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گرایی جهان اسالم تأثیر شبکه های مجازی در هم گرایی و وا
خدیجه کریمی1 

چکیده
وح���دت و اخوت اس���المی میان یک ملت و ق���وم، نیروها و امکان���ات را تقویت می کند، اما 
تفرق���ه و اخت���الف، نیروها و امکانات را از بین برده و آن ملت را تضعیف می کند. دش���منان 
اس���الم ب���ا توجه ب���ه جریان ه���ای تکفی���ری و با دسترس���ی ب���ه ابزار ه���ای مج���ازی، جامعه  
که دیده می ش���ود دش���من برای  اس���المی را مورد هجوم بیش���تری قرار می دهند به طوری 
گام های زیادی  س���نگرگیری و حتی س���ربازگیری، در فضای مجازی علیه اسالم و مسلمین 
کاربر در شبکه های مجازی می تواند در زمینه  نشر اسالم  گفت هر  برداشته  است. می توان 
ناب محمدی و وحدت جهان اس���الم بس���یار مؤثر  باشد تا عقاید و افکار اسالمی را به تمام 
جهان نش���ری نماید و همگرایی جهانی اس���الم را راه بیاندازد. در پژوهش حاضر همگرایی 

گرایی جهان اس���الم با توجه به تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر آن بررس���ی ش���د. و وا
گرایی، جهان اسالم، شبکه های اجتماعی مجازی. کلیدی: همگرایی، وا گان  واژ

1. مقدمه
ام���روزه فن���اوری اطالعات و پیش���رفت فناوری ه���ای مرتبط با آن تأثی���رات زیادی بر جوامع بش���ری 

گذاش���ته است، همچنین استفاده از ش���بکه های اجتماعی مجازی جزء اصلی امکانات زندگی بشر 

که باعث از بین بردن مسافت، عدم نیاز  کاربران از پدیده ای  اس���ت. بی تردید استفاده سیل آسای 

که بس���یار  کاربران دارد  به تحرک و در دس���ترس بودن همیش���گی آن می ش���ود، تأثی���رات عمیقی بر 

واضح و محسوس است.

خداون���د در ق���رآن می فرمای���د: »و اعتصم���وا بحب���ل اهلل جمیع���ا و ال تفرق���وا و اذک���روا نعم���ت اهلل 

کنید«.  کنده نشوید و نعمت  خدا را بر خود یاد  علیکم...؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پرا

گرایی جهان اس���الم در طول تاریخ وابس���ته ب���ه مؤلفه ها و امکاناتی  )آل  عم���ران: 103( همگرایی و وا

که این امکانات اقتضای زمانی را می طلبد و ام���روزه یکی از مهم ترین امکانات مدرن ، ظهور  ب���وده 

فعال ش���بکه های اجتماعی مجازی اس���ت. بح���ث اصلی مقاله حاضر رابطه  ش���بکه های اجتماعی 

گرایی در فض���ای اجتماعی  گرای���ی در جهان اس���الم و تأثیر همگرای���ی و وا مج���ازی و همگرای���ی و وا

کنون درباره تأثیر  که افزون بر اینکه تا گفت  مجازی اس���ت. در بحث اهمیت و ضرورت تحقیق باید 

کاملی انجام  گرایی جهان اس���الم تحقیق مناسب و  ش���بکه های اجتماعی مجازی بر همگرایی و وا

کارشناسی، رشته مطالعات زنان، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی. 1 . دانش پژوه 
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کردن راهکارها  ح  کم کاری ها در این فضا و مطر کارکردهای همگرایی و  کردن  نشده است، برجسته 

برای پیشبرد آن، جزئی از اقتضائات عصر حاضر است.

2. تأثیر شبکه های مجازی در همگرایی جهان اسالم
که ابزار خوبی برای ایجاد همگرایی   ش���بکه های مجازی پدیده ای نوظهور در دهه های اخیر است 

کنار جهان توانسته اند به راحتی توسط شبکه های  گوش���ه و  در جهان اس���الم است. مسلمانان در 

کنند و این هم فکری ها توانسته اتحاد  اجتماعی مجازی با یکدیگر ارتباط  فکری و اندیشه ای برقرار 

گ���ون در بخش های  گونا کند. این تقویت ها به ش���یوه های  و آرمان ه���ای اس���المی دینی را تقوی���ت 

مختلف���ی رق���م خ���ورده و در ای���ن زمینه پیش���رفت های قاب���ل توجهی دیده می ش���ود. انس���ان ها با 

که درهم تنیدگی  اندیشه ها، عقاید و افکار مختلف در سراسر جهان زندگی می  کنند و با این پدیده 

کرده اس���ت، می توانند به راحتی ارتباط برقرار نمایند و همه عقاید  مکانی و زمانی عجیبی را ایجاد 

ک منجر به اتحاد یا افتراق جمعی می شود  ک بگذارند و این اشترا و افکار خود را با یکدیگر به اشترا

که این افتراق ها در فضای مجازی و غیرمجازی جرقه هایی را در پی دارد.

که درصدد تخریب ش���خصیت و اندیشه مخاطب  هستند، شبکه های اجتماعی مجازی  گروهی 

گروه ه���ای متحد با هم می توانند  کرده اس���ت. در مقابل،  ای���ن فرصت را به آس���انی برای آنها فراهم 

گروهی و حزبی  کرده و ب���رای اتحاد در برابر دش���من تش���کل های  ب���ه راحت���ی اطالع���ات را رد و ب���دل 

که این هم از مزایا و ارزش های پدیده مجازی اس���ت. از نظر س���طح تأثیر، رس���انه ها  تش���کیل دهند 

کنند، البت���ه تأثیرگذاری در یک  کالن را متأثر  گانه  خرد، میان���ه و  کدام از س���طوح س���ه  می توانند هر 

س���طح معمواًل تأثیر در سایر س���طوح را به دنبال خواهد داشت. رسانه ها می توانند در سطح خرد، 

گروه ها، سازمان ها  مخاطبان فردی )ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری مخاطبان(، در سطح میانه 

کالن، فرهنگ و نظام اجتماعی را تحت تأثیر پیام های خود قرار  و نهادهای اجتماعی و در س���طح 

دهند )کرم الهی، 1390، ص 105(.

کشورها  که جو اطالعاتی- خبری جهان و  ساختار شبکه های اجتماعی مجازی به صورتی است 

کرد. این پدیده در رسیدن  را انعکاس می دهد و می توان این اطالعات را برای وحدت، جهت دهی 

کمک بس���یاری می کند تا بتوان به طور دقیق و عمیق  به اهداف و اندیش���ه وحدت و فکر اس���المی 

کرده و ب���ه نهایت اصلی وحدت در  برنامه ه���ای فک���ری و عقیدتی را در ش���بکه های مجازی طراحی 

مجامع اسالمی رسید. 
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3. نقش شـــبکه های اجتماعی مجازی در همگرایی جهان اســـالم

3-1. هر مسلمان یک رسانه

ش���خص دیندار و مسلمان می تواند تمام عقاید و باورهای مذهبی خود را در شبکه های اجتماعی 

گذاش���ته و یک رس���انه باش���د.  ش���بکه  اجتماعی مج���ازی زمینه را  ک  مجازی با جهانیان به اش���ترا

کاربر در امور زندگی اس���المی از خرد جمعی، تبادل افکار، مش���اوره و تعامل  کرده ت���ا بتواند  مس���اعد 

گرفتن از خرد جمعی  کمک  کمک بگیرد. امام علی؟ع؟  مثبت برای رس���یدن به تفاهم ملی و دینی 

را به معنای رد و بدل ش���دن اندیش���ه های مخالف و موافق پایه و اس���اس دس���تیابی به رأی و نظر 

که رأی درس���ت با تبادل به رأی به دس���ت می آید«  کنید  صحی���ح می دان���د: »با همدیگر تبادل نظر 

)اآلمدی التمیمی، 1365، ص 105(. فرد مسلمان معتقد می تواند خود، رسانه  و منادی وحدت و 

کید ارتباط اجتماعی از امام  گرم بین شیعه و سنی باشد. حدیث زیبایی در مورد تأ ایجاد رابطه ای 

که در وصیت به امام حس���ین؟ع؟ می فرماید: »و بر ش���ما باد به ارتباط و بذل و  علی؟ع؟ نقل ش���ده 

کردن به یکدیگر« )نهج البالغه، نامه 47(. گزیدن از جدایی و پشت  بخشش و دوری 

که باعث بروز  کاربران برجسته می کند   انعکاس این باورهای اس���المی وجه مش���ترک هایی را بین 

وحدت و هم پذیری فکری و عقیدتی شده و در نتیجه عملکردهای هدفمند اسالمی صورت می گیرد.

گسترده برای انعکاس وحدت اسالمی 3-2. زمینه ای 

کم نظیر در طول تاریخ، مشکالت  به واس���طه وحدت، اس���الم توانسته است با یک عظمت و اقتدار 

کند و تا حدودی  کرده و در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمن با تدبیر عمل  درونی جامعه را حل 

کند.  با ایجاد همبس���تگی ملت های اسالمی از آسیب رس���اندن به سرزمین های اسالمی جلوگیری 

کس���ی پوش���یده  ه���ر چن���د تالش های دش���من برای آس���یب رس���اندن به ملل و جوامع اس���المی بر 

نیس���ت  و متأس���فانه تجاوزهای دش���من هم به وف���ور  دیده می ش���ود، اما از پیش���روی بیش از حد 

آنان جلوگیری ش���ده  و هیبت، تقدس و عظمت اس���الم ناب محمدی بر همگان ثابت شده است. 

که از مهم ترین و مدرن ترین آنها اخبار  گون صورت می گیرد  گونا تقویت وحدت اس���المی از راه های 

تلویزیون و انتش���ار مطالب درباره وحدت در س���ایت های اینترنتی و ش���بکه های اجتماعی مجازی 

اس���ت. ارتباطات انسانی سرچش���مه فرهنگ و عامل تکامل آن است )ساروخانی، 1371، ص 23(. 

گرفته اس���ت )ساروخانی،  ارتباطات با هدف نظریه پردازی در خصوص ارتباط های انس���انی ش���کل 

1371، ص 102( و این علم می تواند بی نظیرترین عملکردها را در طول تاریخ رقم بزند.

که ندای وحدت س���ر می دهن���د به خوبی در ش���بکه های اجتماعی  همایش ه���ا و حرکت های���ی 
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مجازی منعکس می شود. زیبایی این انعکاس در شفافیت، مستقیم بودن و قابل دسترس بودن 

که مخاطب را ج���ذب می کند. از دیگر مزای���ای این پدیده دره���م تنیده، این  آن ب���رای همه اس���ت 

کوچک ترین عکس العمل، نوشته، عکس و یا شعار، منادی  کاربر به راحتی می تواند با  که هر  است 

وحدت اسالمی باشد. 

که در چندین س���ال اخیر انع���کاس عجیبی در ش���بکه های مجازی و  از همایش ه���ای عظیم���ی 

کشور  رس���انه ها داش���ته می توان به راهپیمایی بزرگ اربعین حس���ینی نام برد. از ش���یعه و س���نی هر 

کنار  گرفته تا تازه مسلمان  های غربی در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی شرکت می کنند و همه در 

هم با پای پیاده به س���وی یگانه عشقشان امام حس���ین؟ع؟ رهسپار می شوند. شور و هیجان تک 

کرد. تک مردم را می توان در شبکه های اجتماعی مجازی احساس 

می���الد پیامب���ر اعظ���م؟ص؟ و هفته  وحدت نی���ز از جمله همای���ش های بزرگ وحدت مس���لمانان 

کنفرانس تقریب مذاهب  است. در هفته وحدت با حضور بزرگان و دانشمندان اهل سنت و شیعه، 

کنفرانس  کشورهای اسالمی به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود. انعکاس این  در 

در رس���انه ها و شبکه های اجتماعی مجازی برکسی پوش���یده نیست و خود فریاد رسایی از وحدت 

در برابر دش���من را نش���ان می ده���د. همچنین انع���کاس همبس���تگی و اتحاد جبهه ه���ای مقاومت 

گویای اخوت  ک���رده و  کش���ورهای اس���المی در ش���بکه های اجتماعی مج���ازی وح���دت را دوچندان 

مسلمانان است.

4. نقش شبکه های مجازی در تقریب مذاهب اسالمی
امروزه غرب و دش���منان قس���م خورده اسالم بس���یاری از ابزارهای تبلیغاتی و رس���انه ای را در دست 

دارن���د و علیه اس���الم ناب محم���دی فعالیت می کنند و فرقه هایی را در پوش���ش به ظاهر اس���الم در 

که تفرقه افکنی و دش���منی بین مذاهب هدف اصلی ش���ان  دنی���ای فیزیکی و مجازی راه می اندازد 

اس���ت. نیاز مبرم جامعه اس���المی این اس���ت تا در برابر ای���ن عمل ها، عکس العمل های���ی را در باب 

تقریب مذاهب به طور بنیادی و پایه ای نشان دهد. در روابط بین الملل، وجود یک یا چند قدرت 

کش���ورهای در معرض تهدید  رقی���ب ی���ا تهدیدکننده می توان���د عامل همبس���تگی و همگرایی میان 

باشد. )دوئرتی.، و فالتزگراف، 1376(

وجود دش���من مشترک و سیاست های س���لطه جویانه و اسالم ستیز اس���تکبار جهانی، استعمار  

کشورهای اسالمی و به یغما بردن سرمایه های مادی  معنوی و فرهنگی آنان و پایمال  اس���تضعاف 

کش���ورهایی مانند فلس���طین، افغانستان، عراق و ... بیش  کمیت و حقوق مس���لمانان در  کردن حا
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کشورهای اسالمی ضرورت وحدت و همگرایی میان خود را  که مس���لمانان  از پیش باعث می ش���ود 

کرامت مسلمانان و تحقق بخشیدن به مفهوم جاودان و  کنند و در راستای حفظ عزت و  احساس 

کافران  ارزشمند آیه »و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیاًل؛ و خدا هیچ راهی برای ]تسلط[ 

بر مؤمنان قرار نداده است« )نساء: 141(، از هیچ تالشی دریغ نکنند )رضوانی، 1393، ص 194(.

ک���رد و تدوام  ام���ام خمین���ی؟هر؟ انقالب اس���المی ای���ران را بر پای���ه واحد وحدت مس���لمین آغاز 

کنفرانس تقریب مجمع مذاهب  بخش���ید، چنانکه هفته وحدت بنابر دستور امام نام گذاری ش���د. 

کنار جهان هر س���اله در  گوش���ه و  اس���المی ب���ا حضور صدها اندیش���مند و صاح���ب نظر مس���لمان از 

جمهوری اس���المی ایران برگزار می شود. در این هم اندیشی بحث پیرامون مشکالت و چالش های 

که توسط شبکه های اجتماعی مجازی  انعکاس داده شده و تک  جهان مدرن و جهان اسالم بوده 

کنفرانس می توانند حضور فعال و نقش مؤثر داشته باشند.  تک مسلمانان در این 

همگرایی جهان اس���الم و انعکاس فعال و پرش���ور آن در شبکه های مجازی لرزه بر اندام دشمن 

کنند با وحدت واحده جهان اس���الم روبرو  گر دس���ت از پا خطا  که ا انداخته و خود هش���داری اس���ت 

خواهند بود. خبرگزاری تقریب مذاهب در صورت مدیریت صحیح می تواند از سانس���ورهای خبری 

کید بر  کند و موج اس���الم  س���تیزی را مهار نمای���د و با تأ غ���رب به ویژه در عراق و فلس���طین جلوگیری 

ک آیین، 1389(. کند )پا مشترکات، جهان اسالم را به سوی همگرایی هدایت 

در دهه اخیر تالش های زیادی انجام ش���د تا مجمع جهانی تقریب مذاهب صاحب رس���انه شود 

گلزاده، معاون فرهنگی و پژوهشی  به طوری که در س���ال 1394حجت االسالم و المس���لمین صادق 

گو ب���ا خبرگزاری بی���ن المللی ق���رآن )خبرگزاری  گفت و  مجم���ع جهان���ی تقریب مذاهب اس���المی در 

بین  الملل���ی قرآن، 1394( با اش���اره به فعالیت ه���ای مجمع در خصوص ایجاد نهضت حس���ینی در 

کرد:  فضای مجازی اظهار 

که یکی از این رسالت ها تقریب بین مذاهب  مأموریت اصلی مجمع در چند بخش است 
که مذاهب اس���المی در  گرفته  کارهای علمی عمیقی صورت  اس���المی اس���ت و در این زمینه 

کنند. جریان ظرفیت های یکدیگر قرار بگیرند و بتوانند در مسیر وحدت حرکت 

کارآمد به واس���طه  ک���ز فرهنگی و هنری  در فض���ای مج���ازی ت���الش می کنیم با ارائ���ه محتوا به مرا

کلیپ ها  کنیم تا در تولید  گونی را ایجاد  گونا شبکه های اجتماعی اینترنتی و موبایلی، ظرفیت های 

و محتواه���ای ناظ���ر به ع���زاداری معتدل و دلس���وزانه ب���ه دور از خراف���ات، افراط و تفری���ط این امر را 

گسترش دهیم. )خبرگزاری بین المللی قرآن، 1394(

ک���ه به فعالیت های چندی���ن جانبه در  گفت تقریب، یک منظومه اس���ت  ب���ا این ح���ال می توان 
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که برای پیش���برد اهداف و آرمان ها مورد اس���تفاده  قرار بگیرد.  فضای مجازی و ابزارهایی نیاز دارد 

کار ش���ده و آقای احمد شریعتمداری در مقاله ای با عنوان  کنون ابزارهای مختلفی در این زمینه  تا 

که در  کرده  »ابزارهای مجازی»تقریب« در بستر ایدئولوژی، فرهنگ و اقصاد« این ابزارها را برجسته 

ادامه به چندین ابزار آن اشاره می شود.

4-1. ابزارهای مجازی تقریب

کتابخانه های مجازی  .1-1-4

کتابخانه ه���ای مج���ازی را هیچ دیوار و قفس���ه ای مح���دود نمی کند. منابع آنها ب���ر روی وب موجود 

اس���ت و امکان جس���ت وجو و دسترسی آس���ان و مطمئن به خیل عظیمی از داده ها ممکن خواهد 

کتابخانه های مجازی چون »ال���وراق« با هدف احی���ای میراث های عربی از  ب���ود. در جهان اس���الم 

کتابخانه مجازی »نور«  کالسیک عرب حضور دارند. در ایران نیز  طریق انتشار چشمه های فرهنگ 

کتابخانه ای علوم اسالمی در فضای مجازی  که از بزرگ ترین پایگاه های  فعالیت چش���مگیری دارد 

کتاب مربوط به جهان اس���الم در این مرکز به آس���انی قابل دسترس���ی  محس���وب می ش���ود و هزاران 

کتابخانه های مجازی با محوریت  کمبودش احس���اس می ش���ود  که در این میان  اس���ت، اما چیزی 

که امکان تقریب و وحدت و تقابل با دشمن اصلی و آشکارسازی حیله ها  کتب و محصوالتی اس���ت 

و مکاید آن را بیشتر فراهم می کند.

4-1-2. دانشگاه های مجازی

س���وری���������ه  مج��������������ازی  دانش���گاه   ،)http://oum.edu.my/oum/v( مال������������زی  آزاد  دانش���������گاه 

 )http://www.vu.edu.pk ( کست�ان )http://svuonline.org/isis/index.php( و دانشگاه مجازی پا

که نیاز تقریب مذاهب اس���المی  نمونه هایی از دانش���گاه های مجازی جهان اس���الم هس���تند. چیزی 

است، تربیت دانشجویانی در زمینه فعالیت مختص به تقریب است تا بتوانند آرمان گرایانه و هدفمند 

کنند. در راستای خدمت به وحدت جهان اسالم حرکت 

دانشگاه مجازی اسالمی جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه )http://almustafaonlineuniversity.com( از 

که در این راس���تا با حضور مجازی هزاران دانشجو از سراسر دنیا  جمله  دانش���گاه های مجازی است 

فعالیت می کند و نظام درس���ی اس���المی را در  بیست و نه رش���ته  به دانشجویان ملیت های مختلف 

ارائه می دهد.
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گروه های اینترنتی 4-1-3. شبکه های مجازی، چت روم ها و 

گسترش تفکرهای تقریب  گروه های اینترنتی، حاملی مناسب برای  شبکه های اجتماعی مجازی و 

که فضای اجتماعی عموم���ی مانند فیس بوک، توئیتر، تلگرام  مذاهب به ش���مار می روند به طوری 

و ... نق���ش پررنگی در انع���کاس تفکرهای تقریب مذاهب یا برعکس دارن���د و هرچه  امکان فعالیت 

بیشتر باشد، دشمن هم مقابله بیشتری در این زمینه انجام می دهد.

4-1-4.  اخبار و اطالع رسانی

که مختص اخبار و اطالع رس���انی  امروزه عالوه بر تلویزیون و ماهواره، س���ایت هایی فعالیت می کنند 

هس���تند و م���ردم ب���ه آس���انی می توانند ب���ا آنها ب���ه جدیدتری���ن خبرها ب���دون قید زمانی دسترس���ی 

که فعالیت پررنگ تری دارند، وابستگی محتوایی به  داش���ته باشند. متأس���فانه پایگاه های خبری 

که آرمان های خود را با خبرهای روز تعامل  جریان های سیاسی و حرکت های مشخص شده دارند 

که بخواهند در قالب خب���ر به خورد مردم  داده و انع���کاس می دهن���د. آنها ه���ر نوع افکار و عقای���د را 

می دهند. آنچه در این میان می تواند به خواس���ته مردم جامه عمل بپوش���اند، سایت های خبری 

که  و اطالع رس���انی بدون جهت گیری ها و محدودیت های »دولتی« و »اقلیتی« اس���ت؛ سایت هایی 

کرده و مس���ائل مهم و چالش برانگیز  می توانند اقش���ار مختلف مس���لمانان را به س���مت خود جذب 

کنن���د. برخالف پیش���رفت های زیاد  جه���ان اس���الم را هم���راه ب���ا تحلیل هایی واقع���ی به آنه���ا عرضه 

س���ایت های خبری در جهان اس���الم، متأس���فانه همچنان فقدان س���ایت هایی شایس���ته در زمینه 

تقریب و مسائل »واقعی« جهان اسالم احساس می شود. )شریعتمداری، 1393(

گرایی جهان اسالم 5. تأثیر شبکه های مجازی در وا
که ش���خصیت ها می توانند دور از  کرده اند  ش���بکه های اجتماعی مج���ازی عرصه را طوری طراح���ی 

کنند، توس���ط ای���ن ابزار جهانی  دغدغه ه���ای زمان���ی و مکان���ی ارتباط های چند رس���انه  ای را برقرار 

کرده و در این میدان بزرگ مبارزه مجازی به نتیجه برس���ند.  اهداف و آرمان های خود را پایه ریزی 

کرده ان���د تا بتواند  که امروزه دش���منان اس���الم روی آن برنامه ریزی  یک���ی از مهم تری���ن مؤلفه هایی 

کنند، ایج���اد اینترنت و ابزارهای مربوط به آن اس���ت. ش���بکه های اجتماعی  مس���لمین را تضعی���ف 

گفتگو، نش���ر هر  کانال های تلگرام���ی و... می تواند فضای بازی برای  مج���ازی، فیس بوک، توئیت���ر، 

نوع مطلب اخالقی و غیر اخالقی، شایعه  سیاسی فرهنگی، نشر فرهنگ غربی و بیگانه و... باشد.
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گرایی جهان اسالم 5-1. استفاده دشمن از فضای مجازی در وا

که  کاربر اس���ت  گس���ترده مورد اس���تفاده میلیاردها  گروه���ی به طور  ش���بکه های اجتماع���ی مجازی 

گفتگو و  کردن دوس���تان خ���ود در این فض���ا از  کردن اطالع���ات ش���خصی و اضافه  کارب���ر ب���ا وارد  ه���ر 

کارهایشان می پردازند. این  گرفته تا جریان های سیاسی فرهنگی و ... به  تحلیل های روزانه خود 

که روز به روز بیشتر می شود در حافظه های سرورهای ادمین اصلی یعنی،  کاربران  سیل اطالعاتی 

کز جاسوسی  که این شبکه ها مرا مؤسس شبکه اجتماعی مربوطه ذخیره می شود. برخی معتقدند 

کمترین هزینه هم نظرس���نجی خوبی از  کل جه���ان هس���تند و در واقع آمریکا می تواند ب���ا  آمری���کا از 

کند )عقیلی.، و جعفری، 1391(. جوامع داشته باشد و هم اینکه افکار عمومی را رصد 

جولیان آسانژ مؤسس وب سایت ویکی لیکس می گوید: 

که  کس  کنون خلق شده است. هر  که تا  فیس بوک تنفرآمیزترین ابزار جاسوس���ی اس���ت 
نام خود و مش���خصات دوس���تان خود را به ش���بکه های اجتماعی فیس بوک اضافه می کند 
گنجینه  که به ش���کل رایگان در خدمت دستگاه های اطالعاتی آمریکاست و این  باید بداند 

اطالعاتی را برای آنها تکمیل می کند. )عقیلی.، و جعفری، 1391(

ش���بکه های اجتماعی وظیفه س���ربازان جنگ ن���رم را ایفا می کنند. هر جناح���ی می تواند به نفع 

که دولت های غربی از این پدیده در رس���یدن به انگیزه خود  کند  خود از س���ربازان جنگی اس���تفاده 

گونی انجام داده است. گونا علیه دولت مورد هدف، سوء استفاده های 

کنار  در س���ال 2008 می���الدی توییت���ر مانن���د ی���ک بخش مه���م از تبلیغ���ات انتخابات���ی اوبام���ا در 

گرفت و نقش اساسی در استفاده از رأی خاموش در به قدرت رساندن  س���ی ان ان و فیس بوک قرار 

ک اوباما به ریاس���ت جمهوری  اوباما داش���ت. رویدادهای سیاس���ی س���ال های اخیر از انتخ���اب بارا

گرفته ت���ا ناآرامی های پس از انتخابات )فتنه88( جمهوری اس���المی ای���ران، همگی متأثر از  آمری���کا 

کشورهای  کاربران شبکه های اجتماعی بودند. انقالب ها و خیزش های اجتماعی در  فعالیت های 

کارکرد سیاسی این شبکه هاست )نوروزیان، 1389(.  عربی در چند ماه اخیر نمونه ای از 

که بعد از آن آمریکا مهره  که در س���وریه علیه بش���ار اسد به پا ش���د  ش���ورش های به ظاهر مردمی 

کرد، همه و همه برخواس���ته از یک س���ازمان دهی از  ک س���وریه  ب���ازی خ���ود یعنی، داعش را وارد خا

که مردم ساده لوح را در برابر حکومت  قبل تنظیم شده همراه با تبلیغات سوء در این شبکه ها بود 

شوراند. از طرف دیگر سعودی ها این شورش به ظاهر مردمی در خیابان ها را در شبکه های داخلی 

کشور پررنگ تر نشان داد. سوریه انعکاس داد و فتنه و تفرقه را در این 

کاس���تلز، بازیگران سیاس���ی از طریق رس���انه های نوین در ب���ازی قدرت حضور  به اعتقاد مانوئل 
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که اطالع���ات و ارتباطات از طریق ش���بکه جهانی اینترن���ت و ماهواره ها و خبرگزاری  دارن���د و از آنج���ا 

ص���ورت می گی���رد، بازی سیاس���ی به نحو فزاین���ده ای در فضای رس���انه ها صورت می گیرد )کاس���تلز، 

گس���ترش  1380(. وی همچنی���ن ب���ه نق���ش تکنولوژی های ارتباط���ی مانند اینترنت در عضوگیری و 

ق���درت جنبش ه���ای اجتماع���ی اش���اره می کند. ش���بکه های اجتماعی، ش���کل اجتماع���ی نوینی از 

که در عین حال توده ای اس���ت، اما به صورت انفرادی تولید و دریافت  ارتباط���ات را به وجود آورده 

می شود، با این همه در سراسر جهان به ابزاری در خدمت جنبش های اجتماعی تبدیل می شود.

5-2. تهاجم فرهنگی دنیای غرب و مستکبرین جهانی

کش���ورها را درنوردیده اس���ت. فرهن���گ غربی وارد  دنی���ای نوین مجازی با رش���د فزاینده اش مرزهای 

که فرهنگ غربی با س���ازمان دهی  فرهنگ اس���المی ش���ده و همین طور بالعکس. دغدغه این اس���ت 

هدفمند وارد دنیای اجتماعی مجازی می شود و آداب و فرهنگ اسالمی را مورد هدف قرار می دهد. 

جهانی شدن، پدیده ای چند بعدی است و اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... را در بر می گیرد و با تحقق 

گذشته  خود را از دست می دهند و  کشورها نقش  کم رنگ می شوند،  آن مرزهای ملی از بین رفته و یا 

کم می شود )رجایی، 1380(. کشورها حا به جای قوانین داخلی قوانین بین المللی بر 

مق���ام معظ���م رهبری در دیدار با اعضای ش���ورای عالی انقالب فرهنگ���ی در حوزه فضای مجازی 

ب���ه یک واقعی���ت »فعالیت حداقل صدها رس���انه صوتی، تصویری، مکت���وب و اینترنتی در جهان با 

کرد. ایشان برخی بازی های رایانه ای  هدف مشخص تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ایران« اشاره 

که در ترویج رفتار و سبک زندگی غربی  و اسباب بازی های وارداتی را از جمله مصداق هایی خواند 

کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی اثر می گذارد )مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 1393(. در ذهن 

دشمن از راه اشاعه  فرهنگ غربی، فرهنگ فساد و فحشا در اینترنت و فضای مجازی سعی می کند 

که دش���من از لحاظ فرهنگ���ی می کند یک تهاجم  کاری  فرهنگ غنی اس���المی را از مس���لمین بگیرد. 

فرهنگ���ی بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری یک »ش���بیخون فرهنگی«، یک »غ���ارت فرهنگی« و یک 

»قتل عام فرهنگی« )مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 1371( است. وقتی فرهنگ غرب و مستکبرین در 

کرد، فرهنگ و ارزش های اس���المی از بین می رود و به دنبال آن جامعه با  جامعه اس���المی رواج پیدا 

مشکالت متعددی چون تفرقه، فقر سیاسی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و همچنین بی هویتی روبرو 

کشورهای اسالمی می پردازد. گرایی در  که دشمن به ایجاد وا می شود. اینجاست 

5-3. حضور جریان تکفیر در شبکه های اجتماعی مجازی

گروه تکفیری داعش  گرایی جهان اسالم تمرکز دارد،  که در دهه اخیر بر وا یکی از پدیده های شومی 
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گروه های  گس���ترده ای را در ش���بکه های اجتماعی مجازی به راه انداخته است.  که فعالیت  اس���ت 

تکفیری همه از یک آبشخور آب می خوردند، اما هر روز با یک نام و نشان و فتنه جدید با روش های 

نوین و با قالب های تقلبی وارد میدان می ش���ود. خود را ش���یعه و اهل س���نت جا معرفی می کنند و 

بازی ش���یعه انگلیس���ی و س���نی آمریکایی را برای دنیا بازی می کند و در دنیای اجتماعی مجازی بر 

روی اندیشه های ملت رژه می روند.

دست های تفرقه افکن میان شیعه و سنی به سرویس های جاسوسی دشمنان اسالم می  رسید، 

که با Mi6 ارتباط دارد، شیعه است و نه تسننی که مزدور آمریکا باشد، سنی است، بلکه هر  نه تشیعی 

دو ضد اسالمند )مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 1393(. مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( بارها در مورد این 

پدیده شوم تکفیری روشنگری کرده و به مسلمانان توصیه می کند تا گول این شیطان بزرگ را نخورند 

کنند. دش���من جریان های  گاهانه در برابر حیله گری هایش در میدان جنگ با تعمق و تفکر عمل  و آ

کاربری شیعی ایجاد  به ظاهر مس���لمان را در ش���بکه های اجتماعی مجازی به راه می اندازد، حساب 

کرده و در برابر س���نی س���نگر می گیرد، تولید اطالعات علیه س���نی می کند و هدفشان ایجاد تفرقه بین 

مس���لمانان و درگیر شدن ایش���ان با خودشان است. حال آنکه این ش���بکه ها همواره مقید به حذف 

که بدون هیچ  خش���ونتی به تبلیغ اسالم مشغول هستند  کانت های تبلیغاتی مس���لمانانی هس���تند  ا

یا اعتراض به هولوکاس���ت، توهین به اسرائیل، فعالیت علیه اسرائیل و مواردی از این دست از جمله 

که بالفاصله صفحه مربوطه حذف می شود. برای نمونه می توان به حذف برخی  فعالیت هایی است 

کرد )روشنی، 1391(. از صفحات حزب اهلل لبنان، حماس و... اشاره 

5-3-1. استفاده اطالعاتی- امنیتی از شبکه های مجازی

ش���بکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک، توئیتر، تلگرام، واتس���اپ و ... همه طوری تنظیم 

کردن اطالعات ش���خصی، نام و نام خانوادگی و ش���ماره هم���راه و... دارد.  ک���ه نیاز به وارد  ش���ده اند 

گفتگو با دوستان  پرداخته  کاربر به  کردن اطالعات شخصی مرحله اول است و در مرحله دوم  وارد 

کاربران در این فضا  ک بگ���ذارد.  و تمای���ل دارد ت���ا متن ها و عکس های مورد عالقه خود را به اش���ترا

ب���دون قص���د و نیت خاص و یا با هدف مش���خص در مورد حادثه و تفکرات���ی تحلیل ها و اطالعاتی را 

که توس���ط مأمورین  از خود به نمایش می گذارند. این قبیل اطالعات، اطالعات آش���کاری هس���تند 

گروهک های تکفیری جمع آوری ش���ده و تجزیه تحلیل می ش���ود. این تحلیل ها ش���بیه  جمع آوری 

کردن و دقیق ش���دن دارد. هر چند همه پازل ها  که فقط نیاز به منظم  به پازلی به هم ریخته اس���ت 

وجود نداشته باشد باز هم دشمن راه را تا جایی پیموده است. در این راستا بخش قابل توجهی از 
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گروهک ها در صفحات شبکه های اجتماعی رقم می خورد و با بهره گیری  جمع آوری اطالعات این 

گاه، تخلی���ه اطالعات���ی افراد فع���ال در ش���بکه ها و بهره گی���ری از صفحات  گاه، مناب���ع ن���اآ از مناب���ع آ

پوشش���ی اقدام ب���ه جمع آوری اطالعات مدنظر خ���ود می کنند. عوامل اطالعات���ی تکفیری از طریق 

کرده، اطالعات جمع آوری ش���ده توسط آنان را اخذ می کند. از  این رس���انه ها منابع خود را هدایت 

دیگر ش���یوه های جمع آوری اطالعات پنهان توسط این جریان می توان به بهره گیری از احساسات 

کرد. این جریان همچنین  کردن ایشان برای جاسوسی و مهندسی اجتماعی اشاره  کاربران و آماده 

برای جمع آوری اطالعات پنهان از جنس مخالف سود می برد. )یوسفی.، و روشنی،1393(.

گروهک های  در چارچ���وب انج���ام ای���ن مأموریت، ش���بکه های اجتماعی مانن���د اتاق عملی���ات 

کمیته های هماهنگی سوری در میدان جغرافیایی  تروریس���تی عمل می کنند. برای نمونه برخی از 

نب���رد اقدام به جمع آوری و دادن آخرین و جدیدتری���ن اطالعات و اخبار مربوط به تحرکات ارتش و 

کرده و آن را از طریق ش���بکه های اجتماعی و فضای مجازی در اختیار  کش���ور  مناطق مختلف این 

گروهک ه���ای تروریس���تی ق���رار می دادند تا پیش از انج���ام عملیات های مورد نظرش���ان علیه ارتش 

کنند )خبرگزاری فارس، 1391(. سوریه از آن استفاده 

کارکردها و امکانات شبکه ها 5-3-2. استفاده از 

کارکردها و امکانات مختلف ارتباطی، آموزش���ی، فرهنگی، سیاس���ی  ش���بکه های اجتماعی مجازی 

کاربر نظر به نیاز خود از این ش���بکه ها اس���تفاده می کند.جریان تکفیر با اس���تفاده از تیم  و... دارند. 

کارکردها بهره زیادی می برد. در حوزه آموزش، تکفیری ها موضوعات  رسانه ای حرفه ای خود از این 

ک���ه از جمله این م���وارد می توان به آموزش ش���یوه های مختلف  متع���ددی را م���د نظر ق���رار داده اند 

گذاری و...( و ترور )ش���یوه ها، شناس���ایی و  جم���ع آوری اطالع���ات، بمب گذاری )نحوه س���اخت، جا

کرد )یوسفی.، و روشنی، 1393(.  نزدیک شدن به هدف و...( اشاره 

گس���ترده آموزش���ی  جری���ان تکفی���ر از ش���بکه های اجتماعی مجازی عالوه بر این یکی از اقدامات 

گروهک و در نتیجه جذب اف���راد به آنان از  جری���ان تکفیر در راس���تای تروی���ج و تبلیغ افکار و عقای���د 

کاربر به س���مت پایگاه ه���ای اطالعاتی بین تیم های  ج اطالعات، نمایش فیلم یا هدایت  طری���ق در

عملیاتی، اعالم عملیات، هدایت جاسوس���ان وابس���ته و... از این طریق انجام می ش���ود. در حوزه 

کش���تار غیر نظامیان، قتل نظامی���ان، نمایش انفجارات  سیاس���ی و فرهنگی نیز با پخش فیلم های 

ج اخبار،  کش���یدن فیلم های پیروزی و اش���غال مناط���ق و در و عملیات ه���ای انتح���اری و به تصویر 

که  فتاوا و اندیشه های سران و رهبران دینی خود سعی در پیاده سازی اهداف طراحی شده دارند 
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گسترش عقاید،  از جمله این موارد می توان به ش���یعه هراس���ی، فعالیت علیه نظام های سیاس���ی، 

کرد )طاهر آبادی، 1393(. تبلیغ و جذب نیرو و... اشاره 

گرایی جهان اسالم 6. تعصبات بی جای مسلمانان و وا
که ائمه در صورت نیاز برای حفظ  در تاریخ اس���الم و س���یره  معصومین؟مهع؟ مسائلی دیده می ش���ود 

اسالم و حفظ وحدت و اخوت اسالمی از حق شخصی و قانونی شان دست بر می دارند و در راستای 

تحکی���م وح���دت حتی با مخالفین دس���ت همکاری می دهن���د و مقام و منصب مس���لمین را فدای 

مصلحت اسالم و مسلمین می کنند.

شهید مطهری ذیل عنوان »اتحاد اسالم« می گوید: 

که چنان  کس می خواهد بداند آنچه علی؟ع؟ آن اندازه برایش اهمیت قائل بود  طبعًا هر 
گفت: آن چیز وحدت صفوف مس���لمین و راه  کرد، چه بود؟ حدس���ًا باید  رنج جانکاه را تحمل 
که تازه داشتند به جهانیان نشان  نیافتن تفرقه در آن است. مسلمین، قوت و قدرت خود را 
کلمه خود بودند، موفقیت های محیرالعقول خود  می دادن���د مدیون وحدت صفوف و اتفاق 
کردند. ام���ام علی؟ع؟ به خاطر  کس���ب  کلمه  را در س���ال های بع���د نی���ز از برکت همین وحدت 
که طلحه و  کرد. به خصوص در دوران خالفت خودش آنگاه  همین مصلحت، سکوت و مدارا 
کردند، علی؟ع؟ به طور مکرر وضع خود را بعد از  کردند و فتنه  داخلی ایجاد  زبی���ر نقض بیعت 
کلمه مسلمین از  پیغمبر؟ص؟ با اینها مقایس���ه می کند و می گوید: »من به خاطر پرهیز از تفرق 
کردند، بیعت خویش  حق مسلم خودم چشم پوشیدم و اینان با اینکه به میل و رغبت بیعت 
کردن���د و پ���روای ایجاد اختالف در میان مس���لمین را نداش���تند«. )مطه���ری، 1393،  را نق���ض 

)487/16

امروزه، مس���ئله جهان مدرن، پیچیده تر اس���ت چون روز به روز امکانات و ارتباطات وسیع تری 

فراهم می شود. این امکانات نیاز به درایت و هوش ایمانی بیشتری دارد، اما در غیر آن صورت فرد 

کیس الفطن الحذر؛  کرم؟ص؟ در حدیثی می فرماید: »المؤمن  ض���رِر جبران ناپذیری می کند. پیامبر ا

مؤمن عاقل و چیز فهم و محتاط است )کلینی، 1365، 226/2(.

متأسفانه مسلمانانی هستند که در این دنیای پر هیاهوی شبکه  مجازی فعالیت می کنند و تبلیغ 

اس���الم و تش���یع هم دارند، اما به ُبعد وحدت و اتحاد مس���لمین اندکی نمی اندیش���ند، به خیال خود 

به اس���الم و جامعه مس���لمین خدمت می کنند و توجیح عملشان در اثبات حقانیت خالفت بالفصل 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است، چنانکه وقتی بررسی می شود به تفرقه  شیعه و سنی ختم می شود. 
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7. بحث و نتیجه گیری
گرایی مس���لمانان را فراهم می کند، چنانکه  فض���ای اجتماعی مجازی زمینه  مس���اعد همگرایی و وا

در بخش همگرایی جهان اس���الم، عملکردهای چش���مگیری در فضای مجازی دیده می ش���ود، اما 

گرایی جهان اس���الم بیشتر اتفاق افتاده  که در فضای این پدیده مدرن، وا گفت  این را هم می توان 

کرد عبارتند از: که می توان از فضای مجازی در همگرایی جهان اسالم استفاده  است. راهکارهایی 

کاربران. - آموزش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به 

کاربران خاص برای پیشبرد اهداف اسالمی در همگرایی. گماشتن   -

کاربران شبکه های اجتماعی در راستای همگرایی. - بسیج 

- ترویج فرهنگ همگرایی در فضای مجازی.

- تشکیل مجامع اتحادیه در شبکه های مجازی.
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