چالشها و راهکارهای بهرهبرداری از ظرفیتهای
فضای مجازی در تبلیغ و توسعه آموزشهای دینی
نویسندگان :دکتر رضا بنیاسد ،1حسين زيبنده
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چکیده
ظرفيتهای فضای مجازی به معنای بهرهبرداری از منابع ،ابزارها و امکانات فضای
مجازی برای توسعه و تبليغ دين از طريق آموزش است .امروزه از ظرفيت شبکههای
اجتماعی ،وب ،نظامهای مديريت يادگيری ،بازیهای رايانهای و ساير ابزارها جهت نشر
آموزشهای دينی و تبليغ اديان استفاده میشود .ظهور کليساهای مجازی ،پاسخگويی
تماموقت به سؤاالت دينی و مهمتر از همه ،زندگی معنوی در فضای مجازی -تنها-
بخشی از تعامل عالمان دين و کاربران در اين فضا است.
هدف از اين پژوهش ،شناسايی چالشهای پيش روی ظرفيتسازی به منظور توسعه
محتوای آموزشی در فضای مجازی و ارائه راهبردهايی برای ظرفيتسازی در اين فضا ،در
حوزه آموزش است؛ لذا اين مقاله با رويکرد پژوهش کيفی برخط و با استفاده از تحليل
دادههای موجود در فضای مجازی ،ابتدا چالشهای مرتبط با ظرفيتهای آموزش محتوای
دينی در فضای مجازی را بررسی کرده و سپس به ارائه راهبردهايی به منظور بهرهبرداری
بهينه از ظرفيتهای فضای مجازی پرداخته است.
نتايج حاصل از مطالعه نشان میدهد با توجه به سرعت باالی رشد و توسعه فضای مجازی،
ضرورتاتخاذ راهبرد سازندهوزيرساختی،تدافعیومحتوامحور-بيشازپيش-احساسمیشود.
واژگان کلیدی :آموزش دينی ،تبليغ و توسعه ،ظرفيتسازی ،فضای مجازی ،چالشها و راهکارها

 .1استاديار دانشگاه امام صادق baniasadmba@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد معارف اسالمی و مديريت دولتی و خطمشیگذاری عمومی ،دانشگاه امام صادق ،
hzibandeh73@gmail.com
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مقدمه
امروزه بشر دورهای از زندگی خود را سپری میکند که فراتر از يك زندگی واقعی و
فيزيکی و قواعد حاکم بر آن است.
ً
زندگی در فضای مجازی ،برای عدهای يك زندگی دوم و در عين حال کامال
جاری تلقی میشود( .بنیاسد1395 ،ب) کسانی که در حوزههای دينی عالقمند به
يادگيری هستند ،از اين امر مستثنی نيستند؛ اين افراد به دنبال پاسخهای شرعی خود
در فضای مجازی هستند ،يادگيری خود را از طريق اين فضا انجام میدهند و
يافتههای خود را با يادگيری ديگران به اشتراک میگذارند.
عالوه بر اين ،در اين فضا فرصتهايی پيش روی ما قرار داده شده که میتوان با
رويکرد حداکثری از فرصتهای تبليغ و نشر آموزشهای دينی از آن استفاده کرد.
هدف از اين پژوهش -اول -شناسايی چالشهای پيش روی ظرفيتسازی برای
توسعه آموزش و محتوای دينی و -دوم -ارائه راهبردهايی برای بهرهبرداری بهينه از
فضای مجازی است؛ لذا به دو سؤال زير پاسخ داده میشود:
 .1چالشهای پيش روی ظرفيتسازی برای توسعه محتوای آموزشهای دينی کدامند؟
 .2راهبردهای ظرفيتسازی به منظور بهرهبرداری از فضای مجازی در حوزه
آموزشهای دينی کدامند؟

مبانی نظری پژوهش
امروزه فضای مجازی فرصتها و تهديداتی پيش روی بشريت قرار داده است؛
هرچند تهديدات آن در کشور باعث نگرانیهايی شده ،اما در هر صورت شرايط
برای بهرهبرداری از فرصت های آن نيز بسيار فراهم است( .بنیاسد1395 ،الف)
بهرهبرداری از فرصتهای فضای مجازی مورد تأکيد رهبر معظم انقالب
اسالمی نيز هست؛ چنانکه در بيانات ايشان چنين اشاره شده است:
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فضای مجازی امروز از فضای حقيقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده؛
ً
بعضیها اصال در فضای مجازی تنفس میکنند ،زندگیشان در فضای
مجازی است ،جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی ،با انواع و
اقسام چيزها و کارها ،با برنامههای علمی اش ،با اينترنتش ،با شبکههای
اجتماعیاش ...يک کسانی نشسته اند ،فکر کردهاند ،يک راهی باز
کردهاند به عنوان اين فضای مجازی و به قول خودشان سايبری؛ از اين
استفاده کنيد ،منتها استفاده درست بکنيد( .مقام معظم رهبری ،ديدار با
معلمان و فرهنگيان 13 ،ارديبهشت )1395
قبل از آنکه صنعت -هم زمان ارتباطات -و در امتداد آن اينترنت به عنوان شبکه
ارتباطی و اطالعاتی جهانی ظهور کند ،انسان ها در فضای فيزيکی زندگی خود به
سر میبردند؛ اما امروزه با ظهور انواع فناوریهای ارتباطی ،زندگی در فضای
مجازی در کنار فضای فيزيکی پا به عرصه وجود گذاشته و رخنمايی میکند.
دکتر عاملی برای شناخت و تبيين بهتر اين دو فضا و ارتباط آن ها با يکديگر،
رويکرد دوفضايی شدن جهان را مطرح می کند .او بر اين باور است که زندگی
فيزيکی و مجازی بايد در کنار يکديگر فهم شود؛ چه اينکه فهم جهان فيزيکی
منهای مجازی و بالعکس ،مطالعه را گرفتار نوعی خطای فهم می کند.
(عاملی )22- 25 :1390
از ديدگاه هاراوی ،1ما اکنون سايبرگ 2شده ايم؛ ملغمه ای از انسان و ماشين که
جهات زيستشناختی ما با جهات الکترونيکی و مکانيکی در هم گره خورده است.
( هاراوی)1386 ،
1. Donna Haraway
2. Cyborg
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رويکرد دوفضايی در آموزشهای دينی به اين معناست که در عصر فناوری
اطالعات و ارتباطات توجه صرف به آموزشهای حضوری کافی نبوده؛ بلکه بايد
ً
تواما از فرصتها و ظرفيتهای هر دو فضا برای تبليغ و عرضه محتوای دينی -هم برای
جهانيان و هم برای داخل کشور -استفاده کرد.
با رويکرد دوفضايی ،آموزش حضوری و مجازی در چهار حالت اتفاق میافتد
که در جدول زير نمايش داده میشود:
جدول :1حالتهای آموزش در فضای مجاز ی و دوفضایی
آموزش در يك فضا

وقوع دوفضايی آموزش

آموزش در فضای مجازی

آموزش در فضای مجازی و امتداد در فضای فيزيکی

آموزش در فضای فيزيکی

آموزش در فضای فيزيکی و امتداد در فضای مجازی

يکی از امور خيريه که رشد و توسعه آن در فضای مجازی -به شدت -باال رفته
است ،به آموزش های دانشگاهی ،مدرسه و حوزه های علميه در فضای مجازی
می پردازد .در اين حوزه در کشور ،دانشگاهها و فعاالن زيادی حضور دارند.
به طور کلی ،آموزش يکی از امور خيريه است که اگر به صورت هدفمند انجام
شود ،باعث خوداتکايی نيازمندان شده و در اين صورت ،خود آن افراد میتوانند
توليد درآمد کنند( .بنیاسد1395 ،الف)
دکتر عاملی هشت خصلت يا فرامتغيرهای مندرج در جدول زير را برای فضای
مجازی برمیشمارد که همه چيز را تحت تأثير قرار میدهند؛ (عاملی)26-29 :1390 ،
اين فرامتغيرها برای توسعه و ترويج آموزش محتواهای دينی نيز صادق هستند.
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جدول :2فرامتغیرهای فضای مجاز ی در ظرفیتساز ی آموزشهای دینی
فرامتغير

کاربرد در آموزشهای مجازی محتوای دين

سرعت

سرعت انتشار محتوای آموزشی به آن سوی دنيا به اندازه يك کليك زمان
توسعه نامحدود شبکههای ارتباطی و سخت افزاری و نرم افزاری فضای مجازی؛

فراگيری

موجب گسترش ارتباطات انسانها با يکديگر در مسير انتشار و اشاعه دانش

دسترسی دائم

دسترسی به آموزشهای مجازی به صورت مستمر و در اختيار همه

فرازمانی و فرامکانی

در دسترس بودن آموزش مجازی در هر زمان و بدون در نظر گرفتن مکانی خاص

جهانی بودن

گسترش مرزها در جهان فيزيکی و زندگی واقعی

سيال بودن

انتقال افراد و اطالعات -به سرعت -از يک فضا به فضای ديگر

تشديد واقعيت

سرعت تشديد واقعيتها در فضای مجازی در سطح ذهنی و عينی

چندرسانهای بودن

گسترش آموزش به صورت تعاملی و در همه جنبهها

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال  ،1393تعداد کاربران اينترنت بيش از
 60ميليون نفر تخمين زده شده است؛ به طوری که بيش از  50درصد از ايرانيان-
حداقل -عضو يکی از شبکههای اجتماعی هستند (مرکز ملی فضای مجازی،
 )1395و بيش از  14ميليارد ساعت بازی رايانه ای در سال صورت میگيرد که اين
قابليت بزرگ فضای مجازی و در اختيار بودن آن ،ضرورت توجه به آموزش را-
بيش از پيش گوشزد -میکند.
امروزه متناسب با ظهور فضای مجازی از ترکيب سايبر 1و موضوعات مختلف
همچون پژوهش ،اخالق ،جرم ،حقوق  ،فرهنگ ،جنگ و موارد متنوع ديگر،
واژگانی ترکيبی به وجود آمده است؛ ظهور موضوعاتی همچون

پژوهشسايبر2

1. Cyber
2. Cyber-Research
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(پژوهش فضای مجازی) ،جنگسايبر ،1اخالقسايبر ،2جرائمسايبر ،3فرهنگسايبر 4و
حقوقسايبر 5بيانگر آن است که اين موضوعات -به طور جدی -در فضای مجازی
مطرح و درباره آن مطالعه شده است ( .بنیاسد1395 ،ب)
آموزش در و از طريق فضای مجازی يکی از اولين و مهمترين حوزههايی بوده
که مورد توجه دانشگاههای برتر دنيا و مبلغان مسيحيت قرار گرفته است که توجه به
کليساهای مجازی از مصاديق اين تبليغ و انتشار محتوا به شمار میرود.
به عنوان مثال؛ طبق تحقيقاتی که مؤسسه پيو 6در سال  2004ميالدی انجام
داده است ،حدود دو سوم جوانان و يا  64درصد از کاربران اينترنت در آمريکا که
جمعيتی  128ميليونی را تشکيل می دهند ،با اهداف مذهبی و اعتقادی و به منظور
جستجوهای دينی و مسائل معنوی از اينترنت استفاده میکنند.
طبق گزارش اين مؤسسه ،غالب استفاده های افراد از اينترنت با اهداف مذهبی و
دينی به جستجو در مورد مسائل معنوی شخصی بوده است که اين آمار ،اين نکته را
متذکر می شود که اينترنت به عنوان يک فعاليت آنالين مکمل در کنار فعاليتهای
مذهبی آفالين در کليساها تلقی میشود.
طبق گزارشات اين مؤسسه ،اينترنت به منظور تقويت کردن باورها و اعتقادات و معنويت
مردم و اعضای کليسا ،توسط مبلغان مسيحی استفاده میشود؛ همچنين آنها برای ارتباط با
ديگران و دعوت به دين مسيحيت و انتشار دين مسيحيت در سرار جهان و استفادههای
گوناگون و معنوی ديگر برای حضار در کليسا ،از اينترنت بهره میبرند(Casey, 2006( .
1. Cyber-War
2. Cyber-Ethic
3. Cyber-Crimes
4. Cyber-Culture
�. Cyber-Law
)6. Pew Internet Research (PIR
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براشر -1از مؤلفان گروه تحقيقاتی بارنا -با انتشار کتابی 2ضمن تأکيد بر
ضرورت توسعه جوامع دينی در اينترنت ،مینويسد:
بيش از يک ميليون وب سايت دينی روی اينترنت فعال است که اين تعداد
هر روز رو به افزايش است؛ اين مسئله به فرقه های ديگری از مسيحيت و
نيز اديان ديگر -به ويژه بوديسم -سرايت کرد و آنها نيز اقدام به راهاندازی
چنين مراکزی کردهاند؛ اکنون در جهان مسيحيت کليساهای مجازی
وجود دارد که به شکلی گسترده و با مراجعان بسيار ،نه تنها تمامی
ويژگیهای يک کليسای واقعی را دارند؛ بلکه فعاليت و ارائه خدمات آنها
از تنوع بيشتری برخوردار است.
دسترسی شبانهروزی به کشيشهايی که ساعت ها با مراجعين گفتگوی
آنالين 3دارند ،موسيقی های مذهبی که در تمام ساعات پخش میشوند،
استفاده از کتابخانه ها و مقاالت و تحقيقات آ کادميک و علمی و نيز
حضور در دعاهای دسته جمعی و خواندن کتاب مقدس از جمله
متداول ترين امور کليساهای اينترنتی است( .ر .ک :آسيابی)1388 ،
نشانی اينترنتی برخی از اين کليساهای مجازی موجود نيز به شرح زير است:
http://almcyberchurch.org
http://Rccg.org
http://Dclm.org
http://Cogm.org
http://Mountainoffire.org
http://Christmbassy.org

•
•
•
•
•
•

1. Brenda Brasher
2. �Rel
�igion Online that Me Give
3. Chat
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امروزه وجود خدمات و وبسايت های کليساهای مجازی و زيربناهای آموزش
آنالين -همچون سيستم های مديريت يادگيری 1و يادگيری باز -2در فضای مجازی
بستر مناسبی جهت يادگيری و آموزش های عمومی و تخصصی ،بدون وجود
محدوديت های اجتماعی ،مکانی و زمانی فراهم آورده که ترويج انديشهها و آموزههای
مختلف را -بيش از پيش -ممکن ساخته است.
مطابق با تحقيقات انجام شده -در وضعيت فعلی -تبليغ تخصصی دين بايد
يکی از اولويتهای جدی دانشگاه ها و مراکز فرهنگی کشور باشد؛ البته در عرصه
ً
تبليغ حضوری ،برخی مبلغين به خارج از کشور اعزام شده و عمدتا با مسلمانان آن
کشورها به بحث و گفتگو میپردازند؛ اما يکی از جاها يی که تبليغ برای آن ضروری
بوده و البته اقدام عميقی صورت نگرفته است ،توجه به دانشگاهيان ،خبرگان و
متخصصان حوزه های مختلف علوم در کشورهای مختلف است.
به نظر میرسد اين نوع تبليغ میتواند از طريق بسته بندی بهينه دانش اسالمی
متناسب با مسائل روز باشد .اين شيوه تبليغ و آموزش می تواند از طريق حضوری-
مراجعه متخصصان و عالمان دينی و دانشگاهی در همايشها و کنفرانسهای بين المللی-
بوده و يا اينکه از طريق فضای مجازی صورت گيرد.
با توجه به ظرفيت های فضای مجازی ،در اين پژوهش تالش بر اين است که
ظرفيت های اين فضا و ابزارهای آن برای توسعه و اشاعه آموزشهای دينی مورد
بررسی قرار گيرد.
در ادامه به بيان ديدگاههای مقام معظم رهبری در زمينه تبليغ دين در فضای
مجازی پرداخته میشود:
 رايانه و فضای مجازی که االن در اختيار شماست ،اگر بتوانيد اينها را ياد بگيريد،)1. Learning Management System (LMS
2. Open Learning
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میتوانيد يک حرف درست خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را
نمیشناسيد ،برسانيد .اين فرصت فوق العادهای است ،مبادا اين فرصت
ضايع شود؛ اگر ضايع شد ،خدای متعال از من و شما در روز قيامت سؤال
خواهد کرد؛ از فرصت اين همه جوان ،اين همه استبصار ،اين همه ميل و
شوق به دانستن ،شما برای ترويج معارف اسالمی چه استفادهای کرديد؟
(مقام معظم رهبری ،ديدار با علما و روحانيون استان خراسان شمالی 19 ،مهر )1391
 امروز هم فضای مجازی يک صحرای بیپايانی است که از همه طرفشمیشود حرکت کرد؛ ديگر مثل سابق نيست که شما بخواهيد يک مطلبی
را بيان کنيد ،ناچار باشيد روی کاغذ بنويسيد ،آن را پلیکپی کنيد يا
فتوکپی کنيد  10نسخه 100 ،نسخه 200 ،نسخه؛ اينجوری نيست،
هر يک نفری که بتواند با رايانه کار بکند يک رسانه است .مینشينند
پخش میکنند شبهات را ،حرفها را ،جوانهای مؤمن را ،جوانهای
سالم را گمراه میکنند .اينها را بايد شناخت؛ چه کسی بايستی بيايد
وسط ميدان و سينه سپر کند و مانع بشود از گمراهی جوانان؟ چه کسی
بايد مانع بشود از اقدام دشمن برای انحراف ذهن جوانان؟ به عهده چه
کسی است اين کار؟ جامعه علمی و مذهبی ،يعنی روحانيت ،اولين
وظيفهاش اين است؛ مهمترين وظيفهاش اين است.
 عرصه فضای مجازی اينجوری است؛ میتوان از آن حداکثر منافع را[کسب کرد]؛ همان کاری که آن دشمن میکند ،شما [هم] میتوانيد
بکنيد در جهت عکس؛ [يعنی] مفاهيم اسالمی و معارف اسالمی را
پخش کنيد بدون هيچ مانع و رادعی که بعضیها از اين مردمان مؤمن،
جوانهای مؤمن از معمم و غير معمم ،روحانی و غير روحانی -بعضی
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غير روحانيون در اين زمينه فعالتر هم هستند -کارهای بسيار خوبی را
انجام میدهند؛ ناگهان در سطح دنيا يک مطلبی را ،يک مفهومی را ،يک
فکر درستی را منتشر میکنند ،طرف مقابل میماند؛ [پس] بعضی از اين
جهت نقص دارند که با اين کار ،با اين فن آشنا نيستند( .همان ،بيانات در
درس خارج فقه 16 ،شهريور )1395
هم چنين تأکيد جدی بر بهره برداری از فضای مجازی برای تبليغ و اشاعه دين
داشتهاند؛ چرا که فضای مجازی هم فرصت امور خير و هم تهديدی با انجام امور
شر را پديد آورده است؛ لذا ضرورت دارد که از روزنه توجه به فرصتهای خير و
آموزش و تبليغ دين به فضای مجازی توجه جدی شود.
بر اين اساس ،آموزشهای تخصصی دانشگاهی و اسالمی میتواند برای
متخصصان غربی مورد توجه باشد و آنها را مبنای تحقيقات خود قرار دهند.
به عنوان مثال؛ بر اساس فيلمها و مستندهای موجود در اينترنت ،کيت مور -1پدر
علم جنينشناسی کانادا -از سوی دانشگاه عبدالعزيز عربستان به اين کشور دعوت
شد تا در مورد طبقهبندی جنينشناسی از نگاه قرآن پژوهش کند .او در کتابهای
خود طبقهبندی متفاوتی از جنينشناسی معرفی کرده بود؛ اما با مشاهده طبقهبندی
جنينشناسی در آيات سورههای مختلف قرآن کريم -مؤمنون ،حج و سجده -متعجب
شده و مسلمان میشود و حتی در کتاب خود نام قرآن و طبقهبندی آن را بيان میکند.
بيان اين نکته نيز الزم است که اين شرايط فرصتی را پديد آورد که اين متخصص
جنين شناسی ،مسلمان شده و بعد از آن تعدادی از جنين شناسان ديگر نيز مسلمان
شوند؛ لذا اين فرصت نيز می تواند از طريق فضای مجازی و از طريق آموزش در
اختيار دانشگاهه ا و مراکز آموزشی باشد تا بتوانند به تبليغ دين بپردازند.
1 Keith L. Moore
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روش تحقیق
اين پژوهش بر اساس روش شناسی تفسيری و رويکرد کيفی برخط 1با استفاده از
راهبرد تحليل محتوای برخط 2انجام میشود.
در اين پژوهش ،توصيف و تحليل دادههای گردآوری شده بر اساس سؤال محوری
است .گيبسون و براون بر اين باورند که يکی از روش های مناسب برای مرتبط کردن
سؤاالت پژوهش به تحليل ،محور قرار دادن خود سؤاالت است؛ لذا بر محور
سؤاالت ،داده های گردآوری شده تحليل و گزارش پژوهش ارائه میشود.
()Gibson and Brown 2009: 197

یافتههای پژوهش
با محور قرار دادن سؤال اول بايد گفت که چالش ها و راهبردهای استفاده از ظرفيت
آموزشی فضای مجازی در سطح کالن به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسيم
میشوند که توجه به هر دو بعد از فضای مجازی الزم و ضروری بوده و هر بخش به
عنوان مکملی برای بخش ديگر عمل خواهد کرد تا جايی که غفلت از هر کدام منجر به
ناکارآمدی بعد ديگر خواهد شد.
بر اين اساس ،از لحاظ سخت افزاری الزم است که مسائل و چالشهای
استفاده از ظرفيت فضای مجازی در حوزه زيرساختها ،فناوریها و آمادگی
الکترونيکی 3کشور شناسايی شده و راهبرد های متناسب با آن نيز ارائه شود.
آمادگی الکترونيکی شاخصی است که مق دار توانايی پذيرش ،استفاده و
ب کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در جوامع مختلف را ارزيابی مینمايد.
)1. Online Qualitative Research (OQR
)2. Online Content Analysis (OCA
3. E-Readiness
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طبق گزارشی که مؤسسه  IBM1طبق مدل EIU2منتشر کرده است ،کشور
ايران در سال  2009ميالدی رتبه  68جهان بوده و نمره  3.43از  10را کسب نموده
که نشان دهنده وضعيت نامساعدی از لحاظ آمادگی الکترونيکی است.
همچنين ،از لحاظ بعد نرم افزاری و تهيه انديشه ها و محتواهای مورد نياز و
متناسب با افراد و جوامع مختلف با جنسيتها ،اقوام ،زبان و فرهنگهای متفاوت
نيز با چالش های جدی و اساسی رو به رو است که شنا خت و تالش به منظور رفع
آنها ضروری است.
يافته های حاصل از پژوهش با محوريت هر يك از سؤاالت طرح شده در هر دو
محور سخت افزاری و نرم افزاری عبارت است از:
 .1چالشهای بهرهبردار ی از ظرفیتهای فضای مجاز ی در آموزش دین
-

عدم وجود نیازسنجی دقیق از نیازهای آموزشی دنیا

قبل از توليد هر گونه محتوا و نرم افزار دينی در حوزه فضای مجازی ،نياز به
شناسايی دقيق نيازهای آموزشی دنيا است  .نيازسنجی مخاطبان و ارائه محتوای
متناسب با آن نيازها ،می تواند اثربخشی محتوا را چند برابر ساخته و به روند
آموزشی کمک شايانی کند.
بر اين اساس ،شناسايی سؤاالت و چالش های اصلی جامعه هدف و کشورهای
مخاطب و در نظر گرفتن بستر فرهنگی و اجتماعی مردم آن کشورها و ارائه
محتواهای هدفمند و تهيه شده مخصوص هر کشور ،شرط اقبال آنها به دادهها و
اطالعات ارائه شده را افزايش میدهد.

1. IBM Institute for Business Value - https://www.ibm.com
2. Economist Intelligence Unit

چالشها و راهکارهای بهرهبرداری از ظرفیتهای فضای مجازی در167 / ...

-

عدم وجود محتواهای دیجیتالی شده

يکی از چالش های جدی پيش روی اين نوع تبليغ ،عدم وجود محتواهای ديجيتالی شده و
متناسب با فضای مجازی است که با توجه به زمان و دانشی که در دانشگاههای
مختلف وجود دارد ،حجم بااليی از توليدات دانش دينی به زبان فارسی ،عربی و
ميزان اندکی به زبان انگليسی و ساير زبانها مشاهده میشود؛ اما اين مکتوبات به
صورت نسخه های چاپی يا آموزشی دانشگاهی در کشور وجود داشته و به صورت
محتواهای ديجيتالی قابل عرضه در وب در نيامده است.
اين يکی از چالشهای بزرگ و جدی است که دانشگاههايی که در سطح بين المللی
کار می کنند و يا قصد خود را تبليغ و اشاعه دين قرار دادهاند ،الزم است ابتدا اين
محتواها به صورت محتواهای ديجيتالی شده و مطلوب جامعه جهانی در بيايد.
ً
از طرف ديگر ،عدم توجه به ابزارهای مورد استفاده و -بعضا -ناتوانی برخی ابزارها در
انتقال نوع خاصی از مطالب و مفاهيم ،موجب ناکارآمدی در استفاده از فضای مجازی شده است.
به عنوان مثال؛ مطرح کردن برخی مطالب عميق فلسفی ،طوالنی و پرحجم در
بعضی شبکه های اجتماعی بی اثر خواهد بود.
محتواهای ارائه شده ديجيتالی کردن اين محتواها میتواند از راههای زير انجام شود:
أ.

ترجمه محتواهای فارسی و عربی به زبان انگلیسی و سایر زبانها

ممکن است مطالبی که به زبان مادری نوشته شدهاند ،زياد باشد؛ اما اين مطالب به
زبان های ديگر ترجمه نشده است ،لذا ضرورت دارد در گام اول اقدام به ترجمه
مطالب مفيد و کليدی از کتابها و مقاالت کرده و در گام بعد به اشاعه آن پرداخته شود.
ب .تولید ز یرنویس برای برخی از فیلمهای فارسی

برخی از مفاهيمی که در قالب فيلم به زبان عربی و يا فارسی ارائه میشود ،نيازمند
اين است که يا به صورت ضبط مجدد و يا به صورت زيرنويس به زبان انگليسی و يا

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

ديگر زبانها برای فيلمه ای قبلی ،زمينه را برای استفاده دانشمندان ساير کشورها از
اين محصوالت آماده کرد تا از اين طريق بتوان عالوه بر عرضه دانش دينی به دنيا به
اشاعه زبان فارسی نيز پرداخت و بر اساس فرمايش مقام معظم رهبری کاری انجام
شود که تا  50سال آينده زبان فارسی زبان علم و زبان مراجعه دانشمندان برای
يادگيری مفاهيم بيشتر باشد1.

ج .ب رقراری ارتباط و تعامل با شرکت های انتشاراتی بزرگ دنیا

يکی از فرصت های پيش روی کشور و دانشگاهها اين است که با شرکتها و ناشران
بزرگ دانشگاهی و غير دانشگاهی -همچون وايلی ،2پالگريو ،3اسپرينگر ،4سيج-5
و ساير ناشرانی که از چاپ کتاب های اسالمی استقبال میکنند ،وارد مذاکره و
تفاهم نامه شده و از آن طريق اقدام به چاپ کتابها شود.
يک مزيت ممتاز اين روش اين است که محتواها به وسيله متخصصان و
دانشمندان ايرانی تهيه شده و چاپ و نشر و توزيع آن به زبان انگليسی با توجه به
بازار گسترده ای که شرکتهای انتشاراتی دارند ،از طريق آنها صورت خواهد گرفت
و اين اقدام ،هم به نفع شرکت های انتشاراتی و هم دانشگاههای کشور خواهد بود.
د .فعالیت ناشر بین المللی در فضای مجازی

ممکن است برای سازمان های فرهنگی و دانشگاهی ايران اين امکان وجود داشته
باشد که اقدام به راهاندازی شرکتهای نشر بين المل لی کرده و به طور ويژه به اشاعه
فرهنگ دينی از طريق کتابهای مختلف بپردازند.
 .1ر .ک :مقام معظم رهبری ،ديدار با شرکتکنندگان در هفتمين همايش ملی نخبگان جوان 17 ،مهر .1392
2. Wiley
3. Palgrave
4. Springer
5. Sage
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م .ترجمه کتب شاخص و کتاب های مهم شیعه به فارسی و ِلتین.

ترجمه کتابهای مهم شيعه -همچون تفاسير «تسنيم» و «الميزان» -و ساير کتابهای
دينی که می تواند برای ديگران کاربردی و کليدی باشد ،يکی از ضرورياتی است که
بايد به آن برای اشاعه علوم درجه اول و پايه ای اقدام کرد.
ي .ایجاد محتواهایی متناسب با ابزار قابل استفاده در فضای مجازی از لحاظ
حجم ،زبان و میزان عمق و سن مخاطب

نياز است محتواهايی متناسب با انواع شبکههای اجتماعی ،رسانهای ،تاالرهای
گفتگو و ديگر ابزارهای فضای مجازی طراحی و توليد شود تا اثرگذاری را به حداکثر
رسانده و جامعيت شبکه اشاعه مفاهيم را نيز گسترش داده و تمام افراد جامعه را با
سليقه ها و عاليق متفاوت با اين مفاهيم درگير شوند.
 .2راهبردهای بهرهبردار ی از ظرفیت های فضای مجاز ی در آموزش دین
-

بهرهبرداری از سامانهها و ز یرساختهای جهانی

امروزه زيرساخت های زيادی در فضای مجازی وجود دارند که میتوان آزادانه
مفاهيم و محتواهای ديجيتالی مرتبط با تبليغ دين را در آنها قرار داده و سهمی در
تبليغ و اشاعه دين داشت که از عمدهترين اين سامانهها میتوان موارد زير را نام برد:
أ .شبکههای اجتماعی فیلممحور

در شبکههای اجتماعی فيلم محور ،زبان برقراری ارتباط و سخن گفتن ،فيلم و ويدئو
است؛ در اين شبکهها -مثل يوتيوب ،1ویمئو ،2واين ،3ديلی موشن ،4آپارات -5میتوان
1. Youtube
2.Vimeo
3. Wine
4. Dailymotion
5. Aparat
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از طريق قرار دادن فيلمهای آموزشی و کليپهای ديجيتالی مرتبط با تبليغ و
آموزش ،مفاهيم اسالم را به طور عمومی برای همه مخاطبان به زبانهای مختلف
اشاعه و گسترش داد.
به عنوان نمونه؛ يوتيوب شرايطی فراهم کرده است که دسترسی غالب مخاطبان
از سراس ر دنيا به اين سايت وجود داشته باشد؛ لذا می تواند به عنوان يک سايت مهم
برای تبليغ و اشاعه محتواهای دينی مد نظر قرار بگيرد .وی مئو نيز مانند يوتيوب بوده
و ممکن است برخی از مخاطبان خاص ديگر که کمتر به يوتيوب مراجعه میکنند را
هدف قرار دهد.
ب .شبکههای اجتماعی تصویرمحور

توجه به آموزش و اشاعه مفاهيم دينی از شبکههای اجتماعی تصو يرمحور همچون-
ً
اينستاگرام -1نيز ممکن است؛ اين شبکه که عمدتا در بستر تلفنهای همراه فعاليت
میکند؛ می توان از آن به زبان های مختلف برای اشاعه آموزههای دينی در قالب
تصوير ،متن و ويدئو استفاده کرد.
مزيت اين شبکه دسترسی تعداد بيشتری از مخاطبان فضای مجازی به دليل کار
با اينترنت است.
ج .شبکه های اجتماعی متنمحور

در اين نوع شبکه ها کاربران بيشتر از متن برای برقراری ارتباط با ديگران استفاده
میکنند؛ گوگل پالس 2و فيس بوک 3از مشهور ترين شبکههای اجتماعی متنمحور هستند.
استفاده از چنين شبکههايی با مخاطب باال و محوريت متن ،امکان انتقال
1. Instagram
2. Google Plus
3. Facebook
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بسياری از محتواهای دينی و تبيين آموزههای دين و گفتمانسازی اين آموزهها و
مفاهيم را آسان خواهد کرد؛ ضمن آنکه قابليت شبکه سازی با طيف وسيعی از
مخاطبان در سطح جهانی فراهم میشود.
د .شبکه های اجتماعی موضوعمحور

آن چه بيش از هر چيزی به ارتباط در اين نوع شبکه جهت میدهد ،موضوع شبکه
است؛ يعنی مهم نيست که کاربران از چه ابزاری برای برقراری ارتباط استفاده میکنند،
بلکه موضوع مورد بحث اهميت دارد.
اين نوع از شبکه های اجتماعی بيشترين تنوع را دا رند؛ برای مثال موضوعاتی
مانند :کاريابی ،تجارت و همکالسیهای قديمی هر يک -حداقل -شبکهای اجتماعی
را به خود اختصاص دادهاند که شبکههايی از جمله لينکدين ،1کالسميت،2
داگاستر 3و تلگرام 4از اين قبيل هستند.
ايجاد شبکه های موضوعی با محوريت مسائل مختلف دينی و متناسب با عالئق
و سليقه های مختلف و نياز افراد ،تأثير بسياری در نشر مفاهيم دينی خواهد داشت.
ي .شبکههای اجتماعی مخاطبمحور

مخاطب ،مهم ترين دليل به وجود آمدن اين نوع شبکهها است که شبکه اجتماعی
«نی نی فيس» با محور کودک و «امپرس» با محوريت زنان از جمله اين شبکهها هستند.
همانطور که بيان شد ،توجه به نيازهای مخاطب و ارائه محتوا متناسب با آن
نيازها از جمله مهم ترين نکاتی است که بايد به آن توجه کرد؛ لذا ايجاد شبکههای
1. LinkedIn
2. Classmate
3. Dagaster
4. Telegram
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مخاطب محور دينی و ارائه آموزه های دينی متناسب با آن قشر از مخاطب ،میتواند
قدم مهمی در پاسخگويی هدفمند به نيازهای کاربران باشد.
 .3انجمنها و تاِلرهای گفتگو
انجمن جايی اس ت که در آن کاربران در مورد موضوع خاصی به صورت تخصصی و
يا عمومی به تبادل اطالعات میپردازند .کاربران در انجمن مانند شبکههای
اجتماعی ،ارتباط برخط ميان فردی صوتی و تصويری ندارند و نمیتوانند برای
يکديگر عکس ،فيلم و يا هرچيز ديگری غير از متن ارسال نمايند؛ بلکه تنها میتوانند
در مورد موضوع خاصی در اتاقی عمومی ب ه بحث و تبادل اطالعات بپردازند.
وجود انجمن هايی با محوريت مباحث دينی و اسالمی ،شبهات روز ،پرسش و
پاسخ و تبيين معارف و مفاهيم دينی با نظارت مدير انجمن آگاه و مطلع نسبت به
اين مسائل ،میتواند بسياری از سؤاالت و شبهات را به صورت مستند و مستدل
پاسخ دهد و مفاهيم و موضوعات مختلف را تبيين کند.
 .4بهرهبرداری از سامانه های آموزش مجازی و آموزش باز در دنیا
شايد بتوان يکی از اولين سايتها و دانشگاه های فعال در تبليغ و اشاعه آموزش
مجازی را دانشگاه  1MITنام برد؛ اما بعد از آن ،دانشگاه  2yaleمشغول به کار
شد و فايل ها و ويدئوهای ضبط شده از کالسها و دوره های علمی خود را در اين
سايت ها بارگذاری کرده و در اختيار کاربران قرار دادند .اين خدمت به تدريج در
بسياری از دانشگاههای ديگر در ساير کشورها -از جمله ايران -راهاندازی شد؛ اما
پس از گذشت مدتی از فعاليت در اين حوزه ،سايتهايی همچون ،Udemy3
1. https://ocw.mit.edu
2. https://open.yale.edu
3. https://www.udemy.com
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 khan Academy3 ،Edx2 ،Coursera1وارد عرصه آموزشهای مجازی شدند.
در اين ميان Coursera ،و  Edxاز طريق دانشگاههای برتر جهان به ارائه
محتواهای آموزشی خود میپردازند؛ جالب اينجاست هنگامی که واژه  Islamو
يا  Islamicجستجو میشود ،به حداقل دوره آموزشی و ويدئو در  Courseraو
 Edxمیرسيم و اين به اين معناست که از فرصتهای اين وبسايتها -به خوبی-
استفاده نشده است؛ اما وبسايتهايی همچون  Udemyفرصت راحتتری را در
اختيار قرار میدهند تا بتوان با آپلود کردن ويدئوهای آموزشی و محتواهای ديجيتالی
در تبليغ و اشاعه مفاهيم تخصصی اسالمی نقش برجستهای داشت.
در هر صورت میتوان در حوزه جنين شناسی اسالمی ،اقتصاد اسالمی ،مديريت
اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،فلسفه فضای مجازی از ديدگاه اسالم ،خانواده
از نگاه اسالم و موارد متعدد ديگر را از طريق اين وبسايتها منتشر کرد.
مزيت اين سايت ها نسبت به يوتيوب اين است که مخاطبان اين سايتها-
ً
عمدتا -دانشجويان و متخصصان دانشگاهی بوده و می توان به تبليغ و اشاعه
مفاهيم دينی از طريق اين سايت ها برای جهانيان پرداخت؛ البته بهرهبرداری از اين
پلتفرمها و زيرساختها برای کشور ايران که در تحريم است ،میتواند فرصت
خوبی برای تبليغ و اشاعه علوم دينی باشد.
 .5طراحی وبسایت و سامانههای آموزشی در تراز جهانی
راه ديگر اين است که اقدام به طراحی سامانهها و وبسايتهايی شودکه پاسخگوی
نيازهای علوم دينی به سامانههای آموزشی باشد؛ البته در حوزه زبان فارسی برای
1. https://www.coursera.org
2. https://www.edx.org
3. https://www.khanacademy.org
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آموزشهای مجازی -هم به صورت ترکيبی و هم به صورت آموزش باز -1موارد
مشابهی وجود دارد ،اما اين سايت ها هنوز به طور جدی به عرصه جهانی و تبليغات
ً
جهانی دين وارد نشدهاند و عمدتا موضوعات تخصصی را منتقل میکنند که از اين
سايتها می توان به مکتبخونه ،ويدرس و فرادرس اشاره کرد.
به عنوان نمونه؛ سايت ويدرس رسالت خود را در توليد آموزشهای دينی و
مذهبی برای جهانيان قرار داده و در حال حاضر به ارائه دروس مذهبی و دانشگاهی
می پردازد تا از اين طريق پيوند بين حوزه و دانشگاه نيز تقويت شود؛ البته اين
سامانهها بايد تقويت شوند تا بتوان محتوا و مفاهيم دينی را در اين سامانهها برای
کشورهای دنيا عرضه کرد.
 .6طراحی باز یهای رایانهای
يکی ديگر از ظرفيتهای فضای مجازی که می توان از آن برای آموزش محتوای
دينی استفاده کرد ،استفاده از طراحی و راهاندازی بازیهای رايانهای است .امروزه
بازیهای رايانه ای نقش مهمی هم در سرگرمی و هم در آموزش کودکان ،نوجوانان و
حتی افرادی با رده سنی باالتر ايفا میکنند.
طراحی داستانهای قرآنی ،آموزش های علمی و اسالمی در بازیهای رايانهای
به زبانهای را يج دنيا و عرضه آن در فضای مجازی میتواند فرصت مناسبی برای
اشا عه محتواهای دينی و اسالمی باشد.
همانطور که در دانشگاه ها آموزش از طريق بازیهای رايانهای دنبال میشود،
شايسته است برخی از مفاهيم دينی -به ويژه داستان های قرآنی و مفاهيم رسالههای
عمليه -از طريق بازیها منتشر شود.

1. LMS
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 .7تمرکز بر همه محتواهای دیجیتالی
برای آموزش نبايد تمامی محتواهای ديجيتالی را به ويدئو خالصه کرد؛ بلکه اين آموزش
می تواند از طريق تصاوير ،پادکست يا صوت از طريق متن و يا ساير موارد دنبال شود.
آموزش مفاهيم و اشاعه مفاهيم اسالمی در سطح دنيا میتواند از طريق
طراحی دائرة المعارف بزرگ و برخط برای جهانيان معرفی شود؛ همچنين میتوان به
توليد محتواهای متنی در شبکههای اجتماعی -همچون فيسبوک و توئيتر -اقدام کرد
و اين دانش را از طريق شبکه های اجتماعی گسترش داد و در بين مردم توزيع کرد.
 .8پاسخگویی به شبهات
يکی ديگر از ظرفيتهای تبليغ فضای مجازی ،راهاندازی سامانهها و سيستمهای
اطالعاتی به منظور پاسخگويی به شبهات فارسیزبانان و ساير زبانهای دنياست .اين
فرصت شرايطی را برای گفتگو و تعامل مسلمانان با هم فراهم کرده و به وسيله اين ابزار
میتوان دانش اسالمی را از طريق متخصصان و کارشناسان داخلی به دنيا منتقل کرد.
فعاليت در آموزش و تبليغ دين از طريق فضای مجازی نيازمند پيشنيازهايی
هم چون زبان تخصصی ،دانش کافی در آن زمينه و حوزه فعاليت و شناخت و
آشنايی با سيستمهای رايانه ای است .با توجه به اينکه شبکه های اجتماعی از طريق
 �Sشرايطی را برای انتقال تصوير و ويدئو و حضور
برنامههايی مانند�kype
آنالين فراهم میکند ،میتواند به عنوان گزينه ای مورد توجه باشد.
توجه به وبينارها 1و ويدئو کنفرانسها نيز می تواند با ايجاد ارتباط با ديگر
دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارجی -از طريق فضای مجازی -به ارتقای
سطح علمی اين مراکز کمک کند.
1 . webinars
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 .9پذیرش دانشجوی مجاز ی
از اين مطلب نبايد غافل بود که همانند سامانههای  Corseraو  Edxو ساير
سامانههايی که دانشگاههای دنيا راه انداختهاند ،در دانشگاههای کشور به صورت
مجازی در حوزههای تخصصی دينی دانشجو پذيرفته و از طريق فضای مجازی،
بدون اين که در ايران حضور داشته باشند مفاهيم اسالمی ،دينی و تخصصی خود را
به آنها منتقل کرد.
در اين حالت عالوه بر توسعه آموزش ،نقش تربيت اسالمی دانشگاهها نيز
پ ررنگ شده و خود آن افراد می توانند به نوعی مبلغ اسالم در سراسر دنيا باشند؛ البته
در تحقق و اجرايی شدن اين راهبرد ،همکاری بين دانشگاهها و حوزههای علميه نيز
ضروری است.
 .10ایجاد شبکه تبلیغی و هماهنگی مبلغین در سطح جهان
فضای مجازی اين امکان را فراهم می کند تا بتوان مبلغين دينی در سراسر جهان را
مديريت کرده و شبکه تبلغی متشکل از مبلغ ين اسالمی را ايجاد کرد .از مزيتهای
چنين شبکه ای به امکان رصد جهانی حضور مبلغين ،تشخيص نقاط نيازمند به
مبلغ ،آشنايی مبلغين دينی سراسر جهان با يکديگر و امکان پرسش و پاسخ و در
تبادل تجربيات میتوان اشاره کرد.
عالوه بر شبکهسازی و رصد فعاليتها ی مبلغين در سرتاسر جهان ،وجود چنين
شبکه ای اين قابليت را دارد که در ارتقای نرم افزاری و محتوايی مبلغين نقش بسزايی
ايفا کند و مرجعی جهت پاسخگويی به سؤاالت و مشکالت پيش آمده برای آنها
بوده و محتواهای مناسب را نيز به آن ها منتقل کند.
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نتیجهگیر ی
در اين پژوهش و در ابتدا ،پس از بيان ظرفيت های فضای مجازی و علی رغم
توصيه های مقام معظم رهبری ،عدم استفاده مکفی در داخل -از اين ظرفيتها -
و برخی چالش ها بررسی شد و راهکارهايی برای برون رفت از اين چالش ها
ارائه شد .
عدم وجود نيازسنجی و بی توجهی به موارد ديجيتالی نشده علوم دينی از
مهم ترين چالشهايی است که راهک ارهايی برای ديجيتالی کردن محتواها بيان شد و
در ادامه به راهبردهای بهره برداری از فضای مجازی اشاره شد که میتوان توجه به
شبکه های اجتماعی ،سامانههای مديريت يادگيری را در اولويت قرار داد.
فضای مجازی روزبه روز در حال گسترش بوده و هر ساله کشورهای اسالمی
بيشتری از ظرفيتهای اين فضا استفاده میکنند تا جايی که اين کشورها و ساير
کشورهای جهانی می توانند بازارهای جديدی برای تبليغ و اشاعه دين محسوب
شوند؛ لذا توجه به حوزههای مختلف مطالعاتی جهت بهرهبرداری از فضای مجازی
برای تبل يغ و اشاعه دين میتواند به عنوان اولويتهای پژوهشی دانشگاهها -به ويژه
دانشگاههای مجازی کشور -قرار گيرد.
بيان اين نکته نيز الزم است که نبايد فضای مجازی بر فضای حقيقی ترجيح
داده شود؛ بلکه با رويکرد دوفضايی همواره بايد به عنوان مکمل ،به اين دو فضا
نگاه کرد.
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