
 

  هایتظرفی از برداریبهره راهکارهای و هاچالش
 دینی هایآموزش توسعه و تبلیغ در مجازی فضای

 2)ايران( حسين زيبنده، 1)ايران( اسددکتر رضا بنی: گاننویسند 
 21/07/1396: پذیرش                           15/04/1396: دریافت

 چکیده
 فضای امکانات و ابزارها منابع، از برداریبهره معنای به مجازی فضای هایظرفيت
 هایشبکه ظرفيت از امروزه. است آموزش طريق از دين تبليغ و توسعه برای مجازی

 نشر جهت ابزارها ساير و ایرايانه هایبازی يادگيری، مديريت هاینظام وب، اجتماعی،
 پاسخگويی مجازی، کليساهای ظهور. شودمی استفاده اديان تبليغ و دينی هایآموزش

 -تنها -مجازی فضای در معنوی زندگی همه، از ترمهم و دينی سؤاالت به وقتتمام
 یشناساي ،پژوهش اين از هدف. است فضا اين در کاربران و دين عالمان تعامل از بخشی
 و مجازی فضای در آموزشی محتوای توسعه منظور به سازیظرفيت یرو پيش یهاچالش

 با مقاله اين ؛ لذااست آموزش حوزه در فضا، اين در یسازظرفيت یبرا یراهبردهاي ارائه
 ،یمجاز یفضا در موجود یهاداده تحليل از استفاده با و برخط کيفی پژوهش رويکرد

 یبررس را یمجاز یفضا در یدين یمحتوا آموزش یهاظرفيت با مرتبط یهاچالش ابتدا
 یمجاز یفضا یهاظرفيت از بهينه یبرداربهره منظور به یراهبردهاي ارائه به سپس وکرده 

 ،مجازی فضای توسعه و رشد باالی سرعت به توجه با دهدمی نشان مطالعه از اصلح نتايج .پرداخته است
 .شودمی احساس -پيش از بيش -محتوامحور و تدافعی زيرساختی، و سازنده راهبردهای اتخاذ ضرورت

 ها و راهکارهاسازی، فضای مجازی، چالشآموزش دينی، تبليغ و توسعه، ظرفيت: واژگان کلیدی

                                                           
 ،ايران تهران، ،صادق امام دانشگاه ، بازرگانی مديريت و اسالمی معارف گروه استاديار .1

gmail.combaniasadmba@ 
 عمومی، گذاریمشیخط و دولتی مديريت و اسالمی معارف گروه ارشد کارشناس .2

 hzibandeh73@gmail.com ،ايران تهران، ،صادق امام دانشگاه
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 مقدمه
 و یواقع یزندگ يك از فراتر که کندیم یسپر را خود یزندگ از یادوره بشر امروزه
 . است آن بر حاکم قواعد و یفيزيک

 کامالً  حال عين در و دوم یزندگ يك یاعده یبرا ،یمجاز یفضا در یزندگ
 به عالقمند دينی هایحوزه در که کسانی (ب1395 اسد،بنی) .شودیم یتلق یجار

 خود شرعی هایپاسخ دنبال به افراد اين ؛نيستند مستثنی امر اين زا ،هستند يادگيری
 و دهندمی انجام فضا اين طريق از را خود يادگيری هستند، مجازی فضای در

 .گذارندمی اشتراک به ديگران يادگيری با را خود هایيافته
 با توانمی که شده داده قرار ما روی پيش هايیفرصت فضا اين در ،اين بر عالوه

 .کرد استفاده آن از دينی هایآموزش نشر و تبليغ هایفرصت از حداکثری رويکرد
 یبرا یسازظرفيت یرو پيش یهاچالش یشناساي -اول -پژوهش اين از هدف

 از بهينه یبرداربهره یبرا یراهبردهاي ارائه -دوم -و یدين یمحتوا و آموزش توسعه
 :دشومی داده اسخپ زير دو سؤال به ؛ لذااست یمجاز یفضا

 کدامند؟ دينی هایآموزش محتوای توسعه برای سازیظرفيت روی پيش هایچالش .1
 حوزه در مجازی فضای از برداریبهره منظور به سازیظرفيت راهبردهای .2

 کدامند؟ دينی هایآموزش

 پژوهش مبانی نظری
 ؛بشريت قرار داده است یپيش رو یها و تهديداتفرصت یمجاز یامروزه فضا

اما در هر صورت شرايط ، شده یهايیهرچند تهديدات آن در کشور باعث نگران
 (الف1395اسد، یبنهای آن نيز بسيار فراهم است. )برداری از فرصتبهره یبرا

کيد رهبر معظم انقالب  یمجاز یفضا یهااز فرصت یبرداربهره مورد تأ
 ده است:در بيانات ايشان چنين اشاره ش که؛ چناننيز هست یاسالم
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تر شده؛ مجازی امروز از فضای حقيقی زندگی ما چند برابر بزرگ فضای
شان در فضای زندگی ،کنندس میها اصاًل در فضای مجازی تنفبعضی

 و جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی، با انواع ،مجازی است
های نتش، با شبکهاش، با اينترهای علمیاقسام چيزها و کارها، با برنامه

اند، يک راهی باز اند، فکر کرده... يک کسانی نشستهاشاجتماعی
از اين ؛ عنوان اين فضای مجازی و به قول خودشان سايبری اند بهکرده

با  ديدار. )مقام معظم رهبری، درست بکنيد منتها استفاده ،استفاده کنيد
 (1395ارديبهشت  13 ،فرهنگيان و معلمان

عنوان شبکه  و در امتداد آن اينترنت به -زمان ارتباطاتهم -که صنعتقبل از آن
ها در فضای فيزيکی زندگی خود به انسان ،ارتباطی و اطالعاتی جهانی ظهور کند

، زندگی در فضای یارتباط یهایبا ظهور انواع فناور اما امروزه ؛بردندسر می
 کند.می نمايیمجازی در کنار فضای فيزيکی پا به عرصه وجود گذاشته و رخ

ها با يکديگر، عاملی برای شناخت و تبيين بهتر اين دو فضا و ارتباط آندکتر 
بر اين باور است که زندگی  اوکند. رويکرد دوفضايی شدن جهان را مطرح می

فهم جهان فيزيکی  که؛ چه اينفيزيکی و مجازی بايد در کنار يکديگر فهم شود
    کند. خطای فهم میر نوعی منهای مجازی و بالعکس، مطالعه را گرفتا

 (22-25 :1390)عاملی 
و ماشين که  ای از انسانايم؛ ملغمهشده 2ما اکنون سايبرگ، 1از ديدگاه هاراوی

. با جهات الکترونيکی و مکانيکی در هم گره خورده است ما شناختیجهات زيست
 (1386، یهاراو )

                                                           
1. Donna Haraway 

2. Cyborg 
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 یکه در عصر فناوربه اين معناست  یدين یهادر آموزش یرويکرد دوفضاي
بلکه بايد  ؛نبوده یکاف یحضور یهارف به آموزشاطالعات و ارتباطات توجه ص  

 یهم برا -یدين یتبليغ و عرضه محتوا یهر دو فضا برا یهاها و ظرفيتمًا از فرصتاتو
 استفاده کرد. -داخل کشور یجهانيان و هم برا
 افتدیالت اتفاق مدر چهار ح یو مجاز یآموزش حضور ی،فضايبا رويکرد دو

 :شودکه در جدول زير نمايش داده می

 یو دوفضای یمجاز  یآموزش در فضا یهاحالت :1جدول

باال رفته  -به شدت -از امور خيريه که رشد و توسعه آن در فضای مجازی یيک
های علميه در فضای مجازی های دانشگاهی، مدرسه و حوزهبه آموزش ،است

 ارند.ن زيادی حضور دها و فعاالدانشگاه ،پردازد. در اين حوزه در کشورمی
اگر به صورت هدفمند انجام  آموزش يکی از امور خيريه است کهبه طور کلی، 

توانند خود آن افراد می ،باعث خوداتکايی نيازمندان شده و در اين صورت ،شود
 الف(1395اسد، یبنتوليد درآمد کنند. )

 یفضا یرا برامندرج در جدول زير  یهشت خصلت يا فرامتغيرها یعامل دکتر
 (26-29: 1390، یعامل)؛ دهندیشمارد که همه چيز را تحت تأثير قرار میمبر یمجاز

 نيز صادق هستند. یدين یتوسعه و ترويج آموزش محتواها  یاين فرامتغيرها برا

 آموزش یوقوع دوفضاي آموزش در يك فضا
 یفيزيک یو امتداد در فضا یمجاز یآموزش در فضا یمجاز یآموزش در فضا
 یمجاز یاو امتداد در فض یفيزيک یآموزش در فضا یفيزيک یآموزش در  فضا
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 یدین یهاآموزش یساز در ظرفیت یمجاز  یفضا یفرامتغیرها :2جدول
 فرامتغير دين یمحتوا یمجاز یهاکاربرد در آموزش

 سرعت کليك زماندنيا به اندازه يك  یبه آن سو یآموزش یسرعت انتشار محتوا
ی؛ مجاز یفضا یافزار و نرم یافزار و سخت یارتباط یهاتوسعه نامحدود شبکه

 یفراگير اشاعه دانشانتشار و  در مسيرها با يکديگر گسترش ارتباطات انسانموجب 

 دائم یدسترس در اختيار همه مستمر وبه صورت ی مجاز یهاموزشآبه  یدسترس
 یو فرامکان یفرازمان ی در هر زمان و بدون در نظر گرفتن مکانی خاصدر دسترس بودن آموزش مجاز

 بودن یجهان یواقع یدر جهان فيزيکی و زندگ مرزهاگسترش 
 بودن سيال از يک فضا به فضای ديگر -به سرعت -انتقال افراد و اطالعات

 تشديد واقعيت یو عين یدر سطح ذهن یمجاز یها در فضاسرعت تشديد واقعيت
 بودن یاچندرسانه هارش آموزش به صورت تعاملی و در همه جنبهگست

تعداد کاربران اينترنت بيش از ، 1393منتشر شده در سال  یبر اساس آمارها
 -درصد از ايرانيان 50که بيش از  یبه طور ؛ميليون نفر تخمين زده شده است 60

 ،یمجاز یفضا یمرکز مل) هستند یاجتماع یهااز شبکه یعضو يک -حداقل
اين  که گيردیای در سال صورت مرايانه یميليارد ساعت باز 14( و  بيش از 1395

 -ضرورت توجه به آموزش را  ،و در اختيار بودن  آن یمجاز یقابليت بزرگ فضا
 کند.یم -بيش از پيش گوشزد

و موضوعات مختلف  1از ترکيب سايبر یمجاز یامروزه متناسب با ظهور فضا
 ،، فرهنگ، جنگ و موارد متنوع ديگراخالق، جرم، حقوقچون پژوهش، هم

 2سايبرپژوهش چونهم یوجود آمده است؛ ظهور موضوعاته ب یترکيب یواژگان

                                                           
1. Cyber 

2. Cyber-Research 
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و  4سايبر، فرهنگ3سايبر، جرائم2سايبر، اخالق1سايبر(، جنگیمجاز یپژوهش فضا)
 یمجاز یدر فضا -یبه طور جد -است که اين موضوعات آنگر بيان 5سايبرحقوق
 ب(1395اسد، ی) بن .است و درباره آن مطالعه شدهمطرح 

بوده  یهايترين حوزهاز اولين و مهم یيک یمجاز یآموزش در و از طريق فضا
توجه به  که برتر دنيا و مبلغان مسيحيت قرار گرفته است یهاکه مورد توجه دانشگاه

 .رودمیه شمار از مصاديق اين تبليغ و انتشار محتوا ب یمجاز یکليساها
انجام  ميالدی 2004در سال  6پيو سسهؤطبق تحقيقاتی که م ؛مثال عنوانبه 

که  صد از کاربران اينترنت در آمريکادر 64داده است، حدود دو سوم جوانان و يا 
دهند، با اهداف مذهبی و اعتقادی و به منظور ميليونی را تشکيل می 128جمعيتی 

 کنند.از اينترنت استفاده می جستجوهای دينی و مسائل معنوی
های افراد از اينترنت با اهداف مذهبی و استفادهغالب  ،سسهؤطبق گزارش اين م

که اين آمار، اين نکته را  مورد مسائل معنوی شخصی بوده است دينی به جستجو در
های شود که اينترنت به عنوان يک فعاليت آنالين مکمل در کنار فعاليتمتذکر می

 شود.الين در کليساها تلقی میآفمذهبی 
طبق گزارشات اين مؤسسه، اينترنت به منظور تقويت کردن باورها و اعتقادات و معنويت 

ها برای ارتباط با چنين آنهم ؛شودمردم و اعضای کليسا، توسط مبلغان مسيحی استفاده می
های تفادهديگران و دعوت به دين مسيحيت و انتشار دين مسيحيت در سرار جهان و اس

 Casey, 2006)برند. )از اينترنت بهره می ،گوناگون و معنوی ديگر برای حضار در کليسا

                                                           
1. Cyber-War 

2. Cyber-Ethic 

3. Cyber-Crimes 

4  . Cyber-Culture 

5. Cyber-Law 

6. Pew Internet Research (PIR) 
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کيد بر  ضمن 2با انتشار کتابی -مؤلفان گروه تحقيقاتی بارنااز  -1براشر تأ
 :نويسدضرورت توسعه جوامع دينی در اينترنت، می

ه اين تعداد سايت دينی روی اينترنت فعال است کبيش از يک ميليون وب
های ديگری از مسيحيت و اين مسئله به فرقه ؛هر روز رو به افزايش است

اندازی ها نيز اقدام به راهو آن سرايت کرد -به ويژه بوديسم -اديان ديگر نيز
اکنون در جهان مسيحيت کليساهای مجازی ؛ اندچنين مراکزی کرده

نه تنها تمامی  وجود دارد که به شکلی گسترده و با مراجعان بسيار،
 هابلکه فعاليت و ارائه خدمات آن ؛های يک کليسای واقعی را دارندويژگی

 .از تنوع بيشتری برخوردار است
گوی ها با مراجعين گفتهايی که ساعتروزی به کشيشدسترسی شبانه

شوند، های مذهبی که در تمام ساعات پخش میدارند، موسيقی 3آنالين
کادميک و علمی و  هااستفاده از کتابخانه  نيزو مقاالت و تحقيقات آ

جمعی و خواندن کتاب مقدس از جمله در دعاهای دسته حضور
 (1388 آسيابی،ر. ک: ) .ترين امور کليساهای اينترنتی استمتداول

 موجود نيز به شرح زير است: اينترنتی برخی از اين کليساهای مجازی نشانی
 http://almcyberchurch.org 

 http://Rccg.org 

 http://Dclm.org 

 http://Cogm.org 

 http://Mountainoffire.org 

 http://Christmbassy.org 

                                                           
1. Brenda Brasher 

2. “Religion Online that Me  Give”   

3. Chat 

http://almcyberchurch.org/
http://rccg.org/
http://dclm.org/
http://cogm.org/
http://mountainoffire.org/
http://christmbassy.org/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dr.+Brenda+E+Brasher&search-alias=books&field-author=Dr.+Brenda+E+Brasher&sort=relevancerank
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های کليساهای مجازی و زيربناهای آموزش سايتامروزه وجود خدمات و وب
در فضای مجازی  -2و يادگيری باز 1های مديريت يادگيریچون سيستمهم -آنالين
های عمومی و تخصصی، بدون وجود جهت يادگيری و آموزشی مناسببستر 

 هایها و آموزهکه ترويج انديشه ماعی، مکانی و زمانی فراهم آوردهوديت های اجتمحد
 ممکن ساخته است. -بيش از پيش -مختلف را

تبليغ تخصصی دين بايد  -در وضعيت فعلی -مطابق با تحقيقات انجام شده
يت البته در عرصه  ؛ها و مراکز فرهنگی کشور باشدهای جدی دانشگاهيکی از اولو

و عمدتًا با مسلمانان آن شده برخی مبلغين به خارج از کشور اعزام  ،حضوریتبليغ 
يی که تبليغ برای آن ضروری اما يکی از جاها ؛پردازندکشورها به بحث و گفتگو می

صورت نگرفته است، توجه به دانشگاهيان، خبرگان و  و البته اقدام عميقی بوده
 تلف است. های مختلف علوم در کشورهای مخمتخصصان حوزه

بندی بهينه دانش اسالمی تواند از طريق بستهاين نوع تبليغ میرسد به نظر می
 -تواند از طريق حضوریمتناسب با مسائل روز باشد. اين شيوه تبليغ و آموزش می

 -های بين المللیها و کنفرانسعالمان دينی و دانشگاهی در همايشو مراجعه متخصصان 
 مجازی صورت گيرد. يق فضایکه از طربوده و يا اين

 کهتالش بر اين است  پژوهشهای فضای مجازی، در اين با توجه به ظرفيت
های دينی مورد های اين فضا و ابزارهای آن برای توسعه و اشاعه آموزشظرفيت

 بررسی قرار گيرد.
ن در فضای در زمينه تبليغ ديهای مقام معظم رهبری در ادامه به بيان ديدگاه

 شود:پرداخته میمجازی 
 بگيريد، ياد را هااين بتوانيد اگر شماست، اختيار در االن که مجازی فضای و رايانه -

                                                           
1. Learning Management System (LMS) 

2  . Open Learning 
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 را هاآن شما که مستمعی هزاران به را خودتان درست حرف يک توانيدمی
 فرصت اين مبادا است، ایالعاده فوق فرصت اين. برسانيد شناسيد،نمی

 سؤال قيامت روز در شما و من از لمتعا خدای شد، ضايع اگر شود؛ ضايع
 و ميل همه اين استبصار، همه اين جوان، همه اين فرصت از کرد؛ خواهد

کرديد؟  ایاستفاده چه اسالمی معارف ترويج برای شما دانستن، به شوق
 (1391مهر  19)مقام معظم رهبری، ديدار با علما و روحانيون استان خراسان شمالی، 

 طرفش همه از که است پايانیبی صحرای يک مجازی فضای هم امروز -
 مطلبی يک بخواهيد شما که نيست سابق مثل ديگر کرد؛ حرکت شودمی

 يا کنيد کپیپلی را آن بنويسيد، کاغذ روی باشيد ناچار کنيد، بيان را
     ،نيست جوریاين نسخه؛ 200 نسخه، 100 نسخه، 10 کنيد فتوکپی

 نشينندمی .است رسانه يک بکند ارک رايانه با بتواند که نفری يک هر
 هایجوان را، مؤمن هایجوان را، هاحرف را، شبهات کنندمی پخش
 بيايد بايستی کسی چه ؛شناخت بايد را هااين. کنندمی گمراه را سالم
 کسی چه جوانان؟ گمراهی از بشود مانع و کند سپر سينه و ميدان وسط

 چه عهده به جوانان؟ ذهن رافانح برای دشمن اقدام از بشود مانع بايد
 ليناو روحانيت، يعنی مذهبی، و علمی جامعه کار؟ اين است کسی

 .است اين اشوظيفه ترينمهم است؛ اين اشوظيفه
 را منافع اکثرحد آن از توانمی است؛ جوریاين مجازی فضای عرصه -

 توانيدمی[ هم] شما کند،می دشمن آن که کاری همان ؛[کرد کسب]
 را اسالمی معارف و اسالمی مفاهيم[ يعنی] عکس؛ جهت در بکنيد
 مؤمن، مردمان اين از هابعضی که رادعی و مانع هيچ بدون کنيد پخش
 بعضی -روحانی غير و روحانی م،معم غير و ممعم از مؤمن هایجوان
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 را خوبی بسيار کارهای -هستند هم ترالفع زمينه اين در ونروحاني غير
 يک را، مفهومی يک را، مطلبی يک دنيا سطح در اگهانن دهند؛می انجام

 اين از بعضی[ پس] ؛ماندمی مقابل طرف کنند،می منتشر را درستی فکر
)همان، بيانات در  نيستند. آشنا فن اين با کار، اين با که دارند نقص جهت

 (1395شهريور  16درس خارج فقه، 

کيد جدی بر بهرههم زی برای تبليغ و اشاعه دين برداری از فضای مجاچنين تأ
که فضای مجازی هم فرصت امور خير و هم تهديدی با انجام امور ؛ چرا اندداشته

های خير و ضرورت دارد که از روزنه توجه به فرصت ؛ لذاشر را پديد آورده است
 وجه جدی شود.آموزش و تبليغ دين به فضای مجازی ت

تواند برای اسالمی میهای تخصصی دانشگاهی و آموزشبر اين اساس، 
 را مبنای تحقيقات خود قرار دهند.ها متخصصان غربی مورد توجه باشد و آن

پدر  -1ها و مستندهای موجود در اينترنت، کيت موربر اساس فيلم ؛به عنوان مثال
از سوی دانشگاه عبدالعزيز عربستان به اين کشور دعوت  -شناسی کاناداعلم جنين

های در کتاب اوشناسی از نگاه قرآن پژوهش کند. ندی جنينبشد تا در مورد طبقه
بندی اما با مشاهده طبقه ؛شناسی معرفی کرده بودبندی متفاوتی از جنينخود طبقه

متعجب  -سجدهو  مؤمنون، حج -های مختلف قرآن کريمر آيات سورهشناسی دجنين
 کند.می بياندی آن را بنحتی در کتاب خود نام قرآن و طبقهو  شودشده و مسلمان می

که اين شرايط فرصتی را پديد آورد که اين متخصص بيان اين نکته نيز الزم است 
شناسان ديگر نيز مسلمان شناسی، مسلمان شده و بعد از آن تعدادی از جنينجنين
تواند از طريق فضای مجازی و از طريق آموزش در مینيز اين فرصت لذا  ؛شوند

 مراکز آموزشی باشد تا بتوانند به تبليغ دين بپردازند. ها واختيار دانشگاه

                                                           
1 Keith L. Moore 



 165/  های فضای مجازی در...برداری از ظرفیتها و راهکارهای بهرهچالش

 روش تحقیق
با استفاده از  1شناسی تفسيری و رويکرد کيفی برخطاين پژوهش بر اساس روش

 شود.انجام می 2تحليل محتوای برخط راهبرد
 محوری شده بر اساس سؤال های گردآوریدر اين پژوهش، توصيف و تحليل داده

های مناسب برای مرتبط کردن براون بر اين باورند که يکی از روشاست. گيبسون و 
بر محور  ؛ لذاسؤاالت پژوهش به تحليل، محور قرار دادن خود سؤاالت است

شود. های گردآوری شده تحليل و گزارش پژوهش ارائه میسؤاالت، داده
(Gibson and Brown 2009: 197) 

 های پژوهشیافته
ظرفيت ها و راهبردهای استفاده از اول بايد گفت که چالش با محور قرار دادن سؤال

تقسيم  افزاری افزاری و نرم آموزشی فضای مجازی در سطح کالن به دو دسته سخت
بخش به توجه به هر دو بعد از فضای مجازی الزم و ضروری بوده و هر  که شوندمی

منجر به  کدام از هرغفلت  تا جايی کهعنوان مکملی برای بخش ديگر عمل خواهد کرد 
 عد ديگر خواهد شد.ناکارآمدی ب  

های افزاری الزم است که مسائل و چالش از لحاظ سختبر اين اساس، 
ها و آمادگی ها، فناوریاستفاده از ظرفيت فضای مجازی در حوزه زيرساخت

 های متناسب با آن نيز ارائه شود.کشور شناسايی شده و راهبرد 3الکترونيکی
دار توانايی پذيرش، استفاده و کترونيکی شاخصی است که مقآمادگی ال

 نمايد.کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در جوامع مختلف را ارزيابی میب

                                                           
1. Online Qualitative Research (OQR) 

2. Online Content Analysis (OCA) 

3. E-Readiness 
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کشور منتشر کرده است،  2EIUطبق مدل 1IBMطبق گزارشی که مؤسسه 
را کسب نموده  10از  3.43جهان بوده و نمره  68رتبه ميالدی  2009ايران در سال 

 .استاز لحاظ آمادگی الکترونيکی ی مساعدناکه نشان دهنده وضعيت 
ها و محتواهای مورد نياز و از لحاظ بعد نرم افزاری و تهيه انديشهچنين، هم

های متفاوت ها، اقوام، زبان و فرهنگمتناسب با افراد و جوامع مختلف با جنسيت
و تالش به منظور رفع های جدی و اساسی رو به رو است که شناخت الشنيز با چ

 ها ضروری است. آن
در هر دو  طرح شدههای حاصل از پژوهش با محوريت هر يك از سؤاالت يافته

 محور سخت افزاری و نرم افزاری عبارت است از:
 در آموزش دین  یمجاز  یفضا یهااز ظرفیت یبردار بهره یهاچالش .1
 دنیا  یآموزش یدقیق از نیازها یسنجعدم وجود نیاز  -

 به دينی در حوزه فضای مجازی، نيازگونه محتوا و نرم افزار  ل از توليد هرقب
. نيازسنجی مخاطبان و ارائه محتوای استشناسايی دقيق نيازهای آموزشی دنيا 

تواند اثربخشی محتوا را چند برابر ساخته و به روند متناسب با آن نيازها، می
 کمک شايانی کند.آموزشی 

های اصلی جامعه هدف و کشورهای سؤاالت و چالش شناسايیبر اين اساس، 
مخاطب و در نظر گرفتن بستر فرهنگی و اجتماعی مردم آن کشورها و ارائه 

ها و ها به دادهمحتواهای هدفمند و تهيه شده مخصوص هر کشور، شرط اقبال آن
 دهد. اطالعات ارائه شده را افزايش می

                                                           
1. IBM Institute for Business Value -  https://www.ibm.com 

2. Economist Intelligence Unit 

https://www.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/
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 شده یدیجیتال یعدم وجود محتواها -
و  چالش های جدی پيش روی اين نوع تبليغ، عدم وجود محتواهای ديجيتالی شدهيکی از 

های با توجه به زمان و دانشی که در دانشگاه که متناسب با فضای مجازی است
حجم بااليی از توليدات دانش دينی به زبان فارسی، عربی و  ،مختلف وجود دارد

اما اين مکتوبات به  شود؛هده میمشاها ميزان اندکی به زبان انگليسی و ساير زبان
های چاپی يا آموزشی دانشگاهی در کشور وجود داشته و به صورت صورت نسخه

 قابل عرضه در وب در نيامده است. محتواهای ديجيتالی
 هايی که در سطح بين المللیهای بزرگ و جدی است که دانشگاهاين يکی از چالش

ابتدا اين  الزم است ،اندداده شاعه دين قرارکنند و يا قصد خود را تبليغ و اکار می
 شده و مطلوب جامعه جهانی در بيايد.محتواها به صورت محتواهای ديجيتالی 

ناتوانی برخی ابزارها در  -بعضاً  -عدم توجه به ابزارهای مورد استفاده و ،ديگر از طرف
 فضای مجازی شده است. استفاده از خاصی از مطالب و مفاهيم، موجب ناکارآمدی در  انتقال نوع

رحجم در مطرح کردن برخی مطالب عميق فلسفی، طوالنی و پ  ؛ به عنوان مثال
 .اثر خواهد بودهای اجتماعی بیبعضی شبکه

 های زير انجام شود:تواند از راهمحتواهای ارائه شده ديجيتالی کردن اين محتواها می
 هایر زبانترجمه محتواهای فارسی و عربی به زبان انگلیسی و سا .أ

اما اين مطالب به  ؛زياد باشد، اندممکن است مطالبی که به زبان مادری نوشته شده
های ديگر ترجمه نشده است، لذا ضرورت دارد در گام اول اقدام به ترجمه زبان

 .پرداخته شودها و مقاالت کرده و در گام بعد به اشاعه آن مطالب مفيد و کليدی از کتاب

یرنویس بر  .ب  های فارسیای برخی از فیلمتولید ز
شود، نيازمند برخی از مفاهيمی که در قالب فيلم به زبان عربی و يا فارسی ارائه می

اين است که يا به صورت ضبط مجدد و يا به صورت زيرنويس به زبان انگليسی و يا 
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ز کشورها ا سايردانشمندان  ای قبلی، زمينه را برای استفادههها برای فيلمديگر زبان
اين محصوالت آماده کرد تا از اين طريق بتوان عالوه بر عرضه دانش دينی به دنيا به 
اشاعه زبان فارسی نيز پرداخت و بر اساس فرمايش مقام معظم رهبری کاری انجام 

سال آينده زبان فارسی زبان علم و زبان مراجعه دانشمندان برای  50شود که تا 
 1يادگيری مفاهيم بيشتر باشد.

 های انتشاراتی بزرگ دنیااری ارتباط و تعامل با شرکتبرقر  .ج
ها و ناشران اين است که با شرکت هاهای پيش روی کشور و دانشگاهکی از فرصتي

 -5، سيج4، اسپرينگر3، پالگريو2وايلی چونهم -بزرگ دانشگاهی و غير دانشگاهی
رد مذاکره و وا ،کنندهای اسالمی استقبال میو ساير ناشرانی که از چاپ کتاب

 ها شود.تفاهم نامه شده و از آن طريق اقدام به چاپ کتاب
يک مزيت ممتاز اين روش اين است که محتواها به وسيله متخصصان و 
دانشمندان ايرانی تهيه شده و چاپ و نشر و توزيع آن به زبان انگليسی با توجه به 

ها صورت خواهد گرفت آناز طريق  ،های انتشاراتی دارندای که شرکتهبازار گسترد
 های کشور خواهد بود.های انتشاراتی و هم دانشگاههم به نفع شرکت ،و اين اقدام

 فعالیت ناشر بین المللی در فضای مجازی .د

های فرهنگی و دانشگاهی ايران اين امکان وجود داشته ممکن است برای سازمان
کرده و به طور ويژه به اشاعه های نشر بين المللی اندازی شرکتباشد که اقدام به راه

 مختلف بپردازند. هایبافرهنگ دينی از طريق کت

                                                           
 .1392مهر  17جوان،  نخبگان ملی همايش هفتمين در کنندگانبا شرکت ديدار ر. ک: مقام معظم رهبری،. 1

2. Wiley  

3. Palgrave 

4. Springer 

5. Sage 
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 های مهم شیعه به فارسی و ِلتین.ترجمه کتب شاخص و کتاب .م

 هایو ساير کتاب -«الميزان»و  «تسنيم» تفاسيرچون هم -های مهم شيعهترجمه کتاب
از ضرورياتی است که يکی  ،تواند برای ديگران کاربردی و کليدی باشددينی که می

 ای اقدام کرد.بايد به آن برای اشاعه علوم درجه اول و پايه
ایجاد محتواهایی متناسب با ابزار قابل استفاده در فضای مجازی از لحاظ  .ي

 حجم، زبان و میزان عمق و سن مخاطب

ای، تاالرهای های اجتماعی، رسانهنياز است محتواهايی متناسب با انواع شبکه
اکثر توليد شود تا اثرگذاری را به حد ديگر ابزارهای فضای مجازی طراحی وگفتگو و 

رسانده و جامعيت شبکه اشاعه مفاهيم را نيز گسترش داده و تمام افراد جامعه را با 
 ها و عاليق متفاوت با اين مفاهيم درگير شوند.سليقه

 آموزش دین در یمجاز  یفضا یهااز ظرفیت یبردار بهره یراهبردها .2
یرساختبرداری از سامانهرهبه -  های جهانیها و ز

توان آزادانه وجود دارند که می های زيادی در فضای مجازیامروزه زيرساخت
ها قرار داده و سهمی در مفاهيم و محتواهای ديجيتالی مرتبط با تبليغ دين را در آن

 را نام برد: زير توان مواردها میترين اين سامانهاز عمدهکه  تبليغ و اشاعه دين داشت
 محورهای اجتماعی فیلمشبکه .أ

محور، زبان برقراری ارتباط و سخن گفتن، فيلم و ويدئو های اجتماعی فيلمدر شبکه
 توانمی -5آپارات، 4ديلی موشن، 3واين، 2مئووی، 1يوتيوبمثل  -هادر اين شبکه؛ است

                                                           
1. Youtube 

2.Vimeo 

3. Wine 

4. Dailymotion 

5. Aparat 
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ط با تبليغ و بهای ديجيتالی مرتهای آموزشی و کليپدادن فيلم از طريق قرار
های مختلف به طور عمومی برای همه مخاطبان به زبانرا  مفاهيم اسالم ،آموزش

 اشاعه و گسترش داد.
مخاطبان  غالبيوتيوب شرايطی فراهم کرده است که دسترسی به عنوان نمونه؛ 

تواند به عنوان يک سايت مهم میباشد؛ لذا ر دنيا به اين سايت وجود داشته از سراس
مئو نيز مانند يوتيوب بوده ليغ و اشاعه محتواهای دينی مد نظر قرار بگيرد. ویبرای تب

کنند را و ممکن است برخی از مخاطبان خاص ديگر که کمتر به يوتيوب مراجعه می
 هدف قرار دهد.

 محورهای اجتماعی تصویرشبکه .ب
 -نچومحور هميرهای اجتماعی تصوتوجه به آموزش و اشاعه مفاهيم دينی از شبکه

های همراه فعاليت اين شبکه که عمدتًا در بستر تلفن ؛نيز ممکن است -1اينستاگرام
های دينی در قالب های مختلف برای اشاعه آموزهتوان از آن به زبانمی ؛کندمی

 تصوير، متن و ويدئو استفاده کرد.
دسترسی تعداد بيشتری از مخاطبان فضای مجازی به دليل کار  مزيت اين شبکه

 اينترنت است. با

 محورهای اجتماعی متنشبکه .ج
باط با ديگران استفاده ها کاربران بيشتر از متن برای برقراری ارتدر اين نوع شبکه

 .محور هستندهای اجتماعی متناز مشهور ترين شبکه 3فيس بوکو  2گوگل پالسکنند؛ می
انتقال و محوريت متن، امکان  باالهايی با مخاطب استفاده از چنين شبکه

                                                           
1. Instagram 

2. Google Plus 

3. Facebook 
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ها و سازی اين آموزهو گفتمان های دينبسياری از محتواهای دينی و تبيين آموزه
سازی با طيف وسيعی از قابليت شبکه کهآن ضمن ؛مفاهيم را آسان خواهد کرد

 شود.مخاطبان در سطح جهانی فراهم می

 محورهای اجتماعی موضوعشبکه .د
دهد، موضوع شبکه شبکه جهت میچه بيش از هر چيزی به ارتباط در اين نوع آن

، کننديعنی مهم نيست که کاربران از چه ابزاری برای برقراری ارتباط استفاده می ؛است
 موضوع مورد بحث اهميت دارد. بلکه 

رند؛ برای مثال موضوعاتی های اجتماعی بيشترين تنوع را دااين نوع از شبکه
 ای اجتماعیشبکه -حداقل -يک هر های قديمیهمکالسی و رتتجا مانند: کاريابی،

، 2، کالسميت1هايی از جمله لينکدينشبکه که اندرا به خود اختصاص داده
 از اين قبيل هستند. 4و تلگرام  3داگاستر

های موضوعی با محوريت مسائل مختلف دينی و متناسب با عالئق ايجاد شبکه
 يم دينی خواهد داشت.های مختلف و نياز افراد، تأثير بسياری در نشر مفاهو سليقه

 محورهای اجتماعی مخاطبشبکه .ي

شبکه اجتماعی  که است هاترين دليل به وجود آمدن اين نوع شبکهمخاطب، مهم
 ها هستند.با محوريت زنان از جمله اين شبکه« امپرس»با محور کودک و « نی نی فيس»

سب با آن توجه به نيازهای مخاطب و ارائه محتوا متنا ،شد بيانطور که همان
های ايجاد شبکه ؛ لذاترين نکاتی است که بايد به آن توجه کردها از جمله مهمنياز

                                                           
1. LinkedIn 

2. Classmate 

3. Dagaster 

4. Telegram 
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تواند های دينی متناسب با آن قشر از مخاطب، میمحور دينی و ارائه آموزهمخاطب
 قدم مهمی در پاسخگويی هدفمند به نيازهای کاربران باشد.

 ها و تاِلرهای گفتگوانجمن .3
ه در آن کاربران در مورد موضوع خاصی به صورت تخصصی و انجمن جايی است ک

های ند. کاربران در انجمن مانند شبکهپردازيا عمومی به تبادل اطالعات می
توانند برای فردی صوتی و تصويری ندارند و نمیارتباط برخط ميان ،اجتماعی

 توانندنها میبلکه ت ؛يکديگر عکس، فيلم و يا هرچيز ديگری غير از متن ارسال نمايند
 ه بحث و تبادل اطالعات بپردازند.در مورد موضوع خاصی در اتاقی عمومی ب

هايی با محوريت مباحث دينی و اسالمی، شبهات روز، پرسش و وجود انجمن
گاه و مطلع نسبت به  پاسخ و تبيين معارف و مفاهيم دينی با نظارت مدير انجمن آ

و شبهات را به صورت مستند و مستدل تواند بسياری از سؤاالت می ،اين مسائل
 پاسخ دهد و مفاهيم و موضوعات مختلف را تبيين کند.

 های آموزش مجازی و آموزش باز در دنیابرداری از سامانهبهره .4
های فعال در تبليغ و اشاعه آموزش ها و دانشگاهشايد بتوان يکی از اولين سايت

مشغول به کار  yale2ن، دانشگاه اما بعد از آ نام برد؛ MIT1 دانشگاهرا  مجازی
در اين را های علمی خود ها و دورهها و ويدئوهای ضبط شده از کالسشد و فايل

ها بارگذاری کرده و در اختيار کاربران قرار دادند. اين خدمت به تدريج در سايت
اما  ؛اندازی شدراه -ايراناز جمله  -های ديگر در ساير کشورهابسياری از دانشگاه

، 3demyUچون هايی همس از گذشت مدتی از فعاليت در اين حوزه، سايتپ

                                                           
1. https://ocw.mit.edu 

2. https://open.yale.edu 

3. https://www.udemy.com 

https://ocw.mit.edu/
https://open.yale.edu/
https://www.udemy.com/
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1Coursera ،2Edx ،3cademyAkhan  مجازی شدند. یهاوارد عرصه آموزش 
های برتر جهان به ارائه از طريق دانشگاه Edxو  Coursera در اين ميان،

و  Islamهنگامی که واژه جاست ؛ جالب اينپردازندمحتواهای آموزشی خود می
و  Courseraاقل دوره آموزشی و ويدئو در به حد شود،میجستجو  Islamicيا 

Edx به خوبی -هاسايتهای اين وبرسيم و اين به اين معناست که از فرصتمی- 
تری را در فرصت راحت Udemyهايی همچون سايتاما وب نشده است؛استفاده 

ويدئوهای آموزشی و محتواهای ديجيتالی با آپلود کردن  تا بتوان دهندمیاختيار قرار 
 .ای داشتدر تبليغ و اشاعه مفاهيم تخصصی اسالمی نقش برجسته

مديريت شناسی اسالمی، اقتصاد اسالمی، توان در حوزه جنيندر هر صورت می
خانواده  اسالمی، فرهنگ و ارتباطات اسالمی، فلسفه فضای مجازی از ديدگاه اسالم،

 ها منتشر کرد.سايتاز طريق اين وبرا  د ديگرد متعداز نگاه اسالم و موار
 -هاها نسبت به يوتيوب اين است که مخاطبان اين سايتمزيت اين سايت

توان به تبليغ و اشاعه دانشجويان و متخصصان دانشگاهی بوده و می -عمدتاً 
اين  برداری ازالبته بهره ؛ها برای جهانيان پرداختمفاهيم دينی از طريق اين سايت

تواند فرصت میاست، که در تحريم  ايرانها برای کشور ها و زيرساختفرمپلت
 خوبی برای تبليغ و اشاعه علوم دينی باشد. 

 یدر تراز جهان یآموزش یهاسایت و سامانهوب یطراح .5
که پاسخگوی شود هايیسايتها و وباين است که اقدام به طراحی سامانه راه ديگر

البته در حوزه زبان فارسی برای  ؛های آموزشی باشدبه سامانه نيازهای علوم دينی

                                                           
1. https://www.coursera.org 

2. https://www.edx.org 

3. https://www.khanacademy.org 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
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وارد م -1هم به صورت ترکيبی و هم به صورت آموزش باز -های مجازیآموزش
ها هنوز به طور جدی به عرصه جهانی و تبليغات مشابهی وجود دارد، اما اين سايت

از اين که  کنندا منتقل میاند و عمدتًا موضوعات تخصصی رجهانی دين وارد نشده
 فرادرس اشاره کرد.  و خونه، ويدرستوان به مکتبمی هاسايت

 های دينی ورسالت خود را در توليد آموزش سايت ويدرس به عنوان نمونه؛
در حال حاضر به ارائه دروس مذهبی و دانشگاهی و برای جهانيان قرار داده  مذهبی

يت پردازد تا از اين طريق پيوند بين حوزه و دمی ين البته ا؛ شودانشگاه نيز تقو
ها برای بتوان محتوا و مفاهيم دينی را در اين سامانه شوند تاها بايد تقويت سامانه

 کشورهای دنيا عرضه کرد.

 یارایانه یهایباز  یطراح .6
توان از آن برای آموزش محتوای های فضای مجازی که میيکی ديگر از ظرفيت

ای است. امروزه های رايانهاندازی بازیطراحی و راه دينی استفاده کرد، استفاده از
ای نقش مهمی هم در سرگرمی و هم در آموزش کودکان، نوجوانان و های رايانهبازی

 کنند. حتی افرادی با رده سنی باالتر ايفا می
ای های رايانههای علمی و اسالمی در بازیهای قرآنی، آموزشطراحی داستان

برای  مناسبیتواند فرصت دنيا و عرضه آن در فضای مجازی میهای رايج به زبان
 عه محتواهای دينی و اسالمی باشد.اشا

 شود،میای دنبال های رايانهها آموزش از طريق بازیطور که در دانشگاههمان
های های قرآنی و مفاهيم رسالهويژه داستانه ب -برخی از مفاهيم دينیاست  شايسته

 ها منتشر شود.زیاز طريق با -عمليه

                                                           
1. LMS 

https://ocw.mit.edu/
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 یدیجیتال یتمرکز بر همه محتواها .7
بلکه اين آموزش  ؛برای آموزش نبايد تمامی محتواهای ديجيتالی را به ويدئو خالصه کرد

 از طريق متن و يا ساير موارد دنبال شود. د از طريق تصاوير، پادکست يا صوتمی توان
تواند از طريق آموزش مفاهيم و اشاعه مفاهيم اسالمی در سطح دنيا می 

توان به چنين میهم ؛المعارف بزرگ و برخط برای جهانيان معرفی شود ئرةطراحی دا
 اقدام کرد -بوک و توئيترچون فيسهم -های اجتماعیتوليد محتواهای متنی در شبکه

 و در بين مردم توزيع کرد. های اجتماعی گسترش دادطريق شبکهو اين دانش را از 

 به شبهات یویپاسخگ .8
های ها و سيستماندازی سامانههای تبليغ فضای مجازی، راهيکی ديگر از ظرفيت

های دنياست. اين زبانان و ساير زباناطالعاتی به منظور پاسخگويی به شبهات فارسی
ابزار به وسيله اين  وفرصت شرايطی را برای گفتگو و تعامل مسلمانان با هم فراهم کرده 

 ز طريق متخصصان و کارشناسان داخلی به دنيا منتقل کرد. توان دانش اسالمی را امی
نيازهايی فعاليت در آموزش و تبليغ دين از طريق فضای مجازی نيازمند پيش

چون زبان تخصصی، دانش کافی در آن زمينه و حوزه فعاليت و شناخت و هم
از طريق های اجتماعی که شبکهای است. با توجه به اينهای رايانهآشنايی با سيستم

شرايطی را برای انتقال تصوير و ويدئو و حضور  ”Skype“هايی مانند برنامه
 ای مورد توجه باشد. تواند به عنوان گزينهکند، میآنالين فراهم می

تواند با ايجاد ارتباط با ديگر مینيز ها و ويدئو کنفرانس 1توجه به وبينارها
 یبه ارتقا -ز طريق فضای مجازیا -ها و مراکز علمی داخلی و خارجیدانشگاه

 سطح علمی اين مراکز کمک کند.

                                                           
1 . webinars 
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 یمجاز  یپذیرش دانشجو .9
و ساير  Edxو  Corseraهای نبايد غافل بود که همانند سامانه مطلباز اين 
های کشور به صورت در دانشگاه ،اندهای دنيا راه انداختههايی که دانشگاهسامانه

جو پذيرفته و از طريق فضای مجازی، های تخصصی دينی دانشمجازی در حوزه
که در ايران حضور داشته باشند مفاهيم اسالمی، دينی و تخصصی خود را بدون اين

 ها منتقل کرد. به آن
ها نيز در اين حالت عالوه بر توسعه آموزش، نقش تربيت اسالمی دانشگاه

البته  ؛دنيا باشند توانند به نوعی مبلغ اسالم در سراسرررنگ شده و خود آن افراد میپ  
نيز های علميه ها و حوزهدر تحقق و اجرايی شدن اين راهبرد، همکاری بين دانشگاه

 ضروری است.

 ایجاد شبکه تبلیغی و هماهنگی مبلغین در سطح جهان  .10
کند تا بتوان مبلغين دينی در سراسر جهان را فضای مجازی اين امکان را فراهم می

های ين اسالمی را ايجاد کرد. از مزيتشکل از مبلغمديريت کرده و شبکه تبلغی مت
ای به امکان رصد جهانی حضور مبلغين، تشخيص نقاط نيازمند به چنين شبکه

مبلغ، آشنايی مبلغين دينی سراسر جهان با يکديگر و امکان پرسش و پاسخ و در 
 توان اشاره کرد. تبادل تجربيات می
بلغين در سرتاسر جهان، وجود چنين های مسازی و رصد فعاليتعالوه بر شبکه

نرم افزاری و محتوايی مبلغين نقش بسزايی  یای اين قابليت را دارد که در ارتقاشبکه
ها ايفا کند و مرجعی جهت پاسخگويی به سؤاالت و مشکالت پيش آمده برای آن

 بوده و محتواهای مناسب را نيز به آن ها منتقل کند.
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 یگیر نتیجه
رغم های فضای مجازی و علیپس از بيان ظرفيت ،ر ابتداد پژوهش ودر اين 

 -هااز اين ظرفيت -در داخل مکفی های مقام معظم رهبری، عدم استفادهتوصيه
ها رفت از اين چالشها بررسی شد و راهکارهايی برای برونبرخی چالشو 

 .ارائه شد
ينی از علوم د توجهی به موارد ديجيتالی نشدهعدم وجود نيازسنجی و بی

 و ارهايی برای ديجيتالی کردن محتواها بيان شدککه راه استهايی ترين چالشمهم
توان توجه به برداری از فضای مجازی اشاره شد که میدر ادامه به راهبردهای بهره

 يادگيری را در اولويت قرار داد. های مديريتهای اجتماعی، سامانهشبکه
ساله کشورهای اسالمی  ش بوده و هرفضای مجازی روزبه روز در حال گستر

اين کشورها و ساير  تا جايی کهکنند های اين فضا استفاده میبيشتری از ظرفيت
توانند بازارهای جديدی برای تبليغ و اشاعه دين محسوب می کشورهای جهانی

برداری از فضای مجازی بهره ی جهتهای مختلف مطالعاتلذا توجه به حوزه ؛شوند
يتو اشاعه دين میتبليغ  برای به ويژه  -هاهای پژوهشی دانشگاهتواند به عنوان اولو

 قرار گيرد. -های مجازی کشوردانشگاه
فضای مجازی بر فضای حقيقی ترجيح  بيان اين نکته نيز الزم است که نبايد

به اين دو فضا  ،بلکه با رويکرد دوفضايی همواره بايد به عنوان مکمل ؛داده شود
 نگاه کرد.



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

 

 

 هرست منابعف

 http://farsi.khamenei.irتارنمای مقام معظم رهبری، به نشانی:  .1
 .نامه پژوهش فرهنگی .فناوری، فرهنگ و تمدن (.1388) آسيابی، محمد .2

 .61-94(: 40)پياپی 8شماره. 3دوره .10سال
 یتحقق خیر فرد ی: راهبردهایخیر مجاز الف(. 1395)اسد، رضا. یبن .3

خير ماندگار، مطالعه و  یهمايش مل .یمجاز  یدر فضا یو خیر اجتماع
 امور خير در ايران. یارزياب

 :یمجاز  یتحقق گناهان کبیره در فضا یهازمینهب(. 1395)اسد، رضا. یبن .4
 یسومين همايش مل. (یو مجاز  ی، فیزیکیذهن) یفضای سه یارائه الگو

 ی.دفتر تبليغات اسالم :قم .پاك یمجاز یفضا
 جرائم، ها،به آسیب یرویکرد دوفضای (.1390) رضا، سيد سعيدیعامل .5

 تهران، انتشارات اميرکبير. .یمجاز  یفضا یهاقوانین و سیاست
 یتهران، مرکز مل .یحقیقت مجاز (. 1395ی )مجاز یفضا یمرکز مل .6

 reality-http://majazi.ir/page/virtualی: مجاز یفضا
نیسم در روابط مانیفست سایبرگ: فمی(. 1386)هاراوی، دونا.  .7

 .آذينگلانتشارات امين قضايی. تهران: ه . ترجموریااجتماعی علم و فن

8. Gibson, W. J and Brown, A (2009). Working 

with Qualitative Data. London: Thousand Oaks, 

Calif: SAGE. 

9. Casey, Cheryl (2006). Virtual Ritual, Real 

Faith: The Revirtualization of Religious Ritual 

in Cyberspace. Online-Journal of Religions on 

the Internet. Vol. 2 (1). 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970
http://majazi.ir/page/virtual-reality



