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چکیده
«تبليغات اسالمي :بهرهگيری كم و بيش عمدی ،نظاممند و طراحي شده از نمادها به تأسي از رفتارهای منبع ارتباطي كه توسط
فنون ارتباطي مناسب با هدف ايجاد ،تحكيم و تغيير عقايد ،ارزشها و در نهايت رفتار ديني افراد انجام ميشود».
به تأسي از رفتارهای منبع ارتباطي» مهمترين ركن و تفاوت تبليغات اسالمي با ديگر تبليغات در «همسويي و يكساني عمل مبلغ با
محتوای تبليغ شده» است .به عبارت ديگر شايد در تبليغاتهای ديگر (تجاری و سياسي) مبلغين با محتوای تبليغات ارتباطي نداشته
باشند و هيچ خللي نيز در تبليغات آنها ايجاد ننمايد اما در تبليغات اسالمي مخاطبان با توجه به اعمال و رفتار مبلغين در صدد
درونيسازی پيامهای تبليغي برميآيند .اين مقوله در ادبيات ارتباطي تحت عنوان «اعتبار» آورده ميشود.
استفاده از «فنون ارتباطي» بهجای «تلقين و تكنيكهای رواني»؛ وجه مميز ديگر تبليغات اسالمي است .علت استفاده از فنون
ارتباطي ،حوزه و گستره وسيعتر آن به نسبت «فنون تبليغات» است .در خيلي از مواقع مبلغ اسالمي نياز به تبليغ ندارد بلكه با
اطالعرساني و آموزش نيز ميتواند دانش ،عقيده و رفتار ديني مورد نظر را در مخاطبان خود ايجاد نمايد و هيچ نيازی به «تلقين
پيامهای ديني» خود نيز ندارد .مضاف بر اينكه آيات و احاديث نيز تلقين را توصيه نميكنند.
واژگان کلیدی :تبليغات ديني ،تبليغات اسالمي ،تبليغ و قرآن ،تبليغ و احاديث ،تبليغ و سيره.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک ،اراک ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيكhasanardestani@yahoo.com :
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مقدمه
نگارنده ابتدا در سال  1131در پاياننامه كارشناسي خود
تحت عنوان «دين و ارتباطات» و سپس در سال 1139
مجدد و تكميل شده نظرات پيشين در پاياننامه
كارشناسيارشد با عنوان «نحوه ارائه علمي دين»
(سبيالناردستاني )1139 ،تعاريف گوناگون را مورد
بررسي قرار داده است و همچون مابقي انديشمندان
حوزه تبليغات ديني كاستي و كم تأثيری تبليغات را عدم
اشراف مبلغين به دانش تبليغات و امكانات و فنآوری
بيان داشته است.
اما پس از نزديك به بيست سال نگارنده [دكتر حسن
سبيالناردستاني] متوجه خطای خود و ديگران در اين
حوزه شده است .به تعبير بهتر در صورتي كه به -1
انتقادات و  -2سرمايهگذاریهای حوزه «تبليغات ديني»
عنايت شود؛ دسته اول (انتقادات) ميتواند بيانكننده
ناكاربلدی و ناآشنايي دستاندركاران تبليغات ديني به
نظريهها و فنون تبليغات گردد كه در اين رويكرد تاكيد
بر «بهرهگيری از نظريهها و فنون تبليغات با محتوای
ديني» است و دسته دوم ميتواند تمامي
سرمايهگذاریهای تبليغات ديني معطوف به تهيه و
استفاده از فنآوریهای ارتباطي و تبليغاتي را مطرح
نمايد كه اين نيز معطوف به رويكرد اول ميباشد.
تعريف جديد از تبليغات ديني [اسالمي] در صدد
كشيدن خط بطالن بر تفكر موجود (پيش گفته) است
چرا كه اگر استفاده از شگردها و تمهيدات تبليغاتي و
استفاده از ابزارهای نوين ارتباطي و اطالعاتي
ميتوانست انديشههای ديني را تغيير دهد ،با توجه به
سرآمدی و بيرقيب بودن آمريكا و غرب در اين حوزه،
امروزه همه ملل جهان بايد گرايش مسيحي ميداشتند
در صورتي كه چنين چيزی رخ نداده و لذا بطالن نظريه
مذكور اثبات ميشود.
 -1تعاریف موجود در حوزه تبلیغات دینی
نگاهي به تمامي تعاريف تبليغات ديني [اسالمي] نشان
ميدهد كه در ايران و ديگر جوامع اسالمي ،تعريف
جامع و مانع و با قابليت عملياتي شدن از تبليغات ديني
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[اسالمي] به عمل نيامده است .با مطالعه تمامي آثار در
حوزه تبليغات ديني مشاهده ميشود كه غالب آنها هيچ
تعريف مشخصي از «تبليغات ديني» ارائه ندادهاند و
فقط برخي دارای تعاريف بودهاند كه تعاريف تبليغات
ديني موجود به شرح ذيل است:
 -1حضرت امام خمینی(ره) :تبليغات به عنوان
يكي از اصول بسيار مهم اسالم همان شناساندن
خوبيها و تشويق به انجام آن و ترسيم بدیها و نشان
دادن راه گريز و منع از آن است.
 -2حضرت آیت اهلل خامنهای :معنای واقعي تبليغ
يعني رساندن حقايق و واقعيتها به گوش مردم جهان
و نيز تبليغ در اسالم يعني رساندن حقايق اسالم به دنيا.
 -3مرتضی مطهری :مسئله تبليغ به همان معنای
صحيح واقعي ،رساندن و شناساندن يك پيام (پيام
ديني) به مردم است؛ آگاه ساختن مردم به يك پيام
(پيام ديني) و معتقد كردن و متمايل نمودن و جلب
نظرهای مردم به يك پيام (پيام ديني) است.
 -4جزوه تفسیر موضوعی قرآن :تبليغ و خطابه،
عبارت است از مشافهه و سخن گفتن با جمهور و عامه،
به منظور قانع كردن و استماله [متمايل ساختن] آنان در
جهت اسالم.
 -5آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی :تبليغات اسالمي
شيوه معيني از تبليغات است كه در مسأله انساني نبرد
ايدئولوژيك و در حركت زندگي از شيوههای فكری و
عملي اسالمي مايه ميگيرد ،به گونهای كه در عناصر
متنوع و در برگيرنده تمامي مسائل و قضايای عامي كه
به جنبههای اسالمي مربوط ميشود با واقعيتها
سروكار پيدا ميكند.
 -6محمدحسن زورق :ايجاد تغييرات مناسب در
افكار عمومي برای رسيدن به اهداف مطلوب كه اين
تغييرات هدفي است كه تنها در رشد و تعالي فرد و
جامعه ارزش وجودی پيدا ميكند.
 -7عالمه سید محمدحسین فضلاهلل :القای
رحماني ظريف منويات شارع مقدس
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 -8عالمه سیدمحمدحسین فضلاهلل :بيدار
كردن استعدادهای خفته و زنده كردن دلهای مردم و
بهكار انداختن فطرت پاک الهي و پاسخگويي شبهات
ملحدين و منحرفين و خالص گردانيدن سادهدالن
اسير در دام شبهات و ضاللت؛ و رسوا و محكوم كردن
سياستهای شوم ضد دين ،و ايمان و شناساندن
بازيگران و ملعبهگران دين به مردم و مهاركردن مكاتب
الحادی با عقل و فلسفه و سركوب قدرتهای زورمند و
مسلح با مبارزات دليرانه به هر شكلي كه مقدور است،
در پوشش تقيّه يا مبارزه عملي[ .گامهايي در را تبليغ]
 -1کتاب «الدعوه الی اهلل علی بصیره» :تبليغ
هوشمندانه به سوی خدا ،عبارت است از ابالغ دعوت
اسالم به مردم در هر زماني به وسيله روشها و وسائلي
كه با طبيعت و مقتضيات آن عصر تناسب داشته باشد.
 -13کتاب «الدعوه االسالمیه اصولها و
وسائلها» :دعوت تبليغ عملي است كه به وسيله آن
تمامي تالشهای مختلف هنری و ذوقي كه قصد
رساندن اسالم را (اعم از عقايد و شريعت و اخالق) به
مردم دارد شناخته ميشود.
« -11ثقافه الداعیه» :دعوت به خدا ،وظيفه مهم
پيامبران و انبياء و وظيفه مهم جانشينان و وارثان آنان
از علمای عامل و رباني و صادق و برترين كارها بعد از
ايمان به خدا است ،زيرا نتيجه آن هدايت مردم به سوی
حق و محبوب گردانيدن خير نزد آنان و گريزاندن آنها
از باطل و شرر و بيرون بردن آن از تاريكيها به سوی
نور ميباشد.
 -12کتاب« تذکره الدعاه» :دعوت به دور از
تعريفي فني عبارت است از انتقال دادن آن امت از
محيطي به محيطي ديگر .در اين تعريف ،مجمل و
مفصل راههای تبليغ هم مندرج است.
 -13کتاب «االعالم فی ضوء االسالم» :دعوت
اسالمي ،نوعي اعالم است به سوی راه حق و هدايت و
ارشاد به سوی دين و وحي خدا.
 -14محمدتقی رهبر :تبليغ اسالمي عبارت است از
رساندن پيام الهي به شيوه روشنگرانه از طريق ايجاد
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ارتباطات و تشويق به پذيرش محتوای مورد نظر با
استفاه از ابزارهای مشروع هر عصر.
 -15حمید موالنا :تبليغ ،عبارت است از :نشر و
پخش يك اصل و مقصود نهايي آن از طريق افزايش يا
گسترش و تكثير طبيعي در شرايط زمان و مكان
مخصوص .ولي تبليغ در مفهوم اسالمي دارای مرز
اخالقي و يك سری اصول هدايت كننده است .در يك
مفهوم وسيعتر ،تبليغ تئوری (نظريه – فرضيه)
ارتباطات و اخالق است.
 -16وسایل االعالم المطبوعه فی دعوه
االخوان المسلمین :اعالم اسالمي در جهت هدايت
مردم به وسيله مسلح ساختن آنها به هرنوع اطالعات
كه بدان نيازمندند يا به وسيله حمايت از آنها ،در برابر
هجومهای فكری تشويش برانگيز ،گام برميدارد.
 -17کتاب «االعالم فی ضوء االسالم» :تبليغ،
عبارت است از :بيان حق و زيبا كردن آن برای مردم به
هر راه و روش و وسيله مشروع ممكن ،با پرده برداشتن از
چهره باطل و زشت نمودن آن از راههای مشروع ،به
منظور جلب عقلها به سوی حق و مشاركت مردم در
رسيدن به خير و هدايت اسالم و دور ساختن آنها از باطل.
 -18تعریف دکتر محیالدین عبدالحلیم :تبليغ
عبارت است :مسلح ساختن تودههای مردم بهطور كلي
به حقايق دين اسالم كه برگرفته از كتاب خدا و سنت
پيامبرش (ص) به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و از
طريق يك وسيله ارتباطي مخصوص ديني يا عمومي و
به وسيله كسي كه اقدام به ايجاد چنين ارتباطي نمايد و
دارای پشتوانه گسترده و عميقي در موضوع رسالتي كه
بدان پرداخته باشد .و اين تبليغ نيز به هدف ايجاد افكار
عمومي صائبي كه حقايق ديني را فهم و درک كند و از
آن در اعتقادات ،عبادات و معامالت خود تاثير پذيرد،
انجام ميگيرد.
 -11تعریف شیخ محمد غزالی :تبليغ ،نوعي
اعالم است كه خدای واحد و دين حق او را ميشناساند
و چهرهای راستين از رسالت محمد (ص) ،بيهيچ
كاستي و زيادتي ترسيم مينمايد.
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 -23تعریف استاد فصیل حسون :تبليغ اعالمي
است كه اقدام به نشر دعوت اسالمي ميكند و عهدهدار
مقابله با هجومهای شكبرانگيزی كه اسالم در معرض
آن قرار ميگيرد ،ميگردد و نيز نقش پيشتاز اسالم را
در بيرون بردن انسانيت از تاريكيها به سوی نور آشكار
و تمامي نيروهای فكری و فرهنگي و علمي و اقتصادی
و سياسي و انساني اسالم را جمع نموده و در راه خدمت
به اسالم و مسلمين جهت ميدهد.
-21تعریف استاد رکابی :تبليغ اسالمي ،اعالء (به
اهتزاز آوردن ،بلند مرتبه ساختن) «كلمه اهلل» است در
هر عصری ،با هر يك از وسيلههای ارتباطي مناسب آن
عصر كه منافاتي با اهداف و مقاصد شريعت اسالم
نداشته باشد.
 -22کتاب«الدعوه االسالمیه :اصولها و
وسائلها» :دعوت به اسالم يعني :تالش عملي يا
قولي برای متمايل كردن مردم به سوی آن.
 -23مقاله بحث در مورد ماهیت دعوت
اسالمی» :دعوت عبارت است از خواندن انسانها به
راه اهلل (خندان.)1131 ،
 -24محسن خندان :تبليغ شاخهای از ارتباطات
است كه از طريق ابالغ و رساندن دين اسالم به كمك
هر وسيله ممكن و مشروع ،ميخواهد مردم را به سوی
اسالم متمايل سازد (خندان .)1131 ،تبليغ اسالمي
عبارت است از فراگرد انتقال پيام اسالم از سوی
فرستنده (با شرايط و ويژگيهايي كه اسالم تعيين كرده
است) برای گيرنده (همه مردم ،مسلمانان ،مومنان و)..
با هدف آموزش يا اقناع يا برانگيختن مخاطب برای
انجام يك عمل معين ،مشروط بر آنكه در گيرنده پيام،
مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد
شود (خندان.)1131 ،
 -25عبدالمجید صادقی :آنچه ما به آن اعتقاد
داريم معنای واقعي تبليغ است؛ يعني :رساندن حقايق و
واقعيتها به گوش مردم جهان [حضرت امام (ره) در
ديدار با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ]1131/11/1
تفاوتهای تبليغات اسالمي با تبليغات استكباری-1 :
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ايجاد فضای آزاد سياسي و آگاه سازی عمومي-2 ،
انتشار حقايق و بيداری ملل مستضعف -1 ،افشای
عملكرد جابران و آشكارسازی جنايات آنها -1 ،تبليغ
حجاب برای حفظ عفت و شخصيت زن -9 ،تبليغ
اصالح و ارائه الگوهای رفتاری سالم (صادقياردستاني،
روشهای تبليغ و سخنراني.)1131 ،
 -26محمد کاویانی :تبليغات اسالمي عبارت است
از هرگونه فعاليت نظاممندی كه بهطور مستقيم به قصد
گسترش علمي ،عاطفي و رفتاری اسالم در سطح يا
عمق ،صورت ميگيرد (كاوياني .)1131
 -27حسن بشیر :دعوت يا تبليغ [اسالمي] ،تالش
كالمي و غيركالمي مسئوليت محوری است كه در
صدد بهكارگيری نشانههای گوناگون مرتبط برای توليد
معنای خاصي است كه دارای قدرت پيامدهي بوده و
توانايي ارتباط با ديگران را برای متقاعدسازی داشته
باشد (بشير .)1151 ،دعوت [تبليغ] اسالمي نوعي از
تبليغ است كه هدف آن پيامرساني به ديگران به
بهترين شيوه ،برای هدايت آنان به سوی خداوند متعال
و خير دنيا و آخرت (بشير .)1151 ،تبليغات دعوت
اسالمي نوعي «ارتباطات اسالمي» است كه به نوعي
درصدد اقناع مخاطبان با بكارگيری شيوههای اخالقي و
فكری مشروع برای پذيرش اسالم يا كاهش بدبيني
نسبت به اسالم است (بشير.)1151 ،
 -2تعریف جدید از تبلیغات
با عنايت به تعاريف مذكور مشاهده ميشود كه تمامي
تعاريف ،كالن و توصيهای هستند و تقريباً هيچيك از
تعاريف دارای شاخص برای عملياتي شدن ندارند .به
عبارت ديگر در اين تعاريف مبلغ براساس سليقه خود
هر فعاليتي را ميتواند در آن تعاريف قرار دهد و هيچ
ايرادی هم بر وی وارد نخواهد بود .نكته دوم اين است
كه مبلغين ديني [اسالمي] با توجه به اين كاستي متون
تبليغات ديني [اسالمي] از ادبيات تبليغات تجاری،
سياسي و حتي جنگ رواني بجای «ادبيات تبليغات
ديني [اسالمي]» استفاده ميكنند كه در بيشتر موارد
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نتايج معكوس در پي دارد .لذا ضروری ديده شد كه
تعريف جديدی كه هم در برگيرنده علوم جديد ارتباطات
و تبليغات باشد و هم موثر در تبليغات ديني [اسالمي]،
ارائه گردد .لذا تعريف ذيل برای تبليغات ديني [اسالمي]
پيشنهاد ميگردد.
«تبليغات اسالمي :بهرهگيری كم و بيش عمدی،
نظاممند و طراحي شده از نمادها به تأسي از رفتارهای
منبع ارتباطي كه توسط فنون ارتباطي مناسب با هدف
ايجاد ،تحكيم و تغيير عقايد ،ارزشها و در نهايت رفتار
ديني افراد انجام ميشود».
تعريف مذكور از چند شاخص تشكيل شده است:
الف -تبليغات اسالمي نيز مانند ديگر تبليغات «كم و
بيش عمدی ،نظاممند و طراحي شده» است .عمدی،
نظاممند و طراحي شده حكايت از آن دارد كه در
تبليغات اسالمي موفق و در سطح جامعه نميتوان بدون
برنامهريزی عمل كرد .به تعبير ديگر هرچند در
رفتارهای ميان فردی ممكن است عمد يا برنامهريزی
وجود نداشته باشد اما آن قابليت تعميم به سطح جامعه
را نخواهد داشت.
ب -نمادها را ميتوان برابر با اسطورهها ،تصاوير،
مظاهر ،نشانهها و كليه جنبههای ظاهری و نمادين
ميراث مادی و معنوی و حاملهای معنايي دانست كه
مواردی از قبيل تصاوير ذهني و عيني ،داستانها و
نگارشهای تاريخي ،ادبيات ،فولكلور ،زبان،
ساختمانها ،آثار ،مراكز و ابنيههای تاريخي ،نقاشيها،
شاهكارهای معنوی و فعاليتهای خالق هنری را دربر
ميگيرد .استفاده از «نمادها» در تمامي انواع تبليغات
وجود دارد و تبليغات اسالمي نيز از آن مستثني
نميباشد .تفاوت در اين است كه در تبليغات اسالمي
تاكيد بيشتر روی نمادهای مستقيم يا برگرفته شده از
محتوای ديني است.
پ -به تأسي از رفتارهای منبع ارتباطي مهمترين ركن
و تفاوت تبليغات اسالمي با ديگر تبليغات در همين
همسويي و يكساني عمل مبلغ با محتوای تبليغ شده
است .به عبارت ديگر شايد در تبليغاتهای
ديگر(تجاری و سياسي) مبلغين با محتوای تبليغات
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ارتباطي نداشته باشند و هيچ خللي نيز در تبليغات آنها
ايجاد ننمايد اما در تبليغات اسالمي مخاطبان با توجه به
اعمال و رفتار مبلغين در صدد درونيسازی پيامهای
تبليغي برميآيند .اين مقوله در ادبيات ارتباطي تحت
عنوان «اعتبار» آورده ميشود.
ت -استفاده از «فنون ارتباطي» بهجای «تلقين و
تكنيكهای رواني»؛ وجه مميز ديگر تبليغات اسالمي
است .علت استفاده از فنون ارتباطي ،حوزه و گستره
وسيعتر آن به نسبت «فنون تبليغات» است .در خيلي از
مواقع مبلغ اسالمي نياز به تبليغ ندارد بلكه با اطالع
رساني و آموزش نيز ميتواند دانش ،عقيده و رفتار ديني
مورد نظر را در مخاطبان خود ايجاد نمايد و هيچ نيازی
به «تلقين پيامهای ديني» خود نيز ندارد .مضاف بر
اينكه آيات و احاديث نيز تلقين را توصيه نميكنند.
ث -هدف از هرنوع تبليغي «ايجاد ،تحكيم و تغيير
عقايد ،ارزشها و رفتارها به سوی مسير تعيين شده»
است كه مسير تعيين شده در تبليغات اسالمي نيز
پرستش خدای يگانه ،احكام ورفتارهای ديني است.
در توضيح بيشتر بايد گفت؛ وجهه مميزه تعريف مذكور
كه برگرفته از رفتار و سيره پيامبر و ائمه معصومين با
تعاريف تبليغات ديني است ،به منبع ارتباطي در
«تبليغات اسالمي» بر ميگردد .به تعبير ديگر كالم و
بيان پيامبر و ائمه معصومين تنها ابزار كشش مخاطبان
به اسالم يا آموزههای اسالمي نبوده است بلكه رفتار و
منش اينان مهمترين عامل در جذب پيروان بوده و
نوعي هماهنگي كالم و رفتار را در اين بزرگان ميتوان
مشاهده كرد .اما در مقابل خالفا و حاكمان اسالمي هم
بودهاند كه بهخاطر مغايرت رفتار و كالم از مقبوليت
الزم برخوردار نبودهاند.
بايد گفت اين خصيصه ،در علوم ارتباطات با عنوان
اعتبار شناخته ميشود .اعتبار ميزان اطمينان و ارزشي
است كه گيرنده برای يك منبع و يا يك كانال ارتباطي
قائل است (راجر و شوميكر .)1135 ،به تعبير ديگر
اعتبار به قضاوتهايي اشارت دارد كه پيامگير در
خصوص باورپذيری رسانشگر انجام ميدهد (اوكيف،
 )1131لذا اگر اعتبار مثبت در نزد پيامگيران برای
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پيامرسان نباشد ،پيامگير يا اصالً خود را در معرض
رسانه و پيام قرار نميدهد [انسداد كانال] ويا اينكه
پيامهای دريافتي را سوگيرانه ،هدفمند و ناموثق خواهد
پنداشت.
همانطور كه گفته شد ،اعتبار منبع خصوصيتي است كه
دريافت كننده پيام برای فرستنده قائل است (هميلتون،
 .)1139دقيقاً اين تصورات و كليشههای مخاطب است
كه ميتواند اعتبار يك منبع را مورد تجزيه و تحليل
قرار داده و آن را كم و زياد كند« .ميلر» در اين رابطه
ميگويد :ارزشهای متغيرها را ،كه سازنده اعتبار
منبعاند ،مخاطبان يعني گيرندگان پيام تعيين ميكنند.
تصورات آنها مهمترين نكته است؛ از اينرو ،هيچ
پيامدهندهای ،به خودی خود ،دارای اعتبار منبع نيست
بلكه اين اعتبار را مخاطب به او ميبخشد .مسلما
خصوصيات خارجي يا صفات ويژه منبع ،در كسب اعتبار
برای آن ذينقشاند ،اما برداشتها و ايستارهای
مخاطبان در اين امر دخيلترند (ميلر .)1131 ،البته
شاخصهای اعتبار منابع تبليغات ديني [اسالمي] بايد
طي تحقيقي جداگانه استخراج شود كه در اين اثر [با
عنايت به آيات و احاديث و سيره] به تطابق حرف و
عمل بسنده شده است.
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اصال خود را در معرض رسانه و پيام قرار نميدهد (
انسداد كانال) و يا اينكه پيامهای دريافتي را سوگيرانه،
هدفمند و ناموثق خواهد پنداشت.
بي اعتباری دو پيامد را به همراه خواهد داشت:
 -1مخاطب در صدد نقض آن پيامها بر خواهد آمد و با
استداللهای مخالف برای خود ،آنها را كذب فرض
مينمايد.
 -2اگر برای پيام استداللي نيز نياورد باز هم از آنها در
تصميمگيریهای خود استفاده نخواهد كرد كه اين عدم
استفاده به معنای بي تاثيری پيام خواهد بود.
پيشفرض سوم« ،الگوسازی اجتماعي و ايفای نقش»
در « نظريههای يادگيری اجتماعي» است .نظريه
يادگيری اجتماعي چهارچوب رايجترين روشهای
پرورش مهارتهای اجتماعي را تشكيل ميدهد .ايجاد
الگويي از رفتار اجتماعي كه موجب شود ديگری آن
رفتار را از طريق مشاهده و تقليد فراگيرد ،الگوسازی
اجتماعي نام دارد .شخصي رفتار شخص ديگری را
مشاهده ميكند و با اجرای مشابه در موقعيتي مشابه
تقليد آن رفتار را نمايش ميدهد (كارتلج و ميلبرن،
 .)1113در متون ديني اين الگوسازی اجتماعي تحت
عنوان «اسوه» مورد توجه واقع شده است .كه در اين
اثر مورد اشاره مستقيم

 -3پیش فرضهای تعریف جدید از تبلیغات
دینی [اسالمی]
اگر سيره نبوی را بتوان به عنوان پيش فرض [اول]
بيان داشت بايد گفت كه تطابق گفتار و رفتار در تمامي
سيره ائمه و پيامبران وجود داشته است در صورتي كه
اين روند در تبليغات كنوني كمرنگ گرديده و نوعي
تفكيك بين رفتار و گفتار مبلغين مشاهده ميشود.
پيش فرض دوم مربوط به «اعتبار» منبع است .اعتبار،
ميزان اطمينان و ارزشي است كه گيرنده برای يك
منبع و يا يك كانال ارتباطي قائل است (راجر و
شوميكر .)1135 ،به تعبير ديگر اعتبار به قضاوتهايي
اشارت دارد كه پيامگير در خصوص باورپذيری
رسانشگر انجام ميدهد (اوكيف .)1131 ،لذا اگر اعتبار
مثبت در نزد پيامگيران برای پيامرسان نباشد ،پيامگير يا

 -4اشتراکات و افتراقات تعریف با تعاریف
رقیب و موجود:
اشتراکات؛ اشتراكات تعريف «تبليغات اسالمي» با
ديگر تعاريف« 9-1-1 :عمدی ،نظاممند و طراحي
شده»  9-1-2استفاده از «نمادها» « 9-1-1ايجاد،
تحكيم و تغيير عقايد ،ارزشها و رفتارها به سوی مسير
تعيين شده» به عنوان هدف است كه تقريباً در تمامي
تعاريف تبليغات مشترک است.
افتراقات؛ افتراقات تعريف ارائه شده به دو بخش
تقسيم ميگردد:
مهمترين وجه افتراق تعريف جديد به نسبت ديگر
تعاريف تمركز و تأكيد بر «به تأسي از رفتارهای منبع

تعریف جدید از تبلیغات دینی اسالمی

ارتباطي» يا «همسويي و يكساني عمل مبلغ با محتوای
تبليغ شده» است .به عبارت ديگر شايد در تبليغات ديگر
مبلغين با محتوای تبليغات ارتباطي نداشته باشند و هيچ
خللي نيز در تبليغات آنها ايجاد ننمايد اما در تبليغات
اسالمي مخاطبان با توجه به اعمال و رفتار مبلغين در
صدد درونيسازی پيامهای تبليغي برميآيند .رويكرد
اول را ميتوان به آيات و احاديث اختصاص داد.
خداوند در آيات ذيل ميفرمايند :أَتَأّمُرُونَ اْلنَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ (بقره « )11/آيا مردم را به نيكي
فرمان ميدهيد و خود را فراموش ميكنيد» .يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(صف )2/كَبُرَ مَقْتًا
عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿صف« ﴾1/اى كسانى
كه ايمان آوردهايد چرا سخني مىگوييد كه خود بدان
عمل نميكنيد .خشم خداوند بزرگ است اين كه چيزی
را بگوييد كه عمل نميكنيد».
«مَقت» يعني غضب و خشم« .كبر مقتاً» يعني خشم و
غَضب خداوند بزرگ است ،كه سبب اين نوع عمل
برانگيخته ميشود! بنابراين اگر مبلغ ،فقط سخن بگويد
و به عمل نپردازد عمل او ،خشم الهي را برميانگيزد و
اين گناه بسيار بزرگ و سنگيني است.
نتيجه ديگر اين آيه ،اين است كه تبليغ بدون عمل،
اضافه بر اينكه تاثير الزم را ندارد ،عبادت و اطاعت هم
محسوب نميشود ،بلكه خشم و تنفر الهي را در مورد
چنين مبلغي فراهم ميآورد و خداوند مبلغي را كه اهل
عمل نيست مورد سرزنش خود قرار ميدهد!
(صادقياردستاني.)1152 ،
پيامبر اسالم در اين زمينه ميفرمايد« :يا اباذر! مثبل
الذی پدع بغير عمل ،كمثل الذی يرمي بغير وَتَرٍ»
پيغمبر به ابوذر ميفرمايد :قصه كسي كه مردم را به راه
دين دعوت ميكند ،اما خود اهل عمل نيست ،مانند
كسي است كه تير اندازی ميكند ،بدون اينكه كماني
داشته باشد ،و در نتيجه تير او به هدف نميرسد (مكارم
االخالق شيخ طبرسي به نقل از صادقي .)1131
حضرت علي (ع) در نهجالبالغه خطبه  139ميفرمايند:
«ای مردم سوگند به خدا ،من شما را به اطاعتي تشويق
نكردم مگر آنكه خود در عمل به آن پيشي گرفتم و از
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معصيتي نهي نكردم ،مگر آنكه پيش از شما از آن
پرهيز كردم( ».واضعي ،شمسالدين دياني.)1113 ،
امام جعفر صادق (ع)در خصوص تبليغ با عمل چند
روايت دارند « :كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا
مِنْكُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَع» «با غير زبانتان مردم
را به خوبيها دعوت كنيد تا از شما تالش و راستي و
پرهيزكاری ببينند» (اصول كافي ج  2به نقل از رهبر
« .)1131مردم را به غير زبانتان و با رفتار نيك فرا
خوانيد و ارشاد نماييد» و در جايي ديگر ميگويد« :با
زبان خود مردم را دعوت به خير ننماييد(».واسعي
« .)1113به غير از زبانهايتان (با عملتان) دعوت
كننده مردم باشيد تا ورع ،سعي و تالش ،نماز و خير و
نيكي را عمالً در شما بيابند ،چرا كه تبليغ همين است».
(ناجي« .)1131 ،شخص عالم اگر به علم خود عمل
نكند ،پند و اندرز او در دلها قرار نخواهد گرفت و فرو
خواهد لغزيد همچنانكه قطرات باران از روی سنگ
صاف و سخت( .اصول كافي ج  1و منيه المريد به نقل
از ناجي  .)1131امام زين العابدين (ع) مطلبي از انجيل
نقل كرده و ميفرمايد« :إنّ العالم إذا لم يزدد صاحبه
إلّا كُفراً ولم يزدد من اهلل إلّا بُعداً» (منيه المريد و اصول
كافي ج  )1به يقين ،عالم اگر به علم خود عمل نكند،
علم برای چنين عالمي جز كفران نعمت چيزی ندارد و
علم او به كفرش ميافزايد( :ولم يزدد صاحبه إلّا كُفراً) و
موجب دوری او از خداوند ميشود( :ولم يزدد من اهلل
إلّا بُعداً) (صادقياردستاني.)1152 ،
البته اين الگو و اسوه بودن مختص پيامبر و ائمه نيست
بلكه خداوند در سوره بقره آيه  111ميفرمايد« :وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً .بقره 111 -و بدينگونه شما را
امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر
شما گواه باشد» .از امام باقر (ع) روايت شده است كه به
«خِيثَمَه» يكي از ياران خويش فرمود« :أَبلِغ شيعتنا أنّهُ
لم يَنال ما هنداهلل إلّا بعمل ،و أَبلغ شيعتنا إنَّ أَعظم
الناس حَسره يوم القيامه ،مَن وَصَفَ عدالً ثمّ يخالفه إلي
غيره» (اصول كافي ج .)2اين پيام را به شيعيان ما
برسان و بگو ،نميتوانيد به خدا برسيد و در پيشگاه خدا
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مقامي پيدا كنيد مگر با عمل .همچنين به شيعيان ما
بگو ،بزرگترين حسرتمند در روز قيامت ،كه باالتر از
افسوس آن چيزی نيست ،كسي است كه عدل را وصف
و صفتهای خوبي را تعريف كند ،اما خود او خالف آن
عدل و درستي عمل كند امام صادق (ع) فرموده است:
«من لم يكن فعله لقوله موافقاً ،فإِنّما مُستودِعٍ» كسي
كه حرفش با عملش موافق و هماهنگ نيست او
وديعهدار است (چيزی را تحويل مي گيرد و تحويل
ميدهد و چيزی به دست نميآورد و كار او بيهوده
است) (صادقياردستان.)1152 ،
رویکرد دوم مربوط به شرايط زمانه در هر عصر و
استفاده از شيوههای تبليغي مربوط به همان عصر است.
امروزه با عنايت به ورود به هزاره سوم به عنوان هزاره
ارتباطات و تبليغات كه خود تداوم هزاره قبل است تمايز
حرف و عمل به خصوص در تبليغات فرهنگي و سياسي
موجود است و نوعي بياعتمادی و بياعتباری را در اين
حوزه در بين تمامي شهروندان ايجاد كرده است.
تبليغات ديني و اسالمي نيز در بين شهروندان نميتواند
از اين آسيب در امان باشد لذا بايد چارهای جست.
با توجه به استنادات ديني« ،عالوه بر اصول مشترک كه
در اديان آسماني است ،هر پيامبری نظر به شرايط خاص
زمان و اجتماع خود ،در تبليغ و دعوت ،ويژگي خاصي
داشته است و روی نقطه حساسي از تبليغات تكيه كرده كه
در قرآن به آنها اشاراتي شده است؛ بهطور مثال در دعوت
ابراهيم ،بنيانگذار آيين توحيد پس از نوح ،تكيه بر مبارزه
با خرافه ،شرک و انديشه بتپرستي و خضوع در برابر
كواكب و يا اقطاب قدرت كه چهره خدايي گرفتهاند ،مورد
نظر بوده است .در دعوت لوط ،بُعد اخالقي دعوت بيشتر
جلب نظر ميكند ،چرا كه انحراف جنسي و اخالقي
دامنگير قوم او بوده است (سوره شعرا.)139 ،
در دعوت شعيب ،بدعت اقتصادی ،بيشتر مورد توجه
است چراكه چپاول و تطاول در امور مالي رايج بوده
است (سوره هود.)19 ،
در دعوت صالح ،مبارزه با دنياگرايي و اشرافيگری و
تجملپرستي و رفاه و غرور ناشي از آن مورد توجه بوده
است (سوره شعر 123 ،تا .)111
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در دعوت موسي ،اصالحات سياسي و اجتماعي و مبارزه با
استضعاف و استكبار و اقطاب قدرت و ثروت و نيرنگ و
سحر مورد توجه بوده است (سوره قصص .)1 ،در دعوت
يوسف ،مديريت الهي و در دعوت سليمان ،سياست و
حكومت و در دعوت داود ،قضا و در دعوت عيسي ،زهد و
اخالق مطرح بوده است( ».رهبر  )1131و در رونق شعر
وشاعری ،اعجاز پيامبر اكرم (ص) قرآن بوده است.
اما در هزاره ارتباطات و تبليغات ميتوان مدعي شد كه
«اسوه حسنه» يا همان «الگو يا تبليغ با عمل» ضرورت
هر عمل تبليغ ديني است .با توجه به حسن تقليد كه از
لوازم وجودی انسان ميباشد و با عنايت به اينكه
چهرهها و قهرمانها همواره در نفوس ،جايگاه و تأثير
خاصي دارند و انسانها الگوی افكار و رفتار خويش را از
آنان ميگيرند ،لذا الگوها ميتوانند عاملي بسيار مهم در
راستای تبليغ و دعوت باشند .تا جاييكه شخصيت
رهبران در تربيت تودهها بيش از گفتههايشان تأثير دارد
و از اينجا است كه مسئله امامت و ويژگيهای امام
اهميت خاص پيدا ميكند .بويژه از ديدگاه اماميه كه
مسئله عصمت را در وجود پيامبر و امام شرط ضروری
ميدانند.
قرآن كريم نيز توجه خاصي به الگوها و اسوهها مبذول
داشته است .به طور مثال در بحث تولي و تبری با اسوه
قرار دادن ابراهيم (ع) و پيروان صديق او ميفرمايد :قَدْ
كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ( .ممتحنة 1 ،و  )3قطعا براى شما
در [پيروى از] ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى
نيكوست آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و از
آنچه به جاى خدا مىپرستيد بيزاريم به شما كفر
مىورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه هميشگى
پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد .قطعا
براى شما در [پيروى از] آنان سرمشقى نيكوست [يعنى]
براى كسى كه به خدا و روز بازپسين اميد مىبندد و در
جای ديگر پس از ذكر جمعي از پيامبران و خصوصيات

تعریف جدید از تبلیغات دینی اسالمی

مكتبي آنان ميفرمايد « :أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ( .األنعام )51 ،اينان كسانى هستند كه
خدا هدايتشان كرده است پس به هدايت آنان اقتدا
كن»
از اينرو بر آيندگان است كه سلف صالح را قدوه و اسوه
سازند چرا اصول مكتب و خطمشي پيامبران و مؤمنان
صالح به زمان و مكاني خاص محدود نميگردد و خط
ترسيم شده توسط پيامآوران و اولياء خدا تا نسل انسان
بر بسيط خاک است همواره امتداد و استمرار دارد.
«الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ .بقره 219 ،ميان هيچيك
از فرستادگانش فرق نمىگذاريم» .و نيز خطاب به
پيامبر اكرم است كه ضمن توصيه به صبر و تحمل در
انجام رسالت ،پيامبران «اولوالعزم» را به عنوان الگوهای
صبر و مقاومت نام برده و ميفرمايد« :فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ
أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ .احقاف 19 ،پس
همانگونه كه پيامبران نستوه صبر كردند صبر كن و
براى آنان شتابزدگى به خرج مده» .از اينرو پيامبر
اكرم به عنوان اسوه حسنه برای امت معرفي شده و
قرآن در اينباره ميفرمايد« :لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .احزاب .21 ،قطعا براى شما در [اقتدا
به] رسول خدا سرمشقى نيكوست».
پيامبر اكرم اسوه حسنه و بهترين الگوهاست چه برای
انسانسازی و تربيت نفوس و تكامل اخالق كه آحاد
امت بدان حضرت تأسي جويند و خُلق عظيم او را كه
قرآن با آيه «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ .قلم 1 ،و راستى
كه تو را خويى واالست» .ستوده است اسوه سازند ،و
چه برای آموختن شيوه هدايت ،دعوت و ابالغ كه آن
بزرگوار باالترين اسوه و الگويي است كه امت ميتواند
راه و روش تبليغ را از او فرا گيرد .همانگونه كه قرآن
كريم نقش اخالق و رفتار رسول گرامي را در جذب
دلهای گريزپا بيان فرموده و ميگويد« :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ
اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ
حَوْلِكَ .آل عمران 195 ،پس به [بركت] رحمت الهى
با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و سختدل
بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مىشدند ».نكته قابل
توجه اينكه اسوه حسنه ،رفتار است نه گفتار ،رفتاری
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كه بيش از گفتار بر دلها مينشيند ،همانگونه كه
قرآن درباره پيامبر ميفرمايد «:لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ» يعني شخص پيامبر برای شما الگو است و اين
آيه اشاره به گفتار يا دستورات او ندارد كه باب ديگری
است.
البته استفاده از «فنون ارتباطي» بهجای «تلقين و
تكنيكهای رواني» وجه مميز ديگر تبليغات اسالمي
است .علت استفاده از فنون ارتباطي را ميتوان در دو
محور قرار داد:
الف) حوزه و گستره وسيعتر آن به نسبت «فنون
تبليغات»؛ يعني در خيلي از مواقع مبلغ اسالمي نياز به
تبليغ ندارد بلكه با اطالعرساني و آموزش نيز ميتواند
دانش ،عقيده و رفتار ديني مورد نظر را در مخاطبان
خود ايجاد نمايد و هيچ نيازی به «تلقين پيامهای
ديني» خود نيز ندارد .نكته بعدی در اين محور اين
است كه تبليغات خود زير مجموعه دانش ارتباطات
اجتماعي است؛ لذا بديهي است كه برای تبليغ موثرتر،
نياز به دانش ارتباطات است.
ب) در عين حال استفاده از تلقين و تكنيكهای رواني
يا دور زدن خِرد انساني ،بهعلت تاثير ناآگاهانهاش،
نوعي رفتار غيرارادی توسط مخاطب است كه امری
غير اخالقي محسوب ميشود .به تعبير ديگر «تلقين و
تكنيكهای رواني و تبليغي» از دو جنبه «حكمت» و
«آزادی انديشه» مغاير اخالق و دين است.
 -1حکمت« :ابزاری كه قدرت تشخيص مخاطب را
از كار بيندازد و او را دستخوش احساس بيمنطق كند
همانند ديگر مقدمات در تبليغ اسالم جايگاهي ندارد و
اصوالً عقل حجت الهي است در كنار شرع و نبوت.
همانگونه كه امام موسي بن جعفر(ع) ميفرمايد« :ان
اهلل علي الناس حجتين حجه ظاهر و حجه باطنه اما
الظاهر فالرسل و االنبياء و االئمته (ع) و ما الباطنه
فالعقول» يعني«:خدا بر مردم دو حجت دارد :يكي ظاهر
و ديگری باطن .حجت ظاهر پيامبران و امامانند و
حجت باطن عقلها و انديشهها» (رهبر.)1131 ،
در دعوت اسالم نه تنها تبليغات حرفهای و گمراهكننده
و ايجاد جو كاذب فكری و القای تفكر از پيشساخته،
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نامطلوب و غيرمنطقي تلقي ميشود ،بلكه انتخاب چشم
و گوش بسته و تقليد بي منطق نيز ارزش و اعتبار
ندارد .ايمان و گرايشي در اسالم ارزش دارد كه از روی
شناخت عميق و احساس پاک و انتخاب حساب شده
صورت پذيرد:
« فَبَشِّرْ عِبَادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ زمر،
13و  11پس بشارت بده به آن بندگان من كه :به
سخن گوش فرا ميدهند و بهترين آن را پيروی
ميكنند ».بر اين اساس جريان تبليغي اسالم هدايت و
سازماندهي ميشود .اگر حكمت و شناخت حقايق،
بهترين خبری است كه به بندگان هديه شده « يُؤتِي
الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ .بقره( .235 ،خدا) به هر
كس كه بخواهد حكمت مىبخشد و به هر كس
حكمت داده شود ،به يقين ،خيرى فراوان داده شده
است؛ و جز خردمندان ،كسى پند نمىگيرد ».تبليغ و
دعوت اسالم بر همين حكمت پيافكنده ميشود« :ادع
الي سبيل ربّك بالحكمه» جدال نيز هنگامي مشروع
است كه جدال احسن باشد و بر پايه بيّنه و برهان و
تحريك وجدان و انديشه خصم و ابطال حجتهای او
به گونهای كه فرد را جريحه دار نكند استوار گردد.
قرآن كريم در مقام محاجه با اهل كتاب كه با افكار و
ايدههای آرماني ،بهشت را ويژه و حق اختصاصي خود
ميدانستند ميگويد« :وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَن
كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ .بقره .111 ،گفتند هرگز كسى به بهشت
درنيايد مگر آنكه يهودى يا ترسا باشد اين آرزوهاى
[واهى] ايشان است بگو اگر راست مىگوييد دليل خود
را بياوريد .».باری ،تبليغ قرآن بر اساس حجت رسا و
قانعكننده است « :قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ األنعام115. ،
بگو برهان رسا ويژه خداست » و نه متكي بر ظن و
حدس و گمان كه از حق بينياز نميكند« :وَمَا يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ
عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ .يونس .13 ،بيشترشان جز از گمان
پيروى نمىكنند [ولى] گمان به هيچ وجه [آدمى را] از
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حقيقت بىنياز نمىگرداند آرى خدا به آنچه مىكنند
داناست( ».رهبر.)1131 ،
 -2آزادی اندیشه« :در آيات بسياری از قرآن كريم
بهصراحت آزادی انسان و گزينشهای آگاهانه او محور
شناخته شده ،و اكراه و اجبار نفي گرديده است .از جمله:
و قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَآءَ
فَلْيَكْفُرْ .كهف25 ،
و بگو «حق از پروردگارتان[رسيده ] است .پس هركه
بخواهد بگرود و هركه بخواهد انكار كند.
فَبَشِّرْ عِبَادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ .زمر،
 13و 13
پس بشارت بده به آن بندگان من كه :به سخن گوش
فرا ميدهند و بهترين آن را پيروی ميكنند.
الاِكْراهَ فِيالدّينِ قَدْتَبَيَنْ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .بقره293 ،
در دين هيچ اجباری نيست و راه از بيراهه به خوبي
آشكار شده است.
واژههای «تفكر ،تعقل و تدبر» و نظاير آنها كه در موارد
بسياری از قرآن كريم پس از دعوت ،حكم ،طرح
تكليفي و يا جهتدهندگي آمده ،شاهد ديگری است
(رهبر.)1131 ،
استفاده از «تلقين و تكنيكهای رواني» در تبليغ به
عربي «دعايه» نام دارد .اسالم به عنوان يك آيين الهي
و مقدس به دعايه با مفاهيم كنوني [به خصوص رجف]
نياز ندارد ،دعوت و اعالم به شيوه واقع بينانه و منطقي
است كه به تعبير قرآن «بالغ مبين» نام دارد (رهبر،
.)1131
بحث و نتیجهگیری
اثر حاضر تلفيق «علوم ارتباطات اجتماعي» با «علوم
ديني» در حوزه «تبليغات ديني[اسالمي]» است .در اين
اثر برای تعريف تبليغات ديني ابتدا تعاريف تبليغات در
حوزه علوم ارتباطات بررسي شدهاند و با مقايسه آنها با
آيات ،احاديث ،روايات و سيره پيامبر و ائمه اطهار؛ سعي
شده است تعريف جديدی برای «تبليغات
ديني[اسالمي]» ارائه گردد.

تعریف جدید از تبلیغات دینی اسالمی

تبليغات اسالمي :بهرهگيری كم و بيش عمدی،
نظاممند و طراحي شده از نمادها به تأسي از رفتارهای
منبع ارتباطي كه توسط فنون ارتباطي مناسب با هدف
ايجاد ،تحكيم و تغيير عقايد ،ارزشها و در نهايت رفتار
ديني افراد انجام ميشود.
وجهه مميزه تعريف مذكور با تعاريف تبليغات و حتي
تعاريف اختصاصي تبليغات ديني ،به منبع ارتباطي در
«تبليغات اسالمي» برميگردد .به تعبير ديگر كالم و
بيان پيامبر و ائمه معصومين تنها ابزار كشش مخاطبان
به اسالم يا آموزههای اسالمي نبوده است بلكه رفتار و
منش اينان مهمترين عامل در جذب پيروان بوده و
هماهنگي كالم و رفتار را در اين بزرگان ميتوان
مشاهده كرد .اما در مقابل خالفا و حاكمان اسالمي هم
بودهاند كه بهخاطر مغايرت رفتار و كالم از مقبوليت
الزم برخوردار نبودهاند.
بايد عنايت داشت كه «اعتبار» موضوعي كالن در حوزه
علوم ارتباطات محسوب ميشود و ميبايد در خصوص
اعتبار منبع (سبيالن ،اردستاني .)1113 ،پيامهای ديني
«شاخصسازی» الزم انجام شود تا مشخص شود در
هر برهه از زمان و مكان چه شاخصهايي برای اعتبار
منبع تبليغات ديني وجود دارد و سپس كدام يك از
شاخصهای اعتبار منبع پيامهای ديني [با توجه به وزن
هر يك از شاخصها] دچار آسيب شده است تا بتوان با
اين آسيبشناسي دقيق و علمي؛ مديريت و برنامهريزی
دقيق و موثر تبليغات ديني انجام داد.
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فهرست منابع

 اديبهاشمي ،ف ( .)1131اعتبار منبع ،منبع چيست؟اعتبار منبع كدام است؟ مجموعه مقاالت روزنامه نگاری
حرفهای .تهران :انتشارات رسانه.
 اسميت ،رد ( .)1151برنامهريزی استراتژيك روابطعمومي .ترجمه :سيدمحمد اعرابي و فرشاد جاللي.
تهران :پژوهشكده مديريت سما.
 اوكيف ،د ( .)1131متقاعدسازی نظريه و تحقيق.تهران :انتشارات معاونت سياسي صداوسيما.
 باربر ،ج ( .)1132ايجاد تغيير در نگرش سياسي.مجموعه مقاالت جنگ رواني .ترجمه حسين حسيني.
تهران :انتشارات دانشگاه امام حسين.
 بشير ،ح ( .)1151دعوت اسالمي {مفاهيم بنيادينفرهنگ اسالمي} .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 جنيس ،ا ( .)1132ترغيب .مجموعه مقاالت جنگرواني .ترجمه حسين حسيني .تهران :انتشارات دانشگاه
امام حسين.
 خندان ،ر ( .)1131تبليغ اسالمي و دانش ارتباطاتاجتماعي .تهران :سازمان تبليغات اسالمي.
 داقراتي ،م ( .)1132جنگ رواني .مجموعه مقاالتجنگ رواني .ترجمه حسين حسيني .تهران :انتشارات
دانشگاه امام حسين.
 راجرز ،ا؛ شوميكر ،ا ،ف ( .)1135رسانش نوآوریهارهيافتي ميان فرهنگي .ترجمه :عزتاهلل كرمي و
ابوطالب فنايي .شيراز:انتشارات دانشگاه شيراز.
 رهبر ،م ،ت ( .)1131پژوهشي در تبليغ .محمدتقيرهبر .تهران :مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات
اسالمي.
 سبيالناردستاني ،ح ( .)1131دين و ارتباطات،پاياننامه كارشناسي .تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران مركز.
 سبيالناردستاني ،ح ( .)1113مولفههای اعتبار خبر ازديدگاه دانشجويان ارتباطات اجتماعي با تاكيد بر
صداوسيما .تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات.
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 سبيالناردستاني ،ح ( .)1139نحوه ارائه علمي دين.تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.
 سورين ،تانكارد ،ج ( .)1111نظريههای ارتباطات.ترجمه :عليرضا دهقان .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
 صادقياردستاني ،ا ( .)1152روشهای تبليغ وسخنراني (ويرايش دوم) .قم:انتشارات بوستان كتاب.
 صادقياردستاني ،ا ( .)1131روشهای تبليغ وسخنراني .قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه
علميه قم.
 فرهنگي ،ع ا ( .)1119ارتباطات انساني .تهران:انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا .چاپ دهم.
 كارتلج ،جو ميلبرن ،ج ا ( .)1113آموزش مهارتهایاجتماعي به كودكان .ترجمه :محمدحسين نظرینژاد.
تهران :انتشارات آستان قدس رضوی.
 كاوياني ،م ( .)1131روانشناسي و تبليغات با تاكيدبر تبليغ ديني .تهران :انتشارات پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
 ميلر ،ج ( .)1131ارتباط غيركالمي .ترجمه عليذكاوتيقراگزلو .تهران :انتشارات سروش.
 ناجي ،م ،ر ( .)1131شرايط موفقيت تبليغ .تهران:سازمان تبليغات اسالمي.
 واضعي ،س ،ر؛ و شمسالدين دياني ،م (.)1113درآمدی به روشهای تبلغ ائمه .تهران :پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمي.
 هميلتون ،س ( .)1139تجزيه و تحليل ارتباطاتسازماني .ترجمه علي محبعلي .تهران :انتشارات
دانشگاه عالمه طباطبايي.
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