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داللت های روندهای آینده اینترنت 

در سیاست های تبلیغ دین در فضای مجازی

چکیده
اینترنت، فضای مجازی و زندگی در عصر ارتباطات و اطالعات عرصه هایی هستند که آمیخته با تحوالت 
سریع، گسترده، عمیق و انفجاری هستند. در این فضا بدون نگاه به آینده و تحوالت آن، اتخاذ راهبرد صحیح 
امکان پذیر نیست. فضای مجازی با توجه به روند تحوالتی مانند رشد قابلیت هوش مصنوعی، شخصی شدن 
هرچه بیشتر محتوا، رشد کالن داده ها، ظهور چت بات  ها)نرم افزارهای تحت پیام رسان ها(، اهمیت روزافزون تجربه 
کاربری، دغدغه اثرگذار حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت ملی کشورها، آینده ای متفاوت را در پیش دارد. 
اینترنت اشیاء در آینده ماهیتی متفاوت از اینترنت را به نمایش می گذارد و به همراه فناوری های واقعیت افزوده، 
زندگی واقعی را به زندگی مجازی پیوند زده و آن ها را در هم می آمیزد. همه این تحوالت نشانه هایی برای 
تحولی عظیم در »عصر همگرایی ها« است. در این فضا برای تبلیغ دین در فضای مجازی، راهبرِد پیام رسانی 
دینی کفایت نمی کند و اتخاذ راهبرد »ساخت فضای زیست دینی در دنیای دیجیتالی« الزم است؛ راهبردی که 
در آن تولیدکنندگی ابزار اهمیت دارد، و نه صرفا پیام رسانی؛ و همه ابعاد زندگی در آن دخالت دارد و نه صرفا 

بُعد ارتباطات انسانی.
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1. مقدمه

تحوالت فناوری های اطالعات و ارتباطات مهمترین تحوالت قرن اخیر است که فضای کلی 

جهانی را تغییر داده است و دنیایی جدید را رقم زده است. قرن بیستم با اختراع ابزارهای فنی 

ارتباطی و رسانه های الکترونیکی، انقالب ارتباطات و عصر اطالعات را رقم زد. رسانه های مولود این 

قرن همچون؛ تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت، ابعاد گوناگونی از زندگی اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بشر را تحت تأثیر قرار داده اند و به دلیل نقش و عملکرد تعیین کننده 

آنها در جوامع قرن بیستم، این قرن »عصر اطالعات«، »عصر الکترونیک«، »عصر انقالب ارتباطات« 

یا »انقالب اطالعات« نامیده شده است. به دیگر سخن، جهان در قرن بیستم، با رشد فزاینده 

ابزارهای انتقال اطالعات، تبادل اخبار، افکار و اندیشه ها، روبرو بوده است.

با این حال تغییرات ناشی از تحوالت ارتباطی در یک روند ثابت باقی نمانده است و هر روز 

با ظهور فناوری های ارتباطی جدید و با نوآوری های انقالب گر، تعادل قبلی که هنوز استقرار هم 

نیافته است، بر هم می خورد و فضایی جدید به وجود می آید. با رصد تحوالت این عرصه در میابیم 

که گویا در لبه یک تحول عظیم قرار گرفته ایم؛ تحولی که همچون موجی سهمگین قواعد موج 

قبلی را برهم می زند و قواعدی جدید را تعریف می کند. 

تغییرات فناوری های ارتباطی می تواند تأثیرات متعدد در حوزه های مختلف برجای گذارد. 

شناخت تحوالت قواعد حاکم بر فضا، از وظایفی است که در زمره فعالیت های »محیط شناسی 

راهبردی« پیگیری می شود. برای دستیابی به تصمیمی بهتر، شناسایی محیط راهبردی فعالیت، 

الزم و ضروری است. حرکت بدون شناخت کافی از محیط و ارزیابی صحیح از آینده تحوالت آن، 

همچون رانندگی در شبی تاریک بدون داشتن دیدی کافی از مسیر پیش رو است. حرکت در 

مسیر صحیح، مستلزم آن است که با نگاه به آینده، افق پیش رو تبیین و راهبرد مناسب با آن 

اخذ گردد. مسأله پیش روی این مطالعه، ترسیم دورنمایی از آینده پیش روی فضای مجازی و 

تبیین راهبرد مناسب با این تحوالت است. برای رسیدن به این هدف، از طریق روندپژوهی اقدام 

می گردد، بنابراین مسأله اصلی این مطالعه، تحلیل روندهای اصلی و پیامدهای آن ها در ایده پاک 

بودگی فضای مجازی است.
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ابتدا با مروری بر تحوالت ریشه ای ناشی از فناوری های رسانه ای جدید و  در این نوشتار، 

اینترنت، به تبیین اساس تحوالت در قرن جاری پرداخته می شود. پس از آن با برشمردن روند 

مهمترین تحوالتی که در فضای مجازی، اینترنت و دنیای دیجیتال در حال رخ دادن است، سرنخ ها 

و نشانه هایی، برای یافتن مسیر تحوالت آینده این فضا ذکر می گردد. این روندها، ما را به ایده ای 

بزرگ تر رهنمون می گردد که همانا تحولی عظیم است که آن را در قالب »همگرایی« در زمینه های 

مختلف می توان تبیین نمود. عصر همگرایی مبتنی بر ویژگی ها، قواعد و هنجارهایی است که با توجه 

به آن ها، سیاست راهبردی آینده در مورد فعالیت در فضای مجازی را باید بررسی و انتخاب نمود. 

2. چارچوب نظری: تحوالت سپهر ارتباطی

تغییر  اخیر  ارتباطی در چند قرن  تکنولوژی های  توسعه  به واسطه  بشر  ارتباطی  ابزارهای 

کرده است. مطبوعات، رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت، سامانه های ماهواره ای و ... از عناصر اصلی 

برقراری ارتباطات در جهان امروز به شمار می روند. مارک پاستر، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا و از 

نظریه پردازان در خصوص رسانه ها معتقد است »بشر در قرن بیستم ناظر پیدایش نظام ارتباطاتی ای 

بود که به واسطه آن، توزیع و انتقال گسترده پیام ها از یک نقطه به نقطه دیگر، امکان پذیر شد. در 

سیستم های ارتباطی که در این قرن ابداع شد، ابتدا از طریق الکترونیکی کردن اطالعات و سپس 

با دیجیتال نمودن آنها، امکان غلبه بر فضا و زمان فراهم شد«)پاستر، ۱۳77: ۱۳(. 

با ظهور اینترنت، این روند سرعت بیشتری یافت و تحوالت چشمگیری آغاز شد که به ایجاد 

تغییر در ساختار رسانه های سنتی انجامید. اینترنت عالوه بر تولید و توزیع پیام، به پردازش، مبادله 

و ذخیره سازی اطالعات می پردازد. اینترنت، شبکه ای الکترونیکی از شبکه هاست که افراد و اطالعات 

را از طریق رایانه و دیگر وسایل دیجیتالی به  هم متصل می  کند و امکان ارتباط افراد با یکدیگر و نیز 

انتقال اطالعات را فراهم می آورد«)دیماگی1 و همکاران، ۲00۱: ۳0۸(. هرچند اینترنت در ظاهر و 

بنابر تعریف فرهنگنامه آکسفورد شبکه ای از رایانه های جهانی است که با استفاده از یک پروتکل 

به هم وصل شده اند (Simpson , Weiner, 2003) ولی اینترنت سایر ابعاد ارتباطات بشری را نیز 

1. Dimaggi
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متحول کرده است. اینترنت، رادیو، فیلم و تلویزیون را یک کاسه می کند و با ویژگی هایی همچون 

۱. قابلیت مکالمه چند نفره ۲. قابلیت دریافت همزمان، تغییر و پخش چند باره موضوعات فرهنگی 

۳. فراتر بردن ارتباط از سطح ملی و از ارتباطات محدود به مدرنیته 4. فراهم ساختن ارتباط 

جهانی 5. وارد ساختن مفاهیم مدرن و بعد از مدرن در یک ابزار شبکه ای؛ از محدودیت های چاپ 

و مدل های تولید برنامه های صوتی و تصویری می گذرد (پاستر, ۱۳77: ۱5).

 اینترنت با تأثیر بر بر توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، منافع بسیاری را برای 

حیات کشورها به ارمغان آورده به نحوی که  توانسته است تحوالت عمیقی در وضعیت آنها ایجاد 

کند. نسل اول اینترنت را می توان »کامپیوترهای متصل«1 دانست؛ به همین خاطر شبکه2 نامیده 

شد. فعالیت در این فضا نیاز به این داشت که کاربر به واسطه کامپیوتر خود اطالعاتی را به اشتراک 

بگذارد. تا هنگامی که این کامپیوتر در شبکه حضور داشت، اطالعات به اشتراک گذاشته شده آن 

نیز در دسترس بود. در این وب که نسل های اولیه بود، کنترل صفحات در دسترس نبوده است  

)ِکلِی، ۲0۱6 :۳7(. به تدریج و با توسعه وب، بستر شکل گیری رسانه های اجتماعی از طریق تعامل 

در شبکه فراهم شد. سایت های شبکه های اجتماعی یکی از گسترده ترین کانال های ارتباطی بود که 

با پدید آمدن وب ۲، پدیدار شد. با پیدایش سایت های شبکه اجتماعی، شکل جدیدی از زندگی 

در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت پیدا کرد. در سایت های 

شبکه اجتماعی، کاربران اینترنتی پیرامون موضوع مشترکی به صورت مجازی با هم جمع شدند 

و جماعت  های آنالین را تشکیل دادند. سایت های شبکه اجتماعی در سال های اخیر، جایگاه قابل 

توجهی در اینترنت پیدا کرده است(ساداتی و کوهی, ۱۳۹۲: ۸۲(.

با ظاهرشدن وب ۲ و فراگیری رسانه های اجتماعی، فرهنگ متناسب با رسانه های جدید 

دیجیتال و همگرا شده پدیدار گشت که بدون شک بر شیوه های مختلف زندگی معاصر تاثیر 

گذاشته است. مصرف رسانه ها توسط مخاطبان امروزین رسانه ها، دیگر با مصرف آن ها در گذشته 

مشابه نیست، و مفهوم مصرف رسانه ای به طور کلی تغییر کرده است. فرهنگ مخاطبان رسانه های 

1. Linking Computers
2. Net
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جدید، پدید آورنده نوع جدیدی از مصرف رسانه ای در فضای جدید رسانه ای است. ابعاد این فرهنگ 

را مت هیلز1 در قالب »فرهنگ مشارکت« توصیف نموده است و آن را در سه عنوان »تحرک2«، 

»تعامل3« و »هویت4« توضیح داده است(۱۳۹0).

مخاطبان کنونی دیگر، معنای مخاطب در رسانه های زمان قدیم را دارا نیستند، بنابراین دیگر 

صرفا »مخاطب« نیستند و این واژه نمی تواند گویای واقعیت ارتباط گیری آنان با رسانه های جدید 

باشد. لوینگستون استدالل می کند که هر چند شاید پیشرفت های فناوری این بحث ها را منجر شده 

باشد، ولی مخاطب پژوهی است که باید به درک محیط رسانه ای در حال تغییر بپردازد)لوینگستون، 

۲00۳: ۱(. تعامل مخاطبان با رسانه ها تغییر کرده است و از طرفی دیگر مخاطبان نیز ارتباط 

خود با یکدیگر را متفاوت کرده اند. تمرکز مطالعات اخیر در مخاطبان رسانه ها بر تحلیل روش های 

جدیدی است که مردم می توانند بدین طریق به عنوان فعاالن در شکل دهی فرهنگ رسانه ای 

خویش لحاظ شوند، که فرایند شکل دهی و یا ساختار بندی محیط های فیزیکی و یا نمادین 

را نشان می دهد)لوینگستون، ۲00۳: 4(. »مخاطب« اصطالحی است که دیگر نمی تواند معنای 

وضعیت جدید را منعکس کند و لذا شاید باید به دنبال اصطالح جدید تری برای پوشش فعالیت 

افراد مواجه با رسانه های نوین باشیم. »مخاطب« تنها شنیدن و تماشا کردن را پوشش می دهد؛ 

در حالی که »کاربران« امروز استفاده های متنوعی از رسانه ها دارند)لوینگستون، ۲00۳: ۲4(.

3. روش  تحقیق

این تحقیق در چارچوب مطالعات آینده پژوهی از روش روندپژوهی استفاده می کند. مفهوم 

»روند«5 یکی از مفاهیم پرکاربرد و کاماًل آشنا برای آینده پژوهی و آینده پژوهان است؛ استفاده از 

روندها و اشاره به روندها، تقریبا در تمامی پروژه ها و مطالعات آینده پژوهی جای دارند. روندها در 

اغلب روش ها مورد استفاده قرار می گیرند و در بیشتر آثاری که اختصاص به آینده و آینده اندیشی 

1.  Matt Hills
2.  mobility
3.  interactivity
4.  identity
5.  Trend
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دارد، معموال از اولین مباحثی است که مورد اشاره قرار می گیرد. آینده از درهم کنش چهار مؤلفه 

زیر پدید می آید: رویدادها1، روندها2، تصویرها3، اقدام ها4(دیتور, ۱۳۸6). روندها، تحوالت یک شیء 

در طول زمان است.

ساریتاس و اسمیت5 در مقاله ای به بررسی مفهوم روند می پردازند. آنها به عنوان نتیجه، روندها 

را این گونه تعریف می کنند: »روندها آن عوامل تغییری هستند که از تغییرات و نوآوری های بسیار 

گسترده تری به وجود آمده اند. آنها توسط هر شخصی تجربه می شوند و معموالً کمابیش تا حدی 

در موارد مشابه، پارامترهای وسیعی را برای تغییر در دیدگاه ها، سیاست ها و سرمایه گذاری ها در 

طول سالیان به وجود می آورند که معموال گستره جهانی دارند«)ساریتاس و اسمیت، ۲0۱۱: ۲۹4(. 

روند هنگامی ظاهر می گردد که چند پدیده دارای یک گرایش یا جهت گیری عمومی باشند. معموالً 

این جهت گیری را می توان با عنوان افزایش یا کاهش بیان نمود؛ هر چند الزاماً این گونه نیست و 

می توان از یک اتفاق که در طول زمان در حال رخ دادن است، با عنوان روند یاد نمود. »روندها 

تغییرات منظم در داده ها یا پدیده ها در خالل زمان« هستند. 

در این تحقیق بنابر مراحل روندپژوهی کیفی ابتدا مراحل مقدماتی صورت می گیرد که شامل 

تعریف مسأله، پویش منابع مطالعاتی و تحلیل ساختاری6 موضوع است. برای جستجوی روندهای 

اصلی تحوالت اینترنت و فضای مجازی، ابتدا از منابع زیر استفاده شده است و سپس از متخصصان 

حاضر در جلسات پنل استفاده شده است:

گزارش مرکز پژوهشی پیو در سلسله گزارش های »آینده اینترنت« با موضوع کالن داده)اندرسون، - 

کویتنی و راینی7، ۲0۱۲(.

1.  events
2.  Trends
3.  Images
4.  Actions
5.  Saritas & Smith

6.  تحلیل ساختاری قبل از برگزاری جلسات پنل انجام شده است و به حاضرين در جلسه ارائه گشته است؛ ولی در 
اينجا به جهت اختصار ذکر نمی شود.

7.  Anderson, Janna Quitney, & Rainie, Lee
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گزارش گروه گولدمن ساچز درباره واقعیت مجازی و واقعیت افزوده)بلینی، چن و ماسارو، - 

.)۲0۱6

گزارش راینی و اندرسون1درباره »زندگی دیجیتال در ۲0۲5 چگونه خواهد بود؟« در مرکز - 

پژوهشی پیو)۲0۱4(.

گزارش مرکز روندنگاری »ترندوان«2 درباره »کالن روندها«)۲0۱7(.- 

مقاله آینده پژوهی روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند جهانی شدن)توالیی، ۱۳۹۳(.- 

گزارش »تحول رسانه ها«3 در مرکز روندنگاری ترندوان)۲0۱0(.

پس از تهیه فهرستی از روندهای مهم تحوالت اینترنت و فضای مجازی در آینده، با تشکیل 

جلسات پنل4 به تحلیل اطالعات، تکمیل فهرست روندها و انتخاب مهمترین روندها جهت تحلیل 

پرداخته می شود. »به کارگیری گسترده و متنوع پنل ها در مطالعات آینده پژوهی نشانگر مزایای این 

روش می باشد«)دانشنامه آینده پژوهی، ۱۳۸۹ :۱۸۳( در جلسات پنل با به کارگیری تکنیک های 

ذهن انگیزی)طوفان فکری( از متخصصان خواسته می شود، قوه حدس و خیال خود را فعال کنند. 

برای هر روند یک جلسه پنل گرفته شده است. رهبر جلسه از حاضران و حاضران از خودشان 

می پرسند: اگر این شود چه می شود؟ این یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که طبقه بندی موجود 

را به چالش می کشد و می تواند آن را بشکند و به هم بریزد. این سؤاالت افراد را وادار می کند 

تا درباره اثرات وضعی و جانبی مسائلی که اکثر مردم در حال حاضر آن ها را نامحتمل و بعید 

می پندارند، بیشتر فکر کنند)عنایت اهلل5، ۲00۹: ۲4(. 

اعضای حاضر در جلسات پنل برای تحلیل هر کدام از روندها، در مورد سه مطلب به توافق 

می رسند که تشکیل دهنده تحلیل روند است:  چیستی روند، ارزیابی آینده روند و پیامدهای 

ارائه می  از روندها تهیه و  از جلسات پنل گزارشی  احتمالی روند در آینده. مدیر جلسه پس 

کند)پدرام و احمدیان, ۱۳۹4(.

1.  Rainie, Lee, & Anderson, Janna
2.  TrendOne
3.  Media Evolution
4.  panel
5.  Inayatullah
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4. یافته ها: روند مهمترین تحوالت در فضای مجازی

با مرور ادبیات نظری و گزارش های آینده پژوهی روندهای ارتباطات، اینترنت و رسانه ها فهرستی 

از روندها تهیه گردید. از میان آن ها، روندهایی که بیشترین تاثیر در تحقق آینده فضای مجازی 

پاک و حضور دین در فضای مجازی را داشتند، توسط اعضای پنل انتخاب گردیدند و هر کدام 

مورد تحلیل، ارزیابی و پیامدسنجی قرار گرفتند. در ادامه به مهمترین روندهایی که در حوزه 

سایبری در حال رخ دادن است، اشاره می گردد:

4-1. واقعیت مجازی، واقعیت افزوده

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دو فناوری تحولی هستند که توانایی تبدیل به بستر)پلت فرم( 

بزرگ و غالب آینده برای داده ها را دارند. دو مسأله واقعیت مجازی)که کاربر را در یک فضای 

مجازی غرق می کند( و واقعیت افزوده)که اطالعات دیجیتالی را بر دنیای واقعی منطبق می سازد( 

می توانند راه های انجام کارها را تغییر دهند؛ از خرید کردن برای خانه گرفته تا رفتن به دکتر و 

یا تماشای یک کنسرت. بر اساس گزارش بلینی و همکارانش در میان کاربردهای مختلف این 

فناوری، سهم بازی های دیجیتال از بازار نرم افزارهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بیشترین 

سهم خواهد بود و به میزان بیش از یک چهارم کل بازار در سال ۲0۲5 خواهد رسید)بلینی، چن 

و سوگیاما1، ۲0۱6: ۱۸(.

 واقعیت مجازی، کاربر را در فضای تخیلی آنچنان مستغرق می نماید که گویا حقیقت واقعی 

است. واقعیت مجازی یک دنیای واقعی با روابط متعدد را شبیه سازی می کند که کاربر می تواند 

در آن قرار گیرد و با آن تعامل کند. در حالی که واقعیت افزوده، تصاویر دیجیتالی را بر دنیای 

واقعی سوار می کند؛ فناوری هایی مانند هولولنزهای مایکروسافت، عینک گوگل و یا مجیک لیپ2از 

این قبیل هستند.

سرعت رشد این فناوری در رابطه با پیش بینی وضعیت آینده دارای اهمیت است. بر اساس 

پیش بینی های گزارش گلدمن ساچس3، سرعت رشد واقعیت افزوده نسبت به رشد گوشی های 

1.  bellini, chen, & sugiyama
2.  Magic Leap
3.  Goldman Sachs Group, Inc.
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هوشمند و تبلت ها کندتر خواهد بود. با این حال گوگل و فیس بوک به کاربرانشان می گویند: »ما 

در روزهای اولیه حضور فناوری واقعیت مجازی در دنیای واقعی هستیم و همه چیزهایی که در 

حال ساختن آنها هستیم نشانی از پروژه های آینده ما در حوزه واقعیت افزوده دارند. در ضمن اما 

فناوری واقعیت مجازی در آینده هم همچنان یک محصول برجسته باقی خواهد ماند«  )بلینی، 

چن و سوگیاما، ۲0۱6(.

4-2. هوش مصنوعی و شخصی سازی محتوا

ایده هوش مصنوعی هرچند مدت هاست مطرح گردیده ولی هر چه می گذرد به آرامی جنبه هایی 

از آن در حال تحقق است و به موازات این تحقق، ابعاد گسترده تری از کاربردهای وسیع آن نیز 

ظاهر می گردد. به کمک هوش مصنوعی، رفتار ماشین ها هرچه بیشتر شبیه به انسان می شود؛ 

ماشین قدرت پیدا می کند رفتارها و کلمات را درک کند و آن ها را تحلیل نماید و واکنش مناسب 

نشان دهد. جنبه مهمی از هوش مصنوعی به مقوله »یادگیری« بازگشت دارد. یادگیری حلقه 

اول، که شرطی شدن ماشین در برابر عامل بوده است با استفاده از برنامه نویسی از پیش تعیین 

شده، تحقق یافته است. ولی یادگیری حلقه دوم که مبتنی بر پویایی است و ارتباط میان عوامل 

در آن تعیین کننده هستند، شرط الزم برای ایجاد یادگیری ماشین است.

هرچه وب و ابزارهای تحت آن هوشمندتر شوند، محتوا و خدمات ارائه شده به کاربران دقیق تر 

و شخصی تر می شود و نیاز و سلیقه کاربر در تعیین آن نقش محوری تری خواهد داشت. سایت ها و 

برنامه های کاربردی)اپلیکیشن های( هوشمند با تحلیل رفتار کاربران خود، سعی می کنند بهترین 

محتوای مورد نیاز کاربر را در اولین مواجهه با او در اختیار وی قرار دهند. این ابزارها از کاربران 

خود یاد می گیرند که چه محتوایی متناسب با آن ها است.

درباره این وضعیت یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه شخصی شدن، ما را به سرعت به طرف 

جهانی سوق می دهد که در آن اینترنت چیزی را به ما نشان می دهد که فکر می کند می خواهیم 

ببینیم و نه لزوماً چیزی را که نیاز داریم ببینیم. این  می تواند یک مشکل باشد. اگر تمامی فیلترهای 

اطالعاتی که به وسیله این الگوریتم های ماشینی درست شده اند را در نظر بگیریم، کاربر را در یک 

دایره از اطالعات فیلترشده خواهیم یافت؛ دایره محدودی که همان دنیای شخصی و خاص وی 
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از اطالعات است. این چیزی است که نام آن را »فیلتر حباب« گذاشته  اند)پاریسر1 ، 2012(. به 

عبارت دیگر اثری که به اثر »فیلتر حباب«2 مشهور است، نه تنها باعث می شود ایده ها و نظریات 

یا دیدگاه های دیگر به ما نرسند، بلکه ما را در حصار اندیشه ها و اطالعات خودمان گرفتار می نماید. 

اطالعاتی که در این حباب وجود دارد، به این بستگی دارد که کاربر چه کسی است و چه می کند. 

مسئله این است که کاربران دربارۀ محتوای آن تصمیم نمی گیرند و مسئله مهم تر این است که 

هیچ کس نمی بیند و به طور مشخص نمی داند که کدام اطالعات در حال حذف شدن هستند.

توسعه کاربرد هوش مصنوعی در ارتباطات، باعث یک تحول عمیق خواهد شد. هوش مصنوعی 

با تجزیه و تحلیل گسترده رفتار کاربران در برابر رسانه ها، کاربران یا همان مصرف کنندگان را 

در کانون نقش آفرینی در ارتباطات قرار می دهد. »تجربه کاربری« 3 شامل رفتارها، احساسات و 

دیدگاه کاربر در استفاده از یک محصول یا یک سرویس است که به سه عامل »رابط کاربری«، 

»سودمندی« و »کاربردپذیری« وابسته است. تنها رسانه هایی که بتوانند تجربه کاربری بهتری را 

ایجاد  کنند، خواهند توانست در معرض دید قرار بگیرند؛ چرا که هوش مصنوعی با تحلیل تجربه های 

کاربران به اولویت بندی پیام ها و رسانه ها می پردازد.
4-3. کالن داده4

وب به خودی خود نمی تواند هوشمند باشد. هوشمندی وب به وسیله داده هایی است که 

می تواند آن را جمع آوری و پردازش کند. کالن داده ها موتور محرک هوش مصنوعی و اینترنت 

اشیاء هستند. تا وقتی که نتوان داده های عظیم را ذخیره سازی و پس از آن تحلیل و فرآوری 

کرد، صحبت کردن از هوش مصنوعی بی فایده است. وب۳ که از آن به وب معنایی یاد می شود 

یک مفهوم داده محور است و تمرکز آن بر روی کاربران و داده هایی است که توسط آنان و یا از 

فعالیت آنان تولید می شود. راه گذار به وب۳ از طریق رشد در کالن داده ها می گذرد.

به جهت گستردگی اینترنت از نظر تعداد کاربران در سطح جهانی و گستردگی مصرف و تنوع 

1.  Pariser
2.  Filter bubble.
3.  User Experience (UX)
4. Big data
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کاربری آن، هر لحظه حجم باالیی از داده ها در حال تولید است. هر شرکتی که بتواند این داده ها را 

تحلیل کند و آن ها را به کار برد، این سرمایه عظیم را تبدیل به ارزش کرده است. در هر دقیقه ۲,4 

میلیون جستجو در گوگل انجام می گیرد و بیش از ۲0 میلیون پیام در واتس آپ ارسال می شود. 

پردازش این حجم از اطالعات می تواند قدرت فوق العاده ای را نصیب استفاده کنندگان آن قرار دهد. 

4-4. چت بات ها

اواسط سال ۱۳۹4 بود که تلگرام، انقالب بات ها را به وجود آورد، زمانی که بسیاری شاید تصور 

نمی کردند که این نوآوری می تواند سرمنشا تحولی در دنیای اینترنت باشد. بنابر گزارش بیزینس 

اینسایدر1 در سال ۲0۱5 تعداد کاربران فعال نرم افزارهای پیام رسان از کاربران شبکه های اجتماعی 

پیشی گرفتند و این امر زمینه ای برای رشد چت بات ها فراهم آورد؛ چرا که به این معنا بود که تعداد 

زیادی از کاربران به جای استفاده از سایت های اینترنتی در مرورگرها و یا اپلیکیشن های مختلف 

در گوشی های خود، ترجیح می دهند از پیام رسان هایی که معموالً از قبل، در گوشی های همراه 

نصب کرده اند، استفاده کنند. مثاًل به جای اینکه برنامه)اپلیکیشن( خرید از فروشگاه اینترنتی را 

نصب کرده و از آن طریق خرید کنند، ترجیح می دهند با رباتی که در تلگرام همین کار را انجام 

می دهد، خرید را انجام دهند. این ربات ها در نرم افزارهای پیام رسان فعال می شوند و به منزله 

یک فرد با کاربران وارد گفتگو شده و نیازهای متنوع آن ها)مثل خرید از یک فروشگاه اینترنتی( 

را برطرف می کنند. چت بات ها نیاز به نصب ندارند، حجم گوشی را نمی گیرند، نیاز به عضویت و 

ورود ندارند و می توانند با قالب های مختلف)ویندوز، آیفون، اندروید و ..( کار کنند. به خاطر همین 

مزیت ها احتماالً در آینده با رشد چشمگیر چت بات ها مواجه خواهیم بود.
4-5. بیت کوین )پول اینترنتی( و فناوری بالکچین2

برای تبادالت مالی به صورت مجازی، ارزهای مختلفی مطرح گردیده اند که به آن ها پول 

مجازی گفته می شود. بیت کوین موفق ترین نمونه از میان آن هاست. اما اعتبار و امنیت همیشه 

برای این نوع ارزها یک چالش بوده است. فناوری بالکچین اتفاقی است که می تواند بیت کوین را 

1.  BI Intelligence, Sep. 20
2.  Blockchain
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به ارز اثرگذار در بازار مالی آینده دنیا تبدیل کند. این فناوری برای اولین بار به طور گسترده در 

بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت.

در مورد بیت کوین با توجه به ماهیت آن، نمی توان به یک قدرت مرکزی مانند بانک که پایگاه 

داده را برای کاربران مدیریت و ذخیره کند، اعتماد کرد. به همین خاطر بیت کوین با تقسیم کردن 

پایگاه داده به مجموعه های کوچکی که »بالک ها« نامیده می شوند پیش می رود. هر بالک یک 

جور برچسب است که آن را به بالک قبلی پیوند می دهد به ترتیبی که هر کسی می تواند تمام 

پایگاه داده را که از این قسمت های مجزا تشکیل شده گردآوری کند؛ به عبارتی هر کسی که از 

بیت کوین استفاده می کند، یک نسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره بلوک نامیده می شود ذخیره 

می کند و کاربران، این مجموعه های بسیار کوچک را بین هم ردوبدل می کنند. زنجیره بلوکی میان 

تمام کاربران بیت کوین به اشتراک گذاشته شده است و برای بررسی مقادیر آدرس های بیت کوین 

و جلوگیری از پرداخت دوگانه و سایر خرابکاری ها است.  

4-6. آسیب رسانی اینترنت و فضای مجازی به حریم خصوصی افراد

حریم خصوصی افراد چالش بزرگ عصر جدید است. فناوری های مختلف از هر سو، به حریم 

خصوصی فرد و جایی که پیش از این خود او از آن خبر داشت و کسی جز او به آن راهی نداشت، 

وارد می شوند. سازمان، شرکت ها و افراد مختلف در حال جمع آوری اطالعات مختلف از زندگی 

ما هستند. هر چند به ظاهر وارد حیطه خصوصی زندگی ما نمی شوند ولی با داشتن اطالعات 

متعدد در کنار یکدیگر، تقریبا چیزی از زندگی ما باقی نمی ماند که در دست آنها نباشد. حتی 

معنای حریم خصوصی و عمومی نیز دچار چالش شده است و مرز میان آن ها مبهم گردیده است. 

با این حال براساس نتایج مطالعه موسسه تحقیقاتی پیو درباره آینده اینترنت، کاربران همچنان 

مسأله حریم خصوصی را نادیده گرفته و دسترسی به اطالعات و به اشتراک گذاری آن را مهم تر 

تلقی خواهند نمود. برای نمونه درست همان طور که امروز کاربران فیسبوک با وجود آگاهی از 

دسترسی سازمان های امنیتی ایاالت متحده به اطالعات آنها همچنان به حضور در این شبکه 

ادامه می دهند، در آینده نیز باید شاهد این تداوم این رویه بود)اندرسون و راینی1، ۲0۱4 : 5( .

1.  Rainie &  Anderson
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4-7. اینترنت اشیاء

مفهوم اینترنت اشیاء در سال ۱۹۹۹ ابداع شده و پس از آن توسط محققان، بسیار مورد استفاده 

قرار گرفته است. به تازگی به دلیل رشد دستگاه های تلفن همراه ، فراگیر شدن ارتباطات و محاسبات 

و تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان آینده اینترنت مطرح گردیده است. اینترنت اشیاء یعنی تمامی 

ابزارها و وسائلی که در زندگی مورد استفاده قرار می گیرند، حتی وسائلی که الکترونیکی نیستند 

و هنوز دیجیتالی نشده اند، به اینترنت وصل شوند. 

در حال حاضر تقریباً 50 میلیارد وسیله به اینترنت متصل هستند)پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات, ۲0۱7( . پیش بینی می شود که  تا سال ۲0۲0 حدود ۲۱۲ میلیارد شیء در سراسر 

جهان بر پایه اینترنت اشیا کار کنند. بر اساس ارزیابی های شرکت کیسکو، تقریبا 50 تریلیون 

دستگاه و چیز در دنیا هستند که می توانند به اینترنت وصل شوند. تا کنون تقریبا یک درصد از 

این چیزها وصل شده اند و ۹۹ درصد دیگر باقی مانده است. پیش از این تا سال ۲0۱۳ پیش بینی 

می شد که اینترنت اشیاء تا سال ۲0۲0 موفق می شود 50 میلیارد وسیله را از طریق اینترنت به 

یکدیگر متصل کند. بنابراین احتماالً سرعت رشد این پدیده بیشتر از آنچه انتظار می رفت تحقق 

پیدا خواهد کرد. 

 هدف اینترنت اشیاء توانمندسازی اشیاء برای اتصال در هر زمانی، هر مکانی، با هر چیزی و 

هر شخصی که از هر مسیر/شبکه و هر خدمتی )سرویسی( که بصورت ایده آل استفاده می کند، 

است. گزارش های مربوط به اینترنت اشیاء در جمالتی هیجانی، از آینده ای خبر می دهند که در آن 

همه ابزارهای زندگی روزمره هوشمند شده اند؛ یخچال خانه ها به صورت هوشمند موجودی مواد 

غذایی را کنترل کرده و در قالب پلت فرم مشترک با موبایل و کامپیوتر اطالع رسانی می کند و یا 

حتی با همگرایی با سیستم های بازار و سیستم های مالی، سفارش خرید خودکار را ارائه می دهد. 

همچنین خودروها به شکل هوشمند، متناسب با برنامه های سفر فردی، تنظیم می گردند و ابزارهای 

کاربردی همگی هوشمند می گردند. 

گزارش های کیسکو، واژه جدیدی را وارد ادبیات این حوزه کرده است و پس از اینترنت اشیاء 

)IoT( از اینترنت همه اشیاء )IoE( استفاده می کند. اینترنت همه اشیاء یک نحوه تفکر پیرامون 
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دنیای دیجیتال است و نوع متفاوتی از صنعت فناوری اطالعات را می طلبد. سه نوع ارتباط در 

اینترنت همه اشیاء وجود دارد:

ارتباط ماشین با ماشین)مانند روبات ها، حسگرها یا سنسورها و ..(؛- 

ارتباط ماشین با انسان؛- 

ارتباط انسان با انسان)مانند شبکه های اجتماعی()ویسبرگر،۲0۱4(.- 

با اینترنتی کردن سامانه قطارهای زیرزمینی لندن، مانیتور کردن و نظارت، مدیریت و اتوماسیون 

همه اشیا، از آسانسورها گرفته تا سیستم های ویدیویی و ارتباطی و... همه با کمک اینترنت انجام 

می شود. اینترنت اشیاء در زمینه های مختلف ایجاد تحول خواهد کرد. سیستم حمل و نقل قطار 

را سریع تر می کند و امکان حرکت به هم نزدیک تر آنها را فراهم می کند. اینترنت اشیاء همچنین 

در مدیریت کارخانه های بزرگ و یا حتی خانه های افراد برای کاهش مصرف مواد اولیه و سوخت 

به کار می آید. اینترنت اشیاء تأثیر فراوانی نیز بر بخش سالمت بیمار و به روز شدن اطالعات و 

رسیدگی به وی دارد. به خصوص با پیرترشدن جمعیت، نیاز به این مسأله افزایش نیز پیدا خواهد 

کرد. این فناوری همچنین در بخش کشاورزی به کار می رود و آن را هوشمندتر و به صرفه تر می کند. 

یکی از زیرساخت هایی که برای تحقق اینترنت اشیاء الزم  است، شبکه نسل پنجم تلفن 

همراه)جی 5( است. تمرکز اصلی نسل چهارم بر ایجاد بستری برای ارتباطات پرسرعت بوده است 

و افزایش سرعت را هدف اصلی خود قرار داده بوده است؛ ولی نسل پنجم به دنبال ایجاد شرایط 

برای ظرفیت بیشتر شبکه برای ارتباط است که در آن افراد و ماشین های بیشتری بتوانند به 

شبکه وصل باشند. 

5. تحلیل کلی روندها: عصر همگرایی ها

با مروری بر تحوالتی که در چند دهه گذشته در رسانه ها و به خصوص در اینترنت و فضای 

مجازی رخ داده است و با دقت در روندهایی که نمایی از تحوالت اینترنت در سال های آینده را 

نشان می دهند، روندی کلی تر در سیر تحوالت رسانه ها را می توان مشاهده نمود. این عصر را می توان 

»عصر همگرایی ها« نامید. تحوالت بزرگ این دوره  بر اثر همگرایی و ترکیب عناصر مختلف در 

یکدیگر اتفاق افتاده است و در آینده ویژگی های جدیدی از اثرات این همگرایی ها ظاهر خواهد 
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شد. اثرات ناشی از همگرایی اثراتی است که هر کدام از عناصر سابق نمی توانستند داشته باشند 

ولی هنگامی که با یکدیگر ترکیب می شوند و به نحوی خالقانه ترکیب نو را پدیدار می سازند، 

جلوه ای بی سابقه می یابند که تا پیش از این چه بسا حتی تصور آن هم نمی شد. برای تبیین بهتر 

همگرایی، ابتدا مروری بر »همگرایی رسانه ای« که در اثر دیجیتالی شدن رخ داده است، »همگرایی 

فناوری های شزان« الزم است و سپس با اشاره به همگرایی اینترنت که در روندهای آینده اینترنت 

تبیین شد، سیر کلی این تحول روشن خواهد شد. 

همگرایی رسانه ای1 یک اتفاق بینادین در صنعت رسانه ای در قرن بیست و یکم است و کل 

صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده است. تعاریف متعددی از همگرایی رسانه ای ارائه شده است. 

رسانه های  آمیختن  هم  در  همگرایی،  که  است  این  شده   ظاهر  آن  از  که  چیزی  بیشترین 

قدیمی)رسانه های  سنتی مثل: مجالت، روزنامه ها، تلویزیون و رادیو( با رسانه های جدید)کامپیوتر 

و اینترنت( برای رساندن محتوا است. اساس این توسعه، »دیجیتالی شدن« سیستم های تولید 

است، که محتوا را قادر به سیر در میان مرزهای رسانه ای می نماید. تصویر تلویزیون و صدای رادیو 

می تواند بر روی شبکه اینترنت پخش شود.

در زمینه تفسیر این پدیده، سه رویکرد می توان یافت:

)۱( همگرایی در بستر توزیع؛ تعاریف مبتنی بر شبکه را ارائه می کند که متوجه بخش مخابراتی 

است. این رویکرد به زیرساخت های فن آوری انتقال دیجیتال توجه دارد و همگرایی را زمانی می داند 

که تمامی شبکه ها)پخش، ماهواره، کابلی و تلفنی( هر کدام قادر به ارائه تمام خدمات مختلف 

باشند)رادیو، تلویزیون، خدمات تلفنی، داده(.

)۲( همگرایی ابزارها؛ تعاریف مبتنی بر محصول و خدمات را معرفی می کند؛ یک ابزار اطالعاتی 

چند منظوره که کارکرد بخش های همگرا را با هم ترکیب می نماید)گوشی های هوشمند(.

)۳( همگرایی صنایع؛ تعاریف این رویکرد مبتنی بر بخش های صنعت است، که در نتیجه 

ترکیب محتواها با فن آوری های مختلف به بخش جدید رسانه ای و ارتباطی منتهی خواهد شد(

کونگ, ۱۳۸۹: ۱50).

1.  Media convergence
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ولی جنکینز1 نظریه پرداز نظریه »فرهنگ همگرایی رسانه ای« بیان می کند که همگرایی 

رسانه ای چیزی بیشتر از یک تعبیر ساده فناورانه است. همگرایی ارتباط بین فن آوری ها، صنایع، 

بازارها، سبک ها، و مخاطبان موجود را تغییر می دهد. همگرایی اشاره به یک فرآیند دارد و نه 

به یک واقعه تمام شدنی. به  وجود کانال ها و فناوری ها و صنایع ارتباطی جدید، در عصری وارد 

شده ایم که رسانه ها همه جا خواهند بود و ما از رسانه های مختلف در کنار و در ارتباط با یکدیگر 

استفاده می کنیم. دیگر تلفن همراه ما صرفاً یک تلفن همراه نیست. دوربین عکاسی وسیله ضبط 

و پخش موسیقی و وسیله ای برای ارتباط نامه الکترونیکی ما است)جنکینز، ۲004: ۳4(.

اما این بار، تنها دیجیتالی شدن نیست که عامل همگرایی ابزارها و صنایع رسانه ای می شود، 

بلکه همگرایی میان چهار فناوری اصلی، عامل همگرایی در سطحی عمیق تر و گسترده تر خواهد 

شد. ترکیب این فناوری ها اساس تحوالت آینده بشر را تعیین خواهد کرد. از این تحول با عنوان 

»همگرایی فناوری های شزان« یاد می کنند. مقصود از فناورهای شزان چهار فناوری شناختی، 

زیستی، اطالعاتی و نانو2 است. این فناوری ها همه در سطح خرد)مایکرو( هستند. نانو درباره 

درون ذرات و در سطح نانوذرات است. فناوری های زیستی درباره ساختارهای موجودات زنده و 

مکانیزم های درونی بدن آن ها است. فناوری های اطالعات ناشی از بیت هایی است که میلیون ها 

از آن در شیء کوچکی جا می گیرد و فناوری های شناختی که بر عصب شناسی انسانی متمرکز 

است)پایا و کالنتری نژاد, ۱۳۸۹: ۳4(.

پیشران این تحول، تحول فناوری است که از پاردایم تحول کمی به پاردایم تحول کیفی وارد 

شده و باعث شده است فناوری های مذکور با یکدیگر همگرا شوند و با اضافه کردن قابلیت های 

خود به یکدیگر از هم افزایی بسیاری برخوردار شوند. این یک تحول کیفی است. تحوالت فناوری 

در چند سده پیشین بر توسعه متمرکز بوده اند. تولید انبوه به همراه کارخانه های بزرگ، استفاده 

از انرژی های سوختی و به کارگیری آن ها در اسب بخار، اساس تحوالت این دوره را تشکیل داده 

است. اما در پاردایم کیفی، تحوالت به سوی ریزترین اجزاء پیش می رود و همین مسأله امکان 

1.  Jenkins
2.   NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno)
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ترکیب و همگرایی را ایجاد می کند؛ همانطور که دیجیتالی شدن در صنعت رسانه توانست یک 

بستر یکپارچه برای انواع محتوا پدید آورد و در پی آن همگرایی رخ دهد، فعالیت در سطح نانو، 

عصب و کروموزوم، این امکان را فراهم می آورد که بستر یکسانی برای فعالیت های ماشین و انسان 

فراهم آید. به این ترتیب تحول کیفی فناوری، باعث همگرایی میان انسان و ماشین می گردد. 

6. همگرایی اینترنت با تمامی ابعاد زندگی

در نظرسنجی بسیار گسترده ای که موسسه پژوهشی پیو1 انجام داد و نظر بیش از ۱500 نفر 

از کارشناسان خبره در حوزه اینترنت و دنیای دیجیتال را در مورد آینده وب جویا شد، معلوم شد 

بیشتر این کارشناسان بر این باورند در ده سال آینده اینترنت کارکردی همچون برق در زندگی 

روزمره بشر می یابد. در واقع اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بدل شده و حتی تصور 

زندگی بدون آن نیز دشوار خواهد شد)راین و اندرسون، ۲0۱4(.

اکنون اینترنت نه تنها قالب مشترک رسانه های سنتی شده است و رسانه های سنتی و مدرن 

را در خود جمع کرده است؛ بلکه در حال سرک کشیدن به تمام ابعاد زندگی است. ابزارها و 

فناوری مختلف مورد استفاده در طول زندگی روزمره در حال وصل شده به شبکه اطالعاتی 

تحت وب هستند. با رشد فناوری »اینترنت اشیاء« رابط های متفاوت که وظیفه ارتباط ما با اشیاء 

گوناگون را برعهده داشتند، در حال وصل شدن به اینترنت می باشند. از سویی همه چیزها در حال 

اینترنتی شدن هستند و از سویی دیگر ماهیت اینترنت در حال تغییر است؛ اینترنت از وسیله ای 

برای ارتباطات و پیام رسانی در حال تغییر به وسیله ای برای هر نوع روابط انسانی است؛ وسیله ای 

که در آن تبادالت مالی، تبادالت هویتی، تبادالت ژنتیک، سالمتی و هر چیز دیگری که می توان 

تصور نمود، انجام می شود.

اینترنت در حقیقت به بستری تبدیل می شود که تبادالت ماشین و انسان را در خود جای 

می دهد. مک لوهان، با تبیین ارتباط رسانه ها با حواس انسانی، »رسانه ها را امتداد حواس انسان ها« 

دانست. کلوین ِکلی با تحلیل پیامدهای هوش مصنوعی به پدیده »وارونگی مک لوهان« اشاره می کند 

1.  Pew Research Center
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و می گوید: »انسان ها به امتداد حواس ماشینها تبدیل مي شوند«؛ چرا که در دنیای متصل شده با 

یک تریلیون چشم، گوش و المسه مواجه هستیم که از طریق دوربین ها و عکس هاي دیجیتال 

در اختیار قرار می گیرند و در سایتهایي مثل فیلیکر منتشر می شوند. یک مکان توریستي از روي 

عکس هایي که هزاران توریست از آن گرفته اند بازسازي می شود؛ به زبان دیگر، این ماشین از 

طریق پیکسل هاي همه دوربین ها مي تواند ببیند. اما همگرایی به یک بستر مشترک برای فعالیت 

انسان و ماشین اشاره می کند که هر دو حضور دارند. 

بر همین اساس اینترنت و فضای مجازی از این پس صرفاً یک رسانه خاص و یا یک ابزار برای 

مقاصد ویژه و کارکردهای خاص نیست؛ بلکه جزئی از زندگی روزمره است، جزئی که با سایر 

ابزارها ترکیب می شود و دائماً کارکردهای خود را در ابعاد مختلف زندگی بشر نشان می دهد.  

همگرایی اینترنت با زندگی و همگرایی ماشین و انسان در اینترنت، داللت های مختلفی در ابعاد 

گوناگون سپهر ارتباطی و زندگی روزمره خواهد داشت که تبیین کامل آن ها از عهده این مقاله 

خارج است. همانطور که همگرایی رسانه ها باعث از بین رفتن رسانه های سنتی نشد و بلکه آن ها 

در قالب رسانه های جدید بازتولید کرد، در اثر همگرایی اینترنت، ابزارها و روش های سابق زندگی 

منسوخ نخواهند شد؛ بلکه با ترکیب با قابلیت هایی که اینترنت در اختیار آن ها قرار خواهد داد، 

شیوه ای جدید برای بازتولید خود در عصر اینترنت فراهم خواهند کرد. 

در مورد فعالیت های دینی و تبلیغی نیز همین قاعده جریان خواهد داشت. به میان آمدن 

اینترنت و مطرح شدن »تبلیغ مجازی« منجر به این نخواهد شد که تبلیغ سنتی حذف گردد؛ 

بلکه تبلیغ سنتی قابلیت های اینترنت را به خدمت می گیرد. فعالیت در فضای مجازی یک مهارت 

و یک خصوصیت و ویژگی الزم برای تبلیغ و مبلغ است. تبلیغ مجازی یک بعد از تبلیغ است 

که هر مبلغی باید بتواند به نسبتی از آن استفاده کند. اگر تا به حال تبلیغ مجازی وظیفه گروه 

خاصی بود و واحد خاصی از ساختارهای سازمان های دینی و تبلیغی)مانند مدیریت تبلیغ مجازی 

در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم( به آن مشغول بودند، از این پس تبلیغ مجازی وظیفه 

همگانی است. موفقیت هر تبلیغی در گرو بهره گرفتن صحیح، به جا و به اندازه از ابزارهای اینترنتی 

و مجازی خواهد بود. 
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جنبه ای دیگر از همگرایی اینترنت با ابعاد مختلف زندگی، مربوط به دامنه کاربردهای آن 

است. اینترنت هر روز یک وسیله معمولی تر، الزم تر، غیرقابل اجتناب تر و عمومی تر در میان مردم 

خواهد شد. اینترنت با وصل شدن به همه اشیاء کاربردهای خود را وسیع خواهد کرد. با توسعه 

فناوری بالک چین، اینترنت به بستری امن برای تبادالت دارایی ها تبدیل می شود و با گسترش 

هوش مصنوعی و کالن داده ها، تمامی رفتارهای انسانی تبدیل به داده هایی در مغز جهانی اینترنت 

می شود. دنیایی که وسائل مختلف آن به یکدیگر متصل باشند، قابلیت های متنوعی را به زندگی 

اضافه می کنند. البته قابلیت ها و خدمات اضافه تر، یک روی سکه است و روی دیگر آن کنترل 

و سلطه آن ها بر زندگی است. این محصوالت منجر به تعریف استانداردهای خاصی برای زندگی 

می شوند. یکی از محصوالتی که در حال حاضر هم به تولید رسیده است، ساعت زنگ دار دیجیتالی 

است که به شکل هوشمند به تنظیم خواب کاربر می پردازد. با تحلیل حرکات وی بر تخت خواب)که 

قابلیتی است که بر پایه سنسور حرکتی در ابزارهای دیجیتال و گوشی های هوشمند اضافه شده 

است( و با تحلیل صدای او، الگوریتم خواب را تشخیص می دهد و در زمانی که خواب او در سبک 

ترین حالت خود قرار دارد، اقدام به بیدار کردن می کند. این ساعت همچنین به سیستم آب و 

هوایی و سیستم کنترل ترافیک وصل است و با توجه به اینکه ترافیک مسیر تا محل مورد نظر 

کاربر امروز بیشتر است، زمان را تنظیم می کند و زودتر هشدار بیدار باش می دهد. این وسیله با 

تنظیم نور اتاق و پخش صدا در اتاق به هشدار دادن می پردازد، قرارها را از تقویم گوشی می گیرد 

و نیاز کاربر به ورزش صبحگاهی را از فعالیت های او در روز گذشته)که از مچ بند دیجیتال به دست 

می آید( و با توجه به استانداردهای پزشکی به دست می آورد و اعالم می کند. این نمونه به عنوان 

وسیله ای که به سبب همگراشدن توانسته است با ابزارهای دیگر تلفیق شود، توضیح داده شد تا 

معلوم شود چگونه اگر ابزارهای دیجیتال با یکدیگر متصل شوند، به تقویت سبک زندگی خاصی 

که بر اساس اطالعات و داده های استاندارد اضافه شده در نرم افزارها تهیه شده اند، منجر می شود.

این شرایط وضعیت جدیدی را برای فعاالن در عرصه سیاست های فرهنگی رقم خواهد زد. 

دامنه حضور اینترنت صرفاً در سپهر اطالعاتی نخواهد بود. دامنه حضور اینترنت به تمامی ابعاد 

زندگی گسترش خواهد یافت. به همین خاطر استراتژی هایی که مبتنی بر اینترنِت داده ها و 
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ارتباطات بوده اند، دیگر کفایت نخواهد داد و باید به فکر استراتژی هایی برای مواجهه فعال با 

»اینترنِت همه روابط« بود.

7. جمع بندی و نتیجه گیری: استراتژی »ساخت فضای زیست دینی«

دیجیتالی شدن، اینترنتی شدن و مرتبط شدِن1  همه چیز رخداد عظیمی است که در حال 

تحقق است و روز به روز در حال گسترش به اشیاء مختلف است و هر روز ابزارهای جدیدی از 

زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. وسائلی که تا پیش از این دیجیتالی نبودند و ارتباط انسان 

با آن ها صرفا از جنبه فیزیکی بود در حال دیجیتالی شدن هستند و در حال پیدا کردن ارتباط 

اطالعاتی با انسان هستند. 

پیش از این انسان ها بودند که به جهت هوشمندی و قابلیت زبانی می توانستند با یکدیگر 

ارتباط برقرار کنند. به تدریج در طول تاریخ انسان ها ابزارهایی را برای ایجاد ارتباط به کار بردند 

و با فاصله گرفتن ابزارهای ارتباطی از انسان که پدیدآوردنده آن ها بود، رسانه ها پدید آمدند و 

ماهیت های نسبتاً مستقلی را پدید آوردند. عصر رسانه ها محصولی از این اتفاقات قلمداد می شود. 

با این حال همیشه یک سوی این ارتباط انسان بوده است. ارتباطات انسانی بوده است که به 

واسطه رسانه ها رخ می داده است.

اما اکنون گویا اشیاء مختلف قابلیت ارتباط پیدا کرده اند؛ گویا همه چیزها زبان پیدا کرده اند و 

دارای مغز هستند. هوشمندی به سطح باالیی ارتقاء پیدا کرده است. اشیاء به گونه ای رفتار می کنند 

که گویا درک می کنند و می توانند پاسخ مناسب به انسان بدهند. حتی از مرز انسان هم گذشته 

و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اطالعات خود را رد و بدل می کنند. این روند فقط ناشی از 

حرکت به سمت اینترنت اشیاء نیست بلکه به نوعی تمامی روندها، در حال منتهی شدن به این 

هستند که اینترنت را از یک وسیله ارتباطات پیام به ابزاری برای ارتباطاِت همه چیز تبدیل کنند، 

و کارکردهای اینترنت را از پیام رسانی و اطالع رسانی به همه ابعاد زندگی بشری توسعه دهند. 

روندهای تحوالت در مقیاسی بزرگتر به همگرایی به عنوان تحول بنیادین اشاره دارند. توسعه 

1.  Connected
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فناوری از کمی به سمت کیفی شدن پیش رفته و همگرایی فناوری های چهارگانه شزان در مقیاس 

اتم، مولکول، عصب و کروموزوم، بستری را فراهم خواهد کرد که انسان و ماشین در عرض یکدیگر 

به تبادل بپردازند. این تحول بنیادین، تاثیرات گسترده ای در حوزه های مختلف خواهد داشت. در 

عرصه فرهنگ، این به معنای توسعه کارکردهای اینترنت و ابزارهای دیجیتال در شکل بخشی به 

همه ابعاد سبک زندگی است.  

بنابراین با توجه به شرایط فضای مجازی آینده، سیاست های فرهنگی در قبال فضای مجازی 

نیازمند بازنگری است. الزم است نگاه به فضای مجازی وسعت یابد. فضای مجازی به عنوان فضایی 

در مقابل فضای واقعی نخواهد بود. این دو فضا هر روز در یکدیگر در هم تنیده تر می گردند و با 

ترکیب و همگرایی بیشتر به خلق اتفاقاتی نو منجر می شوند. تحوالت آینده صرفا ناشی از ویژگی های 

فضای مجازی نیست، بلکه ویژگی های زندگی واقعی محل و منشأ بسیاری تغییرات است.

از طرف دیگر عالوه بر این باید حیطه و هدف فعالیت ها در این حوزه نیز وسعت پیدا کند. 

عنصر اصلی که در آینده باید به آن توجه داشت، صرفا پیام و ارتباطات انسانِی بر پایه پیام  نیست. 

سایت ها و  شبکه های اجتماعی که نسل اول و دوم وب را نمایندگی می کردند و تشکیل دهنده 

فضای مجازی بودند، مبتنی بر پیام و ارتباطات انسانی بوده و برای ایجاد فضای مجازی پاک، افراد 

و سازمان هایی باید به پیام رسانی و تبلیغ دینی و اخالقی در آن مشغول می شدند. اما اینترنِت 

آینده، عالوه بر مبادله پیام و ارتباطات، بستری است مبتنی بر تبادل دانش ها، ارزش ها، دارایی ها، 

سالمت و احساسات. به همین مناسبت برای حضور موثر دین در فضای مجازی، نمی توان صرفا 

به حضور پیام های دینی اکتفا نمود؛ بلکه باید افراد و سازمان هایی باشند که به تولید ابزارها و 

سامانه های تحت وب مبتنی بر اهداف و ارزش های اسالمی بپردازند تا بتوانند نیازهای زندگی 

اسالمی در عصر دیجیتال را فراهم کنند. ولی باید توجه داشت که معارف اسالمی به شکل فعلی 

نمی توانند در تولید ابزارهای دیجیتال به کار گرفته شوند. با توجه به ماشینی شدن فضای اینترنت 

آینده، اهداف و ارزش اسالمی باید تبدیل به استانداردهایی شوند که قابلیت درک و اجرا توسط 

ماشین را هم داشته باشند. 
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بر همین اساس راهبرد اصلی پرداختن به خدمات و ابزارهایی است که بتواند سبک زندگی 

کاملی را ارائه دهد و یک زندگی پاک و حیاتی طیبه را نوید دهد. راهبرد اصلی تولید فضای زیست 

دینی است. این مسأله نه فقط در فضای مجازی بلکه در یک ترکیب از فضای مجازی و حقیقی رخ 

خواهد داد و در سایه همگرایی این فضاها در قالب عصر دیجیتال محقق می گردد. این راهبرد یک 

راهبرد فعال است که بیش از آنکه نیازمند پاالیش فضای مجازی باشد، نیازمند تحرک و ساختن 

است. راهبرد اصلی »ایجاد فضای زیست دینی در دنیای دیجیتالی آینده« است.

برای اینکه بتوان این راهبرد را عملی ساخت، چند اقدام باید صورت پذیرد؛ اوالً باید مرز میان 

تبلیغ مجازی و تبلیغ اصلی)یا سنتی( کمرنگ شود و این دو در یکدیگر متداخل گردند. آموزش 

مهارت های حضور در فضای مجازی مخصوص افراد خاصی نیست و همه افرادی که در فعالیت های 

دینی و فرهنگی فعال هستند، باید به جنبه مجازی آن نیز توجه کنند و در اینترنت حضور داشته باشند. 

عالوه بر این الزم است از ابداع و تولید ابزارهای دیجیتال مبتنی بر سبک زندگی دینی حمایت 

شود. تاکنون سامانه های حمل و نقل آنالین)مانند اسنپ، تپسی و ...(، خرید و فروش)مانند دیجی 

کاال و صدها فروشگاه اینترنتی( و تهیه غذا، به سرعت اینترنتی شده اند. سامانه های دیگر نیز در 

حال اینترنتی شدن هستند. اینترنت هنگامی دینی می شود که این سامانه ها نیز مبتنی بر الگوی 

سبک زندگی دینی رشد یابند. برای این منظور اوالً باید الگوی سبک زندگی دینی در هر کدام از 

این ابعاد تبیین شود؛ ثانیاً الگو نباید در حد کلیات باقی بماند و باید برای آن، شاخص های مشخص 

تولید گردد؛ و ثالثاً باید تبدیل به الگوهای استانداردی شوند که قابل درک توسط ماشین باشند. 

عالوه بر سامانه های عمومی زندگی که باید قابلیت دینی شدن در دنیای دیجیتال برای آنان 

فراهم شود، سامانه های اختصاصی دینی نیز باید فراهم شود. دینداری از ابعاد مختلفی برخوردار 

است که هر کدام از آن ها نیازمند سامانه های هوشمند و خودکار خواهند بود، مانند: آموزش دینی 

عمومی، آموزش طالب، زیارت مجازی، سامانه های متنوع در خدمت مناسک و مراسمات دینی 

مانند هیأت، پرداخت های مالی و کمک های خیریه های متنوع دیجیتالی، تنظیم اوقات شرعی در 

زندگی، تنظیم صحت شرعی معامالت مالی و ... .  
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