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 مقدمه
 افراد؛ زيرا هی از جايگاه خاصی برخوردار بودهشه و اعتقادات الر طول تاريخ، انديد

عقايد و اديان الهی از بين  چون ،اند آن را از بين ببرندنتوانسته -با زور -گرسلطه
ستيزی از گرايی از يک سو و اسالمرفتنی نيست و امروز جهانيان شامل رشد اسالم

 هستند. -مريکااز جمله اروپا و آ -در جوامع غربی ،سوی ديگر
ها و فضای مجازی را در اختيار ترين رسانهگستردهکه کشورهای غربی و جوامعی 

محوری را اشاعه گرايش به لذات و ماديات و انسان دارند و با تمام توان، زندگی دنيوی و
جويی طلبی، کمالپرهيز از دنياتوانند رويش بيش از پيش دين را که شعار دهند، نمیمی

اين  .آرامش الهی دارد، تحمل نمايند رکت به سمت انسان الهی و در نهايتمعنوی، ح
های اخير، پس از پيدايش پديده انقالب اسالمی در ايران، رويش دينی در دهه

در پرتو آن  -ويژه در اروپا و آمريکاه ب -های مسلمان در کشورهای غربیاقليت
 .آوردندلمان به دين اسالم را فراهم بيدارتر شدند و زمينه شناخت افراد و اشخاص غير مس

های وابسته ها و نهادها و رسانهستيزی در غرب، توسط دولتدين کهآنرغم علی
مسلمانان مقيم کشورهای اروپا و اما  ؛دشوم جهانی تبليغ و تشديد میسبه صهيوني

 با چنان که؛ همکنندرهنگی خود دفاع میفآمريکايی از مبانی اعتقادی و سياسی و 
احداث و ايجاد مراکز دينی، مساجد، مدارس اسالمی، پوشش و حجاب اسالمی و 

 هایو از تبليغات ضد دينی و تهمت نمودهبرپايی نماز جماعت، حضورشان را اعالم 
 کنند.را تبرئه میخويش  -ممانند تروريس -ناروا

های ضد دينی و اسالمی، سسات و اشخاص در غرب با ساخت فيلمؤها، مرسانه
وهين به مقدسات، چاپ کتاب و کاريکاتور، پاره کردن کتاب مقدس قرآن و ايجاد ت

تضعيف و تخريب چهره اسالم و  جزهزاران سايت ضد دينی در فضای مجازی، هدفی 
مسلمانان نزد ساير ملل غير اسالمی ندارند تا به اين وسيله در راستای تحقق اهداف 

 گرايش مردم جامعه خود به دين اسالم شوند. ها خدمت کنند و سبب جلوگيری ازصهيونيست
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 های مجازی، حاکی از آن است که دولتامواج جديد تبليغات ضد دينی در فضا
آورند و های غربی، گسترش بيداری اسالمی و گرايش به اسالم را تاب نمیو رسانه

 کوشند چهره اسالم را در جهان، تيره و تار نشان دهند.با تبليغات نادرست می
 ينهای جديد و گوناگون در اين زمينه به مبلغشناخت روشر اين اساس، ب

ی غنی دينی را متناسب اهای دشمن، محتوتاکتيک راهبردیکند با آشنايی کمک می
وجود دارد که به حکم و دستور قرآن کريم  وظيفه ؛ لذا اينبا نياز مخاطب ارائه نمايد

 يک مبلغ باشد.  ،دارنيپرداخته شود تا جايی که هر دبه تبليغ دين 
فضای مجازی فرصتی برای تبليغ است که افراد آشنا به اين فضا در اين ميان، 

 و به تبليغ دين در اين فضا بپردازند. کردهتوانند به رسالت دينی خود عمل می
های فضای مجازی در حوزه دينی، دسترسی آسان به ترين آسيبيکی از جدی

شود. دسترسی کی از موانع تبليغ دين محسوب میهای ضد دينی است که يپايگاه
های های ضد دينی و نبود اعتبارات کافی برای تبليغ دين از ضعفآسان به سايت

های ضد دينی در از اين فعاليت نمودرود که بايد تالش تبليغ دين به شمار می
 .کردفضای مجازی ممانعت 

های اربردرغم که علیهای منحصر به فرد آن موجب شدفضای مجازی و ويژگی
 چرا که ؛مسائل و تغييرات جديدی در دنيای واقعی ايجاد کند ،فراوان و متنوعی که دارد

گيرد و همه چيز را در دنيای در تعامل با جهان واقعی قرار می -کامالً  -اين فضا
 زند.ها را پس میشود و آنپردازد، جايگزين میها میدهد و به رقابت با آنواقعی تغيير می

توان تصور گرفت که فرزندان اين ملت بزرگ شوند، رشد کنند، به دانشگاه نمی
سروکار نداشته باشند و شبکه  رايانهاما با  ؛های مختلف شوندوارد حوزه و بروند

 جهانی اينترنت را نشناسند.
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 ؛پيوتر، اينترنت و تلفن همراه استدنيای امروز دنيای تلويزيون، ماهواره، کام
های جديد چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را نولوژیاين تک

ها با ؛ بلکه بايد با آنتفاوتی گذشتها با بیتوان از کنار آندهد که نمیادامه می
چنان که اثرات هم ،روش صحيح برخورد نمود تا بيشترين سود و استفاده حاصل آيد

در صورت عدم  ،قابل انکار نيست نسانادر کيفيت زندگی  های نومثبت تکنولوژی
مديريت صحيح نيز ممکن است تأثيرات مضر آن بر زندگی کودکان و نوجوانان 

 :فرمايندمیدر اين باره چه مقام معظم رهبری چنان؛جبران باشد غير قابل
گ اما در عين حال يک نقمت بزر ؛اينترنت يکی از نعم بزرگ الهی است

ن مثل يک ... اينترنت االدم و خطرناکهم هست؛ يعنی يک چاقوی دو 
... اين مثل آن است که کسی يک سگ وحشی جريان افسارگسيخته است

 .ايم آهنگر قالده را بسازداش کو؟ بگويند سفارش کردهرا بياورد، بگويد قالده
 (1381آذر  26ديدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،  ،)مقام معظم رهبری

 بیان مسئله
 :فرمايددرباره اهميت تبليغ می مينیامام خ

ها و ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدیتبليغ که همان شناساندن خوبی
ز اصول بسيار مهم اسالم عزيز نشان دادن راه گريز و منع از آن است، ا

 (113: 1367خمينی، امام . )است
ستند، داران از يک طرف تحت تأثير فرهنگ دينی جامعه خود هامروزه دين

متأثر  ،ديگر ها و اجتماعات محلی است و از طرففرهنگی که مورد احترام خانواده
 ها و فضای مجازی و عناصر دنيای مدرن هستند.از القائات و تبليغات رسانه

يکی از داليل ضروری ورود به عرصه فضای مجازی برای شنات دشمن، رفع 
يتشبهات و تبليغات دين، رشد عرفان در  ه ويژهب -ای دروغين در جهانهها و معنو



 183/  شناسی تبلیغات ضد دینی در فضای مجازی و...شرو

است. گرايش جامعه امروز بشری به معنويت حقيقی انکارناپذير  -فضای مجازی
يت  نهای واقعی و دروغياست و اين موضوع باعث شده است که عرضه انواع معنو

های دين مبين يکی از رسالت ،در فضای مجازی گسترده شود و از سوی ديگر
در ی آن ساز و کار تعيين شده و حتی آيات و روايات بسياری اسالم، تبليغ بوده و برا

 .تصريح دارندبر اين مقوله اين باره است که 
از کارکردهای دين مبين  هاآنخويش و متناسب با ادبيات  جذب ديگران با زبان

ها و اين جمعيت مخاطبان گسترده و اسالم است و تبليغ دين با توجه به رسانه
هانی به مسئله معنويت، طبيعی است که يک ضرورت های جامعه جگرايش

 -انکارناپذير در دنيای کنونی باشد. بررسی زوايای پيدا و پنهان دينداری و ملزومات آن
های ها و کاستیتواند موفقيتمی -از جمله برخورد با پديده تبليغات ضد دينی

 های اجرا شده در حوزه مسائل دينی را نشان دهد.برنامه
ضروری است به بررسی رابطه نهادهای جديد اجتماعی با دين  ،نبنابراي
اما در اين مجال، يک نهاد جديد اجتماعی مورد نظر است و آن فضای  ؛پرداخت
پس بايد به پديده تبليغات ضد دينی در فضای مجازی به عنوان يک  است؛مجازی 
ر اجتماع و ذهن و فکق های عميپوشی در عرصه ورود به اليهقابل چشم نهاد غير

چرا که شناخت اين تبليغات مسموم که  ؛راهکارهای مقابله با اين پديده پرداخت
نظير  ،تواند يک سری از مسائلهمواره در لوای رنگارنگ سر فرو برده است، می

 .که چه عواملی در ميزان دوری از دين و يا ضعف دينداری اهميت دارد را روشن نمايداين
کند، فعالنه با اين پديده آن را تبديل به تهديدی عليه دين و تبليغ میبرخورد منکه نتيجه آن

اما اگر با اين پديده به صورت فعاالنه برخورد شود و به عنوان ابزاری سودمند و قدرتمند در 
توان با تسلط بر اين ابزار، از فضای حوزه تبليغ به آن نگريسته شود، در اين صورت می

 های ضد دينی برخواست.نمود و به مقابله با تبليغات و هجمهاطالعاتی مجازی استفاده 
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 های تبلیغ دین در فضای مجازیها و روششیوه
 ؛کندتبليغ دينی، ماهيت و مختصات خود را دارد که آن را از ديگر انواع تبليغ متمايز می

يری و سادگی، کمت و تدبير، فراگحمفاهيم دينی، ابتنا بر  غالبحسی بودن  غير
بدين سان، بيان نرم،  ؛های تبليغ دينی استاز جمله ويژگی يت و بالغ مبينشفاف

تبشير و انذاز از مختصات هندسی تبليغ دينی است. استماع سخن هر صاحب 
شرط تبليغ دينی است و بر سهل و سمحه بودن دين و  نيز سخن و قبول قول احسن

کيد شده است.   فقدان اجبار تأ
 :استنين بيان شده چ در روايتی از امام علی

وه  َو » شَدع  ی  وه  َفِإنَّ الطَّ َجل  ِه َو  َِل َتع  َجج  اللَّ وم  ِبِه ح  َهر  َبَراِهینَِل َتق   ؛«َِل ِبِه َتظ 
گويی، دعوت کنيد و ليکن عجله نکنيد، زيرا با اجبار و عجله و درشت

های خداوند آشکار و عيان شوند و برهانهای الهی اقامه نمیحجت
 (231: 1403ردد. )مجلسی، گنمی

، از مختصات تبليغ سنتی و چهره به چهره در اشاره شدههای تبليغ با ويژگی
های ای طوالنی و ويژگیجهان اسالم است. تبليغ سنتی در جهان اسالم تجربه

های توفيق و احيانًا نارسايی تبليغ زمينه ها نيزمنحصر به فردی دارد و همين ويژگی
 ديد را فراهم نموده است.دنيای ج سنتی در

 :خصلت عمده تبلغ سنتی عبارتند از سه
پيوند تبليغ دينی با شخصيت، اخالق، رفتار و به طور کلی سيمای  .1

 ؛عمومی مبلغ
 ؛«مسجد»پيوند تبليغ دينی با عنصر مکان  .2
 .فقدان فضای رقابتی جدی در توليد يا توزيع پيام .3
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ر ميدان فرهنگ و رابطه دين و های جديد، شرايط راهبردی متفاوتی را درسانه
با گسست از مکان و ايجاد فضای رقابتی،  هااين رسانه؛ اندفرهنگ ايجاد کرده

 متعارض را در سبد مصرفی فرهنگی شهروندان یکاالهای فرهنگی متفاوت و گاه
به رغم انحصار  های جمعیاند. رسانهشهرها و روستاهای جهانی شده، قرار داده

اند که ميدان فرهنگ در جهان اسالم را از انحصار را پيدا کرده ها، توان آندولت
 کنند.ن سنتی يا حتی فرهنگی سنتی خارج مبلغي

بلکه بيشتر  ،منازعه و رقابت در حوزه فرهنگ دينی نه بر قدرت فيزيکی و يا پول
بر قدرت نمادين استوار است که از ماهيت تبليغ دينی و ماهيت رسانه فرهنگی 

از حيث ماهيت و پيام و بيشتری کسانی که سرمايه فرهنگی  ؛ لذاشودناشی می
به همين دليل  ،کنندای دارند، قدرت نمادين بيشتری در ميدان پيدا میپوشش رسانه

زيرا شهروند امروز،  ؛ها و دين و تبليغ دينی بايد همراه با يکديگر مطالعه شوندرسانه
در  ؛برنده زندگی خود به کار میهای جمعی مدرن را برای معنا بخشيدن برسانه

همين افراد در پی امر استعاليی مکنون در دين و بيان آن از طريق  ،عين حال
 ای نيز هستند.ابزارهای موجود رسانه

ه شايد ب کهکند های ارتباطی مدرن استقبال میتقريبًا هر مبلغ دينی، از رسانه
بدين ترتيب، جای شگفتی  ؛د شودها محدوها، استفاده از اين رسانهخاطر هزينه آن

 -ای از تحوالت فرهنگینيست که در حضور آنالين در فضای مجازی، گسترده
های ديجيتال جديد به فراخور بودجه چون استفاده از رسانه نمود؛دينی را کشف 

 های فرهنگی قرار دارد.گروه غالب
 وجود دارد که های گوناگونیبرای تبليغ و نشر دين در صحنه فضای مجازی شيوه

 :ها عبارتند ازمهم ترين آن
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تکرار واژه  ؛های مبتنی بر متون دينی و قلم زدن در اين عرصهايجاد پايگاه .1
 1و نويسندگی است. نوشتندر قرآن کريم نشان دهنده عظمت  قلم

قلم زدن و  هر چندزبان هنر، زبان بين المللی است و  ؛های هنریجلوه .2
ولی هنرهايی مثل نقاشی، نمايش، فيلم،  ؛نيز هنر است خطابه و بيان

... از جمله هنرهايی های تصويری زيبا وهای کوتاه تأثيرگذار، آلبومکليپ
 رسانی کرد.ها پيامتوان از طريق آناست که بدون استفاده از تکلم، می

با  و بيانی های تعاملی صوتی و ارتباط صوتیحضور فعال در سامانه .3
 .های تبليغ، بيان استترين انواع شيوهيکی از متداول ؛کاربران

 فرمايد:قرآن کريم به اهميت بيان و استفاده صحيح از لسان پرداخته و می
َبیان» َمه  ال  ن ساَن َعلَّ ِ

آَن َخَلَق اْل  ر  ق  َم ال  من  َعلَّ ح   (1-4: )الرحمن ؛«الرَّ
 خدای رحمان، قرآن را ياد داد، انسان را آفريد، به او بيان آموخت.

 پس از بيان نعمت آفرينش و خلقت، -بالفاصله -اين آيه شريفهداوند متعال در خ
پس بيان و ؛ شودگونه اهميت بيان معلوم میو اين فرموده بياننعمت بيان و گفتار را 

قدرت گفتار، از زمان خلقت با انسان همراه بوده است و نياز بشر به سخن گفتن در 
، به وضوح و روشنی ر کرده و توضيح داده استاحاديثی که خلقت آدم و حوا را ذک

 بيان شده است.
 د:نفرمايمی ارتباطدر در اين  علی منينؤاميرالم

مَّ »...  بًا َحاِفظًا َوِلَسانًا َِلِفظًا َو  ث   (83خطبه  ،)نهج البالغه ؛«َبَصرًا َِلِحظاَمَنَحه  َقل 
او ه سپس ب ،منظر گرديدبزرگ شد تا نوجوانی خوش به تدريجکودک 

 تا درک کند و عبرت گيرد. فکری حافظ و زبانی گويا بخشيد

                                                           
 .3-4؛ علق، 1. ر. ک: قلم، 1
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در  مردانیبزرگ ؛ثر تبليغی استؤهای متداول و ميکی از شيوه فن خطابه و بيان
ها با يک موعظه و شنيدن سخنی از يک اند که مسير زندگی آنتاريخ بشريت بوده

اند. سربلندی رسيده منبری با تقوا، تغيير يافته و از حضيض دلت به اوج عزت و
ممکن است به فراموشی سپرده  با مرور زمان هر چند موعظه، خطابه و سخنوری

باقی  أ خير و برکات شود، آثار اين سخنبا آن بيدار و منش ،اما اگر شخص ؛شود
ولی  ،هاستتر و شيواتر از انسانبليغ ،های خداوندزبان موعظه ؛ البتهخواهد ماند

به  الهی یهای برجسته، کامل و اوليااز زبان انسان الهیی کالم خداوند و پندها
 رسد.گوش مخلوقات می

 د:نمی فرمايعلیحضرت 
َلغ  ِمن  ِلَساِنيَو » ب 

َ
ه  ِبِه أ م  اللَّ  (75خطبه  ،)نهج البالغه؛ «َلَما َوَعَظه 

 ست.رساتر ا ،از گفتار من و زبان من پند و اندرزهای خدواند

 صدد ر و مبين کالم خدا بوده و همواره درمفس صوميندر طول تاريخ، ائمه مع
بايد ؛ اندتر تعاليم دينی بودهتربيت مبلغان و مروجان دينی برای تفهيم بهتر و ماندنی

اين تبليغ و ابالغ، در باالترين مرحله و به بهترين صورت انجام گيرد تا  دوشيک
 ثرتر و ماندگارتر گردد.ؤم

مبين دانسته و با تعابير گوناگون از تبليغ شيوا بالغ  قرآن کريم، وظيفه رسوالن را
 گويد:سخن می و بليغ

ه  ما في» َلم  اللَّ ذیَن َیع  ولِئَك الَّ
 
ل   أ م  َو ق  ه  م  َوِعظ  ه  ِرض  َعن  ع 

َ
ل  وِبِهم  َفأ ق 

م  في ًِل َبلیغا َله  ِسِهم  َقو  ف  ن 
َ
( اينان همان کسانی هستند که 63 ،)نساء ؛«أ

و  ز آنان روی برتاب، ولی پندشان دها پس ،ه در دل دارندداند چخدا می
 .ها سخنی رسا که در دلشان مؤثر افتد، بگوبا آن
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ن است که به صورت بالغ مبين باشد؛ يعنی آ وفقتبليغ صحيح و مبنابراين، 
 های دينی را در حد کمال به شنونده برساند.پيام

 المیدِلیل و ضرورت استفاده از اینترنت در جوامع اس
امکانات و از بسياری از کنند و جوامع اسالمی از اينترنت استفاده می غالبامروزه 

 -های بانکیفعاليتو  از قبيل دسترسی به انواع اطالعات علمی -شمار آنتسهيالت بی
 شوند.بهره مند می

ها را در همه جهان با فضای مجازی امکان برقراری ارتباط و تعامالت بين انسان
به  توانندمی -به سادگی -هاجويی در وقت، فراهم نموده و آنهزينه و صرفه ترينکم

اينترنت وسيله مفيدی است که بايد  لذا ؛دست يابند ها و نيازهای خودخواسته
ستفاده نامعقول از آن، دچار تا در سايه ا استفاده صحيح و درست از آن  نمود

 د.پذيری نشآسيب
 شود:بيان میمهم روی آوری به استفاده از اينترنت برخی از داليل ، در اين قسمت

 ؛هااز بين رفتن مرزها و محدوده .1
 ؛گذاری اطالعاتاشتراک .2
 ؛های اطالعاتیگيری و داشتن نسخه پشتيبان از بانکربکا .3
 ؛سهولت در دسترسی به منابع .4
 (26-28: 1392)عمروآبادی،  .تبليغات دينی .5

 شناسی تبلیغات ضد دینیروش
ها با آن روبرو هستند، فرهنگ استفاده تی که شايد بسياری از خانوادهيکی از معضال

 هایيکی از آسيب محتوای ضد اخالقی و انسانی ؛از اينترنت در عصر ارتباطات است
رکس در اينترنت ممکن است  البته اين تنها مشکل اينترنت نيست و ه است؛اينترنت 

 مغاير باشد.  هايی را ديده باشد که با فرهنگ خودشناهنجاری
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که نگاه کاربران اينترنت و فضای مجازی،  استدر اين پژوهش سعی بر اين 
های مورد استفاده توسط عامالن شيطان، ابزار دگرگون شود و با شناخت روش

 .داده شودمقاومتی جديد به کاربران هديه 
تواند عامل اصلی های گوناگون در فضای مجازی، نمیشناخت روش

مانند زمان، مکان، سن کاربران  ر اين فضا باشد و بايد عوامل محيطیبازدارندگی د
 ... را نيز مد نظر قرار داد.و

ها به آحاد مردم به عنوان ابزاری جهت ارتباط و انتقال پيام وسايل ارتباط جمعی
 هستند که از جمله کارکردهای آن، سرگرم نمودن افراد است. 

های جمعی، تأثير فرهنگی جامعه و رسانهبين ساختارهای فکری و  ،از سوی ديگر
ضمن توجه به نياز مخاطبان،  هاای که برخی رسانهبه گونه ؛و تأثری متقابل وجود دارد

ناملموس و  تکنند و برخی در يک حرکحرکت می های معمول جامعههمسو با ارزش
 د.دهنهای نظام اجتماعی، ادامه حيات میخزنده، در جهت خالف هنجارها و ارزش

توانند زمينه توسعه فرهنگی جوامع، اقشار و ها مینظران، رسانهاز ديدگاه برخی صاحب
دليل برخی  به در شرايطی که بسياری از مردم اما ؛های مختلف جامعه را فراهم آورندگروه

گيرد، با فقر اطالعات در سبد مصرفی ايشان قرار می یکمتر مشکالت، کاالی فرهنگی
ها با استفاده از اين کاستی و در چنين وضعيتی، برخی رسانهکه  ه هستندفرهنگی سالم مواج

 :دهندهای زير ترويج میخود، تبليغات ضد دينی را با روش ناصحيحدر جهت اهداف 
 سازی کاذبهویت .1

در  هااز رسانه از اصول اوليه اين دسته طرفی در کسب و انتشار اخبارعدم رعايت بی
 یها، گاهدادهای منعکس شده توسط اين رسانهث و رويانعکاس اخبار است. حواد

عنوان باور عمومی و  بامسائلی غير واقعی  است؛تحريک  یبه صورت تلقين و گاه
 شود. واقعيت، به مخاطب تلقين می
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صورت  ایهای غير ملموس رسانهکه با استفاده از برخی جذابيت در اين روش
توسط ديگران شکل داده  واقعی او ايد غيرمتوجه نيست که افکار و عق گيرد، فردمی
در افراد و جعل ماهيت جريانات  سازی کاذبهويت سازوکارها با شود. اين رسانهمی

 د که نظر خوانندگان را به خود جلب کند.ند فضايی بيافريننکنو رخدادها، سعی می
ها رشهای مخاطبين، نگبا توجه به سن، نيازها، موقعيت هاهای اين رسانهشيوه

ای است که حاالت و به گونه نيز هاهاست. نوع بيان در اين رسانهو تمايالت آن
جذاب و  -عمدتاً  -کند. الفاظ به کار رفتهدر گيرنده مطالب ايجاد می احساساتی را

ها، اصطالحات و گيری از برخی واژهبرانگيزاننده عواطف و احساسات است. بهره
 دهد بر طبقها اجازه میها وجود ندارد، به اين رسانهآنالفاظ شيک که تعريف دقيقی از 

 باشد.مفيد  ، تعابير و تعاريفی ارائه نمايند که برای رسيدن به هدفشانشرايط خود
که برای جذب نظر مخاطب، بايد روی  کنندها چنين القاء میصاحبان اين رسانه

که مورد  را برگزيدت نمود و موضوعات خاصی دق ها و نيازهای مادی افرادانگيزش
 مند شد.باشد و بدين ترتيب، از اين نيازها جهت جلب توجه مخاطب، بهرهها میتوجه آن

های الزم و طرح حوادث و چينیاز اين منظر، اجرای چنين هدفی با زمينه
به طوری که مخاطب، خود را درون اين حوادث  ؛شودمعضالت الينحل، ممکن می

 کند که اين حوادث در زندگی او تأثيرگذار است.دهد و يا احساس میجای می
ای، کشف معضالتی است که در محيط فردی و اجتماعی نکته اصلی در چنين شيوه

های منطقی افراد را کاسته و در مقابل، العمل اين عمل، عکس ؛افراد وجود دارد
 انگيزد.میها برها را نسبت به موضوع دلخواه اين رسانههای عاطفی آنالعمل عکس

و راه تفهيم و  ساختهاين نوع تبليغات ضد دينی، افکار عمومی را مشوش و گمراه 
بينانه و به دور از تشنج و گردد و نهايتًا قضاوت منصفانه و واقعتفاهم، مسدود می

از دنيای خارج از  و ادراک درست خواننده شدهممکن  غير -عمالً  -التهاب
 بيند.محيطش، صدمه می
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 نگری در مخاطبیایجاد سطح .2
نگری، گسترش لذات حسی و رواج سطحی هااز ديگر شگردهای برخی رسانه

 .استتوسعه احساس نيازهای مادی 
و  گرايانهپيش پا افتاده، تحريف شده، مادی به موضوعاتی مخاطبينمحدود کردن نگرش 

ران قطع بح گيرد، منجر بهکه با استفاده از برخی مظاهر فريبنده صورت میامثال اين
در اين شيوه، ضمن ايجاد . شودهای خود میاز پيشينه فرهنگی و عرف پيوند جامعه

 ماند.به دور می ديد، مخاطب از نيازهای واقعی خودنيازهای سطحی و ظاهری ج
 هایش از حد بر عنصر زيبايی به عنوان کليد و رمز موفقيت؛ تأکيد بيبه طور نمونه

ها ها و در نهايت، تمايل آنآفرينی شديد در آننياز دی و اجتماعی زنان، منجر بهفر
بدين  ؛گرددهای مصنوعی میهای زيبايی اندام، زيبايی صورت و زيبايیبه شيوه

ترتيب انواع متدهای آرايش و زيبايی و نيز کاالها و لوازم آرايش، فرصت تبليغ و 
واقعی، اين  نياز غير اين یاند و در پرتو ارضاای را پيدا کردهتوصيف در چنين رسانه

 کند.ها به راحتی محتوای ضد دينی مدنظر خود را به مخاطب القاء میرسانه

 گیری از قدرت نرمسازی حقایق با بهرهوارونه .3
ای ، با استفاده از برخی شگردهای رسانههای مخالف دیاز ديگر مسائلی که رسانه

 حقيقت و برجسته کردن آن، آورند، اين است که با انعکاس اخبار خالفبه وجود می
مخاطب، قدرت تعقل، تفکر و استدالل مخاطب را نسبت به واقعيت گرفته و 

گاه  ين ترتيببد ؛بيندخود را در سيطره تبليغات ارائه شده می همواره به صورت ناخودآ
 .گيردتقليد بدون فکر، جای استدالل را در ذهن مخاطب می

شود، دست يافتن به ياد می نام جنگ نرم ها که از آن باگونه رسانهشيوه اين
 گيری از اجبار است.بدون بهره دهی و جذب جامعه هدفتوانايی شکل
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نسبت به منافع مشترک با استفاده از مسائل  ايجاد احساس همراهی در مردم
 گردد.برای اعمال قدرت نرم تلقی می ترين عناصرای، در زمره مهمرسانه

استفاده از قدرت نرم در ايجاد  ،ره قابل بيان استصی که در اين بامثال مشخ
از بدو پيدايش، ساليان  برداری باعث شد اين رژيماين بهره ؛رژيم صهيونيستی است

سال بتواند بر افکار عمومی دينا مسلط شود و هيمنه آن، تنها پس از آنی فرو ريخت 
 ردند.ات اين رژيم، بروز و ظهور کهای رقيب در تبيين واقعيکه رسانه

ای استوار بوده است. گری و رسانهبر دو محور نظامی استراتژی اين رژيم
 ؛اندغلو در حوزه نظامی استفاده کرده ای برایمندی رسانهها حتی از توانصهيونيست

که باعث وحشت ديگران  قدرتی در افکار عمومی نشان دادندای که از خود، به گونه
 نيايد.رکسی به فکر مقابله با اين رژيم ب وحشتی که ساليان سال باعث شد ؛شد

اهميت اين ابزار و سالح تبليغاتی دهد که ای نشان میروند تاريخی نبرد رسانه
چنان مهم و حياتی  شستشوی مغزی مردم جهان م، در کنترل افکار وسبرای صهيوني

 ميالدی در سوئيس، تصميماتی درباره چگونگی 1897م سال سبود که کنگره صهيوني
    عروف شد. م مسهای فراگير گرفت که به پروتکل رهبران صهيونييطره بر رسانهس

 :در اين پروتکل آمده است
که بر ابزارهای  کيل دولت اسرائيل موفق خواهيم شدما هنگامی در تش

 (1390رحيمی، ر. ک: . )مطبوعاتی جهان، تسلط داشته باشيمتبليغاتی و 

یشه  استگاه تبلیغات ضد دینیها و خر
گاهی از ماهیت گروه .1  گراهای اسالمجهالت و ناآ

گاهی از تفکرات و  هراسیرواج پديده اسالم در جريان بيداری اسالمی، زاييده ناآ
    -هایبا سوء نيت خود، برداشت زمينربمغهای اسالمی است. ادبيات گروه

ر هم کنا ه شده به اسالم از سوی دشمنان راهای دادتکه تکه و نسبت -به اصطالح
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 هایو برخی اشتباهات مطرح شده از سوی برخی از افراد وابسته به گروه دهدقرار می
د و از آن، دههم قرار می اسالمی را که خط رسمی اسالم نيست، در کنار یورتند

 کند.عليه اسالم استفاده می
اين در  ؛دهندمند و غير منطقی از دين ارائه میای روشها بدين ترتيب، چهرهآن

يابند تا مانند فرصتی که به دشمنان الی است که متدينين نيز عمدتًا فرصتی نمیح
 های خود را مطرح نمايند.داده شده است، خود را معرفی کنند و ايده

یک .2  اختالف ایدئولوژ
پای اسالمی به دنبال سيستمدولتبسياری از  های الئيک، در صددند بتوانند های نو

های خود مبانی در ايده هاين در شرايطی است که آنا ؛دين را از دولت جدا کنند
 گرايی را تبليغ کنند.گرايی، سوسياليستی، ليبراليستی و چپملی

یخی از عملکرد اسالمبرداشت .3  گرایانهای گزینشی تار
و عمدی از های گزينشی هراسی در دوره جديد، برداشتعلت ديگر اسالم

 در مورد مسلمانان مطرح شود.ها برخی نگرانی تاريخ است که باعث شده
های سری و نظامی مسلمانان و عمليات برخی ادعاها در زمينه سازمان

از ديگر مسائلی است که اين  تالش برای ترور معاندين و مرتديناستشهادی و 
 ها را ايجاد کرده است.نگرانی

 ثر در تبلیغات ضد دینیؤ م عوامل
 :ست ازا عبارت ،ات ضد دينی و مذهبی قابل تصور استاملی که در تبليغوترين عبه طور کلی، مهم

 تنوع و جاذبه .1
چرا که  ؛ای بايد گفت تماشاگر بايد تسليم جاذبه رسانه شوددر مورد توليدات رسانه

 رود.فتد، میو اگر در اين دام نيبا پای اختيار آمده  او
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يد بدون بازدکند و تبليغ ای نداشته باشد، تماشاگری پيدا نمیجاذبه اگر تبليغات
ت عام است. شک کردن در مشهورات و مقبوال نيز ارزشی نداشته و در حکم کننده

با اين اقتضا همراه است که مردم از آنان که در مشهورات  طبيعت زندگی بشر نيز
 کنند، خوششان نيايد.شک می

وقتی ؛ دهدورود به صفحات فضای مجازی، ميزان استقبال کاربران را نشان می
بايد هزينه پرداخت  آنبه برای ورود کاربر  شود،داده میت در صفحات اينترنت قرار تبليغا

مطالب فضای  پذيرفته شده کهاين نتيجه منطقی  يعنی از همان آغاز ؛نمايد تا بتواند ببيند
 تا اين هزينه برای کاربران صرفه داشته باشد. د برای کاربران جاذبه داشته باشدمجازی باي

توان در باب آن نمی نيست؛ لذااما شرط کافی  ؛زم استجذابيت شرط ال
 ؛ها باشدتواند همه هدف سايتنمی نيز کنندگان حکمی مطلق صادر کرد، جذب بازديد

 ؛شوداولين شرطی است که اگر وجود نيابد، سايتی محقق نمی هر چند جذابيت
تاکنون در  چهتوان حکمی استخراج کرد مبنی بر تأييد آنپس از اين واقعيت نمی

 گذرد.عد تجاری میدر ب   فضای مجازی
 گرددمیال بازؤدر اينترنت به جواب اين ساز جانب ديگر، مفهوم و حدود جذابيت 

  رد؟بايد در فضای مجازی تبليغ ک برای چهکه 
توان به سوی آن ابتذالی هدايت کرد که فضای مجازی را هم میبه طور کلی، 

 .سوق داد ات دينی و محتوای اسالمیو هم به سوی تبليغ استپيش رو 
 :ل تنوع و جاذبه در موارد زير استه عامگستر

 ارائه ابزار .أ
امروزه با کوچک شدن جهان تا مرز دهکده و طرح نوين جهانی، ابزارهای زيادی در 

ثر ؤخدمت دشمنان قرار دارد تا اهداف ضد دينی و ضد انسانی خود را به صورت م
خود که به رونق اقتصاد  های انسانیذف اسالم و روشدر جهان تبليغ کنند و با ح

 بشری است، بيفزايد. هایمتکی بر نفی نظام
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 ایهای رایانهبازی .ب
 ری شده در جهت اهداف ضد دينی استيکی از ابزارهای بکارگي ایهای رايانهبازی

 ببه مخاط -فيلم سينمايی و مانند فضای مجازی -که بر خالف ديگر ابزارهای اين ميدان
 که به جای تماشاچی بودن، خود به ايقای نقش بپردازد. دهداين امکان را می

 :از است عبارت ،دشوای پيگيری میهای رايانهاز جمله اهداف ضد دينی که در بازی
 ؛معرفی کردن دين اسالم به عنوان منشأ تروريست در جهان -
 ؛اديان الهی تمامیحمله به  -
 ؛هاهنگنتقال فرهنگ يا از بين بردن فرا -
 (78: 1387)اکبری،  .نگاری از فضای حقيقی به فضای سايبریانتقال هرزه -

 

 تاِلرهای گفتگوی مجازی .ج
که به صورت بخشی از يک سايت  استهای گفتگو از جمله امکانات اينترنت، اتاق

و به صورت مستقل، امکان گفتگوی صوتی و تصويری و يا نوشتاری را به کاربران 
ها تاالرهای گفتگو به صورت موضوعی عمواًل در اين سايتدهد. ماينترنت می
 ها، بخش مذهبیيکی از تاالرهای گفتگو در تمامی سايت -تقريباً  -اند وتقسيم شده

 پردازند.که کاربران با گرايشات مذهبی يا ضد مذهبی در اين تاالرها به گفتگو می است
گفتگو در سايت يا وبالگ به اندازی تاالرهای توانند با راهمبغان دينی نيز می

های ضد دينی دفاع ابزار نظر و تبليغ بپردازند و يا از اعتقادات دينی در برابر هجمه
ترين آن، يکی از مهم . با توجه به گسترش تاالرهای گفتگو و استقبال کاربران ازکنند

 (1389د. )بهاری، ند باشنتوانابزارهای دينی می
های نوشتاری فضای مجازی توان به پايگاهدينی میهای از ديگر ابزارچنين، هم

 اشاره نمود.
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 شناسیمخاطب .2
شرط موفقيت و القای مطلب و رسيدن به مقصود در امر تبليغ، شناخت صحيح 

 شناسان،ی بر مخاطبان، همواره توجه جامعههای جمعمخاطب است. ميزان و کيفيت رسانه
 داشته است.مداران را به خود معطوف گران و سياستارتباط

بندی يابيم که تقسيممیهای فضای مجازی، دربا مراجعه به بسياری از پايگاه
مالحظاتی لحاظ شده  بندیاين تقسيمدر وجود دارد که  اخاصی در ارائه محتو

 مجازیبرخی مالحظات محتوای ضد دينی و ضد ارزشی در فضای در ادامه است. 
 :شودت، بيان میشده اس لوبسبندی و ارائه با اکه منجر به تقسيم

 ؛شناخت گروه مخاطب -
 ؛شناخت خصوصيات هر گروه -
 ؛شناخت آداب و مقررات هر گروه -
 .های هر گروهها، نيازها و آسيبشناخت ضرورت -

در نظر  -مستقيم به طور مستقيم يا غير -گونه ارتباط و انتقال پيام در برقراری هر
شی مخاطب، اهميت بسزايی های عمومی و وضعيت عاطفی و انگيزگرفتن ويژگی

بايد مخاطب را شناخت، راهکارهای نزديک شدن به او را آموخت و در او  لذا ؛دارد
 آمادگی روانی نسبت به موضوع ايجاد کرد.

 معرفی الگو .3
 ناپذيریها و شکستاند که راز اصلی پيروزیبه اين نتيجه رسيده دشمنان دينامروزه 

های های هوشيار و هوشمند و دلدارد، ذهن دينی وجود هایآموزهکه در مجموعه 
گاه و م ات از دين در برابر تهديدهاست که توانسته منی است که وجود دارد و اينؤآ

 دشمن دفاع کند.
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هايی که کنند با توسل به هنجارهايی که حاکم است و ارزشدشمنان تالش می
می، تحليلش از کند و حتی الگوهای ذهنی که جامعه اسالخوب و بد را تعريف می

دين و جهان بر اساس آن الگوها تثبيت شده، نفوذ کرده و آن را بشکنند تا بتوانند 
 ين الگوهای شناختی جامعه اسالمی کنند.الگوهای جديدی را جايگز

ها و ترين ابزارهای دشمن در راستای تحقق اهداف آنيکی از اصلی ماهواره
شبکه  30ه طوری که بيش از ب ؛معرفی الگوهای مدنظر جامعه اسالمی است

زبان عليه دين اسالم فعالند ای فارسیشبکه تلويزيونی ماهواره 55راديويی و 
کردن اوقات فراغت  ها قصد پراين شبکه ( که بيشتر1392، اری فارسزخبرگ)

را  هاد با جلب اعتماد مخاطبان خود، آنخواهنبلکه می ؛های مسلمان را ندارندخانواده
به خورد  ،ريزی کردندچه را که برنامهدعوت کنند تا آن مدنظرهای يلمبه تماشای ف

 د.ندر ميان مخاطبان رواج ده نظر راو الگوی مورد  دادهمخاطبان خود 
باالی طالق، مشروعيت بخشيدن به  مدگرايی، نابودی ادبيات فارسی، آمار

ترين مهدويت از مهم و ال بردن شهادتؤرفتارهای غربی، انکار وحی، زير س
 (11-14: 1391ی ماهواره ای است. )رمضانی، هادر برنامه اهداف معرفی الگوها

 ایتولیدات رسانه .4
صنعت سينمای آمريکا در هاليوود شکل  می که در اوايل قرن بيستم ميالدیهنگا

های استکباری کرد چه سياستبينی نمیپيش کسی (15: 1388)گومری،  ،گرفت
 ری در بخش سينمای آمريکا نهفته است.گذادر پشت اين همه سرمايه

که نوشته نويسندگان بزرگ بود و ی هايبا ديالوگ رخرج و جذابهای پ  ساخت فيلم
استفاده از بازيگران برتر و نيز ساخت دکور  و برداریهای برتر فيلماستفاده از تکنيک

دعوت شناسايی شده و  سازیهای فيلمهای کشف استعداد شرکتجهانی که توسط بخش
 .است اند که توسط هاليوود بکارگيری شدهشدند، از ابزارهای مهمی بودهبه همکاری می
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انداخته نگاهی ميالدی  1990تا  1940های اگر به سينمای آمريکا در سال
ساخته  باالهای های بزرگ با مخارج و هزينهعمده فيلمشود که مشخص می، شود

نيز عمدتًا  کهند اهدست آورده شهرت جهانی ب و فيلم، کارگردان و بازيگران آنشده 
. )گابريل، پرداخت شده استقوم يهود و پيامبران آن و بازگشت به سرزمين موعود 

1391 :403) 
برخی  از اين رو ؛خانواده استايران، ترين نهاد در کشور قدساز طرف ديگر، م

کنند تا ه و تالش میهای ماهواره ای، محور خانواده را مورد هدف قرار داداز سريال
 جود آورد.ه وبروابط بين فردی را متزلزل کرده و عدم اعتماد بين افراد خانواده 

 هایبر روی شبکه «من و تو»، «فارسی وان»هايی مانند نگاهی به عملکرد شبکه
 -به ويژه شبکه تلويزيونی ،ها در فضای مجازیچنين فعاليت آنای و همماهواره

ی تغيير آداب، اعتقادات، رسوم و پها در دهد که آننشان می« وی زنان تی»اينترنتی 
 هستند. -خصوص بانوانه ب -های زندگی در ميان مردمروش

ارتباط جنسی آزاد بين دختر و پسر قبل از ازدواج، از بين بردن حريم بين محرم 
 ری،گشود، ترويج اشرافیو نامحرم، داشتن فرزند نامشروع که امری طبيعی تلقی می

کايت از اين ح -به شکل افراطی -پايبندی به مد روز و چشمیترويج چشم و هم
 ن و فرهنگ ايرانيان آمده و ابتدابا روشن جنگ نرم به مبارزه با دي دارد که استعمار نو

ها هستند، و بعد شخصيت زنان را که قلب اين خانواده -خانواده -هسته اجتماع
 نشانه گرفته است.

 تا جايی که نابودی سالمت فکر و رفتار افراد است هااين برنامه هدفبنابراين، 
شدگی و از دست های نامناسب ماهواره، افراد را دچار حالت مسخمشاهده دائم برنامه
ها از مسير اصلی های تحت الشعاع اين برنامهکند و خانوادهرفتن عقالنيت می

 (6-7: 1391د. )رمضانی، نگيریتربيتی خود که ريشه در مکتب اسالم دارد، فاصله م
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های فردی، مديريت کارگزاران از جمله زمينه -ثر ديگریؤعوامل مدر مجموع، 
نيز در تبليغات دينی نقش دارند که بنا بر  -گيری از دين و مذهبحکومتی و بهره

 شود.رعايت اختصار از توضيح اين موارد صرفنظر می

 های مقابله با تبلیغات ضد دینیراهکار 
 ودسازی مبلغخ .1

يکی از ؛ چرا که خودسازی مبلغ است -گام اول -در مقابله با تبليغات ضد دينی
 هایکه در ادامه به برخی از ويژگی مبلغ استشرايط مهم در امر اثرگذاری تبليغات، 

 :شودالزم در مسير خودسازی مبلغ اشاره می
 شناخت دقیق هدف -

گاهی  و معرفت کامل داشته باشد.  مبلغ بايد نسبت به هدف خود در تبليغ، آ
 فرمايد:قرآن کريم می

ل  هِذِه َسبیلي» وا ِإَلی  ق  ع  د 
َ
ِه َعلیأ َنا َو  اللَّ

َ
َبَعنيَبصیَرٍة أ  (108 ،)يوسف« َمِن اتَّ

همه مردم را به  ،بگو اين راه من است که من و پيروانم با بصيرت کامل
 .کنيمسوی خدا دعوت می

 ایمان به هدف -
داشته ايمان کامل  رود،ی که میدر راهنيز  -خود -الوه بر شناخت هدفمبلغ بايد ع

 ترين مبلغ مکتب وحی اقتدا کند.باشد و در اين راه به بزرگترين و ارزشمند
 سازیخود -

بايد ابتدا به خودسازی بپردازد تا مصداق  ،خواهد هادی جامعه باشدمبلغی که می
 عينی اهداف تبليغی خود باشد.
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 فرمايد:یم امام علی
ِسِه » ِلیِم َنف   ِبَتع 

 
َدأ َیب  [ َفل 

َ
َدأ ن  َیب 

َ
ِه أ اِس ِإَمامًا ]َفَعَلی  َسه  ِللنَّ َمن  َنَصَب َنف 

ِره ِلیِم َغی  َل َتع  کس خود را امام مردم قرار  هر (56 :1403مجلسی، ) «َقب 
 تعليم خود بپردازد.بايد قبل از تعليم ديگران به  ،دهد

 اخالص -
زيرا اگر  است؛ت برای مبلغ، اخالص اترين صفضروریالبته ترين و یيکی از ابتداي

 ها نخواهد گذاشت.اثری بر دل ،تبليغ برای خداوند نباشد
 فرمايد:قرآن کريم می

ِلصیَن َله  َو » خ  َه م  وا اللَّ د  ب  وا ِإِلَّ ِلَیع  ِمر 
 
یَن ما أ که  در حالی (5 ،)بينه ؛«...الدِّ
را با کمال اخالص  که خداجز اين ،بودها دستوری داده نشده به آن

 .پرستش کنند
 صداقت و راستگویی -

 مبلغی که ؛من استؤهای يک انسان کامل و مصداقت و راستگويی از صفات و ويژگی
 تواند به اهداف خود برسد.نمی ،راستگو نباشد

 فرمايد:منان میؤقرآن کريم خطاب به م
ذ» َها الَّ یُّ

َ
وا ایا أ ق  وا اتَّ َه َو یَن آَمن  اِدقیَن للَّ ون وا َمَع الصَّ ( ای 119 ،)توبه« ک 

 از خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد. !ايدکسانی که ايمان آورده

جاعت ش ،عزت نفس ،سعه صدر و استقامتاز جمله  یموارد ديگر چنين بههم
گاهی و بصيرت ،و شهامت توان از ديگر نيز می اخالق اسالمی و منظم بودن ،آ

 .برای مبلغ در مسير خودسازی نام برد شرايط الزم
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 مقابله ظاهری و تقابل بنیادین در فضای مجازی .2
دارای  -آنهای گذشته از پيچيدگی  -های مقابله با تبليغات ضد دينی در فضای مجازیاز راه

 ايمن شد.  ،توان از بسياری تهديدات در اين زمينه، میفاکتورهای آشنايی است که با رعايت آن
 :از است د دينی در فضای مجازی عبارتهای مقابله با تبليغات ضترين راهمهم
 های بنیادین کاربران فضای مجازیآموزش -
گيرند و مطلب موضع می تقيم و غير مستقيم، در برابر دينها به دو صورت مسسايت

 یهامنظور از مقابله غير مستقيم، تقابل با دين از طريق نفی اصول و پايه نويسند؛می
توان به ها میدين است که پشتوانه و تثبيت کننده دين است. از اين نمونه سايت

های ضد و سايت های ضالههای مبلغ فرقههای ضد مذهب تشيع، سايتسايت
 اخالقی اشاره نمود. 

شود که هدف آن، معارضه مستقيم با دين به تقابلی اطالق می نيزمقابله مستقيم 
به صورت صريح  -های خاصو هم در سايت اشاره شدههای است که هم در سايت

؛ شوندهای مختلفی تقسيم میبه دستهنيز ها گونه سايتاين ؛شودديده می -يا ضمنی
های ظالم و يا ها، هرگونه برخورد با حکومتای از اين سايتدستهاز جمله: 

ای ديگر دسته، دانندمی ممنوع مهدیاسالم را تا ظهور حضرت  برداشت سياسی از
 ای نيزو دسته های غلط ارتباط با دين و تبليغ وسيع خرافات استدربردارنده شيوه

کنند ، دخل و تصرف میانهايی است که به برخی عقايد مسلم مسلمانشامل سايت
 ؛ مانند مسئله مهدويت.ها دارندو سعی در مخدوش نمودن آن

ها ی از بين بردن اين سايتبرا مناسبی، تالش عوامل امنيتی  و انتظامیچند  هر
؛ اما مقابله با اين حجم گسترده، نبايد به همين مرحله منحصر شود ؛اندانجام داده

 هاکنند و بسته شدن يکی از آنچون قارچ رشد میها همگونه سايتاين کهچه اين
 گردد. سبب گشايش چندين سايت ديگر می
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ی بهتری برخوردارند و مشکلی در ها از پشتوانه مالسايت نوعاين به طور کلی، 
 ترينمهم ،های ضد اخالقیدر برابر برخورد با سايت الزم استلذا  ؛هزينه کردن ندارند

های ها از آسيبسازی آن، آموزش کاربران و مصونتوان انجام دادمیکاری که 
 ناشی از اين تهاجم نرم است.

 زه با هجمه ضد فرهنگیرای مبارب يد به دنبال يک ارتش منظم سايبریبا بر اين اساس،
اين ارتش بتواند ضمن مبارزه تدافعی و  بود؛ به نحوی کهدر اين فضا  و  ضد دينی

سلبی با تهاجم دشمن، به توليد برنامه بپردازد و ذهن مخاطبان خود را نه تنها در 
در اين  ثر خودؤالم، به خود جلب کند و با حضور مايران بلکه در سراسر جهان اس

 ر عمل را از دست دشمن خارج سازد.، ابتکاجبهه
ناپذير است. ، اجتنابفضای مجازی حضور علمای دين در عرصهدر اين ميان، 

 هایباال به آن، ميزان اثرگذاری سايتبا گسترش ارتباطات مجازی و امکان دسترسی 
 ذيریناپغفلت در اين مورد، تبعات جبران ؛ لذايابدافزايش می -روز به روز -اينترنتی

 خواهد داشت. 
جوانان را به بهانه مصون ماندن از خطرات آلودگی  تواننمیاز طرف ديگر، 

مدارس و نمود؛ بلکه از فضای مجازی محروم صحيح فضای مجازی، از استفاده 
و  آموختهگيری صحيح از اينترنت را به جوانان و نوجوانان بايد نحوه بهره اهخانواده

 خالقیهای ضد ااز تبعات و اثرات سوء سايتچنين جوانان را م؛ هماهيت آن را شرح دهند
گاه و اهداف شوم گردانندگان آن  . ساخت، آ

گذاری ثر در فضای مجازی، سرمايهؤبرای حضور گسترده و مبه طور کلی 
به مرور از حالت تدافعی خارج و آرايش تهاجمی به خود  بايد انجام داد تاکالنی 
 های ضد اخالقی،قدامات سلبی نيز مانند منهدم ساختن سايتکه بايد اضمن آن بگيرد؛

 .دادانجام نيز ها را دستگيری و مجازات عوامل آن
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؛ مشکل اصلی در اين زمينه عدم توجه به تهاجم فرهنگی توسط مديران است
 کهمحدود است  نيز ایآموزش در زمينه مقابله با تهديدات نرم رسانهچنان که هم

ای از مطالب هنر را داشته باشند که در سطرهای محدودی، چکيده بايد کاربران اين
در حالی که در اين زمينه، هنوز آموزش  ؛را عنوان و در دسترس ديگر اعضا بگذارند

بيشتر  ،های سايبرتوان از ظرفيتبا راهکارهای مناسب، می کهالزم داده نشده است 
 و بهتر استفاده کرد.

 ازیهای مجایجاد نوآوری در روش -
 رفته است و رفتارهای اين دو جهانفضای واقعی شکل گ فضای مجازی به موازات

 کنند. از منطق واحدی تبعيت می
 -همه جا -در تکاپوی توسعه شر است و انسان خير و نيکو -همه جا -انسان شر

وجه غالب اين فضا در اختيار  در گذشتههر چند  ؛به دنبال توسعه نيکی و خير است
 کند.های مفيد حرکت میمسير به سمت استفاده -به مرور -ولی ،استخير نبوده 

 دوستی گفت شود:مثالی کاربردی و عملی اشاره میبرای ترسيم بهتر موضوع، به 
شد هايی باز میکردم، صفحهرا جستجو می« داستان»عنوان  ”Google“وقتی در 

ل به اتفاق گروهی، به همين دلي؛ های جنسی به زبان فارسی بودکه حاوی داستان
اکنون  -مانند تبيان -نهاديم« داستان و راستان»آن را  ،م و در عنوانيسايتی راه انداخت
آيد و شود که داستان و راستان میهای باز می، صفحه«داستان»م کنيکه جستجو می

 شود.های نيک میهای اول، شامل داستانانتخاب
نيز ، ظرفيت خير باال انجام شودن فضا چه توليد بيشتری در اي هربر اين اساس، 

توليد توان گفت چون در اين فضا حاکميت با شر است، نمی شود؛ لذاباال برده می
 .يابدافزايش می نيز، ظرفيت خير باشداگر توليد خير  محتوای خير رها شود؛ چرا که
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 ؛ هر چندتراهکار مهمی اس نيز زبانه پيرامون دينهايی جامع و پويا و چندايجاد سايت
جامع و  یولی نبود سايت ،اندبه اين موضوع پرداخته -تا حدودی -های مختلفسايت

 برای کاربران خارجی و حتی داخلی، نمايان و محسوس است. چندزبانه در اين موضوع

 معرفی الگوهای کامل و جذاب در فضای مجازی -
رآن در فضای سازی قبرای مناسب که يکی از الگوهای کامل دين است کريم قرآن

 توان بررسی کرد.مجازی، بايد ديد قرآن را از چه ابعادی می
يکی از  که -مناسکی، اعتقادی و پيامدی -تلفی داردخدين و دينداری ابعاد م

؛ لذا داری ارتباط داردتقادی دينععد اکتاب است که بيشتر با ب   ،عناصر داخل دين
 بايد ديد ماهيت قرآن چيست؟

پس قرآن  ؛دخالت مفسران دارد تا معنايش منتقل شود ماهيت قرآن نياز به
 .بياوريدحال اين کتاب را در فضای مجازی  ،ماهيتًا قابليت اين را دارد که تفسير شود

 استفاده از نرم افزارهای امنیتی پیشرفته -
ثر ترين راهکارها در حوزه جلوگيری از تبليغات سوء دينی در ؤترين و ميکی از مهم

 د. يتی است که شامل سيستم کنترل باشستفاده از نرم افزارهای امنفضای مجازی، ا
 های امنيتی اين ابزار مهم مديريتی را در برخی از نرم افزارهایاکنون بسياری از شرکت

 -معموالً  -دهند. ابزار کنترلگنجانده و در اختيار متقاضيان قرار می حفاظتی خود
د و و خطرهای اينترنتی در اختيار دار ثری در برابر تهديدهاؤقدرت بازدارندگی م

های مختلف در اين ابزار، دسترسی خود توانند با تعريف و تنظيم گزينهکاربرها می
 تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند. -کامالً  -به محتويات اطالعاتی تحت وب را

 به شکل -های نامناسب و ضد دينیها و پايگاهچون انسداد صفحههمهايی قابليت
ها و اطالعات رد و بدل شده به شکل آنالين، نظارت يا کنترل فايل ،بالفعل يا بالقوه
 شود.کنترل محسوب می های سيستم... از ويژگیها و مراکز مورد بازديد وآگاهی از پايگاه
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هايی که در زمينه توليد ابزار فيلترينگ برای کنترل دسترسی به اينترنت شرکت
های خود اعالم کردند که بيش از يک سوم اينترنت را زارشکنند، در گفعاليت می

راوانی های فتواند آسيبدهند که میهای ضد دينی و غير اخالقی تشکيل میسايت
 را به کاربران وارد کنند.

بيش از  مطالعات، مشخص شده که کل اينترنتبر اساس نتايج حاصل از اين 
کنند. لع غير اخالقی فعاليت میبا موضوعات ضد دينی از جم هادرصد سايت 37

 (12-13: 1390)دباغی، 
های اينترنتی ارائه دهنده خدمات بازی آنالين طی يک سال گذشته تعداد سايت

درصد  10های خشونت آميز بخش یهای حاودرصد افزايش يافته و سايت 212
. بيشتر شده است که اين امر هشداری برای استفاده بدون کنترل از اينترنت است

(www.m3657z.blogfa.com) 
امری ضروری به  اصول اوليه محافظت در فضای سايبراز آن جايی که دانستن 

به فعاليت کودکان و نوجوانان در شود به تمامی کاربران توصيه میرسد، نظر می
 توجه شود. نظارتی استفاده از ابزارهای کنترلی وو نيز  فضای مجازی

 تقویت و ارتقای باورهای دینی -
 -اعم از فضای مجازی و حقيقی -بهترين راهکار برای مقابله با تبليغات ضد دينی

يت عقايد و باورهای دينی است. اين تقويت و استحکام  بخشی به ويژه در موردتقو
وده ها تمرکز بيشتری نمباورهايی هم چون واليت و مهدويت که دشمن روی آن

 آيد.تر به نظر میاست، ضروری
بايست خود را مجهز به اين اين راهکار عمومی است و هر انسان متعهدی می

، انداخته شودسالح نمايد. اگر نگاهی گذرا به برخی شبهات نو در فضای مجازی 
سرمنشأ برخی  عقايد انجام شود؛ چرا کهشايد الزم است بازبينی مجددی بر 

http://www.m3657z.blogfa.com/
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ليغات ضد دين در فضای مجازی، عدم درک صحيح از دين به تأثيرات منفی از تب
 عنوان بازوی محکم بازدارنده انسان از آلودگی است. 
ها را بايد از که آنروزی، با اينتبديل شدن انجام فرايض به صورت عادی شبانه

و  دور کردهاز دين  -به تدريج -( انسان را15: 1375)قرائتی،  ،ديد فطرت نگاه کرد
گاه اين ضعف از درک ايمان، بستر مناسبی کند و آنی موارد گريزان میدر برخ

يک فرد  و کندمی برای انسان ايجاد جهت پذيرش انواع شبهات به ظاهر درست
های ضد دين در مقابل شيوه -به راحتی -مسلمان به دليل ضعف در اعتقادات دينی

 گردد.نوا میو گاهی نيز همشده تسليم 
 :رمايندفمی امام رضا

وَنا» َبع  وا َمَحاِسَن َکاَلِمَنا َِلتَّ اَس َلو  َعِلم   (30: 1431بابويه، ابن )؛ «ِإنَّ النَّ
 کنند.سند، از ما پيروی میهای سخن ما را بشنازيبايی اگر مردم

 نتیجه گیری
توان اظهار نمی ها بر مخاطبانچند در مورد ميزان و چگونگی تأثيرگذاری رسانه هر

عوامل  ری مخاطبان از وسايل ارتباط جمعیاما در فرايند تأثيرپذي؛ ردنظر قطعی ک
گذاران ارتباطی شناخت اين عوامل برای پيام آفرينان، سياست کهزيادی دخيل است 

 زيادی برخوردار است.از اهميت  های جمعیاندرکاران رسانهو ساير دست
و  عیاجتما -های فرهنگیمطالعه و پژوهش در راستای شناخت ويژگی

های جمعی رسانان و گردانندگان رسانهشخصيتی مخاطبان، گام نخست برای پيام
مانند شمشيری  غافل ماند که وسايل ارتباط جمعی البته نبايد از اين نکته ؛است

دولبه است که ممکن است در خدمت اصحاب قدرت و ثروت قرار گيرد و 
اشد و به عنوان سالحی ه بکارکردهای منفی و آثار نامطلوب بر مخاطبان داشت

 منظور تهاجم فرهنگی به ملل ديگر به کار گرفته شود. به ويرانگر
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های جمعی ترين عوامل افزايش يا کاهش تأثيرات رسانهبه طور مختصر، عمده
 :عبارت است ازآفرين بر مخاطبان نقش

 ؛ها و مخاطبانی رسانهااعتقادی بين محتو و اشتراک فرهنگی، زبانی -
 ؛گذاریکسب اعتماد مخاطبان و ميزان اثر يل اعتبار جمعی دراعتبار وسا -
ها بر همديگر در تعدد وسايل ارتباط جمعی و ميزان تأثيرگذاری آن -

 ؛سازیتقويت يا تضعيف يا خنثی
ها به ميزان برخورداری آن ها بر مخاطبافزايش يا کاهش تأثيرات رسانه -

 ؛از عناوين مختلف
 ؛های موجود مخاطبانها، رفتارها و گرايشيا عدم تقويت ارزشها در جهت تقويت تأثير رسانه -
 ؛مدت(مدت( و غير مستقيم )بلند)کوتاه ها به دو شکل مستقيمميزان تأثير رسانه -
 ؛ها با توجه به اوضاع و احوال مخاطبانانتخاب نوع رسانه -
 ؛هاانهخانواده در افزايش يا کاهش تأثير رس و ها، رهبران فکری، دوستاننقش ميانجی -
با توجه به  ی وسايل ارتباط جمعیاميزان تأثيرپذيری مخاطبان از محتو -

 ؛هاهای شخصيتی آنتيپ
 .هايکسان نبودن ميزان ابراز عالقه مخاطبان در رويارويی با رسانه -

ست. به اشکال مختلف مورد توجه و عمل قرار گرفته ا هاتبليغ دينی در طی سال
افزون اينترنت و حضور و تأثير زياد آن در اقشار  امروزه با توجه به گسترش روز

از اين امکان، حسن  الزم است مبلغين دين -ساالناز کودکان تا کهن -مختلف مردم
شناخت و مهارت و استفاده از اين امکانات  ،الزمه اين امر را داشته باشند کهاستفاده 

 غان دينی پيگيری وهای تبليغاتی و مبلبه صورت جدی از جانب سازمان بايداست که 
وجود تهديد آميز اين از آن استفاده نمود و  به صورت سازماندهی شده و هماهنگ

 به فرصتی برای توسعه و تعميق مفاهيم دينی و اعتقادی تبديل کرد. وری راافن
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