند نتايج آماری به دست دهد که
صحت آنها نسبی است و نمی تواند اصل و اساس پايههای مذهبی اشخاص را
مشخص کند.
بيان اين نکته نيز الزم است که اينترنت در حال حاض ر متفاوت با ده سال پيش
است؛ چرا که با گسترش گوشیهای هوشمند و رايانههای پرسرعت ،راههای
بيشتری در مقابل پژوهشگران برای بررسی و اندازهگيری رفتار مذهبی و درجه ارتقا
در افراد وجود دارد.
ً
به عنوان مثال -معموال -میتوان مکا ن افراد را به کمک گوشی هوشمند آنها
يافت و يا میتوان چهره آنها را با کمک دوربين روی رايانه و يا گوشی همراه با نرمافزار
تحليل کرد که هر دوی اين سامانهها می تواند از رفتار فرد پردهبرداری نمايد ؛
هم چنان که تحليل چهره افراد میتواند احساسات آن ها را شناسايی نمايد .شناسايی
احساسات ديداری 1نيز تکنيکی برای درک احساسات افراد از روی حاالت چهره و
بدن است ( )Dawson, 2000و يا نظام کدگذاری عمل صورت 2که توانايی
شناسايی چهره را با  44حالت دارد و می تواند به عنوان مکملی برای تحليلی
وضعيت به کار رود؛ ( )Pelachaud, 2012به اين صورت که اگر کاربری قرآن
را به صورت برخط مطالعه میکند ،میتوان با تحليل چهره او تخمين زد که اين
قرائت ،چه تأثيری بر او داشته است.
)1. Visual Emotion Recogntion (VER
)2. Facial Action Coding System (FACS
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بنابراين ،مسيری مشخص برای درک بهتر از افراد وجود دارد و آن حرکت از
شخصيت مجازی به سمت شخصيت واقعی است .هنگامی که يک شخص فقط
ي ک فرم نظرخواهی را تنظيم میکند ،اطالعات کمتری از او به دست میآيد تا
زمانی که در يک مصاحبه حضور داشته باشد و يا در يک اردو تحت نظر قرار بگيرد؛
در عين حال ،هنگامی که نظارت چندساله نيز وجود داشته باشد ،باز هم گوشههای
پنهانی از شخصيت افراد باقی می ماند که حتی همسر و فرزندان او نيز به آن پی
نمیبرند و به طريق باالتر -در يک فضای مجازی -اين پنهانسازی گستردهتر
خواهد بود.
معيار مهمی که قرآن کريم برای سنجش به دست میدهد ،ميزان -جمع موازين-
است .ميزان در لغت به وسيله سنجش اشيا گفته میشود و هر چيزی است که با آن
وزن و سنجش انجام میشود؛ اعم از اين که قول باشد يا فعل يا ترازوی متداول.
در قرآن کريم ،کلمه ميزان  9بار و موازين  7بار آمده است که کاربرد واژه ميزان
را در سه مقوله زير میتوان جای داد:
.1

وسيله سنجش کاال و مبادالت مالی؛1

.2

هماهنگی و نظم در آفرينش؛2

.3

تشريح قوانين الهی3.

عالمه طباطبايی ميزان را بر اساس آيه  17سوره شوری به معنی دين گرفته و
معتقد است :مراد از ميزان به قرينه ذيل آيه و آيات بعد از آن ،دين است که کتاب
مشتمل بر آن است؛ از اين جهت دين را ميزان ناميدهاند که عقايد و اعمال انسانها
 .1ر .ک :هود.85 ،
 . 2ر .ک :رحمن.7 ،
 .3ر .ک :حديد.25 ،
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به وسيله آن سنجيده می شود و در نتيجه روز قيامت بر طبق آ ن سنجش ،محاسبه و
جزا داده میشود؛ پس ميزان عبارت است از دين با اصول و فروعش و میتوان
معنای وزن اعمال در قيامت را تطبيق اعمال بر حق دانست .افکار ،اقوال و اعمال در
طبق سنجش گذاشته میشود؛ اما آنچه وزن آنها را وزين مینمايد ،نيت است.
بنا برحديث «إنما األعمال بالنيات» که بيان شد و بحث خلوص ،آنچه
پذيرفتنی است اعمال و اقوال و افکاری است که مطابق با حق و با نيت رضای الهی
و خلوص باشد؛ حتی اگر عملی آثار دنيايی فراوانی برای ديگران داشته باشد ،ولی
برای شخص عمل کننده اگر ويژگی نيت و خلوص را دارا نباشد ،قابل سنجش نيست.
َ
َ ْ
ُ
با توجه به آيه « َوأما َم ْن خفت َم َو ِاز ین ُه»( 1مؤمنون )103 ،به نظر میرسد از
آنجا که جز عمل صالح و خالص به درگاه الهی راهی ندارد ،در نتيجه عدم سنخيت
عمل غير صالح و خالص موجب به حساب نيامدن آن در قيامت میشود.
نکته مهم ديگر اينکه در بررسی و سنجشه ا ذات نامشخص و آميخته انسان
است که به عنوان شاهد مثال در قرآن کريم آمده و به چند نمونه آن اشاره میشود:
َْ
َ ََْ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ
َ
ورها َوتق َواها»؛ (شمس)7-8 ،
 « َونفس َو َما َسواها * فألهمها فجسوگند به نفس و آنکه سامانش داد و سپس فجور و تقوا را به او اعالن کرد.
َ ُ
ْ ْ َ َ
ْ
ُ
َ َُ
آمنوا َوع ِملوا
 « َوال َع ْصر * ِإن ِاْلن َسان ل ِفي خ ْسر * ِإال ال ِذینِ
اص ْوا ب ْال َح ِّق َو َت َو َ
الصال َحات َو َت َو َ
اص ْوا ِبالص ْبر»؛ (عصر )1-3 ،سوگند به
ِ ِ
ِ
ِ
عصر که انسان دستخوش زيان است ،مگر کسانی که گرويده و کارهای
شايسته کرده و همديگر را به حق سفارش و به شکيبايی توصيه کردهاند.

 .1و اما هر که سنجيدههايش سبك برآيد.
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َْ ََ و
ََ َ َ ََ و
 «إن ا ْْل ْن َس َان ل َر ِّبه َل َك ُن وود * َو ِإن ُه علی ذ ِلك لش ِهید * َو ِإن ُه ِل ُح ِّب الخ ْیر لش ِدید»؛
ِ ِ
ِ ِ
ِ
(عاديات )6-8 ،همانا انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است
و او خود بر اين [امر] نيك گواه است و او سخت شيفته مال است.
َ ْ َْ
َ ْ ْ ُ َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ ْ
 «ع ِل َمت نف وس َما قد َمت َوأخ َرت * َیا أ ُّی َها ِاْلن َسان َما غرك ِب َر ِّبك الكر ِیم»؛ِ
(انفطار )5-6 ،هر نفسی آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته بداند،
ای انسان! چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخت.
ُْ َ َ َ َ
َ َْ َ ْ ْ َ
َ َْ
 « ِإنا خلقنا ِاْلن َسان ِم ْن نطفة أ ْمشاج ن ْب َت ِل ِیه ف َج َعلناهُ َس ِم ًیعا َب ِص ًیرا * ِإناَ
َ َ َْ
یل إما َشاک ًرا َو إما َک ُف ً
ورا»؛ (انسان )2-3 ،ما انسان را از
ِ ِ
هدیناهُ الس ِب ِ
نطفه مختلطی آفريديم و او را می آزماييم ،بدين جهت او را شنوا و بينا قرار
داديم .ما راه را به او نشان داديم خواه شاکر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس.
نتيجه آنکه ،اين آيات مبارکه همه دليل بر وجود عنصری در انسان است به نام
اختيار که میتواند در نااميد کننده ترين شرايط ،راه توبه و عفو را در پيش گيرد و يا
در بهترين و اميدوار کنندهترين حاالت ،انسان را به حضيض ذلت بکشاند و گوهر
دين را از دست او بربايد.
بنابراين ،تنها میتوان آثار و نتايج اعمال و اقوال را در دنيا مشاهده نمود؛ چرا که
سنجش واقعی و نهايی آنها با خدا است؛ 1پروردگاری که مشاهدات او حکم میکند
و تنها شاهد درون انسانها است.

 .1ر .ک :نهج البالغه ،حکمت .316
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در مجموع و با توجه به توضيحات بيان شده ،هيچ روشی در فضای مجازی
نمی تواند ارتقای دينی يک فرد را -به طور کامل -اندازه بگيرد و تنها قادر به
اندازهگيری ظواهر دينی افراد خواهد بود.

نتیجهگیری
گسترش فضای مجازی واقعيتی است که فرصت ها و تهديدهايی را مانند هر پديده
ديگر در عالم ايجاد مینمايد؛ فضايی که حضور مبلغان دينی و گروههای مذهبی در
آن گسترش فراوان يافته و می توان از اين محيط و ابزار برای آموزش و ابالغ دين
استفاده کرد.
از طرف ديگر ،اندازهگيری نفوذ دين در افراد -تنها -در ظواهر امکانپذير است
و سنجش وا قعی درجه اعتقادات و اعمال تنها با ميزان که در قرآن کريم بيان شده،
امکانپذير است؛ لذا هيچ وسيله مادی نمیتواند ارتقای دينی اشخاص را اندازه
بگيرد .پلتفرم های موجود و روشهای موجود نيز تنها قادر به برآورد آماری از ظواهر
و مراجعات به صفحات و سايتهای مذهبی هستند.
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