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 چكیده
 محتواهای و مطالب به دسترسی ارتباطی، هایراه افزايش و مجازی فضای گسترش با

 گیریبهره با توانمی عظیم ظرفیت اين از استفاده با. است شده آسان بسیار هنری و علمی
 انواع از يکی. پرداخت دينی هایآموزه مستقیم غیر گسترش و ترويجبه هنری هایقالب از

 ادبیات دارد، بااليی رگذاریتأثی و جذب توانايی مناسب رضهع صورت در که دينی هنرهای
 و دارد نیز شنیداری و لفظی جذابیت محتوايی، غنای بر عالوه ادبی گونه اين ؛است آيینی

 با توانمیچنین ؛ همشود دينی محتواهای به مختلف مخاطبان جذب سبب تواندمی
 یاتادب گیرای و واال یمحتوا مجازی، فضاهای متنوع امکانات از هوشمندانه گیریبهره

 ها،وبالگ و هاسايت که داد قرار مخاطبان اختیار در گستردگی و سهولتبه را آيینی
 عرضه با توانمی که هستند امکاناتیاز جمله  اجتماعی هایشبکه و کاربردی افزارهاینرم

 را مخاطبان و کاربران از مختلفی هایطیف ،هابرنامهدر اين  آيینی ادبیات مختلف انواع
 همت هاآن در دينی هایدانش و مذهبی عواطف تعمیق و ترويجبه و داد قرار تأثیر تحت

 معارف ترويج در آيینی ادبیات هایقابلیت -مسئله همین به پژوهش، اين در. گماشت
 و پرداخته -ادبی نوع اين عرضه برای مجازی فضای امکانات از مندیبهره و دينی

 .است شده ارائه امکانات و هاقابلیت ينا از حداکثری مندیبهره برای پیشنهادهايی
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، ايران قم، ،المصطفی مجازی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان روهگ مدرس. 1

Rezaei67@yahoo.com 

، ايران قم، ،المصطفی مجازی دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه مدرس. 2
rezaei.dill@chmail.ir 

mailto:Rezaei67@yahoo.com
mailto:rezaei.dill@chmail.ir


12  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 مقدمه
 مردم از ایگسترده اقشار با که عمیقی ارتباط و هنری جذابیت دلیلبه آيینی ادبیات
 عدب به توجه بانیز  و دارد کار و سر مردم اعتقادات و باورها باو نیز  کندمی برقرار
 مفاهیم ترويج و موزشآ زمینه در ثرؤم و کارامد ابزاری عنوانبه تواندمی آن هنری

 .شود گرفته کاربه
 شعر، جمله از است؛ آن متنوع هایقالب ادبی، نوع اين قوت نقاطديگر  از

 خودبه را مخاطبان از طیفی تواندمی يک هر که آيینی هایموسیقی و نمايشنامه داستان،
 اينترنتی، هایپايگاه جمله از 1مجازی فضای امکانات و ابزارها روزهام. کند جذب

 را فراگیر و مناسب بستری مجازی اجتماعی هایشبکه و کاربردی افزارهاینرم
 در شده عرضه دينی معارف و محتواها توانمی هاآن طريق از که اندکرده فراهم

 .کرد ارائه تریگسترده مخاطبانبه بیشتر سهولت با را آيینی ادبیات
 از دينی هنرهای گسترده عرضه در مجازی فضای جايگاه و نقش مقالهاين  در
 مستقیم آموزش شیوه دو ابتدا ؛ به اين صورت کهشودمی بررسی آيینی ادبیات جمله

 محتواهای تواندمیکه  ادبیات سپس ؛شودمی اشاره دينی مفاهیم مستقیم غیر و
 سپسو  شده دانسته هنری هایقالب از يکی کند هعرض جذاب شکلیبه را گوناگونی

 قابل امکانات هاقالب اين از يک هر و دارد مختلفی هایقالب که آيینی ادبیات
 قابل جذاب شکلیبه مجازی فضای با تلفیق در که گذارندمی اختیار در توجهی

  است. شده معرفی دينی ادبیات هایشاخه از يکیعنوان ، بههستند ارائه
 نظر مورد محتوای انتقال برای مجازی فضای که متنوعی امکانات بهنیز  ادامه در

 از استفاده برای هايیپیشنهاد با همراه گذارد،می اختیار در ادبی نوع اين طريق از
 .است شده ارائه گیرینتیجه نیز انتها در و آمده هاآن

 
                                                           
1. Cyberspace 
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 دینی مفاهیم آموزشهای شیوه
 :گرفت بهره دينی مسائل ترويج و تبلیغ برایزير  شرو دو از توانمی کلی طوربه

 آموزشی هایکالس و سخنرانی چون هايیقالب در تبلیغ ؛مستقیم روش .1
 است. دينی هایکتاب ترويج و

 مستقیم طوربه هاآن در که ابزارهايی و فضاها از استفاده ،ديگر تعبیربه
 شودمی عرضه مخاطبانبه دينی هایآموزه معارف

 هایقالب و ابزارها از استفاده دينی، مفاهیم آموزش ؛مستقیم غیر روش .2
 . است مخاطبان بر تأثیرگذاری و دينی هایآموزه انتقال برای هنری

 ترويج برای ادبیات و موسیقی فیلم، نمايش، چون ابزارهايی از استفاده
  روند.می شماربه دين آموزش و تبلیغ هایاين نوع روش از دينی هایآموزه

 گیرد؛می قرار هدف مخاطبان منطق و عقل -غالباً  -مستقیم تبلیغ و آموزش رد
 بحثبه آنان با را دينی مباحث يا معارف نويسنده، يا گوينده که شکل اين به

 .کند ترغیب مفاهیم آن پذيرش به را آنان منطقی مباحثی با کوشدمی و گذاردمی
 است؛ مخاطبان حتمالیا منفی گیریموضع مستقیم، آموزش موانع از يکی

 شنیدن از را فرد شخصیتی، و روانی و ذهنی موانع برخی است ممکن که معنا بدين
 عقلی نظر از فرد اگر شود باعث يا سازد دور گیریجبهه و سوگیری بدون پذيرش و
 نتیجه در و زند باز سر هاآن پذيرش از او روان و جان بپذيرد، را مباحث منطقی و

 از ديگری نوع به صورت اين در ؛نگردد تبديل شخص باور به هشدمطرح  مفاهیم
همان  يعنی باشد؛ نیز تأثیرگذار رسايی و جذابیت بر عالوه که نیاز است آموزش

 .دينی مفاهیم آموزش مستقیم غیر روش
 يافته ترويج مستقیم غیر هایشیوه از استفاده با اعتقادات و باورها روش، اين در

 استفاده با دينی احساسات و باورها معارف، شودمی تالش نیيع گردد؛می تعمیق و
 شود. القا مخاطبان به مستقیم غیر طريق از هنری ابزارهای از
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 موسیقی نقاشی، فیلم، و نمايش خوشنويسی، جمله از مختلف هنرهای ،ديگر بیانبه
 .درآيند بیمذه باورهای تعمیق و ترويج و دينی مفاهیم بیان خدمتبه توانندمی ادبیات و

 ترويج و ءالقا يا دينی احساسات انتقال خدمت در هنر ابزار اگربر اين اساس، 
 گیرد.می شکل دينی هنر گیرد، قرار دينی عواطف و معارف
 و آوردمی پديد را دينی هنر دينی محتوای با هنر ابزار ترکیب سخن، ديگر به

 مستقیم غیر تعمیق و جتروي و آموزش همان دينی اهداف برای هنرها از استفاده
 بنابراين:؛ است پژوهش اين در مقصود که است دينی تعالیم و مفاهیم

 جاللی و جمالی جلوه و خیالی صورت با دينی عالم آن در که است هنری دينی، هنر
 هنرهای و نقاشی شعر، قالب در را خیالی صورت اين و شودمی متجلی

 1.بینیممی موسیقی الحان يا تجسمی
  :شودمی تشکیل عنصر دو از هنری اثر هر ين نکته الزم است کهبیان ا

 هاآن از خود اثر آفرينش در هنرمند که هايیتکنیک و ابزارها ؛قالب و ابزار .1
 است. گرفته بهره

 .است کرده خلقهنرمند  که تصويری محتوا؛ .2
 ينید هنر چون تعبیرهايی آمدن پديد موجب که محتواست و ابزار عنصر دو همین ترکیب

 انتقال خدمت در هنر ابزار اگرلذا  ؛شودمی متعهد غیر و متعهد هنر و دينی غیر و
 .گیردمی شکل دينی هنر گیرد، قرار دينی عواطف و معارف ترويج و ءالقا يا دينی احساسات

 دینی ادبیات
 هنری لذت تأمین بر عالوه که است پرکاربرد هنری هایقالب از يکی ادبیات

 :کندمی منتقل وی به را وااليی مفاهیم مخاطب،
 2.هست نیز عاطفی و انگیزخیال که واال اسلوب دارای زيبا، است کالمی ادبیات

                                                           
 .23، ص. 1388 . مددپور،1
 .14 ، ص.1388 عباسی، و فتوحی. 2
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 قالب در عواطف و احساسات انتقال و مفاهیم بیان هنر را ادبیات اگربر اين اساس، 
      دينی هنر به قائل هنرها ديگر به نظر در که گونههمان -بدانیم جمالت و کلمات

 .گفت سخن دينی ادبیات از توانمی نیز ادبیات از گیریبهره با -هستیم دينی غیر و
 لذت بر عالوه مخاطب، روان و خیال و ذهن کردن درگیر با ادبیات

 قرار تأثیر تحت همزمان نیز را او درون و دل و ذهن دهد،می او به که ایشناسیزيبايی
 مفهومی و محتوا با ديگر سوی از و ،دهدمی یقلص را او جان و دل سو يک از يعنی دهد؛می
 دهد. انتقال او به نیز را دينی ایهآموزه و معرفت تواندمی کند،می منتقل او به که

 هنری هایزيبايی از گیریبهره با سو يک از که است هنری ادبیات ،ديگر بیانبه
 مانند -هنری یشگردها و -معنوی و لفظی هایتناسب و کالم موسیقی مانند -خود
يرسازی و خیال صور  سازدمی متأثر را مخاطبان دل و روان -پردازیروايت و تصو

 معارف باشد، برخوردار دارريشه و غنی محتوايی از که صورتی در ،ديگر سوی از و
 تفاوت همان اين و ،نشاندمی مخاطبان ضمیر در طور مستقیمبه را نابی مفاهیم و

 در که چرا هاست؛آن هنری آموزش با معارف قیممست آموزش اساسی و اصلی
 منطق و عقل بر را معارف ابتدا بايد ناگزير، باور به اعتقاد يک تبديل برای مستقیم آموزش

 آن تا نشست انتظار يا تالش به  او خرد پذيرش از بعد و ،کرد عرضه مخاطب
 او جان و درون به و ،کند گذر مخاطب منطق و خرد صافی از اعتقادات و معارف
 شود. تبديل قلبی باور و ايمان به تا کند رسوخ

 ابتدا خود، هایزيبايی جذابیت از استفاده با که است اين هنر در عین حال، هنر
 بدون -برمیان راه اين از استفاده با و دسازمی متأثر را مخاطبان احساسات و عواطف

 .يابدمی هرا آنان دل سرایبه -افراد منطق و خرد اقناع به نیاز
 کرد اشاره محتوا و قالب عنصر دو به توانمی ديگر هنرهای درباره که طورهمان

 توانمی نیز ادبی متون به نظر در کنند،می تعیین را هنر آن غايت يکديگر کنار در که
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 داستان شعر، مانند ادبی مختلف انواع مثال برای پرداخت؛ محتوا و قالب جنبه دو به
  .شودمی عرضه هاآن درون ادبی اثر يک که دارند اشاره هايیصورت و قالب به نمايشنامه، و

 ،حماسی عرفانی، تعلیمی، ادبیات هایگونه از که هنگامی ،ديگر سوی از
 هایقالب در که است محتواهايی به اشاره شود،می برده نام غنايی و نمايشی
 هایقالب با ينید محتواهای اگر حال ؛اندشده عرضه و ريخته ادبی مختلف
 .شودنامیده می دينی ادبیات که گیردمی شکل ادبیاتی شوند، تلفیق ادبی مختلف

 معارف مستقیم آموزش گرتعمیق و مكمل دینی هنر
 مخاطبان بر ثیرگذاریتأ و معارف ترويج در هنر ثیرگذارتأ و مهم جايگاه درباره چهآن

 بلکه باشد؛ سازايمان و باورآفرين تواندمی تنهايیبه هنر که نیست معنا بدين شد، بیان
 ترسهل و ترسريع توانمی هنری هایقالب و هنر ابزار از استفاده با که است اين مقصود

 معارفی ايجاز و اجمالبه و مستقیم غیر شکلبه البته ؛يافت راه مخاطبان روان و جان به
 آن، از پس و پیش نیز و هنری و قیممست غیر آموزش اين کنار در و داد انتقال آنان به نیز را
 گذاشت. بحثبه آنان با روشنی و تفصیلبه را باورها و اعتقادات مستقیم هایروش با

 دينی معارف ترويج و آموزش مستقیم غیر و مستقیم هایروش سخن، ديگر به
يت و مکمل و ملزوم و الزم  ديگری جای يکهیچ و ،يکديگرند کننده تعمیق و تقو

     سخنرانی مانند مستقیم هایروش سو يک از که چرا بگیرد؛ نبايد و تواندنمی را
        هستند دين عیان و روشن بیان تفصیلی هایشیوه ،معارف آموزش جلسات و
 گذاردمی باز خرافه و فهمیکج و جهل جايگزينی برای را راه هاآن به توجهیکم و
      مخاطبان بر تأثیرگذاری برای ينید هنر هایظرفیت از غفلت ديگر، سوی از و
 تا گذاردمی خالی دينی ضد و غیر هنرهای برای را میدان آن، از نگرفتن بهره و

 هاانسان هک شناسیزيبايی نیازهای و عطشبه -سهولتبه  هماوردی، بدون بتوانند
 شیطانی یگاه و وحیانی غیر هایآموزه هنر، ظرفیت از استفاده با و دهند پاسخ
 .کنند القا و عرضه مخاطبان را خود
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 دینی ادبیات آیینی ذیل ادبیات
 ها،ارزش رسوم، آداب، بیانبه که است دينی ادبیات هایگونه از يکی آيینی ادبیات

 .پردازدمی دين اين بزرگان ستايش و مدح و اسالمی رويدادهای
 محتوايی و معنايی جهت از که شودمی گفته متعهدانه شعر از ایگونهبه آيینی شعر

 اسالم تاريخ و واليت و عترت فرهنگ وحیانی، هایآموزه از و دارد  دينی صبغه
 به توجه دينی، هایچهره ستايش مذهبی، هایمناسبت. گیردمی سرچشمه

 شعر مرکزی هسته در انسانی نفس تهذيب و تزکیه و ملکوتی و قدسی هایمقوله
  1.دارد قرار مذهبی

 معرفی و هاارزش نشر به بسیاری نويسندگان و شاعران -تاکنون -ماسال ظهور آغاز از
 ترويج و ماندگاری در ایويژه نقش و گماشته همت دين اين برجسته هایشخصیت

        است گسترده بسیار فارسی زبان در آيینی شعر دامنه ؛ لذااندداشته دينی مسائل
       2؛دانست يکی فارسی مکتوب شعر با را آيینی شعر قدمت توانمی که جايی تا

 هایدوره در و دارد کمتر ایپیشینه نثر، قالب در دينی مفاهیم هنرمندانه بیان اما
 .است گرفته قرار استقبال و توجه مورد متأخر،

 آیینی ادبیات محتواهای
 مختلف هایقالب آن، گستره که است کلی عنوانی آيینی ادبیات شد، اشاره کهچنان
 کمی هم با مقايسه در -ظاهر در -چند هر که هايیقالب ؛گیردمی بر در را ادبی

 محتوای آن و دارند اشتراک موضوع يک در اما رسند،می نظربه متفاوت و متنوع
 . شودمی ريخته هاقالب آن در که است آيینی

                                                           
 .4، ص. 1391 خاکپور، و اکرمی. 1
 .54، ص. 1379 مجاهدی،. 2
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 :شوندمی معرفی -اجمالبه -مختلف هایقالب اين در ادامه،
 شعر .1

 سوی از و 1بگیريم نظر در ذهن آينه را آن و بدانیم روانی -ذهنی ایدهپدي را زبان اگر
 پیوند راز به گاهآن 2،افتدمی اتفاق زبان در که بدانیم ایحادثه را شعر، ديگر

 ماندگار و عمیق تأثیری چرا که شعر برد؛ پیتوان می روان و زبان و شعر ناگسستنی
 .کندمی رسوخ انديشه در عادی المیک برابر چندين و ،گذاردمی مخاطب جان بر

 موسیقی .2
 ،کنندمی تعريف آن معنای استخراج و زندگی تفسیر را ادب -طور معمولبه -کهجايیآن از
 عناصر درک درشود، می يافت هنرها انواع سايه هاسروده و هانوشته از عظیمی بخش در و

 3.يافت دسترسی زيبا هنرهای و اهزيبايی به موسیقی از استفاده با توانمی ادبیات بارز
 هایجذابیت هم که است آورده پديد را آيینی هنر از ويژه نوعی موسیقی و شعر تلفیق

 . موسیقی است تأثیرگذاری و گیرايیواجد  هم و دارد خود در را کالم جادوی و شعر
           تواشیح ها،خوانیمولودی ها،خوانینوحه قالب در که است همان ترکیب اين

 هایتوانايی آيین، و دينی هنر از ويژه نوع اين ؛شودمی عرضه آيینی و مذهبی سرودهای و
 که چرا دارد؛ آيینی و مذهبی محتواهای به مختلف مخاطبان جذب در فراوانی بالقوه

 ايجاد خاصی گیرايی -ملودی -نواها موسیقی با تلفیق در کلمات آهنگ و موسیقی
 خودبه را مذهبی و دينی محتواهای به مندعالقه غیر مخاطبان حتی تواندمی که کندمی

 مجذوب و متوجه را شانعواطف و احساسات آنان، جان و دل در نفوذ با و کند جذب و جلب
 در شده عرضه آيینی شعرهای در تعمق و تأمل با افراد بعد، مرحله در تا سازد خود

  .شود متأثر و مندبهره هاآن واالی مفاهیم از مذهبی، هایموسیقی اين قالب

                                                           
 .29 ، ص.1380 درزی،. 1
 .3 ، ص.1370 کدکنی، شفیعی. 2
 .3، ص. 1388 روحی، جعفری. 3
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 هایموسیقی اين قالب در شده ارائه اشعار قدر هر بیان اين نکته الزم است که
 ماندگارتر و ترعمیق بهتر، کند، عرضه را واالتری معارف و باشد ترغنی مذهبی

 .باشد مؤثر مخاطبان جان در مذهبی باورهای تعمیق و ترويج در تواندمی
 شماربه موسیقی و ادبیات تالقی محل که آيینی شعر مؤثر هایقالب جمله از 

 و اندوه مفهوم با -معمول -اصطالح و واژه در نوحه چند هر؛ است نوحه ،رودمی
 در دقت اندک با اما است؛ ماتم و عزا مجالس متناسب و دارد معنايی قرابت سوگ
 را آن -معمول طوربه -سراياننوحه برخی شود کهاين مسئله مواجه می هانوحه
  1.اندکرده تلقی حماسه و مرثیه از ایآمیزه

 توجه تشبیه يا مجاز استعاره، کاربرد يا خیال عنصربه شاعر نوحه، در که جاآن از
 زيادی استفاده بالغی عناصر از مخاطبان همراهی دلیلبه نیز و ندارد خاصی

 عرضه صورت در گ،ضرباهن و موسیقی با قالب اين تلفیق دلیلبه و 2،کندنمی
 غیر مخاطبان از ایگسترده طیف استقبال مورد حتی تواندمی گسترده و مناسب
 . گیرد قرار زبانفارسی

 هایقابلیت هم -مرثیه و مولودی از اعم-مذهبی سرودهای تواشیح،بنابراين، 
 مفاهیم و معانیهم  و ،نشینندمی شنونده روان و جان بر که دارند فراوانی موسیقايی

 .کنندمی منتقل خوبیبه را مذهبی

 دینی داستان .3
        ؛ددهمی قرار محور را دين بزرگان زندگی وقايع که است هايیداستان اشاره به

 لمخی دلیلبه و شودمی همراه وقايع و هاشخصیت با مخاطب دينی، هایداستان در
 .گذاردمی خواننده بر عمیقی تأثیر داستان، ذات بودن

                                                           
 .26، ص. 1394آبادی، رکن حسینی. 1
 .49، ص. 1379 آذر،. 2
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 صویریت هنرهای .4
 ایگسترده و ماندگار عمیق، تأثیرات نیز نمايش و فیلم مانند تصويری هنرهای و تصوير

 همت آيینی هاینمايشنامه و فیلم تولید به بیشتر قدر هرلذا  ؛گذارندمی مخاطب بر
 هایآموزه و مفاهیم بینندگان، بصری حافظه از استفاده با توانمی بهتر شود، گماشته

 .داد انتقال اهآن به را دينی

 دینی مفاهیم آموزش در مجازی فضای جایگاه
 انسانی ارتباطات و يافته تریواقعی مفهوم جهانی دهکده مجازی، فضای گسترش با

 با آسانیبه هافاصله دورترين از افراد نحوی که؛ بهاست کرده چشمگیری رشد
 ايجاد را عیاجتما مؤثر هایجريان کنند،می نظر تبادل دارند، تعامل يکديگر

 .گیرندمی ياد و دهندمی ياد و گیرندمی تأثیر و گذارندمی تأثیر کنند،می
 طريق از موجود اطالعاتی منابع انواع توصیف برای توانمی را مجازی فضای

 ديجیتالی و مجازی واقعیت از متفاوتی نوع چرا که اين فضا برد؛ کاربه ایرايانه هایشبکه
 1.شودمی تأمین پیوندهم ایرايانه یهاشبکه توسط که است

 هایتلفن و هارايانه که است امکاناتی مجازی فضای از مقصود ترروشن طوربه
 قرار هاانسان اختیار در -اينترنت از استفاده کنار در -آن مانند ابزارهايی و هوشمند

 متنی و یتصوير صوتی، متنوع امکانات از گیریبهره با افراد که نحویبه د؛دهمی
 .بپردازند گوناگون مسائل يادگیریبه توانندمی مجازی فضای در موجود

 قرار بشر اختیار در که متنوعی هایقابلیت و امکانات با مجازی فضای امروزه
 ساخته تردسترس در و مهیاتر مستقیم آموزش برای هم را شرايط و ابزارها است، داده

 اختیار در ترگسترده شکلیبه هنری ایهقالب در را مستقیم غیر آموزش هم و
 .است داده قرار مخاطبان

                                                           
 .23، ص. 1392زاده،مرشدی. 1
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 حضوربه نیاز بدون اينترنت از استفاده با که مجازی هایدانشگاه گیریشکل
 از يکی آورند،می هم گرد مجازی درس هایکالس در را آنان افراد بیرونی

 طوربه جديد عصر در که است مجازی فضاهای طريق از مستقیم آموزش هایروش
 .است يافته رواج گسترده

 تلگرام مثل اجتماعی هایشبکه و مجازی فضاهای در آموزشی هایگروه تشکیل
 آموزش هایقالب ديگر از نیز هاشبکه اين در افراد برای آموزشی هایدوره برگزاری و

 .است مجازی فضای در مستقیم
 که کسانی ؛دارد ایويژه جايگاه يادگیری، و آموزش فرايند مجازی فضای در

 با و مسافت گرفتن نظر در بدون هستند، خاصی مهارت يا دانش يادگیری خواستار
 برطرف را خود نیاز ونموده  پیدا دسترسی آموزشی منابع به محدوديتی کمترين

 آزاد دسترسی روی بر که کندمی ارائه را رويکردهايی سیستم اينکه ؛ چه اينکنندمی
 ارائه و مکان و زمان محدوديت از يادگیرنده شدن آزاد تعلیمی، هایبرنامه و آموزش به

 محصالن از هايیگروه يا و محصل فرد هر برای استفاده قابل آموزشی هایفرصت
 1.شودمی متمرکز

 هایشبکه ،اينترنتی هایکالس مانند مجازی فضای امکاناتبر اين اساس، 
 که هستند ابزارهايی قبیل اين از وسايلی و همراه تلفن هوشمند هایگوشی ،اجتماعی

 آموزش خدمت در توانندمی اند،استفاده قابل دينی غیر هایآموزش در که طورهمان
 گیرند. قرار هاآن تعمیق و ترويج و دينی باورهای و مفاهیم مستقیم غیر و مستقیم

 اهآن از استفاده با توانمی که هستند ابزارهايی امکانات اين ،ديگر تعبیربه
 مختلف هایطیف به گیرا و متنوع هزينه،کم گسترده، شکلیبه را دينی محتواهای

 .کرد عرضه مخاطبان

                                                           
 .20، ص. 1387 مختاری، و نیاشعبانی. 1
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 دینی مفاهیم مجازی آموزش در آیینی ادبیات نقش
 سمتبه مجازی مخاطب جذب راهکارهای از يکی شد، اشاره اين از پیش که گونههمان
 تنوع دلیلبه که است آيینی بیاتاد عظیم ظرفیت از استفاده اسالمی، معارف و علوم
 .است توجه قابل محتوايی، و ساختاری نظر از هاگونه

 ؛کندمی پیدا تجسم آن در تفکرات و هاانديشه همه که است ایعرصه ادبیات
 انسان گاهی قلمرو، اين در؛ است تفکر جسم ادبیات باشد، ادبیات جان تفکر، اگر

 سخن رمز و اشارات زبانبه -ناچاربه -کند بیان تعبار زبان به تواندنمی را ایواقعه
  1.نیست محسوس که جاآن خصوصبه گويد؛می

 مخاطبانبه را اعتقادی و دينی پیچیده مفاهیم توانمی آيینی ادبیات از استفاده با ،بنابراين
 عاراش مجموعه آيینی ادبیات از منظور ؛ البتهگذاشت تأثیر هاآن روح و ذهن بر و کرد منتقل

 که خارج از بحث است. محتوابی و سخیف اشعار نه است فاخر مذهبی -ادبی متون و

 آیینی ادبیات عرضه برای مجازی هایقالب
 جهانی شبکه مجازی، فضای از مقصود شد، اشاره پیشین هایبخش در کهچنان

بايلی و ایرايانه افزارهاینرم و اينترنت        3متلگرا مانند 2اجتماعی هایشبکه و مو
 .است 4واتساپو 

 هایقالب به توانمی مجازی، فضای امکانات در موجود تنوعبه توجه با
 -عام طوربه -دينی هنرهای انواع توانمی هاآن از گیریبهره با که کرد اشاره مختلفی

 .کرد عرضه مخاطبان به را -خاص طوربه -آيینی ادبیات و

                                                           
 .317، ص. 1388 مددپور،. 1

2. Social Network 

3. Telegram 

4. WhatsApp 
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 شود:شاره میها ادر ادامه به برخی از اين قالب
 وبالگ و سایت .1

 متنوع هایقالب برای متنوع و گوناگون هایوبالگ و هاسايت طراحی با توانمی
 مجزا طوربه يا هم کنار در را آيینی موسیقی و نثر و شعر مختلف انواع آيینی، ادبیات

 . کرد عرضه مخاطبان به
 را فضايی رد،گذامی اختیار در خوب طراحی با سايت يک که مختلفی امکانات

 ادبیات مختلف انواع هوشمندانه بندیطبقه يک با آسانیبه توانمی که کندمی فراهم
 آيینی ادبی نثرهای نیز و فاطمیو  رضوی علوی، عاشورايی، شعرهای جمله از آيینی

 اختیار در دينی -تاريخی وقايع و دين مفاخر موضوع با هايیداستان کنار در را
 .داد قرار مخاطبان

 دارای هايیخوانیمولودی و هامداحی توانمی مختلف هایقالب اين کنار در 
 در نیز را ارزشمند مفاهیم دارای هایتواشیح و مذهبی سرودهای نیز و واال اشعار
 . داد قرار مخاطبان اختیار
 هامولودی و هامداحی اين در که اشعاری متن دادن قرار اختیار دررسد نظر میبه

     هانوحه موسیقايی هایجذابیت از را مخاطبان توجه تواندمی است، دهش خوانده
 بتوانند افراد تا دکن جلب اشعار در شده مطرح معارف سمتبه ها،خوانیمولودی و
 .شوند متأثر و مندبهره بیشتر شده بیان مفاهیم از اشعار، متن در بیشتر تأمل با

 با شده ساخته هایسريال و هافیلم ريافتد پیوند توانمی هنرها اين بر عالوه
          -مختارنامهو  علی امام سريال مانند -تاريخی وقايع و دين بزرگان موضوع

؛ داد قرار هاسايت اين در نیز را -الله رسول محمد مانند -سینمايی هایفیلم و
 تواندمی است، شده منتشر که هافیلم اين از بعضی فیلمنامه دادن قرار اختیار در لذا

 .باشد هامجموعه اين کنندهکامل
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 و کرد بارگذاری سايت اين در را آيینی ادبیات متون و هاکتاب توانمی چنینهم
 هستند، دينی معارف تشنه عمدتاً  که -خارجی مخاطبان برای را هاآن دانلود امکان

 .نمود فراهم -ندارند دسترسی مذهبی متون به اما

 (هااپلیكیشن) کاربردی افزارهاینرم .2
 به دسترسی همراه تلفن هایاپلیکیشن نیز و ایيارانه افزارهاینرم از استفاده

 . است کرده آسان را مختلف محتواهای
 تلفن يا رايانه در آيینی ادبیات کاربردی هایبرنامه نصب با مجازی مخاطب

 هایداستان آيینی، ثرن آيینی، شعر -محتوايی جداگانه هایبندیدسته به خود همراه
 -آيینی موسیقی ی ودين هایسريال و فیلم مذهبی، هاینمايشنامه و فیلمنامه دينی،

 .شودمی تقسیم جداگانه هایبخش به محتوا هر، که کندمی پیدا دسترسی
 با يا شود تقسیم معاصر و کالسیک به تواندمی آيینی نثر يا شعر عنوان مثال؛به
 داستان گروه چنینهم ؛گردد تفکیک هامتن ديگر از نويسنده يا شاعر نام به توجه
 صوتی کتاب و رمان بلند، داستان کوتاه، داستان مانند هايیبخش تواندمی دينی

 هایزيرمجموعه دارای و تفکیک قابل نیز آيینی ادب محتواهای ساير .باشد داشته
 .ها خارج از اهداف اين پژوهش استبیان آن که است بسیاری

 اجتماعی هایشبكه امكانات .3
 نهايت وسیله اين از توانمی همراه، تلفنبه آسان دسترسی و مهم جايگاهبه توجه با

 ادبیات گوناگون انواع هاتلگرامی و ربات هایکانال يا گروه ايجاد با و ،برد را بهره
 .داد قرار دسترس در و معرفی مخاطببه را آيینی

 صوتی هایکتاب .4
 صورتبه را نثر و داستان شعر، جمله از آيینی ادبیات مختلف اهایمحتو توانمی 

 کاربری بیشتر، جذابیت بر عالوه که داد قرار مخاطبان اختیار در صوتی کتاب
 .دارند نیز تریآسان
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 فارسی زبان آموزش مجازی هایدوره در آیینی ادبیات درسی واحد .5
 واحد يک توانمی حتی که استجآن تا دينی مفاهیم آموزش در آيینی ادبیات ظرفیت
 را مخاطبین و ،گنجاند فارسی زبان مجازی آموزش هایبرنامه در نام همینبه درسی

 .کرد آشنا مذهبی مفاهیم و ادبی مهم گونه اين با ترگسترده و دقیق شکلبه

 گیرینتیجه
 آموزش در ؛است پذيرامکان مستقیم غیر و مستقیم روش دو با دينی مفاهیم آموزش

      مخاطببه مختلف هنرهای از استفاده به اعتقادات و باورها مستقیم، غیر
 . يابدمی انتقال

 با ؛است مذهبی عقايد تعمیق و ترويج در مؤثر و رايج هنرهای از يکی ادبیات،
 هنری و مستقیم غیر شکلبه را مذهبی مفاهیم توانمی آيینی ادبیات از استفاده
 هایقالب در اگر که دارد متنوعی محتوايی هایگونه ادبی نوع اين ؛داد آموزش
 . شودمی تبديل پرکاربرد و مستقل دينی هنر يک به گردد، ارائه مجازی

 هاینمايشنامه و فیلم موسیقی، داستان، شعر، هایمايهدرون تلفیق بااز طرف ديگر، 
 اجتماعی یهاشبکه و صوتی کتاب اپلیکیشن، افزار،نرم سايت، هایقالب در آيینی

 -پیش از بیش -را دينی مفاهیم و نمود جذب شماریبی مجازی مخاطبان توانمی
 .کرد تعمیق مخاطبان روان و جان در و داد گسترش جهان سراسر در
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