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 )الف(

 های رويارويی شبيخون فرهنگی و شيوه

اگ�ر بخ�واهيم ب�ه تم�امی گس�تره فرهنگ�ی ـ از دي�دگاه انس�انی اس�المی ـ نظ�ر افکن�يم 

گي�رد و اي�ن،  یه�ای انس�انی را در برم مسلماً بايد بپذيريم که اين گس�تره ، هم�ه آميزه

 :يعنی دربر گرفتن هر سه جنبه انسانی زير است 

شامل همه مف�اهيمی ک�ه انس�ان از هس�تی ، زن�دگی و  :ـ جنبه ديدگاهی ـ عقيدتی ۱

 .های تاريخی و تمامی قوانين حاکم دارد  انسان با دربرگيرندگی سنت

طب�ق ه�ا و امي�ال اص�يلی اس�ت ک�ه  مشتمل ب�ر غريزه :ـ جنبه احساسی ـ عاطفی ۲

: اند همچ���ون  ای تع���ديل يافت���ه و ب���ه مص���داقهايی متع���الی تب���ديل ش���ده پ���رورش وي���ژه

ای که با ياری گرفتن از ايمان به جهان ديگر و رس�تاخيز ،  خودپرستی تنگ نظرانه

 .تبديل به عشقی فراگير به خويشتن جاودانه ، گشته است

س�وی انس�ان ،  که طبيعت�اً ش�امل ه�ر موض�ع اتخ�اذی از :ـ جنبه رفتاری ـ عملی ۳

گ�ردد همچنانک�ه ک�امالً  می، از جمله حتی آنچ�ه مي�ان خ�ود و خويش�تن خ�ويش اس�ت 

تح��ت ت��أثير دو جنب��ه قبل��ی و ب��ويژه جنب��ه دوم يعن��ی احساس��ی ـ ع��اطفی اس��ت ، چ��ه 

ان��د هرچن��د ت��ا آنج��ا ک��ه  تعري��ف کرده" ش��وق حتم��ی"روانشناس��ان ، اراده انس��انی را 

پ�يش از تص�ميم انس�ان ب�ه انج�ام ک�اری بش�مار آخرين مرحله " شوق حتمی"دانيم  می

رود زي��را انس��ان حت��ی در ب��دترين ش��رايط ع��اطفی ، آزادی انج��ام ي��ا ع��دم انج��ام  م��ی

 .هرکاری را داراست

 های سه گانه هم پيوندی گستره



 ٤ 

اگر اين حقيق�ت را پ�ذيرفتيم باي�د ب�ه مجموع�ه ي�ا ک�ل فرهن�گ به�م پيوس�ته ني�ز ايم�ان 

ی پ��يش گفت��ه را رون��دی گ��ذرا تلق��ی کن��يم و زااج��آوري��م و هرگون��ه گسس��تی مي��ان 

ای ب�دانيم ک�ه ه�م وج�دان و  ها را سخن بيه�وده هرگونه گسست دائمی ميان اين گستره

اين ايمان و تلق�ی ، در براب�ر م�ا عرص�ه . دنکن آنرا رد می] اسالمی[هم متون مقدس 

ن ه�م ب�ه اه�داف ت�وانيم ب�ا اس�تفاده از آ گشايد ک�ه می ای را می تربيتی ـ تبليغی گسترده

ای علي���ه کي���ان و  ای رس���انهه��� خ���ود برس���يم و ه���م از طري���ق آن ، پ���رده از توطئ���ه

 .موجوديت فرهنگی خود برگيريم

 :بريم  در تأملی بر موجوديت وجدانی خويش ، به دو حقيقت مهم پی می

ه��م پيون��دی مس��تحکم مي��ان ابع��اد مجموع��ه فرهنگ��ی انس��انی ک��ه ب��ه  :حقيق��ت اول 

دهد به محور مسلط يگانه يعنی نفس بشری بازگردد و اين  ه میمجموعه انسان اجاز

پ��ذيرد ، اگ��ر چ��ه راهه��ای پ��ذيرش و  نف��س بش��ری اس��ت ک��ه در واق��ع فرهن��گ را می

 .نمودهای اين پذيرش ، متفاوتند

ب��ه دنب��ال آن ه��م پيون��دی و اي��ن وح��دت وج��دانی ، هرگون��ه گسس��ت ي��ا  :حقيق�ت دوم 

م�ری بيگان�ه نس�بت ب�ه طبيع�ت بش�ری تلق�ی دوری دو بخش آن از يکديگر ، بمثاب�ه ا

پايد که برای تحقق انس�جام و هم�اهنگی کام�ل ، اي�ن گسس�ت و  گردد و ديری نمی می

توانيم بس�ياری از مت�ون قرآن�ی از جمل�ه  از اينجاست که می. رود تنافر ، از ميان می

 :موارد زير را تفسير کنيم 

آي�ا آن ( )۱-۲: س�وره م�اعون ( »فذلک الذی يدع اليتيم* ارايت الذی يکذب بالدين «

او هم�ان کس�ی اس�ت * ای؟  ش�مارد دي�ده کس را که روز پاداش و کيف�ر را دروغ می

 ؛.) راند که يتيم را می

س�پس ) (۱۰س�وره روم ـ( »ثم کان عاقبة ال�ذين اس�اووا الس�وای ان ک�ذبوا بآي�ات هللا«

را دروغ ش�مردند  سرانجام آنان که بدی کردند عذاب بد بود برای آنکه آيات خداون�د

 ؛...) و

س�خن پ�اک ) (۱۰س�وره ف�اطر ـ( »اليه يص�عد الکل�م الطي�ب والعم�ل الص�الح يرفع�ه«

 ...) .برد رود و کردار نيکو آن را فرا می سوی او باال می
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در پرتو اين دو حقيقت ، بايد فرهن�گ خ�ود در هم�ه س�طوح را م�ورد ب�ازبينی ق�رار 

 .دهيم و ميزان نفوذ غرب در آنرا دريابيم

 گيرد ها را نشانه می جنبه ءدشمن ، همه
رسد که دشمن ـ در يورش فرهنگی خود ـ هر سه جنبه را همزم�ان و ب�ه  به نظر می

ص��ورت ه��م ع��رض نش��انه گرفت��ه اس��ت چ��ون اي��ن ه��م پيون��دی و پيوس��تگی را درک 

کن��د و در پ��ی تحق��ق مأموري��ت اص��لی خ��ويش يعن��ی کش��تن شخص��يت اس��المی در  می

ای مناس����ب و هم����وار ب����رای رون����د  آنج����ا ايج����اد زمين����ه وج����ود ف����رد و ام����ت و از

 .برداری بزرگ است بهره

های غرب��ی ـ ک��ه بهت��ر اس��ت آن��را ب��ا توج��ه ب��ه طبيع��ت و  در بع��د دي��دگاهی ، رس��انه

 ، وج���ود آن درهای حي���وانی و م���ادی  ه���ای حقيق���ی نهفت���ه در طغي���ان جنب���ه انگيزه

س�ازی فرهنگ�ی نس�بت ب�ه  های اس�تکباری جه�انی بن�اميم ـ در راس�تای بيگان�ه رس�انه

ه��ای جه��ل و  اعتق��ادات و تص��ورات اص��يل ، عم��ل ک��رده و در اي��ن راس��تا از دوره

های  ه��ا و جريان��ات قش��ری ته��ی از روح اس��الم و متک��ی ب��ه جنب��ه و گرايشن��ادانی 

کنن���د و هم���ين  و گ���ذرا سوءاس���تفاده و اي���ن گ���رايش و جريان���ات را عم���ده میجزي���ی 

ش�مارند و از آنج�ا ،  و اخ�تالف دي�دگاهها برمیها  های جزيی را محور درگيری جنبه

س�پارند و ص�حنه اجتم�اعی را ب�ه  ديدگاههای عمده اسالمی انقالبی را بفراموشی می

ه��ای م��دعی ع��دالت واص��الح ـ ک��ه در واق��ع ض��د ع��دالت و  پي��روان اص��ول و مکتب

 .کنند اصالحات هم هستند ـ واگذار می

ه��ايی گ��رايش دارد ک��ه ب��ه  مکتب بينيم نس��ل ج��وان ب��ه اص��ول و از اينجاس��ت ک��ه م��ی

دروغ در جايگاه قهرمانی انقالبی ايستاده خواهان پايان بخشيدن به ستم و س�تمگری 

ش��وند چ��ون نظرگاهه��ای قش��ری ، ذهني��ت نس��ل مس��لمان م��ا را از اص��ول اساس��ی  می

حال آنک�ه اس�الم خ�ود دي�ن مب�ارزه ب�ا س�تمگری و طغي�ان و . اند اسالمی ، تهی کرده

، دي�ن جه�اد پيگي�ر علي�ه هرگون�ه س�تم و اس�تبداد و به�ره ب�رداری دين ضد فرع�ونی 

 .است
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س�ازی پ�يش گفت�ه ، پي�اپی  از سوی ديگر ، دشمن و در راستای تأکيد بر رون�د غربی

نس��بت ب��ه اس��الم بمثاب��ه ي��ک عقي��ده و ي��ک نظ��ام و در خص��وص امک��ان پي��اده ک��ردن 

توان آنرا پياده کرد ـ  نمی ای است ودرقرن بيستم اسالم ـ که به ادعای آنان دينی قبيله

 .پردازد به ايجاد شبهه در دلها می

های  های فلسفی و منطقی و نيز عرص�ه های ياد شده عادی هم نيستند و عرصه شبهه

ش�ود  پ�اک س�يرت می انشوند ؛ وقت�ی چن�ين ش�بهاتی متوج�ه جوان� عملی را شامل می

 ، اينص�ورت اس�تکبارده�د و در  همه مفاهيم و دي�دگاههای آن�را تح�ت ت�أثير ق�رار می

وارد آم��دن انح��راف در احساس��ات و ب��دنبال آن انح��راف در عم��ل را تض��مين ش��ده 

ف�راهم گردي�د نوب�ت ب�ه پخ�ش ، يابد و زمانی که زمين�ه ب�رای نف�وذ غرب�ی بيگان�ه  می

های مسموم و الحادی در جهت تحقق مرحله نهايی عمليات انحراف و نفوذ و  انديشه

ه�ای  ب�ه انس�ان مس�لمان م�ژده مارکسيس�م ب�ا آن ارزش رسد ؛ از اين پس سمپاشی می

ده�د و در هرح�ال ، تب�ديل ب�ه دش�منی  داری ب�ا آن آز و خباث�ت را می پست يا سرمايه

 .گردد برای امت و مزدوری برای بيگانگان دشمن می

 :شود  در سطح عاطفی ، نقشه شوم دشمن طی دو عمليات زير خالصه می

می ، روحي��ه احس��اس هم��دردی مس��لمانان ب��ا تض��عيف روحي��ه ب��رادری اس��الاول��ی ، 

گ�ری ،  جه�ان و ج�ايگزينی آن ب�ا روحي�ه محلی یهمکيشان مسلمان خ�ود در ه�ر ج�ا

 .نظرانه است کشوری ، ملی و حتی ناسيوناليستی تنگ

گرايی رفت�اری  ها و عواطف به س�وی م�اده و دومی ، سمت دهی احساسات و انگيزه

های ع��اطفی و عمل��ی برج��ای  ب��ر جنب��ه يعن��ی چي��زی اس��ت ک��ه ت��أثير ش��ديد خ��ود را

 .سازد گذارد و ماترياليسم عاطفی را تبديل به ماترياليسم عقيدتی می می

اس���تکبار غرب���ی ب���رای تحق���ق بخش���يدن ب���ه اي���ن ه���دف از هم���ه ابزاره���ا و وس���ايل 

گي�رد ؛  میسرزمين اسالمی ما بخدمت وتا به امروز نيزآنها را دربرداری کرد  بهره

و نش�ريات مبت�ذل و م�نحط اخالق�ی ، مج�الت  الگوه�ای: وان از ت� به عنوان مثال می

ها ، محافل بی بند و ب�اری ،  خانه تلويزيون ، سينما و تئآتر ، روسپیهرزه ، راديو و

اردوه��ای جوان��ان و س��ازمانهای مربوط��ه ، پالژه��ا و اس��تخرهای مخ��تلط ورزش و 
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جامع�ه ب�ه ميخوارگی ، تشويق مصرف وس�ايل آراي�ش ، تش�ويق بزهک�اری و س�وق 

ه�ا و کاره�ای هن�ری در اي�ن راس�تا ، ي�اد  گي�ری از خالقيت سوی مواد مخ�در و بهره

ميني�اتور ، : ت�وان از  ان�د می از جمله هنرهايی که مورد سوء استفاده قرا گرفته. کرد

و ش�عر ن�ام ) رمان(نقاشی و موسيقی و نيز بهره گيری از آثار ادبی همچون داستان 

بن��د و ب��ار در  ع��ادت دادن م��ردم ب��ه تقلي��د از غ��رب بی: ب��رد ؛ م��وارد ديگ��ری چ��ون 

ها و عناصر  مسايل مختلفی چون پوشاک و مسکن و رفتار و اجازه دادن به جمعيت

نف��وذی صهيونيس��تی ، به��ايی و فراماس��ونری و پيش��گامان باش��گاههای روت��اری و 

 ور س�اختن آت�ش فتن�ه و فس�اد و ت�رويج فيلمه�ای ملحدان ب�رای کم�ک ک�ردن ب�ه ش�عله

ای غيراخالق��ی  وي��ديويی و گس��ترش ارتباط��ات مکاتب��ههای  پرون��و از طري��ق ش��بکه

های عمومی کوچک و بزرگ  ميان دختران و پسران و تشويق قمار بازی در کلوپ

و اس�ب س�واری از س�وی تماش�اچيان و بس�ياری ديگ�ر از های ورزشی  و در مسابقه

کنيم که بسياری از اين  کيد میشود ؛ در اينجا تأ های مبتذل ، بکارگرفته می اين شيوه

جنب��ه غيراخالق��ی و مبت��ذل خ��ود را ن��ه ... ای ي��ا هن��ری و وس��ايل و ابزاره��ای رس��انه

ای بلک��ه ب��ه دلي��ل ه��دفهای پس��ت و مبت��ذلی ک��ه در آن  بمثاب��ه ابزاره��ای ص��رفاً رس��انه

 .اند شوند گرفته بکار گرفته می

، ] ون فرهنگ�ی غ�ربي�ورش ي�ا ش�بيخ[ای  نتيجه اينکه در بعد عملی ، ه�دف مرحل�ه

ل�ی ي�ا دور ساختن نظام اس�الم از س�مت و س�ودهی ب�ه زن�دگی بش�ری و ج�ايگزينی ک

ی زمينه ساز اين رون�د ، ها ايدهها و بخشی نظام مادی غرب است دراينجا نيز انديشه

 :شوند  از تنوع و تعدد برخوردار بوده شامل موارد زير می

ه دي��ن ب��ه ام��ور شخص��ی و ـ�� ت��ز ج��دايی دي��ن از سياس��ت و منحص��ر س��اختن عرص��

 .های سازمان يافته غربی عبادی و واگذاری امور اجتماعی به انديشه

 .ها و رهنمودهای دينی  ـ ترويج گرايش ليبرالی رها از آموزه

ـ� ت�رويج ک�امالً آش�کار الئيس��م در حکوم�ت ي�ا اکتف�ا ب�ه ذک��ر رياکاران�ه ن�ام اس�الم ب��ه 

ش�وند ک�ه اي�ن  آنک�ه م�انع از آن می عنوان دين رسمی کشور در قانون اساسی ، ح�ال



 ۸ 

زندگی اجتماعی مردم را سمت و سو دهد مگر آنکه تعارضی با من�افع غ�رب ، دين 

 .نظرانه شخصی نداشته باشد يا منافع تنگ

نظري��ه : ای چ��ون  های فريبکاران��ه ها ، نظري��ه ب��رای ج��ا ان��داختن اي��ن تزه��ا و انديش��ه

ها و اي��ده ن��اتوانی دي��ن در  ص��ههای زن��دگی و ل��زوم پيش��رفت در هم��ه عر پيچي��دگی

ه��ای تش��ريعی ايم��ان دارد و  زي��را ب��ه ي��ک س��ری مطلق(ها  همراه��ی ب��ا اي��ن پيش��رفت

و ني��ز اي��ده ترس��اندن ) چن��ين احک��ام مطلق��ی ب��ا رون��د تغيي��ر مس��تمر، همس��ويی ندارن��د

نامن�د و ي�ادآوری ح�وادث و  مردم از حکوم�ت دين�ی ي�ا آنچ�ه را ک�ه اس�تبداد دين�ی می

های کليس���ا و اينک���ه چگون���ه کليس���اها در  وس���طی و س���تمکاریرخ���دادهای ق���رون 

کنارفئوداليته مستبد ايستادند و ترويج ناهمخوانی دي�ن ب�ا دول�ت ن�وين دموکراتي�ک و 

يکباره بخود آمديم و . های ديگر ، مورد رواج و اشاعه قرار گرفتند  بسياری انديشه

ي���ک البت���ه ب���ا ه���ای الئ دي���ديم ک���ه س���رزمين اس���المی م���ا سرش���ار از وج���ود حکومت

ای ک�ه از اي�ن راه بوق�وع  های ديگری است و اغلب افراد نيز از عم�ق فاجع�ه پوشش

 .اند خبر مانده وندد ، بیمی پي

های گروه���ی محل���ی  ب��دتر و دردن���اکتر اينک���ه برخ��ی از م���زدوران غ���رب و رس��انه

 !!کنند خوار آنها ، مسئله تجديدنظر در خود اسالم را نيز مطرح می جيره

و . های ت��اريخی اس��الم ، س��پری ش��ده اس��ت  ش��وند ک��ه مدعين��د ه��دف می کس��انی ياف��ت

و کسانی نيز ب�ا ط�رح . آورند  بميان می" پروتستانيسم اسالمی"کسانی سخن از ايده 

نظام غربی برآنند که اسالم بايد خود را چنان تغيي�ر ده�د ک�ه ب�ا آن هماهن�گ ش�ود و 

، " دموکراس��ی اس��المی": ها و تعبيره��ايی چ��ون  در هم��ين راستاس��ت ک��ه اص��طالح

 .گردد متداول می... و " سوسياليسم اسالمی"

ها اقدام به مطرح  شود ، برخی و زمانی که گوش شنوايی برای اين ايده ها يافت نمی

کنن�د و  گيرد ـ می ای می های التقاطی ـ که از اين چيزی و از آن خوشه ساختن انديشه

 !!!دنخوان و تکامل بشری می حاصل را اسالم همراه با روند پيشرفت ءملغمه

ب�ر نس�ل ج�وان مس�لمان، از هم�ه خطرن�اکتر ) يعنی اسالم التق�اطی(اين بخش آخری 

گفت�ه ، ف�راوان  های پيش از تم�امی انديش�ه" جمه�وری اس�المی اي�ران"است و م�ا در 



 ۹ 

ترين   گواينکه گرايش التقاطی اعم ازغربی يا شرقی آن ، همواره سختايم  نج بردهر

د کامالً اسالمی ک�ردن زن�دگی اجتم�اعی بش�مار م�ی رفت�ه اس�ت هرچن�د مانع در رون

چينی علي��ه  انق��الب اس��المی از هم��ه اي��ن منحرف��ان و ک��ج انديش��ان و ب��ه رغ��م توطئ��ه

 .تمامی دستاوردهای انقالب اسالمی ، رهايی يافت و برآنان پيروز گشت

 ای با شبيخون فرهنگی  خطوط اصلی رويارويی رسانه
ای  ی با شبيخون فرهنگ�ی پ�يش گفت�ه ، در بع�د فرهنگ�ی و رس�انهدر گستره روياروي

 :توانيم به دو خط اصلی ـ که از همه مهمترند ـ اشاره کنيم  می

 

 ای انقالبی سازنده خط رسانه: يک 
 :مزايای اين خط ، به شرح زير است 

 .آگاهی ژرف از اسالم و درک عميق و اصيل ديدگاه انقالبی و همه جانبه آن: الف 

 .درک ابعاد ، راهها و نمودهای شبيخون فرهنگی: ب 

ها  های ديگ�ر و ش�اخه انگشت گذاردن بر محور اين مشکل ضمن توجه ب�ه جنب�ه: ج 

 .و جزييات آن و در نتيجه فراخوانی همزمان به تغييرات انقالبی و اصالح گرايانه

جدي�د  های اسالمی برای نسل مس�لمان و انگي�زش حرک�ت ها و طرح ارايه برنامه: د 

 .فرهنگی

 ؛های خشک  تحريک احساسات عاطفی ـ اسالمی و عدم اکتفا به نظريه پردازی:  ه

خ�دمات بس�يار خ�وبی در راس�تای  ای اس�ت ک�ه توانس�ت همين حرک�ت تبليغ�ی رس�انه

 .های خود نجات بخشد رويارويی ارايه دهد و امت را از گرفتاری

 خط تبليغی ـ سطحی: دوم 
 :ها  گیبا برخورداری از اين ويژ

ان بدون ارايه برنامه با طرح شعاری و جذاب اسالم و يادآوری گذشته درخش: الف 

 . حياتی مشخص

ترجيح اصالحات فرعی و چشم پوشی از موارد قابل اصالح بس�ياری ب�ه دلي�ل : ب 

 .هراس از ناتوانی در کنترل آنها
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و ) ابس�تگیب�ا ه�ر مي�زان و(های سازش سياسی با حکام وابسته  پيروی از شيوه: ج 

 ].اسالمی از سوی آنها[بسنده کردن به برخی نمودهای رياکارانه و دروغين 

کنن��د و ب��ه عن��وان تبلي��غ  ها را رد می ه��ای اس��المی م��ا اي��ن ش��يوه بينيم ک��ه توده ل��ذا م��ی

 پذيرند ؛ اين امر باعث عدم کارايی آن ن�ه تنه�ا در عرص�ه روي�ارويی اسالمی ، نمی

اث��ر ش��ده ک��ه هيچک��دام از  ني��ز گردي��ده و آنچن��ان بی بلک��ه حت��ی در بع��د ت��أثير جزي��ی

س����ازد ؛ و در اي����ن  انتظ����ارات م����زدوران در فري����ب و الپوش����انی را ب����رآورده نمی

ش��ود ب��ا تبليغ��ات  خص��وص تجربي��ات جدي��دی ني��ز مط��رح اس��ت ک��ه ط��ی آن س��عی می

ه��ای مس��لمان  ع��د جه��انی ، عم��وم مس��لمانان را فري��ب دهن��د ول��ی تودهبگس��ترده و در 

 .اند های عاجشان ، به زير افکنده را خوانده و آنانرا از فراز برجدست آنها 

   قرآنی ، اساس حرکت ءشيوه
های تبليغ�ی و آموزش�ی و پرورش�ی ، حرکت�ی  اگر خواسته باش�يم در عرص�ه رس�انه

جّدی داشته باشيم ناگزير بايد راه قرآن و فراخوانهای قرآنی را در پ�يش گي�ريم ؛ م�ا 

دارای دي��دگاهها و الگوه��ای وي��ژه خ��ود و برگرفت��ه از و  پ��يش از هرچي��ز مس��لمانيم

ها الگ��و و  آفري��دگار جه��ان هس��تی و ب��ا اله��ام از قرآن��ی هس��تيم ک��ه در هم��ه عرص��ه

" روش�نايی درخش�ان"و " پرتو تابان"، " کتاب نمودار"راهنمای ماست ، قرآنی که 

و رو ای که ارکانش هرگز سس�ت  خانه"و " شود نش خسته نمیاسخنگويی که زب"و 

و " گويي��د س��خن می"و " بيني��د می"ک��ه ب��دان " کت��اب خ��دا"، و " رود ب��ه ويران��ی نم��ی

ما وظيفه داريم هرگاه ديگران رأی و انديشه خ�ود را ب�ر آنچ�ه خ�دا " و " شنويد می"

" دهند ، قرآن را ب�ر رأی و نظ�ر خ�ويش برت�ری بخش�يم در قرآن فرموده برتری می

0F".دست نيافتنی استدريايی است که ژرفايش : "زيرا قرآن 

۱ 

قرآن کتاب آگاهی است و در اسالم ، آگاهی قبل از هرگام ديگری است ؛ اسالم دين 

آگاهی و پرورش است ؛ اين دين ب�ه مقتض�ای واقعگراي�ی و فط�ری ب�ودنش ، مق�رر 

خ�ود را عرض�ه دارد که بايد به درون آدمی رخنه کرد ، اس�الم گ�وهر گرانبه�ای  می
                                                 

ـ� ش�اگرد ق�رآن و ش�اگرد ) علي�ه الس�الم(ـ فرازهايی پراکن�ده از س�خنان گهرب�ار م�والی متقي�ان ۱
ک���ه از  پي���امبری ک���ه ب���ا ق���رآن مبع���وث گش���ت ـ درب���اره ق���رآن و توص���يف اي���ن کت���اب آس���مانی

 .آنحضرت ، اقتباس شده است" البالغه نهج"
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ش�ود ؛  رانجام روزی ارزش آن برهمگان کامالً روشن میداند که س کند چون می می

کن�د و ب�ه بح�ث و  روی از ه�ر اعتق�ادی را رّد می تقلي�د و دنبال�هبرای همين است ک�ه 

بره�ان بگ�و ) (۱۱۱س�وره بق�ره ـ( »... ق�ل ه�اتوا بره�انکم«: خوان�د  اس�تدالل فرامی

 یال اکراه ف«: ند ک و هرگونه تحميل و اجبار عقيدتی را رّد می) خود را مطرح کنيد

و از ام��ت ني��ز .) در ک��ار دي��ن ، ه��يچ اک��راه نيس��ت) (۲۵۶س��وره بق��ره ـ (» ال��دين

خواه���د ک���ه خ���ود ص���احب اختي���ار و ص���احب نظ���ر باش���د و از نظ���ر و بص���يرت  می

برخورد با ديگران نيز اسالم ما را ب�ه  ءو در زمينه. نيرومندی نيز برخوردار باشد 

 : گويد  واند ؛ قرآن کريم میخ ارايه دليل روشن و آشکار فرامی

ادع الی سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن ان رب�ک «

م�ردم را ب�ه ) (۱۲۵سوره نحل ـ (» هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

راه پروردگارت با حکمت و پن�د نيک�و فراخ�وان و ب�ا آن�ان ب�ا روش�ی ک�ه بهت�ر باش�د 

گم��ان پروردگ��ارت ب��ه آن ک��س ک��ه از راه وی ، بي��راه ش��ده ، دان��اتر  بی! چ��الش ورز

 ).است و او به رهيافتگان داناتر است

پ�س ) (۱۵س�وره ش�وری ـ(»  ...فلذلک فادع واستقم کما امرت وال تتب�ع اه�واءهم  «

ای پ�ايمردی ک�ن و از  به همين يگانگی ، مردم را فراخ�وان و چن�ان ک�ه فرم�ان يافت�ه

 ).يروی مکنهای آنان ، پ هوس

س�وره ( »من المس�لمين  یومن احسن قوال ممن دعا الی هللا وعمل صالحا وقال انن «

و نکو گفتارتر از کسی که به سوی خداوند فراخواند و کاری شايس�ته ) (۳۳فّصلت ـ

 )کيست؟، » من از مسلمانانم« : کند و گويد 

ان هللا وم�ا ان�ا م�ن قل هذه سبيلی ادع�و ال�ی هللا عل�ی بص�يرة ان�ا وم�ن اتبعن�ی وس�بح«

اين راه من است ، که ب�ا بي�نش ب�ه س�وی : بگو ) ( ۱۰۸سوره يوسف ـ (» المشرکين

خوانم ، من و نيز هرکس پيرو من است و پاکا که خداوند است و م�ن  خداوند فرا می

 .)از مشرکان نيستم

در کتاب خود ] قدس سره[محمدباقر صدر ] شهيد[و در همين مورد است که آية هللا 

 :گويد  می" اقتصادنا"
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نکته ديگر اينکه مبلغان و دعوتگران اسالمی ، پ�يش از هرچي�ز رس�الت اس�المی « 

خود را اعالم کنند و اصول اساس�ی آن�را برش�مارند و هم�راه ب�ا اس�تدالل و بره�ان ، 

توض��يح دهن��د ت��ا حج��ت اس��الم ب��ر ديگ��ران تم��ام ش��ود و ج��ايی ب��رای بح��ث و مجادل��ه 

] اس�الم[ر به رغم هم�ه اي�ن کاره�ا ، همچن�ان ب�ر نف�ی ن�ور منطقی باقی نماند حال اگ

در برابر اسالم به عنوان آيينی جهانی با درنظ�ر گ�رفتن پای فشردند ، در آنصورت 

من��افع و مص��الح حقيق��ی بش��ريت ، راه��ی ج��ز پيم��ودن راه خ��ود ب��ا ي��اری گ��رفتن از 

 1F۲».ماند نيروی مادی و جهاد مسلحانه ، باقی نمی

آم��ده ) علي��ه الس��الم(رح��وم کلين��ی ب��ه نق��ل از ام��ام جعفرص��ادق م" الک��افی"در کت��اب 

صلی هللا علي�ه و (پيامبرخدا : فرمود ) عليه السالم(اميرالمؤمنين «: است که فرمود 

ای علی ، تا پيش از فراخوان�دن ب�ه اس�الم ، : مرا به يمن فرستاد و فرمود ) آله وسلم

ل کس��ی را ب��ه دس��ت ت��و ب��ا کس��ی جن��گ مک��ن و بخ��دا س��وگند ک��ه اگ��ر خداون��د عزوج��

هدايت کن�د ب�رای ت�و از آنچ�ه ک�ه خورش�يد ب�رآن طل�وع و غ�روب کن�د بهت�ر اس�ت و 

 2F۳».واليت او برای توست

آموخ�ت ) عليهماالس�الم(روش قرآن و روشی که خداوند سبحان به موسی و ه�ارون 

» فقوال له قوال لينا لعل�ه يت�ذکر او يخش�ی *اذهبا الی فرعون انه طغی «: چنين است 

و ب�ا او * به سوی فرعون برويد که او سرکشی کرده اس�ت ) ( ۴۳ـ۴۴: سوره طه (

 .)به نرمی سخن گوييد باشد که او پند گيرد يا بهراسد

ای دارد ش�ايد  ها نيز چنين شيوه حتی در برخورد و رويارويی با طاغوتقرآن مجيد 

 .که به راه حق ، هدايت يابند

هايی ک���ه ب���ه کس���ری  بين���يم ک���ه در نام���ه را ني���ز م���ی) ص(پي���امبر بزرگ���وار اس���الم 

ت��را ب��ه اس��الم ف��را : "نويس��د ، عب��ارت  می انوش��يروان و ب��ه قيص��ر امپرات��ور روم

و [کند ؛ دع�وتگران  را در راستای اين آموزه واالی اسالمی ، تکرار می" خوانم می

های مختل�ف   بدين شيوه به پخش دع�وت اس�الم در س�رزمين)] ص(فرستادگان پيامبر

                                                 
 .۲۷٥ ء، جلد اول ـ صفحه" اقتصادنا"ـ ۲
 .۳۰ ءـ صفحه ۱۱، جلد" وسائل الشيعة"ـ ۳
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، ن�ام برخ�ی از اي�ن مبلغ�ان و فرس�تادگان نخس�تينی ک�ه ب�رای انج�ام وظيف�ه  پرداختند

فراخوانی به خداوند ، رهسپار مناطق مختلف جهان آنروز شدند ، قيد شده اس�ت ک�ه 

 :کنيم  به چندتن از آنان اشاره می

 .فرستاده پيامبر به ايران" افة السهمیحذعبدهللا بن "ـ 

 ].به اسالم["مقوقس"پيامبربه مصر برای دعوت  ءفرستاده" حاطب بن ابی بلتعه"ـ 

 .به روم) ص(فرستاده پيامبر" دحية الکلبی"ـ 

 .به يمامة) ص(فرستاده پيامبر " عمرو بن امية"ـ 

واق�ع ب�ر س�احل دري�ای " ايل�ة"همراه با گروهی که رهسپار شهر " حرملة بن زيد"ـ 

 .سرخ شد

 .مدانبه ه) ص(فرستاده پيامبر" امية المهاجر بن ابی"ـ 

 .به همدان) ص(فرستاده دوم آنحضرت) عليه السالم" (طالب علی بن ابی"ـ 

 .به هند) ص(فرستاده پيامبر" يقه بن اليمانحذ"ـ 

 " .حارثة بن قريظ"فرستاده پيامبر نزد قبيله " عبدهللا بن عوسجة"ـ 

 .یالکالع الحمير ینزد قبايل ذ) ص(فرستاده پيامبر" لیبججرير بن عبدهللا ال"ـ 

 .گرديدند] به اسالم[دار مأموريت دعوت مردمان  و ديگرانی که عهده

و چنانچه بخواهيم اين اص�ل را در ارتباط�ات ب�ين الملل�ی ام�روز ، انعک�اس سياس�ی 

و فرستادگان سياسی از جايی به جايی ديگ�ر ها  توانيم آنرا به صورت هيئت دهيم می

های ش�نيداری و دي�داری و  هه�ای توض�يح حق�ايق ب�ا اس�تفاده از رس�ان و نيز در روش

های تفس�يری اراي�ه ش�ده ب�ه  های توض�يحی و ني�ز يادداش�ت و نامه ها نيز در يادداشت

 .ريميهای بين المللی ، در نظر گ های و گردهمايی کنفرانس

سازد آنستکه در اين رواب�ط ب�ه توض�يح  المللی اسالمی را متمايز می آنچه روابط بين

اص��ل ض��روری ـ و ن��ه ب��ه ص��ورت م��انوری  و روش��نگری چ��ون رس��التی اله��ی و

ت��وان در حق��ايق آن دس��ت ب��رد و آنه��ا را واژگون��ه  سياس��ی ک��ه در ص��ورت ل��زوم می

 .شود که حتماً بايد بدان پای بند بود نشان داد ـ نگريسته می

 ای تبليغات اسالمی هدف اصلی و اهداف مرحله 



 ۱٤ 

رابر خداوند متعال و هدف اصلی به بيانی بسيار فشرده به بندگی کشاندن زمين در ب

اگ�ر ايجاد جامعه م�ؤمن و عاب�د و تحق�ق بخ�ش خليفگ�ی خ�دا ب�ر روی زم�ين اس�ت ؛ 

ه�ا  ای تحقق يافته ک�ه هم�ه ملت ای بوجود آمد در حقيقت همان امت ميانه چنين جامعه

آرزوی رسيدن به آنرا دارند ؛ امتی که به اعتبار وااليی تمدنی ، معنوی و ماّدی بر 

اهد اس��ت و دي��ن تمام��اً از آن خ��دا خواه��د ش��د و ه��دف از آف��رينش تم��امی بش��ريّت ش��

سوره ال�ذاريات ـ (»  وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون« : يابد  بشريت ، تحقق می

 .)و پريان و آدميان را نيافريدم جز برای آنکه مرا بپرستند) ( ۵۶

تای اي�ن ه�دف همه قوانين و مقررات و رفتاره�ا و گفتاره�ا و کرداره�ا باي�د در راس�

ها به آن دوخته ش�وند و هم�ه چي�ز ف�دای تحق�ق  بسيار بزرگ قرار گيرند و همه چشم

آن گردد ؛ اين ، هدف بسيار گرانبهايی است که خون پيامبران و پاک�ان و کوش�ش و 

 .بازد زحمت صالحان طی تاريخ در برابرش رنگ می

ک�ه س�رانجام ه�م ب�ه (ای وج�ود دارد  گو اينکه در اين ميان يک سری هدفهای مرحله

کنن��د ب��ه ه��ر  های تبليغ��ی اس��المی س��عی می و رس��انه) رس��ند هم��ان ه��دف ب��زرگ می

 ای ، کدامند؟ طريق ، به آنها دست يابند ، اين اهداف مرحله

 :توان در موارد زير برشمرد  مهمترين آنها را می

ه���ا و  انگش���ت گ���ذاردن ب���ر انس���انيت انس���ان زي���را انس���انيت ، دارای ويژگ���ی :يک���م 

ودهايی است که اگر بر آنها انگشت گذارده شود و رشد يابن�د ، مس�ير متع�ادلی را نم

کنند ولی اگر وجود انس�انی از آنه�ا ته�ی ش�د ، انس�ان ب�ه راه  برای انسان تضمين می

ش�ود و ب�دبختی و  و مس�ير حرک�ت وی ، واژگون�ه میش�ود  فسق و فج�ور کش�انده می

: ا و نموده�ای انس�انی از اي�ن قرارن�د ه� ويژگی. گي�رد ج�رم و جناي�ت ، او را ف�را می

هرچن�د . ه�ای کنت�رل ش�ده  آزاد ، اخالق فطری و انگيزه ءخردورزی درست ، اراده

اسالمی برای سمت و سو ده�ی ب�ه اي�ن  ءهای گسترده در اينجا در صدد طرح برنامه

های تبليغ��ی ، ب��ه برخ��ی  ها نيس��تيم ول��ی طبيع��ی اس�ت ک��ه بهنگ��ام س��خن از ش�يوه جنب�ه

 .هايی داشته باشيم ن اشارهعناصر آ
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روش��نگری نس��بت ب��ه اعتق��ادات ، مف��اهيم و احک��ام اس��المی ب��ه مثاب��ه تنه��ا راه  :دوم 

ها و  وصول به آن هدف بزرگ ، هرچه آگاهی افراد نسبت به اي�ن رس�الت و برنام�ه

حلهای آن برای مشکالت بشری ، ژرفی بيشتری پيدا کرد و تف�اوت آن  ها و راه نقشه

اش آش��کار گش��ت ، جامع��ه  ه��ای عم��ده عی روش��ن گردي��د و ويژگیب��ا ق��وانين وض��

تواند گامهای سريعتر و استوارتری در راستای تحق�ق اي�ن ه�دف ب�زرگ  مسلمان می

 .بردارد

ها و  ها و کنش روشنگری درخصوص همه حوادث ، جريانات ، توطئه :سوم 

 . هايی که جملگی دارای اثراتی بر مواضع اصولی و روزمره هستند  واکنش

های  ف��راهم آوردن زمين��ه مناس��ب پي��اده ک��ردن اس��الم در تم��امی س��رزمين :چه��ارم 

ای ش�امل م�واردی اس�ت ک�ه  اين هدف مرحل�ه. اسالمی و از آنجا در سرتاسر جهان 

 .آنها سخن خواهيم گفت ءهای جزيی ، درباره بهنگام بيان شيوه

 .ن های فرد و امت مسلما ها و نشانه تحقق بخشيدن به نمود :پنجم 

 

 های برتر امکانات مطلوب و شيوه
توان در  ین را ميا و حركت آفريپو یغات اسالميز تبليتجه یامكانات مطلوب برا

 : ر خالصه كرد يموارد ز

ها و اهداف عام اسالم را در  كه بتواند همه جنبه یو فرهنگ یتوان علم: ك ي

خواسته شود  ، ین توانيفاقد چن یا ست كه از رسانهين یمنطق، چه . رديبرگ

خود  یا از نقاط ضعف رسانه یاريتوان بس یم؛ ش گفته را تحقق بخشد يپ یها هدف

 . موجود در آنها ، نسبت داد  ینگر یز سطحيتوان و ن اينرا به فقدان 

و  یاسيس یها عام و شناخت حركت یدر نظر گرفتن درك و فهم اجتماع: دو 

اهم آوردن كارشناسان متعهد و آن و فر یها ها و محور وهيو ش یجهان یاجتماع

 .ن عرصه يسته در ايمحققان شا

غات مناسب يكه از آن به هنر تبل یزيچ یعنيل يطرح مسا یها وهيشناخت ش: سه 

شناخت حال " است كه گذشتگان از آن تحت عنوان  یدرست همان؛ اين شود  یاد مي
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م و ياب كنست ؟ چگونه خطيم كه مخاطب ما كيد بدانياد كردند ؛ باي" مخاطب 

در عرصه دعوت به  یرد ، خرد ورزينكار انجام گيم و چگونه ايچگونه خطاب كن

 . ن معناست يخدا به هم

ن يدار شدن ا شهيق و آگاهانه به اسالم و اهداف بزرگ آن و ريمان عميا: چهار 

ل به يدر راه ن یكه آنان را  به هرگونه فداكاريان اصحاب رسانه بطوريمان در ميا

 . ف واال سوق دهد ن اهدايا

و كنارگذاردن  یو مصلحت فرد ی، تنگ نظر یاز هرگونه وابستگ يیرها: پنج 

 .قت يآنها به سود حق

ن نكته ي، در هم یا زش رسانهيخ ین شرطهايز مهمترا یكيم كه يدر واقع معتقد

به  یاز مقوالت خود گرفتار وابستگ یاريما در بس یاسالم یها نهفته است و رسانه

ه يشتر شبيها ب ن رسانهيزور و زر مسلّط بر ملل خود هستند و ا یاه حكومت

ند و يآ یكتاتور به گردش در ميهستند كه با دستان د یا یمه شب بازيخ یعروسكها

را كه منتسب به اسالم  یياه كنند وگرنه رسانه یدر جهت تحقق منافع او حركت م

و  یاسيا انحراف سي یصاداقت  انتيو خ یانت اخالقيدر برابر انواع خ یهستند ول

ار يسكوت اخت یستيونيتكار صهجنايم يم شدن به رژيرسوا و تسل یها یمزدور

استكبار  یها ها و برچسب همان تهمت یه قهرمانان مقاومت اسالميند و علنك یم

د ؟ يتوان نام ید ، چه منخوان یات فرا ميجنا یا به الپوشانيند نك یرا تكرار م یجهان

  ، یده حكومت اسالميكند ا یده كه اعالم ميرس يیها بجا رسانهن يا یها يیرسوا

دن به ساز يخشنود ساختن و رقص یآنهم تنها برا! است!!  یر اسالميغ یا دهيا

 یها نگچد ييتأ یاند و تنها برا ها افتاده چون بختك به جان ملتکه  يیها ميرژ

 يیكارشان به جا ايو . دهد ینسل برخاسته مسلمانان را فشار م یكه گلو یجالد

مان يچون حضرت داود و سل یامبرانيپ  انه ،يگرا یمل يیها زهيرسد كه تنها با انگ یم

در  ، یاستعمار یتحقق هدفها یرا مورد حمله قرار دهند و برا) هم السالم يعل(

 یها ا زبانها و لهجهي یبه زبان عرب یتوجه یو ب یر عربيغ ید بر زبانهايجهت تأك

 . دارند  یر مقدم ب انه ،يعام
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كه خود  یان امت اسالميموجود در م یمانيا یها نهيدر نظر گرفتن زم:  شش

مناسب  یها قرار گرفتن در عرصه یبرا یاسالم یاه اور و مددكار رسانهين يبهتر

ن يم هميشود كه بدان یشتر روشن ميب ین عنصر زمانيت اياهم  ش است ؛يخو

است صحنه را يشه و سيبزرگان اند یخبر یكه حت یا در هنگامه يیعنصر به تنها

 .رفت  سّد مقاومت اصلی در برابر يورش تبليغاتی غرب بشمار می  رها كرده بودند ،

 یا ها ابعاد گسترده یژگين ويا. غ يتبل یقرآن یها یژگياز و یبرخوردار: هفت 

آنرا ،  یها توان همه جنبه ینم ق ،يق و عميدق یبسا جز با پژوهش یدارند كه ا

  ن ابعاد بطور خالصه ،ياز ا یبه برخ ن بحث ،يش ايمرد لذا متناسب با گنجابرش

 : ميكن یاشاره م

 

ها و  ليدر تحل یمادّ  یها یدر كنار حسابگر یبيدگاه غيدر نظر گرفتن دـ ۱ 

ديدگاههای را ي؛ ز یو فاصله گرفتن از نگاه خشك و صرفاً ماد آينده یها ینيب شيپ

اند با  ده شدهيه عدل و داد آفريكه بر پا یعيطب یروهاينپربار قرآنی تأکيد دارند 

، در  ین هماهنگيشوند حال آنكه ا یانه ، هماهنگ و همسو ميعدالت جو یحركتها

ر ، مطرح شده است يفه زيات شرين نكته در آيا. وجود ندارد  یانحراف یها حركت

) ۱۲-۱۳ـ  سوره فجر(»  فصب عليهم ربک سوط عذاب *فاکثروا فيها الفساد  »  :

انه يسرانجام پروردگارت بر سر آنان تاز* پرداختند  یار به تباهيو در آنها بس( 

 .) د يعذاب فرو كش

ويمددکم باموال  *يرسل السماء عليکم مدرارا  *استغفروا ربکم انه کان غفارا «

 از(...  )۱۰-۱۲ :سوره نوح ( »وبنين ويجعل لکم جنات ويجعل لکم انهارا

تا باراِن آسمان را بر * ار آمرزنده است يد كه او بسيرزش بخواهپروردگارتان آم

تان يكند و برا یاوري  ها و پسران ، يیو شما را با دارا* زان بفرستد يشما ر

 یدگاههايشامل همه د  ن نكته ،يا.) دار گرداند يبارها پديد آورد و جويبوستانها پد

 یان اجزايم یوند و هماهنگيپ  ،و انسان و از آن جمله  یزندگ  خ ،يبه تار یاسالم

 . شود  یز ميم نياد كرديكه از آن  یت انسانيموجود
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اگر در تضاد با منافع  یقت ـ هر چه كه باشد ـ و حتيو تعلّق به حق يیگرا یعلم-۲

و عدم  يیگرا یقرآن در تحقق علم. باشد  یبزرگ یها یا مستلزم فداكاري یشخص

خواهد در  یرود كه از طرف مقابل م یش ميجا پها تا آن تينسبت به واقع یشداوريپ

مان نداشته باشد و از يا یزيرد و به چيرا در نظر گ یخود ، نقطه صفر یگفتگو

وانا او  «: د يگو یابد ؛ قرآن خطاب به كفار ميدست  ینيقت عين خاستگاه به حقيا

شما ، بر ا يگمان ما  یو ب) ( ۲٤سوره سبا ـ ( »  ضالل مبين ياياکم لعلی هدی او ف

 .)م يآشكار یا در گمراهيرهنمود 

و  یهرگز با نگاه علم ، یهدفمند یدگاه اسالميرا در ديز. در هر گام  یهدفمند -۳

ـ هر  ینيقت عيمان دارد كه حقيا  ندارد چون انسان مومن كامالً  یخردمندانه منافات

و  یمندچنانچه هدف. خداوند متعال است  یها ات و نشانهياز آ یكي  چه باشد ـ

 یگونه كارها  از همه  ه افكند ،يسا یو منش فعاالّنه اسالم یزندگبر  یهدفدار

ما ،  یها جتاً در اكثر رسانهيپوشند و نت یثمر ، چشم م یب یها یكش هوده و وقتيب

 . د يم ديشود ، نخواه ین وقت گرانبها ميع اييرا كه باعث تض یزيچ

كند ،  یان ميكه ب یمثل و عبارت ت ويقرآن را در هر قصه و حكا یما هدفمند

است ؛ و در  یشود درس یكه در قرآن مطرح م یم ؛ در هر نكته و موضوعينيب یم

در خدمت به هدف  یآموزش یا ز ، چون مادهياست و همه چ  یهر سخن آن ، عبرت

 : است 

 یبه راست) ( ۱۱۱وسف ـ يسوره ( »  ...قصصهم عبرة الولی االلباب يلقد کان ف «

 ...) نهفته است  یخردمندان پند یبرا  تان آنان ،در داس

ن شكل يرا در آن به بهتر یم تا هدفمنديرا دنبال كن یاست تا هر قصه قرآن یكاف

 . م يابيب یمتجل

 یاز هماهنگ یها ، كه خود انعكاس ان همه گامها و جنبهيم يیو همنوا یهماهنگ -٤

بر آنها  یمتعدد ، روح واحد یها ر و جلوهياست و به رغم تصاو یقرآن يیو همنوا

ل يژه و به دليو بو یقبل یها یژگيخود متأثر از و یژگين ويحكمفرماست ؛ ا



 ۱۹ 

همچون  ینظم یاست ، هرگونه اختالل و ب یك هدف ، اصل هدفمنديت يحاكم

سوره ( » کبر مقتا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلون «. بور است زبه هدف م  ضربه

 .)دهيد   بسيار ناپسند است كه چيزی بگوييد كه خود انجام نمینزد خداوند ) ( ۳صف ـ 

هدف ، شتاب  ی، حركت به سو يیو همسو یحال آنكه بهنگام وجود هماهنگ

سوره ( »  ...اليه يصعد الکلم الطيب والعمل الصالح يرفعه «: رد يگ یم یشتريب

برد  یرا فرا م كو آنيرود و كردار ن یاو باال م یسخن پاك به سو) ( ... ۱۰فاطر ـ 

م راز يببر یر مطلوب ، پيتأث یبرا یژگين ويو اگر به ضرورت وجود ا...) 

ما مطرح  یها را كه امروزه در رسانه یدرست یها شهياز اند یاريبس یثمر یب

منافقانه و سازشكارانه و  یها را كارها و برنامهيم كرد زيشوند ، درك خواه یم

ا يب يآنها را تكذ  شود ، یان ميشه بين اندصاحبان هما یكه از سو یگريسخنان د

 . كند  یم یخنث

و غرقه نگشتن  یاجتماع یمستمر با حوادث و رخدادها یكنش و هم يیواقعگرا -٥

ن است و به رغم يز چنيم نيقرآن كر یژگيو. انه يآرمانگرا یها  یالپردازيدر خ

 یها دهيپد یامبا تم، رود  یت بشمار ميبشر یتمام یو عموم ینكه قانون اساسيا

ل ، با آنها يو اص یكل یدگاههايدهد و در پرتو همان د ینشان م يیهمسو امونیريپ

زوجها وتشتکی الی هللا وهللا  يقد سمع هللا قول التی تجادلک ف «: كند  یبرخورد م

را كه با تو درباره  یخداوند ، سخن زن) ( ۱سوره مجادله ـ ( » ...يسمع تحاورکما

 یده است و خداوند گفتگويكرد ، شن یو به خداوند شكوه مهمسرش چالش داشت 

واذ يعدکم هللا احدی الطائفتين انها لکم وتودون ان غير ذات  « ؛ ...)شنود یشما را م

سوره ( » الشوکة تکون لکم ويريد هللا ان يحق الحق بکلماته ويقطع دابر الکافرين 

بر  یروزيفرمود كه پ یوعده ماد كن آنگاه را كه خداوند به شما يو ) ( ۷انفال ـ 

جنگ  ید كه آن دسته بيداشت یاز دو دسته ، از آن شما باشد و شما دوست م یكي

خواست كه حق را  یاز آن شما گردد ، اّما خداوند م) مكه  یكاروان تجار(=افزار 

سته است خاطر نشان يشا.) شه كافران را بركنديش تحقق بخشد و ريبا كلمات خو

 یت و كوشش در راستاينجا ، توجه به واقعيادر يیاز واقعگرا ما م كه منظوريساز
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اه از آن به عنوان تن دادن و گباشد نه آنچنانكه  یسته است ميآن به آنچه شا یاعتال

الزمه . شود  یم شدن به آن ، برداشت ميو تسل يیت و همسوياذعان به واقع

 یده انحرافيك پدياصالح  یبرا ین و اصوليگزيجا یها وهيه شيارا يیواقعگرا

، ) ه السالم يعل(ر از زبان حضرت لوط يه زياست درست همانگونه كه در آ

نان يا) ( ... ۷۸سوره هود ـ ( » ...هوالء بناتی هن اطهر لکم...«: م يكن یمالحظه م

 ...) ترند  زهيشما پاك یدختران منند ، آنان برا

بهنگام كوشش در ) ه السالم يعل( یان حضرت علياست كه در ب یزيو همان چ

ده ي، تعصب نسبت به اخالق پسند یا لهيز قبينفرت انگ یها تعصب یجهت محو و نف

اما توانگران و خوشگذرانان و ناز پروردگان ...«: د يفرما یكند و م یرا مطرح م

و فرزندان ما از شما  يیدارا: كه داشتند غّره شدند و گفتند  یفراوان یملل به نعمتها

ر جوشش و يد ناگزيخواه یاگر م یم وليشو یا دچار شكنجه آزار نمشتر است و ميب

ه ين جوشش و تعصب را در مايبهتر است ا د ،يتعصب خود را به رخ مردم بكش

كه مهتران و  يیكوين یده  و رفتارهايپسند یها سته و فروزشيشا یخصلتها

 ین برترگرايبزرگ با آنها بر د یها لهيعرب و سركردگان قب یدالوران خاندانها

از خطبه  ۲۹٥نهج البالغه ـ دكتر صبح الصالح صفحه . ) (د يبكار ببر  افتند ،ي

 " )قاصعة " معروف به 

م مسلمانان يه مطالب ؛ قرآن كريدر ارا ینگر یبودن و اجتناب از سطح یمنطق  -٦

ش از صدور يپ یل قوياز دال یريگ شه و برهان و تعقل و بهرهيرا بر تأمل و اند

) ۱۱۱سوره بقره ـ ( » قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين «:دهد  یرش محكم ، پرو

 . )دياوريد بيدار ید هر برهانييگو یبگو اگر راست م( 

ت ندارند و طرح يدر واقع یلمچ محيكه ه یانتظارات یا حتي یواه یها تهمت یول

 اذن قل آل «: قت انحراف بزرگ است يدگاهها و انتساب آنها به اسالم ، در حقيد

ا خداوند به شما اجازه داده يبگو آ) (... ٥۲ونس ـ يسوره ( » لکم ام علی هللا تفترون

غات يو تبل یاسالم ینگونه ، رسانه هايو بد) ؟ديبند یا بر خدا دروغ مياست 

هاست  شهيبر اند یاثرات منف یكه دارا یواه یها ليها و تحل از انبوه مقاله یاسالم



 ۲۱ 

ابد ؛ در ي یم يیرها  لگران دارد ،يسندگان و تحلين نويابر دوش خود  يیامدهايو پ

غات متداول ما در يان تبليد از ميا حجم آنچه را كه بايوسعت  متوان ینجا نميا

 یديچ ترديبدون ه ین كنم وليين شرط تعيتحقق كامل ا یـ برا یاسالم یكشورها

 .حذف گردد د يشود ، با یاز آنچه در حال حاضر پخش م یمطمئنم كه گستره بزرگ

 

مانه با يو ارتباط صم یكيبا هدف و نزد یو احساس ی، عاطف یوجدان یهمجوش -۷

 یها ل و برنامهينسبت به مسا یجاد شور و شوق اسالميبه منظور ا یرسالت اسالم

 .اسالم 

ل اسالم و شورو شوقش ياش نسبت به مسا یدرد درون یايد گويك مبلغ بايسخنان 

د باشد ياش در برابر پروردگار و قرآن مج يیو پارسانسبت به اهداف آن و خشوع 

: پروراند  یدهد و م یروانش را با آن خو ميز پياست كه قرآن ن یچيزن همان يو ا

کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ... «

ات كوتاه و يبا آ( یا دوگانهكتاب همانند ) ( ... ۲۳سوره زمر ـ ( » ... الی ذکر هللا 

هراسند ، از آن  یش ميفرو فرستاده است كه پوست آنان كه از پروردگار خو) بلند 

 ... ) شود  یاد خداوند پوست و دلشان نرم ميافتد ، سپس با  یبه لرزه م

الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر هللا وما نزل من الحق وال يکونوا کالذين  «

سوره ( »  لکتاب من قبل فطال عليهم االمد فقست قلوبهم وکثير منهم فاسقوناوتوا ا

اد خداوند و از آنچه يمومنان از  یها ده است كه دليا هنگام آن نرسيآ) (۱٦د ـ يحد

ش از ينباشد كه پ یابد و مانند كساني یحق فرو فرستاده شده است ، فروتن یاز سو

د و دلهاشان سخت يزگار بر آنان به درازا كشدادند اما رو ین به آنان كتاب آسمانيا

 ) از آنان بزهكار بودند؟  یاريشد و بس

های  مراد ما ، پای بندی کامل به اخالق اسالمی در عرصه. اخالق تبليغی -۸

ها را شايع  ای است ؛ نبايد بيهوده سخن گفت ، نبايد فحشا و زشتی تبليغی ـ رسانه

داد ، نبايد روحيه ه قضا ، مورد اتهام قرار کرد ، نبايد مومنی را بدون ارجاع ب

و نفرت و حسد ورزی را رشد داد ، نبايد از کلمات و الفاظی که اخالق  ينهک
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رسانه اسالمی و تبليغات اسالمی بايد در . پسندد استفاده کرد  اسالمی آنها را نمی

ا جهت فراهم آوردن محيط پسنديده و نيکويی که در آن فطرت پاک انسانها شکوف

گردد و توانها خّالق آنانرا پرورش دهد ، کوشش کند و انسان را به سوی اهداف 

 .اصيل خود رهنمون سازد 

 :گويد  منان میؤقرآن کريم در توصيف م

وعباد الرحمن الذين يمشون علی االرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما  «

ن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولو* والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما * 

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم * انها ساءت مستقرا ومقاما * ان عذابها کان غراما 

والذين ال يدعون مع هللا الها آخر وال يقتلون النفس * يقتروا وکان بين ذلک قواما 

اب يضاعف له العذ* التی حرم هللا اال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلک يلق اثاما 

اال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فاولئک يبدل هللا * يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 

ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الی هللا * سيئاتهم حسنات وکان هللا غفورا رحيما 

والذين اذا ذکروا * والذين ال يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما * متابا 

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا * عليها صما وعميانا بآيات ربهم لم يخروا 

و ) (  ۷٤تا  ٦۳ اتسوره فرقان آي( » وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما

دارند و هرگاه نادانان  بندگان خداوند بخشنده ، آنانند که بر زمين فروتنانه گام بر می

و آنان که برای پروردگارشان در * کنند ، پاسخی نرم گويند  با آنان سخن سر می

پروردگارا عذاب : گويند  و آنان که می* کنند  داری می  سجده و ايستاده ، شب زنده

قرارگاه و  دگمان آن ب بی* دوزخ را از ما بگردان که عذاب آن هميشگی است 

کنند و ناخن خشکی  و آنان که چون بخشش کنند ، گزافکاری نمی* جايگاهی است 

و آنان که با خداوند ، * زند و بخشش آنها ميانگينی ميان اين دو ، است ور نيز نمی

خدايی ديگر را به پرستش نمی خوانند و کسی که کشتنش را خداوند حرام کرده 

* کنند و هر که چنين کند کيفری خواهد ديد  کشند و زنا نمی است ، جز به حق نمی

ماند  ذاب به خواری جاويد میگردد و در آن ع روز رستاخيز ، عذابش دو چندان می

جز کسی که توبه کند و ايمان آورد و کاری شايسته کند که خداوند نيکی آنان را * 
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و هرکه توبه * گرداند و خداوند آمرزنده بخشاينده است  هايشان می جانشين بدی

گردد و  گمان به سوی خداوند به بايستگی باز می آورد و کرداری شايسته دارد ، بی

و * گذرند  دهند و چون بر ياوه بگذرند ، بزرگوارانه می گواهی دروغ نمی آنان که

آنان که هرگاه آيات پروردگارشان را به يادشان آورند ، ناشنيده و ناديده بر پای آنها 

به ما از همسران و فرزندانمان ! پروردگارا : گويند  و آنان که می* افتند  نمی

 . ) پرهيزکاران کن روشنی ديدگان ببخش و ما را پيشوای 

که در واقع اقتضای اصل حکمت و موعظه : های تبليغ  تنوع بخشيدن به شيوه -۹

ای  های قرآنی درحد خود ، سخن گسترده سخن از تنوع روش. نيکو نيز همين است 

های عقب مانده و  امتی از گروهاز های جالب خود توانست است ؛ قرآن با شيوه

کرد ، امتی پيشتاز  روان بشريت لک و لک حرکت میای که در انتهای کا پراکنده

کافی است که به عنوان مثال به استفاده پرشکوه از . بشريت تحويل جامعه دهد 

های معترضه يا عبارتهای مختلف در البالی سخن به منظور تحقق  شيوه جمله

 تأمل و دقت در اين شکوهمندی ، همزمان با. ای داشته باشيم  هدف مطلوب ، اشاره

 ـ سبحانهـ ويجعلون ل البنات  «:دراين آيه شريفه کامالً روشن است) سبحانه(واژه 

پندارند ـ پاکا  و دختران را برای خداوند می) ( ٥۷سوره نحل ـ ( » ولهم ما يشتهون 

که همچنانکه گفتيم سخن در . ) خواهند  که اوست ـ و برای خودشان آنچه خود می

 . دارد ای  اين باره ، ابعاد گسترده

گی را جهانی بودن خود اسالم و کوشش آن در ژها ؛ اين وي جهانی بودن تالش -۱۰

کند ؛ از اينرو هر مطالعه و بررسی و  تمامی بشريت ، ايجاب می تحل مشکال

پژوهش يا تالش محلی ، حتماً بايد در چارچوب جهانی خود انجام گيرد و در پرتو 

ی بايد مسايل تمامی ستمديدگان و محرومان و ای اسالم اين ديدگاه ، تبليغات رسانه

مستضعفان را آويزه گوش قرار دهد و با آنها هم جوشی کامل داشته باشد و در 

عين حال در برابر همه حرکتهای استکباری از سوی جنايتکاران و شياطين 

 . کوچک و بزرگ ، بايستد 
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ت اسالمی و گرانه شياطين عليه ام در نظر گرفتن تمامی حرکتهای توطئه-۱۱

کوشش دائمی در راستای روشنگری امت نسبت به اين حرکات ؛ نتيجه آنکه ، اين 

روندی دائمی و تالشی مستمر و حضوری هميشگی است ، حضور دائمی ، خود 

: دهد  خواند و هشدار می کاری جهادی است که قرآن کريم همواره امت را بدان می

به ... ) (۲۷سوره اعراف ـ ( » ...نهم انه يراکم هو وقبيله من حيث ال ترو ...«

و ...) بينند  بينيد ، می راستی او و همگنان وی ، شما را از جايی که شما آنها را نمی

اين وظيفه سترگی است که تبليغات اسالمی حتماً بايد آنرا مد نظر قرار دهد و بدان 

 .بند باشد  پای

ا گرايش به حل اختالف در ـ تأکيد بر نقاط مشترک و نزديک کننده و از آنج ۱۲

های خردمندانه تبليغ و دعوت و فراخوانی  موارد اختالفی ، که اين خود از شيوه

 : است 

قل يا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بيننا وبينکم اال نعبد اال هللا وال نشرک به  «

 »  انا مسلمونشيئا وال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللا فان تولوا فقولوا اشهدوا ب

ای که ميان ما و شما  بگو ای اهل کتاب ، بياييد بر کلمه) (  ٦٤سوره آل عمران ـ ( 

جز خداوند را نپرستيم و چيزی را شريک او : برابر است ، هم داستان شويم که 

ندانيم و برخی از ما برخی ديگر را به جای خداوند ، به خدايی نگيرد ، پس اگر 

و در پايان خاطر نشان . ) گواه باشيد که ما مسلمانيم : د روی گرداندند ، بگويي

هايی را که برشمرديم و بدانها اشاره کرديم تنها بخش کوچکی از  سازيم ويژگی می

اسالم يعنی قرآن کريم را تشکيل ای  رسانهء ای معجزه های تبليغی ـ رسانه ويژگی

ن زمينه ، بدانها اشاره تر در اي دهد و ما تنها برای گشودن باب بررسی گسترده می

 . کرديم 
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 های اسالمی نقاط ضعف رسانه

های اس�المی نه��اده ش�ده اس��ت  چنانچ�ه ب��ر کيفي�ت اه��داف واالي�ی ک��ه ب�ر دوش رس��انه

 :انگشت بگذاريم ، آنها را اينگونه خواهيم ديد 

توض�يح  های آنرا اينکه به تبليغ رسالت خداوندی به جهانيان بپردازد و ويژگی: يکم 

ده��د و عناص��ری را ک��ه ق��ادر ب��ه س��وق بش��ريت ب��ه کم��ال مطل��وب خ��ويش اس��ت ، 

 .برجسته و مطرح سازد

سطح رشد تمدنی امت را چنان ارتقا دهد که شايسته امت شاهد ، امت ميانه و : دوم 

 .امت پيشتازش گرداند

در راس��تای ش��کوفا س��اختن فط��رت در ام��ت و تعمي��ق روح اس��المی در آن و : س��وم 

 .روح فعال و اصيل اسالمی به جانها ، بکوشد دميدن

در جه��ت تحق��ق وح��دت اس��المی م��ورد نظ��ر در ابع��اد سياس��ی ، فک��ری و : چه��ارم 

عاطفی بکوشد تا بتواند وظايف نهضت بزرگ اسالمی را که خداوند ب�رای بش�ريت 

هايش ب�ه  دم ، چون انفجاری جهان را فراگرف�ت و س�پس ريش�ه در نظر گرفته و يک

تر  تر و پرص�البت ييد و امروزه برای بار ديگر ب�ا ايم�ان و عمل�ی ق�ویخاموشی گرا

از گذش��ته ، بازگش��ته ت��ا حک��م خداون��دی را ب��ر روی زم��ين بم��ورد اج��را گ��ذارد ، ب��ر 

 .عهده گيرد

های اس�تعمار ک�افر علي�ه ام�ت اس�المی و عقي�ده و  ايس�تادگی در براب�ر توطئ�ه: پنجم 

م اي��ن اس��تعمار و نش��ان دادن عناص��ر های ش��و نظ��ام آس��مانی آن و رسواس��ازی نقش��ه

اگر بر اين جنبه ، انگشت گ�ذارديم و در کن�ار آن ، درک ک�رديم . پنهان و آشکار آن
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دار بخش�ی از نق�ش پي�امبران ط�ول ت�اريخ در اب�الغ رس�الت اله�ی ب�ه  که ما نيز عهده

ها و مجازاتی که برای ما درنظ�ر گرفت�ه ش�ده  جهانيان هستيم و نيز چنانچه به پاداش

ه�ا ن�ه تنه�ا در روز  ه�ا و مجازات توجه کن�يم و ب�ويژه اگ�ر توج�ه کن�يم ک�ه اي�ن پاداش

رستاخيز که حتی بر مواضع جهانی امروزی ، تأثير خواهد داشت و چه بس�ا نج�ات 

امت�ی بدس�ت م�ا ص�ورت پ�ذيرد ي�ا ـ خ�دای ن�اکرده ـ خ�ود و ام�ت خ�ود را ب�ه تب�اهی 

ها توجه کرديم موارد کوتاهی و ض�عف  اين جنبهء آری اگر به همه... خواهيم کشاند 

های اسالمی ما و نيز چند و چون موانعی که در براب�ر تحق�ق رس�الت ب�زرگ  رسانه

 .گردد ای قرار دارند ، روشن می رسانه

اندرکاران  های مشخصی از سوی دست ای ، گاهی حاصل کوتاهی اين ضعف رسانه

ران و س�مت و س�ودهندگان اندرکا و گاهی نيز زاييده ش�رايطی خ�ارج از اراده دس�ت

 .ای است های رسانه به جنبه

توانيم اين ضعف را عدم همراهی با روند حرکت جهانی اسالم خالصه  در اينجا می

های  کنيم ، طی توضيح نقاط ضعف خواهيم ديد که اين مسئله ، مش�کل عم�ده رس�انه

حل��ی های م��ا ، عق��ب مان��ده ، کن��د ، مص��لحت جويان��ه ، ش��رمگين و م ماس��ت ؛ رس��انه

منظ�ورم از م�ادی ، . و بی توج�ه ب�ه ک�ل اس�الم و س�رانجام ، م�اّدی اس�ت) موضعی(

کند که ف�رد  توجه است و فراموش می آنستکه به صفت اسالمی و پيوند الهی خود بی

های  زمين��ه پيون��دی حتم��ی مي��ان نت��ايج م��ادی و مق��دمات و پيش مس��لمان ب��ه وج��ود هم

طلبی امت و گسترش رفاه مادی در ميان  ارتباط ميان مغفرت: معنوی از جمله مثالً 

های ديگر و شکس�ت و ويران�ی حتم�ی آن بن�ابر مش�يّت و س�نت  آن و نيز ستم به امت

 .حتمی الهی ، باور دارد

س�وره (»  والو استقاموا علی الطريقة السقيناهم م�اء غ�دقا« : گويد  خداوند متعال می

و به من وحی شده است که اگر بر راه حق پاي�داری ورزن�د آن�ان را از ) ( ۱۶جن ـ 

 .)آبی و رفاهی فراوان سيراب کنيم

ولو انهم اقاموا التوراة واالنجيل وم�ا ان�زل ال�يهم م�ن ربه�م الکل�وا م�ن ف�وقهم وم�ن  «

و اگر آنان تورات و انجيل و آنچه را به س�وی ) ( ۶۶سوره مائده ـ (» تحت ارجلهم 
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ه��ای  داش��تند ، از نعمت آنه��ا از پروردگارش��ان ف��رو فرس��تاده ش��ده اس��ت ، برپ��ا می

 .)شدند آسمانی و زمينی برخوردار می

ولو ان اه�ل الق�ری آمن�وا واتق�وا لفتحن�ا عل�يهم برک�ات م�ن الس�ماء واالرض ولک�ن  «

و اگ�ر م�ردم آن ش�هرها ) ( ۹۶س�وره اع�راف ـ(» کذبوا فاخذناهم بما کانوا يکسبون 

ه�ايی  ورزيدن�د ب�ر آن�ان از آس�مان و زم�ين برکت آوردند و پرهيزگ�اری می ايمان می

کردند ، آنانرا ف�رو  ردند بنابراين برای آنچه میگشوديم ؛ اما پيام ما را دروغ شم می

 .)گرفتيم

ونري�د ان « : و بر همين سياق است که اين وعده شکوهمند قرآن�ی ، داده ش�ده اس�ت 

س��وره (» االرض ونجعله��م ائم��ة ونجعله��م ال��وارثين ینم��ن عل��ی ال��ذين استض��عفوا ف��

ند من�ت گ�ذاريم و ا و برآنيم که برآنان که در زمين ناتوان ش�مرده ش�ده) ( ۵قصص ـ 

 .)آنان را پيشوا گردانيم و آنان را وارثان روی زمين کنيم

های  اند و در براب��ر رس���انه ه��ای م���ا تقريب��اً هم���ه اينه��ا را بفراموش��ی س���پرده رس��انه

کنن��د و ای بس��ا خ��ود را در  اس��تکبار جه��انی ، ض��عيف و شکس��ت خ��ورده عم��ل می

چن�ان ... بی ي�ا فرص�ت طلب�ی و ي�ا يابند و از سر تسليم طل نهايت در دام استعمار می

 .سرگرم خويشند که گويی اتفاقی نيافتاده است

ت�وان ب�ه ف�رد بخصوص�ی ي�ا ب�ه مق�ام معين�ی نس�بت داد ول�ی  ها را گاه می اين کوتاهی

ها از سوی کسانی است که ش�رايط و اوض�اع ، وظيف�ه  بيشترين تقصيرها و کوتاهی

ام�ت خ�ود (به آنان واگذار کرده است  های جهانی اسالمی را رسماً  تبليغات و رسانه

ت��وان گف��ت گن��اه کس��انی ک��ه قاع��دتاً  همچنانک��ه می) . کن��د هرگ��ز چن��ين نک��رده و نمی

بودن�د ، هرگ�ز دس�ت کم�ی از گن�اه  ها می بايد آگاهی بخش و روش�نگر اي�ن رس�انه می

 .گروههای پيش گفته نيست و ای بسا بيش از آن هم باشد

های آگاهانه و هم�ه جانب�ه  ريزی دتاً در نبود برنامهنقاط ضعف تبليغات اسالمی ، عم

 :توان آنها را به شرح زير ، خالصه کرد  دقتی است و می و کم توجهی و بی

ها و وابستگی و م�زدوری اغل�ب وابس�تگان ب�ه  نظری مستقل فردگرايی و تنگ: يکم 

 .حکام يا مقاماتی که تأمين مالی آنها را بر عهده دارند
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ش�ويم ک�ه اي�ن تبليغ�ات ،  های اسالمی موجود ، متوجه می يغات رسانهبا نگاهی به تبل

های ان�دک و ي�ا ن�اتوان در  گذاری يا زاييده کوششی فردی تنگ نظرانه ي�ا ب�ا س�رمايه

های جّدی در منابع فکری ، خبری و سياسی است  های خود و با کاستی بيان خواسته

بلي�غ اس�الم و ض�رورت و و بيشتر برخاسته از احساس مس�ؤوليت ف�ردی نس�بت ب�ه ت

لزوم رساندن صدای اس�الم ب�ه جهاني�ان اس�ت ، چن�ين تبليغ�اتی گرفت�ار نق�اط ض�عف 

بس��ياری اس��ت و تنه��ا دي��دگاههای ک��امال مح��دودی را ک��ه غالب��اَ ني��ز از نظ��ر ش��خص 

مسؤول آن نسبت به مسايل عم�ومی و ب�ی ه�يچ برنام�ه و مش�ورت و بي�ان درس�ت و 

و اي�ن خ�ود ب�ه . کند  چشمه گرفته است ، بيان میمناسبی از اين احساس اسالمی سر

های نادرس�ت ناش�ی از جه�ل نس�بت ب�ه عناص�ر  احتمال بسيار زياد منجر به ارزيابی

ه����ای اس����المی را دچ����ار  ش����ود و توده دهن����ده و س����ازنده ه����ر موض����عی می  تش����کيل

ها  کنم ک�ه مس�ئله تبليغ�ات و رس�انه س�ازد و مج�ددا تأکي�د م�ی سردرگمی و تن�اقض می

نظرانه و يا ويژه فرد خاص�ی نيس�ت ، مس�ئله  سئله شخصی يا موضعی و تنگيک م

 .امت و رسالت آنست و هرگز نبايد تا بدين حّد ، آنرا سرسری بگيريم

ای  آنچ��ه گفت��ه ش��د مرب��وط ب��ه تبليغ��ات ف��ردی و ابتکاره��ای شخص��ی تبليغ��ات رس��انه

آورت��ر ها و تبليغ��ات رس��می ، اوض��اع بس��ی درد اس��المی ب��ود ؛ در خص��وص رس��انه

بينيم ک��ه برخ��ی مق��درات اي��ن ام��ت در ابع��اد  نش��اند چ��ه م��ی اس��ت و خ��ون ب��ه دله��ا می

سياسی و اجتماعی ، به دست کسانی سپرده شده که کمترين چيزی که درباره ايشان 

شود گفت آنستکه در حد و اندازه چنين مسؤوليتی نيستند ؛ کس�انی ک�ه ب�ه زن�دگی  می

های ب��ی پاي��ه  دش��من ک��افر دارن��د و انديش��هخف��ت آمي��ز خ��و گرفت��ه و س��ر در آبش��خور 

ای اس��تعمار ، لنگ��ر  کنن��د و ب��ر س��فره م��ادی و تم��دن مرگب��ار م��ادی را نش��خوار می

انداخته و در صدد جلب رضايت چنگالهای خون آشام آن هستند و به اردوگاه غرب 

اند ح��ال آنک��ه دي��ن و ش��ريعت و وج��دان و ش��رف و حت��ی مص��لحت  ي��ا ش��رق وابس��ته

دهد که از آنها دوری جوييم و ب�ر راه راس�ت و راه آن�انی ک�ه  نمان میحقيقی ما فرما

خداون��د ب��ه نعم��ت پروران��ده اس��ت و ن��ه راه کس��انی ک��ه برايش��ان خش��م آورده و ن��ه 

از نظ��ر آنه��ا ارزش مکت��ب و رس��الت اس��الم درس��ت ب��ه . گمراه��ان ، حرک��ت نم��اييم
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ات مل�ت را تنه�ا ب�ه آورن�د ؛ دي�دگاهها و نظ�ر اندازه منافعی است که از آن بدست می

بدينگون���ه . خواهن���د  آن مي���زان ک���ه توانس���ته حس���اب و کت���ابی از آنه���ا بخواه���د ، می

توان به حال و روز تبليغات اسالمی پی برد ، تبليغاتی که خواسته يا ناخواس�ته ،  می

وظيف��ه چن��ين تبليغ��اتی تنه��ا کم��ک ب��ه خ��واب ک��ردن و . ت��ابع من��افع شخص��ی اس��ت 

افس��ردگی در مي��ان ام��ت و منح��رف س��اختن نگاهه��ا از گس��تراندن روحي��ه کس��الت و 

خيزش فزاينده اسالمی و ارايه اس�الم از دي�دگاه ارباب�ان م�الی و ح�امی وی و تحلي�ل 

مسايل از ديدگاه ظاهراَ اسالمی و در واقع در راستای تحق�ق من�افع حامي�ان آنس�ت ؛ 

ه�ای خي��زش  در واق�ع چن�ين تبليغ��اتی پ�س از م�دت کوت��اهی ت�أثير خ�ود را مي��ان ت�وده

ه�ای ام�ت تب�ديل  ش�ود و ن�زد توده دهد زيرا خيلی زود رس�وا می اسالمی از دست می

 .گردد ای دروغپرداز و تکراری و بی ارزش می به رسانه

های اس�تعماری  امت اسالمی به چنين رسانه يا تبليغ�اتی ب�ه عن�وان بخش�ی از برنام�ه

ن م�ا در اي��ران در نگ�رد و اي��ن درس�ت هم�ان چي��زی اس�ت ک�ه م��ردم مس�لما ک�افر می

برخورد با تبليغات منتسب به اسالم در زمان شاه معدوم ، انجام دادند ؛ درآنزم�ان ، 

کردند ، به عکس آن  گفتند يا هرچيزی را که تبليغ می ها هر سخنی که می اين رسانه

ش��د و همک��اری خش��ک و خ��الی ب��ا آن ني��ز در آنزم��ان گن��اهی نابخش��ودنی  تب��ديل می

های  آنک�ه هم�ان م�ردم ، ام�روزه ب�ا تم�ام وج�ود در کن�ار رس�انهرفت حال  بشمار می

 .اسالمی برخاسته از دل خويش وحامل رسالت پاک اسالمی به جهانيان قرار دارند

 .اينک در صدد درمان اين وضعيت نابسامان هستم

های اس�المی  رس�انه. های نظری و عمل�ی تبليغ�ات  بيگانگی مرگبار ميان جنبه: دوم 

کن�د  المی با احساسات امت ما همراه نيس�ت و مش�کالت آن�را درک نمیو تبليغات اس

و با همه اينها بيگانه و غرق در مش�کالت و مس�ايلی اس�ت ک�ه خ�ود آنه�ا را اخت�راع 

هرچ�ه از آن خداس�ت ب�رای خ�دا و : ( کرده است و ت�و گ�ويی در پ�ی تص�ديق س�خن 

] ه دي�ن خ�ودعيسی ب�ه دي�ن خ�ود ، موس�ی ب�) [هرچه از آن قيصر است برای قيصر

های  ها و توطئ�ه ايم ـ ج�ز خيل�ی نادر�ـ ک�ه در براب�ر نقش�ه است وگرن�ه چ�ه وق�ت دي�ده

ايم که نشاط و شور  بزرگ استعماری ، بايستد و آنها را برمال سازد؟ چه هنگام ديده
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در ميان ام�ت بدم�د ت�ا ب�ا ص�البت هرچ�ه تم�امتر در براب�ر کس�انی ک�ه ب�ه حيثي�ت آن 

ايم ک�ه اي�ن  اند ، ايستادگی کند؟ و چه هنگ�ام دي�ده ب کردهاهانت کرده و حق آنرا غص

ها ميزان انطباق زندگی اجتماعی ـ سياسی معاصر ما با قرآن را م�ورد بح�ث  رسانه

زايی  و بررسی قرار دهد؟ اگر چنين ک�رده ب�ود ک�ه ب�ه چن�ين ح�ال و روزگ�ار محن�ت

اعتب�ار و ب�ی  دم ، بیهای مر ها نيز اينگونه نزد توده شديم و خود آن رسانه دچار نمی

 .گشتند آبرو نمی

ه�ا ه�يچ تناس�بی ب�ا مش�کالت  ازجمله نمودهای وادادگی و بيگانگی آنست ک�ه راه حل

های ديگ�ری ک�ه از  نداشته باشند يا تنها بر يک جنبه انگشت گ�ذارده ش�ود و ب�ه جنب�ه

ه توجهی شود و يا به مسايل پ�يش پ�ا افت�اده و ک�م اهمي�ت پرداخت� آن مهمتر است ، بی

 .شود و مسايل مهم و سرنوشتی ، بفراموشی سپرده شود

 .ريزی برای خود اسالم عقب ماندن از برنامه: سوم 

شويم که اسالم به اي�ن  با نگاهی به احکام اسالمی و دقت در هدفهای آن ، متوجه می

توجه فراوان�ی ک�رده ت�ا مي�ان درياف�ت دان�ش و ) ای يعنی جنبه تبليغاتی ـ رسانه(جنبه 

آن و نيز ميان همه اف�راد ام�ت و مس�ايل ب�زرگ آن ، همجوش�ی ايج�اد کن�د و اعطای 

در ت��ار و پ��ود آن ، هم��واره ش��ور و ش��وق و امي��د بدم��د و نگ��ذارد از ه��دفهای واالی 

در اس��الم احک��امی وج��ود دارد ک��ه . خ��ود دس��ت کش��د ي��ا آنه��ا را بفراموش��ی بس��پارد

عي�دفطر و (، نمازهای عي�دين  نماز جمعه: دارای جنبه شديداً تبليغی دارند از جمله 

، حج و امر به معروف و نهی از منکر و نيز دعوت به اس�الم و ج�ز آن ) عيدقربان

: آنه�ا ، عق�ب مان�ده اس�ت  ءنس�بت ب�ه هم�ه] کن�ونی[بينيم که تبليغات اسالمی  ولی می

اند و  هايی اس�ت ک�ه از ب�اال ديکت�ه ش�ده برخی نمازهای جمعه تنها ب�ه ص�ورت خطب�ه

ه بيش���تر کارمن���دان دولت���ی هس���تند ک���ه آنچ���ه را برايش���ان نوش���ته ش���ده امام���ان جمع���

آي��ا !] آقاي��ان ائم��ه جمع��ه[خوانن��د و ح��ق ندارن��د حت��ی ي��ک کلم��ه ب��ر آن بيافزاين��د ؛  می

های ش��ما مانن��د  تواني��د از اه��داف نم��از جمع��ه ح��رف بزني��د؟ و آي��ا نم��از جمع��ه می

نم�از جمع�ه در : ث�ال های باشکوه برگ�زاری در اي�ران اس�ت؟ ب�ه عن�وان م نمازجمعه

کن�د زي�را مس�ؤوالن مت�دين ، آن�را ب�ر عه�ده  ايران بزرگترين نق�ش تبليغ�ی را ايف�ا می
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س�ازند و ب�ا ص�راحت تم�ام هم�ه چي�ز را  دارند و در آن مشکالت امت را مط�رح می

هراس�ند،  دهند و جز از خداوند متع�ال ، از کس�ی نمی مورد بحث و بررسی قرار می

 .يابند نمازجمعه تهران گاهی صدها هزار نفر حضور میبينيم در  لذاست که می

که بيشتر تبديل ب�ه روزه�ايی ب�رای تبري�ک و ش�ادباش ] دينی[و در خصوص اعياد 

قرار ... رسمی و شادی کم رنگی شده و ای بسا تحت الشعاع اعياد رسمی و ملی و 

داری های دي��داری و ش��ني کنيم ک��ه رس��انه و ب��ا کم��ال تأس��ف مش��اهده م��ی. گرفت��ه اس��ت

های  در بسياری از کشورهای اس�المی ط�ی اي�ن روزه�ا برنام�ه) راديو و تلويزيون(

کنن�د  خود را در جهت گسترش پدي�ده ب�ی بن�دوباری و ل�ودگی و مس�خرگی بيش�تر می

ها ،  آيد که گويا اين گون�ه برنام�ه بطوريکه برای شنونده يا بيننده اين تصور پيش می

با آمدن عيد فطر ي�ا (لسفه و داليل شادی و سرور کامالً آزاد شده است بدين ترتيب ف

ش��ود و از ش��ادی عب��ادی و ژرف��ابخش ارتب��اط ب��ا خ��دا ب��ه س��رور  تحري��ف می) قرب��ان

 .نگری و ولنگاری است شود که گويای سطحی آميزی تبديل می مسخره

حّج نيز تبديل به شعار کم رنگ و خشک و جامد و دعاهايی فردی و شعائری مرده 

و در آن علناً شعارهای غيراسالمی  و اينکه نبايد ب�ه سياس�ت آميخت�ه روح شده  و بی

آي�ا ب�رای اي�ن اعم�ال ب�وده ک�ه اس�الم ، م�ردم زم�ين را ب�ه !! ش�ود شود ، س�ر داده می

های  شد برنام�ه گسيل افراد خود به خانه خدا و ضيافت او فراخوانده است؟ مگر نمی

ای عب��ادی ، سياس��ی و  ض��همش��ابهی در کش��ورهای مختل��ف انج��ام ش��ود؟ ح��ّج ، فري

آي�ا در آنج�ا ب�ه هم�ه . اجتماعی اس�ت و اي�ن گن�اه بزرگ�ی اس�ت ک�ه روح آن�را بگي�ريم

مسلمانان و طرح مشکالت سياسی و اقتصادی آنها و ني�ز ب�ه راه حله�ايی ب�رای اي�ن 

هراس�يم؟ ديگ�ر  ايم؟ ي�ا اينک�ه از ص�حبت ک�ردن مل�ل اس�المی می مشکالت ، انديشيده

 .می نيز چنين وضعی دارنداحکام و فرايض اسال

ه��ای  ي��ک س��ری کمک: ع��دم به��ره ب��رداری تبليغ��اتی از خ��دمات اجتم��اعی : چه��ارم 

ش��ود ک��ه جملگ��ی ب��ه ن��ام رئ��يس آن  اجتم��اعی از س��وی کش��ورهای اس��المی اراي��ه می

گي�رد ح�ال آنک�ه بهترآنس�ت  دولت و صرفاً به داليل و با اهداف سياس�ی ص�ورت می

ديم ملل اسالمی گردد بويژه که اين کمکها ، نه مل�ک کمکهای مزبور به نام اسالم تق
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آن��ان ک��ه مل��ک اس��الم و ش��ريعت اس��المی اس��ت و  اگ��ر بت��وان چن��ين ک��رد خ��واهيم 

توانست فض�ای ع�اطفی زيب�ايی مي�ان مس�لمانان ف�راهم آوري�م و آن�انرا ب�ه اسالمش�ان 

 .پای بند سازيم و ديگران را نيز به اين زندگی ، فرابخوانيم

ها و نقاط ضعف ديگری نيز هست که حتماً بايد به آنها اشاره شود  يک سری کاستی

 :از جمله 

زن  ءعرص�ه: کم گرفتن آنها مانند  های تبليغی يا دست ـ بی توجهی به برخی عرصه

مس���لمان ، ک���ودک مس���لمان ، ج���وان مس���لمان ، ک���ارگران و امث���ال آن ک���ه متأس���فانه 

 .پردازند های ما کمتر به آن می رسانه

تبليغ�اتی ک�ه خ�ود گوي�ای  ءهای اص�يل در عرص�ه وی شدن اصحاب انديشهـ نيز منز

 .نکته بس ظريف و مهمی است

 .ها ـ عدم تنوع در روش

ک�ه تجّس�م بخ�ش مف�اهيم ... ت�وجهی مرگب�ار ب�ه هن�ر س�ينما ، تئ�آتر و تلويزي�ون و ـ بی

 .مختلف در برابر ديدگان تماشاگران است

ای ـ تبليغ�ی  ار امکان�ات هنگف�ت رس�انهرا در کن� ها اي�ن نق�اط ض�عف و کاس�تی ءهم�ه

ای هم���ه  دش���من ک���افر و عناص���ر آم���وزش دي���ده و متخص���ص آن و اش���غال رس���انه

س���از اش���غال  های دش���من زمينه ه���ای س���رزمين اس���المی ق���رار دهي���د ؛ رس���انه بخش

از جمله اش�غال فک�ری ، روان�ی ) های امپرياليستی جديد هرچند با روش(استعماری 

 .و حتی نظامی است

 ايم؟ کنيم؟ و آيا کاری برای رفع آنها کرده ن نقاط ضعف را درک میآيا اي

کنم که اس�الم همچن�ان در وج�ود اي�ن ام�ت ، جوش�ان اس�ت و در تم�امی  من تأکيد می

های ب��زرگ خ��ود را  جوام��ع بش��ری ، گس��ترش خواه��د ياف��ت حت��ی اگ��ر مس��ؤوليت

در خ��ود انج��ام نشناس��يم و در ح��د و ان��دازه آنه��ا نباش��يم ول��ی اگ��ر اص��الحات الزم را 

های حرکت اسالم را با ش�تاب بيش�تری ب�ه جل�و ب�رانيم و  داديم خواهيم توانست چرخ

خدمات بيشتری به اين روند اراي�ه ده�يم و روز موع�ودی را ک�ه اي�ن جه�ان از هم�ه 
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ها و اخالقشان ، پ�اک و پ�اکيزه خواه�د ش�د ،  ها و اذناب و مزدوران و رژيم طاغوت

 .الهی بر سرتاسر کره خاکی را نزديکتر کنيم يعنی روز پياده کردن شريعت

 :کنيم  ای شايسته ، پيشنهادهای زير را مطرح می برای رسيدن به تبليغات رسانه

 

 :پيشنهاد اول 
 :با اين وظايف " ای اسالمی مجمع رسانه"ای به نام  تشکيل مجمعی تبليغی رسانه

قي�دتی و تش�کيالتی های گون�اگون ع الف ـ رساندن مفاهيم اص�يل اس�المی در عرص�ه

 .ها ترين بخش امت و به بهترين شيوه به گسترده

اجتماعی ک�ه اس�الم ب�رای بن�ای ام�ت همبس�ته اس�المی و  ءب ـ کمک عملی به تجربه

 .کند دارای شخصيتی با نمودهای برجسته ، آنرا رهبری می

ج ـ بي�ان ح�ق در براب�ر هم�ه ط�اغوت و اذن�اب آنه�ا و مط�رح س�اختن ک�امالً ص�ريح 

 .ها و حقايق با امت يتواقع

ه�ای اس�المی در  د ـ ابالغ اسالم ب�ه جهاني�ان از طري�ق اش�راف کام�ل ب�ر ک�ل فعاليت

های اص�يل  های گروه�ی مختل�ف از نظ�ر انديش�ه های مختلف و ت�أمين رس�انه عرصه

 .اسالمی در ابعاد و سطوح مختلف

اس�تقالل مشروط بر اينکه اي�ن مجم�ع ، از علم�ای اس�المی ش�ناخته ش�ده و ش�هره در 

هايی داش�ته  رأی  و غيرت اسالمی تشکيل گردد و در همه کشورهای اسالمی ش�عبه

مواض�ع آن و ب�ه  ءهای اين مجمع و م�نعکس کنن�ده ها بيانگر ويژگی باشد و اين شعبه

 .های آن باشند وظايف و مأموريت ءانجام رساننده

 :پيشنهاد دوم 
های تبليغ�ی و  مبادا قربانی فريبهای اسالمی تا  ارتباط دائمی ميان علما و شخصيت

 .های دشمن گردند رسانه ءهای گمراه کننده حرکت

 :پيشنهاد سوم 
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ک�ه مأموري�ت آن توزي�ع " هيئ�ت خ�دمات اجتم�اعی اس�المی" ای به ن�ام  تشکيل کميته

ه�ا ب�ه ن�ام اس�الم بج�ای اراي�ه و تق�ديم آنه�ا ب�ه ن�ام اي�ن ي�ا آن رئ�يس و  خدمات و کمک

 .پادشاه ، باشد

 

 

 

 :شنهاد چهارم پي
ای اف�راد  تالش و برنامه ريزی در جهت اعتالی س�طح سياس�ی و فرهنگ�ی و رس�انه

ت اسالمی از طريق ابزارهای دسترس و از جمل�ه برگ�زاری ميزگرده�ای آزاد و ام

های مجالس شورا و  نيز از جمله مهمترين اين ابزارها پخش مستقيم و زنده نسشست

 .های آنها ها و بحث ردم در جريان فعاليتپارلمانها به منظور قرار گرفتن م

 :م پنجپيشنهاد 
ه��ای موج��ود در کش��ورهای اس��المی ب��رای اق��داماتی پيگي��ر و  فراخوان��دن هم��ه دولت

اس�راف و ت�ن آس�ايی و : های ط�اغوتی از جمل�ه  مستمر در جهت من�ع و ح�ذف پدي�ده

از انتشار و های اخالقی و پيشگيری  امثال آن و نيز نمودهای تمدن ماّدی و انحراف

پخ��ش مج��الت و نش��ريات ض��د اخالق��ی و من��افی عف��ت و ني��ز مطبوع��ات ب��ا گ��رايش 

 .های منحط الئيک انديشه

 :م ششپيشنهاد 
ای ـ تبليغ�ی اس�المی ب�ه تأکي�د ب�ر  فراخ�وان تم�امی دس�ت ان�درکاران و فّع�االن رس�انه

ی ب�ا مسايل مستضعفان در جهان و برافراشتن پرچم دفاع از آنها در راستای همسوي

 .ديدگاههای اسالم

 :م هفتپيشنهاد 
ه�ا و  آندسته از ملل اسالمی ک�ه درگي�ر اختالف ءابتکار ايستگاههای راديوهايی ويژه

 .های منافی تعاليم اسالم هستند درگيری
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 یشمندان اسالمياند یحركت كنون یخود انتقاد

  دارن�د ؛ یفراوان� یته�اگر تفاويك�ديب�ا   ، دي�د و وس�عت یش منطق�يافراد به لحاظ گرا

دتر ه��م باش��د ـ چن��دان يتن��د و ش��د ن��دـ ه��ر چ یشخص�� ینس��بت ب��ه انتقاده��ا یبرخ��

ك كلم�ه انتق�اد ـ هرچن�د ي� یگ�ر نس�بت ب�ه حت�يد یبرخ� یدهند ول� ینشان نم یتيحساس

ها و  نكه بهر حال نقد جنبشيشوند گو ا یهم باشد ـ بشّدت ناراحت م یسازنده و منطق

ا ي��بپ��ا كن��د  یآنك��ه ج��ار و جنج��ال یاس��ت و معم��والً ب یع��يطب یام��ر ، یان��ات فك��ريجر

و باع��ث خش��م   د ،ي��ش��ه آرام را ّس��د نمايح��ه دار س��ازد و راه ب��ر انديرا جر یاحساس��ات

نج�ا در يآنچ�ه در ا  خوان�د ؛ ید نظر ف�را ميافراد را به تأمل و تجد  ش از حد گردد ،يب

ح��اكم ب��ر جه��ان  یاس��الم ش��هيرون��د اند یك ح��س خ��ود انتق��ادي��تحر  م ،يانج��ام آن�� یپ��

 یك سخنراني یك مقاله ، بررسي  ك كتاب ،يات يمعاصر ما با توجه به محتو یاسالم

 یزگ�رد فك�ريا مي�ك كنفرانس يگردآمده در  یها یاز مجموعه سخنران یكيا يمستقل 

 . است ... و 

م ب�ه يان چنان است كه از اش�اره مس�تقين ميمنتخب ما در ا ءوهيم كه شيشو یادآور مي

م و يورز یم� یخ�وددار  ه ،يا آن نش�ري�ن ي�در ا یشمندان اس�المياند یها ن و ناميعناو

 یدي�مارگون�ه آنه�ا ترديت بي�در ماه یكه كس� يیها  یها و كاست يینارسا یتنها به برخ

م و كار كشف مصداقها را ـ اگر وج�ود داش�ت ـ ب�ه خوانن�ده ارجمن�د يپرداز یندارد م

ش�ود ك�ه ب�ر كن�ار  یشمند فرصت داده ميبه خود اند  م و به عبارت روشنتر ،ينه یوام

 یـ و از آنج��ا ك��ه قاع��دتاً خالص��انه در راه اع��تال یو درون�� شخص��ی یه��ا زهياز انگ
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ش�ود  یك�ه مط�رح م يیها یشود و كاست یا آنچه گفته ميند كه آيبب  كوشد ـ یكلمه حق م

 دارد ؟ یا همطرح شده ، بهر یرگين تيا از اير و آيا خيكند  یصدق م یدر مورد و

انگش��ت  ین��يق��ت عيمارگون��ه ، ب��ر دو حقيب یها ن نمون��هي��از ا یش از ط��رح برخ��يپ��

 : م ينه یم

ش�ان ت�وان يك�ه خداون�د متع�ال ـ ج�ل ش�أنه ـ ب�ه ا یشمندان آگاهياند یوجود برخ: كم ي

ن يده و هم�يهمراه با اخالص به او را عط�ا بخش� یا بر كنار از هر شائبه یر فكريس

 یت اله�ير هدايها بدور ساخته و در مس ان را از درافتادن به لغزششمندين انديامر ا

 . قرار داده است 

و  يیو از آنج��ا همس��و یاس��الم یرات هم��ه جانب��ه در جن��بش فك��ريي��انتظ��ار تغ: دوم 

ت�ار و پ�ود جه�ان  یب�ر تم�ام یكه چون رحمت اله یريرات فراگييآن با تغ یهماهنگ

ن و يش خوش��بيش از پ��يك��ه م��ا ام��روزه ب��ج��ه آنيش��ود ؛ نت یده مي��اس��الم ب��زرگ م��ا دم

و ت�ابش آن ب�ر  یش�ه درخش�ان اس�الميك طلوع فج�ر انديبزرگ و نزد یدهايحامل ام

 .م يو توان پروردگار متعال ـ هست یاريـ به  یتيسرتاسر گ

ن ي�ش ص�فحات ايم متناسب ب�ا گنج�ايليق ، ماين حقاينك پس از انگشت گذاردن بر ايا

ش�ه و يبس�ا اند یك�ه ا یا مارگون�هيب یط ضعف و حالتهانقا یبه برخ یمقاله ، اشارات

 . م يداشته باش  شوند ، یشمندان بدان گرفتار ميم اندييا بهتر است بگوي

ن اف�راد غالب�اً ي�ر اي�دس�ت و پ�ا گ یوابس�تگ  ها ، ن نقط�ه ض�عفي�ن اين و نخستيمهمتر

کش��نده گ��اه  ین وابس��تگي��ت از حاكم��ان س��تمگر اس��ت ؛ اي��و تبع یبص��ورت وابس��تگ

 یا روان�ي� یاز اقتص�ادي�ا ني�است كه ض�عف نف�س  یز حاكميان آميط طغيده شراييزا

 یام�دهايپ یدارا ین وابس�تگي�ا. ده�د  یسوق م ین وابستگيآنانرا به چن  شمندان ،ياند

توان��د از عنص��ر مجامل��ه و ب��ا اص��طالح تع��ارف و ع��دم  یاس��ت ك��ه م یفراوان�� یمنف��

پرش�دن  یگ�ردد و ـ در پ� ی، آغ�از من را ب�ه خش�م آورد يپرداختن به آنچ�ه ك�ه س�الط

ات ي�دگان ـ ب�ه عمليها از حرام و برآمده شدن رگها از خون مستض�عفان و س�تمد شكم

از  یاريبس�� ن فاص��له ،ي��رد و در اي��گ یان مي��پا یعم��د یه��ا یپرداز  ف و دروغي��تحر
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ش شده در جه�ان اس�الم و ب�ه ن�ام اس�الم و باص�طالح پخها و مطالب  ها و گفته نوشته

 .داد  یتوان جا یرا م!!  یبخش یو آگاه یتيترب

ن ياطيرا ب�ه ش�) خردمندان�ه  یزن�دگ یعن�ي( ین گ�وهر زن�دگيكه گرانبهاتر یا كسانيآ

ش يده كه به ستايرس يین نكته توجه دارند كه كارشان به جاياند ، به ا كوچك فروخته

ت و حكوم� یس�تگين�د و شايگو یفهمن�د چ�ه م یپردازند كه نم یم ید از جاهالنيو تمج

ار يش���ود ؟ چ���ه بس��� یگان���ه خالص���ه ميارباب���ان ب یب���را یقدرتش���ان تنه���ا در م���زدور

درش�ت  یكردند آنچه را كه به خط� یها سع ن کوتولهيكه ا يیها ها و نشست كنفرانس

ش�وند و  یمرت�ب گرفت�ار لكن�ت م یشان نوشته بودن�د بخوانن�د ول�يار واضح برايو بس

از اس�ناد مه�م  یك�ين سخنان  به عنوان يزدند حال آنكه در همان كنفرانس ، ا یتپق م

 !!د يگرد یم یتلق  معاصر ، یشه اسالمياند

ز ي�ن یافتي�در یاس�ت و به�ا یمراتب� یدارا یم ك�ه م�زدوريادآور ش�ويم يفراموش نكن

ب��دون ش��ك در   ه��ا ،يا و مافي��ن ب��ا تم��ام دني��از ا یا نك��ه معامل��ه ذرهيمتف��اوت اس��ت گ��و ا

 یز داراي���ن یم���زدور یام��دهايج و پي؛ نت���ا ان آور اس���تي��ش��مار مع���امالت ك���امالً ز

ه است ك�ه حاكم�ان را ب� یان مطالبياز ب یاست؛ گاه تنها به صورت خوددار یمراتب

ه ظل�م و ي�ك اّمت عليوابسته بدور از تحر یآورد و بسنده كردن به روشنگر یخشم م

رس�د  ین طاغوت ه�ا مياز ا یه اعماليد و توجييبه تأ ین مزدوريا یگاه یول. جور 

م يا دهي�مگ�ر ب�ه چش�م خ�ود ند  نمانده است ؛ یباق یديز بودن آنها ترديت آميه در جناك

ام��ت  یان رهب��رياز م��دع یش از برخ��يب��ه س��تا] ش��مندانين ب��ه ص��طالح اندي��ا[ك��ه 

نن�د ك�ه يب یش ش�اهد ظل�م و فس�اد او هس�تند و ميپردازند حال آنك�ه خ�ود بچش�م خ�و یم

نق�ش ك�رده اس�ت ؟ و مگ�ر  یف�ايم ال ب�ه جه�ان اس�الييعب�ور اس�را یبرا یهمچون پل

را فرام�وش  یو امث�ال و] وق�ت س�ودان  یس جمه�وريرئ�" [ یري�نم" چون  یكسان

 م ؟يا كرده

دردن�اك از كف�ر ،  یا تك�رار و دنبال�ه ، یم�ار گون�ه در بع�د فك�ريب یها گر نمونهياز د

و  یعمل� یحله�ا  ن�ه در عرص�ه موض�وع و ن�ه در بع�د راه یت�يچ ابتك�ار و خالقيه یب

نك�ه ب�ه رغ�م گذش�ت رب�ع يتر اس�ت ا آنچه دردآورت�ر و ناراح�ت كنن�ده. تنباط است اس
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س�ت ك�ه گ�ام ين یكس� یبزرگ� یش�ه فك�رين اندياز مبرم ب�ه چن�يتجربه و ن نيا قرن بر

محم���د ... ت اي���د آيمرح���وم ش���ه یش���مند ب���زرگ اس���المياند یبرداش���ته ش���ده از س���و

 . د يل نمايل و تكمرا دنبا یشه اقتصادياند  در گستره) قدس سره(باقرصدر 

ن ي��م و ايد در آن ب��ه گش��ت و گ��ذار بپ��ردازي��با؛ در براب��ر ماس��ت  یفك��ر یها عرص��ه

  ا را ب�ه ه�ر ش�كل ك�ه باش�ند ،نه�م و از آنج�ا ، آيص ده�يمار گونه را تشخيب ینمودها

ان ه��م هس��ت ، ع��دم ي��ع یل��يك��ه ب��ه نظ��ر خ یگ��رينقط��ه ض��عف د. م يس��از یمحك��وم م

ب�ه آنه�ا  یحياست و اشاره گاه تلو یاز مشكالت واقع ها و دور شدن تيتوجه به واقع

كه  یآنچه در عدم تعرض به موارد یكيل ين دالياست ؛ از جمله ا یل متعدديبه دال

م�ردم و  یه�ا ب�ا توده یعدم همدرد یگرين را بدنبال دارد ، گفته شد و ديخشم سالط

م�زدوران  یك�ه از س�و يیوگرنه چه تعداد كتابه�ا. رفتن و جز آن  یبخواب خرگوش

 یا و نوش�ته یا كتابيآ یشوند ول یم منتشرگر نقاط جهان يغرب در منطقه ما و در د

هم��ه  یاده ك��ردن اس��الم در چ��ارچوب وح��دت اس��المي��مناس��ب پ یها ن��هيدرب��اره زم

ا مطالع���ات و ي���ب���دور از مرزه���ا و من���افع تن���گ نظران���ه ، وج���ود دارد ؟ آ یا جانب���ه

ان بع�ث يسم ، جريوناليناس: چون  یزيدر خصوص اصول كفرآم یكاف یها پژوهش

ما را فراگرفته  یكه جهان اسالم... و  یدار هيسرما یها شهيم  و انديماركس،  یعفلق

است ك�ه ام�ت  یز ، مشكالتيكفرآم یها شهين اندي، صورت گرفته است ؟ حال آنكه ا

 .دارد  یميقيمست یريشه جوانانش ، با آنها درگيو اند یاسالم

م؛ يرا شاهد هست یاسالم یدر مطالعات دانشگاه یبزرگ یخال یانكه جيگر اينكته د

ا ي�مفرط باش�د كدامن�د و آ ین تشنگيراب كننده ايد سيكه با یدرس یآن منابع و كتابها

د ه�م وج�ود دارد ـ ي�ترد یان ب�ه اس�الم ـ ك�ه ب�يم ب�ه ش�ور و ش�وق دانش�گاهيا توانس�ته

 م؟ يا ردهچه ك ین استقبال و تشنگيم ؟ ما در مقابل اييپاسخ گو

ه كاره�ا و ي�م به ضعف ارايتوان یم ميان نقاط ضعف ادامه دهيم به بيباش  اگر خواسته

ب�ر  یمبتن� یع�اطف یه�ا  زشيده گ�رفتن مس�ئله انگيو تجّدد در آنها و ناد ینبود نوساز

م ـ يا سپرده یاست و آنرا بباد فراموش یقرآن یا ل ـ كه خود جنبهياص یها شهيه انديپا

 .ن گونه نقاط ضعف ياز ا یاريبسم و ياشاره كن
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ها و  ن نق�اط ض�عفي�م ك�ه ايكن یم تك�رار م�ين گفت�ي�ش از اينك دوباره آنچ�ه را ك�ه پ�يا

 یم�ا ج�ا یبه�ر ح�ال در وج�ود فك�ر یت نداش�ته باش�د ول�ي�ممكن اس�ت عموم ها ، آفت

، از  یاست كه هر كس و ه�ر گروه� یق و علميدق یازمند خود انتقاديگرفته اند و ن

خود عمل كند و دست كم با  یخيو تار یفه الهيب به وظين ترتيآورد و بدخود بعمل 

دن ب��ه اه��داف يرس�� یخ��ود در نظ��ر دارد ، و درپ�� یك��ه ام��ت ب��را يیچش��م ان��دازها

خداون�د متع�ال  یاري�ب�ه  ین در سرتاس�ر ك�ره خ�اكي�ر ش�دن دي�از جمله فراگ یبزرگ

 . است ، همسو گردد 

 )د(

 انديشه اسالمی

 تا تعّمقی غيرطبيعی گارانهان از سطحی نگری سهل

" انگارانه  س�هلسطحی نگ�ری " سخن ، بايد دو اصطالح   برای اجتناب از پيچيدگی

 .دهيم  را تا حد ممکن ، توضيح می" تعميقی غيرطبيعی " و 

اصطالح نخست به معنای چسبيدن به ظاهر مسايل و طرح عوامانه آنه�ا و متناس�ب 

گونه پرسشی پيرامون آنها که پاسخ به آنه�ا با درک افراد عادی و چشم پوشی از هر

های اجتماعی  مستلزم ژرف انديشی در عمق درون آدمی يا کلنجار رفتن با پيچيدگی

و اصطالح دوم ، تقريباً بر عکس آن و ب�ه معن�ای تأم�ل دقي�ق در ه�ر ري�ز و . است 

ها و چش�م ان�دازهايی ک�ه ای  درشتی و کوشش در فلس�فه س�ازی آن و اراي�ه برداش�ت

 . است  اند هم خطور نکرده سا به ذهن کسانی که آنها را مطرح کرده يا بيان داشتهب

مسئله و کوچ�ک ش�مردن  ناگر گرايش نخست ، حاوی سادگی نگاه و دست کم گرفت

گيری دوم ني�ز  های حقيقی آنست ، س�مت ايده مطرح و جداسازی آن از اصول و پايه

ای از درک و فهم  ناپذير و تصّور آشفتهخود دربردارنده اغراقی گاه توجيه  ءبه نوبه

دانن��د ک��ه مجموع��ه اف��راد آن��را فالس��فه و خردمن��دان  ای می عرف��ی متعلّ��ق ب��ه جامع��ه

دهند و بر الفاظ نيز ، معانی و مف�اهيمی خ�ارج از ت�وان آنه�ا ب�ار  برجسته تشکيل می

 .کنند  می
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ی اس�المی و ها های پژوهش�ی  و بح�ث در ان�واع گون�اگون انديش�ه با نگاهی ب�ه ش�يوه

ها در بيشتر م�وارد ، مي�ان  توان نتيجه گرفت که اين شيوه های فکری آن ، می مکتب

س�ازد و  دو شيوه پ�يش گفت�ه مرّددن�د ؛ چي�زی ک�ه آن�را ت�ا ح�دودی از حقيق�ت دور می

ه�ای فراگي�ر و مردم�ی  توان سمت و سو ده�ی درس�ت ب�ه اف�راد ام�ت و ايج�اد آگاهی

اي�ن ام�ت و تحق�ق آم�ال و آرزوه�ای آن�را از آن  مطلوب به مثابه پيش درآمد خي�زش

ها و علما باشد و ي�ا  شود تنها منحصر به اصطالح  فيلسوف کند و باعث می سلب می

س��ازد ک��ه ه��يچ اه��ل فرهن��گ و دس��ت ان��درکار عل��وم  آنچن��ان س��طحی و مبت��ذلش می

 . گذارد  انسانی ، وقعی به آن نمی

رخ��ورد دي��دگاههای اس��المی ب��ا های اس��المی و ش��يوه ب چنانچ��ه ب��ه طبيع��ت انديش��ه

مشکالت انسانی نگاهی افکنيم خواهيم ديد که اين شيوه ، از ي�ک س�و انعط�اف پ�ذير 

و همس��و ب��ا درک فط��ری و عرف��ی انسانهاس��ت چنانک��ه ق��رآن ک��ريم از س��وی تم��امی 

ش��ود و گروه��ای مختل��ف ب��ا س��طح فک��ر متف��اوت ، ب��ا آن ارتب��اط  م��ردم ، خوان��ده می

ان مع�انی واال و عميق�ی دارد ک�ه بزرگت�رين چن�س�وی ديگ�ر کنند ولی از  برقرار می

مانن�د ؛ ای بس�ا در پ�ی بي�ان مع�انی س�ترگی در  عقلها ني�ز در درک آن ، درمان�ده می

عالم غيب و رساندن آنها به سطح درک و فهم مردم بوده که چون درک و فه�م آن�ان 

ظ نزديک س�ازی قاصر بود ، به تشبيه روی آورد ولی از آنجا که عمل تشبيه به لحا

اي�ده ارج�اع . ش�بّهٌ ب�ه ، منف�ی ب�ود ممعنی ، مثبت ول�ی از نظ�ر تط�ابق مي�ان مش�به و 

متشابه به محکماتی که هيچگونه داللت گمانی در آنها راه ندارد را مطرح ساخت تا 

. عمل تشبيه نيز نقش ياری رساندن خود را بدون ايجاد هرگونه انحرافی ب�ازی کن�د 

محک�م و (ه�ا در خص�وص وج�ود اي�ده  يک�ی از مهمت�رين تحليلشايد بتوان گف�ت اي�ن 

 . رود  در قرآن کريم بشمار می) متشابه

چن��ين اس��ت ک��ه گفتم��ان اس��المی و ش��يوه فک��ری اس��المی از ويژگ��ی تع��ادل و ت��وازن 

ب��ه اي��ن ] معاص��ر[ مي��ان روش��نی و عم��ق برخ��وردار اس��ت ول��ی آي��ا انديش��ه اس��المی 

 حقيقت پی برده است ؟ 
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ی باي�د متوج�ه باش�د ک�ه دي�دگاه اس�المی ، دي�دگاه ج�امعی اس�ت ک�ه هم�ه انديشه اسالم

اج��زای جه��ان هس��تی را در رون��دی هماهن��گ و در راس��تای تحق��ق ي��ک ه��دف ، ب��ه 

دهد و تمامی عناصر تش�ريع اس�المی را در وح�دتی پرش�کوه و ب�ه  يکديگر پيوند می

ت��وان  ين نمیپيون��دد و بن��ابرا منظ��ور تحق��ق ه��دايت تش��ريعی انس��ان ، ب��ه يک��ديگر می

ب�ا مشکالت بشريت را به سادگی برخورد با مسايل دانش آموزی  يا باديه نش�ينان و 

م�ورد بح�ث و بررس�ی ق�رار داد و همگ�ی اين�ان را  ،سطحی نگ�ری ک�ارگران س�اده 

دارای ت��وان و شايس��تگی برخ��ورد مس��تقيم ب��ا مت��ون اس��المی ، ب��رای ني��ل ب��ه واقعي��ت 

ی ، زن���دگی ، ت���اريخ ، بش���ريت و احک���ام دي���دگاههای اس���الم نس���بت ب���ه جه���ان هس���ت

 . تشريعی آن ، قلمداد کرد 

، " معاد جسمانی"، " جبر و اختيار : " توانيم ازمشکالت بزرگی چون  آری ما نمی

و هزاران مشکل از اي�ن قبي�ل "  نظام سياسی " و " صفات االهی "، " عدل الهی " 

رست هم دارند ، ب�ه س�ادگی را که مطرح هستند و نياز به راه حل و اتخاذ مواضع د

ای  و خونسردانه گذرکنيم و به شکل سطحی و گ�ويی در براب�ر مس�ئله رياض�ی س�اده

حل برای  هستيم ، با آنها برخورد کنيم و سپس کسانی را که عمری صرف ايجاد راه

ان�د ، م�ورد تمس�خر ق�رار  ای کرده اين مشکالت و مس�ايل و ايج�اد دي�دگاههای پيچي�ده

 . دهيم 

ری در واقع به مفهوم گسس�تن از حق�ايق ب�زرگ و بمعن�ای دس�ت ک�م گ�رفتن چنين کا

غير طبيعی انديشه اصيل اسالمی و در حقيقت نفی کننده اصل تأم�ل و ت�دبّری اس�ت 

 . است  که اسالم همواره ما را به آنها فراخوانده

گيری متض���ادی در راس���تای در نظ���ر گ���رفتن  ول���ی از ط���رف مقاب���ل ، ش���اهد س���مت

فی پيچيده ب�رای ي�ک س�ری مف�اهيم روش�ن اس�المی هس�تيم ک�ه فرهن�گ های فلس قالب

دهن��د و  ها جل��وه می اس��المی را فرهن��گ فيلس��وفان و جامع��ه اس��المی را جامع��ه نابغ��ه

برند  سپارند و از ياد می ها را بفراموشی می ری انديشهفط یواقعيت موجود و روشن

ب��رای جه��ت دادن ب��ه ه��ای م��ردم  ه��ای توده ک��ه اس��الم درپ��ی رس��وخ ي��افتن در آگاهی

 . زندگی و سوق ايشان به سمت کمال است 
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آوريم ؛ ب���ا ان���دک ت���أملی در ان���واع  ب���ر آن نيس���تيم ک���ه در اي���ن ب���اره ، مثاله���ايی م���ی

تفسيرهای علمی افراطی از حقايق قرآنی که قرآن را تب�ديل ب�ه کت�اب آم�وزش عل�وم 

ط��ی ک��ه ق��رآن را س��ازد و ني��ز ب��ا تأم��ل در ان��واع تفس��يرهای عرف��انی افرا طبيع��ی می

س�ازد و ني�ز ب�ا دق�ت بيش�تر در تفس�يرهای افراط�ی  تبديل به کت�ابی وي�ژه عارف�ان می

ده�د ک�ه  فلسفی که قرآن را بمثابه کتابی سرشار از راز و رمزه�ای فلس�فی جل�وه می

ت��وان ب��ه فه��م آن دس��ت ياف��ت ، اي��ن مس��ئله ک��امالً روش��ن  تنه��ا پ��س از عم��ری ، می

 . گردد  می

ژه  تحق�ق ن�وعی ت�وازن مي�ان دو وا كه در اين بحث در پی آن�يم ،بطور خالصه آنچه 

و ع��دم غ��رق ش��دن در ظ��واهر ام��ر و بفراموش��ی س��پردن " خ��ردورزی "و " بي��ان "

معنای عميق آنها و نيز عدم تكيه بر معانی تحميلی ما و بفراموشی سپردن اي�ن نكت�ه 

 . است خارج از تحمل و فراتر از ظرفيت ظاهر آنه  ، ای كه چنين معانی

گ�ردد  اين سخن ما نيز تنها بر تفسير آيات قرآن كريم يا شرح احاديث ، منحصر نمی

ش�ود زي�را در  می، مط�رح  های ل فكری ب�ا مش�كالت و پرس�شمو شامل هرگونه تعا

همه آنها ، معيار يكی و در تمامی ان�واع برخورده�ای فك�ری ـ اس�المی ، ش�يوه ك�ار 

 . هم يكی است 

انگش�ت بگ�ذاريم خ�واهيم دي�د ك�ه   ال بر نظام سياسی اس�المی ،حال اگر به عنوان مث

ش��ورا و ع��دالت و مض��مون سياس��ی ب��ه آنه��ا : بس��نده ك��ردن ب��ه مف��اهيم ع��امی چ��ون 

بخشيدن ، بدون ش�ك ، و ب�ه دنب�ال ش�ناخت مش�كالت حك�ومتی و نق�ش اساس�ی آن در 

اس�المی زندگی ، كاری كامالً سطحی است حال آنكه اگر انتظار داش�ته باش�يم مت�ون 

ها و جزئي��ات دقي��ق  ، تص��ور مس��تقيمی از مواض��ع اس��الم نس��بت ب��ه تم��امی پيچي��دگی

يل آنها را توضيح دهند ، مطمئناً چيزه�ايی صنظام سياسی كنونی به ما بدهند و به تف

ايم كه خود متضمن آن نبوده و نيستند و در واقع به خبرگی ولی  از آن متون خواسته

گ��رفتن از ش��ورا و رايزن��ی در تحق��ق من��افع جامع��ه ام��ر و دي��دگاههای وی ب��ا ي��اری 

 . منافع جامعه اسالمی موکول شده است اسالمی 
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ه��ای  حقيق��ت آنس��ت ك��ه دو خ��ط پ��يش گفت��ه ، آش��كارا در عرص��ه مباح��ث و پژوهش

تجلی يافت�ه و مطمئن�اً   و امثال آن ،" صفات الهی "عقيدتی و بويژه در مسايلی چون 

ه هر دو به تصوير شفاف اسالم كه امت اس�المی باي�د انجامد ك به افراط يا تفريط می

 . سازد  نسبت به آن آگاهی داشته باشد ، آسيب جدی وارد می

 

 

 

 

 

 

 )ه(

 ای های رسانه خطوط اصلی سياست

 در وحدت بخشی به کار تبليغی درجهان اسالم

ما برآنيم ک�ه ام�ت اس�المی ن�ه تنه�ا بمثاب�ه بخ�ش بزرگ�ی از بش�ريت بلک�ه ب�ه اعتب�ار 

معتق��د اس��ت تنه��ا رس��الت نج��ات بخ��ش بش��ريت و الت انس��انی ک��ه ب��ر دوش دارد رس��

رود و آفريدگار جهانيان آنرا همچ�ون يگان�ه آيين�ی ب�رای رهنم�ونی انس�ان  بشمار می

ای برخ�وردار  به تکامل فردی و اجتماعی در نظ�ر گرفت�ه ، از نق�ش تم�دنی برجس�ته

از جمل�ه وظ�ايف اص�لی ه�ر  همچنين ايم�ان داري�م ک�ه دع�وت و تبلي�غ اس�الم ،. است

های اس�الم اس�ت و اي�ن دع�وت هيچگون�ه مح�دوديت و م�رز  بند به آموزه مسلمان پای

خ�اکی در ط�ول هم�ه زمانه�ا ت�ا روز  ءزمانی و مک�انی ن�دارد و ش�امل سرتاس�ر ک�ره

 .فرمايد شود که خداوند زمان آنرا مقرر می رستاخيزی می

ه�ای  در جه�ت بازگردان�دن ويژگی و معتقديم که از جمله وظيفه اص�لی م�ا ، کوش�ش

ول��تکن م��نکم ام��ة «: س��ت " ام��ت دع��وتگر ب��ه خ��دا" گمش��ده ام��ت ب��ه آن و از جمل��ه 

و باي�د ک�ه از مي�ان ش�ما گروه�ی ) ( ۱۰۴س�وره آل عم�ران ـ( »...يدعون ال�ی الخي�ر

؛ همچنانک�ه طبيع�ی اس�ت ک�ه تغيي�رات ...) خوانند باشند که مردم را به نيکی فرا می
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، ت��أثير بس��زايی در ش��يوه دع��وت و تبلي��غ اس��الم و حت��ی ب��ر تغيي��ر  زم��انی و مک��انی

های جدي�دی از  مضمون آن متناسب با نوع هج�وم و يورش�ی دارد ک�ه ام�ت ب�ه ش�يوه

 .گردد سوی دشمنانش با آن مواجه می

ای ناخواس�ته  های حساب نشده تبليغ ، ای بسا به گون�ه اضافه بر آنچه گفته شد ، شيوه

دهای معکوسی ب�وده و بيش�تر ک�ار اف�راد ي�ا گروهه�ای نف�وذی در دارای نتايج و پيام

هم�ه اينه�ا مس�تلزم . عرصه تبليغات اسالمی و برای تحقق ه�دفهای ش�وم خ�ود باش�د 

ها و  ای اس��المی ب��ا اه��داف ، مض��مون ، ش��يوه ت��دوين اس��تراتژی تبليغ��ی ـ رس��انه

 .ابزارهای معينی است

 

 

 هدفهای تبليغ اسالم: يک 
ه��ای  ت��وان بخش ای م��ورد خط��اب از س��وی تبليغ��ات اس��المی ، میه در بي��ان گس��تره

 :زير را مطرح ساخت  ءگسترش يابنده

 .اسالمی شامل همه مذاهب اسالمی ءگستره: الف 

 .گستره دينی شامل تمامی اديان آسمانی: ب 

 .انسانی شامل تمامی بشريت ءگستره: ج 

زرگت��ر ب��ا گفتم��ان و در اينص��ورت طبيع��ی اس��ت ک��ه گفتم��ان خط��ابی ب��رای گس��تره ب

 .های محدودتر ، متفاوت باشد خطابی برای گستره

، ه�دف تبليغ�ات و فراخ�وان اس�المی از جمل�ه مش�تمل  در بعد گستره اس�المی: الف 

 :بر امور زير است 

هايی  ـ�� عرض��ه و اراي��ه اس��الم بمثاب��ه مجموع��ه عقاي��د و مف��اهيم و احک��ام و برنام��ه۱

ين حرک��ت تک��املی و در نتيج��ه تعمي��ق حي��اتی ب��رای ح��ل مش��کالت اجتم��اعی و تض��م

 .ايمان در دلها

 .ـ کوشش در گسترش اخالق اصيل اسالمی و بدور افکندن مفاسد اخالقی۲



 ٤٥ 

دت ح�های قرآن�ی ام�ت اس�المی و پيش�اپيش آنه�ا مس�ئله و ـ کوشش در تحقق ويژگی۳

 .اسالمی و هم پيوندی و تعادل

ه�ای اس�المی ک�ه ه�م  آموزه ـ تالش در تربيت نسل اسالمی مؤمن و قدرتمند برپايه۴

 .با تاريخ خود آشنا باشد و هم وظايف تاريخی خود را درک کند

ـ کوش��ش ج��ّدی در ايج��اد زمين��ه مناس��بی ب��رای پي��اده ک��ردن اس��الم در زن��دگی  ۵

 .روزمره و سامان بخشی به دادوستد تمدنی در حدود همسو با شريعت

و اجتماعی که با آن روبرو ـ آگاهی بخشيدن به مسلمانان نسبت به مواضع سياسی ۶

س��ازی دي��دگاهها و گامه��ای عمل��ی  ش��وند و رهنم��ونی ايش��ان در راس��تای نزديک می

 .آنان

 .های مختلف ـ کوشش در جهت تحقق رشد و توسعه مطلوب در عرصه۷

آش��نايی ب��ا زب��ان عرب��ی و ک��اربران آن ب��ه  ءهدـ کوش��ش در جه��ت گس��ترش مح��دو ۸

متون اسالمی و ني�ز اع�تالی احس�اس وح�دت گيری از   منظور باال بردن سطح بهره

 .اسالمی از سوی امت

ها و نق�اط ض�عف اجتم�اعی و اقتص�ادی و  ـ آشنا ساختن امت و اف�راد آن ب�ا کاس�تی۹

ای و جه��انی و  ت��الش ج��ّدی در راه رف��ع اي��ن نق��اط ض��عف در ابع��اد محل��ی ، منطق��ه

 .آشناسازی آنان با دوستان و دشمنان خود

ق و احساس�ات اس�المی در مي�ان اف�راد ام�ت ب�ه منظ�ور ـ ب�رانگيختن ش�ور و ش�و۱۰

 .های واالی آن انجام وظايف خود در دفاع از مقدسات اسالم و ارزش

 :نيز هدف تبليغات اسالمی بدين قرار است  ب ـ در بعد دينی

ـ�� توض��يح حقيق��ت دي��ن اس��الم و دي��دگاههای آن ب��ه منظ��ور پيش��گيری از ب��دفهمی و ۱

 .ه آنبروز تصورات نادرست نسبت ب

ـ فراخوانی پيروان همه اديان به فص�ل مش�ترک موج�ود و پرس�تش خ�دای يگان�ه و ۲

 .شود اجتناب از هرآنچه که به طاغوت مربوط می



 ٤٦ 

ـ�� توض��يح برخ��ی حق��ايق ناروش��ن ب��رای ايش��ان از جمل��ه مس��ئله فرزن��دی حض��رت ۳

مسيح عليه السالم ، حقيقت توحيد ابراهيم�ی و موض�وع ه�دايت و رهنم�ونی زن�دگی 

 .وی دين و قدسيّت انبيا و وحدت ادياناز س

 .مرتبط با مبارزه با الحاد و کفر و شرک یها ـ همسويی و هماهنگی در کوشش۴

ـ کوش�ش ج�دی ب�رای تحق�ق موض�ع واح�دی در براب�ر هرگون�ه ت�وهين ي�ا مطال�ب  ۵

کفرآمي��زی ک��ه حق��ايق مق��دس و ثاب��ت ادي��ان اله��ی و ب��ويژه مقدس��ات مش��ترک آنه��ا را 

 .گيرند نشانه می

های مذهبی از درافت�ادن زي�ر چت�ر مراک�ز ظل�م و  ـ کوشش در دور ساختن جمعيت۶

استعمار و تبديل آنها به مراکزی در خدمت مسايل و مش�کالت اف�راد و مل�ل مح�روم 

 .و مستضعف 

ه�ای  توزی ـ فراخ�وان ب�ه تحق�ق هم�دلی و همزيس�تی مش�ترک و نف�ی دش�منی و کين۷

 .پيروان ادياندينی و گسترش روح گفتگوی منطقی ميان 

 :گردد  ج ـ و در بعد انسانی ، هدف تبليغ اسالمی در اين موارد خالصه می

 .های دينی ميان مردم ها و گرايش ـ رشد و افزايش انگيزه۱

 .ـ گسترش اخالق اسالمی و تحريک اخالقيات درونی ـ فطری مردم۲

دف�اع  ـ همکاری مشترک برای ياری رساندن به مسايل مستضعفان و محروم�ان و۳

 .از مسايل عادالنه و محکوم ساختن ستم و ستمکاری در هر کجا

 .ـ دعوت نيکو برای درک دين و نقش آن در زندگی۴

ـ کوشش در تحقق بخشيدن ب�ه جامع�ه ب�ين الملل�ی س�الم ب�ر اس�اس حق�وق مش�ترک  ۵

 .انسانی

 های تبليغات اسالمی محتوا و ويژگی: دوم 
 :محتوای تبليغی اسالمی به شرح زير است های  درپرتوهدفهای پيش گفته ، ويژگی

ق�رآن : ـ تبليغاتی قرآنی نبوی است که مهمترين منابع آن نيز دو منبع اصلی يعن�ی ۱

 .هاست  کريم و سنت نبوی و مراجعه به آنها در همه عرصه



 ٤۷ 

ـ�� تبليغ��اتی منطق��ی و برکن��ار از تأثيرپ��ذيری از من��افع شخص��ی ، گروه��ی و س��لطه ۲

 .حقيقت ندارد گرانه است و بيانی جز

ـ�� تبليغ��اتی اخالق��ی و مقيّ��د ب��ه ح��د و مرزه��ای اخالق��ی و ب��دور از هرآنچ��ه من��افی ۳

 .استدروغ و اشاعه فحشا و جز آن : اخالق از جمله 

هايی پيش��رفته و مبتن��ی ب��ر آخ��رين نت��ايج مربوط��ه و  ـ�� تبليغ��اتی علم��ی و ب��ا ش��يوه۴

 .نده شده استی است که در قرآن کريم بدان فراخواتمشتمل بر عناصر قو

 .های ملی يا جغرافيايی است ـ تبليغاتی جهانی بدون محدوديت ۵

ـ�� تبليغ��اتی مس��تقل و خ��ارج از ت��أثير من��افع مل��ی ، ه��رج و م��رج طلب��ی ، عقالنيّ��ت ۶

گرايی برنامه ريزی نشده و عوامل فريب و تحري�ف و دروغپ�ردازی  محض و عمل

 .است

ازی يا ارايه راه حلهای تخيّلی ي�ا درنظ�ر ـ تبليغاتی واقعگرايانه و بدور از خيالپرد۷

کن��د و  هايی غيرواقع��ی اس��ت ؛ ب��ا مش��کالت واقع��اً موج��ود زن��دگی می گ��رفتن فرض��يه

 .گيرد همه امکانات بالفعل انسانی را در نظر می

ـ تبليغاتی متعادل با در نظ�ر گ�رفتن من�افع ام�ت ، مقتض�يات راس�تی و ص�داقت و  ۸

 .اهداف واالی اسالمی است

يغاتی مکتبی با قرار دادن همه امکانات در خدمت اهداف مکتبی و اجتن�اب از ـ تبل۹

 .گويی و مواضع پست و منحط است هرگونه بيهوده

ای اس��ت ک��ه نگ��اهی فراگي��ر ب��ه زن��دگی دارد و در ط��رح  ـ�� تبليغ��ات به��م پيوس��ته۱۰

ه���ا ، همس���و و  حله���ای خ���ود ب���رای مش���کالت و مس���ايل جامع���ه ، ب���ا ديگ���ر بخش راه

 .تهماهنگ اس

 .ـ تبليغاتی انعطاف پذير و غير متحّجر و بر کنار از هرگونه وادادگی است۱۱

ـ تبليغاتی انسانی و بدور از خاستگاههای ملی يا گروهی است و تنها به عناص�ر ۱۱

 .فطرت آدمی توجه دارد و هدفش خدمت به همگان است

آموزشی ـ  های خود تشکيل دهنده کالسی ـ تبليغاتی عقيدتی است و در همه بخش۱۳

 .های اعتقادی است عقيدتی و تحکيم بخش ريشه



 ٤۸ 

های تربيت�ی و اراي�ه دهن�ده الگ�وی برت�ر و  ـ تبليغاتی پرورشی و با معرفی ش�يوه۱۴

 .بدور از الگوهای مبتذل است

ـ تبليغاتی است وحدت بخش و برکنار از هرآنچه ب�ه تفرق�ه و تش�تت مس�لمانان و ۱۵

 .انجامد تضعيف آنان می

تی است حساس نسبت به تم�امی حرکته�ای دش�منان و روش�نگر نس�بت ب�ه ـ تبليغا۱۶

 .خطراتی که مسلمانان را در برگرفته است

 عناصر و ابزارهای فراخوان اسالمی: سوم 
ترديدی نيست ک�ه يک�ی از مهمت�رين عناص�ر و ابزاره�ای تبلي�غ اس�المی ، مبلغ�ان و 

ب�ه ان�دازه آگ�اهی و دان�ش گو اينکه هر يک از مسلمانان . دعوتگران اسالمی هستند 

دعوتی است ؛ اين دسته از مسلمانان يعنی مبلغان و دعوتگران  خود مکلف به چنين

ت�وان م�وارد زي�ر  های بسياری برخوردار باش�ند ک�ه پيش�اپيش آنه�ا می بايد از ويژگی

 : را برشمرد 

های عقيدتی و عملی در حد نزديک شدن به اجتهاد و  شناخت دينی شامل جنبه: الف 

های تبلي�غ و توان�ايی انج�ام آنه�ا و ش�ناخت و  تخصص و نيز آش�نايی ب�ا بهت�رين ش�يوه

 .شناخت سطوح مختلف مخاطبان خود

ايمان عميق و درآميخته با عواطف و احساس�ات ؛ چ�ه تنه�ا ايم�ان ص�رفاً عقل�ی : ب 

کافی نيست و حتماً بايد به احساسات آدمی و درون وی راه يافته باشند تا بتوانن�د ب�ر 

 .حساسات ديگران اثرگذار باشندا

برخورداری از ميزان بااليی از اخالق اصيل اسالمی به ح�ّدی ک�ه در عم�ل ب�ه : ج 

مستحبات و ت�رک مکروه�ات از ح�د متوس�ط مس�لمان ع�ادی فرات�ر رون�د و گفت�ار و 

 .کردارشان با هم هماهنگی کامل داشته باشند

 .باکی و نترسی جز از خداوند متعال شجاعت و بی: د 

 .ها خو دادن نفس خود با جهاد ، شکيبايی و تحمل مشقت:  ه

 .برخورداری از فن بيان و توانايی اقدام مقتضی و خردمندانه: و 



 ٤۹ 

برخورداری از مقام و موقعيت اجتماعی مناسب ب�رای اثرگ�ذاری هرچ�ه بيش�تر : ز 

 .بر ديگران

يق با نق�اط عط�ف دارا بودن اطالعات تاريخی و بويژه تاريخ اسالم و آشنايی دق: ح 

 .و محورهای اصلی اين تاريخ

های تبلي�غ و مطالع�ه در تبلي�غ و اح�وال مبلغ�ان در ط�ول  آشنايی با بهت�رين ش�يوه: ط 

 .تاريخ اسالم

انعط���اف پ���ذيری ، : برخ���ورداری از ويژگ���ی تأثيرگ���ذاری مطل���وب از جمل���ه : ی 

زی از ديگ�ران ، ني�ا پنددهی ، گذشت ، تواضع ، تدبير و متانت ، تن�وع و تج�ّدد ، بی

صدر ، اخالص ، نش�اط و ش�ور ، برنام�ه ري�زی ، پارس�ايی و زن�دگی س�اده ،  ءسعه

 ....نشست و برخاست با محرومان و

تکل���ف ، ش���تابزدگی ، اف���راط و : اجتن���اب و دوری از ص���فات ناپس���ندی چ���ون : ک 

 ....گرايی ، سودجويی و سلطه گرايی و تفريط ، تعّصب و فرقه

 .مخاطبانآشنايی با زبان : ل 

 .برخورداری از ظاهری آراسته و جذاب: م 

 .نيکو ءهای گفتگو و مجادله آشنايی با شيوه: ن 

 های تبليغ شيوه: چهارم 
که تنوع زيادی دارند ولی ما با ياری گرفتن از قرآن کريم و س�نت نب�وی ش�ريف ب�ه 

 :کنيم  برخی از آنها اشاره می

ها ي�ا ب�ازگويی  ه از ش�يوه ط�رح پرس�شفطری ، و منظ�ور از آن اس�تفاد ءشيوه: الف 

ه���ای نيک���وی او  داس���تانهايی ک���ه فط���رت آدم���ی را برانگي���زد و احساس���ات و گرايش

 .گذارد تحريک نمايد ؛ اين شيوه تأثير عميقی بر جای می

ت�وان حقيق�ت را در ي�ک  نمی. شيوه گام بگامی ، که سنتی قرآن�ی و نب�وی اس�ت : ب 

بهت��ر اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده از عام��ل زم��ان ، جرع��ه و يکج��ا اراي��ه ي��ا عرض��ه ک��رد و 

های  ای انجام پذيرد و در هر مرحله ، زمينه پذيرش آموزه اينکار به صورت مرحله

 .مرحله بعد فراهم گردد



 ٥۰ 

 .تکرار و تأکيد و يادآوری پياپی: ج 

زن���دگی در مي���ان م���ردم و تحم���ل خطره���ا و مش���کالت و احس���اس درد آنه���ا و : د 

اال ک���ه خ���ود ت���أثير بس���زايی در عرص���ه تبلي���غ برج���ای ف���داکاری در راه ه���دفهای و

 .گذارد می

های ت��داعی مع��انی ، تبلي��غ غيرمس��تقيم از راه داس��تان ، ف��يلم ،  بک��ارگيری ش��يوه:  ه

های  اي��ن ش��يوه ک��ارايی خ��ود را در عرص��ه. تئ��آتر ، ض��رب المث��ل ، اش��اره و کناي��ه 

 .مختلف به اثبات رسانده است

خاطبين تا خود به تأمل بنشينند و در جهت همگ�امی ارايه الگوهای برتر برای م: و 

با آن حرکت نمايند و آنرا در وجودشان ، تجسم بخشند و باصطالح هم ذات پن�داری 

 .حاصل شود

کوش�ش : برنامه ريزی برای فراهم آوردن فضای مناسب تأثيرگ�ذاری از جمل�ه : ز 

ثيرات بيرون�ی عقل جمعی تا فرص�ت انديش�ه آرام و ب�دور از ت�أ ءسيطرهبرای حذف 

ق�ل انم�ا اعظک�م « : و گروهی فراهم گردد ؛ چنانک�ه در ق�رآن ک�ريم ني�ز آم�ده اس�ت 

س�وره س�بأ (» بواحدة ان تقوموا ل مثنی وفرادی ث�م تتفک�روا م�ا بص�احبکم م�ن جن�ة 

دوت�ن دوت�ن و : دهم و آن اينکه  ای اندرز می تنها شما را به سخن يگانه: بگو) ( ۴۶ـ

...) يام کنيد ، سپس بينديشيد در همنشين شما دي�وانگی نيس�تتک تک برای خداوند ق

يا همچنانکه در مستحبات اعم�ال ش�ب ق�در آم�ده ، فض�ای قدس�ی و ملک�وتی مناس�بی 

 .فراهم شود

 ابزارهای تبليغ: پنجم 
در اي���ن گس��تره ، تم���امی ابزاره��ای مش���روعی ک��ه بت���وان از آنه��ا در تحق���ق : ال��ف 

های شنيداری ، ديداری  مطبوعات ، رسانه: جمله هدفهای پيش گفته استفاده کرد از 

 .گردد مطرح می... ای و  و انواع گوناگون ابزارهای ارتباطی و رسانه

داستان ، تئ�آتر ، خ�ط ، نقاش�ی ، : ابزارها و عناصر هنری چون  ءهمچنين همه: ب 

 .سينما ، نمايش و امثال آن ، قابل استفاده هستند



 ٥۱ 

ن از آنه��ا ب��ه عن��وان عناص��ر تبليغ��ی اس��تفاده ک��رد ت��وا از جمل��ه م��واردی ک��ه می: ج 

مراکز آموزشی اعم از مراحل ابتدايی ، راهنمايی ، دبيرس�تان ، دانش�گاه ، ح�وزه و 

 .است... ها و  خانه مکتب

منبرها و مجالسی اس�ت ک�ه در مناس�بتهای مختل�ف : مهمترين ابزارهای تبليغ از : د 

ز تريبونه���ای نم���از جمع���ه ، ح���ّج ، ت���وان ا ش���ود از جمل���ه و ب���ويژه می برگ���زار می

ي���اد ک���رد ک���ه خ���ود مناس���بتها ، فرص���ت مناس���بی ب���رای چن���ين ... نمازه���ای عي���د و 

 .فعاليتهايی و دربردارنده عناصر ضروری تأثيرگذاری است

 .روند خدمات اجتماعی نيز از مهمترين وسايل تبليغی بشمار می:  ه

ها ،  تبليغی ، سازماندهی تشکلهای  همچنانکه ازجمله وسايل وابزارهای فعاليت: و 

... آم�وزی و دانش�جويی و  ها و مراک�ز اس�المی و برگ�زاری اردوه�ای دانش جمعيت

 .است

 

 


