
 

 

  مجازی و حضوری آموزش متقابل نقش

 دینی هایآموزش سطح ارتقای در

 1)ایران( راضیه خسروی سرشکینویسنده: 

 20/07/1396پذیرش:                            11/02/1396یافت: در

 چكیده

دین اسالم به عنوان آخرین دین الهی، رسالتی جهانی دارد و بسط و گسترش 

ای است که در این دین تأکید فراوانی روی آن شده است؛ های دینی وظیفهآموزه

مختلفی برای انتقال های از این رو در عصر معاصر نیاز به امکانات و محیط

های دینی روش انتقال آموزه از طرف دیگر، راه اولیهمفاهیم دینی وجود دارد. 

شود؛ اما حضوری و چهره به چهره است، که از آغاز بشریت تاکنون استفاده می

در کنار آموزش حضوری، امروزه از طریق اینترنت و با آموزش مجازی، دین و 

تر و فراگیرتر کرده است، که هر کدام یک از را سریعمفاهیم مرتبط با آن آموزش 

ها و ابزارهای متفاوتی است، و با توجه به نیازهای ها شامل روشاین نوع آموزش

های دینی دو روی یک آموزش حضوری و مجازی آموزه گیرند.مختلفی شکل می

کات در این پژوهش به بررسی نتوانند مکمل یکدیگر باشند. سکه هستند، که می

ضعف و قوت امکانات آموزش حضوری و مجازی دین پرداخته شده، و تأثیر 

های دینی در عرصه جهانی بررسی متقابل این دو روش در ارتقای مفاهیم و آموزه

 و تحلیل شده است.

 دینی هایآموزش ،مجازی آموزش ،حضوری آموزش: واژگان کلیدی
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 مقدمه

که با دین، چه این ؛هانی دارددین اسالم به عنوان آخرین دین، رسالتی ج

 اکرماز آغاز اسالم، پیامبر  سعادت دنیوی و اخروی تأمین خواهد شد؛ لذا

و با امکانات موجود این امر  ه،های دینی را بر عهده داشتوظیفه ابالغ آموزه

از افتخارات اسالم این است که کارش را با قرائت و علم ند؛ را تحقق بخشید

 1.فرمان فرهنگی بود ،اولین فرمان خداوند به پیامبرشو  ،و قلم شروع کرد

به عنوان مرکز نشر  مسجد النبی را بر این اساس، نبی مکرم اسالم

، که در شدند ی نیز تأسیسمساجد دیگر ،و با گذشت زمان اسالم بنا نموده،

هایی با و معاهده ه،مبلغین را به اطراف و اکناف فرستاد این میان، حضرت

 2.اسالم شروع به پیشرفت کرد ند، که در نتیجه آن،گون بستقبایل گونا

با آشنا شدن  -هجری ویژه قرن دوم و سوم به -های بعدیدر قرن

به نحوی ؛ کل خاصی از تبلیغ دین شکل گرفتهای مختلف با اسالم، شملت

 . عنوان سالحی جدید استفاده نمودند از کتاب بهها سلمانمکه 

یا یا علی که پیامبر ،کردندهمان کاری را می در زمان خود امام صادق

 3.کردند؛ یعنی انجام رسالت و تبلیغ دین با توجه به شرایط زمان و مکانمیحسین

اعم از فیلم، کارتون، تئاتر،  -کفر از تمامی امکانات نیز در دنیای کنونی

و  های کفر خود استفاده نموده،پایه برای تحکیم -سازینقاشی و مجسمه

  ٤.دنکنمرام و مسلک غلط خود را همانند سامری القا می

                                                           

 .533 ، ص.10، ج1392 قرائتي، -1

 .72 ، ص.1354 ائي،طباطب -2

 .180-182 ، صص.1371 مطهري، -3

 .169-170 ، صص.1377 قرائتي، -4
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بنابراین با پیشرفت علم و فناوری، وظیفه هر عالمی است که با امکانات 

های آن در سطح جهانی بپردازد تا موجود به ترویج دین اسالم و انتقال آموزه

 ، و حجت خدا بر آنان تمام شود.این دین مبین به گوش بشریت برسد

 اولین ساختار مکانی ترویج دین اسالم، مسجد ،ر که بیان شدطوهمان

امروزه نیز برای بسط اسالم،  -مکانی برای تفسیر و بسط اسالم -النبی بود

ها، های علمیه و دانشگاههای فیزیکی و حضوری مانند مساجد، حوزهمکان

مسلمان شکل گرفته  های تخصصی، مراکز اسالمی در کشورهای غیرکتابخانه

سرعت و گسترش  بانیز در کنار مراکز یاد شده، فضای مجازی  ؛تاس

 چشمگیرش، محیطی برای آموزش و تبلیغ دین فراهم کرده است.

، که اگر دین معتقد است -شناس اسپانیاییجامعه -1کاستلزمانوئل 

جایگاهی برای  -آموزش دینی در فضای مجازی -خواهد در این فرهنگمی

  2.مجازی شود -عی، باید واقخود حفظ نماید

دین از مزایا و  در حوزه -حضوری و مجازی -این دو محیط آموزشی

توان به نتیجه کامالً ها میبا حرکت همزمان آن تنهاکه  ،نقایصی برخوردارند

فرصت بزرگی در اختیار هر کشوری  -فضای مجازی -ی رسید؛ لذا اینمطلوب

ستی کاری کنیم که از ، تهدیدهایش هم در کنارش دارد. ما بایدگذارمی

 3.ها حداکثر استفاده را بکنیمفرصت

                                                           
1. Manuel Castells (1942) 

 .153 ، ص.1393 دهقاني،ر. ک:  -2

 .1395شهریور  3، دولت تهيئ اعضايبا  دیدارمقام معظم رهبري،  -3
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 آموزش دینی

اهمیت  در این میان، 1؛آموزش، تسهیل روند یادگیری برای رسیدن به اهداف مشخص است

های سازی زیرساختآماده ؛ لذاآموزش و نقش کلیدی آن، بر توسعه جوامع بر کسی پوشیده نیست

 2.است -از جمله فقر و نابرابری در جوامع -آموزش، عامل رفع بسیاری مشکالت

ای برخوردار است؛ زیرا در آموزش دینی از اهمیت ویژهبر این اساس، 

 ردی و اجتماعی تأثیر شگرفی دارد.اصالح و رشد ف

به زندگی معنا  ،دین در تمام زوایای فکر و عمل انسان وجود دارداز طرف دیگر، 

و محدود به  ،دهداز نظام هستی را ارائه میبخشی از فرهنگ است که تصویری  و داده،

کشف نیازهای واقعی انسان و دردهایی که دین لذا  3؛مناسک و اعمال مذهبی نیست

  ٤.دهدهاست، انتظاراتی است که بشر را به سوی آشنایی با دین سوق میپاسخگوی آن

های دینی به تبلیغ دین، شناساندن مفاهیم و آموزهیا آموزش بنابراین، 

وظیفه معلم و راهنمای دین، نشان دادن راه مستقیم ؛ لذا خاطبان جهانی استم

 از انحرافات است تا سعادت دنیا و آخرت را در پی داشته باشد. 

پیروان دین  ، که تعلق داشتن هویتیمعتقد است -مستشرق انگلیسی -5برنارد لوئیس

 -هنوز -ی یک مسلمانهویت دینی براکه چه این ؛اسالم، یکی از امتیازهای آن است

 -بخش دیگرو در قیاس با عناصر هویت ،دهدهویتی او را تشکیل می وترین جزپررنگ

 ٦.از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است -چون ملیت، نژاد و زبان

                                                           

 .15 ، ص.1393 اميرتيموري، -1

 .253 ، ص.1390 ميرترابي، -2

 .29 ، ص.1385 ام،وارتاست -3

 .83 ، ص.1382 خسروپناه، -4

5. Bernard Lewis (1916) 

 .64 ، ص.1392 ریاحي،ر. ک:  -6



 105/  دیني هايآموزش سطح ارتقاي در مجازي و حضوري آموزش متقابل نقش

 

 های دینیمخاطبان آموزش

؛ در این های دینی استشناسی از مسائل حساس و حائز اهمیت در حوزه آموزشمخاطب

با توجه به درک و فهم و شرایط جامعه به رسالت  که پیامبران نخستین معلمان دینی بودند ان،می

با شفای  عیسیحضرت با معجزه اژدها و ید بیضا،  موسی ؛ از جمله حضرترسیدندمی

 .کریم برای جذب مخاطبان مبعوث شدند با قرآنکه  بیماران و پیامبر اسالم

ها انسان اشاره به تفاوت -فراوانیبه  -یدر قرآن مجید و روایات اسالم

شناسی در آموزش درباره مخاطب که در یک نمونه امام صادق 1شده است،

 فرمایند:می اکرم دین توسط پیامبر

هیچ وقت با بندگان  2؛« »

 سخن نگفت. ،خدا به تناسب عقل خود

در آموزش مفاهیم دینی باید به سن، جنسیت، قدرت ذهنی، سطح  ،ابراینبن

  .های روانی و شخصیتی و محیط اجتماعی و فرهنگی توجه کردتحصیالت، ویژگی

شود؛ های حضوری دینی در نظر گرفته میشناسی در آموزشمخاطبکه نتیجه آن

 است.رنگ کم ،های مجازیآموزش چهره به چهره در آموزشنقش زیرا 

 حضوری دینی آموزش

زندگی و حضور در یک جامعه و دانشگاه دینی و برخورد با افراد ملتزم به دین، 

از آغاز اسالم، اعراب مسلمان  چنان کهدر روند تربیت دینی دارد؛ هم زیادیتأثیر 

 بهره جستند.  ٤کالمی و غیر 3برای تبلیغ دین و بسط آن از ارتباطات کالمی

                                                           

 . 14؛ نوح، 165ر. ک: انعام،  -1

 .18 .ص ،1،ج1369 كليني، -2

3. Verbal Communication 

4. Nonverbal Communication 
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رفتاری، کالمی مانند تقوا، خوش ارتباطات غیر -ابتدادر  -بر این اساس

زیستی مردم را به دین اسالم جذب ساده و دامنی، عبادت خالصانهکاری، پاکدرست

 لذا 1ند؛که این عوامل بسیار مؤثرتر از ارتباط کالمی و حیطه آموزشی زبان بود ،کرد

و آشنایی با روش با درک  -امروزه -کالمی تا حدی است که تأثیر ارتباطات غیر

شوند؛ بسیاری جذب تفکر و منش اسالمی می عالمان مسلمان،های چهره زندگی

فکری شود به اجتماع و همدلی و همامروز بیش از همیشه احساس احتیاج میلذا 

 2.در سراسر عالم بیت پیروان اهل

 دارند؛ البتهآموزشی در تحقق این هدف گام برمی بنابراین، مراکز دینی و

بر اساس را  بلکه تربیت و تعالی فراگیران ؛نیستندین مراکز تنها مراکز آموزشی ا

 ها، مسابقات و... در نظر دارند.ها، بورسیهتعامل و همیاری از طریق همایش

موارد اشاره این توان به های دینی میهای تخصصی آموزشاز جمله دانشگاه

وی، دانشگاه علوم حدیث، دانشگاه علوم اسالمی رض، جامعة الزهراء کرد:

دانشگاه معارف قرآن و عترت، دانشگاه مذاهب اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، 

 .ن و مذاهب و دانشگاه باقرالعلومدانشگاه ادیا

ایرانی  هایی که به پذیرش و آموزش دانشجویان غیرچنین دانشگاههم

         المرتضیجامعة ،  يالعالم المصطفی ةجامعپردازند، عبارتند از: می

 .تیب اهل یالملل نیدانشگاه ب و

 ،مسلمان نیز خدمات آموزشی و فرهنگی دارند مراکز اسالمی در کشورهای غیر

در استکهلم، مرکز توان این موارد را نام برد: مرکز اسالمی امام علیکه از جمله می

 .دایورفلدر ی امیم هیجعفر یانجمن اسالم و سیدنیدر  اسالمی امام حسین

                                                           

 .62-65 ، صص.1389 بشير -1

 .1382 مهر، بيت اهل جهاني مجمع عمومي مجمع اعضايبا  داریمقام معظم رهبري، د -2
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 امكانات آموزش دینی حضوری

 1آموزش چهره به چهره -1

 دهیپوش یبر کس نیدر حوزه د یحضور یهاآموزش یمثبت و معنو راتیثأت

نگاه به عالم  یمعنو راتیثأبر ت یحت یادیز ثیاحاد چنان که؛ همستین

  2.شودیبه عبادت م ریتعباز آن که  ،وجود دارد

رائه بازخورد سریع یکی از عوامل های حضوری ادر آموزشبه طور کلی، 

، شوداز طریق عالئم چهره یا بدن حاصل می یکه گاه ،مهم در یادگیری است

امکان بیان و  چنینهم 3؛کندبه بهبود اصالح روند یادگیری کمک می و

ها در لحظه تدریس امری است که نه تنها در برداشت ها و سوءالبررسی سؤ

 ٤نیز هست. پژوهاند توجه و خواست دانشبلکه مور ؛یادگیری موثر است

 مكان و زمان آموزش -2

؛ است اهمیت مکان و زمان در ارائه مفاهیم دینی از آغاز اسالم مدنظر بوده

، تأثیر بیشتری های مناسبرساندن دستورات الهی به بندگان در مکانچرا که 

 خواهد داشت.

جا زرگ حج در آنکه مراسم بمکرمه چون مکه هایی هممکانبر این اساس، 

ها برای تبلیغ است؛ به همین سبب، ترین مکانشود، بهترین و مناسببرگزار می

 5.پیام خدا و دعوت اسالمی خویش را به مردم رساندند ،در ایام حج پیامبر اکرم

                                                           
1. Face to Face 

 .306، ص. 3ج ،1387 ،شهريري محمدير. ک:  -2

 .4 ، ص.1390 سراجي، -3

 .111 ، ص.1393 وایگان، و گریسون -4

 .37 ، ص.1377 قرائتي، -5
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های مذهبی و معنوی زیاد است؛ های دینی در محیطثیر یادگیریبه طور کلی، تأ

 های اسالمی و مراکزهای علمیه، دانشگاهد، حوزهفضای معنوی مساج چنینهم

 گذارد. ثیر میأهای دینی تاسالمی در کشورهای غیر مسلمان بر یادگیری آموزه

 ،کندکید میأاسالم دینی است که بر وحدت و جماعت ت ،از جهت دیگر

 و بسیاری از اعمال و مناسک باید گروهی انجام شود.

های آموزش ، در امران مناسب همراه شودعنصر مکان اگر با زمبنابراین، 

 ثیرگذار است. أدینی ت

به اهمیت این  ینمعصوم ائمهو  اکرم با توجه به روش پیامبر

 طالببن ابىىبراى اعالم والیت و رهبرى علشود؛ برده میموضوع پی 

 1انتخاب گردید. -هنگام بازگشت حاجیان از مکه -زمانى مناسب

های مناسبی برای انتقال ی دینی و مذهبی زمانهامناسبتکه نتیجه آن

فضای  ؛ لذاهستند -ها و مساجدمانند حرم -های دینی در اماکن مذهبیآموزه

آموزش و یادگیری مفاهیم دینی را  ،معنوی که حاصل مکان و زمان است

 کند. ثرتر میؤم ،برای اقشار و سنین مختلف

 ابزارهای آموزشی -3

  2کتابخانه -

تواند پژوه نمیدانش ؛ تا جایی کهمهم و جدانشدنی آموزش استکتاب از منابع 

 از کتابخانه جدا شود. 

 دلیل گستردگی دانش، عنوان تخصصی ها مراکزی هستند که امروزه بهکتابخانه

 ها مراجعه کنند. گیرند تا پژوهشگران متناسب با نیاز خود به آنبه خود می

                                                           

 .40 ، ص.1377 قرائتي، -1

2. Library 
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های کتابخانه ،ینی استکه مرکز علوم اسالمی و دنیز در شهر قم 

علوم  و تخصصی تفسیر و علوم قرآن، فقه و اصول، مهدویت، تاریخ اسالم

به شمار برای مشتاقان علوم دینی  ارزشمندکه گنجینه ای  ،حدیث وجود دارد

ها کتاب ،در جاهایی که دسترسی به برق و اینترنت نیستچنین روند؛ هممی

 منابع آموزشی مناسبی هستند.

 مباحثه -

که از دیرباز تاکنون  ،های علمیه استهای یادگیری در حوزهمباحثه از روش

 .مرسوم بوده است

تبادل نظرات به صورت چهره به چهره از مزایای آموزش به طور کلی، 

و  ،دانشجویان یک موضوع واحد را آموخته ؛ بر این اساس،حضوری است

مباحثه و  ؛ لذایان کنندتوانند با دانش خود آن را تحلیل و نظر خود را بمی

 ثر است. ؤم ،تبادل نظر در سرعت و تثبیت یادگیری

 1فضای مجازی

اند؛ نمودههای دیجیتال اطالعات را به صورت متمرکز گردآوری و کتابخانه تارنماها

دانشجویان از فضای مجازی به عنوان کمک درسی و مکمل منابع  به نحوی که

 شود.مه به بررسی ابعاد این فضا پرداخته میکنند، که در اداحضوری استفاده می

 آموزش دینی مجازی -1

بلکه عرصه  ؛بنابراین دین نه تنها ارتباط است ؛در جوهره دین ارتباط وجود دارد

  2.های دینی جدا نبوده استارتباطات و تعامالت نیز در طول تاریخ از مقوله

                                                           
1. Cyberspace 

 .3 ص. ،1389 بشير، -2
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یان و در این م ،گیر استدر عصر حاضر، رشد و سرعت دانش چشم

را با هر فکر و ایده و ابزار نویی که پا در  علوم اسالمی باید جایگاه خود

 گذارد، پیدا کند و قابلیت همگامی با رشد دانشهای جدید میعرصه فناوری

  1.بشری را داشته باشد تا حالل مشکالت باشد

معنا، اجتماع سبب برانگیخته شدن نیازهایی مانند  ، که جهانی شدنکاستلز معتقد است

 2.مین آن هستندأترین و کارآمدترین منابع تو ادیان مناسب ،هویت و آرامش روانی است

ای است که باید الگوهای مناسب دینی فضای مجازی عرصه ،بنابراین

 ،شودزیرا هر روز در اندیشه انسانی افقی نو دیده می ؛برای همگان ارائه شود

و پاسخگوی تغییرات  ،باشد پویا داشته و اگر دین برخوردی ثابت و غیر

 3.جهانی نخواهد شد و به انحطاط خواهد افتاد ،دوران مختلف نباشد

های دینی و منعطف فضای مجازی باعث دسترسی آزاد به آموزهچنین، هم

که قدمی در ارتقای فرهنگ دینی جوامع  ،شودهای یادگیری میبودن فرصت

 .است های فرهنگیو حذف شکاف

 جازیامكانات آموزش م -2

 گستردگی مخاطب -

امکان حضور برای همه مشتاقان علوم دینی در فضاهای حضوری آموزشی 

کمبود فضا و  ؛ مانندعدم امکان از جهات مختلفی است مهیا نیست، که این

 .و کمبود زمان هاامکانات فیزیکی، بعد مسافتی، هزینه

                                                           

 .137 ، ص.1381 سميعي، -1

 .83 ، ص.1387 صاحبي، -2

 .398 ر. ک: همان، ص. -3
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، که های بارز فضای مجازی استگستردگی مخاطب از ویژگیاز طرف دیگر، 

 آل است. ایده ،گستر داردهای دینی که هدفی جهانبرای انتقال آموزش این بستر

های دینی در فضای مجازی مخاطبین آموزش ،با توجه به این موضوع

و ارائه یک قالب ثابت از  ،ها و ذهنیات متفاوتی دارندها، عرففرهنگ

این چالش  ، کههای دینی برای تمامی مخاطبین قابل پذیرش نیستآموزه

 حوزه دین در فضای مجازی است. 

 های مجازی را به سه بخش تقسیم کرد: توان کارکردهای رسانهمی ،به طور کلی

صحت و معتبر بودن اطالعات، اعتبار نویسندگان و  رسانی؛طالعا -1

 .منابع اهمیت دارد

 .رویکرد کاربردی و آموزشی محتوا مدنظر است آموزش؛ -2

   1لی است.شاخص اص ،جذابیتتفریح؛  -3

این سه بخش ناظر بر تنوع مخاطبین و نیازهای مختلف در حوزه دین 

از کاربران در مقاطع در دسترس انبوهی  -امروزه -فضای مجازی ؛ لذااست

 که باید به آنان توجه شود.  ،مختلف سنی و فرهنگی با نیازهای مختلف است

 انعطاف زمانی و مكانی -

 ؛ لذاحضوری برای همه ممکن نیست آموزش هماهنگ شدن با مکان و زمان

اعم  -توانند در مقابل سیستمهای دینی میمخاطبین داخلی و خارجی آموزش

و از  ،قرار بگیرند -اتوبوسو  از رایانه یا موبایل در خانه، محل کار

های صوتی و های مذهبی، فایلهای اینترنتی، پخش زنده برنامهتلویزیون

 تفاده کنند. اسهای مجازی زیارت و مکتوب

                                                           

 .146 ، ص.1391 جهانگير -1
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 ،فضای مجازی به دلیل منعطف بودن برای زمان یادگیریبر این اساس، 

 ؛است نه تنها مشکل مخاطبینی را که مشکل بعد مکانی دارند را حل کرده

فرصت مناسبی فراهم  دار نیزبلکه برای مخاطبینی مانند شاغلین و زنان خانه

 آورده است.

 ابزارهای آموزشی -4

 دانشگاه مجازی -

های مجازی یا محوریت علوم دینی موانع مکانی و زمانی را برای گاهدانش

را  و دسترسی افراد زیادی ،مشتاقان علوم دینی در شرایط مختلف مرتفع کرده

چنین سبب تمرکززدایی از مراکز علمی همبه آموزش فراهم کرده است؛ 

به جهت ضعف  یها گاهالبته اثربخشی این آموزش ؛مذهبی شده است

مورد  -همواره -های مشارکتیفعالیت فقدان و نیز ت دانشجو و مدرستعامال

 انتقاد بوده است. 

و  ،یادگیرنده محور است ،های مجازیدورهبیان این نکته الزم است، که 

همه این مسئولیت  ،از این رو ؛مسئولیت اصلی یادگیری به عهده یادگیرنده است

 1کنند.وفقیت کافی را کسب نمیم ؛ لذاپذیرند و برایشان دشوار استرا نمی

 2تارنما -

 بودن دارند.  3ایهستند که قابلیت چندرسانه تارنماها ،ی بارز فضای مجازییکی از نمودها

های صوتی محیط مناسب و با ارائه متن، فیلم، عکس و فایل تارنماها

 آورند. برای یادگیری فراهم می اثرگذاری

                                                           

 .58-60 ، صص.1394 ،و سيفي سراجي -1

2. Website 

3. Multimedia 
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 1شود:نسان با حواس پنجگانه نشان داده میدر نموارد زیر درصد میزان یادگیری ا

 : سهم حواس در یادگیری انسان1نمودار شماره 

 
توان حوادث تاریخ اسالم با فیلم می؛ ای دارندهای آموزشی جایگاه ویژهفیلم ،بنابراین

 از جمله -عمال دینی و مذهبیهای اَسازی موقعیتچنین شبیههم ؛را بازسازی کرد

 پذیر است.امکان -و آشنایی با اماکن مذهبی در قالب فیلم و تصویرهای مجازی زیارت

تخصصی بسیاری مرتبط با آموزش مفاهیم  به طور کلی، تارنماهای

مانند  ؛ بیشتر این تارنماهاوجود داردهای اعتقادی پرسش و پاسخ و دینی

و  دارند،ارتباط یکسویه  -عموماً -؛ زیراکنندهای خودآموز عمل میکتاب

دهند؛ البته بندی شده در اختیار کاربران قرار میعات دینی را موضوعاطال

ا از طریق تاالرهای قابلیت تعامل با مخاطبین رنیز ها برخی از تارنما

 ؛گشاستراههای دینی، این امر در انتقال آموزه کنند، کهفراهم می گفتگو

 کند. اهم میفررا گسترده برای تبادل نظریات مختلف  دامنه مخاطبینزیرا 

بخشی را برای  ،ها در جهت تعامل با مخاطبینبیشتر تارنمابر این اساس، 

این  اند، کهنظر گرفته دادن درباره مطالب موجود اعم از مقاله و فیلم در نظر

نظر خود را کاربران تنها  -در عمل -؛ اماامکانات از جهتی تبادل نظر است

ها به پرسش یپاسخ صحیح، که کنندمیو یا نظر دیگران را نقد نموده، بیان 

این امر سبب  شود؛از مرجعی رسمی و معتبر داده نمی تارنمااز طرف 

 پیچیدگی موضوع و نرسیدن به هدف غایی آموزش مفاهیم دینی است.
                                                           

 .19 ، ص.1393 اميرتيموري،ر. ک:  -1
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تارنماهای دینی منابع در توان به بیان نشدن می ،از موانع دیگر در این حوزه

رسانی و آموزش با رویکرد اطالع تارنماها ،طور که بیان شدهمان اشاره کرد؛

 باید از اطالعات و منابع معتبر استفاده کنند تا مخاطب اطمینان حاصل کند.

 ،محورمختلف دینِی متن تارنماهایکه آیا با  ،شودمطرح می پرسشاکنون این 

 شود؟حاصل می ،انتقال پیام و ارتباط آموزشی صحیحی که منجر به یادگیری شود

به  ؛اسالمی مخاطبین جهانی دارند اسخ باید گفت، که تارنماهایدر پ

وقتی صحبت از مخاطبین  دارند؛ لذا 1بانی چندزبانهکه پشتی آن دسته ویژه

کند، جلوه میها ارزش ، تجربیات شخصی وتفاوت فرهنگ ،شودجهانی می

 ،گیری یک ارتباط صحیح که منجر به انتقال پیام استهمین امر در شکل که

 2گذارد.ثیر میتأ

که در جستجوی موضوعی دینی  ،کنیماین مشکل را زمانی بیشتر لمس می

مطابق یا  تارنما ی عنوان متنگاهچون در موتورهای جستجوگر هستیم؛ 

ان شویم که عنومتوجه می ،خوانیماما وقتی آن را می ؛ماست مرتبط با خواسته

کل در فضای مجازی به این البته این مش با محتوا هماهنگ و مرتبط نیست؛

ای برای تواند صفحهمی ،ای داردکه سواد رایانه ، که هر کسآیددلیل پیش می

این  خود با هر قصد و نیتی داشته باشد، کهبیان و نشر نظرات مثبت و منفی 

 های دینی است. های محتوای آموزشموضوع از چالش

ینی سبب حوریت مطالب دبا م تارنماهاگستردگی و گوناگونی بر این اساس، 

صحیح و خالف  حتی در این فضا مفاهیم غیر سردرگمی مخاطبین شده است؛

 شود. که باعث گمراهی مخاطبین می ،شودعرضه مینیز واقع درباره دین 

                                                           
1. Multilingualism 

 .11 ، ص.1393 اميرتيموري، -2
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قدرت فضای مجازی در هدایت که ایننکته منفی دیگر در این فضا، 

ک پیام است؛ از این های دروغین از یکاربران به وسیله بازدیدها و الیک

و  سمت و سوی اهداف مطلوب خود سوق داده شده،به  طریق توجه کاربران

   1شوند.سبب گمراهی می

نشریه، قالب اصلی  ، مقاله ومحوری و استفاده از کتابمتناز سوی دیگر، 

های های صوتی و سخنرانیاز فایل دهند؛ هر چندتارنماها را شکل می

این موارد بر جذابیت  شود، کهنیز استفاده میدروس حوزوی یا مذهبی 

ایرانی  از تارنماهای یکه معدود ،این است مهم اما نکته ؛افزایدآموزش می

رسانی و و توجه به اطالع ، که چند زبان را پشتیبانی نموده،شیعی هستند

 اللملی دارند. آموزش بین

و یا  لعالمي ا جامعة المصطفیبه عنوان مثال؛ تارنماهای وابسته به 

شیعه را با پشتبانی نه زبان ویکیکه  تارنمای  مجمع جهانی اهل بیت

که هر کس  ،های دیگراین دانشنامه اسالمی برعکس ویکی ؛کندارائه می

تنها با گروه مجرب و معتبر علمی  ،تواند مطالبی را حذف یا اضافه کندمی

 است. یژه آن، امتیاز واین نکته ، کهکندمطالب را بارگذاری می

 2کتابخانه دیجیتال -

های الکترونیک را های دیجیتال، کتابهای حضوری، کتابخانهدر کنار کتابخانه

دسترسی به  مانیو بر مشکل بعد مکانی و ز ،انددر دسترس همگان قرار داده

اسالمی و  هایکتاببسیاری از که  چناناند؛ همها تاحدودی فائق آمدهکتابخانه

        نام و پرداخت هزینهکه با ثبت ،ی مجازی موجود استشیعی در فضا

                                                           

 .11 ، ص.1394 مختاریان، -1
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چنین امکان جستجوی سریع و آسان هم سازی هستند؛قابل استفاده و ذخیره

و سبب توسعه  ،ساده کردهتال کار را برای پژوهشگران های دیجیدر کتابخانه

  است. های تحقیقانی شدهفعالیت

د و مدارکی است که به صورت دسترسی به اسنا ،از مزایای دیگر آن

 ها موجود نیست.چاپی در کتابخانه

که ، های دیجیتالی وجود داردچالشی در رابطه با کتابخانه در نقطه مقابل،

به دلیل رعایت حقوق که ، و آن اینکندها را محدود میهای آنفعالیت حوزه

 لذا ؛ها ممکن نیستامکان الکترونیکی کردن تمامی کتاب ،نویسندگان

 جامعیت کامل را ندارند.

 1هاشنیو اپلیك افزارهانرم -

و منابع پژوهشی را به صورت تخصصی در  هاکتابافزارهای دینی، نرم

 ،در جایی که اینترنت وجود ندارد ؛دهندهای مختلف دینی ارائه میحوزه

را به راحتی در  فراوانیو منابع علمی  ،کنندافزارها نقش مهمی ایفا مینرم

افزارها امکان یادگیری با سرعت دلخواه و این نرم ؛دهندرس قرار میدست

 د.نآوریادگیری مستقل را فراهم می

 هنه تنها در ارائه منابع آموزشی در تلفن همرا -امروزه -نیزها اپلیکشن

اند برخی اعمال و کارهای دینی بلکه شرایطی را فراهم آورده ؛راهگشا هستند

 ه سهولت انجام شود.ب

لیستی از اعمال توان به برنامه محاسبه نفس اشاره کرد، که می ؛رای نمونهب

، راه جهنم و که در صورت انجام هر یک ،شودنوشته میدر آن نیک و بد 

 شود.نشان داده می بهشت در این برنامه

                                                           
1. Softwares And Apps 
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 نقش متقابل آموزش حضوری و مجازی در حوزه دین 

تمام ن این رسالت باید از و برای تحقق و عملی شد ،محور است، رسالتدین

 امکانات موجود استفاده کرد.

ای است که های دینی مسئلهآموزش و یادگیری آموزهدر این میان، 

؛ زیرا گام نهادن در راه سعادت است نبوده و مستمرمحدود به زمان و مکان 

 ها جاری است.در زندگی دنیوی انسان

لفه فرامرزی و فراملی الم مؤان ابراهیمی به ویژه دین اسادی ،از سوی دیگر

 نگریدر این جهان کنند؛ لذامردم جهان را به تعالیم خود دعوت می ، ودارند

 1.هیچ مرز و جغرافیای سیاسی و فرهنگی اولویت ندارد ،تعالیم اسالم

آموزش  شود:دو گزینه در این راه مشاهده می -وزهامر -بر این اساس

پراهمیت و  ند کهیازاتی دارامت آموزش مجازی، که هر یکحضوری و 

تواند در حوزه دین ا حضور این دو روش در کنار هم میام ؛راهگشاست

، خطاست؛ از این تصور جایگزینی یکی به جای دیگری اثربخش باشد، که

دارند تا  ، مراکز مجازی نیزهای حضوری در حوزه دیندانشگاه رو

 پاسخگوی تمام نیازها باشند.

 برای فراگیری اسالم -کنوناز گذشته تا -علوم دینی در این میان، مشتاقان

لوم دینی برسند و اند تا به مراکز عکردهتحمل رنج سفر و مهاجرت می

ای حوزوی و دینی از معنویت همحیط چنان کهتحصیل علم کنند؛ هم

 بخشند.روند آموزش را تسریع می برخوردار بوده، و

های در آموزشین از لحاظ فرهنگی و سنی اطببندی مخشناسی و طبقهمخاطبچنین، هم

      لذا  حائز اهمیت است؛که همین امر در انتقال مفاهیم دینی  ،شودحضوری رعایت می

                                                           

 .195 ، ص.1380 عاملي، -1



118  / ( PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017) 

اما  ؛شودحاصل نمیهای مجازی های حضوری در آموزشروح حاکم بر آموزش

های حضوری ها و مشکالتی برای رسیدن به آموزشمحدودیت ،از طرف دیگر

تواند بعد مکانی و زمانی را که فقط فضای مجازی می ،وجود دارد برای همگان

  و شرایط را برای آموزش در هر مکان و زمانی فراهم آورد. ،هم شکنددر

توان تا حدودی دین را با توجه به در فضای مجازی میبر این اساس، 

شود، چه در فضای مجازی داخل کشور مشاهده میاما آن ؛مخاطب عرضه کرد

به زبان فارسی  -صرفاً  -هاکه بسیاری از تارنمااز این هدف است؛ چناندور 

 و ،که خاص پژوهشگران است ،دنکنو مطالب را بسیار تخصصی بیان می ،است

، بخش عظیمی از کاربران فضای مجازی هستندبه کودکان و نوجوانان که 

و های مراکز حضوری تعلیم قرآن به کودکان شود؛ حتی تارنماتوجه نمی

 ند.برخوردار نیستالزم، های بصری از جذابیتنیز نوجوانان 

شوند؛ آموزشی محسوب میها به عنوان منابع کمککه تارنمابا توجه به این

 ،دینی در فضای مجازی دینی و غیر اطالعات صحیح و نادرست در عین حال،

و گزینش مناسب را دشوار کرده است، که برای حل این معضل قدرت درک 

 های فیزیکی و حضوری دارند.که پشتوانه ،مراجعه کرد یهاید به تارنمابای

مشکل  ،بخش حضوری و مجازی در کنار هم همگامیجاست که در این

  کند.را حل می

مراکز حضوری علمی از چند  دینی با پشتوانه از طرف دیگر، تارنماهای

کسانی  برسانند؛ کنند تا حقیقت اسالم را به گوش جهانیانزبان پشتیبانی می

ها زی باشد، این تارنماها از طریق فضای مجاکه شاید تنها راه ارتباطی آن

 آورد.برایشان فراهم میرا دین  متناسب با نیاز در حوزهخودآموزی 

تارنماها، موازی کاری است؛ چرا که با یک جستجوی ساده مشخص مشکل دیگر 

 و منبع اصلی آن مشخص نیست. ن است،ها یکساهای موجود در تارنماکه متنشود می
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العات را سرعت فضای مجازی با گستردگی دامنه نفوذش تبادل اطبه طور کلی، 

ای های مجازی طیف گستردهسیس دانشگاهبخشیده است؛ لذا مراکز حضوری دینی با تأ

 یهای مختلف دینی را برارشته ،این مراکز اند، کهرا برای یادگیری علوم دینی جذب کرده

شوند؛ از و سبب ارتقای فرهنگ دینی جامعه می مخاطبین داخلی و خارجی ارائه نموده،

 -شدهای باال در قبل مهیا میجلسات نیز که با هزینه ها وبسیاری از گردهمایی این رو

 به راحتی به مدد فضای مجازی میسر است.  -امروزه

 چنانهم ،کندبا تمام خدماتی که فضای مجازی برای آموزش دین مهیا می

و یا به واسطه شرایط  ،هایی از جهان دسترسی به اینترنت ندارندبخش

ل مهم در این ئاز مسا ؛محیطی و فرهنگی درک صحیحی از اسالم ندارند

ثیرات أبا توجه به ت لذا ؛انتقال مفاهیم دینی به این دسته از افراد است ،حوزه

های مبلغین با ملیت محیطی، بومی و فرهنگی هر جامعه نیاز به پرورش

این افراد در یک محیط دینی و معنوی با  ،مختلف است تا از این طریق

و بتوانند دین اسالم را به مردمان سرزمین خود با  شده،های دینی آشنا آموزه

 ها و عرف خود بیان کنند. توجه به فرهنگ

انی اند تا کسمراکز اسالمی در کشورهای دیگر نیز شرایطی را مهیا کرده

ها و از بهره ،اسالمی را ندارند حضور در ایران به عنوان یک جامعه که امکان

آوری مسلمانان و همکه گرد؛ چنانامتیازهای آموزش حضوری استفاده کنند

 گذارد.ثیر میهای مسلمان تأل دینی بر وحدت و انسجام گروهآموزش مسائ

توان هویت زیرا می نیز آزادی عمل است؛های فضای مجازی از دیگر جنبه

به این معنی که فرد بدون شناخته شدن در حالت گمنامی به سر  مجازی داشت؛

که برخی  ،کندو این موضوع به بیان نظرات و انتقادات شدید کمک می ،بردمی

این موضوع ؛ البته دنهای حضوری دینی ندارت بیان آن را در فضایئاجازه یا جر

 آن انحرافات دینی و اخالقی است. ترینه مهمک ،شودبستر مشکالت متعددی می
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پاره مجازی با هویت دینی که در پی های  چنداین هویتکه نتیجه آن

  1.در تضاد است ،ایجاد وحدت در باورها و رفتارهای فردی است

 گیرینتیجه

برای انتشار و آموزش مفاهیم دینی باید از تمامی امکانات حضوری و فضای 

در دسترس  ،تا دین که تنها راه نجات بشریت است مجازی استفاده کرد

 همگان قرار گیرد. 

 ای ارتباطی با هدف جهانی شدن است؛ از این رو،دین مقولهبه طور کلی، 

حضوری و مجازی مکمل های شود که آموزشموفقیت وقتی حاصل می

هایی در حوزه ها و چالشمحدودیتیکدیگر باشند؛ به نحوی که هر کدام، 

و نقاط ضعف را  ،ها را تقویت کردکنند که باید نقاط مثبت آنجاد میدین ای

 بهبود بخشید. گیری از امکانات دیگر،با پشتیبانی و بهره

 و مآخذ منابع
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 انتشارات سروش. تهران:نیا، ترجمه مسعود آریایی

، یادگیری-های آموزشیها و محیطرسانه(، 1393) .،امیرتیموری، محمدحسن -٤

 انتشارات سمت.تهران: 
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