
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 *

 

                                                           
*

Journal of Islamic Propagation 

Volume 1  No 4  Autumn & Winter 2020 

 



 

 

 های تبلیغ و مبلّغ دینی از منظر قرآن بایسته

 *علیجان کریمی

 چکیده

هاا و ابزارهاای  تبلیغ در قرآن کریم  از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. محتوای تبلیغ  روش
ای دارند. این نوشتار  بر آن اسات کاه های مبّلغ  هریک به نوبه خود جایگاه شایستهآن  همچنین بایسته

از آیات مربوط به تبلیغ دینی را با روش توصیفی ا تحلیلی و با مراجعه به برخی تفاسایر بررسای  شماری
. از چه ابزارهاایی 2. تبلیغ از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است؟ 1کرده و به چند پرسش پاسخ دهد: 

 اند؟  های تبلیغ و مبّلغ کدا . بایسته3توان بهره برد؟ در تبلیغ می
ها و ابزارهای مناسب باه گیرناده غ دینی  دریافت کامل و درسِت پیا  و انتقال آن با روشرسالت مبلّ 

پیا  است. اگرچه گفتار و نوشتار برترین و رساترین ابزارها هستند  ولی مبّلغ دینی با توجاه باه محتاوای 
راه  از ابزارها و پیا   تنوع مخاطب و تحوالت زمانه  ضرورت دارد به تبلیغ نگاه تخصصی کند و در این 

شاود  خودساازی  اخاالص   های متنوع استفاده نماید. آنچه سبب تأثیر بیان مبّلغ در مخاطب میشیوه
 .ان و شرایط مخاطب استکاقتضای زمان  م های متنوع به خداترسی  عامل بودن و استفاده از روش
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 مقدمه

یغ  به معنای کوشش برای رسااندن چیازی باه صاورت کامال و باه قادر کفایات اسات و در تبل
هاای دیان باه گیرنده است و تبلیغ دینی  رسااندن پیاا دهنده به پیا  اصطالح  رساندن پیا  از پیا 

هایی به نگارش در آمده اسات؛ از هاست. در موضوع تبلیغ دینی و نیز تبلیغ در قرآن  کتابانسان
پژووش    تبلیغ دین از منظر دین  تاریخ  تبلیغ در قرآن   حدیث و تاریخ  تبلیغ بر پایه قرآن جمله:

و  شاى قرآنژى اسژو   شرایط موفقیژ  تبلیژغ  تبلیغ اسالمى و دان  ارتباطات اجتماعى  در تبلیغ
 شود.می . از آثار یاد شده  سه اثر قابل توجه بوده و مطالعه آنها به مبلغان توصیهشاى تبلیغى شیو 

تاألیف حمیاد نگاارش  رضاا رحمتای و ساید علای مقیمای فارد   . تبلیغ دین از منظرر دیرن:1
تااب حاضار  کش. در 1383کنناده: پژوهشاکده تحقیقاات اساالمی   زمز  هدایت  تهیه ناشر:

شاده در  راهکارهای عملی تبلیغ دین بررسی شده است. در مقدمه این اثر  با اشاره به آثاار تألیف
)هماین اند  های نوین ندانسته اربردی و برخوردار از روشکدا  را جامع  ک لیغ دینی  هیچموضوع تب

ارهای آن با توجه به آیات قرآن  روایاات  کتاب  سعی شده اصول تبلیغ و راهک. در این (16اثر  ص
اربردی به خوانندگان محتار  ارائاه گاردد. کبه صورت  و ائمه معصومین ر کسیره پیامبر ا

های تبلیاغ و  گیرناده  شایوه گاذار  پیا  لیات  پیا   پیا کر  در شش فصل تنظیم شده است: این اث
 بندی شده و نثری روان دارد.  خوبی دسته ابزارهای تبلیغ دینی. مطالب کتاب به

شهری  متارجم: علای نصایری   نوشته محمد محمدی ری : . تبلیغ بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ2
ش. پاس از مقدماه و 1378فرهنگای دارالحادیث  قام  چااپ چهاار   ناشر: مؤسسه علمی ا 

پیشگفتار و اشاره به نکات کلی  مطالب خود را در باره جایگاه تبلیغ و مبّلاغ و آداب و ابزارتبلیاغ  
در هشت فصل سامان داده و ریل هر فصلی  موضوعات فرعی بسیاری باا رکار آیاات و روایاات 

 آمده است.
معاونت   ز تحقیقات اسالمی کشده از سوی مر نیا  تهیهاصغر الهامی یف علیتأل . تبلیغ در قرآن:3

ه باا کاتالش جزوه حاضر  ایان اسات  :. در مقدمه آن  اشاره شده آموزشی مککمتون آموزشی و 
استمداد از آیات قرآن و تفسیر روایی آنها  تبلیاغ و ارکاان آن بررسای شاود. در پایاان هار فصال  

   سؤاالتی طرح شده است.
توان به ایان  افزون بر آثار یادشده  مقاالت مختلفی در این باره ثبت شده است؛ برای نمونه می
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 موارد اشاره کرد:
 نیا؛   نوشته عبدالرحیم پاک«های مبّلغان و معیارهای تبلیغ در قرآن ویژگی»ا 
   نوشته ناهید طیبی؛«های تبلیغ دینی ابزارها و شیوه»ا 
 .میقات حج  نشر فصلنامه علمی ا ترویجی  «یغمنش روحانی و آداب تبل»ا 

گیاری از ابزارهاای متناوع را در این نوشتار  بر آن است تا بر اساس بررسی قرآنی  ضرورت بهاره
های مبّلغان دینی را تبیین کند. وجه تماایز ایان نوشاته باا ساایر آثاار مارتبط باا  تبلیغ و نیز بایسته

شناسی واژه  ز ابزارهای متنوع و نوین است. با توجه به مفهو موضوع تبلیغ  تأکید بر لزو  استفاده ا
رسد همه ابزارهای تبلیغ  اعام از ساخن و نوشاتار و در و مفاهیم مرتبط با آن  به نظر می« تبلیغ»

های مختلف معرفتی  مصداق بیان بوده و های مختلف و متنوع صوتی و تصویری و گرایش قالب
هاای تبلیاغ  باه فضاایل اخالقای مانناد: که با رعایات بایساتهمبّلغ دینی در صورتی موفق است 

خودسازی  خداترسی  اخالص و سنجیده عمال کاردن آراساته باشاد. امیاد اسات کاه نوشاتار 
 رو  برای مبّلغان عزیز قابل استفاده باشد. پیِش 

 ها. مفاهیم و ضرورت1

:  و مشاتقات آن  معناای وصاول و رسایدن « بلغ»های واژه در تما  کاربست وجاود دارد؛ ماثال 
«ُ   یعنی به مکان مورد نظر رسید . بالغت نیز به این معناست که گوینده مراِد خاود «المكانَُُُبَلَْغت 

را برساند. بنابراین  تبلیغ  مصدر باب تفعیل  به معنای کوشش برای رساندن چیازی باه صاورت 
تبلیاغ در  .(301  ص1  ج1399فاارس   )ابنکامل و به قدر کفایت است. بالغ نیز به همین معناست 

 سی به دیگری است.کاصطالح  رساندن یک پیا  از 
ای از مشتقات آنها  گااهی در معناایی نزدیاک باه معناای تبلیاغ واژگان ِاعال   دعوت و پاره

  12  ج1414منظااور   )ابنرساانی اسات  کااربرد دارناد. ِاعاال   باه معنااای خبار رسااندن و اطالع
هی به معنای فراخاوان و خوانادن کسای و درخواسات توجاه او آماده گا« دعوت». واژه (148ص

بَ ُُُِإلىُُاْدع ُ». در قرآن آمده است: (194  ص2 ق  ج1414)فیومی  است  ِّك ََ ُ ِِ . (125)نحال  آیاه« َسبیل
ُ»چنین نقل شده است:  همچنین  از قول حضرت نوح ىَُدَعْوت  ُِإنك بك َاُ َُُقبْویىََُُ َُنابا ََ ُ  ً « َلبل

ُ»در روایات نیز به همین معنا آمده است؛ مثال  در روایتی آمده اسات:  .(5)نوح  آیه وا   ََ  ُ َوُك ون وواُ
کنناده  ؛ و دعوت(18  ص1ش  ج1358؛ برقی  77  ص2ق  ج1430)کلینی  ِإلَىَُأنْف ِسك ْمُِبَغیِرَُألِْسنَِتك م
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چناین  مفااهیم: هم« هایتان. داری و اخالق نیک( باشید؛ با غیر زبانمرد  به سوی خودتان )دین
 اند.ازمنکر در قرآن و روایات با موضوع تبلیغ مرتبط معروف و نهی تذکر  تبشیر  انذار  امربه

 ـ اهمیت تبلیغ

رسان است. اوسات کاه بایاد پیاا  را درسات و رسانی  نقش اصلی با پیا در موضوع تبلیغ و پیا 
آوران الهای در افرادی باه عناوان پیاا کامل دریافت کرده و با حفِظ آن به دیگران برساند. برگزیدن 

ترین موضوعاتی است که در منابع دینی مورد توجه قرار گرفته است. گسترش  طول تاریخ  از مهم
خداشناسی  عقیده به معاد و آشنایی با هازاران مساائل اصالی و فرعای دیگار در حاوزه معاارف 

گردد. قرآن کریم نیز بر ساّنت الهای در های تبلیغی پیامبران الهی برمی الهیاتی و دینی  به فعالیت
هاایی را پاس از  آری  امات» 1های خدا تأکید کرده و فرموده است: ارسال رسل برای رساندن پیا 

البالغاه  . در نهج(44)مؤمنون  آیاه«  نوح پدید آوردیم و فرستادگان خود را پیاپی به رسالت فرستادیم
تاابی در دساترس آناان کپیاامبر بادارد  یاا  ان را بایه خدا آفریادگکگاه نبود  هیچ»نیز اشاره شده: 

 .(6ش  ص1378)شهیدی  « نگذارد  یا حجتی بر آنان نگمارد  یا از نشان دادن راه راست دریغ دارد
های خدا بوده است؛ بدون اینکه جاز از خادا بیمای داشاته  رسالت اصلی پیامبران  ابالغ پیا 

و قطعاا   » 3دهاد:ان چه بوده است؟ قرآن چنین پاسخ میترین پیاِ  آن . مهم(39)احزاب  آیه 2باشند
ه: خدا را بپرستید و از هرمعبودی جاز او  دوری کدر میان هر امتی پیامبری برانگیختیم با این پیا  

 .(36)نحل  آیه« گزینید
ُ»رده اسات: کایااد « جهاد»ریم از تبلیغ معارف دینی  با لفظ کقرآن  ََ بِ ُاْلفباِفَ َوُ ِِ

 ُ َفبًُ
َاُ جاِهْدُ َُكیل ْمُِِِّهُِجاادا  وسیله قرآن  باا آناان جهاادی   ن و بهکافران اطاعت مک؛ از (52)فرقان  آیه ه 

ار گیارد کا وشش خاود را در تبلیاغ معاارف دینای باهکموظف بود نهایت  پیامبر« بزرگ بنما.
افران و کبا بیر در این آیه شریفه  مبارزه تبلیغاتی ک. مراد از جهاد (229  ص15ق  ج1390)طباطبایی  

لماان در پاساخگویی باه کدشمنان اسال  است. طبرسی با استناد به آیه یادشده  جهاد علمای مت
ترین و ارزشمندترین جهادها باه شامار  های دشمنان دین را در شمار مهم شبهات و ابطال دیدگاه

 .(273  ص 7 ش  ج1372)طبرسی  آورده است 
                                                           

َا» .1 ْت َُ َلناُ س   َ َسْلناُ َْ َُأ مَّ  «.ث 
وَنُ. »2 غ  ذ َوُ َیلك هُُالَّ ُاللَّ ُِإالَّ ُالُ ْخَشْوَنَُأَحدا  ََ ُ ُ ْخَشْوَنه  ََ ِهُ ُاللَّ ساالِت َِ .» 
َُلَقْدََُِّعْثناُفى. »3 ُاْجَتِنیُ ََُُ ََ َهُ ُاللَّ َا د  ُاْعی  َُأِن وال  س  ََ ٍةُ ُأ یَّ ِك وتك  اغ  َِّ ُال  «. وا
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 . ابزارها2

تارین ابازار  قادرت بیاان  ی رساندن آن  نیازمنِد ابزار هساتیم. مهمتبلیغ  رساندن پیا  است و برا
شاف از چیازی. باه ابازاِر ک. بیان  یعنای (4ا1)الرحمن  آیه 1ه در سرشت انسان نهفته استکاست 

شود. بنابراین  بیان  فراتر از نطق است و شامل: گفتار  نوشتار  اشااره و... شف نیز بیان گفته میک
وینی است؛ یعنی خدا به وی تواِن تمییاز ک. تعلیم بیان به انسان  ت(156ق  ص1416)راغب  شود می

. (463  ص9تاا  ج )طوسای  بیتواند مفاهیم را بازشناسی  تفکیک و به دیگری تفهیم کند داده و می
هاای مختلاف  نند و هم درک خود را باه دیگاری از راهکتوانند هم درک  ها به الها  الهی می انسان

؛ 299  ص9 ج ش 1372)طبرسای  نناد کیا هر وسیله دیگر  منتقال   ر  نوشتار  عالمت ومانند: گفتا
. همین توان فطاری انساان بار (197  ص27ق  ج1418؛ وهبه زحیلی  95  ص19 ق  ج1390طباطبایی  

  19ق  ج1390؛ طباطباایی  22)رو   آیاهابراز مفاهیم رهنای  از آیاات الهای باه شامار آماده اسات 
های مختلاِف خطاابی  ادبای  حماسای  موعظاه  جادل   ن و باه صاورت؛ چه با ساخ(95ص

طورکلی  صاوتی و تصاویری  احتجاج  تالوت و یا قرائت باشد و چه به شکل قلم و نوشتار  و باه
های متنوع باشد؛ هرکدا  از این ابزارها در جای خاود ارزشامند باوده و باه تواند به صورتکه می

: رسان باشاد. باه فرماوده اماا  بااقر ند حامل پیا  و پیا تواتناسب زمان  مکان و مخاطب می
 2.(245ق  ص1413)مفید  « بیان  ستون علم است»
 . سخن1ـ2

ترین آنها سخن گفتن اسات. از  رسانی  مهم های تبلیغ و اطالع توان ادعا کرد که از میان روش می
رای انتقال مفاهیم رهنای باوده ترین ابزار ارتباطی بشر ب مهم آغاز تاریخ تا به حال  سخن و گفتار 

حیاوان نااطق.  :است. این موضوع تا بدانجا اهمیت دارد که در تعریف منطقی از انسان گفته شده
سازد. البته این تعریف به این سبب اسات  در واقع  ویژگی نطق  او را از دیگر حیوانات متمایز می

که بر مراِد گویناده  (122  ص1نظومه  ج)مطهری  شرح ماند که مقصود از نطق را ادراک کلیات گرفته
اللاه  ترین و ارزشامندترین کتااب آسامانی  کال . نا  مقدس(811ق  ص1416)راغب  داللت دارد 

. قارآن  (61؛ یاونس  آیاه82؛ نسااء  آیاه185)بقره  آیهو قرآن است  (15؛ فتح  آیه6)توبه  آیه)سخن خدا( 
                                                           

ُاْلَیلاَنُ» .1 َمه  ُااْلْنساَن.َُعلَّ َآَن.َُخَلَق ُاْلق  َم .َُعلَّ ْحمو  ََّ  «.ال
 «  .الْعِلْمُِ عَِمادُ  الْبَیانُ .»2
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  1 ؛ الصحاح: تاج اللغا  و صاحاح العربیا   ج669ق  ص1416)راغب  مصدر و به معنای خواندن است 
(  9)بلد  آیه« لسان». واژگان بسیاری در ارتباط با سخن در قرآن آمده است؛ برای نمونه  (64ص

  (18)ق  آیاه« قاول»  (3و1)علاق  آیاه« قرائات»  (27)کهاف  آیاه« تالوت»  (21)راریات  آیه« نطق»
کاه از  (65)یس  آیه« افواه»و  (4)الرحمن  آیه« بیان»  (42)نساء  آیه« حدیث»  (105)هود  آیه« کال »

ها پای  توان به اهمیت سخن و نقش آن در زنادگی و رواباط انساانبسامد بسیار آنها در قرآن  می
 برد.

)الارحمن  های خدای رحمان شامرده شاده  که از نعمت« بیان»ترین و برترین مصداق روشن
ُ»ه امتنان از سوی خداست:   نعمت سخن است؛ نعمتی که شایست(4آیه ََ ُ ُِلسبانا  ََ ُ... ِْ َأَلْمَُنْجَعب

ه با آنها سخن گوید و آنچاه ک« ایم ؛ مگر برای او یک زبان و دو لب نیافریده(9ا  8)بلد  آیاه َشَفَتْلِوُ
 ند. کرا در دل دارد  بیان 

 . ارزش شیوایی سخن 2ـ2

رو  هنگاامی کاه خادای  ازایان سخن  هرچه شیواتر و رساتر باشد  ارزشمندتر و نافاذتر اسات.
را به پیامبری برگزید  از خدا خواست تا زبانی گویا به وی عطا نمایاد  سبحان حضرت موسی

تر بود   و چون برادرش از وی فصیح (28ا27)طه  آیهو لکنت او را برطرف کند و رسا سخن بگوید 
)قصا،  را بیاان کناد  از خدا خواست او را به کمک وی بفرستد تاا او را تصادیق کناد و پیاامش

ذیب نمایناد و نتواناد درساتی مادعای که او را تکبیم آن داشت  زیرا حضرت موسی 1؛(34آیه
رت دارد و. سخنران افزون بر معلوماات  ضار(34  ص16ق  ج1390)طباطبایی  ند کخویش را بیان 

در ابراز معلوماات و سااختاردهی باه آنهاا و مراعاات مقتضاای حاال  تخصا، داشاته باشاد. 
های ساخنرانی  گویی  دوپهلو حرف زدن و نیز استفاده از کلمات پیچیده و گناگ  از آسایب مبهم
به گفته شهید مطهری  اسال   یک دین نااطق اسات و هماه شاعارهایش هام شاعارهای  .است
ای باشاد . سخن باید به گونه(187)مطهری  پانزده گفتار  صگوید  دار است و با انسان سخن می زبان

 مخاطب نفور کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. خدا خطااب باه حضارت رساول که در جان
ْمُفى»فرموده است:  َُلا  ِْ ُق  َُِّللغاُ ََُُ ِسِاْمَُقْوال  ه بار کا؛ باا آناان ساخنی بگاوی (63)نسااء  آیاه َأْنف 

در وصف متقین است کاه هماا   نمونه موعظه اثرگذار  خطبه امیرمؤمنان« هایشان نشیند. دل
                                                           

ِنى». 1 ق  َصدك   ُ ْدءا  َِ َُیِعىُ
ِسْله  َْ ىُِلساناَُفَأ ُِینك َوَُأْفَصح  ُه  َن   َ َُأِخىُها ََ.»  
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نگاران چناین وضاعیتی »فرماود:  آن  چنان متحول شد که بیهوش گشت. اما  علی با شنیدن
  193)نهاج البالغاه   « کنادهای رسا باا اهال خاود چناین مای نصیحت»و سپس فرمود: « بود 

 1.(306ص
 . نوشتار3ـ2

کاه باه خاود و آفریادگانش مانناد:  ؛ چنان(1)قلام  آیاه 2خدا به قلم و نوشتار سوگند یاد کرده است
. در (7اا1)شمس  آیاهرشید  ماه  روز  شب  آسمان  زمین و جان آدمی سوگند یاد نموده است خو

  قلم در آیه یادشده به ابزار نوشتن تفسیر شده و فلسفه سوگند خدا به آن  به حدیثی از اما  باقر
دلیل فواید بسیار قلم برای مرد  دانساته شاده اسات؛ زیارا انساان بارای ادای آنچاه در ضامیرش 

ست  دو زبان دارد: بیان و بنان. بنان  یعنی انگشت که کنایه از قدرت نوشتاری است. ُبارِد قلام ه
در انتقال پیا   بیشتر است؛ از این جهت که دانش و پیا  را از گذشتگان به آیندگان و در جغرافیای 

یاباد مایکند و با قلم است که احکا  الهی حفظ شده و اماور جهانیاان ساامان وسیع پراکنده می
 .(362  ص57ق  ج1403)مجلسی  

هاای  تارین نعمات کمی از سخن ندارد؛ زیارا از بزرگ قلم و نوشتن  از جهت اهمیت  دست
ه در پاس کاای را  تواند هار حادثاهالهی است که خدا بشر را به آن رهنمون کرده و به وسیله آن می

 .(368  ص19ق  ج1390)طباطبایی   سازدان قرار گرفته  نزد خود حاضر کپرده مرور زمان و ُبعد م
هاا هاایی اسات کاه در اقاوا  و ملات ترین روش رسانی  از قدیمیاستفاده از نوشته برای پیا 

ترین وسیله حفظ و گسترش پیا  باوده  جاری بوده است. در ادیان مختلف  کتاب و نوشته  اصلی
اهال »و  قارآن کاریم تعاابیر: ر . ازایان(25)حدیاد  آیاهاناد است. همه پیامبران دارای کتاب باوده

و... را در باره پیروان انبیا فراوان به کاار « الذین آتیناهم الکتاب»  «الذین اوتوا الکتاب»  «الکتاب
دهای مطاالبی باا خاط اسات و کتااب  اسام بارای برده است. کتابت  در اصل به معنای سامان

 .(699ق  ص1416)راغب  صحیفه همراه با نوشته است 

بار در قرآن آمده که بیانگر اهمیت نوشته در گسترش فرهنگ دینای  319قات آن  کتاب و مشت
  و از کتاب تورات با نا  الاواح (2؛ بینه  آیه36؛ نجم  آیه19)اعلی  آیهاست. از کتب انبیا با نا  ُصُحف 

                                                           
صَن  ُ. »1 َُ ُالَمواِعُُهفذاُ  « .ااِِّاهلُُِةُ الیاِلَغُُظ 
ُیاُ َُ. »2 ََ ُاْلَقَلِمُ ََ ََنُنُ  َ  ِ  « . ْس
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برای رساندن پیا  خود به ملکه  نیز یاد شده است. حضرت سلیمان (154و150  145)اعراف  آیاه
 .(30ا28)نمل  آیها  از نامه و هدهد بهره گرفت سب

ٍَُ»برخی معتقدند مقصود از  و َُیْنش  قٍّ ََ .ُِفىُ ٍَ و
 ِ ُِكتاٍبَُیْس   سوگند به قارآن (3ا2)طور  آیه« ََ

  57ق  ج1403)مجلسای  کنناد است که مؤمنان آن را در صفحاتی نگاشته و برای قرائت پخش می
شتار و ابزار نوشتاری اسات کاه همانناد قارآن هادفش . این سوگند  بیانگر ارزش هر نو(360ص

ها باشد. ازآنجاکه اسال  دین جهانی و جاودانگی اسات  هار ابازاری کاه  تربیت و هدایت انسان
 بتوان با آن فرهنگ قرآن را گسترش داد  ارزشمند است.

 . ابزارهای نوین4ـ2

ضائات زمان و مکان و تنوع مخاطبان توان از ابزارهای متناسب با اقتبرای تبلیغ و رساندن پیا   می
که وسایل حمال و نقال تغیییار کارده  وساایل  گونهبهره برد. ابزار  اصالت و قداست ندارد. همان

تبلیغ و رسانه نیز تحول یافته است. قرآن کریم فلسفه خلقت چارپایان را کم کردن زحمت آدمیان 
ای  رسانی اگار وسایله ؛ در وسایل پیا (7یه)نحل  آبرای حمل بار از جایی به جایی بیان کرده است 

رو   رسان( را کاهش دهاد  ارزشامند اسات. ازایان زحمت و مشقت مبّلغ به معنای اعم آن )پیا 
بارداری از آنهاا در جهات تبلیاغ آشانا امروزه ضرورت دارد مبّلغان با ابزارهای نوین و روش بهاره

کنناد و اصارار بار اساتفاده از  اومات میشوند. سوگمندانه  برخی در مقابل هر امر نوپدیادی مق
تافتند و به همین دلیل  با های قدیمی دارند. مخالفان انبیا نیز جدید بودن پیا  وحی را برنمی روش

 .(2)انبیا  آیهخاستند آن به مخالفت برمی
توانیم با استفاده از بسترهای متنوع اینترنت در زمان اندکی باه اطالعاات فراوانای وقتی ما می

سترسی داشته باشیم و پیا  خود را به مخاطبان فراوانی برسانیم  چرا نباید از این وسایله اساتفاده د
توانیم پیا  خویش را با صاوت و تصاویر باه سراسار جهاان کنیم؟ و یا وقتی با ابزارهای نوین می

های گذشته که البته به جاای خاود ارزشامند اسات  تعصاب  برسانیم  چه دلیل دارد که بر روش
ای بلند داشات به عنوان پیامبری که در پیشگاه خدا مرتبه بیجا داشته باشیم؟ حضرت سلیمان

تواند الگوی ما در استفاده از ابزارهای مختلاف باشاد. آن حضارت از ابزارهاای   می(40)ص  آیه
 که در رساندن پیا  خاود  از ناماه و پرناده کرد؛ چنانساده و پیشرفته در حکومت خود استفاده می

؛ برای سفر از انرژی باد که خدا در اختیارش نهاده بود  به نحاو (30ا28)نمل  آیه)هدهد( بهره برد 
شاد  در  که مسافتی را که باا وساایل آن روز در یاک مااه طای می ایگونه مطلوب استفاده کرد؛ به
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  (31  آیاه)ص؛ برای جهاد در راه خدا  از اسبان چاباک (36؛ ص  آیه12)سبا  آیهکرد نیمروز طی می
برد  اعجاز الهی از جن بهره سازی و غواصی به و در ساختمان (12)سبا  آیهدر صنایع از مِس مذاب 

. البته این مورد  اختصاصی بود. غرض اینکه آن حضرت برای اهداف مقدس خاود  (82)انبیا  آیاه
مشاروع و مبااح  توانیم از وسایل متنوع  ولیگرفت. پس  ما نیز میاز ابزارهای متفاوت کمک می

عنوان معلام و قااری  برای رساندن پیا  اسال   از نیروی انساانی باه بهره بگیریم. پیامبر اسال 
گاذاری خیلای  اساال   یاک سیساتم قانون»کرد. به گفته شهید مطهری:  قرآن و سفیر استفاده می

آن  این  ... رازهای زمان هماهنگ باشد تواند همیشه با پیشرفتعجیب دارد که به همان دلیل  می
 .(50ش  پانزده گفتار  ص1380)مطهری  « است که اسال  جدا از قانون خلقت نیست

 های تبلیغ . بایسته3
 . تخصصی شدن تبلیغ1ـ3

با توجه به محتوای پیا   تنوع مخاطب و تحوالت زمانه  ضرورت دارد که به تبلیغ نگاه تخصصی 
ه همگای کامؤمنان وظیفه ندارناد  1بیان کرده است:شود. قرآن وظیفه تبلیغی امت اسال  را چنین 

ای  گروهای  پس  چرا از هر فرقاه»های نبرد شوند و از دستیابی به دانش باز مانند؛  رهسپار میدان
ه باه ساوی قومشاان بازگشاتند  آناان را از کاروند تا دانش دین بیاموزند و هنگامی  نزد پیامبر نمی
 .  (122)توبه  آیه« ه آنان بترسندکشد ا  الهی هشدار دهند. باکمخالفت با اح

 . سازماندهی تبلیغات2ـ3

ازمنکر را به جا آورند  افزون بر آشنایی باه معاارف  معروف و نهی کسانی که بخواهند فریضه امربه
دینی  نیازمند تشکیالت و سازماندهی مناسب با این فریضه هستند. قرآن بار کاار تشاکیالتی در 

ُ»این باره تأکید دارد:  ُ ْنَابْوَنَُعبِوََُ ََ َِوُ  َ ََنُِِّباْلَمْع  َ ُ بْأی  ََ ُ َِ وَنُاَلىُاْلَخلب
ٌةُ ْدع  ْمُایَّ ْوُِیْنف  ْلَتف 

وَنُ ْفِلح  ُاْلم  م  َلِئَ ُه  ُا ََ ُ َِ ْنَف
ی و کا؛ باید از میاان شاما  جمعای دعاوت باه نی(104عمران  آیه)آلاْلم 

  یعنای جماعات )گاروه( امات« اند. نناد و آناان هماان رساتگارانکر کازمن معروف و نهی امربه
؛ اما نه هر گروهی؛ بلکه گروهی که دارای محور مشترکی مانناد: (807  ص2ش  ج1372)طبرسی  

دین  زمان  مکان و... باشند. بنابراین  مراد از امت در آیه یادشده  گروهای اسات کاه باا آراساته 
                                                           

ُالبدكُ. »1 واُِفى ا  ْمُطاِئَفٌةُِللَتَفقَّ َقٍةُِیْنا  َْ ُِف ِك ُِیْوُك  ََ َُفَلْوُالَُنَف ة  َاَُكافَّ  َ وَنُِللْنِف ْؤِین  ُاْلم  ُیاُكاَن بواََُ َجع  ََ ْمُِإراُ َاَُقبْوَیا   َ ُِللْنبِذ ََ  ِوُ
ْمُ ْحذَُ ا  ََنُِإَللِاْمَُلَعلَّ  َ».   
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 .(86ق  ص1416)راغب  اند کردن خود به علم و عمل صالح  سرمشق دیگران

غ. بایسته4
ّ
 های مبل

 . روشنگری1ـ4

هاایی داشاته  کننده به خوبی و بازدارنده از بدی باشد  باید چاه ویژگی خواهد دعوتکسی که می
کند  خیار و باه مصالحت اسات و کم این است که بداند چیزی را که به آن امر می باشد؟ دست

جب و حارا  را بداناد؛ وگرناه طورکلی  وا کند  شر و دارای مفسده است و بهچیزی را که نهی می
ََنُ»مشمول این آیه است که فرموده:   َ ْفَت َُ ِهُ ْمَُأْمَُعَلىُاللَّ َُأِرَنَُلف  ه  ُآللَّ ِْ ؛ بگاو: آیاا (59)یاونس  آیاه  ق 

 «بندید؟ ار بر خدا دروغ میکنید؟ یا با این کا  را صادر که این احکخدا به شما اجازه داده است 
ُاْلیاِلَغبةُ »را بر مرد  تما  کناد: سّنت الهی بر آن است که حجت  بة  جَّ بِهُاْلح  َُفِللَّ ِْ ب )انعاا   « ق 

ه حجت خداوند برای بشر  از هر نظر کشود  )رسا(  روشن می« بالغ ». با توجه به معنای (149آیه
گونه تردید برای افراد باقی نماند و به همین دلیال  خادا ه جای هیچک طوری روشن و رساست؛ به

صو  از هرگونه خطا و اشتباه قرار داده تا هر نوع تردید و دودلی را از دعاوت آناان دور پیامبران را مع
. قرآن کریم با تعبیرات مختلاف بار روشانی و رساا باودن (24  ص6  ج1371)مکار  شیرازی  سازد 

« ُمبین»  (138عمران  آیاه)آل« بیان»خود تأکید کرده است و خود را روشن و روشنگر نامیده است: 
َنه»  (1ر  آیه)حج نامیاده « فرقاان»و همچناین  خاود را  (157ق  ص1416( )راغاب  133)طه  آیاه« َبیِّ

. پیاامبر و مسالمانان (262  ص3ق  ج1407)زمخشاری  ؛ یعنی جداکننده حق از باطل (1)فرقان  آیاه
ه از کاای پیامبر! بگو: این است راه مان » 1نیز موظف شدند با بصیرت به سوی خدا دعوت کنند:

ه مارا پیاروی کاساانی کخوانم. ایان اسات راه مان  و  تا فرامیکوی بصیرت  مرد  را به خدای یر
 .(108)یوسف  آیه« اند ردهک

مایه و بر اساس خرافات و خواب ایان و آن  تبلیِغ بدون علم و بصیرت  تبلیغاِت سطحی و بی
چناین باوده اسات:  ایان تواند مصداق تبلیغ از روی بصیرت باشد. شیوه تبلیغاتی پیامبرنمی

«َُ  ُ ُ ََ ِهُ ُِ واَُعَللِاْمُآ ا
ُ ُ ْتل  ََ لِاْمُ ُاْلِحْفَمةََُزكك ََ ُاْلِفتاَبُ م  ا  م  هاایش را برایشاان  ؛ تاا آیاه(1)جمعاه  آیاه َعلك

در این آیه  بر چهار امار تأکیاد شاده « مت آموزد.کتاب و حکشان سازد و به آنان  یزهکخواند و پا
. تعلیم حکمت؛ زیرا آغااز رساالت باا تاالوت و 4علیم کتاب؛ . ت3. تزکیه؛ 2. تالوت؛ 1است: 

                                                           
ُهِذِهَُسیللى». 1 ِْ ِهَُعلىُُق  ُاللَّ ُاَلى وا َیَعنىُُاْدع  َُّ ُا َُیِو ََ ُاَناُ ٍة ََ كلَوَُُُِّصل َِ ْش

ُاْلم  ُاَناُِیَو ُیا ََ ِهُ ُاللَّ ْیحاَن ُس  ََ.  » 
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  پیراستگی از شرک بود. پس از آن  تعلیم کتااب باود تاا باا ترین مسئله در دعوت پیامبر مهم
ابالغ آن  معانی و اهدافش روشن شود و در نهایت  نتیجه آن حکمت است؛ زیرا هرکس در قرآن 

  28ق  ج1420عاشاور  )ابنیاباد دد  به حکمت دسات مایتدبر و عمل کند و به اسرار آن واقف گر
. تعلیم حکمت  شامل همه علو  عملی و همه بایدها و نبایادهای اماور دینای و دنیاوی (188ص

  19ق  ج1390)طباطباایی  و باه عباارتی  معاارف حقیقای قارآن اسات  (4  ص10تاا  ج )طوسی  بی
 .(265ص

 . خودسازی2ـ4

که مسئولیت تعلیم و  در امور دینی است. بر اساس روایتی  هر آنمبّلغ دینی  پیشوای عملی مرد  
در ایان بااره  تربیت مرد  را بر عهده دارد  الز  اسات خودسااخته باشاد. امیرمؤمناان  علای

دهد  پیش از تعلیم به دیگران  بایاد تعلایم باه  ه خود را پیشوای مرد  قرار میکسی کآن »فرموده: 
و نیز باید پیش از آنکه با زبان دیگران را تربیت کند  با رفتااِر خاود خودش را در اولویت قرار دهد 

مربی دیگران باشد. هرکه آموزگار و مربی خویش باشد  بیش از آنکه آموزگار و مربی مرد  باشاد  
 .(480ق  ص1414)صبحی صالح   1«شایسته تجلیل است

 . اخالص3ـ4

صاراحت اعاال   های انبیا در تبلیغ  این بود که به مبّلغ دینی  شغل انبیا را برگزیده است. از ویژگی
 .(180و164  145  127  109)شعرا  آیه 2خواهندداشتند در برابر رسالِت خود  مزدی نمیمی

رو  خادا از  تبلیغات دینی  ارزشمندتر از آن است که مزد مادی برای آن قرار داده شاود. ازایان
. در (90)انعاا   آیاهخواهاد   پاداشی نمای الت و تبلیغپیامبر اسال  خواست ِاعال  کند در برابر رس

بخش خواهاد باود؛ ضامن اینکاه  بینی پدید آمده و تبلیغ نتیجهاین صورت  در مرد  حّس خوش
. پیامبر افزون بر ِاعاال  (260  ص7ق  ج1390)طباطبایی  شود گرایی تنزیه میساحت مبّلغ از مادی

کند که مزد رسالتش بر عهده خداسات و اگار مازدی به نخواستن مزد رسالت  موظف شد اعال  

                                                           

ُلِلنَّاِسُإَِماماًُفَلْیبَْدْأُبِتَْعلِیِمُنَفْسِهُِقَبَْلُتَْعلِیِمُغَیرِهَُِوُلْیك ُ». 1 ُبِسِیَرتِهَُِمْنُنََصَبُنَفَْسه  هاُُُبِلَِسانِهُُُِتَأْدِیبِهُُُِقَبْلَُُُْنُتَأْدِیب ه  ََ ب  دِّ ََ ُنَفْسِههَُِوُم  َعلِّم  َوُم 

بَِِمُْ دِّ ََ ُالنَّاِسَُوُم  َعلِِّم ُبِاْْلِْجََللُِمِْنُم     .«أََحقُّ
َُعلى. »2 یُِإالَّ َِ ُِإْنَُأْج ٍَ ْمَُعَللِهُِیْوَُأْج

ف  ُیاَُأْسَئل  ُاْلعاَلملَوََُُُ بك ََ.» 
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. البته مبّلغ دینی مانند دیگران نیازهاای ماادی (47)سبا  آیه 1گرددکند  به خود مرد  برمی طلب می
دارد؛ ولی اینکه تبلیغات دینی را صرفا  ابزاری برای کسب درآمد قرار دهد و عازت نفاس خاود را 

ای جز درآمد نداشته باشد  روشی پیامبرانه را برنگزیاده و زهدار کند و انگی برای امور مادی خدشه
 ارزش تبلیغ و جایگاه مبّلغ دینی را پایین آورده است.

 . عامل بودن 4ـ4

 2کننده به سوی خدا و اهل عمل صاالح باشاد داند که دعوتقرآن  بهترین گفتار را ازآِن کسی می
. اگار کسای (56)نحل  آیهشود بازخواست می و کسی که بر خدا دروغ ببندد  قطعا   (33)فصلت  آیه

ُ»دیگران را امر و نهی کند  ولی خود عامل نباشد  مشمول این آیه است:  ََ ُ َك اَسُِِّباْلِی ََنُالنَّ  َ ْأی  َُ َأُ
ْنَسْوَنُ وَنَُُُُ ْعِقل  َُ وَنُاْلِفتاَبَُأَُفًُ ْتل  َُ ْمُ َُأْنت  ََ ْمُ َسف  دهیاد  ن میی فرماک؛ آیا مرد  را به نی(44)بقره   َأْنف 

بادیهی « یابیاد؟ نید؟ آیا درنمایک تاب آسمانی را تالوت میکه کنید؛ با اینک و خود را فراموش می
است که تبلیغ عملی  از زبانی )آن هم زباِن بدون عمل( تأثیرگذارتر اسات. عامال باودن  سابب 

ری خاود دا شود. پیاامبران بار خیرخاواهی و اماناتجلب اعتماد و اطمینان مخاطب به مبّلغ می
؛ 178و162  143  125  107)شاعرا  آیاه: هساتند   کردند ناصح و امین مرد تأکید داشتند و اعال  می

؛ تا به این وسیله  اعتمااد مخاطاب را جلاب کنناد. آناان باا عمال  خیرخاواهی و (68اعراف  آیاه
بودن تبلیاغ وی   اثر دارِی خود را ثابت کرده بودند. مبّلغ اگر خود عامل نباشد  افزون بر بی امانت

شبی که مرا به معراج بردند  بار مردماانی »نقل شده:  عقوبت اخروی نیز دارد. از رسول اکر 
بریدند. پرسید : شما چاه کساانی هساتید؟ هایی از آتش میهایشان را با قیچی گذر کرد  که لب

م. دیگران را از کردی پاسخ دادند: ما به دیگران می گفتیم کار خوب بکنید؛ ولی خودمان عمل نمی
 .(305  ص9تا  ج )مازندرانی  بی« دادیمنمودیم؛ ولی آن را انجا  می بدی نهی می

ای مرد ! به خدا سوگند! مان شاما را »فرمود:  نقل شده که به مرد  چنین می از امیرمومنان
 گیار  و شاما را از ه خاود  در انجاا  آن بار شاما پیشای میکنم  جز اینک به اطاعتی ترغیب نمی

ق  1414)صابحی صاالح  « گاویم ه خود پیش از شما آن را ترک میکدار   مگر این معصیتی باز نمی

                                                           
َوَُعلى. »1 ُه  ََ ِهُ ُاللَّ َُعَلى یُِإالَّ َِ ْمُِإْنَُأْج

َوَُلف  َُفا  ٍَ ْمُِیْوَُأْج
ف  ُیاَُسَأْلت  ِْ َُشىُُق  ِك  «  .ٍءَُشالٌدُُك 

2. «ُ َُیْوَُأْحَسو  نىََُُ ُقاَلُِإنَّ ََ ُ ُصاِلحا  َِ َُعِم ََ ِهُ ُاللَّ ْوَُدعاُِإَلى ُِیمَّ ْسِلملَوَُُُقْوال  ُاْلم   « .ِیَو
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 1 .(480ص

 . خداترسی5ـ4

ُ»خداترسی و نترسیدن از غیرخدا  ویژگی تما  پیامبران بوده است:  ََ بِهُ سباالِتُاللَّ َِ وَنُ
غ  ذ َوُ َیلك الَّ

ُاللَُُُّ ْخَشْوَنهُ  ُِإالَّ ُالُ ْخَشْوَنَُأَحدا  َُكفىََ ََ ِهَُحسلیاُ َُُهُ هاای خادا  ه پیا ک؛ همانان (39)احزاب  آیاه ِِّاللَّ
رس باودن  س جز خدا بیم نداشاتند و حساابک ترسیدند و از هیچ ردند و از خدا میک را ابالغ می

ه تنهاا از او پاروا شاود. ازآنجاکاه تماامی رفتارهاای انبیاا کپس  بایسته است « خدا  بس است.
جنبه تبلیغی داشته  بنابراین  خشیت و خداترسی در تماا  اعمالشاان فراگیار همانند گفتارهایشان 

 .(324  ص16ق  ج1390)طباطبایی  بوده است 
های فکری و سیاسی مختلاف  صااحبان قادرت و ثاروت و بانادهای  ای گروه در هر جامعه

بعیات از انبیاا  گوناگون هستند و هرکدا  از اینها انتظارهای خاّص خود را دارند. مبّلغ دینای باه ت
داند و بادون تارس از هایچ فارد و مقاا  و گروهای  آنچاه را فقط در برابر خدا خود را متعهد می

در برابار  تشخی، داده حق و به مصلحت است  بایاد اباالغ کناد و همانناد موساای پیاامبر
ُ»فرعون باشد که چنین گفت:  ُاْلَحقَّ ِهُاالَّ وَلَُعَلىُاللَّ ُاْنُالُاق  ؛ سازاوار (105)اعراف  آیه ...َحقلٌقَُعَلىَّ

به دعوت همگان بپرداز و »نیز توصیه شده:  به پیامبر اسال « ه بر خدا جز حق نگویم.کاست 
)شاوری    «نکای  بر راه راست پایدار باش و از هواهای نفسانی آنان پیروی م ه فرمان یافتهک گونه آن
 های تبلیغ است.ز آسیبها و سالیق دیگران  ا؛ زیرا پیروی از خواسته(15آیه

 . سنجیده سخن گفتن6ـ 4

در سخن  دو جنبه مد نظر است: لفظ و معنا. افزون بر فصیح و بلیغ باودن کلماات  الز  اسات 
محتوای آن  سنجیده  درست و مطابق واقع باشد. اهمیت سخِن استوار و محکم )قاول سادید(  

 باُ»تقوا  به آن نیز سفارش کارده اسات:  به آن اندازه است که خداوند در کنار سفارش مؤمنان به
َُسد داُ  واَُقْوال  ول  ُق  ََ َهُ واُاللَّ ق  َُّ واُا ذ َوُآَین  ایاد  از  ه ایماان آوردهکاساانی ک؛ ای (70)احزاب  آیه َأ َااُالَّ

 «  گویی و سخنان فسادانگیز بپرهیزید[. نید و سخن راست و استوار گویید ]و از بیهودهکخدا پروا 
)طبرسای  ت و درست  به دور از فساد و خرابی  خال، از دروغ و بیهاودگی سدید  یعنی راس

                                                           
1 .«، اس  ُالنَّ اللِه،ا َاا ََ ى،ُ ْمُ َیا ِإنك ف  ثُّ  َطاَعة َعَلى َأح 

ْمُُِإالَُّ ف  َأْسِیق  الَُُِإَللَاا،ََُ ْمَُعْنَااََُ َناَهىَُقْیَلف  َُ َأ ََ ُ ْمَُعْوَُیْعِصلةُِإالَّ  .«َأْنَااك 
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است. سد  باه معناای « سّد »که در این آیه آمده  برگرفته از « سدید». واژه (584  ص8ش  ج1372
رو  وقتای  . ازایان(207  ص2ق  ج1414منظاور   )ابنبستن و اصالح رخنه و پارگی در چیزی اسات 

صیه شده  به این معناست که سخن سنجیده باشد و پیش از جاری شادن باتأکید به قوِل سدید تو
بر زبان  از هر جهت  ارزیابی و درست بودن آن محرز گردیده باشد. قرآن کریم با هماین توصایه 

سند  سست و بیهوده  مشتمل بار  های بسیاری به ما آموخته است. سخن بیها و پیا کوتاه  درس
انگیز و بیانی که سبب سوء استفاده شود  سخن سادید نیسات.  فسدهتوهین و تحقیر و نیز کال  م

همچنین  سخنی که راست و درست باشد  اما برای مخاطب قابال هضام نباشاد  شابهه ایجااد 
کند. چناین ساخنی پاسخ رها می های بسیار و بیکند و رهن مخاطب را آشوبناک و با پرسشمی

یرا تفسیر آیات و روایات  مساتلز  آگااهی از علاو  نیز سدید نیست؛ هرچند آیه و روایت باشد؛ ز
مختلفی است و اگر کسی به قدر کافی از این علو  اطالع ندارد  باید بر اساس مناابع معتبار و در 

ری مخاطبان سخن بگوید. برخی آیات  متشابه و دارای وجاوه گونااگون اسات و کحّد هاضمه ف
 و به فرموده معصاومین (7عمران  آیه )آلست تفسیر آنها مستلز  برگشت دادن آن به محکمات ا

اتَ س  ب و مُ ع  برخی احادیث آناان  َصا   1ق  ج1407)کلینای  ب )سانگین و دشاوارفهم( اسات َع ص 
. بنابراین  مهارت تبلیغی  مستلز  در نظر داشتن توان خاود در فهام مناابع دینای از یاک (401ص

دیگار اسات. اگار مطلبای را  سو  و توجه به هاضمه فکاری و ساطح ادراک مخاطباان از ساوی
خواهیم در جمعی بیان کنیم که زمینه درک و باور به آن نیست  چنین سخنی  سادید نیسات؛  می

کننده  بلکه چه بسا ممکن است مایاه فسااد را فاراهم ساازد. باه فرماوده اماا   زیرا نه تنها اصالح
)کلینای  « گویادانسان عاقل با کسی که تارس دارد او را تکاذیب کناد  ساخن نمای: »صادق
ماا »نقال شاده:  گوید. از رساول اکار بلکه در حّد فهم آنان سخن می ؛(41  ص1ق  ج1407

  1ق  ج1371)برقای   1«ه با مرد   باه انادازه ِخَردشاان ساخن بگاوییمکگروه پیامبران دستور داریم 
 .(268  ص8 ق  ج1407؛ کلینی  195ص

 ها. تنوع در روش7ـ4

های  گیری از روش های متنوع در تبیین حقایق و بهره کارگیری اسلوب بههای قرآن مجید  از توصیه
 هاست:  مختلف در امر تربیت و هدایت انسان

                                                           
اَسَُعَلى». 1 ُالنَّ َم َفلك َناَُأْنُن  َْ ِی ْنِیلاِءُأ  ُاْْلَ ََ اَُیَعاِش وِلِامُُِإنَّ ق  ُع  َِ    .« َقْد
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ُِإلى» تىُُاْدع  ْمُِِّبالَّ ُجباِدْلا  ََ ُاْلَمْوِعَظبِةُاْلَحَسبَنِةُ ََ َ ُِِّاْلِحْفَمِةُ ِّك ََ ُ ِِ َُُُسیل )نحال   ِهبىَُأْحَسبو 
 ؛(125آیه

وتر اسات کاه نیک[  ای ن و با آنان به ]شیوهکپروردگارت دعوت  و  به راهکمت و اندرز نیکبا ح
 «   مجادله نمای.
گونه تردید   ه هیچک ای گونه ه نتیجه آن  حق باشد؛ بهکمت  حجت و برهانی است کمراد از ح

ه شخ، در پای مغلاوب سااختن کخلل و پیچیدگی در آن نماند. جدل  عبارت از روشی است 
ه مورد قبول مرد  یا طرف مقابل باشاد و موعظاه  کاز اموری باشد  ری خود با استفادهکمخالف ف

ه نفاس شانونده را نار   و قلابش را را  و کااندیشانه است  آموز و مصلحت عبارت از بیانی عبرت
 .(371  ص12ق  ج 1402)طباطبایی  مالیم سازد 

رسد که بیشاتر یریم برای هدایت افراد از هر سه روش بهره گرفته  ولی به نظر مکاگرچه قرآن 
ه از طریاق کارده است؛ زیرا موعظه  بیشتر جنبه عاطفی دارد کاز روش عاطفی و موعظه استفاده 

  شااید «حسانه»باه « موعظاه»حق گرایش داد. مقیاد سااختن  جویان را به سوی  توان حق آن می
 ه خاالی از هرگوناه خشاونت کاافتاد  ه انادرز در صاورتی ماؤثر مایکااشاره به این دلیل است 

جویی  تحقیر طرف مقابل  تحریک حّس لجاجت و مانند آنها باشد. چه بسیار اندرزهایی  برتری
گرفتاه و یاا   ه مثال  در حضور دیگران و توأ  با تحقیر انجاا کگذارند؛ به دلیل آن وس میکه اثر معک

ه کا بخشاد جویی گوینده از آن استشما  شده است. بنابراین  موعظه هنگامی اثر عمیق می برتری
 .(455  ص11  ج 1376)مکار  شیرازی و دیگران  صورت زیبایی پیاده شود  باشد و به« حسنه»

 نتیجه

تارین ابازار تبلیاغ  قادرت  روشنی با ابزارهای مختلف است. مهم دینی  رساندن پیا  دین به تبلیغ
 هاایشاود. از میاان روشهای مختلف گفتاری و نوشتاری متجلی مایبیان است که در صورت

تواناد هار ترین آنها سخن گفتن است. نوشتار نیز از آن جهت کاه مای رسانی  مهم تبلیغ و اطالع
سازد  اهمیت بسازایی دارد. ان قرار گرفته  حاضر که در پِس پرده مرور زمان و ُبعد مکای را  حادثه

تبلیاغ  استفاده از ابزارهای نوین در تبلیغ دینی  جلاوه دیگاری از قادرت بیاان در انساان اسات. 
نیازمند نگاه تخصصی و تشکیالتی است.از منظر قرآن  آنچه سبب تأثیر بیان مبّلاغ در مخاطاب 

شود  روشنگری  خودسازی  اخالص  عامال باودن  خداترسای  سانجیده ساخن گفاتن و می
 .ان و شرایط مخاطب استکاقتضای زمان  م های متنوع به استفاده از روش
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