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  انسان ینید جذب در قرآن یغیتبل يها دغدغه

  

  

  مشخصات نویسنده:

  نام:علی

  نام خانوادگی:محمدي

  مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

  رشته : قرآن و حدیث
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  دهیچک

  

 انگرینما ینید انیراهنما و یاله امبرانیپ تعداد که دارد تیاهم يا اندازه به ، انسانها ینید جذب و غیتبل و تیهدا

 نیا در.است شده ختهیر بستر نیا در نید اقامه و غیتبل يبرا يادیز ي،خونها خیتار طول در و است تیواقع نیا

 که یتیمسئول لیدل به حاضر عصر در قرآن، فرستادن اوبا يمند دغدغه و یشگیهم تیهدا در خداوند نقش انیم

 نوع تیهدا در قرآن نگاه تا میبرآن نوشتار نیا در.است پررنگتر باشد، یم نید غیتبل ،در یهست خالق متوجه

 و انسان کمال به بوط مر مباحث کمال، ي مقدمه تیهدا عنوان با اول فصل.میکن فصل،مطرح چهار بشررا،در

 غیتبل عنوان با دوم فصل در و میداد اختصاص آن الزم مواد و منابع و کنندگان تیهدا شناخت و تیهدا انواع

 در و شده بحث الزم مواد و منابع و یغیتبل يابزارها و قرآن در غیتبل تیاهم و غیتبل فیتعر از ، تیهدا ي مقدمه

 بحث ان الزم مواد و آن انواع و یانسان ارتباطات و کرده فیتعر را غ،ارتباطیتبل مقدمه ارتباط عنوان با بعد فصل

 شده اشاره قرآن در یکالم ریغ و یکالم جذب يشها رو به غیتبل ي ثمره جذب عنوان با انیپا در و است شده

  .است شده ذکر هست قران زبان از جذب يها وهیش همان که جهینت انیدرپا و است

  

  :واژه دیکل

  یغیتبل يها ،دغدغه ینید جذب ، یانسان ،ارتباط غیتبل ، یقرآن تیهدا
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  مقدمه

حکیم و که،  می دهدخالق مدبر و بزرگی از  خبرمظاهر عجیب و چشم نواز ،  ي با همه، دستگاه عظیم خلقت

 هدفبه فعلیت رسیدن آن داشته و با همان براي ودقیق و هدفمند برنا مه اي جامع و منظم  کهعلیم وبصیر است 

  جهان را اداره می کند.

دارد.واضح و مبرهن ادامه  پیوستهگی  و با برنامه ي دقیق تکوینی همیشخداوند توسط همه ي خلقت هدایت 

 عنوان به انسان انها، ي همه انیم در اما است يادیز مخلوقات و موجودات يدارا میعظ دستگاه نای است که

 ي مقدمه ، خلقت ي مجموعه نیا ي همه ییگو که است شده شناخته موجود نیزتریعز ،)1(1مخلوقات اشرف

  )2(.نامد یم نیالخالق احسن را خود انسان خلقت از بعد خداوند که اوست یتعال و او خلق

  وعدم تولد ي لحظه در اندامها یکاف رشد عدم جمله از او خلقت خاص يهایژگیو لیدل به انسان خلقت از بعد 

 حیصح درك عدم و هیاول يازهاین تامبن عدم و یزندگ امور انجام يها ییتوانا و قدرت نداشتن و  حیصح تفکر

 شکوفا يبرا او، ي جثه و یجسم رشد با دهماهنگیبا عاقله، قوه نگرفتن شکل و رامونیپ جهان و خود مورد در

 کردن بالفعل و او تیهدا ي فهیوظ تا شدند یم فرستاده او ییراهنما يبرا يافراد ، شیوجود ياستعدادها شدن

  .گرفتند یم عهده اورا،به ياستعداها

 به تعبدا ، موجود مشکالت تمام با ، عیتشر و یوح به اتصال با را انسانها تیهدا ي فهیوظ یاله فرستادگان و ایانب

 هر ، يدیتوح يعتهایشر صاحبان عنوان به اولوالعزم امبرانیپ فرستادگان نیا انیم در. دادند انجام احسن نحو

 و کردندیم گوشزد را یاله نیقوان از يمقدار ، عصر آن مردم عقول فهم و زمان اتیمقتض به توجه با کدام

 اموزش مردم به بودن کرده افتیدر یانیوح صورت به ، که یمقدس يها کتاب با را یاله نیمع دستورات

  .کردند یم رسالت ابالغ دادندویم

 و ینید دستورات و اوامر نیکاملتر ابالغ با ، بود امبرانیپ ي همه خاتم که امبریپ نیآخر ، امبرانیپ ي همه انیدرم

 لیتکم را تیمامور نیا بود، او رسالت معجزه که یکتاب قالب در یزندگ برنامه نیجامعتر آوردن و يدیتوح

                                                             
1
 1. ۞ لَقَدنَا وی کَرَّمنٓب مآد ملْنَاهمحی ورِّ فرِ الْبحالْبو مقْنَاهزرنَ وم اتبالطَّی مفَضَّلْنَاهلَى ویرٍٰ عنْ کَثمیلًا خَلَقْنَا متَفْض  

 يها نعمت از آنان به و م،یکرد سوار]  میگذاشت ارشانیاخت در که ییها مرکب بر[ ایدر و یخشک در را آنان و م،یداد کرامت را آدم فرزندان نیقی به

  70 - اسراء.میداد کامل يبرتر خود يها دهیآفر از ياریبس بر را وآنان م،یدیبخش يروز زهیپاک

2. لَقَۀً النُّطْفَۀَ خَلَقْنَا ثُملَقَۀَ فَخَلَقْنَا عضْغَۀً الْعضْغَۀَ فَخَلَقْنَا ما الْمظَامنَا عوفَکَس ظَاما الْعملَح ثُم آخَرَ خَلْقًا أَنْشَأْنَاه  ۚكارفَتَب نُ اللَّهسینَ أَحقالْخَال  

 گوشت ها استخوان بر و میساخت ییها استخوان را گوشت پاره آن و م،یدرآورد یگوشت پاره صورت به را علقه آن پس م،یگرداند علقه را نطفه آن گاه آن

  14 - مومنون. است نندگانیآفر نیکوترین که خدا است بابرکت و سودمند شهیهم م؛یآورد دیپد گرید ینشیآفر با را او سپس م،یپوشاند

 



 ۶

 ي هیذر از که خود معصوم نانیجانش ،درکنار ینوران منبع نیا به اتصال با را مردم خود عمر اواخر در و کرده

  .داد حواله آنها به بودند شانیا

و تحقیقات و پژوهشهاي رسد برا ازآنجایی می شود فهمید که اگر کسی به باالترین مدارج علمی عظمت قرآن 

مکتوب خویش است را دست رنج عمرکه حاصل نظریه اي یا مقاله اي یا کتابی رساند،وقتی بخود را به اتمام 

واضح  بشريعلوم به دنبال به دست اوردن و خواندن آن هستند که این در بین می کند ، همه ي اندیشمندان 

بپذیریم که خداوند حاصل خدایی و ربوبیت خود را در این کتاب براي هدایت حال با این مقدمه باید  ، است

  بشر قرار داده است.

 داده يجا خود در امتیق روز تا را انسانها سعادت برنامه نیتر جامع که است یمقدس کتاب همان میکر قرآن

 از یاتیآ در  میکر قرآن.نشوند گمراه آن از گرفتن بهره با مردم تا است گرفته دوش بر را تیهدا پرچم و است

  :میکن یم اشاره اتیآ آن از هیآ دو به که کند یم يروشنگر نید غیتبل و تیهدا در خود نقش خود،درباره

 از ناًیقی! مردم يا.للْمْؤمنینَ ورحمۀٌ وهدى الصدورِ فی لما ءٓوشفَا ربکُم منْ موعظَۀٌ ءتْکُمٓجا قَد النَّاس أَیها ٓیا: الف

 در]  یاخالق و ياعتقاد يها يماریازب[ آنچه يبرا شفاست و آمده، يا وموعظه پند شما يبرا پروردگارتان يسو

  2)1. (مؤمنان يبرا است یرحمت و تیهدا سراسر و هاست، نهیس

 مؤمنان يبرا را آنچه قرآن از ما و.خَسارا إِلَّا الظَّالمینَ یزِید ولَا ۙ للْمْؤمنینَ ورحمۀٌ ءٓشفَا هو ما الْقُرْآنِ منَ ونُنَزِّلُ: ب

  )2. (دیافزا ینم خسارت جز را وستمکاران میکن یم نازل است، ورحمت درمان هیما

 نشان که کند، یم یمعرف گر موعظه و هایماریب درمان هیوما رحمت و تیهدا یرا،متول خود قرآن ات،یآ نیا در

 به استناد و نید غیتبل در قرآن عظمت نکهیا يبرا مقاله نیا در.باشد یم نید غیتبل در قرآن تیجامع ي دهنده

 یتمام تا است شده یسع شود، مشخص انسانها ینید تیهدا و جذب يها وهیش و راهکارها در ان اتیآ

  .شود استنباط قرآن اتیآ نیا از یغیتبل يراهکارها

 فصل 4 در و است شده ذکر وار رهیزنج صورت به ند،یفرآ نیا لیتکم يبرا نید غیتبل مراتب ، رو شیپ مقاله در

و در پایان روشهاي جذب .شود یم شامل را کمال به انسان دنیرس ،مقدمات یکل طور به که است شده نیتدو

ذکر می مباحث این مقاله  می شود و بعد هم نتیجهمطرح موفق می باشد دینی انسان، که ثمره تبلیغ و ارتباط 

  شود.

                                                             
2
  57 – ونسی .1 

 82 -  اسراء .2
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  کمالهدایت مقدمه ي 

  طلبی و نیل به آنکمال 

 منظور به يبشر يتالشها ي همه و است یانسان هر در یذات و يفطر يشهایگرا از یکی انسان، ییجو لکما

 اوج مصداق میکر قرآن .است سعادت به لین و کمال وجودي به یابیدست و نقصها زدودن و شیگرا نیا اشباع

 تیانسان و آن، به دنیرس ي مقدمه ،یروح و یجسم کماالت ي همه که داند یم خدا به قرب را انسانی کمال

 مقام به وصول از لذت، نیدارتریپا و نیتر گسترده ن،یتر ناب ن،یباالتر و است؛ آن به یابیدست گرو در انسان

  .شود یم حاصل قرب

 رهنمون الهی اقدس ذات به انسان که است یمقام ،ي متعال استخدا به نزدیکی قربکمال که نهایی  ي نقطه

 شده ادی قتیحق بر که یاتیآ جمله از.  می شوداهللا ۀو خلیف ابد،ی یم استقرار یاله رحمت جوار درشود و  یم

  :است ریز هیآ دارد، داللت

»نَّا یف نیتقالم جیف نهرٍ و نات صدقٍ مقعد عند یلمک م3 1.»رقتد  

  .مقتدرند یپادشاه نزد نیراست یگاهیجا در] باشکوه بس[ باریجو و باغها در زکارانیپره که یراست به

 يدارا خود که این قرب و نزدیکی به خدا است انسان یینها کمال و مطلوب ،یاله قربقرآن، آیات با توجه به 

 الزم طیشرا واجد که یصورت در و،ا ياریاخت عمل نیتر کوچک یحتي اعمال انسانی  همه و است یدرجات

 در شیخو اعمال تیفیک و زانیم اساس بر انسانها از کی هر.کند یم کینزد خدا به را انسان يحد تا باشد،

 درجات هم: «دارد قرار يا مرتبه و درجه در ،یگروه ای فرد هر و است یدرجات ای درجه يدارا خداوند شگاهیپ

  .هستند یدرجات] يدارا[ خدا شگاهیپ در] صالح يانسانها[ آنان )2( »عنداهللا

نافرمانی  نیتر کوچک و است؛ یدرکات يدارا زین خداوند از يدور و انحطاط ،وندبه خدا ینزدیکدرمقابل این  

 دور خدا از ای و کینزد خدا به را انسان تواند یم یعمل هر اساس، نیا بر و می شودباعث سقوط انسان  ،عملی

  .کند

                                                             
   56و55.قمر،1

  163 عمران، آل .2 
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 بر] طالحان و صالحان گروه از[ کی هر يبرا و4 )1. (»تعلمون عما بغافل ربک ما و عملوا مما درجات ولکل«

  .ستین غافل کنند یم آنچه از خداوند و است ییها رتبه و درجات اعمالشان اساس

 حمطراین پرسش مهم به ما هو انسان باید به کمال وجودي خود برسد،انسان حال با توجه به دانستن این نکته که 

  و وسایل و وسایط این امر مهم چیست؟ می شود که ابزار

  دغدغه هدایت

 ذات مقدس الهی  انسان مورد توجهبعد از خلقت مهمترین دغدغه اي که می دهدتامل در آیات قرآن نشان 

در آیات قرآن هم به این مطلب تصریح شده هدایت انسان به سوي کمال وجودي اوست که است مسئله ي 

اشاره از جمله آیات قران که به این امر مهم می باشد. و باطل  فلسفه ي خلقت بیهودهاین مهم است که بدون 

می ي کریمه  آیهثابت می داند این الهی در این مدار هم شده است که نه تنها انسان بلکه همه موجودات را 

 ،يموجود هر به که است یکس ما پروردگار: گفت( )ٰهدى ثُم خَلْقَه شَیء کُلَّ َٰأعطَى ٓالَّذي ربنَا قَالَ (باشد:

  )2. (نمود تیهدا سپس کرده، عطا يو به] بود سزاوارش که گونه آن[ را او]  ژهیو[ نشیآفر

مخلوقات   و مورد نیازمادي  و ابزارهاي بخشیدن و هدیه کردن همه ي لوازمخداي متعال در کنار با توجه به آیه 

دیگري امر مهم ، این ابزار مادي در کنار آنها، یک نکته ي مهم را متذکر می شود که اگر براي رشد و تعالی 

نداشته باشد حیات واقعی  وجوداوست واز امور معنوي مهم است، ماوراي طبیعت امور مادي است و مکمل  که

را باعث می و کاستی و نقصان در خلقت  صورت نمی گیردتعبیر به حیات طیبه شده است در آیات قرآن  که

  ست.امعنوي هدایت دچار ضعف می کند و آن امر خلقت را شود که سرانجام 

آن می جذب معلول انسانها به دین بپردازیم به موضوع هدایت که قبل از اینکه به مبحث مهم طریقه ي جذب 

موضوع جذب برد و مکمل بودن این دو موضوع را بدون درك اهمیت آن نمی شود پی به عظمت طرح بلشد و 

  به این امر مهم می پردازیم.، با دقت پیگیري کرد 

 با اگر یحت را تیهدا و دهد یم نسبت خود به را یاصل و یواقع تیهدا خداوند که است مهم قدر آن تیهدا

.. است]  یواقع[ تیهدا همان خدا تیهدا ناًیقی... ) ۖ ٰالْهدى هو اللَّه هدى إِنَّ( نامد یم یاله امر شود انجام واسطه

 توسط را انسانها تیآخرهدا در یول شود یم متذکر امبریپ به را ارشاد و غیتبل مهم امر يگرید يجا در ای 5)1(

                                                             
  132انعام، .1

  50 – طه .2 

     71  -  انعام .1

    272 – بقره .2



 ۹

 يسو به[ آنان تیهدا!] امبریپ يا... [ ۗ ءٓیشَا منْ یهدي اللَّه کنَّٰولَ هداهم علَیک لَیس:  دیفرما یم و داند یم خود

 بلکه]  است حجت اتمام و امیپ ابالغ تو فهیوظ[ ست،ین تو عهده بر] آزار و منّت ترك و انفاق در اخالص

 خلقت از بعد بالفاصله قرآن در خداوند يگرید يجا در ای) 2. (کند یم تیهدا بخواهد را کس هر که خداست

 بندگان مخصوص که يگرید تیهدا به قرآن در یمختلف موارد در و کند یم اشاره مخلوقات عامه تیهدا به ،

 منْ یهدي اللَّه: (دیفرما یم و کند یم اشاره است شده ریتعب خاصه تیهدا به آن از که باشد یم او ي دهیبرگز

  ) 3. (کند یم تیهدا میمستق یراه به بخواهد را که هر خدا)  مستَقیمٍ صرَاطٰ إِلَى ءٓیشَا

ارکان و اقاسام هدایت اشاره می پس با توجه به اهمیت موضوع هدایت به معناي لغوي و اصطالحی هدایت و 

  کنیم.

  هدایت  واصطالحی معناي لغوي

 زین را »یرخواهیخ و  لطف  يرو از« دیق شناسان لغت یبرخ .است نمودن راه و ارشاد يمعنا به »تیهدا« کلمه

  .اند افزوده معنا نیبد

  )4(.است آن به نراه رسید دنیانینما و ء یش مناسب  کمال  نییتع تیهدا ،ینید اصطالح در

  

   هدایت اقسام

  تشریعیتکوینی و هدایت : هدایت به دو قسم کلی در قرآن اشاره شده استهدایت 

  :هدایت تکوینی

و  یهدف نهائ يبه سو توانند یم یاکتساب ریو غ يزیکه به طور غر دهیآفر يا خداوند همه موجودات را به گونه

تو  يفرعون رفت، فرعون از او سوال کرد خدا شی(ع) پیحضرت موس یکمال مطلوب خود حرکت کنند. وقت

است که به هر  یپروردگار ما همان کسٰ يثُمّ هد هخَلْقَ ءیکلَّ شَٰ یأَعطَ يفرمود: ربّنَا الَّذ یحضرت موس ست؟یک

  6 )1(کرده است. تیاو بوده داده، سپس هدا نشیآنچه را الزمه آفر ،يموجود

                                                                                                                                                                                             
  142 و 213 – بقره .3

 .ویکی فقه4
   400ص ،26ج ش،1373 نمونه، ریتفس ،يرازیش مکارم.1

  615ص ،6ج ش،1377 الجامع، جوامع ،یطبرس .2 



 ۱۰

شعور،  زه،یمانند: عقل، غر ییها نشانه يکه در متن خلقت و در فطرت مخلوقات وجود دارد، دارا تیهدا نیا

جا  داده تا آن ادیاز امکانات را به او  يور نموده و راه بهره تیعاطفه و انواع اداراکات است. خداوند همه را هدا

ساخت کندو و درست کردن عسل و درخت  زشبه آمو يازیوزنبور عسل ن رخوردنیبه آموزش ش ازیکه طفل ن

  )2(ندارند. وهیدرست کردن م يبه آموزش برا يازین چیه بیس

  هدایت تکوینیویژگیهاي 

  آن عبارت است از: يها یژگیو ،ینیتکو تیهدا قتیو حق تیماه انیبا توجه به ب

  همه موجودات از آن بهره دارند.    

  در متن خلقت و در فطرت مخلوقات وجود دارد.    

  است. ياریاخت ریغ ینیتکو تیهدا    

  .برد یتکامل م يهمه را به سو    

  وجود ندارد. یضاللت چیدر مقابل آن ه    

  اقسام هدایت تکوینی:

  با توجه به مستندات قرآنی این نوع هدایت به اقسام زیر تقسم بندي می شود:

هماهنگ و منسجم، به  ،یکه تمام هست ده،یآفر يعام: خداوند، همه موجودات را به نحو ینیتکو تیهدا . الف

  وجود ندارد. یضاللت گونه چیه تیهدا گونه نیتکامل در حرکت است. در برابر ا يسو

عقل و فطرت به سمت اصول و  قیها را از طر همه انسان تی): خداوند هدایخاص (اول ینیتکو تیهدا_1. ب

  دارد که عبارتند از: یاتیخصوص یتیهدا نیشده است. چن ریها قرار داده که به حجت باطن تعب ارزش

  منحصر به انسانها است. .1   

  است. ریو استثنا ناپذ یانسانها عموم انیدر م .2   

  است. یو درون یذات.3   
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گمراه کننده،  یو عقل زیکس را با فطرت خداگر چیخداوند ه یعنی ست؛ین یضاللت چگونهیدر برابر آن، ه .4   

  7)1(است. دهیافرین

که  یکسان یعنیرا مخصوص مؤمنان قرار داده است؛  تیهدا نی): خداوند اي(ثانویپاداش ینیتکو تیهدا2_ب

برتر از  ،يگرید تیخداوند، باب هدا ندیمایپ یرا م تیهدا ریو با کمک عقل و فطرت، مس شیخو اریبا اخت

 يها تیهدا رشیمترتب بر پذ یعنی( يو ثانو یرا پاداش تینوع هدا نیرو، ا نی. از ادیگشا یم نیشیپ يها تیهدا

  )2(.نامند ی) میاول

 یعنی شود؛ یم »يفریاضالل ک«به  ریکافران هست که از آن تعب يبرا یضاللت ،یپاداش تینوع هدا نیدر برابر ا

را در  يبه مراتب و مدارج باالتر یابیراه يها تیو قابل طیشرا ناًیتکو ن،ینخست يها تیهدا رشیطور که پذ همان

رفته و در برابر  نیاندك از ب او اندك يها تیو هدا یاله قیدر برابر حقا یچیمخالفت و سرپ کند، یم جادیانسان ا

  )3(؛»بِها سمعونَیبِها و لَهم آذانٌ ال  بصرُونَیال  نٌیلَهم أَع« شود؛ یحق، کر، کور و الل م

خداوند، هر کس را که بخواهد، به واسطه  یعنیاست؛  نیهم زین )5(»شاءیمن  ضلّی«و)4(»شاءیمن  يهدی«يمعنا

کردن خود او، گمراه  اریو هر کس را که بخواهد، به واسطه بد اخت کند یم تیکردن خود او، هدا اریخوب اخت

   )6(.کند یم

  هدایت تشریعی:

است.  یو وح امبرانیپ لهیبه وس تیدار هدا که در فطرت انسان قرار داده، عهده ینیتکو تیخداوند عالوه بر هدا

  )7(پند و اندرز و موعظه است. ن،یوضع قوان ت،یو ترب میتعل قیاز طر ىیراهنما ت،یهدا نیدر ا

ِإمّا شَاکرًا وِإمّا کَفُورا: ما راه را به او نشان  لَیالسّبِ نَاهیإِنَّا هد: «هیآ ریاشاره دارد. نظ قتیحق نیدر قرآن به ا یاتیآ

   )9(»میکرد تیو شرّ هدا ری: و او را به راه خنِیالنَّجد نَاهیوهد« هیوآ.)8(»ناسپاس ایخواه شاکر باشد  م،یداد

  :ویژگیهاي هدایت تشریعی
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  آن عبارت است از: نیتر است که مهم یخاص يها یژگیو يدارا یعیتشر تیهدا

  .شود یبه همگان ابالغ م امبرانیتوسط پ   .1 

  .باشد یجن م فهیمخصوص انسانها و طا   .2 

 یچیبه سرپ یو برخ رندیگ یم شیپ میدر برابر آن، راه تسل ی. برخباشد یم ریپذ  و تخلّف ياریاخت تیهدا نیا  .3  

  8)1(.شود یمطرح م تیاز هدا يگریکه مرحله بعد و اقسام د جاست نیاز هم قاًیو دق پردازند یم انیو طغ

  مجریان هدایت تشریعی:

  با توجه به آیات قرآن سه دسته می باشند: یعیتشر تیهداهادیان 

  امبران؛ی. پ1

است  دهیبه آنها را بر همگان واجب گردان ينموده و اقتدا یمعرف کنندگان تیرا به عنوان هدا اءیانب خداوند،

 شان تیهستند که خداوند هدا یهدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَده) آنها کسان نَی:(أُولَئک الَّذدیفرما یم هیآ نیچنانکه در ا

  )2(»کنآنان اقتدا  تیکرده پس به هدا

  ؛یآسمان يها . کتاب2

لْنَا التَّوراة ف مانند تورات یآسمان يها کتاب تیعوامل هدا از  لَیاإلنْجِ نَاهی( وآتَ لیانج)3( هدى ونُور) های(إِنَّا أَنْزَ

یفه ( نُورى وده )4(قرآن بلنَّاسِ وى لدالْقُرْآنُ ه )ینَات (ِالْفُرْقَانى ودنَ الْهم)است.)5  

  امامان معصوم؛. 3

 لِّکُر و لنذم ما انتنّ(ا هیآ ریهستند.امام باقر(ع) در تفس تیخداوند متعال عهده دار هدا يدوازده گانه از سو ائمه

است،  دهنده میفرمود: رسول خدا ب)6(»است. يا کننده  تیهدا یهر گروه ي! و برايا دهنده میتو فقط ب«هاد) ومِقَ

پس  تگرانیکند. و هدا یم تیخدا آورده هدا امبریآنچه پ ياست که به سو يتگریهدا يا هر دوره يو از ما برا

  )7(هستند. يگریپس از د یکیاو  نانی(ع) و جانشیاز او عل
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  :فرق هدایت تکوینی و تشریعی

مختص  یعیتشر تیکه هدا یدر حال دهد، یرا پوشش م نشیبوده و همه عالم آفر ریفراگ ینیتکو تیهدا 

  داشته باشند.  نشیاست که قدرت گز يا موجودات مختار و با اراده

عام،  ینیتکو تیاست. لذا در مقابل هدا یو قطع تخلف ناپذیرخداست،  میچون فعل مستق ینیتکو تیهدا    

. برد یرا به انحراف نم یهرگز خطا نکرده و کس تیو ربوب ریو تدب نشیخدا در آفر رایز کند؛ یضاللت صدق نم

و  کند، ینم دایو انتخاب او تحقق پ نشیو اراده انسان هم دخالت دارد و بدون گز اریاخت یعیتشر تیاما در هدا

وجود دارد و آن  ینبوده و ممکن است به مرحله اجرا و تحقق نرسد؛ و در مقابل آن ضاللت و گمراه یلذا قطع

  . دیتمسک جو یامه الهقانون و برن ریاست که انسان به اراده خود، به غ ییدر جا

 دهد؛ یکه در خلقت آنها قرار داده انجام م یاتیو خلق موجودات و خصوص نشیرا خدا با آفر ینیتکو تیهدا    

و  ابدی یاعمال گشته و تحقّق م ایو بعثت انب یآسمان يو فرستادن کتابها یوح قیاز طر یعیتشر تیاما هدا

  9)1(به انسان است. خدا یعیتشر تیابالغ هدا یانیوح عیو شرا ایفلسفه بعثت انب نیتر مهم

  در خدمت هدایت تکوینیهدایت تشریعی 

بدون اراده و اختیار انجام می شود و یک حرکت و سیر طبیعی هدایت تکوینی در طبیعت انسانها وجود دارد و 

تشریعی کند.اما در مقابل این هدایت هدایت هست که انسانها را به سمت کمال وجودي خود رهنمون می 

از با اراده و  و تعلمی است که انسانتعلیمی هدایتی غیر طبیعی و صناعتی است که بشر به صورت اکتسابی و 

  در این حرکت اکتسابی قرار میگیرد. آن را آموزش می بیند و  اختیار خود

اکتسابی و عرضی می باشند پس هدایت ر از حرکات باالت، بنابراین با توجه به اینکه حرکات طبیعی و ذاتی 

فطرت کمال گراي انسان که همیشه دنبال رشد و ترقی می مقدمه و ابزار هدایت تکوینی می باشد تا تشریعی 

  باشد به سر منزل مقصود خود برسد.

  مهمتر از هدایت تکوینی هدایت تشریعی

هدایت تکوینی باالتر  گرچهاو همانطور که ذکر شد هدایت تشریعی مقدمه و ابزاري براي هدایت تکوینی است 

  .بیشتري از هدایت تکوینی دارداز حیث جایگاه و رتبه می باشد اما هدایت تشریعی اهمیت تشریعی از هدایت 
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وقتی پا بر عرصه ي خاکی می گذارد و هیچ شناختی از پیرامون ، که استخالی الذهن و خام انسان یک موجود 

،بدون  یک جهان بینی درست و منطقیشکل گرفتن بدون علت خلقت خود و خالق خود ندارد ، خود و خود و 

بدون خیر و شر امور و بدون فهمیدن ،   ظرفیتهاي وجودي خودفکري و رفتاري متناسب با شناختن ایدئولوژي 

بشناسد آنچه که براي او مفید هست را درك باید ها و نباید ها چگونه می تواند سره را از ناسره تشخیص داده و 

  .را بعداز شناخت کنار بگذاردمضر هست آنچه و درك کند و انجام دهد یا 

و درست و هم  هم عقیده ي کاملاز آن  گیري برنامه ي کامل زندگی دارد که با بهرهبنابراین انسان نیاز به یک 

این برنامه ي جامع سعادت که از آن تعبیر به دین  در زندگی خود اجرا کند.بتواند اعمال متناسب با آن عقیده را 

  می شود هم عقاید و منطق فکري شخص را در بر می گیرد و هم اعمال و منطق عملی او را.

،تا می کند نیاز به ابزارهاي مهمی هست محقق ، که فلسفه ي خلقت انسان را براي رسیدن به این نقطه ي مهم 

 طوريبه است  خلق کردهنظام هستی را برپایه ي روابط علی و معلولی خداوند شود.این راه براي دیگران تبیین 

ا لوازم مادي ، بدون ابا میکند تا کاري را انجام دهدو همه ي کارها ببودن وسائط و واسطه ها خداوند که بدون 

در امر ویژه اي که اینکه براي تنبه و آگاهی دادن به انسانها اینکه خرق عادتی صورت بگیرد انجام می شودمگر 

شود از ابزارهاي معنوي که به صورت معجزه و کرامت دیده می با ابزار مادي نمی شود آن امر مهم انجام شود 

به نگاه  خاص صورت میگیرد تا انسانهاانجام می شود که از باب تذکر و اتمام حجت برشخص و اشآن کار 

  راهنمایی شوند.توحیدي و جهان بینی الهی 

  تیهدا ردقرآن  ارجحیت

 و کنندگان تی،هدا  یعیتشر تیهدا راهنمایاناولویت بندي   در که داشت توجه زین نکته نیا به دیبا حال

در طول  که چرا ، باشند یم معصوم امامان و امبرانیپ بعد یآسمان يکتابها  اول ت،یاولو بیترت به انیراهنما

 رسان نامه از مهمتر نامه و رسان امیپ از مهمتر امیپ  این نکته ثابت شده است که بشري و منطق فکري او ،تاریخ 

  و شایسته تر انتخاب می شوند. آگاهتر وعالمترنیز امین تر و با توجه به اهمیت پیام ، پیام رسان ها  باشد و یم

د که ان پیام دعوت انسانها به ، یک پیام را به مردم ابالغ کردنهمه ي پیامبران و هدایت گران در طول تاریخ 

ذات  اجنتناب از طواغیت و سرکشان در مقابلالهی بوده و  و نواهی اوامرو عبادت و اطاعت  توحید و وحدانیت 

،اما براي است انسانی در روي زمین ، این مطلب به اثبات رسیده که در بازه ي زمانی حیات ،  مقدس الهی 

زندگی خود طول تغییر کرده اند و ماموریت تبلیغی خود را ، در   الهیبدون تغییر ، مبلغان  این پیام واحد رساندن

به مردم ابالغ کرده است و نسل به توحید را  پیامو بعد از به پایان رسیدن عمر ، شخص دیگري انجام داده اند ، 
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امامان معصوم یا شاگردان و مبلغان دینی ، درهیبت پیامبران و نسل این چرخه ادامه داشته و حجت هاي الهی 

  ایشان ، این وظیفه ي مهم را انجام داده اند.

 تعامل در لبتها.  اند ر کردهتغیی، با رتبه ها و جایگاه هاي مقامی متفاوت ، بنابراین پیام یکی بوده ولی پیام رسانها

 شخص اگر را نامه که است درست که کند یم درك میسل عقل یول ستین یشک چیه آنها ییسو هم و دو نیا

و  امامان و امبرانیپاست که  مبینبر همگان  یول کند مخدوش را آن و برده دست آن در دیشا برساند فاسق

آنها توسط جان ها و قلب هاي پاك  به حق آنها ،دعوت و  ،می باشند  خطا از يعار معصوم و ، اولیاي الهی 

این حجتهاي  . ، آسان و شیرین باشد آمادهانسانهاي آگاه و ک گفتن به ایشان براي ی،تا لبصورت گرفته است 

  جان خود را فداي این امر مقدس می کردند. جان بر کف ،خود را تبلیغ دین می دانستند و وظیفه ي  الهی ،

 آن براي آن در نظر گرفته شود، تا یرسان امیپ تا باشد یامیپ دیبا که میریبپذ دیابمطالب ذکر شده ، حال با توجه 

 باشد یم موجود یکنون يایدن در فیتحر بدون که هست قرآن تنها ، هم یاسمان يکتابها نیب در کندو ابالغ را

 ریمس به را او و کند بازگو انسان خالق گاهید از را انسان شدن کامل و رشد لوازم تواند یم که یمنبع تنها و

است که توسط اخرین پیامبر آخرین کتاب آسمانی قرآن ،دهد.ضمن اینکه  سوق خود یاله یواقع تیهدا

است.به نیز مشخص این کتاب  اولویت و جامعیت اولویت پیامبر و دین اسالم وباتوجه به  آورده شده است و

و در حدیث ثقلین نیز به ان اشاره قرآن معرفی می کنند  را،جامع هدایت منبع نیز ،گونه اي که امامان معصوم 

   شده است.

  

  هدایت مقدمه يتبلیغ 

  اهمیت تبلیغقرآن و 

تبلیغ و براي  یشیوه هاي مختلف  ، که 10)1(》الحکیم والقران《 آموزشگاه دین می باشدمعدن حکمت و قرآن 

به عنوان کاملترین  و ، دران  کنکاش و جستجو وبادر آن نمایان است  ،دین و دینداري به سمت  جذب افراد

دین استفاده  مام شئون زندگی حتی در تبلیغتبه وضوح می شود از راه ها و روش هاي آن در ،  منبع اصلیترین

   کرد.
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  2.یس ،1 



 ۱۶

 نیتر یاصل و دارد ضرورت حیصح غاتیتبل از يریگ بهره ، جذب و گرایش افراد به دینمنظر قرآنی براي از 

می  خداوند که همین نکته را بازگو میکند، در آیات کریمه ي قرآن زین یاله امبرانیپ و) ص(اکرم رسول فهیوظ

  ».ستین آشکار غیتبل جز به يا فهیوظ خدا امبریپ ن؛وبرعهدهیالمب البالغ الّا الرسول یعل ما و: «فرماید 

  و اصطالحی آن می پردازیم:براي آگاهی بیشتر از اهمیت تبلیغ در دین به معناي لغوي 

  غتبلی و اصطالحیمعناي لغوي 

 رساندن تبلیغ،که به معناي به در دوباب افعال و تفعیل بیشتر استفاده می شود تبلیغ از ماده بلغ اشتقاق یافته است و 

  11)1(.است رسانیدن و

 ارتباط ایجاد طریق از که گرانه-روشن شیوة به الهی پیام رساندن از است عبارت اسالمدر دین تبلیغ  دراصطالح

 در و)2(»پذیرد-می صورت عصر هر مشروع ابزارهاي از استفاده با نظر مورد محتواي پذیرش به تشویق و

  )3(.» است آن از منع و گریز راه و ها-بدي ترسیم و آن انجام به تشویق و ها-خوبی شناساندن« حقیقت

  

  تفاوت تبلیغ دینی با دیگر تبلغیات

 اقتضائات و ها-ویژگی و سیاسی، و تجاري تبلیغات هاي-روش و اصول میان که است آن اهمیت حائز مسئلۀ

 جویی،-رقابت عواطف، از برداري-بهره چون-هم پارامترهایی که چنان-آن دارد؛ وجود تفاوت دینی تبلیغات

 هایی-گزینه با شود-می محسوب عرصه این کلیدي ابزار و گرفته قرار استفاده مورد پروپاگاندا در که... و اغراق

 و توجه مورد دینی تبلیغات در که گرایی-اخالق و قلب و عقل به خطاب الگوسازي، ذکر، حکمت، چون

  .ندارد وجود وفاقی و شباهت وجه گونه هیچ گیرد،-می قرار استفاده

 در اجتماعی پیچیدة شرایط که است مهم جهت آن از مذکور عرصۀ دو در سازوکارها و اصول این شناخت

 عاطفی، مناسبات کاهش ماشینی، زندگی غلبۀ چون-هم آن با ممزوج و مستحیل تغییرات مجموعه و حاضر عصر

 ارتباطات و اي-رسانه امکانات گسترش نیز و معنویت و معنا و هویت بحران ظهور دنیاطلبی، و سودانگاري غلبۀ

 و داران-سکان باشد،-می شده ذکر عوامل بروز ماحصل که ها-سنّت و ها-فرهنگ شتابان تغییرات و السیر-سریع

 تناسب به را سنّتی سیاق و شیوه تبلیغ، شاکله و چارچوب حفظ ضمن که سازد-می ملزم را دینی تبلیغ متصدیان

  .سازند هماهنگ حاضر زمان و عصر نیازهاي
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  .65 القرآن، غریب فی المفردات اصفهانی، راغب محمد .1 

  .98ص تبلیغ، در پژوهشی رهبر، محمدتقی .2

 .24ص فرهنگی، حوزه دو در واژه یک تبلیغات همایون، محمدهادي .3



 ۱۷

 دیدگاه از تبلیغ و دعوت که است آن غرب و شرق شیوة به رایج تبلیغات و اسالمی تبلیغ اختالف موارد دیگر از

 تهمت، بر مبتنی تبلیغی، هاي-شیوه کنونی، دنیاي در. «باشد حسنه موعظۀ و حکمت بر مبتنی بایست-می اسالم

 روش، این در زیرا باشد-نمی اسالم تأیید مورد تبلیغ، گونه این. است گویی-مبالغه و سیاسی شانتاژهاي و دروغ 

 یا شکست قیمت به چه اگر نیست جایز تبلیغ در فریب و دروغ اسالم، مکتب در. کند-می توجیه را وسیله هدف،

  .»شود تمام حق پیروزي

  هدف از تبلیغ

با اتمام تبلیغ افراد جذب شده و در تاثیر گذاشتن بر شخص یا اشخاص هدف می باشد که هدف اصلی از تبلیغ ، 

  مسیر مشخص ترسیم شده قرار بگیرند.

  اسالم دینمبلغان 

 امامان و اءیانب عهده به آن حیصح يها روش از يریگ بهره و نید غیتبل اول مرحله در واضح و مبرهن است که

 منْ رسولًا فیهِم بعثَ إِذْ الْمْؤمنینَ علَى اللَّه منَّ لَقَدمی فرماید: در کتاب خودخداوند  همانطورکه است) ع(معصوم

هِمتْلُو أَنْفُسی هِملَیع هاتآی زَکِّیهِمیو مهلِّمعیو تَابۀَ الْککْمالْحإِنْ ونْ کَانُوا ولُ می قَببِینٍ ضَلَالٍ لَفم....  

 و خواند یم آنان بر را او اتیآ که ختیبرانگ خودشان از يامبریپ آنان انیم در که نهاد منّت مؤمنان بر خدا ناًیقی

 آنان که یراست به و آموزد، یم آنان به حکمت و کتاب و کند، یم پاکشان]  یروح و يفکر يها یآلودگ از[

 منْهم رسولًا الُْأمیینَ فی بعثَ الَّذي هو یا در جاي دیگر می فرماید: 12)1. (بودند يآشکار یگمراه در آن از شیپ

  مبِینٍ ضَلَالٍ لَفی قَبلُ منْ کَانُوا وإِنْ والْحکْمۀَ الْکتَاب ویعلِّمهم ویزَکِّیهِم آیاته علَیهِم یتْلُو

 از[ را آنان و بخواند آنان بر را او اتیآ تا ختیبرانگ خودشان از يامبریپ سواد، یب مردم انیم در که اوست

 یگمراه در نیا از شیپ قطعاً آنان اموزد،یب حکمت و کتاب آنان به و کند پاکشان]  یروح و يفکر يها یآلودگ

  )2. (بودند يآشکار

 متعال خداوند. است گرفته قرار جامعه یغیتبل و یفرهنگ انیمتول و عالمان بردوش فهیوظ نیا يبعد مرحله در اما

 و بالمعروف أمرونی و ریالخ یال دعونی امۀ منکم ولتکن: «شود یم ادآوری نگونهیا را مسلمان مبلّغان فهیوظ نیا

 کار به و کنند   دعوت یکین به) را مردم( یگروه شما، انیم از دیبا و الفلحون؛ هم اولئک و المنکر عن نهونی

  )3(.»رستگارانند همان آنان و دارند باز یزشت از و وادارند ستهیشا
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  164 – عمران آل .1 

  2 – جمعه .2

  104آل عمران ،.3



 ۱۸

 یم با خطاب قراردادن آنها یاسالم مبلّغان به تیمسؤول نیا ابالغ با خداوندنشان دادن اهمیت موضوع،وباز براي 

 از يا فرقه هر از هم؛چرایال رجعوا اذا قومهم نذروایول نیالد یف تفقهوایل طائفۀ منهم فرقۀ کل فلوالنفرمن: «دیفرما

 آنان   يسو به یوقت را خود قوم و کنند دایپ یآگاه نید در تا کنند ینم کوچ يا دسته مان،یا اهل

  13)1(.»بترسند) یاله فریک( از آنان که باشد دهند میب بازگشتند

  آفتهاي تبلیغ

 غیتبل آفات نیتر خطرناك از،سلیمو فطرت توحیدي و عقل همراهی دین با ذات انسان همسویی  و به دلیل 

 بر اسالم نید که چرا. است افراد معقول يها خواسته و عقل و فطرت با نید يها برنامه دادن قرار مقابل ینید

 وجهک فاقم: «دیفرما یم نکته نیا به اشاره با قرآن که همانگونه انسانهاست سالم عقل و بشر فطرت   اساس

الق نیالد ذلک اللّه لخلق   لیالتبد هایعل النّاس فطر یالت اللّه فطرت فاًیحن نیللدعلمون؛یال الناس اکثر لکنّ و می 

 و دهیآفر آن طبق بر را انسانها خداوند که است یفطرت نیا! کن پروردگار خالص نیآئ متوجه را خود يرو پس

  )2(.»دانند ینم مردم اکثر یول استوار نییآ است نیا ستین یاله نشیآفر در یدگرگون

رحمت اهللا علیه می استاد شهید مطهري تبلیغ دین با فطرت و عقل ، درباره تضاد و عدم هماهنگی 

 نیا شعارشان زند،یخ یم بر جنگ به زیچ همه با نید نام به نید غیتبل انیمدع و مآبان مقدس از یبعض《فرماید:

 مقام و حشمت ترك نگرد، ثروت و مال گرد پابزن، پشت زیچ همه به یباش داشته نید یخواه یم اگر: است

 نکن، يشاد و مباشدشا است، یگمراه هیما و است اکبر حجاب که زیبگر علم از کن، رها را فرزند و زن کن،

 زیچ همه با دیبا دهد مثبت پاسخ خود ینید زهیغر به بخواهد یکس اگر نیبنابرا ببر، پناه انزوا به و زیبگر خلق از

 و انزوا و یاجتماع تیموقع ترك و معاش وسائل ترك زهد، مفهوم که یوقت است یهیبد. باشد جنگ حال در

 همه در که باشد یکس افراد نیتر منزه و شود شناخته دیپل یجنس زهیغر که یوقت باشد، گرید يانسانها از اعراض

  )3(》.شد خواهند نیبدب نید به مردم مسلماً شود یم یمعرف نید دشمن علم که یوقت است، ستهیز عمرمجرد

، قرار بدهد باعث دین گریزي و دین خواستنیها درمقابل خوشیها و میل به زیبایی ها و دین را ، ،اینکه مبلغ 

 می شود. ستیزي 

  دینی غیتبل اقسام

  :کرد میتقس شود یم قسم دو به ندادن ای دادن جهینت به توجه با را غیتبل یکل طور به
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  122،توبه.1

  30روم،.2

 51و50بشر،ص یزندگ در یبیغ يامدادها .3



 ۱۹

 از مقصود و هدف که يا جهینت و نشسته ثمر به مبلغ يکوششها و تالشها از بعد که یغیتبل):موفق(جاذب غیتبل.1

 جذب و رفتهیپذ ریتاث باشد، بر زمان ،اگرچه رندیبپذ ریتاث دیبا که یاشخاص ای شخص و شود حاصل بوده غیتبل

  .شوند

 غیتبل ینوع به و است امدهین دست به غیتبل از هدف و نبوده ثمر مثمر که یغیتبل): موفق ریغ(جاذب ریغ غیتبل.2

  .بخورد شکست

  وصفات مبلغابزارهاي تبلیغ موفق 

شده و از این ابزارها بهره مند باشد تا آراسته   ویژگیهان تبلیغ موفقی داشته باشد باید به ای اینکه مبلغ بتواندبراي 

 تبلیغ او جاذب و موفق باشد:

  : یقینو مانیا.1

 .ایمان و باور به خدا و روز آخرت هست یکی از مهمترین صفاتی که شخص باید خود را به آن آراسته کند  

 و باللّه ؤمنونی« قران، ایمان و عمل را مقدمه دعوت به خوبی ها و نهی از بدیها معرفی می کند:همانطور که در 

 به آنان ن؛یالصالح من اولئک و راتیالخ یف سارعونی و المنکر عن نهونی و بالمعروف أمرونی و اآلخر ومیال

 زین خود و دارند یم باز ناپسند يکارها از و کرده دعوت کین يکارها به و دارند راسخ مانیا امتیق روز خداو

  14)1( .»ستگانندیشا و صالح يانسانها از آنان و شتابند یم ها یکین يسو به عمالً

نمی تواند وبه تبع ان شخص طی طریق براي خود شخص غیر ممکن هست ،  ایمان و باور قلبی داشتن  نبدو

خود شخص هنوز در مسائل دینی خود به باور و یقین نرسیده هست و دیگران را هم به این راه دعوت کند زیرا 

خطاي فکري و اعتقادي  این که می باشددچار تزلزل در فکر و اعتقاد  وعقاید او محکم و ثابت نشده است 

مسیر دعوت ، با این وجود چگونه می تواند دیگران را هم به این منجر به خطاي عملی و رفتاري شخص می شود

 بکند؟

   :وآگاهی .علم2

علم و آگاهی باشد ، تا خوبی را از بدي تشخیص داده و خود  مزین بهباید داشتن ایمان قلبی ،  انسان در کنار

راه تبلیغ موفق را براي طیف انسانها پیدا کند و مسائل ،تا بتواند با این قدرت تشخیص ، آگاه به مسائل دینی باشد 

  بینش کو احاطه ي کامل به دیگران ابالغ  کند .دینی را ، با 
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  .114 هیآ طه، سوره .1 

 36 -  اسراء .2



 ۲۰

 ما تَقْف ولَا قرآن می فرماید:روي عدم اگاهی ،درباره عمل از  که اهمیت علم و آگاهی آنچنان زیاد می باشد

سلَی لَک بِه لْمإِنَّ ۚ ع عمرَ السصالْبو الْفُؤَادٰٓأُولَ کُلُّ وککَانَ ئ نْهئُولًا عسبلکه[ يندار علم آن به که يزیچ از و..م 

 و علم ابزار که[ دل و چشم و گوش رایز مکن؛ يرویپ]  است اوهام و االتیخ ها، ينگر ساده ها، دهیشن از برگرفته

  )2. (اند  بازخواست مورد] اند یواقع شناخت

 نباشد، علم يرو از که یمیتصم ای کردار ای گفتار هر به نسبت هیآ نیا کلی در تفسیر این آیه این است که:اصل 

 آن یبدرست که را آنچه جز و نگو يدار آن یبدرست علم که را آنچه جز: دیگو یم نیچن ییگو. دارد تیعموم

  .نباش معتقد ،يدار نانیاطم آن بصحت که را آنچه جز و نده انجام ،يدار نیقی

 قُلْ اشاره می کند و می فرماید:آگاهی کامل پیامبر اکرم  کریم به بصیرت وهمچنین در جاي دیگري ، قرآن 

ٰههی ذبِیلو ٓسعإِلَى ٓأَد لَىۚ  اللَّهیرَةٍٰ عصنِ أَنَا بمی ونعانَۖ  اتَّبحبسو ا اللَّهمنَ أَنَا ٓوینَ مشْرِکاست نیا بگو! ما رسول يا.الْم 

  15)1(.»کنم یم دعوت خدا يسو به را روانمیپ و خود کامل، رتیبص و یآگاه با که! من راه

 رسول همانند و دیفزایب خود یآگاه و علم به همواره دیبا الزم اطالعات بودن دارا بر عالوه یاسالم مبلغ 

 )2(»يفزایب دانشم بر پروردگارا علماً؛ یزدن رب: «که کند دعا) ص(خدا

  :صبر واستقامت.3

از آن به عنوان یه ویژگیهاي مهم دیگري که در قرآن از  دینی ،به دلیل وجود موانع و مشکالت در مسیر تبلیغ 

 مبلّغ کی نام برده است و درآن نمود دارد صبر و استقامت است.خصوصیت و ویژگی خاص براي مبلغان 

 نیا و گذارد یم اجرا مرحله به و آموخته اسالم یگرام رسول از را تحمل و صبر و يدواریام ت،یقاطع یاسالم

 امبرانیپ که گونه همان) 3(الرسل؛ من اولواالعزم صبر فاصبرکما: «که دهد یم قرار خود نیالع نصب را هیآ

  !»کن صبر هم تو اند کرده صبر اولوالعزم

 فَاستَقم دیگر هم دستور به استقامت و صبر در این راه به پیامبر و پیروان ایشان داده شده است:همچنین در آیه  

 زین و کن؛ یستادگیا يا افتهی فرمان که گونه همان بصیرٌپس تَعملُونَ بِما إِنَّه ۚ تَطْغَوا ولَا معک تَاب ومنْ أُمرْت ٓکَما

 دیده یم انجام آنچه به او که دیمکن یسرکش و] کنند یستادگیا[ اند آورده يرو خدا يسو به همراهت که آنان

   )4. (ناستیب

                                                             
15
  108.یوسف،1 

  114 هیآ عمران، آل سوره .2

  .35 هیآ احقاف، سوره .3

  112 – هود .4

  76 - سی .5



 ۲۱

سخنان کنایه که عبارت باشد از در تبلیغ ، همچنین قرآن با اشاره به یکی از عوامل دلسرد کننده و مایوس کننده 

 فَلَا و می فرماید: نا امید شود پیامبر ، دستور به قاطعیت در کار میدهد بدون اینکهامیز و آزار دهنده دیگران ، 

زُنْکحی ملُهإِنَّا ۘ قَو لَما نَعرُّونَ مسا یمنُونَ ولعپنهان را آنچه ما دیترد یب نکند، نیاندوهگ را تو گفتارشان پس....ی 

  )5. (میدان یم کنند یم آشکار را آنچه و دارند یم

  :و خلق نیکونرمخویی .4

 و داند یم حضرت آن خلق حسن و يمهرورز ن،ید غیتبل امر در را) ص(اسالم امبریپ قیتوف راز نیمهمتر قرآن 

 رحمت جهت به حولک؛ من النفضّوا القلب ظیغل فظّاً کنت لو و لهم لنت اللّه من رحمۀ فبما: «دیفرما یم

 .»شدند یم پراکنده تو اطراف از قطعاً يبود دل سخت و خو تند اگر و يشد نرمخو و مهربان مردم با خداوند

)1(16  

 و دندیورز یم عشق او به وجود تمام با که بود کرده خود فتهیش چنان را ارانشی امبر،یپ یینرمخو و خلق حسن

  .شدند یم فداکار دوستان به لیتبد یانسان يواال خصلت نیا اثر در زین اش خورده قسم دشمنان

  

   : یمهربان و يدلسوز.5

یک ویژگی مهم از صفات بارز اخالقی پیامبر به صفات مهم اخالقی در امر تبلیغ که به عنوان از ،یکی دیگر 

) ص(امبراکرمیپ يمردمدار و يدلسوز ،یمهربان میکند، اشاره نکه قرآن به آعنوان اولین مبلغ دین مبین اسالم ،

 نیبالمؤمن میعلک صیحر عنتم ما هیعل زیعز انفسکم من رسول جاءکم لقد: «دیفرما یماست و در این رابطه 

  م؛یرح رؤف

 شما تیهدا به. دیفتیب زحمت و رنج در شما که است دشوار او بر که آمد خودتان جنس از يامبریپ شما يبرا

  )2( .»است مهربان و دلسوز مؤمنان به نسبت و صیحر

   یدین موفق راه هاي تبلیغ

 آنهادر امر تبلیغ ناچار به استفاده از به صورت کلی ، مجموعه راه هاي تبلیغی که به عنوان شاخه هاي اصلی 

  .راه هاي ارتباطی انسان می باشدي همه ،هستیم 
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  .159 هیآ عمران، آل سوره .1 

 .128 هیآ توبه، سوره .2



 ۲۲

  

  ارتباط مقدمه ي تبلیغ

جهان پیرامون خود که تعامل با دیگران دارد و این تعامل ، با ارتباط او خود ، نیاز به  احتیاجاترفع انسان براي 

  کالمی وغیر کالمی است انجام می شود.ارتباطات توسط 

، علمی به عنوان علم ارتباطات که بشر امروزي  ت داردبه قدري ضرورفراآیند ارتباط با هم نوعان براي انسان 

  به  ارائه ي بحث و نظر می پردازند.آن و عالمان صاحب نظري درباره ایجاد کرده است و امروزه کارشناسان 

 با است...  و یحقوق ، یفرهنگ ، یاسیس ، یاجتماع ابعاد همه در انسانها روابط یبررس دانش ارتباطات علوم

   . یاجتماع و یانسان ارتباطات در یارتباط نینو لیوسا نقش بر دیتأک

 مانند يخبر يها رسانه با گفتگو ای چهره به چهره يها بحث از است، موضوعات از یعیوس فیط شامل رشته نیا

 ،یفرهنگ ،یاسیس يها نهیزم قیطر از ها امیپ ریتفس نحوه یبررس نیهمچن یارتباط مطالعات. است یونیزیتلو پخش

 علوم به یکم کردیرو کی عنوان به آمار. کند یم ریتفس را ها آن یاجتماع ابعاد و کیهرمنوت ،يمعنو ،ياقتصاد

  17.است شده اضافه ادعاها دییتأ يبرا ارتباطات علم مورد در قیتحق به زین یارتباط

  

  تعریف ارتباط:

 امیپ فرستنده نظر مورد یمعن که يطور به آن رندهیگ يسو به امیپ فرستنده از یمعن انتقال از است عبارت ارتباط 

  . شود جادیا آن رندهیگ در

  یجمع ارتباط لیوسا قیطر از ارتباط يبرقرار از است عبارت یجمع ارتباطات

 

  روش هاي ارتباطی انسانی:

 به نیمع یراتیتاث با را یامیپ مجراآن  قیطر از دینی مبلغ ای گر ارتباط آن ي واسطه به است که يندیفرا ارتباط

  عبارت است از:روشهاي ارتباطی  هک رساند یم رندهیگ

   ام؛یپ يمعنا درك يبرا فرد کی به دادن گوش شامل :یکالم.1
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 ۲۳

  نوشتار طریقانتقال پیام از نوشتاري:.2

 .شود استنباط یمعن آن قیطر از که موضوع ای فرد کی به توجه شامل: و نوشتاري  یکالم ریغ ارتباط.3

و فرهنگی و سطح فکري متناسب با قابل پذیرش ،  قالب در را آن دیبا نخست امیپ کی انتقال يبرا نیهمچن

 نیا به بسته ن،یبنابرا.   می شودمقصود به او القا رسیدن به نتیجه و تاثیر براي  مخاطب ،و مقضاي حال عقیدتی 

 رهیغ و ریتصاو نوشتار، گفتار، ها، مایا قالب در توان یم را ها شهیباشد،اند يداریشن ای يدارید ارتباط يمجرا که

  )1(.کرد يرمزگذار

  ارتباطات انسانی

، ارتباطیهاي مهم شاخه یکی از سرفصل ها و گرایش هاي مختلفی می باشد که دانش ارتباطات داراي 

پیش بردن اهداف خود در اجتماع و  براي هر چه بهتر انجام شدن تعامالتانسان ها که ارتباطات انسانی است 

  ارتباط با یکدیگر دارند.نیاز به 

قرار دادن براي با احساس مسئولیت فراوان شخص مبلغ ، این امر بسیار مهمتر است چون در بحث تبلیغ دینی 

مختلفی دارد.البته ابزارهاي نیاز به ارتباطات انسانی داشته و  براي دینداري ،اشخاص در مدار دین و دعوت آنها 

  ارتباطی فردي و گروهی و اجتماعی تقسیم می شود.وسایل به که ارتباط وجود دارد براي 

   ارتباطی ابزارهاي 

   تلفن مانند یلیوسا کنند یم برقرار ارتباط نفر 2 نیب که يفرد ارتباط لیوسا

  نمایس مانند رندیگ یم بر در را شمارش قابل و محدود جمع که یگروه ارتباط لیوسا

.کتاب ها و مجالت 6 روزنامه ـ5 نترنتیا ـ4 ماهواره ـ3 ویراد ـ2 ونیزیتلو ـ1:  شامل یجمع ارتباط لیوسا

  18)1(.هستند

  تبلیغارتباطی  مواد منابع

به احتیاج منتقل می کند قابل پذیرش باشد ،شخص براي اینکه پیامهایی که به دیگران ، تبلیغ  ارتباطی در فرآیند

فرآیند تکمیل شده و به نحو احسن انجام پذیرش از منابع بدون نقص دارد تا این قابل باور و و مواد  داده ها

  نام برد.قرآن کریم و روایات اهل بیت و نقطه نظرات علما و اندیشمندان که از آن جمله می شود از  پذیرد.
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 ۲۴

براي استفاده و بهره از آن در هر چه پربار  به منبع تغذیه نیازمندجذب کننده باشد و ارتباط  موفقبراي اینکه تبلیغ 

بدون نقص روش و روش هاي  در قالب بر اساس گزاره هاي درست ،است تا ساختار فکري شخص بودن تبلیغ 

الهی تبلیغ از قران به عنوان منبع موضوع جذب در تبلیغ ، انسان ها انجام شود.به دلیل اهمیت جذب دینی و موثر، 

یعنی  کلی تقسیم می شودکه قبال ذکر شد که به دو دسته  انسانیارتباطی  روشهايتا  ، استفاده شده است

هیچ نقصی در آن مشاهده نشده و در پرتو هدایت هاي وحیانی و الهی قرآن که ،  ارتباطات کالمی و غیر کالمی

براي  به کار بگیریم. که ذات مقدس الهی می باشد قرار دارد،در حفظ حفیظ و مالک مطلق نخواهد شد بلکه 

را غیر کالمی جذب شروع می کنیم و بعد رو شهاي کالمی در قرآن جذب  رو شهاي انواع این منظور ابتدا از

  ذکر می کنیم.ادامه  رد

  جذب ثمره ي ارتباط موفق

  در آینه قرآن کالمی جذب روشهاي

که براي منطق به غیر از مغالطه قیاسات مطرح در علم دستور به استفاده از  مخاطببراي اقناع  کریم  در قرآن

 استفاده خیال انگیز آن ساختاربدلیل شعر هم همچنین از  وشخص هدایت گمراه کردن شخص می باشد و نه 

متون شعري با درون باالتر از سجع گونه می باشد را که ، می شود ساختار آهنگین متن قران البته  ،است نشده

  .  کردقلمداد ، برخاسته از حقیقت بدون استفاده از عنصر خیال مایع 

برا او اقامه می استدالل در مقابل مخاطب براي دعوت کردن و تاثیر همه ي این قیاس ها براي اقامه ي دلیل و 

اقناع کالمی مخاطب را به صورت دقیق و به این آیه برخورد می کنیم که روشهاي .با تامل در ایات قرآن شود

 إِنَّ ۚ أَحسنُ هی بِالَّتی وجادلْهم ۖ الْحسنَۀِ والْموعظَۀِ بِالْحکْمۀِ ربک سبِیلِ ٰإِلَى ادع :صریح ذکر کرده و می فرماید

کبر وه لَمنْ أَعنْ ضَلَّ بِمع هبِیلس ۖ وهو لَمینَ أَعتَدهپروردگارت راه به کوین اندرز و حکمت با] را مردم[..بِالْم 

 او راه از که یکسان به پروردگارت ناًیقی بپرداز،]  مجادله و[ بحث به وهیش نیکوترین به آنان با و کن، دعوت

  125 - نحل)125. (است داناتر افتگانی راه به زین و اند شده گمراه

  برهان.1

 باشد محسوسات از دیبا ای یاسیق نیچن ي ماده شود. یم دهینام »برهان« کند کشف را یقتیحق بتواند که یاسیق

 نیلیس یپن: «که نیا مثل باشد مجرّبات از دیبا ای و »است دهنده نور جسم کی دیخورش: «مییگو یم که نیا مثل



 ۲۵

 سوم، ء یش با يمساو ء یش دو: «که نیا مثل است هیاول اتیهیبد از ای و »برد یم نیب از بدن در را یچرک کانون

  19)1(.»گرندیکدی يمساو خودشان

  برهان به دو قسم تقسیم می شود:

 خداوند يها نشانه ارائه با که یاتیآ مانند انتقال پیدا می کنند.به علت برهانی که از معلول  یا دلیل: انّیبرهان ف ال

 53 هیآ یکلّ یانیب در اتیآ گونه نیا نمودار. است کرده دیتأک آن بر و انیب را خداوند تیحقان انفس و آفاق در

 و کینزد و دور يافقها و عالم يجا يجا در را خود يها نشانه و اتیآ ما: کند یم دیتأک که است تفصل سوره

 او جز و بس و( است خداوند فقط حقّ که گردد روشن شانیبرا تا نمود میخواه شانیبد انسانها خود وجود در

 درآیه يو همچنین  »الحقُّ اَنَّه لَهم نَیتَبی یحتّ اَنفُسهِم یف و االَفاقِ یف تنایءا هِمیسنُر): «ستین شیب یسراب قتیحق در

 وجود يگرید انیخدا کتای يخدا با) ندیگو یم نانیا که چنان( اگر و )2( »لَفَسدتا اللّه االَّ ءالهۀٌ هِمایف کانَ لَو«

  .کردند یم عزل سلطنتش از را او افته،ی راه یهست نظام مالک و عرش صاحب يسو به ها آن نهیهرآ داشت یم

 اَو« سوره فصلت که می فرماید: 53مانند ادامه آیه ي  ب.برهان لمی:برهانی که ما را از علت به معلول می رساند.

 اللّه یاَف: «است دیترد قابل ریغ و یهیبد که رو آن از خداوند خود اما»دیشَه ءیشَ کُلِّ یعل اَنَّه بِرَبِّک کفی لَم

رِ شَکفاط موتاست ازین یب استدالل و اثبات از 20)1(»واالَرضِ الس.  

  .جدل2

 از اعم است، طرف مقبول که شود لیتشک يمواد از دیبا کند میتسل به وادار را طرف بتواند که یاسیق

 یشخص که نیا مانند خوانند؛ یم »جدل« را اسیق نوع نیا. نباشد ای باشد عموم مقبول نباشد، ای باشد ینیقی آنکه

 را او است شخص آن قبول مورد که هیفق ای میحک نیا قول استناد به دارد، قبول را هیفق ای میحک کی اقوال

 قبول را او اعتراف مورد مطالب ای هیفق ای میحک آن قول است ممکن ما خود که یصورت در میکن یم محکوم

  .میباش نداشته

آمده  ،»أَحسنُ یه یبِالَّت جادلْهم و الْحسنَۀِ الْموعظَۀِ و بِالْحکْمۀِ ربک لِیسبِ یإل ادع« تفسیر ایه يذیل 

 خدا رسول که شد انیب السالم م صادقاما محضر در که است کرده تیروا السالم هیعل يعسکر حسن ماما است:

 نه؛: فرمود امام اند، فرموده ینه نید امر در بحث و جدال از السالم همیعل نیمعصوم ائمه و آله و هیعل اهللا یصل

 که دیا دهینشن ایآ اند کرده ینه است همه از برتر آنچه ریغ با جدال از بلکه اند، نکرده ینه جدال مطلق از آنها
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  .10هیآ ،14سوره/میابراه .1 

 120: ص ،5ج.  يمطهر دیشه آثار مجموعه .2



 ۲۶

 کینزد نید به را جدل و بحث نگونهیا علما ...؟»أَحسنُ یه یبِالَّت إِلَّا الْکتَابِ أَهلَ تُجادلُوا ولَا: «دیفرما یم خداوند

 چگونه اما است؛ کرده حرام ما انیعیش بر را آن خدا شمارند؛ یم حرام را صورت نیا ریغ به جدل و دانند یم

 من إِالَّ الْجنَّۀَ دخُلَی لَن قَالُواْ و: «دیافزا یم خود که یحال در بکند، حرام را جدل نوع همه خداوند است ممکن

 فرموده پس] باشد ترسا ای يهودی که آن مگر د،یایدرن بهشت به یکس هرگز: گفتند و[»ينَصار أَو هودا کَانَ

 راست اگر: بگو. است شانیا) یواه( يآرزوها نیا[»نَیصادق کُنتُم إِن برْهانَکُم هاتُواْ قُلْ همیأَمان تلْک: «است

 ایآ و است؛ کرده نیمع...برهان با را مانیا و قتیحق و نیراست علم خدا نیبنابرا]. دیاوریب را خود لیدل د،ییگو یم

 از که برهان با جدل! اهللا  رسولِ َ بن ای شد سؤال شود؟ یم آورده لیدل و برهان نیبهتر جدل در که است نیا جز

 آن با که است کرده امر امبرشیپ به خداوند که است همان برتر برهان با جدل اما....چه؟ یعنی است، برتر همه

 و کرده نقل را معاد منکر آن داستان یتعال يبار خداوند لذا کند، مجادله زیرستاخ و معاد منکران با برهان،

 نشیآفر و آورد یمثَل ما يبرا و[ »میرم یه و الْعظَام یِیحی منْ قَالَ خَلْقَه ینَس و مثَلًا لَنَا ضَرَب و: «است فرموده

 پاسخ در و] بخشد؟ یم یزندگ است، دهیپوس نیچن که را استخوانها نیا یکس چه: گفت کرد؛ فراموش را خود

 منَ لَکُم جعلَ يالَّذ*میعل خَلْقٍ بِکُلِّ وهو مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها يالَّذ هایِیحی: «بگو! محمد يا »قُلْ: «است فرموده او به

 هر به که اوست و آورد دیپد را آن بار  نینخست که یکس همان بگو[»تُوقدونَ منْه أَنتُم فَإِذَا نَارا الْأَخْضَرِ الشَّجرِ

 آتش) افتد ازتانین چون( آن از که نهاد اخگر سبزفام  درخت در تانیبرا که همو* داناست ینشیآفر) گونه(

: است گفته که ییگو اوهی آن با خواهد یم آله و هیعل اهللا یصل امبرشیپ از خداوند یعنی سوره آخر تا] دیافروز یم

 يالَّذ هایِیحی قُلْ: «است فرموده لذا د،ینما مجادله کند؟ زنده را دهیپوس استخوان نیا خدا است ممکن چگونه

 را آن دوباره شدن دهیپوس از بعد تواند ینم د،یآفر چیه و عدم از را استخوان آن که یکس ایآ »مرَّةٍ أَولَ أَنشَأَها

 پس! است تر سخت دنیآفر دوباره از شما خود نزد عدم، از خلق و نیآغاز نشیآفر! بازگرداند؟ اول صورت به

 دل در را سوزان آتش که يخداوند حال، »تُوقدونَ منْه أَنتُم فَإِذَا نَارا الْأَخْضَرِ الشَّجرِ منَ لَکُم جعلَ يالَّذ«  :فرمود

 آن بازگرداندن به او که دهد یم خبر شما به کند، یم استخراج آن از و کرده پنهان مرطوب و تازه و سبز درخت

  21)1(.است تواناتر شده، دهیپوس و کهنه چه

  .خطابه3

 ساختن وادار یاصل منظور و باشد یظنّ ولو است قیتصد کی جادیا و طرف ذهن اقناع آن از هدف که یاسیق

 شود استفاده يمواد از دیبا خطابه در. شود یم دهینام »خطابه« باشد يکار از او بازداشتن ای يکار يسو به طرف
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 ترسو آدم« ، »است خلق يرسوا دروغگو: «مییگو یم نکهیا مانند د؛یبنما طرف در گمان و ظنّ جادیا حداقل که

  )2(. »است ناموفق و محروم

 مطلب، انیب از شیپ که است نیا ،و تمرکز مخاطب براي توجه در قرآن دربیان حقایق هاي رایج  وهیش یکی از

 مخاطب در يادیز ریتاث یروان نظر از روش نیا که است معلوم.  برد یم نام او از و دهد یم ندا را خود مخاطب

 به یوقت.از جهت تربیتی  سازد یم وادار شده، ارائه مطلب و خطاب يمحتوا در تفکر و دنیشیاند به را او و دارد

 افتیدر را او امیپ و کرده توجه ندهیگو سخن به حواس تمام با م،یده قرار منادا را یکس یسخنران و خطابه هنگام

  . کند یم

  آنچرایی خطاب و درجات 

، بالفاصله موعظه و سفارشهاي بعد از خطاب قراردادن  خطاب و خطابه این است که مسئلهمهمترین نکته در 

  .است متوسط مراتب يدارا زین و پایین و باال تبامر يدارا یقرآن يها طابخالهی در آیات دیده می شود.

 تیربوب خداوند هستند، مردم توده مخاطبان، یوقت قرآن منطق در .است»  الناس هایا ای« ریتعب آن، نیتر نییپا

 بهره در انسان با زین واناتیح که ییها نعمت ;کند یم انیب يظاهر و يماد يها نعمت ذکر قالب در را شیخو

  کندیشر آن از يبردار

 مؤمنان خداوند، مخاطب که است »االبصار یاول« و»  العلم یاول«  و »آمنوا نیالذ هایا ای« خطاب متوسط مرحله

 کتب، انزال رسل، ارسال: مانند یباطن و يمعنو يها نعمت ذکر قالب در را خود تیربوب خداوند نیبنابرا.  هستند

  .ردیگ یم قرار فرشتگان فیرد در خطاب از مرحله نیا در انسان که کند یم انیب...  و تیوال امامت، نبوت،

 اسالم امبریپ مقدس وجود که است»  یالنب هایا ای« و»  الرسول هایا ای« ندا و خطاب مرحله نیتر یعال باالخره

خطاب قراردادن اشخاص  ،پس در بحث تبلیغ. است گرفته قرار سبحان يخدا خطاب مورد آله و هیعل اهللا یصل

این کار و با احترام باید با حال و موقعیت علمی و شخصیتی و متناسب  طریقه صدازدن شخص بسیار مهم استو 

  به شخص منتقل می شود.و بعد نصایح و سفارشها انجام شود

  در قرآنغیر کالمی جذب روشهاي 

الزم هست ولی کافی نیست و براي گفتار و کالم ، در مسیر دینی الهی قرار بگیرنداینکه انسانها بتوانند براي 

باشد تا شخص بارهمه ي اعتبارات غیر کالمی نیز می کند و بپذیرد نیاز به بتواند حقیقت را درك اینکه شخص 

خالق رمز گونه در البه الي آیات قرآن توسط به صورت کارهایی که  کند.حس ، لذت دینداري را خود وجود
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جذب  وبهدر امر تبلیغ موفق بوده با به کار گرفتن این آموزه ها انسان ذکر شده است و با کمی تامل می شود 

  شویم.متذکر می ،  معرفتی خودحتی المقدوربا توجه به بضاعت را این روشها  کرد.مانیزدینی دست پیدا 

ما الگو فرستادیم و شما باید در ایات قرآن به این امر مهم بارها اشاره شده است که معرفی الگوي خوب:.1

 یرْجو کَانَ لمنْ حسنَۀٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ فی لَکُم کَانَ لَقَد بیاموزید.مانند:حیات طیبه و زندگی وافعی را از ایشان 

اللَّه موالْیرَ وذَکَرَ الْآخو یرًا اللَّهکَث  

 امتیق روز و خدا به همواره که یکس يبرا است ییکوین يالگو خدا امبریپ] رفتار و روش[ در شما يبرا ناًیقی

  22)1. (کند یم ادی اریبس را خدا و دارد؛ دیام

این ایه بار در قرآن تکرار شده است و  114که  الرحیمرحمن ال:به تاسی از آیه ي بسم اهللا .رفتار مهربانانه2

شودکه و ارتباط بیشتر این اخالق مهربانانه بود تا تاثیر تبلیغ ، باید مزین به مهربانی و مهرورزي خدا را فریاد میزند

  ،بعد از به قدرت رسیدن مشخص می شود.مقابل اذیت هاي برادران  تار حضرت یوسف دررفدر

و باید دست او گرفته شود، از او دست امدادرسانی:در هنگامی که شخص به کمک نیاز دارد کمک کردن و .3

حضرت خضر و حضرت شعیب یا حضرت یوسف از برادران دستگیري حضرت موسی توسط شود.مانند گیري 

  و حضرت زهراالمومنین ماجراي اطعام فقیر واسیر ومسکین توسط امیر ویا خود 

پاداش و تشویق انسان  خیر اعمال در عبادت و اطاعت و انجامانگیزه  دبراي ایجاهمانطور که خداوند  :.تشویق4

جذب دینی  حرکت عبادي و  انگیزه قصدهر چه بیشتر ملکه شدن حاالت شخصی که ما نیز براي  در نظر میگیرد

 ؛ .»نَیالمحسن لَمع اهللاَ انَّ و سبلَنَا نَّهمیلَنَهد نَایف جاهدوا نَیالَّذ و«:کنیم.مانند برخورد براي او داریم به همین شکل 

 اری شهیهم خداوند و میکن یم تیهدا خود يها   راه به را ها آن کردند،) ما يبرا و( ما راه در مجاهدت که آنان و

  23)1(و پاداشهاي آن می باشد.یا آیاتی که در باره نعمت هاي بهشتی  .است کوکارانین

متوجه پی ببرد باید با او برخورد شود تا اشتباه خود  به شخص براي اینکهدر صورت نیاز :  برخورد تنبیه و.5

و از بریدن دست تا زدن تازیانه مثل آیاتی که درباره حدود شرعی است و  اشتباه خود شودو از آن دست بردارد

  موارددیگر می باشد.

،یا و مالئکته یصلون علی النبی سوره احزاب که می فرماید ان اهللا  56مانند آیه اخالق الهی: .متخلق شدن به6

سالم را فراموش  و ، درودشما هم مومنین ،میفرستند خدا پیامبر یعنی خدا و مالئکه درود بر .... اایهاالذین آمنو
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ا انسان بباعث نز دیکی تا ،شبیه خدا شویم در اعمال و افکارهمه ي ساعات زندگی بکوشید در و به نوعی نکنید 

  .بشودخداوند 

عظمت  ودچار روزمرگی نشود و از تکرار فاصله بگیرد انسان براي اینکه  زمین:در  سیروسیاحتو  .گردشگري7

طریق دیدن اماکن تاریخی و از ،می تواند به گردش و سیاحت روي بیاورد و خدا را در همه جا نظاره کند 

 أَفَلَم این امر اماکن پذیر است.نماید.چه به صورت فردي چه جمعی و اردویی ، کسب تجربه و عبرت مذهبی 

 ٰأَغْنَى ٓفَما الْأَرضِ فی وآثَارا قُوةً وأَشَد منْهم أَکْثَرَ آوکَانُۚ  قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبۀُ کَانَ کَیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ فی یسیرُوا

منْها عونَ کَانُوا مبکْسی  

 تکبر و یسرکش و[ بودند آنان از شیپ که یکسان سرانجام که کنند نظر تأمل با تا نکردند گردش نیزم در ایآ

 دارتریپا يآثار نیزم در و بودند، رومندترین شانیا از و شتریب نانیا از نفراتشان که همانان شد؟ چگونه] کردند یم

 به همواره که يآثار و قدرت و نفرات یول داشتند،]  محکم اریبس يها کاخ و استوار يها خانه و ها قلعه چون[

  24)1. (نکرد دفع آنان از] را خدا عذاب از يزیچ[ آوردند یم دست

 مسابقاتروحی براي انسانها برگزاري از جمله راهکار ها براي فهمیدن نقائص رشد دهنده:مسابقات برگزاري .8

استعداد هاي میزان توانایی هاي خود آگاه شود و نقائص خود را بشناسد و و امتحانات می باشد تا هر شخصی به 

 منْ مغْفرَةٍ ٰإِلَى آسابِقُو اشاره به آن شده است که:شود.در آیات قرآن هم قوي تر د و پنهان خود را شکوفا کن

کُمبنَّۀٍ رجا ورْضُهرْضِ عا کَعمٓالسضِ ءالْأَرو تدینَ أُعلَّذنُوا لآم بِاللَّه هلسريسو از یآمرزش به دییجو یشیپ..... و 

 مانیا امبرانشیپ و خدا به که یکسان يبرا است، نیزم و آسمان يپهنا چون شیپهنا که یبهشت و پروردگارتان

   )2( ....است؛ شده آماده اند آورده

 شیپ که یکسان ناًیقی که یحال در.الْکَاذبِینَ ولَیعلَمنَّ صدقُوا الَّذینَ اللَّه فَلَیعلَمنَّۖ  قَبلهِم منْ الَّذینَ فَتَنَّا ولَقَدیا در آیه 

 در[ که را یکسان خدا مسلماً و ،]شوند یم شیآزما دیترد یب هم نانیا پس[ میا کرده شیآزما بودند، آنان از

  )3(،.شناسد یم زین را انیدروغگو قطعاً و شناسد، یم اند گفته راست]  مانیا يادعا

هم  مکانهادر بعضی مشکالت و سختیهاي فراوان بسیار طاقت فرساست و به دلیل تبلیغ  مبلغین دیگر:.کمک به 9

 إِذْ ، در این امر تسهیل خواهد شد.توسط چند مبلغ با هم فکري و مشورت و تقسیم کار دشوارتر می شود که 

 م،یفرستاد آنان يسو به را امبریپ دو که یزمان. مرْسلُونَ إِلَیکُم ٓإِنَّا آفَقَالُو بِثَالث فَعزَّزنَا فَکَذَّبوهما اثْنَینِ إِلَیهِم ٓأَرسلْنَا
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 شما يسو به را ما: گفتند]  یهمگ[ پس م،یکرد تیتقو را آنان یسوم امبریپ با و کردند انکار را دو آن یول

  )4(. اند فرستاده

  نتیجه گیري:

هم شدن جذب تبلیغ کردن ومشکلی است و سالیق افراد در باید بپذیریم که تبلیغ دین کار بسیار پیچیده و 

ویژگیهاي او و لوازم تمام با ولی با اذعان به این مطلب که کسی که چیزي را به وجود می اورد ، متفاوت است 

دریاي در قبل از هدایت همه ي مبلغان دین و هادیان این راه ، مورد نیاز او در تمام زمینه ها آشناست باید 

به این ریسمان محکم الهی و دینی انسانها را با چنگ زدن معارف قرآن خود را شستشو داده و روش هاي جذب 

  پناه بردن به این کهف حصین جستجو کنند و به دیگران انتقال بدهند.
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  :منابع

  قرآن کریم     

  ویکی فقه     

  ویکی پدیا    

  ش.1385در قرآن، قم، مرکز نشر إسراء،  تیعبداهللا، هدا ،یآمل يجواد    

  ش.1391فطرت، قم، انتشارات صدرا،  ،یمرتض ،يمطهر    

  ش.1377 ،يآستان قدس رضو  یاسالم يها پژوهش ادیجوامع الجامع، مشهد، بن ریفضل بن حسن، تفس ،طبري    

  ش.1373 ه،یدار الکتب االسالم  ، تهران، نمونه ریناصر، تفس ،يرازیمکارم ش   

  ش.1392 ت،ی(کالم)، قم، زمزم هدا عهیفرهنگ ش سندگان،یاز نو یگروه   

  ش.1380 ن،یقم، انتشارات مؤمن ،یتهران یعلل الشرائع، ترجمه ذهن ،یصدوق، محمدبن عل خیش    

  ش1390 ،دراانتشارات ص ،تهرانبشر، یزندگ در یبیغ يامدادها مرتضی،،يمطهر دیشه  

 و انیگنج یعل ان،یناظم رضا مترجمان، البرهان ییروا ریتفس البرهان فی تفسیر القرآن،سید هاشم  ،بحرانی 

  - 1389 کشور، یعموم يها کتابخانه نهاد: صبح کتاب: تهران.خورشا صادق

) , 81 سال( 5 شماره اسالم، مکتب مجله:  منبع..1388/8/22:  انتشار خیتار قرآن در یاله يخطابها و نداها

  لیاسماع زواره، ینساج

  انتشارات صدرا،،)1 ج اسالمى علوم اتیکل( فلسفه -منطقشهید مطهري ،

  آفتاب آنالین سایت،علوم ارتباطات  مقاله ي،مهدي  خاجه زاده 

 خزائنوسایت  اسالمی  غاتیتبل سازمان ینترنتیا گاهیپا ،،آسیب شناسی تبلیغتبلیغ روش مقاله


