
اول	تیرماه	در	تقویم	کشور	ما	»روز	تبلیغ	و	اطالع	رسانی	دینی«	نامیده	
ــی	بر	مبانی	 ــت.	ماهیت	دینی	جامعه	ما	و	حتی	ابتنای	نظام	سیاس ــده	اس ش
ــت.	با	این	حال	به	نظر	 ــالمی،	اهمیت	این	موضوع	را	مضاعف	کرده	اس اس
می	رسد	هنوز	هم،	چه	در	میان	نخبگان	و	چه	در	افکار	عمومی،	ارزش	تبلیغ	

و	جایگاه	ُمبلِّغان،	آنگونه	که	باید،	شناخته	نشده	است.	
گرایش	انسان	به	مذهب،	فطری	است	و	به	لطف	خدا	ایرانیان	در	پاسخ	
ــته	فطری	و	تقویت	آن	همیشه	پیشگام	و	زبانزد	بوده	اند.	 مثبت	به	این	خواس
ــتازی	در	دفاع	ایثارگرانه	از	دین	و	نیز	 ــالم	و	پیش ــتقبال	گرم	آنان	از	اس اس
ــان	 ــات	منحصر	به	فردی	که	در	تبیین	و	تبلیغ	معارف	الهی	از	خود	نش خدم
ــت.	با	این	حال	آسیب	شناسی	در	این	حوزه	ضروری	 داده	اند،	قابل	انکار	نیس

است	تا	دستاوردها	و	افتخارات	تاریخی	همچنان	پایدار	و	بالنده	باشند.

اهمیتوارزشتبلیغ
ــی	جایگاه	 ــت،	بازشناس ــتین	نکته	ای	که	توجه	به	آن	ضروری	اس نخس
تبلیغ	و	ارزش	مبلغان	است.	واقعیت	آن	است	که	خصوصًا	در	میان	نخبگان،	
ــانی	دینی	و	آثار	آن	شناخته	شده	نیست	و	یا	حداقل	بروز	 اهمیت	اطالع	رس
ــه	قرآن	با	تعجب	 ــت	ک ــوری	)در	مقام	اثبات(	ندارد.	این	در	حالی	اس و	ظه
می	پرسد:	»کیست	خوش	گفتارتر	از	آن	کس	که	به	سوی	خدا	دعوت	نماید	

ــدگانم؟«1	و	پیامبر	 ــلیم	ش و	کار	نیک	کند	و	بگوید:	من	]در	برابر	خدا[	از	تس
ــتان	تو	 	فرمود:	»ای	علی!	اگر	خداوند	به	دس ــان 	به	امیرمؤمن ــدا خ
انسانی	را	هدایت	کند،	از	آنچه	خورشید	بر	آن	تابیده	و	غروب	کرده،	برای	تو	

بهتر	است،	و	برای	توست	والیت	او،	ای	علی!«.2

افتاءیاتبلیغ؟!
استاد	شهید	مرتضی	مطهری	حتی	مقام	تبلیغ	را	با	مقام	افتاء	و	مرجعیت	
ــائل	هست	که	ما	به	حق	ارزش	 ــه	می	کند	و	می	گوید:	»بعضی	از	مس مقایس
آن	مسائل	را	درك	کرده	ایم.	چون	ارزش	و	سطحش	را	درك	کرده	ایم،	قهراً	
ــطح	خودش	می	شناسیم؛	مثال	امر	افتاء	و	فتوا	دادن،	خوشبختانه	 آن	را	در	س
ــند	که	افتاء	کاری	 تا	حد	زیادی،	ال	اقل	نود	و	پنج	در	صد	جامعه	ما	می	شناس
است	سنگین	و	در	سطح	بسیار	بسیار	باال.	نه	افرادی	زود	جرأت	می	کنند	که	
ــتهایی	این	ادعا	را	کردند،	جامعه	 چنین	ادعایی	کنند	و	نه	اگر	افراد	خوش	اش
زود	می	پذیرد.	جامعه	این	را	احساس	کرده	که	سطح	این	کار	باالست.	ولی	
مساله	دعوت	مردم	به	سوی	حق،	مساله	تبلیغ	مردم،	مساله	ارشاد	و	هدایت	
مردم،	مساله	حرکت	دادن	مردم	به	سوی	خدا	که	سخن،	سخن	حرکت	دادن	

است]سطح	آن	شناخته	نشده	است.[«3
ــته	ای	که	در	دهه	های	اخیر	ضمن	 گر	چه	به	برکت	وجود	عالمان	برجس
ــدت	 ــذار	نکرده	اند،	آن	فضا	به	ش ــالغ	و	تبلیغ	فروگ ــس،	از	اب ــاء	و	تدری افت
کمرنگ	تر	از	دوران	های	گذشته	شده	است؛	اما	هنوز	هم	گاهی	و	تا	اندازه	ای	
ــخگویی	به	نیازهای	هر	روز	و	حضور	در	زمان	را	»تضحیه«	می	دانند؛	از	 پاس
همان	نوع	که	از	قول	آیت	اهلل	العظمی	خویی	راجع	به	امثال	عالمه	طباطبایی	

نقل	شده	است.

خوباست؛امانهبرایتو!
ــیار	 ــود	را	نقل	می	کنند	که	بس ــری	نمونه	ای	از	خ ــتاد	مطه مرحوم	اس
ــنیدنی	است.	ایشان	در	مقدمه	کتاب	داستان	راستان	نوشته	اند:	»در	مدتی	 ش
ــتان	ها	بودم،	به	 ــغول	جمع	آوری	و	تنظیم	و	نگارش	یا	چاپ	این	داس که	مش
ــت	تألیف		دارم	 هر	یک	از	رفقا	که	برخورد	می	کردم	و	می	گفتم	کتابی	در	دس
ــودمند	واقعی،	که	از	کتب	احادیث	یا	 ــتان	های	س ــتمل	بر	یک	عده	داس مش
کتب	تواریخ	و	ِسَیر	استخراج	کرده	با	زبانی	ساده	و	سبکی	این	چنین	نگارش		
ــترس	عموم	قرار	بگیرد،	همه	تحسین	و	تمجید	می	کردند	 می	دهم،	تا	در	دس
ــتند.	بعضی	ها	از	آن	 و	این		را	باالخص	برای	طبقه	جوان	کاری	مفید	می	دانس
ــودمند	اخبار	و	احادیث	این	کار	 ــبت	به	داستان	های	س جهت	که		تاکنون	نس
انجام	نشده،	این	را	یک	نوع	"ابتکار" تلقی	می	کردند	و	می	گفتند:	"جای	این	
کتاب		تاکنون	خالی	بود" استاد	شهید	سپس	با	درد	و	افسوس	می	افزایند:	»از	
ذکر	این	نکته	نیز	نمی	توانم	صرف	نظر	کنم	که	در	مدتی	که	مشغول		نگارش	
ــتان	ها	بودم،	بعضی	از	دوستان	ضمن	تحسین	و	اعتراف		به	 یا	چاپ	این	داس
سودمندی	این	کتاب،	از	این	که	من،	کارهای	به	عقیده	آنها	مهم	تر	و	الزم	تر	
خود	را	موقتًا	کنار	گذاشته	و	به	این	کار	پرداخته	ام،	اظهار	تأسف		می	کردند	و	
مالمتم	می	نمودند	که	چرا	چندین	تألیف	علمی	مهم	را	در	رشته	های		مختلف	
به	یکسو	گذاشته	ام	و	به	چنین	کار	ساده	ای	پرداخته	ام،	حتی	بعضی		پیشنهاد	
ــیده	ای	پس	الاقل	به	نام	خودت		 ــد	که	حاال	که	زحمت	این	کار	را	کش کردن
ــر	نکن!	من	گفتم	چرا؟	مگر	چه	عیبی	دارد؟	گفتند	اثری	که	به	نام	تو	 منتش
منتشر	می	شود	الاقل	باید	در	ردیف	همان		اصول	فلسفه	باشد،	این	کار	برای	
تو	کوچک	است!	گفتم	مقیاس	کوچکی	و	بزرگی	چیست؟!	معلوم	شد	مقیاس	
بزرگی	و	کوچکی	کار	در	نظر	این	آقایان		مشکلی	و	سادگی	آن	است	و	کاری	
به	اهمیت	و	بزرگی	و	کوچکی	نتیجه	کار	ندارند؛	هر	کاری	که	مشکل	است	

بزرگ	است	و	هر	کاری	که	ساده	است	کوچک!	«.4

دكترمحسناسماعیلي*

آنچه مبلغ��ان بايد بدانند

معــارف تبــلیغی
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مشت؛نمونهخروار
ــری	چنین	ادمه	می	دهد:	»اگر	این	منطق	و	این	طرز	تفکر	مربوط	 مطه
به	یک	نفر	یا	چند	نفر	می	بود،	من		در	اینجا	از	آن	نام	نمی	بردم،	متأسفانه	این	
طرز	تفکر	-	که	جز	یک	بیماری		اجتماعی	و	یک	انحراف	بزرگ	از	تعلیمات	
ــالمی	چیز	دیگری	نیست-	در	اجتماع	ما	زیاد	شیوع	پیدا	کرده،	چه	 عالیه	اس
ــته	و	به	گوشه	ای	 ــته	و	چه		قلم	ها	را	که	نشکس زبان	ها	را	که	این	منطق	نبس
ــاظ	کتب	مفید	و	 ــت	که	ما	امروز	از	لح ــت؟	به	همین	دلیل	اس ــده	اس نیفکن
ــودمند،	بیش	از	اندازه	فقیریم،	هر	مدعی	 مخصوصًا	کتب	دینی	و	مذهبی	س
فضلی	حاضر	است	ده	سال		یا	بیشتر	صرف	وقت	کند	و	یک	رطب	و	یابسي	
را	به	هم	ببافد	و	به	عنوان	یک		اثر	علمی،	کتابی	تألیف	کند	و	با	کمال	افتخار	
نام	خود	را	پشت	آن	کتاب		بنویسد؛	بدون	آنکه	یک	ذره	به	حال	اجتماع	مفید	
فائده	ای	باشد.	اما	از	تألیف	یک	کتاب	مفید،	فقط	به	جرم	این	که	ساده	است	
و	کسر	شأن	است،	خودداری	می	کند!	نتیجه	همین	است	که	آنچه	بایسته	و	
ــت	نوشته	نمی	شود	و	چیزهایی	که	زائد	و	بی	مصرف	است	پشت	سر	 الزم	اس
یکدیگر	چاپ	و	تألیف	می	گردد.	چه	خوب	گفت	خواجه	نصیرالدین	طوسی:	

ــت ــوس	که	آنچه	برده	ام	باختنی	اس افس
ــت اس ــناختنی		 نش ــام	 تم ــناخته	ها	 بش
ــت ــد	بگذاش ــه	بای ــر	آنچ ــته	ام	ه برداش
ــت ــتنی	اس ــته	ام	هر	آنچه	برداش بگذاش

عاقبت	االمر	در	جواب	آن	آقایان	گفتم:	این	پیشنهاد	شما	مرا	متذکر	یک		
ــاری	اجتماعی	کرده،	و	نه	تنها	از	تصمیم	خود	صرف	نظر	نمی	کنم،	بلکه	 بیم
ــما	به	عنوان	یک	بیماری	اجتماعی	نام	 ــنهاد	ش در	مقدمه	کتاب	از	این	پیش
خواهم		برد.	بعد	به	این	فکر	افتادم	که	حتمًا	همان	طور	که	عده	ای	کسر	شأن	
خود	می	دانند	که	کتاب	های	ساده	-هر	چند	مفید	باشد-	تألیف	کنند،	عده	ای	
هم	خواهند	بود	که	کسر	شأن	خود	می	دانند	که	دستورها	و	حکمت	هایی	که	

از	کتاب	های	ساده	درك		می	کنند	به	کار	ببندند!«	5

ریشهیابیمشکل
ــوال	باقی	است	که	به	رغم	وضوح	مسأله	در	فرهنگ	 اینک	جای	این	س
ــت؟!	یا	به	تعبیر	 ــالمی،	چرا	چنین	غفلتی	در	فرهنگ	ما	به	وجود	آمده	اس اس
شهید	مطهری	»چرا	ما	در	تاریخ	اسالم	از	هر	طبقه	ای	شخصیت	های	مبرز،	
ادباء	بزرگ،	حکماء	و	فقهاء	و	شعراء	و	وعاظ	و	خطباء	و	کّتاب	و	نویسندگان	
ــران	و	هنرمندان	بزرگي	 ــتمداران	و	صنعتگ و	منجمین	و	ریاضیون	و	سیاس
ــته	ایم	و	از	این		جهت	ما	خیلی	فقیریم.	البته	 ــته	ایم،	ولی	مصلحین	نداش داش
ــه	آن	اندازه	که	 ــت	اما	ن ــح" در	میان	ما	ظهور	کرده		اس ــم	و	بیش	"مصل ک
ــالم	اصل	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	را	 انتظار	می	رود،	با	اینکه	ما	در	اس
داریم	این	اصل	می	بایست	مصلحین	زیادی	به		وجود	آورده	باشد.	البته	نباید	
ــب	یا	حکیم	یا	فقیه	یا	منجم	 ــت	که	به	همان	اندازه	که	مثاًل	ادی انتظار	داش
ــته	باشیم.	 ــت	مصلح		اجتماعی	و	دینی	داش ــته	ایم	می	بایس و	ریاضیدان	داش
"مصلح" یک	نبوغ	و	شخصیت	و	عمق	نظر	و	دوراندیشی	و	گذشت	دیگری	
ــت،	ولی	فکر	می	کنم	به	 الزم	دارد	و	قهراً	عزیز	الوجودتر	و	قلیل	الوجودتر	اس

همان	نسبت	هم	که	بسنجیم	باز	نداشته	ایم.	چرا؟«6
ــؤالی	است	که	فعاًل	برای	من	مقدور	 آن	حکیم	فرزانه	می	گوید:	»این	س
ــخن	 ــته	ایم	و	س ــه	بتوانم	جوابی	به	آن	بدهم.	اینقدر	مصلح	نداش ــت	ک نیس
ــأن	بزرگی	 ــر	نمی	کنیم	این		هم	یک	ش ــنیده	ایم	که	فک ــالح	کمتر	ش از	اص
ــت.	اگر	به	مــا	بگویند	امـیرالمؤمنین	یا	 ــت	و	شایسته	مـردان	بزرگ	اس اس
ــه،	معنای	این	کلمه	را	می	فهمیم	و	 	مردی	بود	حکیم،	هم ــهداء سیدالش
ــت	اگر	بگویند	 ــماریم.	و	همچنین	اس این	را	مدحی	برای	آن	حضرت	می	ش
مردی	بود	فقیه	و	عارف	به	احکام	الهی،	یا	بگویند	مردی	بود	خطیب	و	فصیح	

و	بلیغ.	ولی	اگر	بگویند	مصلح	بود،	چیزی	از	این		کلمه	نمی	فهمیم	و	چندان	
ــت،	و	 ــئون	باالتر	همین	اس به	نظر	ما	مهم	نمی	آید	در	صورتی	که	از	همه	ش

خودشان	هم	همین	اسم	و	همین		شأن	را	برای	خود	پسندیده	اند.«7

شرایطوصالحیتهایُمبلّغ
ــی	و	از	بین	بردن	 ــای	جایگاه	ارتباطات	دین ــی	از	پیش	نیازهای	احی یک
ــزاران	تبلیغ	و	تربیت	 ــاماندهی	کارگ ــد،	س ــاره	ش ذهنیت	هایی	که	به	آن	اش
ــر	صالحیت	های	علمی،	 ــت.	در	اینجا	به	طور	خاص	باید	ب مبلغان	صالح	اس

اخالقی	و	مهارت	های	رفتاری	تأکید	کرد.
ــه	تبلیغ	دین	 ــتغال	ب ــود،	که	اش این	پیش	فرض	نباید	پذیرفته	تلقی	ش
ــترده	نیست	و	متولیان	نباید	اجازه	دهند	هر	کس	 نیازمند	دانش	عمیق	و	گس
ــلیقه	خود	به	معرفی	دین	 به	هر	اندازه	از	دانش	دینی	و	در	هر	زمان	و	به	س

بپردازد.
ــویق	به	تبلیغ،	توصیه	به	 ــت	که	قرآن	کریم	پیش	از	تش برای	همین	اس
ــد:	»پس	چرا	از	هر	 ــد	و	با	لحنی	توبیخ	آمیز	می	پرس ــل	و	تفقه	می	کن تحصی
ــته	ای	کوچ	نمی	کنند	تا	در	دین،	آگاهی	پیدا	کنند	و	قوم	خود	را	 فرقه	ای،	دس
	بیم	دهنده	باشند	که	آنان	]از	کیفر	الهی[	 ــتندـ	 ــوی	آنان	بازگش ـ	وقتی	به	س
	می	فرمود:	»دین	خداوند	متعال	را	تنها	کسی	 ــند؟!«8	و	پیامبر	خدا بترس

یاری	می	رساند	که	به	تمام	جوانب	آن،	احاطه	داشته	باشد.«9
ــد	فرزانگان	متقدم	بر	عبور	از	مراحل	باالی	تحصیلی	برای	تصدی	 تأکی
تبلیغ	از	همین	زاویه	قابل	تحسین	است؛	و	عدم	رعایت	آن	می	تواند	زمینه	ساز	

ترویج	مطالب	سست،	خرافات	و	گاهی	بدعت	های	خطرناك	گردد.
ــت.	آنان	که	به	دین	 عالوه	بر	این	صالحیت	های	اخالقی	و	رفتاری	اس
ــند،	نه	 ــته	به	آموزه	های	دینی	نباش ــوت	می	کنند،	اگر	خود	در	عمل	آراس دع
ــودی	ندارند	که	به	شدت	زیان	آور	خواهند	بود.	برای	همین	است	که	 تنها	س
ــته	اند	که	با	ِکردار	خود	دین	را	تبلیغ	کنیم	نه	با	 	از	ما	خواس ــوایان	ما پیش

گفتار؛	»ُكونُو ُدعاَة للنّاِس بغيِر اَلِسنَتِكم«.10
	خطاب	به	طالب	گرانقدر	می	فرمودند:	 ــفر	کرده	ما امام	حکیم	و	س
ــنگینی	دارید.	اگر	در	حوزه	ها،	به	وظایف	خود	عمل	نکنید	 ــما	وظایف	س »ش
ــید	و	فقط	دنبال	فرا	گرفتن	چند	اصطالح	بوده،	 و	در	صدد	تهذیب	خود	نباش
مسائل	فقهی	و	اصولی	را	درست	کنید،	در	آتیه	خدای	نخواسته	برای	اسالم	
و	جامعه	اسالمی	مضّر	خواهید	بود.	ممکن	است،	العیاذ	باهلل،	موجب	انحراف	
ــوید.	اگر	به	سبب	اعمال،		کردار	و	رفتار	ناروای	شما	یک	 و	گمراهی	مردم	ش
ــده،	از	اسالم	برگردد،	مرتکب	اعظم	کبائر	می	باشید	و	مشکل	 نفر،	گمراه	ش
ــما	قبول	گردد.	چنان	که	اگر	یک	نفر	هدایت	یابد-	به	حسب	 ــت	توبه	ش اس

روایت-	بهتر	است	از	آنچه	آفتاب	بر	آن	می	تابد.«11	

پينوشتها:
*.	حقوقدان	شوراي	نگهبان	و	عضو	هیئت	علمي	دانشگاه.

ْن َدَعا ِإلَى اهلِل َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن«،	فصلت/33. 1.	»َوَمْن َأْحَسُن َقْوال ِممَّ
	.	 2.	مجموعه	ورام،	ج2،	ص277،	باب	ذکر	جمل	من	مناهي	رسول	اهلل

3	.	آیت	اهلل	مرتضي	مطهري،	سیري	در	سیره	نبوي،	ص	184.
4	.	همان،	داستان	و	راستان،	ص	10.

5	.	همان،	ص	3.
6	.	مجموعه	آثار	استاد	شهید	آیت	اهلل	مرتضي	مطهری،	ج20،	ص،	208.

7	.	آیت	اهلل	مرتضي	مطهري،	ده	گفتار،	ص93.
ــِذُروا	َقْوَمُهْم	إَِذا	َرَجُعوا	إِلَْیِهْم	 یِن	َولُِیْن ُهوا	ِفي	الِدّ 	ِفْرَقٍة	ِمْنُهْم	َطائَِفٌة	لَِیَتَفقَّ ــَر	ِمْن	ُکِلّ ــْوال	نََف 8	.	»	َفلَ

لََعلَُّهْم	َیْحَذُروَن«؛	توبه/122.
9.		کنزالعمال،	ج	3،	ص84،	ح	5612.

10.	الکافي،	ج2،	ص	78،	ح14،	باب	الوراع.
	،	جهاداکبر،	ص	18. 11.	حضرت	امام	خمینی	

پــرونده 

آیــین تبــلیغ
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