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 چکیده  
  ی مجاز  یعام و فضا  یاطالعات و ارتباطات و در معنا  یامروزه، فناور

 گر،یدیعبارتدر نگرش افراد دارند. به   یخاص نقش مهم  یدر معنا
  ن یبنابرا  باشد؛یم  قیاز شبهات و حقا  یاریمروج بس  یمجاز  یفضا

باشد    ینید  یهاحمله دشمنان به آموزه   یابزار برا  نیبهتر   تواندی هم م
اسالم و    ن ید  ل یاعتقادات اص  جیترو   ی لهیوس  نیبهتر  تواندی و هم م

آ وجود  به  شبهات  تحقاصالح  روش  باشد.  نوع    قیمده  از  حاضر 
مطالعه مقاالت و   قیآن از طر  یاست و گردآور  یدانیو م  ایکتابخانه

و معلمان    دینفر از اسات  5مصاحبه با    قیاز طر  نیکتب متعدد  و همچن
پژوهش    ن یراستا، ا  نیآمده است. در ادستبه   ینیحوزه د متخصص در

؛ سپس به ارائه    دهیاهتمام ورز  غیتبل  تیمبلغان اسالم و اهم  نهیشیبه پ
ارتقا  ییهاروش جهت  تبل  یبه  فضا  نید  غی سطح    ی مجاز  یدر 

نت  لهیوسبه در  و  پرداخته  و   جهیمبلغان  تبل  هایییژگیبه  جمله    غ ی از 
  با مخاطب و ... اشاره شده است. یارتباط عاطف ار،ی مستمر و مبلغ س

 .  ، مبلغ، اسالمیمجاز یفضا غ،یقرآن، تبل :کلیدواژه ها

Abstract  

Today, information and communication 

technology in the general sense and cyberspace in 

the specific sense play an important role in people's 

attitudes. In other words, cyberspace promotes 

many doubts and facts; Therefore, it can be the best 

tool for the enemies to attack the religious 

teachings, and it can also be the best tool for 

promoting the original beliefs of Islam and 

correcting the doubts that have arisen. The method 

of the present research is library and field and its 

collection has been obtained through the study of 

numerous articles and books as well as through 

interviews with 5 professors and teachers 

specializing in the field of religion. In this regard, 

this study focuses on the background of the 

missionaries of Islam and the importance of 

propaganda; Then, there are methods to promote 

the level of religious propaganda in cyberspace by 

missionaries, and as a result, features such as 

continuous advertising and mobile preaching, 

emotional communication with the audience, etc. 

have been mentioned. 
Keyword: Quran, propaganda, cyberspace, 

missionary, Islam.  

 

mailto:agh550828@gmail.com
mailto:agh550828@gmail.com
mailto:agh550828@gmail.com


 

 

 

2                                                                                     (1140 اتبستان، 30، شماره شتم)سال ه  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

 مقدمه 
ی هاقدرتاما حال با گسترش ارتباطات،  ؛  است  آغازشدهتاریخچه مبارزه دشمنان اسالم از جنگ نظامی و کشتار هزاران مسلمان  

دشمن از  »: ندیفرمایم  راستا ن یا در یمقام معظم رهبر .اندشده بزرگ دنیا به جنگ رو آوردند و گویی از جنگ سخت و نظامی ناامید 
  دن یو در  نیبه دنبال انحراف جوانان مؤمن و سالم از اصل د ایضد عفت و ح  یمحتوا  دیتول  نیو همچن  شبهات  ج یو ترو  د یتول  قیطر

ه،  قدر جلسه درس خارج ف  یرانسخن  ،ی)مقام معظم رهبر  شودیانجام م  یمجاز  ی کار در بستر فضا  نیاست و امروز ا  ایح  ی هاپرده
و اشاعه افکار،    جیترو  نه یزم  یراحترا دارند که به   تیقابل  نیا  یمجاز  یفضاهابیان کرد که    گریدی عبارتبه یا    «(. 13۹5  وریشهر  1۶

 (. 43، ص 13۹1  ،ینوظهور باشند )موظف رستم یهاو جنبش یانحراف یهاشبهه افکن و گروه یو اطالعات و رفتارها اتیمحتو
یک جوان انقالبی در این شرایط وظیفه    باشدیملیدی و مهم  جوانان انقالبی بسیار ک  ژهیوبه حال، در این مسیر نقش همه مسلمان   

را در برابر شبهات    ییگوپاسخ  ییو توانا  یبا باال بردن سطح آگاه  دارد که بتواند طریقه صحیح تبلیغ دین مبین اسالم را بلد باشد و
اعتقاد دارد    نیز(  55، ص  1۹۹3فوره )ماندند را تشویق کند در این راستا،    بهرهی ببا تبلیغ خود افرادی که از نعمت اسالم  و  داشته باشد  

در دنیای امروز اینترنت با امکاناتی که دارد؛ این نقش  است و    «ی دارند »نقش ارتباط  یمذهب  یها ت یکه فعال  یو اصل  ی انینقش م  که
و تالش   یمجاز  یفضا   قینموده است لذا شناخت دق  نیرا وارد حوزه د  ی اتازه  نیو مضام  میفاهو حتی م   ندکیمارتباطی را باز تعریف  

 (.13۹7)اسدی و همکاران،  است یجامعه ضرور ینیفرهنگ د یفضا جهت ارتقا نیدر ا نید یرگذاریتأث یهاروش  یبرا
ی مبلغ دین را بر اساس قرآن و  های ژگیوتا معنا و مفهوم دقیق تبلیغ، پیشینه تبلیغ دین اسالم،    شودیمبنابراین در این مقاله سعی  

یک مسلمان، دین و وظیفه خود را    عنوانبه آن بتوانند    ی دینی، تبیین کند تا جوانان و افراد اهل علم و قلم با مطالعه،های شناسبیآس
 به جامعه و امت اسالمی ادا کنند. 

 

 وهش پیشینه پژ
. این اندپرداختهیی طباطبای دعوت و تبلیغ قرآنی از دیدگاه عالمه هاروش در پژوهشی به بررسی  (13۹0) زادهیحاجصادقی نیری و 

یی مانند صراحت و شفافیت، تطابق کردار و گفتار، پرهیز از تبعیض و تفاوت و... به تفسیر و تشریح ها روشنویسندگان ضمن تبیین  
 یی اقدام گردیدند.طباطباآن از منظور عالمه 

 یقرآن  یهاچهره  یغ یتبل  یهاوه یش  یبه بررس  در این مقاله،  چراکهاشاره کرد    زی( ن13۹0مقدم )  یعباس به پژوهش    توانیمدر این راستا  
ها و به ارزش   یبندیپا  شامل موارد ذیل هستند:  یقرآن  یغ یتبل  یهایژگیو  نیترمهمکه    دهدیمقاله نشان م  یهاافته ی  .رداخته استپ

 .هااسوه یشتازیتوجه به همه ابعاد انسان و پ
آ اس (  13۹5)هنگران  همچنین،  آداب  کتاب  در  پژوهشی  شبکهالدر  در  اجتماعیمی  اس   های  آداب  بررسی  شبکهال»به  در  های می 

 ت. اجتماعی و عملکرد کاربران در این حوزه پرداخته اس
به  13۹7ی دیگر، اسدی و همکاران )امقالهدر   تبلیغ دینهاروش ی  شناسب یآس(  از روش    پردازندیم  ی  این راستا، نویسندگان،  در 

، نتایج تحقیق بیانگر این مهم بوده است که عواملی همچون نیازهای تیدرنهانفر بهره بردند.    175ای به تعداد  پیمایشی و حجم نمونه
ی هاروش رعایت احکام دینی با    ی تبلیغی ندارد ولی عوامل احساس گمنامی، مشارکت دینی،هاروشکاربر، معتقد بودن و ... ارتباطی با  

 تبلیغی ارتباط معناداری دارد. 
بررسی  13۹8ن، حسینی صفا و غیاثوند )همچنی به   تبلیغ دین در بستر فضای مجازی، در پژوهشی  رگذاریتأث و عوامل    هاظرافت ( 

ی از قرآن کریم استخراج کند همانند: صحت، رساناطالعی دینی برای  هاآموزهتوانسته چارچوب و قوانینی از    تیدرنهاپرداخته و  
 صداقت و امانت. 

 

 روش 
نزدیک ی  نهیصورت گرفته درزم  التپژوهش بامطالعه مقا  یهاافته یشده است.  توصیفی انجام  -با رویکرد کیفی  پژوهشروش این  

نفر از اساتید دانشگاه      2همچنین با    است و   شدهیگردآور  یاخانهها و نظریات متخصصان به روش کتاب به موضوع پژوهش، کتاب
 شود. پرداخته می یریگجه یدر پایان به بیان نت در نهایت مصاحبه به عمل آمده است.نفر معلمان دینی و الهیات   3فرهنگیان و 



 

 
 

 اهی تبلیغ دین رد فضای مجازی از منظر آیات و احادیثاه و روشوژیگی                                                                                                               3

 ها  یافته
 چارچوب مفهومی

  . واژه »ت«(   لی، ذ13۶4  ن،یاست که به اطالع مردم رسانده شود )مع  یموضوعیا    خبر،  امیپنیدن  رسا   یدر لغت به معنا: تبلیغ،  غیتبل  
کاررفته است که  مرتبه در قرآن به  72و مشتقات آن  غیواژه تبل یطورکلچراکه به مشاهده کرد  توان ی م کریم،قرآن  را نیز در  این واژه

وفور استفاده به ی  نی د  غیبا مفهوم تبل  بهکه    ییهااز واژه  نی(. همچن32، ص  13۹3  ،یدارد )شرف  تناسب   ینید  غیتبلمورد آن با    70

 (. 31_ 33، ص 13۹2 ، یآران یانیاست )کاو ت« یواژه »مأمور ؛شودیم
 پرداخته شود:  زین ی و فضای مجازی،اسالم غیتبل روش،  نییاست که به تب یپژوهش ضرور نی، در اهمچنین

گاه  ینوع   ی اسالم  غیتبل»:  ی اسالم  غیتبل است که  ارتباط  از  گاه  یخاص  آموزش  گاه  یباهدف  و  واداشتن    یبرا   یاقناع  به عمل 
 « (.333؛ به نقل از: خندان، ص 37، ص 13۹2 ،یآران یانی)کاو ردیگی مخاطب انجام م

 ( 13۹8صفا و غیاثوند، )از:  اندعبارتکه  کندیم، متمایز ها رسانه یی دارد که آن را از سایر هایژگ یو فضای مجازی: فضای مجازی،
نبوده و فاصله    ندهیها محدود به زمان گذشته، حال و آبه داده  یدسترس  کهیطوربه ی و فرا مکانی بودن فضای مجازی،  فرازمان -1

 در آن معنا ندارد. یاییجغراف

 و ... است.  هاه ینشرراه دستیابی به مقاالت،  نیترآسانو  نیترع یسر کهیطوربه رسانه ارتباطی است   نیترآسان و  نیترع یسر  -2

 برقراری ارتباط برای تعداد زیادی از افراد.تنوع و جذابیت در اطالعات و آزادی در  -3

 

 اهمیت تبلیغ در دین مبین اسالم 
در    (ص)یل اهمیت تبلیغ آن است که پیامبر  الازجمله داست.    شدهنهینهادی فرهنگ اسالمی و قران کریم  جادعوت به تبلیغ در  

ها را دعوت کنید. قسم به خدا اگر خدا  کسی را نکشید و آن ، به ایشان فرمودند: »ای علی در این زمینه (ع)هنگام فرستادن امام علی 
، ص  33، ج  1403مجلسی،«).تابدیم  و غروب بر آن  بهتر است ازآنچه آفتاب  واسطه تو هدایت کند؛ برای توها را بهیک نفر از آن

 (. 2، ص 2 ، ج1403مجلسی، ) شودیمحشور م ()ص امبریمبلغ دین با پ در روایات آمده است که نیهمچن .(21
 متعددی نیز وجود دارد: در این زمینه آیات

بر پیامبر، جز ابالغ )احکام الهى( نیست و خداوند، آنچه  سوره مائده(:    ۹۹)آیه    تَکْتُمُونَ  وَمَا  تُبْدُونَ  مَا  یَعْلَمُ  وَاللََّهُمَا عَلَى الرََّسُولِ إِلََّا الْبَلَاغُ  
 (. 37۹، 2ج ، 1383)قرائتی،  داندکنید مىرا آشکار یا کتمان مى 

چه کسی خوش گفتارتر است از آن  (:  33)فصلت،    وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمََّنْ دَعَا إِلَى اللََّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنََّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ  همچنین:
، ص  4ج  ،  138۶)مکارم شیرازی،    لمانانم«گوید: »من از مسدهد و میکند و عمل صالح انجام میکس که دعوت به سوی خدا می 

ترین واجبات الهی شمرده    ها و مهم  آیه شریفه، دعوت و تبلیغ دین را، از بزرگترین طاعت »این آیه، مینویسد:    ارتباط طبرسی در(.  311
 «.)328ص  24، ج 1380،ی طبرس (است

 

 اسالم  از منظر غی تبل  نهیشیپ
 توسط خداوند  غ یتبل

شخصی    به   یازین  ،گونه که در اثبات ذات مقدس خودهمانوند یکتا،  است و خدا  شدهختهیآم  دیتوح  باخدا    یسوو دعوت به   غیتبل  مسئله
را    ی فراخوان  ،خود  آغاز،ندارند و در مرحله    گران یبه د  یازین  ،خود  یسوازجمله دعوت مردم به   د یلوازم توحو  ندارد و در اسباب    دیگر

را    یسوبه  نیری و حاجی)  اهد داشتخو  بر عهدهخودش  الهی الزم و   بنابراین، در این راستا، (؛  13۹0زاده،  صادقی    رجوع به کتب 
 . باشدیمو راهکارهای تبلیغ  هاروشضروری است و سرچشمه تمامی 

 

 یاله امبرانیپ ی برایافه یوظ غ یتبل
که خداوند چنان ند.  و سعادت انسان را به ارمغان آور  تیهدا  ی،نید  یهاو ارزش   نید  غیبا تبل  پیامبران الهی وظیفه داشتند کهو    ایانب

(  ی)اله   امیپ  دنیجز رسان  یافهیوظ  امبری مائده( پ  یالرَّسولِ االَّ البَالغ« )سوره  ی»ما عل  داندیم  غیرا تبل  امبرانیپ  و وظیفه  تنها رسالت
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تبلیغ نشوند و به    هامدتهر دین و مذهبی اگر برای    چراکه؛  برخوردار است  واال و ارزشمندی  گاهیاز جا  نید  غیتبل  زیندارد. امروز ن
ی هاارزش و در این صورت، دنیا پر از احسن و    ابدیی مو در پرتو تبلیغ دین، فطرت و ذات انسان تجلی    شودی مدست فراموشی سپرده  

 .(13۹7اسدی و همکاران،  شد )دینی خواهد 

 

 یتمام مسلمانان و جوانان انقالب یبرا یافه یوظ غ یتبل
 :کندی موجودشان را به این آیه شریفه نورانی و  خواندی م فیشرکار واال و  نیابه را  اسالم  جوانان و نخبگانهمواره  دیمج قرآن

 (104 ،عمران)آلالْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولئکمِنْکُمْ أُمََّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنَْهوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ  وَلْتَکُنْ
که واسطه )  هانیکنند و ا  یاز بدکار  یو نه   یکوکاریو صالح دعوت کنند و امر به ن  ریاز شما مسلمانان، خلق را به خ  یبرخ  دیبا  و

 .(13۹0، زادهیحاجصادقی نیری و ) خلق هستند( رستگار خواهند بود تیهدا
در این راستا باید همه اقشار جامعه از فقیر گرفته تا سثروتمند از چادری گرفته تا غیر چادری باید به این موضوع اهتمام ورزند و این  

(. در این راستا بهترین سو و  1400د داد )آقاجانپور، ارتباط شخصی، بهمن  تنوع در مبلغان خود نیز تاثیر گذاری تبلیغ را افزایش خواه
 .دارندی مسمت در تبلیغ دین، تبلیغی است که قرآن و عترت به ما عرضه 

 

 ویژگی های و روش های تبلیغ دین اسالم 
 عقالنی محور بودن تبلیغ 

و    تأمل بسیاری خداوند انسان را به    اتیدرآکه    طورهماناست.   تأمل مشاهده شود؛ علم و    نکته مهمی که باید در تمام مراحل تبلیغ 
که از انسان در دعوت   ی زیتنها چ  میقرآن کر( شاید بتوان توان گفت که  324، ص  1384)  اهللفضلو حتی به دیدگاه    خواندی فرامتفکر  

شود. مگر    تیرؤی باشد که در آن علم و دانش  اگونه به بنابراین پیام مخاطب باید  خواسته است؛ نظر و مطالعه و تفکر است؛    یقرآن
 هست که ما در تبلیغ اسالم به دنبال اثبات حق هستیم بنابراین کلید اثبات حق و نفی باطل علم است: نیا از ریغ

مْ ثُمََّ نَبْتَِهلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ  كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُفَمَنْ حَاجََّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ
رسیده، )باز( کسانی با تو به محاجَّه و ستیز    هرگاه بعد از علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو   (۶1  ،عمراناللََّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ )آل

ها بگو: »بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان برخیزند، به آن 
)مکارم    قرار دهیم  انیگودروغ  خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر

 (. 2۹1، ص 1ج ، 1383 شیرازی،
 مَا   لِلنََّاسِ  لِتُبَیَِّنَ  الذَِّکْرَ  إِلَیْکَ  وَأَنْزَلْنَاوَالزَُّبُرِ    بِالْبَیَِّنَاتِ  شود:   نشیو آخرت ازجمله آفر  ی تفکر در همه ابعاد زندگ  باعث همچنین پیام باید  

  بیان  اینکه   برای  باشدمجید    قرآن  که  راتو ذکر    یسوبه   کردیم  ها و نازلو کتاب  معجزات  با(  44  نحل،)یَتَفَکََّرُونَ    وَلَعَلََّهُمْ  إِلَیْهِمْ  نُزَِّلَ
آورند و بفهمند    دست   را  یاله   فکر کنند و غرض   هاآن  که  باشدو    شدهنازل  هاآن   برای   تکالیف  از  افراد بشر آنچه   جمیع  برای  فرمایی

 (. 12۹، 12، ج 1378طیب، )

د:  همچنین مبلغ باید خود عالم باشد و بتواند میزان شبهات خود را به حداقل برساند تا بتواند فرایند تبلیغ را به نحو احسن به ثمر برسان
از افراد نادان    خداوند:  (478لَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ یُعَلِّمُوا )نهج البالغه، کلمات قصار،  أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَْهلِ أَنْ یَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَ  مَا

 ها علم بیاموزند.دان پیمان گرفته که به آن نشمنقبل از آن از علما و دا کهن یپیمان نگرفته که دنبال علم و دانش بروند، مگر ا
  ت یاسالم و حقان  نیبود که هنوز د  یبا افراد  یو استدالل  ی، برخورد منطقرم )ص(پیامبر اک  یغ یتبل  یهااز روش   یکدر این زمینه، ی

خدا    کیکه تنها    دیرس  جه ینت  نیو در آخر به ا  دیپرستی که هفت بت م  ن«یخداوند را باور نکرده بودند؛ سؤال و جواب حضرت با »حص
 . (۶33، ص 3، ج 1472 ،یشافع ،ی)حلب ها استشدن مواجه نیاز ا یانمونه  کنند،ی که در آسمان است او را اجابت م ییو آن هم خدا

تبلیغ در فضای مجازی نیاز به آگاهی داردکه این موضوع امروزه تبدیل به علم شده است. بنابراین یک مبلغ هم باید آگاهی نسبت  
(.  1400به تکنیک های فضای مجازی داشته باشد و هم علم تشخیص سره از ناسره را داشته باشد )قاسم زاده، ارتباط شخصی، بهمن  

سالم باید نسبت به ادیان دیگر و مذاهب دیگر نیز آگاهی کافی و وافی داشته باشد )آقاجانپور، ارتباط  و عالوه بر آگاهی به دین ا 
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را ارتقا دهد و نحوه استدالل صحیح مطالب را  می باید همواره به علم و آگاهی خود  المبلغ اس (.  بنابراین،  1400شخصی، بهمن  
 . ( پروردگارا بر دانشم بیفزای114 ،طه) «: »رب زدنی علماً.دعا کند که (ص)و همانند رسول خدا  ی بیاموزدخوببه 

 

 غی و بل با یبا سخن ز  امی پ رساندن
:  میطور که در قرآن دارکه از فضاحت و بالغت خود قرآن برخوردار باشد؛ همان   دهدیاز خود نشان م  ییباال  یاثرگذار  یزمان  امیپ

ها که خدا از قلب آن   اندنانی: ا(۶3نسا،بَلِیغًا )  قَوْلًا  أَنْفُسِهِمْ  فِی  لَهُمْ  وَقُلْ  وَعِظْهُمْ  عَنْهُمْ  فَأَعْرِضْ  قُلُوبِِهمْ  فِی  مَا  اللََّهُ  یَعْلَمُ  الََّذِینَ  ئِکَأُولَ
  به این معنی که   سخن بگو.  شانیو مؤثر با ا  نینشو به گفتار دل  کنحت یها را نصبگردان و آن   یرسول( از آنان رو  یآگاه است، تو )ا

ها حرف بزن تا متوجه شوند  و خالصه با زبان دل آن   ییگوی ها را درك کند و بفهمد چه مآن  شانیهابگو که دل   ی سخن  شانیبه ا
کرد که هارون را همراه او قرار دهد  درخواست  ع( از خداوند  )  ی موسدر این راستا حضرت    (.404، ص  4، ج  1375سال    ،یی)طباطبا
ای  ( همچنین باید به این نکته اشاره کرد که زبان فضای مجازی زبان ساده و صمیمی34بود )قصص، ص    ترحیفصزبانش    چراکه

های زیبا و تاثیرگذار، باید این سادگی را نیز رعایت کرد )آقاجانپور، ارتباط شخصی، بهمن  و آرایه  هامی باشد که ضمن استفاده از مثال
1400.) 

 

 یپرست هن یم همسو بودن تبلیغ با 
  ی دوستوطن   به مذهب را در برابر و با  مانیکه اموفق بوده، آن   ز ین  ینموده و تا حدود  تیکه دشمنان در آن فعال  ییهانه یاز زم  یکی

  ، و در برابر  یمل  یها اسطوره رد    یعنی  ع یبه اسالم و تش  مان یحالت، او درصدد آن است که به مردم نشان دهد ا  نینشان دهد؛ در ا
در این زمینه، اگر مبلغ بتواند میزان انطباق دین است.  حتی رد شده اینبوده و  نیموردقبول د یو مفاخر مل ریبه اساط فتخاراعتقاد و ا

 . (13۹8حسینی صفا و غیاثوند، کرد )ی را نشان دهد، در فرایند تبلیغ دین پیشرفت زیادی خواهد دوستوطنو 
  کند ی نمنفی  ی را رد و  پرستوطن  تنهانهاستفاده کرد تا به مخاطبان نشان داد که دین    توانیمدر این راستا در احادیث معتبر متعددی  

 ؛207ص    ،1404حرَّانی،  (عَمُرَتِ البُلدانُ بِحُبِّ األوطانِ:  اندفرموده. حضرت علی در این زمینه  شماردی مبلکه آن را خوب و محترم  
 .گردندی می آباد دوستوطن(. شهرها، 45، ص 75، ج 1404مجلسی، 

  « المَرءِ بُکاؤهُ على ما مَضى مِن زَمانِهِ، و حَنینُهُ إلى أوطانِهِ، و حِفظُهُ قَدیمَ إخوانِهِمِن کَرَمِ  همچنین در حدیثی دیگر از ایشان داریم: »
گریه برگذشت عمر، اشتیاق و عالقه به وطن و تالش برای نگهداری  :کرامت و بزرگواری انسان دانستند یهانیز سه چیز را از نشانه 

 ).284، ص 1424مشکینی، ؛ 2۶4، ص 71، ج 1404مجلسی، ) (شودی یدا مدوستان قدیمی )که معموالً در وطن برای انسان پ

 

 واضح، آشکار و مستند بودن تبلیغ 

در   چراکه باشند یآشکار و واضع و بدون هرگونه ابهام و شکپیامی که یک مبلغ بر اساس قرآن و عترت به مخاطب خود انتقال باید 
  ی فیتکل  چیه  میو بر ما جز آنکه واضح ابالغ رسالت کن  (17  س، ی)  لْمُبِینُٱ  غُلْبَلَٱلَیْنَا إِلَّا  وَمَا عَ  است:  شدهاشاره قرآن نیز به این نکته  

 (.527، ص 7، ج 1383)قرائتی،  ستین
بنابراین  سعی بر این باشد که مطالب ارائه شده کامال مستدل، متقن، منطقی و قرآن محور باشد چرا که در غیر این صورت تشخیص  
این که آیا این روایت درست هست یا خیر؟ سخت هست. لذا مطالعه و استدالل الزم برای تفسیر آیات باید وجود داشته باشد)قاسم 

بیان کرد. شما تا زمانی که اعتراف نکنید که  این نکته را نیز باید یادآور شد که باید حقیقت را  (.  1400زاده، ارتباط شخصی، بهمن  
نوجوانان تا حدودی از مسائل مذهبی فاصله گرفتند؛ نمی توانید به ریشه یابی و حل این موضوع اقدام کنید)آقاجانپور، ارتباط شخصی،  

اول باشد و او از آموزه کمتر معتبر استفاده شود تا بتواند مخاطب  دست دیبا یمجاز  یفضادر  ین ید یهاامیپ(. همچنین، 1400بهمن 
 . کند یریشبهات متعدد جلوگ جادیاقناع کند و از ا یخوبرا به 
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 فناوری، خالقیت و تنوع در تبلیغ
 ی امتنوع و گسترده  یهاچنانچه همه پیامبران، روش ی خالقانه را در فرایند تبلیغ افزایش دهد.  هاتیفعالمبلغ باید میزان استفاده از  

 ( ع )متنوع گفتاری، عاطفی و رفتاری امام رضا    یهاروش.  بخش باشدبرای ما الهام  تواندیبرای رساندن این پیام، اتخاذ کردند که م
 (. 13۹8)رحیمی و سلیمانی،  ور بودن مبلغ استق و نوآالها و دیگر موارد نشانگر لزوم خدر مناظره

به موارد   توانیمتوان استفاده کرد در این زمینه های متنوعی به جهت تبلیغ دین در فضای مجازی میدر این راستا، امروزه، از شیوه
ترویج سبک زندگی مذهبی و سایت  ی صفحه برای اندازراهی سایت برای پاسخگویی به شبهات، اندازراه: ازجملهمتعددی اشاره کرد 

در پی ترویج سبک زندگی    هایی کهها مخاطبین متعددی دارند و روشصفحات و سایت  مذهبی همانند مدرسه کالم. همه این-علمی
میزان   اما  دارند  بیشتری  طرفدار  دارد.  ریرپذیتأثدینی هستند  افراد  ذهنی  پیشینه  به  بستگی  و  متفاوت هست  گوناگون  افراد  در  ی 

مذهبی مخاطبان   -ی علمیهاتیساشما با استفاده از    چراکهکارایی بیشتری دارد    کنار همی نو و جدید در  هاروشی این  ریکارگبه 
مخاطبان عام را در مرکز    سایت پاسخگویی به شبهات و صفحات ترویج سبک زندگی اسالمی،  استفاده ازی دارید و با  تریتخصص

ای به آن وارد  قرار بگیرد و آسیب و لطمه  مورداحترام دین اسالم    شأن این هست که در هر روشی باید  و نکته حائز توجه    دیدهی مقرار  
 (.1400نشود )صاحبیان، ارتباط شخصی، بهمن 

همچنین باید به این نکته توجه کرد که تنوع در مکان تبلیغ نیز بسیار تاثیرگذار است. تبلیغ نه فقط در کتابخانه و مسجد  بلکه در  
تواند باشد. برای مثال کلیپ نماز اول وقت یک پاکبان در طبیعت می تواند بسیار اثرگذار ت و با الهام گرفتن از یک حشره نیز میطبیع

 (. 1400ها باشد )آقاجانپور، ارتباط شخصی، بهمن تر از سایر مکان
روز، تاثیرگذاری نمازخواندن یک معلم ریاضی  تنوع در اقشار مردم نیز در این بخش می تواند مطرح شود؛  برای مثال  در جامعه ام

بیشتر از معلم دینی و عربی است. بنابراین باید در تولید محتوا باید از مشاغل مختلف استفاده کرد تا تاثیر زیادی بگذارد یا حتی  از  
بگوید )آقاجانپور، ارتباط شخصی،    ها  نیز می توان استفاده کرد که با لحنی دلنشین در مورد حس و حال نمازمادربزرگ ها و پدربزرگ

 (.1400بهمن 
شدن اطالعات    روزبه ی باید نوآوری و  طورکلبه ی گرافیکی و هنری برای تولید محتوا، توجه جدی شود.  هاقالبدر این راستا باید به  

ی خالقانه هاروش یی برای مباحثه و مناظره و تبادل اطالعات یکی از این  هاگروه ایجاد    و ارتباطات در فرانید تبلیغ دین نیز لحاظ شود.
 دین و فناوری را با یکدیگر در هم آمیزد. تواند ی ماست که 

 

 تبلیغ مستمر و مبلغ سیار 

  ی همچون پزشکبلکه    ماندندی مهم بوده است که منتظر سؤال مردم نم  نیا  شیخو  یغیتبل  وهیاکرم )ص( در ش  امبریاز نکات بارز پ  یکی
 :ندیفرمای نقل م شانی)ع( در وصف ا یطور که حضرت علهمان پرداختندیخود م یمارهایبه درمان ب اریصورت سبه 

آذَانٍ صُمٍّ وَ أَلْسنَةٍ بُکْمٍ، مُتَتَبِّعٌ  وبٍ عُمْیٍ وَ  طَبیبٌ دَوَّارٌ بطِبِّهِ، قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسمَهُ، یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَةُ إِلَیْهِ مِنْ قُلُ
د الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ، فَهُمْ فِی ذَلِکَ کَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَ بدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَةِ؛ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بأَضْوَاءِ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ یَقْدَحُوا بزنَا

 (؛ او طبیب سیَّارى است که با طبَّ خویش همواره در گردش است )و در جستجوى بیماران(108خطبه  ،البالغه الْقَاسیَةِ )نهج الصُّخُورِ
ها گداخته نموده،  عنوان آخرین درمان( جهت داغ کردن محلَّ زخمرا کامالً آماده ساخته و ابزارش را براى موارد نیاز )به  شیهامرهم 

ها که  گنگ؛ و با داروى خود در جستجوى بیماران غافل و سرگردان است. همان  یهاناشنوا و زبان   یها، گوش نابینا  یهابراى قلب 
که همچون چهارپایان    ییهااند، آن ور نساختهتابناك فکر خود را شعله   یهاافروز دانش بافروغ حکمت، روشن نشده و با جرقَّه آتش 

 م شیرازی(. مکار) رندیسختِ نفوذناپذ یهاصحراگرد و سنگ 
یی جهان اسالمی یاری  افزادانش یی که در دست دارد به  هاامیپبنابراین یک مبلغ باید خود به دنبال مخاطبانش باشد و با ابزارها و  

ی نباشد که یک روز به تولید محتوا در فضای اگونه به مستمر انجام دهد.    صورتبهرساند. عالوه بر آن یک مبلغ باید تبلیغ خود را  
 است:  ذکرشدهپی آن را نگیرد که این نکته در آیات قرآن نیز  هاماهو  هاهفته ی بپردازد و مجاز

بلیغ  )پیامبران( پیشین کسانی بودند که ت(  3۹)الحزاب،    احَسِیبً  بِاللََّهِ  وَکَفَىالََّذِینَ یُبَلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللََّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلََّا اللََّهَ   
دهنده جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر )و پاداش  کسچیو از ه  دندیترسیکردند و )تنها( از او مالهی می  یهارسالت

 (.138۶)مکارم شیرازی،  ها( استاعمال آن
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ای از پیامبران مشاهده کرد که فرایند تبلیغ دین را در طیف گسترده توان یم »یُبَلَِّغُونَ«تبلیغ را در کلمه  مستمر بودن و تداوم داشتن 
 (. 375، ص: 7ج، 1383)قرائتی،  دهدیمنشان 

 

 ی مبلغان از مکاتب دینی، قرآن و عترت ریالگو گ

از ضع  یقرآن  یهااسوه  و... و گاه  وب،یا  ،یمانند موس   کندی جامعه ظهور م  اقشار  نیترف یگاه  مانند    یاز درون دربار پادشاه  یهود 
کوتاه به دعوت اسالم    یقرآن مانند مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف، در مدت  یهااز اسوه   یاو... پاره  هیمؤمن آل فرعون، آس  مان،یسل

در آتش و   مانیمانند سل شانیاز ا ی اشتغال داشتند. برخ تی مأمور نیها بدقرن  ی ها سال و حتچون نوح و لقمان ده یاهپرداختند و پار
صادقی فشار مشرکان )اسالم تحت   امبریمصر و به پ  زیدر زندان عز  وسف یبه دعوت پرداختند مانند    اریو رنج بس  ی در سخت  گر ید  یبرخ

 . (13۹0نیری و جاجی زاده، 
بهترین  گریدیعبارتبه  از  ادی  هااسوه، طیف وسیعی  را در  الگوها  ابراهیم )ع(    ژهیوبهان، مذاهب و کتب دینی  و  قرآن کریم همانند 

برای هموار ساختن راه خود استفاده  هاآناز راه و روش  توانندیم( و... وجود دارند که مبلغان 12تحریم،مقدس ) (، مریم4 ممتحنه، )
 مورداستفاده قرارگرفته است:  اریروش در قران بس نیاکنند؛ 

( مسلَّماً برای شما در زندگی  21کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللَّهَ وَالیَومَ اآلخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثیرًا )الحزاب،    لَقَد
مکارم شیرازی،  کنند )خیز دارند و خدا را بسیار یاد می ها که امید به رحمت خدا و روز رستارسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن 

 (. ۶00، ص 3ج ، 138۶
است    نیآوردن شما ا  مانیاز احکام رسالت رسول خدا و ا  یکیاست که    نیا  هیآ  ینوشته است: معنا  هیآ  نیدر مورد ا  ییطباطبا  عالمه

و چگونه در    کندیتحمل م   ییهاکه او در راه خدا چه مشقت   دینیبی هم در گفتارش و هم در گفتارش و شما م  د،یکن  ی که به او تأس
 (.28۹، ص 1۶ج  1417 ،یی)طباطبا دیکن  یرویاز او پ دیبا زیشما ن کند،یجهاد م دیطور که باها حاضرشده، آنجنگ

 

 تواضع و فروتنی مبلغ 

؛  اندبودهکه فرستاده و نماینده خداوند برو روی زمین  این  باوجودو  اند  شدهشناختهپیامبران و ائمه دین ما، اسالم، به خضوع و خشوع  
برخی مواقع مردم آن حضرت  در  بود که    یااندازه به(  ع)تواضع امام رضا  . برای نمونه  دانستندینمها  خود را برتر و واالتر از سایر انسان

شده روزی آن حضرت وارد حمامی شدند، مردی آنجا بود که  که نقل ، چناندادندیو ایشان را از افراد معمولی تمیز نم  شناختندی نمرا  
ومال بده. حضرت شروع به ماساژ دادن دست و پای او کردند، زمانی که آن حضرت  و به امام گفت بیا مرا مشت  شناختی ایشان را نم

 (. ۹۹، ص 4۹ق، ج  1403را شناخت، عذرخواهی کرد، ولی امام او را دلداری دادند )مجلسی، 
خود باید به این روایات   تنهانه راستا یک مبلغ  ی است. در اینزدنمثالپیامبر اکرم )ص(   خصوصاً، اولوالعزمخضوع و خشوع پیامبران 

ها نیز با متواضع بودن بزرگان دین  آشنا  نهایت توجه الزم را داشته باشد بلکه این موضوع را باید به مردم  نیز یادآوری کنند تا آن
 (.1400 شوند و هم خود این ویژگی مهم را در زندگی لحاظ کنند )قدمی، ارتباط شخصی، بهمن

نباید خود و افراد متعهد به دین را افراد  گریدیعبارتبهاند، نباید ارزشی عمل کرد نسبت به افرادی که از دین فاصله گرفته نین،همچ 
ها طعنه بزنیم چراکه  نباید به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن خوب و افرادی که مذهبی نیستند را فرد بد و گستاخ تلقی کنیم و

آقاجانپور، ارتباط شخصی، بهمن )بریم  ها را نیز از بین میها را کامال دفع خواهیم کرد و کشش اندك آنبینی آنبا این خودبرتر  
1400.) 

 

 های مخاطب آشنایی با ویژگی
جهان امروز عالوه بر گسترش ارتباطات دستاوردهای دیگری را نیز همراه خود به ارمغان آورده است. یکی از این دستاوردهای تغییر  

ی مطالعه کند و آنان را شناسایی  خوببه   هایژگیو، عادات، رفتارها و... مخاطبان است. یک مبلغ توانمند باید در مورد این  وخوخلقدر  
به این نتیجه رسیدند که میان   (13۹7ها، اسدی و همکاران )ی از پژوهشکیدراست.    شدهانجامستا تحقیقات متعددی  این را  در  کند.

 گمنامی رابطه مستقیم وجود دارد. بااحساسی تبلیغ دین در فضای مجازی هاروش استفاده از 
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به خاطر    زیرا ن  ینیمسائل د  نیترکوچک  یو جامه حت  یقی حق  یاز کاربران در فضا   یبعض  شاید مشاهده کرده باشید که  ،گریدیعبارتبه 
ناشناس، شبهات و    صورتبه که    دهدی ماما فضای مجازی به افراد این امکان را    کنندیو ... مطرح نم  ییآبروی ب ترس از    ا،یوححجب

اقدامی را اتخاذ کند برای نمونه  تواندیمی بپرسند. در این راستا یک مبلغ با شناسایی این ویژگی ادغدغه خود را بدون هیچ  سؤاالت
 خود را بپرسند.  سؤاالتناشناس   صورتبه یی را طراحی کنند که افراد  هاتیساوب ی اجتماعی و هاشبکه   تواندیم

و    شدندیهرگاه وارد مسجد م  مخاطبان خود اشاره کرد. ایشانبه ادای احترام پیامبر )ص( به عالئق    توانی مهمچنین در این راستا  
  الیزجرهم ا  الو»؛  کردندی مو آنان را همراهی    کردندیو گوش م  نشستندی نیز م  ایشان،  خوانندی اند و شعر مبرخی نشسته  دندیدیم

 (.14۶، ص 7ج  ،تای )غزالی، ب کردیتنها ایشان را از حرام منع م  «عن حرام.
  امبر ی)ع( پیرا ندارند. موس ییهر محتوا تیمردم ظرف به اهلش گفته شود. چون همه دیبا ییهر محتوا و در نهایت باید بیان کرد که 

) امیدی، ارتباط شخصی،    را ندارد  زیهمه چ  دنیو شن  دنیو تحمل د  تیبا خضر نشان داد که ظرف  یهمراه  یاولوالعزم بود، اما در ماجرا
 (. 1400بهمن ماه 

 

 مبلغ  صدرسعه

 گرفتهشیپدر صدر و استقامت را سعه، تمامی پیامبران در راستای فرایند تبلیغ خود، شدهمشاهدهمکاتب دینی  که در تاریخ طورهمان
 عَلَیْهِمْ  تَحْزَنْ  وَلَابِاللََّهِ  وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلََّا  خداوند، خطاب به پیامبر به این مهم، اهتمام ورزیده است:    پارهابودند. در قرآن کریم نیز  

ها، صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد! و به خاطر )کارهای( آن(  107)نحل،    یَمْکُرُونَ  مِمََّا  ضَیْقٍ  فِی  تَکُ  وَلَا
 ( 138۶)مکارم شیرازی،  !ها، در تنگنا قرار مگیرهای آناندوهگین و دلسرد مشو! و از توطئه 

آیه   تفسیر این  اثربیان کرده که    توانی مدر  خواهد گذارد که بدون هیچ    حتمی   این عفو و گذشت و صبر و شکیبایی در صورتی 
کند: »شکیبایی پیشه کن و این  قرآن اضافه می  در این راستا آیاتو    برای رضایت خداوند باشدچشمداشتی انجام پذیرد یعنی فقط  

هرگاه تمام این زحمات همچنین،    .تواند باشد« )وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلََّا بِاللََّهِ(وفیق پروردگار( نمی شکیبایی تو جز برای خدا )و به ت
بلکه باید با حوصله    باز نباید مأیوس و دلسرد شد  به ثمر ننشیند؛عفو و گذشت و شکیبایی  ی  نهیخدا و درزم  یسوتبلیغ به  ینهیدرزم

 ها اندوهگین مباش« )وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ(گوید: »بر آن به تبلیغ ادامه داد، لذا در هفتمین دستور میو خونسردی هر چه بیشتر همچنان  
 (. ۶14، ص 2ج ، 1383و نه غیر آن )مکارم شیرازی،  باشدیمهدف انسان در این فعالیت، خشنودی و رضایت خداوند منان  چراکه

چراکه میوه و    توهینات بسیاری از کاربران برای رضای خدا باید صبر پیشه کند که  بنابراین مبلغان دین در فضای مجازی در برابر
 ی خود را تسکین دهند. هادلدر این راستا با خواندن این آیه و آیات مشابه آن  باشدیم بهاگران و   باارزشثمره این شکیبایی بسیار 

 

 ارتباط عاطفی با مخاطب 
  وَلَو رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم    فَبِمابود:    شدهنهینهادبا زبان خوش با مردم سخن گفتن و مهربان بودن در رفتار و کردار پیامبران دین،  

  یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  عَلَى  فَتَوَکَّل  عَزَمتَ  فَإِذا  األَمرِ  فِی  وَشاوِرهُم  لَهُم  وَاستَغفِر  عَنُهم  فَاعفُ  ۖ    حَولِکَ  مِن  لَانفَضَّوا  القَلبِ  غَلیظَ  فَظًّا  کُنتَ
 (15۹ عمران، آلالمُتَوَکِّلینَ )

.  شدند یاز اطراف تو، پراکنده م  ،ی! و اگر خشن و سنگدل بودی[ نرم )و مهربان( شددر برابر آنان ]= مردم  ،ی)برکت( رحمت اله   به
)قاطع باش! و( بر    ،یگرفت  میتصم  کهیها، با آنان مشورت کن! اما هنگامها آمرزش بطلب! و در کارآن   یها را ببخش و براپس آن

 (. 343، 1ج ،  1383)مکارم شیرازی، متوکالن را دوست دارد دخداون رایخدا توکل کن! ز
  توانیممتعدد دیگری نیز  اتیدرآی بوده است که زبانخوشیی و روخوشی کلید موفقیت این مبلغان و سروران اسالم همین راستبه 

  وَالْمَسَاکِینِ   ۖ  وَالْیَتَامَى  ۖ  وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلََّا اللََّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَىی مشاهده کرد:  خوببه آن را  
 ( 83)بقره،  ثُمََّ تَوَلََّیْتُمْ إِلََّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَالصََّلَاةَ وَآتُوا الزََّکَاةَ  وَأَقِیمُوا حُسْنًا لِلنََّاسِ وَقُولُوا
اسرائیل پیمان گرفتیم، جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و آرید( زمانى که از بنى   ادیو )به  

پیمان بسته بودید(،    نکه ینماز را برپاى دارید و زکات بدهید. امَّا شما )باا  سخن بگویید وبینوایان، احسان کنید و با مردم، به زبان خوش 
 (. 14۹، ص 1ج ، 1383)قرائتی،  .شدید گردانیى کمى، سرپیچى کردید و رو جز عدَّه
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ص    2ج  ،  1380صدوق قمی،)را از مروت دانسته    یاخالقخوش  (امام رضا )ع  در این راستا، احادیثی متعددی نیز وجود دارد ازجمله:
، ص  2، ج  1380صدوق قمی،  )  ق نیکو نیستالاز اخ  ترنیدر ترازوی اعمال سنگ  یزیچچیرسول خدا فرمود: ه»اند:  ( و فرموده27
37).» 

 (:1400همچنین می توان در این زمینه به نکات ذیل نیز اشاره کرد ) امیدی، ارتباط شخصی، بهمن ماه 
 . مثبت مؤثر است یواکنش عاطف جادی در ا م،یکن یکه با آن سخن خود را شروع م یآغاز گفتگو: نوع جمالت وهیش
تر از زبان    قیعم  یر یصورت شادِ همراه با لبخند در هنگام مالقات با دوستان، تأث  ژهیچهره، به و  یرکالمی: حرکات غییگشاده رو 

: دی فرما  یباره م  نی السالم در ا  هیعل  یخرسندم. حضرت عل  دارتیاز د  ایدارم و    کند که دوستت  یالقا م  نیدارد و به طرف مقابل چن
 است.«  یدام دوست ،ییالْمَوَدَّةِ؛ گشاده رو الَةُ»اَلْبَشَاشَةُ حَبَ

 ی ندیاز نام و نشان آنها و به زبان آوردن آن، احساس خوشا  دنیدارند و پرس  یا  ژهیاز نام و حال: افراد به نام خود عالقه و  دنیپرس 
  سْمِهِ عَنْ اِ سْأَلْهُیَالرَّجُلَ فَلْ یو آله فرمود: اِذا آخ ه یاهلل عل یاکرم صل امبریبخشد. پ ی استحکام م هایکند و به دوست یم جادیا شانیدر ا

کار به    نیبپرس که ا  ستیاو ک  نکهیاز نام او و نام پدرش و ا  د،یتو آ  ش یپ  یةِ؛ هرگاه، شخصوَ مِمَّنْ هُوَ فَاِنَّهُ اَوْصَلَ لِلْمَوَدَّ  هِ یوَ اِسْمِ اَب
 . بخشد ی م یمحبت، استوار

 

 گیری  بحث و نتیجه
  شده اشارهای که به تعدد در قرآن کریم و روایات به آن  تبلیغ دین یکی از وظایف اصلی هر مسلمان و جوان انقالبی است. وظیفه 

؛ برای آشنایی با نحوه و  کنندیمی دینی مراجعه  هاآموزه به اصل  که مبلغان برای تبلیغ محتوای دین،   طورهمان راستا،    نیدر ا  است؛ 
د را به بهترین شکل ممکن به ثمر برسانند.  باید به اصل محتوا، یعنی قرآن و عترت رجوع کنند تا بتوانند وظیفه خو  چگونگی تبلیغ نیز، 

با وجود تحقیقات متعدد در این زمینه به دلیل گسترده بودن این موضوع،  در این  پژوهش نیز با مراجعه به قرآن کریم و احادیث  
  ام یپ  رساندنتبلیغ،  ها و راهکارهایی به جهت تبلیغ در فضای مجازی پرداخته شده است: عقالنی محور بودن  به روش  معتبر و مستند،

های مخاطب، تبلیغ مستمر و مبلغ سیار، ی مبلغان از مکاتب دینی، قرآن و عترت، آشنایی با ویژگیریالگو گ،  غیو بل  بایبا سخن ز
با   تبلیغ  با مخاطب، همسو بودن  مبلغ،    ی،پرستهنیمارتباط عاطفی  فروتنی  و  تواضع  تبلیغ،  بودن  و مستند  فناوری،  واضح، آشکار 

بیشتر در این زمینه بپردازند و راهکارهای دیگری را   تأملتا محققان بعدی به    شودیمدر پایان، پیشنهاد  .خالقیت و تنوع در تبلیغ

تا مخاطبان این مقاله گامی برای عملیاتی کردن  رودیمبرای بهبود تبلیغ دین اسالم در فضای مجازی ارائه دهند و همچنین انتظار 
  رها در فضای مجازی بردارند.این راهکا
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