
 

 

 جوان نسل دینی تربیت در مجازی فضای هایظرفیت
 1)ایران( مرضیه حیدری دهکردی: هنویسند

 24/02/1396: پذیرش                           06/12/1395: دریافت

 چكیده
 کار ماحصل را آن توانمی که است داربرخور جایگاهی و اهمیت چنان از تربیت لهمسئ
 هاانسان و افراد ساختن لهمسئ ،مطهری شهید تعبیر به و دانست الهی اولیاء و انبیاء همه

 نسل رهبری و هدایت تربیت، ،استویژه قرار گرفته  توجه مورد مقاله این در چهآن. ستا
 امروز .است مسلمانان عموم ی برایمسئولیت و وظیفه ازای که حاکی ؛ مقولهاست جوان

 کسب فضا این از را خود اطالعات از بسیاری و است جوان نسل زبان مجازی، فضای
 و تعامالت گسترش بودن، تعاملی تنوع، و جذابیت بودن، زمانی فرا و فرامکانیو  کندمی

 به را مجازی فضای تواندمی که است هاییویژگی از باال بسیار سرعت با نظرها تبادل
 به شده سعی مقاله این در .کند تبدیل هدف این راستای در گیریبهره برای قدرتمند ابزاری

 :شود داده پاسخ االتؤس این
 ست؟ا چیزهایی چه جوان نسل دینی تربیت ملزومات و چیست تربیت -
  دارد؟ هاییویژگی چه و چیست مجازی فضای -
 دارد؟ وجود جوان نسل دینی تربیت در مجازی فضای از گیریبهره برای ضرورتی چه -
 دارد؟ را گیریبهره این برای الزم هایویژگی و هاظرفیت مجازی فضای آیا -
 دهد؟می افزایش را جوان نسل تربیت بر اثربخشی هاویژگی این از یک کدام -
 شود؟می ابزار این از استفاده با تربیت تسهیل موجب مجازی فضای ی ازهایویژگی چه -

 مجازی فضای نسل جوان، تربیت دینی، اژگان کلیدی:و 

                                                           
 ،ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه افزار، نرم مهندسی گروه ارشد کارشناس. 1
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 مقدمه
 و مجازی فضای هایویژگی به توجه با و تربیت موضوع اهمیت گرفتن نظر در با

 تربیت جهت در امکانات تمامی کارگیری به لزومجوان و نیز  نسل بر آن اثرگذاری
 از تربیتی ضد و ارزشی ضد عناصرباالی  گیریبهره ،همه از ترمهم و جوان نسل

 چه هر گیریبهره ضرورت به جوان، نسل کشیدن انحراف به در مجازی فضای
 .شودبرده می پی جوان نسل تربیت برای امکان این از بیشتر

 معرفی به آن هایلفهمؤ و تربیت از مختصری تعریف ارائه از پس تحقیق این در
 ،دارد کاربرد جوان نسل دینی تربیت امر در که آن از هاییویژگی و مجازی فضای
 ظرفیت به توجه با که شود اشاره تربیتی اصول از دسته آن بهشود؛ البته ته میپرداخ

 نظرصرف تربیتی اصول سایر به اشاره از ؛ لذاهستند اجرا قابل مجازی فضای های
 .شده است

بیت دینی نسل جوان بیت و ملزومات تر  تر
 نتهایمبی قدرت نشانه واالترین و بزرو خدای آفریده انگیزترینشگفت انسان،
 کرد خلق را او ،است الهی کماالت و صفات همه به اتصاف مستعد انسان. اوست

 صحیح تربیت با جز سیر این و برسد زمین در خدا جانشینی و الهی قرب مقام به تا
 ( 43: 1390، مطهری) .شد نخواهد محقق

 ایگونه به ؛است زندگی جنبه تریناساسی و ترینمهم بشر زندگی در تربیت و تعلیم
 . شودمی زندگی امور همه در انحراف موجب آن در انحراف و اعوجاج هر که

 هدف. است آن درآوردن فعلیت به و استعداد پرورش ،اسالم دیدگاه از تربیت
 او وجود در دینی شاکله که است الهی مقرب انسان پرورش اسالمی، تربیت غایی

 این به علم با. سربزند او از دارریشه دینی رفتارهای و بگیرد شکل کامل طور به
 . کندمی پیدا خاصی جایگاه و اهمیت اسالمی تربیت غایی، هدف
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 درجه اهداف هاآن به که دارد مقدمه و واسطه به نیاز تربیت اهداف به رسیدن
 زیر صورت به را میانی اهداف اخالق علمای. شودمی گفته میانی اهداف یا دوم

 :(50-68: 1381 ،مشایخی) اندکرده بندیدسته
 خدا با انسان رابطه اصالح .1
 :است شده نقلدر همین ارتباط، چنین  علی امام از

َلَح  َمن  » ص 
َ
َنه   َما أ َن  َبی  ه   َوَبی 

َلَح  الَلَّ ص 
َ
ه   أ َنه   َما الَلَّ َن  َبی  اس   َوَبی   َوَمن   الَنَّ

َلَح  ص 
َ
َر  أ م 

َ
ه   أ َرت  َلَح  آخ  ص 

َ
ه   أ َر  َله   الَلَّ م 

َ
َیاه  أ ن  ( 89، حکمت البالغه نهج؛ )«د 

 مردم با را او رابطه خداوند ،نماید اصالح را خدا و خود رابطه که کسی
 کار خداوند ،کند اصالح را آخرتش کار که کسی و نمایدمی اصالح
 .کندمی اصالح را دنیایش

 خودش با انسان رابطه اصالح .2
 :شودپرداخته میعلی امام از روایت دو بیان به زمینه این در
فس   یاَسة  س  » - یاَسة   أفَضل   الَنَّ ، 238 :1410 ،تمیمی آمدی؛ )«س 

 .هاستتربیت برترین نفس تربیت( 4798ح
َمَل  َمن  » - ه 

َ
َسه   أ َسَد  َنف  ف 

َ
َره  أ م 

َ
 را خود نفس کس هر( 8554، حهمان؛ )«أ

 .است ساخته تباه را خود کار ،واگذارد

 جامعه با انسان رابطه اصالح .3
 خود اولیه نیازهای تأمین برای رو این از است؛ عیاجتما و مدنی موجود انسان

 در جز هستی غایت سوی به تواندنمی او. است جامعه افراد دیگر با تعامل نیازمند
 در گزینعزلت آدم کهآن چه کند؛ سیر اجتماعی سالم روابط اساس بر و جمع میان

 .گرددمی نقص دچار خود تکاملی هایبرنامه
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 طبیعت با انسان رابطه اصالح .4
یخ با انسان رابطه اصالح .5  تار

 مناسبی قواعد و نموده یبسیار توجه تربیت مهم موضوع به اسالم دیندر نتیجه، 
 است مشخص هایهدف دارای که یمکتب ؛ چوناست نموده تعیین انسان رشد برای

 یک تواندنمی دارد، سیاسی و اقتصادی و حقوقی سیستم و جانبههمه مقررات و
  (16: 1374 ،مطهری). باشد نداشته وزشیآم خاص سیستم

 که گیرد قرار مدنظر باید اصولی ،اسالمی تربیت اهداف به دستیابی جهت
 (103-126: 1383، ملکی) :از عبارتند اصول این از برخی

 فطرت با هماهنگی اصل .1
 سایر از را او که شده داده قرار هاییویژگی متعال خداوند سوی از انسان وجود در

 طلبی،عدالت زیباگرایی، جویی،حقیقت خردورزی، کند؛می متمایز ،موجودات
  .دهندمی تشکیل را فطری استعدادهای این جمله از ذاتی هایویژگی سایر و خداگرایی

 به که هاویژگی این که یابد سامان ایگونه به باید آدمی زندگی وضعیت مجموعه
 .کند رشد دارد، وجود انسان خلقت زمین در که است بذرهایی مثابه

 اعتدال اصل .2
 .است تفریط و افراط مقابل در اعتدال
 جامعیت اصل .3

 یکهیچ .است انسان ماهیت به اسالمی تربیت و تعلیم نگریجانبههمه جامعیت، از منظور
 .برسد خود مقرر رشد به باید کدام هر و ماندنمی دور اسالم نظر از انسان شخصیت هایجنبه از

 واقعی ینیازها تأمین اصل .4
 مرحله از آدمی گیرد، قرار مادی و محسوس نیازهای محور بر صرفاً  تربیت اگر

 نیازهای تأمین ،انسانیت به رسیدن شرط. گرفت نخواهد زیادی فاصله خود حیوانی
 .است مادی غیر دارریشه
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 خواهیهدایت اصل .5
 لیتمسئو و شود ملول متربی تربیت از نباید ایبهانه هیچ به اسالمی تربیت در مربی
 بنده متعال خداوند. است الهی کاری تربیت، چون ؛کند تلقی شده تمام را خود
 طالب خداوند باز کند گم راه بنده قدر هر ،دارد نظر زیر وضعیتی هر در را خود

 اساسی تأثیر اسالم مکتب از که معلمانی و مربیان ؛ لذااوست تربیت و هدایت
 .باشند شده مندبهره باید الهی مطلق صفت همین از نسبی طور به ،باشند گرفته

 لذت متربی روان و روح بر تأثیرگذاری و ساختن برای تالش از اسالمی مربی
 .کندمی تلقی عبادت را کار این و بردمی

 جوییحكمت اصل .6
 هایشائبه به و نیست قوی برهان گاهی. است خالص برهان معنای به حکمت
. کندنمی هدایت و گذاردنمی جا به شنونده در را الزم تأثیر و است آلوده گوناگون

 پیام حکیمانه ارائه ضمن و داشته حکیمانه نقش صالح های انسان و پیامبران همه
 .دهند پرورش حکیم هایانسان اندکرده تالش

. کندمی طرح الهی موهبتی عنوان به لقمان حضرت به را حکمت مجید قرآن
 تربیت مربی عنوان به نیز او بنده ،آموزدمی تحکم خود صالح بنده به خداوند اگر

 خالص هایبرهان سوی به را آنان یعنی بیاموزد؛ حکمت فراگیران به باید اسالمی
 کسی چه توسط کندنمی تفاوت که دارد اهمیت قدری به موضوع این .کند راهنمایی

 :که است معروف حدیث، این. شود ارائه
َمة  » ك  ح 

ة   ال  ن   َضاَلَّ م 
ؤ  م   .است مؤمن ( حکمت، گمشده77؛ )نهج البالغه، حکمت «ال 
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 گیری از ارادهبهره اصل .7
 به ؛دهدمی انجام اختیار با را خود امور که است اراده با و مختار موجودی انسان
 افراد خود عهده بر را راست راه کردن حرکت و یافتن متعال، خداوند دلیل همین

 .بجوشد باید درون از بلکه پذیرد؛انجام نمی اجبار و اکراه با الهی است. هدایت گذاشته
 تالزم و تناسب علم و عقل اصل .8

 نیاز علم به اندیشیدن برای عقل. دنباش توأم باید و دندار نیاز یکدیگر به علم و عقل
 تفکر به را فراگیر توانمی زمانی. است محتاج عقل به توسعه و رشد برای علم و دارد

 ولی ،کند تفکر انسان اگرداده شود.  قرار او اختیار در اطالعاتی که نمود وادار
 خامش ماده یا ندارد خام ماده که است ایکارخانه مثل باشد؛ ضعیف اطالعاتش

نیز به این  محصول. بود خواهد کم محصولش یا کند کار تواندنمی قهراً  که است کم
 کار ولی باشد تهداش زیاد خام ماده کارخانه اگر. برسد خام ماده که دارد بستگی

 .داشت نخواهد محصولی و است فلج باز ،نکند
 جذب و دفع اصل .9
 با و هاانسان همه با تواندنمی و است خواهحقیقت و عاطفی متفکر، موجودی انسان

 برخورد جوریک اوضاع همه با اگر. شود رو به رو یکسان طور به هاموقعیت همه
 .است افتاده دور خود انسانی گوهر از ،کند

 یکدیگر با خواهدمی دلشان و کنندمی جذب را یکدیگر انسان نفر دو گاهی
 در تا؛ چون است نفر دو این سنخیت رمزش و دارد رمزی این. شوند رفیق و دوست

 یکدیگر با دوستی به متمایل و کنندنمی جذب را همدیگر نباشد مشابهتی میانشان
  (19: 1364 ،مطهری. )شد نخواهند

. داد پرورش دفع و جذب روحیه با تدریجه ب را نوجوانان و کودکان یدبابنابراین، 
 مرز و شوندمی وارد ایاندیشه و فکر نوع هر با هاانسان همه باشد، جاذبه فقط اگر
 و امکان ،باشد دافعه فقط اگر و شودمی خلط هم با هاانسان نظر در باطل و حق
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 از یک هر. رودمی دست از میاسال امت توسعه و سازیآدم تأثیرگذاری، فرصت
؛ بلکه داشتن هر دو با نیست سازگار مسلمانی رسالت و وظیفه بانیز  حالت دو این

 های مختلف الزم است.هم به تناسب موقعیت
 پیوند تربیت با معنویت اصل .10

 و خود تربیت به مندعالقه انسان اگر .دارد وجود ذاتی ایرابطه معنویت و تربیت بین
 به باید ،کند تربیت را افرادی خواهدمی یا و هست اسالمی تربیت به فرزندانش

 .دهد اهمیت عبادت و دعا و نیایش مسأله
 بر زیادی تأثیر ،است اصیل حس یک پرورش کهاین از نظر قطع عبادت، لهمسئ

  (341: 1374 ،مطهری. )دارد آن نواحی سایر

 های آنفضای مجازی و ویژگی
 مقابل در فضا مفهوم. است شده تشکیل مجاز و فضا مفهوم دو از 1مجازی فضای
 به و انتزاعی مفهومی مکان، با مقایسه در فضا. شودمی گرفته کار به مکان مفهوم
 برای مکان درک واسطه بدون آن درک که طوری به ؛بوده تصور قابل سختی

 )1387، زادهخان) .است ممکن غیر ،فیزیکی موجودات
 خصلت با جهانی یا فضا پس ؛شودمی معنا قیقیح امر مقابل در گاهی مجاز،

 .گیردمی نام نیز دوم فضای که گیردمی قرار واقعی جهان یا فضا مقابل در مجازی
 عنوان به اینترنت آن امتداد در و ارتباطات همزمان ،صنعت گسترش و ظهور با
 هک آمد وجود به زندگی عرصه در جدیدی فضای جهانی، اطالعاتی و ارتباطی شبکه

 )1390  ،عاملی). کرد آن یاد از مجازی فضای و دوم فضای چونهم عناوینی با توانمی
 اینترنت اما دانست؛ اینترنت با مترادف را مجازی فضای تواننمیبه طور کلی، 

                                                           
1. Cyberspace 
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 ابعاد تشکیل دهنده اینترنت، سه بعد زیر است: .است مجازی فضای به ورود ابزار
 زیرساخت -
 شوندمی هارائ مجازی فضای زیرساخت روی که خدمات؛ نرم افزارهایی -

 .کندمی برقرار را اینترنتی ارتباط برقراری شرایط و
 منتقل مجازی فضای نرم افزارهای طریق از که اطالعاتی و هاداده میزان و محتوا؛ نوع -

 لحاظ به و باشد کاربردی فایل یاتصویر  صوت، متن، در قالب تواندمی که شوندمی
 .شودمی سرگرمی آموزشی و دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، لشام نیز موضوعی

 مجازی فضای خدمات دارد، بیشتری کاربرد و اهمیت که آن مورد سه این از
 :داد نشان زیر استقرایی هایبندیدسته در توانمی را موجود خدمات است؛
 پایه خدمات -
 اطالعات انتشار بر مبتنی خدمات -
 رایانامه ندمان؛ پیام انتقال -
  2آپو واتس 1فوری؛ مانند تلگرام هایرسانپیام -
 4و اسکای  3های تماس صوتی و تصویری؛ ماننده ایموبرقرار کننده -
 گذاریاشتراک -
 محوردرس هایسایتوب و آنالین هایدانشگاه شامل تحصیل؛ و آموزش -
 حاکمیت و مردم بین شهروندی خدمات -
، 6، بیتالک5سبوکفی مانند ؛رسانپیام و اجتماعی هایشبکه و کار و کسب -

                                                           
1. Telegram 

2. WhatsApp 

3. Imo 

4. Skype 

5. Facebook 

6. Beetalk 
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 2و تانگو 1کلوب
-  Facebook، Cloob،Beetalk، Tango و... و 
 .سرگرمی و تفریح -
 ،است ارائه قابل مجازی فضای در که خدماتی از حجم این سطحی بررسی با

 هایبرداریبهره برای مجازی فضای مختلف هایظرفیت به زیادی حدود تا توانمی
 .برد پی جوان نسل تربیت جمله از مختلف

 هاییتفاوت هر چند ؛است واقعی فضای از پیوستاری مجازی فضایبه طور کلی، 
 ؛دارد واقعیت که کرد تلقی فضایی توانمی را مجازی فضای. دارد فیزیکی فضای با

 ،آملی جوادی الله آیت تعبیر به دارد؛ واقعی تأثیری فضا این در انسان اعمال چون
 که چرا است حقیقت اصل در ،شده معروف مجازی فضای عنوان به امروز که چیزی
 اصل در مجازی فضای بنابراین توان، نمی را حقیقت اما زد، کنار میتوان را مجاز

 که چیزی آن بلکه ؛نیست حقیقت تلویزیون و سیم این .است حقیقت خودش
 است. حقیقت ،باشد شناخت و معرفت

 کند،می منتقل ذهن به را پیام و است تبطمر اندیشه با چهآن، دیگر بیان به
؛ در عین حال، شود استفاده حس ماورای یا حسی ابزار از حتی اگر است؛ حقیقت

 کندمی متمایز عینی و فیزیکی فضای با را آن بیش و کم که دارد هاییویژگی فضا این
 ان،و همکار سیاح طاهری: )شودمی اشاره هاویژگی این از برخی به ادامه در که

 (33-35 حقیقت مجازی:
 زمان پویایی .1

 ،شود ایجاد اینترنت به اتصال که زمان هر و ندارد وجود مجازی فضای در شب و روز

                                                           
1. Cloob 

2. Tango 
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 کار دیگر، عبارت به .مشغولند کار به و هستند آنالینشوند که دیده می نفر هزاران
 .دارد ادامه ناتمام و پیوسته توزیع، و تولید یعنی ندارد؛ تمامی مجازی فضای در

 مكان فشردگی .2
 در که حالی در ؛شدمی محسوب محدودیت جغرافیایی فاصله قدیم هایزمان در

 همسایه هم با جهان همه محیط این در و است رفته بین از مشکل این فضا این
 جوامع همکاران، دوستان، با توانندمی فیزیکی مسافت طی بدون افراد؛ لذا اندشده

 سادگی به اخبار، کنند برقرار درازمدت تعامالت و وندش آشنا مختلف هایفرهنگ و
 .شوندمی مواجه هاییواکنش با سرعت به و گیرندمی قرار افراد دسترس در

 عددی تنوع و تكثر .3
 .است برخوردار پیوسته هم به و مرکزی غیر عددی، متکثر، محیطی از مجازی جهان
 و اطاعات بندیطبقه که شودمی مجازی فضای شدن ایالیه باعث ویژگی همین

 .بخشدمی سرعت بسیار را هاآن به دسترسی
 در همگی اماکن و ءاشیا هنرها، ادیان، علوم، اشخاص، به مربوط اطاعات

 با ارتباط در و ویژگی این به توجه با .هستند دسترسی قابل راحتی به مجازی فضای
 و دینی مختلف محتوای تأمین با توانمی جوییحکمت و خواهیهدایت اصل

 دینی موثق منابع به آسان دسترسی کردن فراهم و اسالمی اصیل عقاید ارائه و مذهبی
 .نمود ایجاد تسریع و تسهیل جوان متربی نیازهای مینتأ در

 هویت گمنامی .4
 و اجتماعی هایویژگی دیگر و طبقه جنس، سن، که دارد وجود امکان این مجازی فضای در

 .دهد تغییر را مشخصات همین تواندمی مدتی از پس و ارائه شودمطابق با میل او  کاربر فرهنگی
 از ابعادی سازیپنهان امکان بودن، ناشناخته و گمنامی امکانبر این اساس، 

 و مطلق اقتدار و اختیار دوستان، با دوستی همفکران، جستجوی شخصیت،
 .فضاست این تأثیرهای ترینمهم از خاص مکان به تعلق عدم احساس



 59/  ...مجازی فضای هایظرفيت

 ییفردگرا .5
 هایعیتجم و گروه خانواده، در عضویت از ناشی هایمحدودیت مجازی فضای در

 با متناسب را رفتارش و کند را کسی مالحظه ندارد نیازی فرد و رودمی بین از خاص
 که کس هر با تواندمی راحتی به بنابراین ؛دهد شکل دیگران تأیید و هنجارها

 احساس کهاین عین در ویژگی این. کند بطهرا قطع یا کرده برقرار ارتباط خواهدمی
 که شودمی افراد در فردگرایی و خودمحوری باعث دهد، می افراد به زیادی آزادی

 ترجیح مرور به و باشد داشته اهمیت برایشان خودشان هایخواسته و خود تنها
 .کنند برقرار ارتباط طرفیبی رایانه با به جای ارتباط با دیگران، دهندمی

 گیری از فضای مجازی در تربیت دینی نسل جوانرت بهرهضرو
 ایطبقه ؛ بلکهنیست جوان طبقه حتماً  مقصود جوان، نسل شودگفته می که وقتی
 است، خاصی تفکر طرز دارای جدید تمدن با آشنایی و تحصیالت اثر در که است
و  دهندمی کیلتش نوجوانان و جوانان را طبقه این غالب ؛ البتهجوان یا باشد پیر خواه

 (1388مطهری، ) شود.به همین سبب، نسل جوان گفته می
 که است عمومی یمسئولیت ،است مطرح جوان نسل رهبری عنوان با که ایلهمسئ

 رهبری رسمی سمت که است ایطبقه متوجه به ویژه و است مسلمانان عموم متوجه
 مشترک هامسئولیت ،اسالمدین  در کهروشن است  اصل این. دارند را اجتماع دینی
 .شریکند یکدیگر هایمسئولیت در و یکدیگرند مسئول افراد یعنی ؛است

 فرمایند:می نبی مکرم اسالم
م  » ك  ل َّ م   َراع   ک  ك  ل َّ ول   َوک  ئ  ه   َعن   َمس  ت  َیَّ  (38: ۷2ج، 1403 ،مجلسی؛ )«َرع 

 گوش شما سخن به که افرادی درباره و هستید مسئول شما از کدام هر
 .شد خواهید بازخواست ،نددهمی
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 این که است بعدی نسل مسئول نسل هر و یکدیگرند مسئول هانسل بنابراین،
 نسل به و کنند حفظ را است رسیده هاآن به گذشته هاینسل از که هدایتی و دین

 .آماده کنند آن از استفاده و پذیرفتن برای را بعدی هاینسل یعنی برسانند؛ بعدی
 متفاوت نیست و یکسان شرایط و احوال همه در نسل یک یا فرد یک رهبری

نیز  شودمی برده کار به که وسایلی دارد؛ حتی گوناگون هایکیفیت و هاشکل است،
 همه در هانسل همه و افراد همه درباره که ندارد معین نسخه یک و است متفاوت

 دقیقاً  باید یشرایط هر در و زمانی هر در رو این از ؛شود داده جور یک هازمان
 .شود داده باید اینسخه چه و بگیرد صورت باید نحو چه به که اندیشید

 یک مسئولیت ها،مسئولیت بعضی: است قسم دو بر انسان دینی هایمسئولیت
 ،شده فرض اینتیجه برای کار این البته ؛معین قیافه و خاص شکل یک با است کار
 .گویندمی تعبدیات را هانتیجه، انسان نیست که این مسئول اما

 را نتیجه یعنی ؛شودنامیده می نتیجه مسئولیت که هست مسئولیت از دیگری نوع
 چه در و شرایط و مقدمه و وسیله چه با نتیجه آن کهاین اما ؛گذاردمی انسان عهده به

 یمعین و گیریاندازه قابل و یکنواخت و ثابت وسیله یک شود، داده انجام قالبی
 .کندمی فرق وسیله آن زمانی هر در و موردی هر در ؛ندارد

 از تعبدیات سایر و روزه و نماز ؛دارد وجود مسئولیت گونه دو هر اسالم دین در
  .است دوم نوع از جهاد اما ؛است اول نوع

 را مسلمین استقالل و کنند دفاع اسالم حوزه از موظفند مسلمانان جهاد در
 این مطلب دیگر؟ وسایل یا تفنگ یا شمشیر با آیا ای؟وسیله چه با اما ؛نمایند حفظ
 زمانی هر در مسلمانانباشد؛ چرا که نیز نمی گیری اندازه و تعیین قابل و نشده تعیین

 :کنند تهیه کار این برای را وسیله بهترین موظفند
وا» د َّ ع 

َ
م   َوأ ... َما َله  م  ت  َتَطع   دارید، قدرت در نیرویی هر و (60، انفال؛ )«اس 

 .سازید آماده[ دشمنان] هاآن با مقابله ایبر
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 :فرمود که برای یافتن بنیامین به مصر رفته بودند، پسرانش به یعقوب حضرت
وا اَل » ل  خ  ن   َتد  د   َباب   م  وا َواح  ل  خ  ن   َواد  َواب   م  ب 

َ
... أ َقة  َّ

َتَفر   (67؛ )یوسف، «م 
 .درآیید مختلف درهای از بلکه ،نشوید وارد در یک از همه

 زمانی هر دررا  وسیله بهترینکرد و  استفاده امکانات تمام از بایدبنابراین، 
 شناسایی کرد.

 مسئول مسلمانان. است دوم نوع از رهبری و هدایت مسئلهاز طرف دیگر، 
 که کسانی؛ به ویژه است بعدی نسل هدایت مسئول نسلی هر و یکدیگرند هدایت
 . دارند بیشتری مسئولیت ،دارند رهبری رسمی سمت
 آن از باید که ایوسیله و آید دست به باید -یافتن هدایت -نتیجه این هرحال به

 .نیست گیریاندازه و تعیین قابل و نشده تعیین جا همه و همیشه براینیز  شود استفاده
 :ندارد کار وسیله بهو  خواهدمی را نتیجه قرآن کریم در آیه زیر،

وا» م   ق  َسك  ف  ن 
َ
م   أ یك  ل 

ه 
َ
َها َناًرا َوأ ود  اس   َوق  ... الَنَّ َجاَرة  ح 

 (6؛ )تحریم، «َوال 
 نگاه دوزخ آتش از خویش خانواده با را خود !ایدآورده ایمان که کسانی ای

 .اوست افروزآتش سنگ و مردم که آتشی چنان ،دارید

 نشده ترسیم نمعی درصد 100 شکل یک رهبری، و هدایت برای اسالمدین  در
 چنینباشد؛ هم گرفته نظر دررا  موانع و شرایط و مقارنات و دماتمق و اجزا همه که

 :است متفاوت چون ،نیست گیری اندازه و ترسیم و تعیین قابل
لوب   إَنَّ » توهاوإدبارًا  وإقباالً  َشهَوةً  للق 

 
ن َفأ َبل   م  ها ق  ها َشهَوت   َفإَنَّ  وإقبال 

کر هَ إذا الَقلَب 
 
َی  أ  کوشش ادباری، و یاقبال و دارد میلی یک دل ؛«َعم 

 ،نکنید وادارشان زور به دهید، پرورش هاآن میل ناحیه از را هادل کنید
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 واپس خودش یعنی ؛شودمی کور بگیرد قرار اجبار و اکراه مورد اگر قلب
 )1388 مطهری،)به نقل از . زند می

 :فرمایدمی کریم قرآن در خداوند
َنا َوَما» َسل  ر 

َ
ن   أ ول   م  اَلَّ  َرس  ل   إ  ه   َسان  ب  م   هیچ ما (4؛ )ابراهیم، ...«َقو 
 .نفرستادیم قومش، زبان به جز را پیامبری

 از را خود اطالعات از بسیاری و است جوان نسل زبان مجازی، فضای امروز
 .دنکنمی کسب فضا این

 استفاده فرهنگی سلطه و سیطره و نفوذ برای ابزاراین  از دشمن حاضر حال در
 بیت اهل و قرآن معارف و فرهنگ ترویج و تبلیغ برای فضا ینا از بایدکند؛ پس می

 تواندمی کس هر که است خیابان در دیوار یک کنید فرض کرد. شما استفاده
 و قصد که کسانی نکنند، دیواراستفاده این از مذهبیون اگر بچسباند، را اشاعالمیه
 کنند.سوء می استفاده دیوار این از است، دین و مذهب به زدن ضربه و تخریب نیتشان

 (13۹۶، قرائتی)
 چنان؛ همکردندمی استفاده نحو بهترین به فرصتی هر از خدا اولیایکه نتیجه آن

 یک بهار از استفاده معاد، برای ؛است فرصت یک رمضان ماه عبادت، برایکه 
 نیز مجازی فضای است، فرصت یک نزول شأن آیات، نزول برای ؛است فرصت

 .است فرصت یک ،دین معارف ترویج و تبلیغ برای
 :احادیث چنین آمده است در
رَصة  » - یَعة   الف  یَئة   الَفوت   َسر  (113: 78، جمجلسی؛ )«الَعود   وَبط 

 است.دیریاب  و زودگذر فرصت،
ر  » - َصةَ  َباد  ر  ف  َل  ال  ن   َقب 

َ
وَن  أ ةً  َتك  َصَّ  را فرصت( 31، نامه نهج البالغه؛ )«غ 

 .شود گلوگیر اندوهی کهآن از پیش ،شمار غنیمت
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 از وقتی خمینی امام. کرد مخالفت شودنمی فناوری و علم با آشکار است که
 بد فیلم با نیستیم، مخالف سینما با ما :فرمودند ،آمدند زهرا بهشت به پاریس

 . هستیم مخالف
 ؛است وانانج ویژهه ب و همه دسترس در ابزار یک عنوان به مجازی فضای امروز

 ،است خوب فرصت یک که دوطرفه و جذاب فرامرزی، سریع، زینه،ه کم ابزاری
و  دارد استفاده و ارسال امکان آن در محتوایی نوع همه و متن صوت، فیلم، عکس،

 .کرد استفاده آن از باید که آمده پیش شرایطی
 الحرام مسجد کنار در مروه و صفا کوه بین سعی حج، و عمره اعمال از یکی

 یک صفا کوه روی اسالم، از پیش. کند طی را مسیر این بار 7 باید حاجی که است
 چون: گفتند هانمسلما پیامبر، زمان در. داشت قرار دیگری بت مروه کوه روی و بت

 چون یدینگو که شد نازل آیه. دهیمنمی انجام را سعی ما است، بت کوه دو این روی
 :کنید تقویت را الهی ئرشعا خودتان حضور با و بروید بلکه ؛رویمنمی ما است، بت

ن  » َفا إ  َوةَ  الص  َمر  ن َوال  ر   م  اه   َشَعائ  َت  َحج   َفَمن   الل  َبی  و   ال 
َ
َتَمَر  أ  َفاَل  اع 

َناَح  ه   ج  ن َعَلی 
َ
َف  أ و  َما... َیط  ه   از مروه و صفا سعی( 158؛ )بقره، «ب 

 مخصوص اعمال یا کعبه خانه حج کس هر پس خداست، دین شعائر
 آرد. جای به نیز مروه و صفا سعی که نیست او بر باکی ،آورد جای به عمره

؛ باطل کار هم داد، انجام حق کار شودمی هم مجازی فضای دربه طور کلی، 
 فرهنگ، اهل و دانشجویان فرهنگیان، طالب، ،علما ،استادان دانشمندان، اگر

 .شد خواهدتر کمرنگ فضا این در باطل حضور کنند، پر حق از را مجازی فضای
 جوانان و نوجوانان را اینترنت مخاطبان و کاربران بیشترین از طرف دیگر،

. دهندمی اختصاص محیط این به را خود روزانه اوقات از بخشی هاآن و داده تشکیل
 از بیش که برندمی سر به خویش زندگی از ایمرحله در نسل جوان کهاین به توجه با
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 کنندگان استفاده از نیز عمدتاً  و دارند قرار فرهنگی یریتأثیرپذ معرض در اقشار سایر
 افزایش و تعالی زمینه مثبت، نگاهی در تواندمی ارتباط این هستند، پدیده این

گاهی  نیز منفی نگاه در و سازد فراهم را هاآن مختلف هایمهارت رشد و هاآ
 .گردد هاآن سقوط نهایت در و انحراف فساد، ساززمینه

 آن اثر و کاربران کنار مجازی فضای دائمی و مرزبی حضور و بودن دسترس در
در  و شخصیت و رفتار و اندیشه آرامی به ایشان، اجتماعی و فردی شئون همه در

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را هاانسان زندگی سبک مجموع،
 کندمی ایجاد جوان و نوجوان برای را امکان این طرف یک از اینترنت ،بنابراین

 او و شود ایجاد او شخصیت و هویت ساختار در اساسی و مثبت دگرگونی و تحول تا
 را او تواندمی، دیگر سوی از و دهد سوق ارزشمداری و دانایی و کمال مسیر در را

 اینترنت فضای در وفور به که دین ضد و ارزش ضد و ناهنجار افراد و هاگروه درگیر
 دور خویش اصیل هویت و فطرت از را او فتهر رفته و نماید دارند، فعال حضوری

 .نماید تبدیل منحرف و ناهنجار فردی به و ساخته
 محیط در جوانان و نوجوانان وسیع و گسترده حضور به توجه بادر نتیجه و 

 فناوری حوزه در هدفمند هایفعالیت و هاریزیبرنامه در است الزم اینترنت،
 .داشت آن به نسبت ایویژه نگاه و هجایگا -مجازی فضای ویژه به -ارتباطی

 به را خویش تالش و سعی نیز باید مجازی هایدرگاه و هاسایت متولیان و مدیران
 نهایت گرافیکی، و تصویری هنری، مختلف هایقالب از گیریبهره با تا گیرند کار

 بیشترین محیط، این درآورند؛ چرا که اجرا به مجازی فضای در را بخشیجذابیت
 .دارند فضا این از را تأثیرپذیری بیشترین هاآن و دارد جوانان و نوجوانان برای را بیتجذا

 خاذات   لذا گیرد،می شکل نسل جوان هویت و شخصیت مقطع، این درکه با توجه به این
 از را جامعه و آنان آینده تواندمی وجودشان، در رفتارها گونهاین شدن نهادینه و مثبت رفتار

  .نماید جلوگیری هاکجروی و انحرافات بسیاری از و نماید بیمه هاارزش و هنجارها حفظ حیث
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 و نوجوانان به ویژه نگاهی داشتن گرو در فردا، برای سالم ایجامعه ایجاد
 فضای در شناسیمعرفت و دینی مبانی با قشر این آشناسازی و است امروز جوانان
 مقاوم بیگانه، فرهنگ هجمه برابر در را اهآن ،مناسب و دینی غنی محتوای با مجازی
 هازمینه نکردن فراهم وجوان  نسل به توجهیبی صورت، این غیر در؛ ساخت خواهد

 ویران و منفی نتایجموجب  مجازی فضای در آنان مثبت و مفید فعالیت بسترهای و
 (1392 ،رستمی موظف). شد خواهیم کننده

 مجازی فضای در دشمنان حضور
 برداریبهرهی مجازی فضا از مختلفی اهداف با نظام استکبار جهانی رحاض حال در

 و باورها ترویج و ارائه دنبال به شیطانی مقاصد با ایعدهچنان که کند؛ هممی
 .هستند انحرافی رفتارهای
 :فرمایدمیکریم  قرآن

َنَّ » - یَن  َوإ  َیاط  وَن  الَشَّ وح  َلی   َلی  م   إ  ه  َیائ  ل  و 
َ
م   أ وک  ل  َجاد  ی   (121؛ )انعام، «...ل 

 و جدل به شما با تا کنند وسوسه خود پیروان و دوستان به شیاطین و
 .برخیزند منازعه

َرَج » - خ 
َ
م   َفأ اًل  َله  ج  َوار   َله   َجَسًدا ع  وا خ  َذا َفَقال  م   َه  ك  ه  َل  ه   إ  َل  وَسی   َوإ   م 

َي   یاگوساله مهمجس زیورها و زر آن با سامری گاهآن (88؛ )طه، «َفَنس 
 و شما خدای: گفتند]به یکدیگر[  و داشت شگفت صدایی که ساخت
 .است کرده فراموش موسی که است گوساله همین موسی خدای

 دور موسی از و شده غافل مردم که کنند کاری خواهندمیبنابراین، دشمنان 
 (13۹۶، قرائتی). شوند
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 دنبال به یاح و عفت ضد محتوای تولید و شبهات ترویج و تولید طریق از دشمن
 این امروز و است حیا هایپرده دریدن و دین اصل از سالم و مؤمن جوانان انحراف

 مذهب دانایان و علمیه هایحوزه ؛ پسشودمی انجام مجازی فضای بستر در کار
 .کنند ایجاد خود در را دشمن لشکر با شدن مواجه قابلیت باید

 ید بر نقش دشمنان در این حوزهفضای مجازی در رویكرد مقام معظم رهبری با تأک
 است شماریبی مضرات و منافع دارای توأمان صورت به مجازی فضای -

 گسترده سطح در را اسامی مفاهیم آن، هایفرصت از استفاده با باید که
. است رسانه یک ،بکند کار رایانه با بتواند که نفری یک هر. کرد ترویج

 را، مؤمن هایجوان را، اهحرف را، شبهات کنندمی پخش نشینندمی
 با باید روحانیون و علمیه هایحوزه. کنندمی گمراه را سالم هایجوان

 مفاهیم و معارف آن، هایفرصت از استفاده و مجازی فضای شناخت
 (16/6/1395 فقه، خارج درس ،رهبری معظم مقام). کنند تبیین را اسامی

 سیاستگذاری با و کشور وانج استعدادهای و هاتوانایی از استفاده با باید -
 به زمان دادن دست از بدون و هماهنگ و سنجیده اقدامات و صحیح

 و فعال حضور و مجازی فضای عرصه در انفعال حالت از خروج سمت
 )همان،. کنیم حرکت جذاب و متقن اسامی محتوای تولید و تأثیرگذار

 )16/6/1394، مجازی فضای عالی شورای اعضایبا  دیدار
 تبلیغات از کنند،می استفاده مطبوعات از اند،ننشسته بیکار ما دشمنان -

 آن تا کنندمی استفاده تبلیغی گوناگون هایروش از و کنندمی استفاده
 هاارزش آن از هاآن و است پایبند هاآن به ملت که را هاییارزش

 ،گرمسار مردمبا  دیدار )همان، .بشکنند مردم چشم در آید،نمی خوششان
21/8/1385) 
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 شیطان. کندنمی حمله جور یک همیشه کند،می حمله که شیطانی این -
 مدرن فوق و مدرن ارتباطی هایروش و ماهواره و اینترنت راه از که امروز
 مدرن را افزارش سخت دارد؛ هم مدرنی هایحرف آید،می شما سراغ
 دارد، دهعقی در اخالل دارد، آفرینیشبهه. دارد هم مدرن افزار نرم کرده،
. دارد اختالف ایجاد دارد، ناامیدی تزریق دارد، ذهن در تشویش ایجاد

 ،کرمانشاه سنت اهل و شیعه روحانیون با ، دیداررهبری معظم مقام)
20/7/1390( 

 ؟است چقدر هست، هاجوان دل اغوای برای که لییوسا امروز ببینید شما -
 و انواع این ها،اینترنت این ها،ماهواره این. نیست گذشته با مقایسه قابل

 راه از کند،می جذب کند،می اغوا را هادل هااین ارتباطات، لیوسا اقسام
 در را شهوات کند،می سست انسان در را معنوی هایانگیزه برد،می در به

 (1/6/1390 ،رهبری خبرگان مجلس اعضای)همان، دیدار با  .کندمی بیدار انسان
 حتی امروز و است رسانه دنیا در هاقدرت بین جنگ ابزار ترینمهم امروز -

 و هارسانه تأثیر امروز. کنندمی کار دارند هارسانه با هم بزرو هایقدرت
 سالح از اینترنتی رسانیاطالع عظیم هایشبکه این و هنرها و هاتلویزیون

 دنیایی چنین یک دنیا، امروز. است بیشتر اتم بمب از و موشک از و
 )همان، بیانات. دهندمی گسترش را میدان این دارند هم وزر روزبه. است

 ) 28/2/1383، سیما و صدا سازمان از بازدید از پس
 ،ارتباطی جدید هایفناوری و ابزارها از استفاده با فرهنگی تهاجم امروز -

 و جوان فکر سمت به اطالعات راهرو و وسیله صدها است؛ جدی خیلی
 و ایرایانه و رادیویی و تلویزیونی هایشیوه عانوا از دارد؛ وجود ما نوجوان

 و افکار انبوه، صورت به طورهمین و کنندمی استفاده دارند هااین امثال
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. ایستاد هااین مقابل در باید ،ریزندمی هاآن در را گوناگون هایشبهه
 که البته کنیم؛ اکتفا خودمان قدیمی هایروش همان به شودنمی امروز
 که را چهآن ،بشناسید باید را او فکر ،بشناسید باید را جوان. یدآنمی جوان

 که نشناسید را بیماری و میکروب تا .بشناسید باید آورده، هجوم او به
 ،سمنان استان روحانیونبا  دیدار، رهبری معظم مقام). کرد تواننمی عالج

17/8/1385( 

بیت گریتسهیل و مجازی فضای  تر
ما  دست در آن مؤلفه دو ،دینی پیام ابالغ و رسانیاطالع چرخه مؤلفه سه میان از

 فرصت بهترین این که پیام صاحب یا گوینده دیگری و محتوا پیام، نوع: قرار دارد
 .است دینی هایپیام و مفاهیم انتقال برای کاربران با دوسویه ارتباط و تعامل ایجاد برای

؛ از است برخوردار مهمی هایویژگی از مجازی فضای بستر بر پیام انتقال این
 مختلف امکانات از گیریبهره وسیع، گستره دسترسی، سهولت کم، هزینه جمله

 فضای که مخاطب از بازخورد دریافت و گروهی تعامل و پویا تصاویر و صوتی
  .بخشدمی برتری ،مکتوب متونبه  نسبت را مجازی

 بشری جوامع تمامی به را دینی مفاهیم و محتوا توانمی مجازی فضای طریق از
 تعامل صورت به جهان مناطق سایر از کاربران و مخاطبان فضا این در. کرد ابالغ

 و اطالعات توانمی نیز و باشند ارتباط در هم با توانندمی مجازی گفتمان و دوسویه
 حکایت، اه،تکو داستان ادبی، نثر چکامه، کوتاه، پیام صورت به را هدفمند مطالب
 به کوتاه پیام یا بلوتوث قالب در دارجهت اندرزهای و پند شعر، المثل، ضرب

 )1392 ،رستمی موظف). کرد رسانیاطالعاینترنت  عرصه در فعال خاص و عام کاربران
 داد آموزش را گفتگو هم و کرد گفتگو توانمی ، هممجازی فضای درچنین هم

 این طرح با تواندمی مجازی فضای لذا ارزشمند هستند؛ کافی قدر به دو هر که
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 عقاید بقیه به نسبت کاملتر حقایقی یافتن برای کندوکاو برای ایمقدمه تکثرگرایی،
 جستجو شود متکثر عقاید این میان در که شودمی فراهم امکان این؛ لذا سازد فراهم

 (1388، ناجینمود. ) انتخاب را عقیده بهترین و
 مثل دینی مختلف موضوعات با تخصصی هایدرگاه و وبالو اندازی راه امکان

 اهمیت و ضرورت به توجه با فقهی مباحثو  ادعیه روایات، آیات، احکام، قرآن،
 ایرانی، کاربران میان در آن روزافزون توسعه و رسانیاطالع امر در نویسیوبالو

  .برد نام اسالم مجازی دنیای در دینی تبلیغ ابزار ترینمهم عنوان به را پدیده این توانمی
 و مردمی هایگروه توسط که شودمی بیشتر جاآن دینی نویسیوبالو اهمیت

 (ابتکار روزنامه) .گیردمی صورت عرصه این در دینی داوطلبان
 هاچارچوب از خارج به را فردی عمل حوزه اینترنتی، امکان یک عنوان به وبالو

 آزاد نسبتاً  و رزانا انتشار برای است جایی و دهدمیتوسعه  گذشته هایمحدودیت و
 . بردنمی زیادی کار که است نشریه یک به عبارتی ؛شخصی هایاندیشه

گاهی امکان وبالو  ایجادنیز  را هاآن با رابطه ایجاد و دیگران نظرات از یافتن آ
 و است برخوردار است دادن نظر همان که تعاملی محدود امکانات از ،است کرده

 همشهری( روزنامه )رضانیا، .کندمی فراهم را بازخورد تنگرف و ارتباط تداوم امکان این
 مندیبهره امکان که است نموده پیشرفت چنانآن IT حوزه در فناوری امروزه

 .استآورده  فراهمنیز  جسمی هایناتوان برای
 عکس تصویر، از استفاده مفاهیم، و پیام انتقال هایراه از یکی کهاین به توجه با

 این در و داشته کاربرد بسیار مجازی فضای در موارد این است، ینقاش و گرافیک و
 سوادانکم و سوادانبی برای استفاده امکان که شودمی استفاده هاآن از ایگونه به فضا

 .است نموده فراهم
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 هدف کاربران و مخاطب برای که دارد وجود امکان این مجازی فضای در
 صنوف از سنی، مقطع دانش، و دسوا سطح ،یتجنس به توجه با عام و خاص

 ترعمیق تأثیرگذاری هدف با لهجه و زبان نوع نژاد، نوع متفاوت، اقشار از و مختلف
 .نمود ریزیبرنامه بیشتر نفوذ و

 هایآموزش ارائه برای مجازی فضای در الزم هایزمینه و امکاناتاز طرفی، 
 تحصیل طرح خاطر همین به؛ دارد وجود دانشگاهی و حوزوی کالسیک، و سنتی

 .دارد وجود مجازی علمیه هایحوزه در هاطلبه حضور و مجازی هایدانشگاه در
 منطقه شناخت امکان ،مجازی فضای در مناسب هایظرفیت ازدیگر  یکی

 که است مختلف مناطق و کشورها ها،قاره از متفاوت کاربران تماس محل و زندگی
 با متناسب اطالعات و محتوا ،هاآن از درست شناخت با شودمی موجب امر این

 در را اینترنتی سخنرانی و چت وبالو، سایت، مجازی، فضای مختلف هایمحیط
 .داد قرار اختیارشان
 و ترویج و دینی هایاندیشه تبادل برای مناسب فرصتی باید را مجازی فضای

 دانست. واقعیت عالم به هاانگیزه و هااندیشه ورود برای ایدروازهو  آن گسترش
 ارائه محتوای و مطالب مانایی مجازی، فضای امتیازات و هافرصت از یکی

 مطالب سنتی تبلیغ در اگر که معنی این به تبلیغی، مطالب. است فضا این در شده
 اینترنتی تبلیغ در حاضر است، خاص عده برای استفاده قابل ارائه، زمان همان در

 مطالب به تواندمی بخواهد، که مانز هر مخاطب و ندارد وجود محدودیت این
 پیگیری را مطالب که بالفعل مخاطبان بر عالوه چنینهم داشته باشد؛ دسترسی

 مانند دیگر هایراه که از دارند وجود نیز ایبالقوه مخاطبان کنند،می مستمر
 هایخم و پیچ، کنند. )زارعمی استفاده و مشاهده را مطالب جستجوگرها

 (اینترنتی تبلیغ



 71/  ...مجازی فضای هایظرفيت

 بسیاری تواندمی گوینده که است ایگونه به مجازی فضای در تعامل و گفتمان
 داشته Online به صورت خویش کنار در را پاسخگویی برای مرجع کتب و منابع از

 برای را آن باال صحت و دقت با موضوعی تشریح و تبیین نیاز محض به و باشد
 .دارد کاربرد بسیار دینی مبلغین برای مطلب این. نماید ارائه کاربر

 حتی و شده ارائه محتوای و اطالعات سازیذخیره امکان مجازی فضای در
 که دارد وجود کاربر و گوینده بین شده بدل و رد هایحرف و هاصحبت مجموعه

 .است آینده در بازآفرینی و تحلیل و برداریبهره و استفاده قابل هاپیام این تمامی
 و معنا آن در ارتباط و قطع و سکوت و استراحت هک است فضایی تنها اینترنت

 ارتباط برقراری حال در جهان سراسر در کاربر هزاران لحظه هر در. ندارد جایگاهی
 ها،ارزش بر هایی کهپیام .شودمی منتقل فضا این در پیام هامیلیون میان، این در و بوده

 در سیاسی و فرهنگی امنظ بر و خرد سطح در آن کاربران فرهنگی هویت و هانگرش
 .گذاردمی تأثیر کالن سطح

 با توانندمی که است اینترنتی کنشگر هامیلیون حضور محل اینترنتی، آزاد فضای
 اجتماعات در ،بپردازند متقابل جمعی و فردی کنش به اینترنت در نمادین تفسیرهای

 که دیگری دافرا با، دهند تشکیل مجازی گروه، باشند داشته سایبری حضور مجازی
 در و بپردازند گوناگون موضوعات مورد در آزاد بحث به کنندمی استفاده اینترنت از

 و گزینشی صورت به اینترنتی هایسایت در موجود اخبار و اطالعات از نهایت،
 سویهیک عمدتاً  اینترنت خالف بر که دیگر هایرسانه هایمحدودیت داشتن بدون

 (1388 یی،حقگو) .کنند استفاده ،هستند
 حتی و بوده برخوردار زیادی کاربرد از مجازی فضای در که هاییروش از یکی

 مزایای از مندیبهره چگونگی در را هاسایت مدیران و کاربران از بسیاری انگیزه
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گهی و تبلیغات انجام دهد،می تشکیل آن معنوی و مادی  فضا این در تبلیغاتی هایآ
 .است داده اختصاص خود به موضوع این را فضا این از ایعمده و مهم بخش که ستا

 حال در متفاوتی هایشیوه و هاقالب با روز به روز که تبلیغاتی ظرفیت این
 حال در ؛ هر چنداست نموده ایجاد کاربران بر زیادی تأثیرگذاری است، گسترش

 قرار دارد. یپایین حد در و اندک بسیار فضا این در دینی تبلیغات جای حاضر
 و آهسته که آمده وجود به تدریس آموزش در فناوری از استفاده حاضر، حال در

 1تعاملی بردوایت از معلمان از بعضیچنان که ؛ همبردمی پیش به را خود کار انبوه
 کنند ومی استفاده سنتی روش به کالسی مباحث در نظریات و محتوا نمایش در

 شهریه، پرداخت نام،ثبت قبیل از مدیریتی و اداری فرایندهای انجام قابلیت نهایتاً 
 دور راه از ارزشیابی اجرای و تدریس یادگیرنده، هایفعالیت اجرای روند بر نظارت

 (www.hamshahrionline.ir )غفاری،. است شده فراهم فضا این در
ین فناوری مدد به امروزه  فضای و سایبر محیط در طالعیا و ارتباطی نو

 به را خود نظرات پیام، دریافت از پس بالفاصله توانندمی مخاطبان ،مجازی
 منعکس باشد، ایمیل وبالو یا سایت، یک فضای در تواندمی که پیام فرستنده

 جریان در مخاطب شدن فعال به منجرنیز  مخاطب و فرستنده بین تعامل. نمایند
 پیام گیرنده هم و پیام فرستنده تواندمی هم فرد یک که ایهعرص در شود،می ارتباط

 (1381 تانکارد، و سورین)  .باشد
 -الکترونیکی -مجازی کتاب ساخت مجازی فضای هایقابلیت از دیگر یکی

 در باید منبع وجود داشته باشد و منابع سرییک حتماً  باید چاپی کتاب در .است
 کرد استفاده 2و ابرپیوندها پیوندها از توانیم مجازی فضای در ولی ؛شود چاپ متن

 یک به تبدیل متنی بین نظام یک طریق از بلکه نیست، کتاب یک واقع در کتاب و
                                                           
1. Whiteboard Interactive 

2. Hyperlink 

http://www.hamshahrionline.ir/
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 توانمی را است دیگران به متعلق که جایی هر و شودمی «خود موضوع در کتاب همه»
 دگیگسترچنان که گیرد؛ همقرار می کتاب در کتاب جهان یک و این پیوند داد
 مختلف مرجع کتب به نیاز احکام، و فقهی مسائل و مستحدثه مباحث سؤاالت،

 (1388 عاملی،داد. ) ارجاع کتاب اصل به را کاربر توانمی موارد این در که دندار
 فضای مختلف، و متنوع محتوای و هاداده اطالعات، وسیع گستره به توجه با

یت زمینه در تواندمی مجازی  تکمیلی، نقشنیز  آموزشیو  اعتقادی دینی، مبانی تقو
 .نماید ایفا ترمیمی یا تعجیلی خیری،تأ جبرانی،
 فضای به آسان دستیابی درخصوص که مناسبی بسترهای و هازیرساخت از یکی
 .است اینترنت شبکه به اتصال برای کابل و سیم حذف است، شده ایجاد مجازی

 نموده فراهم دینی مبلغین برای را قابلیت و امکان این سیم کاربرد بدون سیستم
 طرح یا و سؤال پاسخ نیازمند مخاطب که مکانی هر در و لحظه هر در که است

 انبوه بسیار محتوای و منابع به مراجعه با و نگذارد پاسخبی را وی بود، ایمسئله
 .نماید ارائه را پاسخ بهترین ،مجازی فضای در مطالب

 از استفاده و ارتباطی فناوری و ابزار از گیریرهبه بدون دین حوزه در تبلیغ امروزه
 برای هم مباحث این ؛گیردنمی صورت آسانی بهتبلیغی  و هنری و فرهنگی اقالم

 امر، این مهم است و تبلیغی متولیان برای هم و است اهمیت دارای کاربران
  .نمایدمی لوازم و ابزار این تهیه به وادار را گروه دو هر ناخواسته

 لوازم و اقالم بازار به دسترسی و فرهنگی تجارت نقش که جاستینا در
 این تا دارد وجود مجازی فضای در قابلیت این. کندمی پیدا ضرورت فرهنگی

 به اقدام روش، این با تا دهد قرار تبلیغی متولیان و کاربران برای را فرصت و امکان
 .نمایند خرید
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 از شماریبی تعداد اب ارتباط راریبرقدر  مجازی فضای خوب امکانات از یکی
 مفید محتوای و اطالعاتو  پیام ارسال و کلیک یک با تنها و لحظه یک در کاربران

 برای زمانهم الکترونیکی پست به ارسال با هم و برخط صورته ب هم است که
 شود. ایجاد می مختلف کاربران و مخاطبان

است  اطالعاتی یا مطلب هر برای سریع و آسان دسترسی امکاندیگر کاربرد، 
تأمین  اینترنتی جستجوگر موتورهای طریق و این مطلب از باشد کاربر نیاز مورد که

 اطالعات به ممکن زمان حداقل در کهدارد  وجود امکان این جستجوگر با شود.می
 .پیدا شود دسترسی نیاز مورد

 هاسخنرانی به افراد دسترسی مجازی فضای نبود در و گذشته در ؛مثال عنوان به
 زیاد هزینه و سختی با ،بودند ساکن دور شهرهای در که دین علمای هایباکت و

 با دین مبلغین امروزه اما ؛رسیدنمی مخاطب دست به هاآن از بسیاری و بود همراه
 و هاسخنرانی محتوای صوت و فیلم انتشار به قادر اندک زمان و هزینه صرف

 برخط، وقفه، بدون همزمان، توزیع و تهیه و هستند دیناستادان  و عالمان جلسات
 در مشترکین و کاربران برای نشریات و مطبوعات نقل و حمل هزینه صرف بدون

  است. پذیرامکان نیز مجازی فضای
 استفاده و ایچندرسانه ارتباط و تعامل و گیریبهره امکان مجازی فضای در

 دارد وجود متن و گرافیک صویر،ت صدا، عکس چونهم قالب و ابزار چند همزمان
 .دارند دینی مفاهیم تبلیغ در ثریؤم نقش عناصر این که

 دادن قرار امکان مجازی، فضای و سایبر محیط در مهم کاربردهای از یکی
 چه هر شودمی باعث امر این. است کاربران توسط نظر ارائه جهت نظرسنجی

گاه هافعالیت بازخورد به نسبت ترسریع  صورته ب کاربران چون شود؛ ی ایجادآ
 کنند،می بیان را نواقص و ضعف نقاط بهتر و ترملموس دهند،می نظر ناشناس و مجازی

 .نمایندمی ایفا تریمهم نقش اطالعات، به بخشیکیفیت در نتیجه در
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 و نتایج به کندمی کمک مجازی فضای در کنندگان بازدید تعداد آمار مورد درج
 برخوردار کمی افزایش از آمار این میزان هر بهه شود؛ چرا که برد پی کار بازخورد

 سلیقه و ذوق گرفتن نظر در و محتوا و اطالعات کیفیت بودن دارا نشانه ،گردد
 و نظر نداشتن نظر در یا و کیفیتی کم نمود ،باشد پایین آمار این اگر است و کاربران

 .کندمی اهداف به یابیدست در شایانی کمک امکان، این.است.  مخاطبان سلیقه
 با. نماید برقرار کاربران با را ذهنی رابطه بیشترین تواندمینیز  هارنگ کارگیری به
 فرهنگ از خاصی نماد رنگ هر وجود، جنسیتو  نژاد فرهنگ، جغرافیا، به توجه

 جغرافیایی مختلف مناطق و نژادها قبایل، طوایف، از اعم انسانی مختلف جوامع
 نقش محتوا و اطالعات دادن ارائه زیباتر و بهتر در رنگ از استفادهچنین است؛ هم

 .دارد مهمی
 دوسویه تعامل با ارتباط در مجازی فضای و سایبر محیط در چهآنبه طور کلی، 

 موضوع همین. است کاربران نیاز و تقاضا نوع اساس بر اطالعات ارائه دارد، اهمیت
 کاربر سلیقه و ذوق مطابق که مطالبی ارائه از دهدتامی دهنده پیام به را امکان این

 .کرد خواهد کمک دوسویه ارتباط و تعامل مانایی به این که نماید جلوگیری نباشد،

 گیرینتیجه
 بررسی مورد دینی تربیت با رابطه در مجازی فضای هایظرفیت از چهآن به توجه با

 به ضروری زیر موارد ی،مجاز فضای از استفاده وریبهره افزایش برای ،گرفت قرار
 :رسدمی نظر

 تولید و مجازی فضای در اسالمی مبلغان و دینی کارشناسان حضور -
 تصویری و صوتی متنی، محتوای جمله از موثق و غنی محتوای
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 مذهبی صفحات و هاسایتوب به جوان نسل جذب جهت ریزیبرنامه -
 انواع گرفتن نظر در و سلیقه انواع با متناسب محتوای تأمین به توجه با

 مخاطبین نیازهای
 شبهات به پاسخ طریق از دشمن هجمه با مبارزه لزوم -
 مجازی فضای در اسالمی جامعه افراد مبتالبه مشکالت برای حل راه ارائه -

  دشمن جوالن برای میدان ننمودن خالی و
 ریزیبرنامه و فضا این رویدادهای بررسی و تحلیل کاوی،داده کردن، رصد -

 .ممکن حد تا مجازی فضای بر نظارت و کنترل گرفتن تدس به برای
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