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چکیده

همهگیری فضای مجازی ،مفاهیم بسیاری را در زندگی بشر دستخوش تغییر نموده است؛ در حوزه تبلیغ دینی ،یکی از ُپربحثترین مفاهیم،
تبلیغ دینی در فضای مجازی است .مقام معظم رهبری ،به عنوان راهبر جامعه اسالمی در مواجهه با مسائل کالن انقالب و اسالم ،با توجه
ویژه به این مسئله در طول سالیان متمادی ،رهنمودهای حکیمانهای را در این خصوص بیان فرمودهاند که بازخوانی ،تدوین و دستهبندی
این سخنان میتواند دستمایه ارزشمندی برای عالقهمندان به حضور در این فضا باشد.

در سند حاضر ،با روش مطالعه کتابخانهای ابتدا کلیه فرمایشهای ایشان که به موضوع تبلیغ ،فضای مجازی و تبلیغ مجازی مرتبط بوده،
جمعآوری شده و سپس ،با پاالیش مواردی که ارتباط کمتری با موضوع داشتهاند و کنارگذاشتن موارد تکراری ،فیشهای بهدستآمده
دستهبندی گردید .در گام پایانی نیز با کنار هم قراردادن فیشها ،مفاهیم قابل برداشت از این سخنان استخراج شد و با توجه به ظرفیت
محدود این نوشته ،بخش مختصری از فرمایشهای ایشان به عنوان شاهد و راهنما ارائه گردید.
کلیدواژگان :فضای مجازی ،تبلیغ مجازی ،بایستههای تبلیغ ،مقام معظم رهبری.
* مدیر اداره مطالعات راهبردی مرکز نور .
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مقدمه

گسترش فضای مجازی در زندگی عموم مردم ،ابعاد تازهای را به زندگی ایشان بخشیده و هر روزی
که میگذرد نیز بر عمق آن افزوده میشود؛ تاجاییکه رهبر معظم انقالب تأکید میکنند که امروز
فضای مجازی ،به واقعیت زندگی ما تبدیل شده است.
این گسترش ،همراه با تغییراتی در روش ،اسلوب و محتوای زندگی مردم در ابعاد مختلف زندگیشان
بوده و تقریب ًا بر همه شئون زندگی انسان اثر گذاشته است .در این عصر ،همه مسائل بشری از
فرهنگ ،سیاست ،اجتماع و اقتصاد گرفته تا مذهب ،سبک زندگی و حتی ورزش نیز به نوعی تحت
تأثیر و در تعامل با فضای مجازی ،مفاهیم خویش را نوبهنو در حال معنا کردن هستند.
این تغییرات ،مفاهیم بسیاری را نیز در حوزه دینداری و تبلیغات دینی ،دستخوش تغییر نموده
و شاید بتوان مهمترین و ُپربحثترین موضوع مطرح در این حوزه را بحث تبلیغ دینی در فضای
مجازی یا آنچه بهاختصار تبلیغ مجازی شناخته میشود ،دانست.

مقام معظم رهبری ،به عنوان راهبر انقالب و جامعه اسالمی ،با نگاه تیزبینانه و با تأمالت حکیمانهشان
در این مسئله ،از همان ابتدای دوران زعامت خویش ،همواره به مسئله تبلیغ نگاه ویژهای داشته،
تقریب ًا هرساله در این خصوص بیاناتی را ارائه نمودهاند .همچنین ،ایشان همزمان با ورود ابزارهای
فضای مجازی و آغاز موج همهگیری آن ،در خصوص ماهیت ،فرصتها و چالشهای این فضا،
نظرات خویش را ابراز کرده و تالش خویش را معطوف متوجه نمودن مسئوالن به وظایف آنها در
این باره نمودهاند .در این میان ،یکی از مفاهیمی که به صورت برجسته مورد تأکید ایشان بوده،
مسئله تبلیغ مجازی بوده و معظمله با تأکید به ارگان حوزه و همچنین مخاطب قرار دادن قشر
روحانیت ،به اهمیت مسئله توجه داده و وظایف روحانیون را در این باره تبیین کردهاند.
در نوشته حاضر ،سعی شده است که ابتدا به تبیین نظر رهبر معظم انقالب در مورد ماهیت تبلیغ
دینی و فضای مجازی پرداخته و سپس ،به معرفی فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی از منظر
ایشان پرداخته شود .در ادامه ،با اشاره به تأکید ایشان جهت حضور روحانیون در فضای مجازی،
مسائل مورد نظر معظمله در مورد مؤلفههای ذیل بررسی خواهد شد:
ـ ضرورت تبلیغ در فضای مجازی؛

ـ مخاطبان تبلیغ در فضای مجازی؛

ـ شرایط مبلّغ مجازی؛

ـ محتوای مناسب برای تبلیغ مجازی؛

ـ آسیبشناسی تبلیغ در فضای مجازی.

آنچه در این نوشته مورد اشاره قرار میگیرد ،تنها بخشی از منظومه نظرات ایشان در این حوزه است و
پرداختن به همه آن ،مستلزم استفاده از ظرفیت وسیعتری همچون نگارش کتاب در این زمینه است.

ماهیت تبلیغ

یکی از بایستههای تبلیغ ،این است که مبلّغان مجازی پیش از دانستن هر مطلب دیگری ،با ماهیت
تبلیغ آشنایی داشته ،از معنا و مفهوم ،تاریخچه ،اهمیت ،شرایط ،آثار و الزامات آن مطلع باشند.
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مقام معظم رهبری ،تبلیغ دینی را به معنای رساندن یک معنای درست به مخاطب تبیین نموده،
در این باره میفرماید:

«تبلیغ ،یعنی چه؟ یعنی رساندن .رساندن چه؟ رساندن یک پیام ،یک سخن درست .این ،معنای
تبلیغ اسالمی است)1(».
ایشان تبلیغ را مسئلهای نوپدید ندانسته و معتقدند که این تبلیغ ،س ّنتی هزارساله در حوزههای علمیه
است:

«[تبلیغ] ،یک س ّنت هزارساله است و اگر دوران قبل از هزار سالی که حوزههای علمیه و جامعه روحانیت
شیعه تشکیل شده است ،مورد مطالعه قرار گیرد ،در آن زمان هم ما در میان برجستگان و زبدگان
علمی شیعه ،تبلیغ را مشاهده میکنیم؛ لیکن آنچه که روشن و مد ّون است و میتوانیم با نام و نشان
از آن یاد کنیم ،همین مدتی است که حوزههای علمیه به وجود آمد .در زمان سید مرتضی(رضواناهلل
علیه) و شیخ طوسی(رحمه َ
اللهّتعالی) فقها و علمای بزرگی از حوزه بغداد و سپس حوزه نجف آن روز ،به
مناطق مختلف اسالمی اعزام میشدند و برای تبلیغ و بیان احکام ،در آن جاها سکونت میکردند)2(».
اهمیت تبلیغ

یکی از مسائل دیگری که در حوزه ماهیت تبلیغ دینی باید به آن پرداخت ،مسئله اهمیت تبلیغ است.
ایشان در خصوص اهمیت تبلیغ دینی میفرماید:
«این فن را نباید کوچک گرفت .سخنگفتن در امر دین ،جزو شریفترین کارهاست و باید و شاید
که شریفترین انسانها و عالمترین و آگاهترین آنها به مسائل اسالمی و عاملترین آنها به احکام
شرعی ،در این راه قدم بردارند و آن را برای خود افتخاری بدانند)3(».
آثار تبلیغ

از نظر حضرت آیتاهلل خامنهای ،تبلیغ دینی دارای دو اثر بسیار ارزشمند گفتمانسازی و جریانسازی
است و آثار ارزشمند دیگری همچون :رشد اندیشه دینی ،به حرکت درآوردن جامعه ،وارد میدان
شدن ابتکارها ،بیان فرصتها و تهدیدها ،شناساندن دوست و دشمن ،افزایش اعتماد به نفس مردم،
گسترش فرهنگ صحیح ،افزایش معرفت صحیح در مخاطبان ،هشدار بهموقع و بیدارباش جامعه،
از جمله آثار آن است.
«این گفتمانسازی برای چیست؟ برای این است که اندیشه دینی ،معرفت دینی در مخاطبان،
در مردم ،رشد پیدا کند .اندیشه دینی که رشد پیدا کرد ،وقتی همراه با احساس مسئولیت باشد و
تعهد باشد ،عمل به وجود میآورد و همان چیزی میشود که پیغمبران دنبال آن بودند .فرهنگ
صحیح ،معرفت صحیح ،در مواردی بیدارباش ،در مواردی هشدار؛ اینها کارکردهای تبلیغ است؛ آثار
و نتایجی است که بر تبلیغ مترتب میشود)4(».
فضای مجازی

بایسته دیگری که برای مبلّغان مجازی ،پیش از ورود به این عرصه دانستن آن دارای اهمیت است،
آشنایی با فضای مجازی است .الزم است مبلّغان با ماهیت ،اهمیت و الزامات حضور در این فضا
آشنا شوند .رهبر معظم انقالب با درک صحیح و بهموقع از ماهیت فضای مجازی ،از سالها پیش
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در خصوص اهمیت آن نظرات خویش را بیان نموده ،سعی کردهاند با تبیین واقعیتها در حیطه
این فضا ،مسئوالن ،آحاد مردم جامعه ،روحانیون و بهویژه مبلّغان را در باره مسائل این حوزه ،بیدار
نمایند .برخی از تعابیر ایشان در مورد ماهیت فضای مجازی در ادامه بیان میشود.
ـ حقیقی بودن فضای مجازی

«همین فضای مجازی که این برادرمان بهتفصیل و خیلی خوب بیان کردند و تعبیر خوبی است که
ایشان کرد و به ذهن بنده هم اتّفاق ًا همین تعبیر قب ً
ال رسیده بود که «اسمش فضای مجازی است؛
درحالیکه واقع ًا فضای حقیقی است»؛ یعنی این فضا درون زندگی بسیاری از مردم حضور دارد)5(».
ـ فضای مجازی ،بزرگترین تحول جهانی

«پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر ،یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است.
رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و
دفاعی در عرصه ملی و بینالمللی نُمود بیشتری پیدا میکند)6(».
همچنین ،نگاه رهبر معظم انقالب در باره فضای مجازی ،برخالف دو گروهی که فقط مزایا یا
معایب آن را مدنظر قرار میدهند ،بسیار باز بوده و ضمن توجه به معایب و چالشهای بهوجودآمده
از فضای مجازی ،همواره به نقاط قوت و فرصتهای موجود در این حوزه نیز اشاره دارند.
«به نظر من ،این وسایل رسانهای جدید ،هم یک فرصت است ،هم یک خطر است)7(».

مضرات بیشمار
«عرصه فضای مجازی ،یک عرصهای است که دارای منافع بیشمار و دارای ّ
است)8(».
فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی

مجازی مرتبط با
در کالم رهبر معظم انقالب ،در موارد متعددی به فرصتها و تهدیدهای فضای
ِ
تبلیغ دینی اشاره شده است .در ادامه ،جهت کوتاه نمودن کالم ،تنها به رؤوس و عناوين بيانات
ايشان اشاره میگردد:
الف .فرصتهای فضای مجازی

 .1ابزاری کارآمد برای رساندن پیام()9؛

 .2فرصتی برای اطالع و مواجهه با انحرافات()10؛

 .3جایگاه کشف و اطالعیابی از شبهات موجود()11؛

 .4زمینهای برای پاسخ دادن و برطرف کردن شبهات()12؛

 .5جایگاهی برای مقابله و مواجهه با شایعهسازیهای دشمن(.)13
ب .چالشهای فضای مجازی

 .1فضایی برای دروغپراکنی معاندان()14؛
 .2امکان ایجاد انحراف جوانان()15؛

 .3تسلط دشمنان بر ابزارهای فضای مجازی()16؛

 .4میدان ورود نظام سلطه برای از بین بردن استقالل فرهنگی کشور(.)17
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اهمیت فضای مجازی

رهبر معظم انقالب در مورد اهمیت فضای مجازی معتقدند:

«فضای مجازی ،خیلی مهم است .آقایانی که در زمینه فضای مجازی نظراتی دارند و ابراز میکنند
و گاهی میگویند که این جزو زندگی اصلی مردم است ـ که ما هم قبول داریم؛ اآلن واقع ًا فضای
مجازی ،یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده)18(».
همچنین ،ایشان معتقدند که ما به شرط ورود به میدان و استخراج و واردن کردن تفکر اسالمی به
فضای مجازی ،قطع ًا در این حوزه موفق خواهیم شد:

«این کارزار فکری ،بههیچوجه به زیان ما نیست؛ به سود ماست .اگر وارد این میدان بشویم و آنچه
را که نیاز ماست ـ از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی ـ بیرون بکشیم و
صرف کنیم ،قطع ًا بُرد با ماست؛ لیکن مسئله این است که ما باید این کار را بکنیم)19(».
حضور روحانیون در فضای مجازی

با در نظرگرفتن مطالب ارزشمند و دقیقی که رهبر معظم انقالب در باره ماهیت و اهمیت فضای
مجازی بیان نمودند ،یکی از بایستههایی که روحانیون باید به آن توجه داشته و آن را همواره
نصبالعین خویش قرار بدهند ،نظرات ایشان در خصوص حضور روحانیون در فضای مجازی است:

«امروز وظایف حوزههای علمیه ،با گذشته تفاوتهای زیادی کرده است .حوزه علمیه فقط برای
اقامه جماعت نیست .منبر رفتن به صورت س ّنتی هم اگر محتوای عالی و ُپرمغزی نداشته باشد،
کافی نیست .امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا چقدر متنوع شده؛ اینطرف دنیا ،یک نفر جوان
پای یک دستگاه کوچک مینشیند و افکار ،تصورات ،تخیالت ،پیشنهادهای فکری و پیشنهادهای
عملی را از سوی هرکسی ـ بلکه هر ناکسی ـ از آن طرف دنیا دریافت میکند .امروز ،اینترنت و
ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و حرف ،آسان به هم ه جای دنیا میرسد .میدان
ماهواره و وسایل
ِ
افکار مردم و مؤمنین ،عرصه کارزار تفکرات گوناگون است .امروز ،ما در یک میدان جنگ و کارزار
حقیقی فکری قرار داریم)20(».
ضرورت تبلیغ در فضای مجازی

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد ضرورت تبلیغ دین در فضای مجازی ،ناظر به توصیههای ایشان
در ایجاد آمادگی ،و کیفیت نشر محتوای اسالمی در فضای مجازی است .رهبر معظم انقالب،
حضور در فضای مجازی و ایفای نقش در این فضا را جزو وظایف مسلّم روحانیون و بهخصوص
مبلّغان دانسته و از فضای مجازی به عنوان فرصتی بیبدیل یاد میکنند که غفلت از آن ،موجب
از دسترفتن فرصت و انجام ندادن وظیفه است .برخی از وظایفی که ایشان در این موضوع برای
روحانیون ترسیم کردهاند ،عبارتاند از:
 .1فعال بودن در فضای مجازی

«بعضیها از این مردمان مؤمن ،جوانهای مؤمن ،از مع ّمم و غیرمع ّمم ،روحانی و غیرروحانی ـ
بعضی غیر روحانیون در این زمینه ،ف ّعالتر هم هستند ـ کارهای بسیار خوبی را انجام میدهند؛
ناگهان در سطح دنیا یک مطلبی را ،یک مفهومی را ،یک فکر درستی را منتشر میکنند ،طرف
مقابل میماند)21(».
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 .2جلوگیری از خاموشی مشعل تبلیغ دین ،اخالق و معنویات

َهّ
«بحمدالل روحانیت اسالم در طول این چند قرن اخیر ،نگذاشته است که مشعل
فروزان تبلیغ دین ،اخالق و معنویات خاموش گردد)22(».
 .3رساندن احتیاجات دینی به مردم

«ما روحانیون در پی این هستیم که مخاطبی پیدا کنیم و آنچه را که از رسالت
الهی بر دوشمان است ،به آن مخاطب برسانیم .اگر این نباشد که روحانیت معنایی
ندارد؛ تحریض به علم ،بخش عمدهاش برای این است که انسان ،آن علم را به
مخاطبینی برساند که به آن احتیاج دارند)23(».
 .4تغذیه عالمانه مردم در امور دینی

«اعتقاد ما این است که ما امروز نوکر دینیم؛ ما نوکر اسمها که نیستیم .روحانیت
برای چیست؟ روحانیت برای این است که بتواند مردم را تغذیه دینی کند؛ البته
عالمانه)24(».

 .5تربیت معنوی مردم در فضای مجازی

«اآلن در فضای مجازی معمول شده ،کار عادی و رایجی است که به همدیگر
بدگویی کنند؛ این به آن ،آن به این تهمت بزنند ،یک ضعف کوچک را بزرگ کنند ،آبروی مؤمن
را ببرند که معلوم هم نباشد چه کسی است؛ خب ،خیلی چیز بدی است .در بین جوانهای ما ،یک
چنین چیزهایی وجود دارد که باید جلویش گرفته بشود؛ این با تربیت معنوی [ممکن است])25(».
 .6ایجاد وحدت در آحاد مردم

مهم دیگر هم مسئله وحدت آحاد مردم ـ وحدت ملی و وحدت اجتماعی مردم ـ است.
«یک مسئله ّ
متأسفانه امروز ،در فضای عمومی ،در فضاهای مجازی ،توهین به یکدیگر ،اهانت به یکدیگر،
ّ
تهمت زدن به یکدیگر از سوی جمعی رایج شده است!»()26

 .7مرزبندی اعتقادی و سیاسی با دشمنان

«مسئله دیگر که باز این را همعرض کنیم ،مرزبندی با دشمن برای مصونیت از تهاجم نرم [است].
یکی از کارهای بسیار الزم ،همین است که ما نگذاریم مرزمان با دشمن کمرنگ بشود .مرزبندی با
دشمن ،اگر مرزبندی با دشمن نبود و مرز ،برجسته نبود ،عبور از این مرز ـ چه از اینطرف به آن
طرف ،چه از آن طرف به اینطرف ـ ممکن میشود؛ درست مثل مرزهای جغرافیایی.
مرز اعتقادی و مرز سیاسی هم عین ًا همین جور است؛ وقتیکه مرز روشن نبود ،دشمن میتواند
نفوذ کند ،میتواند خدعه کند ،میتواند فریبنده عمل بکند ،میتواند بر فضای مجازی مسلط بشود.
اگر مرز با دشمن روشن بود ،تسلط او بر فضای مجازی ،بر محیط فرهنگی به این آسانی نخواهد
بود)27(».
 .8عمل مدبرانه و به دور از سهلانگاری و سهلاندیشی

«حرکتی که در مقابل دشمن میخواهیم انجام بدهیم ،با حزم و تدبیر باشد یا با سهلاندیشی
و سهلانگاری باشد؛ مث ً
ال فرض کنید در بیانات آقایان راجع به فضای مجازی و مسائل مانند
اینها ،خب نوع برخورد با این قضیه ،دو جور ممکن است :میتواند بهصورت مدبرانه عمل کردن
[باشد] ،یکجور هم نه ،میتواند به صورت سهلاندیشانه[ .البته] سهلانگاری ،یک حرف است؛
سهل اندیشی ،یک حرف دیگر است؛ سهل اندیشی ،یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند ،آن پیچهای
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کار و مشکالت کار را انسان توجه نکند؛ این ،سهل اندیشی است .سهلانگاری هم این است که
انسان نگاه کند ،بیتفاوت از مقابل خطر عبور کند .هم میتوان این جوری عمل کرد ،هم میتوان
باتدبیر ،بادقت ،بامالحظه جوانب وارد میدان شد)28(».
 .9مجاهدت و آمادگی برای مقابله با دشمن

«روحانیت وقتیکه انقالبی باشد ،وقتی در حال مبارزه باشد ،وقتی در حال مجاهدت باشد ،وقتی
که دشمن را بشناسد ،وقتیکه شیوهها و ترفندهای دشمن را تشخیص بدهد ،وقتی خود را آماده
برای مقابله با این شیوهها و ترفندها بکند ،آن وقت ب ه جایگاه اصلی و واقعی خودش حقیقت ًا نزدیک
شده یا رسیده)29(».
 .10جلوگیری از گمراهی جوانان

«هر یک نفری که بتواند با رایانه کار بکند ،یک رسانه است .مینشینند پخش میکنند شبهات را،
حرفها را؛ جوانهای مؤمن را ،جوانهای سالم را گمراه میکنند .اینها را باید شناخت .چه کسی
بایستی بیاید وسط میدان و سینه سپر کند و مانع بشود از گمراهی جوانان؟ چه کسی باید مانع بشود
از اقدام دشمن برای انحراف ذهن جوانان؟ به عهده چه کسی است این کار؟ جامعه علمی و مذهبی،
یعنی روحانیت ،ا ّولین وظیفهاش ،این است؛ مهمترین وظیفهاش ،این است)30(».
 .11جبههسازی در سطح جهان اسالم

«یکی دیگر از مسائلی که به نظرم میتوانید انجام بدهید ،تشکیل یک جبهه واحد در سطح جهان
اسالم است؛ امروز ،وسیله ارتباط هم آسان است .در فضای مجازی تماس بگیرید؛ به قول این
فرنگیمآبها ،یک کمپینهای عمومی دنیای اسالمی تشکیل بدهید علیه تسلط آمریکا؛ از لحاظ
ضدیت با سیاستهای آمریکایی و سیاستهای صهیونیستی .میلیونها عضو وارد این مجموعه
بشوند ،وارد این جریان فکری بشوند و برایشان خوراک تهیه کنید)31(». ...

0

از نظر حضرت آیتاهلل خامنه ای ،تبلیغ دینی دارای دو اثر
بسیار ارزشمند گفتمان سازی و جریان سازی است و آثار
ارزشمند دیگری همچون :رشد اندیشه دینی ،به حرکت
درآوردن جامعه ،وارد میدان شدن ابتکارها ،بیان فرصت ها
و تهدیدها ،شناساندن دوست و دشمن ،افزایش اعتماد به
نفس مردم ،گسترش فرهنگ صحیح ،افزایش معرفت صحیح
در مخاطبان ،هشدار به موقع و بیدارباش جامعه ،از جمله
آثار آن است
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مخاطبان تبلیغ در فضای مجازی

در نظر مقام معظم رهبری ،یکی از مهمترین بایستهها در جریان تبلیغ ،توجه به مخاطبان است .به
همین دلیل ،بخش عمدهای از توصیههای ایشان به مبلّغان و بهویژه مبلّغان مجازی ،در مورد لزوم
شناخت مخاطبان ،لزوم پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و در نهایت ،معرفی گروههای اصلی و
عمده مخاطبان در فضای مجازی است.
مخاطبشناسی صحیح با حضور در بین مردم( ،)32شناخت نيازهای آنان( )33و توجه به سطح علمی
مخاطبان که در اين زمان نسبت به گذشته ارتقا يافته( ،)34از جمله نکات مورد نظر ايشان است.

ایشان چند گروه را به عنوان مخاطب ویژه ،برجسته نمودهاند که در میان ایشان ،جوانان ،کودکان
و دانشآموزان و مخاطبان بینالمللی ،از اهمیت وافری برخوردارند.

جوانان و نوجوانان که قشر عظیمی از فعاالن فضای مجازی را تشکیل میدهند ،به دلیل :امتیاز
جوانی ،آمادگی خوب برای فراگيری ،شکلگیری سریع ذهن ،روحیه حقپذیری و حقطلبی،
مهمترين مخاطبان اين عرصه هستند که بايد مطابق با شخصیت و نیازهایشان ،با آنان مواجه شد.
مخاطبان بینالمللی نیز از جمله مهمترين مخاطباناند .معظمله با نیاز به این تلنگر و پاسخ به این
پرسش که چرا رسانههای صهیونیستی این مقدار علیه اسالم تبلیغ میکنند ،میفرماید:

«اگر به مردم معمولی دنیا یک تلنگری زده شود ،یک توجهی به آنها داده شود ،اینها ناگهان به فکر
میافتند که علت اینکه اینقدر اسالم در این مطبوعات صهیونیستی ،در این شبکههای تلویزیونی
وابسته به محافل قدرتمند و دارای زر و زور مورد تهاجم قرار میگیرد ،چیست؟ این خود ،زمینه
یک پرسش است و این پرسش ،به نظر ما برکاتی دارد و میتواند این تهدید را تبدیل به فرصت
کند)35(».
ایشان در جاهای دیگر نیز به این مسئله اشاره کرده ،دنیای سرخورده از مادیات را چشمانتظار کسب
معارف اسالمی و آشنایی با معارف دینی دانسته ،فرمودهاند:

«امروز ،دنیا تشنه شماست ...تنها چیزی که میتواند پاسخگوی این نیاز باشد ،کسب علم ،تحقیق
علمی و تفکر است)36(».
شرایط مبلّغ مجازی

از جمله بایستههایی که رهبر معظم انقالب در رهنمودهایشان مورد توجه قرار دادهاند ،مربوط به
ویژگیها و شرایطی است که یک مبلّغ واقعی ،واجد آن است .از دیدگاه ایشان ،حرکت تبلیغی مبلّغ،
باید از ویژگیهایی که موجب حرکت صحیح او میشود ،نشئت گرفته ،مبلّغ با اعتقادی راسخ ،به
انجام وظیفه بپردازد.
ایشان شرایطی مهمی را در وجود شخص مبلّغ توصیه فرمودهاند؛ از جمله:

 .1عمل مبلّغ ،شرط اثر و تحقق تبلیغ :ایشان عمل مبلّغ را باالترین نوع تبلیغ دانسته ،مبلّغان را به کار و
تالش تشویق مینمایند .عملکرد هر مبلّغ ،میتواند حقایق بیانشده توسط وی را به اثبات برساند)37(.
 .2آگاهی مبلّغ از زمان :هنر مبلّغ دین ،آن است که مخاطب را با آنچه نیاز اوست ،آشنا کند .بنابراین،
نیاز زمانه را باید شناخت)38(.
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 .3آگاهی از اسالم و مبانی آن(.)39
 .4تهذیب نفس(.)40

 .5هنرمند بودن مبلّغ و استفاده از بیان هنری(.)41
محتوای مناسب برای تبلیغ

یکی از بایستههای تبلیغ در فضای مجازی ،تهیه محتوای مناسب برای تبلیغ است .رهبر معظم
انقالب در رهنمودهای خویش ،ضمن تأکید بر «رفع شبهات» و «امیددهی به مخاطبان» ،به عنوان
دو محتوای مهم و اساسی برای مبلّغان ،به ذکر برخی از محتواهای ناب که در تبلیغ باید از آن
استفاده نمود ،اشاره کردهاند:

الف .رفع شبهات :مقام معظم رهبری ،رفع شبهات و دامن نزدن به آن را ،جزو محتواهای مهم
در تبلیغ دانسته ،بر تالش مبلّغان برای رفع این شبهات تأکید میکنند:
«دشمنان ،شبهه القا میکنند .دشمنان هم نه؛ منکرین فکری من و شما به القای شبهه میپردازند.
مگر میشود گفت هرکس فکر ما را قبول ندارد ،الل شود ،حرف نزند ،و هیچ شبههای القا نکند؟
مگر میشود اینطور گفت؟ بههرحال ،حرف میزنند ،مطلب میپراکنند ،به ایجاد تردید میپردازند
و شبهات درست میکنند .مهم این است که مطلبی که شما میگویید ،برطرفکننده شبهه باشد و
آن را زیاد نکند)42(».
ب .امیددهی به مخاطبان :حضرت آیتاهلل خامنهای با توجه به رویکرد دشمنان در ایجاد یأس
و ناامیدی در مردم و بهخصوص جوانان ،بر یکی دیگر از محتواهای اصلی مورد انتظار در تبلیغ،
یعنی امیددهی به مخاطبان ،تأکید ویژهای مینمایند:

0

«وظیفه مبلّغ دین و مبلّغ معنویت و پیامآور حقیقت ،این است که مردم را امیدوار کند و یأس را از
آنها بزداید)43(».

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد ضرورت تبلیغ دین در
فضای مجازی ،ناظر به توصیه های ایشان در ایجاد آمادگی،
و کیفیت نشر محتوای اسالمی در فضای مجازی است.
رهبر معظم انقالب ،حضور در فضای مجازی و ایفای نقش
در این فضا را جزو وظایف مس ّلم روحانیون و بهخصوص
مب ّلغان دانسته و از فضای مجازی به عنوان فرصتی بی بدیل
یاد می کنند که غفلت از آن ،موجب از دسترفتن فرصت و
انجام ندادن وظیفه است
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محتوای ناب برای تبلیغ

رهبر معظم انقالب با اشاره مستقیم به برخی
مفاهیم واال و محتوای ناب اسالمی ،مبلّغان
را به ُپراثرکردن تبلیغ با استفاده از این مفاهیم
راهنمایی میکنند؛ از جمله این مفاهیم،
عبارتاند از:
 .1محور قرار دادن قرآن

«در همه احوال ،قرآن باید محور تبلیغات،
حرکت و تالش قرار بگیرد)44(».
 .2بیان مستدل اندیشه ناب اسالمی

«روحانی باید با اندیشه ناب اسالمی از بهترینش،
مستدلترینش و قویترینش مج ّهز باشد .ما اینطور اندیشهها و حرفها ،بسیار داریم .یک نفر مثل
شهید مطهری(رضواناهلل تعالی علیه) ،یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود ،به قبول و اذعان و
تسلیم وامیداشت .در همان دانشکدهای که آن بزرگوار تدریس میکرد ،کسانی بودند که به طور
صریح ،ض ّد دین تبلیغات میکردند و درس میگفتند .آن بزرگوار نرفت با آنها دعوا کند و دستبهیقه
شود .حرف زد ،فکر داد ،حقایق را گفت ،از ذهنیت صحیح استفاده نمود و فضا را قبضه کرد)45(».
 .3استفاده از مفاهیم عاشورا

«از این فرصت (عاشورا و دهه محرم) ،استفاده شود؛ همانطورکه خود حسین بن علی(علیهالسالم)
به برکت جهادش ،اسالم را زنده کرد)46(».
«ما مبلّغان ،زیر نام حسین بن علی تبلیغ میکنیم .این فرصت بزرگ [تبلیغ] را این بزرگوار به
مبلّغان دین بخشیده است که بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف انجام بدهند .هریک از آن سه
عنصر [تشکیلدهنده حرکت عاشورایی حسین بن علی (ع) :منطق و عقل ،عنصر حماسه و عزت،
و عنصر عاطفه] ،باید در تبلیغ ما نقش داشته باشد؛ هم صرف پرداختن به عاطفه و فراموشکردن
جنبه منطق و عقل که در ماجرای حسین بن علی(علیهالسالم) نهفته است ،کوچک کردن حادثه
است ،هم فراموشکردن جنبه حماسه و عزت ،ناقص کردن این حادثه عظیم و شکستن یک جواهر
گرانبهاست؛ این مسئله را باید همه ـ روضهخوان ،منبری و مداح ـ مراقب باشیم)47(».
 .4بیان درس اخالق

«باید درس اخالق بگویید ،درس اخالق سیاسی هم بگویید ،درس اخالق و معنویت هم بگویید،
تحلیل سیاسی هم بدهید ،دشمن درونی را هم که نفس اماره یا شیطان رجیم است ،معرفی کنید،
دشمن اجتماعی را هم که شیطان بزرگ یا شیطانهای گوناگوناند ،معرفی کنید ،ایادی و اذناب
شیطان را هم معرفی کنید .دعوت به عبودیت ،نفی اینها را میطلبد؛ چارهای ندارید)48(».
 .5بیان نظریات نو و بهروز

«امروز دنیا در زندهترین مسائل و علوم مورد احتیاج مردم ،ساعتبهساعت روشهای نو را پیش
میآورد .واقع ًا در بسیاری از علومی که در میدان و صحنه تبادل نظر هست ،شما اگر امروز نظریه ای
را خواندید ،یک ماه بعد نمیتوانید ب ه عنوان آخرین نظریه به آن تکیه کنید .روشها دائم ًا عوض
میشود و حرفها نوبهنو میآید)49(».
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 .6ارائه تخصصی محتوا

«ما واقع ًا در برنامههای معارفی خود ،کدام قسمت از این معارف عجیب را میخواهیم بیان کنیم؟
کدامیک بیشتر مورد نیاز مردم است؟ با چه زبانی میخواهیم آن را بیان کنیم؟ اینها مسائلی است
که از عهده کسی که حاال مث ً
ال چند تا مدرک و مرجع و کتاب را نگاه میکند و مطالبی را جمعآوری
میکند ،برنمیآید؛ این ،محقق مذهبی میخواهد .باید کسی باشد که متخصص باشد ،تا محتواها را
معین کند و به برنامهسازان شما بدهد)50(».
 .7بیان مسائل اساسی جامعه

«مسئله سبک زندگی ،مسئله حکمرانی اسالمی ،مسئله مبارزه با طاغوت ،مسئله استقرار توحید به
معنای واقعی کلمه در جامعه ،و مسئله عدالت که جزو اساسیترین مسائل است؛ بروید بگویید اینها
را ،معرفت مردم را باال ببرید ،گفتمانهای انقالبی در مردم به وجود بیاورید؛ و البته وجود دارد،
تقویت کنید)51(».
 .8ترویج فضایل اخالقی

«ما امروز به اخالقیات احتیاج داریم ،به معارف احتیاج داریم .امروز احتیاج داریم که نسل موجود
ما ،نسل جوان ما ،با امید ،با نشاط ،با خوشبینی به آینده ،با ایمان به خدا ،با پیوستگی قلبی به
اهلبیت(ع) بار بیاید .ما احتیاج داریم که جوان ما امروز افتخار کند به اینکه متعلق به ایران اسالمی
است؛ افتخار کند به وجود امام؛ افتخار کند به جمهوری اسالمی؛ افتخار کند به دین خود و به مذهب
خود و به پیروی اهلبیت(ع) .ما امروز به جوانی احتیاج داریم که بداند سرنوشت خود او و سرنوشت
جامعه او و سرنوشت خانواده بزرگ او ،وابسته به کار و تالش اوست؛ اهل تالش باشد ،اهل کار
باشد ،اهل جدیت باشد ،اهل پیگیری باشد ،اهل تنبلی نباشد ،اهل وادادگی و الابالیگری نباشد .این
تربیتها ،چه جوری انجام میگیرد؟»()52
«مردم را هدایت کنید؛ ذهن مردم را روشن کنید؛ مردم را به فراگرفتن دین تشویق کنید؛ دین
صحیح و پیراسته را به آنها تعلیم دهید؛ آنها را به فضیلت و اخالق اسالمی آشنا کنید؛ با عمل و
زبان ،فضیلت اخالقی را در آنها به وجود آورید؛ مردم را موعظه کنید؛ از عذاب خدا ،از قهر خدا ،از
دوزخ الهی بترسانید؛ انذار کنید ـ انذار سهم مهمی دارد؛ فراموش نشود ـ آنها را به رحمت الهی
مژده دهید؛ مؤمنین و صالحین و مخلصین و عاملین را بشارت دهید؛ آنها را با مسائل اساسی جهان
اسالم و با مسائل اساسی کشور آشنا کنید)53(».
 .9تحکیم و ترویج عقاید دینی

«امروز کدام محتوا مهم است؟ ما باید چه چیزی را در منبر تبلیغ ،برای مردم بیان کنیم؟ میتوان
در یک کلمه گفت :مباحثی که عقاید دینی آنها را مستحکم و راسخ کند.

اسالم وارد در متن زندگی را معرفی کنیم؛ اسالم رحمت به ضعفا؛ اسالم جهاد و مبارزه با مستکبران.
به نظر من ،این ،یک وظیفهای است که به عهده همه است؛ دستگاههای تبلیغاتی ما ،دستگاههای
علمی ما ،حوزههای علمیه ما ،باید این هدف را دنبال بکنند)54(».
 .10وحدت و اتحاد ملی

«[شما روحانیون] ،از جمله چیزهای مهمی که بایستی در تبلیغات ،مردم را به آن توجه دهید ،مسئله
وحدت و اتفاق و اتحاد ملت است)55(».
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آسیبشناسی تبلیغ در فضای مجازی

از نظر رهبر معظم انقالب ،برخی مبلّغان دینی در روند تبلیغ خویش دچار آسیبهایی میشوند که
ایشان با گوشزد این آسیبها ،مبلّغان را در انجام بهتر وظیفه تبلیغی خویش راهنمایی میکنند.

در دیدگاه مقام معظم رهبری در مواجهه با مسائل سیاسی ،دو آسیب کلی متوجه مبلّغان است؛ یکی
کنارهگیری و خودداری از پرداختن به مسائل سیاسی( ،)56و دیگری افراط در پرداختن به مسائل
سیاسی و فراموش کردن وظیفه اصلی(.)57
نکته دیگر اینکه آسیبهایی چند به واسطه حضور در فضای مجازی ،گریبانگیر مبلّغان مجازی
میشود که عمدت ًا به آن التفات ندارند .رهبر معظم انقالب با توجه به شرایط فضای مجازی ،نسبت
به این آسیبها هشدار و توجه میدهند:
 .1بیتوجهی به گفتوگوی واقعی با مخاطبان

«فضای مجازی ،چیز خوبی است ،فرصتی است؛ اما کافی نیست .بعضیها چسبیدهاند به فضای
مجازی[ ،یعنی] توییتر و مانند اینها ،برای اینکه پیامهایشان را برسانند ،این[ ،بهتنهایی] فایده ندارد؛
تخاطب واقعی الزم است ،میزگرد الزم است ،سخنرانی الزم است ،نشریه الزم است ،بحثهای
دونفره و سهنفره الزم است ،جلسات تحلیل الزم است؛ اینجور با مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این
کارها)58(».
.2اعتنا به رسانههای زرد

«تا یک کار خوبی شما میکنید ،آن کسانی که گوشبهزنگ هستند که هر کار خوبی را بکوبند ،در
این مطبوعات زرد و امثال اینها و در شبکههای اجتماعی ،شروع میکنند به حمله کردن ،به اینها
اص ً
ال اعتنا نکنید؛ نگاه کنید ببینید که واقعیت چیست ،ارزش چیست ،دلهای آگاه چه میفهمند و
چه میخواهند؛ به آن توجه کنید)59(».
 .3اهمیت دادن به گفتههای بیاساس

«حاال که دیگر فضای مجازی هم هست؛ یک دستگاهی بی در و دروازه که هرکس هرچه دلش
میخواهد ،مینویسد .اینها اهمیتی ندارد ،اینها شما را از کار باز ندارد ...خب میگویند دیگر؛ علیه
همه میگویند؛ علیه پیغمبر ،پیغمبران ،علیه امیرالمؤمنین ،علیه خدا ،علیه شما هم میگویند؛ بگویند؛
این مانع از این نشود که شما کارتان را انجام بدهید)60(».
 .4مشغول شدن به فروع و حواشی

متأسفانه ـ مال امروز و دیروز هم نیست ـ
«از فروع و از حواشی ،به جد پرهیز کنید؛ من میبینم ّ
در غالب دورانها ما زیاد دچار حواشی و فروع بودهایم ...اما حاال با پدیدآمدن فضای مجازی و این
حواشیای که در فضای مجازی و مانند اینها هست ،بیشتر هم این فروع و این حواشی و امثال
اینها زیاد میشود؛ از آنها هرچه ممکن است ،پرهیز کنید)61(».
 .5رها نمودن جوانان در فضای مجازی

«بایست مراقبت کنید تا این موجب این نشود که جوانها وارد فضای بیبندوبار و رهای اینترنت
بشوند و سرشان گرم بشود به یک چیزهای دیگری که هم از لحاظ اخالقی ،هم از لحاظ اعتقادی،
خطرهای بزرگی برای اینها دارد؛ این را باید کام ً
ال مراقبت بکنید)62(».
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برتری تبلیغ سنّتی بر تبلیغ مجازی

از نظر رهبر معظم انقالب ،تبلیغ س ّنتی و منبر ،جزو رسانههای بسیار خوب و مؤثر است و با وجود
اهمیت بسیار زیاد تبلیغ مجازی ،نباید از آن غفلت نمود:

«من بارها گفتهام که با همه این وسایل ارتباطجمعیای که وجود دارد ـ البته روحانیت باید از همه
این وسایل ارتباطجمعی استفاده کند؛ از اینترنت و تکنولوژیهای جدید ارتباطاتی باید همه روحانیت
برای دین استفاده کند؛ همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه چیزها استفاده میکند ـ درعینحال،
مسجد ،جلسه مذهبی ،نشستن روبهروی مردم ،دهانبهدهان و نفسبهنفس با مردم حرفزدن ،یک
نقش بیبدیل دارد و هیچ چیزی ،جای این را نمیگیرد و این هم ،مال شماست)63(».

«این مجالس روضهخوانی ،مجالس وعظ و خطابه ،مجالس گوناگون ،خیلی چیزهای مهمی است؛
اینها را دستکم نباید گرفت؛ هم از فضای مجازی مؤثرتر است ،هم از صداوسیما مؤثّرتر است)64(».

«هیچ چیزی ،حتی صداوسیما که یک رسانه فراگیر است ،نمیتواند جای ارتباط مستقیم علما و
متفکرین دینی را با مردم بگیرد)65(».
«من به منبر خیلی عقیده دارم .امروز اینترنت ،ماهواره ،تلویزیون و ابزارهای گوناگون ارتباطی
ف زدن .این،
فراوان هست؛ اما هیچکدام از اینها منبر نیست؛ منبر ،یعنی روبهرو و نفسبهنفس حر 
یک تأثیر مشخص و ممتازی دارد که در هیچکدام از شیوههای دیگر ،این تأثیر وجود ندارد■)66(».

منبع:

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای ،تاریخ دسترسی ،1399/8/20 :نشانی:
https://farsi.khamenei.ir
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 .39بیانات در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح.1364/9/26 ،
 .40بیانات در دیدار جمعی از پاسداران.1373/10/15 ،

 .41بیانات در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی.1370/12/5 ،
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