
 سازیجریان سر جنگ نرم؛ نزاع بر
 سید حمید رفیعی طباطبایی

 طلبه سطح دو

تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد كند؛ گفتمان ایجاد كند. »

شود میاى از زمان در یك جامعه. آنوقت، این گیر بشود در برههگفتمان یعنى یك مفهوم و یك معرفت همه

 19/10/88 مقام معظم رهبری« گفتمان جامعه.

ها و نزاع حق و باطل، از جبهه سیاسی و نظامی به میدان در عصر رسانه و ارتباطات، میدان جنگ ،امروز
 انتقال یافته است. هاجنگ نرم در جبهه رسانه

یگر. اگر در میدان رقابت در واقع جنگ نرم چیزی نیست جز نزاع دو طرف درگیر برای تغییر گفتمان جامعه د

های خود تغییر دهد، خواهد یکی از طرفین درگیر بتواند گفتمان جامعه مقابل خود را طبق اندیشه و تئوری

اش شکست داده، مشروعیت او را در میان افراد جامعه توانست طرف دیگر را از درون و به وسیله نیروهای داخلی

 ا از درون متالشی كند.خود زیر سئوال ببرد و با این كار او ر

ای توان ادعا نمود تبلیغ كلیدواژهترین ابزار ایجاد تغییر در گفتمان جامعه است. حتی میمهم« تبلیغ»شك، بی

 های تغییر گفتمان جامعه را در خود جای داده است.است كه تمامی راه

می شئون زندگی فردی و اجتماعی ایجاد جریان عبودیت در تما»از این رو خدای متعال رسالت پیامبران، یعنی:

[. با این حال خدای متعال در بسیاری 1«]ما علی الرسول اال البالغ»فرماید: را در تبلیغ خالصه نموده می« بشر

اش، هدف از ارسال رسل را اقامه نماز و زكات و به عبارتی اجرای عبودیت در تمامی شئون زندگی از آیات مباركه

آیا گزافه گویی است اگر بگوییم معنایی از تبلیغ در اصطالح قرآن مد نظر است كه راهکار داند. با این حساب، می

اجرایی كردن دینداری و عبودیت را در درون خود دارد؟ آیا اجازه داریم ادعا كنیم كه تبلیغ در فرهنگ قرآنی 

 جریان دادن مناسك عبودیت و بندگی خدای متعال در جامعه است؟

است كه منحصر دانستن رسالت انبیاء الهی در تبلیغ، به آن معنی است كه ایجاد جریان و كوتاه كالم این 

شود و گفتمان عبودیت خدای متعال و مبارزه با گفتمان جریان طغیان و طاغوت؛ تنها به یك وسیله محقق می

 است.« تبلیغ»آن وسیله همانا 

 اما برای تحقق این هدف باید چه رویکردی در تبلیغ داشت؟

رود، یا در یك مدرسه یا اداره مشغول به خدمت است، ای كه برای تبلیغ به مسجد یك محله یا روستا میطلبه

ی دین در حوزه ماموریتی خویش را به عهده ای كه به نمایندگی ولی فقیه، رسالت اجرا و اقامهویا امام جمعه

 رو دارد:دارد، برای رسیدن به این هدف خود دو نوع مشی و حركت را پیش

های شخصی خود به یك یك مخاطبینش رو كند و با اولین رویکرد آن است كه با رویکردی فردی و طبق توان

 تکیه به جاذبه كالم و رفتار خود، آنان را یك یك به سوی خود و پیام خود جذب كند.



خود به طالب توصیه  بینیم اكثر اساتید و مدرسین حوزه، در مدارس و مجالسدر این فضای نگرشی است كه می

كنند كه برای موفقیت در تبلیغ به سازندگی فردی و اصالح اخالق فردی و اجتماعی خویش بیش از همه می

 ی گیرایی تبلیغ است را به دست آورند.ی در كالم و رفتار كه الزمهچیز عنایت كنند تا جاذبه

ست؟ آیا این نوع تبلیغ كه فقط به ضمیمه و به اما آیا این سالح مهم و كارآمد برای موفقیت در تبلیغ كافی ا

اعتبار مبلغ خویش نفوذ و تاثیرگذاری دارد تا چه حد توان این را دارد كه از سطح مخاطبین مستقیم و اولیه 

 خویش فراتر رفته، غایبین و یا رمندگان از دین و یا حتی آیندگان را نیز تحت تاثیر خویش قرار دهد؟

در عالی ترین و اثر گذارترین شکل خود در قالب فراگیر شدن تبلیغ چهره به چهره نمود این رویکرد تبلیغی كه 

های متنوع معنوی را به دنبال خود ها و قابلیتتواند اقشار مختلف اجتماعی با سطح تواندارد، تا چه حد می

 حركت دهد؟

سازی و جریان»دانست، رویکرد  رویکرد دیگر كه به حق باید آن را رویکرد سنتی مبلغان اصلی و واقعی دین

 در تبلیغ است.« سازیگفتمان

اندیشد كه از تمام توان و امکانات شود، به این میسازی وارد فضای تبلیغ میمبلغی كه با هدف و رویکرد جریان

 خود استفاده كند تا دایره مخاطبین و تاثیرگذاری خویش را در زمان و مکان توسعه دهد، به شکلی كه غیر از

مخاطبین اولی و مستقیم خود، پیام خود را به آنان كه به دالیل زمانی و مکانی امکان مخاطبه مستقیم با آنان را 

سازی تنها راه رسیدن به این ندارد و حتی به كسانی كه برای شنیدن پیام او اقبالی ندارند نیز ابالغ كند. و جریان

 مقصد است.

قادات مخالفین و مستضعفین فکری اجتماع را بدون این كه متوجه شوند ها و اعتی این كه فضای ارزشاندیشه

دهد كه با ایجاد به سمت گفتمان دین و آرمان خویش تغییر دهد، مبلغ بلند همت را به این سمت سوق می

جریان فراگیر و قدرتمند بندگی خدای متعال در تمامی شئون زندگی اجتماع، غرق شدگان جریان سقوط را به 

له عبودیت حركت داده و با موج گسترده خود، امواج دنیا گرایی جنود جهل و شیطان را ساكت و سمت ق

 سركوب سازد.

 های تحقق چنین تبلیغی را برشمارد:این نوشتار در پی آن است كه برخی از شاخصه

 «ولی»ها بر محوریت تبعیت و اجرای منویات كار تشکیالتی وگروهی و تقسیم مسئولیت     -1

ی تحقق این جریان این است كه در مسیر این جهاد فرهنگی، هم رزمان و فرمانده جبهه خود ترین شاخصهممه

ی جهاد كه همانا تبعیت و اطاعت از فرمانده و هماهنگی با سایر نیروهاست را بشناسد و به مهم ترین قاعده

از درهم شکستن و نابود كردن ما  رحمی كه به چیزی غیربند باشد. بی شك مقابله با دشمن مسلح و بیپای

 پذیر نیست.ها، تحت رهبری رهبر الهی امکاناندیشد بدون كار گروهی و بدون تقسیم مسئولیتنمی

اندازهای عملیاتی برای رسیدن وضعیت شناخت وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب و ترسیم راهکار و چشم     -2

 مطلوب

ای كه دشمن برای نفوذ خویش گشوده توان در فضایی عینی، مجاریبا شناخت وضع موجود جامعه است كه می

های پذیر واقف شد. و با شناخت وضعیت مطلوب و اتخاذ مسیر و برنامهرا شناخت، و به كمبودها و نقاط آسیب



اندازهای قابل ارزیابی است كه رسیدن به مطلوب قابل تحقق میان مدت و بلند مدت فرهنگی و ترسیم چشم

در بُعد كشوری و بین المللی مسئله؛ این همان دغدغه و مطلوب دیرین رهبر معظم انقالب است كه  شود.می

 كنند.های علمیه و متولیان فرهنگی جامعه طراحی مهندسی فرهنگی جامعه را مطالبه میهمیشه از حوزه

 پیام متناسب با نیاز مخاطب و زمانه     -3

ی گفتمان جامعه گردد ناگریز امعه نقل محافل و مجالس شده و سازندهچنانچه مبلغی بخواهد كه پیام او در ج

های شخصی در كالم و منش است كه به نیازها و سئواالت جامعه توجه كند. ممکن است مبلغی با تکیه بر جاذبه

دن پیام خویش، بتواند پیامی كه مطالبه و سئوال مخاطب نیست را نیز به او القا كند؛ امامبلغی كه قصد جریان دا

و گفتمان دین تا بیرون از مرزهای مسجد یا مصال و یا كالس درس را دارد، الزم است كه پیامی را انتخاب كند 

كه درد روز جامعه و نیاز ملموس ایشان باشد. چون در بیرون از این مرزها امکان اینکه خود مبلغ به پیام خویش 

می نقل محافل است كه عالوه بر پردازش بلیغانه، درد و ضمیمه شود كمتر امکان دارد، و در صورت طبیعی پیا

بیند كه جامعه به مسئله روز و مبتالبه اجتماع نیز باشد. در این راستا چنانچه مبلغ، پیامی را ضروری و الزم می

و های ایجاد عطش ای بلند مدت ابتدا زمینهكند، باید با برنامهاندیشد و نسبت به آن احساس نیاز نمیآن نمی

نیاز و مطالبه اجتماعی نسبت به آن گزاره را ایجاد كند تا در بستر این مطالبه عمومی بتواند آن پیام را قابل 

 جریان كند.

 ایجاد سازوكار جریان یافتن پیام     -4

د توان به القای یك پیام در خطابه و منبر بسنده كرد و منتظر مانبرای اجرا و جریان دادن تبلیغ در جامعه، نمی

هایی را برای جریان یافتن آب زالل پیام تا پیام، خود جریان یافته و گسترده شود، بلکه مبلغ خود باید شریان

تر اولویت و های متنوع و پرمخاطبخویش در متن جامعه ایجاد كند. در این منظر است كه توجه به رسانه

ام، متناسب با رسانه انتخابی و بسیج نمودن های روز و پردازش مناسب پیكند. تسلط به رسانهاهمیت پیدا می

آورد تا ابزاری برای نیل به ها را در خدمت مبلغ درمیهای ناطق و صامت و... اموری است كه رسانههمه رسانه

 این هدف باشند.

ها، جلسات های فرهنگی، هیئتها، مساجد، پایگاهرهبری و مدیریت نهادهای كوچك اجتماعی )نظیر انجمن

چنینی، راهکاری است كه اثر آن را در وستانه و...( و در مواقع الزم ایجاد و ابداع نهادها و تشکیالتی اینكوچك د

های اجتماعی به مرات مشاهده كرده، و شرطة الخمیس، مساجد، مجالس ذكر فضائل یا مصائب اهل ایجاد جریان

السالم و علمای ست كه در سیره اهل بیت علیهمهایی از این رویکرد اهای بسیج؛نمونهالسالم وپایگاهبیت علیهم

 شود. می علیه دیدهبزرگی چون حضرت امام رحمةاهلل

 شناخت مواضع حساس تر و تاثیرگذارتر     -5

ای نیاز دارد كه پیام در آن جریان یابد. اگر گروهی از كسی كه به دنبال جریان سازی است، مسلما به شبکه

ای از مخاطبین هستند برای انتقال پیام هستند، غیر از اینکه خود ایشان دسته جامعه هستند كه مجاری خوبی

ای چون دهند حائز اهمیت هستند. عدهاز این حیث كه عمل یك رسانه را در رساندن پیام نیز انجام می

سانه را های مردمی، بزرگان یك شهر و ... به روشنی در جامعه ما عمل رهنرمندان، نخبگان، ورزشکاران، چهره



توانند ابزاری برای جریان پیام ما باشند. البته ما وقتی در تبلیغ موفق خواهیم دهند، به همین دلیل میانجام می

بود كه خود تعیین كنیم كه چه گروهی جایگاه رسانه را در جامعه پیدا كند و چه گروهی از این مقام پایین بیاید 

ها در جهت اهدافمان استفاده كه به این توان برسیم باید از این رسانهو از اقبال عمومی بیفتد. اما قبل از این 

 كنیم.

جویان نیز برای جریان سازی جایگاهی ممتاز دارند. چون غیر از اینکه خود اقشاری مثل دانش آموزان و دانش

اند، و ثانیا جامعههای علمی و عملی آینده مخاطبینی هستند كه اقبال به تحقیق علمی و معرفتی دارند، اوال توان

با تکیه بر نیروی جوانی، در جریان آفرینی تاثیر خاصی دارند. چنانچه دیدیم در دوران دفاع مقدس این عده 

بینیم كه چگونه دشمنان برای بودند كه موج و جریانی از شهادت طلبی را در كشور ایجاد كردند. امروز نیز می

اند.لذا برای جریان سازی جویان و دانشگاه حساب گشودهشحاكم كردن گفتمان و جریان خود بر روی دان

 توانیم از این دو قشر مهم غافل باشیم.نمی

 های كلی و فراگیرترتوجه به شاخص     -6

تری كه در هِرم تر و اساسیی بزرگتوان به صورت غیرمستقیم و با حل مسئلهتر را میهای جزئیبسیاری از پیام

 تری قرار دارد حل كرد.باالتر و شامل معارف دینی در جایگاه

ها و ای است كه حل صحیح و اساسی آن، اصالح كننده تمام بینشمسئله والیت خدای متعال و اولیاء او، مسئله

ها و آداب اجتماعی و افعال و اعمال است، لذا طرح و بررسی مسائل نظری و معرفتی این موضوع و گرایش

در هر زمان، پیامی است كه برای اصالح و جهت دادن به گفتمان جامعه در شبهات و سئواالت پیرامون آن 

اولویت قرار دارد. به همین شکل با در نظر گرفتن اقتضائات و سئواالت هر دوره، موضوعی كه در هرم معارفی در 

 به عهده بکشد. تر رارتبه باالتری قرار دارد را باید در اولویت قرار داد، تا حل آن مسائل بار حل مسائل جزئی

 تاكید بر نقاط اصلی نزاع، با در دست گرفتن تعیین محل نزاع     -7

سازی نهادهای تبلیغی دین و مخاطبین را صرف در امور فرعی باید مراقب باشیم تا وقت و توان تبلیغی و گفتمان

نکنیم.در بسیاری از  اندكه برای ما در اولویت طرح نیستند و در واقع به فضای گفتمانی جامعه تحمیل شده

مواقع، گفتمان انحرافی دشمن در فضای مشغول داشتن جامعه به مسائل غیر اصلی و فرعی به اجتماع تزریق 

میشود. مثال با مشغول داشتن افکار عمومی جامعه به موضوع فروش زمین توسط فلسطینیان به یهودیان، اصل 

 .بخشندمسئله غصب و اشغال یك سرزمین را مشروعیت می

 شناخت دشمن و رسانه های او      -8

وقتی فضای تعیین گفتمان جامعه را میدان رقابت و نزاع دانستیم نباید از نهادها و رسانه هایی كه دشمن از آنها 

 كند غفلت كنیم.جهت نشر گفتمان و تفکر خود استفاده می

را پیش از آن كه در فضای جامعه منتشر ها و یا برنامه دشمن كند كه شبههشناخت این رسانه ها به ما كمك می

 شود رصد كرده و پیش از ابتال مداوایی برای آن بیاندیشیم.

 ارائه راهکارهای عملیاتی برای اجرای گفتمان و اندیشه خود     -9



ها در اكتفا نمودن به صرف مباحث تئوریك و نظری دین بدون اندیشیدن در مورد راهکارهای اجرایی كردن آن

هایش را در جامعه اجرایی نموده و در صدد امروز كه رقیب گفتمانی ما راهکارهای پیاده كردن آموزهفضای 

باشد، چیزی نیست مگر تسلیم نمودن مخاطبین و جامعه به فرهنگ و تسهیل جریان تمدن خود در جوامع می

آموزه را به مخاطب نشان لذا باید متناسب با فضای عینی جامعه، راهکار اجرایی كردن آن  گفتمان مهاجم. 

كنیم، راهی برای عملی شدن این آموزه را نیز به جامعه تعلیم دهیم. مثال اگر برای ازدواج زود و آسان تبلیغ می

نماییم تا جوانان آسیبی از ناحیه عمل به این فرهنگ نبینند. و یا اگر مفهوم توكل را تعلیم و تبدیل به گفتمان 

دن در جامعه امروز را نیز به صورت فرمولی قابل اجرا ارائه نماییم. پیام ما به همراه كنیم؛ راه عملی توكل كرمی

این راهکار اجرایی است كه قابلیت جریان یافتن در جامعه را خواهد داشت، نه زمانی كه مفاهیمی صعب الوصول 

 را بدون ارائه راه وصول به آن تبلیغ كنیم.
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گویی بیرون آمده، به نیز باید برای پیشبرد قدرت گفتمان خود، باید از الک انفعال و دفاع و از موضع پاسخگاهی 

توان به فرهنگ تجمل گرایی حمله گفتمان مقابل حمله كنیم. برای جریان و گفتمان كردن فرهنگ قناعت، می

ا زیر سئوال برد و... . زیرا فضای جریان دموكراسی ر-كرد. برای تبلیغ حکومت دینی، باید مبانی حکومت لیبرال

 سازی فضای جهاد و نزاع با گفتمان مقابل است، و حمله راهی برای پیروزی و در واقع بهترین دفاع است.

داری، حضرت علی بن دار تبلیغ عبودیت و دینكنیم به مقام بلند بزرگ پرچمدر پایان این گفتار توسل می

ای تبلیغ و السالم كه فرهنگ تولی و سوگواری برای سید شهیدان را به گونهیهالحسین امام زین العابدین عل

تبدیل به یك جریان نمود كه راه و روش حسینی تا به امروز گفتمان و شاخص شناخت حق از باطل گشته و 

ی معصوم های فتنه نجات داد. امید داریم به عنایت روح بزرگ آن ولجامعه شیعه را از افتادن در تمامی گرداب

 السالم، پیروز و موفق باشیم.خدا، در گسترش فرهنگ دین و معنویت و والیت در ركاب نائب امام زمان علیه
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