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 چکیده
 خدا، بين رابطه تنظيم و تبيين منظور به و است جاودانه و جهانی ينیآي اسالم، مبين دين

 آن خاتميت از که هايیويژگی تحقق برای دينی چنين است؛ شده نازل جهان و نسانا
 تا ببرد بهره خود گسترش برای هاظرفيت همه از و باشد نيز تبليغی بايد ماهيتاً  برخاسته،

 توجه با .برسد -جا همه در و هميشه برای -هاانسان همه به آن آسمانی پيامدهای و مفاهيم
 راستای در توانمی مدرن ابزار و امکانات نوع هر از امروز، دنيای در يند تبليغ اهميت به

 تبليغ اهميت کهاين چه است؛ مجازی فضای امکانات، اين از يکی که کرد استفاده تبليغ
 از که چرا است؛ مسجد فضای در و منبر رسانه از بيشتر مراتب به مجازی فضای در دين

 به نسبت باال و سريع بازدهی و پايين هزينه آسان، و يعسر دسترسی تبليغ، نوع اين مزايای
 نقش سه دين، نهاد برای اسالمی حکومت در ديگر، طرف از .است تبليغ هایروش ساير

 برای سالم فضای ايجاد که است شده متصور -دين تحقق و تبليغ تحقيق، -اساسی
 امر اين تحقق برای که است علميه هایحوزه وظايف ترينمهم از هانقش اين به پرداختن

 اين ويژه ظرفيت از و کرد حرکت متکثر و متعدد دينی هایرسانه ايجاد سوی به است الزم
 هایسازمان تالش ميان، اين در .برد بهره الهی هایارزش گسترش جهت در ابزارها
 مهم اين اما کرد؛ انکار تواننمی را دانشگاه و حوزه و اسالمی تبليغات سازمان مثل وابسته

 چونهم سطوح همه ميان مناسبی سازیفرهنگ لذا دارد؛ تریگسترده و ويژه توجهات به نياز
 .است الزم دارند، انقالبی و اسالمی دغدغه که کسانی و هادانشگاه علميه، هایحوزه

 تا آيند هم گرد توانندمی اسالم علمای و تقليد عظام مراجع زمينه، اين در رسدمی نظر به
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 هایحوزه در ورزانديشه هایمجموعه تشکيل با و نموده شناسايی را مسير تگو،گف از پس
 در که مطلبی کنند؛ اعالم را خود معنوی و مادی حمايت نهادها ساير و هادانشگاه و علميه

 .شود پرداخته آن ابعاد بررسی به تحليلی و توصيفی رويکرد با شد تالش پژوهش اين

 مجازی فضای دينی، تبليغ دينی، آموزش: واژگان کلیدی

 آشنایی با مفاهیم اصلی پژوهش
 آموزش .1

آموزی قرار دارد و به ليتی است که در خدمت پرورش و کارمنظور از آموزش فعا
شود که با هدف آسان ساختن يادگيری از سوی آموزگار يا معلم هايی گفته میفعاليت

 يابد.به صورت کنش متقابل جريان می شود و بين آموزگار و يک يا چند ياد گيرندهريزی میطرح
ای است ريزی شدهبه معنای هر گونه فعاليت يا تدابير از پيش طرح چنين،هم

 تمامی ،در تعريف ديگر و استگيرندگان که هدف آن آسان کردن يادگيری در ياد
گاهی، مهارت یهايی است که جهت ارتقامساعی و کوشش های سطح دانش و آ

ايجاد رفتار مطلوب در کارکنان يک سازمان جهت  نيزغلی و ای و شفنی و حرفه
 گيرد.های شغلی صورت میآماده کردن آنان برای انجام وظايف و مسئوليت

 آموزش الکترونیکی .2
ای برای طراحی، تدوين، ارائه و ارزشيابی آموزش است که از يادگيری الکترونيکی شيوه

روشی آموزشی که  ؛گيردگيری بهره میه يادانات الکترونيکی برای کمک بها و امکقابليت
های آن ايجاد از زمان پيدايش اينترنت و گسترش اين پديده فناوری و استفاده از قابليت

های کاوشگر و يافته شيوه آموزش از راه دور و برطرف کننده نياز انسانگرديده و تکامل
 وه آموزش اختياری است. که زمان و مکان در اين شيخصوصا اين ؛خواهان ياد گيری است
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آموزش الکترونيک امروزه توجه بسياری از دست اندرکاران آموزش را به خود 
 جلب نموده و از مباحث و مصارف اساسی در اينترنت است.

 دین .3
در لغت به معنای راه و روش تعبير شده  ،شوددين که به آن آيين و کيش نيز گفته می

 ،دکناه و روشی که انسان برای زندگی خود اختيار میتوان آن را به رکه بر اين اساس می
 .تعبير نمود

 کوشدای از باورهاست که میبينی و مجموعهيک جهان دين در اصطالح،
 ؛شودها که در طول زندگی بشر برای او مطرح میتوضيحی برای يک رشته از پرسش

ها و احتمالی چيزو جانداران و کيفيت آغاز و پايان  مانند چگونگی پديد آمدن اشيا
 چگونگی زيستن ارائه دهد.

که در لغت به معنای اطاعت و جزا آمده است ای عربی دين واژهاز طرف ديگر، 
ای برای جهان و انسان و دستورات عملی و اصطالحًا به معنای اعتقاد به آفريننده

و  ای نيستندکسانی که مطلقا معتقد به آفريننده است؛ لذامتناسب با اين عقايد 
معلول فعل و انفعاالت مادی و  های جهان را تصادفی و يا صرفاً پيدايش پديده

ای برای اما کسانی که معتقد به آفريننده ؛شوندناميده می دينبی ،دانندطبيعی می
 ،هر چند عقايد و مراسم دينی ايشان توأم با انحرافات و خرافات باشد ،جهان هستند

ها، به حق و اديان موجود در ميان انسان ،اساس اين و بر شوندشمرده می بادين
ست از آيينی که دارای عقايد درست و ا شوند و دين حق عبارتباطل تقسيم می

کيد قرار دهد که از ضمانت کافی  و مطابق با واقع بوده رفتارهايی را مورد توصيه و تأ
 ی صحت و اعتبار برخوردار باشند.برا

را به معنای مکتب و گاهی نيز به معنای گاهی دين  وران مسلمان،هنديشا
 .انددينداری تعريف کرده



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

 

واژه دين در فرهنگ لغات، مترادف با کلماتی چون حکم و قضا، به طور کلی، 
های در کاربرد و گی و غير آن آمده استرسم و عادت، شريعت و مذهب، همبست

اعت و بندگی، ه معانی زيادی از جمله جزاء، حساب، قانون، شريعت، طبقرآنی نيز 
 پرستی آمده است.اسالم، روش و رويه، توحيد و خدا تسليم و انقياد،

 فضای مجازی .4
شود، فضايی است که فضای سايبر که در ايران از آن به فضای مجازی تعبير می

 دهد. ارتباطات کامپيوتری در آن رخ می
در  تخيلی شد و شاغالن -وارد ادبيات علمیميالدی  1980اين واژه در دهه 

 1990در دهه  کهتا اينبه سرعت آن را به کار بردند  ،زمينه کامپيوتر و عالقمندان
در  رايج شد. در اين دوره، استفاده از اينترنت، شبکه و مخابرات ديجيتالميالدی 

های ها و پديدهتوانست بسياری از ايدهمیحال رشد بود و لفظ فضای مجازی 
 ظهور را نمايندگی کند.نو

ر فضای سايبر، سايبرنتيک است که از يونانی باستان به معنای فرماندار لفظ ماد
اش در مخابرات برای کار پيشگامانه 1ای که نوربرت وينريا راننده مشتق شده، واژه

 الکترونيک و علم کنترل به کار برد.
توان برای توصيف تمام انواع منابع اطالعاتی موجود شده فضای مجازی را می

نوع متفاوتی از واقعيت مجازی و ؛ اين فضا، ای به کار بردهای رايانهکهاز طريق شب
شود که با اندکی پيوند تأمين میای همهای رايانهديجيتالی است که توسط شبکه

 توان آن را مترادف با شبکه جهانی اينترنت دانست.مسامحه می
شود و نخستين می در مقايسه با مفهوم مکان توصيف و تعريف -معموالً  -مفهوم فضا

  وجه تمايزی که در جريان مقايسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتزاع اين دو مفهوم است.

                                                           
1. Norbert Wiener 
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فضای مجازی، به عنوان فضای دومی از زندگی واقعی است که مانند فضای 
گونه که در فضای واقعی از عوامل واقعی نيازمند فرهنگ است. اين فرهنگ، همان

ع، وضعيت اقتصادی و معيشتی، سطح تحصيالت و... متعددی مانند عرف، شر
شود، در فضای مجازی نيز از همين عوامل تأثير پذيرفته و بر همين عوامل ناشی می

گذارد. منظور از فرهنگ فضای مجازی، فرهنگی است که از سوی نيز تأثير می
های جدی فضای مجازی مانند شود و نه بخشهای اجتماعی تحميل میشبکه

 های خبری.سايت
زمان صنعت و ارتباطات و در امتداد آن اينترنت به عنوان شبکه با گسترش هم

 توانفضای جديدی در عرصه زندگی به وجود آمد که می ،ارتباطی و اطالعاتی جهانی
 از آن ياد کرد. چون فضای دوم و فضای مجازیبا عناوينی هم

ای از يکی يا محيط شبکهدر تمام تعاريف فضای مجازی، اين فضا محيط الکترون
های سمعی و بصری سعی دارد تا اشياء و که با استفاده از جلوه شودکامپيوترها دانسته می

شود که فاقد ماديت اما ادعا می ؛سازی کندبعدی جهان واقعی را مشابههای سهواقعيت
 است.زمانی مکانی و بیشود که از خصوصيات بارز اين فضا بی. گفته میاستفيزيکی 

واژه سايبر از ريشه يونانی لغت کنترل گرفته شده و به طور ترکيبی در واژه 
های کنترلی سايبرنتيک به کار رفته است. مفهوم سايبرنتيک داللت بر سيستم

های به هم پيوسته، تکنولوژی جديد و واقعيت مصنوعی با های رايانهتکنولوژیابر
  راهبردهای دستيابی و کنترل سيستمی دارد.

 تبیین مسئله پژوهش
بايد به آن  های نوينتبليغ دين در رسانهپردازی ترين مسائلی که در نظريهاز مهم

های دين و قلمرو دين برای تبليغ مفاهيم توجه شود، شناخت محدوده و ظرفيت
 های نو است.های رسانهخود و آشنايی با ظرفيت



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

 

ايب با هم متفاوتند و هر ها و معهای مکتوب، صوتی و تصويری در مزيترسانه
 ؛ند و در حمل مفاهيم يکسان نيستندای دارها، ماهيت و جنس ويژهکدام از آن

دين نسبت به چگونگی تبليغ خود نظر دارد و اجازه استفاده از هر نوع  عالوه بر اين،
درباره قلمرو تبليغ چنين ؛ همدهدای را برای گسترش خود نمیابزار، قالب و شيوه

 خود، نظر خاص دارد.مفاهيم 
 توانتر می، راحتدانستدينی  جديدينی را به يک معنا همان مبلغ اگر رسانه د 

ارتباط جمعی دارند، به دست  هایهای آن را متناسب با اقتضائاتی که رسانهشاخصه
 گفت توانگاه میآن دانست،اگر هدف از دين را هدايت انسان به سوی خدا  د وآور

به کار  یهاشيوه و هاها، ابزارها، قالبای است که محتوا، پيامنهرسانه دينی، رسا
ای تنظيم و به کار های آن مقبول و مشروع بوده و بايد به گونهدر برنامهشده گرفته 

گرفته شوند که تأمين کننده آن هدف غايی باشند و هر چه سبب غفلت و دوری از 
 پيام به شمار رود.  به عنوان پارازيت و مانع ،آن هدف نهايی باشد

فعاليت در رسانه دينی، نقش کارگزاران و کسانی که در مراحل مختلف توليد پيام 
 ند.نو نبايد از نظر دور بما داشتهگذاری موضوعيت کنند، در خروجی و تأثيرمی

 ضرورت تبلیغ از دو منظر عقل و دین
 عقل تبلیغ از منظر -

های دينی سعادت و هدايت انسان را به شبا تبليغ دين و ارز انبياء و اوليای الهی
 کند که اين جايگاه رفيع انبيای الهیدر عصر خاتميت اقتضا می؛ اندارمغان آورده

آثار اين  ،در غير اين صورت ؛حفظ و در جهت تبليغ دين و دعوت مردم اقدام شود
 بندد.حرکت عظيم الهی از ميان مردم رخت می
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 فرمايد:بليغات میدر خصوص اهميت ت امام خمينی
شود گفت در دنيا در رأس همه مسأله تبليغات يک امر مهمی است که می

چيزی که  ينباالتر است و دنيا بر دوش تبليغات است. امور قرار گرفته
جا به ثمر رساند و در خارج صادر کند، تواند اين انقالب را در اينمی

 (41و44: 14ج ،1371امام خمينی، ) تبليغات است.

 دین بلیغ از منظرت -
رسانی و تبليغ اگر رسالت يک مکتب محدوده خاصی را در بر گيرد، شعاع پيام

جا که رسالت مکتب اسالم جهانی و جاويد اما از آن ؛آن نيز محدود خواهد بود
امر تبليغ از  ،در دين اسالماست؛ لذا رسانی آن نيز نامحدود ، گستره پياماست

در  ترين وظيفه انبياءای که اساسیبه گونه ؛استجايگاه وااليی برخوردار 
 ؛104 ،آل عمران؛ 60و159ر. ک: بقره، ) ، تبليغ دانسته شده است.کريم قرآن
به  (122، تو
َسن   َوَمن  »طبرسی در ذيل آيه   ح 

َ
ًِل  أ ن   َقو  هِ  ِإَلی َدَعا ِمَمّ  َصاِلًحا َوَعِمَل  الَلّ

ِني َوَقاَل  ِلِمیَن  ِمَن  ِإَنّ س  م    :نويسد( می33 ،تفصل) 1«ال 
؛ دعا إلی الدين من أعظم الطاعات والواجباتفی هذه اآليه دالله علی أن الو

که دعوت به سوی دين از ( اين آيه داللت دارد بر اين59: 22ج، 1352، طبرسی)
 .استترين عبادات و واجبات بزرگ

 
 

                                                           
 در جهان از آن کس که خلق را به سوی خدا خواند و نيکوکار گرديد و گفت که من از تسليم شوندگان. 1

 کدام کس بهتر و نيکو گفتارتر است؟ ،خدايم
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 اهمیت عمومی تبلیغ
و مبانی خود، نياز به تبليغ  هر مکتب و مذهبی برای شناساندن و پاسداری از اصول

گاهی آنان ،چنين برای حفظ پيروان خوددارد؛ هم و جذب  تقويت بنيه معنوی و آ
ها و ن، پاسخگويی به شبهات و اشکاالت، جلوگيری از انحرافات و بدعتديگرا

 حضور در صحنه جهانی و بين المللی، احتياج به اهرم تبليغ دارد.
 دانسته شودشود که گاه برجسته می، آنمعاصرای تبليغ دين اسالم در دنياهميت 

 اندازم نوين اسالمی در جهان است و چشمراهبرد اصلی اين دين آسمانی، ايجاد نظ
 نهايی آن، تشکيل حکومت اسالمی در عرصه جهانی است.

 فرمايد:هاست؛ خداوند میتبليغ و دعوت، زنده کردن انسان
َها یا» ی ّ

َ
ذیَن  أ وا اَلّ هِ  یبوااسَتج آَمن  سوِل  ِلَلّ م ِإذا َوِللَرّ م ِلما َدعاک  حییک  ؛ ...«ی 

ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت ( ای کسانی که ايمان آورده24، )انفال
 خواند که مايه حياتتان است.هنگامی که شما را به سوی چيزی میکنيد، 

ر دعوت اسالم، دعوت به سوی حيات و زندگی دفرمايد با صراحت میآيه اين 
ترين تعبيری است که درباره اسالم ترين و جامعهاست؛ اين تعبير، کوتاهتمام زمينه

 ين حق آمده است.يو آ
هدايت ، گرددها به سوی حيات برتر میتبليغ دين اسالم، موجب هدايت انسان

 ت:ها اسيک انسان به منزله احيای او است و احيای يک انسان به مثابه احيای همه انسان
یاها َوَمن  » یَ  أنَّماَفکَ  أح  اَس  اأح  ( و هر کس 32، )مائده؛ «میعاً َج  النَّ

گويی همه مردم را زنده انسانی را از مرگ رهايی بخشد، چنان است که 
 کرده است.

ای را از تواند جامعهيک انسان زنده شده به حيات قرآنی و معنوی میبنابراين، 
 ظلمت گمراهی به سوی روشنايی راهنمايی کند.
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 فرمايد:در قرآن مجيد می -چنينهم -داوند متعالخ
َسن   َوَمن  » ح 

َ
ًِل  أ ن   َقو  هِ  ِإَلی َدعا ِمَمّ ِني َوقاَل  صاِلحاً  َوَعِمَل  الَلّ  ِمَن  ِإَنّ

ِلِمیَن  س  م  از آن کس که  ( گفتار چه کسانی بهتر است33 ،)فصلت ؛«ال 
از  دهد و گفت: منکند و عمل صالح انجام میدعوت به سوی خدا می

 مسلمين هستم. 

 سازد.خداوند با اين پرسش، ارزش و جايگاه برتر تبليغ و مبلغ را آشکار می
های الهی، هيچ نعمتی برتر از نعمت هدايت نيست و هيچ در ميان نعمت

؛ به همين دليل پاداش اين کار، نيستها خدمتی برتر از اعطای اين نعمت به انسان
 هاست.برترين پاداش

 فرمايند:میدر تعابيری  رسول اکرم 
چه ای علی! اگر خداوند به دستان تو انسانی را هدايت کند، از آن -

 تابد، برای تو بهتر است. خورشيد بر آن می
چون آيد که کارهای نيک او بسان ابر متراکم يا همروز قيامت، کسی می -

چگونه اين حسنات  !گويد: پروردگاراهای استوار است؛ اين فرد میکوه
فرمايد: اين ام؟ خداوند میها را انجام ندادهکه من آنن است، حال آنم

 شد.همان دانش تو است که به مردم آموختی و پس از تو به آن عمل می
وچک و بزرگی در زمين و تمام موجودات زمين و ماهيان دريا و هر ک -

 کنند.ها، طلب آمرزش میبرای تعليم دهنده خوبی آسمان خدا
گرداند آن کس را که سخنم را بشنود و بفهمد و حفظ کند و خداوند شاد  -

 به کسی که آن را نشنيده برساند.



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

 

خداوند  و حرا رفتبه تنهايی به صزمانی  نبی نقل شده که داوودچنين هم
 به او وحی کرد:

 بينم؟ای داوود! چرا تو را تنها می
ان من و، مياشتياق من به ديدار تو زياد شده و خلق ت !: خداياعرضه داشت

 و تو فاصله انداخته است.
نزد من پای را فرمود: به سوی مردم بازگرد که اگر بنده گريزخداوند 

 به زيبايی ثبت خواهم کرد. بياوری، نام تو را در لوح

یم تبلیغ در قرآن  کر
 از پيغمبران خدا استعمال شده است. در قرآنای است که در قرآن مجيد زياد تبليغ کلمه
البته اين امر منحصر به پيغمبران  ؛مبلغان رساالت الهی ياد شده است به عنوان

 .شودرا نيز شامل میها غير آن و نيست
 کند:قرآن از زبان پيغمبران نقل می به عنوان مثال؛

ِم  یا» م   َلَقد   َقو  ک  ت  َلغ  ب 
َ
ي ِرساَلةَ  أ ِبّ ت   َر م   َوَنَصح  وَن  ِل َولِکن   َلک  ِحب ّ  ت 

اِصحیَن  به راستی من پيام پروردگارم را  !( ای قوم من79 ،اعراف) ؛«الَنّ
شما خير خواهان را دوست ، اما شما رساندم و شما را نصيحت کردم به

 داريد.نمی

 اسالم و تبلیغ دین
دين مبين اسالم، آيينی جهانی و جاودانه است و آمده تا رابطه بين خدا، انسان و 

 است که هايی از خاتميترای تحقق ويژگیچنين دينی ب؛ تبيين و تنظيم کند جهان را
ها برای گسترش خود بهره ببرد تا ماهيتًا بايد تبليغی نيز باشد و از همه ظرفيت

ها برای هميشه و در همه جا برسد و های آسمانی آن به همه انسانمفاهيم و پيام
 اتمام حجت محقق گردد.
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جايی و د همگانی، همهتوانرابطه تبليغ با امر به معروف و نهی از منکر می
 هميشگی بودن اين فرضيه الهی را از بعد فردی و حکومتی ثابت کند.

ترين موضوعاتی است تناسب تبليغ با پيام و موقعيت زمانی و مکانی آن، از مهم
جهت است که معجزات از اين ؛ که بايد همواره مورد توجه مبلغان دينی قرار گيرد

موقعيت زمانی و مکانی و با ناسب تداشته و منيز با هم تفاوت  انبيای الهی
 مخاطب ايشان بوده است.

کند که در مقابل دشمنان، خود را از هر جهت قرآن کريم مبلغ را مأمور می
ل شود که موجب توانمند کند و در سايه اين دستور بايد به آن درجه از توانمندی نائ

 ارهاب دشمنان شود.
 که:د اينشوجا مطرح میهايی که اينپرسش

 ؟ور توانمندی هر ملت و فرهنگ چيستمنظ -
 ؟شمن چه تغييراتی پيدا کرده استجبهه د -
 ؟ی، ابزارها و شيوه مبارزه چيستدر جهاد فرهنگ -
که موجب  رسانيدای از توانمندی تبليغی چگونه بايد خود را به درجه -

 ؟ددشمنان فرهنگ اسالم ناب شو ارهاب
ترين مصاديق توانمندی دشمن در ز مهميکی ابه عنوان ها آيا قدرت رسانه -

 ؟رودبه شمار میجبهه فرهنگی 

نيز  ايشانگويای اين حقيقت است که  و ائمه اطهار مسيره پيامبر اعظ
های ها و شيوههای الهی از تمام ابزارها، قالباسالم و تعميم ارزشدين برای ترويج 

ارتباطات گفتاری،  تبليغی در چارچوب دستورات شرع مقدس بهره گرفته و از
 اند.استفاده کرده -به خوبی -نوشتاری و حتی ديداری
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های دشمن، اسالم برای توانمند کردن جامعه اسالمی در مقابل توطئهدين 
سازی آثار گيری شگردهای آنان جهت خنثیتوراتی مبنی بر شناخت دشمن و ياددس

 داند.میمخرب فرهنگی داده و تعليم و تعلم برخی از فنون را الزم 
را در تبليغ معارف قرآن  همگانتحقق حکومت دينی در ايران اسالمی نيز وظيفه 

کند و حکومت اسالمی می مضاعفها و ترويج داخلی و خارجی آن و عترت
نيز که خود برآيند نهاد دينی است، بايد اين رسالت بزرگ حکومتی را به نحو احسن 

 انجام دهد.
و حوزه علميه و رسالت آن در عصر غيبت برای  قمشهر جايگاه در اين ميان، 

فراگير کردن معارف اسالمی از موضوعاتی است که در روايات متعددی آمده و 
ر اين روايات، قم و اهل آن، کند. دچندان میای مبلغان را دووظيفه تبليغ رسانه

ف دار اتمام حجتند و وظيفه دارند علوم و معارو عهده بودهمقام حجت خدا قائم
که سخن حق به او الهی را به سراسر عالم برسانند تا کسی باقی نماند، مگر آن

 رسيده باشد.

 علم تبلیغ و ارتباطات
های ارتباطات به شمار آورد که در جهان مجموعهتوان از زيرعلم تبليغات را می

 تر يافته است.تر و پيچيدهپيچيده کنونی معنايی فنی
 ن معاصر چهار مشخصه عمده دارد:تبليغات در جهابه طور کلی، 

 ؛سرعت .1
 ؛مداومت انتشار .2
 ؛فراگير بودن .3
 ی.های متنوع تبليغاتها و قالبها، فرمفراهم آمدن شکل .4
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بوده سخت افزاری ارتباطاتی  فناوریپيشرفت  سبببه  هاهر چند اين مشخصه
ود های فرهنگ غربی در امان نمانده و رسالت خاز آسيب نيزعلوم تبليغی  است؛ اما

 د.دهرا در رشد و تربيت انسانی به خوبی انجام نمی
ترين وظايف يک نظام اسالمی توليد ترين و مهميکی از مشکل رسدبه نظر می

بتواند جوابگوی احتياجات  است تا جايی کهدانش ارتباطات کارآمد اسالمی 
 .گيردمعاصر قرار 

 : است زيربهترين روش تبليغ وابسته به سه متغير از طرف ديگر، 
 ؛نوع پيام .1
 ؛مخاطب .2
   .مکان و زمان .3

توان با هر ابزاری تبليغ ای را نمیتبليغ يعنی هر نوع انديشهدر يک معنای عام، 
 .طلبدها ابزار خاص خود را میبلکه برخی پيام ؛کرد

 -به راحتی -کاریتبليغات تجاری يا سياسی از راه خطاطی يا کنده ؛به طور مثال
؛ البته يقی و تئاتر قابل انتقال نيستندهای فلسفی با موسانديشه يا شوند ومنتقل نمی

اب ابزار و شيوه انتخنيز در زبان  و نوع مخاطب از لحاظ سن، تحصيالت، جنس
 تبليغ مؤثر است.

توان از کتاب و نشريه نمی ،برای آموزش مسائل دينی به کودکان ؛به عنوان نمونه
تبليغاتی موفق بايد با در نظر گرفتن پس يک مبلغ خوب با يک نظام  ؛سود جست

 ترين روش و ابزار را انتخاب کند.، بهترين و کارآمدمورد اشارهسه متغير 

 اسالم آموزش دین
 ناپذير است. اهميت علم در اسالماسالم انکاردين م و تعليم و تعلم در اهميت عل

 :فرمايدها دانسته و میآن را مغروض وجدانکريم قرآن  جاست کهتا آن
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ل  » َتِوي َهل   ق  ِذیَن  َیس  وَن  اَلّ َلم  ِذیَن  َیع  وَن  َِل  َواَلّ َلم      ( 9 ،)زمر ؛«َیع 
 يکسانند؟  ،داننددانند با کسانی که نمیکسانی که می آيا

 فرمايد:چنين قرآن کريم عالمان را بر غير عالمان برتری داده و میهم
َفِع » ه   َیر  ِذیَن  الَلّ وا اَلّ م   آَمن  ک  ِذیَن َو  ِمن  وا اَلّ وت 

 
َم  أ ِعل   (11 ،)مجادله ؛«َدَرَجاٍت  ال 

اند و کسانی را که علم به آنان خداوند کسانی از شما را که ايمان آورده
 درجات بزرگی می بخشد. ،داده شده

و جهل را سرچشمه همه  يز علم را سرچشمه همه کارهای نيکن مپيامبر اکر
های نيک و بد را اصل همه کار علم و جهل و حضرت علی هکارهای بد ناميد

 دانسته است.
 فرمايد:دانسته و می قرآن کريم، آموزش را يکی از اهداف بعثت پيامبران

ه   َمنَّ  َلَقد  » ِمِنیَن  َعَلی اللَّ ؤ  م  وًِل  ِفیِهم   َبَعَث  ِإذ   ال  ِسِهم   ِمن   َرس  ف  ن 
َ
و أ ل   َیت 

ِهم   یِهم   آَیاِتهِ  َعَلی  َزکِّ م   َوی  ه  م  َعلِّ ِکَتاَب  َوی  َمةَ  ال  ِحک  ل   ِمن   َکان وا َوِإن   َوال   َقب 
ِبیٍن  َضاَلٍل  َلِفي  گذاشت تمن ايمان اهل بر خدا( 164؛ )آل عمران، «م 

 را او آيات هاآن بر که برانگيخت آنان ميان در خودشان از رسولی که
 حقايق و کتاب علم هاآن به و گرداندمی پاک را آنان و کندمی تالوت

 .بودند آشکار گمراهی در آن از پيش همانا و آموزدمی حکمت

وارد مسجد شد و با دو گروه روبرو گرديد، گروه اول به  مروزی پيامبر اسال
از، دعا و عبادت خدا تعليم و تعلم و بحث و مذاکره علمی و گروه دوم به نم

م و ولی من برای تعلي ؛هر دو گروه بر خير و ثوابند حضرت فرمود: ؛مشغول بودند
و در جمع کسانی که به بحث و مذاکره علمی مشغول  امآموزش فرستاده شده

 بودند نشست.
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 ارزش آموزش دینی
ولی ارزش همه علوم  ؛اسالم، آموزش هر علمی که مفيد باشد، ارزشمند استدين در 

يکسان نيست. ارزش علم دين با ساير علوم قابل مقايسه نيست. آموزش احکام و 
مه و شرط الزم رهايی انسان از آتش جهنم و رسيدن به سعادت معارف دينی، مقد

؛ به آن ارزش فراوان داده شده استنيز  ابدی است؛ از اين رو در سيره معصومان
 شود.دهنده میتصحيح و تقويت دانش در ذهن آموزشآموزش دادن، موجب لذا 

 فرمايد:در وصيت خود به کميل بن زياد، می حضرت علی
در حالی که علم  ؛شودرود و تمام میه و خرج کردن از بين میال با هزينم

ها و شود و ناخالصیبا انفاق و آموختن به ديگری، پاک و تصفيه می
 (163: 1363ابن شعبه حرانی، شود. )اشتباهات آن برطرف می

 شود.ش، افزون بر تقويت و پاکسازی علم موجب تزکيه و تقويت عقل نيز میآموز
 فرمايد:می حضرت علی

تميمی آمدی، )ترين چيز بر تزکيه عقل، آموزش دادن است. ياری کننده
 (3246، حديث1410

 مؤثرترين عامل ،تزکيه به معنای پاکيزگی و افزايش است و سپس آموزشبنابراين، 
آموزش در روايات، نوعی چنين ؛ هميه و پاکيزگی يا افزايش عقل استدر تصف

 .رودبه شمار می هابلکه برترين صدقه و صدقه

 آموزش مجازی دین
مرکز  يکی فقه،آموزش مجازی معارف قرآن(، ويکی شيعه، و) های متنوعی مانند طينتسايت

آموزش مجازی علوم اسالمی ياسين، پورتال علم دين، مرکز آموزش مجازی دانشگاهيان و 
 ليت هستند.های علميه مجازی و... در زمينه آموزش دين در حال فعاها و حوزهدانشگاه
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جويی در هزينه، امکان ارائه صرفه ؛ از جملهآموزش مجازی مزايای زيادی دارد 
يادگيری فردی و منعطف، مديريت بهينه زمان و عدم وابستگی به مکان، دوستی با 

ها جذب بخش خاموشی از فراگيران که به داليل تر از اينمحيط زيست و مهم
 حضوری ندارند.های به حضور در کالس تمايل یمختلف

چنان که هم ؛شودها محدود نمیمزايای آموزش الکترونيکی به اينالبته 
های آنالين دنيا نشان آمارهای به دست آمده از تحليل برترين و مشهورترين آموزش

ها درصد آن 5کنند و تنها درصد فراگيران يک دوره را شروع می 50تنها که دهد می
 رسانند.ن میدوره را با موفقيت به پايا

هايی که آموزش الکترونيکی ها و جذابيتدر کنار تمام پيشران بر اين اساس،
دارد که باعث دلسردی و عدم تمايل  نيزآورد، موانعی هم برای فراگير به ارمغان می

شود و يا تأثير مورد انتظار را در ياد گيری او های الکترونيکی میاو به استفاده از دوره
کافی، عدم دسترسی به تجهيزات و  فناورانهعدم وجود دانش و مهارت ه ک گذاردنمی

های تر از همه ترغيب کنندهامکانات، عدم وجود تعامل کافی و چهره به چهره و مهم
 کمتر نسبت به آموزش حضوری، برخی از اين موانع هستند.

برای ارائه آموزش الکترونيکی با موانع و  نيزها در سوی ديگر، سازمان
شود در پيوند آموزش سازمانی خود با می موجبکه  مواجه هستندهايی محدوديت

عدم وجود منابع انسانی و تجهيزات که  شوند حيرتتعلل کنند و دچار  فناوری
کافی، مقاومت مديران و کارکنان برای ورود به اين حوزه و نبود امکان پيگيری 

ها برای استفاده از يش روی سازمانترين موانع پآموزشی و معيارهای ارزيابی از مهم
 است. -الکترونيکی -آموزش مجازی

گيری يل فقدان ارتباط رو در رو و الگوبه دل -در محيط مجازی -به طور کلی
دانشجوی مجازی با  ؛چندان فراهم نيست از استاد و ديگران، زمينه تربيت دانشجو

ک اخالقی و تربيتی او های روزمره استاد و الگوگيری از سبامکان مشاهده واکنش
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ها بر حفظيات و عدم توجه به يادگيری سطوح باالتر، تمرکز آموزش ،شودمواجه نمی
آموزش مجازی موجب  کند؛ در عين حال،میامکان پرورش خالقيت را تضعيف 

چنان روابط با دانشگاه و هم شود، امامیروابط ميان استاد و دانشجو  آزاد شدن
 ( 1393، کياندر سطحی حداقل نگاه داشته است. ) روابط ميان استادان را

 مزایای آموزش مجازی )الکترونیکی(
محور بوده و نقش استاد به عنوان راهنما و تسهيل کننده است. دانشجو .1

محوريت دانشجو و اتکا به خود در امر يادگيری دارای فوايد بسياری است 
 به آن است.نزديک شدن  -هدف -های آموزشیکه در رويکرد جديد نظام

 های سنی و در همه جا و همه وقت در دسترس است.برای تمامی گروه .2
يادگيرندگان، معلمان، متخصصان و حتی  ؛يادگيری مشارکتی است .3

ها در کنار هم دارای وجود همه گروه ، چونآوردصنعتگران را گرد هم می
 مزايای فراوانی است.

حداقل به  ؛زينه استيادگيری سريع، زنده و پويا و در عين حال کم ه .4
درصد به سرعت يادگيری اضافه خواهد شد و نيز کاهش  50ميزان 

 را به دنبال خواهد داشت. درصد 60تا  40ها در حدود چشمگير هزينه
يعنی امکان استفاده از همه منابع و ابزارهای آموزشی و يادگيری  ؛جامع .5

 سازی را داراست.های مجازی و شبيهمثل کالس
دهد و عدالت در وزشی برابر را در اختيار همگان قرار میهای آمفرصت .6

 شود.نظام آموزشی محقق می
ها از جمله مديريت، ثبت نام، دريافت شهريه آموزش و فعاليتتمامی  .7

 شود.نظارت و اعطای گواهينامه بر روی شبکه اينترنت انجام می
 شوند.های مختلف قرار دارند، تهيه میتوسط استادانی که در محل دروس .8
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 توان به راحتی بيش از يک رشته و تخصص را فرا گرفت.می .9
 نيازی به تلف شدن وقت در اثر رفت و آمد و حضور در کالس نيست. .10
 ؛شودمورد، نه تنها از هزينه کل آموزش کاسته میبا حذف ترددهای بی .11

 کند.بلکه به کاهش ترافيک و آلودگی هوا کمک می
وانايی يا تواند نسبت به ظرفيت و تدر آموزش الکترونيکی هر کس می .12

مطالب مورد  -به بهترين نحو -مدتمدت يا کوتاهنيروی خود در بلند
 انتظار را فرا گيرد.

در آموزش سنتی چون مبنای کار با آموزش دادن همراه بوده است، در  .13
نتيجه آموزش به صورت اجبار، تنبيه و با زور همراه بوده و در نتيجه افت 

 ؛رغبتی در دانش آموز را به همراه داشته استايجاد بیتحصيلی و حتی 
اما در آموزش مجازی چون خود فرد خواسته که ياد بگيرد، آموزش همراه 

 با بازدهی بااليی است.

 :است؛ از جملههای فراوانی ساختآموزش الکترونيکی مستلزم زيراز طرف ديگر، 
م سطوح جامعه های فناوری اطالعات و ارتباطات در تماتوسعه مهارت .1

 برای عموم مردم.
 های آموزشی در زمينه فناوری اطالعات.ترغيب و ترويج پژوهش .2
 گسترش کمی و کيفی در توليد نرم افزارهای آموزشی. .3
 ها به رايانه و دسترسی به شبکه جهانی.تجهيز مدارس و دانشگاه .4
 های اطالعات و ارتباطات.توسعه مراکز آموزش مهارت .5
 شبکه اينترنت در کشور. هایتقويت زيرساخت .6
 گسترش سطح دسترسی عموم به رايانه و شبکه جهانی. .7
 توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات در امور روزمره. .8
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 اهمیت آموزش الکترونیکی
ارتباطات و توسعه  شبکه جهانی اينترنت،  فناوریدر خالل دو دهه اخير، پيشرفت 

 که را ايجاد کرده است -الکترونيکیآموزش  -فناوری يک روش آموزشی مبتنی بر
های ها و چالشهای مختلف آموزش در سراسر جهان را با فرصتاين تحول، جنبه

 جديد مواجه نموده است.
جا که رسالت اصلی دانشگاه، ارائه آموزش مطالب به فراگيران است و از از آن

نحوه ارائه  های آموزش الکترونيکی قصد ايجاد تغيير و تحول درطرف ديگر شيوه
آموزش را دارند، بررسی ابعاد مختلف اين تغيير و تحول با توجه به گستردگی اين 

 ابعاد از اهميت بسزايی برخوردار است.
اين  که ال پشت سر گذاشتن تحول عميقی استجامعه بشری در حدر مجموع، 

وم کار بلکه مفاهيم بنيادی از مفه ؛شوددر فناوری و ابزار خالصه نمی -تنها -تحول
 .اندشدهتا مفهوم آموزش دستخوش تحوالت اساسی 

 کردهاينترنت دارای اين قابليت است که به گوشه و کنار کشور نفوذ در اين ميان، 
تلفيق اين  تلقی شود کهو وسيله مناسبی برای انتقال آموزش کيفی و مقرون به صرفه 

تواند مپيوتر، میآموزش به کمک کا هاینظامای بودن خصيصه با خصيصه محاوره
 کند. ايفاهای وسيعی از جامعه نقش بسزايی در انتقال آموزش به گروه

 کهاست  یيکی از موضوعات مهم فناوری،شناخت ابعاد مختلف فرهنگ اين 
های مختلف ارتباطی، آثار ها، نظريهضرورت دارد فلسفه، ماهيت، ظرفيت

رسانی دينی به طی آن را برای پيامعناصر ارتبا و گيریهای بکارفرهنگی، لوازم و شيوه
گاهی و  نمودروشن  تا بتوان نسبت خود را با اين پديده نو شناختخوبی  و با آ

های اسالمی و مجاهدت در های آن در مسير تبليغ ارزشکمترين آسيب، از ظرفيت
 .کردهای دشمنان به بهترين وجه ممکن استفاده مقابل توطئه
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ای، ارتباط و جذب مخاطب است. تعدد و تکثر رسانهفلسفه وجودی هر به طور کلی 
تصاعدی وسايل ارتباط جمعی، محدوديت زمان و توان مخاطبان از طرفی و آثار مخرب انفجار 

را در عرصه رقابتی  کاربراز طرف ديگر،  ويج افکار سکوالری در سطوح مختلفاطالعات و تر
های الهی، بايه به مجاهدت رزشجدی قرار داده است که ضمن جديت در تبليغ و گسترش ا

 .نمودها مقابله و شگردهای تبليغی دشمن را شناسايی و با آن پرداختدر اين جهاد فرهنگی 
يی جايگاه ويژه آن در سپهر با توجه به موقعيت رسانه ملی در ايران، شناسا

های اسالمی در داخل و ای جهان برای تبيين اهداف انقالب و ترويج ارزشرسانه
زيرا وضعيت صدا و سيمای  ؛برخوردار است ایج از کشور از اهميت ويژهخار

 ويژه و منحصر به فرد است.، می ايران در دنيا از جهات مختلفجمهوری اسال
حوزه علميه بايد به عنوان متوليان نهاد دينی در کشور، تکليف خود را از طرفی 

معارف اسالمی و مقابله با تواند و بايد در خدمت ترويج با اين ظرفيت ويژه که می
 روشن کند. ،های گمراه کننده دشمنان قرار گيردپيام

 های مدرن و تبلیغات دینیرسانه
 :های اساسی پس انقالب دينی در ايران اين بوده است کهيکی از پرسش

و  دادهای مدرن غربی را در خدمت تبليغات دينی قرار چگونه رسانه -
 کرد؟غرب حرکت ای های رسانهتوانمندیهمپای 

ای از جوانان انقالبی سعی کردند مفاهيم دينی را از طريق در همان دوران عده
در اين کار توفيق  اما ؛زيونی به توده مردم انتقال دهنديهای تلوسينما يا برخی سريال

سازان شايع شد فيلمدر بين اين گروه از  انگارهاين  به تدريجچندانی حاصل نشد و 
از برخی  الزم استبرای ايجاد جاذبه  رسانی  دينی ندارد وتوان پيام که رسانه مدرن

که  کرداستفاده  های مجازی وجود زن و...چون خشونت، عشقعوامل غير دينی هم
 دين در حاشيه قرار گرفت.، با چنين روشی
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استفاده مطلوب دينی از کتاب، مطبوعات، راديو و اينترنت مشروط در عين حال 
ها کارکرد تبليغی دين نه تنها خنثی خواهد است که بدون رعايت آن ضابطهبه سه 

رعايت اخالق و تعهد، خارج کردن رسانه از ؛ از جمله دشوبلکه ضد دينی می ؛شد
 ای.تصاحب اشخاص ثروتمند و اتصال آن به نهادهای دينی و توليد نرم افزار رسانه

بلکه  ؛انه تصويری نيستبه معنای نااميدی از تسلط دين بر رسبيان اين مطلب 
ستفاده ؛ لذا اهاستتر از ساير رسانهتر و پيچيدهکار تبليغ دينی در اين رسانه مشکل

از وسايل جديد ارتباطی نبايد موجب غفلت از نقش و کارکرد وسايل سنتی گردد. 
های تبليغی روش تمامیفايده بودن به معنای بی -الزاماً  -امروزی کردن چهره تبليغ

سالمی ها در جامعه اتمام رسانهچرا که (  223، ص 1374)خندان،  ؛نيستپيشين 
 . که با هم رقابت منفی کنندباشند نه اينبايد مکمل هم 

امر رسانه يکی از تربيت نيروی انسانی متعهد و مجتهد در از طرف ديگر، 
تا ايجاد  ؛ مطلبی کهرا آماده کردی آن هاساختربايد زي که شروط اساسی است

ها را بايد به روش اسالمی ساختاين زير ضعف پابرجا خواهد ماند؛ميشه ه ،ودنش
 (6: 1383موالنا، دی بوده است. )های ما تا به حال تقليروش درآورد،

از اين نيروهای تربيت شده افرادی را به عنوان فيلسوفان و  بنابراين، الزم است
آشنايی دوسويه، هم نسبت به علوم ای به کار گرفت. اين افراد با رسانه راهبردنويسان

 دهند.ها را از لحاظ تئوری به هم پيوند میاسالمی و هم وسايل مدرن ارتباطی، آن
 -مجموع در -حمايت مالی و سياسی مسئولين از رسانه و تلويزيونبا چنين هم

های اما مشکل است و محتاج نيروی عظيم از افکار و انديشه ،چنين کاری ممکن
هم از حيث نرم افزاری و هم سخت افزاری  ،ل است تا با نهضتی عظيمعاشقان عاق

 :ای جديد به تبليغات دينی بگشايددريچه
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ن  »
َ
َس  َوأ َساِن  َلی  ن  ِ

ای برای انسان ( هيچ بهره39)نجم،  ؛«َسَعی َما ِإَِلّ  ِلْل 
 مگر تالش خودش. ،نيست

بی به علت گسترش ارتباطات و سهولت دستيا در جامعه کنونی بشری به
در جوامع گوناگون و در نتيجه مورد  فناوریو پيشرفت سريع  موجودهای انديشه

تبليغ و آموزش  ،در حال توسعه به اصطالحتهاجم فرهنگی قرار گرفتن کشورهای 
 ابزارهای تبليغی تجديد نظر گردد.ها و دينی نيز بايد تحولی ژرف يافته و در شيوه

های ناپاک قرن بيستم هستند ئوها چشمماهواره ها و ويددر وضعيت معاصر، 
اند که نابود کننده، فرهنگ و مبانی دينی را مورد حمله قرار دادهکه به عنوان خطری 

بايد عالوه بر تعليم مفاهيم و تعاليم مذهبی و  جامعه دينیهای تبليغات و آموزش
 برانداز باشد.دينی در پی خنثی کردن آثار شوم اين پديده فرهنگ

جامعيت دين است.  ،ر تبليغ دينی به عنوان اصل و محور مورد نظر استچه دآن
ها همواره پاسخگوی نياز ترين آندين اسالم به عنوان آخرين شريعت الهی و کامل

 بحث خاتميت پيامبر اسالم ،بشر بوده و هست و اگر اين چهره کمال در دين تبيين نشود
 گيرد.مورد شبهه قرار می

فرهنگی همواره بايد دغدغه  -به عنوان مرزبانان فکری مبلغان روحانيت و
های نفوذ دشمنان به انديشه و باورهای دينی جامعه پاسداری از دين را داشته و راه

های ملحدانه و خود را مسدود کرده و حتی از اين مقام باالتر رفته و به سوی انديشه
 در سرزمين وجود آنان بيافشانند. آلود دشمنان اسالم نقب زده و بذر باورهای دينی راشرک

ترين سالح فرهنگ غرب، تفکرات و ها و اينترنت به عنوان مهماکنون ماهواره
پادزهر  کهکنند ضد اسالمی را به جوانان تزريق می یهای غير اسالمی و گاهانديشه

های دينی است؛ نه و قوی با توجه به وجود پيام های جذاب، زيباساختن فيلم آن
 .حرکت کرد فناوریکه برای عقب نيفتادن از ماهواره پا به پای اين ارمغان شوم اين
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گاهی از شبهات مطرح شده و باال بردن سطح بر اين اساس،  مبلغان بايد با آ
گاهی خود در زمينه آثار سوء  ،های گوناگون و استفاده از بيانی شيوا و زيبادانش و آ

 فکری دينی را حفظ کنند. ها را از بين برده و مرزهایاين تبليغ

 رسالت حوزه علمیه برای تبلیغ دین از رسانه ملی
تحقيق،  سه نقش اساسی -حوزه علميه -در حکومت اسالمی برای نهاد دين ما

ايجاد فضای سالم برای پرداختن  ؛ عالوه بر آنتعريف شده استتبليغ و تحقق دين 
های دشمن و مقابله با پيامهای های اساسی، مجاهدت در مقابل توطئهبه اين نقش

ها نيز از وظايف مهم حوزه های رقيب و استنباط و بيان احکام آنگمراه کننده رسانه
 .روندبه شمار میعلميه 

نسبت به ايجاد رسانه دينی و حرکت به سوی آن و تعامل حوزه علميه و به طور کلی، 
 تقسيم کرد: زير ا را به سه فرضيههتوان آنهای متفاوتی وجود دارد که میرسانه ملی، فرضيه

به دليل شرايط حاکم بر رسانه ملی و لغزندگی مقوله هنر و  :فرضيه اول -
به همان تبليغ  ،و از باب احتياط ها کنار کشيدبايد از آن، های نورسانه

 .نمودها اکتفا سنتی و قدر متيقن
ح از اين سط بايد بهبا توجه به وضعيت فعلی رسانه ملی،  :فرضيه دوم -

به  و صرفاً  کردو در حدی که ضرورت دارد، همکاری  بودتعامل قانع 
ها، رسانه ملی را در جهت رعايت موازين صورت دستوری و طرح دغدغه

 .کردو در نهايت، ملزم نمود شرعی راهنمايی 
به سوی  بايد ای و دينی مورد نظر،با توجه به مبانی نظری رسانه :فرضيه سوم -

و از ظرفيت ويژه اين ابزارها  کردينی متعدد و متکثر حرکت های دايجاد رسانه
 تمامیو بر  نمودبرداری سازی ظهور بهرههای الهی و زمينهدر جهت گسترش ارزش

 .نمودهای آن را هدايت فرآيندکرد و تمامی مراحل توليد و پخش آن نظارت 



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

 

البته اثبات  رسد فرضيه سوم با ادله عقلی و نقلی قابل اثبات است کهبه نظر می
 طلبد.آن، پژوهشی جداگانه و مفصل می

 های ضد دینی در فضای مجازیوظیفه مبلغان دینی در مواجهه با فعالیت
توان وظيفه مبلغان دينی را در فضای مجازی و در بندی کلی، میدر يک دسته

توليد محتوای مناسب، های ضد دينی به اين صورت ترسيم کرد: مواجهه با فعاليت
جا به البته توليد در اين؛ جای محتوا و توزيع مناسب محتوا شار به موقع و بهانت

نياز به يادگيری اين منطق دارند مبلغان  ؛ لذامعنای بازنشر دقيق و هدفمند نيز هست
گذار، ابهامات را چگونه با چند جمله کوتاه و تأثيرچه حرفی را در کجا بزنند و  که

 خود ايجاد کننده ابهام، پاسخ را نشر دهند.برطرف کنند و چگونه به وسيله 
ی قيام عاشورا را به کاربران مبلغ دينی بايد تالش کند اهداف اصلبه عنوان مثال؛ 

به نحوی که کاربر قدرت تطبيق  ،آوری کند و فضا را به طور کامل تبيين کندياد
 ر آن با فضای واقعی را پيدا کند.فضای مجازی و عناص

با تمام توان در تالش است تا سبک زندگی خود را  دشمنسپاه از طرف ديگر، 
را القا کند. بايد توجه داشت که تذکر دهنده قبل به جوانان کشور تحميل و برتری آن 

چه تذکر داند به کسب اطالعات کامل و رعايت آنخود را ملزم می از تذکر گيرنده
دوستان خودش را به  که خود، عامل آن معروف است،در نتيجه غير از اين ؛دهدمی

تواند موج کند. اين حرکت با اخالص و توکل به خدا میآن معروف راهنمايی می
 عظيمی در مقابل دشمن ناجوانمرد ايجاد کند و تهاجم فرهنگی دشمن را ناکام گذارد.

 :گرددچند راهکار کلی ارائه می ،برای شروع به کاردر ادامه 
ذيه کننده است و از چندين علم جا که دانش ارتباطات علمی تغاز آن .1

 مثلبرای توليد چنين دانشی، علومی  دکند، بايديگر استفاده می
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اسالمی و  شناسی اسالمی، فلسفه و کالمروانشناسی اسالمی، جامعه
 جانبه توليد و تقويت شوند.و همهساير علوم به صورت کارآمد 

و به طور  اطالع از مطالعات و تحقيقات دانشمندان در ديگر کشورها .2
های تواند افقمی ،مشخص ديار غرب پيرامون علوم انسانی و ارتباطات

 محققان اسالمی جلوگيری کند. کاریای بگشايد و از دوبارهتازه
آشتی دادن تعارضات ظاهری عقل و وحی در علوم اسالمی شرط اصلی  .3

تعارض عقل و دين تحقيقات است؛ زيرا تمام اين انحرافات حاصل و هم
، در اين صورت ارتباط خادمانه علم از ثروت جدا شده و به دين و است

 .استپذيری علم خورد و اين آغاز مسئوليتفرهنگ پيوند می
ايجاد قوانين حمايتی از محققان از سوی مسئولين حکومتی و اجرای  .4

الزم  نتايج تحقيقات در مراکز تبليغاتی به صورت آزمايشی و محدود
رسند و ، با آزمون و خطا به اثبات میين تحقيقاتا؛ زيرا بسياری از است

اگر مجالی برای عرضه و تجربه نداشته باشند، در همان حالت خاص 
 شوند.فراموش می به تدريجو  مانده

قسمت سخت افزاری  اما ؛های نرم افزاری هستنده، برنامهمه اين راهکارها .5
ا اين تفاوت که علمای ارتباطات نيز همپای نرم افزار آن، دارای اهميت است ب

ای و اگر سخت افزارهای رسانه لذا علوم تجربی مسئولين تدارک آن هستند؛
 ای فراهم نخواهد شد.بسته الزم برای ظهور نرم افزار رسانه ،آن تأمين نشود فناوری

 های پژوهشپیشنهاد
توانند مؤسسات و مراکز را به توليد گيری و حمايت خود میمسئوالن با جهت

توانند محتوا و ابزارهای مناسب و فاخر توليد کنند و مینيز ق کنند. مؤسسات تشوي
 ها را تقويت کنند.توانند با استفاده از اين توليدات، آنفعاالن فضای مجازی می
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 توانها میبا بهره گيری بيشتر از فعاالن فضای مجازی و تقويت مجمع مرتبط با آن
ها را برای ترويج و تبيين امر به معروف کمپين های وبالگی وگذاری موجقدرت تأثير

تواند نقش حلقه مفقوده ميان فعاالن با اين راهکار می که و نهی از منکر افزايش داد
گذاری موج های وبالگی نهايت باعث افزايش تأثيردر گونه برنامه را بازی کند و اين

 ها شود.و کمپين
 سازیسادههم در دستيابی و  م استالزبرای حضوری قوی و فعال در فضای مجازی 

ريزی اصولی و کارآمد از های جدی برداشت و هم با برنامههای ارتباطی گامفناوری
های سازی آن در قالببخشی به محتويات و مفاهيم دينی و نيز انبوهطريق غنا

 ،گذارتر بر مخاطبان و کاربرانتر و تأثيرررنگو جذاب برای حضور پ   متفاوت، نو
 انجام داد.ای مات شايستهاقدا

مناسب کاربرانی که به دنبال اطالعات معنوی و مذهبی  با توجه به آمار نسبتاً 
 هستند، رشد روزافزون فناوری اطالعات زمينه بسيار خوبی فراهم کرده که در قالب آن،

تری به تر و سريعدسترسی آسان ،پژوهی و کاربرانگران در حوزه دينجستجو
 د داشت.اطالعات خواهن

جهان غرب با تمام توان و ابزار مختلف در حال بسط و گسترش فرهنگ خود 
 -به ويژه جهان اسالم -ها و افکار کشورهای مشرق زمينبرای غالب شدن بر ديگر انديشه

ررنگ، فعال و ؛ به همين خاطر الزم است مبلغان در درجه اول، حضوری پ  است
يا اين تبادل يکقوی در عرصه فضای مجازی برای مقابله ب ه و ضد ارزشی و سو

های موجود و در درجه دوم با حضور گسترده خود در تمام قالب منفی داشته باشند
در فضای مجازی، محتوای غنی اسالمی و فرهنگ اصيل ايرانی را برای توجه و 

های ناب اسالمی و فرهنگ غنی آشنايی بيشتر کاربران جويای حق و تشنه آموزه
 عرضه نمايند. زمين و ايران اسالمیشرقدينی و ملی م
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ررنگ در فضای کاری شود و يا ورود و حضور پ  به هر ميزان که مبلغ دچار کم
ها و بسترهای قابل ها و زمينهسايبر را جدی نگيرد و يا تعلل و غيبت در تمام صحنه

در ناپذيرتری در آينده گيری در اين فضا داشته باشد، لطمات و صدمات جبرانبهره
 توجهیزمينه ارتباطات و تبادل اطالعات با جهان خارج خواهد داشت و اين فرصت با بی

 تبديل به تهديد خواهد شد.

 گیرینتیجه
های دينی را يعنی پيام ؛ورت بالغ مبين باشدتبليغ صحيح و موفق آن است که به ص

 :کمال به شنونده برساند در حد
وِل  َعَلی َوما» س  َبال  ِإَِلّ  الَرّ ِبین   غ  ال  م   و بر فرستاده خدا (18)عنکبوت  ؛«ال 

 جز ابالغ آشکار، مأموريتی نيست.

استفاده باال از اينترنت، اين محيط مجازی و شگفت را به محلی برای انواع 
 انداندک بوده و نتوانستهمسلمان، در اين ميان سهم مبلغان  .يغات تبديل کرده استتبل

المی استفاده بهينه کنند. مبلغی که در يک روستا از اين فضا برای ابالغ معارف اس
شايد بتواند در  ،با هزينه و وقت کمتر نفرسخنرانی کند 20ممکن است برای 

البته آموزش الزم و دانستن خطرات اين محيط  ؛باشداينترنت هزاران مخاطب داشته 
 شرط ورود به اين حيطه برای مبلغان است. نيز

از توانند می ،بندی که دارندموضوع ی بودن وتاالرهای گفتگو به علت تخصص
مبلغان دينی با ورود به اين  ؛ لذابهترين امکانات اينترنت در اختيار مبلغان باشد

گران بوده و پرسش توانند محل رجوع بسياری ازموضوعی خاص می تاالرها و
 ها را برطرف کنند.نيازهای علمی و دينی آن
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 ،بليغ سنتیتواند در کنار تهای آن میقابليتشناخت اينترنت و فضای مجازی و 
فراگير را ايجاد کرده و اهداف مبلغان را فراهم آورد.  و يک تبليغ مدرن و سرعتی

بايد امکانات را فراهم کرده و نيز مسئوالن حوزه علميه و دست اندرکاران امر تبليغ 
 های الزم را بدهند.آموزش ،با کمک متخصصان به مبلغان

ضد دين بيشتر از اين فضا استفاده کرده و  افراد مخالف دين و ضر،در حال حا
اين امر حساسيت  کهروز به روز در حال نزديکتر شدن به اهداف خود هستند 
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