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مقدمه
تربیت دینی، از گذشته تا کنون همواره مسئلۀ مهمی برای انسان بوده و نظرهایی در تأیید 
یا انکار آن، از سوی اندیشمندان مطرح شده است. موضوع این پژوهش، بررسی مسائل 
پیش روی تربیت دینی در مواجهه با یکی از نمودهای پدیدۀ فراگیر جهانی شدن، یعنی 
«فضای مجازی» است. با توجه به موضوع موردنظر، هدف پژوهش عبارت است از: 
معرفی و تحلیل راه کارها و مهارت های نظری برای دست یابی به تربیت دینی مطلوب در 
فضای مجازی. مقصود از مسائل تربیت دینی، مباحث، چالش ها و رهیافت های تربیت 
دینی در عصر کنونی است. بدین منظور، ابتدا الزم است به سه مفهوم بنیادی در قلمرو 
معرفتی بشر یعنی: عقل، دین و علم پرداخت تا مشخص شود مقصود دقیق این مفاهیم 
چیست؟ زیرا قرائت های متفاوتی از آن موجود است و همین تکثر قرائت سبب می شود 
امروزه تربیت دینی در فضای مجازی دوران پرالتهابی سپری کند. پس پرداختن به این 
موارد اهمیت بسیاری دارد، اینکه مقصود از دین، دین حداقلی است یا حداکثری، تبعیت 
از آن ضروری است یا اختیاری، عقل روشنگر و کاشف است یا میزان، صانع و واضع، 

همچنین علم باید سخن نهایی را در مسائل شناختی بزند یا نه؟ 
ضــرورت پرداختــن بــه وضعیــت تربیــت دینــی در عصــر تکثرپذیــر پست مدرنیســم 
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از آنجــا آشــکار می شــود کــه رد بنیان گرایــی و قطعیت بــاوری پســت مدرن در بافتــی 
غیرتوحیــدی، دغدغــۀ معناجویــی انســان معاصــر را سمت وســو داده اســت و فضــای 
مجــازی نیــز ماهیــت فلســفی خــود را از پست مدرنیســم گرفته که بســتر این تغییرها شــده 
اســت. پــس از تردیــد اندیشــمندان پســت مدرن بــه آنچــه غــرب در دورۀ مدرنیســم بــر 
آن پایــه گرفتــه بــود، یعنــی عقل گرایــی، انســان مداری، جهان شــمولی، حقیقت محــوری، 
فراروایــت وکالم محــوری، چیــزی بــرای یقینی بودن باقــی نماند. در این میان، این مســئله 
کــه آیــا تربیــت اســالمی، بــا معرفــی مبانــی تزلزل ناپذیــرش و خلــق زبان دینی متناســب با 
عصــر کنونــی، معرفــت را از بحــران نســبیت ‑ کــه چند قرن اســت گرفتار آن شــده اســت 
‑ نجــات می دهــد و یقیــن را جایگزیــن آن می کنــد، ارزش مداقــه دارد؛ زیــرا یقینــی که در 
هندســۀ معرفتــی اســالم وجــود دارد، یقیــن و اقتدار کلیســایی و قرون وســطایی نیســت، 
حتــی یقیــن و اقتــدار علمــی مــدرن نیســت؛ بلکــه یقیــن مبتنــی بــر ترکیــب عقــل و وحی، 
و به همیــن دلیــل، مشــتمل بــر تمــام ابعــاد وجــودی انســان اســت. یقیــن دینــی بــه ســبک 
متفاوتــی از تربیــت منجــر می شــود کــه در تقابــل بــا مبانی نســبی تربیــت غیردینی اســت. 
ــا  جدیــت از  پــس یکــی از مواضــع ابهــام و تردیــد، کــه در بســتر علمی شــدن معــارف ب
ســوی فیلســوفان تحلیلــی تربیــت مطــرح شــده اســت، امکان تحقــق تربیت دینی اســت. 
اینجاســت کــه ضــرورت همراهــی پیام هــای دینــی بــا اقنــاع عقالنــی نمایــان می شــود و 
کمتریــن کارکــرد آن، ایــن اســت کــه ســبب می شــود ایــن پیام هــا به درســتی شــنیده شــود. 
امــا در ایــن میــان، فضــای مجــازی چیســت و چگونــه در حــال تأثیــر و تأثــر بــر حیــات 
مطلــوب انســان اســت؟ فضــای مجــازی، کــه از آن بــه فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
تعبیــر می شــود، محصــول صنعــت جهانــی ارتباطــات اســت. این صنعــت، نــوع جدیدی 
از ارتباطــات مجــازی را شــکل داده اســت کــه بــه آن ارتباطــات هم زمان می گوینــد. یکی از 
رویدادهــای فناورانــه، تحقــق فضای ســایبرنتیک اســت که با بیشــترین نزدیکــی، ماهیت 
فنــاوری را آشــکار می کنــد. ایــن فضــای چندرســانه ای، پیام هایــی متفــاوت از جنس هــای 
متفــاوت دارد، مرزبنــدی در ایــن فضــا نیســت، معنــای زمــان و مــکان در فضــای مجــازی 
متفــاوت اســت و دوری و نزدیکــی به عنــوان عامــل خنثــی در ارتباطــات محلــی و جهانــی 
محســوب می شــود، مالکیــت شــبکۀ اینترنــت در اختیــار کشــورهای صاحــب قــدرت 
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اســت و ایــن موضــوع بــر مواضــع انــواع علــوم، ازجملــه تربیــت، تأثیــر مســتقیم دارد.
دربــارۀ دیــن و فضــای مجــازی، پیــش از ایــن تحقیقاتــی شــده اســت، ازقبیــل: «نقــش 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی در تربیــت دینــی فرزنــدان» (نظــری ، ١٣٩۵)؛ «کاوشــی در 
مبانــی فلســفی فضــای مجــازی، بــا تأکیــد بــر هستی شناســی هرمنوتیــک» (ویســی تبــار، 
١٣٩٣) و «بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی و گرایش دینی» (عباســی، 
١٣٩١). بــا توجــه بــه نتایــج  تأمل برانگیــزی کــه از تحقیقــات ذکرشــده  به دســت آمد، هیچ 
پژوهشــی تربیــت دینــی را در رویارویــی بــا فضــای مجــازی از زاویــۀ موردنظــر محقــق قرار 

نــداده اســت و از ایــن منظــر، ایــن پژوهــش نگاهــی تــازه بــه موضــوع به حســاب می آیــد.

ماهیت تربیت دینی 
در نظـام تربیتـی اسـالم، آنچـه از معنـی تربیت دینـی با توجه به منابع اصلـی، یعنی کتاب، 
سـنت، عقل و اجماع اسـتنباط می شـود، مشـتمل بر این اسـت که تربیت عبارت اسـت 
از رشـد و نمـو، پـرورش و هدایـت انسـان به سـمت کمـال؛ این هدایـت از راه رسـاندن به 
درجاتـی از بلـوغ همه جانبه، برای تشـخیص حـق از باطل صورت می گیـرد و حاصل آن، 
تزکیـۀ نفـس و آراسـتن بـه فضائـل در دنیـا و وصـول بـه سـعادت در عقبی اسـت. تربیت 
دینـی، بـا تربیـت عقالنـی، هم سـو و هـدف آن، رسـیدن بـه جایـگاه «قـرب» اسـت. امـام 
علـی (ع) می فرماینـد: «عاقل ترین مردم، نزدیک ترین آنها به خداسـت»، (آمـدی،١٣۴٠: 
٨۴٣). دلیـل ایـن هم سـویی عبـارت اسـت از: ١. انسـان موجـودی اسـت که ماهیتاً عقل 
دارد. این ویژگی نقطۀ آغاز تربیت است؛ ٢. عقل دارای دو شأن نظری و عملی است که 
در عیـن ارتباطـی کـه بـا هـم دارد، بـه دو کارکـرد مجزا برای عقل منجر می شـود؛ ٣. عقل 
امری تربیت پذیر اسـت، چون نقصان و زیادت می پذیرد؛ ۴. تجربه، پرورش  دهندۀ عقل 
اسـت؛ ۵. وظیفـه و غایـت عقـل، رشـد و کمـال آدمی اسـت و این رشـد بر اثر غلبۀ عقل 

بـر هـوای نفس پدیـد می آیـد و ۶. عقل، زوال پذیر اسـت.
بـرای اینکـه بتـوان تبیینـی دقیـق از ماهیت تربیت دینـی ارائـه داد، الزم اسـت تعریفی 
مبنایـی بـرای عقـل، دیـن و علـم درنظـر گرفـت. تأکیـد بـر این سـه مفهـوم، به ایـن دلیل 
اسـت کـه اهمیتـی بنیـادی دارنـد و در تمـام حوزه هـای معرفتـی مداخلـه می کننـد. هویت 
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تربیت دینی نیز با این سـه مفهوم آشـکار می شـود و مقصود از آن در این پژوهش، به طور 
خاص تربیت اسـالمی اسـت؛ پس تفکر شیعی، مبناست و از میان اندیشمندان مختلفی 
کـه درمـورد امکانـات و حـدود عقل، دین و علم سـخن گفته اند، بر اندیشـۀ نوصدرایی و 
از آن میـان، بـه دیـدگاه عالمـه جـوادی آملـی ‑ که در نظریۀ عقالنیت وحیانی بسـط یافته 
‑ پرداخته شده است. چون این نظریه، مستقیم از منابع اصیل دینی تغذیه می کند، بکر 
بودن آن نه ازنظر ارائۀ محتوای نو، بلکه ازمنظر بررسی عالمانه، تبیین دقیق، احاطۀ کامل 
به مسـئله و اسـتدالل منصفانه اسـت. براسـاس این نظریه، می تـوان امکان، معنـی داری و 
ضـرورت تربیـت دینـی را از زاویـه ای تـازه بررسـی کـرد؛ چنان کـه بتـوان از راه تبیین دقیق 
مؤلفه هـای آن، بـه مسـائل متنـوع ایجادشـدۀ فضای مجـازی پاسـخ داد. نظریۀ عقالنیت 
وحیانی١ عبارت اسـت از «یک سـامانۀ معرفتی که بر اسـاس آن هم علوم دینی و حوزوی 
و هم علوم دانشـگاهی و هر آنچه که برای بشـر به عنوان علم شـناخته شـده از آن سـاحت 
تولیـد می شـود. عقالنیـت وحیانـی می توانـد بـرای جامعـۀ بشـری در حوزه های مختلف 
نتایجـی را بـه همـراه آورد». تبییـن ایـن دیدگاه از راه روشـن کردن معنی دیـن، عقل و علم 
صورت می گیرد. براسـاس نظریۀ عقالنیت وحیانی، دین عبارت اسـت از: «مجموعه ای 
از عقایـد، اخـالق، قوانیـن فقهی و حقوقی که از ناحیه خداوند برای هدایت و رسـتگاری 
بشـر تعییـن شـده اسـت» (جـوادی آملـی،١٣٩١: ١٩) و در تعریفـی مشـخص تر «دیـن 
خضوع و انقیاد در برابر برنامه یا مقرراتی معّین اسـت... مفاهیمی مانند اطاعت، تعبد، 
محکومیت، مقهوریت، تسلیم، قانون یا جزا، معنای اصلی کلمۀ دین نیست، گرچه به آن 
نزدیـک و از لـوازم آن اسـت» (جـوادی آملی، ١٣٩۵: ٣٨٣). براسـاس آموزه های وحیانی، 
دین موجودیتی ثابت دارد و نزد خداوند متعال همان اسـالم اسـت. اسـالم، دینی اسـت 
کـه حقیقـت ادیـان دیگـر را تأیید می کنـد و صـورت کمال یافتۀ آنان اسـت. تعریف عقل 
نیـز بـر مبنـای ایـن نظریـه چنیـن اسـت: «عقـل همـان علم یـا طمأنینه علمی اسـت کـه از 
برهـان تجربـی محـض یـا تجریدی صرف یا تلفیقـی از تجربی و تجریدی حاصل شـده 
باشد» (جوادی آملی،١٣٩١:  ٢۶). در نگرش وحیانی به عقل، عقل در قلمرو دین قرار 
می گیـرد و از ایـن طریـق منزلـت آن افزایـش پیدا می کند. به عبارتی «عقل نسـبت به اصل 

١. به بیان مرتضی جوادی آملی، در کنگرۀ بین  المللی عقالنیت وحیانی، دانشگاه تهران، ١٣٩٧.
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گنجینۀ دین مفتاح و مصباح است، اما میزان نیست». بنابراین منظور از عقل در تربیت 
دینـی، فقـط عقـل محاسـبه گر و ابـزاری نیسـت کـه اتکایی بـه وحـی نـدارد. درخصوص 
تعریف علم نیز ازمنظر همراهی علم و عقل، پرداختن به عقل، توجه به علم نیز خواهد 
بـود. جـوادی آملـی، حقیقـت علم را به تبعیـت از مالصدرا، حقیقتی وجـودی و اصیل و 
دارای آثـار عینـی و خارجـی می دانـد١. مقصـود جـوادی آملـی از علـم، همـۀ علوم اسـت؛ 
اعم از علوم تجربی و انسـانی همچون فلسـفه و عرفان و نه صرفاً علم تجربی که معیار 
صحـت آن، آزمون پذیـری و تعمیم پذیـری اسـت. پـس در تعریف تربیت دینـی، منظور از 
تربیـت، علـِم تربیـت بـه معنایـی اسـت که از علم گفته شـد و منظـور از قید دینـی، دین به 

معنایی که آمد و شـاخص برجسـتۀ آن عقالنیت، به معنایی اسـت که مطرح شـد. 
ترســیم جایــگاه عقــل، دیــن و علــم بــرای تبییــن تربیــت دینــی، در بســتر 
انسان شناســی دینــی صــورت می گیــرد. درنظرگرفتــن انسان شناســی دینــی به منظــور 
ایجــاد نقطــۀ اتــکای تربیــت دینــی بــه نظرگاهــی متقــن و مســتخرج از بطــن قــرآن و 
نیــز بــرای اثبــات حضــور اثربخــش تربیــت دینــی در عصــر کنونــی ضــروری اســت. 
ــه  ــی، تفســیر انســان ب ــۀ عقالنیــت وحیان ــا نظری ــی، متناســب ب عالمــه جــوادی آمل
ــات و  ــۀ محکم ــه مقول ــی، ب ــد و در بحــث از انسان شناس ــرح می کنن ــان را مط انس
ــْرآنِ  قُ َه اَلْ ــابِ شَ متشــابهات قرآنــی می پــردازد؛ زیــرا بــه اعتبــار ایــن ســخن کــه «َمــْن َردَّ ُمتَ
ِقيٍم» (شــیخ صــدوق، ١٣٧٨: ٢۶١)، انســانِ  لــٰى ِصــٰراٍط ُمْســتَ َي إِ ــى ُمْحَکِمــِه ُهــدِ لَ إِ

تــراز دینــی ازطریــق عرضــۀ انســان متشــابه بــه انســان محکــم معرفــی می شــود. 
عالمه طباطبایی در باب آیات محکم و متشابه گفته است: «آيات متشابه آیاتی اند که 
مقصود از آن براى فهم شنونده روشن نيست و چنان نيست که شنونده به مجرد شنيدن آن، 
مراد از آن  را درک کند؛ بلکه در اينکه منظور، فالن معناست يا آن معناى ديگر ترديد مى کند 
و ترديدش برطرف نمى شود تا آنکه به آيات محکم رجوع نموده و به کمک آنها معناى 
آيات متشابه را مشخص کند» (طباطبایی،١٣٨۶: ٢١). عالمه جوادی آملی در کتاب 
تفسیر انسان به انسان، بحث محکمات و متشابهات قرآنی را به انسان نیز تعمیم می دهد و 
می گوید: «انسان یا زنده است یا مرده (کافر) انسان زنده یا خواب است یا بیدار، انسان بیدار 

١.  نک: صدرالمتألهین،١٩٩٠، جلد سوم، ص٢٩٧.
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یا بیمار است یا سالم، انسان سالم یا ناقص است یا کامل و انسان کامل یا کامل تر است یا 
کامل ترین» (جوادی آملی، ١٣٩٢: ٢۵٨). ازنظر ایشان در این تقسیم بندی، همۀ انسان ها 
به جز دو قسم آخر انسان متشابه  هستند؛ علمای عامل، کامل  هستند و انبیا و اولیا، اکمل 
می باشند. براین اساس، انسان در انسان شناسی دینی، خویش را به قرآن (ارائه دهندۀ اوصاف 
انسان) و عترت (معرفی کنندۀ انسان کامل) عرضه می کند؛ یعنی انسان متشابه خود را به 
انسان محکم عرضه می نماید و به میزان نزدیکی به «انسان کامل» به مسیر سعادت نزدیک 
می شود. به تعبیر دیگر، عرضه کردن انسان به عقل منفصل، همان رجوع متشابهات به 
محکمات است. منظور از عقل منفصل، انسان کامل است که مصداق بارز آن، پیامبر اکرم 
(ص) می باشد. معرفی انسانِ تراز، یکی از راه کارهای اصلی برای خروج از موقعیت های 
متعارض تربیتی است. پس در عرصۀ تربیت دینی ‑ که عرصۀ عملی از هندسۀ معرفت 
دینی به حساب می آید ‑ باید عقل عملی به عقل نظری رجوع کند تا افزون بر رفع تردیدها، 
انفعاالت انسانی هم به مبنای محکم متکی شود. به عبارت دیگر، عقل عملی در صورتی 

ثمربخش خواهد بود که پشتوانۀ عقل نظری داشته باشد.

ماهیت و ویژگی های فضای مجازی
فضــای مجــازی کــه از آن بــه فناوری ارتباطــات و اطالعات تعبیر می شــود، محصول 
ــا دگرگونــی ســاختارهای اجتماعــی  صنعــت جهانــی ارتباطــات اســت و همــواره ب
همــراه بــوده اســت. یکــی از رویدادهــای فناورانــه، تحقــق فضــای ســایبرنتیک 
ــذار  ــد. بنیان گ ــکار می کن ــاوری را آش ــت فن ــی ماهی ــترین نزدیک ــا بیش ــه ب اســت ک
علــم ســایبرنتیک «نوربــرت وینــر»١ اســت. به عقیــدۀ او، ســایبرنتیک از واژۀ یونانــی 
ــه شــده اســت  ــر٣ اســت، گرفت ــی ســکان دار کــه منشــأ واژۀ گاورن ــس٢ به معن کوبرنت
(بندیکــت١٩٩١a ،۴: ۵). گیبســون۵ نیــز فضــای مجــازی را بــرای فضایــی توصیــف 
می کنــد کــه نخســت تخیلــی اســت و ســپس از اتصــال رایانه هایــی شــکل می گیــرد 
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کــه مرتبط کننــدۀ تمــام منابــع اطالعاتــی بــه  هــم اســت (گیبســون، ١٩٨۴: ۶٧). از 
بطــن فضــای مجــازی، واقعیــت مجــازی بیــرون می آیــد؛ امــری کــه عامــل تعامــل 
انســان بــا ایــن فضاســت و بــه یکــی از بســترهای توســعۀ محتوایــی پست مدرنیســم 
تبدیــل شــده اســت؛ زیــرا انســان پســت مدرن و کاربــر فضــای مجــازی، هــم متأثــر از 
فناورانــه بــودن فضــای مجــازی اســت و ایــن، بیانگــر غلبــۀ شــیء تکنیکــی اســت و 

هــم متأثــر از ذات فضــای مجــازی کــه انســان مصرفــی را ایجــاد کــرده اســت. 

فرهنگ فضای مجازی
دراصل،  است.  معاصر  جهانی  جامعۀ  به  مربوط  و  نوپا  فرهنگی  مجازی،  فرهنگ 
گسترش و تنوع فناوری های ارتباطی، مولد فرهنگی بوده است که تمام حوزه های 
معیشتی انسان را ‑از امور اقتصادی و سیاسی گرفته تا تفریح و سرگرمی‑ در سیطرۀ 
خود قرار داده است. توجه به مسئلۀ فرهنگ در فضای مجازی، از دیدگاه لوریا و 
ویگوتسکی، دربارۀ توسعۀ فرهنگی ریشه گرفته است. فضای مجازی، یکی از ابعاد 
تعامل انسان با محیط است و تصمیم های ارتباطی و رفتاری انسان در شکل گیری یا 
تغییر این فرهنگ تأثیر دارد. از نظر بل «فضای سایبر، همیشه فرهنگ سایبر است» 
(بل، ١٣٨٩: ٢۴)؛ یعنی ما نمی توانیم فضای مجازی را از زمینۀ فرهنگی آن جدا 
و به تنهایی بررسی کنیم. فرهنگ سایبری، یا به طور مستقیم از درون رایانه ها تولید 
می شود و مختص فضای مجازی شدۀ درون رایانه است، یا نتیجۀ کاربست فناوری 
در زندگی انسان است؛ یعنی زندگی مجازی این فرهنگ را در زندگی واقعی جاری 
چگونگی  پیرامون  اندیشیدن  شیوۀ  مجازی  فرهنگ  بل،  دیوید  ازنظر  است.  کرده 
ارتباط انسان ها و فناوری رقمی و چگونگی زندگی آن ها با هم است (بل، ١٣٩٠: 
٣١). چون این فرهنگ، مرزهای قراردادی میان انسان ها را در می نوردد و اشتراک 
فکری نسبی را برای ایجاد پیوندهای مجازی کافی می داند؛ می توان گفت «فرهنگ 
سایبری، فرهنگی شناختی است، نه جغرافیایی» (رشیدیان، ١٣٩٣: ۴۴٨). فرهنگ 
از  هراسی  و  می دهد  خرج  به  بسیاری  انعطاف  ساختار  زدودن  مقابل  در  سایبری، 
فروریختن، احیا شدن، کثرت پذیری، تنوع و دگرگونی ندارد. مهم ترین خصلت آن، 
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بی تعصب بودن در برداشت از پدیده های جهانی است. «اینترنت به عنوان شبکه ای 
بی مرکز، بدون اقتدار مرکزی ‑ که از هر نقطه اش می توان با نقطۀ دیگرش ارتباط 
مصداقی  پیوند فرهنگ های گوناگون خلق کرده است ‑  از  برقرار کرد و فضایی 
برجسته از ریزوم و بدیلی برای الگوی درختی و سلسله مراتبی ارتباط در حوزه های 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غربی را نشان می دهد» (همان: ٣۴۴).

ویژگی های فضای مجازی

است.  متن محوری  صوت  و  تابلو  یک  تصویر،  کتاب،  مانند  ارتباطی،  محتوای  نوع  هر  شامل  متن، 
هرکس با هراندازه دانش، امکان تولید متن را دارد. متون با یکدیگر پیوند برقرار می کند و 
ابرمتن را تولید می کند (هایم،١٣٩٠ : ٧٨)؛ متون اینترنتی در حد وافر باز و غیرمحدود 
بینامتنیت،  از:  است  عبارت  و کوهن،  میترا  ازنظر  وب  متون  ویژگی کلیدی  شش  است. 
غیرخطی بودن، محو نمودن تمایز بین خواننده و نویسنده، چندرسانه ای بودن، جهانی بودن 

و گذرایی (بل، ١٣٨٩: ٢٩٨). 

شده زیست شبکه ای  تشکیل  فناوری  تجهیزات  و  خدمات  فعالیت ها،  سازمان ها،  افراد،  از  شبکه  محیط 
است. اختیار نامحدودی به کاربر می دهد تا شخصیت موردنظر خود را بسازد، آن  را تعریف 
و بازنمایی کند، بدون التزام از آن شخصیت دست بردارد و نوع دیگری را تجربه کند. 
شخصی شده) جوامع  و  من محور  شبکه های  شبکه ای (شامل  زیست  عین  در  فردگرایی 

(کاستلز،٢٠٠١: ١٢٨). هدفی کلیدی  که میان مفاهیمی مانند:  شبکه، اینترنت، اطالعات، 
مجاز و رسانه پیوند ایجاد می کند، «ارتباط» است. منطق خاموش روشن یا منطق دوتایی 
برکل زیست شبکه ای سیطره دارد. دیدپذیری عمومی(کاربران خود را در نسبت با  اشیای 

.(١٧٨:b بندیکت،١٩٩١) (پیرامون می یابند و این متعادل   سازی حریم خصوصی است

دسترسی بدون محدویت کاربران؛ به تخصص در درک و شناخت آن نیازی نیست؛ فاقد توده  محوری  
می شود،  بدل  و  رد  اطالعاتی که  تهی  است،  است؛ گفت وگوها  نظارتی  سیستم  نوع  هر 
فاقد عمق  است؛ «کاربران معمولی» دریافت کنندگان منفعل فناوری هستند (بل، ١٣٩٠: 
٨۶)؛ کاربران از احساس «آزادی» سرشار می شوند، تعامل آزادانه، تبادل بی مالحظه، ایفای 
نقش غیرکارشناسانه، بیان صریح عالئق و باورها، انتخاب شخصی، آزادی عمل، پیوند و 

گسست غیرمالحظه کارانه.

پیش بینی های کشف ناشناخته ها است؛  غافل گیری کاربران  حال  در  و  دارد  تازه ای  کاربرد  روز  هر  وب، 
عجیب وغریب درمورد شکل های آیندۀ شبکه که یکی از نمودهای آن، فراتررفتن از بدن 

مادی است.
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ویژگی های فضای مجازی

مرزشکنی و 
همسان شدگی

غلبۀ سطح بر عمق؛ سلسله مراتب، معنی خود را از دست می دهد؛ تفاوت ها نامرئی می شود؛ 
روابط افراد و پدیده ها بیشتر به سیالیت و سستی گرایش دارد تا دوام و بقا، واکنش خنثی به 
پیوندهای محکم (کارنت و پترسون، ١٩٩٨: ٣١)؛ جست وجوی هر مطلبی با موارد زیادی 
اطالعات  به  دسترسی  تنوع  ٢٩٨)؛   :١٣٨٩ بینامتنیت (بل،  است؛  همراه  پیشنهادها  از 
به حدی است که تشخیص اطالعات درست از نادرست، دشوار می شود، از بین رفتن مرزها 
در روابط زن و مرد، محو مرز بین انسان و ماشین، نفی مرز بین عقل و جهل و برداشته شدن 

مرز بین مصرف کننده و تولیدکننده. 

داستان گویی 
نمادی و 

شگفت انگیزی

واقعیت های  اجرای  مرحلۀ  «اغواکننده ترین  تا  می آید  مجازی  فضای  بندیکت،  ازنظر 
۶)؛   :١٩٩١a (بندیکت،  باشد  نمادی  داستان گویی  پایگاه  نخستین  و  اسطوره ای» 
«زندگی  در  ما،  تجربه های  بر  حکم فرما  اصول  نقض  با  مجازی،  فضای  سحرآمیزی 
واقعی» روی می دهد (بندیکت، به  نقل از بل،١٣٩٠: ۵٨)؛ کاربران سرپیچی از قوانین را 
دوست دارند؛ بازیگران در این فضا، خودشان گردانندۀ شخصیت های آن هستند؛ تجربۀ 

شگفت انگیزی در این فضا بدون صرف هزینه است و خطر کمتری داد.

مسائل تربیت دینی در فضای مجازی
در ایــن عصــر، تربیــت دینــی به عنــوان رویکــردی مبناپذیــر و بنیادگــرا بــه تربیــت، در 
رویارویــی بــا آنچــه بنیادگریــز و تکثرپذیــر اســت، دســتخوش مســائل تــازه ای می شــود 

کــه پرداختــن بــه آن اهمیــت وافــر دارد. مســائلی ازقبیــل:
 ١. مباحــث مربــوط بــه زبــان: بــا توجــه به اینکــه در فضای مجــازی، زبــان  جایگزین 
عقــل می شــود، نتایــج ایــن جایگزینــی بــرای تعلیــم و تربیــت دینــی متحول کننــده اســت؛ 
اینکــه زبانــی ماورایــی نباشــد کــه نقش مرجعیــت نهایــی را در موقعیت کثــرت اطالعاتی 

برعهــده گیــرد، در تقابــل آشــکار بــا بنیــان دینی بــرای تربیت اســت. 
ــۀ  ــل تغذی ــش به دلی ــن چال ــی: ای ــت دین ــرای تربی ــاخت زدایی ب ــش س ٢. چال

فضــای مجــازی از سرچشــمۀ پست مدرنیســم ایجــاد می شــود.
٣. چندرســانه ای بــودن فضــای مجــازی: شــاید فضــای مجــازی پیام هایــی متفاوت 
از جنس هــای متفــاوت داشــته باشــد، مرزبنــدی در ایــن فضــا وجــود نــدارد، سرشــار از 
هویت هــای ســیالی اســت کــه خلق الســاعه  اســت؛ به گفتــۀ شــری تــرکل: «مــا در آســتانۀ 
ــن  ــای خــود مطمئ ــم، از جــای پ ــای مجــازی زندگــی می کنی ــای واقعــی و دنی ــان دنی می
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نیســتیم و چنان کــه پیــش می رویــم خــود را کشــف می کنیــم (تــرکل، ١٩٩۵: ١٠)؛ ایــن 
فضــا بــا قــدرت زیــاد، مــوازی بــا فضــای واقعــی در حــال حرکــت و اثرگــذاری بــر زندگــی 
انسان هاســت. همچنیــن شالوده شــکنی در ایــن فضــا، قالــب فرهنگــی و بافــت تربیتــی را 
درهــم می ریــزد، آن  را بازنگــری می کنــد و از چنــد راه بــه فضــای مجــازی ماهیــت ســیال 
می دهــد: «ازبیــن رفتــن انــواع تقابل هــا و مرزهــا، زیســت شــبکه ای و آزادی و اختیار عمل 
در تولیــد و انتقــال محتــوا. در ایــن میــان، زندگــی شــبکه ای اهمیــت وافــر دارد» و کاســتلز١ 
در توصیــف آن می گویــد: «شــبکه  بــدون معانــی دقیــق اســت. می توانــد جــان ببخشــد 
یــا جــان بگیــرد. هیــچ چیــز شــخصی وجــود نــدارد. همــه چیــز بــه اهــداف و زیباتریــن، 
به صرفه تریــن و خودترمیمی تریــن نــوع شــبکه مذکــور بســتگی دارد تا ایــن اهــداف را اجرا 
نمایــد» (کاســتلز، ٢٠٠١: ١۶٧). بــا ایــن توضیــح، اگــر چالــش قــرن بیســت ویکم بــرای 
تربیــت دینــی «ســاختارزدایی» اســت، فضــای مجــازی بســتر ظهــور ایــن ســاخت زدایی 
اســت، زیــرا «تجهیــزات ارتبــاط بیــن فــردی در اینترنت به پیوندهــای محکم حالتی خنثی 
دارد یــا به جــای ارتقــا، آنهــا را تضعیــف می کنــد»، (کارنــت و پیترســون، ١٩٩٨: ٣١).

۴. تغییــر رهیافت هــا بــرای تربیــت دینــی مطلــوب: اطالعات در فضــای مجازی 
دائــم در حــال دگرگونــی اســت و ایــن ویژگــی، شــاید مانــع اســتخراج اهــداف تربیتــی 
ثابــت از آن فضــا شــود؛ گرچــه ویژگــِی در تحــرک بــودن بــرای تحقــق تعلیــم و تربیــت 
مطلــوب، مؤثــر و محــرک اســت، امــا چندریختــی بــودن آن در فضــای مجــازی، بــه 
تربیتــی ناهمگــون منجــر می شــود. مســائلی از ایــن قبیــل، فضــای مجــازی را در بســتر 
ایــدۀ فراگیــر جهانی شــدن بــه مجموعــه ای از فرصت هــا و محدودیت هــا بــرای دیــن 
و تربیــت دینــی تبدیــل کــرده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، تعامــل اطالعاتــی در فضــای 

مجــازی، آثــار جــدی در نمــود کلــی تربیــت در جامعــه خواهــد داشــت. 

تجزیه و تحلیل یافته ها
نقش «تعریف عقل، دین و علم» در تحقق «تربیت دینی مطلوب» در فضای مجازی

برمبنــای نظریــۀ عقالنیــت وحیانــی، ســه مفهــوم اصلــِی عقــل، دیــن و علــم چنیــن 

1. Castells
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تعریــف شــد: دیــن «خضــوع و انقیــاد در برابــر برنامــه یــا مقرراتــی معّیــن» (جــوادی 
آملــی، ١٣٩۵: ٣٨٣) اســت؛ بــا ایــن تعریــف، دو مؤلفــۀ مهــم تربیــت دینــی به دســت 
می آیــد، از قیــد اول ایــن تعریــف، معنویــت تربیــت دینــی و از قیــد دوم، عقالنیــت 
ــی در فضــای  ــت دین ــات تربی ــی در حی ــۀ عطف ــه، نقط ــن دو مؤلف ــی ای آن. همراه
مجــازی اســت. در بــاب عقــل، موضــع ســلبی و ایجابــی ایــن اســت کــه عقــل میــزان 
و حاکــم و واضــع نیســت؛ درعین حــال «داور در قضایــا، معلــم در مســائل نظــری 
و طبیــب در امــراض درونــی اســت و صاحب خانــۀ وجــود انســان اســت» (جــوادی 
ــۀ عقالنیــت وحیانــی همــان عقــل  ــز براســاس نظری آملــی، ١٣٩٢: ٢٨٨). علــم نی
اســت. تنهــا آنچــه از طریــق حــس و تجربــه به دســت می آیــد، علــم نیســت، بلکــه آن 
علــم مثله شــده و معیــوب و منقطــع  االول و االخــر اســت (جــوادی آملــی، ١٣٩١: 
١۴٠). بــا مبنــا قــراردادن ایــن تعاریــف، موضــوع بحــث بــه فضــای مجــازی تعمیــم 
ــاوری  ــه فن ــود، ب ــی ش ــم متک ــه عل ــه ب ــش از آنک داده می شــود. فضــای مجــازی پی
متکــی اســت؛ یعنــی از خــالل فنــاوری، بــه علــم مربــوط می شــود. فضــای مجــازی 
در وهلــۀ نخســت، به عنــوان فنــاوری کــه بــا دیــن ســر جــدال نــدارد، درنظــر گرفتــه 
می شــود؛ ســپس به عنــوان امکانــی کــه می توانــد بــه شــکوفایی دیــن یــاری رســاند. 
بررســی های تاریخــی نشــان داده کــه فنــاوری برخــالف علــم، هرگــز در موضــع 
ــد  ــزاری می دانن ــاوری را اب ــه اســت. گرچــه بعضــی، فن ــرار نگرفت ــن ق ــا دی رقابــت ب
کــه تخریبگــر طبیعــت اســت، امــا از رویکــردی دیگــر فنــاوری، نقطــۀ تالقــی 
ــح،  ــا ایــن توضی ــوده اســت. ب ــا ب ــم، دیــن و پایان بخــش درگیری هــای آنه ــان عل می
امــکان هم افزایــی دیــن، فضــای مجــازی و کارآمــدی عقالنیــت در ایــن میــان، بــه 
مقدماتــی وابســته اســت. اولیــن مقدمــۀ ایــن رویکــرد، ایــن اســت کــه چــون ایــن فضا 
فی حدذاتــه رقابــت برتری جویانــه بــا دیــن نــدارد، بــه تحلیــل و واکاوی فلســفی بیــش 
ــان ســازد. مقدمــۀ  ــا قابلیت هــای خــود را نمای ــد اســت ت از معرفــی ظاهــری نیازمن
دوم ایــن اســت کــه برخــی نظریه پــردازان، ماننــد پــاول دیویــس١ معتقدنــد توســعۀ 
ــوی انســان ها دامــن  ــه جســت وجوی معن ــه گونه هــای مختلــف ب ــاوری ب ــم و فن عل

1. Paul davies
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زده اســت. «مطابــق بــا وعده هــای واهــی تکنولــوژی و تبدیــل ناگهانــی بــه باالتریــن 
درجــۀ مدرنیتــه و پســامدرنیته، تکنولــوژی ممکــن اســت دوبــاره ســهواً بــه تغییــر از 
فضــای «علمــی» بــه «مذهبــی» دامــن بزنــد» (دیویــس، نقــل بــه مضمــون از جــرج، 
١٣٩٠: ۶۴)؛ بــا بیــان ایــن دو مقدمــه، دســت کم می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعامــل 

دیــن و فضــای مجــازی ناممکــن نیســت. 
با این حــال، درمــورد امــکان تربیــت دینــی مطلــوب در فضــای مجــازی بــر محــور 
عقالنیــت و معنویــت، بیشــتر از همــه جــدال بــر ســر عقــل و معنــی آن بــوده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، عقالنیتــی تربیــت دینــی را در فضــای مجــازی و غیرمجــازی انــکار 
می کنــد کــه تلقــی فــوق از عقــل را نمی پذیــرد؛ یعنــی عقــل را به عنــوان یکــی از 
منابــع معتبــر شــناخت درنظــر نمی گیــرد. دلیــل ایــن نپذیرفتــن، ایــن اســت کــه اندیشــۀ 
ــا عقــل،  ــوان پشــتوانۀ نظــری فضــای مجــازی‑ در مواجهــه ب پســت مدرنی ‑ به عن
دچــار خطــای معرفتــی شــد و مرجعیــت عقــل را نیــز ماننــد مرجعیــت دیــن و علــم 
ــا از ســاختمان معرفتــی پست مدرنیســم، چنیــن الزمــه ای برنمی آمــد  ــکار کــرد؛ ام ان
ــا  ــت رد شــوند، ب ــوان کالن روای ــم به عن ــن و عل ــه دی ــد. اینک ــت را رد کن ــه عقالنی ک
مبانــی فکــری پست مدرنیســم همسوســت؛ امــا آنهــا دســت درازی نادرســت بــه حیطــۀ 
ــد؛ گرچــه عقــل،  ــوان مرجعــی نهایــی رد نمودن ــد کــه عقــل را هــم به عن عقــل کردن
روایتــی کالن نیســت کــه مرجعیــت آن، ماننــد علــم و دیــن بــه چالــش کشــیده شــود؛ 
ــار» اســت.  ــر «معی ــارت دقیق ت ــا به عب ــز ی ــا روایت گری ــر ی ــا روایت پذی روایت ســاز ی
از ســوی دیگــر، در اینجــا رد مرجعیــت عقــل، از ســوی خــود عقــل صــورت گرفتــه 
اســت؛ زیــرا چیــزی کــه خــود عامــل ســنجش امــور اســت، بــا ابــزار خــودش، ســنجش 
نمی شــود؛ بلکــه ســنجش عقــل را قدرتــی باالتــر بایــد انجــام  دهــد. حتی اگر براســاس 
نگــرش پســت مدرن گفتــه شــود، چیــزی در مــاوراء وجــود نــدارد کــه به جــای عقــل، 
عامــل ســنجش عقــل باشــد؛ الزم اســت در عقــل توقــف کــرد، نــه اینکــه مرجعیــت 

عقــل را به عنــوان منبــع شــناخت، انــکار کــرد.
پــس از اینکــه عقــل در جایــگاه خــود، به عنــوان معیــار لحــاظ شــد، تبییــن نقــش آن 
در فضــای مجــازی بــا وضــوح بیشــتری صــورت می گیــرد. یعنــی عقالنیتی که در بســتر 
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مباحــث نظــری تعریــف و تحلیــل شــد، خــود را بــا مفهومــی عینی تــر و کاربردی تــر، 
ماننــد «بصیــرت» نمایــان می کنــد. می تــوان گفــت یکــی از کارکردهــای بصیــرت، در 
تحلیــل و گزینش هــای انســان در فضــای مجــازی اســت؛ در فضایــی کــه ماهیــت آن 
گاه ســازی اســت، بصیــرت عهــده دار تحلیــل و ارزیابــی «داده هــا» خواهــد بــود؛ زیــرا  آ
داده هــا در فضــای مجــازی، بــا دو شــکل، غیرهدفمنــد و هدفمنــد، حضــور دارد و نیــاز 
بــه ســنجه ای حــس می شــود کــه میــان داده هــای مفیــد و غیرمفیــد گزینــش کنــد. چــون 
ایــن داده هــا ماهیتــاً ســیار، ســیال، محــرک، متحــرک و کثرت پذیــر اســت؛ بصیــرت، 
به مثابــه پــل ارتباطــی میــان عقــل، دیــن، فنــاوری و فضــای مجــازی عمــل می کنــد. زیــرا 
در فضــای مجــازی ‑ کــه سرشــار از داده هاســت ‑ حــواس انســان بیشــتر از فکــر او 
درگیــر می شــود. درکل در هــر فضــای کثرت پذیــر بــه معیــاری معتبــر نیــاز اســت تا عمل 
گزینــش را انجــام دهــد و ذهــن را از آشــفتگی ناشــی از تکثــر راه هــا و اختیارهــا نجــات 
دهــد. در فضــای ذاتــاً متنــوع و متکثــر مجــازی، ُبعــد عقالنــی تربیــت دینــی، بــا تمرکــز 

بــر مفهــوم بصیــرت، همــان معیــار قابل اعتمــاد بــرای گزینــش و عمــل تربیتــی اســت.
تشخیص محکمات و متشابهات، در فضای مجازی

بــرای اینکــه ارتبــاط امــور محکــم و متشــابه، در فضــای مجــازی و دخالــت عقالنیــت و 
معنویــت در تشــخیص محکــم و متشــابه و گزینــش از میــان آنهــا روشــن شــود، پیشــبرد 
مبحــث از خــالل ویژگــی چندبعــدی بــودن فضــای مجــازی و اهمیــت عنصــر آزادی در 
واقعیــت حیــات انســان صــورت می گیــرد. عاملــی می گویــد: «پارادایــم دوفضایــی شــدن 
امــری چندجانبــه و مبهــم اســت» (عاملــی، ١٣٩۶: ١٩٠)؛ هرآنچــه در ابعــاد خــود تکثــر 
داشــته باشــد، محتاج معیار اســت و هرآنچه مبهم باشــد، محتاج عناصر وضوح بخش. 
ــف اجتماعــی،  ــی شــدن، در حوزه هــای مختل ــد دوفضای ــودن رون ــدی و مبهم ب چندبع
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی تجلــی کــرده اســت و پیچیدگی هــای متنوعی می ســازد که 
عبــور از آنچــه در زمــان کنونــی ‑ کــه دورۀ ظهــور قارچ  گونــۀ پیچیدگی هاســت ‑ و چه در 
آینــده ‑کــه مباحــث مربــوط به دوفضایی شــدن، توســعه و تکامل بیشــتری خواهد یافت 
‑ محتــاج همراهــی عقالنیــت و معنویــت اســت؛ پــس عقالنیــت، معیــار و معنویــت، 

وضوح بخــش پارادایــم دوفضایــی شــدن در ُبعــد نظــر و عمــل اســت.
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همچنیــن امــوری ماننــد آزادی، میــل و نیــاز ‑کــه اکنــون در فضای مجــازی، عامل 
تشــخیص و گزینــش اطالعــات اســت و حکــم معیــار را یافتــه‑ امــوری متشــابه  اســت 
کــه بایــد بــه محکمــات خــود عرضــه شــود و حکــم اصلــی خــود را پیــدا کنــد تــا کاربــر 
فضــای مجــازی تصــور نکنــد قوانیــن ایــن فضــا، متفــاوت از قوانیــن جــاری در حیــات 
غیرمجــازی اســت. بحــث موردنظــر، با تحلیل معنــا و کاربــرد آزادی پیش مــی رود؛ زیرا 
آزادی برجســته تر از بقیــۀ مــوارد و مشــرف بــر تمــام ویژگی هــای فضــای مجــازی اســت 
کــه در بخــش پیــش توضیــح داده شــد. ســاده ترین مفهــوم آزادی، تعریــف هابــز اســت 
کــه آن  را طلــب بــدون امیــال و تمنیــات می دانــد. او می گویــد: « [آزادی] ارادۀ آخریــن 
ــت  ــز،١٣٨٠: ١١٢). درمقابل،کان ــی اســت» (هاب ــان تأمــل و چاره جوی ــل در جری می
بــاور دارد: «عملــی کــه انگیزاننــده اش صرفــاً میــل محســوس اســت، آزاد نیســت؛ چــون 
ــد اســیر  ــی خــود باشــند، چنان کــه می توانن ــردۀ تمایل هــای درون ــد ب انســان ها می توانن
نیروهــای خارجــی باشــند. در ایــن نــگاه، آزادی عمــل به معنــی دقیقــش، بایــد از عقــل 
ــد به درســتی آزاد  ــی می توان ــا عمــل عقالن ــی کــه تنه ــن معن ــه باشــد، بدی نشــئت گرفت
تلقــی شــود» (١٣٧۶: ٢٠). امــا در اندیشــۀ اســالمی، آزادی بــا حیــات معقــول نســبتی 
ــات معقــول از  ــد: «حی ــن می کن ــا دقــت علمــی آن  را تبیی ــه جعفــری، ب دارد کــه عالم
ــار  مرحلــۀ رهایــی، شــروع می شــود و از آزادی عبــور می کنــد و در مرحلــۀ واالی اختی
شــکوفا می شــود. محققــان حرفــه ای، غالبــاً میــان ایــن ســه مرحلــه تفاوتــی نمی گذارند؛ 
امــا رهایــی برداشته شــدن قیــد و زنجیــر جســمانی، قــراردادی یــا روانــی اســت؛ آزادی، 
رها بــودن از زنجیــر به اضافــۀ داشــتن توانایــی انتخــاب براســاس اســتقالل و احســاس 
شــخصیت اســت، امــا تعیین کننــدۀ نیکــی و بــدی، عظمــت و پســتی، زشــتی و زیبایــی 
نیســت؛ اختیــار نظــارت و ســلطۀ شــخصیت بــه دو قطــب مثبــت و منفــی عمــل بــرای 
ــار، کســب معقــول  ــر و رشــد اســت. اختی ــه خی ــرداری از آزادی در راه وصــول ب بهره ب
به وســیلۀ فعالیــت عقالنــی اســت» (جعفــری، ١٣۶١: ۴٣). با ایــن توضیح، اصلی ترین 
عامــل گزینــش در فضــای مجــازی، همــان عامــل وصــول بــه ســعادت و حیــات طیبــه 

اســت، مشــروط بــه اینکــه تلقــی درســتی از آن وجــود داشــته باشــد. 
ــه محکمــات او،  بررســی دقیــق اینکــه، آزادی جــزء متشــابهات انســان اســت ن
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نیازمنــد پرداختــن بــه علــت وجــود آزادی اســت؛ ازنظــر گــرام، آزادی دو علــت دارد: 
١. عقــل ٢. مرجحــات یــا تــوان انتخــاب مرجحــات، (گــرام، ١٣٩٣: ١٢٩). البتــه، 
چــون مرجحــات بــر تأمــالت معقــول متمرکــز اســت، آن هــم بــه عقــل بازمی گــردد، 
حتــی اگــر ریشــۀ مرجحــات کشــش های غریــزی باشــد؛ چــون میــان ایــن امیــال هــم 
امــکان برخــورد یــا ناســازگاری وجــود دارد. ایــن عقــل اســت کــه با ســنجش متأمالنه 
از میــان انگیزه هــا گزینــش می کنــد؛ پــس علــت وجــود آزادی و اختیــار همــان عقــل 
اســت. گــرام، بــه عامــل جامعه پذیــری و آمــوزش آن نیــز اشــاره می کنــد و آن  را 
راهــکار مهارکــردن امیــال و تبدیــل آن بــه مرجحــات می دانــد؛ ازنظــر او، ایــن عامــل، 
نه  تنهــا نافــی آزادی نیســت؛ بلکــه منســجم کننده هــم هســت (همــان :١٣١و١٣٣). 
یکــی از تجلیــات آزادی در فضــای مجــازی، اینکــه دسترســی بــه اطالعــات را بــرای 
ــرای تمــام  ــد داده را ب ــر از آن، امــکان مشــارکت در تولی ــد و فرات همــه میســر می کن
ــاً  ــه لزوم ــم می ســازد ک ــد و ســطوحی از دموکراســی را فراه ــا می نمای ــران مهی کارب
مقبــول و موجــه نیســت. گــرام، ایــن نــوع آزادی را افسارگســیختگی می دانــد و 
می گویــد:  «اینترنــت به عنــوان هرج ومــرج بــر دو فــرض مبتنــی اســت: ١. اینترنــت 
ــان نامحــدود اطالعــات اســت و دانایــی، توانایــی اســت؛ ٢. آزادی جزئــی از  جری
تمنیــات ذاتــی اســت کــه انســان همــواره در جســت وجوی بی امــان آن بــوده اســت. 
تنهــا بــا ایــن دو فــرض اســت کــه می تــوان گفــت توانایــی وب گــردی بــا هیچ چیــز 
افسارگســیختگی  یــا  آزادی  به ســوی  انســان ها  شــخصی  تمایــل  جــز  دیگــری 

ــان :١٢٠ و ١٢١ ). ــر نیســت» (هم تبیین پذی
پــس آزادی فضــای مجــازی بــا تغییر صــورت دادن بــه اختیــار ‑ کــه در آن، 
رجــوع  از  مصداقــی   ‑ می شــود  دیــده  عقــل ورزی  از  عمیق تــری  درجه هــای 

متشــابهات بــه محکمــات اســت. 
بایسته های فضای مجازی

بااینکــه ورود همه جانبــه بــه عرصــۀ فضــای مجــازی، بایســته های بســیاری بــرای آن 
تعییــن می کنــد؛ توجــه ویــژۀ پژوهشــگر، بــه مســئلۀ خــاص خــود و لــزوم جهت دهــی 

پژوهشــی ســبب شــد بــه دو مطلــب مهــم در ایــن بخــش پرداختــه شــود:
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• درک خدای همه جا حاضر 

تبییــن و توســعۀ فلســفۀ اطالعــات در ســنت فلســفۀ تحلیلــی درکــی از جهــان ارائــه 
می دهــد کــه در آن، انســان نقــش معنی بخشــی به عهــده دارد و بــا ایــن رویکــرد، نــه 
معنــاداری را به شــدتِ پوزیتیوســیت های منطقــی رد می کنــد؛ و نــه ماننــد معتقــدان 
بــه ســنت های الهــی، بــرای تبییــن امــور بــه منبــع متافیزیکــی متکــی می شــود؛ 
بلکــه، شــعور انســانی را وافــی بــه مقصــود می دانــد. فلوریــدی١ می گویــد: «فلســفۀ 
تحلیلــی در حــوزۀ فلســفۀ اطالعــات بــر وجــود معنــی، بــدون کمک گرفتــن از منبــع 
ــی،١٣٩۶: ٨۵).  ــل از عامل ــد دارد»، (نق ــان تأکی ــالش انس ــاً ت ــی و صرف متافیزیک
ــا همــۀ لواحــق و تفصیــالت آن، درحقیقــت ناشــی از فقــدان  ــا ایــن رویکــرد، ب ام
ــی خدا»ســت.  ــه گــزارۀ «حضــور همه جای ــاور نظــری‑ ب ــه فقــط ب ــی ‑ن ــاور قلب ب
فضــای مجــازی جــزء جهــان امــکان اســت و فضایــی خــارج از حیطــۀ قــدرت، علــم 
و ارادۀ الهــی نیســت، بلکــه جزئــی از هســتی اســت کــه تاحــدودی رمزگشــایی شــده 
ــه همــان شــکل کــه در فضــای غیرمجــازی حضــور خــدا، انســان را  اســت؛ پــس ب
مکلــف می کنــد، در فضــای مجــازی نیــز تکلیــف از انســان ســاقط نمی شــود. بــاور 
ــه  ــی اســت؛ بلک ــای دین ــر از چارچوب ه ــری فرات ــدا، ام ــی خ ــه حضــور همه جای ب
امــری اســت کــه بــا پذیــرش عقالنیــت و معنویــت به شــکل طبیعــی پذیرفتــه می شــود 
و اینکــه بــه دیــن خاصــی قائــل باشــیم یــا نــه، مســئلۀ ثانــوی اســت. برایــان آرتــور، 
از رابــرت پیرســیگ، نقــل می کنــد: «بــودا، پــروردگار به همــان انــدازه کــه در ســتیغ 
کوه هــا یــا برگ هــای گل جــا دارد، در مدارهــای یــک رایانــۀ دیجیتــال یــا دنده هــای 

یــک چــرخ نیــز آرام جــا گرفتــه اســت» (آرتــور، ١٣٩۴: ٢۶٩). 
ادراکِ «حضور  دینی،  تربیت  است که  این  بر  پژوهش،  این  در  مؤلف  تأکید  اما 
همه جایی خدا» را سهل می کند و برداشتی منطقی و منسجم، براساس هستی شناسی انسان 
ارائه می دهد. افزون براین، با نگاه هستی شناسانه به شکلی دقیق تر می توان ظهور متافیزیک 
نوین را تفسیر کرد. در مورد آیندۀ متافیزیکی جهان، گرام معتقد است: «آیندۀ فضای سایبری 
نوآوری های متافیزیکی به همراه خواهد داشت» (گرام، ١٣٩٣: ٢١٢). همچنین، هایم 

1. Floridi
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می گوید: «فضای سایبر، همراه محیط های مجازی و جهان های وانموده اش، آزمایشگاهی 
متافیزیکی و ابزاری برای آزمودن معنی ما از واقعیت است» (هایم، ١٣٩٠: ١۵۵). بااینکه 
این رویکرد پیش بینی های جالبی برای آیندۀ جهان دارد، اما کنار این برداشت مهم ‑که 
مفاهیم متافیزیکی ازبین نمی رود؛ بلکه انسان در ورود به آنها تغییر موضع می دهد ‑ باز هم 
نارسایی بنیادی وجود دارد؛ یعنی از پیش فرِض موضع مقابل غفلت شده است و اینکه 
«رد متافیزیک، مساوی با رد خداست». فلوریدی (٢٠٠٣: ۴۶١)، با تعبیر «کشتن خدا» 
از آن نام می برد و آن  را جنایت متافیزیکی فلسفۀ معاصر می داند. در جهان معاصر، انسان از 
توحید ربوبی غفلت نموده و توحید افعالی را انکار می کند؛ گرچه منکران متافیزیک، قائل به 
این بودند که مفاهیم متافیزیکی، عیناً همان مفاهیم دینی نیست؛ از انکار متافیزیک به معنی 
دقیق کلمه رد و حذف خدا مدنظر بود، زیرا مفاهیم متافیزیکی، دیگر مثل جوهر، حرکت، 
زمان و مانند آن، صرفاً تغییر نام داد و زاویۀ نگریستن به آنها تغییر کرد و به لحاظ وجودی 
نفی نشد. اما این مفهوم خدا بود که به لحاظ وجودی نفی گردید. به عبارت دیگر، معرفت 
انسانی که زندگی شبکه ای را مدیریت می کند، مخالف بنیادگرایی است؛ منطق شبکه سازی، 
شبکه و نهاد را مقابل هم قرار می دهد.  دین داری و خدا نوعی بنیاد  است که باید در تقابل 

با زیست شبکه ای کنار رود. 
پــس الزم اســت در هــر پژوهشــی درخصــوص فضاهای مجــازی و غیرمجازی ‑ 
کــه ســاختمان معرفتــی انســان را شــکل می دهــد ‑ نخســت خــدا در جــای خــود قــرار 
گیــرد و آنجــا «همــه جاســت»؛ همچنیــن ظرفیــت نهــادی و شــبکه ای دیــن، به درســتی 
تبییــن شــود. ایــن تالشــی معرفتــی اســت کــه انســان معاصــر بایــد انجــام دهــد، نــه 

تــالش وجــودی؛ چــون معرفــت در اختیــار مــا و وجــود خــارج از اختیــار ماســت. 
• اخالق نظارتی در فضای اطالعاتی 

فهــم کامــل عقالنیــت و معنویــت، بــه وجــود اخــالق نظارتی حکــم می کند. ایــن حکم، 
در تمــام زمان هــا و مکان هــا جــاری اســت و فضــای اطالعاتــی مســتثنی از آن نیســت. 

اخــالق ورزی در ایــن فضــا را در دو ســطح می تــوان مطــرح کــرد:
١. سطح عینی و محسوس

٢. سطح متافیزیکی 
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در ســطح عینــی ‑ کــه عمــوم مخاطبــان قابــل  درک اســت ‑ در بســتری وســیع، 
ــا آداب اجتماعــی متکــی  ــه وجــدان فــردی ی امــا غیرعمیــق نظــارت از نوعــی کــه ب
ــرد. اخــالق نظارتــی، بیانگــر  ــاری، صــورت می گی ــاً قانونــی و اجب ــه صرف اســت، ن
ــه معیشــت  درک و فهــم متعــارف انســانی در ُبعــد فــردی و اجتماعــی اســت کــه ب
انســان نظــم می دهــد و دارای درجاتــی از عقــل معــاش اســت؛ امــا توجــه متمرکــز 
نــدارد بــر عقــل معــاد و نقشــی کــه به عنــوان پشــتوانۀ نظــری و عملــی عقــل معــاش 
دارد؛ هرچنــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه در مغایــرت با آن اســت؛ بلکه دارای ســطحی 

عینــی، محســوس و ظاهــری از واقعیــت چندبعــدی هســتی اســت. 
سطح متافیزیکی، دربردارندۀ سطح عینی و یک مرتبه باالتر از آن است. در این سطح، 
به جد، بر اخالق فردی و اجتماعی توجه می شود؛ با این رویکرد که تمام مبادی و مبانی 
اخالقی منبعث از منبعی است که آن منبع، انسان را در حقیقت کاملش درنظر می گیرد و 
سعادتمندی او را در نظر به جایگاه او در کل هستی تعریف می کند. اخالق نظارتی در فضای 

اطالعاتی، با توجه به این رویکرد، چند شاخصۀ مهم و متمایز دارد: 
١. مختص به تمام زمان ها و مکان هاست؛

٢. مخاطــب آن، انســانی اســت کــه قابلیــت عــروج بــه اعلــی علییــن و ســقوط بــه 
اسفل الســافلین را دارد؛

٣. بــر ایــن فــرض بنیــادی اســتوار اســت کــه انســان، قابلیــت ارتقــای روانــی و تجلی 
ــوات  ــواع جل ــوه ای از ان ــف دارد و زیســت در فضــای مجــازی، جل در ســطوح مختل

وجــودی انســان اســت و مســحور آن شــدن، فقــط به دلیــل اکتشــاف تــازۀ آن اســت.
ــه  ــد و معتقــد اســت رویکــرد ب ــز از اخــالق نظارتــی بحــث می کن فلوریــدی نی
فلســفۀ اطالعــات، اگــر از چشــم انداز تفســیری یــا آســتانه ای مالحظــه شــود، به معنی 
ــی،  ــد: «اخــالق اطالعات ــون می گوی ــا چ ــی اســت؛ ام ــی متافیزیک ــرش دیدگاه پذی
تکامــل اخالقیــات محیطــی اســت و اصــل اساســی آن، ایــن اســت کــه چیــزی وجــود 
دارد کــه مهم تــر از حیــات اســت و آن فهمیده شــدن ازنظــر اطالعاتــی اســت» 
(فلوریــدی، بــه نقــل از عاملــی، ١٣٩۶: ٨۵) به نظــر می رســد دیــدگاه او بیشــتر ناظــر 
بــه ســطح عینــی از اخــالق ورزی اســت، تــا ســطح متافیزیکــی بــه معنایــی کــه آمــد.



  تربیت دینی در فضای مجازی| ١٩

تناظر مفاهیم در فضای مجازی، تربیت دینی و تحلیل آن
• متن محوری

 بــا توجــه بــه خصایــص متــون وب ‑کــه عبــارت اســت از: برخــورداری از ویژگــی 
بینامتنیــت، محــو تمایــز خواننــده و نویســنده، چندرســانه ای، جهانــی، گــذرا، 
ریزوماتیــک، غیرخطــی، افقــی، ســیال، شــکننده، حرکــت خودجــوش، ملکولــی و 

ــن اســت: ــوری چنی ــل متن مح ــق ‑ تحلی ــاختارهای عمی ــف س مخال
ــا  ــا متــن دارد کــه هرکــدام ب ــوع مواجهــه ب ــگاه متربــی، ســه ن ١. انســان در جای

طــرح یــک پرســش همــراه اســت:  
٢. متن   گزینی: گزینش، کار چه کسی است؛ کاربر یا رویه ها؟ 

٣. فهــم متــن: کاربــر چگونــه متــن را می فهمــد؟ براســاس دانــش و دریافــت خــود یا 
آن گونــه کــه متــن، از ســوی ســازنده، بــرای فهمیــدن به گونۀ خاص ســاخته شــده اســت؟ 
بازنمایــی متــن: کاربــر چنان کــه متــن را می فهمــد، آن  را بازنمایــی می کنــد. 

پــس، ایــن مرحلــه، بــه مرحلــه قبــل وابســته اســت. 
ــری و  ــازی، تصمیم گی ــی، دلیل س ــی، بررس ــل خوداندیش ــن مراح ــول ای   در ط
انتخــاب جریــان دارد؛ امــا بایــد دانســت آیــا ایــن امــور، افعــال آگاهانــه کاربــر اســت 

گاهانــه؟ همچنیــن میــزان اختیــار و توجــه کاربــر چقــدر اســت؟  یــا ناآ
گزینــش، فهــم و بازنمایــی، وابســته بــه بــود یــا نبــود دو عامــل «معیــار» و 

«وضــوح بخــش» اســت:
اگــر وجــود داشــته باشــد، عمــل گزینــش را کاربــر انجــام می دهــد و اگــر نباشــد، 

رویه هــا گزینــش خواهــد کــرد. 
اگــر وجــود داشــته باشــد، فهــم متــن از ســوی کاربــر خواهــد بــود و اگــر نباشــد، 

خالــق متــن، مدیریــت فهــم خواننــده را بــر عهــده خواهــد گرفــت.
اگــر فهــم درســت صــورت گیــرد، بازنمایــی، بیانگــر واقعیــت خواهــد بــود و اگــر 

فهــم صائــب نباشــد، بازنمایــی، غیرواقعــی خواهد شــد.
  بــا توجــه بــه آنچــه آمــد، به منظــور راه کار بــرای مواجهــۀ متن محــوری در 

ــزود: ــد اف ــی، بای ــت دین ــازی و تربی ــای مج فض
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بایــد هــدف تربیــت را شــناخت و متنــی را گزینــش، فهــم و بازنمایــی کــرد کــه 
در راســتای هــدف باشــد. در تربیــت دینــی بــر «عقالنیــت» به عنــوان «معیــار» و بــر 
ــن دو  ــد دارای ای ــم بای ــد می شــود و متعل ــه «وضوح بخــش» تأکی «معنویــت» به مثاب
توانمنــدی باشــد تــا رونــد تربیــت فعاالنــه باشــد نــه منفعالنــه. ایــن دو عامــل، مانــع 
پیشــروی بیش ازحــد رویه هــا می شــود، حتــی اگــر آن رویــه خــود دیــن باشــد. ایــن 

ــه فجــور و تقــوا به دســت آورد.  ــۀ مربــوط ب مطلــب را می تــوان از آی
مخالفــت بــا ســاختارهای عمیــق، تهدیــد متن محــوری بــرای تربیــت دینــی 
ــۀ  ــه غلب ــد، برخاســته از ذات فضــای مجــازی نیســت، بلک ــن تهدی ــرا ای نیســت؛ زی
رویه هــا، ایــن ویژگــی را بــه آن الحــاق کــرده اســت. متن محــوری فضــای مجــازی، در 
ماهیــت خــود ناســازگاری بــا ســاختارهای عمیــق نــدارد؛ چنان کــه توســعۀ شــبکه های 
مجــازی از ســوی نهادهــای دینــی یــا انجمن هــای مردمــی، در عمــل نشــان داد، نشــر و 
انتقــال ســالم محتــوای دینــی در فضــای مجــازی ممکن اســت؛ بــدون اینکه بــه ویژگی 
متن محــوری آن لطمــه ای وارد شــود یــا ایــن ویژگــی مانعــی بــرای انتقــال محتــوا گــردد.

• زیست شبکه ای

زیســت در شــبکه، فرصت هایــی بــرای تعامــل اجتماعــی ایجــاد می کنــد و ارضاکننــدۀ 
روح زندگــی جمعــی اســت. در دیــن اســالم نیــز بــه زندگــی بــا جماعت ســفارش شــده 
اســت. چــون زیســت در شــبکه، فقــط امتــداد حیــات انســان و جلــوه ای تــازه از زندگــی 
رو بــه تکامــل بشــر اســت، انســان در مواجهــه بــا ایــن شــیوۀ زیســتن، عناصــر ذاتــی و 
ماهــوی خــود را در تغییــر و تحــول نمی بینــد؛ بلکــه انســان، همــان انســان اســت. از 
ســوی دیگــر، تربیــت دینــی از یــک منظــر، اهــداف، اصــول، مبانــی و روش هایــی دارد 
کــه وجهــه بیرونــی آن  را مقبــول می کنــد (آفاقــی) و از منظــر دیگــر، بــه خودســازی و 
ــه ســاحت های  تکامــل درونــی فــرد کمــک می کنــد (انفســی)؛ پــس نــگاه جامعــی ب
وجودی انســان دارد. چون زیســت در شــبکه، نباید فرصت خودســازی، خوداندیشــی 

و تفکــر انفســی را از مــا بگیــرد، بــرای کنتــرل ایــن محدودیــت بایــد:
١. استفاده از فضای مجازی، زمان مند و مکان مند شود؛

٢. در طول روز فرصتی برای خلوت با خود اختصاص یابد؛
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٣. توجــه بــه عالــم آفــاق و انفــس، بــرای تقویــت نظــارت درونــی وجود داشــته باشــد 
(شــایان ذکــر اســت بــا قطع نظــر از غایــت و علــت حقیقــی نظــارت درونــی، ایــن نــوع 
نظــارت بــا آنچــه پراگماتیســت هایی چــون دیویــی، درنظــر دارنــد، هم ســو خواهــد بــود).

• توده محوری

فضــای مجــازی، نیازمنــد هدایــت و کنتــرل درونــی و بیرونــی اســت. تربیــت درونــی، 
بیــش از هرچیــز، نظــارت درونــی را تقویــت می کند تــا در محیط غیریکپارچــۀ مجازی، 
الزام هــای درونــی ‑ کــه عقالنیــت و معنویــت، هدایــت می کنــد‑ عمــل تشــخیص را 
به عهــده گیــرد. توده محــوریِ فضــای مجــازی، امــکان فعالیــت همــۀ ســطوح جامعــه را 
در تمــام مســائل فراهــم می کنــد (و ایــن به خــودی خــود نیز نوعی رشــد در الیۀ ســطحی 
ــل ماهیــت آن، گزینــش درســت از نادرســت را  ــا به دلی ــد)؛ ام ــه به حســاب می آی جامع
به عهــدۀ گمــان می نهــد، نــه عقــل ســلیم و ایــن، ریشــۀ بیشــتر مشــکالت ایجادشــده از 
ســوی توده محــوری اســت. تربیــت دینــی، بــا تأکیــد بــر عقالنیــت، راه را بــر درک و 
گزینــش غیرمســتدل و مســتند می بنــدد. بــه عبــارت دیگــر، مجهزشــدن بــه عقالنیــت، 
بــرای کاربــر فضــای مجــازی و درک هــدف دار بــودن زندگــی ‑ کــه در ســایۀ ترکیــب 
عقالنیــت و معنویــت حاصــل می شــود ‑ راه عبــور از چالش هایــی اســت کــه ویژگــی 

توده محــوری در فضــای مجــازی را به همــراه دارد. درنتیجــه کاربــر بایــد: 
ــگاه  ــه ارزش هــا و جای ــه فضــای مجــازی، خــود را بشناســد و ب ــل از ورود ب قب

خــود واقــف شــود.
در محیــط متکثــر مجــازی بتوانــد آرمــان خویــش را دنبــال کنــد. حتــی اگــر در 
ــای  ــد به ج ــت، دســت کم می توان ــود نیس ــانی خ ــی از درک ارزش انس ــطح باالی س

ــه هم بســتگی عرفــی تــن دهــد. ــه، ب تبعیــت کورکوران
١. از انتشار متون بدون سند اجتناب کند.

٢. در اموری فعالیت کند که در حیطۀ تخصص اوست.
٣. استفاده از فضای مجازی را زمان مند ومکان مند کند.

۴. با پرورش روحیۀ خالقیت، روحیۀ مصرف گرایی را کاهش دهد.
۵. مرزشکنی و همسان شدگی.
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ــر در  ــت براب ــر موقعی ــت ب ــه همسان شــدگی، دالل ــی، تاجایی ک ــت دین   در تربی
ــد  ــر همسان شــدگی تأکی ــوی تربیــت دارد، ب ــادی و معن ــات م برخــورداری از امکان
می شــود؛ امــا در تربیــت دینــی، عدالــت بــه معنــی تســاوی نیســت. در تربیــت دینــی، 
ــی و  ــه عقالن ــور ب ــیم ام ــه اســت: ١. تقس ــوان اصــل  پذیرفت ــم به عن ــب مه دو مطل
وهمانــی، یــا حــق و باطــل ٢. انســان به دلیــل برخــورداری از عقــل و تعالی جویــی، 
هرگــز بــا حیــوان (کــه نــوع ســافل اســت یــا ماشــین، کــه مخلــوق موجــود ممکــن 

ــرد. ــرار نمی گی ــه قیــاس ق اســت) در مرتب
داستان گویی نمادی و کشف ناشناخته ها

تمایــل انســان بــه امــور جالــب و محــرک، انکارشــدنی نیســت؛ امــا ایــن میــل، 
هدایت پذیــر اســت. گرچــه فضای مجــازی با تکثر، تنوع صــوری و محتوایی، همچنین 
هنجارشــکنی در بــاب ســنت ها، ایــن میــل را ارضــا می کنــد. امــا درصورتی کــه تربیــت 
دینــی، در بســتر فضــای مجــازی ورود یابــد، ایــن تمایــل از دو راه جهــت پیــدا می کنــد:

 ١. عرضۀ تمایل ها به معیار عقالنیت، معنویت و سپس گزینش از میان آنها. 
٢. ارائۀ  جایگزین مناســب؛ ادراک های عرفانی و شــهودی، پاســخ دهندۀ میل انســان 

بــه درک لذایــذ اســت و تربیــت دینی را از احتمال مبتالشــدن بــه یکنواختی می رهاند. 

توصیه ها و راه کارها
پرداختــن بــه ماهیــت تربیــت دینــی و ماهیــت فضــای مجــازی، در کنــار فرهنــگ و 
ویژگی هــای آن، بســتری بــرای ایــن پژوهــش فراهــم کــرد تــا محقــق بتوانــد بــه مســائل 
ــان عناصــر پژوهــش  ــردازد. پــس مناســبت می ــی، در فضــای مجــازی بپ تربیــت دین
ــن  ــدون پرداخت ــد ب ــر می رس ــد. به نظ ــه ش ــا آن، راه کار ارائ ــد و متناســب ب ــن ش تبیی
ــردی در حــوزۀ  ــا مســائل کارب ــوان ب ــا را دارد) نمی ت ــور نظــری (کــه حکــم مبن ــه ام ب
تربیــت، به درســتی مواجــه شــد. در ایــن پژوهــش، پــس از بهره گیــری از چنــد 
ــا  ــد ت ــات پژوهــش اســت)، محقــق تــالش می کن ــم (کــه در حکــم ادبی ــوم مه مفه
نقــش هرکــدام از آن مبانــی را در ترســیم کارآمــدی تربیــت دینــی مطلــوب در فضــای 
مجــازی نشــان دهــد. بدیــن منظــور، توجــه فعــاالن حــوزۀ تربیتــی را بــه برخــورداری 
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از چنــد مهــارت نظــری مهــم جلــب می کنــد: نخســت، نقــش تعریــف عقــل، دیــن 
و علــم در تحقــق تربیــت دینــی مطلــوب اســت؛ مهــارت دیگــر، شــناخت واقعــی و 
مجــاز بــا لحــاظ واجــد یــا فاقــد اثــر بــودن اســت؛ مهــارت ســوم، درک ایــن مطلــب 
مهــم و بدیــع اســت کــه ماهیــت واقعیــت مجــازی، امتــداد وجــودی انســان اســت، 
نــه خــروج و عــدول از عالــم واقعــی؛ پــس قوانیــن عالــم واقعــی در فضــای مجــازی 
نیــز ســاری و جــاری اســت. مهــارت چهــارم، آشــنایی، تشــخیص و کاربــرد قاعــدۀ 
رجــوع متشــابهات بــه محکمــات اســت (کــه بــرای مواجهــۀ ســالم بــا محتــوای فضای 
مجــازی) بســیار راه گشاســت. همچنیــن، ازنظــر محقق، فضــای مجازی بایســته هایی 
ــی در  ــت اخــالق نظارت ــا حاضــر و رعای ــن آن، درک خــدای همه ج ــه مهم تری دارد ک
فضــای اطالعاتــی اســت. توجــه بــه ایــن بایســته ها، در حــوزۀ ارزش شناســِی جریــان 
تربیتــی، راه گشاســت و بــه ابتنــای فراینــد تربیتــی بــر مبنــای نظــام معیــار اســالمی یاری 
می رســاند. نشــان دادن تناظــر مفاهیــم در فضــای مجــازی و تربیــت دینــی و تحلیل آن، 
بخــش دیگــری از تــالش محقــق بــرای اثبــات امــکان تربیــت دینــی در فضــای مجازی 
اســت. درنهایــت، ایــن نتیجــه به دســت آمــد کــه بــرای تحقــق تربیــت دینــی در فضــای 
مجــازی، درک و کاربــرد دو عنصــر عقالنیــت و معنویــت حیاتــی خواهــد بــود و بدون 
ایــن دو عنصــر، تربیــت دینــِی مطلــوب وجــود نخواهــد داشــت. ایــن دو عنصــر (کــه 
یکــی به عنــوان معیــار و دیگــری به عنــوان وضوح بخــِش ابعــاد نظــری و عملــی تربیــت 
دینــی ایفــای نقــش می کنــد) از کاربــرد نظریــۀ عقالنیــت وحیانــی (کــه نظری هــای 
فلســفی‑کالمی اســت) در نظریــۀ تعلیــم و تربیــت به دســت آمــده  اســت و در تدویــن 

مبانــی نظــری تربیــت رســمی و عمومــی کارآمــد خواهــد بــود.
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