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چكیده
استفاده از فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی فراگیر ،تأثیرات فراوانی بر جنبههای
مختلف زندگی انسانها دارد و تأثیرات مثبت و منفی آن به استفاده از فرصتها و تصمیم
درست در برابر تهدیدهای این فضا بستگی دارد؛ لذا عدم وجود سواد فضای مجازی باعث
شده است جنبههای منفی آن بسیار بیشتر از جنبههای مثبت نمود پیدا کند ،به طوری که
غفلت از فرصتهای فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است .بنابراین ،به منظور
استفاده بهینه از فضای مجازی باید رویکرد راهبردی به این مسئله داشت .رویکرد راهبردی
به معنای بررسی توام نقاط قوت و نقاط ضعف یک موضوع است.
در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی فرصتهای فضای مجازی با رویکرد
آموزشی -دینی بوده است و برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش کتابخانهای به
مطالعه ویژگیها و نقاط قوت فضای مجازی پرداخته شد.
مهمترین فرصتهای فضای مجازی در زمینه آموزش ،افزایش دسترسی به محتوا،
کتابخانههای دیجیتال ،آموزش از راه دور ،یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی است که
از این فرصتها به منظور ارتقای آموزشهای دینی در مواردی همچون برگزاری کالسهای
مجازی برای انتقال آموزهها و مفاهیم دینی ،آموزش مجازی قرآن کریم ،راه اندازی باشگاه
مجازی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی حوزه مسجد ،راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مساجد،
تهیه برنامه برای ادعیه و زیارات مشهور و منابع مرجع دینی به صورت چندرسانهای ،پاسخ
به شبهات و سؤاالت و ایجاد گروههایی در فضای مجازی برای برگزاری مسابقات قرآنی
دانش آموزان میتوان استفاده کرد.
 .1دانشپژوه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیFnajafi2010@yahoo.com ،
 .2استادیار گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیMahdi.vahedi@atu.ac.ir ،
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همچنین ،به منظور استفاده بیشتر از این فرصتها باید سطح سواد فضای مجازی اولیا
و مربیان همراه با دانشآموزان افزایش پیدا کند و در همین راستا آموزشهای مداوم و
مناسب پیرامون شناخت آسیبها و فرصتهای فضای مجازی برای اولیا ،مربیان و دانشآموزان
ضروری است؛ چرا که آگاهی و تمرکز بر فرصتهای فضای مجازی سبب غلبه بر
آسیبهای آن خواهد شد.
واژگان کلیدی :رویکرد دینی -آموزشی ،فضای مجازی ،فرصتهای فضای مجازی

مقدمه
فضای مجازی 1امروزه آن چنان گسترده شده که بخشی از زندگی انسرانهرا شرده
است تا آنجا که در برخی موارد انجام امور روزمره بدون آن دشوار خواهرد برود؛
در عین حال ،این فضا به مثابه دیگر ابزار موارد استفاده ،خوب یا بد دارد و میتروان
از آن در جهت مثبت یا منفی استفاده نمود .بنابراین ،شناخت درست این فضرا و
نوع استفاده از آن مری توانرد اهرداف مثبرت و سرازنده را سرریع ترر و در سرطح
گستردهتری تحقق بخشد.
فضای مجازی یک محیط دیجیتال جهانی همیشه در دسترس ،تأثیرگرذار برر
کاربران و تأثیرپذیر از آنها است؛ هر چند استفاده از این فناوری نیز مانند سرایر
فناوریها با چالشهایی همراه است.
فضای مجازی تا حدی گسترده شده که در حرال حاضرر فضرای دوم زنردگی
محسوب می گردد و جامعه با دوفضایی شدن زندگی و شغل مواجه اسرت؛لذا در
تمامی عرصهها از جمله پزشکی ،جراحی از راه دور ،آموزش ،سرگرمیها و تمام
مقولههای مربوط به حرفه و دانش وارد شده است .پس فضای مجرازی یرک نروع
فضای زندگی است.
1. Cyberspace
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ب ا توجه به اهمیت فضرای مجرازی در زنردگی امرروز ،عقرب مانردن از ایرن
فناوری و عدم آگاهی از فرصرتهرای آن ،هرر جامعره ای را ناچرار بره تبعیرت از
استانداردهای دیکته شده کشورهای پیشرو در این فناوری خواهد سراخت؛ از ایرن رو
حذف فضای مجازی از زندگی امروزی غیر ممکن بره نظرر مری رسرد و بایرد برا
شناخت فرصتها بر آسیبها غلبه کرد؛ زیرا اگر از فرصتهای به وجود آمده در
جهت مثبت استفاده نکرد ،جامعه برا غلبره آسریب هرای فضرای مجرازی مواجره
خواهد شد.
در اهمیت بررسی آسیبها و فرصتهای فضای مجازی ،مقام معظم رهبری میفرمایند:
اگر میتوانستم ،خودم مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را به عهده میگرفتم.
از جمل ه وظایف شورای عالی فضای مجازی ،سرمایه گذاری وسریع و هدفمنرد
در جهت بهره گیری حداکثری از فرصتها و برنامره ریرزی و همراهنگی مسرتمر بره
منظور صیانت از آسیبهای ناشی از اینترنت است.
بر اساس شاخصهای اعالم شده از درگاه پایش جامعه اطالعاتی ایرران ،تعرداد
کاربران اینترنت ایران در سال  ۹5حدود  53.23درصد جمعیت کشور برابر با 42
میلیون و  544هزار و  ۷53نفر بوده است؛ به این ترتیب ضرریب نفروذ اینترنرت در
کشور به  53.23درصد رسیده است .با توجه به افزایش روز افزون کاربران فضرای
مجازی ،پژوهش پیرامون آسیبها و فرصتهای فضای مجازی ضروری است.
در سال های اخیر تهدیدهای فضای مجازی همواره مورد مطالعه و پژوهش قرار
گرفته است؛ اما فرصت های فضای مجازی به ندرت مورد توجه بروده اسرت کره در
ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده در این ارتباط ،اشاره میشود:
 .1چالشهای فضای مجازی از جمله از هرم پاشریدگی خرانوادگی ،پخرش
عکسهای برهنه و سوء استفاده جنسی از بچهها ،عدم کنترلهای پدر و مادر،

)34( / PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020

اعتیاد اینترنتی ،حیازدایی و نقض احکام شرعی ،عشقورزی ،گره خوردن
دنیای مجازی به واقعیت ،هویت دیجیتالی ،ال گوی عمرومی ظهرور خرود
برای کودکان و فرهنگ بیحجابی ...بررسی شدند و فرصتهرای فضرای
مجازی از قبیرل اخبرار و اطرالعرسرانی ،آمروزش و دانشرگاه و کتابخانره
مجازی ،وبالوها ،مقابله برا تهدیردات فرهنگری ،دسترسری بره فنراوری
اطالعات ،نقش کارآفرینی در خانواده و تولید محتوای دینی مورد مطالعه
قرار گرفتند.
 .2گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات موجب تحوالت بسیاری در زمینههرای
مختلف از جمله انتشار شعر شاعران در فضای مجرازی ،نقرد ،تحلیرل و
بررسیهای ادبی در فضای الکترونیکی شده است.
 .3کاهش هزینره ،سررعت و یکسران سرازی اطالعرات و اسرتفاده از ویردئو
کنفرانس از جمله مزیتهای استفاده از آموزش مجازی بیان شده است و
فرهنگ سازی در راستای استفاده صحیح از فضای مجازی به عنروان یرک
ضرورت تلقی میشود.
البته با توجه به اینکه در عصر کنونی با گسترش فضاهای مجازی ،سبک زندگی
دگرگون شده است؛ چالش هویت ،عردم توجره بره تنروع فرهنگری ،عردم دسترسری
همگان به فناوریهای روز دنیا ،وابستگی به فضای کاذب نیرز از جملره تهدیردهای
فضای مجازی در گسترش سبگ زندگی اسالمی -ایرانی دانسته شده است؛ همچنرین
نقش مثبت فضای مجازی در گسترش تعالیم دینی و قرآنری از جملره فرصرتهرای
فضای مجازی بیان شده است.
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با توجه به اینکه در سالهای اخیر فرصتهای فضای مجازی علیرغم اهمیت
فراوان کمتر مورد توجه بوده است ،هدف اصرلی ایرن مقالره بررسری فرصرتهرای
فضای مجازی با رویکرد آموزشی -دینی است.

ویژگیهای فضای مجازی
 .1توسعه ارتباطات
با توجه به این که پراکندگی میان خویشاوندان از لحراظ داخلری و بین المللری زیراد
است ،فضای ارتباطات شبکه ای همزمر ان ،امکران تبردیل پراکنردگی و دوری بره
نظاممند شدن و نزدیکی را فراهم ساخته است .بنرابراین اغلرب مرردم بررای ارتبراط
خانوادگی و قوم و خویشی از فضای مجازی استفاده میکنند.
از طرفی ،شبکههای مجازی می توانند تبدیل به فضای تخصص حرفهای شروند
که تأمین کننده ارتباطات همزمان میان ذی نفعان آن حوزه را تشکیل میدهد.
ظرفیتری کرره شرربکه های اجتمراعی در ارتباطررات انسررانی بره وجررود میآورنررد،
باالست .برای مثال ظرفیتی که یک پزشک در محردوده یرک شرهر بره عنروان یرک
متخصص دارد و ظرفیتی که او را به شبکه ای متصل می کند کره دسترسری بره همره
پزشکان متخص ص در ظرفیت ملی را دارد ،دو ظرفیت متفاوت است.
 .2جهانی و فرامرزی بودن
از ویژگی هرای منحصرر بره فرردی کره فضرای مجرازی را از دیگرر رسرانهها ممتراز
می سازد ،جهانی بودن آن است .هر فردی در هر نقطه از جهان می تواند از طریق آن
به آسانی ،به جدیدترین اطالعات دست یابد .مرزهای ج غرافیایی تا کنرون نتوانسرته
از گسترش روز افزون فضای مجازی جلوگیری کند؛ لذا هر نوع فیلتر و مرزبندی در
برابر آن ،دشوار به نظر می رسد.
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 .3دستیابی آسان به آخر ین اطالعات
برای دست یابی به آخرین مقاله ،کتاب و یا خبری کره در یرک زمینره تخصصری و در
سطح جهان منتشر شده است ،ساده ترین و سریع ترین راه ،استفاده از فضای مجازی
است .عالوه بر این معنای واقعی آزادی اطالعات ،در فضای مجرازی محقرق شرده
است؛ از این رو هرر نروع اطالعرات اعرم از فرهنگری ،سیاسری و اقتصرادی بردون
محدویت های حاکم بر دیگر رسانه ها ،در فضای مجازی قابل دسترسی است.
 .4جذابیت و تنوع
رسانه ها از ابزارهای مختلفی هم چون فیلم ،عکس ،متن و یا هر هنرر دیگرری بررای
جذاب کردن خویش استفاده می کنند و این در حالی است که این ابزارها در فضرای
مجازی ،همگی در یک جا قابل جمع و نیز قابل دستیابی است.
از ویژگیهای منحصر به فردی که در تنوع و جذابیت فضای مجرازی ترأثیر بسرزایی
دارد ،مشتریمحوری آن است .در مترون نوشرتاری ارتبراطی تنگاتنرگ میران خواننرده و
نویسنده وجود دارد که خواننده به راحتی میتواند نظر خود را با شخص نویسنده در میان بگذارد.
از سوی دیگر ،امکان نظرسنجی و ارزیابی در ایرن فضرا آسرانترر اسرت و ایرن
توانایی را به داده پردازان ،فروشندگان و عرضه کنندگان محصوالت اینترنتی میدهرد
که از آخرین خواسته های مشتریان و مخاطبان خود مطلع گردند؛ از این ویژگری در
قسمتهای مختلفی همچون ،بازاریابی مجازی ،گردشگری مجرازی و برازیهرای
آموزشی میتوان بهره برد.
 .5آموختن مهارتهای سواد رسانهای
سواد رسانهای 1در یک تعریف کلی عبارت است از یک نوع درک متکی برر مهرارت
که بر اساس آن می توان انرواع رسرانه ها و تولیردات آن هرا را شرناخت و از یکردیگر
1. Media Literacy
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تفکیک و شناسایی کرد .سواد رسانهای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد کره از
کاربر منفعل به فعال تبدیل شوند.
به عبارت دیگر ،سواد رسانه ای به مخاطب کمک می کند تا از سبد رسرانهها بره
شکلی درست و هوشمندانه استفاده کند .با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و
از آن جا که در این شرایط بسیاری از مشاغل نیازمند مهارتهرای اینترنتری هسرتند،
فضای مجازی بستر مناسبی برای آموختن مهارت سواد رسانهای است.
 .6گسترش عدالت رسانهای
با وجود فضای مجازی و به ویژه اینترنت ،دسترسری بسریاری از افرراد بره امکانرات
یکسان فراهم میگردد .برای مثال ،در گذشرته فقرط افرراد خاصری مریتوانسرتند در
داخل شهرهای بزرو به روزنامههرا ،جرایرد و در نهایرت اخبرار روز دسترسری پیردا
کنند؛ اما در حال حاضر با وجود فضای مجازی و فناوریهای گوناگون اطالعاتی و
ارتباطاتی ،تمام افراد حتی در شهرستانهای دور از مرکز نیرز مری تواننرد بره شرکلی
عادالنه و برابر ،از اخبار روز مطلع شوند.

فرصتهای فضای مجازی
فضای مجازی ،در بسیاری از موفقیت هرا و پیشررفتهرای جامعره در عرصرههرای
مختلف علوم و خدمات و بهبود زندگی مردم نقشری قابرل اعتنرایی داشرته اسرت و
دارای فرصتهای ارزشمند و مفیدی است که باید در جهت ارتقای علمی و افزایش
آگاهیها در حوزه های مختلف از آن بهره برد.
از آن جا که فرهنگ ایرانی آمیخته با دین اسالم است ،از فضای مجازی میتوان
به عنوان مکانی برای تبلیغ آموزههای انقالب اسالمی استفاده کرد .حضور گسرترده
نیروهای انقالبی و مذهبی در فضای مجازی مانند شبکههای ا جتمراعی نسرل اول،
آثار مثبتی نظیر امکان جذب مخاطب بیشتر و باال بردن قدرت بسیج آنان را به دنبال دارد.
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بنابراین نباید فضای مجازی را تنها برا رویکررد تهدیرد نگریسرت؛ زیررا فضرای
مجازی هم فرصت است و هم تهدید و اگر سواد و مهارت استفاده صحیح و درست
از این فضا ایجاد شود ،فرصت خواهد بود.
از جمله فرصتهای فضای مجازی می توان از موارد زیر نام برد:
 .1فرصتها در حوزه شهر الكترونیک
شهر الکترونیک شهری است که اجرای غالب فعالیرت هرای آن از طریرق امکانرات
مبتنی بر اینترنت و سیستم هرای الکترونیرک بره روز امکران پرذیر باشرد و شرهروند
الکترونیک ،فردی است که توانایی استفاده از فنراوری اطالعرات را در انجرام امرور
روزمره خود داشته باشد و بتواند خدمات مرورد نیراز را برا اسرتفاده از سیسرتمهرای
الکترونیکی از ادارات و مؤسسات ذیربط دریافت نماید و نیاز خود را برطرف سازد.
در شهر الکترونیک فعالیتهای مهمی از قبیل فعالیتهای بانکی در پرداخرت
قبوض و انتقرال پرول ،فعالیرتهرای اداری در ثبرت اسرناد و امرالک و درخواسرت
گذرنامه ،فعالیتهای تفریحی در بازیهای رایانه ای و بازدید از موزهها و پرارکهرا،
فعالیتهای علمری در تحقیرقهرا ،فعالیرتهرای آموزشری در آمروزش از راه دور و
فعالیتهای سیاسی با حضور در انتخابات با تکیه بر ویژگیها و فرصتهای مثبرت
فضای مجازی اتفاق میافترد و نترایجی از جملره کراهش هزینرههای اقتصرادی و
اجتماعی ،کاهش مصرف منابع سوختی برای وسایل نقلیه به خاطر ترددهای کمترر،
کاهش آلودگی هوا ،کاهش ترافیرک و بره تبرع آن کراهش اسرتهالک وسرایل نقلیره،
کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری درون شهری و به دنبال آن آرامش روانی بیشرتر،
کاهش هزینههای باالی چاپ و نشر و صرفهجویی در استفاده از منابع زیستمحیطی
الزم برای تولید کاغذ را در بر دارد.
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 .2فرصتها در حوزه آموزش
در سال های اخیر یکی از مظاهر مهم فناوری اطالعات در بعد آموزش متجلی شده
است که عمده فعالیت های آن در بستر رایانه و شبکه اینترنت اجررا مریگرردد .ایرن
روش آموزشی به دلیل برخورداری از امکاناتی نظیر حذف محدودیتهای زمرانی و
مکانی و عدم نیاز به حضور در مرکز آموزشی و کالس های درسی و به تبع آن امکان
استفاده آسان و گسترده متقاضیان ،با استقبال خوبی مواجه شده است و در صرورت
رفع برخی کاستیها و تقویت زیرساختها می تواند به افزایش بهرهوری آموزشری و
سطح علمی جامعه کمک شایانی کند.
استفاده از آموزش مجازی مزایای فراوانی از جملره عردم وابسرتگی بره زمران و
مکان خاص ،عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو ،کاهش هزینهها با حذف
هزینه رفت و آمد ،افزایش سرعت در یادگیری و آموزش به دلیل چندرسانهای بودن و
سهولت دسترسی به منابع آموزشی دارد.
از جمله امتیازات مهم استفاده از فضای مجازی در آموزش ،افزایش دسترسی به
منابع دیجیترال اسرت .رشرد انفجارگونره فنراوری اطالعرات راههرای دسترسری بره
اطالعات را به صورت بیسرابقهای گسرترش داده اسرت .امرروزه دسترسری آزاد بره
اطالعات جهان ی از راه دور به صورت یك امر رایج یا ضرورت درآمرده اسرت ؛
چرا که نیاز محقق امروز تنها منحصرر بره منرابع چراپی و سرنتی نیسرت ،بلکره در
دسترس بودن و به روز بودن اطالعات به شکل الکترونیکی یک ضرورت اسرت کره
کتابخانه های دیجیتال به عنوان مراکزی جهت رفع این نیازهای اطالعاتی هستند.
کتابخانههای دیجیتال از مهمترین بخشهای فضای مجازی به شرمار مریرونرد کره
برای بسیاری از کاربران این فضرا بره ویرژه دانرش آمروزان ،دانشرجویان ،پژوهشرگران و
استادان حوزه و دانشگاه اهمیت بسیاری دارد؛ همچنین به سبب ویژگی در دسترس بودن
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برای همه ،نامحدود بودن به فضا و زمان خاص و نیز نشر سریع و همهگیر آن همواره
در معرض بازنشر محتوا قرار دارند؛ به این معنا که کراربران مری تواننرد منرابع را بره
راحتی از کتابخانه های دیجیتال دریافت کنند.
بزرگترین کتابخانه های دنیا ،نسخه دیجیتال کتابها و اسرناد خرود را برا تنروعی
مناسب بر روی وب بارگذاری کررده انرد و ایرن تنروع محتروای آموزشری در فضرای
مجازی فرصتی برای پژوهشگران فراهم آورده است.
با توجه به این که آموزش در حال گرذر از شریوه هرای سرنتی اسرتفاده از مرداد و
خودکار به سمت استفاده از تکنولوژیهرای تعراملی اسرت ،از دیگرر فرصرتهرای
فضای مجازی برای آموزش میتوان به شیوه های نوین از جمله اسرتفاده از واقعیرت
مجازی ،یادگیری و آموزش الکترونیکی و استفاده از رسانههای دیجیتال اشاره کرد.
واقعیت مجازی 1عبارت است از تالش بشر برای برداشتن مرزهای برین فضرای
واقعی و فضای مجازی؛ چه اینکه سال هاست محققین به دنبال راهری بررای ادغرام
فضای مجازی و واقعی هستند.
در محیط مجازی امکان ارائه دادههای پیچیده به دانش آموزان وجود دارد که با تسرهیل
شیوههای دسترسی به این دادهها میتوان در کنار سرگرم کننده بودن ،امکران یرادگیری آسران
را برای آنها فراهم کرد .همچنین دانش آموزان و دانشجویان میتواننرد از طریرق تعامرل برا
اشیای موجود در محیط مجازی ،دادههای بیشتری را استخراج نموده و به دامنه دانش خود بیفزایند.
به عنوان مثال؛ می توان به استفاده از واقعیت مجازی در آموزش جراحری اشراره
کرد که دانشجویان ،روشها و تکنیکهای جرا حی را بر روی یرک بردن سره بعردی
انسان تمرین می کنند و یا اعضای مختلف بدن را به منظور بررسی عملکرد آنها در
این فضا مورد بررسی قرار میدهند.
1. Virtual Reality
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از طرف دیگر ،یادگیری الکترونیکری 1شریوه ای بررای طراحری ،تردوین ،ارائره و
ارزشیابی آموزش است که از قابلیرت هرا و امکانرات الکترون یکری بررای کمرک بره
یادگیری بهره میگیرد و از زمان پیدایش اینترنت و گسرترش ایرن پدیرده ،فنراوری و
استفاده از قابلیت های آن ایجاد گردیده است و تکامل یافته شیوه آمروزش از راه دور
و برطرف کننده نیاز انسان های کاوشگر و خواهان یادگیری است؛ بره ویرژه ایرنکره
زمان و مکان در این شیوه آموزش ،اختیاری است.
آموزش و یادگیری الکترونیک امروزه توجه بسیاری از دستاندرکاران آموزش را
به خود جلب نموده و از مباحث مهم در فضای مجرازی اسرت .یکری از ایردههرای
ضروری برای ایجاد تعامل در موقعیتهای آموزشی  ،کاربرد مواد آموزشی مبتنی برر
رسانههای دیجیتال است؛ چررا کره از طریرق ایرن نروع مرواد امکران ارائره و انتقرال
اطالعات به حافظه کالمی و تصویری وجود دارد.
ارائه مطالب آموزشی د ر قالب مواد آموزشی از قبیل فریلم ،پویانمرایی ،برازی و
گردش علمی الکترونیکی زمینه بازنمرایی تصرویری مفراهیم در ذهرن یادگیرنرده را
فراهم می سازد و یادگیرندگان در برابر این نوع مواد آموزشی ،تأثیر پذیری بیشرتری از
خود نشان میدهند.
بنابراین ،میتوان از فرصتهای فضای مجازی در آموزشهای دینی -مذهبی که
کمتر به آن پرداخته شده است نیز بهرهمند شد.
 .3فرصتها در حوزه مسائل دینی
یکی از مهم ترین اتفاقات قرن  21پیردایش فضرای مجرازی و شرکلگیرری جامعره
شبکهای در سراسر جهان بوده است؛ به طوری کره امرروزه ارتبراط برا جهران بردون
اتصال به این شبکه عظیم ،پویا و پیچیده تا اندازه زیادی غیر ممکن است.
1. Electronic Learning
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بخش قابل توجهی از کاربران فضای مجازی متشکل از دینداران ،دینپژوهران،
علمای دین و رهبران مذهبی هستند .دین برای بهتر زندگی کردن آمده است -چه در
فضای واقعی و چه در فضای مجازی -پس میتوان از فرصتهای فضرای مجرازی
برای دست رسی به اهداف دینی نیز بهره برد.
تحقیقات درمورد دین و فضرای مجرازی در جامعره ایرران در آغراز راه اسرت و
بسیاری از ابعاد این مسئله مهم ،هنوز مورد پژوهش قرار نگرفته است کره شرناخت
درست این فضا و نوع استفاده از آن می تواند اهداف مثبت و سازنده دین را سریعترر
و در سطح گستردهتری تحقق بخشد.
بیان این نکته الزم است که دین پیششرطها و قواعد خاص خود را دارد و همره
چیز در آن قابل مجازیسازی نیست؛ برای مثال نماز را نمی توان مجرازی سراخت،
زیرا نماز یک تعینی دارد و باید در عالم واقع انجام گیررد ،خداونرد شررایط خاصری
برای نماز جماعت معی ن کرده و باید طبق آن خوانده شود.
با علم به این نکته و در عین حال ،فضای مجرازی ایرن ظرفیرت را دارد کره بتوانرد
بسیاری از مؤلفههای اسالمی و الهی را محقق کند؛ چره ایرنکره تمرام امرور دینری از
جنس اعمال فیزیکی نیست .آن وجهی که عملش تکلیف شده ،قابلیت مجازی شردن
ندارد؛ اما آن وجهی که احرازش از راه عمل نیست ،میتواند وارد فضای مجازی شود.
در یک نگاه کلی ،دین دو وجه نظری و عملی دارد؛ وجه نظری را میتوان شامل
باورها ،عقاید و جهانبینی دانست و وجه عملی نیز شامل احکام ،عبادات ،شعائر و
مناسک و حتی اخالقیات است.
به عنوان نمونه؛ میتوان متن قرآن ،تفسیر قرآن ،قرائرتهرای قررآن ،انرواع مترون و
منابع دینی را در فضای مجازی بارگذاری کرد و در دسترس طیف وسیعی از افراد قررار
داد و در نمونه دیگر ،میتوان یک مؤسسه خیریه دینی برای دستگیرری از مسرتمندان
در این فضا ایجاد کرد؛ لذا فضای مجازی در اینگونه موارد فرصت مناسبی است.
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اگر از فضرای مجرازی بره عنروان فرصرتی بررای اقامره عردالت ،رفرع تبعریض
اجتماعی ،رفع سختیهای انجرام کرار و رفرع رشروه و فسراد اداری اسرتفاده شرود،
ارزشمند و مفید و مطابق با تعالیم الهی است؛ اما اگر این وسیله ابزاری برای انتقال
ترویج فساد باشد ،تهدید محسوب میشود.
به عنوان مثال؛ ایجاد سیستمی که نظام شهرسازی را نظاممند کند ،به طوری کره
مردم گرفتار نظام اداری فرسایشی نباشند و برا دریافرت کرد مشرخص و برر اسراس
ضوابط الزم ،مجوز تراکم به اشخاص داده شود و تمام واسطههای فسراد در سیسرتم
اداری برداشته شود .اقداماتی از این قبیل فرصتهای زیاد ی برای استفاده از فضرای
مجازی در امور مثبت ایجاد میکند.
بنابراین ،برخورد با فضای مجازی بستگی به این دارد که چگونره از آن اسرتفاده
شود؛ لذا تأثیر فضای مجازی بر دین و دینداری می تواند مثبت یا منفی باشرد و در
چنین فضایی نقش آموزش ،معنادار میشود.
از سوی دیگر ،از دین نیز ممکن است برداشتهای حقیقی و خرافی گردد؛ لرذا
آموزش درست در این وضعیت نیز نقشی کلیدی ایفا مریکنرد .فضرای مجرازی برا
ایجاد زمینه تعامل کاربران و به خصوص دین داران با یکردیگر و نیرز ایجراد بسرتری
برای تبادل آراء و افکار و عقاید و باورهای مؤمنران و پیرروان ادیران ،ضرمن پیشربرد
اهداف تبلیغی  ،امکان فهم و شناخت بیشتر ادیان و آموزههرای دیگرر را در سرطحی
گسترده و با سرعتی به مراتب بیشتر فراهم میکند.
در اختیار داشتن و جرذب مخاطرب بیشرتر در مقیراس گسرترده ،انتقرال سرریع
تفاسیر و یافتههای جدید دینی در سطحی گسترده به کاربران دینی ،جذب مشرارکت
سریع دین داران در کارها و امور خیریه و عام المنفعه ،مبارزه مجهز با آسیبهایی که
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از بیرون متوجه دین و دین داران است از سایر فرصرتهرای بهررهبررداری از فضرای
مجازی در دین است.
 .4فرصتها در حوزه آموزشی -دینی
ً
در حال حاضر تقریبا هر فرد میتواند به آسانی با اتصال به اینترنت و بدون مواجهره
با مانع خاصی با ادیان ،مؤلفههای مذهبی گوناگون ،روحرانیون مختلرف ،نهادهرای
دینی مجازی و مؤسسات خیریه مجازی آشنا شود.
نسل جوان امروز بخش قابل توجهی از زمان خود را در خانه ،مدرسه و دانشگاه
صرف کار با رایانه و فضای مجازی میکند؛ همچنین این فضاها برخالف رسرانهای
مانند تلویزیون ایستا نیستند؛ به این معنا که کاربر می تواند به شبکه کمک کنرد ،در
آن دخل و تصرف کند ،در پارهای از فرایندهای آن مشارکت کند ،درباره موضروع یرا
مطلبی اظهار نظر کند و وارد نوعی دیالوو مجازی و در عین حال آموزنده و کارآمد شود.
بنابراین ،شناخت این فضا و بهره بردن از امکانات آن برای دستاندرکاران حوزه
آموزش و دین یک اقدام ضروری است .اینترنت ،همه چیز از جمله آموزش دانش آموزان
تا انجام کارهای روزمره و حتی امور دینی و مذهبی را دچار تحول کرده است.
حضرت علی

فرمودند :فرزندان خود را مط ابق برا مقتضریات زمران پررورش

بدهید؛ بر همین اساس باید از فرصتهای فضای مجازی به منظور ارتقای آموزشهرای
دینی در مواردی همچون برگزاری کالسهای مجازی برای انتقال آموزهها و مفراهیم
دینی ،آموزش مجازی قرآن کریم ،راه اندازی باشگاه مجازی فعالیتهرای فرهنگری
وتبلیغی حوزه مسجد ،راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مساجد و ایجاد گروههرایی در
فضای مجازی برای برگزاری مسابقات قرآنی دانش آموزان استفاده کرد.
پاسخ به شبهات و سؤاالت و مباحث انحرافی روز جامعه نیز با داشتن سعه صردر
در فضای مجازی از دیگر موارد مهمی است که مبلغان دینی -آموزشی باید آن را در
نظر بگیرند و در گروههای فضای مجازی ،پاسخگوی پرسشهای اقشار مختلف باشند.
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تهیه برنامره بررای ادعیره و زیرارات مشرهور و منرابع مرجرع دینری بره صرورت
چندرسانه ای از دیگر استفاده های مثبت از فضای مجرازی اسرت .مبلغران دینری
میتوانند با تولید محتوا و جلوه های تصویری مناسرب ،زنردگی معنروی را برا همره
زیبایی هایش در فضای مجازی به نمایش بگذارند تا عالقهمنردی بیشرتری بره ویرژه
ب رای نوجوانان و جوانان حاصل شود.
در فضای مجازی میتوان از تمام شاخههای هنر بهره برد و آموزگاران دینی میتواننرد
از شعر ،نقاشی ،مجسمه سرازی مجرازی ،موسریقی مناسرب و ماننرد ایرنهرا بررای
آموزش مطالب عرفانی و دینی استفاده کنند.
از جمله اقدامات مؤ ثر در زمینه ارتقای آموزههای دینی در فضای مجازی بررای
دانش آموزان ،تولید برنامههایی اسرت کره دارای محتروای سررگرمی -آموزشری بره
صورت همزمان باشد؛ مانند نرم افزار آشنایی با زندگی شهدا که با استفاده از فریلم،
نقاشی و داستانگویی ،هر دو هدف را دنبال میکند.
یکی از اتفاقات مهم جامعه امروز این است که نسل گذشته یا فعلی کره شرکل
سنتی دین و مذهب را پذیرفته و بدان عمل میکند ،یا به طور کلی با فضای مجرازی
و اینترنت بیگانه است و یا در سطحی ابتدایی از آن آگاهی دارد.
ً
از سوی دیگر ،نسل نوجوان و جوان امروز که تقریبا به لحاظ آشنایی و اطالع از
این فضا چند قدمی از نسل پیشین جلوتر است ،شیوه دینورزی سنتی را نمیپرذیرد
و یا در صورت پذیرش نمی تواند آن را شرایط فضای مجازی همراه کند.
بنابراین ،به منظور استفاده بیشرتر از ایرن فرصرت هرا بایرد سرطح سرواد فضرای
مجازی اولیاء و مربیان همراه با دانش آموزان افرزایش پیردا کنرد و در همرین راسرتا
آموزشهای م داوم و مناسب پیرامون شناخت آسیبها و فرصتهای فضای مجازی
برای اولیاء و مربیان و دانش آموزان ،ضروری است.
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نتیجهگیری
فضای مجازی انقالب قرن  21است و گریز از آن امکرانپرذیر نیسرت .از آن جرا کره
ایستادگی در برابر فضای مجازی ممکن نیست ،تهدیدهای این فضا نیز باید به فرصت
تبدیل شوند؛ پس غفلت از فرصتهای آن سبب غلبه تهدیدهای ایرن فضرا خواهرد
شد ،لذا ضروری است پژوهشهای الزم در زمینه فرصتهای فضای مجازی انجام
گیرد و این فرصت ها شناسایی شده و در جهت رشد جامعه به کار گرفته شود.
فضای مجازی بستر و فرصت مناسبی برای آموزش ،تبلیغ و ترویج دین در میان
کاربران پرشمار آن به شمار میرود و به دلیل گستردگی زیاد ،از بهترین راههرا بررای
جمعآوری شبهات دینی و مشکالت اجتماعی و در نتیجه ارائه پاسرخ و راهکرار بره
عموم مردم است.
برای این منظور ،ایجاد وبالوهای دینی روحانیون می تواند کمک کننده باشرد.
برای آموزش دین با استفاده از فضای مجازی ،تمرکز بر روی تولید محتوا به زبانهایی
غیر از فارسی و تولیرد محتروا بررای مرردم سرایر کشرورهای غیرر مسرلمان و حتری
مسلمان ،حائز اهمیت است؛ البته مبلغان دیرن در فضرای مجرازی بایرد خرود نیرز
آموزشهای الزم را دریافت کنند.
بر این اساس ،برگزاری کارگاههای آموزش سواد رسرانه ای و تولیرد محتروا بررای
آموزش دهندگان دین از پیش نیازهای مهم و ضروری است کره برا ارائره بسرتههرای
آموزشی و برگزاری دورههای کوتاه مدت و بلندمدت قابل انجام است.
امروزه استفاده از فضای مجازی یك هنر اسرت؛ هنرری کره مثرل نرواختن سراز
نیازمند آموزش و صرف زمان است .آموزش سواد رسانه ای برای تمام جامعه به ویژه
دانش آموزان ،والدین و مربیان ضروری است .اگر سواد رسانه ای به معنای اسرتفاده
درست از فناوری های جدید و به خصوص فضای مجازی تعریف گرردد ،آمروزش و
برنامه ریزی در این حوزه نیز ضرورت دوچندان مییابد.
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از طرف دیگر و با توجه به این کره بیشرتر اسرتفاده کننردگان از فضرای مجرازی
نوجوانان و جوانان هستند ،فرهنگسازی برای کاهش پیامدها و افرزایش اسرتفاده از
قابلیتهای آن با استفاده از ظرفیت رسانه هرای دیرداری و شرنیداری ،روزنامرههرا و
نشریهها برای نهادینه شدن فرهنرگ فضرای مجرازی و معرفری فرصرتهرای آن بره
جامعه ،یک ضرورت است.
همچنین برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی به منظور آشنا
کردن و اطالعرسانی به والدین در مورد فناوریهای جدید به ویژه فضرای مجرازی،
استفاده از قابلیت های فضای مجرازی در کرالسهرای درس توسرط معلمران بررای
آموزش موضوعات مختلف به ویژه موضوعات دینی ،تولید محتوای دینی جرذاب و
علمی و مستند برای دانش آموزان ،فراخواندن دانش آموزان به شررکت در مسرابقات
قرآنی و احکام در فضای مجازی از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقرای آمروزههرای
دینی در فضای مجازی است که موجب استحکام باورهای دینی نسل جوان میگردد.
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