
 

 دینی تربیت از وریبهره و گیریشکل در مجازی فضای توانایی سنجیامکان
 1)ايران( مهدی سعيدی: نویسنده

 15/05/1396: پذیرش                           08/02/1396: دریافت

 چکیده
ارتباطاتی و  با ظهور و گسترش صنعت ارتباطات و در راستای آن اينترنت به عنوان شبکه

 چونتوان با عناوينی همزندگی به وجود آمد که می اطالعاتی جهانی، فضای جديدی در عرصه
ت و منفی فضای دوم يا فضای مجازی از آن ياد کرد؛ فضايی که استفاده از آن دارای ابعاد مثب

سنجی توانايی فضای مجازی در ايجاد و مبانی نظری اين پژوهش که با هدف امکان است.
 سازیگيری از پارادايم دوفضايی شدن و مفهوموری از تربيت دينی انجام شده است، بهرهبهره

نيز در سنت  پژوهش روش های تربيت دينی است.ازی و مؤلفهتفاوت خصايص فضای مج
 یاکتابخانه و با نگاه نقادانه است که به صورت یتحليل -یتوصيف نوع فی، ازهای کيپژوهش

 هایيافته .است مرتبط آثار مجموعه از یبردارها نيز فيشداده یگردآور ابزار انجام شده است؛
انسان برای  ، مصداقی برای اين است که«خودت را بشناس» دهد جملهپژوهش نشان می

و سپس از الزم است ابتدا معنای صحيحی از خود  -ه تربيت دينیبه ويژ -ورود به تربيت
 ديگران داشته باشد؛ بر اين اساس سريع شدن فضا، فراگيری، قابليت دسترسی دائم،

ای بودن از فرامکانی، فرازمانی، جهانی بودن، سيال بودن، تشديد شدن واقعيت و چندرسانه
جهان دوم، زندگی دوفضايی معاصر و نيز جمله فرامتغيرهای اين فضا هستند که زندگی در 

که مشکل عدم وجود هويت اصيل و نتيجه آن منابع هويتی افراد را تحت تأثير قرار داده است.
ای غير از بخش نبوده و نتيجهدر دنيای مجازی نتيجه های دينیعامل با سرازير شدن آموزش

تربيت دينی با  تيابی به هستهنداشته است؛ لذا دس گرايیگرايی و صورتدستيابی به قشری
 نشينی از نوع التقاطی است.و هم نيای مجازی سازگاری چندانی نداردهای دمؤلفه

 دينی، دنيای دوفضايی، فضای مجازی: تربيت واژگان کلیدی
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 مقدمه
 ها ملموس بودکردند و ارتباطات بين آنها در دنيايی واقعی زندگی میروزگاری انسان

ترين اما اکنون مهم ؛کردنداط داشتند که در يک مکان زندگی میو با کسانی ارتب
سازد، رقابتی شدن دنيای جهان را می آينده اتتغيير تغيير دنيای معاصر که شالوده

 واقعی و مجازی است. 
زمان واقعی داشتن، محبوس  هايی مانند مکان داشتن،دنيای واقعی با ويژگی

مکانی، شود. دنيای مجازی با بیی متمايز میبودن و طبيعی بودن از دنيای مجاز
 زمان مجازی، دستيابی سريع به آخرين اطالعات، تکثر داشتن و همزمانی از دنيای واقعی

واسطه و  ترين تغيير دنيای مجازی اين است که روابط انسانی باشود. مهمجدا می
 از راه دور جايگزين روابط انسانی چهره به چهره شده است.

ان به توبرای نمونه می ؛های قدرتمند، پيامدهای اجتماعی عميقی دارندفناوری
و عصر صنعتی بر تاريخ تحوالت جهان اشاره  تأثيرات کشاورزی، صنعت چاپ

چنان که آن ؛از اين امر مستثنی نيستنيز فناوری اطالعات و ارتباطات  ،نمود
 کنند:( اشاره می1995) 1راجرسون و باينوم

 ؛پذيرترين فناوری عرضه شده استی، تاکنون قدرتمندترين و انعطافافناوری رايانه
و  چون مکان و کيفيت کاردهد، همبه اين دليل که رايانه هر چيزی را تغيير می

 آوری،های بهداشتی، اوقات فراغت، رزمگيری، مراقبت، خريد تغذيه، رأیآموزش
 (338 :1396وری، )به نقل از: رادفر و ن .ورزی رادوستيابی و حتی عشق

بلکه اين  ؛فناورانه نيست -صرفاً  -از اين رو گسترش انقالب اطالعات، انقالبی
 های زندگی کشانده است.دار خود را به تمام جنبهنقاب و نقابهای بیتحول، سايه

فضای مجازی يکی از موضوعات راهبردی و استراتژيک جهان امروز است که 
 . استزترين مسائل جهان امروز مطرح روترين و بهبه عنوان پرچالش

                                                           
1. Rogerson and Bynum 
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برای متخصصان و دانشمندان و پژوهشگران بستری مناسب  -امروزه -اينترنت
و از  گذاشتهتا اطالعات علمی در سطح جهان را به اشتراک  فراهم کرده است

اما اکثريت افراد جامعه  ؛برداری نمايندورد و نتايج تحقيقات يکديگر بهرهادست
است؛ فراغتی و سرگرمی  کنند، استفادهای که از اينترنت میستفادهبشری بيشترين ا

های اجتماعی نوظهور امکانی است که کاربران اينترنت را سرگرمی در شبکه لذا
 کند. مشغول می به خود

تا جايی  فضای سايبر مرز جديدی در ارتباطات ايجاد کرده استدر اين ميان، 
دهند و کارهايی انجام می نموده،ی ايجاد هايمردم در آن دوستی و دشمنی که

 .کنندطرح نمی -هرگز -که در دنيای واقعی و رودرروگويند چيزهايی می
(Stefanescu and Others, 2007) 

روز را درگير اين توان يافت که ساعتی از زمان شبانهامروزه کمتر انسانی را می
آن قرار نگيرد. در هر حال،  آور نباشد و رفتار و افکارش تحت تأثيردنيای شگفت
ها ها ، آسيبقلمروی وسيع، بديع و بکر است که فرصت -سايبری -فضای مجازی

  هايی دارد.و محدوديت

 مسئلهاهمیت 
شوند، با رشد روزافزون اينترنت و افزايش شمار کاربرانی که به اينترنت متصل می

 جتناب ناپذير است.ماعی کاربران الزوم بررسی تأثير اينترنت بر زندگی اجت
از  یای که در درون خود دنياياينترنت به عنوان يک وسيله ارتباطی چندرسانه

.. را .لفن واطالعات را جای داده و چندين رسانه مانند تلويزيون، وسايل چاپی، ت
ای برای کاربران فراهم کرده شرايط پيچيدهو در درون خود ادغام کرده، خصوصيات 

 تواند بر کاربران خود تأثير بگذارد.هر ميزانی از مصرف می به نحوی که با ؛است
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جوانان و تغيرات فرهنگی، عمری به درازای تاريخ  نگرانی دربارهاز طرف ديگر، 
وامع بوده ای مهم در سطح جبشری دارد و هنجارگريزی جوانان، هميشه مسئله

 (11: 1388، قاسمیو شاه )ربيعی. است
اينترنت با توجه به نوع  -خدمات ارتباطی و آموزشی -های مثبترغم جنبهعلی

تکامل  ،استفاده کنترل نشده از رايانه؛ لذا های منفی نيز هستدارای جنبه استفاده آن
 دهد.جوان را در معرض خطر قرار میجوان و نوفيزيکی و رشد روانی و اجتماعی 

 تا جايی که رده استای در ساختار زندگی پيدا کاينترنت جايگاه ويژهبر اين اساس، 
 تواند بر روابط اجتماعی و خانوادگیبر است، میکه فعاليتی زمانبه علت اين آناستفاده از 

 (1383جوادی، ). دهدثير بگذارد و حتی آن را کاهش تأ و مدت تعامل فرد با خانواده
 معتقد است: 1استون

سه با تعامل ين در مقاييای با پهنای باند پافضای مجازی به عنوان رسانه
چهره به چهره، فرصت بيشتری برای دخيل کردن فرايندهای تفسير، تخيل 

 آورد. و آرزوهای طرفين تعامل در گفتگو، فراهم می

 عتقد است:منيز  2ميلر
های تعامل را با آداب و رسومی وبچارتباطات الکترونيکی دامنه جديدی از چار

ی واقعی و يا امالت دنيااز تع -آشکارا -هر چندکند که مخصوص وضع می
های جديدی در راه ارائه و نماياندن شلها و چااما فرصت ؛حضور فيزيکی فقيرند

 (129: 1385و خطيبی،  ذکايیر. ک: ) .کنندخود در دنيای کنونی فراهم می

 توانمجازی، می های حوزهفناوری با توجه به سرعت روزافزون پيشرفت در عرصه
 لذا ؛ها گردداينترنت جايگزين روايط واقعی انسان -يجبه تدر -بينی کردپيش

 تواند حائز اهميت باشد. ها در اين زمينه میشناخت آسيب

                                                           
1. Stone 
2. Miller 
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فقيت وم در مسير مهمهای از الزام ضای مجازیتبارشناسی فبر اين اساس، 
ايجاد اين درک، امکان مديريت ادراک و  واسطه به که استتحقيق در اين فضا 

ای و پيشرفت سريع، لحظه چنان که؛ همپذير خواهد بودمکانترسيم راهبرد ا
های بر لزوم مطالعات گسترده و پژوهش آور تکنولوژی و دنيای ارتباطاتحيرت

 نگر در اين زمينه افزوده است.آينده

 سؤال پژوهش
 1مدرنوردهای عصر پستادنيای جديدی است که از ره، اينترنت و فضای مجازی

 نمايد. يکم تحميل می و ر زندگی بشر قرن بيستکه الزاماتی ب است
های چشمگير شايد بشر امروزی، بيش از هر زمان ديگری بايد منتظر پيشرفت

 ؛ها، همگونی و مطابقت بدهدعلم و تکنولوژی باشد و خود را با پيامدهای حاصل از آن
 :کهل توجه اينقاب اما نکته ،کندچرا که تحوالتی را در زندگی دنيای واقعی ايجاد می

در تمام  های جديدهای اين فناوریها و مفروضهتوان از تمام مؤلفهآيا می
 رد؟بهره ب های زندگیجنبه

توانايی گريز از فناوری مجازی و  کسی رسد در دنيای امروز،به نظر می
های تنومند اين فناوری، درون و برون دنيای که ساقه چرا ندارد؛متعلقات آن را 

 :اما ؛را محاصره کرده است انسان
و به  فضای مجازی به آن اعتماد کردهای توان با توجه به ويژگیمیآيا  -

 عنوان ابزاری برای برخورداری افراد جامعه از تربيت دينی استفاده کرد؟ 
های سودمند است، تا چه اندازه در مبنايی برای آموزشفضای مجازی اگر  -

 تواند مؤثر و مفيد واقع شود؟پيشبرد اهداف تربيت دينی اصيل، می

                                                           
1. Post-Modernism 
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 فضای مجازی
و انواع محتواها ی های ارتباطفرد است؛ زيرا انواع شيوه به ای منحصراينترنت رسانه
فضای مجازی به عنوان يک در اين ميان واحد فراهم شده است.  در يک رسانه

اطالعات کند که بتوانند جهانشمول، امکان و فرصتی برای کاربران فراهم می پديده
 به دست آورند. ،دنخواهو خدمات مورد نياز خود را هر کجا و در هر زمان و به ميزانی که می

 مثلو با اصطالحاتی  استدنيای مجازی شامل اينترنت و شبکه وسيع جهانی 
 جامعه مجازی و فضای مجازی مترادف است. 

که اول آن توان دو وضعيت را برای اين پديده در نظر گرفت:میبه طور کلی، 
که دنيای مجازی دنيای مجازی در کنار دنيای واقعی موجوديت پيدا کرده و دوم اين

با سرعتی باورنکردنی به دنيای واقعی نفوذ کرده و در حال گسست و تغيير تمام 
 بب از خودبيگانگی افراد شده است.ای که لذت اين دنيا سگونهبه است؛های آن جنبه

 گويد:می در اين ارتباط -يلسوف و منتقد اسلوونيايیف -(1996) اسالوی ژيژک
ت ما را برای آرزو کردن و ترين ساختار ظرفيتکنولوژی مجازی ساده

 (Zizek, 1996: 195) .پاشيده و متحول خواهد کرداز هم خواستن

 که وافر همراه است ورود افراد به دنيای مجازی با يک ترس، شيدايی و عالقه
ور دنيای مجازی، آدن منابع اطالعاتی و تفريحی سودز بيکران بواين شيدايی ناشی ا

 . استدسترسی مجازی به اين منابع و احساس کنترل و قدرت تعاملی 
در است تقديس دنيای تکنولوژی ديجيتالی قا دنيای مجازی به عنوان يک پديده

؛ و خود به عنوان يک واقعيت مقدس جانشين آن شودساخته ن جدا آواقعی را از 
(Elull, 1990)  چرا که چنين تقديسی به نظر الول مفيد بودن تکنولوزی در زمينه

کنندگان دنيای مجازی اين شيدايی، اما برای بيشتر مصرف ،هاستفعاليت انسان
  کند.های آن را ناچيز جلوه داده يا از ديد افراد پنهان میعد وحشت آن را مستور کرده و زيانب  
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 یواقع جهان دو با مخاطبان که کرده ايجاد رای پارادايم -عمدتاً  -یمجاز یفضا
 یمجاز شدن یجهان جريان يك بر وجود کيدأت پارادايم اين در. اندهشد رو به رو یمجاز و

 (142-147: 1388، ی)عامل .است یواقع جهان در شدنی جهان جريان کنار در
ن و فضای های اخالقی پيرامون آو آزاد فضای مجازی، هراس محتوای باز

هايی بسياری در خصوص اين رسانه ارتباط بدون محدوديت آن سبب شده نگرانی
که مطرح شود، بدون اين ايران در محافل حکومتی، مذهبی و سنتی جامعه

 مستندات پژوهش مکفی در اين زمينه وجود داشته باشد.
گاهانه انسانخصائصی دارند که  فضای مجازی و تربيت دينی ر ترا به درک آ

 که: توان دريافتمی هانمايد. با بررسی اين ويژگیهدايت می
تواند محيطی برای شناخت، ايجاد احساس و الزام آيا فضای مجازی می

 به عمل در تربيت دينی باشد؟ 

 های روانشناختی فضای مجازیویژگی
 کاهش احساسات .1

اقد احساسی ف ،که اغلب ارتباطات در اين فضا به صورت نوشتاری استبه دليل اين
جانبه، الگو و رفتار وی، درک و تفهم دو است که در فضای واقعی از طريق مشاهده

 آيد.دست میه شناخت حاالت چهره و... ب
 ،نبود احساسات ؛ لذارود، کيفيت و اهميت آن استچه در اين ارتباطات از دست میآن

تواند به همراه می ،تواند برای انسانی که سراسر عشق محبت استمشکالت فراوانی می
 خود در آن دميده است. داوند از روح ملکوتی و عاشقانهخ داشته باشد؛ به ويژه انسانی که

 :، دانشمند سوئيسی1پستالوتسی به گفته
 گر عشق و خدا نباشد، انسان چيست؟و ا خداستعشق، انسان بی دونب

                                                           
1. Johann Heinrich Pestalozzi 
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 شود که:بر اين اساس، اين پرسش طرح می
يت هافضايی که انساندر   یهای فريبنده و حتی گاهدر آن با هو

منظور زيبا و  کنند که گاهی بهو کلماتی را تايپ می گذاشتهچندگانه پا 
توان جايی برای شناخت از روی میآيا بهتر جلوه دادن خودشان است، 

 بصيرت باز کرد؟

 گراییمتن .2
 نفوذ دممر زندگی گوناگون ابعاد در -سرعت به -کاند عمر رغمعلیفضای مجازی 

 های اجتماعیگروه از و مختلف سنين در بسياری مردم کرده است؛ به نحوی که
 اين واقعی، از دنيای در دور هایفاصله از و آمده هم گرد مجازی فضای در متفاوت

 .کنندمی برقرار ارتباط هم با طريق
؛ است يافته اينترنت افزايش طريق از ديگران با ارتباطی هایروش امروزه

 برای هايی روش ...و هابازی ها،پايگاهوب ها،رومچت ،2کوتاه هایپيام ،1يانامهرا
 اند. شده اجتماعی روابط حفظ و گسترش

 و کنندیم استفاده اينترنت از دنيا سراسر در ميليون نفر 400 به نزديک روزانه
 شايداست.  ديگران با اجتماعی ارتباطبرقراری اينترنت اصلی کاربردهای از يکی
 استوار متن بر مجازی در فضای ارتباط که است آن اينترنتی هایطارتبا اصلی عيب
 .است بهرهبی رو رو در هایتعامل در شنيداری و بصری هاینشانه از و است

 پذیری هویتیانعطاف .3
 هایتوانند بازنمايیای میافراد در فضای مجازی به دليل نبود راهنماهای چهره

 ارائه دهند. متفاوتی از خود

                                                           
1. E-Mail 
2. SMS 
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یم .4  هاواسازی حر
 شوداين امکان داده می و شوندهای دنيای واقعی شکسته میدر دنيای مجازی ساخت

شنيده جا هايی را که همهو گفتارها و نقل يافتتا به حوزه خصوصی ديگران راه 
 .نمودو يا حتی بيان  شنيدجا ، آنشوندنمی

 اختالط اجتماعی .5
 و با هر زبانی زمين در هر مکانی با افراد کره جود دارد کهودر فضای مجازی اين امکان 

از نوع ديالوگی نباشد، بلکه عضو  -الزاماً  -توانداين ارتباط مینمود؛ ارتباط برقرار 
نوشته، تصوير  و يا يک فيلم خاص بودن و يا رأی دادن به يک  -1مپينک -يک گروه

 .«پسنديدم»در قالب کلمات  ،باشد
احساس و عاطفه،  ، دنيایآيد، دنيای مجازیها بر میمؤلفهاز که گونه آن

 هايیمشخصه نيست؛های متمايز و مشخص، زمان و مکان معين ها و هويتشخصيت
 الزم هستند. -مشخص و هدفمند ،عامل تربيت دينی ويژهبه  -برای تربيت که

 زمان در دنیای واقعی و مجازی
زمان است.  ی و جهان مجازی، مؤلفههايی مشترک ميان دنيای واقعيکی از جنبه

 ابدی را به آن عرضه داشته است. ماندگاری و تقريباً  جهان دوم با خصوصيات ذاتی خود، جنبه
تواند بر منابع هويتی افراد در ادامه به بحث بيشتر در اين مورد و تأثيراتی که می

 .شودرداخته میپتربيت دينی دارد،  گسترده آن، پيامدهايی که بر عرصه و در پی
 :است برخوردار مهم خصوصيت سه از یمجاز زمانبه طور کلی، 

 زمان ینسب ابدیت .1
 برخوردار یحيات دائم خصيصه از بلکه ؛حيات نيست و مرگ موضوع یمجاز زمان
  .مطرح استزمان  انباشت و تراکم ینوع به و است

                                                           
1. Campaign 
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 در -دليل ينهم به ؛شودیم متراکم و توليدات انباشته یتمام یمجاز یفضا در
 يك از کار و توليد و صفحات شودیم متراکم یبشر یهاتجربه همه - جهان اين

چون ، است ینسب یماندگار اين ؛است برخوردار یابد ینسب طور بهی ماندگار
 جهان که ی بستگی داردفيزيک یجهان و یاطالعات منابعی ماندگار به آن موجوديت

 انباشت منابع و یفيزيک جهان وجود فرض با یيعن ؛دارد تعلق آن بهی مجاز
ل مقاب در یزندگ -یزندگ قابليت از و است ماندگار جهان اين در زمان اطالعات،

 است. برخوردار یزندگ -مرگ
 با و است حيات برخوردار و مرگ فرايند ازی فيزيک جهان در زمانبه طور کلی، 

يابد؛ می معنا هآيند و حال گذشته،؛ لذا شودیم خلق جديد حيات لحظه، يك مرگ
 یجا به را یجديد روند یبه نوع و کندیم دگرگون را روند اين منطق یمجاز زماناما 
 .شودیم« حاضر جا همه زمان» به تعبير آن از که گذاردمی

 )تراکم هندسی( زمان یافق و یحضور عمود .2
 زمان، بودن و ديجيتال یمجاز زمان یهندس قابليت انعطاف دليل به جهان اين در زمان

 منطق، همين اساس بر؛ است زمان برخوردار متکثر يدتول و یمرکز غير خصيصه يك از
 اند.، شکل گرفتهر استشه تاريخ هزاره يك محصول که یمجاز متراکم یشهرها

 زمان  و فضا شدن یمرکز غیر .3
 صورت به یمجاز کره خورشيد که است شده موجب یمجاز زمان یهاظرفيت

 اين و بتابد یدائم صورت به یمجاز کره در حاضران همه رب افق همه در و فراگير
 شود.ینم مواجه با شب هرگز فضا

 و فضا شدن یمرکز است. غير روز هميشه کره يك یمجاز کره ديگر، عبارت به
 زمان يك در و مشترك یفضا يك در را همگان یمساو و یمواز حضور امکان زمان،

ا ي و خاص مکان يك در مرکزيت فقط از حضور ينکه ا .است فراهم آورده مشترك
 است. شده خاص خارج زمان يك در فقط
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ياي از که است یاکره -یمجاز کره -نگاه اين با   مقايسه قابل غير یتواناي و یپو
 (1385)عاملی، . است برخوردار زمين یفيزيک کره با

 مجازی هایآسیب و شدن یدوفضای پارادایم
 که کندمی تأکيد مبنا اين ( بر70: 1388 عاملی،ک:  ر.) جهان شدن دوفضايی پارادايم

 که؛ چه ايننيست پذيرامکان جهانیتک پارادايم با اجتماعی و فردی هایواقعيت فهم
 بدون مجازی جهان مطالعه برعکس و جهان مجازی درک منهای واقعی جهان فهم

 .کندمی فهم طایخ نوع يک گرفتار نگاه را و مطالعه ،واقعی جهان متغيرهای به توجه
 (45: 1386 عاملی،(

 اين به مجازی و حقيقی دوفضای متفاوت هایويژگی مقايسه با پارادايم اين
 ديجيتال ارتباطی هایفناوری ظهور با که امروز زندگی که کندمی اشاره مطلب

 را خود خاص مالحظات و الزامات است، مداوم دگرگونی حال در و شده دگرگون
 .است دوفضايی و زندگی جديد فضای شناسیآسيب به توجه ،اين موارد از يکی که دارد

 بودن، مجازی زمان بر مبتنی بودن، ديجيتال چونهم فضا اين هایويژگی
 ایشبکه -بودن متکثر شدگی، تشديد سياليت، فراگيری، بودن، سرعت، جهانی

 و اوليه اتاثر که کندمی ايجاد را فضايی بودن، حاضر جاهمه نهايت در و -بودن
يت و تشديد را دوفضايی جهان در آسيب ثانويه  دهد. می توسعه را آن نموده و تقو

 مختصات و زيرساخت به برد،کهمی نام از عللی پارادايم اين، ديگر سوی در
 .دگردبازمی مجازی فضای کاربران و افراد زيستی تجربه به و ندارد ارتباط مجازی فضای

 واقعی فضای در است ممکن کاربران که است آن معنی ن بهمنظر عادت داشت اين از
 فضای به ورودشان با آسيب اين و باشند داشته زا عادتآسيب هایفعاليت به

 شود.  تشديد مجازی
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 را امکان اين و شده 1شرايط محيطی ممکن است باعث نوستالژی ،ديگر سوی از
 هایزمينه همان ،فيزيکی هایمحدوديت به توجه بدون که دهد کاربران قرار اختيار در

 اين در را نداشتند واقعی فضای در را آن اجرای امکان قبالً  کهخود  درون زایآسيب
 کنند.  جوجست فضا

 شماربی هایقابليت با جهانی محيطی در مجازی فضای فرد دربر اين اساس، 
 پذيرامکان فيزيکی فضای در که بپردازد هايیفعاليت به کندمی حس و شودمی مواجه

 هايیمحيط چه و کجاست در آسيب بداند کهآن بدون فرد مجازی فضای نيست. در
 با تنها را فرد است ممکن حرکت اين که کندمی حرکت فضا در اين زاست،آسيب

 ؛بکشاند مجازی فضای آسيبی هایفعاليت و هامحيط زا وآسيب حوزه به کليک يک
 (Ameli, 2009). ستا پذيری آسيبهمان دسترس ويژگی اين

 که است تالش در و دارد واقعيت سمت به گرايش مجازی محيط جا کهاز آن
 کند، ايجاد زندگی روزمره هایواقعيت با مرتبط يا و واقعی -کامالً  -محيط يک

 و يابدمی انعکاس مجازی محيط در هم اجتماعی يک واقعيت عنوان به نيز دينداری
 لذاد؛ کنمی تبديل دينداری توسعه جديد مرجع و منبع به را مجازی محيط هم

 هم و شرگرايانه برندگی هم که ه استدولب تيغ فيزيکی محيط مثل مجازی محيط
 .دارد خيرگرايانه تابندگی

 سازوکار حال عين در و پليدی و شر بازدارنده کننده وکنترل سازوکار دينداری
 يک عنوان به که است مجازی در محيط جهانی و فراگير نيکی و خير کننده توليد
 (125: 1391، و حاجی جعفری عاملی (.شود توجه بايد آن به مهم عامل

 هايیچالش مذهبی جوامع در سايبری اجتماعی هایشبکه ظهوراز طرف ديگر، 
 .است داشته همراه به را

 به که هايیفرصت از جدای -آن اجتماعی هایشبکه و اينترنت رسدمی نظر به
 و دينداری که دارند واقعی فضای با ساختاری نظر از هايیتفاوت -انددهآور وجود

                                                           
1. Nostalgia 
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 فعاليت ها،تفاوت همين دليل به که است کرده رو به رو اساسی هایبا چالش را تربيت دينی
 .طلبدمی ای دوچندانحوری و انسانيت ارادهممداری، ديناخالق و فضای مجازی در کردن

دنبال مسدودنمايی به کشورهابعضی ن بخش، به واسطه عدم موفقيت در اي
از راهی برای فرار  رسدهستند که به نظر میبيشتر در فضای اينترنت و دنيای مجازی 

 دليل بدون یمجاز یفضا در نظارت اعمال چه هر ؛ چرا کهها استمسؤليت حوزه
 وضع که قانونی هر؛ لذا شودمی بيشتر مردم باشد، مقاومت یفکر زمينه و و استنباط

 را آن و باشد داشته مشروعيت مردم در ذهن که بود خواهد مؤثر صورتی در شود
 سياسی است. حاکميت یفضا از تابعی یمجاز یفضا در رفتار مردم ، چونبپذيرند

 یبرا را هاتا محدوديت باشد داشته نظارت بخواهد اگر نيز دولتبر اين اساس، 
 مردم اعتماد از بخشی که چرا؛ پذيرندنمی مردم ،کند اعمال یمجاز یفضا سالمت

 .است سياسی مشروعيت ،حاکميت به

 مدارانههای دینویژگیضرورت 
ها به دنبال خواهد برای انسان بیای از پيامدهای جانهر تحولی در دنيا، مجموعه

تری به نتايج مشخص -بنا بر داليلی -ای از کشورهااين نتايج در پاره ؛ البتهداشت
 .استآور وردها، الزاماهای اين دستتوجه به تمام جنبه که داشت دنبال خواهد

 1یدموکراس -و فضای ليبرال مدرن وردی که حاصل عصر پستاآيا هر ابزار و دست -
 ؟ خواهد بودنيازها  کننده غرب باشد، در تمام نيازها پاسخگو و رفع

 ؛ارتباط نيستبی خود دهنده ای از مبانی شکلهر ابزار و برنامه رسدبه نظر می
 شود، از منابع ارزشیمی آموزشی که در ايران تهيه، طراحی و توليد طور مثال، هر برنامه به

نبايد انتظار داشت فضای  ؛ لذااسالمی تغذيه خواهد کرد -ايرانی مهدوی جامعه
 .باشدبهره های بنيادين آن جامعه بیمجازی که از قلب آمريکا بيرون آمده، از مفروضه

                                                           
1. Liberal-Democracy 
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است که در هر  محکمی دارای مبانی -دينی  به ويژه تربيت -تربيتکه نتيجه آن
 آن دست يافت. شايد نتوان به معنای واقعی و مغزفضايی 

ترکيبی  ،نظرات مختلف که ميانپژوهشگر در صدد اين است  -گاهی اوقات
 ،ن فرايند وجود خواهد داشت و آنای در کمين اياما همواره مخاطره ؛ايجاد کند

های هاست که ناشی از وجود اليهخالف نظريهم حتیهای ناهمگن و برآميختن پاره
ضات به منزله مفرو و اينهای علمی است زيرين و نامحسوس در پيکر نظريه

 شود.ها محسوب میبنيادين آن
هايی که دارای مفروضات بنيادی متفاوتی های نظری و عملی نظريهترکيب يافته

اين نوع  که شودهای ناموزون و سرانجام ناپايدار منجر میتن پيکرههستند، به برساخ
را ترکيب التقاطی ناميد، بايد با دقت بيشتری شناسايی شود تا  توان آنترکيب که می

 (1389)باقری و همکاران، در حد امکان از ابتال به آن خودداری نمود. 

یبندهفضای مجازی و هویت  های فر
تحت کنترل مصرف کننده اين دنيا  ،ی در اين دنيای مجازیرمعنايجاد ارتباط پ  

بلکه حجم انبوه مبادله اطالعات از قبل تعيين شده و با اهداف خاصی  ؛نيست
 گيرد.کننده را نشانه می استفاده

ها و تو شدن فرهنگ در های متفاوت فضای مجازی با دنيای واقعی، توظرفيت
 ،شدن جهانیها و همهها و ارزشر ابراز ايدهتکثر متراکم فرهنگی، افزايش آزادی د

 (1390)عاملی، . فضای زندگی را به عنوان سه پيامد کالن در پی دارد
 ( فرهنگ مجازی را مصنوع فضای مجازی2001) -شناس آمريکايیجامعه -1بلدانيل 

شوند تشکيل کلماتی که روی صفحه کامپيوتر ظاهر می؛ به اين صورت، داندمی
 هایفرهنگی مخصوص خود دارند و هويت ،های مجازیدهند. اين گروهجماعت می

، شوندپذير و فريبنده میانعطافنيز ها اين هويت؛ نماينددی برای خود بازتعريف میجدي

                                                           
1. Daniel Bell 
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دهند که هايی از خود بروز میالعملهای جديد عکسمردم در مقابل فناوری لذا
 (105: 1385قاسمی، ر. ک: شاه). کندزده میگاهی متخصصان ارتباطات را شگفت

اين  بلکه ؛با ابزار ديجيتالی تعامل ندارند -صرفاً  -هادر بافت اينترنت، انسان
کند که در توانايی ها را وارد طيفی از امکانات ارتباطی و فرهنگی میابزارها انسان

های مختلف، فرهنگ فضاهای مجازی و افرادی که با ها جهت تعامل با فناوریآن
 شوند، مؤثر است. ها مواجه میآن

های مجازی ممکن است با فرهنگنيز ها های فرهنگی گروهی و فردی آنکنش
اند پيش رفته جاآنبرخی محققان تا  ؛ لذافضای مجازی همخوان باشد و يا نباشد

ها در انتقال گويند جوانب اجتماعی فرهنگی تعامل کامپيوتر، محور انسانکه می
 تر از مالحظات فنی ارتباط است.مهم، اختاری کارامد و مؤثرا و ايجاد سمعن

بیت دینی  تر
خداوند آدمی را با سرشتی پاک خلق کرده و از روح الهی خويش در او دميده 

تدريج از اين  های نفسانی بهآدمی با زيستن در دنيا و پيروی از وسوسه اما 1؛است
اين ؛ البته زنداين دوری دامن می شود و محيط و تربيت ناسالم نيز بهفطرت دور می

تواند با عملکردی متفاوت و مثبت و نيز محيط و تربيتی سالم به سمت حالت می
تربيت دينی افزوده  توان گفت که محيط بر اهميت نحوهمی ؛ لذارشد و تعالی باشد

  های تربيت دينی ايجاد نموده است.ها و نيازمندیو فرصتی بر آشنايی با چالش
 ت دينی فرايندی است که در راستای ارضای نياز فطری به دين، بخش مهمیتربي

اگر الگوی مطلوبی برای تربيت دينی در دسترس  ؛ لذاگيرداز زندگی افراد را در برمی
ها و محتوای ها در فهم اهداف، روشمتصديان اين امر نباشد، به خطا رفتن آن

 (12: 1366)عطاران، . سازدفراد وارد میبه رشد دينی ا تربيت دينی لطمه بسيار سنگينی

                                                           
 .29؛ حجر، 72. ر. ک: ص، 1
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دهنده در زندگی هر  داشتن احساس دينداری موهبتی نجاتبه طور کلی، 
کسب آرامش در  ،آن نتيجه گاه و درازمند داشتن تکيهآدمی ني است؛ چرا که انسانی

آرامشی که او را در مقابل هرسختی مقاوم کند و روحش را از ابتالی  ؛زندگی است
هرچند داشتن اين حس نياز به وجودی برتر و تکيه کردن به  ؛ی محفوظ داردبه سست

های امری فطری و درونی است و بدون دريافت اما باالترين مظهر دينداری است،
توان تأثير نمی ؛ در عين حال،قابليت جوشش از درون و برون را دارد نيزبيرونی 

نعت از فوران اين احساس درونی و بارش اطالعات متضاد با فطرت را در مما محيط
 و به بيراهه رفتن آن ناديده گرفت. 

گری کند نه ان بيدار بماند و روشناحساس فطری دينداری بايد در درون انس
 های خاص ظهور يابد.که تنها در شرايطی مشخص مثل زماناين

نياز به دين يک نياز فطری  و احساس دينداری يک احساس درونی است و بايد 
حسی که  ؛وجوه مختلف انسان و در همه ابعاد زندگی او جاری و ساری باشددر 

يابد و در ذهن مخفی مانده و گويی حالت تنها در شرايطی خاص فرصت ظهور می
 تواندشکوفا شود، نمی -به منظورهای ويژه -صزاری داشته و بخواهد در لحظات خااب

 گشای دهکده جهانی باشد.راه
 ؛ای استر امروز، هر لحظه دستخوش تغييرات گستردهدنيای پيچيده و متغي 

 المللیبين ای علم، مسائلهای جديد، گسترش فضای ارتباطات، تغييرات لحظهفناوری
را  ها. بيش از هر زمان ديگری سرنوشت انساناقتصادی، سياسی، فرهنگی، محيطی و..

 به يکديگر مرتبط ساخته است.
تواند نگاه سنتی به دين نمی مکانی و فرازمانی،فرا بايد توجه داشت در اين عرصه

ها باشد. انسان امروز با انبوهی از اطالعات، گوی مسائل و مشکالت انسانبجوا
از لحاظ  -زيبا و مناسب و نامناسب و های خير و شر، زشتتبليغات و داده

 شود. ها ناپديد میالی آنمواجه است که گاه در الب -اخالقی
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شود که بر شنيده می هااخالقیو دينی اخباری از بی  اسالمی گاهی در جوامع
ای از احکام و به عنوان مجموعه -افزايد که نگاه سنتی به ديناهميت اين نکته می

  گوی نيازها و مشکالت انسان عصر حاضر نيست.که جواب چرا ؛روز کردهرا بايد به -قواعد
ای برای تربيت پايه نيزخالق و ا مداریاگر تربيت دينی به اخالق و اخالق

اهای فضاهای تهاجم محتو لی و جهانی نباشد، بايد زير آوارشهروندی محلی، م
 ناگوارتری بود. هایمجازی معاند، منتظر خبر

بتواند از  یاست که در مفهوم عام و فرادين مدنظرای در اين تحقيق تربيت دينی
چنان که انسان را به آن ؛باشدهای تربيت اخالقی و تربيت معنوی پديد آمده پله

 فطرت پاک خود رسانده و در دريای انسان بودن و انسانيت رها سازد. 
طلبی، خيرخواهی، خواهی، صلحخداجويی، خداپرستی، عدالتبه طور مثال؛ 

 های مشترک همهخواهی و فضيلت طلبی بخشی از گرايشجويی، زيبايیکمال
 گردد.ها بازمیبه خلقت مشترک انسانکه  هاستانسان

 هايیتواند با آسيبتربيت می وع و شيوهمانند هر ن نيزتربيت دينی از طرف ديگر، 
پژوهان باشد. دين رویتواند از مسائل پيشمی هاآنشناسايی و رفع  که درگير باشد

يابی، عدم توجه به تجربه دينی فردی، توان به عدم توجه به اصل ديندر اين زمينه می
. کارگيری تخيل و زبان هنر اشاره نمودنگرفتن اصل فطرت و عدم بدر نظر 

 (1390)شمشيری و نوذری، 

به دینی  تجر
رشد و  به که کسانی و دينی متفکران یبرا دينی تجربه موضوع ر،اخي دهه سه دو در

  .است بوده یمحور موضوعی اند،کرده کمک علمی یارشته عنوان به دين مطالعه
 دينی مناسک و آداب يا یاعتقاد بيانات از یامجموعه -رفاً ص -دينی تجربه

 حال، گونه هر از است عبارت ،گسترده و عام یبه معنا از حيث اصطالحی و  بلکه ؛نيست
 خود یماد وجود غير با اوالً  را انسان که شخصی یهادريافت يا مشاهده احساس،
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    خاص، یمعنا در اما؛ دهد ارتباط ماده یماورا عالم با را او ثانياً  و سازد آشنا
 رسدمی نظر به که شود یاتجربه و حال یدارا انسان که است چنين دينی تجربه

 .است کرده متجلی يا ساخته انسان آشکار بر را ای خودگونه به خداوند
 تجلی يا ظهور از است عبارت آن خاص یمعنا به دينی تجربه ،ديگر عبارت به

 (175: 1381)شيروانی،  .گرتجربه شخص بر خداوند
گاه يک در بودن به معنایدينی  تجربه داشتن  با بودن، اين که است حالت خودآ

 یامر دينی، مفاهيم مجموعه يا دين يک در یو رستگار نجات لهئمس به توجه
 (Yandell, 1997: 367). ی و اساسی استمحور

 و یابد؛ محوريمی گسترده معنايی -جديد مفهوم اين در -دين ،ترتيب بدين
 مذهبی یهاسنت اشکال ترينپيشرفته تا آن یهاجلوه ترينابتدايی از بوده و اساسی

 -دينی تجربه از یبرخوردار منظر، شود. از اينمی شامل را بشر تاريخ طول در
 ماورايی به امور باور نوع هر بلکه ؛ندارد اختصاص ابراهيمی اديان معتقدان به -تنها

 .دگيرمی بر در را
شخصی، ارتباط شهودی  دريافت و مشاهده احساس، گونه هر رويکرد اين در 

 و انسان بر حاکم غيبی ینيروها و طبيعت یماورا جهان ای باگونه به را آدمی که
 ،خود اين که شودمی ناميده دينی سازد، تجربه مرتبط موجودات عالم ماده ديگر

 خويش رسد خداوند،می نظر به هاست ک یرويداد معنا، بدين؛ دارد خاصی معنای
 در را تجلی خداوند شخص، و است ساخته متجلی يا آشکار انسان بر یاگونه به را

. کندمی احساس است، مرتبط خداوند با ینحو به که یموجود در فعل يا يک
 (1383 نيا،)شريفی

 ،و تربيت تعليم نظام هر در خاص طور به دينی و تربيت عام طور به تربيت
 و تجربه شهود، به توجه دينی تربيت بحث در .مختلف است یهاديدگاه از أثرمت

 آرمانی و هدف رسدمی نظر دشوار به چند هر دينی یهاتجربه راه از خداوند ادراك
 گيرد. قرار غفلت مورد نبايد اما ؛شودمی قلمداد



 29/ در...  مجازی فضای توانایی سنجیامکان

گاهی و تجربه  ؛کرد تحميل کسی به راآن توانو نمی است قلبی یامر دينی آ
 برخی کردن تجربه یسو به افراد که کرد طراحی یطور را فضا توانمی بلکه

 به آن متربی در که شرايطی آوردن فراهم. کنند پيدا گرايش دينی و یمعنو احساسات
 ببيند.  خدا به توجه با را یاپديده هر که برسد توان و درك اين

 -دينی تربيت -آن زا جزيی نيز دينی که تجربه تربيته مقول به پرداختن در
جايگاه،  و نظر اهميت از تربيت و تعليم لحاظ به عاطفی هجنب شود،می محسوب

 .گيردمی قرار آن از باالتر بسا چه و عقالنی هحيط عرضهم

بیت دینی و فضای مجازیخوانی مفروضهناهم  های تر
 های گمنامهویت .1

 فرآيند اين کهاين است، وارد های فضای مجازیآسيب بری که يکی از انتقادهاي
 هستند، يابیهويت در اساسی عضو سه که را فضا و و مکان زمان یهامقوله توانايی

يت موجب بحران و دهد می کاهش بسيار  .شودمی هو
 -مکان نيز و مکان فضا، ميان منطقی و معقول ارتباط شودمی اين فضا موجب

 دخيل امر اين در -خود -مکان به نسبت فضا بودن تربرود. انتزاعی بين از زمان
 است.  ثابت و معين ،مکان اما شود،می شامل را جا همه که فضا چرا است؛

 یفناور پيشرفت همراه با که شدن ضای مجازی در بستر فرايند جهانیدر اين ميان، ف
 هم بر  ،است ماقبل مدرن و سنت عصر به متعلق که را مکان و فضا تناسب است، اطالعات

 بودن واقعی امکان تصوير که کندمی هايیمکان وارد را فضاهايی سيارب چه هر و زده
 تواندمی فضا ولی ؛مانندمی ثابت هامکان که دليل اين به تنها گنجد،نمی هم خيال در هاآن
 ای به نقاط ديگر انتقال پيدا کند. کمک ابزار جديد از نقطه به زمان ترينکوتاه در

 گويد،می هال استوارت که طورآن ؛ است سازهويت عوامل جمله از نيز زمان از طرفی،
 شمار به نظام اين اصلی مختصات فضا و زمان بدانيم، بازنمايی نظام نوعی را اگر هويت

  (1381 محمدی،)گل گيرند.می قرار نمادين زمان و فضا در هاهويت همه و آيندمی
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 یسازهويت در مکانمند یفضا و محوری مکان نقش به که همانطوربر اين اساس و 
 -که چناناست؛ هم مدل اين در یسازهويت اساسی شرط نيز زمان شد، اشاره سنتی

 از زمان مجازی و خصوصيات آن سخن گفته شد. -ترپيش
 مقوالت منطقی و صحيح ارتباط توانمی شود، تعريف هويت دقت به اگر

يت مشاهده يابیهويت امر در را فضا و مکان زمان،  متمايز از است عبارت کرد. هو
 داشتن.   تعلق خاص جمع به و ماندن پايدار و بودن، ثابت

 در ماندن پايدار و ثابت عنصر کننده تداعی مقوله زمان تعريف، اين به توجه با
يت امر  رابطه به تعلق احساس و اجتماعی بودن زندگی مکانمند يا مکان مقوله و هو

 جدا مکان از فضا -سنتی در جوامع -رو ينا از ؛کندمی پيدا ارتباط فضا و مکان
 خورند. پيوند می يکديگر با مکان بستر در فضا و زمان ده ونبو

 با مکان، زمان در فضا یهامقوله نزديک و منطقی رابطه اين رسدمی نظر به
 ترآسان يابیهويت امر آن، در که شودمی ترکوچک اجتماعی یهاواحد ايجاد موجب
 :که داد پاسخ بايد اينکاست. 
زمان و مکان  يعنی -های فضای مجازیکارکردها و ويژگی به توجه با -

 جايیآن از -عدم وجود احساس و عاطفه های مجازی،هويت مجازی،
 و تناسب زندمی هم بر را فضا و زمان مکان، ميان ارتباط جهان دوم که

 و تمايز رعناص که شده اثبات نيز طرفی از و شودنمی ديده آنها بين منطقی
 ميان ارتباط در تداوم و ثبات عنصر و فضا و مکان ميان در ارتباط تعلق
 ؟سازدمی مختل را امر اين چگونه فضای مجازی ،کندپيدا می معنی زمان و مکان

در اين است که داشتن تعريفی از خود، اولين قدم نه تنها در  ضرورت بحث
 نسان بودن است. ايفای نقش، بلکه از مقدمات ا

 خصوص هويت، در ميان يک گروه و يا يک ملت معلوم باشد و در اگر تکليف مقوله
 کننداعتماد به نفس می افراد، احساس همهحدود آن، اجماع نظری کلی حاصل شود، اواًل 

 (40-41: 1385)رجايی، . بينندجهت و هدف خود را می -به طور کلی -و ثانيًا جامعه
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 اطالعاتی ارتباطی، جامعه -اطالعاتی هایناوریف از که مهمی هایجنبه از يکی
 مهم مسائل از شناخت منابع از يکی عنوان به هويت ؛است هويت پذيرد،می تأثير

. است جمعی زندگی هرگونه نيازپيش و انسان روانی نيازهای از و بشری جوامع
 (194: 1388 قادری، و قاسمی)

يت دهندهشکل منابع يت و بود مشخص قبل از گذشته جوامع در هو  افراد هو
 امر لحاظ از جامعه افراد شدمی باعث امر اين که داشت انتسابی جنبه بيشتر

 نشوند.  دگرگونی و تغيير دستخوش چندان يابیهويت
 در افراد که چرا داشت؛ افراد اجتماعی هويت خلق در کليدی نقش مکان گذشته، در
 با رو در رو ارتباط با هاآن جتماعیا هويت و کردند می زندگی بسته و کوچک هایمحيط

 ارتباط خارج دنيای با کمتر- افراد -؛ لذاگرفتمی شکل محيط ثابت يک در اطرافيان
 دنبال به اام؛ دادمی شکل را هاآن هويت اعظم بخش محلی- بومی هایسنت و داشتند
 به یدهشکل در مکان نقش ارتباطی، و اطالعاتی نوين هایفناوری ظهور و مدرنيته
 را فرد توانندمی ارتباطی و اطالعاتی نوين هایفناوری و هارسانه زيرا شد؛ رنگمک هويت

 متکثری يابیهويت منابع با افراد نتيجه بزنند. در پيوند جهان به و کنند جدا خود مکان از
 (35 :1388خانی جزنی، ). است کرده پيدا جهانی و محلی غير شکلی ،يابیهويت و هستند رو به رو

  -است که انسان برای ورود به تربيتمصداق اين بيان  «خودت را بشناس» جمله
 ابتدا معنای صحيحی از خود و از ديگران داشته باشد. الزم است -تربيت دينیبه ويژه 

يت ای جديد و هها در شبکه، موجب کسب هويتاز طرفی پنهان ماندن هو
شود. با وجود افراد می سيلهو همجازی در شبکه ب های اجتماعیايفای نقش

ای از ارتباطات ای موجود در فضای مجازی، هنوز قسمت عمدهامکانات چندرسانه
تواند شکل جديدی از های انتقال متنی شکل داده است. ارتباطات متنی میرا شيوه

 ایرا شکل دهد. افراد در فضای مجازی به دليل نبود راهنماهای چهرههويت مجازی 
 (1389بوستانی، ). های مختلفی از خود ارائه دهندبازنمايی توانندمی
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نيازمند هويت اصيل و عامل  ،تربيت دينی به معنايی عامی که توضيح داده شد
است. در دنيای مجازی افراد اين فرصت را دارند که هويت خود را پنهان کرده و 

شود گيرنده ب مینامی در اين عرصه موججلوه دهند. گم ،گونه که نيستندخود را آن
های تاريک شخصيت فرستنده تعميم دهد. تمام خصوصياتی که را به بخش آن ،پيام

 فرد در دنيای واقعی دارد، در فضای سايبر قابليت پنهان شدن دارند. 
که مطابق  يافتبه تربيتی دست  توان انتظار داشت با هويت دروغينچگونه می

های اخالقی که دنيای رزشهنجارها و ا ؛ها و هنجارهای ارزشمند باشدبا ارزش
نظر از قواعد و قوانين تربيت را به جايگاهی برساند که هر فرد، صرف گسترده
 ای از اخالق و حتی دين داشته باشد.شدهدرونی کننده، معيارهای محدود

يت1384) 1گيدنز ها از زمان و مکان، از اصطالح ( در رابطه با جدايی هو
 داند.فاده کرده و عامل اين اثر را جدايی زمان و مکان میاست «ازجا کندگی»

 کاهش عاطفه و احساسات .2
 گذارد؛نمیجايی برای احساس  -به دليل غالبًا متنی -ارتباطات در دنيای مجازی

له به کاهش ئدهند و اين مسبه همين دليل افراد به کيفيت روابط اهميتی نمی
 (103: 1396، نصری و اعظمی). شودها منجر میاحساس

 یخصوص حيطه و فرد اهميت گسترش یمجاز یفضا یهایويژگ ترينمهم از
 است.  یعموم حوزه و جمع برابر در

ی گاه و مختلف یهاگروه در توانندیم که حال عين در یمجاز یدر فضا افراد
 از جدا را خود توانندیم چنين، همباشند داشته حضور خود یحقيق هويت با متضاد
 شود،یم باعث مجازي یفضا در قدرت مراتب کنند. نبود حس تنها و ديگران
 نشود.  حل جمع افراد در فرديت

                                                           
1. Anthony Giddens 
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 مکان، جبر چون یعوامل تأثير تحت همواره افراد، انتخاب قدرت یواقع جهان در
 یمرزها یمجاز جهان در اما ؛است بوده محدود  ..و فرهنگ، حکومت زمان،

 یهاگزينه با یمقياس جهان در شخص و دشویم برداشته ميان از کننده محدود
 تأثيرات قابل یمذهب و یسنت اقوام ميان در لذا ؛ستا رو روبه انتخاب یبرا یفراوان

-یاعتقاد کننده محدود یمرزها شکستن و یپذيرانعطاف ايجاد در یامالحظه
 نام به یاپديدهی، فرهنگ اين تحول یفراسو در شود کهمشاهده می یفرهنگ

پديد یرفتارها  نقش افراد یپذيرجامعه بازتوليد در که وجود دارد یاجتماع نو
 (1388 ،یمحمد)نور. دارد یبسزاي

، های رخ دادهدر کنار چالش صر حاضر با ابداع يک فناوری جديدهمواره در ع
توان و می نيستاز اين قاعده مستثنی نيز مجازی  هايی ايجاد شده است. کرهفرصت

و معنوی که برای مردم دنيای واقعی ايجاد کرده، با نگاه و مادی  هدر کنار رفا
 رويکردی نقادانه به آن نگريست. 

به تواند جهت آموزش و ياددهی مفاهيم استفاده شود، هر فضايی میبه طور کلی، 
حداکثری  جه به سرعت انتقال باال و دسترسیاينترنت و فضای مجازی که با تو ويژه
 :داشت که توجهاما بايد  ؛ها و فنون استفاده شودا، مهارتتواند جهت انتقال دادهمی

 رسيد؟ ددر اين مسير، به هدف اصلی خواه شود و آياای میاز ابزار چه استفاده -

از  -توان اطالعاتی را در يک مسافت طوالنیبا هر ابزاری می ؛به طور مثال
 .ال دادانتق -روزترينترين و بهترين تا پيشرفتهترين و ابتدايیساده

است؛ ، به دور از عقل کشيدفضای مجازی  حولحصاری که اينبر اين اساس 
های آموزشی، خدمات عمومی و سازمانی، در حوزهتوان میاز دنيای سايبری  چون

ميزی آاما گاهی هم ؛کار و اجتماعی استفاده کرد و های اقتصادی کسبفرصت
باشد، در عين تی، دينی و اخالقی های تربيچند با اهداف و آرمان برخی فضاها هر

 .منتهی شودممکن است به نتايج مناسبی نرسيده و حتی به بيراهه  حال



34  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.18 (Muharram 1441. Shahrivar 1398. September 2019) 

در دنيای  توانمیالبته  ؛گنجددنيای تربيت دينی، در قالب فضای مجازی نمی
، 2، توييتر1گو، فيسبوکها و تاالرهای گفتانجمن -اينترنت و فضای مجازی

ها و محتواهای سودمند از لحاظ داده -6اسکايپ و 5ساپ، وات4، تلگرام3اينستاگرام
ها و ساختارهايی دارد که اما فضای مجازی مؤلفه داد؛دينی، معنوی و اخالقی قرار 

هايی بدون احساس و عاطفه و آموزش ؛تواند به واقعيت تربيت دينی دست يابدنمی
يت حتی تربيت دينی ترين هدف های فريبنده، راهی به هسته و درونیميان هو

به  -در بدترين حالت ممکن -گرايی و در بعضی مواردتواند به قشرینداشته و می
 گرايی دست يابد.افراط

 گیرینتیجه
نماد  که شده ایتازه عصر وارد جهان که کندمی شک گزاره اين در کسی کمتر امروزه

  .است اطالعات يافتن اهميت آن
 و ترکيب که باورند اين اجتماعی بر لومع نظرانصاحب و دانشمندان از بسياری

 در 7داریسرمايه ساختار نظام تجديد و ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری همگرايی
 را بل آن دانيل که است کرده ایتازه جامعه و عصر وارد را، انسان اخير هایدهه

  را آن 9سائو اومه تادائو و ایشبکه جامعه آن را 8کاستلز ،فراصنعتی جامعه
 است.  ناميده جامعه اطالعاتی

                                                           
1. Facebook 
2. Twitter 
3. Instagram 
4. Telegram 
5. WhatsApp 
6. Skype 
7. Capitalism 
8. Manuel Castells 
9. Tadao Ome Sao 
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 هایو شبکه اينترنت ويژه به -جمعی هایرسانه تأثير دامنه گسترش سبب به
 به منحصر و کرده پيدا جهانی عدیب   امروزه اطالعاتی جامعه -مجازی اجتماعی

چون سريع شدن فضا، رهايی همشود. فرامتغينمی خاصی کشورهای يا کشور
ال بودن، مکانی، فرازمانی، جهانی بودن، سيی دائم، فرافراگيری، قابليت دسترس

زندگی  نيززندگی در جهان دوم و  ،ای بودنتشديد شدن واقعيت و چندرسانه
 دهند.را تحت تأثير قرار می زدوفضايی امرو

 هایاساس برخی ويژگی که برهای ارتباطی و اطالعاتی با آنرشد فزاينده فناوری
تر منابع، چون توزيع عادالنههايی همات بهتر با ويژگیمانند خود نويدبخش حيبی
رنگ کردن مرزهای طبقاتی، جغرافيايی، برخورداری مادی و پيشينه خانوادگی کم

اند ها را مهيا ساختهآسيب و هااما در پی خود انواع جديدی از ناهنجاری ؛اندبوده
« نامطلوبيت فناورانه» ه؛ جهانی که از آن بدهدنشان میکه آن روی دنيای مجازی را 

 .است شدهتعبير 
انشوران و ناشده و ناخواسته، متوليان اجرايی، د بينیاين پيامدهای شايد پيش

شناسی وارد نموده است که در شناسی و ناهنجاریآسيب پژوهشگران را به حيطه
های ملی و تحقيقات خود به مباحثی چون کنترل بيشتر، سازماندهی، سامانه

 اند. ها اشاره کردهاز فرصت استفاده
جهانی و بدون در نظر گرفتن توجه به اين نکته ضروری است با نگاهی تک

 نظری به بار آورد که مطلوب -صرفاً  -تواند نتايجیهای فضای مجازی، میمؤلفه
 عمل واقع نخواهند شد.

 أثرمت و تربيت تعليم نظام هر در خاص طور به دينی و تربيت عام طور به تربيت
نگری ای سطحیای که پايبند کردن آن، گونهبه گونه ؛مختلف است یهاديدگاه از

 تواند راهگشا باشد.نمینگاهی که به ژرفای آن دست نيافته و  ؛است
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يت گاهی و بازگشت به خويش تربيت دينی نيازمند هو هايی است که به خودآ
 گونه هويت، هويتی عامل و اصيل است. اين ؛رسيده باشند
های تربيت های بنيادين فضای مجازی، نسبيتی از نوع التقاطی با مؤلفهمفروضه

عاطفه، های گمنام و کاهش احساس و دينی دارند. زمان و مکان مجازی، هويت
کنده از شلوغی و دل ها و به موجب اين عوامل؛  عدم وجود فضايی مشغولیفضای آ

 سازد.فراد را از خود واقعی دور میا ايجاد کرده که اای ربرای تأمل و تفکر، زمينه
گاهیگرکه عالوه بر فطرت های تربيت دينیصيصهيکی از خ  ايی به منظور خودآ

را به  انسانگونه نگاه به تربيت دينی اين است؛توجه شده، بحث تجربه دينی فردی 
 دهد. نوعی نگاهی کلی، محوری و اساسی سوق می

ها و اطالعات مفيد و مضر در حال دهدا ر دنيای امروز که هر لحظه گسترهد
کيد می افزايش است، بر اهميت انسان شدن و انسان  ؛ البتهشودبودن بيش از پيش تأ

باالخص  -ن شدن، جز با تربيت واقعیزاده بودن به انسا مسير حرکت از آدمی
پذير دنيای جزء جدايی که؛ چنانپذير نخواهد شدامکان -تربيت دينی و اخالقی

 پردازد. ها میبه آموزش -ويژه تعليم و تربيت کشور به -امروز
پارادايم . از طرفی، پذير هر نظام و فرايندی استبخش جدايی ،آموزش

  .ها تحت تأثير قرار داده استعرصهرا در تمام  انسانمجازی و واقعی زندگی  دوفضايی
ن ميزان حس، يترتنهايی و با کم های دينی بههای آموزهآموزشبر اين اساس، 

 ؛ لذاهای دينی، اخالقی و معنوی را در وجود افراد نهادينه سازدتواند مفروضهنمی
 را شناسايی کرد. های آنبايد اندازه که آموزش حد و حدودی دارد
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