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 چکیده
 مجازی فضای کارکرد موضوع ارتباطات، و اطالعات فناوری حوزه در پيشرفت با امروزه

 ارتقای و دين شناساندن و تبليغ در را آن نقش تواننمی که يافته ایويژه اهميت و جايگاه
 تبليغ ميان مستحکمی پيوند رسدمی نظر بهاز طرف ديگر،  .گرفت ناديده ،دينی هایهآموز

 مورد ابزارهای و امکانات شناسايی لذا است؛ نيامده پديد مجازی فضای و دين معارف
 تبليغ هایظرافت تالش شده است، مقاله اين در .است ضروری بسيار اسالم جهان نياز
 و کارکردها یاحصا با راستا همين در شوند؛ شناسايی حوزه ناي در تأثيرگذار عوامل و دين

 برای قوانينی و چارچوب توانمی دين، هایآموزه ارتقای در مجازی فضای تأثير ابعاد
 مانند نمود؛ استخراج بيت اهل وکريم  قرآنمعارف  از دينی هایآموزه رسانیاطالع

و  اطالعات به نسبت کامل قتحقي خبر، صحت به يقين معارف، امانت و صداقت صحت
 ،رسانیاطالع هایپايگاه به دسترسی بر عالوه مجازی فضای چنينهم .اطالعات به عمل تشويق

 مختلف هایفعاليت برای توجهی قابل امکانات دارای کاربران، استفاده از زيادی حجم با
 نظر در با که يند تبليغ و تبيين راستای در آن هایظرفيت از مورد 10 از بيش به که است

 پرداخت؛ توان می است، برداریبهره قابل وب، کنونی شرايط و هامحدوديت گرفتن
 تالش که مجازی هایدانشگاه و هاآموزشگاه مجازی، هایکتابخانه جمله از

 .گيردمی صورت -فضا اين در -دينی هایآموزه سهم از بيشتر برخورداری برای فراوانی
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 در را تأثيرات موثرترين از يکی مجازی فضای موجود، ابزارهای متما ميان که جاآن از
 جهت در گذاریسرمايه که آيداين نتيجه حاصل می دارد، جامعه دينی هويت بناسازی

 .همراه با باالترين بازدهی خواهد بود ،دينی هایآموزه ارتقای

 ها و عوامل مؤثرظرافت مجازی، فضایتبليغ دين، : واژگان کلیدی

 همقدم
که فراگير و جهان شمول شده و تمامی مرزهای فضای مجازی عالوه بر اين امروزه

سازی اصلی در جريان -تقريباً  -جغرافيايی را از بين برده است، توانسته نقش مهم و
از اين رو برای تمامی دلسوزان و فعاالن عرصه فرهنگ که ؛ فرهنگی به عهده بگيرد

اين عرصه محل جديد رويارويی با  ،هستند یی دينهادار نشر و گسترش آموزهداعيه
 دشمنان و عرضه محصوالت و محتواهای دينی و فرهنگی است.

رويه حضور فضای مجازی به شکل با وجود گذشت اندک زمانی از رواج بی
لروم فعاليت در اين فضا  -قشر جوان ويژهبه  -آسان و فراگير در دسترس عموم مردم

 .ته اسبيش از پيش مشخص شد
 دامنهرو حضور چشمگير و کار فراگير و پ  هم ذات متنوع اين فضا  ديگر، از طرف
ها با استفاده در اين فضا، در جهت اشاعه فرهنگ غربی و تسلط بر ملتنظام سلطه 

های فرهنگی های اعتقادی جوانان، اين مهم را در رأس دغدغهاز سست کردن بنيان
مسئله حضور و تبليغ  ار داده است تا جايی کهقرو دينی مسئولين و دلسوزان فرهنگی 

که مقام معظم رهبری به دفعات  هقدری اهميت پيدا نموده در فضای مجازی ب
های گوناگون، اين بحث را بيان کرده و همه افراد به خصوص مختلف و در فرصت

 به کار فرهنگی و حضور در اين فضا الزام نمودند. ،طالب را در اين جهت
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هايی در جهت قانونمند کردن اين حضور و مقابله ن مطلب، تالشبه خاطر همي
ليفات مختلفی در أهای همگرا انجام شد و تهای منفی و يا ايجاد جريانبا جريان

 .ه استانجام شد -نامهکتاب، مقاله و پايان -های مختلفقالب
آيات در همين مسير، پژوهش حاضر سعی نموده با الگو و چارچوب قرار دادن 

های ياد شده استفاده نموده و ، از تالشرهبری مقام معظم منوياتروايات و نيز  و
 ابعاد کمتر مورد عنايت قرار گرفته در عرصه تبليغ در بستر فضای مجازی را بيان کند.

با استفاده از تجربيات عملياتی  شودمیدر همين روش و چارچوب، سعی 
مرتبط و  هایبادر کت ح شدهمطرمبانی نظری  نيزديگران و خود نگارندگان و 

اين بيان نشده و مغفول واقع  ها با هم، قواعد جالبی را که پيش ازممزوج نمودن آن
 بيان نموده و مطرح نمايد.، شده

 فضای مجازی تبیین
های نويسنده کانادايی رمان -1ونسببرای نخستين بار توسط ويليام گيفضای مجازی 

 مورد استفاده قرار گرفت. دی ميال 1982در سال  -تخيلی و علمی
هايی پديد آمده فضايی تخيلی است که از اتصال رايانه اوفضای مجازی برای 

. استها و منابع اطالعاتی در جهان را به هم متصل کرده ها، ماشينکه تمامی انسان
مشابه معنايی است که امروزه از کاربرد لفظ فضای  -به صورت تقريبی -اين معنا

 .شودگرفته مینظر مجازی در 
اطالعاتی  -ساخته از اطالعات نامرئیمحيطی بر -برای مثال -فضای مجازی را 2کينزا

سازی و برای کمک به فهم اين مفهوم او. تواند اشکال مختلفی به خود بگيردکه میداند می
 .پردازداز طريق اينترنت می آنبه تعريف اجزای  ،ارائه يک تصوير مناسب از فضای مجازی
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توان برای توصيف تمام انواع منابع اطالعاتی فضای مجازی را میبه طور کلی، 
نوع متفاوتی از واقعيت ، فضا؛ اين ای بکار بردهای رايانهموجود شده از طريق شبکه

شود که با مين میأپيوند تای همهای رايانهمجازی و ديجيتالی است که توسط شبکه
 دانست. 1دف با شبکه جهانی اينترنتاتوان آن را متراندکی مسامحه می

 ؛داندمی واقعيت مجازی را واقعيت خلق شده توسط رايانهنيز  2اندرسون
واقعيتی که از آن رو مجازی يا مصنوعی است که در دنيای واقعی محيط مادی، 
مکانی را اشغال نکرده و در اذهان کاربران در نتيجه تعامل با واسط الکترونيکی 

توسط نرم  و عيت مجازی واقعيتی است که وجود فيزيکی نداشتهوجود دارد. واق
 د.شوافزار توليد می

به  ادامه فضای واقعی است و -به نوعی -فضای مجازیدر يک نمای کلی، 
 .استها وجه صنعتی واقعيت ،تعبيری

 های فضای مجازی ویژگی
مانی و زسازد، ويژگی فراها متمايز میچه فضای مجازی را از ساير رسانهآن

ها محدود به زمان گذشته، حال بدين منظور که دسترسی به داده است؛فرامکانی آن 
دسترسی به اطالعات چنين، همله جغرافيايی در آن معنا ندارد. فاص و نبودهآينده  و

ترين راه آسان ترين وبه طوری که سريع است؛آسان  در فضای مجازی سريع و
 .استعکس  ، فيلم ونشريهه، يابی به جديدترين کتاب، مقالدست

تنوع  جاذبه وو  های فضای مجازی آزادی در برقراری ارتباطاز ديگر ويژگی
خدماتی که فضای مجازی در زندگی  است؛اطالعات برای طيف وسيع مخاطبان 

 .استنوين مردم اين عصر داشته نيز قابل توجه 
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 های دینی در فضای مجازیآموزش
اما فرهنگ  ؛گردندهای مختلفی ارسال میطريق راه ها هنوز ازکه پيامبا اين

 .کندهای انتقال سنتی را تضعيف میروش ،ای جديدرسانه
خواهد در اين فرهنگ جايگاهی برای خود اگر دين می که معتقد است 1کاستلز
 مجازی شود. -بايد واقعی حفظ کند،

اط با فضای مجازی گونه توضيح داد که دين در ارتبشايد بتوان اين تعبير را اين
 توان تمامی نمودها،نمی که؛ چه اينحضوری خود را حفظ کند های واقعی وبايد ريشه
فضای مجازی  توان ازاما می ،فضای مجازی دنبال کرد در مناسک دينی را رفتارها و

 دين را؛ لذا گيری کردهای آسمانی دين بهرهتبليغ پيام های دينی وبرای تقويت جماعت
 بندی خود را بامرز معرفی کرد و هماهنگ پارچه وصورت يک گفتمان يک بايد به

البته بايد توجه داشت که اين مرزها آن قدر ضيق  ،های دين مشخص کردساير قرائت
کيد بر رفتارهای  ؛ مثالً منوايی کنندهد که افراد محدودی با آن نمحدود نباش و تأ

 را دامن زند. ایند چنين شائبهتوامی -زنیمانند قمه -مسلمانانخاص گروهی از 
قدر فراخ باشد که هر کسی با هر نگاهی بتواند خود را در نبايد آن ،سوی ديگر از

کيد را روی پياممی ؛ لذاآن تعريف کند  های عامهايی از دين گذاشت که جنبهتوان تأ
پنداری گذارد تا دامنه مخاطبان بيشتری با آن همذاتتر آن را به نمايش میو انسانی

لم استفاده کرد و از ه با ظتوان از مفاهيمی مانند مبارزمی ،به عنوان نمونه ؛کنند
يت -شد بيانطور که همان -چنينهم؛ شمول آن حمايت کردمصاديق جهان ها هو

از اين رو بايد به تعيين  ؛کننددر برابر ديگری و غير است که خود را تعريف می
 .جه کافی داشتمرزهای هويت با ديگران نيز تو
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قرائت انقالب اسالمی از اسالم شيعی، قرائتی است که در برابر به عنوان مثال؛ 
مستدل، مرزهای اين و با بيانی منطقی  الزم است که گيردقرار می های ديگرقرائت

های پيام ،قرائت را برای مخاطبان مشخص ساخت و در فضاهای فرهنگی مختلف
 متناسبی برای آن توليد کرد. 

 -ناگزير -گسترش جايگاه خود باشند خواهان حفظ و ،اگرمبلغين عرصه دين
را های سنتی خطابه طور که روشهمانو  بايد روش واقعی مجازی را اجرا کنند

فضای مجازی  بکارگيری امکانات در درتری نگاه جامع الزم است ،کنندحفظ می
 داشته باشند.

یجی هویت دینیپایه یزی و ایجاد تدر  ر
يکی که  جامعه دينی است تعهد به دين و يت دينی نشان دهنده احساس تعلق وهو

دهی به هويتی است که ، شکلتربيت ها در حوزه تعليم وترين فعاليتاز پيچيده
هايی گيری رفتارتضمينی برای شکل ها را در سطح ذهنيات باقی نگذاشته وآموزش

 .ها باشدبر اساس آن
 : شودزير پيشنهاد می برای اين منظور راهکارهای

مواد آموزشی بر اساس منطق  ها وسرفصل ،های درسیمهندسی برنامه -
 ؛گيری هويت دينیشکل

 ن؛فرامليتی ميان مخاطبا های مليتی وايجاد شبکه -
 قالب هايی برای اوقات فراغت درارائه برنامه آموزش مديريت اوقات زندگی و -

 ؛ودساير ابزارهای موج های اينترنتی ورسانه
 ؛کشور های خود حضوری در مناطق و هایايجاد ارتباط فراگيران با شبکه -
 هایاندازی نهادهای اجتماعی ميان فراگيران در حوزهتشويق و حمايت از راه -

 ؛اقتصادی ، سياسی ومختلف تحصيلی، فرهنگی



 81/  ها و عوامل تأثیرگذار تبلیغ دین در...ظرافت

مذهبی بر اساس  های دينی ومناسبت گيری مناسک ويجاد فضای شکلا -
 ؛های مليتیفرهنگ

يتا -  ؛های ديگريجاد احساس مرز مسؤوالنه نسبت به هو
 ؛نژادها در اسالم ها وتعيين جايگاه قوميت -
 ؛با اقوام مختلف بيان داستان ارتباط فرهنگی ائمه -
حتی آموزش زبان  توليدات فرهنگی اقوام مختلف و ارزش به زبان و -

 ؛های اجتماعیديگران در شبکه
 هامعرفی الگوهای موفق آن های ديگر وفرهنگ استفاده از نمادهای اقوام و -

 ؛ريخطول تا در
فايی خودک: های دانشگاهايجاد امکان مشارکت عالقمندان به تأمين هزينه -

 (5: 1392 جواد، )بذرافشان، .دانشگاه با هدايای مخاطبان

 ضرورت تبلیغ در فضای مجازی
 فرادی که در برابرترين دغدغه مسئولين فرهنگی و حتی والدين و اعنوان مهمه چه بآن

ای فضا يا جهان ناشناختهوجود دارد، ، دانندتربيت نسل بعدی، خود را مسئول می
 کند.های متنوعی را نشر و تبليغ میاست که با استفاده از بيشترين جذابيت، پيام

 پذيرد،ها در جهت اهداف و تفکرات استکباری انجام میاين پيام غالباز آن سو که 
 يان فرهنگی است که در اين فضا اقدام به نشر معتقدات خود نمايند.بر عهده متول

برابر کند، دو چالشی است که در چه اين مهم را تقويت میآن ور کلیطه ب
 :متوليان فرهنگی وجود دارد

های گسترده غرب از طريق فضای مجازی، بايد به هجمه برای غلبه بر -
  .نمودری، اعتقادی و سياسی خود دفاع مقابله پرداخته و از باورها و بنيادهای فک
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مسئوليت نشر  شود،میها اشاره عوامل متعددی که در همين بخش به آن -
اعتقادات از طريق مجازی و گسترش اسالم از طريق اين فضا را به عهده 

 گذارد. میکاربر 

عد تدافعیبه بيان ديگر،  عد تهاجمی  الزم است در کنار ب   که داشت نيزنگاه به ب 
 که در ادامه به نمايدفضای مجازی را آشکار می در، ضرورت تبليغ ين دو مسئلها

 شود:اشاره میعوامل اين ترين مهم
 سازی فضالزوم سالم وجود شبهات و .1

 است -قشر جوان به ويژه -های اعتقادی مسلمينجبهه استکبار در پی نابودی بنيان
ست از گل آلود کردن فضای فکر و ها عبارت اترين رفتار آندر همين راستا، مهم و

های مذهبی که اين مهم انديشه جوانان از طريق باطل نشان دادن مسلمات و بايسته
اما  ؛رسدساده به نظر می ،برای يک فرد متخصص یکه گاهاست ايجاد شبهاتی  با

 گردد. های اعتقادی می، سبب از بين رفتن بنيانبرای مخاطب عام
متخصصين وارد مقوله تبليغ در فضای مجازی شده و  بر اين اساس، الزم است

در  -فهمضمن جستجو و يافتن شبهات مختلف، با پاسخ های دقيق، ساده و همه
مسموم شده و از طرفی  شبهاتسبب از بين رفتن اين  -ترين زمان ممکنسريع

 دهی نمايند.ورزی جوانان را هدففضای فکری و انديشه
 فرمايند:میو ابعاد آن اين ارتباط در مقــام معظــم رهبــری 

چنيــن توليــد طريــق توليــد و ترويــج شــبهات و همدشــمن از  -
محتــوای ضد عفــت و حيا، بــه  دنبــال انحراف جوانــان مؤمــن و 

هــای حيــا اســت و امــروز ســالم از اصــل ديــن و دريــدن  پرده
 .شــودــازی انجــام  میايــن کار در بســتر فضــای مج
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فضــای مجــازی بــه صــورت توأمــان دارای منافــع و مضــرات  -
هــای آن، اســتفاده از فرصت اســت کــه بايــد بــا شــماریبی

 1ا در ســطح گســترده ترويج کــرد.مفاهيــم اســاسی ر
ت کــه پايانــی اســامــروز هــم فضــای مجــازی يــک صحــرای بی -

شــود حرکــت کــرد. ديگــر مثــل ســابق از همــه طرفــش مــی
 نيســت کــه شــما بخواهيــد يــک مطلبــی را بيــان کنيــد، ناچــار باشــيد

 کپــی کنيــد يــا فتوکپــی کنيــد.روی کاغــذ بنويســيد، آن را پلی
يــک رســانه  ،ار بکنــدهــر يــک نفــری کــه بتوانــد بــا رايانــه ک -

هــا را، حرفکننــد شــبهات را، نشــينند پخــش میمی ؛اســت
 .کننــدهــای ســالم را گمــراه مــیهــای مؤمــن را، جوانجوان

هــای علميــه و روحانيــون بايــد بــا شــناخت فضــای حوزه -
يــم اســامی فاهمعــارف و م هــای آن،مجــازی و اســتفاده از فرصت

 را تبييــن کننــد.
و دانايــان مذهــب بايــد قابليــت مواجــه شــدن  هــای علميــهحوزه -

 ـمن را در خــود ايجــاد کننــد.بــا لشــکر عظيــم دشـ
زيــرا فقــه، منحصــر بــه  ؛ايــن کار هيــچ منافاتــی بــا فقاهــت نــدارد -

در واقــع همــان « کبــرأفقــه الله »لکــه احــکام عملــی نيســت، ب
اســالمی اســت و بايــد بــرای پاســخ بــه شــبهات دينــی نيــز  معــارف

)مقام  فقهــی، اقــدام و عمــل کــرد. ردامنــههای دقيــق و پ  هماننــد کاوشــ
 (95 شــهريور 16معظم رهبری، سخنرانی در جلسه درس خارج فقه، 

                                                           
تصميــم  و . در همين خصــوص، شــورای عالی فضــای مجــازی بــا هــدف تمرکــز در فکــر1

 تشــکيل شــد. ،و اقدام
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تــوان دريافــت کــه مقــام معظــم رهبــری مــی فرازها،مــل در أتبــا  
لفــه مهــم را در درس خــارج فقــه خــود از روحانيــون خواســتار ؤچنــد م

 :اشــاره کــرد زيرتــوان بــه مــوارد شــدند کــه طــی آن مــی
 ؛وم شناخت روحانيون از فضای مجازیلز -
ـراف هــای دشــمنان بــرای انحـای نقشــهجلوگيــری از اجــر -

 ؛جوانــان در فضــای مجــازی
ضــای مجــازی پراکنــی دشــمنان در فمقابلــه بــا روش شــبهه -

 ؛توســط روحانيــون
 .بــا فضــای مجــازیبيگانه  انتقــاد از روحانيون -

 تنوع ناگزیر مخاطبین فراوان و .2
ظهورپديده  محصول انقالب در ارتباطات و هم اکنون جهان به هم پيوسته که

ماهواره و اينترنت دنيای جديد را به دنيايی  است، سه پديده رايانه، 1انفورماتيک
 بدون مرز و بدون دولت تبديل کرده است. 

ها با خروج از اشکال قديمی در اين به اصطالح دهکده جهانی، امروزه رسانه
به خاطر  ا يکی دو دهه گذشتههستند که ت خود، در پی فتح بازارهای جديد و بکری

چه البته آن ؛ها ميسر نبودوجود شرايط خاص جوامع رو به رشد، امکان ورود به آن
 کهاينترين نکات تبليغ در فضای مجازی از آن ياد کرد، عنوان يکی از ظريفه بايد ب

ر داده و از شيوه خود را تغيي اما ؛هاستها و ملتاستکبار به دنبال استعمار دولت
است توانسته  نظيریکمهای با استفاده از ظرفيت و طريق جنگ نرم و فضای مجازی

 ذائقه مردم را تغيير داده و آن را در کنترل خود درآورد. 

                                                           
1. Informatics 
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ها پذيری انسانها و مبلغان فضای مجازی از اصل تنوعرسانه ،در همين راستا
لف و باب ميل مردم، به نوعی کمال استفاده را نموده و با توليد محتواهای مخت

 اند.دست گرفتهه ها را بها و انديشهکنترل ذهن
توانند به جای مردم يک ستفاده از فضای مجازی میااند که با ها متوجه شدهآن

دنيا را تحت تأثير خود قرار داده و بعد از ايجاد نيازهای  تمامشهر يا کشور، مردم 
اقتصادی خود نيز هموار کنند و بدون شليک حتی ها، راه را برای سلطه کاذب در آن

 يک گلوله، کشورگشايی کنند.

 فرهنگ بومی های دینی وهدید ارزشت .3
فرهنگی را مصون از  توان مرزهای دينی وبا شناخت وضعيت جديد دنيا نمی 

 چون در اين شرايط اينترنت و فضای مجازی، فضای سيال و ؛ها پنداشتآسيب
های غلط به جای ارزش د که زمينه تحميل سبک زندگی وآوروجود میه مواجی ب

 فرهنگ بومی را فراهم خواهد کرد. های دينی وارزش

 های مجازیشبکه سلطه دشمن بر .4
عمده  کهاينکند، مسئله ديگری که ضرورت تبليغ در فضای مجازی را آشکار می

اختيار در  -مستقيم يا غير مستقيم -های موجود در بستر فضای مجازیظرفيت
 جبهه استکبار است. 

اند که اواًل خودشان حداکثر ای عمل نمودهها به عنوان مبدع اين فضا، به گونهآن
 فعاليت ديگران در اين فضااستفاده از اين فضا را بنمايند و ثانيًا به نحو چشمگيری بر 

برای ، هم ای که خارج از اين جبهه باشدهر گروه و دستهتا جايی که  نظارت نمايند
که اگر در معدود د و هم اينای به دشمن دارفعاليت خود نياز و وابستگی فناورانه

 دليله د، باز هم باز زير سلطه استکبار بيرون بياي مواردی بتواند با تکيه بر دانش خود
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 قرار دارد؛ها در معرض خطر دائمی های متعدد دشمن در اين زمينه، فعاليت آنبرتری
ای رفتار نمود که تبليغ در اين فضا، اواًل بتواند از ديد دشمن مخفی لذا بايد به گونه

رغم برتری سخت علی درانگيخته ننمايد و ثانيًا بتوانمانده يا ال اقل حساسيت او را ب
 .بياندازدها و تفکرات به راه های مختلفی را در جهت انديشهافزاری دشمن، جريان

یع نسل جدید .5 پذیری سر  تغییر
پا  -خود -ها و فضای مجازیگيری رسانهرشد و فرا سبب شده است نسل جديد و نو

گيرد، در معرض که از لحاظ فراوانی، از سنين نوجانی تا ميانسالی را در بر می
  .قرار بگيردسريع در ابعاد مختلف از جمله اعتقادات و مرزهای ايمانی و مذهبی  تغييرات

های زندگی، پيرو حيطه بيشترته که همه فرزندان در های گذشرغم سالعلی
 رامترهای مختلف ديگر، نسل جديد نه تنهااپدران خود بودد، هم اکنون با تغيير ذائقه و پ

بلکه به خاطر وجود روح  ؛های گوناگون زندگی هستنددنبال تجربه ساحته ب
در پی ورود  ،هاستمحصول همين تأثير رسانهکه خود ها جسورانه و سرکش در آن

های ممنوعه فکری و اعتقادی و حتی مادی هستند تا ضمن و محدودهبه مناطق 
ای که از طريق رسانه های جديد، تجربه هيجانات ممنوعهدرنورديدن اين حيطه

 .را داشته باشنداند جذاب معرفی شده
 های دينی و بيان داليلمتوليان و دلسوزان فرهنگی بايد در عرصه تبليغ زيبايی ،اينبنابر

 فکری و اعتقادی، مسير را برای پيشرفت صحيح جوانان روشن نمايند.  ممنوعيت

 نیل به حیات برتر .6
 ست:ا هازنده کردن انسان به معنای دعوت تبليغ و

تَ » وا اس  ِذیَن آَمن  َها الَّ یُّ
َ
وِل إَیا أ س  ِه َوِللرَّ وا ِللَّ م  ِجیب  ِییک  ح  م  ِلَما ی  َذا َدَعاک 

و  َه َیح  نَّ اللَّ
َ
وا أ َلم  وَن َواع  َشر  ح  ِه ت  ه  ِإَلی  نَّ

َ
ِبِه َوأ ِء َوَقل  َمر  َن ال   (24 ،نفالا﴿؛ «ل  َبی 
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 شما به که حقايقی به را شما پيامبرش و خدا که هنگامی! ايمان اهل ای
 خدا که بدانيد و کنيد اجابت کنند،می دعوت بخشد،می[ واقعی] حيات

 او سوی به شما همه مسلماً  و شودمی مانع و حايل دلش و آدمی ميان
 شد. خواهيد گردآوری

دعوت اسالم، دعوت به سوی حيات و زندگی در تمام فرمايد شريفه میآيه 
ترين تعبيری است که درباره اسالم و ترين و جامعکوتاه ،اين تعبير که هاستزمينه

 تواندآيين حق آمده است. اگر کسی بپرسد هدف اسالم چيست و اسالم چه چيزی می
: هدف اسالم، بخشيدن حيات در شودچنين گفته میجمله کوتاه بدهد، در يک 

ترين ای که قرآن فرموده است، يکی از مهمهمين فلسفه ؛ستا هاتمامی زمينه
 .استهای مبلغين در فضای مجازی محرک

 ایجاد حکومت اسالمی جهانی .7
 ددانسته شوشود که گاه برجسته می، آنمعاصراهميت تبليغ دين اسالم در دنيای 

انداز چشم در جهان است و یاسالم ن دين آسمانی، ايجاد نظمراهبرد اصلی اي
 جهانی است. آن، تشکيل حکومت اسالمی در عرصهنهايی 

عرصه را برای ؛ به نحوی که در حالت تهاجمیقرار دادن تبليغ  به بيان ديگر،
ها زمينه ايجاد، . از منظر ديگرآوردهای اصيل شيعی فراهم پيشرفت و گسترش آموزه

که شاخصه اساسی اين حکومت،  مدنظر استو مقدمات برای حکومت مهدوی 
 شمولی آن است.جهان

ین خدمت .8 ین پاداش ،برتر  برتر
هيچ خدمتی  های الهی هيچ نعمتی برتر از نعمت هدايت نيست ودر ميان نعمت

 .هاستبرترين پاداشنيز به همين دليل پاداش آن  ؛باشدبرتر از اعطای اين نعمت نمی
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 فرمايند:می رسول اکرم
 هایچون کوهآيد که کارهای نيک او بسان ابر متراکم يا همروز قيامت کسی می

که پرودگارا! چگونه اين حسنات من است؛ حال آن :گويداستوار است، می
فرمايد: اين همان دانش توست که به خداوند می. امها را انجام ندادهمن آن

 (160-164: 1390 . )وزينی،شدز تو به آن عمل میپس ا مردم آموختی و

 ابزارهای فضای مجازی برای تبلیغ
 فضای مجازی دارای تنوع زيادی در نوع ارائه بسترهای مختلف برای توليد محتوا

به ابزارهای مختلفی که از طريق اينترنت در  -به اجمال -بخشدر اين  که ستا
 . شودمیدسترس مبلغين قرار دارد، پرداخته 

ها و کارکردها در نگاه به ظرفيت -بيشتر -در انتخاب اين فضاهاکه نکته مهم آن
ممکن است برخی  است؛ لذاها ميزان استفاده مردم از آن نيزو  ايرانحيطه فرهنگی 

 اشاره نشود: توجه،ابزارهای کمتر مورد 
: يکی از کاربردهای فضای مجازی ارائه و دسترسی به پايگاه خبری -

 ها است. اين جنبه از اينترنت چنان گسترده است کهبار و گزارشآخرين اخ
ه اخبار در اينترنت ئهای خاصی که به صورت ويژه برای اراعالوه بر پايگاه

ها نيز تلويزيون ها، نشريات خبری، راديوها واند، روزنامهاندازی شدهراه
بيشترين  ها بتوانندهايی بر روی اينترنت دارند تا از طريق آنپايگاه

  .و.. مانند ايکنا، تسنيم، العالم ؛خود جلب کنندسوی مخاطب را به 
ها ها کتابها هستند که در آنهای مجازی: نسل جديدی از کتابخانهکتابخانه -

دهی نيز بر روی وب خدمات امانت شوند وبه صورت ديجيتال نگهداری می
 قدس رضوی و...آستان  ،مانند کتابخانه مجازی قائميه ؛گيردصورت می
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های مجازی: به آموزش در محيطی اشاره دارد که در آن معلم و دانشگاه -
محصل از حيث زمان، مکان يا هر دو از يکديگرجدا هستند و اصطالحی 

مانند  ؛است که بر آموزش برخط با استفاده از اينترنت داللت دارد
 دانشگاه مجازی علوم قرآن و حديث.

سازی فضايی مجازی، بازسازی و شبيه سفرهای مجازی: سفر يا تور -
با استفاده از تصاوير و  معمواًل اماکن تاريخی و مذهبی که خارجی

به طوری که بازديد کننده خود را در آن مکان احساس  ؛ها استويدئو
 .کربالی معلی د اماکن زيارتی مکه ومانن ،کند

ه نمايشگاه مجازی: يک نمايشگاه مجازی اغلب حادثه مجازی خواند -
که محيطی برخط است و برای مدت محدودی به صورت زنده  شودمی

 مانند سايت نمايشگاه مجازی مالزی و ؛شودبر روی اينترنت ايجاد می
 کشف هنر اسالمی.

و در فضای مجازی هايی که بر روی اينترنت خيريه مجازی: يکی از مقوله -
گيری از که با بهره استهای خيريه سسهؤرواج يافته است، فعاليت م

های های برخط به دريافت کمکهای اعتباری و پرداختامکانات کارت
های مردمی آوری کمکمانند خيريه محک و جمع ؛خيريه بپردازند

 مسجد مقدس جمکران.
آيند که مردم گرد هم می تگو: فضايی مجازی بر روی اينترنتهای گفاتاق -

فرستادن تصوير و صوت امکان  ،عالوه بر گفتگو و پردازندو به گفتگو می
 .ارددوجود نيز غير هم زمان  و اجرای کامل کنفرانس به صورت هم زمان و
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در فضای مجازی اين موقعيت را  آزادیاجتماعات: فراهم شدن  ها وگروه -
 دوستان ی خود پرداخته و باهاکند تا به بيان ديدگاهبرای کاربران فراهم می

 ند جنبش حزب الله لبنان. مان؛ به گفتگو و تبادل نظر بپردازند
فروشگاه مجازی: معمواًل به آن بازاريابی الکترونيک  تجارت الکترونيک و -

محصوالت يا خدمات از طريق دربردارنده خريد و فروش  که گويندنيز می
 ؛ای استهای رايانههای الکترونيک مانند اينترنت و ديگر شبکهسيستم

 . های ارائه دهنده غذای حاللمانند سايت ذبيحه برای يافتن رستوران
های اجتماعی: از ديگر خدمات فضای مجازی که امکان به اشتراک گذاشتن شبکه -

های متعددی که مانند کانال است؛صوت، ويديو، تصوير و ديگر اطالعات 
 (1392زاده، )مرشدیاند. اندازی نمودههای مختلف راههای فرهنگی و يا شخصيتگروه

 ل تبلیغی در فضای مجازیشکاسازی اَ روشمند
ترين مسايلی که در تبليغ دين در فضای مجازی بايد مورد توجه قرار گيرد، از مهم

های تبليغی دست يافتن به الگوهای حاکم بر فضای مجازی و منطبق ساختن روش
 بر اين الگوهاست. 

ترين الگويی که در فضای مجازی بر توليد و انتشار محتواهای بهترين و مهم
ز طريق کمترين که يک پيام يا محتوا اعبارت است از اين ،تلف حاکم استمخ

 به دست مخاطب برسد.  زمان و کمترين حجم
چه در انتشار محتوا در فضای مجازی و از طريق بستر اينترنت مورد نظر آن

 را داشته باشداست، آن است که بيشترين حجم محتوايی با باالترين درجه جذابيت 
يا به بيان ديگر،  ل، برای انتشار آن کمترين وقت و هزينه صورت بپذيردو در عين حا

که مخاطب برای دريافت چه آن؛ و هزينه نسبت معکوس برقرار باشدبين جذابيت 
  های مالی خود ها و تبليغات، هميشه در پی آن است که در وقت و هزينهپيام
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که در آن هزينه  رانايجويی در جايی مثل کشور جويی کند و اين صرفهصرفه
 ها در آن کم است، چشمگيرتر خواهد بود. اينترنت باال بوده و سرعت انتقال داده

ها در فضای اينترنت بر اين اساس شکل فضای حاکم بر انتقال داده بنابراين،
ترين زمان بارگذاری شده هايی انتخاب شود که در کوتاهالبقگيرد که جذابترين می

ساز زمينه -خود -اين کم حجم بودن که به خود اختصاص دهندو کمترين حجم را 
 ها خواهد بود.سرعت باالتر در انتقال آن و کمتر مصرف شدن هزينه

در عرصه تبليغ، اين فرآيند بايد در نظر گرفته شود و الگوهايی انتخاب شود که 
مشاهده  تر خواهد بود کهاين دو پارامتر را داشته باشند. موضوع از اين لحاظ مهم

مدت بوده و عنصر جذابيت الگوهای قديمی و سنتی تبليغ، هميشه طوالنی شودمی
 را حداقل برای نسل امروز، کمتر در بر دارند.

فضای مجازی پيشنهاد داده توان به عنوان راهبرد برای تبليغ در جا میچه اينآن
شود، بهتر ماده میبرای فضای مجازی آ کاربرکه محتوا و پيامی که از طريق شود، آن

که بتواند بهترين های تصويری ارائه شده و برای اينالبقاز لحاظ جذابيت در است 
های مختلف بصری مثل البقدر  -ناگزير -نتيجه و بيشترين محتوا را برساند

 پايين، در اختيار مخاطبين قرار بگيرد. های کوتاه و با حجمکليپ
ضمن  تااست  الزم استمبلغين و متوليان اين امر  بر بيان اين نکته نيز الزم است که
 -به سرعت -آفرينی آن در معادالت فرهنگی و تبليغیدرک اهميت فضای مجازی و نقش

 های تبليغی خود راخود را با جو حاکم بر اين فضا منطبق ساخته و عالوه بر آن، خود و روش
 ای اين فضا استفاده نمايند.هازند تا بتوانند از حداکثر ظرفيتبا اين فضا هماهنگ س

 های تبلیغ در فضای مجازیظرافت
گذارند، بايد های تبليغی در بستر فضای مجازی میمبلغينی که پا در عرصه فعاليت 

و  هاهو مقال هاها در بين سطرهای مختلفی پيروی کنند که بسياری از آناز قواعد و بايسته
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وجود دارند  نيزهای مختلفی کاریريزهو اما قواعد  ؛مختلف وجود دارد هایباکت
سازی و تأليفات نيستند و از طريق انطباق و هماهنگ هاباکه مستقيمًا در کت

ازی با الگوهای مختلف های حاصل از فعاليت تبليغی در فضای مجتجربه
  شوند.وجود آمده در بطن اجتماع حاصل میه و يا اتفاقات و نتايج ب یروانشناس

 کهچه آن ؛ها، بايد به دقت در روند تبليغ دينی از بستر مجازی مد نظر باشندگاهیاين دسته از آ
ای از فرآيند تبليغ نه تنها نتيجه یها در اين روند، گاهدر غير اين صورت و با عدم دخالت آن

 شود.گيری معکوس يا ضد تبليغ میساز نتيجهای از موارد، سبببلکه در پاره شود؛حاصل نمی
های الب ظرافتقدر نوشته ای از اين قواعد نامجموعه شودمه تالش میدر ادا

 شود:بيان  تبليغ از طريق فضای مجازی
 اتقان و استواری .1

اند، از ذات استوار و های اصيل دينی که در مکتب تشيع به منصه ظهور رسيدهآموزه
بادهای تنداند در سير تاريخ با عبور از چنان که توانستهآن ؛متقنی برخوردارند

ای سترگ از ها و مصائب مختلف عبور نموده و امروزه مجموعهمهریحوادث و بی
 برسانند. انساندست ه بايسته های زندگی و کمال را ب

 مبلغروش  -در بستر فضای مجازی به ويژه -تبليغ و فرآيند انتشار آن مسئلهدر  اگر
اين و  گيرندتهاجم قرار می دستخوش نيزها دارای نقص باشد، اين اتقان ذاتی آموزه

مدنظر قرار داد و نسبت به خداوند  ای است که حضرت موسیمطلب همان نکته
با من  ،در امر تبليغ ا به خاطر توانايی و فصاحت بيشترعرض داشت که برادرم هارون ر

اما متوجه وجود  ؛همراه کن. او به اتقان و صحت پيام خود برای فرعون ايمان داشت
ن از خداوند درخواست مالی در رساندن اين پيام شده بود و در پی رفع آنقصی احت

ه فضای يعنی بايد برای هر آموزه دينی، بستر مناسب آن در مجموع؛ همراهی نمود
قرار چه بسا انتخاب ناصواب و اشتباه روش و نوع فضايی که ؛ مجازی مد نظر قرار بگيرد

 شود.ش ين رفتن زيبايی آن آموزه و هدفب ، سبب ازشوددر آن منتشر  دينیآموزه  است
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 چنين بياندر مورد وضو گرفتن، در رساله برخی از مراجع تقليد  به عنوان مثال؛
اگر مبلغ در پی آموزش  ؛ حالشده که مسح سر بايد با باطن کف دست انجام پذيرد

وضو به مخاطب خود از شيوه نوشتاری استفاده کند، آن مخاطب در تبيين و افتراق 
مبلغ با استفاده از  ؛ اين در حالی است کهشودطن و کف دست دچار مشکل میبا

 ،که مخاطب را دچار مشکل کندتواند اين آموزه را بدون اينهای تصويری میشيوه
 به وی آموزش دهد.

 مستند بودن تبلیغ .2
يکی از اصول تبليغی در هر شکل و هر زمان، اصل مستند بودن آموزه مورد بيان 

های جديد تبليغی از چه بيان شد، ضرورت دارد که مبلغ با عرصهبر آن بنا ؛ امااست
  های منطبق بر اين فضاها را به کار گيرد.طريق بستر فضای مجازی آشنا شده و روش

 چرا کهبيشتر از قبل مورد عنايت است؛  ،اين اصل در مورد تبليغ در فضای مجازی
ه مبلغ در مقام اقناع مخاطب يا در در اندک مواردی ک و در فضاهای سنتی تبليغ

در  شد کهاستفاده می نيزهای کمتر معتبر ، گاهی از آموزهقرار داشتمقام مجادله 
در حال حاضر و  نبود؛ ليکنساز ، اين عمل مشکلهای سنتی با مخاطبين عامشکل

گاه و هوشمند که دارای  در بستر فضای مجازی، مبلغ از يک طرف با مخاطبی آ
های ديجيتالی و ، با وجود کتابخانهیو از طرف بودههست مواجه  نيزبهه ال و شؤس

های مختلف انباشت اطالعات، زمينه برای دسترسی ساده و سريع انواع شکل
همگان به متون دينی و منابع معرفتی حاصل شده و در اندک زمانی، استنادهای 

 گيرند.ها مورد بررسی قرار میمتون و آموزه
های يکی از روش دانسته شودشود که تر میمسئله موقعی بغرنج ،ديگر از طرف

ها توسط دشمن، همين اندازی به اعتقادات جوانان و ايجاد شبهه در ذهن آندست
 های دينی است.ال بردن استنادات تاريخی و غير تاريخی آموزهؤزير س
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داشته  مبلغ فضای مجازی بايستی اوج حساسيت را به استنادهای خود بنابراين،
 و از پيش، آمادگی خدشه احتمالی مخاطبين به اين اسنادها را داشته باشد.

 زا بودن تبلیغشبهه .3
عبارت از  ،آيديکی از مشکالتی که در راه تبليغ در بستر فضای مجازی پيش می

انتخاب آن است که مبلغ بدون در نظر گرفتن حال مخاطب در اين فضا و با 
گاه مسبب ايجاد شبهه يا شبهات جديدی در خنادرست يک آموزه دينی، نا ودآ

 شود.ذهن مخاطب می
های مختلف که مخاطبين در اغلب فضاهای عمومی و کانال؛ مثال به عنوان
دارای  -مثل توحيد و معاد -مخاطبين در مسائل اصلی اسالمی غالبعامی دارند، 

فضا و اين يک مبلغ بدون در نظر گرفتن اين  شودحال فرض  ال و شبهه هستند،ؤس
و روايات در اين  اقتضای حال مخاطب، بحثی راجع به گستره علوم اهل بيت

بدين ترتيب مخاطب عام که سواد و تخصص درست در اين  ؛باب اختصاص دهد
را از  نهايتی در اين مورد به ذهنش خطور کرده که چه بسا اوزمينه ندارد، شبهات بی

 دايره ايمان نيز خارج سازد.

 پرستانهختن احساسات وطنعدم برانگی .4
ايمان  کهآنموفق بوده،  نيزهايی که دشمن در آن فعاليت نموده و تا حدودی يکی از زمينه

او در صدد آن ؛ در اين حالت، پرستی نشان دهدبه مذهب را در برابر و منافی با ميهن
و در  -های ملیاسطوره نفیيعنی  -نشان دهد ايمان به اسالم و تشيع است که به مردم

 مورد قبول دين نبوده و مذموم است. یبرابر آن، اعتقاد و افتخار به اساطير و مفاخر مل
کن است سخنی بگويد که از محال اگر مبلغ با اين نکته کليدی آشنا نباشد، م

 -پرستی در فضای مجازیالبته بحث ميهن ؛آن برداشت توهين به مفاخر ملی شود
 ها و مصاديقی کهنمونه بياناگر مبلغ بتواند با  چنينهم ؛مطرح است -در حد وسيعی
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انگيزی در امر پرستی با دينداری را نشان دهد، به طور شگفتهمسو بودن ميهن
 تبليغ خود پيشرفت خواهد نمود.

 زدن به اختالفات مذهبیندامن  .5
های فضای مجازی، عام و فراگير بودن ، يکی از ويژگیبيان شدطور که همان

اين  که يا به بيان ديگر، عدم دخالت مبلغ در انتخاب مخاطبين استمخاطبين آن و 
و از جهت عدم امکان  بوده مسئله از جهت ايجاد فضای گسترده تبليغی، مثبت

 بندی و انتخاب مخاطب، منفی است. درجه
تواند ورد مطالعه همگان از هر مذهبی میاز همين جهت، محتوای منتشر شده م

های مختص به مذهب خود ن در نظر گرفتن اين ظرفيت، آموزهاگر مبلغ بدو باشد. پس
مخاطبين  ميان، منتشر کند، در استهای ديگر مذاهب را که دارای تناقض يا نفی آموزه

از دست دادن  کند که عالوه برخود اختالفات متعددی از لحاظ اعتقادی ايجاد می
 شود.ها میگريزی آنباعث دين -خود -بدبين نموده و نيزها را به اصل مذهب مخاطبين، آن

 تکیه بر نقاط مشترک .6
جبهه استکبار در برابر  جانبهآرايی همهصفکه امروزه به دليل اين، بند قبلدر تکميل 

است که اختالفات را فراموش نموده و عليه باطل،  مبلغين فرض، بر ناباسالم 
 دهند.تشکيل  -گيردکه همه مسلمين را فرا می -جبهه حق را

 ر گرفتن منويات رهبر معظم انقالببا در نظ ر همين زمينه امروزه بايد مبلغيند
کيد ويژه ای بر مسئله وحدت دارند، نقاط مشترک بين مذاهب را بيان نموده تا که تأ

افکنی، سبب تقويت بيش از پيش جبهه حق انگيزی و تفرقهضمن دوری از اختالف
ترين نتايج تبليغ دينی در بستر د يکی از مهمتوانمی -به تنهايی -که اين امر دهگردي

 فضای مجازی باشد.
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 استفاده از مباحث و استنادات عقلی .7
يکی از راهبردهايی که جبهه استکبار برای ضربه زدن به اسالم در پی گرفته است، 

 ستيزند. های دينی همگی عقلنشان دادن آن است که آموزه
از ظرفيت  دات جوانان مسلماناردن اعتقجبهه باطل برای از بين بدر اين ميان، 

حال برای مبارزه  ؛گيردفضای مجازی برای القای عدم هماهنگی عقل و نقل بهره می
بايد سعی کنند  ن ترفند، مبلغين عرصه فضای مجازیبا اين نقشه و خنثی نمودن اي

ی منبع معرفتاز عقل به عنوان يک  خود مباحث محتوایکه در مقدمه و عالوه بر اين
استنادات بيشتری به عقل  نيزهای دينی چنين ذيل ساير آموزههم ،بيشتر استفاده کنند

 داشته باشند.
نيز های نسل جديد شد، يکی از ويژگی بيانهای دشمنان که عالوه بر فعاليت

های ويژه عقل و حتی توانايی آن برای جايگزينی در درباره توانايی ايشانادعای 
 تواندلذا مبلغ با استفاده بيشتر از استنادات عقلی می است؛رفتی مقابل ديگر منابع مع

 باز نمايد.، عقل در ورود به برخی مسايلراه خود را برای نمايش محدود بودن 

 گیرینتیجه
 بر اساس اين محور کلی بود که اواًل ضرورت فعاليت در فضای مجازیهای پژوهش يافته

 ير اثبات نمايد:و تبليغ در اين بستر را در محورهای ز
 ؛سازی فضالزوم سالم وجود شبهات و -
 ؛تنوع ناگزير مخاطبين فراوان و -
 ؛فرهنگ بومی های دينی وتهديد ارزش -
 ؛های مجازیشبکه سلطه دشمن بر -
 ؛تغييرپذيری سريع نسل جديد -
 ؛نيل به حيات برتر -
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 ؛ايجاد حکومت اسالمی جهانی -
 .برترين پاداش ،برترين خدمت -

های عملی با عد و مسائل مهمی که محصول انطباق تجربهکه قواثانيًا اين
های تبليغ در بستر فضای مجازی سازگاری با بايسته نيزالگوها و قواعد تبليغ و 

 های تبليغ در فضای مجازی در محورهای زير بيان گرديد:عنوان ظرافت با، است
 ؛اتقان و استواری -
 ؛مستند بودن تبليغ -
 ؛زا بودن تبليغشبهه -
 ؛پرستانهانگيختن احساسات وطنعدم بر -
 ؛زدن به اختالفات مذهبیندامن  -
 ؛تکيه بر نقاط مشترک -
 .استفاده از مباحث و استنادات عقلی -

 پیشنهاد ارائه 
 جا که دراز آن و هستندترين اقشار در فضای مجازی قشر جوان مخاطبرپ  

ثير أن تميان تمامی ابزارها بيشتري های ارتباط جمعی ازفضاهای مجازی رسانه
بايد مبلغين تالش نمايند با ايجاد انگيزه برای کاربران و ارائه  ،فرهنگی را دارند

متناسب با عاليق آنان د جوانان با راهبردی يپرورش عقا مطالب در جهت رشد و
حديث در جذب  ای قرآن وبکارگيری نرم افزارهای حرفهچنين ؛ همانجام شود

 مخاطب نيز مؤثر است.



98  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.18 (Muharram 1441. Shahrivar 1398. September 2019) 

 

 منابعفهرست 

یم .1  .قرآن کر
 /http://farsi.khamenei.ir، تارنمای مقام معظم رهبری .2
 .بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستا(. 1392) .بذرافشان، جواد .3

 .1-22 :17شماره .شناسی تربيتیمطالعات روان
ترجمه مسعود کوثری و  .ی سایبرهادرآمدی بر فرهنگ .(1389) بل، ديويد .4

 شناسان.جامعهانتشارات تهران:  .حسين حسنی
 .تمدن اسالمی جایگاه فضای مجازی در فرهنگ و (.1388) ميرزايی،حميدحاجی .5

 .8-13: 117شماره. دانش نشر
 .راهکارهای افزایش سهم قرآن در فضای مجازی(. 1396) محمد گر،خامه .6

 .6-19: 19شماره. آورد نورره
یابی ت (.1393) هقانی، روح اللهد .7  .ثیر فرهنگی فعالیت در فضای مجازیأارز

 .175-214: 13مارهش ای،های منطقهپژوهش
 هايی از قرآن.مرکز نشر فرهنگی درس :قم .تبلیغ قرآن و (.1377) قرائتی، محسن .8
 .های اطالع رسانی انبیاء از نگاه قرآن و حدیثروش(. 1387) تحقيق گروه .9

 بيان جوان. ت : انتشاراقم
 .یمرکز ملی فضای مجاز: ،تهران حقیقت مجازی(. 1395)گروه مؤلفان  .10
 انتشارات :تهران. های فراروی جهان اسالمظرفیت (.1392)زاده، علی مرشدی .11

 .دانشگاه امام صادق
 .نقش آن در تبلیغ اسالمی ریزی ارتباطات وبرنامه (.1393ی )تقنوروزی، محمد .12

 .29-44: 8مارهش .ريتیهای مديپژوهش اسالم و
. آموزش مبلغان .تبلیغ دین اسالم در دنیای نوین(. 1390)وزينی، علی  .13

 .64-75:  148مارهش

http://farsi.khamenei.ir/



