صلحسازی ایمانمحور در فضای مجازی
نویسنده :دکتر محسن قنبری آالنق
دریافت1396/07/26 :

1

پذیرش1396/08/11 :

چكیده
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در کاربردهای قرآنی نيز -دين -به معنای جزا ،حساب ،قانون ،شريعت ،طاعت
و بندگی ،تسليم و انقياد ،اسالم ،روش و رويه ،توحيد و خداپرستی آمده است1.

دين در اصطالح ،گاهی به معنای مجموعه قوانين و آداب و احکام و شرايع به
کار رفته و گاهی امور اعتقادی به آن افزوده میشود 2.به بيان ديگر ،هم شامل
گزارههای توصيفی بوده و هم مشتمل بر گزارههای ارزشی است.
در تعريف جامعی که از مجموع تعاريف ارائه شده از دين توسط انديشهوران
مسلمان اقتباس شده ،می توان گفت دين مرکب است از مجموعه معارف نظری و
عقيدتی ،احکام و قوانين عملی و دستورات اخالقی در ابعاد گوناگون فردی و
اجتماعی و سازگار با عقل و فطرت انسانی است که از جانب خداوند و توسط
پيامبران برای هدايت همه جانبه مادی و معنوی بشر فرستاده شد که در صورت پياده
شدن به طور کامل ،سعادت و رستگاری دنيوی و اخروی

انسان را تأمين میکند3.

بيان اين نکته نيز الزم است که دين اسالم به مثابه دين واپسين و کامل الهی از وارسی و
فهم عميق ادله اربعه -کتاب خدا ،سنت ،عقل و اجماع -به دست میآيد که اسالمشناسان و
فقيهان زمانشناس در برهههای گوناگون تاريخی نقش خود را در اين راستا عملياتی کردهاند.
.2

صلحسازی4

صلحسازی -غالبا -به عنوان چترواژه يا فراداده 5کاربست دارد تا واژگان زير را شامل شود:

 .1راغب اصفهانی17۵ :1416 ،؛ طريحی76-77 :1375 ،؛ قرشی بنابی ،1352 ،ج.380-381 :2
 .2مکارم شيرازی ،1373 ،ج.369 :2
 .3ر .ک :طباطبايی ،1378 ،ج130 :2؛ همان ،ج193 :16؛ همان2-3 :1386 ،؛ جوادی آملی،
3 :1372؛ مصباح يزدی ،1384 ،ج.28 :1
4. Ref: Schirch, 2008.
5. Meta-Term
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-

حل نزاع1؛ به باور بسياری از مردم ،نهايت فرآيند را نشان میدهد،
در حالی که منازعات به سادگی از بين نرفته و به فرجام نمیرسند.

-

مديريت نزاع؛ 2اينکه چطور میتوان نزاع را در جهت حل مسئله ،هدايت کرد.

-

کاهش نزاع3؛ اين تعبير ،از سوی برخی نهادهای دولتی به کار رفته است.
منتقدان بر اين باورند که کاهش نزاع هر چند از درد و رنج منازعات می-
کاهد ،اما علل اساسی آن را از بين نمیبرد.

-

پيشگيری از نزاع4؛ به اقدامات صلحسازی پيشگسترانه جهت پيشگيری از
نزاع خشونتبار اشاره دارد .برخی معتقند که منازعات در شرايط خاصی
ممکن است فرصت مثبتی برای تغييرات مورد نياز تلقی شود؛ لذا آنچه بايد
ً
پيشگيری شود ،لزوما منازعه نيست ،بلکه خشونتی است که در پی آن میآيد.

-

دگرگونی نزاع5؛ به جای مديريت يا حل نزاع ،بر تغيير ماهوی آن اشاره
دارد ،اما فرآيند دقيق دگرگونی و يا اينکه چه چيزی دگرگون میشود ،به
روشنی تبيين نمیشود.

البته برخی گروهها نيز ترجيح می دهند از واژگان همزيستی 6يا

دوستواری7

برای بهبود روابط ميانگروهی استفاده کنند؛ هر چند برخی حکومتها با کاربرد
اين واژگان در مورد برخی اقدامات سطحی و نپرداختن به ابعاد اصلی قضايی و
اقتضادی منازعات ،آنها را بیاعتبار ساختهاند.
1. Conflict Resolution
2. Conflict Management
3. Conflict Mitigation
4. Conflict Prevention
5. Conflict Transformation
6. Coexistence
7. Reconciliation
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به طورکلی ،کسانی که میخواهند به جای مسئله نزاع ،بر حوزه وسيعتر اهداف
صلح و امنيت تمرکز کنند ،کاربرد واژه صلحسازی را ترجيح میدهند؛ چرا که
واژگان مرتبط با نزاع -همواره -بعد منفی قضيه را با تجربيات منازعات برچسبگذاری
کرده و کاری به ظرفيت های محيط برای صلح ندارند.
 .3صلحسازی ایمانمحور
در حوزه سياست دنيای معاصر ،دين به موضوع پراهميتی تبديل شده و خطمشیگذاران
به نقش دين در حل منازعات و برقراری صلح اذعان دارند؛ هر چند در مواردی
دينداران موجب بروز منازعه هستند ،اما آموزه های دينی در رفع نزاع و کاهش تنش-
همواره -نقشآفرين هستند.
بر اين اساس -صلحسازی ايمانمحور -مدل خاصی از حل منازعه و برقراری
صلح است که نقش مثبت دين و نهادهای ايمان محور را در جامعه برجسته میکند.
کنشگران صلح ايمانمحور تالش میکنند با کاربست آموزههای دينی و اخالق و
معنويت برگرفته شده از دين ،از اجتماعات متأ ثر از جنگ حمايت کرده ،ايشان را به
صلح دعوت کرده ،ميان گروه های درگير ميانجی گری نموده و دوستواری ،گفتگو،
خلع سالح ،ثبات و يکپارچگی را توسعه دهند.
صلح سازی ايمان محور شامل طيف وسيعی از اقداماتی است که ريشه در
منابع اصيل دينی -کتاب و سنت -دارند؛ اقداماتی همچون دفاع و پشتيبانی،
آموزش ،گفتگوهای دروندينی و بروندينی ،ميانجیگری ،نظارت و هدايت و
عدالت که مسير حرکت به سمت صلح دينی را نمايان میکند.
از نقاط قوت مصلحان ايمانمحور نيز می توان به انگيزه قوی دينی ،تعهد باال و
ريشه دار ،حضور تاريخی در صحنههای منازعات و نقش در سوق دادن اطرف درگير
به سمت صلح و ثبات اشاره نمود.

صلحسازی ایمانمحور در فضای مجازی 89 /

 .4فضای مجازی
فضای مجازی 1از حيث لغوی برگرفته از سايبرنتيک 2بوده و ريشهای يونانی دارد؛
معنای اصلی آن در اين زبان ،فرمانروايی و حکومت است که در آثار افالطون 3نيز
به همين معنا به کار رفته است .شايد بتوان معادل فارسی آن را دانش هدايت و
کنترل يا خودفرمايی دانست.
امروزه ،سايبرنتيک -تا حدودی -مفهوم کهن خود را حفظ کرده و نشانگر دانشی
است که به انسان يا ماشين خودکار ،امکان حکومت کردن و فرمان دادن میدهد4.

در کاربرد جديد نيز فضای مجازی محيطی انگاره ای است که در آن ارتباطات
درونشبکه ای کامپيوتری رخ میدهد5.

رواج اين واژه در دهه  1990ميالدی زمانی رخ داد که کاربرد واژگان ديگری
همچون اينترنت ،6شبکهای شدن 7و ارتباطات ديجيتال 8در حال گسترش بوده و
اصطالح فضای مجازی

توان نمايندگی از طرف همه ايده های نوپديد را دارا بود9.

به نوشته کرامر 28 ،تعريف مختلف از فضای مجازی ارائه شده است 10که
آخرين تعريف آن بيان میشود:
1. Cyberspace
2. Cybernetics
3. Plato
 .4معتمدنژاد ،کاظم.41-42 :139۵
5. http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/cyberspace
6. Internet
7. Networking
8. Digital Communication
9. Strate, 1999: 382-383.
10. Kramer and Others, 2009.
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يک قلمرو پويای جهانی متشکل از طيفهای الکترونی و
الکترومغناطيسی است که هدفش اي جاد ،ذخيره ،پيرايش ،تبادل ،اشتراک،
استخراج ،استخدام و امحای اطالعات و گسست منابع فيزيکی است.
اين فضا مشتمل است بر:
 .1دستگاه های زيرساخت و ارتباطات از راه دور که امکان اتصال نظام
فناوری ارتباطات و شبکهای را فراهم میکند.
 .2سيستمهای کامپيوتری و نرمافزارهای مرتبط که کارکرد عملياتی و
اتصالی پايه يک دامين را تضمين میکنند.
 .3شبکههای ميانکامپيوتری؛
 .4شبکه شبکههای سازمانيافته کامپيوتری؛
 .5دسترسی کاربران به مسيرهای واسط شبکهای؛
 .6شبکه شبکهها (اينترنت)1.

دین در فضای مجازی و فازبندی آن
بررسی و تبيين ح ضور دين در فضای مجازی نياز به طراحی فازبندی مرتبط با آن
دارد که در ادامه به اين مراحل اشاره میشود:
 .1ديجيتاليزه سازی محتوای دينی از سوی دينداران؛
 .2وبگاه های مرجعيت دينی وابسته به اسالمشناسان و مراکز دينی؛
 .3وبگاههای تعاملی پرسش و پاسخهای مربوط به ساحتهای گوناگون دينی؛
 .4تجربه زيست دينی واقعيت مجازی.

1. https://www.academia.edu/7096442/How_would_you_define_Cyberspace
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مدل صلحسازی ایمانمحور در فضای مجازی
مدل مفهومی و شماتيک عناصر اصلی صلح سازی اسالمی به صورت سامانهای
نمود می يابد که تبيينگر دوره های گوناگون ديجيتاليزه شدن بوده و فضای آتی
صلحسازی اسالمی در زيست دينی واقعي ت مجازی را با نگاه به آينده و تحقق
جامعه جهانی شبکه ای مبتنی بر صلح و ايمان را پيش بينی میکند.
مدل به دست آمده متشکل است از عناصر زير است:
 .1صلحسازی
در صلح سازی دينی ،اسالم به مثابه پيام صلح معرفی شده 1و مسلمانان به عنوان
کسانی که انسانهای ديگر از دست و ز بان ايشان در صلح و سالمت بوده و امين
جان و مال مردم باشند؛ 2چنين مسلمانانی صلحسازان و ميانجیگران منازعات ميان
مردم در آخرالزمان خواهند بود .مخاطب چنين دعوتی نيز همه مردم هستند که
پيامبر برای همگان خواهد بود 3.محيط صلحسازی ايمانمحور برای کنشگران
مسلمان در اين پژوهش ،فضای مجازی است که مخاطبان پرشماری در سراسر
جهان زمان زيادی را در آن سپری میکنند.
 .2فازبندی صلحسازی
-

ابالغ دين؛ ارائه محتوای دينی در فضای مجازی و فراهمسازی دسترسی
کاربران به آن.

 .1ر .ک :بقره.208 ،
 .2ر .ک :صدوق ،1361 ،ج.239 :1
 .3ر .ک :اعراف.1۵8 ،
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ديجيتاليزه سازی محتوای دينی از سوی دينداران؛ در اين فاز با توجه به
عرفی شدن فضای مجازی  ،دينداران تالش دارند پيام صلح و ايمانی خود
را به واسطه بارگذاری محتوای دينی ديجيتالی در شبکه جهانی اينترنت،
کاربران را متوجه آسمان و پيام حياتبخش الهی کرده و دلهای آنان را به
سمت ايمان و تقوا معطوف سازند .در اين فضا ،بدون اينکه اجباری در
پذيرش دين و يا تخريب باور ديگران رخ ده د ،پيام دين در کنار صداهای
ديگر شنيده میشود.
در اين ميان ،کاربران درگير جهل و ناآگاهی نسبت به آموزههای دينی که
آغاز گر دشمنی عليه اسالم هستند در اثر ارائه محتوای دينی قابل دسترس
در فضای مجازی ،آگاه شده ،پيام صلح آميز اسالم را دريافت کرده و از
دشمنی با اسالم توسط ايشان کاسته میشود؛ به درستی که انسانها به
آن چه نادانند ،دشمن هستند1.

شاخ ص اصلی اين فاز ،غلبه متون دينی -اطالعات ذخيره شده و به
اشتراک گذاشته شده -بر ديگر گونههای ارتباطات دينی فضای مجازی
است که برآيند آن ،ظهور وبگاههای متن محور با طراحی و ظاهر گرافيکی
ساده بود .اين نوع استفاده از اينترنت ،معطوف به کارکرد ذخيرهسازی
اطالعات اينترنت است .فضای مجازی ،فضای مناسبی برای ذخيرهسازی
متون دينی است؛ لذا نخستين تجلی اديان در اين فضا نيز متنمحور بود.
بر اين اساس ،نخستين سايت های شيعی نيز از جمله «اإلسالم»،
«الکوثر»« ،آل البيت» (الشيعه) و «حوزه» حاوی کتابها و ديگر منابع
معتبر شيعی بودند .مطابق با پژوهش حاضر و آمار ارائه شده در سايت
 .1ر .ک :نهج البالغه ،حکمت .163
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جستجوگر پايگاههای شيعی ،1تاکنون بيش از  4000جلد کتاب از منابع
معروف شيعه روی اينترنت قرار گرفته است.
-

مرجعيت دينی و معرفتی؛ اعتبار بخشی به محتوای ارائه شده از سوی
اشخاص حقيقی اعم از مراجع دينی و اسالمشناسان و اشخاص حقوقی
اعم از نهادهای دينی حوزوی و دانشگاهی.
در اين فاز کاربران پس از جذب به تعاليم دينی در جستجوی محتوای
معتبر دينی در فضای مجازی برآمده و دينداران رسالتمدار تالش میکنند
وبگاههايی را برای مرجعيت بخشی دينی و معرفتی ايجاد کنند تا نياز
کاربران را پاسخگو باشند .پايگاههای مراجع دينی ،استادان حوزه و
دانشگاه و نيز مراکز و نهاد های حوزوی و دينی از اين نمونه هستند که
تالش میک نند اعتبار محتوای خود را با استناد به منابع اصيل دينی به
صورت محکم و عقالنی مطرح کنند تا برای کاربر کاوشگر دين قابل
پذيرش باشد .در اين ميان صلح گستری دينی مبنای استواری میيابد که
قابل اتکا خواهد بود.
از بارزترين نمونههای اين دوره میتوان به آثار نرمافزاری مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم
اسالمی -مانند نرمافزارهای نور األنوار و جامع األحاديث -مؤسسه ياسين رايانه و
مدرسه آيت الله گلپايگانی -مانند نرمافزار معجم فقهی و معجم عقائدی -اشاره کرد.
در اين دوره مراجع و عالمان سعی میکنند ،حضور در محيط مجازی را
تثبيت نموده و خدمات دينی خود را که پيشتر در بيت ايشان انجام میشد،
توسط امکانات جديد گسترش دهند که بحث گسترش زبانها از اين
1. www.shaisearch.net

)94( / PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019

هنگام مطرح می شود .در اين دوره ،بيشتر سايتهای دينی ،مورد حمايت
نهادهای دولتی ،عمومی و دينی خاص قرار میگيرد و حضور دينی در
فضای مجازی پررنگتر میشود .افزون بر عالمان دينی ،ديگر نهادهای
دينی -مانند جامعة المصطفی

العالمية ،مجمع جهانی اهل بيت ،

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،دفتر تبليغات اسالمی ،مؤسسه امام خمينی -
نيز فعاليت مجازی خويش را در اين دوره آغاز يا توسعه دادند1.

-

شبکه تعاملی ايمانی؛ گفتگوی دروندينی و برون دينی کاربران با يکديگر
از يکسو و ارتباط با مدير دينی وبگاه از سوی ديگر.
پرسش و پاسخهای مربوط به ساحتهای گوناگون دينی؛ چالشهای
نوظهور دنيای در حال تغيير ،کاربران را نيازمند پرسش و پاسخ به روز
می کند که در هر حالی برای پرسشهای خود پاسخی معتبر بيايند.
صلحگستری در عرصه های گوناگون زندگی و چالشهای نظری و عملی
کاربران ايمانی از طريق ارائه راه برونرفت از موضوعات چالشبرانگيز
روزانه از ويژگیهای اين دوره است .کاربران ضمن همافزايی ايمانی يکديگر،
برادری ايمانی 2خود را از طريق فضای مجازی -در سرتاسر عالم -به منصه
ظهور میرسانند.

-

تجربه زيست ايمانی واقعيت مجازی؛ شکلگيری جوامع ايمانی مجازی
و ارتباط شبکه ای کابران با يکديگر در درون يک شبکه ،همچنين ارتباط
ميان شبکههای ديگر ايمان به منظور نيل به فضای مجازی اخالقی و ايمانی.

 .1جهانگيرhttp://Rasekhoon.net/article/show/875485 ،
 .2ر .ک :حجرات.10 ،
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پس از شکلگيری شبکههای ايمانی در قالب وبگاههای تعاملی ،شبکه
شبکهها يا ارتباط ميانشبکه ای ايمانی اعم از آموزش ،پژوهش ،تجارت،
مناسک دينی برخط و از راه دور و نيز برنامههای تفريحی سالم و اخالقی
تأسيس می شود که در آن زيست ايمانی در کنار برادران ايمانی ديگر در
فضای مجازی تجربه می شود .در اين صورت جامعه جهانی مجازی بر
اساس ايمان ،صورت بندی شده و صلح جهانی به ارمغان خواهد آمد.
از قديمیترين وبگاههای مناسکمحور میتوان به سايت ادعيه 1اشاره کرد که
حاوی ادعيه و زيارات مختلف شيعی برای مناسبات مختلف و به صورت
چندرسانهای است؛ همچنين وبگاههای بسياری در ارتباط با عزاداری و
ً
عاشورا وجود دارد که تقريبا همه اطالعات آنها با عزاداری و سوگواری مرتبط است.
مناسکمحوری در پايگاه های اسالمی سبب شد واژگان جديدی همچون
عبادت آنالين 2و منبر ديجيتال ،3زيارت از راه دور 4و مسجد

مجازی5

وارد حوزه ارتباطات مجازی دينی شود و نوشتههايی در اين زمينه تحرير
شود؛ البته نبايد از نظر دور داشت که واژه عبادت آنالين ،خاص شيعه و
اسالم نيست ،چون در ديگر اديان نيز واژگانی نظير کليسای مجازی 6و
معبد مجازی 7توصيفگر مناسک دينی مجازی است.

1. http://www.duas.org
2. Online Worship
 .3بابايی ،شماره.4
4. Online Pilgrimage
5. E-Masjid
6. Cyber Church
7. Cyber Temple
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به طور کلی ،اصطالح کليساها و معبدهای مجازی بيشتر به وبگاههايی
اشاره دارد که برای کاربست های مذهبی مسيحيان و بوداييان طراحی شده
و تالش میکنند زيست ايمان مجازی را برای کاربران خود عرضه کنند.
اين وبگاهها شامل امکاناتی مانند ارسال دعاهای دينی از راه پست
الکترونيکی 1به اعضای خود ،ارائه مواد و مطالب متنی و چندرسانهای
دينی و مانند آنها است .معابد مجازی نيز -اغلب -معابد واقعی خود را
در فضای مجازی شبيهسازی کرده و دارای بخشهايی است که در معابد
واقعی وجود دارد و به پيروان خود امکان سير در بخشهای مختلف آن و
انجام اعمال را به صورت مجازی فراهم میآورد2.

شکلگيری شبکه شبکههای ايمانی که جوامع دينی مجازی را مديريت
می کند ،هر چند در شکل کلی خود مثب تلقی میشود؛ اما -اگر-
صلحسازان ايمانی از اديان مختلف به ويژه مسلمانان تقريبی و وحدتگرا
غفلت کنند ،ممکن است باعث رويارويی با جوامع مختلف مجازی
شود .در صورت ايجاد فضای رويارويی نيز دينداران افزون بر فعاليت
پيشين خود ،نگاهی به ديگران دارند؛ ديگرانی که از نظر اعتقادی با آنها
تفاوت دارند ،فعال هستند و خود را در رويارويی با برخی ديگر میبينند.
به عنوان مثال؛ شيعيان نگران سنیها و سنیها نگران شيعيان هستنند،
مسلمانان نگران اهل کتاب و اهل کتاب نگران مسلمانانند ،خداباوران
نگران خداناباوران بوده و به طور کلی ،فضای مجازی فضای رويارويی است.
محصول رويارويی مجازی نيز ظهور موضوعاتی هم چون تکفير اينترنتی،

1. E-Mail
2. Campbell, 2006.
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تروريسم مجازی ،جهاد مجازی و موضوع هک کردن متقابل وبگاههای
دينی است که جامعه ايمان مجازی را تهديد میکند.
وظيفه صلح سازان ايمانی دعوت به وحدت ايمانی -برادری ايمانی -و
وحدت انسانی -همسانی در انسانيت -1است که فضای مجازی را از
حالت رويارويی به گفتگو و همزيستی مجازی صلحآميز در کنار يکديگر
بدل میکنند.
از معروفترين وبگاههای شيعی گفتگومحور ،میتوان سايت مجمع
جهانی تقريب بين مذاهب را نام برد که با رويکرد تقريب و انسجام
فرقههای اسالمی شکل گرفته است.
 .3استراتژی صلحسازی
-

ايمانیسازی کاربران؛ استراتژی صلح درونی با تأکيد بر نقش ايمان و تقوا.

-

ايمان شبکهای؛ استراتژی همافزايی ايمانی کاربران در داخل يک شبکه
ايم انی با تأکيد بر برادری ايمانی.

-

زيست ايمانی؛ استراتژی اتصال شبکه های ايمانی به يکديگر و تجربه
زيست ايمانی با فضای واقعيت مجازی در مسير تأسيس جامعه جهانی ايمانی.

 .1ر .ک :نهج البالغه ،نامه .۵3
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