
 

 
 
 

 

 ها ها و معضل ن در عرص حارض؛ ارزشيغ دياخالق تبل
 )اهللا جوادى آمىلهاى اخالقى تبليغ دين از منظر آيت  بايسته(

 ١ىكيَحسن بوسل
  دهيچک

ـور اصــلى ايــن پــژوهش، ارزش اى  ايــن پــژوهش بــا روش كتابخانــه. هــا و اصــول اخالقــى در تبليــغ دينــى اســت مح
ـار  به ـده از آث ـيده اسـت و تـالش ش ـام رس ـوادى آملـىانج ـودآيـت اهللا ج ـخ داده ش ـژوهش، پاس ـلى پ ـه مـسائل اص مـسائل .  ب

ـور پ ـده اسـتاصلى اين پژوهش، در دو مح ـرى ش ـيب: يگي ـه آس ـه ب ـا توج ـر  نخـست، ب ـاى عينـى و عـصرى تبليـغ دينـى، ب ه
ـه ارزش ــى چـ ـاى اخالق ـرون هـ ـارض اى بايــد تأكيــد كــرد؟ دوم، راه بـ ــت از تعـ ـه رف ــى در عرصـ ـاى اخالق ــغ دينــى ٴهـ  تبلي

ـون  ـولى همچ ـر اص ـور نخـست، ب ـه مح ـخ ب ـردم«چيست؟ در پاس ـدايت م ـه ه ـام ديـن ن ـراى ابـالغ پي ـد«، »تـالش ب ارى امانت
ـورى در دعــوت«و » مطابقــت عمــل بــا گفتــار«، »در ابـالغ پيــام در پاســخ بــه محــور . تأكيــد شــده اســت» پرهيــز از خــود مح

ـاخه ـده اسـت دوم، به اخالق تبليغ همچون يكـى از ش ـه ش ـارشردى، توج ـومى اخـالق ك ـاى ب ـوده اسـت . ه ـر ايـن ب تـالش ب
ـاره ـه پ ـارض ك ـه اى تع ـود در عرص ـودٴهــاى موج ـدگاه آن.  تبليـغ معرفــى ش ـه دي ـه ب ـاه بــا توج ـوادى آملــىهــاى  گ  آيـت اهللا ج

ـه حـل راه ـراى ايــن معــضالت ب تبليــغ دينـى در آوردگــاهى بــه «در ايـن محــور، مـسائلى همچــون . دســت داده شــود هــايى ب
 .محل توجه بوده است» تررضج عقالنيت يا روح تعبد«و » عقل يا احساسات«، »وسعت جهان
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 مقدمه
ها   تحقق آنىن به مردم و تالش برايام دي ابالغ پ،هي علمىها  حوزهىها  از رسالتىكي
 ىها تيه و فعالي علمىها  كه كل ساختار حوزهىن محوريتر ىد بتوان گفت اصليشا. است

ا ي ،گرفته  صورتى علمىها تيفعال. ن استيام ديغ پيدهد، امر كشف و تبل ىها را شكل م آن
آنى براى استا تالشي و ، ابالغ آنبراىا ين است، يام ديافت پ ديصبراى  . تحقق 
 مبلغان ىن، رفتار و منش اخالقيغ دين عنصر تبليتر ىتوان به جرأت ادعا كرد محور ىم

 از ىكي ،تاليجي و دى مجازىها  رسانهرضژه به و ى ابزار ارتباط جمع حاضردر عصر. استن يد
همچنان به اين مسئله  در چنين عصرى نيز. روند ىن به شمار ميغ ديتبل ىن ابزارهايتر ىقو

به اخالق عرصه،ن روياز ا.  استىقوت خود باق  به توسعه و ىتواند خدمت ىغ مي تبلٴ پرداختن 
 كه ى بزرگانى آراىبازخوان. ه به شمار رودي علمىها  حوزهىغي تبلىشدن كاركردها نهيبه

 مأنوس و محشور بوده و ىغي تبلىاند و با فضا  كردهرفصن ي معارف دٴ را در عرصهىعمر
ن ي اى رفتارٴرهيها و س انات، نوشتهيب. ى را آزاد كنند فراوانهاى قابليتد نتوان ىهستند، م

 . ن عرصه باشدي مشكالت اىتواند راهگشا ىن، ميغ دي تبلٴه در حوزهي علمٴ ى حوزهها استوانه
 و مسائل به ىپاسخگىصبراى  ى آملىاهللا جوادت ي است در آثار آى جستار،ن نوشتاريا

 يىتواند رهنمودها ىز مين استاد فرزانه ني اىخوان رهيگمان س ىب. نيغ دي تبلٴ عرصهىها چالش
طلبد و خارج از  ى مستقل مى پژوهش،ن امرياما ا. به دست دهدن عصر ي مبلغان اىسازنده برا

 .ن نوشتار استيموضوع ا
كـه بـا  آننخـست : افته استي سامان ىبه دو پرسش اساس ى پاسخگىصىن پژوهش برايا

 ؟ كـردديد تأكي بااى ى اخالقىها  چه ارزش بر،ىنيغ دي تبلى و عصرىني عىها بيبه آستوجه 
ست؟ تـالش شـده يـ چىنيغ دي تبلٴعرصهدر  ى اخالقىها رفت از چالش  راه برونكه  آن دومو

  . افته شودين دو پرسش يته به اسي شاى پاسخى آملىت اهللا جوادي آىاست بر اساس آرا

 ىهـا گـاه بـه ارزش  آن م،ي داشـته باشـىا  اشـاره،غي تبلىشناس  به واژهدر آغازالزم است 
 .م بپردايسىنيغ دي مربوط به تبلىاخالق
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 ).ش١٣٨٧معين، (است » اني به آدمىا مطلبيا خبر و يام يدن پيرسان «،غي تبلى لغوىمعنا
البته  ).ق١٤٠٧الجوهرى، (صال هستند ي اىادف بوده، به معنا متر»بالغ« و »غيتبل«، »ابالغ«

نت به ما براى (اسم است ) به فتح باء(الغ كند كه ب ى اشاره مابن منظور آنچه از كتاب و س
به كسر (الغ ب. رود ى مصدر به كار مىجا هكه ب) اند ام را به ما رساندهي كه پىا كسانيده يرس
 ).ق١٤٠٥ابن منظور، (غ است يت توان در تبلي نهاىري مبالغه و به كارگىبه معنا) باء

 آن ذكر شده ى براى متعددى است معانى گفتن،غي تبلٴ واژهى اصطالحى معناٴارهاما درش
 : از جمله گفته شده؛است

ج ي بسىک مجموعه برايوسته در قالب يپ هم  بهيىها ا روشي  غ عبارت است از روشيتبل
ت، افكـار و يق نفـوذ در شخـصيـ از طرى و فـردى اجتمـاعىروهايكردن و جهت دادن ن

ن هـدف ممكـن يـ كـه ا؛ک هدف مشخصيدن به ي رسىها، برا د و احساسات آنيعقا
واسـعى و ديگـران، ( ا نامـشروع باشـديـمـشروع ...  وى، فرهنگـى، نظـامىاسـياست س

 ١.)٢٣ش، ص ١٣٨٦
وم در ک مفهـيـ ى القـاى آن،د توجه داشت كه هدف اصلي با،غي تبلىدر مفهوم اصطالح

شـود،  ى به او منتقـل مـىدي اگر اطالعات و عقاى حتىعني. شه و خواست مخاطب استياند
 هـدف ، او است و خود انتقال مطالـبىها ها و كنش شيها و گرا نشير بر بي تأثى،هدف اصل

 بلكـه از ؛كنـد ى مطالب را القا نمـ، اطالعات مخاطبافزايش غرض غ باّمبل. ستي نىاصل
ن باورنـد كـه يـ بـر اىا عـده. ش و كنش او استير نگرش و گرايي دنبال تغن انتقال بهي اىورا

كار مبلغ است و چنين نيست كه حقايق بدون اغراق و مبالغه نمايى پيام، جزئى از  مبالغه و بزرگ
همچنين در تبليغ از عناصر عاطفى و هيجانى بيش از عنصر استدالل اسـتفاده . منتقل شوند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سيدعليرضا Ｄهاى تبليغى ائمه به نقل از درآمدى بر روش (٨١، صپژوهشى در تبليغرهبر، محمدتقى،  . ١
 ).الدين ديانى واسعى و محمد شمس



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ١٧٤ 

هاى عقلى  استدالل. ها ّمخاطب مبلغ، قلب مردم است نه عقل آنترين  شود؛ چراكه اصلى مى
 ).٢٨ش، ص ١٣٨٦واسعى و ديگران،  (ًصرفا ابزارى براى تحريک قلب هستند

ف مخاطبان ي زمان و ط  مكان، غ،يغ به نحو مطلق، نسبت به ابزار تبليروشن است كه تبل
 ابزار موعظه به كار ، ژهرض ى مخاطبانى و براى در زمان و مكان خاصبسا چه. البشرط است

 ىها تي فعالى،گريط دي و در شرا؛لم و رماني مانند فى هنرىها  ابزار،گري دىتيدر موقع ا؛ يرود
 .غ هستنديها مصداق تبل ني اٴهمه. ىبريسا

ها و  شيها و گرا ر نگرشيي تغ،غّ مبلىتوان گفت هدف اصل ى مىبند ک جمعيدر 
 ىنيغ دّمبل. ل مخاطب استير مبدأ مييدد تغ مبلغ در صىعني ؛ مخاطب استىها كنش

، ى عملىها  ارزشىعني ؛ قرار دهدىني اهداف دسو با همل را ين مبدأ ميكند ا ىتالش م
تر، هدف  ان روشنيبه ب. ر شودي فراگى و اجتماعى فردٴ در عرصهى و اعتقادى نفسانىها منش

 .تر خدا است شي بى، سوق دادن مردم به بندگىنيغ دي تبليىنها
غ ي تبلٴ عرصهىها  جزو ارزشى،غي تبلىها ت ابزارها و روشيد توجه داشت كه مشروعيبا

ن است كه ي فارغ از ا،غي تبلٴف واژهين تعريبنابرا. ل باشندي كه در مفهوم آن دخآن نه ،هستند
 .ا نهي باشند، ىها مشروع و اخالق وهيابزارها و ش

  يغيف تبليها و وظا ارزش
 از جهت ، نخست: استى قابل بررسجنبهغ از دو ي تبلٴ عرصهىها و اصول اخالق ارزش
 كه در مشكالتى ، و دوم؛ها حركت كند ارچوب آنهد در چي كه مبلغ باى اخالقىاصول كل

  از اصولىا  پاره،در محور اول. طلبد ى پاسخ مىنيد و از اخالق ديآ ىش ميغ پي تبلٴعرصه
دا كرده يد پي و جدىق عصريچند مصادهراختصاص ندارند؛  ىا ژه به عصر رضو اند جاودانه

 صداقت و  و و رأفت نسبت به مخاطبان،ىت، دلسوزيهمچون اصل اخالص ن؛ باشند
 خاص ارتباط ىل الگوهاي به دلى است،شگي هرچند هم،گر از اصولي دىا پاره. شجاعت

گسترش ابزار ارتباطى و جهانىمبلغ و مخاطب، تحوالت اجتماع ن ي از اى و مسائلى، 
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ن ي اٴژهها اصول رض نيتوان گفت ا ى مدليلن يبه هم. طلبد اى مى ىژه و جد توجه رضدست،
،ط خاص عصري شراٴعالوه بر مالحظه. دباش ى مىط كنونيعصر و شرا  منظرتوان از  ى مى

د ي باى،ن نگاه، در هر عصر و زمانياز ا. ديژه رسن اصول رضيز به اي نىنيغ دي تبلىشناس بيآس
 .يد و اهتمام داشت تأكىا ژه رضىها ارزشبر اص آن عصر،  خىها بيناظر به آس

 ده كارض١ى از اخالق كارشردى بومىا غ به مثابه شاخهياما در محور دوم، اخالق تبل
عصريافتن موضوعات جدين معنا كه ي بدشود؛ مى افتن يز ي و نى سنتى قواعد اخالقىد و 

ها   با آنىني كه مبلغان دت اسكانون توجههايى   و تعارضها كشمكش به ى اخالقىپاسخ
 .ندبانيدست به گر

ک يـ بـه مثابـه ى،نـيغ ديـ تبلىدهـ  سامانى متولىها الزم است نهادها ني اٴدر كنار همه
ها   آنى منشور اخالقود؛ و از اين طريق، شكشيدهها به نقد  ند و عملكرد آنشو ىسازمان بررس

ان، يـزان، حاميصـ غـان، برنامـهاعـم از مبل (ىقي عملكرد اشخاص حقجا نيدر ا. ن شودتدرض
 مختلـف آن، ىهـا  بخـشٴ بلكه ساختار كل سازمان، رابطـهشود؛ نمى ىبررس...) ران و يمد
 ىر نهادهـاي تعامل آن با سـاٴوهيز شي آن و نبر حاكم ى، فرهنگ سازمانىن و ضوابط جاريقوان

 و نظـر ى محـل بحـثنـيغ ديـ اهـداف تبلبراى آن ايىزان كاري و مخواهد شد ى بررس،مرتبط
ن يـ همت اٴطلبد و وجهه ى مستقل مى پژوهشى،نيغ دين بخش از مطالعات تبلي ا.خواهد بود

 .ستينوشتار ن
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آمده  هاى اخالقى پيش ًعمدتا به چالشاى نيصديد از مطالعات اخالقى است كه  اخالق كارشردى حوزه . ١
ريت و  در عرصه ... هاى خاص حيات بشرى از جمله سياست، آموزش و پرورش، پزشكى، مدي

ر مسائل خاص اين عرصه. پردازد مى اين است كه قواعد عام اخالقى را ب ها  تالش عمده انديشمندان بر 
هاى متعددى  ه از مطالعات اخالقى شاخهاين حوز. ها را به دست آورند تطبيق كرده و حكم اخالقى آن

اخالق مديريت، فناورى را شامل   اخالق آموزش و پرورش و اخالق يسست چون اخالق پزشكى، 
اخالق كارشردى: ک.براى مطالعه بيشتر ر. (شود مى  )جمعى از نىصسندگان، 
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ر موارد با يش از سايغ را كه بي از اصول اخالق تبلىم كه ابتدا برخين نوشتار بر آنيدر ا
. بررسى كنيم ى آملىت اهللا جواديآ، از منظر هستند مرتبط ى كنونٴا بالقوهي بالفعل ىها بيآس
ز پارهم وشيك ى م،گاه در بخش دوم آن د بحث كنيم ىنيغ دي تبلٴ حوزههاى  تعارضاى ا  و در ح

  .بيابيم يىرهنمودهاها،  تعارضن يرفت از ا  برونىشان براي از آثار ا،امكان
  ینیغ دی تبليها ستهی با-الف

 ىا پاره. باشد ى مىها و موانع بي در معرض آسى،ت بشري فعالٴ مانند هر عرصهىنيغ ديتبل
از او ي مورد نىها ىستگيها و شا ى است كه به شخص مبلغ و آمادگىها درون بين آسياز ا

، باىنيغ دي تبلىن متوليتر ىه كه اصلي علمٴ چون حوزهىنهاد. مربوط است ًد دائما ي است
 ىراحها ط  و رفع و بلكه دفع آنيى شناساىا برا پىصىها باشد و ساختار بين آسيمشغول ا دل
 مستمر ى در ارتباطىني دٴان جامعهيد متوليباشد كه با ى مىرونيز بيها ن بي از آسىا پاره. دينما

ختي تهىبرارا  الزم ىوكارها ساز كرده،يىها را شناسا  آن،غي تبلٴبا فعاالن عرصه افزارها  ه س
 .دفراهم نماي آحاد جامعه را ىباور نيد ٴانجام دهند كه زمينه يىافزارها و نرم

د بر يج و تأك، تررضىنيغ دي تبلٴ عرصهىها بيرانه در برابر آسيگ شياز جمله اقدامات پ
ق اختصاص  ىچ عصري هبهن اصول، يا. استشده    رصدىها بي مرتبط با آسىاصول اخال

 موجود، ىدهايها و تهد  به تناسب فرصتىل متعدد الزم است در هر مقطعي، اما به دالندارد
اى، باىصينى شود و با  از اين رو، الزم است اين فهرست در هر عصر و زمانه. تر شود ها برجسته برخى از آن

روشن است كه تدرضن چنين فهرستى، بايد به . هاى عينى، بازنىصسى گردد توجه به مسائل و آسيب
جا كه اين نوشتار فاقد چنين پايشى  از آن. هاى تبليغى مسبوق باشد پايش ميدانى و رصد فعاليت

هاى  ورزد كه شايد به بررسى  اساس ارتباطات و اطالعات غيررسمى، بر اصولى تأكيد مىاست، بر
هاى آتى، اين نقيصه را رفع نموده، به توسعه و رشد  اميد است كه پژوهش. ديگرى نياز داشته باشد

 .اى بومى از اخالق كارشردى مدد رساند اخالق تبليغ به مثابه شاخه
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  ت مردمی نه هدا،نیام دی ابالغ پىتالش برا. 1

 ىمتيد به هر قوشك ىرسد كه مبلغ م ى گاه بدان درجه م، مخاطبانى براى دلسوزٴصهيخص
ابد كه مبلغ از حد ي ىن دغدغه چنان شدت ميا. ديها را فراهم نما ت آني اسباب هدا،شده

 ٴهيف اولي از وظاى گاهىد و حتكن ىغ مي خود را صرف تبلفرصت تمام ،متعارف خارج شده
 . ماند ىبازم) ا خواهريدر نقش پدر، همسر، فرزند، برادر (ش  خىصىدگخانوا

 ىشود كه اگر در موارد ى مچيره ، مبلغى ذهنىت مردم چنان بر فضاي به هداىمشغول دل
 ٴزهي انگ، شدهى و افسردگىابد، دچار سرخوردگين هدف دست نيبه ا) ىا به صورت كلي(

 . دهد ى را از دست مىغي كار تبلٴادامه
-متعلق آن به  توجه ا بلكه ب؛ستي خود مذموم نى به خودى،ن حرص و ولعيشک چن ىب

 ٴ اما نكته)٢٥٧، ص ٥ش، ج ١٣٨٩جوادى آملى، (باشد  ى ممدوح م- ت مردم استيكه هدا
م خود به مردم است و تنها همين كه خداوند تنها خواهان ابالغ پيان توجه ايشا فه را ين وظيا

 ىخدا.  شده استىمتولاو ت را خود ي امر هدا؛واسته استش خاز مبلغان و رسوالن خىص
يس ﴿:ديفرما ىمتعال م َل َ َ َعليک ْهدَاهم َ ُ َّلكن َو ُ ِيهدى اهللاََّ ِ ْمن ْ اء َ َ  .)٢٧٢/بقره(﴾ ُيش
  .كند مى تيهدا بخواهد را كه هر خدا بلكه ست،ين تو ٴعهده بر آنان ِتيهدا

 :سندنىص ى مى آملىت اهللا جواديآ
 به مردم و رساندن ايصال به مأمور نه است، طريق ارائه و راهنمايى ابالغ، ل مسؤوＢپيامبر

س﴿ مطلوب؛ و مقصد ي يك ل م عل  نرسيد، مقصد به كسى اگر او ابالغ از پس ،رو از اين  ﴾؛هداه
ّحمل ما عليه﴿ ﴾،َّإال البالغ الرسول على ما﴿ مانند آياتى نيست؛ مسؤول وى  ما و عليكم ُ

ِّحملتم ﴾ فليكفر شاء و من فليؤمن شاء فمن ّرشكم من الحق قل﴿ ﴾،هداهم  عليك ليس﴿ ﴾،ُ
 ).٣٦١ ، ص٦ ، ج١٣٨٩جوادى آملى، ( است مطلب همين تبيين دار عهده

 : نه امامان،امبران استي چونان پ،نهين زميد بتوان گفت رسالت مبلغ در ايشا
 صاليـا ،امامت ىول. است قيطر ٴارائه مردم، ىبرا احكام انيب و رسالت و نبوت غ،يتبل
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 كـه آن و ؛اسـت امـام ،بـرد ىمـ دنبـال به را ىا عده و رود ىم كه ىكس. است مطلوب به
 ،امـام هـم و باشـد ىنب هم ،ىكس است ممكن و ؛است ّمبلغ د،بررض كه دهد ىم دستور
 ).٣٦١ ، ص٦ش، ج ١٣٧٩جوادى آملى، (ل يخل ميابراه مانند

د خود را ي مردم قرار دهد، بلكه او باتيد هدف خود را هداي نباىنين رو مبلغ دياز ا
اگر . دين رسالت نمايش را مبذول هم همت خىصٴن بداند و همهيام ديدار ابالغ پ عهده

را به نحو احسن ين وظيتوانست ا  ٴنهي كه زمىا  عدهىافتگينا تيگر از هدايجا آورد، د بهفه 
 .شود ىوس نمياند، سرخورده و مأ ت را از دست دادهيهدا

  امی در ابالغ پىدارامانت. 2

ذاب از دىا  و ارائه چهرهىعالقه به جذب حداكثر  و ىن، گاه شخص را به دستكاري ج
 جامعه، جوالنگاه مدعيان ٴيابد كه عرصه اين انگيزه وقتى شدت مى. كشاند ها مى تغيير آموزه

 .نمايدهاى رضژه، مردم را به مشرب خىصش جذب  كنند با جلوه متعددى شود كه هر كدام تالش مى
ل يرخواهانه و دلسوزانه، بلكه به دلي خٴزهي انگ با گاه نه،نيام ديف پي و تحرىدستكار

 ى كه مقدمات الزم براىكس. رديگ ىن صورت ميام دي كشف پىفقدان دانش الزم برا
 ىها  و آموزهافتد مى ىر به رأي تفسٴدر ورطه نكرده باشد، ناخواسته ىن را طيام دياستخراج پ

تفاق م شي بىن امر وقتيا. دكن مىف ين را تحريد ل ارتباطات يافتد كه مخاطبان به دل ىتر ا
پرسند كه او  ى از او مى فقهىا ا مسألهيكنند  ى را با مبلغ مطرح مهايى پرسش، ىع اطالعاتيوس
ته استىا ها مطالعه  آنٴارهدرش مت ي به هر قبكوشد ممكن است مبلغ ،تين موقعيدر ا.  نداش

  :ل مخاطب دهد تحىص،نيام دي پىجا هش را بد و ناخواسته نظر خىصي نما فراهمپاسخىشده 

 را آيات اصل كتابت، هنگام كه اين يكى :است گونه دو حق، كتمان براى االهى آيات تحريف
. است رأى به تفسير با همراه و احكام بيان و تبليغ مقام در تحريف ديگر، ٴنحوه ؛...كنند عوض

 تلقى خدا دين و كتاب عنوان به را شده تحريف فتواى مردم كه اين راىب مقام اين در فتوافروشان
 حكم را دروغين فتواى بسته، دروغ سبحان خداى به عالمانه داده، نسبت خداوند به را آن كنند،

ن﴿ :دانند مى خدا ُمنهم َّرص ًلفريقا ِ َ ُألسنَتَهمَ يلوون َ ِبالكتاب ِ ُلتَحسبوه ِِ َ َمن ِ ِالكتاب ِ َهو وما ِ ُ 
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ن َم ِالكتاب ِ َهوَ رضقولون ِ ِعند ِمن ُ َهو و ما اهللاِّ ِ ِعند ِمن ُ َالكذب اهللاِّ َعَلىَ و يقولون اهللاِّ ِ ِ  ُو هم َ
ن و علم  ).٣٢ ، ص٩ ش، ج١٣٩٠جوادى آملى، ( ﴾َي

ق و دچار ن ي دىها ف آموزهيتحربه  كه ممكن است مبلغ ىاز جمله مواقع شود، اغرا
ژه رض غ و بهي تبلٴعرصه. باشد ىن ميان ديشوايدر باب پ ى و هنرىالي خىها استفاده از مبالغه

رات هنري از عنصر خＤتي اهل بىمداح ، ي نى خالىال و اشا د به ي نبامسألهن ي ااماست
به هر حال، شرط اول هر . گيرى خرافات و توهمات دور از واقع، بينجامد تحريف واقعيت و شكل

 .شدت پايبند اين امر بداند  خود را بهرسانى، امانتدارى است و مبلغ بايد رسالت و پيام
  ریمراعات اعتدال در انذار و تبش. 3

 ن دارديش مردم به دي بسزا در گراىن نقشيدبخش از دي روشن و امىا م چهرهيشک ترس ىب
 :آمده است ى آملىت اهللا جوادي آكه در عباراتى از چنان

 اگـر. اسـت نيد به ىبشر ٴجامعه بيترغ ىها راه از خدا، كردن ىمعرف ريپذ دل و محبوب
 قسط اساس بر ْحقوق بخش در و حكمت، و علم با نظر بخش در را خدا ،ىاسالم ّمبلغ

ْ بخش در و عدل، و  جمـال اوصـاف و كنـد ىمعرفـ رحمـت و رأفـت اساس بر عواطف
جـوادى آملـى، ( شـود ىمـ فـراهم نيـد و خـدا به انسان شيگرا ٴنهيزم اند،يبنما را ىهاال

 ).٥١ ، ص١٣٨٧
 ى،ت امروز مردم در بازار پررونق معنىصىن به هدف جذب حداكثريچه بسا مبلغ داما 

 ى را به فراموشىد و ابعاد انذارتر سخن بگىص شين بي ديى و رجاىريل شود از ابعاد تبشيما
امر ن ي آن، به اى انذارٴا جنبهيت شود د تقىصين باي دىري تبشٴ جنبهىا ن كه در هر دورهيا. سپرد

م ،ه در آن دورهكبستگى دارد  ل شده يها متما نيک از اي تعادل خوف و رجا به سمت كدا
 ى،ري تبشىها  غالب شده باشد، الزم است جنبهى خوفىها شهي اندىا اگر در دوره. باشد

 . رونق داشته باشد، برعكسىري تبشىها شهي و اگر اند؛ج شودتر تررض شيب
ل به رجا و ي است كه تماىا ها به گونه  نوع انسانىجا است كه ساختار روان نياما نكته ا
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و  ىد و رجا را به خود القا ميطور ناخواسته ام   بهرو، آدمى از اين. ر بر آن غالب استيتبش كند 
 در اكثر مواقع ىعيان، به صورت طبيگر بيبه د. رديگ ى بر خود سهل مىدر ارتكاب معاص

ق مىهرا به محارم االشود و او  ىت او غالب مي انسان بر عقالنىوانيجانات حيه . دهد ى سو
تر بپردازد تا  شين بي دى انذارىها ن، به جنبهي الزم است مبلغ دىط عادين رو در شراياز ا

 :خوانيم ىن باره ميدر ا. تعادل خوف و رجا حاصل شود
 بـا و اسـت قائـل ىا ژهرض گاهيجا هشدار و انذار ىبرا ها، انسان تيهدا امر در ميكر قرآن

 انـذار ت،يهـدا ىمركـز ٴهـسته ّاما ...آنان رينذ هم و است مؤمنان ريبش هم قرآن كه نيا
 است؛ شده معرفى انذار  تنهاＢاكرم پيامبر رسالت كريم، قرآن آيات برخى در رو اين از و است
ا﴿ مانند م نّ ت إ ن ير أ  هدايت اساس تبيين در و ﴾به ُالنذركم القرآن هذا إلى و أوحى﴿ ﴾،نذ

 يقصون منكم رسل يأتكم ألم و اإلنس الجن معشر يا﴿: است رفته انذار از سخن تنها پيامبران،
م ك ي ى عل ت ا ي م آ ك ن و نذر ي ء و  ا ق م ل ك وم  ).٢١٤، ص ٢، ج ١٣٨٩جوادى آملى، ( ﴾هذا ي

ر ها انسان تر شيب« چراكه ؛ريد انذار باشد نه تبشي باىغي غالب كار تبلٴ وجهه،بين ترتيبد  ب
 كه نيا از گذشته ميكر قرآن ،جهت نيبد. دارنديپا قوات و مانيا صراط بر ،جهنّم از هراس اثر
 عنوان به تنها را Ｂامبريپ ىمورد چيه در كند، ىم ادي »رينذ و ريبش «عنوان به خدا رسول از
ر« ّ  : كند ىم ىمعرف »ذرمن «عنوان به حصر صورت به ىگاه كه ىحال در كند، ىنم ىمعرف »مبش

ن﴿ ت إ ن ال أ ير ّإ  را خداوند و برود شيپ ترس نيهم اساس رب انسان اگر البته... ﴾نذ
 بلنـد درجـات اسـت ممكن ىحت و شود ىم دايپ او در بهشت شوق كم كم ،كند عبادت

 ).٤٧٧، ص ٢، ج ١٣٨٩جوادى آملى، (» كند ليتحص زين را خدا تمحب
 به ؛ستي نى و ترشررضى تندخىصى به معناى،غ انذارين نكته الزم است كه تبليتوجه به ا

ن آموزه، كه همان ين عامالن به ايتر ىاصل. ستي ن نيزنيناک از د ت خوفي ذهنجادي اىمعنا
 ى ول؛اند  نكردهعرضهن ي خشن و طردكننده از دىا ن هستند، چهرهيان ديشواي و پىه االىايانب

 ىها دارد كه بر جنبه ى الزم م، عصر حاضرىنيغ ديشناسانه به تبل بي آسى نگاه،به هر حال
 :؛ در تبيين اين مسأله چنين آمده استد شوديتر تأك شي بىانذار
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ال﴿ و فر فل ن ن ل م ة ّك م فرق ه ن ة م ف ئ ا  را هانيفق ٴفهيوظ و ّتفقه از هدف ﴾الدين فى ّليتفقهوا ط
 الزم مـردم اصالح ىبرا خطابه، راديا و ستديص ف،يتأل ِافتا،... كند ىم ىمعرف مردم انذار

 و نيست ممكن االهى مسؤوليت از او هراس بدون انسان اصالح يسرا نيست؛ كافى ولى است،
 هراسند، نمى جهنم آتش از كسى هر سخن با مردم و نيست تأثيرگذار كسى هر سخن چون

 گاه آن بترسد، جهنّم از خود انذاردهنده، و فقيه كه است اين ّتفقه اصلى هدف گفت توان مى
  ).٩٨  ص،٧ج  ،١٣٩٠جوادى آملى، ( .بترساند دوزخ از احكام بيان با را ديگران

  ىنی دىها ت آموزهیتوجه به عقالن. 4

د .  استىني دىها ت آموزهيتر مردم به عقالن شي عصر ما توجه بىها ىژگاز جمله رض وجو
شده  از آن  و پسيى از مطالبات مسلم مردم عصر نوگراىكي، ىنين شاخص در معارف ديا

مين در مقام ثبوت از عقالني دىها  آموزهٴشک همه ىب. است  در ى ول،ت برخوردارندت و حك
 ىها تياگر به ظرف.  كردى دفاع عقالنى،ها به نحو اقناع  آموزهٴتوان از همه ىمقام اثبات نم
، يتوجه كن ني دىها  از آموزهىا  پارهىزيگر ز عقلي عرف مردم و نىمحدود عقالن  خطير بودنم

 است، توجه به  كه روز به روز در حال گسترشىتيبه هر حال ذهن. شود ىمسأله دوچندان م
عقل را به يً بر مبلغ است كه اوال حجيى،ن فضايدر چن. ن استي دىها ت آموزهيعقالن ت 
تشكيك ت عقل يحجدر  مخاطبان، ى اقناع عقالنيىل عدم توانايت شناسد و به دليرسم

 ىت اهللا جواديآ. ز نباشنديست  عقلكم دستن را چنان ارائه كند كه ي دىها ًا گزارهي و ثاننكند؛
 :اند نوشتهاز جمله . اند كردهد ين امر تأكي مختلف بر اىها  به مناسبتىملآ

 نه در مقابل ، عقل در مقابل نقل است. يكى چراغ نقل؛ يكى چراغ عقل:دو چراغ در دست است
 با برهان نقلى . معرفه است،يد چه چيزى در پيشگاه شريعتتوان فهم  با دليل عقلى مى.شرع
 منظور از معرفه بودن آن . معرفه است، در ساحت مقدس شريعتيزتوان كشف كرد چه چ مى

 ).، پيام به همايش بين المللى١٣٩٠جوادى آملى،  (شناسد  چه چيز را دين به رسميت مى كهاست
تواند حد نصاب  ستيز، مى هاى عقل تبيين منسجم، روشن، مستند، كارآمد و به دور از اغراق
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باره الزم است از شبهات و انتقادها  نيز در اين.  فراهم نمايدعقالنيت مورد انتظار مخاطب عمومى را
استقبال از انتقادها و . ها تدارک شود كننده براى آن استقبال شود و در حد امكان، پاسخى قانع

  .كند تر برآورده مى ها را بيش استماع شبهات، توقع مخاطب از عقالنيت آموزه
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ن را يام ديز، پي از هر چپيشغ ّن است كه مبلين، مستلزم ايغ دي تبلٴ ورود به عرصهگمان ىب
البته هر . ديام را به مردم منتقل نماين پي، اشود مبتال ىر به رأيكه به تفس آن ىافته باشد و بديص

ّ لزوما مبلى،عالم   : از علم باشدى حدنصابىد داراي باىغّ اما هر مبل؛ستي نىغ خىضً
غ يـن را تبليـم ديم، اگر بخواهيغ كنيد و عمرو تبلم نه از يسيغ كنين را تبليم ديهاگر بخوا

مـا ين فرودگـاه هواپيـخواهد كه از ا ىق مي عمى مستحكم مجتهدانه علمٴهيك ماي ،ميكن
، ديدار بـا اعـضاى ١٣٩٠جوادى آملى، ( خواهد ىكرده م لي تحصىال قويك خي. زديبرخ

 ). همايش هنر و تبليغ
ز نظر افراد ٴكه همهروشن است    تالشِستند و در مقابليک سطح ني در ى، استعداد علما

 به فراخور سطح خود، ىغّدارد هر مبل ىن امر الزم ميا. برند ىكسان از علم نمي ىها ، بهرهبرابر
 ورود ىراب ى فردمراعات سطح علم. نديش را برگز و مخاطب خىصىغي، مركز تبلىغي تبلٴنهيزم

، ى نابجاها ىچه بسا بلندپرواز.  استىنيغ دي تبلى از اصول اخالقىكي ،غي تبلٴبه عرصه
د و ي آن برآٴ وارد كند كه نتواند از عهدهاى ىغي تبلىها سبب شود شخص خود را در عرصه

 :دهند ى تذكر مى، آملىت اهللا جواديكه آ پيامدى معكوس داشته باشد؛ چنانغ او يتبل
 بـه ]و بدون دانش الزم [ ناكرده ندانستهىخدا ىتر از جواب است و اگر كس ى قو،شبهه

 پاسخ به شبهات ىچنانچه برا. .. به گسترش آن كمک كرده است،شبهات پاسخ دهد
 ى جواب مطمئن،قيرند تا با مطالعه و تحقيجواب كارساز ندارند، از مخاطبان فرصت بگ

  ).، در ديدار با يصيس سازمان تبليغات قم١٣٨٩جوادى آملى، ( ارائه دهند
 ،ش انتخاب كندتر از سطح خىص نييار پاي بساى ىغي تبلٴ اگر شخص عرصه،گري دىاز سو

 ى را خالى سنگر،ن كارياو با ا.  دامن زده استىغي تبلىروهايع نامناسب نعمل به تويسدر 
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ت آن را داشته باشند، آن را پر خواهند يست صالحي كه معلوم نىگريگذارد كه كسان د ىم
 ٴ از تواضع مذموم، عرصها پرهيزز بي و نىغ به دور از بلندپروازّزم است مبل ال،ن روياز ا. كرد
 و ى سطح علمى روز به روز با ارتقابكوشد و برگزيندش را  خىصى مناسب سطح علمىغيتبل

  . را بهبود بخشدد خوىغي تبلىها تي، صالحىعمل
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غ يتبل. باشد ى مىني دىها  آن به ارزشرواني پىن، اتصاف عمليغ دي تبلىراهبرد اصل
ن.  استىغ قولي به مراتب مؤثرتر و ماندگارتر از تبلى،عمل به مثابه  Ａ امام صادقىكالم نورا

ر يكونوا دعاة للناس بغ«: ن باشديش چشم مبلغان ديپهمواره د ي باى،ک راهبرد اساسي
، ٢، ج  ١٣٦٥كلينى، (» ةي ذلک داعّر، فانيَروا منكم الورع و االجتهاد و الصالة و الخيالسنتكم ل

 : آملى آمده است ىت اهللا جواديآكه در كالم  چنان ).٧٨ص 
 ظـاهرش بـا بـاطنش دو ،ىك روحاني ناكرده ى اگر خدا؛ن طور استيفطرت ما هم هم

 بـاال  را خـودش را نـشان بدهـد، مـردم،غ كنـديـا بخواهـد تبلي دنىن برايگونه باشد، ا
م كه ي حرف بزنىد طوريدهند، با  ى را گوش نمى حرف كسىعني ،آورند ىباال م؛ آورند ىم

  ).، در جمع روحانيون١٣٩٠جوادى آملى، ( هماهنگ باشد ،با فطرت
 ىا ن باره نكتهيدر ا. د انذار باشدي با،نيغ دي غالب در تبلٴ ذكر شد كه وجههپيش از اين

 :كنند ىاد مي» شرط دشوار انذار «با عنوان است كه از آن ىدني شنىليتكم
 طيشـرا ىولـ اسـت، نيد عالمان زين و ىهاال رسوالن ٴفهيوظ دو هر ،انذار و ريتبش گرچه
 ىولـ باشـد، ّمبشر تواند ىم ىحدود تا كس هر و است ريتبش لوازم از دشوارتر ىبس انذار
 و سـخن در تـرس آن آثار و دهيترس ،َّمتوقع خطر از خودش كه باشد منذر تواند ىم ىكس

 ،داد ىمـ خبر امتيق از كه ىهنگام Ｂاكرم امبريپ كه گونه همان ؛اشدب گر جلوه عملش
 از دهد، ىم خبر دشمن لشكر تهاجم از كه ىكس مانند و شد ىم دگرگون رخسارش رنگ

َوجنَتاه ّتحمار... «: گفت ىم سخن امتيق  منـذر كأنـه ىحتّـ امهـايق و الـساعة ذكر يـو َ
  ).٢١٦ ، ص٢ ، ج١٣٨٩جوادى آملى، ( »ٍشيج
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َأتَأمرون﴿ يف شرٴهيآ ُ ُ ْ َّاس َ ِّبالبر َالن ِ َتَنْسون َو ِْ ْ م َ ْأنْفسكُ َ ُ ْأنْتُم َو َ َتَتْلون َ َالكتَاب ُ ِ َأفالَ ْ َتَعقلون َ ُ ِ ْ ﴾ 
ن ي توجه به اىعمل است، ول ىرمتعظ و سخنوران بيخ واعظان غي در مقام تىض)٤٤/ بقره(

 گرفته جهينت نيچن تا ست،ين معروف به امر اصل ه،يآ در خيتىض محور«نكته الزم است كه 
 بلكه نيست؛ واجب او بر معروف به امر معروف، به آمر شخص نبودن عامل صورت در كه شود

 كه نيست معنا بدين آيه يعنى است؛ معروف به آمر، خود نكردن عمل و نفس نسيان تىضيخ، محور
 امر ديگران به وقتى كه معناست بدين بلكه كنى؟ مى امر ديگران به چرا كنى، نمى عمل خود، وقتى

 ). ١٣٧ ، ص٤، ج ١٣٨٩جوادى آملى، (» كنى؟ نمى عمل خود چرا كنى، مى
  ىعدم اکتفا به فنون سخنور. 7

كه تبليكند، ا ىد مي را تهدىنيغ دي تبلٴ كه عرصهيى از خطرهاىكي غ را به ين است 
ز اصلىكي. مي فريشكاهى و سخنرانىسخنور  و ىسخنران ىغي تبلىها ن نمودها و قالبيتر ى ا

 :استشده ت ي عنابسيار ىغين قالب تبليابه وعظ و خطابه است، همچنان كه 
َچون دعوت مردم به خدا بر نهج حكمت، موعظت حسنه، و جدال احسن است  َ َْ َ َْ ُادع ﴿ِ ُ

بالحكمة و الموعظة الحسنَة و جادلهم بالتى هى أحسن بك  ل ر ي ب س ى  ل ُإ ْ ُ َ َ َ ْ َ َِّ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ِ َ  الزم است ،﴾ِ
رد يـادشـده باشـد و مـورد آمـوزش و پـژوهش قـرار گيدار فنـون   عهـدهى،نيّعلوم متنوع د

 ).، در ديدار با مديران سازمان تبليغات مازندران١٣٨٩جوادى آملى، (
ز ىر تصىصنبايد .ميدن خالصه كنين را به صرف گفتن و شنيغ معارف ديد تبلياما نبا  كه ا

 دارد و در ىان قوي فروكاسته شود كه فن ب، ىصردستىبيبه خطم، سته دايصيمبلغ موفق و شا
  :شوند ىاش هزاران نفر حاضر م ىمجلس سخنران

 به گـوش مـردم ،مي كنى سخنران،مي درس بگىص،ميسست كه كتاب بنىصين نيغ به ايتبل
ْقل لهم فى أنْفسهم  َو﴿م غ آن است كه آن قدر به همراه حرفمان بررضي تبل؛ميبرسان ِْ ِ ُِ َ َُ ًقوال ُ َْ

ا غ ي ًبل ِ  فرمود برو در دل مردم حرف را ،ندداد ى اگر راه نبود كه دستور نم؛» آذانهمىف« نه ﴾َ
سهم قوال بليغا َو﴿ نه به گوش مردم برسان، ،ايبنشان و ب ف نْ أ ى  م ف ه ل ل  ًق ً َ ُ َ ُِ ِ َِ ْ ُْ ِْ  پس راه دارد .﴾َ

 ).همان( ندگىص ى به ما نم، اگر راه نداشته باشد.آدم در دل مردم نفوذ كند
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 متصف ى و معنوىني دىها غ چنان به ارزشّ است كه خود مبلآن  راه نفوذ در نفوس مردم،
بىشده باشد كه صرف حضور او حت ت  معنىصٴجاذبه. تأثير بگذاردها  ، در جانىچ كالميه ى 

  ).همان(ماند  ى نمى باق،رساند و در سطح گوش ىن را به جان ميام دياست كه پ
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ها را  آن،نيدبه  مردم دعوت ىجا ين است كه شخص به ا،غي تبلٴ عرصهىها گر آفتياز د
 سراغ افراد ىن آفت گاه چنان پنهانيا. ديش نماد خىصي مر،ش بخواند و به اصطالحبه خىص

تيآ ىم ، ت خىصي كه به فكر محبىضىكس. ماند ى مپوشيده بر خود او ىد كه ح ش است
 ى، ورود به مباحث متعدد، برگزارىغي مختلف تبلىها ر عرصهد با ابراز وجود دوشك ىم

 ى از بار علمىن جلد كتاب كه خالي، نوشتن چندىجلسات مناظره در موضوعات جنجال
ر ا. ديش جلب نماگر، توجه مردم را به خىصياست و هزاران راه د ه ين امر در دو ناحيخط

ش  خىصىها اداش تمام تالششود و پ ى محروم مىكه خود از ثواب اخروآن نخست :است
 از ىزي و چ؛كند ىافت ما ديصين دني در هم ـت در نظر مردم استيكه همان محبىضـ را 

ن يدسوى به كسانى را ن كه يدوم ا. شود ى اعمالش ثبت نمٴ در نامهى،غي تبلىها تالش
 ىلي اگر به هر دلترتيب،ن يبد. نداوابسته ش به اومان خىصيدر ااما ايشان كشانده است، 

در اين باره . شود ىها متزلزل ممان آنيد، اي بر سر او آيىا بالي از او سر زند، يىخطا
 :خوانيم مى

 ،ىشناس ىكه فرمود شما حق را بشناس اهل حق را م Ａري حضرت امىان نورانيهمان ب
ها در  ني ا،ديايش بيشان پي اگر چهارتا مشكل در كشور برا؛خورند ىگر تكان نميها د نيا
ن ي با د؛كند ىدا مي مشكل پ،مياگر ما مردم را با شخص بپروران ...شوند  ىتزلزل نمن ميد

 ).همان( دكن ىدا نمي مشكل پ،ميبپروران
تى مى رعي عى ارشاب و  را نو گى  ين شكل وابست ز  آيت اهللا جوادى ا ر ا كه بدت د  دان

تى  زى استارشاب و رعي دى و كشاور تصا كه آيه. اق طور  ان  شريف ﴿ٴهمان  َما كَ أن َ ر  َ بش َل ٍ َ ِ
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لكتَاب و يه اهللاُّ ا َيؤت َ ُِ ِْ م و ْ َالحكْ َ ُ لى ْ دا  وا عبا ونُ كُ َّاس  يقول للن ُّبوةَ ثم  لن ِا ِ ًِ َ ُ َُ َّ َّ هللاُِ ا آل (﴾  من دون 
دارد ) ٧٩/ عمران فت داللت  ين آ   ).همان(به ا

  ىعدم چشمداشت مال. 9

 ىريو فراگل ي تحصى براى فراغتى، مردمىها تي با حماى،نيرباز طالب علوم دياز د
ل حمايمردم متددر عمل  كه اى گونهبه. افتندي ىن ميمعارف د شت يت از معين خود را مسؤو

ت، ين حماي اىن نمودهايتر جي از راىكي. اند دانسته ىن مي و مبلغان دىنيطالب علوم د
 يى خودنما،غي تبلٴگر در عرصهي دىبين امر سبب شده آسيهم.  بوده استىغي تبلىايهدا
 ،غ او را كاهش دادهير تبليشک تأث ىنه داشته باشد، بين زمي در اىغ چشمداشتّمبلاگر . كند
 اكنون كه ى ول،رباز مطرح بوده استيب از دين آسيا. آورد ىن مييگاه او را در نظر مردم پايجا

. دا كرده استي پىديابعاد جداين مسأله اند،  غ شدهي امر تبلىده  سامانى متوليىها سازمان
ا مبادا ابررسىش را  خىصىها تيًد دائما ني باىنيغان دّمبل ت ي در نىا ن مسأله خدشهي كنند ت
 است آن فراتر از ،نيغ ديساحت تبل.  شودى شغل تلق،غيد كار تبليهرگز نبا. د آورديها پدآن

غ، ي از مخاطبان تبلى چشمداشت مال،گري دىاز سو. محور را بربتابد  معاشىكه نگاه
 : خوانيم كه مى ؛ چنانكند ىغ را مخدوش مّد عزت نفس مبليترد ىب

 ى كس.ّ ذلت استٴهيها ما ني ا،رير، دست بگيِچشم بگ» ىد السفلير من اليا خيد العليال«
 حـرفش در ، طمـع نداشـتى وقت؛ نداردىچ طمعي ه،الطبع است ىكه با دست باز سخ

 ).همان( رود ىجان فرو م
 :هد به خود تذكر دهد كيً دائما باىمبلغ و روحان

ا را يـد در منـابر خـود از آنچـه كـه عظمـت انبيـا است و مبلغـان بايت وارث انبيروحان
ر ا را يسـيـ عظمت و عـزت خـود و انب،ها ى كاستى و به سبب برخ؛ كنندى دور،كاهد ىم

  ).، گردهمايى مبلغين١٣٨٧جوادى آملى، (سؤال نبرند 
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ز جلوهىكي ىستيس هرچند ساده ، اهم مطابقت ىها  ا ه يت آن بدان پايعمل و گفتار است
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 اسالم، ى اخالقٴن آموزهيتر ىتوان گفت محور ىبه جرأت م. طلبد مى اى ژهد رضياست كه تأك
، كه به اند به مردم تذكر دادهرا ن مسأله ي اى رشانىقدر علما آن.  استيوى از زخارف دنىدور

 ٴ كه جلوهىستيس  جا كه سادهتا بدان. ل شده استي تبدى، مسلم و ارتكاز عرفٴک گزارهي
. ل شده استين و مبلغان تبديا از روحانىک توقع و انتظار عمومي است، به ىزياگري دنىرونيب

 ساقط ىت عمومي داشته باشد، از نصاب مقبولى تجمالتى زندگى،روحانيك  اگر بنابراين
موم مردم،  متفاوت با عىرفاه و زندگ«. تأثيرى نخواهد داشتشود و كالمش در مردم  ىم

ام ي پى اگر بازگىصى حت؛گردد ىغ از جانب مردم ميام تبليافت پ مانع ديص،قيهمچون عا
 كشور ٴ كه حكومت و ادارهىن امر در دوراني ا.)١٧٦، ص ١٣٨٦واسعى و ديگران، (»  باشدىهاال

 .  برخوردار است،ت دو چندانيت منسوب است، از حساسيبه روحان
ا دعوت ي از زخارف دنى و دورىستيس مردم را به ساده ،ني اگر مبلغان دحال،به هر 

 :نباشندن آفت مبتال يبه اآنان د خود يكنند، با ىم
 پا بتواند حال نيع در ىول ،باشد شكسته ىو دست اي مصدوم ىبيطب ىپا است مكنم
 ىحوزو عالم كي. ستين نيچن ،روح بيطب اام كند؛ درمان را ىگريد مصدوم دست اي
 را خفتـه «؛نـدارد را گـرانيد تيـترب تـوان هرگـز باشد، ضيمر جانش اگر ىدانشگاه اي

 ).٢٧٤ ، ص١٣٨٥جوادى آملى، ( »داريب كند ىِك خفته
غ و ّک مبلي ى شرط كمال باشد، براى مردم عادى اگر براىستيس ب سادهين ترتيبد
 .ت استيت و مقبولي شرط نصاب مطلىضى،روحان

  يغي تبلمعضالت -ب
قها و اصو گذشته از ارزش د ي در امشكالت ىا ، پارهىنيغ دي تبلىل اخال ن عرصه وجو

 ىا  به گونهمشكالتن يا. است ىني از منابع دى، روشن و كارشردىازمند پاسخيدارد كه ن
ا اشكال مواجه مى مبلغ را ٴفهي كه وظاست تسامحىاگر با كم. كند ب ته را  شي پىها  ارزش،  گف

شه و يتر به ساحت اند شي بها تعارض مسائل و نيم، ايزش و اراده مربوط بدانيبه ساحت انگ
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 روشن بود و تنها الزم ى، اخالقٴفهيان شد، وظي كه بيىها در ارزش.  مربوط هستند،شناخت
 مبهم است و ، مبلغٴفهي وظ،زي از هر چپيش جا ني اما در ا؛ن شوديها تأم  آنىزشي انگٴبود جنبه

 اخالق، ى سنتىها  آموزهىوضوعات عصرها، ابهام در م ل تعدد عوامل مؤثر، تعارضيبه دل
، ي از اىها و عوامل  انسانى ارتباطات مجازى، گستردگى روابط اجتماعىدگيچيپ ن دست

ن مسائل ي از اىا در ادامه به پاره. دينما  ى دشوار مى رانيغ دي تبلٴ در حوزهى اخالقٴفهين وظييتع
 .ميكن ى اشاره ممشكالتو 

امروزه به بركت . ن استيد غي تبلىجهانُبعد  ،غي تبلٴده در عرصهيچياز جمله مسائل پ
ز گسترش ارتباطات يتال و نيجي دىها  رسانهىري و فراگى ابزار ارتباط جمعٴرشد و توسعه

، زم و  حمليل وساٴ توسعهباجوامع مختلف   ى جهانٴن در عرصهي دىها ج آموزه تررضٴنهينقل
 ٴنهيزان كه زميبه همان م.  است داشتهدر پىز ي را نمشكالتىن مسأله يهم. فراهم شده است

جاد شده ياجدى نيز  ىها  شبههرواج و ىنيد ى گسترش بىها نهين به وجود آمده، زميج دتررض
ن نقاط يتر  به دورافتادهى،ني معارف دٴ در عرصهها پرسشن شبهات و يروزتر امروزه به. است

در با هم  جوامع مختلف ىها ، فرهنگى ارتباط جمعىها رسانه ٴبا توسعه .ت كرده استيسرا
 اسباب انحراف و ى، رشد فناور.اند  خود را از دست دادهىكپارچگيگر بساطت و يو دخته يآم

 به بركت ابزار ضبط و انتقال اطالعات، .ه استدادش در دسترس قرار يش از پيبرا  رانى هوس
ن يغ در چني تبلى براىآمادگ. ابدي ى انعكاس مىن اشتباهات در ابعاد جهانيتر كوچک
 را با ىنيغ دّ است، بلكه مبلىتر آموزش ىتر و جد ى طوالنىها ازمند دورهي نه تنها نى،ا عرصه

د تا ي بازگو نماىچ تسامحيه ى را بىنيق ديد حقاي او باىاز سىص. كند ىز مواجه مي نمعضالتى
ان ي به اختالفات مىق، به طور ضمنيان حقاي بى،از سىصو  ؛راه صواب از خطا روشن شود

زان را فراهم يست نيغات دي گسترش تبلٴنهين مسأله زميزند و هم ىان و مذاهب دامن مياد
ز خود را ي نىنيد غات دروني، بلكه در تبلىنيد انيغات مي تبلٴن امر نه تنها در عرصهيا. كند ىم

ع و يان تشي اختالفات مى، به صورت ضمن،عي تشٴق مذهب حقهيان حقايب. سازد ىآشكار م
عدم . شود ىان مسلمانان تمام مي به ضرر وحدت م،تي و در نها؛دساز ىتر م ا پررنگتسنن ر



 ھا معضل و ھا ارزش حاضر؛ عصر در نید غیتبل اخالق
١٨٩

 اختالط و ى نوعٴنهي زمرنگ ساخته، ى را كمعيل شي اصىن نقاط اختالف، باورهايان ايب
را در  اتن اختالفينترنت، ايچون ماهواره و اهم ى ابزارٴتوسعه. كند ى را فراهم مىنيتسامح د
ها به امر   اگر مبلغ بدون اشاره به آنىو حترساند  مىجوانان رضژه  هم و ببه گوش مردهمه جا 

صراحت  د بهدار  مىپرسند كه او را وا ىح و قاطع از او مي صرىغ بپردازد، مخاطبان سؤاالتيتبل
 . كندىريگ موضع موضوعات اختالفى، ٴدرشاره

.  مربوط است،تيق و دعوت به عقالن به تشىص،غي تبلٴ عرصهمعضالتگر از ي دىكي
. خوانند ىت و تعقل فرامي مردم را به عقالن،ن اسالمين مبي دىها هز بر اساس آموىنيمبلغان د

جا   اما نكته آن؛ار ارزشمند استيكند و بس ىجاد نمي اى مشكل، خودى به خود،هين توصيا
ته بهى تعبد،ني دىها و احكام عمل  از دستورالعملچشمگيرىاست كه بخش    و كامالً وابس

 كرد و مخاطب را قانع مشروحى بيان ىن عقلييتوان تب ى نم،ن اموريدر ا. استان شارع يب
ل كه مخاطب يدلاين ند، به هستت الزم ي عقالنىها دارا كه آموزهدر مواردى نيز . ساخت

 ،تيكند و در نها ىه شده ارتباط برقرار نمگفت ٴهي نكرده، با دفاعى، مقدمات بحث را طىعموم
 و داياو انتظار دارد با عقل خودبن. شمرد ى مى را فاقد وجاهت عقلىني دىها آموزه از ىا پاره

ت در ي دامن زدن به عقالن،به هر حال. ابدها را ديص  آموزهٴ بتواند حكمت همه،شناقص خىص
م عمل،ها شده  تعبد در آنٴهي سبب كاهش روحىعي به طور طبى،سطح مخاطب عموم   ى التزا

 .سازد را سست مىها  آن
ا آن مواجهند، تقابل مىگري دمعضل ،از سىص. استجانات يان عقل و هي كه مبلغان ب  ى

  مردم اهل گفتمانٴهمه ،گري دىت بنا شوند و از سوي استدالل و عقالنٴهيد بر پايد حق بايعقا
جانات و احساسات بنا ي هٴهيش را بر پا خىصىباورهاتر  بيشستند و ي نى و استداللىعقل

 و ىجاني با عوامل ه،استفاده كرده ن مسأله سوءي از اى،ز و انحرافيگر ني دىها فرقه. كنند ىم
تقان ين بخواهد به اصل عقالنيغ دّاگر مبل. كنند ىل مي مردم را به خود متماى،عاطف ت و ا

كه او مقدمات دعوت  ش از آنين رقابت خواهد باخت و پيادر بند باشد، ي پاىني دىباورها
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 او قلب مخاطب را شكار ىغي تبلىرد، رقباي عقل مخاطب را هدف بگ را فراهم كند وىعقالن
ناگزير ز يغ نّ مبليى،ن فضايدر چن. كنند ىح به او القا ميد صحي عقاىجا ه را بى خرافات،كرده

در نظر ش از عقل مخاطب، قلب او را يش و بيد پياو با.  متوسل شودى،جانيبه عناصر هاست 
به باورهابگيرد از پيش مخاطبان بسا  چه است كه مشكل آناما . ل كندي متما،ىني دى و او را 

ً دائما در  وها برقرار نكرده باشند  با آنى ارتباط عقالنى،ني دىها  با آموزهىارتباط عاطف
 در ىغين تبلي چن.هستندها  ن آموزهي از اى و احساسى ذوقىها معرض خرافات و برداشت

 .ن نخواهد بوديبه نفع د، تينها
ص  ه و بى انحرافهاى اني مواجهه با جر،غي تبلٴ عرصهمشكالتگر ياز د خصو

 ٴد تا جوانان تشنهينما ى مىها ضرور  طرح و نقد آن،سويك از .  نوظهور استىها تمعنىص
ده نشوند و نسبت ي نوظهور كشىها ت به سمت سراب عرفان معنىصٴ چشمهىت به هوامعنىص
را در ها  ج آن تررض، خودى به خودها انين جري طرح ا،گري دى و از سو؛دبماننها مصون  به آن

ا طرح ى ول،ندشا ب دهيها نشن  از آنى نامى از مردم حتىادچه بسا جمع يس. دپى دار اين  ب
دنبال  به ى و از سر كنجكاوشوند آشنا ها ها و جريان هاى تبليغى با اين گروه در عرصهموضوع 

 ها در انين جريج اغ و تررضيم تبليظه كنشود كه مالح ىتر م ى جدىمسأله وقت. ندبروها  آن
وع يها ش ان تودهيماند و در سطح گسترده و در م ى نمى باق، و محدودىمحافل خصوص

 محصور كرد و ، و محدودىها را به محافل خصوص توان نقد آن ى نم،طين شرايدر ا. ابدي ىم
 .جتناب كردا ىها در مجالس عموم  نقد آنىها بياز آس

طلبد و از  ها پژوهشى مستقل مى رفت از آن اى اين معضالت و يافتن راه برونبه هر حال، احص
ها بپردايسم و در حد امكان، خط  كوشيم به برخى از آن در اين جا مى. مجال اين نوشتار، خارج است

  .ها از منظر آيت اهللا جوادى آملى معرفى كنيم رفت از آن هايى براى برون مشى

   به وسعت جهانى در آوردگاهىنیغ دیتبل. 1
كه تقري اى،نيغ دي تبلمشكالت از جمله ،گونه كه اشاره شد همان  فضاىچ يًبا هين است 
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 آوردگاه ى، اجتماع بشرهاى جنبه ٴ نمانده است و همهى باقىنيغ دي تبلى براىخلوت
 ،ش از حدي تسامح بى از سىص،ن آوردگاهيدر ا.  شده استى متعدد و گاه الحادىها شهياند

ز مىني دىها  اصالت، منجر شدهىمانيا  به سست ؛ان ي ا  اصرار بر ،گري دى و از سورفته است
 ىها ز فرقهي و نىان آسماني بروز اختالفات ادباعث ،ني دىسلبرضژه  بهل و ي اصىها آموزه
دامن زدن به . كند ى ممساعدتر را ىنيد ى گسترش بٴنهيزمنيز ن مسأله ي ا.شود ى مىنيد درون

 در ،نانيد ىنداران و بيدو ، ىحي، مسلمان و مسىعه و سنيها، ش ىو اخبار ها ىاختالف اصول
 .ن نخواهد بوديت به نفع گسترش تدينها

ات مشترک مردم ي راه را روشن كند، توجه به حىتواند تا حدود ىان مين ميآنچه در ا
 ىا چ جامعهيگر هيا به هم گره خورده است و دي جوامع دنٴامروزه سرنوشت همه. جهان است

جهان «. ات ادامه دهدي به حى، مستقل از تحوالت جهان، خوديى تنهاٴرهيتواند در جز ىنم
د است كه همگىكنون ش همگان در يآسا. ن مجتمعندي به مثابه شهروند اى همانند شهر واح

 ىق علمي عمٴا بدون پشتوانهيا و پاد و تفاهم پىصيآ ىد ميپرتو تعامل متعادل و احترام متقابل پد
 ...).، پيام به اجالس ١٣٨٤جوادى آملى، (» شود ىنمحاصل 

،ان آسمانير اديتعامل با سا د بر اساس اصول مشترک باشد و تالش شود به صورت ي باى
تقىص،انيدامن زدن به اختالف اد.  شودى پافشار،ن اصولي بر اىحداكثر ن و يک ديت  به 

نٴدر عرصه را ىنداري سطح د، بلكه در كل،انجامد ىگر نمين ديف ديتضع ف ي تضعى جها
 ىک بازبه ي به اختالفات دامن بزنند، ىان آسماني اگر اد،گريبه عبارت د. كند ىم

 ٴنهي زم،افت اصل مشتركيره«. باخت ـ  بردىک بازي نه اند،  وارد شدهباخت ـ باخت
ان و يروان اديًان مخصوصا پي بستر تعامل متعادل جهان،رفت از اختالف را فراهم نموده برون

به بيان ديگر، تعامل بر اساس اصول  ).١٣٨٤همان، ( »گستراند ى را مىديذاهب توحم
برد تبديل كرده، سطح تدين و گسترش -باخت را به بازى برد-تواند بازى باخت مشترک، مى

ا تا اوج  ديصى انسان از ژرفاىور بهره «.هاى توحيدى در سطح جهانى را ارتقا دهد آموزه
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كي مى وقت،سپهر  تضارب آرا.  نه ضارب و مضروب،ها متضارب باشد شهيه اندسور است 
 در پرتو ىوحدت جهان. د علم و فن استي تولٴلهي وس،همانند تناكح دو صنف متقابل انسان

. ادشده اعتقاد استي امور ٴ همهىربنااست، اقتصاد، صنعت و مانند آن ريشناست و يسيس
ا اتحاد يده ين كند، وحدت عقي را تأمِ جهان گستردهتواند نظام هماهنگ اصلى كه مىتنها 

 ).همان(» ان و مذاهب استيمعتقدان اد
ته ضرور،انين ميدر ا  :دينما ى مى توجه به چند نك

اما  ؛ استىد و بلكه ضروري مف،انيان اديدن به نقاط اشتراک مي رستالش براى ،نخست
. باشد و ضرورى زم الو چه بسا د و سودمند ي مفتواند  مىزي بر سر نقاط افتراق نوگوگفت
د نقاط مبهم و تايص ى مباعث نه تنها ، نقاط افتراقٴدرشاره وگوگفت  روشن ىا دهيک هر عقشو

 نقاط افتراق، در ىچه بسا برخ. شود ىز ميتر نشيشود، بلكه سبب كشف نقاط اشتراک ب
ها جزو گو روشن خواهد شد كه خود آنو هستند و در صورت گفتى لفظىاصل، نزاع

ه الحاد و ي واحد علٴل جبههي در كنار تشكىميان ابراهي اد،ن روياز ا. ت هستندمشتركا
يى متقن و  بر سر نقاط افتراق شوند تا به باورهاىنيداني مىوگىصيد وارد گفت با،سمسكواليص

 . بشر باشندىجىص ت عطش معنىصىگوتر برسند و پاسخ دفاعقابل
ز  افرادست كهين معنا نا بد،ط مشترکان به وحدت بر سر نقايروان ادي دعوت پ،دوم  ا

ان يگر به جهانيان دين خود را تنها در حد مشتركات با اديش دست بردارند و دن خىصيغ ديتبل
 ى جهانٴش در عرصه خىصى متعالىها  گسترش آموزهىتواند برا ى مىني بلكه هر د؛عرضه كنند

 به سالمت با كه السالم ُبلُس به تيهدا«. ش فراخواندن خىصيغ كند و همگان را به ديتبل
 وگرنه ؛است ىنتكىص تيهدا همان است، ىهاال رضوان طالبان ٴژهرض و است رساندن مقصد

 به اختصاص ،است آنان ٴلهيوس به احكام غيتبل و امبرانيپ فرستادن كه ىعيتشر تيهدا
كه اگر قرار باشدي ا نكته.)٤٧٤، ص ١، ج ١٣٨٨جوادى آملى، ( .»ندارد مؤمنان ر ي با سان است 

 رو ىجابيغ ايد به تبليم، بايل دهي جهان كفر تشكبرابر واحد در ىا  جبههى،ميان ابراهياد
 ٴ بر ارائهىنيروان هر دين معنا كه پيبد. مي كاهش ده، را به حداقل ممكنىغ سلبيم و تبلاويصيب
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 خود ى برا،گريان دي خود متمركز باشند و تالش نكنند با ذكر نقاط ضعف ادهاىقوت
 ى متعالىها ان، آموزهي ادىدي توحٴت جبههن تقىصيتواند در ع ىده مين ايا. ند بجىصىجاهتو

 .ان نشان دهديمختص هر كدام را به جهان
ر در نظام حاكم يي بدون تغى،ني دٴبهيات طي و حىديدگاه توحيج دغ و تررضي تبل،سوم

 در ى،نيآوران د اميست مبلغان و پياما الزم ن. ستيها ممكن ن  و اصالح حكومتىجهان
 كشورها ٴت حاكمهأها و هي راه اصالح حكومت«كه چرا. يير باشندن تغي اى براىصدد اقدام

ن باورند كه بر اساس حكومت مردم يها بر ا را حكومت يس؛ مردم استٴهمان راه اصالح توده
آنٴت حاكمهأ هي،ش باشدياند ىه االىابند و اگر ملتي ىبر مردم سامان م ا ي و ليا با ميها   

 ).، ديدار تعدادى از مسلمانان١٣٨٩جوادى آملى، ( »گيرد ىش ميت را در پيه اال،ناچار
بـه و يات طيـ دعوت مـردم بـه حى، جهانٴ در عرصهىني مبلغان دى رسالت اصل،ن روياز ا

ايف ﴿ شرٴهي آچندى است كه يها ي ين َأ ذ ل َا نوا َّ م بوا َآ ي ج تَ رسول هللاِِّ اس ل ل ِو  َّ  ِلما َدعاكُم إذا ِ
مي يكُ ي  ىفـه بـه خـىضين وظياگر ا. كند ى مى انسان معرفىات واقعي آن را ح)٢٤/ انفال( ﴾ح

 در ىن نكته حتـيتوجه به ا. ها به سهولت اتفاق خواهد افتاد ر حكومتييگاه تغ انجام شود، آن
 ىهـا و خطاهـا غ خصومتّد خواهد بود و سبب خواهد شد مبلي مف، مردمٴان تودهيغ در ميتبل

در ايـن بـاره . تر داشـته باشـد  سازندهى تعامل، مردمٴاز مردم جدا كند و با تودهها را   حكومت
 :خوانيم چنين مى

 به ،ه بوديدر جنگ جمل كه پرچم جنگ در دست ابن حنف Ａنيمنؤرالميوجود مبارك ام
ك كه شما با يدگاه نزدي دىكي :ديدگاه در جنگ داشته باشيد دو دياو فرمودند كه شما با

 ىگري و د؛دي داشته باشىد هراسيد و نباير هستي درگ، شما هستندىو به رو كه رىسربازان
ها   درست است كه آنىعني.  دشمن تا كجاستىها د توطئهينيدگاه دور است كه ببيد
 اد ببرنـديـد اتاق فكر دشمنان كه در شـام اسـت را از ي نباى ول،دنديد ىدان جمل را ميم
 ).ضاى فراكسيون، ديدار تعدادى از اع١٣٨٩جوادى آملى، (
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  ا احساساتیعقل . 2
ًاوال . ل كردين متماي مردم را به دى، عقلىها ًتوان صرفا با استدالل  ى نم،غي تبلٴدر عرصه

ش  عقل خىصٴكه بندهش از آني و ب؛كنند ى ارتباط برقرار نم،ها ن استداللي از مردم با اىا پاره
 به ،طاني شىان انسانيلفان و لشكرًا مخايثان. باشند ىباشند، بنده عواطف و احساسات م

. كنند ىتر م ت تنگي عقالنى عرصه را برا،زيک عواطف و غراي و تحرى هنرىكمک ابزارها
نسىد به ابزارين كارزار وارد شود، باياگر قرار باشد مبلغ در ا .  مسلح شده باشد، از همان ج

ز عنصر خ ن يؤثر است، اما چنن خدا مي در جذب مردم به د،ک عواطفيال و تحرياستفاده ا
تهىجذب  به ىش باور مستدل و عقالن؛ چراكه خدا از بندگانكند ىن نمي خدا را تأمٴ خواس

ن ي كه با عواطف و احساسات جذب دى كسان،گري دىاز سو. طلبد ىن را مي دىها آموزه
 بر ىن مبتنيًاساسا د. شوند  از آن خارج ،گري دى با احساساتبسا كه بعدها چهشوند،  مى

ک يش به يمالک گرا. رديگ ىه قرار ميپا ىد بي در معرض خرافات و عقابه شدتاسات، احس
 را ن ابزاريم هميز بخواهي اگر ما ن. استى و عاطفىجانيباور و مكتب در اكثر موارد، عوامل ه

 نفوذ ىنه را برايم و زميا  صحه گذاشته،ن سنجه و مالکي بر اى، به طور ضمنبه كار ببريم
ج معارف  تررضى استفاده از ابزار هنر برا،گريان ديبه ب. ميا افات فراهم كردهخرافات و انحر

 در معرض ى،پرداز الي و خيىگرا ل احساسين ابزار به دلي همى ول،د و مؤثر استي مفىنيد
 .كند ىرا فراهم مديگر  يىها  آفت ٴنهيآفت است و زم

ر وى ؛، راهگشا باشدداشتهان ينه بين زمي در اىت اهللا جوادي كه آىا د نكتهيشا ً اوال ب
 اجتناب ىًا برايد و ثانگذار ىغ صحه مي تبلٴز در عرصهيانگ الي و خىجاني عناصر هىريكارگ به

د تحت يال باي خٴ كه قوهبر آن است آزاد،  ىپرداز الي خىال و به عبارتي قوه خىاز خطاها
 :ت شوديب، ترى آن بر عقل و وحىها ها و بافته افتهي ٴحكومت عقل و با عرضه

د كامالً در ي با،ت بشوديشه اگر تربيال در بخش اندي خٴّ قوه.ت بشوديد تربيال باي خٴّن قوهيا
 خـودش ،رديـگ ى كـه از حـس مـىّ آنچه را كه از مـواد خـام. باشدى عقل نظرىتحت رهبر

 ن را پخته كند با كتـاب و سـنّتي عاقله ا؛ عاقلهٴ بدهد به مرحله،كند ىن كار م  مجتهدانه در آ
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 ىزيـآم ش بده، رنـگي آرا،م بكنيد تنظ به او بدهد بگىص، پخته شدى بعد وقت؛هماهنگ كند
 ).ش، ديدار اعضاى همايش هنر١٣٩٠جوادى آملى، ( كند ىن كار را ميال اي خٴّن قوهي ا.بكن

 ى چه؟ سركـشىعني ؛خواهد ىاضت من يصيت بشود و اي تربى قوىليد خيال بايدستگاه خ
 شـهوت و غـضب در ،ال را به سمت خود ببـرديشه، خيم در بخش اندخواهد كه مبادا وه  ىم

  )همان( ن را مهار بكنديزه ايبخش انگ
ر خىشود در خلق اثر هنر ى سبب م،ن مبنايقبول ا ز هر قي، عنص  به هر ىديال رها و آزاد ا

ا و دل يسىل معقول به محسوس، در قالبي تبدى باشد براى بلكه ابزار؛سو نرود ش ريپذ. زيانگ ب
  .ساز هنر متعهد و سازنده خواهد بود نهيكند و زم ىرا رد م»  هنرىهنر برا «ٴدهي ا،ن مبنايا

  يا جذب حداکثری ییگو حق. 3
. شود ىن مي از ساحت دىا  عدهباعث گريز ،قيان حقايار كه بي بس چهغي تبلٴدر عرصه

را در پى  ىني دىها  از مردم از آموزهىا ز عدهي گرى،ح و شفاف احكام شرعيان صري بىگاه
ان معارف ي در بى،از سىص. كرده استف يها را ضع  آنىني دىكم باورها  و كمداشته است

راحت لهجه يت مخاطب، ايل عدم ظرفي به دلى ديگر و از سو؛دد تسامح وريسين نبايد ن ص
 و ىگىص  حقىغ بر سر دوراهّ مبلى گاهى،به عبارت. شود ىن مي مردم از دىساز دور نهيزم

 . رديگ ى قرار مى و بلكه حفظ حداكثرىاكثرجذب حد
  :ن است كهي ا،د بدان توجه نموديشه باي كه همىا نكته

 ستندين ريپذ اصالح ،وجه چيه به ،ستين كم آنان رقم كه ترسا و هودي طالحان از ىا عده
 نآنا غيتبل در غيبل ىسع و اصرار نه ن،يبنابرا ...كرد نظر صرف ها آن مانيا و قبول از ديبا و

وا﴿ اسـت نـافع احكـام ىبرخـ در تساهل و تسامح نه و است سودمند ن ّود تـده و  ل
ن و ن يده  ).٣٧٣، ص ٦، ج ١٣٨٩جوادى آملى، ( ﴾ف

 ،ن استيام ديغ پيح و بلي باشد، ابالغ صحىني همت مبلغ دٴد وجههي آنچه با،به هر حال
ن ين اي دىار انذىها ن كه جنبهيبا وجود ا. نيها به دامان د ت مردم و جذب آنينه هدا
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 جذاب ى انحرافياناتها را در دامان جر ن و آنيز مردم از ديت را دارد كه سبب گريقابل
ز جنبهىن وجود خداوند متعال راضي با ااندازد ىم  ٴنظر كند، بلكه وجهه  صرفى انذارٴ نشده ا

 ).٢١٤، ص ٢، ج ١٣٨٩جوادى آملى،  (داند ىن و رسوالن را انذار ميكار مبلغان د
كه برانياز ا ر ندهد يين را تغي افراد، احكام و معارف دى جذب حداكثرى رو بر مبلغ است 
 ىها نهيالبته الزم است قبالً زم.  به مردم منتقل كنداى ىچ كاستيه ىن را بيام ديًحا پيو صر

 ، اوستىن را كه محبت خدا و شوق به بندگيق با گوهر دي ارتباط عمى براى و روانىروح
 به مسامحهف و ين را بدون تحريام ديد پيها، با ن تالشي پس از ا،به هر حال ى ول؛فراهم آورد

 . مردم منتقل كند
  ا روح تعبدیت یج عقالنیترو. 4

كنـد بـا تفكـر در  ى و از مردم دعوت مرضژه داشته استد يت تأكيشک اسالم بر عقالن  ىب
 بـه ،تيـق عقالنىصتـش. نـد بجىصى راه،باطن آنبه  و كنند عبور ى از ظاهر هستىهات االيآ

ق در بافتـار ن تـشىصيـ اىاما وقتـ. كند ىجاد نمي اى و مشكلاستار ارزشمند ي خود بسىخود
زه كـردن  اهدف سكواليص؛رد، ناخواستهيگ ى قرار ميى و پسانوگرايىعصر نوگرادر  يىگرا  عقل

 ىم و حتـيكـن ىت دعـوت مـيـ كه مردم را به عقالنىهنگام. رديگ ىقرار مدر يك جهت ن يد
ن ييهـا را تـب  احكـام و آمـوزهىد، حكمـت برخـي علوم جدىم به كمک دستاوردهاوشيك ىم

 بـه سـمت ىانيـ وحىهـا ت تام را از ساحت خداوند متعال و آموزهيم، ناخواسته مرجعيينما
رسـد كـه دسـتورات خـدا بـا محـک عقـل  ى ميىجا ه كار ب. ميده ى سوق مياد،عقل خودبن

 ىهـا  از آمـوزهى بخش قابل توجه،شک ىب. شود ى مدهي به نقد كشى، و ناقص بشردايخودبن
 ،تنهـا دفـاع.  كردعرضهها   از آنىا كننده  قانعىتوان دفاع عقالن ىند و نما ن به تعبد وابستهيد

م، يـزن ى دامن مىت بشري به عقالنىاما وقت.  شارع مقدس استٴها به حكمت بالغه ارجاع آن
 ٴش از هـر دورهيـ است كه امروزه بمعضلىن يا. خواهيم كردف يناخواسته جانب تعبد را تضع

 .غ را متأثر كرده استي تبلٴ عرصه،گريد
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 يى و پـسانوگرايى نـوگراٴزمينـه در ىن حتي دىگرا  عقلىها رسد بتوان از آموزه ىبه نظر نم
 ، بر آنن برههيتوان در ا ىآنچه م. كسره محكوم و مطرود اعالم كرديدست برداشت و عقل را 

 ىک ارزش عقالنيد روح تعبد را ي با،انيگر بيبه د.  از روح تعبد استى عقالند، دفاع كرديتأك
ق ي از مـصاد،نيـ دىهـا  و نشان داد كه تعبد نـسبت بـه آمـوزهمعرفى كرد ىدر اخالق بندگ

بـه او گوشـزد كـرد و نيـز  را ى بشرياد عقل خودبنىها د ضعفيبا. ديآ ىت به شمار ميعقالن
 . وريسد غفلت ،ص عقلينواقص و نقاد از يًدائما تذكر داد كه نبا

 ،ني دىها ه آموزهي توجى براى علوم بشرىها افتهي از ىد تالش كرد به صورت حداكثرينبا
 بـه ىصـان علـوم ىني احكام و معارف دىها ان حكمتياد بر باصرار يس.  فراهم كردىزدستارض

 و مخاطـب زنـد ىمـ دامن هاتيل توجين قبي اٴ، بر آتش مطالبهىعيطبروز و در سطح معارف 
 ،ک انـسان مـؤمنيـشود روح تعبـد او از نـصاب  ى سبب م،تر متوقع كرده شي سوم را بٴهزاره

 ى خطراتـى، و مادىعين به ىصان امور طبي دىها ن آموزهيي اصرار بر تب،به هر حال. تر رود  نييپا
ز يتمـا ى از خطـوط اصـلىكيمانه ي حكىاني در بى آملىت اهللا جواديآ. ن مردم داردي تدىبرا

 :كند ىن ذكر مي را چنىنيردي و غىنينگاه د
 او فقـط ىشناسـ اگر معرفـت. كند ى خاص خود حركت مىشناس انسان بر محور معرفت

 او برابر پنـدار ى او در مدار ماده محصور بوده و زندگىشناس ى هست، باشدى حسٴحس و تجربه
 و ىو اعـم از عقـل تجربـ اىشناس  و اگر معرفت؛شود ىعت محبوس مي طبىباطل او در تنگنا

، آزادانـه ىع مجـرد و مـاديدان وسـيح و مي در ساحت فسى وىشناس  ى هست، باشدىديتجر
گـروه . ت تـام داردي حر،عتيعت و فراطبيت حق، او در فسحت طبيشود و برابر درا  ىاداره م

 ىوان در جنگ رىعيطبانديش طبيعى و فرا هماره با گروه باز و آزاد،ىعينظر طب گرا و تنگ  ماده
هى گرا را نسبت به پيامبران اال انديشان طبيعت يا نظامى بوده و هستند و خداى سبحان رفتار تلخ كژ

  ِسر مسخره. ﴾ٍ على العباد ما يأتيهم من رسول اال كانوا به يستهزؤنةيا حسر﴿: كند چنين نقل مى
لعلم و حاق بهم ما فرحوا بما عندهم من ا﴿: نمودن انبيا همانا جمود بر دانش محدود طبيعى است

زؤن ته يس به  نوا   ...).، پيام به اجالس تعامل سازنده ١٣٨٤جوادى آملى، (﴾ كا
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  يبند جمع
 : ى صورت گرفت به دو سؤال اساسىگىص  پاسخبراىن پژوهش يا

 اى ى اخالقـىهـا چه ارزشبر ، ىنيغ دي تبلى و عصرىني عىها  بي به آسبا توجه ،نخست
ست؟ تـالش يـ چىنيغ دي تبلٴ عرصهى اخالقمعضالترفت از   راه برون،د؟ دومكرد يد تأكيبا

 . پاسخ داده شودى آملىت اهللا جوادي آى بر اساس آراها پرسشن يشد به ا
.  شدندى بررس، در عصر حاضرىنيغ دي تبلىها ها و چالش بي آسبا توجه به ،هر دو محور

 : د رفتي تأكى بر ده ارزش اصل،در محور نخست
را. ١ ب پىتالش  بالغ  دي ا م  دانيا ه نه  مي،  د ر م  خود را كه همان ابالغ ٴفهيد وظي مبلغ با:ت 

 .ت را به خدا واگذاردي به نحو احسن انجام دهد و هدا،ن استيام ديپ

ر. ٢ دا ت ن ما پىا بالغ  ر ا د مي   ٴافت، در مرحله ديصىن را به درستيام دين كه پي پس از اغّمبل :ا
ن را يـام ديـ پ،رخواهانـهي خىها زهي به انگىد حتياو نبا. جا آورد ه كامل را بىابالغ آن امانتدار

 .ديف نمايتحر

بش. ٣ ت ر و  ذا ن ر ا د ل  د  ىنيغ دي در تبلىک اصل اخالقي ،ري تعادل در انذار و تبش:ريتعا
 .د انذار باشدي با،غي غالب تبلٴ وجههى ول؛است

ن. ٤ عقال به  هيتوجه  ز مو آ دىها ت   كه  كندبيان را چنان ىني دىها د آموزهي مبلغ با:ىني 
 .ز نباشنديست عقل

ر. ٥ دا ر رخو مىب ل ع نصاب  د ز ح گاه ابالغ آن،  ن و آنيام ديح پيافت صح شرط ديص:ى ا
 ىت علمـي بدون صالحى،غي تبلىها  از عرصهىورود به برخ. است الزم ى از علمىبرخوردار

 .د باشد، مضر خواهد بوديكه مف ش از آنيالزم، ب

ر. ٦ ا ت گف ا  ب مل  ع بقت  د ها نفوذ كند، الزم است خو م مبلغ در جانن كه كالي اى برا:مطا
 .عمل كند به آن ،ش از همهيش و بي پاو

ر. ٧ نو خ نون س ف به  تفا  م اك د  ى ول؛ استىنيغ دي از ابزار تبلىكي ، و خطابهى سخنور:ىع
 . را در آن خالصه كردىغيد كار تبلينبا
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ه. ٨ ر ريپ م ز  ريز ا رو پ ها را به  د آنيباش دعوت كند، بلكه د مردم را به خىصيمبلغ نبا: ىد
 .ن قرار دهديش را معارف دغ خىصي و محور تبل بخواندنيد

ل. ٩ ما داشت  م م چش د  ٴفـهين را وظيـشت عالمان و مبلغان دين معيمؤمنان تأم: ىع
 از ىد چـشمداشتيـاش مؤثر واقع شود، نبا ىغين كه كار تبلي اى مبلغ براى ول دانند، ىش مخىص

 .مردم داشته باشد

ه. ١٠ د تيس سا غ ّ خود مبلىد در زندگي باى،ستيس  و سادهىزياگريدعوت مردم به دن :ىس
 .شود ىغ مّام مبلي مانع ارتباط مردم با پىزدگ رفاه.  داشته باشدىتجل

 : در عصر حاضر پرداخته شدىنيغ دي تبلمشكلدر محور دوم به چهار 
ه. ١ گا د ر به وسعت جهانىآو  ىها ربها و مش شهي كه به آوردگاه اندى جهانٴ در عرصه: 

.  بر اساس اصـول مـشترک اسـتىميان ابراهي با ادى همكار،هياصل اول ل شده، يمتعدد تبد
 به ،گريان دي دامن زدن به نقاط ضعف ادى ول؛غ شودي تبل،ن اسالمي دى متعالىها  د ارزشيبا

 .خواهد بود در مقابل جبهه الحاد ىنداريضرر جبهه د

د و يغ مفي تبلٴ در عرصهىجاني و هىطف از عناصر عاىريگ بهره: ا احساساتيعقل . ٢
 . شودىد آثار هنري و منشأ توليابد عقل رشد ٴال فارغ از قوهي خٴد قوهي نباى ول، استىضرور

ري ىگىص حق. ٣ ث داك ذب ح با وجود اين كه جذب حداكثرى يک اصل اخالقى در  :ىا ج
ّ مبلغ بايد پيام دين را بدون كم و .گىصى كنار گذاشته شود  آن، حقٴ تبليغ است، ولى نبايد به بهانهٴعرصه

 .اند، نگران باشد  هدايت را از دست دادهٴاى كه زمينه كاست ابالغ كند و از گريز عده 

رض. ٤ ر نت عقال ديت يج  ب تع روح  ن اصول يتر ى از محورىكي ،ت و تفكري دعوت به عقالن:ا 
دفـاع . ف كـرديرا تـضع تعبد ٴهيت، روحيج عقالن تررضٴد به بهانهي نباى ول؛غ استياخالق تبل

 . استىنيف مبلغ دي از وظاىكي ، تعبدٴهي از روحىعقالن



   ١٣٩١ پیاپى سیزدھم، پاییز ، اول شماره سال پنجم،فصلنامھ اسراء،        
 ٢٠٠ 
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يم، )١٣٨٩ (ــــــــــ ، .10 ن  . مركز نشر اسراء،، قم٦، جتس
يم، )١٣٩٠ (ــــــــــ ، .11 ن  . مركز نشر اسراء،، قم٧، جتس
يم، )١٣٩٠ (ــــــــــ ، .12 ن   . مركز نشر اسراء،، قم٩، جتس
تاج، )ق.ـ ه١٤٠٧(ل بن حماد ي اسماع ،ىجوهر .13 حاح  لغة و صحاح الص ل  ا

ية ب ر لع  .ن، چاپ چهارميي دارالعلم للمال،روتيق احمد بن عبدالغفور، بي، تحقا
دى، )١٣٨٦(سندگان  از نىصىجمع .14 ر ق كارش ، قم، پژوهـشگاه علـوم و اخال

 .ىفرهنگ اسالم

فى، )١٣٦٥(عقوب ي، محمد بن ىنيكل .15 لكا  .ةي دارالكتب االسالم،، تهرانا
رسى، )١٣٨٧(ن، محمد يمع .16 فا نگ  ه ر  .الدي م،تهران، ف
ر ، )١٣٨٦(، ىاني د،نيالد محمد شمسو رضا يد علي، سىواسع .17 ـ ب دى  م آ ر د

مه روش ئ يغى ا ل ب ت   .ى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم،، قمＤهاى 
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  :دارهایها و د امیپ) ب
به اجالس ، )١٣٨٤(، عبداهللا ى آملىجواد .18 مى  ل ع م  يا  اديان ٴتعامل سازنده«پ

ال  .١٢/١٣٨٤ ،»ى نظام جهانى براى، چهارچىضهىا
ين، )١٣٨٧ (ــــــــــ ، .19 لغ ب م رگ  ز ب يى  ما ه د ر  .٤/١٠/١٣٨٧ ،گ
القرى  ّپيام به مناسبت تأسيس حوزه علميه تابستانه در ام، )١٣٨٩ (ــــــــــ ، .20

جان يص  .١٣٨٩ور ي شهر،ال
ز مسلمانان آمريكاى جنىضى، ــــــــــ  .21 دى ا دا تع ر  دا ي  .١٠/١١/١٣٨٩ ،د
ع، ــــــــــ  .22 ز ا دى ا دا تع ر  دا ي فراكسيون روحانيون مجلس شوراى د ضاى 

مى   .٩/١٢/١٣٨٩ ،اسال
يس سازمان تبليغات اسالمى استان قم، ــــــــــ  .23 ئ ر ر  دا ي  .١/١٠/١٣٨٩ ،د
ـ ،  .24 ــ ــ ــ ــ ركت، )١٣٩٠(ـ يون ش ن روحا مع  ر ج رح هجرت د ط ر  د ه  د ن ن ، ك

٤/٥/١ ٣ ٩ ٠. 
ا، ــــــــــ  .25 ي  امر به المللى شهروند مسئول در تبيين فرهنگ  به همايش بينمپ

روف و ر مع نك م ز   .٢٩/٩/١٣٩٠ ،نهى ا
تان مازندرا، ــــــــــ  .26 مى اس يغات اسال ل ب ت مان  ز ران سا ي د م ر  دا ي  ،ند

١٩/١٠/١٣٩٠. 
لى ، ــــــــــ  .27 م يش  ما ه عضاى  ر ا دا ي ر و تبليغ«د ن  .٢٨/١٠/١٣٩٠ ،»ه

 


