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 چكيده
ام،در عصر حاضر مبلغان دينى گری آحـادو هـدايت7اهـل بيـت هـای وزهوظيفه احيای

رو با توجه به ايـن وظيفـه مهـم مبلغـان دينـى در پـى دار هستند؛ تحقيق پيش جامعه را عهده
های اخالقى مبلغ، مخاطبان اين الگو در چهار بعد ويژگى. ين الگوی مطلوب مبلغ استتدو

و عرصهو شيوه بـه مـدد روش تحليـل محتـوای كيفـى،های تبليغ های تبليغى متناسب با آن
هـای های تحقيق حاكى از آن است كـه در بعـد ويژگى يافته. دار تبيين گرديده است جهت

و كردار يكسانى«اخالقى هفت ويژگى  و زمينه زمان«،»گفتار  بودن مردمى«،»شناسى شناسى
و قاطعيـت«،»و دردآشنا و اسـتقامت«،»شـجاعت از» انتقادپـذيری«و» نفـوذ كـالم«،»صـبر

مخاطبـان. ترين فضايلى است كه مبلغ در ارتباط با ديگران بايسـتى بـه آن مجهـز باشـد مهم
باو مخالفان قابل تقسيممبلغ به سه دسته كلى خانواده، مخاطبان عام  بندی است كه متناسب

های تبليـغ نيـز بـه در بعد چهارم با عنوان عرصـه. های تبليغى طرح شده است هر كدام شيوه
و اخـالق« و خويشـاوندان بـر«،»تقدم پرداختن به مسائل اعتقادی بر احكـام تقـدم خـانواده
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 مقدمه

و در ايـن ميـان،ارتباطى شيعى همه ذرات عالم در نظام و حيات هستند انسـان،دارای شعور

كـه از جانـب خداونـد حكـيم بـه او-مثابه خليفةاّهللاٰ به سبب قدرت منحصر به فرِد اختيـار به

و كـنش تواند جريان مى-عطا شده است  ـ در محـدوده سـاختارهای مبتنـى بـراو ساز بـوده

و موجـودات به نسبت مرتبۀ وجـودی-های الهى سنت اش در تعـالى يـا سـقوط كـل ذرات

و انسان جريان. عالم مؤثر باشد اره در از ابتـدای خلقـت همـو،های مؤثر در ايـن عـالم سازان

و باطــل وجــود داشــته و در ايــن ميــان طيفــى از دو جريــان حــق و امامــان،اند ،7پيــامبران

حق طاليه و تـالش،اند؛ سردمدارانى كه وظيفۀ محوله به آنان داران جريان ابـالغ پيـام الهـى

و فراهمبرای  كردن بستر تعالى هر چه بيشتر ساكنان عالم ناسوت برای ادراك حقايق متعالى

ُر،اين وظيفه مهم. فاضله بوده است مدينه و در عصر غيبت به اسـتناد آيـاتسُ پس از ختم ل

و سرنوشت9و روايات به عالمان ديـن محمـد سـاز كـه واگـذار شـده اسـت؛ امـری مهـم

و فرج باشد عنوانبهتواند مى . يكى از علل محوری در فرا رسيدن هنگامه موعود

و نقش تاثيرگذار مبلغـان دينـى در احيـای امـر مبتنى بر وظيفه مهم،رو در پژوهش پيش

برداشـتى،الگـو. هسـتيم»تدوين الگـوی مطلـوب مبلـغ«و هدايت جامعه در پى7بيت اهل

كه شناخت ما از واقعيّت مـورد نظـر را تسـهيل است واقعىاز دنيای شده بازسازیوانتزاعى 

. كند مى

 بـرایای ناظر بر آن الگو اسـت، يشهمبتنى بر مبانى اند،از آنجا كه مطلوبيت در هر الگو

و روايى به آيات قرآن تأمين مطلوبيت الگو در پژوهش حاضر در كنار بررسى كتب تبليغى

و تسنيم نيز رجوع شده است،و تفاسير الميزان، نمونه . نور

در ايـن؛اسـتدار تحليل محتـوای كيفـى جهـتدر اين نوشتار روش به مقتضای بحث،

در،روش با پژوهشگران  هـای پژوهش يـا موجـود های نظريـه كـاربردنبه رويكردی قياسى

 آغـاز اوليـه رمزهـای بندی طبقه برای اصلى مفاهيميا متغيرها با شناسايىرا خود كار پيشين،

نظريـه يـا تحقيقـاتاز اسـتفاده بـا مقولـههر برای عملياتى ريفاتع،مرحله بعددر.كنند مى

و سپس زيرمقمى مشخص پيشين مى ولهشود و نوشـادی،(گـردد ها تعيـين .)26-24: 1390ايمـان

ُ در مرحله نخست، ب های شـيوه«،»مخاطبان مبلـغ«،»های اخالقى مبلغ ويژگى«عد اصلى چهار

ُ» های تبليغ عرصه«و» تبليغ ب و در مرحله بعـد بـرای هـر ها مشـخص عـد زيرمقولـهكدگذاری



 1396 پاييز، دومم، شماره پنجسال 170

و زيرمقو در تعيـين مقولـه. گرديده اسـت بـا هـدف تـامين پايـايى تحقيـق،ها لـههای اصـلى

مثابـۀ چهار بعدی است كه در پژوهش بـه، ابعاد مذكور.بار بازبينى انجام گرفته است چندين

مى مورد ابعاد الگوی مطلوب در ابعاداستخراج اين.گيرد بررسى قرار و بررسى نسبت آنهـا

و مزيت ويژه نوشتار پيش،قالب الگو تح نقطه تمايز . استمرتبط قيقات رو با ساير

و تبيين ابعاد چهارگانه الگوی مطلوب مبلغ  بررسى

 ه�< اr�%� �PMN وی�KU: �4. اول

و سـپس های اخالقى مبلغ در حوزه ميـان ترين ويژگى برخى از مهم،در اين بخش فـردی مطـرح

و ارتباط درون بايسته . گرفـتفردی مرتبط با هر ويژگى مورد بررسى قـرار های ارتباط با خداوند

و تقويت،عالوه به شد های اخالقى های ارتباطِى نيل به ويژگى كننده به موانع .پرداخته

و روايـى های اخالقى مطرح از ميان ويژگى هفـت،شده در منـابع متعـدد تبليغـى، قرانـى

و كـردار«:ويژگى اخالقى و زمينه زمان«،»يكسانى گفتار و مردمى«،»شناسـى شناسـى بـودن

ــتشــ«،»دردآشــنا و قاطعي و اســتقامت«،»جاعت ــوذ كــالم«،»صــبر ــذيری«و» نف از» انتقادپ

و در بعد ارتباط با ديگران است ترين بايسته مهم . های اخالقى هر مبلغ در فرآيند تبليغ

و ارتبـاط بـا ديگـران در سـخن و نسبت آن در ارتباط با خداونـد كسب فضايل اخالقى

كهآن؛قابل پيگيری است7امام على مىجا را«: فرمايند در و خـدا كسـى كـه ميـان خـود

و مــردم را اصــالح خواهــد كــرد .)89حكمــت،البالغــه نهــج(» اصــالح كنــد، خداونــد ميــان او

و ارتباط با ديگران بايد گفت²، در حوزعالوه به انسـان تـا از ناحيـه اخالقـى:ارتباط با خود

و حيوانيتش و از درون خود ا نكرده باشد، امكان ندارد كه در رهايى پيد،تكامل پيدا نكرده

ُحسن رابطه داشته باشد اش با انسان رابطه ج 1389 مطهری،(هاى ديگر ،25:520-521(.

�دارE و ر�>G ��M#ی 

و كـردار در حوز² ارتباطات ميان  هـايى ويژگىتـرين از مهم،فردِی مبلغ، يكسانى گفتـار

يك است كه مى و از سـوی ديگـر برایرا تعالى اسبابسو تواند از ،خود مبلغ فراهم نمايـد

و. عاملى تأثيرگذار در تعالى مخاطب باشد چه بسيار مخاطبانى كه از بستر شيفتگى به كـنش

و سبك زندگى افراد به سمت اعتقادات آنان رهنمون شده مطهـری در بـاب استاد. اند رفتار
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و فرزندان آدم با آنكه داراى قّو«علت اين شيفتگى معتقد است كه و تشخيص هسـتند ه فكر

و و مستقل عمل كننـد، منتهـا كمـابيش تحـت تـأثير عمـل بايستى همواره مستقل فكر كرده

ج 1389مطهری،(»روش ديگران هستند ،22:180-181(.

آي لزوم رعايت تبليغ عملى در ده و44اتها آيه از قرآن اشاره شده است؛ 2سوره بقـره

و ايمان سوره صف از جمله اين آيات3و آوردندگان است كه خداوند در آن عالمان يهود

مى را به سبب عمل .كند نكردن به گفتارشان نكوهش

و ائمه معصومين نيز در گام نخست به التزام7در احاديث وارده از پيامبر گرامى اسالم

و در گام بعد مبلغين را بـه   بـه های گونـاگون شـيوهعملى خود به گفتار خويش تأكيد كرده

و از عمل 7امـام علـى كـه چنان. انـد نكردن به گفتار خويش نهـى كرده تبليغ عملى توصيه

مى«: فرمايند مى خواهد پيشوای مردم باشد، پيش از آنكه بخواهـد بـه ديگـران يـاد كسى كه

.)73 حكمت،البالغه نهج(»كند)و تلقين(بدهد، به خودش تعليم 

و و\�ل 74 ��!%7 ی5 �دN و و �9دار ار!%�ط N �4.ا 
�رCK ���$ 

ّ اش در مقام عالمـان باعمـل باشـد، فردی برای آنكه بتواند در عرصه ارتباطات ميان،غمبل

و ارتباط دروندباي های اخالقى خاصـى اش به بايسته فردی بتواند در حوزه ارتباط با خداوند

هـای راهعمـل، سـوره بقـره پـس از نكـوهش عالمـان بـى46و45خداوند در آيات. مجهز شود

و عمل را بيان مى در حـوزه» مـرگ يـاد«و» استعانت از صبر«. كند وصول به مرتبۀ يكسانى علم

و  .ها است در حوزه ارتباط با خدا از جمله اين راه» خشوع«و» نماز«ارتباط با خود

و تحّمل چيزی كه نفـس انسـان از آن كراهـت؛صبر يعنى بازداشتن نفس به فرمان الهى

و،وصــف بلنــدی بــدون داشــتن قلبــى خاشــعچنــين؛دارد ممكــن نيســت؛ ســالك بــا صــبر

اَْجَوفَين كّف  از مـى- كـه مصـداق بـارز چنـين صـبری روزه اسـت- نفس از توجه به توانـد

و سجود، نمـاد خضـوع. واردات قلبى مدد بگيرد در اين ميان، نماز به دليل اشتمال بر ركوع

و تحمل اين بزرگ. ساری استو خاك و سنگين،انجام جز بر صاحب قلب خاشع، دشوار

مى،46خداوند در پايان آيه. است و قيامت را عامل خشـوع انسـان معرفـى ؛كنـد ياد مرگ

و دل مى چراكه كسانى از قلب ترسان داننـد روزی بـا خـدا مالقـات شكسته برخوردارند كه

و به سوی او بازمى مى ج 1389جوادی آملى،(گردند كنند ،4:163-168(.
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و �9دار 
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و كـردار وبى،در راه رسيدن به مرتبۀ يكسانى گفتار ُم طور بـهشـك انسـان غ بـا بلّـويـژه

بههموانعى روب گيری ارتبـاط های ارتبـاطى، از شـكل كننـده مثابه مختل رو است كه اين موانع

و در نهايت ديگران جل مىمطلوب مبلغ با خداوند، خود  46-45تأمل در آيات. كند وگيری

و صف3-2سوره بقره و اعـالم خطـر كننده بـه آشكاركننده اين مختل،سوره مثابـۀ هشـدار

َأنفَُسكْم(برای مبلغ است؛ خودفراموشى  و عدم تعقل)تَنَسْوَن تَعْقِلُـوَن(، جهل و(، تكبـر)َأفََال

و همت ...)انها لكبيره ا(، سستى اراده َأنفَُسـكْمَأتَأُْمُروَن تَنَسْوَن َو بِالْبر و نفـاق)لناَس ،)ْ تَقُولُـوا

تَفَْعلُوَن َال .های قابل طرح است كننده از جمله مختل)َما

بى،سوره بقره45در آيه به از عالم تعبير شده است؛ منظور از ايـن» خودفراموشى«عمل

و  و خودگياهى است ناظر بـه افـرادی اسـت كـه بـه خود، خوِد انسانى در برابر خوِد حيوانى

ُح سبب مشغول و خوابيدنبّ شدن به و يا خوردن و مقام را،جاه و انسـانى خـود روح اصلى

ــوش مى ــد فرام ــریم قرآن. كنن را ک ــان ــِى انس ــاء خودفراموش ــى«منش ومى» خدافراموش ــد دان

ــد مى ــ«: فرماي َأنفَُس ــاُهْم فََأنَس َ ــوا اّهللاٰ نَُس ــِذيَن  كَال ــوا ُ تَكُون ــر(»ُهْمَوالَ ــل.)19: حش و تعق نكردن

ــل بهره بى ــى از عوام و يك ــوده ــاط ب ــى در ارتب ــا خودفراموش ــز ب ــود ني ــم موج ــى از عل گ

در. خودفراموشى انسان است مى ما اين مثل«: فرمايدمى باره اين خداوند زنيم تا عالمـان ها را

بى،بنابراين.)43: سوره عنكبوت(»و آگاهان عاقل شوند دفراموشـى اسـت كـهخو،عقلى نشانه

،عقلـى پـس عالمـت مسـتقيم بـى. منشأ خودفراموشى، خدافراموشى اسـت،طبق تالزم قبلى

و خـردورزی اسـت كه به ياد خداوند خدافراموشى است؛ چنان جـوادی(بودن عالمـت عقـل

ج1389 آملى، مى»لَكبِيَرٌة«استفاده از واژه.)4:148-149، ر تواند آشكاركننده تكبـر در برابـ نيز

و نشانۀ اين تكبر ج 1383قرائتى،(بودن نماز است سنگين،خدا باشد ،2:108(.

سوره صف آن است كه گفتن بـدون3و2اّهللاٰ جوادی هر چند ظاهر آيات از منظر آيت

،مبغوض خداوند است اما اين آيات ناظر بـه منافقـانى اسـت كـه بنـای بـر عـدم فعـل،عمل

و انجام مـذكور بـا آنان بر اثر نفاق به حّد ملكه رسيده بود، لذا در آيـاتندادن عمل برای داشتند

گـزارش،كننـد هايى كـه از چيـزی كـه بـدان عمـل نمـى انسـان؛دو نوع مخاطب روبرو هسـتيم

مى مى و آنانى كه به آنچه ج 1389جـوادی آملـى،(كننـد عمـل نمى،گوينـد دهند در.)4:153،

م،واقع و گـاه بنـاى عمـل،دهـدىگاه فرد از همان نخست كه وعـده نكـردن بـه آن را دارد
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مى،چه قبًال گفته شود بدان انسان موفق نمى و يا رسماً خلف وعده گروه اول؛كند عمل كند

و سستى همت  و گروه دوم دچار ضعف اراده ج 1374طباطبايى،(مبتال به نفاقند ،19:421(.

و ز �." ز ن �4.7 �4.7 
آگبه،شناسى زمان مىمعنای كنـد اهى مبلغ از مقتضيات عصری است كه در آن زنـدگى

آگـاهى در بـاب مقتضـيات:ماننـدهايى مثابه يـك مقولـه كلـى، دربردارنـده مؤلفـهو اين به

و سياسى يك كشور يا منطقه محل تبليـغ اسـت غفلـت از ايـن. فرهنگى، اجتماعى، تاريخى

و يا مبلغ سببتواندمى،بايسته .شودانحراف مخاطب

بيانگر تبليغ متناسـب بـا،بردادن خداوند از معجزات متفاوت انبياء الهى در آيات قرآنخ

و  در دورانـى كـه بـه واسـطۀ غلبـه7معجـزه موسـى. هر عصر است» نياز غالب«مقتضيات

و اژدهايى است كه باطل،وهم و زمينـه جادوگری رواج دارد، يد بيضا كننده سحر سـاحران

و ايم آنانبيداری صاحبان جادو ای كـه مـردم مبـتال بـه در زمانـه7عيسـى. هاست آوردن

و درمانند، معجزه و نيازمند شفا و در گـامى فراتـر شـفایاش عالج بيماران غيرقابـل بيماری

و9پيامبر گرامى اسـالم. كردن مردگان است زنده نيـز در ميـان مردمـى كـه بـه فصـاحت

و مردمـان آخرالزمـاناند، موظف به تبليغ به تناسـب نيـ بالغت كالم شهره ،از مـردم زمـانش

در7نشينى وجود مبارك امام علـى خانه. شودمى کریم قرآنيعنى ابالغ كالم الهى در قالب

هـای مناجات،7، قيام امـام حسـين7های دوران خالفت ايشان، صلح امام حسن كنار جنگ

قا...و7امام سجاد .است بل طرحنيز در راستای تبليغ دين به تناسب مقتضيات زمانه

شناسـى مخاطـب در تبليـغ به بيانات مختلف بر توجه به امر مهـم زمينه7ائمه معصومين

اش بتوانـد چنان نيست كه دارنده،هر علمى«: فرمودند7كه امام على چنان؛اند تأكيد كرده

آن(زيرا برخى از مردم؛آن را براى تمام مردم تبيين كند و برخى ضـعيف) در فهم انـد قوى

ب و برخـى غيرقابـل تحّمـل،هـا رخى دانشو آن قابـل تحّمـل كـه از اوليـاى انـد، مگـر بـراى

و او را در ايـن كـار مخصوص خداوند باشد كه خدا شـنيدن آن را بـرايش آسـان مـى كنـد

ری(رساند كمك مى )296: 1380شهری، محمدی

و ز��ن �دN و ��=�و ز�,�7 ار!%�ط N �4.اH �=��H 
و نيازهای خاص مردم هر عصر در گام نخسـت راه شناخت مقتضيات هر نيازمنـد،زمانه
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و كسب آگاهى است عزم مبلغ به علم و آگاهى در مورد معـارف دينـى. آموزی كسب علم

مى طور مسـتقل يكـى از ويژگىبه،خود توانـد در عـين هـای اخالقـى مهـم مبلـغ اسـت كـه

و نزديك با ويژگى زمان،سازی زمينه معنـا شناسى مبلغ باشـد؛ بـدين واجد ارتباطى دو سويه

و بـه دور كه احاطه علمى مبلغ بر پيام موردنظرش در صورتى مى تواند دارای تأثير مطلـوب

و  و ظرفيـت وجـودی او باشـد از شبهه باشد كه مبتنى بر نيازهـای زمـان، نيازهـای مخاطـب

و مخاطـب اسـت امـا بـه سـبب عـدم بالعكس، چه بسا كه پيامى متناسب با مقتضـيات زمانـه

و شبهه در مخاطب احاطه علمى مبلغ نه سبب هدايت بلكه زمينه . گرددمى ساز ايجاد ترديد

يِن«سوره توبه با بيان واژه22خداوند در آيه فِى الد مبلغـين را بـه كسـب،خـاص طور بـه»تَفَقُهواْ

و احاطه بر آن فرامى و آگاهى مى. خواند علم و سـبب هـدايت تواند مفي اما اين علم در صورتى د

و به بصيرتو گستره ديد مبلغ منتج شـود؛ امـری كـه مخاطب باشد كه با تقوای الهى همراه بوده

سو از يك و از ديگر امـام. عنايت حق تعالى اسـت در گرو،سو خود در گرو خواست علم نافع

ی آموختنى بلكه نـور)ِصرف(علم را نه امری،بصری عنوانبهشان های در توصيه7صادق

.)5: 1384جمعى از راويان،(دانند كه بايستى برای طلب آن دعا كرد از جانب خداوند مى

و آگاهى علم«،سان بدين و گستره ديد از جانب خداونـد«،»آموزی درخواست علم نافع

و اعطای بصـيرت از جانـب خـدا«در حوزه ارتباط با خود،» حكيم از» تقـوا«و» عنايت الهى

وصـول بـرایهای اخالقى قابل طرح ارتباط با خدواند از جمله ويژگى سوی مبلغ در حوزه

و زمينه به ويژگى زمان .شناسى مبلغ است شناسى

7 ��ا�S ار!%��I ز��ن�و ز�, �=��H �=��H 
و زمينه وصول به زمان ايـن موانـع. رو خواهد بودهشناسى برای مبلغ با موانعى روب شناسى

شك مثابه مختل به و در نهايـت ديگـرانلكننده، مانع گيری ارتباط مطلوب با خداونـد، خـود

و تقوا از مقدمات وصول به زمان سبب آنكه علمبه. شود مى شناسى مطـرح شـد، لـذا آموزی

و گنـاه١كليه آفاتى كه برای اهل علم مطرح شده  عنوان بـهدر كنـار غفلـت از يـاد خداونـد

و ايجاد شبهه در مخاطب بـه شدن به مبتالهمچنين. كننده قابل طرح است مختل شبهه درونى

ِصرف يـا افراطـى  و عدم احاطه علمى يا عدم آشنايى با مقتضيات زمان، توجه سبب ناتوانى
 

كت جهت.1 . مراجعه شود1جلد اصول کاف$و چهل حدیث، معراج السعادهب اطالعات بيشتر به
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و غفلت از تزكيه نفس، ايجاد بدعت به علم و مذهب آموزی بى ها از سازی به سبب علم تقوا

مىبهها كننده مختل ديگر .آيد شمار

و  �د � �و$.�L دن+� 

و فروتنىتوا به معنایبه،ضع ای است كه مانع از آن شـود كـه آدمـى گونه شكستن نفس

و باالتر از ديگران ببيند  مى«؛)117: 1367نراقى،(خود را برتر آن مبلغى كـه خواهـد پيـامى را،

هم پيام خدا را به مردم برساند، بايد در مقابـل مـردم در نهايـت درجـه فـروتن باشـد؛ يعنـى 

و منيّـپرُمّدعايى نك و در نهايـتِ ند، اظهار انانيّت وت نكنـد، مـردم را تحقيـر نكنـد خضـوع

ج1390 مطهری،(» فروتنى باشد ،17:354(.

و مسلمانان را به فروتنـى کریم قرآنآيات متعددی از ، پيامبر گرامى اسالم، مؤمنان خاص

و سوره 215از جمله در آيات.خواند در برابر مردم فرامى خداونـد،حجـرره سـو88شعراء

و پيروان خود به پيامبر امر مى ايـن. داشـته باشـد» خفض جنـاح«كند تا در برخورد با مؤمنان

و مالطفت است،تعبير .كنايه از تواضع توأم با محبت

و و\�ل 74 ��!7% !�اSO در �4ا�4 دی#�ان �دN و  ار!%�ط N �4.ا

يك دارانيازمنـد،گرفتن ملكه تواضع در ارتباط با ديگران شكل در بـودن سـری صـفات

و نفس خود اسـت؛  خاصـه علـم بـه(» آمـوزی علم«و» خودشناسـى«ارتباط با خداوند متعال

و معاد و) مبداء و خشـيت از ذات«در حوزه ارتباط با خود خشوع در برابـر خداونـد متعـال

.از جمله اين صفات است» اقدس او

مى برای7امام على و عدم تكبر آدمى در شگفتم از آدميزاد كـه«: رمايندف خودشناسى

و فرجامش الشه آغازش نطفه و بـا ايـن ای است و در اين ميان، انبار نجاست  تكبـر،حـال ای

ری(»ورزد مى ج1388شـهری، محمدی و توفيق دريافت حكمـت حقيقـى علم.)10:23، آموزی

ـ از ديگـر راه ـ آنچه در بخش قبل به آن اشاره شـد وصـول بـه تواضـع هـای به عنايت الهى

و صدرش مـنـشـرح هر كس علمش بيشتر، روحش بزرگ«. است تر تــر اســت، متواضـع تر

.)95: 1380موسوی خمينى،(» باشد مى

و حاصل نمى،مرتبه تواضع در برابر ديگران شود مگـر آنكـه فـرد بـه مـدد خودشناسـى
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و خشيت در برابر ذات الهى دست يافته باشد غـى كـه خاضـعانه بـه مبل. خداشناسى به خشوع

در واسطه ادراك عظمت ذات حق سر بر سجده مى و اعتراف بـه فقـر وجـودی خـود سايد

بيند كـه بـه واسـطه آن خـود را از ديگـری برتـر برابر حّى متعال دارد، برای خود منيتى نمى

.)1367:167نراقى،(بداند 

7����ا�S ار!%��I ار!%�ط ��و!� 

بـ» كبر«،ی ارتباطات متواضعانهگير كنند² محوری در شكل مختل واسـطه ايـنهاست كه

مى،حالت نفسانى و بزرگى اين رذيله اخالقى ثمـره.فروشد انسان بر غير خود بزرگى كرده

مى. خودپسندی است معنایبه»ُعجب« گيرد كه فـرد بـهُعجب زمانى در وجود آدمى شكل

مى،سبب كمالى كه دارد و تدلل دست سندی مـذكور كـه بـا غفلـت از خودپ.يابد به سرور

كِ صاحب اصلى كمال شكل مى مىگيرد، منشائى است كه فرد را مبتال به و او خـود بر كنـد

.)79: 1380موسوی خمينى،(داند را به سبب فقدان ديگران از كماِل متوهم، مقدم مى

ُطُرق مختلفمى،در حوزه ارتباط مبلغ با ديگران» كبر« ؛ومـانطـرد محر:ماننـدتواند به

و غفلت از تبليغ چهره،گرايى تجمل و ظهور داشـته باشـدبه كراهت در. چهره بروز خداونـد

و29و27آيات  را امر مى9به پيامبراكرم سوره انعام52سوره هود كند كه مردم باايمـان

و اين امر مهم را گوشزد مى كند كه مخالفاِن ثروتمند به سبب به سبب فقرشان از خود نراند

و در مواجهه بـا پيـامبراِن فقيـر، پيـروان آنـان را دسـتاويزی تك برشان همواره در طول تاريخ

.اند رسيدن به منافع خود قرار داده برای

و اداری بـه غفلت از تبليغ چهرهدر حال حاضر مى چهـره از شـدن امـر تبليـغ توانـد يكـى

. كننده ارتباط متواضعانه مبلغان دينى باشد مصاديق مختل

���(H �,�I�P و

بى» تهور«حد وسط ميان،شجاعت و افراط در القـاء نفـس بـه مهالـكـ كه نوعى باكى

و  ـ و سكون در هنگام انتقام به حـق اسـت» جبن«است كه نوعى ترس غيرضرور مانند ترس

.)104-103: 1367نراقى،(

د؛كريم در قرآن و قاطعيت سـتودنى پيـامبران الهـى ر امـر آيات بسياری بيانگر شجاعت
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و قاطعانـه در7مثًال آيات مربوط به داستان حضرت ابراهيم.تبليغ دين است كـه شـجاعانه

و فرمود بت!به خدا سـوگند: برابر انبوه كافران ايستاد مى حتمـاً  شـكنم هـای شـما را در هـم

مى) خدا(من از آنچه شما همتاى؛)57: سوره انبيا( .)81-80:انعامسوره( ترسم نمى،دهيد قرار

و خرافات در جامعه ای كه بدعت در هنگامهويژه مواضع شجاعانه به ای رواج ها، شبهات

تواند عاملى بسيار تأثيرگذار در هـدايت افـراد جامعـه باشـد؛ عـدم واكـنشمى،كند پيدا مى

و مجـالمى،ای مناسب در چنين جامعه تواند جامعه مسلمان را تبديل بـه جامعـه كفـر كـرده

و يا سخت كند هرگونه ابراز پيـامبر گرامـى اسـالم.و آشكارساختن علم مبلغ را از بين ببرد

مى،برانگيز در حديثى تأمل دانـد كـه در هنگامـۀ آشكارشـدن لعنت خدا را شـامل عالمـانى

و علم خـود را آشـكار نمى،ها بدعت مى سـكوت را بـر سـخن(كننـد ) دهنـد گفـتن تـرجيح

ج كلينى( .)1392به نقل از عابدی،1:54،

*�و 7, و �+د  �2او�2�ط A$ار 
و ارتباط مبلغ با خويشـتن توانـد بـهمى،برخى از فضايل اخالقى در عرصه ارتباط با خدا

و قاطعانه عمل كند؛  » خشيت الهـى«مبلغ كمك كند تا در عرصه ارتباط با ديگران شجاعانه

كه در حوزه ارتباط با خداوند ازجمله اين مؤلفه سـوره احـزاب39در آيـه کـریم قرآنهاست

مى يكى از راه مى های وصول به شجاعت را خشيت الهى و متذكر رسـانان الهـى شود كه پيام داند

و او را بـرای حسـاب تنها از خداوند مى مى ترسند و بـدين وسـيله بـه صـورت رسـى كـافى داننـد

.پردازندب الهىاتكند كه با قاطعيتو شجاعت به ابالغ دستور ضمنى به آنان امر مى

مى» عزت نفس«در حوزه ارتباط با خود، و قاطعيـت . دهـد است كـه بـه مبلـغ شـجاعت

و نزديكى دارد،شجاعت با عزت نفس يعنى به ميزانى كه فرد از عزت نفـس؛رابطۀ مستقيم

و در نتيجه» اّهللاٰ«باالتری برخوردار باشد، ترس از ديگرانى غير از  و،در وجودش كمتر توان

.بيان حقايق بيشتر خواهد بودشهامتش برای 

"��ط 7,A$ار �?A$ار bا�+  
و مصلحت سازش و ترس از مردم بى سنجى كاری های ارتباط كننده از مختل،اساس های

مى«: فرمايد مى9پيامبر اكرم. شجاعانه است ،نبايد از بيم مـردم،داند كسى كه سخن حقى

.)246: 1382پاينده،(» از گفتن آن خوددارى كند
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كند سفارش مى9سوره بقره به پيامبر گرامى اسالم 120در آيه متعال نيزخداوند

 ايـن بـا آنـانهكـچرا؛كنـى آنـان سـازش بـاو نصارى يهود كردن راضى براى مبادا كه

 شـمااز، نيابنـد راه خـوددر صددرصـدرا شـما تـاو شـوند نمى راضىتوازها مسامحه

.شد نخواهند راضى

��� 
و ا= �%\ 

ــای جــامع. يعنــى تحّمــل چيــزی كــه نفــس انســان از آن كراهــت دارد؛برصــ ايــن معن

و صبر از معصيت اسـت؛دربردارند² همه موارِد صبر اعم از صبر بر مصيبت، صبر در طاعت

ج 1389جوادی آملى،( ُ،های الهى به سبب آنكه مخاطب پيام.)4:168، وجود آدمـى عد فطرِیب

و دسترسى به اين بعد وجو روسـت، همـوارهههای نفس انسـانى روبـ دی با مانع خواستهاست

و از همين و جوسازی مواجه است و بوالهوس، تبليغات سوء ،رو مبلغ با مقاومت افراد لجوج

.به شدت نيازمند پرورش خصيصه صبر در خود است

و روايـى از جايگـاه ارزشـمند،كه نكته مهم آن برخـورداریويژگى صبر در ادبيـات قرآنـى

بهبو و به صفاتوصول به ساير برایمثابه بستری ده صبر مقدمه وصول بـه،عنوان مثال نيكو است؛

ج 1388، همو(است» شرح صدر«ويژگى ارزشمند  معنـای وسـعت روح، بـه،شرح صدر.)16:780،

و گسترش افـق عقلـى فـرد اسـت  ج 1374مكـارم شـيرازی،(بلندی فكر نيـز7امـام علـى.)5:434،

َمثَل سر نسبت بـه بـدن انسـان«:دفرماين مى حكمـت،البالغـه نهـج(»اسـتَمثَل صبر نسبت به ايمان،

بى؛ يعنى همان)82 و بركتى ندارد، ايمان بدون صبر نيز خيری ندارد،سر گونه كه تِن . خير

�Aj و ، �+د  �2ا�ط A$ار 

و مواجهه با گروه بـان از خـانواده های متفـاوت مخاط آراستگى به زيور صبر در امر تبليغ

و مخالفان ها در حوزه ارتباط بـا داراشدن برخى از ويژگى نيازمند،گرفته تا مؤمنان، منافقان

و خود است و» توكل بر خداوند«و» صبر در اطاعت«. خدا از«در حوزه ارتباط با خدا صـبر

و صـبر در مصـيبت در حـوزه ارتبـاط بـا خـود از جملـه ايـن» ايمـان بـه هـدف«و» معصيت

. هاست ويژگى

ايـن. چه از نامش پيداست، تحمل دشواری انجام تكاليف الهـى اسـت چنان» صبر در اطاعت«
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و عمـل بـه اصـول يـا فـروع شـرعى باشـدمى،تكليف و در ادراك معارف دينـى و تواند فردی

و واجب عينى يا كفايى باشـد مى ج 1388آملى، جـوای(تواند اجتماعى و.)16:782، اسـتقامت صـبر

و بندگى خداوند، مبلـغ را در عرصـهد و ديگـرانر اطاعت های ديگـر صـبر در ارتبـاط بـا خـود

در، نيازمند مرتبههای اخالقى ويژگىاين كردن هر يكاز عملى؛ البتهكند توانمند مى ای از صـبر

.است ای از صبر بنده در اطاعت از امر خالق كننده مرتبه متجلى،اطاعت استو به عبارت ديگر

و االســباب، اعتقــاد بــر مسبب»توكــل« بودن خداونــد در جميــع امــور، تكيــه بــر اراده او

و استقامت فـرد قرآن كريم،كه به استناد. تفويض امور خويش بر اوست سبب افزايش صبر

ِإي«: است فََزاَدُهْم فَاْخَشْوُهْم لَكْم َجَمعُواْ قَْد ِإن الناَس لَُهُم الناُس قَاَل َحْسـبُنَا الِذيَن قَـالُواْ َو َمانًا

نِعَْم الَْوكيل َو ُ .)173: عمرانآل(»اّهللاٰ

و صبر در مصيبت« مقامى است كه در پرتو صبر بر طاعت به فرد عطـا،»صبر از معصيت

و مايـه،كه طاعت خداوندچرا؛شود مى و عـزم در بخـش عقـل عملـى موجب تقويت اراده

و جزم در بخش عقل نظری است  .)782:مانه(آگاهى

مى، روحِ رسالت انساِن»ايمان به هدف« و او را يـاری كنـد تـا از رسـوخ مسـائل مبلغ اسـت

و كميت و سختى مادی تبـديل بـه بسـتری بـرای افـزايِش،های راه تبليغ انديشى رهايى يافته

و اميدواريش گردد  .)152: 1389عارفى مسكونى،(ايمان

اي قرآن و شكيبايى و يقـين بـه آيـات الهـى در امـر تبليـغ را رمـز كريم در كنار صبر مان

و امامت مى و شرط پيشوايى بَُروا«داند پيروزى َصـ ا لَم ْمِرنا بَِأ ًة يْهُدوَن َأئِم نُْهْم
مِ لْنا َجعَ َو

بĤِياتِنا يوقِنُون مى(» يهدون«بيراتع؛)24: سـجده(»َو كانُوا يقين(» يوقنون«و) كنند هدايت

دليل بر نياز به اسـتمرار ايـن دو صـفت در تمـام طـول زنـدگى- فعل مضارع صورت به-) دارند

اى از مشكالت خالى نيستو در هر گام پيشواى مـردم لحظه،كه مسأله رهبرىچرا؛مبلغين است

و اسـتقامِت با مشكل جديدى روبرو مى آن مـداوم بـه مبـارزه بـا شود كه بايد بـا نيـروى يقـين

ا و خط هدايت به امر ج 1374مكارم شيرازی،(لهى را تداوم بخشد برخيزد ،17:166(.

ط Aj+را�"A$ار �?A$ار bا�+  

ــود« ــه مقص ــيدن ب ــرای رس ــه ب ــتابو عجل ــى«و» ش ــت اله ــدی از رحم ــرين از مهم» ناامي ت

و بـه» عجله«. های ارتباط صبورانه است كننده مختل طلـب؛معنـای از مقتضيات شـهوت
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سـوره اسـراء ايـن ويژگـى11خداونـد درآيـه.)548: 1374راغـب،(از وقت آن است پيشءشى

و مى1مورد مذمت انسان را َو كـاَن«: فرمايـد قـرار داده بِـالَْخيِر ُدعـاَءُه ـر بِالش نْسـاُن
َو يـْدُع اْإلِ

َعُجوال .»اْإلِنْساُن

شدن از تبليغ با توجـه بـه رذيلـه معنای زود خستهبه،كننده نااميدی از رحمت الهى مختل

ازا خالقى عجله در انسـان از ديگـر موانـع مهـم ارتبـاط صـبورانه اسـت كـه خداونـد آن را

و معادل با كفر َرْوحِ«:گناهان كبيره مِـْن ال ييَأُس ِإال الْقَـْوُم الْكـافُِروَنِإنُه ِ و)87: يوسـف(» اّهللاٰ

َربِه«:ويژگى گمراهان معرفى كرده است َرْحَمِة مِْن َمْن يقْنَُط الونَو الض 56: حجر(»ِإال(.

�ذ M9مC� 

و های اخالقى كه برای مبلغ مطرح شد، هـر كـدام واجـد مرتبـه تمام ويژگى ای از تـأثير

در،نفوذ كالم هستند و ـ اما گاه مبلغ به واسطۀ گذر از وصول بـه برخـى از مراتـب سـلوك

و اثرگذار است كه ـ كالمش دارای نفوذی خاص چنين مبلغـانى در ميـان سايۀ عنايت الهى

و سـكناتش  نَفَس فالن عالم ربانى گرم است، نگـاهش مخاطبان خود مشهورند به اينكه مثًال

و آن مايه آرامش است، صدايش سوز خاصى دارد . مانند


مE و �<+ذ  �2او�2، �+د�ط A$ار 

بـا خداونـد بستگى عميقى به ارتباط فرد،برخورداری از نفوذ كالم در ارتباط با ديگران

محبـوِب«و» اخـالص«،ها در حوزه ارتبـاط بـا خداونـد ترين مؤلفه از مهم.و خود دارد

ــا خــود نيــز مؤلفــه. اســت» خداشــدن و تبــری«هايى ماننــد در حــوزه ارتبــاط ب ،»تــولّى

و عملـى جـوارح قابـل»های محبوبان خدا از ويژگى برخورداری« و تسليم قلبى ، يقين، علم

.طرح است

و عمل از هرگونه اهداف غيرالهى خالص معنایبه» اخالص« ،)344: 1367نراقـى،( نمودن نيت

و البته سخت از مهم ها در حوز² ارتباط مبلغ با خداوند است؛ به ميزانـى كـه ترين مؤلفه ترين
 

و مـى ين ويژگى فـىا.1 و سـعادت باشـد؛ چنانچـه انسـان بـه²دهنـد توانـد سـوق نفسـه منفـى نيسـت  سـوی خيـر
شر«: فرمايد مى7اميرالمومنين على .)1410:107تميمى آمدی،(»عجله در هر امری مذموم است مگر در مقام دفع
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و كنش خود افزايش دهد و مدد الهى،مبلغ بتواند خلوص را در نيت در پرتو بارش رحمت

و كالمش و تأثيرگذاری بيشتری برخوردار خواهد بود قرار گرفته . از نفوذ

تا كسى محبوب خـدا،رو از اين؛سرزمين اخالص است،بر اساس روايت، وادی محبت

از اسرار الهـى اسـت،9اخالص به فرموده پيامبر اسالم. از اخالِص تام سهمى ندارد،نشود

را كه جز در قلب حبيب خدا نمى و خداوند اين سّر وديعـه در قلـب بنـدگان عنوانبهگنجد

و چون محبوب خود مى گذارد، لذا ممكن است كسى محّب خدا باشد اما محبوب او نباشد

و حـافظ آن سـّر نيسـت، از ايـن،به مقام محبوبيت نرسـيده رو بـه مرحلـه اخـالص راه امـين

ج 1388جوادی آملى،(يابد نمى ،7:265(.

ُم ّ در حوزه ارتباط با خود، ُحـغ با مديبل ُ ريت ب و ّ غـضب و تـول و تبـرّ هـا مىى توانـد بـهی

ــد ــدا كن ــوب خداشــدن تقــرب پي ــه محب ــردی كــه همــه دوســتى. مرتب ــا، دشــمنى ف و ه ــا ه

.است» كامل اإليمان«،هايش برای خدا باشد بخشش


مE و �<+ذ "��Zط �A$ار �?A$ار bا�+  

ا يكى از مختل عنوانبه» ريا« فـرد رياكـار بـه دنبـال.ستكننده مهم در ارتباطى خالصانه

و منزلت در دل وی تظـاهر بـه صـفات،های مردم است؛ جهت رسيدن به ايـن هـدف اعتبار

و يـا آثـار آن دارد  و پسـنديده رياكـار بـه سـبب آنكـه،سـان بدين.)335: 1367نراقـى،(نيك

دل؛زده اسـت آوردن قلوب مردم اسـت، خيـال درصدد به دست هـای مـردم بـه دسـت زيـرا

و عمـل صـالح را در قلـب مـردم جـای خداست و خدای سـبحان تنهـا محبّـت اهـل ايمـان

مى،وی. دهد مى و متخيل بالفعلى است كه تنها در همان محور خيالش دور زنـد عاقل بالقوه

و هم محور فخر او عقـل  و لذا در نقطۀ خالف مؤمن مخلص است كه هم عاقل بالفعل است

آم(و عبوديت خدای سبحان است ج 1388لى، جوادی ،12:376(.

و مزدطلبــى«  اســتاداز منظــر. ديگــر موانــع ارتبــاط خالصــانه اســتاز» نگــاه مــادی مبلــغ

و ناصح4مطهری ؛بودن است مسأله عدم مزدخواهى پيامبران، در ارتباط مستقيم با اخالص

و خيرخواه در عمل خـويش؛خواهد مزدی نمى،پيامبر برای تبليغ خود« بايـد،چراكه ناصح

ج 1390مطهری،(» هايت اخالص را داشته باشدن ،17:351-352(.
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و گذر مخاطب منفعل در فرآيند گر پويا نمايان،انتقاد مخاطب از مبلغ بودن فرآيند تبليغ

بى. ارتباطى به مخاطب فعال اسـت وی انتقـاد مخاطـب بـرای مبلـغ فرصـتى نظيـر اسـت كـه

يك مى ضع تواند از و و از سوی ديگرسو نقاط قوت ميزان انتقال معنا بـه،ف خود را دريابد

. مخاطب را بسنجد

به اولويت  فـردهای، از شاخصـه»گفـتن سـخن«سـخن مخاطبـان در برابـر» شـنيدن«دادن

ازخداوند. انتقادپذير است و بـا به داشتن9پيامبر متعال با توصيف ويژه شاخصـۀ مـذكور

آن«: فرمايـدمىنايشـادر مورد» اذن خير«آوردن تعبير  را از هـا كسـانى هسـتند كـه پيـامبر

مى مى و را»او سراپا گوش است«: گويند آزارند ؛ بگو، او گوش خوبى براى شماست، خـدا

مىيتصد) در همه گفتارش( مىق و به مؤمنان اعتماد .)61: سوره توبه(»...ورزد كند

?� =نA$ار bو  +ا� ��و ا��8د('ی و �+د  �2ا�ط A$ار 

و خشوع« و» خشيت در» خودشناسى«در برابر حق تعالى در حوزه ارتباط با خداوند

رسان مبلغ بـرای آراسـتگى بـه ويژگـى های ياری از جمله ويژگى،حوزه ارتباط با خود

و ريا نيـز از جملـه مختل. انتقادپذيری است در ايـن قابـل طـرح های كننـده عجب، كبر

. است عرصه

�.ه ! �ی��9 I�%!ه�< ار �

كننـده ارتبـاطى در فراينـد تبليـغ مثابه تقويتبه،رجوع به منابع آشكاركننده اصولى

از های اخالقى را سهل ها وصول به ويژگى كننده اين تقويت. برای مبلغ است و تر كرده

مىتاثيرات موانع  و اراده، محاسـبه نفـس شـامل. كاهند ارتباطى و بيـداری، عـزم يقظـه

و توبه از جمله اين اصولمشارط چهارگانهمراحل  و معاتبه ذكر، شكر  ه، مراقبه، محاسبه

1.است

به.1 دركتب اخالقى مانند معراججهت اطالعات تفصيلى .مراجعه شود.... قران، چهل حديثو السعاده، اخالق
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و ويژگى:1جدول شماره 1های اخالقى مبلغ فرآيند ارتباطى تبليغ
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�� <��2 درو(ـ�، ایFـ�د <ـ��2 در
3
� �6ف ی� ا��اU� �ـ�  ZU�8�

G��ــــ� از  �C#ــــ� ��و ` \�ــــ3ز.
ـــــ��� ـــــS، ایFـــــ�د � �وه� (

Zهa� .�5ز 

٣

و درد\<+� ��د�� ـــ3ع در �3دن bN و ـــ3ع $N و
و ��ا�ــ� �Nاو(ــ� �	=ــ�ل

 N$#� ا;��

G�و � \�3ز. 3Nد<+�5�
و( �6 ��ـG �ـ� �2ـ�اء�N

در ]ـ3زه ار 2ـ�ط �ـ�) �=�د
 3Nد

و ــــــ�ن ــــــ�، Uــــــ�د �*�و� 2�
Eــ�F  ــ� از��و ` �0ای�، ��اهــ�

 ��eه��  2�#��e Hه

W
�#=U�� و ���F> ��;ا �#$N.تC� S�ـــ�س از �ـــ�دم، 5ـــ�زش ( و   ��ر.

�*�Y� �F+5 ��  ا�5س ه�.

1
���و ا5	 �26 Eــ�،  �3ــ��U6ــ�2 در ا

 �� �Nا
و از 6ـــ�2 �ـــ� �Yـــ�2#
�=Y#�، ای��ن �� ه�ف

�ــ� �ـ�ا. ر5ــ#�ن �ــ�F� و <ـ	�ب
و (�ا�#�. از ر]�� ا;�� 3Yد� 

�

ــــ3ب (�3ذ �@م و �*2 ــــ@ص Nا
 �Nا<�ن

و  N�� ،.�2ـ3ردار. �;3 
�0hــ�ن از وی هــ�. �*�32

G#�و  �ـ G�� ،i#�Nا، ی

3ارح ��و �� �2�� 

 ری�، �Cد3Nاه�

٧
ــــ3ع در ا(	�د"aی�. $N و N$ــــ#�

 ��ا�� �Nاو(�
 �ZF، ��2، ری� 3Nد<+�5�

و های اخالقى است كه طبعاً همه آموزهتوجه به اين نكته الزم.1 و سالك مسلمان هست ناظر به هر طالب طريق
و ضـعف طوربهمباحث اين فصل نيز از اين اصل كلى مستثنا نيست اما در اين بخش  خاص بحث بر سر شدت

از اين بايسته و عدم رعايت آن و اجتماعى رعايت و تاثيرات فردی و اهميت .سوی مبلغان است ها
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و =�م �ه: �4. دوم,H اع�و ا�  ه�< !%�,I�c� r%�ن

وت در نـوع روست؛ تفاهمبلغ در حوزه ارتباط با ديگران با انواع متفاوتى از مخاطبان روب

مى،مخاطبان در ايـن بخـش بـا. كنـد ضرورت تناسب شيوه انتقال پيام با مخاطب را آشـكار

های بـه بررسـى شـيوه» مخالفـان«و» مخاطبـان عـام«،»خـانواده«:تقسيم مخاطبان به سه دسته

.پردازيم انتقال پيام در هر گروه با تكيه بر آيات قرآنى مى

 �7+ه� �ط A$در ار k�PA$ � �+ادهه

مى کـریم قرآنشناسى تبليغى روش كنـد كـه خداونـد هـدايت جامعـه را از افـراد آشـكار

مى؛كند خانواده آغاز مى و گروه و قبيله از زيرا جامعه را قوم و هـر يـك از اينهـا نيـز سـازد

و افراد آن سرچشمه مى متوّجـه،هـای قرآنـى در وهلـه اول لذا خطاب. گيرد كانون خانواده

و فرزنـدان تك مردم تك و والدين و معنوی ميان همسران و روابط عاطفى و سپس خانواده

.)138: 1385جوادی آملى،(جامعه است،و در مرحله نهايى

و و شـيوه مواجهـه، سـه حـوزه والـدين، همسـر مبتنى بر ادبيات قرآن در عرصه خانواده

.فرزندان قابل طرح است

 وا2Zی���": �7+ه  +ا�3"  � �7+ه  ;�

و بيشـترين دسـتورالعمل،مبتنى بـر آيـات قـرآن، در نظـام ارتبـاطى اعضـای خـانواده ها

و سپاست،تأكيدا گزاری از والـدين متوجه ارتباط فرزند با والدين است تا آنجا كه اطاعت

و پرستش خداوند آمده است .در كنار شكر

: كندمى نحوه مواجهه فرزندان با والدين را چنين بيان کریم قرآنخداوند در

قَضَى« َأْوَو َأَحـُدُهَما عِنـَدك الْكبـَر ا يـبْلُغَن ِإم ِإْحَسنًا بِالَْوالَِديِن َو ِإياُه ِإال تَعْبُُدواْ َأال َربك

أٍُف تَقُل لُهَما فََال قَْوًال كِريًما كَالُهَما لُهَما قُل َو تَنَهْرُهَما َال َجنَـاَح الـذ.َو لَُهَمـا مِـَنلّ اْخفِـْض

ّب ر قُل َو ْحَمِة َصغِيًرا الر َربيانِى .)24-23: اسراء(» اْرَحْمُهَما كَما

بيـانگر شـيوه برخـورد محترمانـه در مرتبـۀ تـام خـود اسـت؛ آيـات مـذكور،اين دو آيه

ــه ــده مؤلف ــه بازگوكنن ــدين از جمل ــا وال ــه ب ــورد محترمان ــان«های برخ ــان«،»احس  نكردن بي

تقاضـای رحمـت بـرای«و» خفـض جنـاح«،»قـول كـريم«،»آميز اهانت ترين سخن كوچك
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ــا يــادآو اســت؛ بــه» والــدين از جانــب پروردگــار ورعالوه ايــن آيــات ب ی دوران كــودكى

و يادآور موانع ارتباطى مانند و نياز آنان اشاره كرده نيازمندی فرزندان به زمان پيری والدين

و دلفراموشى حق تربيت والدين به سبب كاهش و زدگـى ابستگى عاطفى به آنان، خستگى

و اموری از اين دست است .ناشى از رنج نگهداری آنان

� �7+هMه� � ه�  +ا�3" 
و خلقت هر يك از همسران را از نشانه،سوره روم21خداوند در آيه های خـدا دانسـته

و رحمت استوار مى مواجهـه زوجـين شيوه،رو از اين. داند اساس خانواده را بر محور موّدت

و رحمت اعطايى از جانب خداوند منجـر گونه با يكديگر بايد به ای باشد كه به حفظ مودت

.گردد

�ز�2انL � �7+ه  +ا�3" 
ومى،در ارتباط والدين با فرزندان نيز مبتنى بر آيات قرآنـى تـوان رعايـت تقـوای الهـى

و پـرورش، اهتمـام بـه امـ)6:تحـريمسـوره(حفظ خـانواده از آتـش دوزخ  ر تربيـت فرزنـدان

و پرداخـت1)24: اسراءسوره(استعدادهای انسانى آنان ، دعـوت اهـل خـانواده بـه اقامـه نمـاز

.اشاره كرد)11:نساءسوره(، رعايت مسائل مادی)55-54:مريمسوره(زكات

و ذخيره افراطى مال برای آنان، تكيه بر فزونى فرزند ان محبت افراطى به فرزندان، تأمين

شـدن توانـد بـه سسـتو حمايت آنان از موانع ارتباطى قابل طرح در اين حوزه است كه مى

و خود بيانجامد .ارتباط مطلوب با خداوند

9ن�M� � �7+ه  +ا�3" 
و صــله ارحــام از در حـوزه ارتبــاط بـا خــانواده، رعايـت حــال بســتگان، نيكـى بــه آنـان
 

24ّآيه.1 ميبه تربىسور اسراء به نحو كل مىت فرزندان اشاره و (ديفرماىكند :ّ ىانيـو قل رّب اْرحمهمـا كمـا رب
عين تعبيا) راًيصغ مـين حال كه به فرزنـدان فرمـان دعـا دربـاره والـدير در مـىن كنـد كـه اگـرىدهـد، اشـاره
و دعاگويخواهىم بايداشته باشيىد فرزندان خوب ز،يـنىو مصداقىنحو جزئبه.ديآنها بكوشتيد در تربيد،

ميرا به والدىتياز نكات تربىبعض (كندىن گوشزد أي: ليهـا الّـذيا أيسـتأذنكم الّـذين امنـوا مـانكمين ملكـت
لميوالّذ ج1389جوادی آملى،(...) بلغوا الحلم منكم ثالث مّرات من قبل صالة الفجرين ،5:378-377(.
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دار تواننــد عهــدهمى،ســتگان در امــر تبليــغب.و روايــات اســالمى اســت کــریم قرآنتأكيــدات

و حـامى مبلـغ باشـند نقش چـه خـدای سـبحان نيـز در آغـاز بعثـت رسـول چنـان؛های مهـم

مى گرامى .)214: شعراء(»و أنذر عشيرتك األقربين«: فرمايد اش به او

و برخى مسائل صنفى مبلـغ در ايـن حـوزه مشغوليت بر اين اساس، و اجرايى های علمى

بهتوا مى كـاهش ارتباطـات خـانوادگى سببچراكه؛عنوان موانع ارتباطى قابل طرح باشد ند

.گردد مى

 ��+م  �دم�ط A$در ار k�PA$ �7+ه 

و بهره های شـيوه مندی از شيوه استقراء عام، آشكاركننده آن اسـت كـه بررسى كتب تبليغى

و تبشير، فرض مخـالف، الگوسـازی، قصـه و گويى، مقايسـ موعظه، انذار ه، تكـرار، پرسـش

و كنايه مى پاسخ . های انتقال پيام در ارتباط با مخاطب عام دانست توان از شيوه گويى را

���A$ و و ا�'ار  �7+ه  +�0"

شـيوه موعظـه سـعى در خطـاب. های مهـم در فرآينـد تبليـغ اسـت اين دو شيوه از شيوه

و و هــدفش ترقيــق عواطــف مخاطــب ســازی زمينه قــراردادن عواطــف مخاطــب خــود دارد

و پـاداش. هدايت اوست و آگـاهى پيشـينى در بـاب جـزا و تبشير نيز نوعى اعالم خبر انذار

و كنش و تصـحيح افعال های مخاطب است كه نقش انگيزشى مؤثری در هـدايت مخاطـب

. های او دارد كنش

mZC  ض�L �7+ه 

ت مخاطـب از آن سـازی هـداي زمينه بـرایبرانگيز كـه خداونـد متعـال تأمل هایهاز شيو

ــتفاده مى آن اس ــرض مخــالف اســت كــه در ــيوه ف ــد، ش ــرض،كن ــورد ف ــل در م ــتِر تأم بس

مى گرفتن نعمت بازپس و يا جايگزينى آنها بـه وسـيله چيزهـای نـاگوار فـراهم ايـن. شـود ها

؛تواند پيش از نابودی نعمت، فرد را در بـاب ارزش نعمتـى كـه دارد هوشـيار كنـد شيوه مى

و نعمت ها بـه سـبب غفلـت در مـورد داشـتهنچراكه اغلب انسـا تـأملى،هـايى كـه دارنـد ها

و به حسب عادت از آنها بهره نمى مى كنند شـدن فكركردن در تلخ. نگرند مند شده يا به آنها
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و، فرورفتن تمـام آب)70:واقعهسوره(آب شيرينى كه همواره در دسترس است هـا در زمـين

بردن يك قوم ناسپاس، قدرت خداوند متعال در از بين)30:ملـكسوره(عدم دسترسى به آنها 

، از جمله موضوعاتى اسـت كـه بـا)54: مائدهسوره(و جايگزينى آن با قومى محب پروردگار 

.شيو² فرض مخالف در قرآن بيان شده است

4+9ز�Z�7+ه ا 

د منــدی از الگــو در انتقــال پيــام را بايســتى در گزينش چرايــى مطلوبيــت بهره و ر گــری

كه با الگويى برخـورد انسان زمانى،در واقع. طلبى وجود انسان جستجو كرد كمال،حال عين

و رفـع نيـاز ناخودآگاه در پـى الگو،كند كه كمال مورد نظرش را در آن بيابد پـذيری از او

و نوع غلبه. عاطفى درونى خود خواهد بود اما انتخاب الگو تا حد زيادی وابسته به تمايالت

چهقوايى  و به مخاطب است به بسا به علل مختلف مخاطب غيرالگوها را و مثابه الگو پذيرفته

كـريم های قابل اسـتخراج از قرآن از روش» الگوزدايى«و» دهى الگو«. پيروی از آنها بپردازد

.انتقال پيام دين است برای

و معنای ارائه الگوی مثبتى است كه به صورت واقعى در خارج تحقـ الگودهى به ق يافتـه

تحقـق خـارجى)28: 1382مقـدم، قائمى(گيـرد در فرآيند تبليغ مورد مشاهده مخاطب قرار مى

معرفـى الگوهـای«و» الگوگيری از خـود مبلّـغ«توان به دو سطح الگو در فرآيند تبليغ را مى

را. كرد، تقسيم»پيشين نكته مهم در سطح نخست آن است كه مبلّغ بايـد همـواره ايـن نكتـه

و گفتارش هر لحظه در جايگاه يك الگو در زيـر ذرهم بـين نگـاه دنظر داشته باشد كه رفتار

و فارغ از محتوای پياِم مبلغ، وجود خود مبلّغ مى . تواند الگو يا ضـدالگو باشـد مخاطب بوده

و معرفى الگو بايد به ل ای باشد كه مخاطب بتواند از طريق تخيّـ گونه در سطح دوم، نوع بيان

و جهان پيرامونش بپـردازد خود به و تطبيق آن با واقعيات موجود خود اسـتفاده. تجسم الگو

و بيان ويژگى و داستان و نشانه از بيان تمثيلى های دقيـق الگـو دو راه اثرگـذاری مطلـوب ها

.)1382:29مقدم، قائمى(مخاطب از طريق الگودهى در سطح ياد شده است 

و شخصيت مىه الگوزدايى يعنى الگوها دل ای منفى چنان ترسيم زدگـى شوند كه نوعى

و طبيعتاً بسـتر تمايـل بـه الگوهـایو ديد منفى نسبت به آنها در نظر مخاطب شكل مى گيرد

در روش الگـوزدايى نيـز ماننـد روش الگـودهى؛. شـود متقابِل جايگزين در فـرد فـراهم مى
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و تمثيـ²توان به دو شيو مى و الگـوزدايى از طريـق بيـان الگوزدايى از طريـق بيـان داسـتان ل

و الگوزدايى بستر الگوسازی مطلوب در ذهن الگو.)31-30: همان(ها اشاره كرد ويژگى دهى

و در نتيجه و اقدام عملى است،مخاطب .الگوگيری

 G+ی� �7+ه دا�4ن

های خاصـى برخـوردار اسـت كـه آگـاهى از آنهـا شيو² بيان قصص در قرآن از ويژگى

و عـدم پـرداختن بـه گـزينش قصـه. يى روشى برای مبلغ در انتقال پيام باشدتواند الگو مى ها

و تكـذيبى، جزئيات غيرضروری و حقيقى، تبيـين قصـه بـا عبـارات تصـديقى بـودن قصـص

جـوادی آملـى،(. های قصص قرآنـى اسـت ترين ويژگى از مهم تفكيك بيان تمثيلى از حقيقى

1385 :218-219(.

"Mی �7+ه  8

و بسـتری روش مقايسه با ايجاد يك تضاد درونى، مخاطب را بر سر دو راهى قـرار داده

توانـدمى،اين تّدبر.)84: الف1390نيا، هدايت(كند جهت تّدبر برای مخاطب خويش فراهم مى

و زمينه،به مقتضای حال مخاطب هشداردهنده و يـا بيداركننده سـاِز اصـالح رذايـل نفسـانى

و زمينه نشاط .ت فضايل نفسانى فرد باشدساز تقوي آور

و باطــل از و خــدايان دروغــين، مقايســه بــين تفســير حــق مقايســه بــين قــدرت خداونــد

و آخرت از انواع مقايسه و كافران در دنيا هايى رويدادهای زندگى، مقايسه سرانجام مؤمنان

و  . برای مبلغ است دهنده الهاماست كه از آيات قرآنى قابل استخراج

 �7+ۀ $#�ار

ازت در. رسانى قرآنى است های قابل استخراج از نحو² پيام شيوهديگر كرار اين شيوه هـم

و هم در قالـب تكـرار مفـاهيم متـرادف قابـل طـرح  قالب تكرار يك عبارت يا آيه مشخص

تُكذبان«آيه،مثال عنوانبهاست؛  َربكُما و31بـه تنهـايى»فَبِاّی آالء بـار در سـوره الـرحمن

«عبارت  ُدورِإن بَِذاِت الص َعلِيم ـُدور«و يـا»ُه بِـذاِت الص َعلـيِم بـيش از ده بـار در قـرآن»َواّهللاٰ

. تكرار شده است
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مى آيت و يـادآوری مـردم و اّهللاٰ جوادی آملى سّر تكرار در قرآن را برای موعظـه داننـد

و بـه مناسـبت،قرآن حكـيم«: فرمايند مى و هـدايت اسـت  هـای مختلـف در هـر كتـاب نـور

مىىفرصتى، مطلب مهم اثر اندرزگويى،كند تا همراه تعليم را با يادكردهای گوناگون بيان

تكـرار محـض،بنـابراين.نيز داشته باشد؛ البته نكات اختصاصى برای هر مورد ملحوظ است

ج1389جوادی آملى،(» نخواهد بود ،20:466(.

و تعداد تكرار يكـى از نكـات مهـ م در شـيو² تكـرار پيـام زمان تكرار، نحو² تكرار

مىچرا1؛است دل كه اگر اين امر به درسـتى انجـام نگيـرد، و تنفـر توانـد سـبب زدگـى

. شود مخاطب

N4و ( N4� �7+ۀ (

مى ديگـر شـيوهاز پرسيدن سؤال از مخاطب سـاز توانـد زمينه های انتقـال پيـام اسـت كـه

و لذا پرسـيدن. هدايت گردد مى گاه خود سؤال، پاسخش را دربردارد توانـدِصـرف سـوال

و فـرد بـا چراكه مخاطِب آن سؤال، آگاهى؛ساز هدايت باشد زمينه های درونـى فـرد اسـت

بهمى،رجوع به درون خويش خداونـد در سـوره،عنـوان نمونـه تواند پاسخ سؤال را دريابد؛

مى مؤمنون از انسان ا آيا پنداشته«: پرسد ها و و عبـث آفريـديم ينكـه بـه ايد كه شما را بيهوده

از مقدمـه،كردن اما گاه سـؤال2»شويد؟ سوى ما بازگردانده نمى ای بـرای آگـاهى مخاطـب

و فراهم و پيگيری پاسخ حق است جهل او .كردن انگيزه برای يادگيری

بيـان: مطرح كرده استرا خداوند در مورد نحوه برخورد با سؤاالت مخاطبان نيز نكاتى

و هـدايت مخاطـب بـه سـمت مطلـوب جزئى يـا بـى مسائل مهم در برخورد با سؤاالت  ربط

، برخورد هوشمندانه با سواالت مغرضانه از طريق خودداری از پاسـخ،)217و 189: بقرهسوره(

و پاسخ كوتاه آن دادن .)234-232: 1377قرائتى،( مانند

تكشن های روان تجربه.1 و مكاننها در شرايط گوناگون زما رار پياماسى ثابت كرده است كه و ها هـای مختلـف
و آن را در ذهن مخاطبان تثبيـت  ، امـروزه چنـين تكنيكـى در كنـدمىدر اشكال متفاوت، تأثير مضاعف دارد

و و در كـارآيى ... انواع تبليغات تجاری، فرهنگى، سياسى، جنگ روانـى آن جـای جـای خـود را بـاز كـرده
.گونه ترديدی نيست هيچ

.115:مومنون.2
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ی".E م �7+ۀ
E در �U *یو ر�  G+ی�

و ادب بـهههای مهم در انتقال پيام، كناي يكى از شيوه و رعايت حيـا در تبليـغ ويژه گويى

ـ در برابر تبليغ چهره ـ اسـتبه جمعى هـای خـاص بيـان قـرآن از ويژگـى،ايـن شـيوه. چهره

و مستهجن استفاده نمى کریم قرآن. است كند، بلكه برای بيان معـانى مسـتهجن، از الفاظ قبيح

مى الفاظ كنايى را به خداونـد بـرای:عنـوان مثـالد؛ بـهبرد تا ادب محـاوره رعايـت شـو كار

به» رفث«يا» مّس«كلمات كنايى مانند روابط زناشويى  مى را )1385:221جـوادی آملـى،( برد كار

و به صورت غيرمستقيم او را به رعايت نقش مؤثر در هدايت،اين شيوه گری مخاطب داشته

و حيای بجا دعوت مى .كند ادب

ن �7+ه>ZC  � ه�  +ا�3" 

از شيوه،ى بر ادبيات قرآنىمبتن های انتقال پيام در مواجهه بـا مخاطبـاِن مخـالف، متمـايز

و واجد ويژگى به. های خاصى است مخاطبان عام ـ معنای افرادی كه به بخشـى مؤمنان كافر

و منافقـان ذيـل مخالفـان از آموزه ، اهل كتاب، كفار ـ و با بخشى مخالف های دين معتقدند

. قابل طرح است

��ّZ +ل	�7+ه  

و هم حرف خوب بزنيد« يعنى؛»قول لين« : 1378جـوادی آملـى،(» هم خوب حرف بزنيد

و رهنمون،واژه قول در اين شيوه،در واقع.)272 در دربردارنده كننده مبلغ بـه محتـوای پيـام

.كنار نحو² ارائه پيام است

و هارون در امر مى7خداوند در سوره طه به حضرت موسى مواجهه با فرعون كند كه

َأْو يخْشـى«:داشته باشند»قول ليّن« لََعلُه يتَـَذكُر لَيناً قَْوًال لَُه در؛)44: طـه(»فَقُوال امـر بـه نرمـى

و رفتــار بــا مخالفـان، نفى بــا عامـه مخاطبــان نيســت، بلكــه داشــتن»قــول لـيّن«كننــده سـخن

او نشان مىدهنده شيوه برخورد اختصاصى بـا كـافران در مرحلـه توانـدل دعـوت اسـت كـه

به برایعاملى  و . مثابۀ اتمام حجت باشد جذب حداكثری

ومى» يخشى«و» يتذكر«آوردن دو واژه عالوههب توانـد بيـانگر آن باشـد كـه سـخن نـرم

و ايمـان تواند زمينه ماليم با مخاطب كافر مى و يـا ممكـن ساز تحول درونى آوردن او باشـد
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كننـده تداعى،»لعـّل«آوردن تعبيـر.سرتسليم فـرود آورد،ت الهىفرد از ترس مجازا،است

و مبـارزه را  و نه از خدا بترسد، بلكه راه مخالفت احتمال سومى است كه فرد نه متذكر شود

بهبى»قول لين«صورت نيز پيش گيرد كه در اين و مثابه اتمام حجت اسـت فايده نخواهد بود

ج 1374مكارم شيرازی،( و موهـوم نيسـت، معنایبه»قول لين«، لذا)13:208، سست يـا موهـون

و ظريف سخن معنایبهبلكه  .گفتن است محكم

�Z�2�4رد ا+��� �7+ه 

. های مؤثر انتقـال پيـام در مواجهـه بـا مخالفـان اسـت استدالل، برهان يا احتجاج از شيوه

و قياســى،برهــان  كــه هــدفش شــناخت اســت يكــى از صــناعات خمــس در منطــق اســت

، منطبـق بـر طريـق منطقـى برهـان1های دعـوت يكى از راه مثابۀبه» حكمت«. هاست واقعيت

بايستى تالش كند تـا بـا،مبلغ در شيو² استداللى.)97-95: الف 1390نيا، هدايت(شود دانسته مى

ايـن. زمينۀ آشكارگى حق را برای مخاطـب خـويش فـراهم كنـد،تكيه بر استدالالت عقلى

توان آن را خاص مخالفان دانست لـذا مخاطبان مخالف آمده است اما نمىشيوه گرچه ذيل 

اين روش در مواجهه با مخالفان از تأثير نفوذ بيشتری برخوردار اسـت، ولـى؛توان گفت مى

به برای همگان مى كه از مراتب ادراكى بـاالتری اين شيوه برای آنان،عالوه تواند مؤثر باشد؛

.اع بيشتری برخوردار استاز ميزان اقن،برخوردارند

"Zد �7+ه  ,

در فرض ای است كه در آن مبلغ با پايه قراردادن پيش شيوه،مجادله های مقبـوِل خصـم،

و منـاظره احتجاج با كسانى كه در برابـر اصـل ديـن سرسـختى نشـان مى دهنـد بـه اسـتدالل

ج1388جوادی آملى،(پردازد مى ای اسـتداللى اسـت، شيوهمجادله نيز نوعى،در واقع.)1،45،

،هاسـت قياسى است كه هدفش شناخت واقعيت،آن است كه برهان،اما تفاوت آن با برهان

همـواره دو طـرف،در مجادلـه. هاسـت زدن عقيده بر هـم،قياسى است كه هدفش،اما جدل

و ديگـری پاسـخ وجود دارد كه يكى سؤال های كننده بـا پرسـش سـؤال؛دهنده اسـت كننده
 

1.ِ َسب إِلِى بِالتِياْدُع َوَجاِدلُْهم َوالَْمْوعَِظِة الَْحَسنَِة بِالِْحكَْمِة َربَك .)125:نحل(َأْحَسُنىهِىِل
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مى گوناگون و كند طـرف مقابـل خـود را مجـاب بـه پـذيرش يـا رد عقيـده تالش ای كنـد

مى پاسخ .)97: الف1390نيا، هدايت(كوشد تا از عقيده خود دفاع كند دهنده نيز

و اهـل كتـاب اسـت؛ مخاطباِن شيوه مجادله مبتنى بر ادبيات قرآنـى، مخالفـان غيرمعانـد

مىآشك طوربهسوره عنكبوت46خداوند در آيه  و َو«: فرمايد ار از اهل كتاب سخن آورده

َأْحَسـن هِـَى بِـالتِى ِإال َأْهَل الْكتَاِب مِـنُْهم«و سـپس بـا آوردن»َال تَجِدلُواْ َظلَُمـواْ ِذيَن الـ ِإال«،

مى افرادی كه از بستر مجادله احسن سـوء و مغرضـانه عمـل مسـتثنىرا كننـد اسـتفاده كـرده

شـيوه،، شيوه مـورد تأييـد مجادلـه بـرای مبلـغسان بدين.)16:205ج،1374،طباطبايى( كند مى

ــت ــن اس ــدال احس ــن. ج ــدال احس ــه،در ج ــر گون ــه دور از ه و ب ــه ــاظ مؤدبان ــتى الف بايس

و اهانت، لحن سخن دوستانه، محتواى آن مستدل، آهنگ صـدا خـالى درشت و طعنه خويى

و هتـك احتـرام  و هر گونـه خشـونت و جنجال و ابـرو از فرياد و چشـم و حركـات دسـت

ج 1374مكارم شيرازی،(مناسب باشند ،16:229(.

�c= ه�,H 7ا��,K 

و خشن از باب شيوه سخت و برخوردهای تند در پايان مرحله» آخر الدواء الكى«گيرانه

و شـيو² مواجهـه بـا مخالفـان در فرآينـد تبليـغ اسـت و آخـرين داروی درمـان . اصالح

يا داغكه چنان مرهمـى مثابـۀبهايـن شـيوه.احسانى در حق بيمار اسـت،عمل جراحى كردن

و رحمتـى در حـّق اوسـت  كـه چنان.)5:385ج،1389جـوادی آملـى،(برای درد فرد يا جامعـه

بهخداوند  و سخت صراحت متعال و منافقـان رسول گرامى اسالم را به جهاد گيری با كافران

اَايأ«: خواند فرا مى بِى يهالن ْ َو ال َعلَـيهَجاهِِد الْكفاَر َو اغْلُـْظ بِـئَْسُمنَافِقِيَن َو َجَهـنُم َمـأَْوئُهْم َو ْم

.)73: توبه(»الَْمِصير

آن منظور از جهاد با كفار، جهاد همه و مخصوصاً جهاد مسـلحانه اسـت، امـا از جـا جانبه

و منافق كه پيامبر اسالم با منافقان جهاد مسلحانه نداشته محكـوم بـه،ان به حكم ظاهرشـاناند

و اشكال ديگر مبارزه غيـر تمام آثار اسالم هستند، منظور از جهاد با منافقان را مى توان انواع

ج 1374مكارم شـيرازی،(مذمت، توبيخ، تهديد، رسواساختن:از مبارزه مسلحانه مانند و)8:41،

و نقشه مقاومت در برابر كارشكنى دانسـت،اى كـه مصـلحت باشـدلههاى آنان به هر وسي ها

ج 1374طباطبايى،( ،9:457(.
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مى گيری از شيوه توجه به برخى اصول در بهره تواند بـازدهى فرآينـد هايى كه ذكر شد،

و با نگـاهى اسـتقرايى رعايـت  و مقاالت تبليغى تبليغ را افزايش دهد؛ مبتنى بر بررسى كتب

.ترين اصول مذكور است از مهم»تدّرج«و»تنوع«،»تناسب«سه اصل 

&4.$ \jا 
و تبيـين آشكار كرد كه خداوند از شيوه،بررسى آيات قرآنى های گوناگون برای انتقال

و جـدال احسـن گرفتـه تـ وامعارف استفاده كرده است؛ از شيو² حكمـت، موعظـه مقايسـه

ها بيـانگر آن اسـت كـه انسـان،ها برای مبلـغ اين گوناگونى شيوه. گيرانه برخوردهای سخت

های متناسب با مرتبـه نيازمند شيوه،رغم فطرت مشترك به سبب مراتب مختلف ادراك على

سه تقسيم مخاطبان به گروه. ادراكى خويش هستند و مخالفـان:گانه های خانواده، عامه مردم

بايسـتى شـناخت،وهلـه نخسـت در راستای توجه به امر مذكور بود؛ لذا تمام تالش مبلغ در

و استفاده از شيو² متناسب با او باشد اين امر هر چند در عرصه عمـل بـا مشـكالتى. مخاطب

و بهرههروب و تجربه خود مبلغ ،منـدی از تجربـه سـاير مبلغـين رو خواهد بود اما دقت، تالش

.كننده باشد تواند كمك مى

 اj\ $.+ع
در گوناگونى شيوه از بهره مثابـۀبهكننده اصـل تنـوع تداعى،قرآنهای انتقال پيام گيـری

و مخاطب است مى. چند شيوه به اقتضای بحث تواند اصل تنوع با تركيب صحيح چند شيوه

افزايش جذابيت پيام باشد؛ ضمن اينكه مباحث اعتقادی به سبب عمقى كـه برایعاملى مهم 

.وع هستندهای متن گيری از شيوه نيازمند بهره،تفهيم برایدارند 

$َ \jجُر2َّ ا
مى،گاهى مبلغ در انتخاب شيوه و تنـوع را بـه خـوبى رعايـت كنـد، امـا بـه اصل تناسب

و يا غفلـت و بـدون مقدمـه،سبب تعجيل يا شوق در هدايت مخاطب سـعى در تبليـغ دفعـى

را. دارد كه اين امر يكى از آفات بزرگ در فرآيند تبليغ است ان تـومى تـدريج در فرآينـد تبليـغ
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در)مانند آيـات مـرتبط بـا تحـريم شـراب(تدريج در ارائه معارفو قوانين الهى:شامل ، تـدريج

آن دعوت رسولعمانند شرو(انـتخاب مـدعوين و گسـترش تـدريجى درو)اّهللاٰ از اقوام تـدريج

آنو عملىت دعو سه(كردن و جهـاد مانند سطوح .دانسـت) گانه دعـوت زبـانى، دعـوت سـلبى

بُعدتوجه به اي .افزايش دهد های انتقال پيام را در حد زيادی تواند بازدهى شيوهمى،ن سه

و شيوه:2جدول شماره و مخاطبان  های تبليغ فرآيند ارتباطى تبليغ

�.ه ! �ی��9 �I�%!ه�< ار �I�%!ار Sا���ه �,H r,�%! >ه� r,�%! ن�%I�c� 

Z5�+  E6ر��ی� ا 
 ر��ی� اE6  +3ع

lری�  E6ر��ی� ا 

�،iوا;�ی �#��  m[ �>3ا��
و دل ��	�N از زد0� (�<�

��) l)ر iدار. وا;�ی 

 وا;�یi <#3ه �*	���(�

اده
3)�N

�� �Uا��و �*�2 ا m$�
ز(�ن، دور. از ه���ا(� �� 

ا(��ن را از ی�د �Nا دور 
�� �++�.

ر��ی� ]3ق ه���، ر�	�ر <�ی�	�: ��د
و �Cر�0ا<� Gی�O  3ه#> ،

و ��ز(�ان، �0. ��ا \را�7: زن ��. ه�
��  �i#O در ��ا�� ه�

�� ه�

�� �Uا��و �*�2 ا m$�
��ز(�ان، ذN#�ه ا��اU� ��ل، 

   �� �#O�Cو(� ��ز(�ان

و ]��N n(3اده از \ 7 <#3ه  3ا ��ار
دوزخ، اه	��م �� ا��  ��#�، ر��ی� 

���E ��د.� 

 ��ز(�ان

��م  3
� Mزم �� ��	��ن ��
�;3K$� Z25 �K#� ه�.  2

�	��ن (#O� �� \(�ن، 6�� ار]�م� 

و  �#$2.�3�٢>�.١ ��ض �p;�8.٣ا(aار
W..1ا;��53ز.�Y� �30ی�.���٧�ی.

و "�5!.٨ �Oار ��م 30ی� �+�ی�.٩"�75
�ن

2U
�8

�

1.i#; 3ل� 
2.�;M�	53رد اN�� 

 ��Fد;�.3
 0#�ا(� <#3ه 4.�85

�ن
�;�8

�



و الگوی مطلوب مبلغ  195 تبليغ

 ه�< !%�,�0t .�4 :7\�� rرم

ا و حوزه ينكه چه عرصهسخن در باب يت برای پرداختن است تا حـدوهايى دارای اول ها

و مقتضای حال مخاطبان است امـا در نگـاه كلـى تأمـل. زيادی وابسته به شرايط محيط تبليغ

مى کریم قرآندر آيات  و موضـوعات تبليغـى از درجـه سـازد كـه حوزهو روايات آشكار هـا

و مى تق يكسانى برخوردار نيستند شدتوان و تأخر برای آنان قائل .دم

و ا�
ق م#Uا ��i\ ا��8د� M  "� $28م (�دا��� 

و تأمل در آيات قرآنى آشكار مى كنـد كـه حـوزه مسـائل اعتقـادی همـواره بـر احكـام

در سخن. اخالق تقدم دارد و اخـالق در صـورتى تأثيرگـذار خواهـد بـود گفتن باب احكام

اح كه فرد به مبنای اعتقادی و اخـالق از آن سرچشـمه گرفتـه، بـاور داشـته باشـد ای كه كام

.)50-49: الف1390نيا، هدايت(

� دی9�ان�و �+ی�و�2ان   $28م ��+اده

و خويشـاوندان تأكيـد دارد . آيات متعددی از قرآن بر شروع فعاليت تبليغـى از خـانواده

تـا دعـوت تبليغـى كنـد امـر مى9سوره شعراء به پيـامبر 214مثال خداوند در آيۀ عنوان به

و عشيره خـود آغـاز كننـد،  سـوره مباركـه59در آيـه عالوه بـهخود را از خويشاوندان

و رساندن پيام دين ديده  و بستگان بر ساير مومنين در امر تبليغ احزاب نيز تقدم خانواده

.شود مى

4ی�ی� ��و �+ا�ن   $28م �+�+ا�ن

و جوان نسب و ايـنى آمـادهبـلق،به سـايرينتنوجوان  موضـوع،تـر بـرای پـذيرش دارد

و مسـائل مـرتبط بـا آن را آشـكار ضرورت توجه بيشتر به تبليغ در اين عرصـه بـه طور كلـى

؛كـنم شما را به نيكى با جوانان سـفارش مـى«: فرمايد در اين باره مى9پيامبر. كند مى

و ارتكه خداوند، مرا بشـ ترى دارند، به راستى زمانى هاى رقيق چراكه آنان، دل دهنـده

هم هشداردهنده و پيران با من به مخالفـت برخاسـتند برانگيخت، جوانان با من » پيمان شدند

ج1344 قمى،( ،2:176(.
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و دربـاره7شان امام حسـن نيز به فرزند گرامى7اميرمؤمنان على آمـادگى نوجوانـان

مى جوانان برای هدايت در.مانند زمين كشت ناشـده اسـت،دل جوان«: فرمايد پذيری آنچـه

ِخـَرَدت سـرگرم،رو، پيش از آن كه دلت از اين. پذيرد آن افكنده شود، مى و سخت گردد

ه .)31البالغه، نامه نهج(»مت گماشتمشود، به تربيت تو

 گيری نتيجه

ُ ب های اخالقى مبلغ، عد ويژگىدر پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی مطلوب مبلغ، چهار

و عرصه شيوه،مخاطبان  نتـايج. های تبليغ مورد بررسى قـرار گرفـت های تبليغ متناسب با آن

و«:هفت ويژگى،های اخالقى تحقيق حاكى از آن است كه در بعد ويژگى يكسانى گفتـار

و زمينه زمان«،»كـردار و دردآشـنا مردمى«،»شناسـى شناسـى و قاطعيــت«،»بــودن ،»شـجاعت

و استقامت« در جزو مهم» انتقادپذيری«و» نفوذ كالم«،»صبر تـرين فضـايلى اسـت كـه مبلـغ

در بسـتر گانـه روش وصول به ايـن فضـايل هفت. ارتباط با ديگران بايستى به آن مجهز باشد

و مختل و خود و تقويت كننده ارتباط با خداوند های ارتباطى مرتبط با آن نيـز تبيـين كننده ها

.گرديد

ُ و سوم به سبب پيوستگى متقابل با يكديگر در يك بخش توضيح داده شـدب در. عد دوم

:تـوان بـه سـه دسـته كلـى از مخاطبـان شـاملمى،گفته شد مبتنى بر آيات قرانى،اين بخش

و مخالفان اشاره كرد های انتقال پيام متناسب با هر گـروه سپس شيوه. خانواده، مخاطبان عام

و تقويت كننــدهو مختل های شــيوه. های مــرتبط بــا آن مــورد بررســى قــرار گرفــت كننــده ها

و بزرگداشــت، تقوامــداری از شــيوه ــه، تكــريم ــه مخاطــب خــانواده؛ محترمان ــام ب  های انتقــال پي

ل شيوه و مجادله جزو شيوههای قول های انتقال پيـام بـه مخاطبـان مخـالفو ين، برخورد استداللى

و:هايى مانند شيوه يسـه، تكـرار، گـويى، مقا تبشير، فرض مخالف، الگوسازی، قصـهموعظه، انذار

و كنايه رعايـت اصـل. های انتقال پيام به مخاطبان عمومى ذكر شـد گويى از شيوه پرسشو پاسخ

و  شد های ارتباطى در اين بخش كننده تدرج نيز از تقويتتناسب، تنوع . عنوان

ّ ب تقدم پـرداختن بـه مسـائل اعتقـادی بـر های تبليغ نيز مسئله عد چهارم با عنوان عرصهدر

و اخالق و خويشـاوندان بـر ديگـران، احكام و جوانـان بـرو تقدم خانواده تقـدم نوجوانـان

.سايرين مطرح شد
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 كتابنامه

ظا.1 و پژوهش، فصلنامه»فردی در منابع اسالمى ارتباطات درون«،)1390(هر اكبری، هـای اسـالم
ش مدیریت$ .2، سال اول،

و محمودرضا نوشاد.2 ، سـال پـژوهش مجلـه،»تحليل محتـوای كيفـى«،)1390(ايمان، محمدتقى

ش .2سوم،

. انتشارات دنيای دانش:، تهراننه| الفصاحه،)1382(پاينده، ابوالقاسم.3

.انتشارات مسجد جمكران:، قمحدیث عنوان بصری،)1384(ى از راويان جمع.4

.انتشارات اسراء:قم،، چاپ دومهدایت در قرآن،)1385(عبداّهللاٰ،جوادی آملى.5

و جمال،)1378(ـــــــــــــــــــــــــ.6 .انتشارات اسراء:، قمزن در آینه جالل

جمتفسیر تسنی) 1388(ـــــــــــــــــــــــــ.7 .انتشارات اسراء:قم1،7،12،16،

ج تفسیر تسنیم،)1389(ـــــــــــــــــــــــــ.8 قم2،4،5،20، .انتشارات اسراء:،

بن.9 و تحقیــق مفــردات الفــاظ قــرآن،)1374(محمــد راغــب اصــفهانى، حســين :، تهــرانترجمــه

.مرتضوی

قم دباقر موسوى همدانىسيدمحم:، ترجمهالمیزان،)1374(طباطبايى، سيدمحمدحسين.10 دفتر:،

.انتشارات اسالمى

و آثار اجتماع$ آن،)1392(محمود عابدی،.11 .انتظار مهر:، مشهداخالق مبل~

على عارفى.12 و آداب تبليغ«،)1389(مسكونى، مجله»)2(منش روحانى ش میقات حق، ،72.

و سلوك«،)1381(عبدالهيان، محمد.13 شش قرآنرشد آموز،»عزم، نخستين ركن سير ،1.

مجله»روش الگويى در تربيت اسالمى«،)1382(مقدم، محمدرضا قائمى.14 ش معرفت، ،69.

و روايات در روش تبليـغ ديـن( تبلیغ در قرآن،)1377(قرائتى، محسن.15 :، تهـران)بررسى آيات

.هايى از قرآن مركز فرهنگى درس

.هايى از قرانز فرهنگى درسمرك:، تهرانتفسیر نور،)1383(ـــــــــــــــــــــــــ.16
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ج سفینه البحار،)ق1344(عباس شيخ قمى،.17 قم2، .داراالسوه:،

ری.18 و نشر دارالحديثالح;مه، منتخب میزان)1388(شهری، محمد محمدی .، چاپ

ری.19 و ديگران محمدی و حدیث،)1380(شهری، محمد و:، قمتبلیغ بر پایه قرآن سازمان چاپ

.نشر دارالحديث

ج مجموعه آثار،)1389(مرتضى مطهری،.20 . انتشارات صدرا:، تهران25و22،

ج مجموعه آثار،)1390(ـــــــــــــــــــــــــ.21 . انتشارات صدرا:، تهران17،

ج تفسیر نمونه،)1374(مكارم شيرازی، ناصر.22 . دارالكتب اسالميه:، تهران16و5،13،

بن:قم،2ج، در قرآناخالق،)1387(ـــــــــــــــــــــــــ.23 .7ابيطالب انتشارات امام على

قم)اربعين حديث( شرح چهل حـدیث،)1380(اّهللاٰ روح،موسوی خمينى.24 و نشر:، مؤسسه تنظيم

.4آثار امام خمينى

.انتشارات هجرت:، قممعراج السعاده،)1378(احمد،نراقى.25

ــدی.26 ــى، مه ــالم$،)1367(نراق ــالق اس ــم اخ ــاب جامع( عل ــده كت ــعاداتال گزي ــه)س :، ترجم

.الدين مجتبوی، انتشارات حكمت سيدجالل

.، كتابخانه ديجيتال اسراالتفاسیر، جام� االحادیث جام�افزارهای نرم.27

.ذوی القربى:، قمهای تبلیغ در قرآن شیوه،)الف1390(نيا، فرج اّهللاٰ هدايت.28

.ادانديشهپ:، قمهای تبلیغ در احادیث شیوه،)ب1390(ـــــــــــــــــــــــــ.29

بنيتم.30 سـيدمهدی:، مصـححدررال;لـمو غـررالح;م،)ق 1410(محمد مى آمدى، عبدالواحد

.نشر دارالكتاب االسالمى:رجائى، قم


