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غربی ،گسترش بيداری اسالم و گرايش به اسالم را تاب نمیآورند و با تبليغات نادرست،
میکوشند چهره اسالم را در جهان ،تيره و تار نشان دهند .شناخت روشهای جديد و
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نمودن عرفانهای کاذب و انحرافی به عنوان گرايشات دينی ،توليد ابزارهای جديد و متنوع
در عرصه تکنولوژی در راستای اشاعه فحشا و دينگريزی کاربران و به ويژه نوجوانان و سوء
استفاده از نقاط ضعف حکومتهای اسالمی در استفاده از تکنولوژیهای نو در عرصه
نظارت و مديريت.
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به مطالعه و بررسی راههای متنوع نفوذ دشمن و تبليغات ضد دينی در فضای مجازی در
اذهان کاربران پرداخته و با معرفی اين راهها و ارائه راهکارهای مقابله با تهاجم دشمن -در
اين زمينه -به واکسينه نمودن مخاطبان فضای مجازی کمک نمايند.
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مقدمه
در طول تاريخ ،انديشه و اعتقادات ال هی از جايگاه خاصی برخوردار بوده؛ زيرا افراد
سلطهگر -با زور -نتوانسته اند آن را از بين ببرند ،چون عقايد و اديان الهی از بين
رفتنی نيست و امروز جهانيان شامل رشد اسالمگرايی از يک سو و اسالمستيزی از
سوی ديگر ،در جوامع غربی -از جمله اروپا و آمريکا -هستند.
کشورهای غربی و جوامعی که گستردهترين رسانهها و فضای مجازی را در اختيار
دارند و با تمام توان ،زندگی دنيوی و گرايش به لذات و ماديات و انسانمحوری را اشاعه
میدهند ،نمیتوانند رويش بيش از پيش دين را که شعار پرهيز از دنياطلبی ،کمالجويی
معنوی ،حرکت به سمت انسان الهی و در نهايت آرامش الهی دارد ،تحمل نمايند .اين
رويش دينی در دهه های اخير ،پس از پيدايش پديده انقالب اسالمی در ايران،
اقليت های مسلمان در کشورهای غربی -به ويژه در اروپا و آمريکا -در پرتو آن
بيدارتر شدند و زمينه شناخت افراد و اشخاص غير مسلمان به دين اسالم را فراهم آوردند.
علیرغم آنکه دينستيزی در غرب ،توسط دولتها و نهادها و رسانههای وابسته
به صهيونيس م جهانی تبليغ و تشديد میشود؛ اما مسلمانان مقيم کشورهای اروپا و
آمريکايی از مبانی اعتقادی و سياسی و فرهنگی خود دفاع میکنند؛ همچنان که با
احداث و ايجاد مراکز دينی ،مساجد ،مدارس اسالمی ،پوشش و حجاب اسالمی و
برپايی نماز جماعت ،حضورشان را اعالم نموده و از تبليغات ضد دينی و تهمتهای
ناروا -مانند تروريسم -خويش را تبرئه میکنند.
رسانهها ،مؤسسات و اشخاص در غرب با ساخت فيلمهای ضد دينی و اسالمی،
توهين به مقدسات ،چاپ کتاب و کاريکاتور ،پاره کردن کتاب مقدس قرآن و ايجاد
هزاران سايت ضد دينی در فضای مجازی ،هدفی جز تضعيف و تخريب چهره اسالم و
مسلمانان نزد ساير ملل غير اسالمی ندارند تا به اين وسيله در راستای تحقق اهداف
صهيونيستها خدمت کنند و سبب جلوگيری از گرايش مردم جامعه خود به دين اسالم شوند.
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امواج جديد تبليغات ضد دينی در فضای مجازی ،حاکی از آن است که دولتها
و رسانه های غربی ،گسترش بيداری اسالمی و گرايش به اسالم را تاب نمیآورند و
با تبليغات نادرست می کوشند چهره اسالم را در جهان ،تيره و تار نشان دهند.
بر اين اساس ،شناخت روش های جديد و گوناگون در اين زمينه به مبلغين
کمک میکند با آشنايی راهبردی تاکتيکهای دشمن ،محتوای غنی دينی را متناسب
با نياز مخاطب ارائه نمايد؛ لذا اين وظيفه به حکم و دستور قرآن کريم وجود دارد که
به تبليغ دين پرداخته شود تا جايی که هر ديندار ،يک مبلغ باشد.
در اين ميان ،فضای مجازی فرصتی برای تبليغ است که افراد آشنا به اين فضا
می توانند به رسالت دينی خود عمل کرده و به تبليغ دين در اين فضا بپردازند.
يکی از جدیترين آسيب های فضای مجازی در حوزه دينی ،دسترسی آسان به
پايگاههای ضد دينی است ک ه يکی از موانع تبليغ دين محسوب میشود .دسترسی
آسان به سايت های ضد دينی و نبود اعتبارات کافی برای تبليغ دين از ضعفهای
تبليغ دين به شمار میرود که بايد تالش نمود از اين فعاليتهای ضد دينی در
فضای مجازی ممانعت کرد.
فضای مجازی و ويژگیهای منحصر به فرد آن موجب شده علیرغم کاربردهای
فراوان و متنوعی که دارد ،مسائل و تغييرات جديدی در دنيای واقعی ايجاد کند؛ چرا که
ً
اين فضا -کامال -در تعامل با جهان واقعی قرار میگيرد و همه چيز را در دنيای
واقعی تغيير میدهد و به رقابت با آنها میپردازد ،جايگزين میشود و آنها را پس میزند.
نمی توان تصور گرفت که فرزندان اين ملت بزرگ شوند ،رشد کنند ،به دانشگاه
بروند و وارد حوزههای مختلف شوند؛ اما با رايانه سروکار نداشته باشند و شبکه
جهانی اينترنت را نشناسند.
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دنيای امروز دنيای تلويزيون ،ماهواره ،کام پيوتر ،اينترنت و تلفن همراه است؛
اين تکنولوژی های جديد چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را
ادامه میدهد که نمیتوان از کنار آنها با بیتفاوتی گذشت ؛ بلکه بايد با آنها با
روش صحيح برخورد نمود تا بيشترين سود و استفاده حاصل آيد ،همچنان که اثرات
مثبت تکنولوژیهای نو در کيفيت زندگی انسان قابل انکار نيست ،در صورت عدم
مديريت صحيح نيز ممکن است تأثيرات مضر آن بر زندگی کودکان و نوجوانان
غير قابل جبران باشد؛چنانچه مقام معظم رهبری در اين باره میفرمايند:
اينترنت يکی از نعم بزرگ الهی است؛ اما در عين حال يک نقمت بزرگ
هم هست؛ يعنی يک چاقوی دو دم و خطرناک ...اينترنت االن مثل يک
جريان افسارگسيخته است  ...اين مثل آن است که کسی يک سگ وحشی
را بياورد ،بگويد قالدهاش کو؟ بگويند سفارش کردهايم آهنگر قالده را بسازد.
(مقام معظم رهبری ،ديدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 26 ،آذر )1381

بیان مسئله
امام خمينی درباره اهميت تبليغ میفرمايد:
تبليغ که همان شناساندن خوبی ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدیها و
نشان دادن راه گريز و منع از آن است ،ا ز اصول بسيار مهم اسالم عزيز
است( .امام خمينی)113 :1367 ،
امروزه دين داران از يک طرف تحت تأثير فرهنگ دينی جامعه خود هستند،
فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات محلی است و از طرف ديگر ،متأثر
از القائات و تبليغات رسانه ها و فضای مجازی و عناصر دنيای مدرن هستند.
يکی از داليل ضروری ورود به عرصه فضای مجازی برای شنات دشمن ،رفع
شبهات و تبليغات دين ،رشد عرفانها و معنويتهای دروغين در جهان -به ويژه در
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فضای مجازی -است .گرايش جامعه امروز بشری به معنويت حقيقی انکارناپذير
است و اين موضوع باعث شده است که عرضه انواع معنويتهای واقعی و دروغين
در فضای مجازی گسترده شود و از سوی ديگر ،يکی از رسالتهای دين مبين
اسالم ،تبليغ بوده و برای آن ساز و کار تعيين شده و حتی آيات و روايات بسياری در
اين باره است که بر اين مقوله تصريح دارند.
جذب ديگران با زبان خويش و متناسب با ادبيات آنها از کارکردهای دين مبين
اسالم است و تبليغ دين با توجه به رسانه ها و اين جمعيت مخاطبان گسترده و
گرايشهای جامع ه جهانی به مسئله معنويت ،طبيعی است که يک ضرورت
انکارناپذير در دنيای کنونی باشد .بررسی زوايای پيدا و پنهان دينداری و ملزومات آن-
از جمله برخورد با پديده تبليغات ضد دينی -میتواند موفقيتها و کاستیهای
برنامه های اجرا شده در حوزه مسائل دينی را نشان دهد.
بنابراين ،ضروری است به بررسی رابطه نهادهای جديد اجتماعی با دين
پرداخت؛ اما در اين مجال ،يک نهاد جديد اجتماعی مورد نظر است و آن فضای
مجازی است؛ پس بايد به پديده تبليغات ضد دينی در فضای مجازی به عنوان يک
نهاد غير قابل چشم پوشی در عرصه ورود به اليههای عميق ذهن و فکر اجتماع و
راهکارهای مقابله با اين پديده پرداخت؛ چرا که شناخت اين تبليغات مسموم که
همواره در لوای رنگارنگ سر فرو برده است ،می تواند يک سری از مسائل ،نظير
اينکه چه عواملی در ميزان دوری از دين و يا ضعف دينداری اهميت دارد را روشن نمايد.
نتيجه آنکه برخورد منفعالنه با اين پديده آن را تبديل به تهديدی عليه دين و تبليغ میکند،
اما اگر با اين پديده به صورت فعاالنه برخورد شود و به عنوان ابزاری سودمند و قدرتمند در
حوزه تبليغ به آن نگريسته شود ،در اين صورت میتوان با تسلط بر اين ابزار ،از فضای
اطالعاتی مجازی استفاده نمود و به مقابله با تبليغات و هجمههای ضد دينی برخواست.

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

شیوهها و روشهای تبلیغ دین در فضای مجازی
تبليغ دينی ،ماهيت و مختصات خود را دارد که آن را از ديگر انواع تبليغ متمايز میکند؛
غير حسی بودن غالب مفاهيم دينی ،ابتنا بر حکمت و تدبير ،فراگيری و سادگی،
شفافيت و بالغ مبين از جمله ويژگیهای تبليغ دينی است؛ بدين سان ،بيان نرم،
تبشير و انذاز از مختصات هندسی تبليغ دينی است .استماع سخن هر صاحب
سخن و قبول قول احسن نيز شرط تبليغ دينی است و بر سهل و سمحه بودن دين و
فقدان اجبار تأکيد شده است.
در روايتی از امام علی چنين بيان شده است:
َ
َّ
َ
َ َ
َ َ
َ َّ َّ
« َدعوه َوِل تع َجلوه ف ِإن الطیش ِل تقوم ِب ِه ح َجج الل ِه َوِل ِب ِه تظ َهر َب َر ِاهین»؛
دعوت کنيد و ليکن عجله نکنيد ،زيرا با اجبار و عجله و درشتگويی،

حجتهای الهی اقامه نمیشوند و برهان های خداوند آشکار و عيان
نمیگردد( .مجلسی)231 :1403 ،
تبليغ با ويژگیهای اشاره شده  ،از مختصات تبليغ سنتی و چهره به چهره در
جهان اسالم است .تبليغ سنتی در جهان اسالم تجربهای طوالنی و ويژگیهای
ً
منحصر به فردی دارد و همين ويژگیها نيز زمينههای توفيق و احيانا نارسايی تبليغ
سنتی در دنيا ی جديد را فراهم نموده است.
سه خصلت عمده تبلغ سنتی عبارتند از:
 .1پيوند تبليغ دينی با شخصيت ،اخالق ،رفتار و به طور کلی سيمای
عمومی مبلغ؛
 .2پيوند تبليغ دينی با عنصر مکان «مسجد»؛
 .3فقدان فضای رقابتی جدی در توليد يا توزيع پيام.
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رسانه های جديد ،شرايط راهبردی متفاوتی را در ميدان فرهنگ و رابطه دين و
فرهنگ ايجاد کردهاند؛ اين رسانهها با گسست از مکان و ايجاد فضای رقابتی،
کاالهای فرهنگی متفاوت و گاهی متعارض را در سبد مصرفی فرهنگی شهروندان
شهرها و روستاهای جهانی شده ،قرار دادهاند .رسانههای جمعی به رغم انحصار
دولتها ،توان آن را پيدا کرده اند که ميدان فرهنگ در جهان اسالم را از انحصار
مبلغي ن سنتی يا حتی فرهنگی سنتی خارج کنند.
منازعه و رقابت در حوزه فرهنگ دينی نه بر قدرت فيزيکی و يا پول ،بلکه بيشتر
بر قدرت نمادين استوار است که از ماهيت تبليغ دينی و ماهيت رسانه فرهنگی
ناشی میشود؛ لذا کسانی که سرمايه فرهنگی بيشتری از حيث ماهيت و پيام و
پوشش رسانه ای دارند ،قدرت نمادين بيشتری در ميدان پيدا میکنند ،به همين دليل
رسانه ها و دين و تبليغ دينی بايد همراه با يکديگر مطالعه شوند؛ زيرا شهروند امروز،
رسانه های جمعی مدرن را برای معنا بخشيد ن به زندگی خود به کار میبرند؛ در
عين حال ،همين افراد در پی امر استعاليی مکنون در دين و بيان آن از طريق
ابزارهای موجود رسانهای نيز هستند.
ً
تقريبا هر مبلغ دينی ،از رسانه های ارتباطی مدرن استقبال میکند که شايد به
خاطر هزينه آنها ،استفاده از اين رسانهها محدود شود؛ بدين ترتيب ،جای شگفتی
نيست که در حضور آنالين در فضای مجازی ،گستردهای از تحوالت فرهنگی-
دينی را کشف نمود؛ چون استفاده از رسانه های ديجيتال جديد به فراخور بودجه
غالب گروههای فرهنگی قرار دارد.
برای تبليغ و نشر دين در صحنه فضای مجازی شيوههای گوناگونی وجود دارد که
مهم ترين آنها عبارتند از:
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 .1ايجاد پايگاه های مبتنی بر متون دينی و قلم زدن در اين عرصه؛ تکرار واژه
قلم در قرآن کريم نشان دهنده عظمت نوشتن

و نويسندگی است1.

 .2جلوههای هنری؛ زبان هنر ،زبان بين المللی است و هر چند قلم زدن و
خطابه و بيان نيز هنر است؛ ولی هنرهايی مثل نقاشی ،نمايش ،فيلم،
کليپ های کوتاه تأثيرگذار ،آلبومهای تصويری زيبا و ...از جمله هنرهايی
است که بدون استفاده از تکلم ،میتوان از طريق آنها پيامرسانی کرد.
 .3حضور فعال در سامانه های تعاملی صوتی و ارتباط صوتی و بيانی با
کاربران؛ يکی از متداولترين انواع شيوههای تبليغ ،بيان است.
قرآن کريم به اهميت بيان و استفاده صحيح از لسان پرداخته و میفرمايد:
َ َ َّ
َ َّ
َ َ ََ
« َّ
الرحمن عل َم القرآن خلق ِاْلنسان عل َمه ال َبیان»؛ (الرحمن)1-4 :
خدای رحمان ،قرآن را ياد داد ،انسان را آفريد ،به او بيان آموخت.
خداوند متعال در اين آيه شريفه -بالفاصله -پس از بيان نعمت آفرينش و خلقت،
نعمت بيان و گفتار را بيان فرموده و اين گونه اهميت بيان معلوم میشود؛ پس بيان و
قدرت گفتار ،از زمان خلقت با انسان همراه بوده است و نياز بشر به سخن گفتن در
احاديثی که خلقت آدم و حوا را ذکر کرده و توضيح داده است ،به وضوح و روشنی
بيان شده است.
اميرالمؤمنين علی در در اين ارتباط میفرمايند:
ًَ
ًَ ً
ً
َ َ ً
« ...ث َّم َمن َحه قلبا َح ِافظا َو ِل َسانا ِل ِفظا َو َب َصرا ِل ِحظا»؛ (نهج البالغه ،خطبه )83
کودک به تدريج بزرگ شد تا نوجوانی خوشمنظر گرديد ،سپس به او
فکری حافظ و زبانی گويا بخشيد تا درک کند و عبرت گيرد.

 .1ر .ک :قلم1 ،؛ علق.3-4 ،
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فن خطابه و بيان يکی از شيوههای متداول و مؤثر تبليغی است؛ بزرگمردانی در
تاريخ بشريت بودهاند که مسير زندگی آن ها با يک موعظه و شنيدن سخنی از يک
منبری با تقوا ،تغيير يافته و از حضيض دلت به اوج عزت و سربلندی رسيدهاند.
موعظه ،خطابه و سخنوری هر چند با مرور زمان ممکن است به فراموشی سپرده
شود؛ اما اگر شخص ،با آن بيدار و منش أ خير و برکات شود ،آثار اين سخن باقی
خواهد ماند؛ البته زبان موعظههای خداوند ،بليغتر و شيواتر از انسانهاست ،ولی
کالم خداوند و پندهای الهی از زبان انسان های برجسته ،کامل و اوليای الهی

به

گوش مخلوقات میرسد.
حضرت علی می فرمايند:
َ
َ
َّ
َ
ََ
« َول َم ا َوع ظه م الل ه ِب ِه أب لغ ِم ن ِل َس ِاني»؛ (نهج البالغه ،خطبه )75
پند و اندرزهای خدواند از گفتار من و زبان من ،رساتر است.
در طول تاريخ ،ائمه معصومين

مفسر و مبين کالم خدا بوده و همواره در صدد

تربيت مبلغان و مروجان دينی برای تفهيم بهتر و ماندنی تر تعاليم دينی بودهاند؛ بايد
کوشيد اين تبليغ و ابالغ ،در باالترين مرحله و به بهترين صورت انجام گيرد تا
مؤثرتر و ماندگارتر گردد.
قرآن کريم ،وظيفه رسوالن را بالغ مبين دانسته و با تعابير گوناگون از تبليغ شيوا
و بليغ سخن میگويد:
َ
َّ
َ
َ
َ
«أولئ َك َّال َ
وب ِهم فأعرض عنهم َو ِعظهم َوقل
ذین َیعلم الله ما في قل
ِ
ِ
َ ِ َ
َ ً
َ
لهم في أنف ِس ِهم قوِل بلیغا»؛ (نساء ) 63 ،اينان همان کسانی هستند که
خدا میداند چه در دل دارند ،پس ا ز آنان روی برتاب ،ولی پندشان ده و
با آن ها سخنی رسا که در دلشان مؤثر افتد ،بگو.

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

بنابراين ،تبليغ صحيح و موفق آ ن است که به صورت بالغ مبين باشد؛ يعنی
پيام های دينی را در حد کمال به شنونده برساند.

دِلیل و ضرورت استفاده از اینترنت در جوامع اسالمی
امروزه غالب جوامع اسالمی از اينترنت استفاده میکنند و از بسياری از امکانات و
تسهيالت بیشمار آن -از قبيل دسترسی به انواع اطالعات علمی و فعاليتهای بانکی-
بهره مند میشوند.
فضای مجازی امکان برقراری ارتباط و تعامالت بين انسانها را در همه جهان با
کمترين هزينه و صرفه جويی در وقت ،فراهم نموده و آنها -به سادگی -میتوانند به
خواستهها و نيازهای خود دست يابند؛ لذا اينترنت وسيله مفيدی است که بايد
استفاده صحيح و درست از آن نمود تا در سايه استفاده نامعقول از آن ،دچار
آسيبپذيری نشد.
در اين قسمت ،برخی از داليل مهم روی آوری به استفاده از اينترنت بيان میشود:
 .1از بين رفتن مرزها و محدودهها؛
 .2اشتراکگذاری اطالعات؛
 .3بکارگيری و داشتن نسخه پشتيبان از بانکهای اطالعاتی؛
 .4سهولت در دسترسی به منابع؛
 .5تبليغات دينی( .عمروآبادی)26-28 :1392 ،

روششناسی تبلیغات ضد دینی
يکی از مع ضالتی که شايد بسياری از خانواده ها با آن روبرو هستند ،فرهنگ استفاده
از اينترنت در عصر ارتباطات است؛ محتوای ضد اخالقی و انسانی يکی از آسيبهای
اينترنت است؛ البته اين تنها مشکل اينترنت نيست و ه رکس در اينترنت ممکن است
ناهنجاری هايی را ديده باشد که با فرهنگ خودش مغاير باشد.
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در اين پژوهش سعی بر اين است که نگاه کاربران اينترنت و فضای مجازی،
دگرگون شود و با شناخت روش های مورد استفاده توسط عامالن شيطان ،ابزار
مقاومتی جديد به کاربران هديه داده شود.
شناخت روش های گوناگون در فضای مجازی ،نمیتواند عامل اصلی
بازدارندگ ی در اين فضا باشد و بايد عوامل محيطی مانند زمان ،مکان ،سن کاربران
و ...را نيز مد نظر قرار داد.
وسايل ارتباط جمعی به عنوان ابزاری جهت ارتباط و انتقال پيامها به آحاد مردم
هستند که از جمله کارکردهای آن ،سرگرم نمودن افراد است.
از سوی ديگر ،بين ساختارهای فکری و فرهنگی جامعه و رسانههای جمعی ،تأثير
و تأثری متقابل وجود دارد؛ به گونهای که برخی رسانهها ضمن توجه به نياز مخاطبان،
همسو با ارزشهای معمول جامعه حرکت میکنند و برخی در يک حرکت ناملموس و
خزنده ،در جهت خالف هنجارها و ارزشهای نظام اجتماعی ،ادامه حيات میدهند.
از ديدگاه برخی صاحبنظران ،رسانهها میتوانند زمينه توسعه فرهنگی جوامع ،اقشار و
گروههای مختلف جامعه را فراهم آورند؛ اما در شرايطی که بسياری از مردم به دليل برخی
مشکالت ،کاالی فرهنگی کمتری در سبد مصرفی ايشان قرار میگيرد ،با فقر اطالعات
فرهنگی سالم مواجه هستند که در چنين وضعيتی ،برخی رسانهها با استفاده از اين کاستی و
در جهت اهداف ناصحيح خود ،تبليغات ضد دينی را با روشهای زير ترويج میدهند:
 .1هویتسازی کاذب
عدم رعايت بیطرفی در کسب و انتشار اخبار از اصول اوليه اين دسته از رسانهها در
انعکاس اخبار است .حوادث و روي دادهای منعکس شده توسط اين رسانهها ،گاهی
به صورت تلقين و گاهی تحريک است؛ مسائلی غير واقعی با عنوان باور عمومی و
واقعيت ،به مخاطب تلقين میشود.
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در اين روش که با استفاده از برخی جذابيتهای غير ملموس رسانهای صورت
میگيرد ،فرد متوجه نيست که افکار و عقايد غير واقعی او توسط ديگران شکل داده
میشود .اين رسانهها با سازوکار هويتسازی کاذب در افراد و جعل ماهيت جريانات
و رخدادها ،سعی میکنند فضايی بيافرينن د که نظر خوانندگان را به خود جلب کند.
شيوههای اين رسانهها با توجه به سن ،نيازها ،موقعيتهای مخاطبين ،نگرشها
و تمايالت آنهاست .نوع بيان در اين رسانهها نيز به گونهای است که حاالت و
ً
احساساتی را در گيرنده مطالب ايجاد میکند .الفاظ به کار رفته -عمدتا -جذاب و
برانگيزاننده عواطف و احساسات است .بهرهگيری از برخی واژهها ،اصطالحات و
الفاظ شيک که تعريف دقيقی از آنها وجود ندارد ،به اين رسانهها اجازه میدهد بر طبق
شرايط خود  ،تعابير و تعاريفی ارائه نمايند که برای رسيدن به هدفشان مفيد باشد.
صاحبان اين رسانهها چنين القاء میکنند که برای جذب نظر مخاطب ،بايد روی
انگيزشها و نيازهای مادی افراد دقت نمود و موضوعات خاصی را برگزيد که مورد
توجه آنها میباشد و بدين ترتيب ،از اين نيازها جهت جلب توجه مخاطب ،بهرهمند شد.
از اين منظر ،اجرای چنين هدفی با زمينهچينیهای الزم و طرح حوادث و
معضالت الينحل ،ممکن میشود؛ به طوری که مخاطب ،خود را درون اين حوادث
جای میدهد و يا احساس می کند که اين حوادث در زندگی او تأثيرگذار است.
نکته اصلی در چنين شيوهای ،کشف معضالتی است که در محيط فردی و اجتماعی
افراد وجود دارد؛ اين عمل ،عکس العمل های منطقی افراد را کاسته و در مقابل،
عکس العملهای عاطفی آن ها را نسبت به موضوع دلخواه اين رسانهها برمیانگيزد.
اين نوع تبليغات ضد دينی ،افکار عمومی را مشوش و گمراه ساخته و راه تفهيم و
ً
تفاهم ،مسدود میگردد و نهايتا قضاوت منصفانه و واقع بينانه و به دور از تشنج و
ً
التهاب -عمال -غير ممکن شده و ادراک درست خواننده از دنيای خارج از
محيطش ،صدمه میبيند.
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 .2ایجاد سطحینگری در مخاطب
از ديگر شگردهای برخی رسانهها رواج سطحینگری ،گسترش لذات حسی و
توسعه احساس نيازهای مادی است.
محدود کردن نگرش مخاطبين به موضوعاتی پيش پا افتاده ،تحريف شده ،مادیگرايانه و
امثال اين که با استفاده از برخی مظاهر فريبنده صورت میگيرد ،منجر به بحران قطع
پيوند جامعه از پيشينه فرهنگی و عرفهای خود میشود .در اين شيوه ،ضمن ايجاد
نيازهای سطحی و ظاهری ج ديد ،مخاطب از نيازهای واقعی خود به دور میماند.
به طور نمونه؛ تأکيد بيش از حد بر عنصر زيبايی به عنوان کليد و رمز موفقيتهای
فردی و اجتماعی زنان ،منجر به نيازآفرينی شديد در آنها و در نهايت ،تمايل آنها
به شيوه های زيبايی اندام ،زيبايی صورت و زيبايیهای مصنوعی میگردد؛ بدين
ترتيب انواع متدهای آرايش و زيبايی و نيز کاالها و لوازم آرايش ،فرصت تبليغ و
توصيف در چنين رسانهای را پيدا کردهاند و در پرتو ارضای اين نياز غير واقعی ،اين
رسانه ها به راحتی محتوای ضد دينی مدنظر خود را به مخاطب القاء میکند.
 .3وارونهسازی حقایق با بهرهگیری از قدرت نرم
از ديگر مسائلی که رسانههای مخالف دی  ،با استفاده از برخی شگردهای رسانهای
به وجود میآورند ،اين است که با انعکاس اخبار خالف حقيقت و برجسته کردن آن،
قدرت تعقل ،تفکر و استدالل مخاطب را نسبت به واقعيت گرفته و مخاطب،
همواره به صورت ناخودآگاه خود را در سيطره تبليغات ارائه شده میبيند؛ بدين ترتيب
تقليد بدون فکر ،جای استدالل را در ذهن مخاطب میگيرد.
شيوه اينگونه رسانهها که از آن با نام جنگ نرم ياد میشود ،دست يافتن به
توانايی شکل دهی و جذب جامعه هدف بدون بهرهگيری از اجبار است.
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ايجاد احساس همراهی در مردم نسبت به منافع مشترک با استفاده از مسائل
رسانهای ،در زمره مهمترين عناصر برای اعمال قدرت نرم تلقی میگردد.
مثال مشخصی که در اين باره قابل بيان است ،استفاده از قدرت نرم در ايجاد
رژيم صهيونيستی است؛ اين بهره برداری باعث شد اين رژيم از بدو پيدايش ،ساليان
سال بتواند بر افکار عمومی دينا مسلط شود و هيمنه آن ،تنها پس از آنی فرو ريخت
که رسانههای رقيب در تبيين واقعيات اين رژيم ،بروز و ظهور کردند.
استراتژی اين رژيم بر دو محور نظامیگری و رسانه ای استوار بوده است.
صهيونيستها حتی از توانمندی رسانهای برای غلو در حوزه نظامی استفاده کردهاند؛
به گونهای که از خود ،قدرتی در افکار عمومی نشان دادند که باعث وحشت ديگران
شد؛ وحشتی که ساليان سال باعث شد کسی به فکر مقابله با اين رژيم برنيايد.
روند تاريخی نبرد رسانهای نشان میدهد که اهميت اين ابزار و سالح تبليغاتی
برای صهيونيسم ،در کنترل افکار و شستشوی مغزی مردم جهان چنان مهم و حياتی
بود که کنگره صهيونيسم سال  1897ميالدی در سوئيس ،تصميماتی درباره چگونگی
سيطره بر رسانه های فراگير گرفت که به پروتکل رهبران صهيونيسم معروف شد.
در اين پروتکل آمده است:
ما هنگامی در تش کيل دولت اسرائيل موفق خواهيم شد که بر ابزارهای
تبليغاتی و مطبوعاتی جهان ،تسلط داشته باشيم( .ر .ک :رحيمی)1390 ،

ر یشهها و خاستگاه تبلیغات ضد دینی
 .1جهالت و ناآ گاهی از ماهیت گروههای اسالمگرا
رواج پديده اسالمهراسی در جريان بيداری اسالمی ،زاييده ناآگاهی از تفکرات و
ادبيات گروههای اسالمی است .مغربزمين با سوء نيت خود ،برداشتهای-
به اصطالح -تکه تکه و نسبتهای داد ه شده به اسالم از سوی دشمنان را کنار هم
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قرار میدهد و برخی اشتباهات مطرح شده از سوی برخی از افراد وابسته به گروههای
تندروی اسالمی را که خط رسمی اسالم نيست ،در کنار هم قرار میدهد و از آن،
عليه اسالم استفاده میکند.
آنها بدين ترتيب ،چهرهای روش مند و غير منطقی از دين ارائه میدهند؛ اين در
ً
حالی است که متدينين نيز عمدتا فرصتی نمی يابند تا مانند فرصتی که به دشمنان
داده شده است ،خود را معرفی کنند و ايدههای خود را مطرح نمايند.
 .2اختالف ایدئولوژ یک
بسياری از دولت های نوپای اسالمی به دنبال سيستم های الئيک ،در صددند بتوانند
دين را از دولت جدا کنند؛ اين در شرايطی است که آنها در ايدههای خود مبانی
ملی گرايی ،سوسياليستی ،ليبراليستی و چپگرايی را تبليغ کنند.
 .3برداشت های گزینشی تار یخی از عملکرد اسالمگرایان
علت ديگر اسالمهراسی در دوره جديد ،برداشتهای گزينشی و عمدی از
تاريخ است که باعث شده برخی نگرانی ها در مورد مسلمانان مطرح شود.
برخی ادعاها در زمينه سازمان های سری و نظامی مسلمانان و عمليات
استشهادی و تالش برای ترور معاندين و مرتدين از ديگر مسائلی است که اين
نگرانیها را ايجاد کرده است.

عوامل مؤثر در تبلیغات ضد دینی
به طور کلی ،مهمترين عواملی که در تبليغات ضد دينی و مذهبی قابل تصور است ،عبارت است از:
 .1تنوع و جاذبه
در مورد توليدات رسانه ای بايد گفت تماشاگر بايد تسليم جاذبه رسانه شود؛ چرا که
او با پای اختيار آمده و اگر در اين دام نيفتد ،میرود.
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اگر تبليغات جاذبه ای نداشته باشد ،تماشاگری پيدا نمیکند و تبليغ بدون بازديد
کننده نيز ارزشی نداشته و در حکم شک کردن در مشهورات و مقبوالت عام است.
طبيعت زندگی بشر نيز با اين اقتضا همراه است که مردم از آنان که در مشهورات
شک میکنند ،خوششان نيايد.
ورود به صفحات فضای مجازی ،ميزان استقبال کاربران را نشان میدهد؛ وقتی
تبليغات در صفحات اينترنت قرار داده میشود ،کاربر برای ورود به آن بايد هزينه پرداخت
نمايد تا بتواند ببيند؛ يعنی از همان آغاز اين نتيجه منطقی پذيرفته شده که مطالب فضای
مجازی بايد برای کاربران جاذبه داشته باشد تا اين هزينه برای کاربران صرفه داشته باشد.
جذابيت شرط الزم است؛ اما شرط کافی نيست؛ لذا نمیتوان در باب آن
حکمی مطلق صادر کرد ،جذب بازديد کنندگان نيز نمیتواند همه هدف سايتها باشد؛
هر چند جذابيت اولين شرطی است که اگر وجود نيابد ،سايتی محقق نمیشود؛
پس از اين واقعيت نمی توان حکمی استخراج کرد مبنی بر تأييد آنچه تاکنون در
فضای مجازی در بعد تجاری میگذرد.
از جانب ديگر ،مفهوم و حدود جذابيت در اينترنت به جواب اين سؤال بازمیگردد
که برای چه بايد در فضای مجازی تبليغ کرد؟
به طور کلی ،فضای مجازی را هم می توان به سوی آن ابتذالی هدايت کرد که
پيش رو است و هم به سوی تبليغات دينی و محتوای اسالمی سوق داد.
گستره عام ل تنوع و جاذبه در موارد زير است:
أ .ارائه ابزار

امروزه با کوچک شدن جهان تا مرز دهکده و طرح نوين جهانی ،ابزارهای زيادی در
خدمت دشمنان قرار دارد تا اهداف ضد دينی و ضد انسانی خود را به صورت مؤثر
در جهان تبليغ کنند و با حذف اسالم و روشهای انسانی به رونق اقتصاد خود که
متکی بر نفی نظامهای بشری است ،بيفزايد.
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ب .بازیهای رایانهای

بازیهای رايانهای يکی از ابزارهای بکارگي ری شده در جهت اهداف ضد دينی است
که بر خالف ديگر ابزارهای اين ميدان -مانند فضای مجازی و فيلم سينمايی -به مخاطب
اين امکان را میدهد که به جای تماشاچی بودن ،خود به ايقای نقش بپردازد.
از جمله اهداف ضد دينی که در بازیهای رايانهای پيگيری میشود ،عبارت است از:
 معرفی کردن دين اسالم به عنوان منشأ تروريست در جهان؛ حمله به تمامی اديان الهی؛ ا نتقال فرهنگ يا از بين بردن فرهنگها؛ انتقال هرزهنگاری از فضای حقيقی به فضای سايبری( .اکبری)78 :1387 ،ج .تاِلرهای گفتگوی مجازی

از جمله امکانات اينترنت ،اتاقهای گفتگو است که به صورت بخشی از يک سايت
و به صورت مستقل ،امکان گفتگوی صوتی و تصويری و يا نوشتاری را به کاربران
ً
اينترنت میدهد .معموال در اين سايت ها تاالرهای گفتگو به صورت موضوعی
ً
تقسيم شدهاند و -تقريبا -يکی از تاالرهای گفتگو در تمامی سايتها ،بخش مذهبی
است که کاربران با گرايشات مذهبی يا ضد مذهبی در اين تاالرها به گفتگو میپردازند.
مبغان دينی نيز میتوانند با راهاندازی تاالره ای گفتگو در سايت يا وبالگ به
ابزار نظر و تبليغ بپردازند و يا از اعتقادات دينی در برابر هجمههای ضد دينی دفاع
کنند  .با توجه به گسترش تاالرهای گفتگو و استقبال کاربران از آن ،يکی از مهمترين
ابزارهای دينی میتوانند باشند( .بهاری)1389 ،
همچنين ،از ديگر ابزارهای دينی میتوان به پايگاه های نوشتاری فضای مجازی
اشاره نمود.
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 .2مخاطبشناسی
شرط موفقيت و القای مطلب و رسيدن به مقصود در امر تبليغ ،شناخت صحيح
مخاطب است .ميزان و کيفيت رسانههای جمعی بر مخاطبان ،همواره توجه جامعهشناسان،
ارتباطگران و سياستمداران را به خود معطوف داشته است.
با مراجعه به بسياری از پايگاههای فضای مجازی ،درمیيابيم که تقسيمبندی
خاصی در ارائه محتوا وجود دارد که در اين تقسيمبندی مالحظاتی لحاظ شده
است .در ادامه برخی مالحظات محتوای ضد دينی و ضد ارزشی در فضای مجازی
که منجر به تقسيمبندی و ارائه با اسلوب شده است ،بيان میشود:
 شناخت گروه مخاطب؛ شناخت خصوصيات هر گروه؛ شناخت آداب و مقررات هر گروه؛ شناخت ضرورتها ،نيازها و آسيبهای هر گروه.در برقراری هر گونه ارتباط و انتقال پيام -به طور مستقيم يا غير مستقيم -در نظر
گرفتن ويژگی های عمومی و وضعيت عاطفی و ان گيزشی مخاطب ،اهميت بسزايی
دارد؛ لذا بايد مخاطب را شناخت ،راهکارهای نزديک شدن به او را آموخت و در او
آمادگی روانی نسبت به موضوع ايجاد کرد.
 .3معرفی الگو
امروزه دشمنان دين به اين نتيجه رسيدهاند که راز اصلی پيروزیها و شکستناپذيری
که در مجموعه آموزههای دينی وجود دارد ،ذهن های هوشيار و هوشمند و دلهای
آگاه و مؤ منی است که وجود دارد و اينهاست که توانسته از دين در برابر تهديدات
دشمن دفاع کند.
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دشمنان تالش می کنند با توسل به هنجارهايی که حاکم است و ارزشهايی که
خوب و بد را تعريف می کند و حتی الگوهای ذهنی که جامعه اسالمی ،تحليلش از
دين و جهان بر اساس آن الگوها تثبيت شده ،نفوذ کرده و آن را بشکنند تا بتوانند
الگوهای جديدی را جايگز ين الگوهای شناختی جامعه اسالمی کنند.
ماهواره يکی از اصلی ترين ابزارهای دشمن در راستای تحقق اهداف آنها و
معرفی الگوهای مدنظر جامعه اسالمی است؛ به طوری که بيش از  30شبکه
راديويی و  55شبکه تلويزيونی ماهوارهای فارسی زبان عليه دين اسالم فعالند
(خبرگزاری فارس )1392 ،که بيشتر اين شبکهها قصد پر کردن اوقات فراغت
خانوادههای مسلمان را ندارند؛ بلکه میخواهند با جلب اعتماد مخاطبان خود ،آنها را
به تماشای فيلمهای مدنظر دعوت کنند تا آنچه را که برنامهريزی کردند ،به خورد
مخاطبان خود داده و الگوی مورد نظر را در ميان مخاطبان رواج دهند.
مدگرايی ،نابودی ادبيات فارسی ،آمار باالی طالق ،مشروعيت بخشيدن به
رفتارهای غربی ،انکار وحی ،زير سؤال بردن شهادت و مهدويت از مهمترين
اهداف معرفی الگوها در برنامهها ی ماهواره ای است( .رمضانی)11-14 :1391 ،
 .4تولیدات رسانهای
هنگا می که در اوايل قرن بيستم ميالدی صنعت سينمای آمريکا در هاليوود شکل
گرفت( ،گومری )15 :1388 ،کسی پيشبينی نمیکرد چه سياستهای استکباری
در پشت اين همه سرمايه گذاری در بخش سينمای آمريکا نهفته است.
ساخت فيلمهای پرخرج و جذاب با ديالوگهايی که نوشته نويسندگان بزرگ بود و
استفاده از تکنيکهای برتر فيلمبرداری و ساخت دکور و نيز استفاده از بازيگران برتر
جهانی که توسط بخشهای کشف استعداد شرکتهای فيلمسازی شناسايی شده و دعوت
به همکاری میشدند ،از ابزارهای مهمی بودهاند که توسط هاليوود بکارگيری شده است.
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اگر به سينمای آمريکا در سالهای  1940تا  1990ميالدی نگاهی انداخته
شود ،مشخص میشود که عمده فيلم های بزرگ با مخارج و هزينههای باال ساخته
ً
شده و فيلم ،کارگردان و بازيگران آن شهرت جهانی به دست آوردهاند که عمدتا نيز
قوم يهود و پيامبران آن و بازگشت به سرزمين موعود پرداخت شده است( .گابريل،
)403 :1391
از طرف ديگر ،مقدس ترين نهاد در کشور ايران ،خانواده است؛ از اين رو برخی
از سريال های ماهواره ای ،محور خانواده را مورد هدف قرار داده و تالش میکنند تا
روابط بين فردی را متزلزل کرده و عدم اعتماد بين افراد خانواده به وجود آورد.
نگاهی به عملکرد شبکههايی مانند «فارسی وان»« ،من و تو» بر روی شبکههای
ماهوارهای و همچنين فعاليت آنها در فضای مجازی ،به ويژه شبکه تلويزيونی-
اينترنتی «زنان تی وی» نشان میدهد که آنها در پ ی تغيير آداب ،اعتقادات ،رسوم و
روشهای زندگی در ميان مردم -به خصوص بانوان -هستند.
ارتباط جنسی آزاد بين دختر و پسر قبل از ازدواج ،از بين بردن حريم بين محرم
و نامحرم ،داشتن فرزند نامشروع که امری طبيعی تلقی میشود ،ترويج اشرافیگری،
ترويج چشم و همچشمی و پايبندی به مد روز -به شکل افراطی -حکايت از اين
دارد که استعمار نو با روشن جنگ نرم به مبارزه با دي ن و فرهنگ ايرانيان آمده و ابتدا
هسته اجتماع -خانواده -و بعد شخصيت زنان را که قلب اين خانوادهها هستند،
نشانه گرفته است.
بنابراين ،هدف اين برنامهها نابودی سالمت فکر و رفتار افراد است تا جايی که
مشاهده دائم برنامههای نامناسب ماهواره ،افراد را دچار حالت مسخشدگی و از دست
رفتن عقالنيت میکند و خانوادههای تحت الشعاع اين برنامهها از مسير اصلی
تربيتی خود که ريشه در مکتب اسالم دارد ،فاصله میگيرند( .رمضانی)6-7 :1391 ،
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در مجموع ،عوامل مؤثر ديگری -از جمله زمينههای فردی ،مديريت کارگزاران
حکومتی و بهرهگيری از دين و مذهب -نيز در تبليغات دينی نقش دارند که بنا بر
رعايت اختصار از توضيح اين موارد صرفنظر میشود.

راهکارهای مقابله با تبلیغات ضد دینی
 .1خودسازی مبلغ
در مقابله با تبليغات ضد دينی -گام اول -خودسازی مبلغ است؛ چرا که يکی از
شرايط مهم در امر اثرگذاری تبليغات ،مبلغ است که در ادامه به برخی از ويژگیهای
الزم در مسير خودسازی مبلغ اشاره میشود:
-

شناخت دقیق هدف

مبلغ بايد نسبت به هدف خود در تبليغ ،آگ اهی و معرفت کامل داشته باشد.
قرآن کريم میفرمايد:
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
هذ ِه َسبیلي أدعوا ِإلی الل ِه علی بصیر ٍة أنا وم ِن اتبعني» (يوسف)108 ،
«قل ِ
بگو اين راه من است که من و پيروانم با بصيرت کامل ،همه مردم را به

سوی خدا دعوت میکنيم.
-

ایمان به هدف

مبلغ باي د عالوه بر شناخت هدف -خود -نيز در راهی که میرود ،ايمان کامل داشته
باشد و در اين راه به بزرگترين و ارزشمند ترين مبلغ مکتب وحی اقتدا کند.
-

خودسازی

مبلغی که می خواهد هادی جامعه باشد ،بايد ابتدا به خودسازی بپردازد تا مصداق
عينی اهداف تبليغی خود باشد.
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امام علی میفرمايد:
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َ َ َ
اس ِإ َماما [ف َعلی ِه أن َیبدأ] فل َیبدأ ِب َتع ِل ِیم نف ِس ِه
َ«م َن نصب َ نفسه ِللن ِ
َ
قبل تع ِل ِیم غیره» (مجلسی )56 :1403 ،هر کس خود را امام مردم قرار
ِ
دهد ،بايد قبل از تعليم ديگران به تعليم خود بپردازد.
-

اخالص

يکی از ابتدايیترين و البته ضروریترين صفات برای مبلغ ،اخالص است؛ زيرا اگر
تبليغ برای خداوند نباشد ،اثری بر دلها نخواهد گذاشت.
قرآن کريم میفرمايد:
َّ
َّ
َ َ ِّ
َ
َ
َ
« َوما أ ِمروا ِإِل ِلیعبدوا الله مخ ِلصین له الدین»...؛ (بينه )5 ،در حالی که

به آنها دستوری داده نشده بود ،جز اينکه خدا را با کمال اخالص
پرستش کنند.

-

صداقت و راستگویی

صداقت و راستگويی از صفات و ويژگیهای يک انسان کامل و مؤمن است؛ مبلغی که
راستگو نباشد ،نمی تواند به اهداف خود برسد.
قرآن کريم خطاب به مؤمنان میفرمايد:
َّ
َ ُّ َ َّ َ َ َّ
الل َه َوکونوا َم َع َّ
الصاد َ
قین» (توبه )119 ،ای
ا
و
ق
ات
«یا أیها الذین آمنوا
ِ
کسانی که ايمان آوردهايد! از خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد.
همچنين به موارد ديگری از جمله سعه صدر و استقامت ،عزت نفس ،شجاعت
و شهامت ،آگاهی و بصيرت ،اخالق اسالمی و منظم بودن نيز میتوان از ديگر
شرايط الزم برای مبلغ در مسير خودسازی نام برد.
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 .2مقابله ظاهری و تقابل بنیادین در فضای مجازی
از راههای مقابله با تبليغات ضد دينی در فضای مجازی -گذشته از پيچيدگی های آن -دارای
فاکتورهای آشنايی است که با رعايت آن ،میتوان از بسياری تهديدات در اين زمينه ،ايمن شد.
مهمترين راه های مقابله با تبليغات ض د دينی در فضای مجازی عبارت است از:
-

آموزش های بنیادین کاربران فضای مجازی

سايتها به دو صورت مس تقيم و غير مستقيم ،در برابر دين موضع میگيرند و مطلب
مینويسند؛ منظور از مقابله غير مستقيم ،تقابل با دين از طريق نفی اصول و پايههای
دين است که پشتوانه و تثبيت کننده دين است .از اين نمونه سايتها میتوان به
سايتهای ضد مذهب تشيع ،سايتهای مبلغ فرقههای ضاله و سايتهای ضد
اخالقی اشاره نمود.
مقابله مستقيم نيز به تقابلی اطالق می شود که هدف آن ،معارضه مستقيم با دين
است که هم در سايتهای اشاره شده و هم در سايتهای خاص -به صورت صريح
يا ضمنی -ديده میشود؛ اينگونه سايتها نيز به دستههای مختلفی تقسيم میشوند؛
از جمله :دستهای از اين سايت ها ،هرگونه برخورد با حکومتهای ظالم و يا
برداشت سياسی از اسالم را تا ظهور حضرت

مهدی

ممنوع میدانند ،دستهای ديگر

دربردارنده شيوه های غلط ارتباط با دين و تبليغ وسيع خرافات است و دستهای نيز
شامل سايت هايی است که به برخی عقايد مسلم مسلمانان ،دخل و تصرف میکنند
و سعی در مخدوش نمودن آنها دارند ؛ مانند مسئله مهدويت.
هر چند عوامل امنيتی و انتظامی ،تالش مناسبی برای از بين بردن اين سايتها
انجام دادهاند؛ اما مقابله با اين حجم گسترده ،نبايد به همين مرحله منحصر شود؛
چه اينکه اينگونه سايتها همچون قارچ رشد می کنند و بسته شدن يکی از آنها
سبب گشايش چندين سايت ديگر میگردد.
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به طور کلی ،اين نوع سايتها از پشتوانه مالی بهتری برخوردارند و مشکلی در
هزينه کردن ندارند؛ لذا الزم است در برابر برخورد با سايتهای ضد اخالقی ،مهمترين
کاری که میتوان انجام داد ،آموزش کاربران و مصونسازی آنها از آسيبهای
ناشی از اين تهاجم نرم است.
بر اين اساس ،بايد به دنبال يک ارتش منظم سايبری برای مبارزه با هجمه ضد فرهنگی
و ضد دينی در اين فضا بود؛ به نحوی که اين ارتش بتواند ضمن مبارزه تدافعی و
سلبی با تهاجم دشمن ،به توليد برنامه بپردازد و ذهن مخاطبان خود را نه تنها در
ايران بلکه در سراسر جهان اس الم ،به خود جلب کند و با حضور مؤثر خود در اين
جبهه ،ابتکا ر عمل را از دست دشمن خارج سازد.
در اين ميان ،حضور علمای دين در عرصه فضای مجازی ،اجتنابناپذير است.
با گسترش ارتباطات مجازی و امکان دسترسی باال به آن ،ميزان اثرگذاری سايتهای
اينترنتی -روز به روز -افزايش میيابد؛ لذا غفلت در اين مورد ،تبعات جبرانناپذيری
خواهد داشت.
از طرف ديگر ،نمیتوان جوانان را به بهانه مصون ماندن از خطرات آلودگی
فضای مجازی ،از استفاده صحيح از فضای مجازی محروم نمود؛ بلکه مدارس و
خانوادهها بايد نحوه بهره گيری صحيح از اينترنت را به جوانان و نوجوانان آموخته و
ماهيت آن را شرح دهند؛ همچنين جوانان را از تبعات و اثرات سوء سايتهای ضد اخالقی
و اهداف شوم گردانندگان آن ،آگاه ساخت.
به طور کلی برای حضور گسترده و مؤ ثر در فضای مجازی ،سرمايهگذاری
کالنی بايد انجام داد تا به مرور از حالت تدافعی خارج و آرايش تهاجمی به خود
بگيرد؛ ضمن آنکه بايد اقدامات سلبی نيز مانند منهدم ساختن سايتهای ضد اخالقی،
دستگيری و مجازات عوامل آنها را نيز انجام داد.
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مشکل اصلی در اين زمينه عدم توجه به تهاجم فرهنگی توسط مديران است؛
همچنان که آموزش در زمينه مقابله با تهديدات نرم رسانهای نيز محدود است که
بايد کاربران اين هنر را داشته باشند که در سطرهای محدودی ،چکيدهای از مطالب
را عنوان و در دسترس ديگر اعضا بگذارند؛ در حالی که در اين زمينه ،هنوز آموزش
الزم داده نشده است که با راهکارهای مناسب ،میتوان از ظرفيتهای سايبر ،بيشتر
و بهتر استفاده کرد.
-

ایجاد نوآوری در روشهای مجازی

فضای مجازی به موازات فضای واقعی شکل گ رفته است و رفتارهای اين دو جهان
از منطق واحدی تبعيت میکنند.
انسان شر -همه جا -در تکاپوی توسعه شر است و انسان خير و نيکو -همه جا-
به دنبال توسعه نيکی و خير است؛ هر چند در گذشته وجه غالب اين فضا در اختيار
خير نبوده است ،ولی -به مرور -مسير به سمت استفادههای مفيد حرکت میکند.
برای ترسيم بهتر موضوع ،به مثالی کاربردی و عملی اشاره میشود :دوستی گفت
 �Gعنوان «داستان» را جستجو میکردم ،صفحههايی باز میشد
وقتی در�oogle
که حاوی داستان های جنسی به زبان فارسی بود؛ به همين دليل به اتفاق گروهی،
سايتی راه انداختيم و در عنوان ،آن را «داستان و راستان» نهاديم -مانند تبيان -اکنون
که جستجو میکنيم «داستان» ،صفحههای باز می شود که داستان و راستان میآيد و
انتخابهای اول ،شامل داستانهای نيک میشود.
بر اين اساس ،هر چه توليد بيشتری در اين فضا انجام شود ،ظرفيت خير باال نيز
باال برده میشود؛ لذا نمی توان گفت چون در اين فضا حاکميت با شر است ،توليد
محتوای خير رها شود؛ چرا که اگر توليد خير باشد ،ظرفيت خير نيز افزايش میيابد.
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ايجاد سايتهايی جامع و پويا و چندزبانه پيرامون دين نيز راهکار مهمی است؛ هر چند
سايتهای مختلف -تا حدودی -به اين موضوع پرداختهاند ،ولی نبود سايتی جامع و
چندزبانه در اين موضوع برای کاربران خارجی و حتی داخلی ،نمايان و محسوس است.
-

معرفی الگوهای کامل و جذاب در فضای مجازی

قرآن کريم يکی از الگوهای کامل دين است که برای مناسبسازی قرآن در فضای
مجازی ،بايد ديد قرآن را از چه ابعادی میتوان بررسی کرد.
دين و دينداری ابعاد مختلفی دارد -مناسکی ،اعتقادی و پيامدی -که يکی از
عناصر داخل دين ،کتاب است که بيشتر با بعد اعتقادی دينداری ارتباط دارد؛ لذا
بايد ديد ماهيت قرآن چيست؟
ماهيت قرآن نياز به دخالت مفسران دارد تا معنايش منتقل شود؛ پس قرآن
ً
ماهيتا قابليت اين را دارد که تفسير شود ،حال اين کتاب را در فضای مجازی بياوريد.
-

استفاده از نرم افزارهای امنیتی پیشرفته

يکی از مهمترين و مؤ ثر ترين راهکارها در حوزه جلوگيری از تبليغات سوء دينی در
فضای مجازی  ،استفاده از نرم افزارهای امن يتی است که شامل سيستم کنترل باشد.
اکنون بسياری از شرکتهای امنيتی اين ابزار مهم مديريتی را در برخی از نرم افزارهای
ً
حفاظتی خود گنجانده و در اختيار متقاضيان قرار میدهند .ابزار کنترل -معموال-
قدرت بازدارندگی مؤثری در برابر تهديدها و خطرهای اينترنتی در اختيار دارد و
کاربرها می توانند با تعريف و تنظيم گزينه های مختلف در اين ابزار ،دسترسی خود
ً
به محتويات اطالعاتی تحت وب را -کامال -تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند.
قابليتهايی همچون انسداد صفحهها و پايگاههای نامناسب و ضد دينی -به شکل
بالفعل يا بالقوه ،نظارت يا کنترل فايلها و اطالعات رد و بدل شده به شکل آنالين،
آگاهی از پايگاهها و مراکز مورد بازديد و ...از ويژگیهای سيستم کنترل محسوب میشود.
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شرکت هايی که در زمينه توليد ابزار فيلترينگ برای کنترل دسترسی به اينترنت
فعاليت میکنند ،در گزارش های خود اعالم کردند که بيش از يک سوم اينترنت را
سايت های ضد دينی و غير اخالقی تشکيل میدهند که میتواند آسيبهای فراوانی
را به کاربران وارد کنند.
بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعات ،مشخص شده که کل اينترنت بيش از
 37درصد سايتها با موضوعات ضد دينی از جملع غير اخالقی فعاليت میکنند.
(دباغی)12-13 :1390 ،
تعداد سايت های اينترنتی ارائه دهنده خدمات بازی آنالين طی يک سال گذشته
 212درصد افزايش يافته و سايتهای حاوی بخشهای خشونت آميز  10درصد
بيشتر شده است که اين امر هشداری برای استفاده بدون کنترل از اينترنت است.
()www.m3657z.blogfa.com
از آن جايی که دانستن اصول اوليه محافظت در فضای سايبر امری ضروری به
نظر میرسد ،به تمامی کاربران توصيه میشود به فعاليت کودکان و نوجوانان در
فضای مجازی و نيز استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی توجه شود.
-

تقویت و ارتقای باورهای دینی

بهترين راهکار برای مقابله با تبليغات ضد دينی -اعم از فضای مجازی و حقيقی-
تقويت عقايد و باورهای دينی است .اين تقويت و استحکامبخشی به ويژه در مورد
باورهايی هم چون واليت و مهدويت که دشمن روی آنها تمرکز بيشتری نموده
است ،ضروریتر به نظر میآيد.
اين راهکار عمومی است و هر انسان متعهدی می بايست خود را مجهز به اين
سالح نمايد .اگر نگاهی گذرا به برخی شبهات نو در فضای مجازی انداخته شود،
شايد الزم است بازبينی مجددی بر عقايد انجام شود؛ چرا که سرمنشأ برخی
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تأثيرات منفی از تبليغات ضد دين در فضای مجازی ،عدم درک صحيح از دين به
عنوان بازوی محکم بازدارنده انسان از آلودگی است.
تبديل شدن انجام فرايض به صورت عادی شبانهروزی ،با اينکه آنها را بايد از
ديد فطرت نگاه کرد( ،قرائتی )15 :1375 ،انسان را -به تدريج -از دين دور کرده و
در برخی موارد گريزان میکند و آن گاه اين ضعف از درک ايمان ،بستر مناسبی
جهت پذيرش انواع شبهات به ظاهر درست برای انسان ايجاد میکند و يک فرد
مسلمان به دليل ضعف در اعتقادات دينی -به راحتی -در مقابل شيوههای ضد دين
تسليم شده و گاهی نيز همنوا میگردد.
امام رضا میفرمايند:
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َّ َّ َ َ َ
اسن کال ِمنا ِلتبعونا»؛ (ابن بابويه)30 :1431 ،
ح
م
وا
م
ل
ع
« ِإن الناس لو
ِ
ِ
اگر مردم زيبايیهای سخن ما را بشناسند ،از ما پيروی میکنند.

نتیجه گیری
هر چند در مورد ميزان و چگونگی تأثيرگذاری رسانهها بر مخاطبان نمیتوان اظهار
نظر قطعی کرد؛ اما در فرايند تأثيرپذي ری مخاطبان از وسايل ارتباط جمعی عوامل
زيادی دخيل است که شناخت اين عوامل برای پيام آفرينان ،سياستگذاران ارتباطی
و ساير دستاندرکاران رسانههای جمعی از اهميت زيادی برخوردار است.
مطالعه و پژوهش در راستای شناخت ويژگیهای فرهنگی -اجتماعی و
شخصيتی مخاطبان ،گام نخست برای پيام رسانان و گردانندگان رسانههای جمعی
است؛ البته نبايد از اين نکته غافل ماند که وسايل ارتباط جمعی مانند شمشيری
دولبه است که ممکن است در خدمت اصحاب قدرت و ثروت قرار گيرد و
کارکردهای منفی و آثار نامطلوب بر مخاطبان داشته باشد و به عنوان سالحی
ويرانگر به منظور تهاجم فرهنگی به ملل ديگر به کار گرفته شود.
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به طور مختصر ،عمده ترين عوامل افزايش يا کاهش تأثيرات رسانههای جمعی
بر مخاطبان نقشآفرين عبارت است از:
 اشتراک فرهنگی ،زبانی و اعتقادی بين محتوای رسانهها و مخاطبان؛ اعتبار وسايل اعتبار جمعی در کسب اعتماد مخاطبان و ميزان اثرگذاری؛ تعدد وسايل ارتباط جمعی و ميزان تأثيرگذاری آنها بر همديگر درتقويت يا تضعيف يا خنثیسازی؛
 افزايش يا کاهش تأثيرات رسانهها بر مخاطب به ميزان برخورداری آنهااز عناوين مختلف؛
 تأثير رسانهها در جهت تقويتياعدمتقويت ارزشها،رفتارهاو گرايشهایموجود مخاطبان؛ ميزان تأثير رسانهها به دو شکل مستقيم (کوتاهمدت) و غير مستقيم (بلندمدت)؛ انتخاب نوع رسانه ها با توجه به اوضاع و احوال مخاطبان؛ نقش ميانجیها ،رهبران فکری ،دوستان و خانواده در افزايش يا کاهش تأثير رسانهها؛ ميزان تأثيرپذيری مخاطبان از محتوای وسايل ارتباط جمعی با توجه بهتيپهای شخصيتی آنها؛
 يکسان نبودن ميزان ابراز عالقه مخاطبان در رويارويی با رسانهها.تبليغ دينی در طی سالها به اشکال مختلف مورد توجه و عمل قرار گرفته است.
امروزه با توجه به گسترش روز افزون اينترنت و حضور و تأثير زياد آن در اقشار
مختلف مردم -از کودکان تا کهنساالن -الزم است مبلغين دين از اين امکان ،حسن
استفاده را داشته باشند که الزمه اين امر ،شناخت و مهارت و استفاده از اين امکانات
است که بايد به صورت جدی از جانب سازمانهای تبليغاتی و مبلغان دينی پيگيری و
به صورت سازماندهی شده و هماهنگ از آن استفاده نمود و وجود تهديد آميز اين
فناوری را به فرصتی برای توسعه و تعميق مفاهيم دينی و اعتقادی تبديل کرد.
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