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 چكیده
و  های جمعی و البته فضاهای مجازی با تنوعز رسانهعصر حاضر مواجه با بسياری ا

کنار آن  جهانی اکنون و تبادل نظر و در ارتباط گرفتن در دهکده. های گوناگون استقابليت
طور خاص ورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و بهو تبليغات غلط و غرضها ارائه فرهنگ

 ،که هميشه مورد هجمه و آسيب بوده است چهو قابل دسترس است. آن  بسيار رایج ،دین
يب ست که در فضای مجازی نيز دستخوش آدین و باورهای الهی اسفرهنگ و متن اصلی 

ها و داعشيسم و بسياری از شبکه های نوظهور، پدیدهعرفان و تبليغات ضد دین شده است.
 -مخصوصاً  -جهانيان صورتی دیگر بهدین آن را به دین با تغيير ظاهر و پوستههای شبهگروه

قابل  ،کنندوارد می اسالمو در این ميان هجمه و آسيبی که به دین  اندجوانان نشان داده
ها و ها، گروهاندازی شبکهفضای مجازی باید بتواند با راه؛ در چنين وضعيتی، توجه است

چهره  ،نیو ارائه صحيح از تفاسير و منابع قرآ اسالمهای صحيح ترویج فرهنگ لينک
پژوهش حاضر و همزمان با تبليغات ضد دینی مبارزه کند.  دادهرا نشان مبين واقعی دین 

های از طریق شبکه های وارده به فرهنگ و باور مذهبیابتدا با بيان آسيب تالش نموده است
و  نموده، فضاهایی را تبييناجتماعی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنين 

تبليغ صحيح دین در این فضاها را ارائه و روش صحيح مناسب،  ا ارائه راهکارهایسپس ب
 .استفاده از این فضا در راستای فرهنگ دینی را به جوانان آموزش دهد
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 مقدمه
که توسط پيامبری  ست،الوا ها و اهدافیشمول و دارای قابليتاسالم دینی جهان

برای هدایت  ،یاد شده است 1«رحمة للمعالمين»یشان به در قرآن کریم از اکه 
 رین برنامهتترین و جامععنوان کاملاین دین به ه است؛شد قرار دادهبشریت  همه

و همگان را به خود  هتمام ادیان الهی پيشين را نيز در خود جای داد ،بشری
فرامين و دستورات وجودی که عاِلم به تمام ينی واحد بهئین و آتا با د هفراخواند

 روی آورند.  ،هستی است
 اکرمم از همان روزهای آغازین دعوت پيامبر الاسدین نشر و توسعه بر این اساس، 

از ایمان  ،از ایمان آوردن همسر ایشان ،ایشاناز خانه  -صورت مخفيانه و آشکاربه
 نيز از ایمان آوردنترین عضو خانواده و نزدیک عنوانبه علیحضرت آوردن 

 مالاسپيامبر  لذا ؛آغاز شد -بالددوستان و آشنایان و اهالی مکه و مدینه و دیگر 
انسانی است که در آن  عنوان اولين و برترین نمونهبه ،دیناین در راه تبليغ و نشر 

  مهمی را آغاز کردند.چنين رسالت خطير و  ،عربستان جزیرهشبه جاهالنهشرایط سخت و 
 سخرهوجود داشت؛ از به -از همان ابتدا -در این راه ی بسياریهاسختیبنابراین، 

 راش ناميدند تا سخن حقکه ایشان را به القابی دروغين میگرفته تا این حضرتگرفتن 
 د.کتمان کنن

 اهل بيت ایشان این وظيفه خطير به عهده حضرت،پس از دوران تبليغ و رسالت  
به تبليغ و ترویج ، ای داشتند که در کنار تلمذنيز شاگردان و صحابهشان ای که ،بود

گاهان به دین  پرداخته، اسالمدین  و کسانی که  اسالمو پس از آن نيز عالمان دین و آ
صورت جلسات درس یا به ،زحمت کشيده و از جان مایه گذاشته بودند هدر این را

 د.پرداختنمبين تبليغ و ترویج دین بهجلسات تبليغی در مجالس مختلف 

                                                           
 .107ر. ک: انبياء،  .1
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  در دنيای امروز با پيشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی، برقراری ارتباط  
 بلکه از سطح، سریع شدهتنها نه -دینی یا غير دینی -و تبادل نظر درباره موضوعی خاص
راحتی با هتوان بمی نحوی کهاست؛ بهفراتر رفته نيز ارتباط فردی و اجتماعی محدود 
 پرداخت.افکار  ينی متفاوت به مبادلهئافرادی آن سوی جهان با زبان و آ

وجود فضاهای مجازی است که طی  ،یکی از این وسایل ارتباطی بسيار سریع
جای خود را  -جوانان ویژهبه -افراد جوامع ميانای طور گستردهسال اخير بهچند 

سمت بهرا فضا  -صورت سنتیبه -کتاب جای مطالعهو حتی توانسته به ،پيدا کرده
 سوق دهد. های الکترونيکیکتاب مطالعه
 ،های اجتماعی مجازی با آن مواجه هستيمچه در فضای مجازی و محيطآن

مطالب کذب و شایعات نيز البته است که  اطالعاتای از مطالب و حجم گسترده
ها و صفحات متعددی انالها یا کچرا که در گروه ؛شودبسيار یافت میدر این فضا، 
کنند قابل شناسایی فرد یا افرادی که چنين فضایی را اداره می -اغلب -که وجود دارد

گاهی افرادی و حتی  ،دهندو یا اغلب هویت واقعی خویش را نشان نمی ،نيستند
گاه و بدون تحصي کنند که با اندازی میهایی را راهصفحات و کانال علمی،ت الناآ

های علمی پسند بحث از موارد اختصاصی و مربوط به حوزهو جوان زبانی مهيج
ای مدرن شکل و شيوهمباحث دینی و عقيدتی را به -زعم خودبه -تاکنند خاص می

 نحوی که جالب توجه باشد.د؛ بهبيان کنن
 ،اندصورت رو در رو ناکام شدهو بهنظامی از جنگ دین مبين جا که دشمنان از آن

    جوانان مسلمان  ویژهبه -هدف جوانان ،و در این مسير ،اندآورده 1رمرو به جنگ ن
 میالور کردن از باورها و اعتقادات اسافرادی که تنها برای اغفال و دلذا ؛ هستند -انقالبیو 

    را با نگاهی ظالمانه و خشن  ، دین اسالماندصفحات و فضاهایی طراحی کرده

                                                           
1. Soft Power 
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طریق با دور از این  تاکنند میهه در باور مردم ایجاد و شک و شب نمودهمعرفی دنيا به
هر کار دست به  ،میالبه اصول اس هاکردن آناعتنا از معنویات و بیجوانان  نمودن
 ای نام اسالم بگذارند.زنند، و بر چنين پدیدهن انسانيت أو دور از ش قیالغير اخ

با این  که ،افتدمی راحتی اتفاقکه بهاست هایی قتل و جنایت قرینه مطلب در
 ،خشم ناگهانی و ضعف در ایمان و نيز همراه شدن باگفته، های پيشسازیزمينه
شوند، که حرکت بر ضد انسانيت را هایی مثل طالبان و داعش حادث میپدیده
 ند.دانینی خود مید وظيفه

 که یو یا هر فرد مسلمان انقالبیعنوان وظيفه برای جوان چه بهآن بنابراین،
تی در این باره در فضای الاؤو یا افرادی که س ،دارد ی مجازیدسترسی به فضاها

می را الطریقه صحيح تبليغ دینی و اسکه شود این است طرح می ،مجازی دارند
بردن  البا با دیگر، از طرف بياموزد؛های تبليغی در این فضاها را دانسته و روش

 م را بيش از پيشالدین اس نيز بتواندبهات سطح آگاهی و توانایی پاسخگویی در برابر ش
، اندمانده اسالمدور از نعمت و با تبليغ صحيح و فراگير افرادی که به ،حفظ کرده

 نماید.راغب و مشتاق  این دینرا به  هاآن

 و مشتقات آن تبلیغ تبیین مفهومی
مردم ع البه اطاست که معنای رسانيدن پيام یا خبر و موضوعی در لغت به 1تبليغ

 های دینی است.ها و آموزهمعنای رساندن پيامبه پژوهش،در این  اما 2ه شود؛رساند
 ،کار رفته استبهکریم در قرآن  مرتبه 70واژه تبليغ و مشتقات آن طور کلی، به

 3.تناسب دارد «ليغ دینیتب»مورد آن با  ۷2که 

                                                           
1. Propagation 

 «.ت»، ذیل واژه 1364معين،  .2
 .32، ص. 1393شرفی،  .3
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 کاربرد هر یک ازود،که شنام تبليغات طرح میبا طرح واژه تبليغ، کليدواژه دیگری به
 و در جهت است،دار استوار ریزی هدفبرنامه ی برقراری ارتباط است که بر پایههاشکل

 1.گيردمیمنظوری خاص صورت های معين بهثير بر افکار، احساسات و اعمال گروهأت
عبارت است از تبليغات  -از صاحبنظران این حوزه -2ترنس کوالتر عقيدهبه

یل ارتباطی برای گيری از وساها با بهرهتوسط برخی افراد یا گروهشی عمدی که الت
 3.شودانجام می هایا تغيير نگرش افراد دیگر گروه کنترل، شکل دادن

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

 4؛بار ارزشی مثبت باو رساندن صحيح یک مطلب  اشاعه و ترویج و تکثير -
 5؛بار ارزشی منفیبا  محتواپيام توخالی و هياهوی بی -
گهی و پيام -  6؛های بازرگانیآ
 .7تجاریمحتوایی نمایش  باتبليغات بازرگانی رادیو و تلویزیون  -

است که با مفهوم هایی از جمله واژه 8رسد مأموریتنظر میدر عين حال، به
 9.شوداستفاده می -الً معمو -نیتبليغ دی

                                                           
 .۶۷4. ص، 138۷ نصر، .1

2. Terence Qualter 
 .34. ص، 13۷2 هالستی، .3
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 .31-33. صص، 1392 ،آرانی کاویانی .9
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کسفوردفرهنگ لغت انگليسی »در   فرستادن معلمان مذهبی برای  معنیبهنيز  1«آ
   معنای گروهی از اشخاص استچنين بههم ؛آوردن مردم آمده استين جدید درئبه آ

 2.شوندبه یک سرزمين خارجی اعزام می ،خصوصبه که از طرف کليسا برای گسترش دین
  اسالمیتبليغ الزم است به تبيين  -با توجه به مسئله پژوهش -این تبيينپس از 

  و فضای مجازی پرداخته شود:
با هدف آموزش،  ینوعی خاص از ارتباط است که گاه 3تبليغ اسالمی؛ .1

          4،گيردانجام می عمل واداشتن مخاطببهبرای  یو گاه اقناع یگاه
قصد طور مستقيم بهمندی که بهماليت نظاگونه فع و عبارت است از هر

 5.گيردصورت می -یا عميق یسطح -دین اسالم گسترش علمی، عاطفی و رفتاری
و عبارت  ،رودکار میمفهوم فضا در برابر مفهوم مکان به؛ فضای مجازی .2

و مرزبندی  دارای محتوا ،مکان جایی معين است اما ؛جااست از همه
فضا نوعی خال است و سه بعد ، ؛ در نقطه مقابلاستدوبعدی بوده و 

 و نامتناهی است. بوده مرکز دون و ب شتهدا
 در یکی از تعاریف تفکيکی مکان و فضا، چنين آمده است:

و عوض د هم زدن تغيير کنتواند در یک چشم بهاما فضا می ؛مانندها ثابت میمکان
ها یژگیو همين و ،تر استمکان مفهومی گستردهشود؛ در نتيجه فضا نسبت به

 6.وجود آمدن خصوصيات خاص فضای مجازی شده استباعث خاص شدن و به
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 .143. صهمان،  ،کاویانی آرانی .5
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 عنوان امری وهمی و خيالیمجاز گاهی در مقابل امر حقيقی، گاهی بهچنين، هم
یک امر  شود، گاهی نيزکار برده میبهگاهی در مقایسه با واقعيت محسوس و بدن  و

فضا یا جهانی با خصلت مجازی در  ؛ لذاشودذهنی در مقابل امری عينی تلقی می
 ،کاهدثير واقعيت نمیأاز تالبته مجازی بودن  ؛گيردمقابل فضا یا جهان واقعی قرار می

 کند.مجازی بازنمایی می لبلکه تنها واقعيتی را به شک
و این محيط  ،ش دارد محيطی جدید و تخيلی بيافریندالواقعيت مجازی ت

چنان که در واقعيت آن را صورت مستقيم آنبه رسد ونظر میگونه واقعی بهخيال
 1.ارتباط ندارند ،کنيمدرک می

 م الو ماهیت تبلیغ و مبلغ در دین اس نقش
مهارت برقراری  در خصوصاست  اسالم، الزم تبليغ در دینپيش از تعریف و تبيين جایگاه 

  ؟اساسی باشده باید چگونه و بر چه کبحث شود؛ این -اجتماعی رابطهویژه به -ارتباط
های اجتماعی و محيطی برای برقراری نوعی شبکههای مجازی بهشبکه غالب

     تنها نه درک نشود،چه روش صحيح این رابطه چنان که هستند،روابط اجتماعی 
بلکه  د؛شوآسيب می ایجادهایی در برقرار کردن ارتباط با دیگران در چنين محيط

        ا قصد بهتر شدن افکار عمومی فاهيمی که بعات و مالممکن است در ارائه اط
 .دخطا شومنجر به نيز عات دادن به دیگر افراد استالو اط

 اعم از ؛پردازدعات میالدر هر فعاليت اجتماعی به مبادله اط انسانطور کلی، به
 های دیگردر ميان اعضای یک گروه باشد یا در ميان اعضای گروهاو که فعاليت این

 2.يردشکل بگ

                                                           
 .3۶. ص، 1385 ،عاملی .1
 .43. ص ،1384 ،و مخاطب اميرحسينی .2
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ها و ها نحوه انجام مناسب این مبادلهشرط اساسی روابط انسانکه نکته مهم این
 -تا جایی که اندها بسيار فعال ظاهر شدهرسانه -در این ميان -؛ البتهها استمراوده
  داغ است.، بازار تبليغ؛ لذا اندثير قرار دادهأتروابط اجتماعی مجازی افراد را تحت  -تقریباً 

تی گرفته تا تبليغ ادیان ت مختلف توليدی و بهداشالاز تبليغ محصوبحث قرینه 
 هاییو کذب هاتهر یک از این موارد دارای واقعيه است، کو عقاید مختلف  و افکار

 اینکردنی ی به مرزهای باورتبليغات با استعانت از پول و تخيل و علوم انساناست؛ چرا که 
ن یک ابزار تبليغاتی عنواتوان بهابزاری می جا از هردست یافته است که در آن

   آمده ای دررشتهصورت یک علم ميانلذا شناسایی ابزار تبليغاتی به ؛استفاده کرد
 1.که نيازمند حضور متخصصان مختلف است

عتقادات و عقاید یک فرد، مفاهيم و ا شد، تبليغ نوعی ارائه بيانگونه که همان
         ثير قرار دادن آرای دیگر افراد أه با هدف تحت تن و یا مذهب است کيئگروه، آ

 گيرد.ينی خاص صورت میئسوی دین و آو جلب آنان به
 ترینتبليغ و روش تبليغی اولين و مهم -ينیئدر هر رشته و صنف و آ -بر این اساس

م نباید نوعی التبليغ را برای دین اس؛ لذا گام برای پيشرفت آن مفهوم و هدف است
ها و افرادی دین صورت گروهتنها وظيفه دارند به ای خاصدانست که مثال عده حرفه

در ویژه ، بههر مسلمانی است بر عهدهمبين بلکه تبليغ دین  ؛م را ترویج کنندالاس
گرفته صورت وسيعی تمام افراد را در بر ها بهعات و دادهالاین دوران ارتباطات که اط

 .ماننداتی سردرگم میعالو گاهی در ميان این حجم اط
می اشراف الخود را موظف بداند که به علوم اسدر چنين فضایی اگر هر مسلمان 

؛ خواهد بود یک مبلغ دینی برای دیگر افراد -خود -داشته و پاسخگوی شبهات باشد
 ؛ين خود باشدئباید مبلغ دین و آ ،یک مسلمان در هر فضا و مکانی که باشدلذا 
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با افرادی باشد که از  سالکهمباشد، خارج از کشور  خواهد دانشجویی درمی
تر از آن در فضای اند و یا قابل دسترسخارج کشور برای تحصيل به ایران آمده

د که با دینی یا افرادی مواجه و وارد گفتگو شوممکن است هر فردی، با فرد  ،مجازی
 د. م باشالورزانه به دین اسمتفاوت و حتی با نگاهی غرض

 ین و انبیای الهیتبلیغ د

خود را مبلغ دین الهی معرفی  ،کنداشاره می کریم چنان که قرآنآن الهی پيامبران
 زیر قابل مشاهده است: چنان که در دو نمونههم ؛کنندمی

 :به مردم حضرت نوحخطاب  -
ُغُكْم » َبِل 
ُ
ي ِرَساَِلِت  أ ِب  ْنَصُح  َر

َ
ْعَلُم  َلُكْم  َوأ

َ
هِ  ِمَن  َوأ       ؛ 1»َتْعَلُموَن  َِل  َما الَل 

 از و ،کنممی خيرخواهی و نصيحت شما به و رسانممی شما به را خدایم امپي
گاهم اموری به خدا سوی گاه شما که آ  .نيستيد آ

 :به قومش حضرت هودخطاب  -
ُغُكْم » َبِل 
ُ
ي ِرَساَِلِت  أ ِب  َنا َر

َ
ِمین   َناِصح   َلُكْم  َوأ

َ
 شما به را خدایم امپي؛ 2«أ

 .امينم خيرخواهی و ناصح شما برای من و ،رسانممی

 به وظيفه تبليغ دین که بر عهده در چند آیه -سوره مبارکه اعراف -طور کلیبه
 مالاسو پيامبر  چون نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسیپيامبرانی هم

     آورانی دهد که اگر پيامبشریت هشدار میچنين بههم ؛کندبوده است اشاره می
 و اگر چنين شود ،باید راه تقوا و صالح بپيمایيد ،حق خواندندسویتان آمدند و بهبه

 مشمول رحمت پروردگار خواهند شد.
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یم در تبلیغ دین  منطق قرآن کر

وجود خداوند سوی حقانيت و باور بهبرای تبليغ و فراخواندن بشر به کریمقرآن 
 .گرددصفای فطرت محقق میو آن روش تنها از طریق فکر کردن با  ،روشی دارد

    خواهد با فطرت صاف و عقل سليم در آفرینش خود قرآن کریم از انسان می 
 ای قطعی برسد:و طبيعت بنگرد و به نتيجه

ِذیَن » هَ  َیْذُکُروَن  اَل  ُروَن  ُجُنوِبِهْم  َوَعَلیَٰ  َوُقُعوًدا ِقَیاًما الَل   َخْلِق  ِفي َوَیَتَفَك 
َماَواِت  رْ  الَس 

َ
َنا ِض َواأْل َب  َذا َخَلْقَت  َما َر ارِ  َعَذاَب  َفِقَنا ُسْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهَٰ   ؛1«الَن 

        دائم و ،کنند یاد را خدا -خفته و نشسته و ایستاده -حالت هر در که هاآن
 را عظمت با دستگاه این تو پروردگارا!: گویند و بيندیشند زمين و آسمان خلقت در

 نگاهدار. دوزخ عذاب از خود لطف به را ما منزهی، و پاک ای،نيافریده بيهوده

 2.، نظر و مطالعه و تفکر استخواسته شدهاز انسان  در این دعوت قرآنی تنها چيزی که
م و انجام امر الحق و تبليغ دین اساز قرآن کریم وظيفه دعوت به دیگریآیات  در

مکان یا زمان خاصی و برای انجام این عمل ، توصيه شدهمعروف و نهی از منکر به
لی است که در هر ئوبر عهده هر مسلمان مس به این معنا که ؛مشخص نشده است

ها یا برداشت و باورهای توحيدی سوء دینمکان یا زمانی که احساس کرد نسبت به 
گيرد؛ احساس صورت می -از روی قصد و یا از روی جهل -اتاکاذیب و شبه رنش

 را به انجام رساند. الت تبليغی خودوظيفه کرده و رس
 است: دانستهسوی خدا قرآن کریم بهترین گفتار را دعوت بهچنين، هم

ْحَسُن  َوَمْن »
َ
ْن  َقْوِلً  أ هِ  ِإَلي َدعا ِممَّ  ؛ 3«اْلُمْسِلمیَن  ِمَن  ِإنَّني قاَل  َو  صاِلحاً  َعِمَل  َو  اللَّ
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 عمل و کندمی خدا سویبه دعوت که کس آن از است گفتارتر خوش کسی چه
 مسلمانانم. از من: گویدمی و دهدمی انجام صالح

 :نویسدطبرسی در تفسير آیه می شيخ
لت بر این دارد که دعوت مردم به خدا از بهترین واجبات و بزرگترین الاین آیه د

 1 .طاعات است

و یا  فردی از اعضای جامعه انجام تبليغ ممکن است بر عهدهاز طرف دیگر، 
        ریزی به صورت نظاممند و با برنامهباشد که نهادی  شکل سازمان یاوهی بهگر

مورد تبليغ در فضای  درالبته  ؛های دینی بپردازندو چارچوب صحيح به تبليغ ارزش
ها و شبهات دینی ل روش گروهی برای تبليغ و پاسخگویی به پرسشمجازی احتما

    ادی از تفکرات زیکه در این فضا حجم  چرا ؛اری مفيد و پر بازدهتر خواهد بودک
قصد ضربه زدن به دین  هایی که یا به دنبال پاسخ هستند و یامينهزت با پيشؤاالو س

گاهان به امر دین  ؛ لذاشودمطرح می ،را دارند         اگر گروه و جمعی از عالمان و آ
ز دور اتر و بهتر و کاملپاسخی قاطع ،و آشنا با علوم قرآنی و تفسير پاسخگو باشند

 ت.هند داشنقص خوا
شود که قرآن کریم چنان زیاد میاهميت تبليغ و کار مبلغان دینی آنبنابراین، 

توانند در این عرصه شرکت کنند، توصيه به پس از جهاد در ميدان نبرد که همه نمی
ح الرو همواره باید افرادی مسلح به س از این ؛کندامر تبليغ و نشر احکام دینی می

و با هر منکر و فسادی که  ،ق و عقاید مردم باشندالبرای حراست از اخ علم و ایمان
 .مقابله کنندهای دینی است، مانع اجرا و گسترش ارزش
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 فرماید:قرآن کریم می ارتباطدر این 
ةً  ِلَیْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَن  َکاَن  َوَما»  َطاِئَفة   ِمْنُهْم  ِفْرَقةٍ  ُکِل   ِمْن  َنَفَر  َفَلْوَِل  َکاَف 

ُهوا یِن  ِفي ِلَیَتَفَق  ُهْم  ِإَلْیِهْم  َرَجُعوا ِإَذا َقْوَمُهْم  َوِلُیْنِذُروا الِد      ؛1«َیْحَذُروَن  َلَعَل 
 همگی مؤمنان نباید دهد[ جنگ برای خروج فرمان رسول هنگامی] و

 نزد گروهی و جنگ برای جمعی ایطایفه هر از چرا پس؛ روند بيرون
 نزدشان به چون را خود قوم تا نباشند هيام دین علم آموختن برای رسول

 .کنند حذر که باشد رسانند؛ بيم بازگشتند
که منتظر نماند تا از او  ،ترین وظایف یک مبلغ دینی این استاز جمله مهم

این وظيفه را بداند که از علم و دانش قرآنی که دارد به دیگران  -خود -؛ بلکهبپرسند
گ ،نيز بياموزد  د.اهی درآورو آنان را از ناآ

  منبری بود تعبير امام خمينیکه به علی مردم از ميرالمؤمنيندر این مسير 
 .( ۶۶خمينی، بيتا، ص.پذیرندالگو می ،کردو در منابر مردم را نصيحت می

 فرماید:می ،عالمان دین است هدر توصيف رسالت تبليغی که بر عهدحضرت 
َخَذ  َما»

َ
هُ  أ ْهِل  َعَلی َالَل 

َ
ْن  ْهِل َاْلَج  أ

َ
ُموا أ َتَعَل  ی َی َخَذ  َحَت 

َ
ْهِل  َعَلی أ

َ
 َاْلِعْلِم  أ

ْن 
َ
ُموا أ َعِل          نگرفت، یادگيری پيمان نادان افراد و جاهالن از خداوند ؛2«ُی

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

ت و شبهاتی الاؤمروز و با حجم سنقش مبلغ و مبلغان دینی در جامعه ا ،بنابراین
 ،شودی مجازی و صفحات اینترنتی منتشر میدر فضا -سرعتبه -وشده که مطرح 

هریک از مسلمانان این است که دانش دینی  وظيفه ؛ لذاگرددتر از پيش تلقی میخطيرتر و مهم
 .دارتقا بخش ،دمی دفاع کناله بتواند از حقایق و اعتقادات اسو علوم قرآنی خویش را تا حدی ک
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    فضای مجازی  لهئمان دین نيز باید با اشراف به مسچنين کارشناسان و علهم
قشر  ویژهبه -مناسب با کابران آن ند و کارکرد این فضا و ایجاد رابطهو آشنایی با رو

 د.ت و شبهات باشنالاؤگونه سپاسخگوی این -جوان

 روش تبلیغی پیامبر اکرم
روش  همراه با سبک تبليغی نبی مکرم اسالم مطالعه شود،گر ای اصورت تاریخچهبه

به تبليغ و تغيير  آغازیکباره بدون برنامه و بهمشخصی بود؛ به این معنا که حضرت  ينئو آ
در منابع تاریخی   حضرتاز روش تبليغی که ؛ چه اینزمان خویش نکردند آرای مردم

          نهانی، دعوت آشکار خانواده مختلف با لفظ دعوت یاد شده است، مانند دعوت پ
  برسد. یشانا به حضرتو رسالت  کس که پيام انذارو نزدیکان و دعوت هر آن

 اسالم چه که به پيامبردر آغاز رسالت و وحی و نزول آیات ابتدایی آنعنوان نمونه؛ به
 شود دستور به خواندن است:می ابالغ

« 
ْ
َك  ِباْسِم  إْقَرأ بِّ ِذي َر  آفرید. که پروردگارت نامبه ؛ بخوان1«َلَق َخ  الَّ

نوعی  ، کهشده است بيان نيز در آیه «أقرإ»لفظ شود، طور که مالحظه میهمان
م است؛ زیرا در محاورات معمولی وقتی الرتباط دینی و تبليغ دائمی دین اسا از نحوه

          «بگو» کلمه بگو یا تکرار کن، مخاطب مطلب را فالن شودگفته میبه کسی 
در مورد  حضرتدار بودن وه بر امانتالعچنين، گوید؛ همنمیرا  «تکرار کن»یا 

حضرت دینی به  دیشه تبليغ و ارتباطان م الهی نشان دهنده محدود نبودنالوحی و ک
ارتباطی  مخاطبان مستقيم و غير مستقيم وحی در فرایند لزوم مشارکت همه بوده، و

 2.انتقال معارف الهی است
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چنين بود که  ،تبليغی خویش داشتند در شيوه اکرم مله مواردی که پيامبراز ج
سوی مردم حرکت چون طبيبی بهبلکه هم ؛ال شودؤاز ایشان سماندند منتظر نمی

 فرماید:شناسی ایشان میدر شخصيت چنان که حضرت علی؛ همکردندمی
ار   َطِبیب   َوِمْنَها» هِ  َدوَّ ْحَكَم  َقْد  ِبِطبِّ

َ
ْحَمی اِهَمهُ َمرَ  أ

َ
 َذِلَک  َیَضُع  َمَواِسَمهُ  َوأ

ْلِسَنٍة  ُصم   َوآَذاٍن  ُعْمٍی  ُقُلوٍب  ِمْن  ِإَلْیهِ  اْلَحاَجةُ  َحْیُث 
َ
ع   ُبْكٍم  َوأ  ِبَدَواِئهِ  ُمَتَتبِّ

 خویش طب با که است پزشکی [پيامبر] ؛1«اْلَحْیَرِة  َوَمَواِطَن  اْلَغْفَلِة  َمَواِضَع 
بیبه را خود هایمرهم و وهادار است، گردش در پيوسته  ابزار و ساخته آماده خو

 بگذارد؛ باشد داشته نياز که جا هر بر تا است کرده گداخته و تفتيده را کردن داغ
 خویش داروهای با یشانا گنگ، هایزبان بر کر، هایگوش بر کور، هایدل بر

 فروغ از که هاییهمان کند؛می درمان و رسيدگی را سرگشته و زدهغفلت بيماران
 را جان اعماق که هاییدانش انوار به را خود اندیشه و نگرفته بهره حکمت
 .اندنکرده فروزان و تابان بخشد، روشنی

 ار و راهکارهاایشان از ابز استفاده رسول خدادر مورد روش تبليغی مطلب دیگر 
قرآن کریم بوده  اترین این ابزارهترین و مهماصلی؛ البته است مقوله تبليغبرای انجام 

ست که از لحاظ محتوایی برای جنبه تبليغ که قرآن دارای آیاتی اجدای از این، است
مخاطب قرار دادن  اعجاز کلمات و مفاهيم و نحوه ، از حيثم مورد نظر بودهالاس

در عصر  لذا ؛ت نيز در این امر کمک کننده بودثيرگذاری لحن آیاأها و تانسان
برای تبليغ و ترویج دین کریم ها از اعجاز قرآن ن جنبهتوان روی ایحاضر می

 .کيد کردأت -ی الهی داردئو منشاست که دینی آسمانی  -مالاس
 نيز وبا ایجاد روشی جدید از نماز و مسجد و اذان  نبی مکرم اسالم ،از طرف دیگر 

 گرفتند. میبهره  -برای تبليغ -میالهميشه در معرض بودن شعائر اس
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بلکه محلی  ،تنها برای کارهای عبادیمسجد را نه اس، پيامبر اسالمبر این اس
ت الو از این طریق مردم برای رفع مشک ،برای رفع مشکل و گرفتاری مردم قرار دادند

گاه به -به این مکان مراجعه کرده و در معرض محيط معنوی این مکان -طور ناخودآ
 تند.یافدر متن زندگی خویش میرا  دینگرفته و قرار 

افرادی بود لی با البرخورد منطقی و استد حضرت،دیگر از روش تبليغی  نمونه
 حضرتال و جواب ؤس ؛م و حقانيت خداوند را باور نکرده بودندالکه هنوز دین اس

 پرستيد و در آخر به این نتيجه رسيد که تنها یک خدا و آن همکه هفت بت می «حصين»با 
 1ها است.ای از این مواجه شدن، نمونهکندابت میخدایی که در آسمان است او را اج

بنا به روحيات افراد و شرایط  پيامبر اکرم این برداشت نيز قابل تأمل است که
 لذاکردند؛ مکانی و زمانی از شيوه و روشی مناسب همان گروه و دسته استفاده می

  روش سنتی نباید چنين باشد که هميشه با یک  -سی از حضرتأبا ت -در امر تبليغ
 د.را به دین فراخوان -جوانانویژه به -دیگران سخت،ورزانه و و غرض

 معنایبه سيره نبویو کریم های تبليغ دینی از منظر قرآن جایگاه و روشبنابراین، 
چون ارشاد، دعوت، های دینی است که در قرآن با واژگانی همرساندن پيام و آموزه

 است؛ شده بيانمعروف و نهی از منکر تخویف، امر بههدایت، موعظه، تبشير، انذار، 
 کند:معرفی می ی و یادآوری و بيان معارف دینوظيفه پيامبر را تبليغ دینکریم قرآن  لذا

ُبوا َوِإْن » - َب  َفَقْد  ُتَكِذ  َمم   َکَذ 
ُ
ُسوِل  َعَلی َوَما َقْبِلُكْم  ِمْن  أ  اْلَباَلُغ  ِإَِل   الَر 

 امم از بسياری نيز شما از کنيد، پيشمی یبتکذ شما اگر ؛ و2«اْلُمِبیُن 
       تبليغ آشکاربه کهآن جز رسول بر و کردند، تکذیب را[ خود ]پيامبران

 .نيست تکليفی کند، رسالت

                                                           
 .۶33. ص ،3ج، 1427 شافعی، حلبی .1
 .18عنکبوت،  .2
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ْر » - َما َفَذِک  ْنَت  ِإَن 
َ
ر   أ  تو پيغمبری وظيفه که ،ساز متذکر را خلق پس؛ 1«ُمَذِک 

 .نيست این از غير
 تنها بر عهده پيامبران و معصومينم نهالوظيفه تبليغ دین اسکه  بيان این نکته الزم است

خواهد ها میشمارد و از آنمیها بربلکه قرآن کریم این وظيفه را برای انسان ؛است
 2.اگرفته و به دیگران نيز بياموزندکه تعاليم دینی را فر

 و راهكارهای مواجههدر فضای مجازی تبلیغات ضد دینی 
ممکن است پس  ،دست بشر است هر وسيله و صنعتی که ساخته در جامعه بشری

 د؛شوسمت فساد رفتن باعث ضربه زدن و به و ،از گذشت زمان دچار تغييراتی شده
عقاید  باعث بر هم زدنتواند يست؛ چرا که میفضای مجازی نيز از این قاعده مستثنی ن

ود؛ دیل به ضد تبليغ ششده و تب -میالویژه عقاید مذهبی و تفکرات اسبه -و افکار
 .امری ضروری است این فضا، ح مفاسدالدر این خصوص اص

 بيانو به ،به آن اشاره شده استکریم ح و افساد از مواردی است که در قرآن اصال
 :استاد مطهری

معنی نابسامانی ح یعنی سامان بخشيدن، نقطه مقابل افساد است که بهاصال
در  -مکرراً  -های قرآن است کهکی از زوجح و افساد یایجاد کردن است. اصال

هایی اعتقادی و اجتماعی که دو به دو های قرآن واژهزوج ؛شودقرآن مطرح می
شوند مانند توحيد و شرک، ایمان و کفر که در برابر یکدیگر بهتر شناخته می

ح و افساد اصال ؛پذیرند که یکی نفی شودها در صورتی تحقق میبرخی از این
 3.ین قبيل استنيز از ا

                                                           
 .21غاشيه،  .1
 .122وبه ر. ک: ت .2
 .4. ص، 1394 ،مطهری .3
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 شود:زیر تقسيم می به چهار دسته حالاص کریم، از نظر قرآن
 ؛1ح فردیالاص .1
 ؛2)اصالح ذات البين( ح ميان دو فردالاص .2
 ؛3ح در محيط خانوادهالاص .3
 4.5محيط جامعهدر ح الاص .4

؛ هایی داردظهوری است که آسيبهای نوپدیده فضای مجازی از جمله پدیده
گاهی اله کاربران آن اطب -قبل از -لذا الزم است  داده شود.ع و آ

چنين برای آموزش  دین اسالم و نبی مکرمروش برخورد از طرف دیگر، 
 :است زیر بودهروش تبليغی  دو هایی ناظر بهپدیده

را  هاآنافکار  ،تی خارج شوندالمباهای حاضر از بیش شود نسلالت .1
حل عملی حل هرا ،م سازندبرخورد افکار را فراه زمينه ،برانگيزند

را پاسخگو و راهگشای  دین مبين و م بجویندالاسدین ت را از المشک
 .رو با آن بدانندهای رو بهتمام واقعيت

       چنان که هست بشناسندمنين را واداشت که دین حقيقی خود را آنؤم .2
از راه  ؛ چرا کهل آن را دریابندالهای زهای محکم و چشمهریشه و

 و اهل بيت عصمت پيامبر اکرمصوص و متون رسيده از بازشناسی دین و ن

                                                           
 .48؛ انعام، 44ر. ک: بقره،  .1
 .1ر. ک: انفال،  .2
 .128ر. ک: نساء،  .3
 .88؛ هود، 142ر. ک: اعراف،  .4
 .33. ص، 1385، محمدقاسمی .5
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برابر تبليغات در  و حتی ،پاسخ گفت و شبهات هاتمام پرسشبه توانمی
 .ح علم و دانش قرآنی و دینی شدالضد دینی مسلح به س

 عبارت است از:نماید چه که مهم میفضای مجازی و تبليغات دینی آن بنابراین، در
 ؛برای تبليغات دینیيت فضای مجازی قابل .1
 ؛گونه فضاهاهایی از برخورد کاربران با ایننمونهبيان  .2
 دین؛تهدیدها و آفات تبليغاتی ضد بيان  .3
در  های دینیرآمد و صریح تبليغی در جهت آموزههای کاروشتبيين  .4

 .فضای مجازی

محدود به  -طور که از تعریفش مشخص شدهمان -فضای مجازیکه نتيجه آن
 هر قشری از جامعه و هر موضوع ؛ بلکهشودمکان یا زمان خاصی نمی شخص، اشخاص،

 گيرد.عاتی را در بر میالو بسته اط
ها و صفحات مجازی و اینترنتی هستند که با ها، گروهدر این ميان شبکه

 ،گردندای خاص اداره میای از کارشناسان و عالمان و متخصصان در رشتهمجموعه
اشتراک گذاشته و گاهی به مباحثه با کاربرانشان درباره به روز راو مطالب نو و به

 کنند.نشينند و آنان را به موضوعی راغب و یا دلسرد میموضوعی خاص می
 تنها توسط متخصصان و کارشناسانکه نهنيز وجود دارند هایی مطالب و شبکه چنين،هم

تر دین ز همه مهمبلکه با هدف صدمه زدن به افکار و عقاید و ا ؛شوداداره نمی
احادیث و متون دنبال مطرح کردن ورزی بهو با غرض و تعصب ،اندتشکيل شده

بدنه هستند تا بهسندی و نشر اکاذیب و شبهات دارای ابهام  ضعيف و دارای خدشه
 دین از راه جنگ نرم ضربه بزنند.
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 رسالت جامعه مسلمان و کارشناسان و متخصصان علوم دینیدر چنين وضعيتی، 
      ت االؤاین است که در برابر این س ،افکنی و شایعات زیاد شده استهکه بازار شبه

 د.م دفاع کنند و کار تبليغ را انجام دهناسالدین از رسالت  ،و شبهات ساکت ننشسته
هایی که دارد خاطر خصوصيات و ویژگیبه -در فضای مجازی -طور کلیبه

پردازی و گاهی و دچار خيال ،فاصله گرفته شود انسان از دنيای واقعياتباعث می
 .ناپذیر شودهای جبرانغفلت

ویژه در به -قيدتی و مذهبی ضعيف هستندلحاظ عی که بهنبرآن کاربرا عالوه
اساس عات غلط و بیالور در این فضا و مواجه شدن با اطاز حض -جوانان ميان

 .گيرندهای فرهنگی قرار میثير القائات دروغين و هجمهأتحت ت
افکار،  هراحتی زمينه ترویج و اشاعاین فضاها قابليت این را دارد که به ،چنينهم

های های انحرافی و جنبشافکن و گروهعات و رفتارهای شبههالمحتویات و اط
 1.نوظهور باشد

         دچار  -اصطالحبه -گيرد که کاربرانخطر این مطالب زمانی اوج می
مواجهه با خطراتی که بيش از هر مکان و زمان دیگری  لذاد؛ شون 2اعتياد اینترنتی

         ها یا فضاها شبکه و گروه نيازمند طراحی ،کندبی را تهدید میسلمان و انقالجوانان م
 -سویه با مخاطبان و کاربرانشطور دوکه بتواند به استمجازی و اینترتی  هایبرنامهو 
 ار کند.ارتباط برقر -خارج از کشور ویژهبه

و صفحات تخصصی با موضوعات مختلف  هاوبالگچنين امکان ایجاد هم
، ادعيه، مباحث فقهی و ... وجود ، احکام، تفسيرو روایی های قرآنیدینی مثل آموزه

 .روز و پاسخگوی نياز روز کاربران باشدکه البته باید مطالب به ،دارد

                                                           
 .43. ص، 1391 ،رستمی موظف .1

2. Internet Addiction 
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ح الماعی نيز نياز به اصيط تبليغ اجتشود در محمشخص می ،توضيحاتبا این 
ای مجازی چنين برای مبلغين در چنين فضاههم ؛روابط و جلوگيری از مفاسد است

تنها با چنين ترین مسائل است که نهاز مهم دینتبليغ عليه  جلوگيری از مفسده و ضد
بلکه باید خود نيز دچار  ؛و پاسخی منطقی داشته باشند نمودهموضوعاتی باید مبارزه 

 و خط قرمزهای تبليغ آشنا باشند. هایی نشوند و به نبایدهايبچنين آس
منظور اجتناب از تبليغ ضد دینی در فضای ترین نبایدها که بهدر ادامه به مهم

 شود:ها بود، اشاره میمجازی باید متوجه آن
گاهی افراد دربارهکمبود ضعف دانش و مقابله با  .1  ؛دین آ

گاهی شود موجب می، اندشمنشبهات و شایعات  ضميمههب این ضعف ميزان ناآ
 پذیرش برخی کليات در زندگی روزمره چنينهم شود؛بيشتر  ها از دینو سوء برداشت

ها وارد شده و بدون هيچ تحقيق قبلی یا دانستن درباره فلسفه آن که در زندگی انسان
   مفاهيم شود مخاطبين، موجب می، و صحت و سقم آن با مردم عجين شده است

 .پذیرندباعتقادات نادرست و ساختگی را  و
راحتی در معرض آلت موسيقی است و حال که ای بهکه بچهاینعنوان نمونه؛ به

شود،  حرمت غنا و موسيقی برایش بازگو ، رسدسن بلوغ میرود و یا بهمدرسه میبه
گاهی  هکبرای مرد آن را توقيف کرده  طالحرام بودن  که بدون دانستن فلسفهیا اینو 

 شود.مواجه میبا مقاومت و مخالفت  شود در هر دو نمونهمشاهده می
 ؛رهيز از گفتار بدون علم و عملپ .2

    ز روی عواطف و احساسات شخصیا -صرفاً  -غ نبایدسخن مبل به این معنا که
 .باید با پشتوانه علمی باشد؛ بلکه باشد هاو یا با اتکا به منابع ضعيف یا اقوال و شنيده

خاطر جذب مخاطب و به هر بهتناب از بدعت، تحریف و التقاط اج .3
 ؛خواندن دینطریقی به 

 اجتناب از استفاده از مطالب و متون دینی از منابع ضعيف یا دست چندم؛ .4
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 ؛های غلطی و تحليلأتفسير به ر دوری از .5
توان پاسخ متقن و صحيحی شود که نمیتی میالاؤساز ایجاد سین موارد زمينها
مخاطبين بلکه  ،شودنمی دینکه باعث گرایش به بر این چنين عالوههم ؛دادها به آن
 کند.می ترمسائل دینی دور را از

نظر کوچک به ،که گناهان صورتیبهدین و اعتقادات  اجتناب از معرفی .6
 ئت بر گناه شود.جر رسيده و موجب

 مكانات تبلیغ دینی در فضای مجازیها و اروش
اینترنتی با ها و یک فضای ای ارتباطی ميان انسانوان رسانهعنفضای مجازی به

 عات است.الی اطالحجم با
عنوان یک نهاد اجتماعی شناسی جدید بهوسایل ارتباط جمعی در جامعه

شود و در کنار نهادهای خانواده، آموزش، مذهب، اقتصاد و حکومت مطالعه می
 های معينی دارد. کارکرد و مسئوليت

ها با هدف برآوردن نيازهای اجتماعی خاص و متبلور کردن رسانهگر، بيان دیبه
 1.شوندهای اعضای خود تشکيل میارزش

 در فضای مجازی  هایی که برای تبليغ دینیبرخی از شرایط و روشدر ادامه 
 :گرددتبيين می -های قرآنیمطابق با آموزه -کاربردی باشدتواند می

 ابهام باشد:روشن و بی .1
 رسالت ابالغ -واضح -کهآن جز ما بر ؛ و2«اْلُمِبیُن  اْلَباَلُغ  ِإَِل   َعَلْیَنا اَومَ »

 .نيست تکليفی هيچ کنيم،

                                                           
 .331. ص کوئن، :از نقلبه؛ 333. ص، 1387 ،بشير .1
 .17یس،  .2
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 شود: -ویژه نسبت به آفرینش و خالق آنبه -باعث تفکر .2
َناِت » ُبرِ  ِباْلَبِی  ْنَزْلَنا َوالُز 

َ
ْکَر  ِإَلْیَك  َوأ َن  الِذ  اِس  ِلُتَبِی  َل  َما ِللَن  ُهْم  ْم ِإَلْیِه  ُنِز  ُروَن  َوَلَعَل   ؛1«َیَتَفَك 

 ذکر این تو بر و ،فرستادیم وحی آیات و کتب و معجزات با [را رسولی هر ما]
     ،کنی بيان شده فرستاده آنان به که را چهآن مردم برای تا کردیم نازل را [قرآن]
 .بندند کار فکرت و عقل کهآن برای و

 :باشدهمراه با جدال احسن حکيمانه  .3
ِتي ِهَي ا» َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَل  ِب  ْدُع ِإَلیَٰ َسِبیِل َر

ْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن 
َ
ْعَلُم ِبَمْن َضَل  َعْن َسِبیِلِه َوُهَو أ

َ
َك ُهَو أ َب  ْحَسُن ِإَن  َر

َ
 ؛2«أ
و با  ،وت کنراه خدایت دعو موعظه نيکو به به حکمت[ ای رسول ما خلق را]

کسانی را که از ]عاقبت[ بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن که البته خدای تو 
 داند.بهتر می ،اندراه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته

 ؛تبليغ بر اساس آیات قرآنی است هشامل اصول اولي ،چه در این سه آیه آمدهآن
کنند کار میکه برای تبليغ دین شروع بههای فضای مجازی ها و گروهچه شبکهچنان

ابتدا مسير و هدف را مشخص کنند و مطالب و آیاتی را ترویج دهند که باعث تفکر 
 ترو از همه مهم ،ثر باشندؤتواند در بازیابی مسير معنوی ممی ،و به فکر واداشتن شود

صورت بهبحث را  ،آیدسویه پيش میت یا فضاهایی که امکان گفتگوی دودر مباحثا
نتيجه مطلوب تا حد زیادی به ،پيش برنداحسن و با رعایت ادب و حقوق متفابل به

 خواهند رسيد.
 شود:استفاده  -متناسب با شرایط مخاطب -یهای عاطفاز ظرفيت .4

                                                           
 .44نحل،  .1
 .125نحل،  .2
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            هستند و دليل آوردن برای جوانانی که مسلمان هنگام قانع کردنویژه به
 مالاسدین خواهد با تازگی میو یا جوانی که به ر کرده استتی ذهن آنان را درگياالؤاما س

 :فرمودند د آیه زیر که به پيامبر اسالممانن آشنا شود؛
هِ  ِمَن  َرْحَمٍة  َفِبَما» ا ُکْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت  الَل  وا اْلَقْلِب  َغِلیَظ  َفًظ   َحْوِلَك  ِمْن  َِلْنَفُض 

ْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُهْم  َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف 
َ
ْل  َعَزْمَت  َفِإَذا اأْل هِ  َعَلی َفَتَوَک   ِإَن   الَل 

هَ  ِلیَن  ُیِحُب   الَل   اگر و گشتی، مهربان خلق با که بود خدا مرحمت ؛به1«اْلُمَتَوِک 
 برای و درگذر آنان از پس شدند؛می متفرق تو گرد از مردم بودی دلسخت و تندخو

 تصميم چهآن اما نما؛ مشورت هاآن با ]جنگ[ کار در و کن آمرزش طلب هاآن
 .دارد دوست کنند، اعتماد او بر که را آنان خدا که ده انجام خدابه توکل با گرفتی

  فرمودند: -هنگام آغاز کار تبليغی -موسیحضرت سفارشی به  در و یا
ًنا َقْوًِل  َلهُ  َفُقوَِل » هُ  َلِی  ُر  َلَعَل  ْو  َیَتَذَک 

َ
 نرمی و آرامی ]فرعون[ کمال او با و ؛2«َیْخَشی أ

 .بترسد [خدا از] یا شود متذکر که باشد گویيد، سخن
      دل مخاطب را نرم کرده  ،سخن گفتن و مخاطب قرار دادن نوعاین بنابراین، 

 گردد. کند که با او بازگو میو معطوف به مطالبی می
 :مطالب مفيد استبهاو و نياز موقعيت اجتماعی ، از لحاظ سنشناخت مخاطب نياز به .5

عات کاربران در الدر محيط فضای مجازی که اطمسئله شناسایی این  البته
ا ام ، کار دشواری است؛شناسی کردطور دقيق مخاطبتوان بهدسترس نيست و نمی

      شده صورت طبقه بندی طراحی شده مطالب به اگر در صفحه یا گروه و یا شبکه
 راحتیهدنبال پاسخ باشد بفاوت آماده و طراحی شوند، کسی که بهو برای مخاطبان مت

نيستند کم  ؛ چرا کهو توجيه شودنموده تواند پاسخ خود را دریافت و سرعت می

                                                           
 .159آل عمران،  .1
 .44طه،  .2
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 احکام و مباحث فقهی شده بندی صورت دستهها یا صفحات مجازی که بهگالوب
 دهند:مییش قرار قرآن کریم را الگوی کار خوو  نددهو یا تفسيری را ارائه می

ْرَسْلَنا َوَما»
َ
َن  َقْوِمهِ  ِبِلَساِن  ِإَِل   َرُسوٍل  ِمْن  أ هُ  َفُیِضُل   َلُهْم  ِلُیَبِی   َیَشاءُ  َمْن  الَل 

یُز  َوُهَو  َیَشاءُ  َمْن  َوَیْهِدي  قومی ميان در رسولی هيچ ما ؛ و1«اْلَحِكیُم  اْلَعِز
 خدا گاهآن ؛کند بيان [را الهی معارف] هاآن بر تا قوم آن زبان به مگر نفرستادیم

 هدایت مقامبه خواهد را که هر و گذاردمی وا ضاللتبه خواهد را که هر
 .داناست مقتدر خدای او و ،رساندمی

 :مبنای کار باشد و استعانت از خداوند، سعه صدر ،استقامت ،صبر .6
 :خواهدصدر می از خداوند سعهبا قومش  حضرت موسیچنان که در مواجهه هم

 .فرما عطا صدرم شرح پروردگارا!؛ 2«َصْدِري ِلي اْشَرْح  َرِب   َقاَل »
 :فرمایدو می دادهرا دلداری  هایی، پيامبر خودخدای متعال در چنين صحنه

َها َیا» ُی 
َ
ُسوُل  أ ِذیَن  َیْحُزْنَك  َِل  الَر  ِذیَن  ِمَن  اْلُكْفرِ  ِفي ُیَساِرُعوَن  اَل  ا َقاُلوا اَل  ْفَواهِ  آَمَن 

َ
 ِهْم ِبأ

ِذیَن  َوِمَن  ُقُلوُبُهْم  ُتْؤِمْن  َوَلْم  اُعوَن  َهاُدوا اَل  اُعوَن  ِلْلَكِذِب  َسَم  یَن  ِلَقْوٍم  َسَم   َلْم  آَخِر
ُتوَك 

ْ
ُفوَن  َیأ وِتیُتْم  ِإْن  َیُقوُلوَن  َمَواِضِعهِ  َبْعِد  ِمْن  اْلَكِلَم  ُیَحِر 

ُ
َذا أ  ُتْؤَتْوهُ  َلْم  َوِإْن  َفُخُذوهُ  َهَٰ

هُ  ُیِردِ  ْن َومَ  َفاْحَذُروا هِ  ِمَن  َلهُ  َتْمِلَك  َفَلْن  ِفْتَنَتهُ  الَل  ِئَك  َشْیًئا الَل  وَلَٰ
ُ
ِذیَن  أ هُ  ُیرِدِ  َلْم  اَل  ْن  الَل 

َ
 أ

َر  ْنَیا ِفي َلُهْم  ُقُلوَبُهْم  ُیَطِه   ؛3«َعِظیم   َعَذاب   اْلِْخَرِة  ِفي َوَلُهْم  ِخْزي   الُد 
   ندارند ایمان دل به و کنند ایمان راظها زبانبه کهآنان از مباش غمگين پيامبر! ای

 سخنان و کنند جاسوسی که یهودانی آن از مباش اندوهناک و شتابند، کفر راهبه و
 جایبه کهآن از بعد را حق کلمات رسانند؛می نيامدند تو نزد که قومی آن به دروغ
   یدبپذیر شد آورده گونهاین قرآن حکم اگر: گویند و دهند تغيير گشت مقرر خود

                                                           
 .4ابراهيم،  .1
 .25طه،  .2
 .41مائده،  .3
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   را او تو هرگز افکند، رسوایی و آزمایش به خدا را کس هر گزینيد؛ و دوری اال و
 را هاشاندل نخواسته خدا که هستند کسانی هاآن رهانيد؛ نتوانی خدا ]قهر[ از

 .مهياست بزرگ عذاب آخرت در و خواری، و ذلت دنيا در را آنان و گرداند، پاک

 ، مورد توجه قرار گيرد:البمطدر ارائه تنوع و جذابيت مقوله  .7
 فرماید:می -در این ارتباط -اميرالمؤمنين علی

؛ 1«اْلِحْكَمِة  َطَراِئَف  َلَها َفاْبَتُغوا اَِلْبَداُن  َتَمُل   َکَما َتَمُل   اْلُقُلوَب  َهِذهِ ِإَن  »
 افسردگی و ماللت رفع برای شوند؛می افسرده و خسته -هاتن همانند -هاهمانا قلب

 .کنيد انتخاب ظریف و زیبا و آميزحکمت خنانس هاآن
را با مسائل روز و در  دین مبينمسائل  معنا، الزم استبرای حاصل شدن این 

قابل را چه که مطلب آن و از امثال و شواهد تاریخی و هر ،متن جامعه تطبيق داد
 استفاده کرد. ،تر کندتر و ملموسفهم

تکرار ، شودن آخرین مطلب پيشنهاد میعنواچه که بهآن -الزم است -چنينهم
گ یا هر موقعيت در الاگر شبکه یا وببه این معنا که ؛ باشدو تداوم در امر تبليغ 

 ،های آن نشستندفضای مجازی فراهم شد و کاربرانی را جذب کرد و مخاطبانی پای صحبت
ده ار خستگی و رکود نشدچ ،تالؤاحوصله بودن برای پاسخگویی به سوه بر پر عال

       ید مطلب جد ها بگذرد وها و ماهو چنين نباشد که هفته هروز داشتو مطالب به
 ارائه نشود.یا مبحث قابل توجهی 

 موارد زیر اشاره کرد:توان بهشود، میوار اشاره میصورت فهرستها که بهچنين از دیگر روشهم
 مشخص باشد؛ هدف تبليغ -
علوم قرآنی و  ، تفاسير قرآنیمباحث فقهی، شبهاتاحکام، تسلط به  -

 درستی انتقال داد؛وجود داشته باشد تا بتوان دین را به
                                                           

 .197نهج البالغه، جمالت قصار، حکمت  .1
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 و گفتگوها مورد توجه قرار گيرد؛احترام متقابل در مباحث رعایت ادب و  -
 تنظيم شود؛بندی مطالب مطابق با نياز اقشار مختلف دسته  -
 ه باشد.عنوان یک اصل هميشگی، مورد توجبه تداوم و تکرار در تبليغ -

 گیرینتیجه
 رود،شمار میجامعه امروز بهعنوان جزئی از زندگی اینترنت و فضای مجازی به مبحث

؛ اندشدههایی ها و چالشنيز با ورود به این فضا دارای آسيبجامعه  که قشر متدین
توان گفت تا حدی می؛ کننده و گاهی ضربه زننده بوده است گاهی کمکفضایی که 
و با لفظ اعتياد اینترنتی  ،فراتر رفته -گاهی -حد عادتضای مجازی از فاستفاده از 

 .مطرح شده است
 با تمام این تعاریف که از حضور و وجود صفحات و فضاهای مجازی و اینترنتی

ی موجود در آن هاها و چالش؛ تعریف قابليتشده استها ارائه در زندگی انسان
 غ،اعتقادات مذهبی و جلوگيری از ضد تبلي و ز دینعنوان دفاع ام بهالبرای تبليغ دین اس

 مطلب مهمی است.
در این پژوهش تالش  است،نوظهور  -فضای مجازی -جا که این پدیدهاز آن 
از ارتباط، اجتماع، تبليغ، نحوه صحيح  تعریفیی و اسالمی قرآن مبانی بر اساسشد 

گرفتن از  وبا الگدین  های تبليغ درروش ، جلوگيری از ضد تبليغ ومالتبليغ در اس
 ارائه شود. اسالمروش تبليغی پيامبر 
های انجام علمی از پژوهش منقوالتآیات و روایات و  ارائهبا  بر این اساس،

ی و دینی های تبليغی از منظر قرآنتبليغ و تبليغ صحيح و روش نحوه ،پيشين شده
ازی در راه تبليغ مواجهه صحيح با فضای مجراهکاری برای تالش شد و  شد،تبيين 

 .شودرائه صحيح دین، ا
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 مالبرای تبليغ صحيح دین اس هاییراهکار با هدف ارائه این پژوهش ،طور کلیبه
 کارگيریکه بتوان با بهد شو در این ميان راهکارهایی ارائه  انجام شد،مجازی  فضایدر 
اجتماعی ی هایو شبکه فضای مجازیمدیران و ریزان برنامه فضایی علمی برای هاآن

 هاییجان بتوانشود، و ثانيًا ح علم و ایمان دفاع الم با سالاز دین اس الً وتا ا پدید آورد
گاه با فطرت خدا   د.م فرا خوانالبه دین اس ،طلب را در این فضا که قابليتش را داردآ
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