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 رهبری  معظم مقام اصول ضروری تبلیغ از دیدگاه
 مقدمه 

که  شورآفرین استادی مبارز و نستوه  ر بامداد یکی ازاین ایام بود که آهنگ گرم و طنین سخناند

ز فضای حوزه علمی مشهد را گرم امروز به شایستگی، رهبری نظام اسالمی را برعهده دارد و آن رو

 .و حقیقت را مجذوب کرده بودداشت  دل شوریده طالبان علم می

فرمود. وی هرگز تعلیم را تدریس میرضوان اهلل علیه  تاب پرارج مکاسب شیخ اعظم انصاریاستاد، ک

-اهت راستین واسالم شناسی صحیح میشمرد، بلکه کتاب و درس را نردبان فقو تعلم را کافی نمی

 .شمردهای اسالمی وانسانی میبه ارزشها و مقدمه دستیابی دانست و فقاهت را راهیابی به واقعیت

محرم فرا  ه، ماجستت وارشاد معنوی طالب نیز بهره میها، برای هدایهلحظاز  بدین جهت او

ها، در پایان قتضای مشی خویش و سنت نیکوی حوزهاستاد به ا رسید و طالب عازم تبلیغ بودند.می

بامداد روشن گردید که اکنون به شکرانه این  نکاتی را در زمینه تبلیغ به شاگردان خویش متذکر درس

های شور واشتیاق وانتظار، آنچه از آن سخنان و رهنمودها را که یادداشت شده و به یادبود آن لحظه

 . داریمم، تقدیم میو دراختیار داری

 اصول ضروری تبلیغ 

 تبلیغ ، رعایت چندچند نکته را باید تذکر بدهم زیرا در زمینه  ر آستانه حرکت تبلیغی آقایان،د

 : اصل ضروری است

 رعایت و به کارگیری اخالص  .۱

، باید روی کارگیری اخالص است. مبلغارشاد مردم، رعایت و به امر نخستین موضوع ضروری در

چیست ؟ واو  بیندیشد. فکر کند که : هدف از تبلیغ های تبلیغی خود و ماحصل کارشبازدهی فعالیت

 کند؟چه هدفی را دنبال می

که کار  مبلغ باید نسبت به بازدهی کار خویش و ثمره واثر بخشی آن تکیه کند. و در صورتی

 رود باید محاسبه کند که از بیست ساعت کسی که منبر می.،ادامه دهدخویش را دارای ثمره یافت
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که برای مردم سخن کسی .کرده استی و فکری و فرهنگی را عاید جامعهتبلیغ چه نتیجه معنو

 دهند،او قرار می گوید باید نسبت به عمر دیگران و مدت زمانی را که مردم از عمر خویش دراختیارمی

 .احساس مسؤولیت داشته باشد

خوش به خواب "نوم اکیاس یحبذا عل: "کهبسیار مهم است  علیه السالمرفرمایش حضرت امی

 .هازرنگ

ده ، بی موقع و چون جاهالنه عمل کرجاهل از شام تا صبح ممکن است مشغول عبادت باشد، ولی 

داریش هدر برود، ولی انسان زرنگ و هوشیار، کسی که وظیفه را شناخته زندهنابجا عبادت کرده، شب

و بدان عمل کرده ، ممکن است شب را بخوابد، ولی چون صبح شود کارش را روی برنامه صحیح 

 . ، فعالیت و استراحتش مفید و سازنده استسان بیدار و هوشیار، کار و خوابشان والهی دنبال نماید.

 دنیا هاگر منظوراز تبلیغ، دستیابی ب. پس توجه به ثمردهی کار و میزان آن امری ضروری مهم است

 ![ست نه] من ابوابها هورها[ظ] آتوا البیوت من  دین باشد،این از طریق

است، مبلغی که چنین  ر دهد، خون صالحان را فروختهآن کسی که دین را وسیله دنیاطلبی قرا

 ،گذاری صحیح و سازندهرثیأگذارد زیرا شرط تثیر نمیأباشد، سخنش، حرکتش و پیامش در جامعه ت

 . اخالص است

 داشتن خط مشی صحیح  .۲

گیرد، داشتن خط مشی صحیح در تبلیغ و تبلیغ، مورد توجه قرار که باید درکارایدومین نکته

نخست باید خط مشی صحیح را نشان داد و مردم را در  برای اصالح یک محیط،. روشنگری است

 .های مکتب را در معرض دید مردم گذاردجهت این قرارداد وارزش

نبرد از آغاز به  . انبیای عظام اگراهنمایی به معارضه و جدال پرداختکه قبل از راین صحیح نیست

شد و باطل بر سر کار ها شروع میفتنهرفت و شان از بین میپرداختند، حقو مبارزه مسلحانه و قتال می

ها را به مردم معرفی کردند و به آنان ها را نمایاندند و ضدارزشاول ارزش از انبیاء .ماندباقی می

 . فهماندند که باطل چیست و حق کدام است
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         داری باالترین گناه شناخته بینیم بردهانسان را به مردم نشان دادند، می، وقتی ارزش داریبرده مثالً

 . کشورهای اسالمی زودتراز سایر ممالک از بین رفتداری درشود و بدین جهت بردهمی

 شناخت محیط  .۳

خواهد برای آنان سخن بگوید یا مردمی را که می ،ید محیط و نیازها و مسائل ضروریمبلغ با

کند و توضیح دهدکه مورد نیاز باشد چه را طرح شته باشد، بشناسد. مطالبیفعالیت تبلیغی دیگری دا

 .بردیثیر مطالب الزم را هم از میان مأمورد زمینه طرح و تکه طرح مسائل غیرضروری و بیاین

گذارد، به دلیل این است که مسیر ندارد. مبلغ باید میزان افکار و ثیر نمیأها که تبسیاری از تبلیغ

 "قدر عقولهمکلم الناس علی " :عقول را دریابد

 .ارائه شود و مراتب علم و آگاهی مردم رعایت شودادارک مستمعان  مطالب باید در خور فهم و

ثر است آگاهی کافی داشته باشد، ؤم ممبلغ باید نسبت به علومی که در کار تبلیغ مواجهه با مرد

فکری داشته باشد و از آغاز با مردم تماس  های رایج را بشناسد وفرهنگ مردم واصطالحات و مثال

 .کندبت به گفتار خویش بسنجد و برآوردواکنش مردم را نس

 انحرافات و مفاسد  ای بامبارزه ریشه. 4

یابی امور بپردازد و ببیند چه ها، به تحلیل عوامل اصلی و ریشهانحراف مبلغ باید برای مبارزه با

ها، هرگاه به اصل تنه شاخهو عواملی باعث انحراف فرد، در جامعه شده است زیرا پرداختن به فروع 

که تا هرزمان ریشه کردن وقت است، چه اینآسیبی وارد نسازد هدردادن نیرو و تلف ،و ریشه مفاسد

د و مبارزه به سرانجام دیدی از آن خواهد روییهای جو عوامل انحراف باقی باشد، شاخه و تنه مفاسد

 .انجامدمطلوب نمی

 آیات و روایاتاعتقاد بر استناد و .۵

 راالسالم  معلیهگیرد و سخن خدا و معصومانراز آیات و روایات ب اساس تبلیغ خویش را مبلغ باید

 .واقعیات به دور نباشدروح دین را به مردم بگوید واز عرضه  .گری خود قرار دهدشاداصلی ار محور
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داوری و ها، سطحی و مبتنی بر پیشکه برداشتاستفاده از آیات و روایات، باید دقت شود در

نباشد. نظر و فکر خود را بر آیات و روایات تحمیل نکند، بلکه در فهم معنای حقیقی آن  أییخودر

 این میراث گران را با م و بایدهای دینی و علمی و مردم هستیواسطه بین میراث ما .تدبر و تفکر کند

 شان با یاد و عشق معصومانمردم خون و پوست .اثر دارد گفتن شما قال الصادق. امانت به مردم برسانیم

شائبه و عمیقی ثیر بیأت علیهم السالم و سخنان اهل بیت گرفتن از قرآن ، عجین شده است و بهرهعلیهم السالم 

ها ه یک جامعه سالم و مورد نظراسالم، درست و بجا مطرح شدن برنامهبرای رسیدن ب .را به دنبال دارد

 . ، یک ضرورت استبخش آنو دستورات راهگشا و روشنی

که بایستی با اقتدای به سیره مبارک پیامبر اندهای علمیهاین رسالت در جامعه ما، حوزه دارعهده

ها را بزدایند ، زشتیامروزین های نو وی از روشگیرو بهرهعلیهم السالم  م وامامان معصومعظیم الشان اسال

              از چاه بازشناسانند. پر بدیهی است که شناخت درست دین و طرد  ها را بنمایانند و راه راییو زیبا

ان ، آشنایی با زماند، شناخت مخاطبینهایی که مغرضان و دوستان نادان وکژاندیش به دین بستهپیرایه

نهند وابالغ این وادی می هایی است که گام درها و سازمانگروهاساسی فرد و افراد و ، شرطو مکان

 . دهندسرلوحه خود قرار می را دین 

ها فاصله دارند ، فرسنگهای جاریبای پیام آشنایی ندارند واز زمان و سیاستالف که بارسانانیپیام

نباید در عرصه مقدس و حساس تبلیغ گام دانند، نمیو درد رنج و مشکالت مردمان و مخاطبین را 

 .نهند که نتیجه عکس خواهد داد

 ۳۹، شماره ۱۳۶۹حوزه، مرداد و شهریور   :منبع

 

 


