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چكیده
عصر حاضر مواجه با بسياری از رسانههای جمعی و البته فضاهای مجازی با تنوع و قابليتهای
گوناگون است .ارتباط گرفتن در دهکده جهانی اکنون و تبادل نظر و در کنار آن ارائه فرهنگها
و تبليغات غلط و غرضورزانه درباره جناح ،گروه ،اشخاص و بهطور خاص دین ،بسيار رایج
و قابل دسترس است .آنچه که هميشه مورد هجمه و آسيب بوده است ،فرهنگ و متن اصلی
دین و باورهای الهی است که در فضای مجازی نيز دستخوش آسيب و تبليغات ضد دین شده است.
عرفانهای نوظهور ،پدیده داعشيسم و بسياری از شبکهها و گروههای شبهدین با تغيير
ً
ظاهر و پوسته دین آن را بهصورتی دیگر به جهانيان -مخصوصا -جوانان نشان دادهاند،
و در این ميان هجمه و آسيبی که به دین اسالم وارد میکنند ،قابل توجه است؛ در چنين
وضعيتی ،فضای مجازی باید بتواند با راهاندازی شبکهها ،گروهها و لينکهای صحيح
ترویج فرهنگ اسالم و ارائه صحيح از تفاسير و منابع قرآنی ،چهره واقعی دین مبين را نشان
داده و همزمان با تبليغات ضد دینی مبارزه کند.
پژوهش حاضر تالش نموده است ابتدا با بيان آسيبهای وارده به فرهنگ و باور مذهبی
از طریق شبکه های اجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان ،روش برخورد با چنين
فضاهایی را تبيين نموده ،و سپس با ارائه راهکارهای مناسب ،تبليغ صحيح دین در این فضاها
را ارائه و روش صحيح استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد.
واژگان کلیدی :دین اسالم ،روشهای تبليغ ،تبليغ ضد دینی ،فضای مجازی
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مقدمه
اسالم دینی جهان شمول و دارای قابليتها و اهدافی واالست ،که توسط پيامبری
که در قرآن کریم از ایشان به «رحمة للمعالمين» 1یاد شده است ،برای هدایت
همه بشریت قرار داده شده است؛ این دین بهعنوان کامل ترین و جامعترین برنامه
بشری ،تمام ادیان الهی پيشين را نيز در خود جای داده و همگان را به خود
عال م به تمام
فراخوانده تا با دین و آئينی واحد بهفرامين و دستورات وجودی که ِ

هستی است ،روی آورند.

بر این اساس ،نشر و توسعه دین اسالم از همان روزهای آغازین دعوت پيامبر اکرم
به صورت مخفيانه و آشکار -از خانه ایشان ،از ایمان آوردن همسر ایشان ،از ایمان
آوردن حضرت علی

بهعنوان نزدیکترین عضو خانواده و نيز از ایمان آوردن

دوستان و آشنایان و اهالی مکه و مدینه و دیگر بالد -آغاز شد؛ لذا پيامبر اسالم
در راه تبليغ و نشر این دین ،بهعنوان اولين و برترین نمونه انسانی است که در آن
شرایط سخت و جاهالنه شبهجزیره عربستان ،چنين رسالت خطير و مهمی را آغاز کردند.
بنابراین ،سختیهای بسياری در این راه -از همان ابتدا -وجود داشت؛ از بهسخره
گرفتن حضرت گرفته تا اینکه ایشان را به القابی دروغين میناميدند تا سخن حقش را
کتمان کنند.
پس از دوران تبليغ و رسالت حضرت ،این وظيفه خطير به عهده اهل بيت ایشان
بود ،که ایشان نيز شاگردان و صحابه ای داشتند که در کنار تلمذ ،به تبليغ و ترویج
دین اسالم پرداخته ،و پس از آن نيز عالمان دین و آگاهان به دین اسالم و کسانی که
در این راه زحمت کشيده و از جان مایه گذاشته بودند ،بهصورت جلسات درس یا
جلسات تبليغی در مجالس مختلف بهتبليغ و ترویج دین مبين پرداختند.
 .1ر .ک :انبياء.107 ،
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در دنيای امروز با پيشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی ،برقراری ارتباط
و تبادل نظر درباره موضوعی خاص -دینی یا غير دینی -نهتنها سریع شده ،بلکه از سطح
ارتباط فردی و اجتماعی محدود نيز فراتر رفته است؛ بهنحوی که میتوان بهراحتی با
افرادی آن سوی جهان با زبان و آئ ينی متفاوت به مبادله افکار پرداخت.
یکی از این وسایل ارتباطی بسيار سریع ،وجود فضاهای مجازی است که طی
چند سال اخير بهطور گستردهای ميان افراد جوامع -بهویژه جوانان -جای خود را
پيدا کرده ،و حتی توانسته بهجای مطالعه کتاب -بهصورت سنتی -فضا را بهسمت
مطالعه کتابهای الکترونيکی سوق دهد.
آن چه در فضای مجازی و محيطهای اجتما عی مجازی با آن مواجه هستيم،
حجم گستردهای از مطالب و اطالعات است که البته مطالب کذب و شایعات نيز
در این فضا ،بسيار یافت میشود؛ چرا که در گروهها یا کانالها و صفحات متعددی
که وجود دارد -اغلب -فرد یا افرادی که چنين فضایی را اداره میکنند قابل شناسایی
نيستند ،و یا اغلب هویت واقعی خویش را نشان نمیدهند ،و حتی گاهی افرادی
ناآگاه و بدون تحصيالت علمی ،صفحات و کانالهایی را راهاندازی میکنند که با
زبانی مهيج و جوان پسند بحث از موارد اختصاصی و مربوط به حوزههای علمی
خاص میکنند تا -بهزعم خود -مباحث دینی و عقيدتی را بهشکل و شيوهای مدرن
بيان کنند؛ به نحوی که جالب توجه باشد.
از آنجا که دشمنان دین مبين از جنگ نظامی و بهصورت رو در رو ناکام شدهاند،
رو به جنگ نرم 1آوردهاند ،و در این مسير ،هدف جوانان -بهویژه جوانان مسلمان
و انقالبی -هستند؛ لذا افرادی که تنها برای اغفال و دور کردن از باورها و اعتقادات اسالمی
صفحات و فضاهایی طراحی کردهاند ،دین اسالم را با نگاهی ظالمانه و خشن
1. Soft Power
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بهدنيا معرفی نموده و شک و شبهه در باور مردم ایجاد میکنند تا از این طریق با دور
نمودن جوانان از معنویات و بیاعتنا کردن آنها به اصول اسالمی ،دست به هر کار
غير اخالقی و دور از شأن انسانيت زنند ،و بر چنين پدیده ای نام اسالم بگذارند.
قرینه مطلب در قتل و جنایتهایی است که بهراحتی اتفاق میافتد ،که با این
زمينهسازیهای پيشگفته ،و نيز همراه شدن با خشم ناگهانی و ضعف در ایمان،
پدیدههایی مثل طالبان و داعش حادث میشوند ،که حرکت بر ضد انسانيت را
وظيفه دینی خود میدانند.
بنابراین ،آنچه بهعنوان وظيفه برای جوان انقالبی و یا هر فرد مسلمانی که
دسترسی به فضاهای مجازی دارد ،و یا افرادی که سؤاالتی در این باره در فضای
مجازی دارند ،طرح میشود این است که طریقه صحيح تبليغ دینی و اسالمی را
دانسته و روش های تبليغی در این فضاها را بياموزد؛ از طرف دیگر ،با باال بردن
سطح آگاهی و توانایی پاسخگویی در برابر شبهات نيز بتواند دین اسالم را بيش از پيش
حفظ کرده ،و با تبليغ صحيح و فراگير افرادی که بهدور از نعمت اسالم ماندهاند،
آنها را به این دین راغب و مشتاق نماید.

تبیین مفهومی تبلیغ و مشتقات آن
تبليغ 1در لغت به معنای رسانيدن پيام یا خبر و موضوعی است که به اطالع مردم
رسانده شود؛ 2اما در این پژوهش ،به معنای رساندن پيامها و آموزههای دینی است.
بهطور کلی ،واژه تبليغ و مشتقات آن  70مرتبه در قرآن کریم بهکار رفته است،
که  ۷2مورد آن با «تبليغ دینی» تناسب دارد3.

1. Propagation
 .2معين ،1364 ،ذیل واژه «ت».
 .3شرفی ،1393 ،ص.32 .
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با طرح واژه تبليغ ،کليدواژه دیگری بهنام تبليغات طرح میشود،که کاربرد هر یک از
شکلهای برقراری ارتباط است که بر پایه برنامهریزی هدفدار استوار است ،و در جهت
تأثير بر افکار ،احساسات و اعمال گروههای معين بهمنظوری خاص صورت میگيرد1.

بهعقيده ترنس کوالتر -2از صاحبنظران این حوزه -تبليغات عبارت است از
تالشی عمدی که توسط برخی افراد یا گروهها با بهرهگيری از وسایل ارتباطی برای
کنترل ،شکل دادن

یا تغيير نگرش افراد دیگر گروهها انجام میشود3.

در زبان فارسی نيز این واژه معادل کلمات متعددی از زبان انگليسی قرار میگيرد؛
از جمله کاربرد آن در تعاریف زیر:
-

اشاعه و ترویج و تکثير و رساندن صحيح یک مطلب با بار ارزشی مثبت؛4

-

پيام توخالی و هياهوی بیمحتوا با بار ارزشی منفی؛5

-

آگهی و پيامهای بازرگانی؛6

-

تبليغات بازرگانی رادیو و تلویزیون با نمایش محتوایی تجاری.7

در عين حال ،بهنظر میرسد مأموریت 8از جمله واژههایی است که با مفهوم
ً
تبليغ دینی -معموال -استفاده میشود9.

 .1نصر ،138۷ ،ص.۶۷4 .
2. Terence Qualter
 .3هالستی ،13۷2 ،ص.34 .
4. Propagation
5. Propaganda
6. Advertisement
7. Commercial
8. Mission
 .9کاویانی آرانی ،1392 ،صص.31-33 .
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در «فرهنگ لغت انگليسی آکسفورد» 1نيز بهمعنی فرستادن معلمان مذهبی برای
به آئين جدید درآوردن مردم آمده است؛ همچنين بهمعنای گروهی از اشخاص است
که از طرف کليسا برای گسترش دین بهخصوص ،به یک سرزمين خارجی اعزام میشوند2.

پس از این تبيين -با توجه به مسئله پژوهش -الزم است به تبيين تبليغ اسالمی
و فضای مجازی پرداخته شود:
 .1تبليغ اسالمی؛ 3نوعی خاص از ارتباط است که گاهی با هدف آموزش،
گاهی اقناع و گاهی برای بهعمل واداشتن مخاطب انجام

میگيرد4،

و عبارت است از هر گونه فعاليت نظاممندی که بهطور مستقيم بهقصد
گسترش علمی ،عاطفی و رفتاری دین اسالم -سطحی یا عميق -صورت میگيرد5.

 .2فضای مجازی؛ مفهوم فضا در برابر مفهوم مکان بهکار میرود ،و عبارت
است از همهجا؛ اما مکان جایی معين است ،دارای محتوا و مرزبندی
بوده و دوبعدی است؛ در نقطه مقابل ،فضا نوعی خال است و سه بعد
داشته و بدون مرکز بوده و نامتناهی است.
در یکی از تعاریف تفکيکی مکان و فضا ،چنين آمده است:
مکانها ثابت میمانند؛ اما فضا میتواند در یک چشم بههم زدن تغيير کند و عوض
شود؛ در نتيجه فضا نسبت بهمکان مفهومی گستردهتر است ،و همين ویژگیها
باعث خاص شدن و بهوجود آمدن خصوصيات خاص فضای مجازی شده است6.

1. Oxford English Dictionary
2. Oxford Advanced Learner's, 2000, p. 3332.
3. Islamic Propagation
 .4کاویانی آرانی ،1392 ،ص3۷ .؛ بهنقل از :خندان ،ص.333 .
 .5کاویانی آرانی ،همان ،ص.143 .
 .6موظف رستمی ،1391 ،ص.3۷ .
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همچنين ،مجاز گاهی در مقابل امر حقيقی ،گاهی بهعنوان امری وهمی و خيالی
و گاهی در مقایسه با واقعيت محسوس و بدن بهکار برده میشود ،گاهی نيز یک امر
ذهنی در مقابل امری عينی تلقی میشود؛ لذا فضا یا جهانی با خصلت مجازی در
مقابل فضا یا جهان واقعی قرار میگيرد؛ البته مجازی بودن از تأثير واقعيت نمیکاهد،
بلکه تنها واقعيتی را به شکل مجازی بازنمایی میکند.
واقعيت مجازی تالش دارد محيطی جدید و تخيلی بيافریند ،و این محيط
خيالگونه واقعی بهنظر میرسد و بهصورت مستقيم آن چنان که در واقعيت آن را
درک میکنيم ،ارتباط ندارند1.

نقش و ماهیت تبلیغ و مبلغ در دین اسالم
پيش از تعریف و تبيين جایگاه تبليغ در دین اسالم ،الزم است در خصوص مهارت برقراری
ارتباط -بهویژه رابطه اجتماعی -بحث شود؛ اینکه باید چگونه و بر چه اساسی باشد؟
غالب شبکههای مجازی بهنوعی شبکه های اجتماعی و محيطی برای برقراری
روابط اجتماعی هستند ،که چنانچه روش صحيح این رابطه درک نشود ،نهتنها
در برقرار کردن ارتباط با دیگران در چنين محيطهایی ایجاد آسيب میشود؛ بلکه
ممکن است در ارائه اطالعات و مفاهيمی که ب ا قصد بهتر شدن افکار عمومی
و اطالعات دادن به دیگر افراد است نيز منجر بهخطا شود.
بهطور کلی ،انسان در هر فعاليت اجتماعی به مبادله اطالعات میپردازد؛ اعم از
اینکه فعاليت او در ميان اعضای یک گروه باشد یا در ميان اعضای گروههای دیگر
شکل بگيرد2.

 .1عاملی ،1385 ،ص.3۶ .
 .2اميرحسينی و مخاطب ،1384 ،ص.43 .
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نکته مهم اینکه شرط اساسی روابط انسان ها نحوه انجام مناسب این مبادلهها و
مراودهها است؛ البته -در این ميان -رسانه ها بسيار فعال ظاهر شدهاند تا جایی که-
ً
تقریبا -روابط اجتماعی مجازی افراد را تحت تأثير قرار دادهاند؛ لذا بازار تبليغ ،داغ است.
قرینه بحث از تبليغ محصوال ت مختلف توليدی و بهداش تی گرفته تا تبليغ ادیان
و افکار و عقاید مختلف است ،که هر یک از این موارد دارای واقعيتها و کذبهایی
است؛ چرا که تبليغات با استعانت از پول و تخيل و علوم انسانی به مرزهای باور نکردنیای
دست یافته است که در آن جا از هر ابزاری میتوان بهعنوا ن یک ابزار تبليغاتی
استفاده کرد؛ لذا شناسایی ابزار تبليغاتی بهصورت یک علم ميانرشتهای درآمده
که نيازمند حضور متخصصان مختلف است1.

همانگونه که بيان شد ،تبليغ نوعی ارائه مفاهيم و اعتقادات و عقاید یک فرد،
گروه ،آئي ن و یا مذهب است که با هدف تحت تأ ثير قرار دادن آرای دیگر افراد
و جلب آنان بهسوی دین و آئينی خاص صورت میگيرد.
بر این اساس -در هر رشته و صنف و آئينی -تبليغ و روش تبليغی اولين و مهمترین
گام برای پيشرفت آن مفهوم و هدف است؛ لذا تبليغ را برای دین اسالم نباید نوعی
حرفه دانست که مثال عدهای خاص تنها وظيفه دارند بهصورت گروهها و افرادی دین
اسالم را ترویج کنند؛ بلکه تبليغ دین مبين بر عهده هر مسلمانی است ،بهویژه در
این دوران ارتباطات که اطالعات و دادهها به صورت وسيعی تمام افراد را در بر گرفته
و گاهی در ميان این حجم اطالعاتی سردرگم میمانند.
در چنين فضایی اگر هر مسلمان خود را موظف بداند که به علوم اسالمی اشراف
داشته و پاسخگوی شبهات باشد -خود -یک مبلغ دینی برای دیگر افراد خواهد بود؛
لذا یک مسلمان در هر فضا و مکانی که باشد ،باید مبلغ دین و آئين خود باشد؛
 .1افتخاری ،13۷۷ ،ص.3۷ .

روشهای تبلیغ دین اسالم و جلوگیری از تبلیغ ضد دینی در فضای مجازی 41 /

می خواهد دانشجویی در خارج از کشور باشد ،همکالس با افرادی باشد که از
خارج کشور برای تحصيل به ایران آمدهاند و یا قابل دسترستر از آن در فضای
مجازی ،ممکن است هر فردی ،با فرد یا افرادی مواجه و وارد گفتگو شود که با دینی
متفاوت و حتی با نگاهی غرضورزانه به دین اسالم باشد.

تبلیغ دین و انبیای الهی
پيامبران الهی

آنچنان که قرآن کریم اشاره میکند ،خود را مبلغ دین الهی معرفی

میکنند؛ هم چنان که در دو نمونه زیر قابل مشاهده است:
 -خطاب حضرت نوح

به مردم:

َ
ََْ
َ
َ ُ
ُ ُ ُ
َْ
َ َ َ َ
«أ َب ِل غك ْم ِر َساِل ِت َر ِبي َوأن َص ُح لك ْم َوأعل ُم ِم َن الل ِه َما ِل ت ْعل ُمون«1؛
پيام خدایم را به شما میرسانم و به شما نصيحت و خيرخواهی میکنم ،و از
سوی خدا به اموری آگاهم که شما آگاه نيستيد.

 -خطاب حضرت هود

به قومش:

َ
ُ
َ ََ َ ُ ْ َ
«أ َبل ُغ ُك ْم ر َس َاِلت َ
اصح أ ِمین»2؛ پيام خدایم را به شما
ن
م
ك
ل
ا
ن
أ
و
ي
ب
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
میرسانم ،و من برای شما ناصح و خيرخواهی امينم.

بهطور کلی -سوره مبارکه اعراف -در چند آیه به وظيفه تبليغ دین که بر عهده
پيامبرانی هم چون نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسی

و پيامبر اسالم

بوده است اشاره میکند؛ همچنين بهبشریت هشدار میدهد که اگر پيامآورانی
بهسویتان آمدند و بهحق خواندند ،باید راه تقوا و صالح بپيمایيد ،و اگر چنين شود
مشمول رحمت پروردگار خواهند شد.
 .1اعراف.62 ،
 .2اعراف.68 ،
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منطق قرآن کر یم در تبلیغ دین
قرآن کریم برای تبليغ و فراخواندن بشر بهسوی حقانيت و باور بهوجود خداوند
روشی دارد ،و آن روش تنها از طریق فکر کردن با صفای فطرت محقق میگردد.
قرآن کریم از انسان می خواهد با فطرت صاف و عقل سليم در آفرینش خود
و طبيعت بنگرد و به نتيجهای قطعی برسد:

َ ْ
َ َ َْ ُُ َ ََ َ ً َ ُُ ً ََ
َ َ َ
ُ
وب ِه ْم َو َی َتفك ُرون ِفي خل ِق
ودا َوعل َٰی ُجن
«ال ِذین یذکرون الل ه ِقیاما وقع
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ََٰ َ َ ً ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
الس َم َاو َ ْ َ ْ
َ
1
اطال سبحانك ف ِقنا عذاب الن ِار» ؛
ات والر ِض ر بنا ما خلقت هذا ب ِ
ِ
آنها که در هر حالت -ایستاده و نشسته و خفته -خدا را یاد کنند ،و دائم

در خلقت آسمان و زمين بيندیشند و گویند :پروردگارا! تو این دستگاه با عظمت را
بيهوده نيافریدهای ،پاک و منزهی ،ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار.
در این دعوت قرآنی تنها چيزی که از انسان خواسته شده ،نظر و مطالعه و تفکر است2.

در آیات دیگری از قرآن کریم وظيفه دعوت بهحق و تبليغ دین اسالم و انجام امر
به معروف و نهی از منکر توصيه شده ،و برای انجام این عمل مکان یا زمان خاصی
مشخص نشده است؛ به این معنا که بر عهده هر مسلمان مسئولی است که در هر
مکان یا زمانی که احساس کرد نسبت به دین و باورهای توحيدی سوء برداشتها یا
نشر اکاذیب و شبهات -از روی قصد و یا از روی جهل -صورت میگيرد؛ احساس
وظيفه کرده و رس الت تبليغی خود را به انجام رساند.
همچنين ،قرآن کریم بهترین گفتار را دعوت بهسوی خدا دانسته است:

ًَ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
قال إ َّنني م َن ْال ُم ْسل َ
مین»3؛
و
حا
صال
ل
«ومن أحسن قوِل ِممن دعا ِإلي الل ِه و ع ِم
ِ
ِ
ِ ِ

 .1آل عمران.191 ،
 .2فضلالله ،1384 ،ص.324 .
 .3فصلت.33 ،
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چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت بهسوی خدا میکند و عمل
صالح انجام میدهد و میگوید :من از مسلمانانم.

شيخ طبرسی در تفسير آیه مینویسد:
این آیه داللت بر این دارد که دعوت مردم به خدا از بهترین واجبات و بزرگترین
طاعات است1 .

از طرف دیگر ،انجام تبليغ ممکن است بر عهده فردی از اعضای جامعه و یا
گروهی به شکل سازمان یا نهادی باشد که به صورت نظاممند و با برنامهریزی
و چارچوب صحيح به تبليغ ارزشهای دینی بپردازند؛ البته در مورد تبليغ در فضای
مجازی احتما ل روش گروهی برای تبليغ و پاسخگویی به پرسشها و شبهات دینی
ک اری مفيد و پر بازدهتر خواهد بود؛ چرا که در این فضا حجم زیادی از تفکرات
و سؤاالت با پيشزمينه هایی که یا به دنبال پاسخ هستند و یا قصد ضربه زدن به دین
را دارند ،مطرح میشود؛ لذا اگر گروه و جمعی از عالمان و آگاهان به امر دین
و آشنا با علوم قرآنی و تفسير پاسخگو باشند ،پاسخی قاطعتر و کاملتر و بهدور از
نقص خواهند داشت.
بنابراین ،اهميت تبليغ و کار مبلغان دینی آنچنان زیاد میشود که قرآن کریم
پس از جهاد در ميدان نبرد که همه نمی توانند در این عرصه شرکت کنند ،توصيه به
امر تبليغ و نشر احکام دینی میکند؛ از این رو همواره باید افرادی مسلح به سالح
علم و ایمان برای حراست از اخال ق و عقاید مردم باشند ،و با هر منکر و فسادی که
مانع اجرا و گسترش ارزشهای دینی است ،مقابله کنند.

 .1بهنقل از :شرفی ،1393 ،ص.۷2 .
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در این ارتباط قرآن کریم میفرماید:
َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ ُ َ َ ً َ َ َْ ََ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
«وما کان المؤ ِمنون ِلین ِفر وا کافة فلوِل نفر ِمن کل ِفرق ٍة ِمنهم ط ِائفة
َ َِ َ
َ
َ
َ َ
ْ
َََ َ ُ
الد ِین َو ِل ُین ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُعوا ِإل ْی ِه ْم ل َعل ُه ْم َی ْحذ ُرون»1؛
ِلیتفقهوا ِفي ِ
و [هنگامی رسول فرمان خروج برای جنگ دهد] نباید مؤمنان همگی
بيرون روند؛ پس چرا از هر طایفهای جمعی برای جنگ و گروهی نزد
رسول برای آموختن علم دین مهيا نباشند تا قوم خود را چون به نزدشان
بازگشتند بيم رسانند؛ باشد که حذر کنند.
از جمله مهمترین وظایف یک مبلغ دینی این است ،که منتظر نماند تا از او
بپرسند؛ بلکه -خود -این وظيفه را بداند که از علم و دانش قرآنی که دارد به دیگران
نيز بياموزد ،و آنان را از ناآگاهی درآورد.
در این مسير مردم از ميرالمؤمنين علی

که بهتعبير امام خمينی

منبری بود

و در منابر مردم را نصيحت میکرد ،الگو میپذیرند.خمينی ،بيتا ،ص). ۶۶
حضرت در توصيف رسالت تبليغی که بر عهده عالمان دین است ،میفرماید:

َ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ
َْ
« َم ا أ خ ذ ا لل ُه ع ل ی أ هل ال َج ْهل أ ن َی َت َع ل ُم وا َح َت ی أخ ذ ع ل ی أه ل ال ِع ل ِم
ِ
ِ
ِ
َْ
أ ن ُی َع ِل ُم وا»2؛ خداوند از جاهالن و افراد نادان پيمان یادگيری نگرفت،

مگر زمانی که از دانایان و دانشمندان پيمان گرفت که آنها را تعليم دهند.

بنابراین ،نقش مبلغ و مبلغان دینی در جامعه امروز و با حجم سؤاالت و شبهاتی
که مطرح شده و -بهسرعت -در فضا ی مجازی و صفحات اینترنتی منتشر میشود،
خطيرتر و مهمتر از پيش تلقی میگردد؛ لذا وظيفه هریک از مسلمانان این است که دانش دینی
و علوم قرآنی خویش را تا حدی که بتواند از حقایق و اعتقادات اسالمی دفاع کند ،ارتقا بخشد.
 .1توبه.122 ،
 .2نهج البالغه ،کلمات قصار ،شماره .478
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هم چنين کارشناسان و عل مان دین نيز باید با اشراف به مسئله فضای مجازی
و آشنایی با روند و کارکرد این فضا و ایجاد رابطه مناسب با کابران آن -بهویژه قشر
جوان -پاسخگوی اینگونه سؤاالت و شبهات باشند.

روش تبلیغی پیامبر اکرم
بهصورت تاریخچهای اگر مطالعه شود ،سبک تبليغی نبی مکرم اسالم

همراه با روش

و آئين مشخصی بود؛ به این معنا که حضرت بدون برنامه و بهیکباره آغاز به تبليغ و تغيير
آرای مردم زمان خویش نکردند؛ چه اینکه از روش تبليغی حضرت در منابع تاریخی
مختلف با لفظ دعوت یاد شده است ،مانند دعوت پنهانی ،دعوت آشکار خانواده
و نزدیکان و دعوت هر آنکس که پيام انذار و رسالت حضرت به ایشان برسد.
بهعنوان نمونه؛ در آغاز رسالت و وحی و نزول آیات ابتدایی آنچه که به پيامبر اسالم
ابالغ میشود دستور به خواندن است:

َ َّ
َ ََ
« ْإق َر ْأ ب ْ
اس ِم َر ِّبك ال ِذي خلق»1؛ بخوان بهنام پروردگارت که آفرید.
ِ

همانطور که مالحظه میشود ،لفظ «إقرأ» نيز در آیه بيان شده است ،که نوعی
از نحوه ا رتباط دینی و تبليغ دائمی دین اسال م است؛ زیرا در محاورات معمولی وقتی
به کسی گفته میشود فالن مطلب را بگو یا تکرار کن ،مخاطب کلمه «بگو»
یا «تکرار کن» را نمیگوید؛ همچنين ،عالوه بر امانتدار بودن حضرت در مورد
وحی و کالم الهی نشان دهنده محدود نبودن اندیشه تبليغ و ارتباط دینی به حضرت
بوده ،و لزوم مشارکت همه مخاطبان مستقيم و غير مستقيم وحی در فرایند ارتباطی
انتقال معارف الهی است2.

 .1علق.1 ،
 .2بشير ،1387 ،ص.۷۶ .
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از جمله مواردی که پيامبر اکرم

در شيوه تبليغی خویش داشتند ،چنين بود که

منتظر نمیماندند از ایشان سؤال شود؛ بلکه همچون طبيبی بهسوی مردم حرکت
میکردند؛ همچنان که حضرت علی

در شخصيتشناسی ایشان میفرماید:

َ
َ
َ َْ َ
َ َ َ
َ َّ
ِّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
اس َم ُه َیض ُع ذ ِلک
«و ِمنها ط ِبیب دوار ِب ِطب ِه قد أحكم مر ِاهمه وأح َمی مو ِ
ُُ
َْ ُ ْ َ َ ُ َ
َ
ْ َ ْ
َ
ُ
وب ع ْمی َوآذ ٍان ُصم َوأل ِسن ٍة ُبك ٍم ُم َت َت ِّبع ِبد َو ِائ ِه
اجة ِإل ْی ِه ِم ْن قل
حیث الح
ٍ
ٍ
َ
ْ
ََ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اطن الح ْی َر ِة»1؛ [پيامبر] پزشکی است که با طب خویش
اضع الغفل ِة ومو ِ
مو ِ
پيوسته در گردش است ،داروها و مرهمهای خود را بهخوبی آماده ساخته و ابزار

داغ کردن را تفتيده و گداخته کرده است تا بر هر جا که نياز داشته باشد بگذارد؛
بر دلهای کور ،بر گوشهای کر ،بر زبانهای گنگ ،ایشان با داروهای خویش
بيماران غفلتزده و سرگشته را رسيدگی و درمان میکند؛ همانهایی که از فروغ
حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانشهایی که اعماق جان را
روشنی بخشد ،تابان و فروزان نکردهاند.

مطلب دیگر در مورد روش تبليغی رسول خدا

استفاده ایشان از ابزار و راهکارها

برای انجام مقوله تبليغ است؛ البته اصلیترین و مهمترین این ابزارها قرآن کریم بوده
است ،جدای از اینکه قرآن دارای آیاتی ا ست که از لحاظ محتوایی برای جنبه تبليغ
اسالم مورد نظر بوده ،از حيث اعجاز کلمات و مفاهيم و نحوه مخاطب قرار دادن
انسانها و تأثيرگذاری لحن آیا ت نيز در این امر کمک کننده بود؛ لذا در عصر
حاضر میتوان روی این جنبهها از اعجاز قرآن کریم برای تبليغ و ترویج دین
اسالم -که دینی آسمانی است و منشئی الهی دارد -تأ کيد کرد.
از طرف دیگر ،نبی مکرم اسالم

با ایجاد روشی جدید از نماز و مسجد و اذان و نيز

هميشه در معرض بودن شعائر اسالمی -برای تبليغ -بهره میگرفتند.
 .1نهج البالغه ،خطبه .108
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بر این اساس ،پيامبر اسالم

مسجد را نه تنها برای کارهای عبادی ،بلکه محلی

برای رفع مشکل و گرفتاری مردم قرار دادند ،و از این طریق مردم برای رفع مشکالت
به این مکان مراجعه کرده و -بهطور ناخودآگاه  -در معرض محيط معنوی این مکان
قرار گرفته و دین را در متن زندگی خویش مییافتند.
نمونه دیگر از روش تبليغی حضرت ،برخورد منطقی و استداللی با افرادی بود
که هنوز دین اسالم و حقانيت خداوند را باور نکرده بودند؛ سؤال و جواب حضرت
با «حصين» که هفت بت میپرستيد و در آخر به این نتيجه رسيد که تنها یک خدا و آن هم
خدایی که در آسمان است او را اجابت میکند ،نمونهای از این مواجه شدنها است1.

این برداشت نيز قابل تأمل است که پيامبر اکرم

بنا به روحيات افراد و شرایط

مکانی و زمانی از شيوه و روشی مناسب همان گروه و دسته استفاده میکردند؛ لذا
در امر تبليغ -با تأسی از حضرت -نباید چنين باشد که هميشه با یک روش سنتی
و غرضورزانه و سخت ،دیگران -بهویژه جوانان -را به دین فراخواند.
بنابراین ،جایگاه و روشهای تبليغ دینی از منظر قرآن کریم و سيره نبوی

بهمعنای

رساندن پيام و آموزه های دینی است که در قرآن با واژگانی همچون ارشاد ،دعوت،
هدایت ،موعظه ،تبشير ،انذار ،تخویف ،امر بهمعروف و نهی از منکر بيان شده است؛
لذا قرآن کریم وظيفه پيامبر را تبليغ دینی و یادآوری و بيان معارف دین معرفی میکند:
-

ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ
َ ْ ُ َ ُ ََ ْ َ َ َ ُ َ
َ ُ
ول ِإِل ال َبالغ
«و ِإن تك ِذبوا فقد کذب أمم ِمن قب ِلكم وما علی الرس ِ
ْال ُمب ُ
ین»2؛ و اگر شما تکذیب میکنيد ،پيش از شما نيز بسياری از امم
ِ
[پيامبران خود را] تکذیب کردند ،و بر رسول جز آنکه بهآشکار تبليغ

رسالت کند ،تکليفی نيست.
 .1حلبی شافعی ،1427 ،ج ،3ص.۶33 .
 .2عنکبوت.18 ،
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َ َْ َ َ
ََ
 «فذ ِک ْر ِإن َما أنت ُمذ ِکر»1؛ پس خلق را متذکر ساز ،که وظيفه پيغمبری توغير از این نيست.

بيان این نکته الزم است که وظيفه تبليغ دین اسالم نهتنها بر عهده پيامبران و معصومين
است؛ بلکه قرآن کریم این وظيفه را برای انسانها برمیشمارد و از آنها میخواهد
که تعاليم دینی را فراگرفته و به دیگران نيز بياموزند.

2

تبلیغات ضد دینی در فضای مجازی و راهكارهای مواجهه
در جامعه بشری هر وسيله و صنعتی که ساخته دست بشر است ،ممکن است پس
از گذشت زمان دچار تغييراتی شده ،و باعث ضربه زدن و بهسمت فساد رفتن شود؛
فضای مجازی نيز از این قاعده مستثنی نيست؛ چرا که میتواند باعث بر هم زدن عقاید
و افکار -به ویژه عقاید مذهبی و تفکرات اسالمی -شده و تبدیل به ضد تبليغ شود؛
در این خصوص اصالح مفاسد این فضا ،امری ضروری است.
اصالح و افساد از مواردی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است ،و بهبيان
استاد مطهری:
اصالح یعنی سامان بخشيدن ،نقطه مقابل افساد است که بهمعنی نابسامانی
ً
ایجاد کردن است .اصالح و افساد یکی از زوجهای قرآن است که -مکررا  -در
قرآن مطرح میشود؛ زوجهای قرآن واژه هایی اعتقادی و اجتماعی که دو به دو
در برابر یکدیگر بهتر شناخته می شوند مانند توحيد و شرک ،ایمان و کفر که
برخی از اینها در صورتی تحقق می پذیرند که یکی نفی شود؛ اصالح و افساد
نيز از این قبيل است3.

 .1غاشيه.21 ،
 .2ر .ک :توبه .122
 .3مطهری ،1394 ،ص.4 .
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از نظر قرآن کریم ،اصالح به چهار دسته زیر تقسيم میشود:
 .1اصالح فردی1؛
 .2اصالح ميان دو فرد (اصالح ذات البين)2؛
 .3اصالح در محيط خانواده3؛
 .4اصالح در محيط جامعه .

54

پدیده فضای مجازی از جمله پدیدههای نوظهوری است که آسيبهایی دارد؛
لذا الزم است -از قبل -به کاربران آن اطالع و آگاهی داده شود.
از طرف دیگر ،روش برخورد دین اسالم و نبی مکرم

برای آموزش چنين

پدیدههایی ناظر به دو روش تبليغی زیر بوده است:
 .1تالش شود نسلهای حاضر از بیمباالتی خارج شوند ،افکار آنها را
برانگيزند ،زمينه برخورد افکار را فراهم سازند ،راهحل عملی حل
مشکالت را از دین اسالم بجویند و دین مبين را پاسخگو و راهگشای
تمام واقعيتهای رو بهرو با آن بدانند.
 .2مؤ منين را واداشت که دین حقيقی خود را آن چنان که هست بشناسند
و ریشههای محکم و چشمههای زالل آن را دریابند؛ چرا که از راه
بازشناسی دین و نصوص و متون رسيده از پيامبر اکرم

 .1ر .ک :بقره44 ،؛ انعام.48 ،
 .2ر .ک :انفال.1 ،
 .3ر .ک :نساء.128 ،
 .4ر .ک :اعراف142 ،؛ هود.88 ،
 .5محمدقاسمی ،1385 ،ص.33 .

و اهل بيت عصمت
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میتوان بهتمام پرسشها و شبهات پاسخ گفت ،و حتی در برابر تبليغات
ضد دینی مسلح به سالح علم و دانش قرآنی و دینی شد.
بنابراین ،در فضای مجازی و تبليغات دینی آنچه که مهم مینماید عبارت است از:
 .1قابل يت فضای مجازی برای تبليغات دینی؛
 .2بيان نمونههایی از برخورد کاربران با اینگونه فضاها؛
 .3بيان تهدیدها و آفات تبليغاتی ضد دین؛
 .4تبيين روشهای کا رآمد و صریح تبليغی در جهت آموزههای دینی در
فضای مجازی.
نتيجه آنکه فضای مجازی -همان طور که از تعریفش مشخص شد -محدود به
شخص ،اشخاص ،مکان یا زمان خاصی نمیشود؛ بلکه هر قشری از جامعه و هر موضوع
و بسته اطالعاتی را در بر میگيرد.
در این ميان شبکهها ،گروه ها و صفحات مجازی و اینترنتی هستند که با
مجموعه ای از کارشناسان و عالمان و متخصصان در رشتهای خاص اداره میگردند،
و مطالب نو و بهروز را به اشتراک گذاشته و گاهی به مباحثه با کاربرانشان درباره
موضوعی خاص می نشينند و آنان را به موضوعی راغب و یا دلسرد میکنند.
همچنين ،مطالب و شبکههایی نيز وجود دارند که نهتنها توسط متخصصان و کارشناسان
اداره نمیشود؛ بلکه با هدف صدمه زدن به افکار و عقاید و از همه مهمتر دین
تشکيل شدهاند ،و با غرض و تعصبورزی بهدنبال مطرح کردن احادیث و متون
ضعيف و دارای خدشه سن دی و نشر اکاذیب و شبهات دارای ابهام هستند تا بهبدنه
دین از راه جنگ نرم ضربه بزنند.
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در چنين وضعيتی ،رسالت جامعه مسلمان و کارشناسان و متخصصان علوم دینی
که بازار شبههافکنی و شایعات زیاد شده است ،این است که در برابر این سؤاالت
و شبهات ساکت ننشسته ،از رسالت دین اسالم دفاع کنند و کار تبليغ را انجام دهند.
بهطور کلی -در فضای مجازی -به خاطر خصوصيات و ویژگیهایی که دارد
باعث می شود انسان از دنيای واقعيات فاصله گرفته ،و دچار خيالپردازی و گاهی
غفلتهای جبرانناپذیر شود.
عالوه برآن کاربرانی که بهلحاظ عقيدتی و مذهبی ضعيف هستند -بهویژه در
ميان جوانان -از حض ور در این فضا و مواجه شدن با اطالعات غلط و بیاساس
تحت تأ ثير القائات دروغين و هجمههای فرهنگی قرار میگيرند.
همچنين ،این فضاها قابليت این را دارد که به راحتی زمينه ترویج و اشاعه افکار،
محتویات و اطالعات و رفتارهای شبههافکن و گروههای انحرافی و جنبشهای
نوظهور باشد1.

خطر این مطالب زمانی اوج میگيرد که کاربران -بهاصطالح -دچار
اعتياد اینترنتی 2شوند؛ لذا مواجهه با خطراتی که بيش از هر مکان و زمان دیگری
جوانان مسلمان و انقالبی را تهدید میکند ،نيازمند طراحی شبکه و گروهها یا فضاها
و برنامههای مجازی و اینترتی است که بتواند بهطور دوسویه با مخاطبان و کاربرانش-
بهویژه خارج از کشور -ارتباط برقرار کند.
هم چنين امکان ایجاد وبالگها و صفحات تخصصی با موضوعات مختلف
دینی مثل آموزههای قرآنی و روایی ،احکام ،تفسير  ،ادعيه ،مباحث فقهی و  ...وجود
دارد ،که البته باید مطالب به روز و پاسخگوی نياز روز کاربران باشد.
 .1موظف رستمی ،1391 ،ص.43 .
2. Internet Addiction
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با این توضيحات ،مشخص میشود در مح يط تبليغ اجتماعی نيز نياز به اصالح
روابط و جلوگيری از مفاسد است؛ هم چنين برای مبلغين در چنين فضاهای مجازی
جلوگيری از مفسده و ضد تبليغ عليه دین از مهم ترین مسائل است که نهتنها با چنين
موضوعاتی باید مبارزه نموده و پاسخی منطقی داشته باشند؛ بلکه باید خود نيز دچار
چنين آسيب هایی نشوند و به نبایدها و خط قرمزهای تبليغ آشنا باشند.
در ادامه به مهم ترین نبایدها که بهمنظور اجتناب از تبليغ ضد دینی در فضای
مجازی باید متوجه آنها بود ،اشاره میشود:
 .1مقابله با ضعف دانش و کمبود آگاهی افراد درباره دین؛
این ضعف بهضميمه شبهات و شایعات دشمنان ،موجب میشود ميزان ناآگاهی
و سوء برداشتها از دین بيشتر شود؛ همچنين پذیرش برخی کليات در زندگی روزمره
که در زندگی انسان ها وارد شده و بدون هيچ تحقيق قبلی یا دانستن درباره فلسفه آن
و صحت و سقم آن با مردم عجين شده است ،موجب میشود مخاطبين ،مفاهيم
و اعتقادات نادرست و ساختگی را بپذیرند.
بهعنوان نمونه؛ اینکه بچهای به راحتی در معرض آلت موسيقی است و حال که
بهمدرسه میرود و یا بهسن بلوغ میرسد ،حرمت غنا و موسيقی برایش بازگو شود،
و یا اینکه بدون دانستن فلسفه حرام بودن طال برای مرد آن را توقيف کرده که گاهی
مشاهده میشود در هر دو نمونه با مقاومت و مخالفت مواجه میشود.
 .2پ رهيز از گفتار بدون علم و عمل؛
ً
به این معنا که سخن مبلغ نباید -صرفا -از روی عواطف و احساسات شخصی
و یا با اتکا به منابع ضعيف یا اقوال و شنيدهها باشد؛ بلکه باید با پشتوانه علمی باشد.
 .3اجتناب از بدعت ،تحریف و التقاط به خاطر جذب مخاطب و به هر
طریقی به دین خواندن؛
 .4اجتناب از استفاده از مطالب و متون دینی از منابع ضعيف یا دست چندم؛
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 .5دوری از تفسير به رأی و تحليلهای غلط؛
این موارد زمينهساز ایجاد سؤاالتی میشود که نمی توان پاسخ متقن و صحيحی
به آنها داد؛ همچنين عالوه بر اینکه باعث گرایش به دین نمیشود ،بلکه مخاطبين
را از مسائل دینی دورتر میکند.
 .6اجتناب از معرفی دین و اعتقادات بهصورتی که گناهان ،کوچک بهنظر
رسيده و موجب جرئت بر گناه شود.

روشها و امكانات تبلیغ دینی در فضای مجازی
فضای مجازی بهعنوان رسانه ای ارتباطی ميان انسانها و یک فضای اینترنتی با
حجم باالی اطالعات است.
وسایل ارتباط جمعی در جامعهشناسی جدید بهعنوان یک نهاد اجتماعی
مطالعه می شود و در کنار نهادهای خانواده ،آموزش ،مذهب ،اقتصاد و حکومت
کارکرد و مسئوليتهای معينی دارد.
بهبيان دیگر ،رسانه ها با هدف برآوردن نيازهای اجتماعی خاص و متبلور کردن
ارزش های اعضای خود تشکيل میشوند1.

در ادامه برخی از شرایط و روشهایی که برای تبليغ دینی در فضای مجازی
میتواند کاربردی باشد -مطابق با آموزههای قرآنی -تبيين میگردد:
 .1روشن و بیابهام باشد:

« َو َما َع َل ْی َنا إ َِل ْال َب َال ُغ ْال ُمب ُ
ین»2؛ و بر ما جز آنکه -واضح -ابالغ رسالت
ِ
ِ
کنيم ،هيچ تکليفی نيست.

 .1بشير ،1387 ،ص333 .؛ بهنقل از :کوئن ،ص.331 .
 .2یس.17 ،
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 .2باعث تفکر -به ویژه نسبت به آفرینش و خالق آن -شود:

َ َ
ُ َ َ
َْ َ َ ُ ُ َ َ َْ َْ َْ َ
َ َ َ
َْ َُ َ َ
اس َما نزل ِإل ْی ِه ْم َول َعل ُه ْم َی َتفك ُرون»1؛
لن
ل
ن
ی
ب
ت
ل
ر
ک
الذ
ك
ات والز بر وأنزلنا ِإلی
ِ
ِ
ِ
« ِبالب ِین ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[ما هر رسولی را] با معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم ،و بر تو این ذکر
[قرآن] را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده بيان کنی،
و برای آنکه عقل و فکرت کار بندند.

 .3حکيمانه همراه با جدال احسن باشد:

َ
ْ
ْ
ُ َ
َ ْ ْ
َ ْ َ
« ْادع ِإل َٰی َس ِبیل َر ِب ك ِبال ِحك َم ِة َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َسن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي
ِ
َأ ْح َس ُن إ َن َر َب َك ُه َو َأ ْع َل ُم ب َم ْن َض َل َع ْن َسبیله َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْال ُم ْه َتد َ
ین»2؛
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
[ای رسول ما خلق را] به حکمت و موعظه نيکو بهراه خدایت دعوت کن ،و با
بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن که البته خدای تو [عاقبت] کسانی را که از
راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافتهاند ،بهتر میداند.

آن چه در این سه آیه آمده ،شامل اصول اوليه تبليغ بر اساس آیات قرآنی است؛
چنانچه شبکهها و گروه های فضای مجازی که برای تبليغ دین شروع بهکار میکنند
ابتدا مسير و هدف را مشخص کنند و مطالب و آیاتی را ترویج دهند که باعث تفکر
و به فکر واداشتن شود ،میتواند در بازیابی مسير معنوی مؤثر باشند ،و از همه مهمتر
در مباحثا ت یا فضاهایی که امکان گفتگوی دوسویه پيش میآید ،بحث را بهصورت
احسن و با رعایت ادب و حقوق متفابل بهپيش برند ،تا حد زیادی بهنتيجه مطلوب
خواهند رسيد.
 .4از ظرفيتهای عاطفی -متناسب با شرایط مخاطب -استفاده شود:

 .1نحل.44 ،
 .2نحل.125 ،
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بهویژه هنگام قانع کردن و دليل آوردن برای جوانانی که مسلمان هستند
اما سؤاالتی ذهن آنان را درگير کرده است و یا جوانی که بهتازگی میخواهد با دین اسالم
آشنا شود؛ مانن د آیه زیر که به پيامبر اسالم

فرمودند:

َ ْ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ َ َ ً َ َ َْ ْ َ َْ ُ
«ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن الل ِه ِلنت ل ُه ْم َول ْو کنت فظا غ ِلیظ القل ِب ِلنفضوا ِم ْن َح ْو ِلك
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ
َ ْ ُ َُْ ْ َ ْ َْ ْ َُ ْ َ َ ُ
او ْره ْم ِفي ال ْمر ف ِإذا ع َز ْمت ف َت َوکل علی الل ِه ِإن
ف َاعف عنهمْ واستغ ِفر لهم وش ِ
ِ
الل َه ُیح ُب ال ُم َت َوکل َ
ین»1؛به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی ،و اگر
ِِ
ِ
تندخو و سختدل بودی مردم از گرد تو متفرق میشدند؛ پس از آنان درگذر و برای
آنها طلب آمرزش کن و در کار [جنگ] با آنها مشورت نما؛ اما آنچه تصميم
گرفتی با توکل بهخدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند ،دوست دارد.

و یا در سفارشی به حضرت موسی  -هنگام آغاز کار تبليغی -فرمودند:

َُ َ َ َ ً َ ً َ َ َ َ َ ْ َ
«فقوِل ل ُه ق ْوِل ل ِینا ل َعل ُه َی َتذک ُر أ ْو َیخشی»2؛ و با او [فرعون] کمال آرامی و نرمی
سخن گویيد ،باشد که متذکر شود یا [از خدا] بترسد.

بنابراین ،این نوع سخ ن گفتن و مخاطب قرار دادن ،دل مخاطب را نرم کرده
و معطوف به مطالبی میکند که با او بازگو میگردد.
 .5نياز بهشناخت مخاطب از لحاظ سن ،موقعيت اجتماعی و نياز او بهمطالب مفيد است:
البته شناسایی این مسئله در محيط فضای مجازی که اطالعات کاربران در
دسترس نيست و نمیتوان بهطور دقيق مخاطبشناسی کرد ،کار دشواری است؛ اما
اگر در صفحه یا گروه و یا شبکه طراحی شده مطالب بهصورت طبقه بندی شده
و برای مخاطبان متفاوت آماده و طراحی شوند ،کسی که بهدنبال پاسخ باشد بهراحتی
و سرعت می تواند پاسخ خود را دریافت نموده و توجيه شود؛ چرا که کم نيستند

 .1آل عمران.159 ،
 .2طه.44 ،
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وبالگ ها یا صفحات مجازی که بهصورت دستهبندی شده احکام و مباحث فقهی
و یا تفسيری را ارائه میدهند و قرآن کریم را الگوی کار خویش قرار میدهند:

َ َ ُ َ
َ
َ
َ
« َو َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َر ُ
ول ِإِل ِب ِل َس ِان ق ْو ِم ِه ِل ُی َب ِی َن ل ُه ْم ف ُی ِضل الل ُه َم ْن َیش ُاء
س
ِ
ٍ
َ ْ َ َ ُ َ َُ َْ ُ ْ
َ
ُ
1
َو َی ْه ِدي من یشاء وهو العز یز الح ِكیم» ؛ و ما هيچ رسولی در ميان قومی
ِ
نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها [معارف الهی را] بيان کند؛ آنگاه خدا
هر که را خواهد بهضاللت وا میگذارد و هر که را خواهد بهمقام هدایت
میرساند ،و او خدای مقتدر داناست.

 .6صبر ،استقامت ،سعه صدر و استعانت از خداوند ،مبنای کار باشد:
همچنان که در مواجهه حضرت موسی با قومش از خداوند سعه صدر میخواهد:
َ َ
ْ
ْ
«قال َر ِب اش َر ْح ِلي َصد ِر ي»2؛ پروردگارا! شرح صدرم عطا فرما.

خدای متعال در چنين صحنههایی ،پيامبر خود را دلداری داده و میفرماید:

َ َُ َ َ ُ َ
َ
ْ َ َ
َ ُ َ َْ
ْ ُْ
ُ َ
الر ُسول ِل َی ْح ُزنك ال ِذ َین ُی َس ِارعون ِفي الكفر ِم َن ال ِذ َین قالوا َآمنا ِبأف َو ِاه ِه ْم
«یا أیها
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ
ولم تؤ ِمن قلوبهم و ِمن ال ِذین هادوا سماعون ِللك ِذ ِب سماعون ِلق ٍوم آخر ین لم
ِ
َُ ُ َ ُ
َ ُْ َ ُ َ ُ َ
ون إ ْن أوت ُیت ْم ََٰه َذا َف ُخ ُذو ُه َوإ ْن َل ْم ُت ْؤ َتو ُهْ
ون ْال َكل َم م ْن َب ْعد َم َ
ول
ق
ی
ه
ع
اض
و
یأتوك یحرف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ً ُ ََٰ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
فاحذروا ومن یر ِد الله ِفتنته فلن تم ِلك له ِمن الل ِه شیئا أول ِئك ال ِذین لم یر ِد الله أن
ِ
َ ِ
ََ
َ
ُ ْ
َ
ُی َطه َر ُق ُل َ
وب ُه ْم ل ُه ْم ِفي الدن َیا ِخ ْزي َول ُه ْم ِفي اْل ِْخ َر ِة عذاب ع ِظیم»3؛
ِ
ای پيامبر! غمگين مباش از آنانکه بهزبان اظهار ایمان کنند و به دل ایمان ندارند
و بهراه کفر شتابند ،و اندوهناک مباش از آن یهودانی که جاسوسی کنند و سخنان
دروغ به آن قومی که نزد تو نيامدند میرسانند؛ کلمات حق را بعد از آنکه بهجای
خود مقرر گشت تغيير دهند و گویند :اگر حکم قرآن اینگونه آورده شد بپذیرید

 .1ابراهيم.4 ،
 .2طه.25 ،
 .3مائده.41 ،
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و اال دوری گزینيد؛ و هر کس را خدا به آزمایش و رسوایی افکند ،هرگز تو او را
از [قهر] خدا نتوانی رهانيد؛ آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهاشان را
پاک گرداند ،و آنان را در دنيا ذلت و خواری ،و در آخرت عذاب بزرگ مهياست.

 .7مقوله تنوع و جذابيت در ارائه مطالب ،مورد توجه قرار گيرد:
اميرالمؤمنين علی  -در این ارتباط -میفرماید:

ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َ َ
« ِإن ه ِذهِ القلوب تمل کما تمل اِلبدان فابتغوا لها ط َر ِائف ِ ِ
همانا قلبها -همانند تنها -خسته و افسرده میشوند؛ برای رفع ماللت و افسردگی
ْ

ْ
الحك َمة»1؛

آنها سخنان حکمتآميز و زیبا و ظریف انتخاب کنيد.

برای حاصل شدن این معنا ،الزم است مسائل دین مبين را با مسائل روز و در
متن جامعه تطبيق داد ،و از امثال و شواهد تاریخی و هر آنچه که مطلب را قابل
فهمتر و ملموستر کند ،استفاده کرد.
همچنين -الزم است -آنچه که به عنوان آخرین مطلب پيشنهاد میشود ،تکرار
و تداوم در امر تبليغ باشد؛ به این معنا که اگر شبکه یا وبالگ یا هر موقعيت در
فضای مجازی فراهم شد و کاربرانی را جذب کرد و مخاطبانی پای صحبتهای آن نشستند،
عالوه بر پر حوصله بودن برای پاسخگویی به سؤاالت ،دچار خستگی و رکود نشده
و مطالب بهروز داشته و چنين نباشد که هفتهها و ماهها بگذرد و مطلب جدید
یا مبحث قابل توجهی ارائه نشود.
همچنين از دیگر روشها که بهصورت فهرستوار اشاره میشود ،میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
 هدف تبليغ مشخص باشد؛ تسلط به احکام ،مباحث فقهی ،شبهات ،تفاسير قرآنی و علوم قرآنیوجود داشته باشد تا بتوان دین را بهدرستی انتقال داد؛
 .1نهج البالغه ،جمالت قصار ،حکمت .197
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 رعایت ادب و احترام متقابل در مباحث و گفتگوها مورد توجه قرار گيرد؛-

دسته بندی مطالب مطابق با نياز اقشار مختلف تنظيم شود؛

 -تداوم و تکرار در تبليغ به عنوان یک اصل هميشگی ،مورد توجه باشد.

نتیجهگیری
مبحث اینترنت و فضای مجازی بهعنوان جزئی از زندگی جامعه امروز بهشمار میرود،
که قشر متدین جامعه نيز با ورود به این فضا دارای آسيبها و چالشهایی شدهاند؛
فضایی که گاهی کمک کننده و گاهی ضربه زننده بوده است؛ تا حدی میتوان گفت
استفاده از فضای مجازی از حد عادت -گاهی -فراتر رفته ،و با لفظ اعتياد اینترنتی
مطرح شده است.
با تمام این تعاریف که از حضور و وجود صفحات و فضاهای مجازی و اینترنتی
در زندگی انسانها ارائه شده است؛ تعریف قابليتها و چالشهای موجود در آن
برای تبليغ دین اسالم بهعنوان دفاع از دین و اعتقادات مذهبی و جلوگيری از ضد تبليغ،
مطلب مهمی است.
از آنجا که این پدیده -فضای مجازی -نوظهور است ،در این پژوهش تالش
شد بر اساس مبانی قرآنی و اسالمی تعریفی از ارتباط ،اجتماع ،تبليغ ،نحوه صحيح
تبليغ در اسالم ،جلوگيری از ضد تبليغ و روشهای تبليغ در دین با الگو گرفتن از
روش تبليغی پيامبر اسالم

ارائه شود.

بر این اساس ،با ارائه آیات و روایات و منقوالت علمی از پژوهشهای انجام
شده پيشين ،نحوه تبليغ و تبليغ صحيح و روشهای تبليغی از منظر قرآنی و دینی
تبيين شد ،و تالش شد راهکاری برای مواجهه صحيح با فضای مجازی در راه تبليغ
صحيح دین ،ارائه شود.
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بهطور کلی ،این پژوهش با هدف ارائه راهکارهایی برای تبليغ صحيح دین اسالم
در فضای مجازی انجام شد ،و در این ميان راهکارهایی ارائه شد که بتوان با بهکارگيری
آنها فضایی علمی برای برنامهریزان و مدیران فضای مجازی و شبکههایی اجتماعی
ً
ً
پدید آورد تا اوال از دین اسالم با سالح علم و ایمان دفاع شود ،و ثانيا بتوان جانهایی
آگاه با فطرت خدا طلب را در این فضا که قابليتش را دارد ،به دین اسالم فرا خواند.
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