
 

بانی مبلغاگرهانه بهشناسآسیبرویكردی   ن دینی های ز
 در فضای مجازی

 2)ایران( ، مصطفی فراهی1)ایران( : سعيد قربانیدگاننویسن
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 چكیده
و به  ،های زبانی مبلغان دینی در فضای مجازی پرداختهپژوهش حاضر به بحث درباره گره

ی نکته اشاره کرده است که گره زبانی تنها لکنت زبان نيست؛ بلکه برخی ایرادها این
و  نشناختن مخاطب امروزینيز زبان یک رسانه و و آشنایی نداشتن به بالغی و فصاحتی

تبيينی از گره زبانی و کيفيت حدوث ، ابتدا بهپژوهشدر این  .شودشامل میروحيات او را 
های زبانی مقوله تبليغ در عصر معاصر با تمرکز بر نقش گرهبه و در ادامه ،آن پرداخته شده

نویسی و گویی، زیادهنویسی، کلیهایی مانند خامگره ؛ای شده استمر اشارهدر این ا
پرگویی، نداشتن ُبعد زبانی، نداشتن ُبعد سنی و جنسيتی، نداشتن ُبعد کلمه، زبان ناسره یا 

 .خالی بودن از سرگرمی و ُبعدی از زبان رسانه، داشتن زبان خطابهمعيوب، استفاده تک
 رسانی به اندازه محتوای پياميامین نتيجه منتهی شده است که نحوه پهای پژوهش به ایافته

چگونگی افی نيست؛ بلکه و ِصرف حضور داشتن در فضای مجازی ک ،دارای اهميت است
 گشایی ارائه شده است.چند راهکار جهت گره نيزدر  پایان ؛ اهميت دارد حضور بهتر

 شناسانهانی، فضای مجازی، رویکرد آسيبهای زب: تبليغ، مبلغان دینی، گرهواژگان کلیدی
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 مقدمه
 رفت، سوی قومش میبرای تبليغ دین خدا به زمانی که حضرت موسی

 گشایی از زبان خویش را از خداوند تعالی درخواست کرد:گره
 .بگشای گره زبانم از !پروردگارا 1؛«ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني اْحُلْل َو ...»

زبانی اشاره  نوعی گرهروان نبودن زبان و بهن بهدیگر نيز به همين مضمو آیه
گشایی زبان و یاری در از خدای تعالی گرهموسیحضرت  که؛ چنانکندمی

 کند:را طلب می تبليغ دین
 نيست. روان زبانم و شودمی تنگ امسينه 2؛«ِل َیْنَطِلُق ِلساِنيَوَیِضیُق َصْدِري َو »

رسانند که مبلغ دین باید هنگام رساندن پيام از شده، این پيام را میبيان های آیه
اندازه مهم  هر -ند که پيامهست و درصدد بيان این مطلب ،های زبانی رها باشدگره

در  رسانازه اهميت دارد؛ زیرا پيامهمان اندرسانی نيز بهنحوه پيام روش و -باشد
شود و به آن صورت داشتن گره زبانی، هنگام رساندن پيام خود دچار مشکل می

 دهد.خود را از دست می لذا مخاطبان ؛رسدنمی ،آن استهدفی که در پی 
یزاننده و گر ،حالت عکس پيدا کند -مبلغ دینی -پيام ممکن استنيز گاهی 

گونه گره،  کنونی فراصنعتی و فراسرعتی که هر ویژه در عصرباشد؛ به مخاطب
 دارد.باید به آن برسد، بازمی که یو او را از واقعيت نمودهمخاطب را منحرف 

فرصتی به این  -تاکنون -در طول تاریخ بشریبيان این نکته نيز الزم است که  
؛ لذا اند، رخ نداده استدر اقليت بودهگی و دربرگيرندگی برای کسانی که گسترد

و پيام دینی و الهی را بدون محدودیت زمان و مکان با  کردجهانی صحبت  توانمی
 .درسان -با هر زبان و در هر نقطه از دنيا -گوش همگانمکانات تبليغی، بهکمترین ا
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فضای که همان  های تبليغی در رسانه امروزگره -رسدنظر میبه -در عين حال
 -کمتر -نشين و گویازبان دلبه کالم حق ؛ چراکه ترجمهاست، وجود داردمجازی 

رسانه امروز که  با زبان، پرداخته شده -کمتر -های زبانیگرهحل و رفع به ،شده آموخته
                اه جذب مخاطب روجود دارد، آشنایی  -کمتر -ابزاری کارآمد و جهانی است

برای گفتن ندارند، سرآمد  کسانی که حرفی دانسته نشده، -شایستگیبه -و چگونگی آن
 . اندشدهمشغول  هادریدن افکار و فطرت انسانو به اندشدهگویان فضای مجازی سخن

های زبانی مبلغان در شناساندن گرهبه -پژوهشدر این  -با این توضيحات
 شود.پرداخته میفضای مجازی 

 مبانی نظری پژوهش
 تبلیغ .1

 ابالغ، تبليغ و بالغطور کلی، به 1.یا خبر و یا مطلبی به آدميان استرسانيدن پيام ؛ تبليغ
 برگرفته ازنيز  3انگليسی تبليغ معادل 2؛معنای ایصال هستندمترادف و به

  5.معنای پخش کردن، منتشر کردن و چيزی را شناساندن استبه 4«پروپاِگيت»
رسد نظر مید، بهنافکنتعاریف بر موضوع تبليغ میاین ای که رغم روشناییبه

تر از آن است که تعریف تر و دقيقپيچيده -ویژه در جهان امروزبه -معنای این کلمه
و تفاوتی را که بين  ،د تمامی جوانب آن را بازگو کندشده بتوانبيان ی و لغوی ابتدای

 روشن کند. -در جامعه امروز -دینی با تبليغ غير تبليغی دینی
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 پرداختهشود، ها و دیگر اصطالحاتی که از این کلمه میبنابراین باید به تعریف
 .بازگو کردرسد را وجود می عرصهمعنای تبليغ دینی که هدف مبلغ دینی در آن به تا بتوان

 کنندگونه تعریف میشهيد مطهری تبليغ را این
در مورد  ییعن ؛غ، رساندن یك فکر یا یك پيام استتبليـغ از ابـالغ است و ابال

ابالغ  یلذا محتوا ؛رودیکار مبه یبه فکـر و روح و ضمير و قلب کس یرسانيدن چيز
است،  یو روح یحتمًا یك امر معنو ،باشد یانو جسم یتوانـد یـك امـر مـادینم

تبليغ، خوب شناساندن و خوب رسـاندن ؛ یك فکـر و یـك احـساس اسـت
  1اسـت.

، رسـاندن و شناسـاندن یـك پيام یصحيح و واقع یهمان معنامسئله تبليغ به
گاه ساختن مردم به یـك پيـام دینـ یدین        و معتقـد کـردن  یبه مردم است؛ آ
  2.است یمودن و جلب نظر مردم به یك پيام دینن متمایـلو 

درباره معنای نيز  «آمریکاناالمعارف  دایرة »و  «المعارف بریتانيکا دایرة»در 
 :تبليغ دیدگاه دیگری آمده است

مرکب از حقایق، مطالب جدی، شایعات، مطالب است تبليغ، انتشار اطالعاتی 
 3.هاواقع و دروغنيمه

 اند از:نظر این تبليغات عبارت اهداف مورد ز پژوهشگران،یکی انظر  از
 4.قيد شرطالحاق بی و تبليغ اطاعت کورکورانه، انقياد در برابر هر نوع خودکامگی، ضد

 عتقد است:درباره تبليغ و تبليغات م پژوهشگر دیگری
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سقم وقایع را  و کند روح انتقاد و اندیشه کردن در صحتتبليغات سعی می
چه را که از طرف مبلغان منتشر و عوام را به این عادت دهند تا آن ،حذف کند

 1شود، بدون تعقل باور کنند.می

، عنصر اصلی تبليغات امروزی حذف تعقل از ذهن مخاطب با این تعریف
 -این نوع تبليغ ،که در دنيای امروز و در عصر انفجار اطالعات چناناست؛ هم

؛ لذا شودای دیده میهای مجازی و ماهوراهدر شبکه -صورت آشکار و واضحبه
 هاها و نادرستیدر معرض بارش اطالعاتی آميخته از درستی -لحظه در یک -انسان امروز

 گيرد.این بارش و فراوانی اطالعات قدرت و فرصت تفکر را از او میکه  ،است
نگام که هاینآید شهيد مطهری به دست می های دیگر و تعریفچه از تعریفآن

ان دینی در فضای مجازی وجود برای مبلغدشواری مقابله این دو نگرش، مسير 
گفتن حقيقت، در رویارویی با حقيقت هستند و مأمور به کسانی که در پی ؛ لذادارد

و  اند و بر حجم عظيم ابزار تهگرف سوی امواج تبليغی قراراند که امروز در آنکسانی
 حال تخریب فکر و روح مخاطبان هستند. و در وری تبليغ تکيه زدهافن

که برخی از مبلغان دینی در  درباره ایرادهای زبانی پس از این تبيين، الزم است
     دانسته نشدهاگر این ایرادها  چون؛ گفتفضای مجازی به آن مبتال هستند سخن 

هایی که مخاطب امروزی و جهانی را ، در مقابل آنبرنيامدها و درصدد رفع آن
ها و و با ترفندهای گوناگون و با روش دانستهشناسند و سليقه او را خوبی میبه

به سليقه دلخواه خود  مخاطب امروز راهای ها و فطرتابزارهای کارآمد، سليقه
برای اولين بار که این فرصتی  ماند، وباقی نمیگونه امتيازی دهند، هيچتغيير می

 .خواهد رفتاده، هدر برای جویندگان راه الهی اتفاق افت
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شناخته      های زبانی خود را ید گرهبا -قبل از هر چيز -این، مبلغان دینیبنابر
 ها را بگشایند. و  آن

 گره زبانی .2
 است:زیر کرد، آیه  بيانتوان های زبانی میجمله آیاتی که در رابطه با گره از

ْمرِ َو  * اْشَرْح ِلي َصْدِري قاَل َربِّ »
َ
ْر ِلي أ  * ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني اْحُلْل َو  * يَیسِّ

 را کارم و گردان گشاده را امسينه پروردگارا! ]موسی گفت:[ 1؛«َیْفَقُهوا َقْوِلي
 .بفهمند را سخنم تا بگشای گره زبانم از و ساز آسان

های لغت در کتاب؛ ترجمه شده است« گره»معنای در این آیه به« عقده»لفظ 
 :آمده استنين ، چدرباره این کلمهنيز 

 2: در زبانش عقده یا پيچيدگی پدید آمد.عقده أي في لسانهَعَقدًا،  -َیْعَقُد -َعِقَد 

  آمده است: «قاموس قرآن»در کتاب 
که جدا است، ای هم پيوند خورده و جوشيدهگره و یا مجموعه به« عقده»

 .رسدها آسان به نظر نمیکردن آن
 3.است «عقده»ضد  -درست -است، که گشودن معناینيز به «حل  »

 ؛گره بوده است موسیحضرت منظور آن نيست که در زبان  -این آیهدر  -البته
 م کندحقایق را خوب مجس کهروان گرداند از خدا خواست منطق او را  حضرتبلکه 

فرعون غرضش آن بود که این شخص از اقامه حجت  ؛ اماگفتارش را بفهمند تا
 .وشن نيستز است و ادعا و دليلش رعاج
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 به خدا عرض کرد: موسیحضرت در جای دیگر آمده که 
ْرِسْل ِإلیَوَیِضیُق َصْدِري َو »

َ
 گرددمی تنگ امسينه و 1؛«هاُروَن  ِل َیْنَطِلُق ِلساِني َفأ

 [.کند یاری مرا تا] بده رسالت [نيز] را هارون پس ؛شودنمی باز زبانم و

 چنين؛ همترسيدشدن زبانش میروان ناز تنگی سينه و  حضرتروشن است که 
ي ِلساناً َو » آیه  کند هارونیروشن م 2«ِرْدًءا َمِعَي  َفَأْرِسْلهُ  َأِخي هاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّ

 3که موسی لکنت داشت.تر بود؛ نه اینفصيح از موسی
کيد این سخن  گونه آمده است:این یدیگر در تفسير ،در تأ

خاطر به، این نبوده است که زبان موسیمنظور از گشوده شدن گره زبان
گونه که بعضی از آن -است سوختگی در دوران طفوليت نوعی گرفتگی داشته

های سخن است که مانع از بلکه منظور گره -اندمفسران از ابن عباس نقل کرده
چنان فصيح و بليغ و رسا و گویا سخن گردد؛ یعنی آندرك و فهم شنونده می

 .خوبی درك کندای منظور مرا بهوندهبگویم که هر شن
 -«فصيح»از ماده « افصح»؛ سوره قصص است 34این تفسير، آیه  شاهد دیگر

سخنی که رسا و گویا و به ،معنی خالص بودن چيزی از زوائد استبه -در اصل
هرحال، یك رهبر و پيشوای به ؛شودو خالی از حشو و زوائد باشد، گفته می

ت که عالوه بر سعه فکر و قدرت روح، دارای بيانی گویا موفق و پيروز کسی اس
 4گونه ابهام و نارسایی باشد. و خالی از هر

                                                           
 .13شعراء، . 1
 فرما. رسالت در کار شریک و یار من با است من از ترفصيح اشناطقه که نيز را هارون برادرم ؛ و34قصص، . 2
 .1412قرشی بنایی، . 3
 . 184. ، ص18ج، 1380 ،شيرزای مکارم. 4
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لکنت زبان داشته نيست؛ بلکه  -صرفاً  -منظور از گره زبانی کهنتيجه آن
گره  اگر پيام و سخن؛ چون چگونگی بيان کردن مطلب و فصاحت و بالغت است

هدف تبليغی و  ظور را خوب درک نخواهد کردمن ،تی باشد، شنوندهبالغتی و فصاح
  گونه  مبلغ دینی باید هنگام رساندن پيام، فارغ از هر نيز محقق نخواهد شد؛ لذا

 زبانی باشد. گره

 چگونگی ایجاد گره در فرایند تبلیغ
 شود:ی احتمال دارد از سه جهت ایجاد گره زبان
 پيام؛ .1
 بزار؛ا .2
 .رسان یا همان مبلغپيام .3

 شود:گانه زیر طرح میهای سهس، فرضبر این اسا
  که ابزار و یا مخاطب قادر  ،خاطر محتوای پيام استبه گره فرض اول: -

 تجزیه و رساندن یا تحليل آن نيستند.به
که قابليت رساندن این نوع  ،رسانی استخاطر ابزار پيامفرض دوم: گره به -

 .درستی انتخاب نشده استپيام را ندارند و یا ابزار به
ست؛ او یا پيام را باعث ایجاد گره شده ا رسان و مبلغپيام فرض سوم: -

یا روش ارائه پيام  ویا در انتخاب ابزار دچار اشتباه شده  خوب درک نکرده
گاهی کافی از رسانه و زبان آن را ندارد. ،در رسانه را بلد نيست  و آ

عنی شخص در مرکزیت قرار دارد؛ ی -رسانپيام -در سه فرض باال فرض سوم
و یا  ،پيام را خوب درک نکرده و در محتوای پيام اشکال دارد -خود -رسانپيام

یا سواد استفاده از ، و ت قابليت ارائه آن پيام را نداردابزاری را که انتخاب کرده اس
 رسانه را بلد نيست.
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دچار گره زبانی در فضای  -مبلغ -ها باعث شدهین، این اسباب و علتبنابرا
دن پيام او رغبت مخاطب، پيام او را درک نکند و یا به شني نحوی که؛ بهدمجازی شو

 خاصی نشان ندهد.
سوی قضيه نيز در آن شود؛ چون اونباید مخاطب نيز فراموش در این ميان، 

مبلغ باید بداند که کافی نيست که تنها ؛ لذا کندوجود دارد و پيام را دریافت می
عبير و تفسيرهای او ت یاالعمل روحی افراد کسسخن را صحيح بگوید و توجه به ع

اجتماع خود الزم است دقت روانشناسی علمی و تجربی نسبت به؛ لذا نداشته باشد
 1داشته باشد.

کيد داشت که مبلغ بنابراین، باید از مخاطب و سليقه او و از  به این نکته تأ
ات مخاطب خود رسان از این خصوصيچون اگر پيام ؛های او چقدر مطلع استنياز

گاه بنا و نتواند با مخاطب  ،دچار اشتباه شود اشد، شاید در انتخاب ابزار و روشآ
 خود ارتباط برقرار کند. 

، مناسب زبانی مبلغان دینی در فضای مجازیهای اکنون قبل از شناساندن گره
 ه      داشتها و فضای مجازی است شناختی از مخاطب امروزی و رابطه او با رسانه

 .بيان نمودروحيات و خصوصيات او را در ارتباط با رسانه و فضای مجازی  و

 و ارتباطش با فضای مجازی مخاطب
از  و در هر دوره ،دچار تحوالت بسياری شده -در طول زمان -تعریف مخاطب

 برای تعریف آن استفاده شده است. های خاصیویژگی
 این در حالی؛ رؤیت بودند قابلو بوده مکان  و در بند زمان -در گذشته -مخاطبان

 ویژگی در تعریف مخاطب جدید نيست.است که امروز این سه 

                                                           

 .۶3 .ص، 2، ج1391 ،مطهری. 1
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تر شده تر و خصوصیتر، فردیتر، پراکندهدیگر، مخاطب جدید، بزرگ بيانبه
ای گونهبه های اجتماعیگونه مخاطب در فضای مجازی و شبکهامروزه این؛ لذا 1است

های هو با وجود شبک است، ی را در هم شکستهکه قواعد قدیم شودمشاهده می
 رو این از شود؛مشاهده میپراکندگی بسيار و بيشتر مخاطبان  -مانند تلفن همراه -ارتباطی

 های مخاطباناز ویژگیدر فرآیند اقدامات تبليغی و اقناعی باید شناخت درست و کافی 
 .استبندی آنان ب تقسيمبنابراین، بهترین راه برای شناخت مخاطد؛ داشته باشوجود 
 :کنندتقسيم میزیر مخاطب را به چند گروه  -در رسانه -طور کلیبه

 مخاطب فعال .1
که گاهی  -کند و آن را تا پایانای برای دیدن و شنيدن انتخاب میبرنامه کهمخاطبی 

  2؛کندتعقيب می -چند ماه طول بکشد ممکن است
 ،ندیشه خود را با رسانه درگير کردهدیگر، مخاطبی است که بخشی از ا عبارتبه

 3و نتيجه این درگيری انتقال پيام از رسانه به او است.
 فعال مخاطب غیر .2

کنش بلکه در برابر آن  ؛توجهی به اصل خبر یا پيام ندارد -تنهانه -این مخاطب
 4گيرد.آن برنامه را پی می گذراندن وقت،برای ؛ لذا دهدیا واکنشی نشان نمی

 ممخاطب مقاو  .3
این مخاطب در رویارویی با نياز خود و جستجو در شبکه خاص، دیدگاه خود را 

 5کند.شبکه دیگری را انتخاب می لذاداند؛ شده می مغایر با پيام و اطالعات دریافت

                                                           
 .5-۶ ص.ص ،1380 ،کوایلمک. 1
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 (تصادفی)مخاطب رهگذر  .4
گاه و ناخواسته -مخاطبان منفعل نيستند؛ بلکه کسانی هستند که دسته، این  -ناخودآ

 1گيرند.نامه رسانه قرار میدر معرض بر
 مخاطب خاموش .5

مخاطب  ؛دهد خاموش بماندفشان فعالی است که ترجيح میاین مخاطب مانند آتش
او ماجرا را دوست دارد،  ،تفاوت نيستکند و نه ارزیابی اما بیخاموش نه نقد می
 2ساکت بماند.-چنانهم -دهد در برابر آنکند؛ اما ترجيح میمطلب را دنبال می

با انواع  دهد مبلغ دینینشان میگانه از مخاطبين، پنجبندی این تقسيم
ط باشد که تا ای مسلگونهبه زبان رسانهباید به؛ از این رو رو استمخاطب روبه

حفظ  ،صورت تصادفی وارد آن محيط شدهکسی را که به وتواند مخاطب فعال می
 .کند و حتی مخاطب مقاوم را از دست ندهد

اعم از خواننده  مخاطب ،شود در فضای مجازیاست که فهميده می ين وضعيتیدر چن
یرندگی کننده و در مقام پذو شنونده و بيننده است؛ یعنی هر چشم و گوش و دلی که مصرف

 که از سر اختيار یا اجبار یا تصادف، چشم و گوش کس هر؛ لذا شوداست، مخاطب محسوب می
 . دیات خود را با او در ميان بگذاردهد تا منوفرصت میگشاید، می مبلغسوی خود را به

العمر نيست؛ حتی گاهی ممکن است بيش از چند این فرصت، مادامالبته 
باید با  مخاطببا  مبلغگوی گفت ؛ لذایا حتی چند لحظه به طول نينجامد دقيقه

ه آن نخواهد شد ک در غير این صورت،کمترین خطا و بيشترین زیرکی همراه باشد؛ 
 3خواسته است.مبلغ نمیو بسا آن شود که دنبال آن بوده مبلغ به
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،      زبان رسانه مسلط باشدکه مبلغ دینی باید بهشود گرفت اینای که مینتيجه
 ن هدف اصلی و کامل خود دست یابد.ای طراحی کند تا به آگونهو مطالب خود را به

 هایی هستندزی نيز دارای روحيهعالوه بر انواع مخاطب در رسانه، مخاطبان امرو
 ها و خصوصياتهاگر این روحي نحوی کهنيست؛ بهتأثير که شناخت این خصوصيات بی

 د داشت.خواهن نيز وجودجذب و تأثيرگذاری کافی رفت، را در نظر نگ

 خصوصیات و روحیات مخاطبان امروز
     طبين امروز منظور آشنایی بهتر با خصایص مخابا توجه به تبيين بخش قبل و به

 ها اشاره شود:ترین این ویژگیبرخی از مهمدر فضای مجازی، مناسب است به
 گیحوصلمک .1

 :فرمایدمیقرآن کریم 
 .است عجول همواره انسان و 1؛«ْنساُن َعُجوًِل َوکاَن اْل» -
 .شد آفریده شتاب با انسان 2؛«...ُخِلَق اْلْنساُن ِمْن َعَجٍل »  -

تری در صورت پررنگرا بهطاقتی حوصلگی و کمعجول بودن، بیاین روحيه 
        ات زمان و سرعت پيشرفت بنا بر مقتضيکه ؛ چنانتوان دیدمخاطب امروز می

 .کنندصرف نمیعميق برای یادگيری  یجلو، مخاطبان حوصله و وقتو حرکت به
ها و سختی زندگی ماشينی، دليل هزینهبه -انسان عصر معاصر -بر این اساس

در پی آن است در ؛ لذا ای برای توقف طوالنی ندارد تا چيزی را بفهمدصلهحو
 خواسته خود دست یابد.ترین مدت بهکوتاه
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 طلب و فراغتیمخاطب لذت .2
سوی مطلبی ا حال خوب داشتن مخاطب، او را بهنگاه فراغتی و حس خوب ی

ای که وحيهگردد؛ رطلبی مخاطب امروز بازمیروحيه مادیشاید به که ،کشاندمی
؛ لذا گونه پرورش دهنداهند او را اینخوو می برای او ساخته یهای غربرسانه

مسائل معنوی را برای  کند؛ حتی گاهیل سرگرمی دنبال میشکچيز را بههمه
 گيرد.سرگرمی و حس خوب پيدا کردن پی می

يشتر بو  خود را بگذراند و خود را سرگرم کند دارد وقت تمایلچنين مخاطبی 
      توان این ساختار را می ، کهکند که ساختار تفریحی داردوآمد در محيطی رفت

ای آنالین و آفالینی های رایانهآمار بازیمشاهده کرد؛ فراوانی در فضای مجازی به
 اند، از این موضوع حکایت دارد.کرده که امروزه شيوع پيدا

 مخاطب اهل نظر و ایده .3
و برای  نيست ی گذشتهجاخبر از همهاطالع و بیب  بیمخاطب امروزی آن مخاط

که در هر  چرا ،شود ناميدمی عالمنيمهمخاطب امروز را ؛ لذا خود دارای نظر است
انواع به -نوعی ابر رسانه استکه به -تلفن همراه باتواند زمان و مکان بخواهد، می

مخاطب ؛ پس ت یابدها در فضای مجازی دسها و شبهههای علمی، نظریهداده
 کند.سکوت نمیامروزی 

مجازی های اجتماعی و فضای توان در شبکهگونه روحيه را میاین ساختار و این
مخاطب  چنان کهمشاهده کرد؛ همهای شخصی مخاطبان مجازی به فروانی و صفحه

 -نيزکند، گاهی در برابر پيامی مقاومت می و دهدگذارد و نظر میمجازی پيام می
 کند.ای آشکار را رد میمسئله -سادگیبه
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گذشته ها کار مبلغ دینی نسبت بهبندیمتقسي با بيان این خصوصيات و
متکلم وحده بود و مخاطبينی که در پای منبر او  -مبلغ -؛ در قدیمدشوارتر است

         دهدخواهد نظر دادند؛ اما مخاطب امروزی میحضور داشتند گوش فرا می
لحظه در یک ،حوصله است و زودرنجادعا است، کمدارای  ،کندسکوت نمی و

در حال  -روزبه روز -اشذائقه و شودجدا میدیگر لحظه شود و در جذب می
ها شود؛ آنها تغذیه و مدیریت میای که امروز توسط رسانهتغيير است؛ ذائقه

      هند، بپسندد خواها میکنند که مخاطب آن چيزی را که آنای تبليغ میگونهبه
این کار با ترفندهای ، که کنندهای او توليد میطبق خواستهو محصوالت خود را 

 پيوندد.وقوع میای بهمختلف رسانه
کند روح انتقاد و اندیشه کردن تبليغات سعی میقرینه مطلب در این است که 

چه را که از نو عوام را به این عادت دهد تا آ ،سقم وقایع را حذف کند و در صحت
 1.شود، بدون تعقل باور کنندطرف مبلغان منتشر می

کنند، بيان و آشکار های غربی دنبال میها هدفی را که رسانهاین تعریف
      رو است که مخاطب سازد؛ یعنی اگر مبلغ نداند با چه گونه تبليغاتی روبهمی

                  خوبی بشناسد تواند مخاطبش را بهشود، نمیاو امروز با آن تغذیه می
یز کندو سوءهاضمه تبليغی او را بفهمد تا تغذ    -؛ پسیه مناسبی را برای او تجو

 گردد.ناموفق می -در عمل
یی که برای او هاروحيه ها وو ویژگی مخاطب رسانه امروزاینک پس از تبيين 

 ت در فضایهای زبانی مبلغان که ممکن اسدرباره گرهمتصور است، الزم است 
 بحث شود.مجازی به آن مبتال باشند، 
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 های زبانیانواع گره
 گویینویسی و کلیخام .1

نویسی نویسی و کلیهای زبانی مبلغان دینی خامیکی از ایرادها و گره
صورت کلی در فضای مجازی پخش باشد؛یعنی مطالب را بدون پردازش و بهمی
         ا با اکتفا به یک ترجمه صورت و تنههمان که آیه یا حدیث به نحویبه کنندمی

 -زبان روزو به -بندی و پردازش و بدون تفسير روشنگونه دستههيچدون و گاهی ب
 ها ازاین کار باعث جذب نشدن مخاطبان و استقبال نکردن آن؛ شوندبارگذاری می

 شود.های مجازی میگونه صفحهاین
 د:نفرمایمی اميرالمؤمنين علی

، شوندیخسته مو به ستوه آمده  [از فکر و اندیشه در یك موضوع] هادلاین 
 [رفع خستگی] پس برای ؛شوندیخسته مو ها به ستوه آمده ها و تنکه بدنچنان

 1آور بطلبيد.های تازه و شگفتها و دانشحکمت ،هاآن دل

و آن نداشتن جذابيت، آسيب دیگری نيز دارد  گویی عالوه برنویسی و کلیخام
شود برخی مخاطبان از مطالب استفاده مطالب دینی است که باعث می خامعرضه 

 درست از مطالب داشته باشند.م ناو با پردازش ذهنی خود فه نمودهنادرست 
ای را بدون داروشناس گشودهداروخانه درگونه گفت که باره می شود این این در

 .و دکتر در اختيار همگان قرار داد

 ویسینموازی .2
ها مراجعه های زبانی که باعث می شود مخاطبان به آن صفحهیکی دیگر از گره

 نویسی است.نکنند، تکرار و موازی

                                                           
 .112۷ .ص ،13۷9شریف الرضی، . 1
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صورت موازی هب نباید یا نگرش و برداشتو فيلم  ،تصویر، آیه، حدیث، ترجمه
 ،مبلغذهن مخاطب متبادر شود که گونه بهنحوی که این؛ بهشوندو تکراری استفاده 

مبلغ باید بداند  ؛ بلکهقيتی در ارائه مطلب یا نگرش جدیدی از آن مطلب نداردخال
 کاهد.ها از متانت و تأثيرگذاری متن میگوییدوباره

 دو معنا دارد: -کمدست -گوییدوباره
  ؛کندنویسنده یا گوینده گاهی حرف خود را تکرار می -
 .کندرا تکرار می دیگراننویسنده یا گوینده گاهی حرف  -

گونه توليدی است که  ضرورت هر ،آورینو دانستباید این در حالی است که 
 -در محتوا باشدتواند نوآوری می؛ ها داردقصد حضور جدی و فعال در بازار اندیشه

خالی  ؛ امامشاهده شود و یا در هر دو باشد یا در فرم و قالب -هاپردازینظریه مثل
 1معنایی جز تکرار ندارد. ،ی و نوآوریاز تازگ -فرم، محتوا -بودن از هر دو

یاده .3  نویسی و پرگوییز
 .استنویسی گویی و زیادهزیاده ،مبلغان فضای مجازی زبانی ایرادهای دیگر از کیی

 فرمایند:می اميرالمؤمنين علی
َواِء َقِلیُلُه َناِفع  َکا اْلَكاَلُم »  ندکشا سخن مانند دوا است؛ 2؛«َکِثیُرهُ َقاِتل  َو  لدَّ

 .سودمند و بسيارش کشنده است

در پی آن هستند که در  -بيشتر -شد، مخاطبان فضای مجازی بيانکه چنان
و در  احادیثی نيز در این خصوص؛ ت، بيشترین مطالب را یاد بگيرندترین مدکوتاه

 شود:نمونه اشاره می دوکه به  گویی آمده استمذمت زیاده
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یبایی حکمت و نکات باریک و دقيق آن را شيرینی و ز، هرکسی با زوائد سخن خود -
  1ی نابودی خرد خویش کمک کرده است.از نظرها دور کند، گویا هوای خود را برا

 2.او را درست و صحيح دانند [کار]خودداری کند، خردها  گوییهکسی که از زیاد -

 که؛ چه اینشودگریزی میپرگویی بيشتر، باعث مخاطب قرینه مطلب آن است که
 شود که کوتاه باشند.ب مطالبی میجذ -بيشتر -ب امروزیمخاط
 -بوکاینستاگرام و فيس ،ممانند تلگرا -های اجتماعیبا نگاه به شبکه ؛مثال عنوانبه

 -بيشتر -از ساختار کوتاه نویسی و ایجاز مخاطبينکه  یافتتوان این مطلب را می
 پذیرا است. نهگومخاطب امروزی مطالب را این را کهبرند؛ چبهره می

هنر است و این هنر  ،گویینویسی و گزیدهکوتاهبيان این نکته نيز الزم است که 
ها را در متون گونه نوشتهشود اینرا باید مبلغان فضای مجازی بياموزند؛ حتی می

 مشاهده کرد. -هاحکایت و هاگلستان سعدی، تذکرهمانند  -نيزکهن 

 نداشتن ُبعد زبانی .4
 ماید:فرقرآن کریم می

ُه َمْن َیَشاُء َو » َن َلُهْم َفُیِضل  اللَّ ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإِلَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ
َ
َما أ

یُز اْلَحِكیُم  زبان قومش ما هيچ پيامبری را جز به 3؛«َوَیْهِدي َمْن َیَشاُء َوُهَو اْلَعِز
که را بخواهد بيراه  پس خدا هر ؛نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بيان کند

 .ارجمند حکيماوست و  ،کندو هر که را بخواهد هدایت می ،گذاردمی
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 در تبليغ و جذباساسی و از راهکارهای زبانی با امخاطب و همتوجه بهبنابراین، 
کند که هر پيامبری با یحکمت این مطلب را بيان م ،مخاطب است و شاید این آیه

 دم بتوانند سخنان او را بپذیرند.ه خاصی بوده تا مرمقتضيات زمان خود دارای معجز
های زبانی مبلغان دینی نداشتن ُبعد زبانی یکی دیگر از گرهبر این اساس، 

رو جامعه جهانی باید جامعه  این اشت؛ زیرا فضای مجازی بستری جهانی دارد و از
 مذهبنی بهنگاه بيرو چنينهم ؛رسالت جهانی الگوی تبليغ باشد گرفته وقرار  هدف

راهبردی  از ضرورت انگيزهای سست و اختالفپاالیش گزارهالبته مورد تبليغ و 
 1.برخوردار است

  های خود دقت خاصی داشته باشد در استدالل -الزم است -مبلغ کهنتيجه آن
ای ارائه دهد که اگر انسانی که ذهنش از دین و مذهب خالی گونهو مطالب را به

مبلغ باید  ؛ لذاکند، بتواند آن مطالب را درک کندالب رجوع میبه آن مط و است
 ها و آداب رسوم را مدنظر داشته باشد. ای نگاه کند و قوميتفرامنطقه

 ینداشتن ُبعد سنی و جنسیت .5
 شود:صورت زیر طرح میهایی بهدر تبيين این نوع، پرسش

 باشد؟ای میود، برای چه رده سنیشمطالبی که نوشته می -
 ل، برای چه سطح سنی و فکری است؟تدالاس -
در فضای مجازی برخی از مخاطبان، نوجوان  -هامروز -کهبا توجه به این -

 شده را دارد؟ آیا مخاطب قدرت تحليل و فهم مطلب نوشته ؛و حتی کودک هستند
این افراد  -های دینیدر صفحه -دختر نوجوان و زن باشد، مخاطباگر  -

 ؟ جامعه چه ميزان سهم دارند
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 گونهمبلغ باید هنگام ارائه مطالب به اینسازد که ها روشن میپاسخ به این پرسش
ودک که با ک باشد؛ چرانيز مخاطبان نيز توجه داشته و پاسخگوی این قشر از جامعه 

هنگام  چنينهم -و بازی به شکل سرگرمی -با زبان کودکی سخن باید گفت
او  و به زبان و درک هنيز مدنظر داشت مخاطب نوجوان را ،استدالل یک مسئله عقلی

بحث کرد  مطلب را طرح  و ،فراخور مخاطب زنو نيز به کردسخن گفت و استدالل 
       های دینی زن و یک دختر نوجوان را طرح  کرد و راهکارها را ارائه داد و خواسته

 و سؤاالت او را پاسخ داد.

 نداشتن ُبعد کلمه .6
تنوع  ؛ لذازننداول را می حرف -کلمات -تجوگرهنگام جستجو در موتورهای جس

های های مجازی در صدر موتوردر صفحه هکلمه و توجه نکردن به کلماتی که امروز
ها در صدر صفحه -کمتر -های دینیجستجوگر هستند، باعث شده صفحه

 بارگذاری شوند.
، شودمینهایی که استفاده و کلمه شودهایی که استفاده میکلمهبر این اساس، 

نوعی ، که این نداشتن دینی است؛ چرا ينهای زبانی مبلغیکی دیگر از ایراد
مبلغ دینی باید با خالقيت نوشتاری در  ؛ لذایابی و جذب مخاطب استمخاطب

بيشتر از  -مخاطبان -جوهایی استفاده کند که هنگام جستهای خود از کلمهصفحه
 .کنندها استفاده میآن کلمه

شود به کلماتی مانند عشق و دوست داشتن که به فروانی در آیات یبرای مثال م
 شود:که در ادامه به چند نمونه اشاره می داشتشود، اشاره یافت میو روایات 

 1از من پيروی کنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد. ،بگو اگر خدا را دوست دارید -
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 1.عبادت شود بهترین مردم کسی است که عاشق -
 2.ورزمماز عشق مینمن به -
 ؟ است داشتن جز دوست ا دین چيزیآی -

از  هر چندکار رفته است؛ ها بهاز این نوع کلمهنيز احادیث فروان دیگری  در
که نتيجه آن، این  شودژه و عبارتی دیگر استفاده میای دیگر و از واها با ترجمهآن

 شودد تا جایی که مشاهده میانها رفتهنگاریهرزه تاراجاین کلمات بهشده است که 
 .ها در صدر جستجوگرها هستندآن صفحه

به  -بيشتر -خواهد موضوعی را جستجو کندوقتی مخاطب میبنابراین، 
مبلغ دینی ؛ لذا کندها هنگام بارگذاری رجوع میهای اول و صدرترین آنصفحه

ود را گسترش ها در صفحه مجازی خود، باید دایره کلمات خهنگام استفاده از کلمه
 و دقت و خالقيت الزم را در نوشتار خود داشته باشد. داده

 زبان ناسره )معیوب( .۷
 سبببه ؛فارسی دارد ساختاری از زبان فارسی و برخی اصطالحات غير ،کالم معيوب

ساختار  -اغلب -کنند کهپذیری از متونی که مبلغان دینی مطالعه و تدریس میاثر
گ غير شود که ساختار آميخته به الفاظی می اناه  زبان و قلمشفارسی دارند، ناخودآ

شود معادلی یا می ه معادل فارسی برای آن وجود داردک حالی در ،دیگری دارند
ارسی و زبان معيار تبعيت ها از ساختار فبندیهمگون برای آن پيدا کرد و یا جمله

حساب علمی بهاین الفاظ را نوعی تفاخر چند برخی استفاده از  هر ؛کندنمی
 برند.ها را به کار میعمد آنآورند و بهمی
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 فرماید:و می شمردهگونه عادت را جزء آفت عالمان میاین امام صادق
َمُع َواْلُبْخُل آَفُة اْلُعَلَماِء َثَم » ْشَیاَء: الطَّ

َ
ِییِن اْلَكاَلِم و  ...اِنَیُة أ ُف ِفي َتْز َكل  التَّ

ْلَفاظ
َ
روی در آفت علما هشت چيز است: طمع و بخل و زیاده 1؛«ِبَزَواِئِد اأْل

 آراستن سخن به الفاظ زائد.

که مخاطب است مراد از این الفاظ زائد، الفاظ و القاب و اصطالحات زائدی 
ریخته همقدر بهها آنبندیجملهنيز گاهی  ؛داندها را نمیمعنای دقيق آن امروزی

این زبان در برخی متون ، که يح دیگر دارددرک آن نياز به توضاست که فهم معنا و 
 .شودمشاهده میو چاپ شده، نوشته دینی که برای عموم مردم 

علت ایجاد شدن این گره را جدا شدن ادبيات و متون فارسی از رسد نظر میبه
که  حالی توان دانست؛ دراهميت جلوه دادن آن میکمنيز زبان حوزه و دین و 

گونه باید نسبت به این لذا ؛زبان هستندمخاطبان فارسی ،درجه اولدر مخاطبان 
 نوشتار و گفتار حساسيت قائل شد و آن را تصحيح کرد.

 بعدی از زبان رسانهاستفاده تک .8
باشد: است که دارای بعد زبانی مختلفی می یهایفضای مجازی یکی از رسانه

ی استفاده تار نوشتاراز ساخ -بيشتر -نوشتاری، گفتاری و  دیداری؛ اما مبلغان دینی
رفته را  کارزبان جهانی نيست؛ زیرا افراد همان زبان به شود گفتکنند که میمی

 مخاطب قرار داده است.
های مجازی را صفحه بيشترکه  شودبا یک جستجوی ساده، مالحظه می

ها استفاده ن دینی از اینامبلغسد رنظر میبهدهند؛ اما ها تشکيل میيلمتصاویر و ف
 .کننداندکی می
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 نماهنگ ابزاری مهم و پرکاربرد و های کوتاهس، هنرهای تجسمی، فيلمعکطور کلی به
 نيزخاطر جذابيت بصری که در خود دارند و به، که هستند در فضای مجازی

زبان جهانی نام  -نوعیبه -ها راتوان آنشود، مییقواعدی که در این ابزار استفاده م
 هستند و نيازی به ترجمه ندارند. همفکه همه نهاد؛ چرا

که از عکس و فيلم  توان مالحظه کردمیکمتر صفحات دینی را  در عين حال،
بعدی دارد و اگر استفاده هم کند، آن قالب نوشتاری و تک -بيشتر -؛ لذادکناستفاده 

    ها چند برخی نماهنگ هر؛ وازی دارد و توليد خود شخص نيستنيز ساختاری م
              داشتن کيفيت هنری دليل نبه اماشود، های دینی مختلف توليد میپو کلي

های بصری، خاطر نداشتن جذابيتمحور بودن، ساختار جهانی ندارد و بهو گفتگو
 کنند.ها استقبال میمخاطبان کمتر از آناما لحاظ محتوایی قوی هستند،  از کهدر عين این

 داشتن زبان خطابه .9
که بيشتر مبلغان دینی اهل خطابه، سخنرانی و تدریس هستند، گاهی  جااز آن 

که خواننده غير از شنونده آن حال ،عکسکنند و گاهی بهونده تلقی میخواننده را شن
شنونده دارد مجاب شود و فرصت بيشتری نسبت به تمایلاست؛ زیرا خواننده بيشتر 

 برخی خصوصيات در جذب و درک ينچنهم ؛ها و وارسی عبارات دارددر تمرکز جمله
اوج  و کند؛ مانند فضا، افراد، محيطها را درک نمیشنونده وجود دارد که خواننده آن

 1.بو فرودهای کالمی خطي
 ب شنونده و خوانندهبنابراین، مبلغان دینی باید هنگام بيان مطالب دینی، فرق مخاط

تفاوت  ها با هنر نویسندگیهکه هنر سخنوری در بسياری از شاخ چرا ؛را لحاظ کنند
کنده از ادویه غذایی که در مطبخ گفتار پرورده می طور که؛ هماندارد    شود، باید آ

 در نوشته به این مقدار افزودنی نياز نيست. ؛های مجاز باشدو افزودنی
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گاهی تغييری در ذائقه خواننده تواند و بلکه وظيفه دارد می نویسندهکه نتيجه آن
شنونده و نویسنده را قدر باشد که خواننده را بهها نباید آنی این تغيير ذائقهبدهد؛ ول

 1گوینده تبدیل کند.به

  خالی بودن از سرگرمی .10
 -رسانیدر مباحث پيام تعبير دیگر مسئله تفریح و سرگرمیمسئله اوقات فراغت و به

مسئله  هاانهرساین در  ؛در صدر توجه علمی و عملی قرار دارد -در کشورهای غربی
     تهيه شده  یهاها و برنامهتفریح و سرگرمی یک اصل فراگير است که بر همه پيام

 2گذارد.های مذهبی پوشش داشته و تأثير میو حتی پيام
فراغت  روحيهشد، یکی از روحيات مخاطب امروزی  بياناین  ازکه پيشچنان

 اختار سرگرمی داشته باشد.ود که سشاو بيشتر جذب مطالبی میتا جایی که  است
دهند و جذب افراد را آموزش می هاوسيله سرگرمی و بازیز نيز بهدر دنيای امرو

 فرمایند:می پيامبر اکرم چنان کهاست؛ هماین امر رد نشده نيز  اسالمالبته در دین  ؛کنندمی
کَرهُ  َفِإِني َوالَعبوا ِالَهوا»  ح کنيد و بازی کنيد؛تفری 3؛«ِغلَظةً  دیِنُكم في ُیری أن أ

 .که در دین شما خشونتی دیده شودزیرا دوست ندارم 

های زبانی مبلغان دینی نداشتن زبان جذاب و استفاده بنابراین، یکی دیگر از گره
علمی های خود و بيشتر طرح مسائل خشک نکردن از ساختار سرگرمی در صفحه

 ب دینی استقبال کنند.ها و مطالکمی از صفحه است که باعث می شود مخاطبان
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 گیری و ارائه پیشنهادهای پژوهشنتیجه
های ریز و درشتی است که اگر مبلغان دینی فضای مجازی دارای خصوصيت

بر شده، از مخاطبان فراوانی برخوردار ، هند در این فضا حضور مؤثری داشتهبخوا
را بيان شده ی هاوظيفه تبليغی خود عمل کنند، باید خصوصيتو به گذاشتهها اثر آن

رف حضور و فروانی های زبانی را از خود دور کنند؛ زیرا ِص در نظر بگيرند و گره
بهتر اهميت دارد؛  ازی کافی نيست؛ بلکه چگونگی حضورحضور در فضای مج

بهترین روش، با ها و نهادهایی هستند که بهها مراکز و سازمانکه در مقابل آن چرا
از این فضا و از  هاها و روزآمدترین روشام ظرفيتز تمبهترین زبان و با استفاده ا

ک خاو در حال ویرانگری و از بين بردن انسانيت و به ،کننداین ابزار استفاده می
 ها هستند.فراموشی سپردن فطرت

    در نظارت خود داشته باشند  کرده وکوشند تعقل را از جامعه حذف ها میآن
عنوان و تنها از انسان امروزی به کردهنی امروز ها را سرمشق انساشهوتنيز و 

 کننده کاالهای خود بهره ببرند و از این راه به خواسته نفسانی خود را برسند. مصرف
های راهکارها و پيشنهادهایی که بعد از حل گرهبيان این پژوهش، بهدر پایان 

 :شودیاشاره م، الزم استدر فضای مجازی  حضور مؤثر و مفيدبرای زبانی 
مبلغان دینی برای ؛ رسانه برای ورود در فضای مجازی لزوم آموزش سواد .1

حضور بهتر و چگونگی حضور و ارائه مطالب به یادگيری سواد رسانه  
 شود:باعث می و این کار چندین فایده دارد ؛نياز دارند

 د؛باشن هارسانه با برخورد در متفکر کنندگانیاستفاده -
 قدرتمند ایچندرسانه ایابزاره تسليم و باشند داشته اطالعات مدیریت -

 ؛نشوند جهانی ایرسانه فرهنگ
پيامی را  هر و ،باشند داشته ایرسانه محيطبه نسبتی انتقاد تفکر -

 ؛راحتی نپذیرندبه
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 نياز زمان در تا کندمی فراهم اطالعات مدیریت و موضوعات ترکيبی برا فرصتی -
 .کنند استفاده مختلف مسائل با برخورد در خود شده بندیدسته اطالعات از

 تعاملی و دوسویه ارتباطی بتوانند تا دهدمی افزایش را هاآن مهارت و توانایی -
 سطح در را خود افکار و عقاید و ،ای داشته باشندرسانه یهاپيام یمحتوا با

 .کنند مطرح المللیبين و الکترونيکی و چاپی یهارسانه اشکال گسترده
 کنند. تحليل ایرسانه هر در پيامی را هر که آورندمی دستبه را یتوانای این -
 ایرسانه یهایفناور که چرا شود؛می بودن ثابت از مانع ایرسانه سواد -

 را یهایچارچوب، سوی دیگر تغييرند؛ از و شدن نو حال در پيوسته
المللی بين چه و داخلی سطح ردها وسطه آنکنند تا بهمی مشخص

 ایرسانه زنيز ا هاچارچوب این ؛بپردازند هاپيام بررسی و تحليلبههمواره 
 با مبلغان دینی؛ لذا دیگر در حال تغييرند پيامبه پيامی از و رسانه دیگربه

 هامهارت از اوليه فهرستی بود خواهند قادر زمان طول در تمرین تکرار و
 فرهنگی افتد؛ رمؤث جهانی ایرسانه فرهنگ در تعامل یبرا که کنند تهيه

 1.دارند سروکار آن با زندگی طول در که
تفاده از توجه خاص و ویژه به ادبيات فارسی و پرورش قلم نوشتاری و اس .2

ای مخاطب خاصی دارد. هر نوشتهزیرا ؛ ساختارهای متنوع نگارش
 مخاطب ممکن است بالفعل و حاضر و موجود و معين یا بالقوه و غایب و فرضی

گاهی  -نامه دوستانهمثل  -است فردمخاطب گاهی یک  ؛و نامعين باشد
 سخنرانی یا رسالهمثل  -است گاهی گروه و جماعتی -گزارشمثل  -فرد استچند 

         -نمایشنامه یا رمانمثل  -استانبوهی از خوانندگان  گاهی -علمی
 . اعالميه حقوق بشراست؛ مثل همه افراد یک نسل  گاهی و حتی

                                                           
 .35 .ص ،1391 ،پاتر. 1
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ق ئها و عالکندگی آنان از جهت خصلتان و پراقدر شمار مخاطب هر
 پيام فراخور حال او دشوارتر است.فردی و اجتماعی بيشتر باشد، ابالغ 

 نویسد که با سطح و زمينهاگر نویسنده برای فرد یا افرادی میعنوان مثال؛ به
داند چه بگوید و چه پيش میها آشنایی دارد، از فرهنگی و ذهنيت آن

چگونه و به چه زبانی داند چنين میهم ؛ی نيست که بگویدنگوید یا نياز
گروهی نامتجانس باشد، نویسنده باید نيازها  -مخاطب -اما اگر ،بگوید

 گو باشد و حدی را اختيار کند که هم جواب و توقعات افراد را حدس بزند
 .باشد گویی پاکو هم از زیاده

سخنان تخصصی توان اگر روی سخن با جمعی از متخصصان است، می
توان باید الفاظ فنی را تا می های گوناگونی استو اگر با گروه ،کار بردرا به

اگر از کاربرد اصطالحات گریزی نباشد،  چنينهم ؛نوشته راه ندادبه
 .ها را بشناساندشنی آنروبه

باید مخاطب حقيقی یا فرضی را مدنظر داشته  نویسنده یا مبلغبنابراین، 
تضای احوال او، مواد، مطالب، ساخت، زبان و واژگان نوشته مقباشد و به

   1خود را برگزیند.
بيشترین و بهترین  کهمنظور اینبهمبلغان دینی  2؛گروهی عمل کردن .3

های دینی تأثيرگذاری را در فضای مجازی داشته باشند و حرکتی در زمينه
ا استخدام ر بهترین و مؤثرترین روشالزم است و اخالقی راه بيندازند، 

ایی کار کردن در این تنهکه به گروهی عمل کردن است؛ چراکنند که 
      ؛شودندارد و باعث خيزش حرکتی نمیتأثير چندانی  محيط گسترده

                                                           
 .12-13 ص.ص، 13۷4 ،سميعی گيالنی. 1
 .2، مائده. ر. ک: 2
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توليد و توزیع جریان اندازند و اقدام بهاما اگر گروهی، یک حرکت دینی به
چنين کند؛ همخود جلب میمطلب کنند، این کار توجه بيشتر افراد را به

های متنوع برنامه -تنهاییهم بهآن -شود در فضای مجازیسختی میبه
  ای توليد کرد که جذابيت دیداری، نوشتاری و گفتاری نيز داشته باشد.رسانه

مبلغان  ؛های رسانهایجاد بانک مجازی، توليد و بهره جستن از دیگر زبان .4
فضای  بيشتر -اکنون -وی کهنحبه دینی ضعف بسياری در این زمينه دارند

 خاطردهند؛ زیرا بهها تشکيل میفيلم ها وهای آن را عکسمجازی و صفحه
 مقبوليت بيشتری دارند.  ایجاد جذابيت بصری

توانند دینی در کشور که خود می -برخی مراکز فرهنگیدر این ميان، 
 ودشانکه محيط خاین با ،گونه مطالب باشندکننده این سرچشمه و توليد
مدارس  امامزادگان ومانند حرم  -دینیو های بصری سرشار از سوژه

 .باشند کننده توليد کهاین کننده هستند تا بيشتر مصرف ؛ امااست -دینی
ها و بنابراین، برای حضور بهتر و تأثيرگذاری بيشتر مبلغان دینی، نهاد

فيلم،  رایگان، های دینیتوليد عکسباید به های پشتيبانسازمان
مجازی  و بانک ،با کيفيت باالی هنری روی آورند های مختلفنماهنگ

های هنری دینی را ایجاد کنند؛ زیرا این ابزار، ها و کليپانواع عکس
نوعی و نياز به ترجمه ندارند و به بودهساختار بصری و جذابيت روز را دارا 

خی قواعد کلی تبعيت ها از بردر آن آیند؛ چونشمار میزبان جهانی نيز به
 ها آشنایی دارند.شود که همگان با آنمی
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