
نقش تبليغ سنتى در تحكيم
 سبك زندگى اسالمى

*اهللا مريجي شمس

 چكيده
ر است نيازهای حياتى خود را تامين كند كه زندگى گروهى را برگزيـده انسان هنگامى قاد

ای از زندگى، به حيات اجتمـاعى خـود ادامـه دهـد؛و در جامعه انسانى با اتخاذ سبك ويژه
اش را تحكيم بخشد كه ابتـدا سـبك زنـدگى تواند بنای اجتماعى البته جامعه نيز، زمانى مى

نه خود را بر مبنای رو، دغدغه اصلى عالمـان وحاكمـان از اين. ادينه نمايدفرهنگ متناسب،
و تثبيت آن در اجتماع انسانى است دو. جوامع، شناساندن فرهنگ برای اين منظور نيز غالبـاً

و فرهنگ شيوه جامعه و نهادينه پذيری كردن فرهنگ خـود انتخـاب پذيری را برای آموزش
و چون فرهنگدهكر ثرتر اسـت، حـاكِم جامعـه اسـالمى پذيری در تحقق اين هدف مـو اند

و يا عوامل موثر در فرهنگ و بر آن تاكيد بيشتری دارد پذيری را مهم عامل .تر دانسته
مى نوشتار پيش شدن نقش خانواده در جامعـه در حـال دهد كه با توجه به كمرنگ رو، نشان

ــوثر در جامعه كــه نقــش بى- گــذار ــر عوامــل اجتمــاعى م ــديل خــانواده در براب ــ ب ذيری پ
و تبيين گيری از آموزه تواند با بهره مبلّغ دينى مى- الشعاع قرار گرفته است تحت های اسالم

و در حقيقت ها، گام موثری در فرهنگو ترويج آن مبنای سـبك،پذيری مسلمانان برداشته
و تقويت بخشد نه. زندگى اسالمى را تحكيم و بنابراين، تنها نبايد از تبليغ سـنتى غافـل شـد

و رسانه فقط به روش های مدرن تكيه كرد، بلكه بايد به اين شيوه تبليغـى اهتمـام های جديد
و نهادينه و برای تقويت .كردن آن تالش كرد ورزيده

ها كليدواژه
.پذيری، خانواده، رسانه پذيری، فرهنگ سنتى، مبلّغ، جامعه تبليغ
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 مقدمه

استنها نـه بدون شـك ارتبـاط، و اسـى زنـدگى اجتمـاعى اسـت بلكـه يكـى از عناصـر مهـم

و زندگى گروهى است چه اينانسانبنای جامعه سنگ های اجتمـاعى كوچـك كه در نظامى

و مانندو بزرگ  ، ارتباط در انتقال المللى بينخانواده، اجتماعات روستايى، شهری، كشوری

وها نگرش،ها مهارتوها دانش ابه. نقش كليدی داردها ارزشو باورها ارتباط ساسى،طور

و سياسـى اسـت  بـه همـين.)10: 1377اميرتيمـوری،(يكى از ابزارهای اصلى تغييرات اجتماعى

و بـا توجـه بـه وگو گفتكانون سبب، و ارتباطات قرار گرفته ی انديشمندان علوم اجتماعى

كه.هايى هستيموگو گفتكه عصر ارتباطات است، كماكان شاهد چنين اين عبارت ارتباط،

ا آن«:زاست دربرگيرنـده پيـام كـه فرايند انتقال پيام از سوی فرستنده برای گيرنـده، مشـروط بـر

.انواعى دارد)57: 1380راد، حسينيان(»مشابهت معنى با معنى موردنظر فرستنده پيام ايجاد شود

و بيشتر از دو نفر شكل شودمىاغلب تصور ، امـا گيـردمىكه ارتباطات فقط بين دو نفر

و گرو واقعيت و با افراد ، گيـردمىی مختلـف شـكلهاهامر چنين نيست، ارتباطات مختلف

و گاه با تعداد كثيـری از افـراد انسان، زمانى با كنيممىگاهى ما با خود ارتباط برقرار ى ديگر

را.)11: 1373فرهنگى،( بر حسب معيارهای مختلف به انـواع توانمىاصوالً فرايندهای ارتباط

و تواندمىی مورد استفادههاهمثًال ارتباط از لحاظ رسان.دتقسيم نمو بـه دو صـورت كالمـى

در. غيركالمى باشد در قالـب رمزهـای هـا پيامنآارتباط كالمـى، نـوعى ارتبـاط اسـت كـه

و چه به شكل نوشتاری منتقل صورتبهكالمى چه  در ارتبـاط غيركالمـى،.شودمىشفاهى

و رمزهای غيركالمى نظير طراحى، .گيردمىمورد استفاده قرار ... نقاشى، عكس، فيلم

فــردی يــا ارتبــاط درون:ارتبــاط بــر حســب تعــداد افــراد درگيــر نيــز انــواعى دارد مثــل

و چهره بـه فردی يـا ارتبـاط چهره ارتباط ميـان؛ شخصى كه فرد با خود در ارتباط است درون

شم ارتباط جمعى كه در آن افراد زيادی كه به د مثـلنمشاركت دار،ارش نيستندآسانى قابل

.)13: 1377اميرتيموری،(سخنرانى در مجالس

و تأثيرگذار در پيچيدگى زندگى گروهى عصـر حاضـر، تنـوع بى ترديد، از عوامل مهم

و وسايل پيچيـده ارتبـاط و وجود ابزار و شـيوه جمعـى از يـك در ارتباطات های متنـوع سـو

موجـب گرديـد تـا برخـى از مبلّغـان،و اين حقيقـتباشد برقراری ارتباط از سوی ديگر مى

هایو گمـان كننـد كـه بـا وجـود پيچيـدگى كردهدينى در تأثير تبليغ به روش سنتى ترديد 
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و بايــد در آن پديدآمــده در عصــر ارتباطــات، تبليــغ ســنتى جايگــاه خــود را از دســت داده

ودهدر اوايــل پيــروزی انقــالب اســالمى، عــ دليــلبــه همــين.تغييراتــى داد ای از روحــانيون

كـه در ميـان عـرف- سخنرانان مذهبى، برخالف شيوه گذشـته، بـه جـای نشسـتن بـر منبـر

ــامبر اســت،مســلمانان ــر پي ــه منب و هماننــد- معــروف ب ــه ــرار گرفت در جايگــاه ســخنرانى ق

مى سخنرانى و سياسـى، بـه وعـظ پرداختنـد تـا جـايى كـه امـام های رسمى در مجامع علمى

و با پيا4خمينى مى حكيمانه روحانيون را ملزم بـه سـخنرانى بـه همـان روش سـنتى نمـوده

و حتى از روضه پايان وعـظ نيـز،چون گذشتههموعاظ تأكيد داشتند تا بر منبر وعظ نشسته

و رهبر معظم انقالب نيز در جمع روحانيون مبلّغ بر روضه تأكيد داشتند .غافل نباشند

و تبيين و موعظـه شـفاهى نيسـت،ها ارزش مبلّغ بايد بداند كه تبليغ منحصر در سخنرانى

و تصويری به تبيين ارزش تواند از طريق رسانه بلكه مبلّغ مى ها بپردازد های نوشتاری، صوتى

،علمـا:ينمعصـوم،»العلـم بالكتـابوا قيـد«ناممكن نيست بلكه بـا اشـاره تنهانهو اين امر

و تبيين د كنندگان ارزش مبلّغان و هرگاه امكـان يرباز به انتقال ارزشهای دينى از ها پرداخته

و تصويری مهيـا بـود از آن نيـز اسـتفاده مـى گيری از رسانه بهره در. دنـدكر های صوتى امـا

و ارتباط چهره،حال عين چهره بـا آنـان، بـابه نبايد ترديد داشت كه حضور در ميان مخاطبان

و به اعتقاد علمـای ارتباطآسا، كارايى خود را از دست های غول وجود رسانه شناسـى، نداده

و تبليغ سنتى با توجه به ويژگى كامل جايگـاه تنها نـه اش، های ياد شده ترين نوع ارتباط است

و فزونـى مخاطبـان های موجود بـه خود را از دست نداده بلكه رسانه ، آنهـا رغم گسـتردگى

آن راكهچ؛توان مقابله با آن را ندارند و تأثير كـه تـأثير در حالى؛زودگـذر اسـتها سطحى

و حضــور در ميــان مــردم بســيار عميــق ســخنرانى و مانــدگارتر اســت ها و.تر حضــور ديــن

های انجام شده، خود شـاهد های فراوان دينى در ميان مجامع انسانى با همه كارشكنى آموزه

.است ادعا اين روشنى بر

بح،رو نكته شايان ذكر اين است كه نوشتار پيش اصل سبك زنـدگى دربارهث درصدد

و مولفـه كـردهنيست تا الزم باشد از آن تعريفـى ارائـه  هـايش را بـر شـمارد بلكـهو اصـول

و آن اين كه سبك زندگى بـرای تـرويج- هر نوع كه باشـد- درصدد مبحثى پيشينى است

و مولفه و كـارگزارانى دارد كـه بتواننـد اصول و عوامـل  بـرایهايش نياز به شـيوهای مـوثر

و پايه و تبيين بنيان تالش نگارنده در اين تحقيق آن است. كنندهای نظری آن تالش ترويج



 1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال 54

و تبليــغ ســنتى را در فرهنــگ و بــا بهره تــا نقــش مبلـّـغ از پــذيری بــه تصــوير كشــيده گيــری

و مشاهدات عملى خود در نزديك به سه دهه تبليغ سنتى دين، نشـان دهـد آموزه های علمى

ب و روشا كه يك مبلغ دينى مىرويكرد و ويژگى منـدی توانـد بـا تـوان تبليغ سـنتى هـای ها

و تحكـيم ســبك،كردن مخـاطبين خـود در واقــع پــذير خـود از طريـق فرهنـگ راه تقويـت

.زندگى اسالمى را هموار سازد

و فرهنگ اما پيش از آن الزم است، ابتدا بحث كوتاهى دربـاره جامعه و پـذيری پـذيری

و جايگ و اهميت فرهنگتفاوت آن دو و اه و اسـالمى داشـته پذيری در اسالم زندگى دينى

و مبلّغـان دينـى بـا تبليـغ سـنتى خـود مى تواننـد جامعـهو سپس نشان دهيم كه چگونه مبلّـغ

.پذيرنمودن اعضايش كمك كنند فرهنگدر اسالمى را 

 پذيری جامعه.1

و هيچ و زندگى جمعـىگ انسان موجودی است كه لزوماً در جامعه پرورش يافته اه از جامعه

از كودكانى كه از آغاز تولد، از حمايت اعضای جامعه بهـره. گيرد فاصله نمى ور نشـوند يـا

آن بين مى و ماننـد و روند يا در مواردی استثنايى، به وسيله حيوانات ديگر پرورده هـا گشـته

مى» جنى« مانند.زندگى حيوانى دارند و كه همانند حيوانات راه مىرفت ز،نگيـد(خورد غذا

و؛)32: 1376 مىای گوشهدر البته آن دسته از افرادی كه از جامعه گريزانند گيرنـد، بـا انـزوا

زمـانى ميـان اعضـای بلكـهگاه كامًال از جامعه جـدا نيسـتند زيرا هيچ؛افراد مذكور متفاوتند

و مواريث اجتماعى را به و الزامـاً از صـورت خـاطره بـه همـراه دار جامعه زندگى كردند نـد

.نگرند دريچه فرهنگ جامعه پيشيِن خود جهان را مى

از. تر اسـت پرواضح است كه دوره رشد انسان نسبت به جانوران ديگـر، بسـيار طـوالنى

مى اين و پـرورش رو، نوزاد انسانى دير زمانى به ديگران تكيه و به مدد آنان زنده مانـده كند

و جامعه،]مـاعىاجت[انسان در ميان شبكه. يابد مى و روابـط جامعـه را بـه خـود گرفتـه پـذير

و نيمآگ(گردد فرهيخته مى و حياتى) 223: 1380كوف، برن زيرا جامعه؛استو اين امری مهم

اگـر. تواند به حيات خود ادامه دهد كه اعضايش با يكديگر همكـاری كننـد در صورتى مى

ك بىهر فرد، به دلخواه خود رفتار كند، بديهى است و مناقشات بسـياریه نظمى، برخوردها

و در نتيجه اززنـدگى جمعـى متالشـى خواهـد شـد،به وجود خواهد آمد سـت كـهرو اين؛
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مى دانشمندان علوم اجتماعى، جامعه .)126: 1372كوئن،(دانند پذيری را بسيار با اهميت

1پذيری جامعهتعريف

د های زندگى فرايندی است كه به انسان، راه مىكردن به تعبير ديگـر،؛آموزدر جامعه را

را،پذيری جامعه و جريانى است كه فرد مى تنهافرايند .كنـد با هنجارهای اجتماعى سـازگار

مى جريان جامعه و الزامات گروهـى: رود پذيری به دو صورت پيش و هنجارها گاهى گروه

مى پـذير عمـداً بـه جامعه خو كردن فـرد و گــاهى زنـدگى گروهـى را دبـهپـردازد خـود فــرد

مى جامعه هــای اجتمــاعى، آدابم اجتمــاعى، ميثاقورســ.)1386:156مريجــى،(گردانــد پــذير

ــيوه ــاعى، ش ــعائر اجتم ــاعى، ش ــومى، اجتم ــای های ق ــه هنجاره ــاعى از جمل ــررات اجتم مق

.های بزرگ يا جوامع هستند گروه

2یپذير فرهنگ.2

ف طور عميقبهفرايندی است كه فرد را مىو از جهات . كنـد راوان با فرهنگ جامعـه هماننـد

كه برخالف جامعه مى فقـطپذيری پـذيری البتـه اگـر جريـان جامعه؛كـرد فـرا را هماهنـگ

و دوام آورد، افـراد جامعـه از مشـابهتطور عميق به های فـراوان برخـوردار صـورت گيـرد

جامعـه خـود رفته در زندگى مشترك اعضای جديد جامعه در اين جريان، رفته.خواهند شد

مى سهيم مى و رسم آن را و زمينه فرهنگ شوند، راه آن آموزند مى پذيری در گـردد ها مهيـا

و نيمآگ( و ارزشو چنين افـرادی را مى) 171: 1380كوف، برن هـای حـاكم تـوان بـا فرهنـگ

.دكرهمانند 

یپذير فرهنگو پذيری جامعهتفاوت.3

و ارزش،پذيری در جامعه مىهـ فـرد بـا فرهنـگ گـردد امـا در فراينـد ای حـاكم هماهنـگ

مى پذيری با ارزش فرهنگ ، فـردپـذيری در فرهنگ،به تعبير ديگر؛گردد های حاكم همانند

و ارزش و هنجارهای حاكم در جامعه كه در جامعه عالوه بر يادگيری فرهنگ هم ها پذيری
 
1. Socialization 
2. Accutration 
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مى صــورت مى ــدا ــه فرهنــگ حــاكم پي ــى ب ــزام عمل و الت ــاد ــرد، اعتق ــد گي ــان. كن در جري

و از باب،پذيری جامعه » رنـگ جماعـت شـوهم،خواهى نشوی رسوا«شخص التزامى ندارد

و هنجارهــای موجــود در ميــان آنــان هماهنــگ مى در خــود را بــا جمــع در حالى كنــد، كــه

و نبود جمع تفاوتى نـدارد،پذيری فرهنگ چـون فـرد عميقـاً بـه آن اعتقـاد پيـدا كـرده؛بود

پـذير شـده اسـت، اگـر در سـاعت دوازده موتورسواری را كـه فرهنگ در نظر بگيرد.است

و با چراغ قرمز مواجه شود مى،شب به چهارراهى برسد كنـد تـا چـراغ راهنمـا سـبز توقـف

و  در سـاعت دوازده ظهـر بـا شخص ديگری كه گردد، ولو هيچ اتومبيلى در چهارراه نباشد

و هرچنـد؛يـا دوربـين مداربسـته نباشـد چراغ راهنمايى برخورد كنـد، امـا پلـيس راهنمـايى

سـّرش ايـن اسـت؛ها خواهد گذشت وی از ميان اتومبيل،ها، در حال حركت باشند اتومبيل

و تخلـف از آن در معـرض كه اولى اعتقاد پيدا كرد كه چراغ قرمز بـه معنـای هشـدار اسـت

و بايد آن را رعايت كرد اما در مورد دوم خود را بـا چشـم تنها،فرد،خطر قرارگرفتن است

و در صورت نبود آن مى،قانون هماهنگ كرده است در از قانون سرپيچى كند ولو خـود را

پـذيری پـذيری بسـيار مفيـدتر از جامعه پر واضح اسـت كـه فرهنگ. معرض خطر قرار دهد

:است زيرا

و اسـتحكام بيشـتری وجـود دارد در فرهنگ:اوالً و بـه آسـانى از ميـان پذيری اسـتمرار

و التزام است اما جامعه؛رود نمى چون اگر اسـتمرار؛امری متزلزل است،پذيری چون اعتقاد

كم پيدا نكند به مى تدريج و از ميان .رود رنگ شده

و؛نياز به وجود كنترل رسـمى نيسـت،پذيری در فرهنگ: ثانياً يعنـى نيـاز بـه پلـيس

يعنـى نيـروی؛ر چشم قانوننياز به حضو،پذيری اما در جامعه.و امثال آن نيست دادگاه

و دادگاه از  و در صورت عـدم حضـور آن جامعـه بـا ناحيه انتظامى كنترل رسمى است

دقيقـه25در گزارشى آمده است كه چند سال پيش از اين، به مدت. خطر مواجه است

و هـزاران دالر خسـارت مـالى بـر مؤسسـ اتبرق در نيويورك قطع شـد، چنـدين قتـل

و دولتى وارد و هيچ.شدخصوصى و ضـبط جـرم چون چشم قانون بسته شد گونه ثبـت

امنيـت اجتمـاعى بيشـتری،پـذيری در فرهنگ،بنابراين.)1381جى بنت،(گرفت نمى صورت

.خواهد بود
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ی در اسالمپذير فرهنگاهميت.4

و راز بـوده اسـت بى و تكامل اين موجود پر رمـز ترديد، يكى از اهداف خلقت انسان، رشد

و راهنمـايى سـرمدی مطلـوب،آدم برای رسيدن به مقصـد اما بنى از.داردنيـاز بـه آمـوزش

در كـردهشدن هدف مذكور در ميان امم مبعوث رو، خالق مهربان انبياء را برای محقق اين و

َو يـَز«:قرآن فرموده است َعلَـيِهْم آياتِـِه مِـنُْهْم يتْلُـوا َرُسوالً ييَن فِى اْألُم بََعَث َوُهَو الِذی كيِهْم

ُمبِينٍ  َضالٍل لَفِى قَبُْل مِْن ِإْن كانُوا َو َو الِْحكَمه های وحيـانى ارزش.)2: جمعه(» يَعلُمُهُم الْكتاَب

آنو فرهنگ دينى مواد درسى و را ای بود كه پيامبران از جانب خدا بر بشر عرضه داشته هـا

ش در اين. تحت تعليم خود قرار دادند و فرهنگ يوه جامعهكه كدام يك از دو پذيری پذيری

پـس از هجـرت9اند، بايد گفت كه پيامبر گرامى اسالم را در آموزش خود به كار گرفته

و تشكيل حكومت اسالمى پـذيری را بيشـتر اند اما جامعه از هر دو شيوه بهره گرفته،به مدينه

و مسيحى در دستور كار حكـومتى قـرار دا معنـا كـه بـه ايـن؛نـدددر برابر اقوامى چون يهود

مى اگرچه آن و و كارشناسـى ها مجبور به پذيرش دين اسالم نبودند توانستند بدون دشـمنى

به دين خود وفادار باشند اما در جامعه اسالمى موظف به رعايت هنجارهـای حـاكم بودنـد، 

را،مثًال حق نداشتند مثل گذشته در شهر با رفتار ناهنجار خـود حركـت كننـد بايـد حجـاب

مىرع آن ايت و و كردند اما در مورد مسلمانان دسته از افرادی كه به دين اسالم روی آورده

پـذير هـا را فرهنگ سعى داشت تـا آن9رسول گرامى اسالم،اند های آن را پذيرفته آموزه

يعنى بـه صـرف گفـتن؛آنها تأكيد فراوان بر ايمان آنان داشت نه اسالم،به تعبير دينى؛كند

اال( كه شهادت به رسالت رسول اّهللاٰ اكتفا نمىو)اّهللاٰال اله و آن گروه از اعرابى نزد رسـول كرد

و اظهار داشتند كه ما ايمان آورديماّهللاٰ  قالَـِت اْألَْعـراُب«كـه خطاب از جانب خدا رسيد،آمدند

ا يْدُخِل اْإلِيماُن  لَم َو َأْسلَْمنا قُولُوا َو لكْن تُْؤمِنُوا لَْم قُْل قُلُوبِكمْ آَمنا .)14: حجرات(»فِى

و آموزه پذيری مـورد تأكيـد شيوه فرهنگ،های دينى حقيقت اين است كه در نگاه دين

و اوليای دين در فرايند تربيتى خـود تـالش داشـتند كـه اعضـای سبب،به همين.است انبياء

و اهل ايمان نموده تا عـالوه بـر هموار جامعه دينى را فرهنگ ادت فـردی شـدن راه سـع پذير

و فرهنگ. افراد، امنيت اجتماعى نيز تأمين گردد نيـاز بـه،شـدن پذير چون در صورت ايمان

و دادگاه نيست و حضور پليس و ديـن چه اين؛كنترل رسمى كه اگر شخص ايمان بـه خـدا

و در محضر معبـود خطـا نمى َألـْم«آيـه شـريفه.كنـد پيدا كند، خود را در محضر خدا ديده
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يَریيَعلْم بَأن َ و بـا توجـه بـه آيـ را پـيش)14: علق(» اّهللاٰ فِـى«هروی خـود داشـته تُبْـُدوا مـا ِإْن

ُ ــِه اّهللاٰ ِ ب ــبْكْم ــوُه يحاِس تُخْفُ َأْو ــكْم ــره(»َأنْفُِس و رفتارهــای.)284: بق حتــى از تصــور ناهنجــاری

مى منطبق با ارزش غير و تالش ر؛كند فكر گناه هم نكند های دينى، منصرف شده  بـهسدچه

و نتيجه چنين بـاوریواقدام و امنيـت اجتمـاعى بـرای افـراد،ارتكاب آن بهداشـت روانـى

.جامعه خواهد بود

و.5  پذيری فرهنگمبلّغ

دو كردن ارزش هرچند جامعه، برای نهادينه و اعضـای خـود، و هنجارهای حاكم در افراد ها

ــيوه جامعه و فرهنگ ش ــذيری ــيش پ ــذيری را پ ف پ ــا ــه رهنگرو دارد، ام ــه ب ــا توج ــذيری ب پ

و ماندگارتر است اش، مناسب های شمارش شده ويژگى پذيری از منظر اسالم نيز فرهنگ. تر

و بـر ايـن باورنـد كـه اگـر خانواده و اوليای دين بر تحقق آن تأكيـد داشـته هـا مطلوب بوده

م رسالت ارزشى خود را به و خوبى اجرا كنند، جامعه شاهد فرزندانى خواهد بـود كـه عتقـد

و ملتزم به ارزش و هنجارهای حاكم بر جامعه بوده .اند پذير شده در حقيقت، فرهنگ ها

بخشـى های اجتمـاعى را در آگـاهى ها، گروه مدرسه، رسانه:مانندشناسان عواملى جامعه

مى افراد نسبت به ارزش و هنجارهای حاكم بر جامعه مؤثر دانند، اما حقيقت اين است كـه ها

و بــا توجــه بــه پــذير خــانواده اســت كــه توانــايى فرهنگايــن تنهــا  كردن فرزنــدان را داشــته

و جريان فرهنگ ويژگى پذيری باشد؛ های منحصر به فرد خود، موفق به اجرای كامل فرايند

و فرهنـگ شهرنشـينى، نقـش ايـن عامـل بى را هرچند در عصر حاضر، زندگى مدرن بـديل

و به مراكز ديگری مثل مد ای كـه بـه تعبيـر مدرسـه؛اسـت كردهرسه منتقل كمرنگ نموده

شـده بـه انتقال هنجارهای پذيرفته برایصرفاً ابزاری است،دوركيم، در جامعه نوين امروزی

و الزام علمى ندارد و دغدغه اعتقاد و هنجارهـا زيرا همين كه افراد بـا ارزش؛نسل جديد هـا

.)175: 1386مريجى،(هماهنگ باشند، كافى است 

و بـه اينكه چرا در جامعه مدرن نقش خانواده در انتقال ارزش البته عبَـتَ ها كمرنـگ شـده

و تنهـا در زمينـه شناسان هم در آثارشان نامى از فرهنگ جامعه،آن پذيری بـه ميـان نيـاورده

مى شيوه جامعه شان كه بـر تفكـر امانيسـتى گردد به سبك زندگى گويند، برمى پذيری سخن

و همه واق از كـردهعيت را در ايـن عـالم خالصـه تكيه كرده و تنهـا همراهـى صـوری افـراد
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و آن هــم ارزش- هــای حــاكم بــر جامعــه ارزش را- ســليقه هــای اجتمــاعى مبتنــى بــر ذوق

د كه خانوادهنای باش پذيری دغدغه اعتقاد درونى ندارند تا به دنبال فرهنگو مطلوب دانسته

.عامل اساسى آن است

د و دگرگونىر جوامع دينى، علىاين در حالى است كه هـای پديدآمـده، رغم تغييـرات

و افــراد جامعــه تاكيــد دار همچنــان بــر فرهنگ در از ايــن.دنــپــذيری فرزنــدان رو، خــانواده

و مربى ارزش،حال د؛ در عيننهای دينى جايگاه ممتازی دار آموزه هـای عامل ديگری به نام مبلّغ

مىاش تخصصـىهای دينى وجود دارد كه با توجه به ويژگى خـانواده در فراينـد توانـد هماننـد،

و افراد را معتقد به ارزش فرهنگ آن پذيری افراد مؤثر بوده و ملتزم به انجام .نمايدها ها

و مسـتقيمى بـا جايى كه از يـك از آن سـو، بنيـان هـر سـبكى از زنـدگى، ارتبـاط وثيـق

سب ارزش و از ديگر سو، اين مىهای حاكم بر جامعه داشته تواند از تـداومك زندگى زمانى

را ارزش،و استواری الزم برخوردار باشد كه اعضای جامعه بـا اعتقـادی عميـق هـای حـاكم

و بر مبنای آن و اجتماعى خود را سامان دهند،درونى كرده ترديـد فرهنـگبى.رفتار فردی

از.كردپذيری مسير اين مهم را هموارتر خواهد  هـايى ويژگى اين بخـش از مباحـث برخـى

در سازد كه همانند خـانواده، حتـى در مـواردی تـوان كه مبلغ دينى را قادر مى منـدتر از آن،

مى فرهنگ كنيم تا روشن گردد كه مبلّغ دينى با روش سـنتى پذيری افراد موثر باشد را مرور

: تواند در فرايند تحكيم سبك زندگى اسالمى تاثيرگذار باشد خود چگونه مى

 بودنملعا.5ـ1

آن،وی.بـودن اسـت نخستين ويژگـى مبلّـغ، عامـل و تبيـين پـيش از كـه اقـدام بـه تبليـغ

آن های دينى نمايد، خود سال ارزش و التـزام عملـىانـس داشـ هـا ها بـا و پـس از اعتقـاد ، ته

و تبيين آن مىها درصدد آموزش والـدينى كـه قبـل از اجـرای؛ همانندآيد در ميان مردم بر

هـای دينـى شـدن ارزشهنكـه همانـا تربيـت فرزنـدان در جهـت نهادي- شـانىرسالت ارزش

و با عمل سال- باشد مى و التـزام ترغيـب،ها با آن مأنوس بوده فرزندان خود را به آمـوزش

مى.دنـكن بـازی نمى،به تعبير ديگر، نقـش؛كنند مى شـود كـه كـودك از ابتـدای نتيجـه آن

مىزندگى با مشاهده رفتار ارزشـى والـ و بـر آن معتقـد و. شـود دين بـا آن مـأنوس عالمـان

و كرسِى مروجان ارزش كننـد، بلكـه درصـدد نقـش بـازی نمى،وعظ های دينى نيز بر منابر
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و آموزش مى اخبار و وحيانى هستند مثًال؛ اگر از اهميت نمازهای واجـب ،گوينـد های دينى

سـخن،اگر از دعـای نيمـه شـبيا كنند خود در خواندن نمازهای مستحبى نيز كوتاهى نمى

مى خود پيش،گويند مى مؤلـف- معروف است كه مرحوم شيخ عباس قمـى.دهند تر انجام

و قبل از به چاپ:گفته است- مفاتيح الجنان و خانواده، بـه دعاهـا رساندن آن، چندبار خود

و   سـببىب بنـابراين. خانـه سـپردم به چـاپ سپسمناجاتى كه در مفاتيح هست، عمل كرديم

.انتشار را به خود اختصاص داده استنيست كه پس از قرآن، بيشترين

 اخالص در عمل.5ـ2

هـای ارزش در ميـانيعنى همـه دغدغـه مبلّـغ؛اخالص در عمل است،ويژگى دوم مبلّغ

و اعتقاد مردم نسبت به ارزشارتقای دينى،  اُجـرت انجـام فهم و ايـن عمـل را بـرای هاسـت

،شـان گونـه كـه والـدين نيـز در رفتـار ارزشى همان؛شغل نيست،قت تبليغدر حقي.دهد نمى

و آموزش زدی دريافت نمىُم و دريافـت پـول كنند دادن به فرزنـدان نيـز بـه خـاطر دسـتمزد

ّ اصلى.نيست و مادر متدين اين است كه فرزند متخل ق به اخالق الهى گشته ترين نگرانى پدر

ت و مى نها در اينو ملتزم به تكاليف دينى باشد را صورت آرامش پيدا كنـد كـه فرزنـد خـود

و مروجان احكام الهى. عامل به احكام دين ببيند هـا كردن ارزش ای جز نهادينه دغدغه،مبلّغ

و روح مخاطب ندارند و عمل چه اينكه؛در جان مزدی به آنـان،شان مردم در ازای اين كار

چ و يا اينكه در موارد بسياری و پرداخت كنند ای بـه لبتـه اگـر مـردم هديـهانين اتفاقى نيفتد

كند اما مهم آن است كه به هنگـام اجـرای نقـشف نمىنكااو از پذيرش آن است،مبلّغ دهند

و هــدفى جــز كمــال انســانى انســان نداشــته باشــد،تبليــغ در؛بــا اخــالص عمــل كنــد چــون

مى اين ا صورت و و التزام عملى مخاطبان باشد غيرقابل انكار ين حقيقتى تواند شاهد پذيرش

چـه؛كنـد وی نيز هرگز مطالبه نمى،ای ندهند هديه،است، به اين دليل كه اگر مردم به مبلّغ

و،بسيار مواردی كه مبلّغ و آبادانىدر هدايايى در اختيار مخاطبان داده هـا مشـاركت عمران

.ده از آن غافل نيستاستثنائاتى نيز وجود دارد كه نگارن،البته در هر امری؛نموده است

و كـارگزاران آن، بـر اسـاس رسـالت خـويش، اگـر اين در حالى است كه ساير عوامل

مى بتوانند افراد را نسبت به ارزش و هنجارهای حاكم آشنا كنند، پـذيری تواننـد در جامعه ها

آنو اجتماعى آنكه بيشترين چه اين؛ها نقش داشته باشند شدن كه انتظار بر اين گروه است
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و دستمزدی كه از و يـا متولياناساس توافق گيرنـد، ارائـه خـدماتمى... رسـانه يـا مدرسـه

و بخـش بـوده اسـت يـا نـه؟ بـه سياسـت اين ارائه خدمت، نتيجـهآيا، اكنون؛نمايند گذاران

!گردد ريزان برمى برنامه

تـدريس مشـغول بـه- ويژه در جامعه امروزی به- در نظر بگيريد استادی كه در مدرسه

از است، زمان مقرر به اتمام برسد، تعهدی برای ادامه كار ندارد، آموزش را رها مى كنـد تـا

و ذهاب جا نماند و يـا فراينـد خواه دانش! سرويس اياب آموز مباحـث را فهـم كـرده باشـد

و حل مسـائل معنـوی درحالى. ناقص مانده باشداو آموزش ،كه يك مربى دينى برای تفهيم

و محد وو شناسد وديت زمان را نمىزمان مـادامى كـه مخاطـب قـانع نگـردد، او را از فهـم

و تبيين ارزش بنابراين،. سازد شدن محروم نمى روشن و ها نمى نقشى جز ترويج، تبليغ شناسد

و شغل در نظر نگرفته است تا پيامدهای مادی آن را به و اش دامن عنوان حرفه گيـر او گـردد

و اداری آموزش ارزش تفاوت اساسى كارگزاران و مبلّغ دينى رسمى همين، در ها با والدين

آن نكته و مربـى دينـى بـه كـار خـود يعنـى،اندای ها حرفه است كه و مادر كردنهنـنهادي اما پدر

آن ها، نگاه حرفه ارزش و رفتار و اين يكى از عوامل نفوذ كالم و شغلى ندارند .هاست ای

بهاگر نى، ناگفته نماند كه در جوامع دي و تبليـغ و بـه تعبيـری آمـوزش ،صـورتى رسـمى

و شغل درآيد مى،حرفه و مروجان رسمى را به شـدت كـاهش و نفوذ مبلغان و قدرت دهـد

و كميـت- خاصای ها را تحت برنامهآن طوركلى، به  نـد،درآور- گراسـت كه غالباً دولتى

عملكـرد كـافى اسـت،قـتبـرای درك ايـن حقي.خطر آن بيش از فوايد احتمالى آن است

و برنامه» مصراالزهر«چونهممراكزی  دولت هستند را مـورد توجـه ريزی كه تحت اشراف

و ايـن حقيقتـى اسـت كـه حتـى كـردحوزه علميه شيعه مقايسه مانندقرار داده را با مركزی 

و معتقدنـد كـه موفقيـت حوزه دو علمای االزهر مصر نيز بر آن اذعان داشـته هـای شـيعه بـه

آن:عامل و استقالل مى تبليغ و حوزه،گـردد ها از دولت بـر هـای دو عـاملى كـه در االزهـر

.تسنن وجود ندارد علمى اهل

 فضای تبليغ سنتى دين.5ـ3

فضـای آموزشـى،از مسائلى كه دانشمندان علوم تربيتى در امر تربيت بر آن تأكيد دارند

و آموزش است اع.و تربيتى در فرايند تربيت اند فضای هايى كه توانسته خانواده،تقاد آنانبه
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و انتقـال ارزش و خـانواده ايجـاد كننـد، در امـر تربيـت و گرم در محيط خانه هـای صميمى

و دينى به فرزندان و همنواتری را به جامعه انسانى موفق،خانوادگى و فرزندان صالح تر بوده

كه.)1382مريجى،(هديه دادند  آغـوش گـرم،در ابتدای زندگى خـودآن دسته از كودكانى

و از آن برخوردار بودند، كمتر به ناهنجاری و محبت پدر را لمس كرده و مادر هـای فـردی

و ميمون ماننـدانسـانى حتى در ميان موجودات غير،اين حقيقت. اند شدهمبتال اجتماعى  ... هـا

سه،محققان؛نيز مشاهده شده است و در  جداگانـه قفس آهنـى سه نوزاد ميمون را برگزيده

و سـومى صـورتبهدومى،ها به همراه مادرش قرار دادند، با اين تفاوت كه يكى از آن تنهـا

، نتيجـه آزمـايش آن شـد كـه اولـى بسـيارش بـودبه همراه ميمونك پشـمى شـبيه مـادر،نيز

و بدون بهرهه به و سومى نسبتاً به هنجار اما آنكه در قفس تنها و گيـری از محبـت مـاد نجار ر

و در مقابل تحريك،، بسيار نابهنجاربود حتى مادر دروغين بسـيار مضـطرب نشـان،ها ترسو

هم. داد مى وو نوعان را نداشت قدرت برقراری ارتباط با توانسـت نمىلذا بسيار ناهمنوا بوده

.خود را با محيط اطراف، هماهنگ كند

را پـذيریی فراينـد فرهنگفضای تبليغى نيز خصوصيتى دارد كـه بـه مبلّـغ، تـوان اجـرا

م؛دهد مى در در مراسماتىويژه به- مذهبى جالسچون فضای معنوی حاكم بر كنامـاكـه

و معنوی نظير مساجد، حسينيه و مشاهد ائمه معصوم مقدس عـالوه- گردد برگزار مى:ها

و متدينان  مىبر معنويت، صميميت ميان مؤمنان هبـوجـود چنـين فضـايى،.كند را دوچندان

تامىكمك شايانى مبلّغ را ارزش كند و اشـتياق الزم كـربه خوبى تبيين،های الهى  بـرایده

و التزام به آن لـذت روحـى حاصـل از ايـن،از سـوی ديگـر. ها را در افراد ايجاد كند اعتقاد

و درونى كردهمحافل، خاطره خوشى در ذهن مخاطب ايجاد  كردنو او را نسبت به پذيرش

ن و فرايند فرهنگآن، مهياتر مى پذيری را آسان موده .نمايد تر

 مواد آموزش.5ـ4

یپـذير ديگر ويژگى مبلّغ كه وی را از ساير عوامل اجتماعى تأثيرگذار در فرايند جامعه

و زمينه موفقيـت او را در اجـرای فراينـد فرهنگ اسـت، كـردهپـذيری فـراهم متمايز ساخته

ت و سـبببه، شـدچنانچه پيش از ايـن گفتـه.بليغ آن استمعارفى است كه او درصدد تبيين

و ارزشآنكه  مى، های دينى معارف گيرند، دارای خصوصـيات از منبع غنى وحى سرچشمه
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يك؛ای هستند ويژه و از سـوی ديگـر از و،سو با فطرت انسـانى مطابقـت دارنـد همـه امـور

و ابـزار الزم ...و شئون مورد نياز انسانى اعم از امور شناختى، هيجانى، رفتاری را در برگرفته

مى برای و خوشـبختى را در اختيـار او قـرار ايـن اسـت كـه. دهـد رسيدن انسان بـه سـعادت

و ايـن امـر خـود زمينـه مناسـبى را بـرای مبلّـغ فـراهم انسان ها غالباً تمايل فطری به آن دارند

در. خـوبى اجـرا كنـدپـذيری را بـه آورد تـا وی بتوانـد بـه پشـتوانه آن، فراينـد فرهنگ مى

آنبه های الهى جامعيت ارزش،حقيقت البتـه شـرط الزم؛بخشـدمىمتمايزی ويژگى،مبلِّغ

و ارزش و آگاهى كافى نسبت به معارف . داشته باشدراها آن است كه خود مبلّغ اشراف

 بودن الوصول سهل.5ـ5

و مروجان ارزش و مبلّغ ى از آن برخوردارنـدهـای دينـ ويژگى ديگری كه عالمان دينى

آن در دسترس به بودن و و مـدرن،ايـن ويژگـى آسـانى ها بدون تكلف در زنـدگى ماشـينى

و مالقات با خويشاوندان را نيز تحت و بـدون امروزی كه حتى ديدار الشعاع خود قـرار داده

ن،اطالع قبلى و بازديد و روحانىمىبه ديد به پردازند، ديدار با عالم م ای كه بلّغ جامعه عنوان

و احساس مزاحمت، صورت مى و تبليغى حضور دارد، بدون تكلّف و افراد از هر قشر گيرد

و؛ای كه باشند طبقه و جاهل و غنى، عالم بهمى... فقير و توانند به راحتى با او مالقات نموده

نم در اين ميان،. وگو بپردازند گفت شـودىگاه حتى فرصت استراحت كافى نيز به مبلّغ داده

و اربـاب رجـوعو نه مبلّغ اظهار نارضايتى مى و نه مخاطـب . دارد احسـاس شـرمندگى،كند

هميشـه در دسـترس كـه شبيه والدين نسبت به فرزنـدان اسـت،مبلّغوجه نيز، از اين بنابراين

و به تعبيری سهل .الوصول هستند فرزندان بوده

 پذيری های مبلغ در فرايند فرهنگ بايسته.6

ّ مى های پنج با برخورداری از اين ويژگى گرچه،غمبل در گانـه، و مفيـدی توانـد عامـل مـؤثر

ازدرپذيری باشد، امـا بايـد فرايند فرهنگ نظـر داشـت كـه عـدم برخـورداری از هـر يـك

مى در فراينـد فرهنگتنها نـه های ياد شده به نوبه خود، ويژگى كنـد، پـذيری اخـتالل ايجـاد

و پذيری افراد نسبت به ارزشعه، فرايند جامبساچهبلكه  های دينى را نيز به مخـاطره انداختـه

آن روی سبب و ارزش گردانى مى ها از دين بى های دينى و اين خطری بـزرگ،ترديد گردد
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اززيرا اگر؛ناپذير استو جبران و آگـاهى يـا سـهل ها، به دليـل عـدم خانواده برخى انگاری

پذيری را به خوبى اجرا كنند، فرزندان يك فرصت ديگـری امثال آن، نتوانند فرايند فرهنگ

و آن بهره و آموزشى دينى خواهند داشت و حضور در محافل مذهبى گيری از عوامل دينى

و مربى ارزش نتواند نقش تبليغى خود را بـه خـوبى اجـرا،های الهى است اما اگر عالم دينى

و يا حتى در  های، افـراد را نسـبت بـه آموختـهدچـار انحـراف گـرددايفای اين نقـش، كند

و از ديـن گريـزان مى انكـار كـه قابـلو ايـن حقيقـت غير. كنـد خانوادگى نيز متزلزل نموده

دوئو، مسـاسـتو علمای دين يادآوری شـده:همواره توسط ائمه معصوم ليت مبلغـان را

و بنابراين چندان مى را،كند و نقـش حسـاس خـود در نظـر مبلغ بايد همواره جايگـاه ويـژه

به،داشته :ها در نظر داشته باشد عنوان بايسته موارد ذيل را

و هيچ آموزه مند در كسب توانخود را بايد.6ـ1 زالل گـاه از چشـمه های نـاب ديـن نمـوده

و اطالعات الزم  و همواره به مطالعه پرداخته .تبليغ را دارا باشد برایمعرفت دينى بازنمانده

ب از ابالغ ارزش.6ـ2 و همـواره ويژگـى ها و مكـان دريـغ نورزيـده ه مردم در هـر زمـان

و الوصول سهل بهبودن را حفظ نموده .پاگير زندگى صنعتى نباشدو التزامات دست وابسته

و.6ـ3 و گـرم داشـته باشـد همانند والدين نسبت به فرزندان، با مخاطبان رابطه صـميمى

ح گونه محيط تبليغى به و آنجـا را ای باشد كه افـراد اشـتياق ضـور در آن را از دسـت نـداده

و پناه .خود بداند محل آرامش

و درست ارزش دغدغه.6ـ4 را ای جز ابالغ كامل و همـواره خـود ها به مخاطبان نداشـته

و مبلّغ رساالت خود قـرار داری بداند كه خداوند حكيم وی را امانت امانت دار معارف الهى

و فرامــوش نكنــد كــه رّزاق  و توانــاداده اســت و هــيچ بنــده،دانــا ای را از نظــر دور نداشــته

ن همان و امكانات برخوردار نموده، او را نيز فراموش ده كـرگونه كه مخاطبانش را از دارايى

مىو از نعمت فراوانش بهره مى .داند دهد اما با ابزاری كه خود

و پيش از همه به ارزش،خود.6ـ5 و بيش و با رفتار كردار خود مخاطبـان ها التزام داشته

و التزام بـه ارزش و حـديث شـريف را به اعتقاد كونـوا دعـاه النـاس بغيـر«هـا ترغيـب كنـد

.)184ـ180: 1386مريجى،(را به منصه ظهور برساند» السنتهم

اجـرای درسـت نقـش مبلـغ را بـه تنها نـه،ترديد كوتاهى در هر يك از موارد يادشده بى

ر مخــاطره مى و ايــن ناكــامى در نقــشانــدازد، بلكــه او ،ا دچــار شكســت در نقــش نمــوده
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و پنهــان فراوانــى دارد كــه كمتــرين آن و،پيامــدهای آشــكار تزلــزل در جايگــاه روحانيــت

و بى .دينى در ميان مخاطبان خواهد بود پديداری نفاق

و اهميت فرهنگ،ها در جامعه كردن ارزش بهترين شيوه نهادينه،به هر حال پذيری است

،امـا امـروزه. شـودمى بيشـتر های دينى آموزهاتر در جوامع اسالمى با توجه به تأكيداين ام

- هـای سـكوالری بـر آن حـاكم اسـت ويژه جوامعى كه ارزش به- هدف در جوامع انسانى
چون دغدغه مجريان جامعـه، حفـظ آسـايش زنـدگى جمعـى؛كردن افراد است پذير جامعه

و به هر اندازه و افراد را بـا ارزش ای كه بتوانند است و هماهنـگ نمـوده هـای حـاكم همنـوا

ترس از مجازات قـانونى سبببه،اين همنوايى.كافى است،شاهد رفتارهای كجروانه نباشند

و دين را نيز؛پذيری دو عامل اساسى فرهنگ،به عالوه. مهم نيست،باشد يا نه يعنى خانواده

و فرهنگ شهرنشينى، كـاركرد خـود خانواده با پيدايش زندگى.از دست داده است صنعتى

 ِ ن و باورهـای دينـى نيـز بـا هجـوم و ماننـدهای بشـری نوپديـد حلـهرا از دست داده امانيسـم

و تربيـت دينـى متزلـزل گشـت رنگ سكوالريسم، كم و مجريـان از ايـن.شده رو، حاكمـان

آن،جوامع و نقش انتقال ارزشكرها عواملى را جايگزين ر ده و آمـوزش ا بـر عهـده ايـن ها

آن است كه مهم گذاردهعوامل و رسانه ترين .ها هستند ها مدرسه يا مراكز آموزش رسمى

چـون مدرسـههمهای رسـمى سـازمانبـه كودكـان، كردن در جوامع پيشرفته، اجتمـاعى

و اسـت كـه مسـئوليت انتقـال دانش مركزیمدرسه نخستين،در واقع.واگذار شده است هـا

و راهـى اسـت كـه كـودك از حـدود شـش شده معارف انباشته به كودك را به عهده دارد

رود بر اساس قواعـدی كـه انتظـار مـى،مدرسه. شدن به جامعه بايد بپيمايد سالگى برای وارد

مــدارس بــه نحــوی ســازمان يافتــه كــهو ســازمان يافتــه اســت،هــر فــرد از آن تبعيــت كنــد

در بندی شده درجه كـودك را بـه دوره يـا كـالس بـاالتر طور منطقـى سـال، بـهپايان هـرو

و پرورش رسمى در دنيای جديد به حدی اهميت يافتـه اسـت كـه.دشو هدايت مى آموزش

پى:تقريباً تنها راه دستيابى به بسياری از مشاغل مانند و قضـاوت، موفقيـت در پزشكى درپـى

آن يك دوره مشخص تحصيلى .است در

و تحت برنامه قرا شكى نيست كه رسمى بـا هـايى دارد امـا رگرفتن هر چيزی مزيتشدن

و اكراه در آن نهفته است؛پيامدهايى را نيز به همراه دارد اين وجود، ايـن.چون نوعى اجبار

،امر معنـوی چراكه؛اش بيشتر است پيامد منفى،اگر در امور معنوی دينى باشد،بودن رسمى
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و مقـررات مـدنى نيسـت و معيشـتى او نظير امور مـادی و بـاور درونـى، بـدون عتقـاد قبلـى

را در نظر بگيريد كالس. دهد كاركرد خود را از دست مى های تعليمـات دينـى در مـدارس

مىكه  بى غالبـاً بـى،گـردد در بدترين ساعات هفته برگزار و مى روح ،گـردد نشـاط برگـزار

دي آمـوزان از طريـق كالس رو، بعيد است كـه دانش از اينسبب آنكه به نـى، هـای تعليمـات

شكل اجبـاری،ها در مدارس متدين گردند؛ مبلغان نيز بايد توجه داشته باشند كه حضور آن

ــه ــاعات برنام و س ــرد ــه خــود نگي آن ب ــم اســت های ــم مه ــا ه ــوزان دانشچــرا. ه درس آم

و سخنرانى مذهبى ساعت دوازده زيست و غالبـاً بـين شناسى را ساعت اول داشته باشند ونـيم

مى مذهبى را در ساعت ورزش دانشدو نماز؟ گاهى مراسم  د كـه ايـننـكن آموزان برگـزار

مى؛تواند كاركرد منفى داشته باشد مى خواهنـد ساعتى كه بايد نشاط فيزيكى ايجـاد گـردد،

را،كـه نشـاط معنـوی غافـل از ايـن! نشاط معنوی ايجاد كننـد شـرايط روحـى خـاص خـود

ّ. طلبد مى بايد توانايى اجرای بانشاط نقـش تبليغـى،مدرسه بود،اش جامعه تبليغى،غىاگر مبل

و اّال  حتى ممكن است گرايش افراد را نسبت به ديـن؛ موفقيتى نخواهد داشترا داشته باشد

وی،كـه های دين كمرنگ كند، درحالىو ارزش و نقـش مخاطبـان اسـت كـهآنرسـالت

.پذير كند ها فرهنگ را نسبت به ارزش خود

 گيری نتيجه

بشهامروز و تكنولوژی با مسائل متعددی روبـرو گرديـدهجامعه  ری، در پى تغييرات صنعت
مى ترديد، عمده است كه بى در.توان مربـوط بـه حـوزه سـبك زنـدگى دانسـت ترين آن را

به با توجه به گسترش تقريبا نامحدود ارتباطات،،ميان اين ويژه ملل اسـالمى بـا توجـه جوامع

و ارزش به ويژگى آموزه در عرصه زندگى اجتمـاعى خـود بـا وضـعيت شان، دينهای بنيا ها

. خـود قـرار داده اسـت تـأثير جديدی مواجه شـدند كـه الگـوی زنـدگى اسـالمى را تحـت

كننده ايـن وضـعيت خواهـد يكى از عوامل تسهيل،های حاكم بر جامعه گرفتن ارزش ناديده

و  و تاثيرگـذار در برابـر ايـن نابسـاابود و انحرافـات رفتـاری، لبته تنها راه مقابله صحيح مانى

و دفع آن است كه در پرتو فرهنگ و التزام عملى- پذيری پيشگيری كه موجب اعتقاد قلبى

مى افراد در برابر ارزش و قوانين اجتماعى ای كه جوامع شيوه؛ممكن خواهد بود- گردند ها

و بــا اتكــاء بــه عــواملى چــون مدرســه، گروه هــای ســكوالر در عمــل از آن دســت برداشــته
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و به و نوشتاری درصـدد جامعه های تصويری، ويژه رسانه اجتماعى، سياسى پـذيری شنيداری

و اگـر ايـن كردن اعضای جامعه با ارزشو يا هماهنگ و قوانين حاكم بـر جامعـه هسـتند ها

و دوربين به هدف با هزاران پليس و و پنهان كنترل رسمى محقق شـود، عبارتى؛های آشكار

و هـدف ايـن چـه؛بـاكى نيسـت و كــه مبنـای حقـوقى جوامـع ســكوالر شـان از ايـن قــوانين

و رعايـت،های حاكم بر جامعه ارزش و مرج است و پيشگيری از هرج تامين مصالح دنيوی

مى،ظاهری افراد در جامعه كنـد هرچنـد اعضـای جامعـه اعتقـاد قلبـى نيز اين امـر را محقـق

و حتى نسبت به ارزش و دور از های حاكم نداشته باشند و زندگى فردی خـويش در خلوت

.خالف آن عمل كنند،چشم ابزارهای كنترلى جامعه

و سـو در مكتـب اسـالم، انسـان موجـودی تـك اما با توجه به اينكه از يك بعـدی نبـوده

؛ از دهـداش، مطمـع نظـر قـرار عالوه بر بعد مادی، جنبه معنوی را نيز بايد در سبك زندگى

المى تنهـا تـأمين مصـالح دنيـوی را هـدف قـرار نـداده اسـت بلكـه نيز جامعه اسـ،ديگر سو

و  و رسيدن انسان به كمـال حقيقـى و سعادت ابدی انسان است درصدد تأمين مصالح واقعى

مى،قرب الهى و اين زمانى محقـق و اساسى اوست شـود كـه اعضـای مسـلمان هدف نهايى

و ارزش عـالوه بـر رعايـت آن در زنـدگى بلكـه بسـنده نكننـدها جامعه تنها به ظاهر احكام

و زندگى شخصىاجتماعى و آشكار در اش نيز پای، در نهان و بـا رعايـت آن بنـد آن باشـد

و جلوت، راه سعادت ابدی خويش را هموار سـازد و بـرای تحقـق ايـن هـدف، بـر. خلوت

و مبلغ دينى را دارای رسالتى بـزرگ كـه همـا شيوه تاثيرگذار فرهنگ ن پذيری تاكيد داشته

و خواسته است با كمك او افراد جامعه را فرهنگ» رسالت اّهللاٰ« .پذير نمايد باشد، دانسته

مى،در اين نوشتار هـای گيری از ويژگى تواند با بهره نشان داده شد كه مبلغ دينى چگونه

گيری قـادر اسـت در شـكلتنها نـه ای كـه شـيوه؛پذير نمايد افراد جامعه را فرهنگ يادشده،

مى برایاسالمى موثر باشد بلكه سبك زندگى و تداوم آن نيـز  بسـيارتوانـد تقويت، تحكيم

و حوزهذگ با توجه به اين حقيقت است كه سياست. موثر باشد های علميه بايـد اران فرهنگى

نبايد از تبليغ سنتى غافل شد بلكه بايد اهتمام بيشـتری بـه تنهانه توجه داشته باشند كه امروزه

و طال و فضال را در اين راه بسيج نمود تا با دلگرمى بيشتر، تبليغ چهرهآن ورزيد چهـره بـهب

و بيش از پيش به اين امر اهتمام ورزند، تا ارزش و جان را برگزيده های ناب اسالمى در دل

و در پرتو خودسازی، جامعه مخاطب و الهى داشته باشند شان رسوخ كرده .ای امن
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