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 «های فراروی تربیت اسالمی  در مواجهه با فضای مجازیچالش»

 دکتر اکبر رهنما

 دانشیار دانشگاه شاهد

 چکیده:

ررسی نسبت تربیت دینی)اسالمی( با فضای مجازی امررززه از رررزر  ب

های نیاز جامعه اسالمی است ز خود می تواند گرامی در مسریر گسر رل م رو  

مقاله با هرد  رررو ز تبیرین چالیرعای م رده انسانی اسالمی باشد. لذا در این 

تربیت اسالمی در مواجعه با فضای مجازی پرداخ ره شرد. رزل تیقیرز از نرو  

از نو  تفسیرمفعو ( بود . که ری آن مفعو  های تربیت دینی،فضا  تی یل مفعومی)

ی مجازی ، دین مجازی ز چا لیعای ناشی تقابل این دز ق  رز با اس فاده از ابزار 

ز مورد بررسی قرار گرفت. در ن یجه گیری پایرانی پرنچ چرالش م رده بره فیش 

ترتیب: چالش ساخت زدایی، تکث گرایی دینری، شربو زارگری ،هویرت زدایری ز 

بیث گسست آفرینی ز نعای ا شگف ی زدایی ز راز گیایی ، احصاء گردیده ز مورد 

 ز بررسی قرار گرفت.

 مجازی، مواجعهزاژگان ک یدی: چالش ، تربیت اسالمی،،فضای 
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 مقدمه: 

در روزگاار  2«واقعیت مجااز »و گسترش قلمرو  1«عالم مجاز»ورود آدمی به 

کنونی بیم و امیدهایی را موجب گشته است. مجاز در اصل به واقعیت صورت و شکل 

دهد که مدعی است به ا  داده و رونوشتی از اصل یک پدیده را به نحو  ارائه میتازه

 واقعیت پرداخته است.نوعی بازساز  

ا  العاادهها  مواجهه با فضاا  مجااز  اماروزه گساترش فو اشکال و جلوه

باشاد و اکناو  کرده، به نحو  که فضا  سایبر  روز باه روز در ااال توساعه می

اند. به هار ترتیاب برآمده 3«زیست مجاز »رسانه و دنیا  دیجیتال در اندیشه ایجاد 

ز  سوار بر امواج ناامرئی تلیای ماا از واقعیات را باه امروزه تصاویر وتولیدات مجا

 چالش جدّ  کشیده است. 

ا  از ها  مجااز  خاود شاکل تاازهااکم بر رساانه 4«شبح وارگی»به عبارتی 

« مجاز  -واقعیت»توا  آ  را می 5«بودریار»واقعیت را پدید آورده است. که به تعبیر 

در دنیا  امروز اهمیت بیشتر  از واقعیت  ا نامید؛ تا جایی که این نوع واقعیت رسانه

 خارجی راواجد گردیده است. 

                                                           
1. Virtual world 
2. Virtual reality 
3. Bio virtual   
4. Ghostliness 

5- 
5.  
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  چیزها و است. به تعبیر  همه 1«نشانه»نگاه به واقعیت از این منظر صرفاً یک 

شوند تصویرها، همانند دنیا  خارجی وجود دارند و هر یک به دیگر  ارجاع داده می

به نیال از   ،21396،ابی ندارد)گرامولیکن واقعیت مذکور سرچشمه وااد و خاستگاه ن

 پوراسن،    (. 

، معتیدناد کاه تفااوت واقعیات (152 :13963برخی از مولفاا  از جملاه )یکای، 

خواهیم باشد و جها  واقعی فیط مجاز  با واقعیت ایییی به قطعیتی نیست که ما می

ها رساانهها  تولید شده توسط واقعیت« دریدا»ها  مواز  ممکن است. یکی از جها 

داند. به عبارتی واقعیت مجاز  تولید شده توساط ا  از این دنیا  مواز  میرا نمونه

ها با اینکه نامش واقعیت مجااز  اسات ولای بادا  معناا نیسات کاه در میابال رسانه

 واقعیت ایییی مطرح گردد. 

نشایند. امار بدین ترتیب امر ایییی و امار مجااز  دو نیطاه میابال یکادیگر می

شااود؛ کااه بااا منطاا  و ا  ااصاال میدر نتیجااه اعاعااات و دانااش رسااانه مجاااز 

 پذیر  خاص خود در اال تولید دانش است. توجیه

« هایدگر»ا  که تحت تأثیر تفکر نظریه –خود مدار  و قائم به ذات بود  رسانه 

درباره فناور  و اهمیّت بنیادین پرسش از ماهیت آ  در تیابل با رویکرد سنتی ابزار 

بادانیم، آ  را « ذات»دارانه پدید آمد، در صورتی قابل عرح است که رسانه را واجاد م

                                                           
1. Sign 
2. Gramm 
3. Lucy 
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هاا را در متکی به خویش دانسته به نحو  که قدرت برساختن و تغییر معناا و مفهوم

 دنیا  واقعی دارد. 

در ( کاه   ، ترجمه زیباا کاام  1379برخی دیگر از مؤلفا  از جمله )چالمرز ؛  

 ،«ذهان امتاداد یافتاه»نام فضا  مجاز  را  بر جا  گذاشته،ن آثار  زمینه فلسفه ذه

خوانده است. منظور و  آ  است که استفاده از فضاا  مجااز  و انجاام فعالیات در 

قلمرو آ ، به تدریج نفس را به گستره فضا  مجاز  بسط داده و موجب توسعه ذهن 

 دهد؛ گردد و هویت فرد را گسترش میمی

هنرمناد و  (؛   11999مؤلفاا  دیگار  از جملاه )چااردیویس و سرانجام آ  که

کناد؛ معتیاد فلسافه ورز  می ل کانادا که درباره واقعیت مجااز فیلسوف معاصر اه

شاده اسات.  «2واقعیت مجاز »است، هم کنشی هنر، علم و فناور  منجر به آفرینش 

کند که نام ، توصیف می3«اوسموز»و  تجربه انسا  در فضا  مجاز  را با اصطاح 

ترین آثار اوست. و منظاور از اوساموز: ااسااذ جذباه و فارو رفاتن در یکی از مهم

رود، و اتای بعضااً از میاا  مای« ابژه»و « سوژه»قلمرویی است که بر اثر آ  تمایز 

 دهد. االت رهایی یا فیدا  زما  و مکا  به انسا  دست می

توا  به ناوعی تیابال دینی می، در متو  دیرینه «تربیت اسامی»و اما در اوزه 

  اضرت موسی )ع( با سحر   مواجههایییت با مجاز اشاره کرد، برا  نمونه نحوه

                                                           
1. Char davies 
2. Virtual reality 
3. Osmose 
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« شابح» با تواند نشانی از تیابل ایییتمیو جادو  فرعو  و سامر  از بنی اسرائیل 

 یا مجاز باشد. 

از عرفی در عرصه عرفا  و هنر اسامی که اساسااً تکیاه بار عنصار خیاال و 

ا  از مراتاب هساتی و ایییات تخیل دارد، مجاز نیطه میابل ایییت نیست، بلکه مرتبه

به عنوا  مجاز و « عالم محسوذ»که در آ  « تناظر»  است. به عنوا  مثال در قاعده

گاردد. در اینجاا مجااز نیطاه میابال ایییات   ایییت تلیی میبه مثابه« عالم معیول»

  محسوذ عالم معیاول آ  در قالب جلو، و نسخهنیست و بلکه به صورت متناظر با 

 رود. به شمار می

به عبارتی در عرصه اکمت، عرفا ، هنر و تربیت اسامی، مجااز معناایی باس 

دهد که تر  یافته و این گستردگی مفهوم و گشودگی معنا، اجازه میتر و گستردهفراخ

الم خیال که در دیدگاه ها  باعنی ایییت جها  و هستی به منصه ظهور برسد. عییه

  گردد، تکیه اساسی در آ  به قوه متخیلهاز آ  یاد می« عالم مثال»اسامی، به عنوا  

انسا  است که قادر است در تصاور آدمای جهاانی تاازه و ناو در روح و جاا  فارد 

 برانگیزاند. 

    واژهه اساامی باا ترجماهمؤساس فلساف« فارابی»    دیگر مواجههنمونه

پنداشاتند: باه معناا  یونانی است. و  ایان واژه را چنانکاه پیشاینیا  می« 1سممسی»

« خیاال»  کردند؛ در میابل آ  از قوهمحاکات، تیلید یا باز نمود چیز دیگر ، تلیی نمی

                                                           
1. Memesis 
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از نظار  باد یان ساا بردناد.   ادراک عالم مثال است بهاره میکه بن مایه« تخیل»یا 

شتر قابل ترجمه به عاالم مثاال در منظار اساامی یونانی بی «ممسیس»  فارابی واژه

است. این خیال در قاموذ عرفا و اکما  اسامی، نردبا  بلناد ادراک مراتاب بااعنی 

  عالم است که هماناا، ایییات عاالم اسات ناه مجااز  از ایییات و واقعیات. نموناه

لهام گردد، که در آ  هنرمند با امشاهده می« معمار  اسامی»مشخص آ  در قلمرو 

کند. ا  از عرفا ، فلسفه و هنر را عرضه میاز عالم معیول در اثر معمار  خود، آمیزه

ها  جمال و اند که بتوانند مظاهر  از آیهسعی بلیغ کردهبه تعبیر  معمارا  مسلما ، 

 ی  آثار هنر  خود به نمایش بگذارند. جال الهی را در یبه

 روش شناسی تحیی 
تحیییات نظر  است. روش ها  تحیی  به کار رفتاه تحیی  از نوع  این

شامل: تحلیل اسناد  و تحلیل مفهومی می باشد. در قسمت تحلیال اساناد  

که با استفاده از ابزار فیش به انجام رسید، عنوا  ها و موضاوعات مارتبط 

 با فضا  مجاز  و تربیت اسامی گردآور  و دسته بند  گردیدند.

وش تحییاا  ارزیااابی ساااختار مفهااومی در بخاش تحلیاال مفهااوم از ر

بااه عبااارتی بااا اسااتفاده از منااابو دساات اول و دوم در اسااتفاده گردیااد. 

خصاوص دو مفهاوم اصاالی تربیات اساامی و فضااا  مجااز  ، ابتادا بااه 

 ارزیابی ساختارها  مفهومی متعارف در این دو اوزه مطالعااتی پرداختاه
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لیال و بازسااز  دو شدو سپس با اساتفاده از روش تفسایر مفهاوم باه تح

 مفهوم یاد شده مبادرت گردید.

 « مفعو  مجاز در تعابیر اسالمی»

تلیی اساسی، فضا  مجاز  از نگاه اسامی، آ  است که فضا  مجاز ، عالمی 

در این تعبیر، عالم خیاال متصال، عاالمی فارد  عالم خیال است .   میا  عالم عینی و

ین ایذهانی یافته است. بادین معناا کاه است که به کمک فضا  مجاز ، امکا  تحی  ب

 ها را در این فضا مشاهده نمایند.سایر انسا « تصور»و « تخیل»ها قادرند انسا 

تعبیر دیگر از فضا  مجاز  کاه مکمال تلیای بایسات؛ فضاا  مجااز  را باه 

داند. در این منظر فضا  مجاز  از بسیار  از  : ایجاد خیال منفصل انسانی میمثابه

ها  فلسافه اشارا ، اکمات متعالیاه و ها به عالم خیال منفصل )بر اساذ آموزهجنبه

عرفا  اسامی(، شباهت دارد. گویی آدمی توانسته خیال متصل و درونای خاویش را 

. به عباارتی از ایان دیادگاه تصااویر بخشد ه و به آ  لباذ واقعیتبه برو  بسط داد

و  دیاوار ااار افاعاونی، بای محاباا ها  رو ساایه« تمثیل خط افاعونی»مربوط به 

برو  افکنده شده و به جها  محسوذ قدم گذارده است. برمبنا  این تلیی از واقعیت 

مجاز ، در آینده و در نگاه آینادگا ، مضااعف شاد  واقعیات محساوذ، آ  انادازه 

  ماواز  از واقعیات تلیای عبیعی جلوه خواهد کرد که جها  واقو را دارا  دو مرتبه

 د کرد. خواهن
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 گوناه صویر  از واقعیات، بلکاه خاود نه به معنا  ت« اجتماع مجاز »بدینسا  

دیگر  از واقعیت است و دارا  هویت واقعی اسات؛ در ایان معناا، مجااز ، صاورت، 

یلی است بر واقعیات ایییای  ظاهر یا نمایی از چیز دیگر  نیست؛ بلکه جایگزین یا بد

   شکل مشخص از واقعیت را بدا  نسبت داد. که ذاتاً موجودیت دارد، چنانکه بتوا

به تعبیر  از آنجا که بنیاد واقعیت مجاز  بر ارقام و صاور متکای اسات. ایان 

 تعاینعاالمی اسات فاقاد  –همچو  عالم مثال در تعاابیر اساامی  –ساات از هستی 

ماد  و در قید زما  و مکا  نیست. هر چند که آثار و خواص وجود  مااده از قبیال 

 شود. رنگ، بعد و وضو در آ  یافت می شکل،

شاود، چیاز  در دیدگاه فلسفه صدرایی هر آنچه در فضا  مجاز ، پدیدار می

نیست جز مظاهر و تجلیات وجود اصیل که تنها در مراتب شدت و ضعف باا یکادیگر 

ا  از تفاوت دارند نه در اصل وجود. بنابراین فضاا  مجااز  از ایان دیادگاه، جلاوه

جود است. و از نوعی واقعیت وجود  برخوردار اسات. ارکات جاوهر  ها  وجلوه

 را، بیش از هر چیز با گوهر و چیستی فضا  مجاز  در تناسب و تائم است. صد

« خیاال منفصال»الدین سهرورد ، عالم مثال هماناا عاالم از دیدگاه شیخ شهاب

تعبیر عاالم است که میا  موجودات ماد  و مجردات محض قرار گرفته است. در این 

مثال اد واسط میا  عالم وجودات محض نورانی و عالم محسوذ اسات؛ و عضاو  

است. به عبارتی عالم صور معلیه است که « خیال فعّال»شود، که به ادراک آ  نائل می

گاردد. دارا  مظاهر  است که همچو  صورتی معل  در آینه، امور در آ  ظااهر می
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  انا و تنوع جها  محساوذ را م مجاز نیست، همهدر این عالم که بی شباهت به عال

 توا  به االت لطیف بازیافت. می

نماادین   بدینسا  عالم مجااز  دردنیاا  معاصار، باه صاورت، ایییات واره

ها  بدیو خاود در کناار عاوالم برآمده و با ویژگی درآمده است که از فضا  سا یبر

 اسی خود را نمایا  ساخته است. شندیگر و به موازات عالم واقعی، در عرصه هستی

عدم محدودیت زمانی و مکانی آ  را از عالم اسی متمایز کارده، ایان عاالم در 

کناد،   عاالم ایییای عمال می  آیناهواقو ورا  عالم محسوسات است، لیکن به مثابه

 است. « منفصل»یا « خیال فعّال»گویی این عالم نیز محصول و برآمده از 

 « ری با فضای مجازینسبت دین ز دیندا»

در بررسی نسبت دین و دیندار  با فضاا  مجااز ، از آ  جهات کاه دیان در 

توا  ادعاا ، میاستعینی )واقعی( و ذهنی )مجاز ( جامعیت خود دارا  وجوه و ابعاد 

کرد که نگاه مجاز  به امر دینی، قدمتی به درازا  تاریخ دارد. لیکن در عصر ااضر، 

ا  اسات ناو کاه باا درهام آمیختگای و دینادار ، پدیادهواقعیت مجااز  شاد  دیان 

ا  به خود گرفته است. در این عرز ا  با امور دینی، صورت پیچیدهها  رایانهتوانایی

باورها  دینی، اعم از اعتیادات، ااکاام و  تلیی نوین، تاش بر آ  است که ااساسات 

دینی و مباارزات دینای، ها  آزاد  بخش و شعائر و همچنین اخا  و تربیت، اندیشه

 به فضا  واقعیت مجاز  انتیال داده شود. 
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و « فراماد »مجاز  را در ( وجه اشتراک دین و فضا  343:  2002) 1ماکسول

داند. به تعبیر  این هر دو به جهاا  نگار  دیگار  تعلا  بود  هر دو می 2«فرافضا»

بالیوه و بالفعل خاود، خاود ها  دارند. با این نگاه فضا  مجاز  با تمام ابعاد و توا 

شود   دینی است ؛ که میدذ بود  و فرا مکا  بود  آ  را یادآور مییک دین و نگره

ورزد ساز  فضا  دینی در فضا  مجاز  تأکید مایو به نوعی به بازساز  یا شبیه

 (. 1384)عاملی، 

 نظیر فراهم کارده اساتاز عرفی رشد فناور  اعاعات و ارتباعات، بستر  بی

تر از گذشته شده تر و مطلوبکه در قالب آ  دین پژوهی و معنویت علبی بسیار آسا 

( نفر باه دنباال 1( نفر کار بر اینترنت در جها  اداقل )6است. برعب  آمارها، از هر )

 %30تاا  %25و یا میزا  دین پژوهی در اینترنات باین  اعات معنو  و مذهبی استاع

 گردد. ل میها  اینترنتی را شامکل کاوش

ها  جها  اماروز از جملاه در هام تنیادگی فضاا  مجااز  و به عاوه ویژگی

هاا  فرهنگای و قلمرو ایییی زندگی افراد سبب شده است که امر مهم تارویج ارزش

ها  فضاا  مجااز ، ها، تهدیدها و فرصتمعارف دینی، بدو  شناخت کامل از مؤلفه

ی ابعاد تأثیرگذار فضا  مجااز  در تماام ناممکن گردد. بدو  تردید امروزه گستردگ

ها  زندگی، قلمروها  فرهنگی، مذهبی، عییدتی و تربیتی را نیز تحت تأثیر قرار اوزه

 داده است. 
                                                           

1. Hyper- space 
2.  
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ها و تهدیادها  ذاتای خاود فرصات به عبارتی قلمرو فضا  مجااز ، باه دلیال

دیان  قلمرو  است که دین باید در آ  اضور فعّال و جادّ  داشاته باشاد. باه ویاژه

ر برناماه دارد. اسام که صااب شریعت عظیمی است و برا  تمام ابعاد زنادگی بشا

بنابراین فضا  مجاز  واجد نوعی ایییت بوده و آ  چنا  گسترده شده است که در 

ا  نداشاته اال ااضر ما را وارد فضا  دوم زندگی کرده است و اگر عرح و برناماه

هاا  ضاد دینای در میابل امواج ترویج ارزش ورز  و تربیت دینیباشیم، از نظر دین

 عماً خلو ساح خواهیم شد. 

« کثارت گرایای دینای« »مرجعیات دینای»، «تکثرگرایی مجاز »مسائلی از قبیل 

، مسائلی است که هار یاک بایاد باا نگااه «گسترش تروریسم جهانی»و « فرقه گرایی»

 ود. درو  دینی و برو  دینی در فضا  مجاز  به آنها پرداخته ش

از جانب دیگر، از اوایل دهه هشتاد میاد ، مبحثی به نام دین مجااز  یاا دیان 

دیجیتال مطرح  گردید. به ویژه در اواسط دهه نود میاد ، زماانی کاه مرورگرهاا  

هایی بارا  ابداع شدند، کلیساها و اجتماعات مسیحی، در پای ایجااد وب ساایت« وب»

(. بدینساا  گاویی 2013خود برآمدند )گلفگار ،  انتیال و بیا  باورها و اعمال مذهبی

میاد   2000گیر  بود. در سال شکل جدید  از دین ورز  و دیندار  در اال شکل

کنند، به چه پژوهشگرا  به این مسأله توجه کردند که افراد  که در این فضا سیر می

سات کاه چاه ها  اخیر، رویکرد آ  انمایند، و در سالابعاد  از دین ورز  توجه می

 .تواند برقرار گردد  می ارتباعی بین دین ورز  آ  یین و آف یین
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از آنجا که مجاز به نوعی ارتباط با عالم ایر ماد  اسات، و دیان نیاز مانعکس 

 کننده ارتباعی با عالم فو  ماد  است، و به عبارتی دین گذر  اسات از جهاا  عینای 

کاه ایان هار دو )فضاا  توا  گفت اقو میدر و ؛( متافیزیکی )به جها  ذهنی(فیزیکی )

مجاز  ودین( از این ایث هر دو باه ساطوح دیگار واقعیات جهاا  نظار دارناد. و در 

شااناختی در جهاات هااا  هسااتی شااناختی و معرفتتواننااد بااا تائاام اف جاهااایی می

روشنگر  و تعامل با یکدیگر، در تحی  برخی از اهداف دین ورز  مشاارکت نمایناد. 

ورز  انتیاداتی وارد است که در ها  دینین مجاز  و مجاز  شد  سااتالبته به د

 ادامه میاله بدا  خواهیم پرداخت.

 «تربیت اسالمی ز نسبت آن با فضای مجازی»

تعلیم و تربیت اسامی، ناظر باه نظاامی از اندیشاه اسات کاه مساتییم یاا ایار 

ها و سابت باه پدیادهمستییم از متو  دینی اسام سرچشمه گرفته و ااو  شناختی ن

  هاا و نحاوهها  مطلاوب آ روابط موجود در اوزه علمی تعلیم و تربیت، صاورت

 .( 84: 1384ایجاد تغییر در آنهاست )باقر ، 

برخی از مولفا  نیز در اشاره به مفهوم تعلایم و تربیات اساامی از ساه تلیای 

 کنند: اساسی از آ  به ترتیب زیر یاد می

   نظام توصیفیاسامی به منزله الف( تعلیم و تربیت

   نظام استنباعی )رابطه استغناء و ارابت(.ب( تعلیم و تربیت اسامی به منزله

   نظام تأسیسی )رقابت الگویی(.ج( تعلیم و تربیت اسامی به منزله
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 «اندازها  نسبت تربیت اسامی با فضا  مجاز ها و چشمچالش»

توا  گفت که ما با امی و فضا  مجاز  میدر بررسی نسبت تعلیم و تربیت اس

  نوعی تهدید برا  تربیت اسامی تلیی رو هستیم که به مثابههایی روبهچالش

اندازها  مثبتی که از آنها به عنوا  فرصت برا  تربیت گردند و از عرفی با چشممی

تربیت     مواجههها  عمدهیاد کرد. در این بخش ابتدا به چالش می توا  اسامی

هایی که اندازها و بهرهشود و سپس چشماسامی با فضا  مجاز  پرداخته می

 تواند به عمل آورد مورد بحث قرار خواهد گرفت.تربیت اسامی از فضا  مجاز  می

 « های تربیت اسالمی در مواجعه با فضای مجازیچالش»

 1چالش ازل: ساخت زدایی

  در عصار ااضار، ظهاور خصیصاه در پرتو انیااب اعاعااتی و ارتباعااتی

آ  اسات کاه ااصال ایان سااخت زدایای »ساخت زدایی در فضاا  مجااز  اسات. 

  ایاان دهنااد. از جملااههااا و نیااز مفاااهیم متیاباال، تیاباال خااود را از دساات میواقعیت

ساختارها  واقعی و مفهاومی متیابال کاه بارا  تربیات دینای واخاقای نیاز اهمیات 

ناام بارد « ممناوع / مجااز»و نیاز « دور / نزدیاک»توا  از سااختارها  اند، میداشته

 (. 59: 1384)باقر ، 

                                                           
1. deconstruction 
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ها  تربیات اساامی باا گساترش روز کنی از مرزها و اصااربند ساختار ش

تر اسات و از ضاریب تأثیرگاذار  به مراتب قاعوا ، ها  ارتباعی رایانهافزو  شبکه

باییی برخوردار گردیده است. به ویژه در اوزه تربیات دینای و اخاقای کاه بسایار 

باا ایان ااد و  متربیا  نوذ کرد مورد تأکید دین اسام است، تعیین اد و مرز و مأ

مرزها در تربیت اسامی بایدها و نبایدهایی را به دنبال دارد که همانا از نظر شریعت 

 شود. از آنها یاد می« ارام»و « واجب»اسام تحت عنوا  

اال این سئوال مطرح است که با نظر به ویژگی ساخت زدایی فضاا  مجااز ، 

پاذیر اسات  نی اساامی چگوناه امکا بیتربیت دینای و اخاقای در چاارچوب جهاا 

  دورنگااه ا  از تربیت اساامی )دینای( کاه بار پایاهپیداست که با برداشت قرنطینه

   اماور مجاازها  ناامطلوب و قارارداد  آنهاا در محادودهداشتن متربیا  از محیط

، مگار اینکاه عراای ناو در انداختاه شاود و توا  در این مسیر موفا  باود، نمیاست

سنتی از تربیت اسامی ضمن افظ هویات اصایل الهای آ  باا نظار دقیا  و  برداشت

ا  به مفهوم تربیت اسامی بتواند، افیی جدید  را فارا رو  تربیات اساامی اکیمانه

  معیاول باا ویژگای سااخت زدایای فضاا  مجااز ( در بخاش قرار دهد. )مواجهاه

 اندازها مورد بحث قرارخواهد گرفت.چشم

 : 1ایی دینی(چالش دز  )تکثرگر

 ، متضمن سه مدعا  اساسی است: گراییتکثریا  2«پلورالیسم»به عور کلی 
                                                           

1. religious pluralism 
2. Pluralism 
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 مدعا  اول: در عالم واقو تنوع و تکثر  بالفعل وجود دارد. 

 تی فروکاست.  توا  به وادمدعا  دوم: این تنوع و تکثر را نمی

سامیت مدعا  سوم: این تنوع و تکثر عیااً مجااز اسات و لاذا بایاد آ  را باه ر

 شناخت.

شود: دست کم در سه سطح مطرح می« تکثرگرایی دینی»به عاوه بحث درباره 

 .( 11: 1386تجربه دینی، اعتیادات دینی و اعمال و مناسک دینی )رضایی، 

، مطرح ترین فیلسوف دین معاصر 1«جا  هیک»از میا  فاسفه دین، بدو  شک 

  انت، تااش دارد تاا از عریا  ایادهها  فلسفی کاست. و  با تأثیرپذیر  از اندیشه

 ریز  کند. پی ا ی ادکثرت گرایی دینی، مبنایی برا  گفت و گو و همزیستی 

فرضیه کثرت گرایی جا  هیک برخاسته از دیدگاه واقو گرایی انتیااد  اوسات. 

  -2ا ذاتااً دینای هساتند ههماه انساا  -1این فرضیه بر چهاار اصال اساتوار اسات: 

 وهمی و خیالی نباود  اعتیاادات دینای  -3 نوع و گوناگو  می باشندمت باورها  دینی

ها  دینای داعیاه تغییار مثبات در زنادگانی   سانتهماه -4 وهمی و خیالی نیساتند

گرایای دینای (، باه نظار و  کثرت15: 1386پیروانشا  دارند )هیک به نیل از عرییی، 

صه درک و دریافت هیاک از   امر گفتگو  میا  ادیا  است. به عور خاتسهیل کننده

ها  دینای بازرج جهاانی کاه از درو  یان معناسات کاه سانت گرایی دینی، بادکثرت

ناد، دربردارناده ادراکاات ماا در خصاوص اها  فرهنگی مختلاف سار برآوردهرویه

                                                           
1 



16 

 

باه « خاود محاور »هستند و در درو  هر یک از آنها تحول بشار از « ایییت اائی»

هاا  ادیاا  از ها و تعارضذیرد. بدینسا  تفاوتپصورت می« ایییت محور »سو  

یا  شود، بلکه اگر بپذیریم کاه ایییات  ا  نیست که مانو همزیستی و گفتگو  ادگونه

فراسو  دسترذ سخن و ذهن هار یاک از « امر واقو در خود»اایی یا به تعبیر هیک 

دینای ها  تاوا  باه گفتگاویی ساازنده و مفیاد در میاا  سانتماست، بدین عری  می

 مختلف اندیشید. 

گرایی دینی باور به ایان امار اسات کاه ایانیات و نجاات در به عور کلی کثرت

زندگی، ا  انحصار  هیچ دینی نیست یا باه تعبیار شااعرانه عاارف بازرج رومای، 

ها متفاوت است اما نور یکی اسات گوید: چراغیا  جها  چنین می موینا که درباره اد

 (. 18: 1386آید، )هیک، به نیل از سعادتمند، می سو از فراو آ  نور 

نگار  در دورا  دلیل اصلی اهمیت مبحث کثرت و کثارت گرایای، الباه بار کلی

تواند سرمنشأ اناواع مختلاف مدر  است که مانو برپایی جامعه مدنی است و خود می

گرایی به صورت راه الی برا  کناار گذاشاتن کلای نگار  و کثرت»گر  باشد؛ سلطه

(. به ترتیبای 103: 1384)باقر ، « مدها  استیا جویانه آ ، وارد میدا  شده استپیا

« لیوتار»شناسد و به تعبیر ها را اصل شمرده و به رسمیت میگرایی، تفاوتکه، کثرت

 توا  آ  را چاره کرد. توا  از آ  گریخت و نه میتوا  پذیرفت نه میکثرت را تنها می

 چالش سو : شبو زارگی 
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، چیز  است که هست، اما اضور ندارد. چیز  که سکو  ندارد، ارکتش 1حشب

اسات و همچاو  « پرسه زد »هم از جایی به جا  دیگر نیست. ویژگی اساسی شبح 

دهاد؛ وجاه تیابال به ساختار اضور / ایاب تن نمی« اوربیتال»یا « ابرالکترونیک»یک 

 است. « ذات باور « »شبح وارگی»

د را دور کند و به هوا بسپرد. به عباارتی تصاویر کاه شبح سعی دارد ذات خو

وجه بارز شبح است، مکا  ندارد و مجاز  است و در تیابل با فعلیات ااضار ذات و 

ها  تصاویر  پار زر  و ها، به ویاژه رساانهبالطبو در تیابل با واقعیت است. رسانه

رناد باه عباارتی اند، ماهیت شبحی دابر  کنونی که شکل کاماً مجاز  به خود گرفته

ها  مدر  و مجاز ، نوعی تیابل و اتی ضدیت با   رسانهها به ویژهکارکرد رسانه

تاوا  بارا  اماور  کاه آنهاا باه صاحنه هرگونه ذات باور  است به نحاو  کاه نمی

آورند، ذاتی قائل شد. امروزه مفهوم تصویر و مجاز سوار بر امواج ناامرئی، تلیای می

 کشیده است.  ما را از ایییت به چالش

ها در انواع و اشکال مختلف خود، شکل نوینی از واقعیت را ایجاد امروزه رسانه

نامید؛ تا جاایی کاه ایان « واقعیت مجاز »توا  ، آ  را می«بودریار»اند؛ به تعبیر کرده

 ا  در دنیا  امروز، اهمیتی بیشتر از واقعیت خارجی پیدا کرده است. واقعیت رسانه

وارگی، واقعیت صرفاً یک نشانه است. تمام چیزها و یا تصویرها، از منظر شبح 

شوند و هر یک به دیگار  ارجااع افتد، نمایا  میهمانند آنچه در دنیا  واقو اتفا  می

                                                           
1. Specter 
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باه نیال از 1  وااد و خاستگاه نابی وجود ندارد )گارامشود، لیکن سرچشمهداده می

 (.   1396،پوراسن 

(، معتیدند 152:  2010ؤلفا  نیز از جمله )یکی،    به عبارتی چنانکه برخی از م

خاواهیم کاه ماا می نیستاز  و واقعیت ایییی به قطعیتی که تفاوت میا  واقعیت مج

باه ویاژه در  2«دریدا»ها  مواز  ممکن است. باشد و جها  واقعی فیط یکی از جها 

باارز  از ایان   ها را نموناهتوسط رسانه شده ها  ساخته و پرداختهمورد واقعیت

کند و ایان لفاظ و معناا  داند. رسانه همانا واقعیت مجاز  تولید میها مینوع واقعیت

توا  مجاز به معنا  آ  نسبت که ایییی و تأثیرگذار در زندگی واقعی نباشد. اتی می

   شرایطی به وجود آمده است کاهها  ارتباعی هگفت که براثر توسعه و گسترش شبک

ه ناوعی در امتاداد و بلکاه با ،نیستندنه تنها نیطه میابل واقعیت رها، تصویرها و تصو

 نمایند.  می واقعیت عمل اتی در جهت

فرهنگ مجاز  جدید و نوپا که در جامعه جهانی معاصر پا گرفته است؛ با تکیه 

دارد و از قید تعریاف خاود را رهاا  سیا لی  خود ماهیت کاماً بح گونهبر ایییت ش

برخوردار از خصلت نفی اقتدار مرکز  ناشی از وجود ذاتای اشایاء و  سازد. زیرامی

  خود انسا  و هویت انسا  را به تبو هویت جها ، چندپاره امور است. و این به نوبه

 پردازیم. کند که در مبحث گسست آفرینی یا هویت زدایی به آ  میو گسیخته می

 چالش چعار : هویت زدایی ز گسست آفرینی 
                                                           

1. Gramm 
2. Lucy 



19 

 

ینای در ها به ویاژه هویات انساانی و گسسات آفرو چند پارگی هویت لیت سیا

باا فضاا   مواجههاست که تربیت اسامی در  دیگر  تمامیت وجود  انسا ، چا لش

ثابت و اصیل « هویت»مجاز  با آ  روبروست. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که 

 انیفیت خط یکتاپرستی و الهی در اسام مورد تأکید است که همانا هویت ابراهیمی و

 باشد. می

سااختن ماا، باه عناوا  قطعااتی از پاازل « اباژه»به عبارتی، فضا  مجاز ، با 

فضا  مجاز ، از خود بیگانگی وجود  را به ارمغا  آورده اسات. و یاا باه تعبیار  

جدید، هویت جدید  از انسا  ارائه « زیست بوم»ها در این اضور جدّ  و مدام انسا 

ا  که قادر است او را از هویات ایییای )الهای( اش دور کناد. فضاا  به گونهکند. می

شاد  انساا  از خاود و اتای  لیناه اها  مسخ و تواند زمینهمجاز  از این منظر، می

 راتب پایین هستی را فراهم آورد. تنزل هویت و ماهیت انسانی و  به م

دیان،   وفرهناگ  هنگ و هاویتی فاارغ از ناژاد،فضا  سایبر ، در اال خل  فر

ها را به ناوعی در معارض کند. این نگاه هویت فرد  و جمعی انسا کاربرا  عمل می

ا  شاد  هویات و توا  تودهنیز می فلسفه ها  هستیاده است. از منظر تهدید قرار د

ها  مجااز  و توساعه ترین آثار منفای شابکهافلت انسا  از خویشتن را یکی از مهم

 ت.فناور  اعاعات دانس

کاه باه نیااد  فنااور  نظار دارد، دربااب فضاا   هستی گراهاید گر فیلسوف 

  ایوا  ناع  را االتی ارتیاء یافته از تلیی انسا  به مثابه« سایبرنتیک»سایبر ؛ علم 
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  فرضی است که از پرداختن به وجاود مورد نظر و ، صرفاً یک قوه« نط »داند. می

کارش صرفاً پردازش اعاعات است به پایش  که 1«ماشین زبا »افلت دارد و توسط 

تواند و توانسته است به جا  قوه ناعیه انسا  رود واین ماشین زبا  به رااتی میمی

  کنترل و ابزار  برا  پیش برد ماست که ماا بنشیند. با این تلیی، زبا  تماماً وسیله

 تواند از خواب افلت وجود  ناشی از سایه فناور  رهاسازد. را می

در جامعه باعث « ا ایماژها  رسانه»در همین راستا، بر آ  است که « بودریار»

گردیده است که درک ما از آنچه واقعی است تحلیل رفتاه و تنازل پیادا کناد. فرهناگ 

ها، همگای   وانمودگی نشانهاالتی است که به واسطه« فرا واقعیت»ااصل از عنصر 

  آ  تماایز میاا  واقعای و خیاالی و یجاهها  بدو  اصل هساتند، و در نتنسخه بدل

رود. تأثیر سوء آ  بر هویت ایییی انسا  آشکار اسات. در سطح و عم  از میا  می

تاوا  تعبیر دیگر  بودریار از تأثیر فضا  مجاز  بر رو  هویت وجود  انساا  می

ها  و  استناد کرد؛ و  گفته اسات: اکناو  باه جاا  اینکاه همانناد به فراز  از گفته

سئوال نمائیم کاه موجاودات چارا هساتند، و چارا عاالم را عادم وجاود « ییب نیتس»

دربرنگرفته است؛ باید بپرسیم، چرا هیچ چیز نیست؛ و همه چیز سراسر عدم است. و 

دانست که صورت االب یافته می ی  تحی واقعیتیستتن این عدم را عجیب اینکه ییب ن

 ت. جها  مجاز  امروز  اس بر ااکم  فلسفه

 لش پنجم: شگف ی زدایی ز راز گیاییچا

                                                           
1. Sprachmaschine 
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دایای از اماور، باه ویاژه اماور مااوراء زها  فضا  مجااز  رازیکی از ویژگی

آور الطبیعی و ذاتاً معنو  است. در دنیا  مجاز  امور هراندازه هم که تازه و شگفت

شاود. اگار هام ناوا باا سایراط و باشد. به سرعت به امر  کهناه و تکارار  بادل می

  مجااز  موجاب عو  سرآااز فلسفه را ایرت بدانیم، باید اذعا  کرد کاه فضااافا

و در نتیجه از زیباایی، هنار،  میننبیآور  جنبه شگفت ،زیباامر  درگردیده است که ما 

ها  اخاقی دیگر نتوانند در ما تأمل برانگیز باشند و تمام این امور معنویت و فضیلت

 دل شود. به جا  امر تأملی به امر اسی ب

هاا و اماور دور از دساترذ تفکار بشار ، کاه گویی امور فاو  باویژه زیبایی

روزگار  در سایه نگرش مسلط دینی، امار  ناادر، افساو  زده و قابال تأمال باود، 

اکنو  به امر  دم دستی بدل شده و سکه رایاج در رواباط میاا  آدمیاا  در فضاا  

 مجاز  شده است. 

یر ایرت آور به هنر و معمار  نیز سرایت کرده بدینسا ، نگاه شگفتی زدا و ا

که خود اامل معنویت و نشانی از عالم ایب باود را باه  را است؛ و این نگاه هنر دینی

ها  زمینی آ  تبدیل کرده است. به عبارتی در ساایه فضاا  مجااز ، ناوعی صورت

 –بهشات که در تلیی یک متألاه هماناا  –  آرمانشهر  تغییر و تبدل جوهر  از ایده

و رضایت هشت بشاهد هستیم. این تبدیل و تبدل  آ است ، در صورت ماد  و زمینی 

میام قرب ربوبی در تربیت اسامی را  همچنین الهی را که ماهیتی کاماً معنو  دارد و
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به مثابه یک امر زمینی که بر اصل سودمند ، انتفااع و ااسااذ رضاایت و آراماش 

 دهد. تنزل می است شخصی

ها  اصیل دینی نیزاز معنویتشد  باورها  دینی، و سکویریزه شد  سطحی 

گرایی را منفی فضا  مجاز  است؛ که به نوبه خود آگاهی عمی  و بااعن ویژگی ها 

« هایپرلیناک»به آگاهی سطحی و ظاهرگرایی مبادل کارده اسات. باه عناوا  مثاال در 

تصاااویر « عااور»مربااوط بااه داسااتا  سااخن گفااتن خداونااد بااا موساای )ع( در واد  

عرفی و گیرند. نوعی موضو بیها  اوکراینی و این واقعه در یک رده قرار میروسپی

 کند. و ارزشی را یکسا  تلیی می مرتبتیها  بود  که تمام تفاوت خنثی

گفته است: زمانی که تفکار « کیه رکه گور»چنانکه در اشاره به چنین وضعیتی، 

هاا ارزشای ارزشکناد؛ باه بیفی را هم ساطح میها  کی  تفاوتبیطرف و خنثی همه

یاا تهای شاد  ارزش از محتاو  « نهیلیسام»شاود هماا  اش میکند و نتیجهکمک می

 ارزشی خود. 

ساا  و هام ساطح هاا  باا معناا، همها، تفاوت« هایپرلینک»به عبارتی به کمک 

دیان اساام  ها  تفکر دینی باه ویاژهاند و فیدا  معنا و راز و رمز که از ویژگیشده

است، یکی از رهاوردها  اصلی یکسا  ساز  همه مراتب ارزشی است کاه موضاوع 

کناد و هماه و رجحا  و برتر  یکی بار دیگار  را نفای می« هاسلسله مراتب ارزش»

 دهد. را در یک ردیف قرار می –ها  الهی و انسانی ارزش –ها را ارزش
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ها،   ارزشقبال عمل در اوزه در چنین فضایی، عدم قبول مسئولیت و تعهد در

کاه زند. و به قول کی یره شدت دامن مینوعی تهی بود  و فیدا  معنا را در زندگی ب

یال  تبد« نمایش»گور: زندگانی را به شاهکار  ایر واقعی و فاقد روح و ایییت را به 

 کند. می

تعامل بهینه فضا  مجااز  و تربیات اساامی در بساط نیش 
 انسانی اسامیدیدگاه ها  علوم 

با ورود بشار باه سااات فضاا  با توجه به اینکه گفتما  االب جهانی امروزه 

سایبر  تعیین می شود ، یجرم باید دیدگاه ها  مربوط به علوم انسانی اساامی باه 

 ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت اسامی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گیرد.

 

 

 «گیریج ع بندی ز ن یجه»

یعای نوین ز گس رل شبکه های مجازی در ززایای پنعان زندگانی فردی ز فنازر ززه امر

اج  امی ، بامث زرزد این پدیده ها در مرصه دین داری ز دین زرزی شرده اسرت. پدیرده ای ترا 

در نوشر ار .حدی نوظعور ز اج ناب ناپذیر که رزیرارزیی حکی انره ز مال انره ای را مری ر برد 

 ده ای که تع یم ز تربیت اسرالمی در مواجعره برا فضرای مجرازی برا آن حارر به چالش های م

، شربو زارگری ،هویرت ثرر گرایری دینری رزبرزست، پرداخ ه شد. چالش های ساخت زدایی، تک

زدایی ز گسست آفرینی ز شگف ی زدایی ز راز گیایی به منوان پنچ چالش اساسی کره تربیرت 
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. بررای  مورد مدا قه قررار گرفرت ا آن رزبرزستاسالمی در مرصه مفعو  سازی ز م ل تربی ی ب

غ گرفرت کره مجرال ز هر یک از چالش ها راه های برزن رفت ز مقاب ه حکی انه را می تروان سررا

 می ر بد.مقال دیگری را 

هم چیم انردازی فررا بدینسان زرزد دین به فضای مجازی هم ما را دچار چالش می کند ز 

ترارییی  ،ز به نیو مق ضی پرداخ ه شود. دین ز تربیت دینیرزی ما می گیاید.که باید به آن نی

، ز در هرر دزره برا اتفاقراتی کره بیرر پیرت سرر گذاشر ه اسرت به درازای حیا  بیرری دارد

رزبرزست. ن ونه ای از این زقایع گس رل لجا  گسیی ه ی فضای مجازی در ت ا  مرصه هرای 

اسررال  ه انرران  ایررن میرراندر  ز تربیررت دینرری اسررت. زنرردگی ز رخنرره آن در ق  رررز آمرروزل

،ساخ ار،اهدا  ز یکپاچگی ز انسجا  خود را حفظ کرده اسرت. بردین ترتیرب ترییررا  ز هویت

تیوال  زمانه ،زقایع تارییی، کیفیت ارتبارا  انسانی در هر دزره که به مثابه گف  ان غالب در 

وانسر ه انرد جروهره دزره ها ز ازمنه های می  ف است. در حکم مرریا  هس ند که هیاگاه ن 

 دین را خدشه دار کرده ز آسیبی ما هوی به دین اسال  زارد کنند. 

حکی انه م ولیان ز مربیان تع یم ز تربیت اسالمی برا فضرای مجرازی  ز برخورد مال انه

پیش گف ه  را می تواند به نیو مق ضی ز موافز برا مروازین دینری خنثری کررده بره چالش های 

 برای تربیت دینی به فرصت ها مبدل ن اید. را فضای مجازیاز شی دنبال آن تعدید های نا

 منابع:

 منابع فارسی -الف
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