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 مقدمه :
اينترنت شبكه ى بين المللى قابل دسترس براى عموم است كه شامل رايانه هايى است كه 
ــيله ى پروتكل واحدى1 جهت رد و بدل كردن بسته هاى اطالعاتى با يكديگر متصل  بوس
ــى باز مى گردد اما با  ــش اينترنت به امور نظامى و امنيتى اطالعات ــتند2. هر چند پيداي هس
مشخص شدن فوائد و كاربردهاى بسيار آن و منافعى كه در جهت امور اقتصادى، اجتماعى 
و سياسى در جوامع دارد ،اين فناورى وارد زندگى مردم شده و حوزه هاى مختلف زندگى و 
ــد پايگاه هاى اطالعاتى در محيط وب  از جمله حوزه ى فرهنگ را تحت تأثير قرار داد. رش
ــدن نسبى شبكه ى اينترنت در بين مردم كشورهاى مختلف و امكانات فراوان  و فراگير ش

*  پژوهشگر و دانش آموخته مركز تخصصى امامت 
1. TCP/IP

2. سايت رشد

بازتاب شيعه پژوهی 
در فضای جمازی

حميد رضا كاهانى*
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ــردم را به اين فناورى  ــترده م ــترش بود ، زمينه ى اقبال گس ــه هر روز نيز رو به گس آن ك
فراهم آورد ، على الخصوص كه فراتر از قوانين متداول كشورها به كاربران اجازه مى داد در 

سطحى گسترده و حجمى وسيع به تبادل نظرات و ايده ها و اطالعات بپردازند .
بخشى از اين محيط درهم تنيده ى وب به حوزه ى علوم انسانى و اديان اختصاص  دارد كه 
مراجعه ى زياد كاربران نشان از اقبال عمومى به اين امر بوده و ضرورت حضور جريان هاى 

فكرى شيعى را در اين محيط چند برابر مى نمايد . 
ــط مجازى وب و در  ــت كه در محي ــى آن اس ــن منظر ، تحقيق حاضر در صدد بررس از اي
ــيعه و تشيع با چه سايت ها و با چه محتوايى  ــى زبان آن ، جهت معرفى ش حوزه ى انگليس
ــخص كامًال بيگانه از مكتب تشيع بخواهد از طريق  ــويم و اگر يك ش در آنها مواجه مى ش
ــنا گردد با چه فضايى روبرو خواهد شد و اساسا آيا  ــيع آش ــتجو در اينترنت با عقائد تش جس
ــيعه ،  ــت كه محتواى موجود در پايگاه هاى اينترنتى در جهت تبيين ش مى توان انتظار داش
ــت را در نظر مخاطب غير شيعه ايجاد  ــيع اس ــت و منطبق با آنچه كه در تش ذهنيت درس

نمايد؟ 
روش انتخاب پايگاه ها 

روش كار بدين گونه است كه ابتدا لغاتى را كه يك كاربر غير شيعه براى كسب اطالعات 
ــپس  ــتجو به كار مى برد گزينش نموده  ، س ــيعه در موتورهاى جس ــنايى با ش و جهت آش

جستجوى خود را در اين موتورها بر مبناى آن لغات انجام داديم .
ــبيه به هم بوده و كاربران عمومى نيز فقط  ــتجوهاى اين موتورها ش  از آنجا كه نتايج جس
از چند موتور مشهور و در عين حال محدود استفاده مى نمايند كه مهمترين و برترين آنها 
موتور جستجوى گوگل مى باشد ، ما مبناى كار خود را همين موتور جستجو قرار داده ايم .
ــتجو به چند صفحه ى اوليه اى  همچنين به دليل اينكه يك كاربر عمدتاً در نتايج  يك جس
كه سايت هاى مرتبط با كلمه ى جستجو شده در آن صفحات بيشتر است اهميت زيادترى 
ــى و در نهايت ، تعداد 16 پايگاه  ــتجو را بررس مى دهد ؛ فقط چهار صفحه ى اول هر جس
اينترنتى را كه بيشترين حضور را در نتيجه ى جستجو داشتند برگزيديم ، لذا شاكله ى اصلى 

اين نوشتار بر مبناى تحليل اين سايت ها مى باشد .
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تذكر چند نكته 
ــن است كه در بررسى سايت ها ، از تحليل سايت هاى خبرى و سياسى  1 ـ  روش
ــده است و  ــتند نبودن آنها خوددارى ش و نيز وبالگها به جهت علمى نبودن و مس
ــى و اجتماعى  ــتجو را خبرهاى سياس نيز از آنجايى كه بخش زيادى از نتايج جس
منطقه ى خبرساز خاورميانه و مسائل مرتبط با تشيع و افراد فعال سياسى شيعه در 
اين منطقه تشكيل مى دهد ، اين موارد نيز به جهت خارج بودن از موضوع ، مورد 

بررسى قرار نگرفته است.
ــاير زبانها  ــتجو در س ــتفاده براى جس 2 ـ  از آنجايى كه برخى از كلمات مورد اس
ــى ، فرانسه و ...) داراى معانى ديگرى نيز هستند و ما را براى پيدا كردن  (انگليس
سايت هاى شيعه با مشكل مواجهه مى كنند ، بخش زيادى از نتايج جستجو به طور 

خود به خود از حوزه ى بررسى ما خارج خواهد گرديد .
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بررسى پايگاه هاى منتخب  

  1      پايگاه اينترنتى ويكى پديا1
ــد،  ــتجو در تمامى  لغات2 مى باش ــى ويكى پديا معموًالً اولين نتيجه ى جس ــگاه اينترنت پاي
ــت كه اطالعات و مقاالت آن تمامًا  ــايت  يك دايرة المعارف آزاد مبتنى بر وب اس اين س
ــط كاربران معمولى تهيه مى گردد و هر كاربر ديگرى نيز مى تواند مطالب ديگران را  توس
ويرايش و اصالح كرده و  يا حتى تمامى مطالب موجود در موضوعى را حذف نمايد، لذا اين 
ــايت را از جهت صحت و استناد علمى  به آن كاهش داده است،  خصوصيت، اعتبار اين س
ــد دارد و روز به روز ارجاع به آن در اينترنت در  ــايت روندى رو به رش در عين حال اين س

حال افزايش مى باشد .
در صفحه ى اسالم شيعى ، و يكى پديا اين مطالب آورده شده است : تعريف شيعه در لغت 
و اصطالح ، باورهاى شيعيان ، امامت ، حكومت اسالمى ، عصمت ، زير شاخه هاى اسالم، 
ــتگاه تشيع ، امامان شيعيان دوازده امامى ، منابع فقه شيعه ، عاليم ظاهرى شيعيان ،  خاس

جغرافياى تشيع ، مراجع تقليد شيعه ، كتاب شناسى.
ــپس پيرامون انشعابات شيعه و مسئله  ى  ــيعه پرداخته س در اين صفحه ابتدا به تعريف ش
ــيعيان پيرامون اصل خالفت و جانشينى پيامبر  مطالبى  ــينى و ديدگاه ش اختالف جانش
را ذكر مى نمايد و در ادامه ديدگاه اهل سنت را در مورد جانشينى بيان مى كند ، سپس به 

1.  http://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam
ــومين سايت پربازديد اينترنت و در بسيارى از موارد، تنها سايت مورد  ــايت س 2.   به خاطر همين ويژگى، اين س

رجوع افراد براى شناخت يك مطلب مى باشد.
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بيان اختالف اماميه با اسماعيليه و زيديه مى پردازد و در پى آن تعريفى از نماز شيعيان ارائه 
كرده و سپس درباره ى اعتقاد شيعيان نسبت به امام زمان  مطالبى را بيان مى كند .

ــده بحث عصمت است كه تا حدودى نزديك  از جمله مواردى كه در اين صفحه مطرح ش
به نظريه ى اماميه دراين باب مى باشد .

در بحث توسل ، متن ذكر شده، فاصله ى بسيارى با عقيده ى شيعيان در اين موضوع دارد 
و فقط در مقام بيان اين مساله است كه در بين مسلمانان بر سر اصل توسل اختالف است 

و اجماًال شيعيان و صوفيه و جماعت بريلويه از اهل سنت توسل را جايز ميدانند .
ــومين  ــه ى دوازده گانه ،بيان مى دارد كه امام على س ــن اعتقاد به ائم ــه در تبيي در ادام
  جانشين ابوبكر است كه البته به عقيده شيعيان ، وى اولين امام و جانشين پيامبر اكرم

مى باشد .
در انتهاى نوشتار سايت ويكى پديا بحث واليت فقيه مطرح مى شود و سپس اسامى امامان 

اسماعيليه و زيديه ذكر مى شود . 
با توجه به اين نكته كه بسيارى از مطالب موجود در اين پايگاه با واقعيت اعتقادى شيعيان 
ــمت هاى مهمى  از مقاالت پايگاه توسط افراد  مطابقت ندارد مى توان نتيجه گرفت كه قس

ناآشنا با مبانى شيعه نگاشته شده است.
از نكات قابل تامل در برخى مقاالت ، منابع ارجاع داده شده در آن مى باشد به طوريكه در 
ــت . « موجان مومن»1 يك  ــده اس 12 مورد از آن به كتاب « موجان مومن» ارجاع داده ش
ــته هاى  يك بهايى در  ــت كه داراى تاليفاتى مى باشد و ارجاع به نوش ــنده بهايى اس نويس

مقاله اى كه به بررسى تشيع پرداخته است ، جاى تامل دارد .

1.  M. Momen
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   2      پايگاه اينترنتى شيعه1

اين پايگاه اينترنتى به جهت دامنه ى خوبى كه انتخاب نموده ،  معموًالً در نتايج جستجوهاى 
ــتين رخ مى نمايد و از آنجايى كه توسط شيعيان ساكن  ــيع در صفحه ى نخس مرتبط با تش
امريكا تاسيس شده است مى تواند عاملى مهم در جهت تبليغ مكتب تشيع بوده و اطالعات 

خوبى در اين زمينه در اختيار مخاطبان قرار دهد .
 اين سايت داراى قسمت هاى مختلفى است ، از جمله : چهارده معصوم ، دعاهايمان، مقاالت 
ــالم (اصول دين ) ، زندگى نامه ى  ــالمى ، معرفى ساير سايت هاى اسالمى ، اصول اس اس
ــالمى ، فهرست شركت ها و سازمان هاى  ــالم ، منابع متنى اس ــلمانان تاثير گذار در اس مس
شيعه ، نكاتى پيرامون نماز و ... كه در هر يك از موضوعات نيز مطالب مفيدى جمع آورى 
ــالمى » اطالعات مناسبى از  ــمت « معرفى ساير سايت هاى اس ــده است ، مثًالً در قس ش
موسسات فعال در كشورهاى مختلف از جمله امريكا و كانادا دارد كه براى ساكنان اروپا و 

امريكا مى تواند مفيد واقع شود . 
ــمت نماز يك فايل آموزش عملى نمازقرار دارد كه قابل دريافت بوده و ضمن پاسخ  در قس
گويى به سواالت مختلف در باب نماز ، وجه تمايز نماز شيعيان را با اهل سنت تبيين نموده 
است . در قسمت اصول اسالمى  يك دوره ى فشرده ى اصول دين را شامل توحيد و عدل 

و نبوت و امامت و معاد بيان نموده كه براى آشنايى با تشيع مناسب است . 

1.  http://www.shia.org/fundamental.html
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  3      پايگاه اينترنتى اينفوپليز1

ــهروند  ــت كه تمامى اطالعات مورد نياز  يك ش اين پايگاه يك دانش  نامه ى آمريكايى اس
آمريكايى را در اختيار كاربرانش قرار مى دهد . بخش دايرة المعارف اين سايت حدوداً شامل 
57 هزار مقاله و مطلب مى باشد كه از دايرة المعارف كلمبيا ـ  كه توسط دانشگاه كلمبيا در 

كشور آمريكا منتشر شده ـ استخراج شده است 
متنى كه در واژه ى shiits در اين دايرة المعارف اينترنتى براى تعريف شيعه آمده داراى 
ابهام است و از منظر جامعه شناختى و سياسى مى باشد و اساساً نقش آفرينى امور سياسى 
در اين مقاله بسيار پر رنگ مى باشد . در اين متن پيوندى هم به مدخل بهائيت داده شده 

كه ارتباط آن با تعريف شيعه در اين نوشته جاى سوال دارد. 
در ادامه به عناوين ديگرى اشاره مى نمايد كه به صورت فهرست وار به آنها اشاره مى گردد:
 ، ــپس امام حسين ــن  و س انتقال حق امامت به امام حس خالفت امام على و 
روز عاشورا و اهميت آن براى شيعيان ، اهميت امام و اينكه مساله ى تمركز در شخص امام 
ــط شيعيان نخستين صورت گرفته است ، كانون هاى مهم جمعيتى شيعيان در جهان  توس
معاصر ، مرجعيت علماى شيعه و مسئله ى خمس ، سلسله مراتب روحانيت شيعه، پيدايش 
رسميت شيعه در ايران كه موجب گسترش دخالت روحانيون شيعه در امور اجتماعى شد ، 

مبارزات سياسى علماى شيعه با نفوذ استعمارگران و پيروزى سياسى انقالب ايران .
ــت كه كتاب اول با  ــده اس ــاره مى گردد كه مقاله ى فوق از دو كتاب اقتباس ش در انتها اش
عنوان « مقدمه اى براسـالم شـيعى »2 متعلق به نويسنده ى بهائى ، « موجان مومن » 

مى باشد.

1.  http://www.infoplease.com/ce6/society/A0844916.html
2.  An Introduction to Shii Islam (1985)
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  4      پايگاه اينترنتى دانشگاه شيپ پنسبورگ1
ــگاه شيپ پنس بورگ ايالت پنسيلوانياى كشور آمريكا  اين پايگاه اينترنتى متعلق به دانش
ــد كه عنوان مدخل مرتبط با بحث ما در آن ، سـنى ها و شـيعيان بوده كه توسط  مى باش
دكتر « سى جورج بوئرى»2 نوشته شده است . ساختار اين متن حكايت از اطالعات اندك 
نويسنده ـ  كه داراى صبغه ى سياسى نيز مى باشد ـ نسبت به تشيع مى باشد . اين مقاله 
ــتى به خواننده نمى دهد و با واقع امر  ــيعه و پيدايش و دوام آن اطالعات درس در تعريف ش

تفاوت دارد . در بخشى از اين مقاله آمده است:
شيعى برگرفته از كلمه شيعه است كه به معناى طرفدار (على) است. آن ها 
بيشتر در ايران و عراق و در ميان فلسطينى ها هستند. آن ها نسل مشخص 
ــطه ى (مستقيم) على  امامان را معصوم و وارث راستين محمد و بى واس

 مى دانند. على امام اول ، پسرش حسن دومين امام و سپس فرزند 
ــان ، حسين ، سومين امام بود. پسر على در جنگ با خليفه  دوم ايش
ــته شد. به هرحال جانشينى آن ها با امام دوازدهمـ   كه در سال  معاويه كش
ــدـ   به پايان رسيد. بيشتر شيعيان بر اين باورند كه  940 ميالدى مخفى ش
امام دوازدهم روزى ، به عنوان مهدى يا مسيح (موعود) ، دوباره ظاهر خواهد 

شد و ديگربار رهبرى خود را بر جهان اسالم اعالم خواهد كرد.
روش نگارش اين مقاله پديدار شناسانه است و محتواى مقاله گوياى اطالعات  اندك نويسنده 
ــد . از جمله ضعف هاى فاحش مقاله ، عدم استناد به منابع  ــايد نگرش منفى او مى باش و  يا ش

معتبر تاريخى و استفاده ازاعتقادات سنيان به عنوان مستندات قسمت هايى از متن مى باشد .

1.  http://webspace.ship.edu/cgboer/sunnisshiites.html
2.  Dr. C. George Boeree
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  5      پايگاه اينترنتى االسالم1

ــيعه مى باشد كه به جهت  ــانى بزرگ ش پايگاه اينترنتى االسـالم2  يك پايگاه اطالع رس
ــيع دارد ، به خصوص   ــادى در ارائه ى تصويرى موثر از مكتب تش ــوان خود توانايى زي عن
ــالم را دارند با جستجوى كلمه ى « اسالم» در وب به اين  ــنايى با اس افرادى كه قصد آش
ــى ، بنگالى ، اردو ، ايتاليايى ،  ــايت به شش زبان انگليس ــايت هدايت مى گردند . اين س س
ــط شيعيان ساكن كشور آمريكا  ــپانيايى و عربى به ارائه ى مطالب خود مى پردازد و توس اس
اداره مى شود . تنوع اطالعات موجود در اين سايت ، كمك شايانى در  يافتن جواب سواالت 
به كاربران ، براى آشنايى با مكتب تشيع مى نمايد . برخى از عناوين اين سايت بدين قرار 
مى باشد: بررسى تشيع و تسنن محرم و كربال ، قوانين اسالمى ، نهج البالغه ، رويداد غدير 
ــيعه، كتابخانه و بخش هاى متنوع ديگرى كه در برداشتن اطالعات  خم ، دايرة المعارف ش

مفيد ، اين سايت را براى كاربران بسيار جذاب نموده است .
ــيعه»3 است كه حاوى  ــايت ، بخش « دايرة المعارف ش يكى از بهترين بخش هاى اين س
ــد. بعضى از بخشهاى اين  ــيع مى باش ــيعه و تش ــاندن ش ــيار مفيد براى شناس مطالب بس
ــه اهل بيت ؟،اهل  ــت : قرآن و اهل بيت ، چرا مدرس دايرةالمعارف بدين قرار اس
ــتند؟ ، عصمت پيامبران ، رهبرى و عصمت ، دوازده امام ،  ــانى هس بيت چه كس

تفاوت عمده بين شيعه و سنى ، غدير خم ، اسالم ابوطالب ، تراژدى كربال .
ــال 2001  ــده و در س ــال 1995 ميالدى ارائه ش ــخه ى دوم4 اين دايرة المعارف در س نس
ميالدى در آن تجديد نظر صورت گرفته است . در ديباچه ى اين كتاب بيان شده كه اين 
ــده كه  ــد و لذا تقاضا ش دايرة المعارف در حال تغيير و بهبود مطالب موجود در آن مى باش

1.  http://www.al-islam.org/encyclopedia
2.  al-islam
3.  A Shiite Encyclopedia
4.  Version 2.0 October 1995
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كابران براى بهتر شدن كيفيت مطالب آن پيشنهادات و انتقادات خود را ارسال نمايند .
 اين سايت ، با اقبال بسيارى در محيط وب روبرو شده به طورى كه معموًالً بيش از 2000 
ــند. از ديگر مزاياى اين سايت ايجاد  ــتفاده از آن مى باش نفر به صورت برخط1 در حال اس

پيوند جهت دريافت تمام دايرة المعارف آشنايى با مكتب تشيع براى كاربران مى باشد .

  6      پايگاه اينترنتى دانشنامه ى بريتانيكا2

ــال 1768 ميالدى  ــت كه اولين بار در س ــه ى بريتانيكا3 نام دانش  نامه اى اس ــش  نام دان
ــد و قديمى ترين دانشنامه ى موجود به زبان  ــكاتلند ) منتشر ش در ادينبورگ ( پايتخت اس
انگليسى محسوب مى شود . اين دانش  نامه در حال حاضر يكى از مهم ترين منابع به زبان 
ــار آن تا به امروز ادامه يافته است . بريتانيكا  ــى به شمار مى رود كه ويرايش و انتش انگليس
در بسيارى موارد علمى ترين و آكادميك  ترين دانش  نامه ى دنيا شناخته شده است ، چاپ 
ــخه ى  ــت . در نس ــده اس پانزدهم اين دائرة المعارف در 22 جلد و 65000 مقاله عرضه ش

اينترنتى آن نيز 120000 مقاله موجود مى باشد .
 در تحت عنوان « تشيع » از جمله آمده است :

ــى بودند (در زبان عربى،  ــيعيان ، حزب سياس ــالم ، ش در اوائل تاريخ اس
ــى ابى طالب  ــى ) كه از برترى على ب ــى طرفداران عل ــيعه ى على يعن ش
ــد  ) و در مراحل بعد ،  ــين محم ــن خليفه[خليفه يعنى جانش ( چهارمي
ــروع فعاليت به عنوان يك  ــدان او حمايت مى كردند. با ش ــرى فرزن از برت
ــى ، اين گروه به تدريج به يك جنبش سياسى [به نام] تشيع  حزب سياس

1.  Online
2.  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/540503/Shiite
3.  Encyclopedia Britannica



246
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ــعه يافت كه نه تنها اسالم سنى را تحت تأثير قرار داد ؛ بلكه تعدادى  توس
ــيعه به آنها نيز اطالق مى شود ـ به  از فرقه هاى مهم را ـ  كه اصطالح ش

وجود آورد.
حضرت محمد در سال 632 ميالدى بدون وارث فوت كرد ، هيچ يك 
ــران او زنده نماندند تا به بزرگ سالى برسند و اجماع گسترده اى از  از پس
كسانى كه در مدينه حاضر بودند ، صحابه ى ديرين او ، ابوبكر را به عنوان 
ــال 656 ميالدى على تا حدودى با  ــين او تعيين كردند ... در س جانش
ــانى كه خليفه ى سوم ، عثمان را به قتل رسانده بودند ، براى  حمايت كس

خالفت مطرح گرديد . 
ــامل موارد زير مى باشد : اوائل توسعه [شيعه] ، رشد گرايش  بخش هاى ديگر اين مقاله ش
ــيعه و دولت صفوى ، گرايش  ــيعه ى امامى ، اسماعيليه ، اثناعشريه، گرايش سياسى ش ش

شيعه در جهان معاصر .
در انتهاى مقاله پيوندهاى زيادى به مقاالت ديگر كه از جهاتى با تشيع و  يا شيعيان ارتباط 
دارد ايجاد شده است كه بخش زيادى از اين پيوندها مربوط به شيعيان خاورميانه مى باشد. 
از كاستى هاى بارز مقاله ـ  آنچنان كه از متن آن بر مى آيد ـ  اطالعات  اندك نويسنده از 

تاريخ تحوالت صدر اسالم و عدم رجوع به منابع شيعى معتبر است .
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  7      پايگاه اينترنتى شيعه سرچ1

ــيعى در دنياى  ــانى كه بزرگترين دايركتورى تخصصى پايگاه هاى ش اين پايگاه اطالع رس
بهم تنيده ى وب مى  باشد ، بيش از يك دهه است كه در عرصه ى اينترنت فعال بوده و به 
ــى ، اردو ، فرانسوى ، عربى و هندى به كاربران خدمات ارائه  ــش زبان انگليسى ، فارس ش
مى نمايد. اين سايت توسط شيعيان ايران راه اندازى شده و مركز آن در شهر مقدس مشهد 
مى باشد . اين پايگاه تمامى مطالب موجود در پايگاه هاى شيعى را در قالب دسته بندى هاى 
بديع و گسترده در اختيار كاربران قرار مى دهد ، به طوريكه در زمينه ى جستجوى تخصصى 
ــتجوى اديان  ــيعيان در نوع خود منحصر به فرد بوده و در بحث جس در عقايد و فرهنگ ش
ــت . سابقه ى ده ساله ى  ــيع تبديل شده اس ــتجوى تخصصى تش در اينترنت به موتور جس
ــيار غنى با محتواى متنوع و بخش هاى مختلف  ــايت ، ما را با يك سايت بس ايجاد اين س
مواجه مى سازد . طبق گفته ى مديريت آن ، اين سايت دائم در حال رصد دنياى وب بوده 
ــت  ــيعه را در دايركتورى خود اضافه مى نمايد . گمان ما بر اين اس ــايت هاى جديد ش و س
ــى زبان با ورود به اين سايت به مجموعه ى بسيار خوبى از  ــلمان انگليس كه كاربر غير مس
ــيعى دست پيدا خواهد كرد كه براى آشنايى او با تشيع  ــايت هاى ش اطالعات موجود در س

مفيد و راه گشا خواهد بود .
ــعه اين پايگاه در عرصه هاى علمى و پژوهشى و  ــد كه براى تكميل و توس به نظر مى رس

مواجهه ى فكرى با انديشه هاى رقيب، تالش افزون ترى الزم است.

1.  http://www.shiasearch.com
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  8      پايگاه اينترنتى خدمات دينى اينترنتى اصالح شده1

ــتان كشور  ــاى پروتس ــده متعلق به كليس پايگاه اينترنتى خدمات دينى اينترنتى اصالح ش
ــت در جهت تبليغ مذهب  ــالح اطالعات موجود در اينترن ــد كه با هدف اص كانادا مى باش
ــتان مسيحى و پرداختن به مذاهب ديگر جهت مطالعات تطبيقى از ديدگاه مسيحى  پروتس
ــت. مطالب مختلف اين سايت از سال 1998 تا  ــناخت بهتر اين اديان بنا شده اس براى ش
2000 ميالدى بر روى سرور آن قرار گرفته است و بخشى از آن به اسالم اختصاص يافته 
ــالم به طور مغرضانه اى وضعيت اقليت هاى غير مسلمان در  ــت . در ابتداى مدخل اس اس
ــت .در هر صورت اين سايت با عينك بدبينى به  ــورهاى اسالمى سياه نمايى شده اس كش
ــيع و اعتقادات  ــت كه تصويرى صحيح از تش ــالم نگاه كرده لذا توقعى هم نيس اصل اس

شيعيان به مخاطبان خود نشان دهد .
ــالم اين سايت را كه مربوط به تشيع است  ــمتى از صفحه ى اس در اين بخش از مقاله قس
مرور مى كنيم: نويسنده ى مقاله پس از بيان مختصرى از كتاب شيعه در اسالم2 عالمه 

طباطبايى ، مى نويسد:
ــين و وارث  ــخ على به دعوت براى جانش ــيع با پذيرش پاس تاريخ تش
ــدن ، توسط محمد آغاز مى شود .به مجرد مرگ محمد ، اكثريت  ش
ــلمان به سرعت خليفه اىـ   كه على نبود را انتخاب كردند. گروه  مس
ــتند ـ  به عنوان حزب يا شيعه ى  اقليت ـ  كه به اين تصميم اعتراض داش
على شناخته شدند. طبق اعتقاد شيعيان ، اين نقطه ، آغاز تشيع است .

در ادامه ، اين مطلب را به اين صورت نقد مى كند كه « برنارد لوئيس»3 ؛ استاد مطالعات 

1.  http://www.rim.org/muslim/shiite.htm
2.  AllamahTabatabai, Shiite Islam (Albany: State University of New York Press) 1975
3.  Bernard Lewis
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خاور نزديك در دانشگاه پرينستون كشور آمريكا موافق با اين مطلب درباره پيدايش تشيع 
نيست و ابراز مى دارد كه مدارك الزم در اين زمينه موجود نمى باشد ، او مى گويد:

ــيارى از توصيفات و  ــت . بس ــيار مبهم اس ــيع هنوز بس تاريخ اوليه ى تش
ــيده آثار تئولوژين ها و متكلمانى از هر  بيان هايى كه در اين باب به ما رس
ــد... كه همه ى آن ها بعدها نوشته شده و  ــيعه و سنى مى باش دو [گروه] ش
ــمكش هاى زمان هاى بعد را در گذشته بازخوانى  غالبا هم انديشه ها و كش
ــتند تا بسيارى از چيزهايى  مى كردند . آن ها درچنين رويكردى تمايل داش
را كه تغيير مى كرد و آشفته و بى نظم بود ، طبقه بندى و تثبيت كنند. به 
ــالم سنى ، مشخص و متمايز گرديد ...  ــيعه شكل گرفت و از اس زودى ش
مسلمانان تا اين زمان يك اجتماع ساده اى بودند كه در درون آن گروه هاى 
ــاخه هاى مختلف تقسيم شد ...1 به گفته ى  ــكل گرفت و به ش مختلفى ش
«جان ال اسپوزيتو » : « شورش حسين  ، پسر على  منجر به تقسيم 

جامعه ى اسالمى به دو شاخه ى عمده اش ، شيعه و سنى گرديد .2
ــاء پيدايش شيعه به صدر اسالم برمى گردد، « اسپوزيتو»3 بدون مدرك ،  در حالى كه منش

حادثه ى عظيم عاشورا را علت ايجاد شكاف در امت اسالمى  مى داند.
در ادامه به بيان اصل مهم در نزد شيعيان  يعنى اصل امامت مى پردازد و از كتاب شيعه در اسالم 
( اثر عالمه طباطبايى ) و سپس كتاب اسالم ( اثر فضل الرحمان ) اين چنين نقل مى كند كه :

ــم خدا و حامل  ــيعى بر اين باورند كه امام ، تجس تعدادى از فرق غالى ش
جوهر ذات خداوند است.4

ــوب  ــيعه محس ــه ، اين بحث را مطرح مى كند كه آيا بابيت و بهائيت جزو فرق ش در ادام
ــخ بيان مى دارد كه عده اى از دانشمندان به اين امر قائل شده اند  ــوند ، و در مقام پاس مى ش
اما برخى از علماى شيعه مانند عالمه طباطبايى قائل به منتسب بودن بابيت و بهائيت به 

1.  Bernard Lewis, Islam in History (Chicago: Open Court, 1993), 298
2.  Esposito, John L. Islam - The Straight Path. New York: Oxford University Press, 1991
3.  Esposito, John L
4.  Rahman, Fazlur. Islam. London: Weidenfeld and Nicholson, 1966
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ــيعه نيستند. روش نگارش اين مقاله در تعريف شيعه مبتنى بر نقد كتاب مرحوم عالمه  ش
طباطبايى مى  باشد كه توسط سيد حسين نصر به انگليسى ترجمه شده است .

استناد به منابع غير مستند و عدم رجوع به منابع اوليه و معتبر شيعى و نقد ديدگاه شيعيان 
توسط افكار اهل سنت از كاستى هاى اين مقاله مى باشد .

  9     پايگاه اينترنتى پايگاه خدمات عمومى1

ــخصى كه تحصيل كرده ى رشته ى  ــط ش پايگاه اينترنتى « پايگاه خدمات عمومى » توس
ــته اى در دانشگاه شيكاگو در كشور آمريكا مى باشد ايجاد شده است . اين وب  فيزيك هس
سايت داراى اطالعاتى متنوع از گرماى زمين و مشكالت و بالياى طبيعى و هشدارهايى 
در مورد نحوه ى زندگى صحيح گرفته تا مطلبى پيرامون باورهاى مذاهب مختلف مى باشد. 
ــيحيت دارد و شايد بتوان  ــايت اختصاص به باورهاى مس عمده اطالعات موجود در اين س
ــيحى اينترنتى است كه در كنار آن مقاالتى درباره ى ديگر  گفت كه يك دايرةالمعارف مس
ــيع مى باشد كه در  ــالم و تش اديان نيز ارائه مى نمايد . از جمله ى اين مقاالت ، مقاله ى اس
ــده است كه هر كدام از آنها در ابتدا به  ــش مقاله ى مستقل از هم تشكيل ش حقيقت از ش
ــپس مطالب متنوع ديگرى پيرامون تشيع  ــيع پرداخته اند و س علت و زمينه ى پيدايش تش

ذكر كرده اند .
ــه منبع ارجاع داده  شده در اين مقاالت از كتاب هاى نويسندگان  ــت كه س  الزم  بذكر  اس

بهائى مى باشند. 

1.  http://mb-soft.com/believe/txo/shiites.htm
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 10     پايگاه اينترنتى شيعه1

ــده توسط اين پايگاه اينترنتى دامنه ى مناسبى است و هنگام جستجو،  دامنه ى انتخاب ش
ــد تمامى اطالعات اين سايت در جهت معرفى اجمالى  ــتين صفحه مى باش جزو نتايج نخس

شيعه و آموزه هاى آن مى باشد .
محتواى اين سايت حاوى موضوعات زير مى باشد : 

ـ آشنايى با اسالم  
ـ آموزش اوليه (مقدماتى) اسالم 

ـ معرفى كتاب 
ـ ريشه هاى اسالم شيعى  

ـ منابع انديشه ى شيعى 
ـ آموزه ها  

ــد كتاب از عالمه  ــتر برگرفته از چن ــايت بيش ــت كه مطالب اين س ــه يادآورى اس الزم ب
طباطبائى، سيد حسين نصر و ديگران است و مطالب نوآمد فكرى در باب تشيع كمتر به 

چشم مى آيد.  
ــتى هاى اين سايت مى توان به نبودن مطالبى در آن از جمله پيرامون امامت  از جمله كاس
و ويژگى هاى آن و ديدگاه شيعه نسبت به جانشينى پيامبر اسالم  اشاره كرد. همچنين 

عدم ذكر عدل و امامت در قسمت عقائد جاى تامل دارد .

1.  http://www.shia.com
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 11     پايگاه اينترنتى اسالم براى امروز1

ــط فردى ايرلندى كه مسيحى كاتوليك بوده و در  ــالم براى امروز توس پايگاه اينترنتى اس
جوانى با اسالم آشنا شده و مسلمان (سنى) گشته ايجاد شده است . مدير اين سايت علت 
تاسيس آن را انتقال تجربيات خود به مسيحيان غربى كه مى خواهند اسالم و مسلمانان را 

شناخته و در صورت تمايل مسلمان شوند ، اعالم كرده است . 
جهت گيرى كلى اين سايت ، كالمى ، اعتقادى و تاريخى مى باشد و توسط افرادى از اهل 
ــگاه بوده و هر كدام در دانشگاه هاى مختلف كشور آمريكا  ــنن كه فارغ التحصيل دانش تس
ــا همگى اين افراد غرب  ــود . تقريب ــتيبانى علمى و محتوايى مى ش تدريس مى نمايند ، پش
ــتگى خاصى به انديشمند سنى  ــتان بوده و از جهت فكرى وابس ــين، اهل كشور پاكس نش

پاكستانى مودودى دارند .
در اين سايت صفحه اى به تشيع اختصاص يافته است كه به بررسى آن مى پردازيم: 

نام مقاله اى كه در باب تشيع در اين سايت وجود دارد « منشاء پيدايش و به وجود آمدن 
تشيع و تسنن در اسالم» مى باشد كه نويسنده ى آن حسين عبداهللا امين (مدير سايت) 

است و سعى او بر اين بوده كه تشيع را از منظر خود شيعيان بررسى نمايد.
در ادامه پيرامون سير خالفت مطالبى تاريخى ذكر كرده كه براى يك شخص بى اطالع از 

اين مسائل داراى ابهامات زيادى مى باشد .
فهرست بعضى از مطالبى كه در اين صفحه اينترنتى آمده است بدين قرار است : تفاوت هاى 
ــيعيان در انجام  كالمى  و تالش در جهت ارتقاء وحدت ، تفاوت عملى (تفاوت هايى كه ش
ــالمى دارند مانند تفاوت در وضوء و نحوه ى نماز خواندن و  اعمال عبادى با ديگر فرق اس
قائل بودن به ازدواج موقت و دائم). شـيعيان امروز ، فتواى شـيخ شـلتوت درباره ى 
شيعه ، اصول دين و فروع دين از نظر شيعه (در اين قسمت اصول دين و فروع دين را 

1.  http://www.islamfortoday.com/shia.htm
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برشمرده و ضمن نام بردن پيامبران االهى ، نام پنج تن و چهارده معصوم را با ذكر القاب 
ــت و در انتها بعضى از اسماء و صفات  ــهادت آن بزرگوران آورده اس آنان و تاريخ تولد و ش

الهى را به همراه توضيحى مختصر درباره آنها ذكر نموده است). 

 12      پايگاه اينترنتى ماوراء تاريخ1

ــانى مذهبى مسيحى بوده كه در حقيقت پايگاهى است دانشگاهى و  يك پايگاه اطالع رس
ــى تاريخ ، كتاب مقدس  ــايت مبناى خود را جهت بررس ــور آمريكا قرار دارد . اين س در كش
ــت . آنچنان كه در اين پايگاه آمده ايجاد اين سايت به منظور يارى  ــيحيان قرار داده اس مس
رساندن به حدود يك ميليون دانشجو مى باشد كه حدود 80 درصد آن ها به اعتقاد اين سايت 
مسيحى بوده و از طريق اينترنت در آمريكا و حدود 115 كشور ديگر درس مى خوانند . اين 

پايگاه حدود 2000 مقاله را در خود جاى داده است .
ــايت قرار داده شده است مقاله ايست با  يكى از پايان نامه هايى كه چكيده ى آن در اين س
عنوان « تسـنن و تشـيع از انشعابات اسالم» كه طى آن به مطالعه و بررسى تطبيقى 
بين اسالم و مسيحيت از جهت ايجاد انشعاب بزرگ دو جريان تأثير گذار تشيع و تسنن در 
اسالم و كاتوليك و ارتودكس در مسيحيت مى پردازد و سپس مطالعه اى تطبيقى بين تشيع 

و تسنن دارد كه در چه اعتقاداتى داراى تشابه و در چه مواردى اختالف دارند.
ــننـ   توحيد و نبوت و معادـ   مى پردازد و بيان  ــيع و تس ــى اعتقادات تش ــپس به بررس س
مى دارد كه آنها در موارد كلى اختالفى با هم ندارند و همچنين در احكام شرعى مانند قتل ، 
زنا ، دزدى با هم يك عقيده اند و تفاوتى ميان آن ها نيست . در عين حال به تشريح اختالف 

ديدگاه تشيع و تسنن پيرامون مسئله ى توحيد و جسمانيت پرداخته است .
ــصت ميليون نفر بيان نموده كه  ــلمانان را  يك ميليارد و  يك صد و ش در اين مقاله آمار مس

1.  http://www.hyperhistory.net/apwh/essays/comp/cw11sunnishiitesplit.htm
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940 ميليون نفر آن ها اهل سنت بوده و 120 ميليون نفر آن ها شيعيان مى باشد كه البته اين 
آمار در مورد شيعيان درست نمى باشد زيرا جمعيت شيعيان1 بسيار فراتر از اين مقدار است .

  
 13      پايگاه اينترنتى دانشگاه جرجيا2

ــگاه جرجيا3 واقع در ايالت جرجياى كشور آمريكا مى باشد كه در كنار  پايگاه اينترنتى دانش
ــايت وجود دارد ، صفحه اى نيز با عنوان « تشـيع  اطالعات متنوع و زيادى كه در اين س
و جنبش هاى مسـلمان مرتد و گمراه در نگاه شيعيان » به تشيع اختصاص داده شده 
است كه خود اين عنوان داراى مسئله بوده و چالش برانگيز است . از عنوان تيتر كه بگذريم 
با متنى مواجه مى شويم كه با دسته بندى خوبى كه از فرق شيعه ارائه كرده و با ارجاعات 
زيادى كه به سايت هاى ديگر داده است بستر مناسبى براى تحقيق و بررسى فراهم آورده 
است . البته در بيان جنبش هاى انحرافى و گمراه در شيعه به احمديه اشاره كرده در حالى 

كه واضح است كه خاستگاه فرقه ى « احمديه » در ميان شيعيان نيست .
در اين متن بعد از تقسيم بندى فرق شيعه به خاستگاه پيدايش تشيع اشاره مى كند.

تعداد زيادى پيوند در اين صفحه به سايت هاى ديگر موجود مى باشد كه بخشى از عناوين 
ــيعه ، نماى كلى از تفاوت بين تشيع و تسنن ، شيعه در اسالم،  ــد : ش آنها بدين قرار مى باش
دايرة المعارف شيعه ، باورهاى شيعه ى اماميه ، نهج البالغه ، اصول كافى ، تهذيب االحكام 
و االستبصار شيخ طوسى ، كربال و امام حسين  ، خاموش (اثر استاد عبدالعزيز ساشادينا).

1.  دراطالعاتى كه مدتى پيشتر در برخى منابع انتشار داده شده بودآمارشيعيان جهان بيش از 200 ميليون نفر 
برآورد شده بود . جهت اطالع بيشتر به سايتهاى زير مراجعه نماييد:

     http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=5931 
     http://www.jahaneshia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

53&Itemid=82
2.  http://www.uga.edu/islam/shiism.html
3.  The University Of Gergia
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ــه و نصيريه و احميديه  ــماعيلى و پس از آن زيدي ــايت هاى اس تعدادى از پيوندها نيز به س
ــماعيلى ، دروزيان ، بهره ها ،  ــت : معرفى مختصر فرق اس اختصاص دارد كه از آن جمله اس

نزاريان و آقاخانيه.

  14     پايگاه اينترنتى دايرة المعارف خاورميانه1

پايگاه اينترنتى دايرة المعارف خاورميانه2 متعلق به دانشگاهى به نام خاورميانه3 است كه در 
كشور فلسطين اشغالى (اسرائيل) قرار دارد و به سه زبان انگليسى ، عربى و عبرى ارائه ى 
ــيعه ى اين دايرة المعارف با اطالعاتى كمتر نسبت به ساير  خدمات مى نمايد . در مدخل ش
ــايت تعريف ناقصى از شيعه  ــويم . در اين س مدخل ها و بخش هاى ديگر آن مواجه مى ش
ارائه شده است كه براى خواننده ى غير شيعه ـ  خصوصاً اگر غير مسلمان باشد ـ  تداعى 
ــيعه  يك گروه متعصب و با تعصبى خاص نسبت به  يك  ــت كه ش كننده ى اين مطلب اس
جريان خانوادگى در بين مسلمانان مى باشد و هيچ تصويرى را از معتقدات تشيع به خواننده 
متن نمى دهد . متاسفانه در اين دايرة المعارف ارجاع ديگرى براى توضيح بيشتر اعتقادات 
ــده است در حالى كه در ادامه به بيان شاخه هاى موجود در شيعه پرداخته و  ــيعه داده نش ش
تعدادى از اين فرقه ها راـ   از جمله اسماعيليهـ   نام برده و مطالب پيوندى كه براى توضيح 

آن ايجاد كرده ، انبوه تر و گسترده تر از اصل خود شيعه مى باشد .

1.  http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/shia.htm
2.  EncyclopediaOfTheMiddleEast
3.  MiddleEast
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  15     پايگاه اينترنتى احياء1

ــور پاكستان پشتيبانى شده و  ــلفى مى  باشد كه از كش ــايت س پايگاه اينترنتى احياء  يك س
ــد كه ازآن جمله مى توان به بخش مقاالت ، كتابخانه ،  داراى بخش  هاى متنوعى مى باش
 دريافت فايل ، سخنرانى ، واژه نامه و بخش هاى متنوع ديگر اشاره نمود . بخشى از مقاالت 
اين سايت كه همت خود را در جهت معرفى اسالم از نگاه ابن تيميه ( نظريه پرداز وهابيان) 
صرف نموده مرتبط با تشيع بوده و در تحت مدخل مقاالت بر رد شيعه و روافض پنج مقاله 
ــت. اين مقاالت عبارتند از : الكافى ، بخارى تشيع2،  ــده اس به اين منظوراختصاص داده ش
  مرام و منش تشيع3، ازدواج موقت و عدم مشروعيت آن در اسالم4 ، چه كسى حسين

را كشته5، نظرات و آراى پژوهشگران مسلمان درباره ى خمينى6
البته بخش هاى ديگرى نيز دراين سايت وجود دارد كه به شيعه اختصاص داده شده است 
ــده جملگى در نقد و رد شيعه و اثبات  ــيع ذكر ش ــيعه وتش كه در تمام اين موارد آنچه از ش
ــيع از اسالمى كه اين سايت منادى آن است مى باشد . اين سايت داراى  كفر و انحراف تش
ــيعه  ــمت هايى از اين بخش نيز به نقد و رّد ش ــد كه قس بخش صدا و تصوير نيز مى باش
ــت . آمارى كه در اين سايت ازميزان بازديد كاربران ارائه شده حاكى از  اختصاص يافته اس

بازديد نسبتا زياد از محتواى اين سايت توسط كابران اينترنت مى باشد .

1.  http://www.ahya.org
2.  Al Kafi - The Bukhari of Shi'ism
3.  The Creed Of Shia
4.  Temporary Marriage & Its Illegtimacy in Islam
5.  Who Killed Al-Hussain?
6.  Fataawaa of Muslim Scholars on Khomeini
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 16     پايگاه اينترنتى الشيعه1

ــد كه توسط  ــيعه مى باش ــيعه ، يكى از بزرگترين پايگاه هاى اينترنتى ش پايگاه اينترنتى الش
ــده است ، نام مناسب اين سايت كه معتقدان به تشيع  ــه ى آل البيت 2 ايجاد ش موسس
آن را اداره كرده و تصويرى روشن از شيعه عرضه مى نمايند  يكى از مزيت هاى اين پايگاه 
ــد كه دسترسى كاربران را به سايتى با محتواى گسترده و متنوع در جهت  اينترنتى مى باش
آشنايى با تشيع ميسر مى نمايد . قدمت تاسيس اين سايت به بيش از ده سال مى رسد و به 
سى زبان از جمله انگليسى ، عربى ، اردو ، فرانسه ، فارسى ، اسپانيايى ، ژاپنى و چينى در 

حال ارائه خدمات به كاربران اينترنت مى باشد .
ــد كه تعدادى از اين بخش ها  ــايت داراى بخش هاى متنوعى مى باش ــمت انگليسى س قس
عبارتند از : قرآن كريم ، اسالم ، شيعه ، حديث ، اهل بيت ، احكام ، كتابخانه ، پرسش 

و پاسخ ، مسائل اجتماعى ، مقاالت ، كودكان ، اخالق ، فلسفه و ...
ــترده اى مواجه مى شويم كه  ــايت با مطالب متنوع و موضوعات گس  در هر بخش از اين س

نشانگر تالش گسترده ى مديران آن در ايجاد و اداره ى اين سايت مى باشد .

 بررسى كلى سايت ها 
ــايت هايى كه در اين جا آورده شده و نيز سايت هايى كه به جهت  ــى كلى تمام س در بررس
محدوديت نتوانستيم در مقاله ذكرى از آنها داشته باشيم به اين نتيجه مى رسيم كه محيط 
اينترنت در زبان انگليسى انباشته از اطالعات خالف واقع پيرامون تشيع به طوريكه اگر يك
كاربر نا آگاه و غير مطلع براى كسب اطالعات و شناخت مناسب از تشيع به اينترنت رجوع

نمايد دچار حيرت و سردرگمى شده و با وجود اين اطالعات غلط (چه عمدى و چه سهوى) 

1.  http://www.al-shia.org/html/eng/index.php
2.  موسسه آل البيت عليهم السالم تحت نظر دفتر آية اهللا سيستانى در شهر قم اداره مى گردد.
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ـ كه تنها نمونه ى  اندكى از آنها در متون ترجمه شده در مقاله مشاهده شدـ  ذهنيت نادرستى از 
تشيع و شيعيان و اعتقادات آنها پيدا نموده و حتى از شناخت حداقلى مناسب نيز نسبت به تشيع 
باز مى ماند و در تصور خود تشيع را يك جريان سياسى با تاكيد بر حكومت موروثى و خانوادگى 

و داراى افكار و اعتقاداتى كه سرچشمه گرفته از احساسات مى باشد، تصوير مى نمايد .
در برابر اين حضور پررنگ اما مخرب سايتهاى ذكر شده ، متاسفانه سايتهايى از شيعه كه 
در محيط وب فعاليت دارند ، در جستجوهاى اينترنتى كمتر ديده شده و كاربران دسترسى 
ــب و  ــتجو نيز داراى رتبه ى مناس راحتى به آنها ندارند و در رتبه بندى هاى موتورهاى جس
بااليى نيستند تا در نتايج جستجوها در صفحه ى اول ، ديده شده و احتمال مشاهده شدن 

بيشترى براى كاربران فراهم آورند .

 نكات موثر در افزايش بازده ى سايتهاى شيعه
ــتار به نكاتى اشاره مى كنيم كه در صورت رعايت آنها بازده سايت هاى  در انتهاى اين نوش

شيعه افزايش مى يابد:

1 )  تطابق با استانداردهاى موتورهاى جستجو 
ــى هاى صورت گرفته عمده سايتهايى كه داراى محتوا ى مناسب جهت معرفى  طبق بررس
شيعه مى باشند از طراحى قديمى و ضعف ساختارى و عدم تطابق با شرايط روز دنياى وب 
ــتجو يا  رنج مى برند ، لذا كارايى آنها از بعد فنى پايين بوده به طورى كه در موتورهاى جس

اصًال ديده نمى شوند و يا كمتر قابل دست يابى مى باشند .
ــرايط روز دنياى اينترنت بوده  ــتانداردهاى وب در حال تغيير و تطابق با ش از آنجايى كه اس
ــتانداردهاى جديد و عملياتى شدن آنها ، استانداردهاى موتورهاى جستجو نيز  و با ظهور اس
تغيير مى نمايد ، اگر سايتها نيز اين تغييرات را در بعد فنى به كاربرند موفق به كسب رتبه ى 
ــده و از احتمال بيشترى براى ديده شدن توسط  ــتجو ى موتورها ش باالترى1 در نتايج جس
كاربران برخوردار خواهند شد ، روشن است كه ارزش  يك سايت به مراجعه ى بيشتر و اقبال 

1.  البته اين مورد ، يكى از عوامل كسب رتبه ى باال در نتايج موتورها ى جستجو مى باشد.
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كاربران جهت مطالعه مقاالت و محتواى آن مى باشد .

2 ) به كار بردن كلمات كليدى و عنوان بندى مطالب  
ــى انجام شده ، عمده ى سايت ها در صفحات خود از به كارگيرى عنوان صفحه1  طبق بررس
و كلمات كليدى هر صفحه غافل مانده اند لذا موتورهاى جستجو، اين سايت ها را ـ با وجود 
محتواى متنوع و گسترده ى آنهاـ  تنها با نام دامنه ى2 آن مى شناسند و امكان رتبه بندى در 
عناوين ديگر از آنها سلب شده است . اين نكته ، مساله ى بسيار مهم و در عين حال كاربردى 

است كه مورد غفلت اكثر سايتها واقع شده است . 
ــى  ــط روباتهاى نرم افزارى خود در حال بررس ــتجو دائما توس از آنجايى كه موتورهاى جس
ــدى و امتياز دهى  ــاى وب را رتبه بن ــايتهاى موجود در دني ــايت هاى مختلف بوده و س س
ــود داراى عنوان و كلمات كليدى مختص به آن  ــايتى درهر صفحه ى خ مى نمايند ، اگر س
ــايت شناخته مى شوند ، به عبارت  ــد ، تمامى صفحات با همان عنوان اصلى س صفحه نباش
واضح تر تمام صفحات سايتى كه ممكن است داراى صدها صفحه نيز باشد ، در نگاه روبات 
ــت و اين پايگاه تنها در نتايج  ــتر نخواهد داش ــتجو فقط يك نام بيش نرم افزارى موتور جس
جستجوى آن نام كه براى موتور جستجو شناخته شده است براى كاربران آورده مى شود، در 
حالى كه در بسيارى از موارد، نام دامنه ى يك سايت بسيار متفاوت با مطالب متنوع موجود در 
آن مى باشد و تمام زحماتى كه براى تهيه ى آن مطالب صرف شده تنها زمانى مورد استفاده 

قرار مى گيرد كه يك كاربر به صورت اتفاقى به اين سايت دسترسى پيدا كند .

3 )  حفظ ارتباط با مخاطب و به روز بودن  
يكى از نواقص عمده ى سايت هاى شيعه به روز نبودن آنها و نيز عدم امكان تعامل و ارتباط 
ــد كه اين دو عامل باعث شده كه كارايى آنها به ميزان  ــايت ها مى باش كاربران با مديران س
زيادى كاهش  يافته و كابر نوعاً با سايتى حاوى مطالب آرشيوى و بايگانى شده مواجه  شود 

1.  Title
2.  Domain
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و امكان پرسش و  يا درخواست از مديران آن سايت  برايش امكان پذير نبوده و با مراجعه ى 
مكرر ، مطلب جديدى در آن مشاهده نمى كند .

4 )  مخاطب شناسى 
ــت كه هم بايد به روز باشد و هم بايد براى مخاطبى  ــايت به منزله ى يك رسانه اس يك س
ــوا را در اختيار او قرار  ــايت رجوع مى نمايد برنامه ريزى نمايد كه چگونه محت ــه به اين س ك
 دهد.  يك سايت پويا و كارآمد كاربران خود را از اين لحاظ كه از چه مناطقى به سايت متصل 
شده اند و داراى چه نيازها و عاليقى هستند تحت نظر دارد و بر اساس تجزيه و تحليل اين 

آمار و اطالعات ، سعى در ارائه ى خدمات متنوع و گسترده اى به كاربران مى نمايد.

5 ) گسترش ارائه ى خدمات سايت 
ــايتهاى  ــتر كاربران به بعضى از س ــروزه در اينترنت يكى از عواملى كه باعث جذب بيش ام
ــن ، فيلم ، صدا ، كتاب  ــترده در قالب ها(مت ــود ارائه ى خدمات متنوع و گس اينترنتى مى ش
ــليقه اى  ــد كه هر كاربرى با هر نوع نياز و س ــك و ...) و فرمتهاى مختلف مى باش الكتروني

مى تواند از مطالب و محتواى تهيه شده در سايت بهره مند گردد. 

6 )  معرفى تشيع توسط شيعيان 
بهتراست در تمامى سايت هاى شيعه بخشى به عنوان معرفى مكتب تشيع اختصاص يابد تا 
كاربران نا آشنا زمينه ى آشنايى با تشيع توسط سايت هاى شيعه برايشان فراهم گردد . اين 
ــتر بسيار مناسبى را جهت معرفى و آشنايى طيف گسترده  اى  امر كه در ديد كالن خود بس
ــايت هاى شيعه به دليل پرداختن به  ــيع فراهم مى نمايد نوعاً در س از كاربران اينترنت با تش
موضوعات مختلف به حاشيه رانده شده است و بهتر است كه در صفحه ى اصلى سايت يك 

بخش ثابت به آن اختصاص داده شود.

7 )  پيوند به ديگر سايتهاى شيعه 
قرار دادن لينك ديگر سايت ها باعث تعامل و رجوع بيشتر كاربران به ساير سايت هاى شيعه 
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مى گردد به طوريكه اگر كاربرى با يك سايت شيعى مواجه شد امكان دسترسى به سايت هاى 
ديگر نيز بدون جستجو در محيط وب برايش فراهم مى گردد .

8 )  استفاده از امكانات موتورهاى جستجو
ــترده و متنوعى براى مديران سايت ها ميباشند كه  ــتجو داراى خدمات گس موتورهاى جس

بعضى از اين خدمات عرضه شده داراى هزينه بوده و پاره اى ديگر نيز رايگان مى باشند .
ــتجوى هدفمند براى يك سايت مى باشد ، يعنى به   يكى از اين موارد ، ارائه ى خدمات جس
ازاء پرداخت مبلغى ، كلمه ى خاصى را كه مورد نظر سايت است درنتيجه ى جستجو و در 

صفحه ى اول و در رتبه ى تعيين شده نمايش مى دهند .
ــت كه متوليان پايگاه هاى دينى عالوه بر رعايت موارد فنى و محتوايى ،  ــب اس  لذا مناس
ضمن تعامل با سايت هاى موتورهاى جستجو ، از اين امكان استفاده نموده و احتمال ديده 
شدن و رساندن پيام دينى خود را به كاربران بيشترى در محيط مجازى فراهم آورند . اين 
ــيار كمتر از هزينه ى ايجاد يك پايگاه و نگهدارى و به روز رسانى آن  مهم با هزينه اى بس

به دست خواهد آمد.

10 )  گستردگى محتواى سايت ها 
يكى ديگر از مشكالت و كاستى هاى سايت هاى شيعه عدم گستردگى اطالعات و محتواى 
ــايت ها مى باشد كه متاسفانه بعضى از آنها فقط كتاب ها و مقاالت يك يا  موجود در اين س
چند نويسنده ى خاص را عرضه نموده1 و  يا اينكه تنها به بخشى از تاريخ وفرهنگ شيعه 
ــيعه بايد ديد عام تر و جهانى ترى  ــايت هاى ش ــد مديران س پرداخته اند كه به نظر مى رس
نسبت به كاربران داشته و محتواهاى متنوع و گسترده را در قالب هاى مختلف براى استفاده 

هر چه بيشتر مراجعه كنندگان تهيه نمايند.

1.  مخاطب ما در اين جا سايت هايى است كه براى تبليغ مكتب تشيع و معرفى شيعه ايجاد شده است و گرنه 
سايت هاى كه براى معرفى موسسه ، شخصيت و يا جريان خاصى ايجاد شده از موضوع بحث ما خارج است.
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نتيجـه  
آنچه كه ما در اين تحقيق و بررسى با آن برخورد كرديم اين بود كه بر خالف ساير اديان و 
فرق1 ، معرفى اعتقادات شيعيان و عرضه ى آنها ، در سايت هايى صورت مى گيرد كه توسط 
غير شيعيان اداره مى شود و عمدتاً نيز توسط مراكز غربى و در درجه ى بعد اهل سنت ايجاد 
شده است از طرف ديگر سايت هاى شيعه نيز حضور كم رنگى در اين عرصه دارند هم به 

جهت كاستى هاى فنى و هم به جهت تعداد اندك آنها در حوزه ى انگليسى زبان .
 در بررسى محتواى اين سايت ها مشخص گرديد آن تصويرى كه از شيعه و تشيع و اعتقاد 
ــنت مى باشد و يا اينكه  ــايتها عرضه مى گردد  يا مطابق با نگاه غالب اهل س آنها در اين س

برگرفته از نظرات كسانى است كه درك درستى از اعتقادات شيعيان نداشته اند . 
ــيعه در حوزه ى  ــترده ى مطالب كه به معرفى ش ــيع و گس ــر صورت ، اين حجم وس در ه
ــى زبان مى پردازد با واقعيت اعتقادات شيعيان در تضاد بوده و كاربر انگليسى زبان  انگليس
ــت دچار سردرگمى و تحّير و  ــيعيان اس ــب اطالع و آگاهى از اعتقادات ش را كه در پى كس
ــيع مى باشند  ــانى كه عهده دار امر تبليغ مكتب تش ــت غلط مى نمايد ، لذا بايد كس برداش

چاره اى براى اين امر بيانديشند. 
ــيعه و غير شيعه كه در جهت معرفى  ــايت هاى ش ــتى هاى س ما در اين مقاله به تمام كاس
تشيع در محيط اينترنت فعاليت مى كنند نپرداختيم و اين امر مجال گسترده تر و بيشترى 
ــد كه بايد در جاى خود به آن پرداخت . هدف ما ، تنها ارائه ى تصويرى كوچك  را مى طلب
ــى در اينترنت وجود دارد و اين كه  ــيع در حوزه ى زبان انگليس بود از آنچه كه راجع به تش
ــبت  ــهواً ) چه تصويرى از ما به جهانيان ارائه مى نمايند و نس بدانيم ديگران ( عمداً و  يا س

به آن نيز هوشيار باشيم .

1.  به طور مثال عمده سايت هايى كه ما در اينترنت در مورد اسماعيليه و بهائيت و مسيحيان(با توجه به 
اختالف فرق و گروه هاى مسيحى) و ديگر اديان و فرق موجود بررسى نموديم توسط معتقدان به همان آئين 

و دين ايجاد و اداره شده  و مى شود.




