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 اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻣﻮر:ﭼﮑﯿﺪه

 از ﻃﺮﻓﯽ ادﯾﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم؛ داﻋﯿﮥ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎن را در ﻫﻤﮥ ادوار و.اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺒﻠﯿـﻎ در. ﻟﺬا آﻣﻮزهﻫﺎي ﻧﺎب دﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺸﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ را اﻧﺠـﺎم داد،ﻫﻤﮥ ﻧﺴﻞﻫﺎ دارد
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﺸﻮﯾﻖ و دﻋﻮت آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ و ﭘﯿﺮوي از ﺳﯿﺮة اﻧﺒﯿـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار و
 ﻫـﺪف از آﻣـﻮزش.ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮔﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎ روشﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي اﻋﻤـﺎل ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ روشﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻻزم در اﯾﻦ اﻣﺮ و آﻣﻮزش آن ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در.ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ رﺳﯿﺪن و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻗﺮب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ
 ﻧﻈـﺮي و ﺑـﺎ روش اﺳـﻨﺎدي- اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش روشﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿـﺎدي.ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف؛ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﻤـﻊآوري اﻃﻼﻋـﺎت، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ،ﮔﺮدآوري ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﻌـﺎن ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
.ﯽ و آﻣﺎري ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻤ.ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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Spirituality and its education with religos approach
Z. Kashaniha
Assistant professor Shahid Rajaee Teacher Training University

Abstract: Current spiritual needs of society have attracted the attention of humanities scholars and experts. Islam
remains with this historical claim of addressing human spirit and psychological needs for every generation at any
time. It is a mission for every Moslem to advocate Islamic religious thought. Religious advocacy in Islam means
communicating facts to the public in form of invitation to follow Divine orders and encouragement to follow
prophets' traditions.
Advertising has psychological and sociological roles in persuading people. It may take many forms, including
sensorial, logical, and emotional. Identification of different advertising approaches and learning how to apply them
in religious advocacy has profound effects in inviting others to strive for perfection and reach for God.
The objective of the present study was to examine the principles and theories of teaching advertising methods. Data
collection for this study was through library research. The research data were gathered from related books, articles,
and sites with the nature and objective of this study in mind. Therefore, the presented data have no quantitative or
statistical value.
Keywords: Spirituality, Religion, Religious Advocacy, Education,
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زهرا کاشانیها

 -1مقدمه
امروزه ،انتقراذ سرری طنرین حروادث در لحظره اتفرا
میافتد ،جهان دهکدة کروچکی را مریمانرد کره امروا
خروشان فرهنگهرا ،علروم و آگراهیهرا و ...را در تمرام
جهان به سررعت مرنعکم مریکنرد .ایرن مبلرب هر
فرصت است و ه تهدید .فرصت است از این جهت کره
دستور ابالغ و آموزش پیام حق؛ کره امرر الهری بروده و
انجام آن وظیفة هر مسلمانی است ،مریتوانرد در سرایة
آموزش ،تحقق پیدا کند و با صدای رسا مردم جهران را
با اعتقاد و ایدة حق آشنا گرداند و از آنجایی کره دیرن
مبین اسالم رسالتش جهانی است و هدفش آزاد کرردن
بشریت از بند رقیت هر چیز و هر کم است ،لذا تعلری
درست ،بهموق و همهجانبره مریتوانرد اتتنرام فرصرت
باشد .از طرفی تهدید به شمار میآید ،به علرت ایرنکره
استکبار جهانی با توجه به اهدا سلبهگرانره در صردد
به انحرا کشیدن مردم بهویژه جوانان که سرمایههرای
هر کشور و هر ملتی هستند ،میباشد و با آشرنا کرردن
آنها به منکرات و سرگرمیهرای پروو و تهری از ارزش،
که نتیجة آن ناهنجاریهای روحی ،اخالقری ،فرهنگری،
اجتماعی ،و از همه مه تر از دستدادن هویت شخصی،
دینی ،ملی ،فرهنگری و دوری از معنویرت اسرت ،تمرام
سعی و تالش الزم را در رسیدن به اهدا خویش بهکار
میبرد.
در جهان کنونی ،بحران دینی و فرهنگری و نیرز تهراج
فرهنگی و نراتوفرهنگی در جهرت سرلب هویرت واقعری
انسان ،دنیای امروز را فرا گرفتهاست .بهطوریکره بررای
متفکران دلسوز و ت خواران جامعه ،ایجاد دتدته کررده
و آنها را به فکر راهحل انداخته است .بعضی این قرن را
قرن بحرانهای روحی و روانی و دور شدن از معنویت و
دین دانستهاند.
«امروزه یکی از مه ترین وسایل مرورد اسرتفادة جهران
خررواران ،تعلرری اسررت .بررا اسررتفاده از وسررایل مرردرن،
ناممکنها را ممکن میسازند ،حکومتها را ساق مری-
کنند ،انقالبها را شکست میدهنرد و افکرار مسرموم و
فرهنگ تلر خرویش را در روو و جران افرراد سراده و
ناآگاه تزریق میکنند .پم بر ماست که به این امر مهر
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توجه بیشرتری کنری و برا آگراهیدادن بره انسرانهرا،
آموزش را تأثیر گذار کنی »[.]0
ازآنجایی که ایجاد معنویت ،دعوت به برنامة انبیا الهری
است ،ریشه در روو و فبرت انسانها دارد لرذا معلمران
باید؛ با روش صحیح ،اهردا انبیرا را کره بیردار کرردن
فبررت و زدودن تبار تفلت و متذکر شردن ارزشهرای
معنوی است و نیز حقایق و معرفت واال را ،بره اشرکاذ و
انحای مختلف و با ابتکارات متعدد و متفراوت برر جران
انسانها قرار دهند .فرمان الهی است که به همة کسانی
که از توانمندی الزم برخوردارند ،امر فرموده مردم را بره
سوی خدا دعوت کنند که این مه به آموزش نیاز دارد.
«ادع إلی سبیل ربک بالحکمه و الموعظره الحسرنه» ....
(نحل)075 ،
به سوی پروردگارت با حکمت و اندرزهای نیکرو دعروت
کن.
«جوانان ما با صدها پرسش که تالبرا بردون پاسرخ هر
باقی مانده ،روبهرو هستند .از سوی دیگر امروزه در عصر
ارتباطات ،عصر هجوم ماهوارهها و تهاج فرهنگی تررب
قرار داری که در آن ابررسانهها مانند مرزهای شیررشه-
ای ،ملتها و فرهنگها را بهطور جدی مورد تهدید قرار
دادهاند و هض فرهنگهای مستقل را در سایة شرعار و
سیاست «جهانی شدن» به انتظار نشستهانرد؛ کره ایرن
خررود موجررب دیررنگریررزی جوانرران و دوری آنهررا از
معنویت شده است .حراذ اگرر کارهرای مروازی و تعردد
نهادهای دستاندرکار فرهنگی تبلیغی کشور -،در برابرر
نرخ آمار بال برر  31نهراد و سرازمان مریگرردد  -و نرا
کارآمدی تالب این دستگاهها را بهعالوه فقردان نهرادی
معتبر که مرج پاسخگویی و مسئوذ مبالعه و پژوهش
دربارة مباحث دینی و تبلیغات اسررالمی باشررد را مررد
نظرر قررار دهیر  ،سیمرای آمروزش اسررالمی کشررور؛
بسیرار ناکار آمررد جلروه مینماید»[.]7
مردم امروز در درون خانههرای خرود ،در امرا تعلری و
تغذیه فرهنگی بیگانگان قرار گرفتهانرد و بسری سرادگی
است که گمان کنی با فرستادن چند مبلّ در اطررا و
اکنا کشور رسالت دینی و معنوی خود را انجرام داده-
ای و با روشهای قدیمی وعر و خبابره ،جروابگروی
نیازهررای روحرری و معنرروی جوانرران هسررتی  .آن هرر

معنویتگرایی و روشهای آموزش آن ...

کشوری که بیش از  %21جمعیت آن را جوانان تشکیل
داده است که وظیفه و مسئولیتهای مدیران جامعره را
صد چندان میکند .این درست است که بیشترین حج
تبادذ اطالعات و اخبار در جهان امروز مبادله مریشرود
امّا باید توجه کرد که اوال همه مردم به خبرها دسترسی
ندارند ،شبکههای خبری همه خبرهرا را نمریگوینرد ،و
فراتر از آن فشار اطالعات و اخبار (تالبا تیرر مفیرد) بره
حرردی اسررت کرره قرردرت و زمرران تجزیرره و تحلیررل و
تشخیص سره از ناسره از بسیاری انسانها گرفتره شرده
است.
با توجه به مبرالب فرو و ضرورت و اهمریت بحث ،در
این مقاله به طور مبسوط به روشهای آمروزش دیرن و
معنویت پرداخته خواهد شد .ازآنجاییکه این آموزشهرا
از طریق تبلی صورت میپذیرد ،لرذا عرالوه برر مفهروم
معنویت ،مفهوم تبلی و اقسام و آمروزش روشهرای آن
از جمله مسائلی است که در این پژوهش مرورد بررسری
قرار گرفته است.
اگر چه مسأله آموزش معنویت و به عبارتی ،تبلی دینی
در همة اعصرار مرورد توجره بروده و برا بررسری آن بره
پیشینة نسبتا قابرل توجررهی از پژوهررشهرا ،کتررب و
پایاننامهها برمیخوری  ،ولی به علت اهمیت خرا آن
و گرم نگهداشتن موضوع و پرداختن دائ بره آن و نیرز
افزودن منراب علمری در ایرن زمینره و بررسری زوایرا و
اطرا و همچنین بهروز کردن آن بررای ترأثیر بیشرتر،
پژوهشگر به پردازش این موضوع اقدام نموده تا برا بره
دست آمدن نتایج و ارائه پیشنهادهای الزم ،توجه هرچه
بیشتر مسئوالن به این امر برانگیخته شود.
از آنجاییکه معنویتگرایی ،دعروت بره برنامره انبیرای
الهرری اسررت و ریشرره در روو و فبرررت انسررانهررا دارد؛
مبلغان و معلمان باید با روش صحیح ،اهرردا انبیررا را
که بیدار کردن فبررت و زدودن تبرار تفلرت و مترذکر
شدن ارزشهای معنوی است و نیز حقایق و معرفت واال
را به اشکاذ و انحرای مختلرف و برا ابتکرارات متعردد و
متفاوت برجان انسانها بنشانند .فرمان الهری اسرت کره
به همة کسانی کره از توانمنردی الزم برخوردارنرد ،امرر
فرموده که مردم را به سوی خدا دعوت کنند« .ادع إلری
سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه( »...نحل)075 ،

به سوی پروردگارت با حکمت و اندرزهای نیکرو دعروت
کن...
دعوت دینی و سو دادن به معنویت از دو جهرت حرائز
اهمیت است:
 -0از آن باب که دستور الهری اسرت و لرذا وظیفرة هرر
مسلمانی عمل بدان است.
 -7عقل نیز حک میکند که عالمران و آگاهران جامعره
دست حقجویان و حتی مردم عادی را بگیرند و آنها را
آگاه و از سر چشرمة معرفرت الهری و معنویرت سریراب
گردانند.
هر پدیدة اجتماعی در راببره برا نقرش و میرزان ترأثیر
نتیجه و رسالتش تبیین میشود .لذا باید گفت ،اهمیرت
دعوت به معنویت در راببه با رسرالت جهرانی آن قابرل
تبیین است.
«اهمیت روا معنویت به انداز Zتغییراتی است کره بره
محو الحاد و ست از کر Zزمرین و بسر عردالت و نشرر
پیام توحید در سبح جهانی منتهی میشود»[.]3
ضرررورت آگرراهی دادن برره جامعرره برره ویررژه جوانرران و
نوجوانان بر کسی پوشیده نیست و تنها راه جلوگیری از
انحرافات ،کجریها و ضراللتهرا ،روشنررگری و هردایت
است که راهش با «دعوت به معنویت» ختر مریشرود
لذا آموزش روشهای مختلف دعوت به دین و معنویرت
بر کسی پوشیده نیست.
«اگر به تحلیل نی قرن سیاستهای تبلیغی امویران در
شام توجه کنی  ،مشاهده میکنی آنها توانسرتند پرم
از پنجاه ساذ به نام دین اسالم و جانشینی آن حضرت،
در شام برای مدت طوالنی حکومت کننرد ،بره اهمیرت
دعرروت بیشررتر و عینرریتررر پرری مرریبررری »[ .]4امررام
خمینی(ره) نیز برای دعوت به معنویت ارزش بسریاری
قائل شدهانرد ،ایشران در ایرن مرورد چنرین گفترهانرد:
«امروزه تبلیغات دینی – و توجه بره معنویرت -در دنیرا
در رأس همة امور قرار گرفته است.]5[»...
همچنین در این زمینه گفتهاند« :همانطور که تحصیل
یک تکلیف است ،آموزش براالتر از آن اسرت .تحصریل
مقدمة تبلی است ،مقدمه انذار است[ .]6و آمروزش آن
امری بم مه است .ازآنجاییکه دعروت بره معنویرت
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زهرا کاشانیها

همان تبلی دینی است ،لذا به مفهومشناسی معنویت و
تبلی میپردازی .
 -1مفهومشناسی معنویت
اصبالو «معنویت» از ریشة «معنا» دریافرت شرده کره
یک مفهوم متافیزیکی در برابرر حسری بیرونری اسرت و
اشاره به حقیقتری از وجرودی نهنری در برابرر حقیقرت
بیرونی آن دارد .مفهوم معنویرت و معنری آن از دیردگاه
افراد متفاوت است .ازآنجاکه واژة معنویرت در زمینره-
های گوناگونی کراربرد دارد ،توضریح آن آسران نیسرت.
اصبالو معنویت یک مفهوم نوین و جدید اسرت کره از
آن برره روحانیررت و معنویررت و اصرربالحات مشررابه یرراد
میشود .معادذ (روو )0در انگلیسی است.
امروزه ،استفاده از واژه معنویرت دو مبلرب را بره نهرن
متبادر میکند :از یک طر به روحانیت و تقدس اشاره
دارد و از طر دیگر به معنرادهی بره ویرژه بره معنرای
زندگی داللت دارد.
در اسالم ،بر اسراس زبرانشناسری سراده کره از تعرابیر
اتیمولوژیکی اسالمی به معنویرت اخرذ شرده ،مریتروان
معنویرت را بره روو ،منتسرب دانسرت کره در برداشررت
سنتی نیز از آن به عنوان حقیقت درونری یراد میشرود.
البته باید توجه داشت که این تعریف بر اسراس تفراوت
اصلی برین معنویرت و روحانیرت اسرت و ریشرة اصرلی
تفاوت از آنجاست که حقیقت چند الیره بروده و دارای
دو جنبة بیرونری و درونری اسرت کره جنبرة دوم (بعرد
روحانی) دارای مراترب متعرددی اسرت ترا ایرن کره در
نهایت به حقیقت واقعی دست مییابد]2[.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که« :معنویت عبرارت
است از برخورداری از ارزشهای واالی انسانی که موارد
زیر را شامل میشود :ایمان به خدا ،عشرق بره دیگرران،
پشتکار ،تحرک ،تحمل ،تقوا ،تواض  ،توکل ،جوانمردی،
خدمت ،محبت ،احترام به موجودات ،اعتمراد بره نفرم،
امیررد برره آینررده ،پررذیرش ،خرروش بینرری ،خیرخررواهی،
رضررایت ،سرر اسگررذاری ،شررجاعت ،صرربر ،صررداقت،
صرفهجویی ،عدم وابستگی (مادی) ،فرداکاری ،گذشرت،
محدود کردن آرزوها و وفای به عهد»[.]2
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معنویتی که در دین اسالم مد نظر است برر همرة ابعراد
زندگی انسان سایه انداخته و اموری چون ازدوا و کرار
و تعلی و تعل  ،رفتار برا خرانواده ،مرردم و حتری خرود
شخص ،تفریح و استراحت ،خواب و بیداری و ...را در برر
میگیرد و میتوان گفت هیچ قسمت از زنردگی فررد از
چتر آن خار نیست.
معنویت اسالمی؛ توانایی ،قدرت ،فه عمیرق ،مراقبره و
دقررت در شررخص ایجرراد مرریکنررد و برره امررور زنرردگی
هدفمنرردی و تقرردّس مرریبخشررد و برررای رفتارهررای
پرهیزگارانه ظرفیت ایجاد میکند .چنانکره خداونرد در
سوره مؤمنون فرموده است.
 -2مفهومشناسی تبلیغ
تبلی از «بل » مصدر باب تفعیل به معنی رسانیدن پیام
یا خبر یا مبلبی است به مردم؛ یا موضوعی را با انتشرار
خبر در انهان عمومی جاگیر کردن ،میباشد( .فرهنرگ
لغت ،دکتر معین،ب-ذ-غ) ارجاعات باید یکدست باشد.
تبلی  ،7یعنی کوشش برای برقراری ارتباط هدفمنرد برا
مخاطب به منظور خاصی .تبلی  ،زمانی واقعرا اثرر گرذار
است که متقاعدگرانه 3باشرد .ارتبراط متقاعدگرانره 4یرا
تبلی  ،هرگونه ارتباطی است که با هد تأثیرگذاری برر
افراد تنظی شده باشد .بنابراین ،اطالع رسانی ،5پیرام 6و
خبر 2صرفا تبلی نیست بلکه گرزارش و اطرالع رسرانی
است .درحرالیکره در تبلیر اوال بره گونرهای فزاینرده،
برقراری ارتباط مورد توجه است .ثانیا ویژگری متقاعرد-
گرانه در آن بسیار پر رنگ است.
تبلیرر در متررون جامعررهشناسرری عمرردتا برره معنررری
«پروپاگاندا» است .در کتاب زمینرة جامعهشناسری ایرن
گونه تعریف شده است« :آوازهگرری یرا تبلیر فعرالیتی
است برای دگرگون کردن عقاید عمومی از راههای تیرر
مستقی و احیانا با وسایلی مانند زبان و خ و تصرویر و
نمایش و امثاذ آن .آوازهگر از تلقینپذیری انسران سرود
برده و نیات خود را به مردم تحمیل میکند»[.]3
تبلی در متون روانشناسانه نیز قابل بررسی است و مری
تواند ما را با این رویکرد به مفهروم تبلیر (واژه «مرورد
نظر» مناسبترر بره نظرر مری رسرد و اال حشرو اسرت)
نزدیک کند .صالو نصرر در تعریرف تبلیر مرینویسرد:

معنویتگرایی و روشهای آموزش آن ...

«تبلیغات ،کاربرد هر یک از شکلهای برقرراری ارتبراط
است که بر پایة برنامهریزی هد دار اسرتوار باشرد و در
جهت تأثیر بر افکار ،احساسات و اعماذ گروههای ارتباط
جمعرری و ملرری اسررت کرره بررا هررد تررأثیر بررر افکررار و
احساسات گروههای معین و با نیتری کلری و نظرامی یرا
سیاسی صورت میگیرد[ .]01دیگران نکاتی چون تالش
عمرردی ،نشررر دادن افکررار و عقایررد ،اقرردامات مترروالی و
منظ  ،تالش برای تأثیرگرذاری ،اقنراع دیگرران ،تغییرر
آرای دیگررران و ...را از اقرردامات تبلی ر و یررا اهرردا آن
میدانند.
دعروت برره معنویررت اسررالمی عبررارت اسررت از هرگونرره
فعالیت نظاممندی اسالمی که در سبح یا عمق صرورت
میگیرد .در این تعریرف عردم فعالیرت؛ تبلیر نیسرت،
فعالیتهرای اتفراقی و تیرنظرامدار تبلیر کره برهطرور
مستقی بره قصرد گسرترش علمری ،عراطفی و رفتراری
نیست؛ فعالیرتهرای نظرامدار کره یرا اصروال بره قصرد
گسترش اسالم نیست و یا فق بهطور تیرمستقیرر در
گستررش آن نقش دارد نیز تبلی نیسرت .تبلیر در دو
بخش مورد بحرث قررار مریگیررد« .تبلیر در فرهنرگ
اسالمی عبارت اسرت از رسراندن پیرام الهری بره شریوة
روشنگرانه از طریق ایجاد ارتباط و تشرویق بره پرذیرش
محترروای مررورد نظررر ،بررا اسررتفاده از ابررزار و روشهررای
مشروع هر عصر و زمان .در تبلیر اسرالمی ،انگیرزههرا،
الهی و معنوی و تکلیف شرعی بوده و از روی عشرق بره
هدایت انسانها است .در تبلی الهی؛ پیام رسان از خود
چیزی بر پیام نمیافزاید و بدون ک و کاسرت محتروای
پیام را برای پیامگیرندگان نقرل و بیران مریکنرد و برر
پذیرش آن اصرار میورزد .در این نوع تبلیر از ابزارهررا
و وسرایل نامشرروع و ترفندها و حیلههرا کمرک گرفتره
نمیشود ،بلکه ابزار هماننرد هرد بایرد مشرروع باشرد.
هد تبلی  ،رساندن و تبیین ارزشهای الهی و اسالمی
است»[.]00

دین ،خضوع و انقیاد در برابرر برنامره و مقرراتری معرین
است و دیگر مفاهی نکر شده بررای آن ،ماننرد جرزا از
لوازم این معنی است[.]03
«دین تام و کامل و خداپسند آن اسرت کره از نرزد نات
اقدس خداوندی بر پیامبر خرات ( ) در بیسرت و سره
ساذ نرازذ شرد و برا بیران والیرت و امامرت اهرل بیرت
عصمت(ع) ،به نصاب خود رسید و بره جهانیران عرضره
شد.]04[».
«نخستین و شای ترین مفهوم دین ،تدین است و تردین
در یک تعریف نسبتا تام ،یعنی اعتقاد بره وجرود نات و
یا نوات تیبی واال ،که دارای شعور و اختیارند و شرئون
مربوط به انسان را تحرت تصرر و تردبیر خرود دارنرد،
اعتقادی که انسان را بر آن میدارد که با آن نات برترر؛
همراه با رتبت و رهبت و خضوع و تمجید به مناجات و
راز و نیاز ب ردازد»[.]05
عالمه سید محمد حسین طباطبایی در کتاب ارزشرمند
قرآن در اسالم چنین مینویسد:
«اما دین بهعنوان یک حقیقت مستقل و جدا از انسران،
مجموعه نوامیم و قوانین نظری است کره صرفات ایرن
نیروی الهی را تبیین میکند و نیز مجموعهای از قواعرد
و ضواب عملی اسرت کره راه و رسر بنردگیکرردن را
ترسیر مینماید .به عبررارت دیگرر ،دیرن همران راه و
رس خدایی زیسترن است»[.]06
با توجه به تعاریف فو مبلّر دینری ،کسری اسرت کره
سعی میکنرد پیرامهرای دینری را کره خرود بره آنهرا
شناخت پیدا کرده به دیگری برسراند .از نظرر اصربالو
دینی ،فردی که با گفتار ،رفتار و کردار خود ،افراد را بره
سیرة انبیا و اولیای الهی دعروت مریکنرد و شرامل هرر
کسی است که این ویژگی را دارا باشد کره اهر آنهرا
روحانیت ،معلمان ،به ویژه معلمران دینری ،مربیران و ....
میباشند.
 -4آموزش روشهای تبلیغ دینی و دعوت بهه

 -3مفهومشناسی دین

معنویت

دین در لغت به معنای جزاست .قیامت نیز از آن جهرت
که روز جزاست« ،یوم الدین» نامیده شده است[.]07

برای دستیابی به روش تبلیر دینری دانسرتن اقسرام
تبلی الزم است زیرا هر قسمی از تبلی روش خاصی را
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میطلبد لذا در این قسمت برهطرور اجمرااذ بره اقسرام
تبلی پرداخته میشود.
 -1-4اقسام تبلیغ

در یک تقسی میتوان ابالغ را به حسی و عقلی و قلبی
تقسی نمود .استاد مبهری در کتابهرای خرود از ایرن
نوع تقسی بندی نام برده است .در ابالغ حسی فق پیام
به رؤیت و یا سم میرسد و این کرار مشرکلی نیسرت؛
ولی کار پیامبران فق رسراندن پیرام بره حرواس افرراد
نیست بلکه هرد براالتری را در نظرر دارنرد .در تبلیر
عقلی که ابالغ برتری نسبت به تبلی حسی است ،پیرام
در عقل و فکر مخاطب نفون میکنرد« .پیغمبرران مری-
خواهند سخن خودشان را در درجة اوذ به عقلها ابرالغ
کنند( .گیومه بسته نشده دوباره باز شده است)
در تبلی قلبی که مرحله باالتری نسبت به ابالغ عقلری
است ،پیام بعد از رسیدن به عقرل و تأییرد آن برر قلرب
افراد مینشیند« .پیغمبران نیامدهاند که فق مدعاهایی
را وارد عقل مردم کنند ...پیام الهی گذشته از این که در
عقلها باید نفون کند ،در دذها بایرد نفرون کنرد؛ یعنری
باید در عمق روو بشر وارد شرود و تمرام احساسرات او،
یعنی تمام وجودش را در اختیار بگیرد»[.]02
در یک تقسی بندی ،تبلیغرات را بره دو نروع مسرتدذ و
تیرمستدذ طبقهبندی کرردهانرد .در تبلیغرات مسرتدذ
عموما با اسرتفاده از روشهرای آمراری و اعرداد و ارقرام
دالیلرری برررای تبلیر مرریآورنررد .درحررالیکرره تبلیغررات
تیرمستدذ هیچ نوع مبنای استداللی نردارد .در طبقره-
بندی دیگر ،تبلیغات به تبلیغات اخالقری و ضرداخالقی
تقسی شده است .در تبلیغات اخالقی ،اصوذ اخالقری و
انسانی مورد نظر است و همة فعالیرتهرای تبلیغری برر
اساس اصوذ اخالقی و انسانی طراحی و اجرا مریشرود.
درحالیکه در تبلیغات تیراخالقی ،دروغ ،تقلّب و دیگرر
موارد تیراخالقی رایج است و در فعالیتهای تبلیغی بره
کار میرود.
 -2-4شیوههای تبلیغ و دعوت به معنویت

شیوههای مختلرف و متنروع در تبلیر وجرود دارد کره
هرکدام در جای خود مؤثر بوده و از طر مبل میتواند
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مورد بهرهبرداری قرار گیرد که به بررسی اه آنها می-
پردازی .
قابل نکر است که در قرآن مجید از شریوههرای مهمری
که در دعوت به معنویت میتوان استفاده ،کرد یاد شده
است .مثال در آیهای از سورة نحل بره سره روش اشراره
شده است.
"ادع إلی سربیل ربرک بالحکمره والموعظره الحسرنه و
جادله بالتی هی أحسن" (نحل  ،آیه )075
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با
آنها به روشی که نیکوتر است استدالذ نما.
بنابراین خداوند متعاذ در آیة فو بره سره روش اشراره
فرموده است.
 -1-2-4روش استدالل

در این روش مبل با توجه به سربح درک مخاطرب بره
نکر استدالذهای متفاوت میپردازد ،پیامهایی را که بره
مخاطب ابالغ میکند به وسیلة دالیرل عقلری و مردارک
مستند ،محک میگردانرد .افررادی کره از عرزت نفرم
باالتری برخوردارند با پیامهایی اقناع مریکردنرد کره از
استحکام استدالذ و سندیت معتبر برخوردار باشد.
با نگرشی دیگر میتوان گفت که بعضی پیامها سادهاند2
و بعضی پیچیده .3فهر و درک پیچیردگی پیرام بررای
گروهی از افراد شو آور اسرت و در صردد فهمیردن آن
تالش میکنند که این خرود بره توجره آنهرا بره پیرام
میافزاید .برعکم استدالذهای پیچیده و سرخت بررای
گروهی دیگر سبب دور شدن و بیاعتنا شدن آنهرا بره
پیام میگردد .در قرآن مجید برای هرر دو گرروه ،پیرام-
های اقناعکننرده وجرود دارد .گراهی مبلرب فلسرفی و
حکمی است و صاحبان خرد بیشتر از آن بهره میبرند و
گاهی در بیان تمثیل ،تشبیه و قصص افراد دیگرر از آن
سود می جویند.
روش اسرررتدالذ را بایرررد بهتررررین و مفیررردترین روش
تبلیغات نامید زیررا اسراس ایرن روش را تفکرر و تعقرل
تشکیل میدهد .تبلیغات استداللی ،سبب رشد جامعه و
ارتقاء سبح فرهنگی ملی میشود.
اگر افراد جامعه گرفتار عناد و لجاجت نباشند و خردورز
و اهل عل باشند استدالذ و منبق ،آنها را اقنراع مری-
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کند .البته تبلی و دعوت به روش اسرتدالذ و برهران و
دالئل عقلی و علمی برای عدة خاصری مرؤثر اسرت کره
دارای استعداد در این زمینه باشرند وگرنره بررای افرراد
فاقد قدرت عقل و اندیشه قابرل فهر نیسرت .در قررآن
مجید نمونههای بسیاری از حکمت و استدالذ به چشر
می خورد.

بر  -یک طر آن گوینده ،طرر دیگرر شرنونده -بره
وجود میآید و از این رو در این گونه از سخن است کره
«اگر از جان برون آید نشیند الجررم برر دذ» وگرنره از
گوش شنونده تجاوز نمیکند .در بارة موعظه گفته شده:
الکالم إنا خر من القلب دخل فی القلب و إنا خر من
لسان ل یتجاوز االنان(.همان)

 -2-2-4روش موعظه و پند و اندرز

 -3-2-4روش جدال احسن

همانطور که گفته شرد ،آیره کریمرة «ادع إلری سربیل
ربک بالحکمه والموعظه الحسرنه و جرادله برالتی هری
أحسن» به اتفا نظر مفسرین سه روش مختلف را برای
دعوت و هدایت مردم متذکر میشود.
«ازآنجاییکه همرة مرردم ،اسرتعداد روش اسرتدالذ و
حکمررت را دارا نیسررتند؛ روش مناسررب دیگررر ،روش
موعظة حسنه است ،یعنی موعظه و پند و اندرز خوب و
دل سند .بعضی مردم را میتوان در قالب تمثیل ،قصره و
حکایت که خود از روشهای اثرگذار در امر تبلی است،
هدایت کرد« .سر و کار موعظه و انردرز ،برا دذ اسرت....
اکثریت مردم در مرحلة دذ و احساسات هسرتند نره در
مرحلة مغز و عقل و فکر»[ ]02لذا موعظه و اندرز روش
خوبی برای این گروه محسوب میشود.
«کلمة وع آنچنانکه در قرآن کری آمده است ،یکری
از طر سره گانره(حکمت ،موعظره و مجادلره بره نحرو
احسن) است .تفاوت موعظه با حکمت در این است کره
حکمت تعلی است و موعظه تذکار ،حکمت برای آگاهی
است و موعظه برای بیداری ،حکمرت مبرارزه برا جهرل
است و موعظه مبارزه با تفلت ،سرو کار حکمت با عقرل
و فکر است و سر و کار موعظه با دذ و عاطفره؛ حکمرت
یاد میدهرد و موعظره یرادآوری مریکنرد ،حکمرت برر
موجررودی نهنرری مرریافزایررد و موعظرره نهررن را برررای
بهرهبرداری از موجودی خود آمراده مریسرازد .حکمرت
چراغ است و موعظه باز کردن چش است بررای دیردن،
حکمت برای اندیشیدن است و موعظره بررای بره خرود
آمدن ،حکمت زبان عقرل اسرت و موعظره پیرام روو ،از
این رو شخصیت گوینده در موعظه نقرش اساسری دارد،
بر خال حکمت»[ .]03در حکمت رووها دیوانرهوار برا
ه سخن میگویند و در موعظه حالتی شبیه به جریان

آیة فو سومین روش ابالغ پیام را روش جرداذ احسرن
معرفی فرموده اسرت «و جرادله برالتی هری أحسرن»
(نحل)075 ،
«اکر با کسی روبهرو شدید که ترضش کشرف حقیقرت
نیست ،ترضش این نیست که حقیقتی را بفهمد ،آمرده
برای مجادله و حر زدن و ایراد گرفتن ،در کمین است
کلمهای را بشنود و آن را مستمسک قرار دهد و هو کند
و مجادله نماید ،با چنین شخصی مجادلره کرن ،امرا بره
نحو احسن .در مجادله از راه حق و حقیقت خار نشرو،
در مجادله بی انصافی نکن ،حقکشی نکن ،دروغ به کرار
نبر ،و امثاذ اینها» (همان) (همان به آیه بر میگردد؟!)
در مجادله احسن مبل هدفش شکستن حریف و تحقیر
و توهین به او نیست و قصد پیروزی و برتریجرویی برر
طر مقابل خود را ندارد بلکه ،فق باید ناصحیح برودن
افکار او را بر خودش ثابت کند و بر روو  ،اندیشه و فکرر
او نفون کند.
«در مناظره ،تنها مکتب عالی و منبق قوی و نیرومنرد
کافی نیست؛ بلکه باید با روش صحیح صحبت و مجادله
نمود .برخورد در بحث آزاد باید همراه با لبف و محبرت
باشد و از خشونت پرهیز گردد .نحوة برخرورد برا طرر
مناظره و شیوه بحث ،عمیقترین اثرر را در ایرن مرحلره
میگذارد .چه بسیار کسانی که در بحثها مرو شرکا و
دقیق و بر مسائل علمی مسل و آگراهانرد امرا چرون از
شیوه جداذ احسن و بحثهرای سرازنده آگراه نیسرتند،
کمتر در گفتگو با دیگران موفق به نفون در قلرب و فکرر
آنها میشوند .حقیقت اینکه فق اقناع عقل و فکر بره
تنرهایی کافی نیسرت ،باید عواطرف نیررز اقنرراع گرردد
که نیرمی از وجرود انسران را تشرکیرل میدهد»[.]71
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زهرا کاشانیها

 -4-2-4روش انذار و تبشیر

تبشیر از مقولة تشویق ،و انذار از مقولة تنبیره و تهدیرد
است و در قرآن مجید این مفاهی به کرات به کار رفتره
است .گفته شده که تبشیر "قائد" و انذار "سائق" است.
تبشیر سبب کشش شخص از جلو و انرذار سربب هرل
دادن فرد از پشت سر است .تبشیر و انذار هر دو در امرر
تربیت الزم است .بره عبرارت دیگرر ،هرر دو شررط الزم
هستند ولی به تنهایی کافی نیسرتند .معمروال در قررآن
عظی  ،انذار و تبشیر با ه نکر شده است و آن به دلیل
خصوصیت روحی روانی انسان است که ه طالرب نفر
است و ه داف ضرر ،لرذا بیران چهررة زشرت و خشرن
عذاب و بیان چهرة زیبا و مببروع نعر الهری مریتوانرد
تأثیرات الزم را بر افراد مختلف بگذارد .به عبارت دیگر،
بیان تشویق و تنبیه و بیان تحریض و توبیخ ،در تربیرت
اثر گذار بوده و به این دلیل است که مبل دینی باید هر
کدام را در جای خود استفاده نمایرد .هرر چنرد کره برا
توجرره برره رحمررت واسررعة الهرری کرره «سرربقت رحمترره
تضبه »...باید جانب تشرویق و تبشریر بریش از انرذار و
تنبیه گرفته شود تا شو و نو الزم را در افرراد ایجراد
کند.
«تشویق به مثابه تی دو دمری اسرت کره در دو جهرت
متضاد عمل میکند ،یا در جهت بهرهکشی و اسرتثمار و
فریب مخاطبان و یا به منظور تعلری و تربیرت و تزکیره
آنان ،تشویق و تکری مخاطبان برهویرژه در تعلیمرات و
تبلیغات اسالمی از اهمیت بسیار باالیی بر خوردار است.
بهطوریکه همة پیامبران و ائمة اطهار(ع) و نیز مربیران
و مبلغان دینی ،بخش مهمری از موفقیرتهرای خرود را
مرهون تقدیر از عرامالن بره احکرام و فررامین اسرالم و
تجلیل از مؤمنان به خدا و قرآن میدانند»[]70
در معار دینی نیز تعادذ در خرو و رجرا الزم اسرت،
لذا مبلغان باید سعی کنند با انذار و تبشیر صحیح ،بهجا
و بهموق  ،تعادذ الزم را ایجاد کنند.
 -5-2-4روش تحریک عواطف و احساسات

از دیگر روشهایی که در دنیرای کنرونی در امرر تبلیر
متررداوذ اسررت ،روش تحریررک احساسررات و عواطررف
مخاطبان است ،که البته بایرد پرم از جرذب مخاطرب،
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استدالذ و منبق و عقل را پشتوانه آن قرار داد و گرنره
صررر تحریررک احساسررات ،پایررداری الزم را نرردارد و
احساسات دیگری می توانرد فررد را بره جهرت دیگرری
سو دهد ،ولی برای شروع و جذب مفید است.
«بر انگیختن هیجران از روشهرای مترداوذ بررای ایرن
منظور (تبلی ) است»(کیلبرورن()0333 ،شریوه ارجراع
یکدسرررت شرررود) در مرررورد روش تحریرررک عواطرررف،
احساسات مختلفی قابل بحث و بررسری اسرت از قبیرل
احساس ترس ،خوشحالی و ....روانشناسان در ایرن براره
نظرهای متفاوتی را ابراز نمودهاند.
بعضی معتقدند که پیامهایی که فاقد مبالب تهدیدآمیرز
و ترسبرانگیز است ،مؤثر واق میشود و بعضی معتقدند
پیامهای ترسبرانگیز و ناراحتکننده سبب میشود کره
ساز و کارهای دفراعی افرراد در مقابلره برا آن محتروای
ترسآمیز پیام نادیده گرفته شود و فرد از تفکرر دربرارة
آن پیام خودداری میکند .در قرآن مجید روش تحریک
عواطف بسیار به چش میخرورد .بررای مثراذ خداونرد
متعاذ ،در آیات بسیاری از لفر "یرا ایهالرذین آمنروا"
استفاده فرموده است .این بدان جهت است که با چنین
لف لبیفی خداوند تعالی ایمران آورنردگان را بره خرود
نزدیک میکند و آنان احساس قرب به خردا کررده و در
نتیجه پیام دریافتی از جانب حق تعالی را بهتر دریافرت
و نگهداری میکنند .زیباتر از مبلب فو لف "یا عبراد
الذین امنوا "...است که این احساس نزدیکی بره خردا را
بیشتر بیان میکند.
لقمان حکی برای امر تبلی دین به فرزندش با لف "یا
بُنَیَّ" احساس فرزندش را بر میانگیزد و سر م پیرام را
به او ابالغ میکند" :یا بنی ال تشرک باهلل" پسرک برای
خردا شرریک قرررار مرده .آنگراه پررم از رسراندن پیررام
استدالذ الزم را به کار مریبررد کره "ان الشررک لظلر
العظی " همانا شرک ظل بزرگی است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تحریرک احساسرات و عواطرف در امرر
تبلی روش بسیار خوبی است ،اما باید در این روش سه
شرط اعماذ گردد –0 :تحریک احساسات و عواطرف 7
– رساندن پیام  – 3بیان استدالذ و تثبیت فکر.
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 -6-2-4روش تمثیل و داستان

از دیگر روشهای بسیار مؤثر در تبلی  ،به ویرژه ،تبلیر
دینی بیان تمثیل و داستان است .تأثیر تمثیرل ،قصره و
داستان بسیار زیاد است ،بهطوریکه معموال انسان بعرد
از شنیدن آن به فکر فررو مریرود و خرود را در جایگراه
قهرمان آن قرار میدهرد .هرر چنرد کره روش تمثیلری
همیشه مکمل دیگرر روشهرا اسرت امرا امتیراز عمردة
استفاده از آن ،تیر مسرتقی برودن آن اسرت ،یعنری در
ارائه پیام یا مفهوم تبلیغات بهطور تیر مستقی مفراهی
را میفهماند؛ چنانکه در قرآن کری به آن اشراره شرده
است« :مثل الذین حملوا التوراة ث ل یحملوهرا کمثرل
الحمار یحمل اسفارا بئم مثل القوم الذین کذبوا بایرات
اهلل و اهلل الیهدی القوم الظالمین»(جمعه)5 ،کسانی کره
مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردنرد ،ماننرد
دراز گوشی هستند که کتابهرایی را حمرل مریکننرد،
قومی که آیات الهی را تکذیب کردند مثل بدی دارنرد و
خداونررد جمعیررت ظالمرران را هرردایت نمرریکنررد[.]77
خداوند متعاذ دلیل نکر مثراذهرای قررآن را بره تفکرر
واداشتن و متذکر شدن افراد میداند:
«و تلررک اثمثرراذ نضررربها للنرراس لعلهرر یتفکرررون»
(حشر)70 ،
«و یضررررب اثمثررراذ للنررراس لعلهررر یترررذکرون»
(ابراهی )75 ،
«یکی از بهترین روشها برای فهماندن مبالب به مردم،
خصوصا کسانی کره سرواد چنردانی ندارنرد ،اسرتفاده از
مثاذهای محسوس و متناسب با محی است زیرا مردم
با این موارد بیشتر سر و کار دارند و با حرواس ظراهری
خویش آنها را درک میکنند .بر خرال مسرائل عقلری
که فه آن احتیا به کندوکاو شدید نهرن دارد»[.]73
روش داسررتان نیررز از روشهررایی اسررت کرره مرری توانررد
مخاطبان را متأثر سازد و تا ساذهای طروالنی در نهرن
آنها ماندگار باشد .قررآن کرری از ایرن روش کره یرک
روش هنری است ،بسیار بهره برده است .از ویژگیهرای
داستانهای قرآنی ،تاریخی بودن ،مبابق با واقر برودن،
متنوع بودن و جذابیت خار العاده است که خداونرد از
آنها به عنوان «أحسن القصص» یاد فرموده است:

«نحن نقص علیک أحسن القصص بما أوحینا إلیک هذا
القرآن» (یوسف)3 ،
ما بهترین داستانها را به وسیله وحی این قرآن؛ بره ترو
میگویی .
قصص قرآنی با هد و جهرت برر پیرامبر( ) حکایرت
شده است بهطوریکه میفرماید:
«و کال نقص علیک من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادک و
جاءک فی هرذه الحرق و موعظره و نکرری للمرؤمنین»
(هود)071 ،
ما اخبار رسوالن را بر تو حکایت میکنی تا قلرب ترو را
به آن قوی و استوار گردانی و آنچه در این سروره فررو
فرستادی همه حرق و موعظره و پنردی بررای مؤمنران
است.
بههر حاذ تمثیل و قصهگویی بر همة اقشار جامعه تأثیر
گذار است و مصدا ها را معرفی میکنرد برهویرژه بررای
افرادی که بهرة کمتری از استدالذ دارند و نیز کودکران
و نوجوانان که بررای رسریدن بره حقیقرت روش سرهل
الوصولی میطلبند.
 -7-2-4روش سؤال کردن

سؤاذ کردن با اهدا متفراوتی صرورت مریپرذیرد کره
مه ترین آن استفهام ،یعنی طلب فهمیردن اسرت ولری
گاهی سؤاذ بره منظرور فهمیردن نیسرت و بره اتررا
دیگری مبرو میشود که در بالترت از جایگراه واالیری
برخوردار است.
در قرآن مجید در موارد بسیاری خداوند متعاذ با طررو
سررؤاذ اساسرریترررین مبالررب را برره شررنوندگان تفهرری
میفرماید ،سؤاالتی کره گراه جنبرة توجره دادن و گراه
تقریر و تثبیت و یرا مؤاخرذه کرردن و یرا بره فکرر وادار
نمودن و یا تنبه دارد که مخاطبان قرآن را به تعمرق و
تدبر و تعقل بیشتر وا میدارد.
سؤاذ از جمله روشهای تیر مستقی در امر تبلیر بره
شمار میآید که مخاطبان را به فکر وادار میکند .بعضی
از بزرگان حکی به جای پاسخ دادن به سؤاذ افرراد ،برا
سؤاالت فرعیتر آنان را به فکر کردن مجبور میکردند و
حتی گاه سؤاذکنندگان جواب سؤاذ را خود ،پیدا می-
کردند .همانطور که اشاره شد روش سؤاذ کردن یکری
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زهرا کاشانیها

از متداوذترین روشها در قرآن مجید است که به چنرد
نمونه بسنده میشود« :یاأیهاالذین آمنوا هل أدلک علی
تجارة تنجیک من عذاب الی » (صف)01 ،
ای گرویدگان آیا اشراره و راهنمرایی نمرای شرما را بره
تجارت و سودایی که برهاند شما را از عذابی دردناک؟
در اینجا در عین سؤاذ کردن از مخاطب ،هد ارشراد
کردن و راهنمایی اوسرت و یرا گراهی در قالرب سرؤاذ،
توبیخ مخاطب مقصود است و نیرز در آیرهای دیگرآمرده
است:
«أفرایت الماء الذی تشربون أأنت أنزلتموه من المزن أم
نحن المنزلون» (واقعه  62 ،و ) 63
آیا به آبی که میآشامید دقت کردهاید؟ آیا شما آن را از
ابر فرود میآورید یا ما نازذ کنندهای ؟
و یا گاهی سؤاذ به معنی تقریر و تثبیت در قرآن آمرده
است« :أل نشرو لک صدرک»(انشراو)0،
آیا سینة تو را گشاده نساختی ؟
نتیجه اینکه ابالغ پیام به وسیلة استفهام انجام میگیرد
که مخاطب را به فکرر بیشرتر وادار مریکنرد کره البتره
چنین استفهامی حقیقی نیسرت بلکره مجرازی بروده و
ترضی از اترا بالتی را تأمین میکند.
 -8-2-4روش ارائه الگو در تبلیغ و دعهوت بهه
معنویت

از دیگررر روشهررای بسرریار مهر و مررؤثر در امررر تبلیر
معرفی الگو است که در قرآن مجید بره آن توجره شرده
است .به نمایش گذاشتن و هماهنگسازی برا الگوهرای
شخصیتی در تبلی حائز اهمیت است .با دقت در آیرات
قرآن کری و احادیث اسالمی؛ نقش الگو در جذب افرراد
به دین مشخص میگردد ،که به نکر چند نمونه بسرنده
میشود:
«لقررد کرران لکرر فرری رسرروذ اهلل اسرروه حسررنه» ...
(احزاب)70 ،
قبعرا بررای شرما در (رفترار) رسروذ خردا سرر مشررقی
نیکوست.
الگو بودن پیامبر اسالم ( ) ،یعنی اقتدا کردن بره او و
عمل درست و کامل به دستورات الهی ،چرا که فقر در
این صورت است که یک مسلمان میتواند ،یرک مرؤمن
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واقعی گردد .در آیرة دیگرری از قررآن مجیرد ،خداونرد
متعاذ حضرت ابراهی (ع) را به عنوان الگو معرفی مری-
فرماید:
«قد کانت لک اسوة حسنة فی ابرراهی والرذین معره ان
قالوا لقرومه انرا برراؤا مرنک و ممرا تعبردون مرن دون
اهلل(»...ممتحنه) 4 ،
همانا برای شما در (حاالت) ابراهی و کسرانی کره برا او
بودند سرمشق خوبی اسرت ،آنگراه کره بره قروم خرود
گفتند :ما از شما و آنچره بره جرای خردا مریپرسرتید
بیزاری ....
در این آیة شریفه خداوند حضرت ابرراهی خلیرل (ع) و
اصحاب و یاران او را به عنوان الگو معرفی میفرماید که
شرررک سررتیز بودنررد و از پرسررتش تیررر خرردا بیررزاری
میجستند.
در آیاتی از سورة تحری نیرز خداونرد برهعنروان مثرل و
نمونره از زنرران نیکرری یرراد مریفرمایررد کرره برررای همرره
مسلمانان اع از زن و مرد الگو هستند .همسر فرعرون و
مری دختر عمران:
«و ضرب اهلل مثال للذین آمنوا أمرات فرعون إن قالت رب
إبن لی عندک بیتا فی الجن ة و نجنی من فرعون و عمله
و نجنی من القوم الظالمین» ( تحری )01 ،
و خدا برای کسانی که ایمان آوردهاند ،همسر فرعون را
مثل آورده ،آنگاه که گفت :پروردگرارا! بررای مرن نرزد
خویش در بهشت خانهای بساز و مرا از (شرر) فرعرون و
عمل او نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان.
در این آیه خداجویی و طلرب قررب بره خداونرد را کره
بیانگر درک عظی یک انسران اسرت ،بره آسریه نسربت
میدهد که از خداوند متعراذ خواسرتار چنرین درجره و
مرتبتی است« .و مری ابنت عمران ألتی أحصنت فرجها
فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمرات ربهرا وکتبره و
کانت من القانتین»(تحری )00 ،
و مری دختر عمران را (مثل آورده) کره دامران خرود را
پرراک نگرراه داشررت مررا از روو خررود در او دمیرردی و او
سخنان پروردگار خود و کتابهرای او را تصردیق نمرود
واز فرمان برداران بود.
«نقش نافذ و انکار ناپذیر الگوها در فکر و فرهنگ افرراد
جامعه خصوصا نسل جوان به حدی است کره مریتروان

معنویتگرایی و روشهای آموزش آن ...

گفت :تربیت و ارشاد مخاطبان بردون ترسری و معرفری
الگوهای عینی امری است محاذ و یا بسیار مشکل .بره
همررین دلیررل گرداننرردگان تبلیغررات ،فرریل سررازان و
هنرمنرردان در کشررورهای اسررتعماری بخررش مهمرری از
سرمایهها و برنامههای خرود را بره سراختن و پررداختن
چهرههرای الابرالیگری اختصرا داده و از ایرن طریرق
اقدام به تلقین و تزریق افکار و اندیشههای مسموم خود
در بین ملل تحت سلبه نمودهاند»[.]74
 -9-2-4روش القا و تلقین

از روشهای مؤثر در امر تربیت القرا و تلقرین اسرت و از
آنجاییکه تبلی دینی خود نوعی تربیت نمودن انسران
است ،این روش مه تربیتی میتواند تأثیر بسیار داشته
باشد .ایجاد "عزت نفم در فرد و نیز"اعتماد به نفرم"
در شخص به وسیلة القا و تلقین ،تکنیک خروبی در امرر
تبلی است.
00
01
دو مفهوم "عزت نفم" و" اعتماد به نفرم بره هر
نزدیکاند و راببة مستقی و مثبت دارند .با ازدیاد یکی،
دیگری ه زیاد میشود و بر عکم ،اما متراد نیستند.
«اعتماد به نفرم ،یعنری شرخص احسراس کنرد دارای
توانرررایی و کفایرررت اسرررت .اعتمررراد بررره نفرررم بررره
«خودکارآمدی» 07نزدیک است ،درحالیکه عزت نفرم
بیشتر حم عاطفی و [درک] ارزش خود است ،بنابراین
متراد نیستند».
تبلی در افرادی که از عزت نفم باالتری برر خوردارنرد
مؤثرتر واق میشود .شایان نکر است که مبلر هر برا
داشتن عزت نفم و نیز اعتماد به نفم ،کاراتر و موفق-
تر عمل میکند.
در قرآن مجید بارها ،تلقینهایی جهت ایجاد عزت نفم
به مسلمانان شده است:
«وال تهنوا وال تحزنوا و أنت اثعلون إن کنت مؤمنین»
(آذ عمران)033 ،
و سست نشوید و تمگرین نگردیرد و شرما برتریرد اگرر
ایمان داشته باشید.
خداوند متعاذ ،اعتماد به نفم مؤمنین را با عزت نفسی
که در آنان ایجاد میفرماید ،باال میبرد و لذا آنان تحرت
تأثیر سخنان ،شکنجههرا و آزار و انیرت دشرمنان قررار

نمیگیرند و تبلیغات ملحدین و کافران بر آنها اثر گذار
نیست.
در این راببه آیات زیادی داری که فقر بره آیرة فرو
بسنده کرده و در تأیید به حدیثی نیز اشراره مریکنری :
حضرت علی (ع) میفرمایند:
«إن ل یکن حلیما فتحل » (نهج البالته ،صبحی صالح،
کلمات قصار ( )712،ارعات یکدست شود)
اگر بردبار نیستی خود را به بردباری بزن.
رجزخوانی در جنگها و تکبیر گفتن هنگرام حملره بره
دشمنان نیز خود نوعی تلقین است.
 -11-2-4روش بهرهوری از هنر

انسان موجودی است هنرشناس و هنردوست ،هر چنرد
خود از آن بیبهره باشد ولی با عنایت به فبررت پراک و
بعد زیباشناسی که دارد ،از هنر لذت میبرد .لذت بردن
از هنر از مختصات انسان به شمار میآید.
چنانچه مبلغان دینی بتوانند در کار خود به هر صورتی
که هست از هنر استفاده کنند بهیقرین موفقیرت آنهرا
صد چندان خواهد شد .استفاده از هنر میتواند تبلیغری
تیر مستقی باشد که به مراترب از تبلیر مسرتقی اثرر
گذارتر و نافذتر اسرت .در دنیرای امرروز ،اسرتعمارگران
برای اینکه بتوانند مبلب خود را بهطرور حرداکثری در
دذ انسانها جای دهنرد ،از هنرهرای مختلرف اسرتفاده
میکنند .آنها سرمایههای مادی و معنروی را از گوشره
و کنار جهان جم کرده و برای رسیدن به اهدا خرود
از آن بهره برداری مریکننرد؛ از امکانرات هنرری چرون
تئرراتر ،فرریل  ،عکررم ،پویررانمررایی (انیمیشررن) ،نقاشرری،
گرافیک ،خ  ،مجسمهسازی و ...بررای پیشربرد مقاصرد
خود در امر تبلی استفاده میکنند و برای توفیق در کار
خود از هر ترفندی مثبت یا منفی بهره میجویند.
این در حالی است که مسرلمانان در جهران راه تعلری و
تبلی ر را در سررخنرانی و خبابرره مرریبیننررد و بررهطررور
مستقی به افراد میگویند که چه کارهایی خوب و چره
کارهایی بد است ،که با توجه به مستقی بودن روش آن
اثرات مبلوبی از آن حاصل نمیشود.
«امروزه کشورهای تربی و سردمدارانشان با استفاده از
وسایل هنری ،فکر جوانان ما را ربوده و عدهای از آنان را
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شیفتة مرام تل خود کردهاند ،همانگونه که "سامری"
دشمن حضررت موسری (ع) برا زر و زیورهرا گوسرالهای
ساخت که صدایی شگفت داشت و آن را (خدای موسی)
معرفی کررد و بردین ترتیرب پیرروان موسری (ع) را بره
انحرا کشاند[.]75
نتیجه اینکره اسرتفاده از هنرر کره روشری اسرت تیرر
مستقی  ،سمعی و بصری؛ آموزش ایجراد مریکنرد و برا
ارائه صحنة نمایش ،مبلب را به مخاطب القرا مریکنرد،
گاهی از ساعتها سخنرانی موفقتر اسرت .خداونرد هر
در قرآن مجید در ماجرای قتل هابیل ،با ایجراد صرحنة
نمایش ،چگونگی دفن هابیل را به برادرش آموزش می-
دهد و یا پیامبر اسرالم ( ) بررای آمروزش نمراز مری-
فرماید:
«صلوا کما رأیتمونی اصلی»[.]76
نماز بخوانید همانگونه که میبینید من نماز میخوان .
 -11-2-4روش سخنرانی و خطابه

یکی از روشهرای هنرمندانره در امرر دعروت معنروی،
سخنرانی و خبابه است که از اهمیت زیرادی برخروردار
است.
چنانچه سخنران و خبیب ،از اصوذ قواعرد سرخنرانی
آگاه باشد و مبالب را با شرای زمرانی ،مکرانی ،وضرعی
و ...در نظررر بگیرررد ،سررخنرانی از اقن راع کننرردهترررین و
ترتیب کنندهترین روشهای تبلی محسوب مریگرردد،
هر چند این روش مستقی است ولی با نکر حکایرات و
تمثیررل ،تحریررک احساسررات ،نقررل ترراریخ گذشررتگان و
تجربیات آنان و حتی پخش فریل نمرایش و مسرتندات
و ...برررهعنررروان تأییرررد سرررخنان ،در مرررواردی از روش
تیرمستقی نیز اثر گذارتر است .سخنور و خبیرب بایرد
از فنون سخنرانی آگاه بوده و به فن فصراحت و بالترت
آشررنا باشررد و همچنررین سررخنوری را وسرریلهای برررای
رسیدن به هد بداند .بعضی ویژگیها ،همچون اخال
و صداقت سبب میگردد کره سرخنان در عمرق قلرب و
روو مخاطب جایگزین گردد و عواطف شنونده تحریرک
شود که البتره سرعی الزم بررای تثبیرت احساسرات برا
استدالذ الزم است .مناسرب اسرت قسرمتی از سرخنان
مقام معظ رهبری را در امر تبلی متذکر شوی :
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« ...خبابه و منبر – تریبون ،سنگری اسرت کره حروزه
نباید نسبت به آن بی اعتنایی نشان دهد و یرا نقرش آن
را خرد و حقیر بشمارد .سرخن از شریوههرا و ابزارهرای
قوی تبلیغی ،نه به آن معنرا اسرت کره خبابره و منبرر،
مورد بیاعتنایی قرارگیرد و یا نقش آن انکار گردد ،بلکه
این شیوه ،بهعنوان یک روش مفید و کارآمد و مبابق با
سنت و الگوی تاریخی تبلی  ،خود محفوظ بماند و مورد
تقویت و تکمیل قرار گیرد .منبر رفرتن ،بایرد بره شرکل
سنتی و صحیح انجام گیرد .سنتی که میگویی  ،نه این
که همه خصوصیاتش باید مثل منبرهای گذشته باشرد،
مبالب عو بشود ...حضور قالبهای جدید تبلیغری یرا
همانگونه -که سابقا در بخرش تکنیرک و قالرب تبلیر
اشاره شد – نکتهای ضروری و اساسری اسرت .امرا ایرن
تکمیل و تکامل نبایرد بره معنرای تحقیرر روش سرنتی
تبلی انگاشته شود و برا دیرد بری حرمتری بره آن نگراه
شود»[.]72
شناخت پیامبر اعظ ( ) گرایش به معنویت اسالمی را
تضمین میکنرد :مقرام معظر رهبرری« :بعرد از دوران
قرون وسبى کره در دنیرام مغرربزمرین و مسریحیت،
تهاج تبلیغراتى وسریعى نسربت بره شخصریت رسروذ
اکرم( ) انجام گرفت و دشمنان سوگند خوردة اسرالم
فهمیدند که یکى از راههام مبارزه با اسالم این است که
چهرررة نبررى مکرررم اسررالم (صررلىاهللعلیهوالهوسررل ) را
مخدوش بکنند و کارهام زیادم ه در این زمینه انجام
گرفت ،تا امروز که دشمن به نحو مستمر و با شریوههام
مختلررف ،روم امحررام شخصرریت پیررامبر از نهررنهررام
آزادگان عال کار کررده اسرت ،مرردم بسریارم در دنیرا
هستند که اگر پیامبر اسالم را بره همران انردازهام کره
مسلمانها مىشناسند یا حتى کمترر از آن بشناسرند -
یعنررى حقیقتررا فق ر شرربحى از آن چهرررهم منررور بررر
دذهام آنران آشرکار بشرود  -عقیرده و گررایش آنهرا
نسبت به اسالم و معنویت اسالمى تضمین خواهد شرد.
ما باید روم این مسأله کرار کنری »[ .]72سرخنرانى در
دیررردار برررا میهمانررران کنفررررانم وحررردت اسرررالمى
(0362/12/74ارجاعات یکدست شود)
نتیجه اینکه سو دهنده به معنویرت و امرور دینری برا
توجه به اینکه باید قدم جای قدم پیامبر( ) گرذارد و

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ و روشﻫﺎي آﻣﻮزش آن ...

او را اﻟﮕﻮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ،ﻣـﻮاردي را ﮐـﻪ در ﺷـﯿﻮة رﻓﺘـﺎري
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻻزم
را در اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﻧـﺪ .ﻣـﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎن
ﺑﺸــﺮﯾﺖ را ﺷــﮕﻔﺖزده ﮐــﺮده و در ﻃــﻮل  1400ﺳــﺎل،
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬـﺎن را ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ
دادهاﻧﺪ و ﺟﻬﺎن ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻋﺪة زﯾﺎدي
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣـﻮزش ﻣﺒﻠﻐـﺎن زﺑـﺪه ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد،
اﻧﮕﯿﺰهدار ،ﻣﺆﻣﻦ و آﮔﺎه ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺗﺒﻠﯿـﻎ
را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﺎ زﺑﺎنﻫﺎي زﻧﺪه
دﻧﯿـﺎ آﺷـﻨﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و روش و ﺳـﯿﺮه ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐــﺮم)ص( و
ﻣﺸﯽ ﻗﺮآن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﻓﻄـﺮت و ﻋﻘـﻮل
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾـﻦ وﻇﯿﻔـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
 -1آنﭼﻪ در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ اﻃـﻼع
رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ .دﻋـﻮت
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑـﻞ اﻣﻌـﺎن ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ و
ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺣﺴﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺒﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﯽﺗـﻮان از ﻫـﺮ ﯾـﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺴﺎم ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ،ﻣﺮدم در ﺑﺎدي اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﺑـﻮدن
آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﻮع از ﺟﻠﺐ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ »ﮐﻮﻧـﻮا دﻋـﺎه
اﻟﻨﺎس ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺴـﻨﺘﮑﻢ« ﺳـﺨﻦ ﻣﻌﺼـﻮم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ دﻋــﻮت ﻏﯿﺮﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از دﯾـــﺪﮔﺎه
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2روشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و دﯾﻦ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺷـﯿﻮهﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮔﺎﻫﯽ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴـﯽ ﯾـﺎ در ﺟـﺎﯾﯽ ﯾـﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ و ﺑـﺮاي ﺷـﺨﺺ دﯾﮕـﺮ در
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﺷـﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﻨـﻔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟـﺬا
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول داﺷﺖ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ
1

Spirit
Advertising
3
Communication
4
Communication Persuasive
5
Information Communication
6
Message
7
 News8
Simple
9
Complex
10
Self esteen
11
Self confidence
12
Self efficacy
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