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چکیده
دين امری تاريخی و زمينهمند است و در هر دوره از حيات بشری ،متناظر با تحوالت و
رويدادهايی که انسان تجربه کرده ،ويژگیهای خاص يافته است؛ البته اين به معنای
دگرگشت و قلب جوهر دين نيست ،بلکه به آن معناست که بستر ارائه دين و ارزشهای
دينی ،شکل عرضه دين و ابزارهای وصول به اهداف دينی متحول شده است.
در حال حاضر ،گسترش فناوریهای جديد اطالعاتی و ارتباطاتی ،فضايی تازه برای
حيات دين و جامعه دينداران فراهم کرده است که استفاده از فرصتهای متعدد فضای
جديد و ايمن ماندن از تهديدهای آن مستلزم آگاهی و برنامهريزی دقيق و همهجانبه است.
اين پژوهش ضمن اذعان به وجود بستری قدرتمند برای فعاليت ضد دينی و ضد مذهبی
در فضای مجازی ،با مطالعهای اسنادی و مروری به ظرفيتهای فضای مجازی در
گسترش باورها ،آموزهها و ارزشهای دينی در قالب شبکههای اجتماعی پرداخته است.
واژگان کلیدی :دين ،فضای مجازی ،تعامل دين و فضای مجازی

مقدمه
برای جامعهای که به نام جامعه دينی شناخته میشود و نظامی که داعيههای فرهنگی
و دينی همواره از ابتدای شکلگيری ،جزو پيوسته موجوديت و ساختارش بوده است،
توفيق در انتقال و اشاعه مفاهيم و آموزههای دينی به گروههای اجتماعی مختلف-
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با ساليق و گرايشهای متفاوت -و افزايش نقش و حضور دين در حوزههای گوناگون
زيست اجتماعی ،اهميت ويژهای دارد.
فضای ارتباطی جديد که در قالب سايتها وبالگها ،شبکههای اجتماعی مجازی و
کانالها پديدار شده ،فرصتی برای پيگيری چنين اهدافی است و میتواند در سطوح
مختلف برای عملياتی کردن برنامههای دينی و سياستگذاریهای مذهبی مورد استفاده قرار بگيرد.
گسترش روزافزون کاربران فضای مجازی نشان می دهد اين مجموعه ظرفيت
قابل توجهی در تأکيد بر غايات دينی ،تبل يغ در حقانيت دين ،دعوت به ايمان و نشر
فضايل اخالقی و کرامت انسانی دارد.

بیان مسئله
با عنايت به گستردگی و فراگيری فضای مجاز ی در جامعه امروز و با توجه به غالب
بودن فرهنگ دينی در ميان بخش بزرگی از اعضای جامعه ،پرداختن به مسائلی چون
کارکردهای فضای مجازی در حوزه دين ،شکل تعامل دين و فضای مجازی،
چالش های احتمالی برای دين و دينداران در فضای مجازی ،ضرورت میيابد؛
از اين رو پرسشهای اصلی اين مق اله به اين شکل صورتنبندی شدهاند:
 الگوی تعامل ميان دين و فضای مجازی کدام است؟ مهمترين کارکردهای فضای مجازی برای دين ،چيست؟ چگونه میتوان از آسيب های فضای مجازی برای دين و باورهای دينیاعضای جامعه کاست و با آن مقابله کرد؟

مبانی نظری پژوهش
ز مانی که از تعامل سخن گفته میشود ،رابطه ميان حداقل دو مفهوم ،دو پديده يا دو
متغير مورد نظر است که در اين تحقيق مقصود از دو مفهوم ،دين و فضای مجازی
نياز به روشن است تا آنگاه زمينه پرداختن به ترکيب آنها در رابطه تعاملی فراهم شود.
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اين دو مفهوم با انبوهی از تعاريف در ادبيات علمی قابل مالحظه هستند که امکان
پرداختن به همه آنها در اين مجال وجود ندارد؛ با اين حال میتوان با تکيه بر عناصر
مشترک ميان طيف وسيع تعاريف ،به حداقلی از توافق نظری در جهت ادامه بحث دست يافت.
ً
در مجموعه تعاريف موجود از فضای مجازی -غالبا -بر محيط الکترونيکی و شبکهای
از رايانهها و مشتمل بر اطالعات تأ کيد میشود که می تواند اشکال متفاوت بگيرد.
ديويد بل 1در تعريف فضای مجازی آن را مجموع سخت افزار و نرم افزار و نيز
مجموعهای از تصورات و ايدهها می داند و معتقد است فضای سايبر بازنمايی کننده
نوع ی تالقی ميان عناصر نمادين و مادی است که بسته به نوع استفاده فرد ،ارزشهای
متفاوتی را بروز میدهد( .بل)22 :1389 ،
يکی از ابعاد فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی جديد هستند؛ فضايی برای
گردهمايی تعداد زيادی از کاربران اينترنت که به آنها امکان میدهد بدون توجه به
محدوديت هايی چون زبان ،مرز ،فرهنگ و زبان به تبادل اطالعات و به اشتراک
گذاشتن تجربيات خود بپردازند ،دوستان جديد بيابند و با دوستان قديمی ارتباط برقرار کنند،
به تبليغ انديشه و مرام خود بپردازند يا محصولی را عرضه کنند و به فروش برسانند.
به طور کلی ،شبکههای ا جتماعی مبتنی بر قابليت ايجاد شبکه و ارتباطات
مجازی تعاملی در فضای سايبر هستند)Freeman, 2006: 87( .
از مزيت های شبکه های اجتماعی امکان انتقال سريع اطالعات در آنهاست؛
هم چنين اين امکان مردم را قادر می سازد که در حين هر کاری از اطالعات باخبر
گردند .بر اين اساس ،کاربران در هزاران گروه و شبکه اجتماعی میتوانند به راحتی
موضوعات مورد عالقه و تخصصی خود را پيدا کنند و در آن ها عضو شوند .به نوعی
رسانه در اينجا در خدمت مخاطب و در تعامل دقيق با وی قرار دارد.
1. David Bell
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چندگانگی معانی و تعاريف در خصوص دين ،بيشتر و گستردهتر است .ابتنای تعريف
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بر پايههای فنی و سخت افزاری سبب شده است
اشتراک بيشتری در ميان تعاريف مختلف از اين مفاهيم وجود داشته باشد؛ اما در تعريف دين
همواره عوامل اجتماعی و فرهنگی و نيز خود آموزهها و باورهايی که به مثابه مذهب مورد
پذيرش هر جامعه شناخته میشوند ،نقش آفرين بوده و بر تکثر مفهومپردازیها افزودهاند.
دين؛ مجموعه اصول ،قواعد ،احکام و دستوراتی است که از سوی خدا به انسان
داده شده است (مطهری )63 :1381 ،و به تعريف ديگر ،جنبهای از تجربيات -از
جمله افکار ،احساسات و فعاليتهای فرد -است تا در رابطه با آنچه الهی میپندارد،
به عنوان قدرت متعالی کنترل کننده جهان زندگی کند( .هيوم)21 :1378 ،
دين با ابعاد و زوايای مختلف زندگی انسان در ارتباط است ،پديدهای پيچيده
که اسطورهها ،آيينها ی پرستش ،دعاها ،معيارهای اخالقی و بعد اجتماعی را در بر
میگيرد؛ (اسمارت )15 :1383 ،همچنين در ابتدايیترين صورت نيز چند بعد
برای مذهب تعريف شده است؛ مثل دکترين ،افسانه ،تشريفات مذهبی ،تجربه،
نهادها و فرهنگ مادی)Geraci, 2014: 15( .
به طور خالصه میتوان دين را مجموعهای از گزارههای توصيفی و تجويزی با
عناص ر ايمان ،شناخت و عمل دانست( .فکوری)48 :1390 ،
از طرفی ،دين را از ماندگارترين شيوههای معنابخشی به حيات در سراسر جهان میدانند
که توانسته است در هر دوره از زندگی بشر ،متناسب با تحوالتی که اجتماعات و فرهنگها
از سر میگذارند پيش رود و تداوم خود را هرچند در قالب و فرمی متفاوت حفظ کند.
تعامل ميان دين و فضای مجازی بستری برای انتقال اطالعات با محتوای دينی
است که -پيشتر -با سنت های مختلف دينی در خارج از فضای سايبر ،تعريف و
تعيين و تحديد میشد؛ اما امروزه رويه ،منش و تفکر مذهبی در دنيای مجازی
توسعه میيابد ،ظهور میکند و تابع آن میشود)Geraci, 2014: 17( .
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اجتماعات مذهبی از نو به فناوری شکل می دهند تا آن را به بخشی از فرهنگ
خود تبديل کنند؛ در حالی که به اين تکنولوژی اجازه می دهند تغييرات خاصی را در
شيوه مرسوم و معمول زندگی و قوانين نانوشته آنها ايجاد کندBarzilai-Nahon ( .
)and Barzilai, 2004: 3
در ميان ديدگاههايی که به رابطه مذهب با فناوریهای جديد و اينترنت میپردازد،
ديدگاه متعامل برای فناوری ارزش ذاتی قائ ل است و ارتباط آن را با پديدههای
مختلف جامعه بشری ،ارتباطی دوسويه و تقابلی میداند؛ به اين معنا که فضای
مجازی ،هم می تواند ابزاری در اختيار دين برای تبليغ و گسترش اديان موجود باشد
و هم محيط جديدی برای تغيير اديان و توليد اديان و فرقههای دينی جديد قلمداد
شود؛ همچنان که دين به نحوی چشمگير در شبکه جهانی و در ميان انبوهی از
گروههای خبری و اتاقهای گفتگو حضور دارد( .خالدی)7 :1389 ،
ً
جماعتهای دينی سنتی اکنون در جماعتهای مجازی دينی با مرزهای -کامال-
باز حضور میيابند؛ لذا امکان تبادل هر چه بيشتر اطالعات و پيامهای دينی فراهم شده است.
بر اين اساس -گسترش اينترنت -تجربه دينی و شرکت در نيايشهای همه اديان
و گروههای م ذهبی را ممکن ساخته است تا جايی که امروزه کمتر میتوان متون و
مضامين متعلق به دين يا مذهب خاصی را از نگاه های کنجکاو ديگران پنهان داشت
و با مسکوت گذاشتن ،ذهن مخاطب را از آگاهی نسبت به پنداشتههای ساير اديان
جهانی خالی نگاه داشت)Babaii and Taghavi, 2017( .
به طور کلی ،فناوری جديد اطالعاتی و ارتباطی به حوزه روشهايی که اديان و مذاهب
در آموزش دين و روشهای اعتقادی به کار میبرند ،وارد شده و اکنون برای هر دين و مذهب
اين امکان وجود دارد که فراسوی مرزهای ملی اشاعه يابد( .نوياتاکا)1382 ،1
1. Noyataka
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کارکردهای فضای مجازی در حوزه دین
گسترش فناوری های نو در تمام زوايای جامعه و بسط اثر و نفوذ آنها در همه
عرصههای زندگی -عمومی و خصوصی -طيف متفاوتی از کارويژهها را برای
فضای مجازی ،به طور خاص در حوزه مسائل دينی و مذهبی به همراه داشته است.
به طور کلی ،دو ديدگاه خوشبينانه و بدبينانه در خصوص عملکرد فضای
مجازی در حوزه دين وجود دارد؛ هر چند گروهی بر موضعی ميانه هستند و تلفيقی
از دو منظر ياد شده را دنبال می کنند که از نظر نويسنده اين مقاله ،اين موضع
برداشتی واقعگرايانهتر و عقالنیتر از همان ديدگاه خوش بينانه است که با نگاهی به
آسيبها و محدوديتهای اين فضا ،برنامههای عملیتر را دنبال میکند.
ديدگاه بدبينانه همانطور که از عنوان برمی آيد ،نگاه مثبتی به فضای مجازی
ندارد و تعامل آن را با دين مناقشهآميز و همراه تضاد و آسيب میبيند؛ از اين منظر،
ورود فناوری جديد به عرصه دين و زندگی معنوی -به طور عام -نتيجهای جز ايجاد
آشفتگی ،ترديد ،بدعت ،مذاهب جعلی ،شبهه آفرينی ،عقايد دروغين ،خرافات و
سوء استفاده از گرايشهای فطری انسانها نداشته و هويتهای دينی افراد را دچار
اختالل کرده است.
بر اين اساس ،نتايج نامطلوب فضای مجازی در جامعه دينی مثل ايران بيشتر
بوده است؛ زيرا در کنار آثار باال همزمان مروج نوعی سکوالريسم ،1دين فردی شده
و تغيير در آيينهای عبادی جمعی است و حضور افراد را در محافل مذهبی که به
طور سنتی کارکرد اشاعه آموزه های دينی ،تبليغ و آموزش را به عهده داشتند ،کاهش
میدهد( .احمدی)1394 ،

1. Secularism
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در رو يکرد خوش بينانه ،فضای مجازی آ کنده از فرصتهای جديد برای دين
تلقی میشود؛ اين عرصه ابزاری برای معرفی مذهب ،اصول و باورهای حاکم بر آن
و نشر شعائر و نمادهای مذهبی محسوب شده و فضايی است که امکان تداوم
آموزش های دينی و درونی کردن بايسته های مذهبی را حتی در زمانی که افرادی
حضور فيزيکی و جسمانی در مصادر مذهبی -مثل مدارس آموزشهای دينی،
مساجد و هيئتهای مذهبی -ندارند ،فراهم میسازد.
فضای مجازی اينک به يکی از ابزارهای اجتماعی شدن اعضای جامعه تبديل شده
و با توجه به مزايايی چون سرعت انتقال محتوا ،تسهيل در دسترسی و ارزان بودن،
مخاطبان زيادی را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر اين ،به دليل رغبت فراوان نسل جوان و نوجوان به اين فضا و ضرورت
آشنا ساختن آن ها با اصول و اهداف مذهب ،کاهش فاصله اعتقادی آنها با نسل
گذشته و نزديک ساختن تجربه دينی دو گروه ،به نظر میرسد رويکرد به فضای
مجازی و استفاده از آن جايگاه ويژه ای در تحرک و دوام دينی جامعه داشته باشد.
مکسول 1معتقد است دين در ذات خود يک مقوله مجازی است؛ به اين معنا که
ريشه دين به يک امر فراتجربی و يا غير مادی مرتبط میشود که فرد را با روح،
معنويت ،خدا و قلمروهای فرا طبيعی مرتبط میکند.
از نظر او فضای مجازی در اين ويژگی با دين اشتراک دارد؛ چه اينکه هر دو به
جهان ديگری تعلق دارند که اين ويژگی مشترک ،همزيستی آنها را با يکديگر
امکان پذير و تسهيل میکند)Maxwell, 2002( .
تعامل و همزيستی دو پديده می تواند در چند محور مورد توجه قرار بگيرد:
استفاده از فضای مجازی به ويژه از سوی تصميمگيران و صاحبنظران عرصه
1. Maxwell
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فرهنگی و مذهبی کشور برای ايجاد يا تقويت هويت دينی مشترک ،رصد و مقابله با
ترويج هويت های دينی متعارض با دين مردم جامعه و پرهيز از ايجاد تفرقه مذهبی؛
در اين حالت میتوان اميدوار بود که سوء استفاده شبهه سازان از اين بستر به نتيجه
نمی رسد يا حداقل دستاورد کمتری خواهد داشت.
رايج ترين کاربرد فضای مجازی در راستای عملی کردن اهداف مذهبی ،آموزش
و يادگيری و اطالعرسانی؛ شبکه های مجازی امروزه درصد قابل توجهی از محتوای
آموزشی مذهبی را ميان کار بران با سطوح متفاوت باورمندی مذهبی و اعتقاد دينی
انتقال می دهند و به اشتراک می گذارند .تفاسير روزانه و ساده آيات قرآن در برخی
کانالهای مجازی يا قرائت روزانه و صحيح يک صفحه از کتاب آسمانی ،نمونهای
از اين کارکرد هستند.
يک مثال ساده ديگر اين مطلب را روشنتر میسازد؛ غير از نرمافزارهای رسالههای
توضيح المسائل که قابل نصب در گوشیهای هوشمند و رايانههای شخصی است،
کانال ها و صفحات اختصاصی وابسته به مراجع تقليد به صورت آنالين پاسخگوی
پرسش های کاربران بوده و به رفع ابهامات و مجهوالت آنها در مسائل دينی کمک
میکنند .همچنين مشاوره های دينی از طريق همين شبکهها و کانالها در اختيار
داوطلبين قرار می گيرد و چه بسا مقدمه آشنايی با کارشناسان حرفهای و بهرهگيری
مداوم از راهنمايی آن ها را در مسائل مشابه و برای نزديکان فراهم میکند.
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی میتوانند اطالعات مربوط به جلسات و
برنامه ها نهادهای مذهبی را در اختيار عالقمندان قرار دهند و برای مثال آنان را از
ساعات شروع و پايان برنامه ،سخنرانان و موضوعات سخنرانی و مکان جلسات آگاه سازند؛
اين شبکهها در تبليغ و جذب اعضای تازه نيز نقش مهمی داشته و قابل توجه هستند.
فضای مجازی در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی با درونمايه مذهبی نيز
وارد شده است .مجموعهای از شبکهها و کانالها در مسير روشنگری فرهنگی وارد
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عمل شده و تالش دارند جامعه مذهبی را نسب به تغييرات فرهنگی جامعه آگاه
سازند و در مورد خطرات اجتماعی و فرهنگی جريانهای منحرف هشدار دهند .اين
شکل از فعاليت به ويژه در دوره هايی که جامعه در آستانه رويدادی بزرگ مثل
انتخابات قرار دارد يا زمانی که مسئله اجتماعی خاص در رسانهها و ديگر عرصههای
جامعه مدنی 1برجستگی می يابد ،قابل مشاهده است.
برای مثال؛ آنچه در فضای مجازی درباره سند  ،2030اهداف و محتوای آن
منتشر شد ،در مواضع و نظرات کاربران تأثيرگذار بود.
تسهيل در آيين های حضوری و مشاهده اماکن مذهبی ،مناسک و مراسم
الکترونيکی ،فرصت ديگری است که فضای مجازی در اختيار مخاطبان اين فضا
قرار داده (حسينی )1392 ،و در افزايش شعائر مذهبی ،آيينها و يادمانها و پايبندی
به برنامه های منظم دينی سهيم بوده است.
به عنوان مثال؛ کانالهايی که ادعيه روزانه و اعمال روزهای خاص را منتشر میکنند به
عالقمندان نسبت به فضايل روزها و ماههای خاص اين فرصت را میدهند که در صورت فراموشی
يا عدم فرصت کافی برای مراجعه به منابعی چون «مفاتيح الجنان» از فيض اعمال بهرهمند شوند
فراهم شدن امکان زيارت برخط و گشت و گذار مجازی در مکانهای مذهبی،
تصاوير پاناروما -2زاويه ديد گسترده -که در برخی سايتهای مربوط به اماکن
مذهبی وجود دارد و يا زيارت نيابتی که پس از پر کرد ن تقاضای الکترونيکی و ثبت
در سايت زيارتگاههای ائمه اطهار

به وجود آمده است ،همگی در جذب بيشتر

مخاطبان ،پاسخگويی به خواستهها و نيازهای آنها تأثيرگذار بوده و توانستهاند
قابليت های مثبت فضای مجازی را در اين عرصه به نمايش گذارند.
1. Civil Society
2. Panaroma
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امکان ناشناس ماندن در اين فضا نيز در مواقعی سائقه مثبتی برای کاربرانی بوده
که به داليلی چون ظاهر و نوع پوشش ،سابقه شخصی و خانوادگی و يا اعتماد به
نفس پايين -در دنيای واقعی -نسبت به پيگيری عاليق و گرايشهای مذهبی خود،
انگيزه چندانی نداشتند و در اين فضا مجالی برای دنبال کردن مطالبات قلبی خود يافتهاند.
فضای مجازی زمينه ای را در اختيار اين دسته از افراد قرار میدهد که بدون
نگرانی و تشويش از پيامدهای احتمالی در جمع خانوادگی يا دوستان ،پاسخ
پرسش های خود را يافته و از ابهام و شبه خارج شوند و بر آگاهی و معرفت دينی
خود بيافزايند.
خارج از ا ين مجموعه ،فضای مجازی بستری برای گفتگوی اديان و مذاهب
متفاوت در سطوح مختلف است .به همان اندازه که امکان تبليغ و ترويج مذاهب و
آيين های جديد در اين فضا فراهم شده ،بحثهای نظری و منطقی و کالمی حول
مذاهب مختلف ميان خبرگان و کارشناسان با گستره و عمق بيشتری امکانپذير شده
و حتی ميان تودهها و عوام نيز با درجاتی پايينتری از تخصص و دقت در جريان است.
اين وضعيت برای دينی مثل اسالم که با هجوم تبليغات منفی با هدف اسالمستيزی
و اسالمهراسی در رسانههای بزرگ و وابسته مواجه است ،ارزشمند و مغتم است و
در صورت برنامهريزی صحيح میتواند آثار بيشتر و ماندگارتری نيز به همره داشته باشد.

نتیجهگیری
در عصر اطالعات و ارتباطات ،حضور فضای مجازی در حوزههای مختلف حيات
انسان ،ضرورتهايی جديد را پيش روی نهادها ،ساختارها و تشکيالت اصلی در
هر جامعه قرار داده است.
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دين نيز به عنوان يکی ا ز نهادهای ديرپای زندگی بشر از اين موقعيت مستثنی
نيست و می بايست با توجه به شرايط تازه جهان در شکل و ابزار تعامل خود با
مخاطبان و جامعه دينداران و دين باوران بازنگری و بازآفرينی کند.
دين و مذهب می تواند از طريق فضای مجازی خود و جامعه مرتبط با خود را
به نما يش گذاشته و معرفی کند و از اين طريق راه شناخت و تمايز از غير را هموار
نمايد .با استفاده از امکانات فضای مجازی ،ارتباطی کمتر سلسلهمراتبی و
متصلب با مخاطب امکان پذير شده و اعضای جامعه مذهبی را قادر ساخته با
واهمه و اضطراب کمتری در خصوص ابهامات ،شبهات و ترديدهای خود دست
به جست جو بزنند و پاسخی را طلب کنند که آرامش را به ذات پرسش گر و
حقيقت جوی آنها بازگرداند.
با اين حال استفاده از اين مزايا و در امان ماندن از خطرات مستلزم مقدمات و
تدابير اوليه است .اصل مهم ارائه آموزش های الزم از طريق نهادهای پشتيبان و
کمکی مثل خانواده ،رسانه ها و نهادهای آموزشی است تا با افزايش مهارت و سواد
رسانهای افراد -به ويژه جوانان و نوجوانان -خطا در انتخاب شبکه يا کانال مناسب
و نوع برخورد و مواجهه با محتوا و مطالب کانالها و شبکههای اجتماعی مجازی
به حداقل برسد و آسيبهای موجود کاهش يابد.
نيازسنجی و مخاطبشناسی و نيز توجه بيشتر به ساليق مخاطبان و به طور
خاص قشر جوان در توليد محتوا و تهيه مطالب شبکه ها و صفحات فضای مجازی،
عامل مهم ديگری است که در افزايش رويکرد به اين فضا و باال رفتن تأثيرگذاری آن
در انطباق با اهداف تصميمسازان دينی نقش خواهد داشت.
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فاصله گرفتن از برخوردهای تدافعی ،امنيتی و در پيش گرفتن رويکردی خالقانه
و توام با آينده نگری و آينده شناسی و ارائه مطالب به روز و جذاب ،در جلب بيشتر
مخاطب و نشر بيشتر آموزههای دينی مؤثر خواهد بود .در نقطه مقابل ،اقدامات
قهری و پدافندی مانع اثرب خشی مثبت فضای مجازی در حوزه دين میشود و
ظرفيتهای سودمند آن را کاهش میدهد.
نتيجه آنکه الزم است حرکت در فضای مجازی و استفاده از آن برای اهداف
دينی ،حرکتی هوشمندانه و متناسب با ضروريات دين ،جامعه دينی و مخاطبانی
باشد که با عاليق و گرايشهای متفاوت مستعد واکنشهای منفی و نه چندان
عقالنی و منطقی هستند.
در ميان تنوع و تکثر آموزه ها و تبليغات مذهبی ،در نظر داشتن موارد باال
سبب می شود در تعامل دين و دنيای مجازی ،حاصل جمع پايداری به نفع دين
شکل بگيرد.
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