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  بايدها و نبايدهاي تبلیغ ديني در جوامع چندفرهنگي

 پیامبر اکرم ةکید بر سیرأبا ت

 7رفیعی محمدی ناصر

 چکیده

و بيه   صيعوبت برخيوردار نبيود    و يدگيي چياز پ بور يزندگ يدليل سادگه ذدته برساندن پيام دين در گ

مکيان   دبها  هر منططه محدود بيه هميان فايا و    ،فطدان وسايل ارتباط جمعي و طا ارتبا گسترشعلت 

 مجياور  ةفيارغ از منططي   اي و گياه کيامي   صور  منططيه تبليغا  به و ند بودکُ يريفراگ سرعت انتطال و .بود

گسترش فااي مجيازي   ،مهاجر  ،دليل سهولت سفره تبليغ ب ،اما اکنون و در عصر جديد گرفت.يانجام م

و سرعت انتطال اطيعا  از پيچيدگي خاصي برخوردار دده و جوامي  را از يکدسيتي خيار  و چنيدفرهنگي     

ه کيرد ايين مسيير را هميوار     ،هيا عاميل ديگير   زبيان و ده  ،رنيگ  ،ميذه   ،فرهنيگ  ،تنو  نژاد .استکرده 

ضيبط سيري     .ناپيذير تبيديل خواهيد ديد    احتياطي به بحراني جبيران ترين لغزش و بيکه کوچکايگونهبه

 ،در چنيين جيوامعي   .کنيد توجيه و جبران را از مبلغان ديني سيل  ميي   ،مطال  و سرعت انتطال، امکان انکار

تبلييغ در بسيتري    طلبد تيا رساندن پيام دين از هرافت خاصي برخوردار است و رعايت مباني و اصولي را مي

اي ترين بايدها و نبايدها در چنيين جامعيه  نگاهي به مهم ،پژوهد پيد رو .رام صور  گيردآآميز و مسالمت

 نجاکه نخستين مبلغ اسيم يعني رسيول خيدا  آاز ،کندثير تبليغ را ماندگار ميأاموري که رعايت آن ت ،دارد

جذب مخاطبيان در ايين    تبليغ و ةآن حار  در زمين ةسير ،هاي مختلف مبعوث دداي با گرايددر جامعه

تياريخي و اسيتخرا     ،اين نودتار با روش تتب  و واکاوي آثار کهن حديثي .کيد قرا گرفته استأنودتار مورد ت

دناخت ويژگيي جوامي  چنيدفرهنگي و مراعيا  باييد و      ، و دکل گرفته ،عناوين مرتبط با بحث و تبيين آن

هياي  و موج  جذب افراد بيا سيييق و گيرايد   کرده تبليغ در چنين جوامعي را تسهيل نبايدهايي که روند 

 .دست آمده اين نودتار استبهترين نتايج مهم، از دودمختلف مي
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 . مقدمه0

ردم از طريـ  رسـاندن پیـام وحـي     هدايت و ارشاد م ،پیامبر اکرم ةترين وظیفاصلي

ُسوِل إاِلَّ ال بَلغُ  :است دين جاودان و رسـالت پیـامبر،    ،ازآنجاکه اسالم .(45، )نور َوما َعََل الرَّ

تأثیرگذارترين  ،از سويي تبلیغ ،تبلیغ تا قیامت پابرجاست ةجهاني و همگاني است و وظیف

مبلغان دينـي بـا   و همچنین  ردم است،باورها و رفتارهاي م تغییر ابزار رساندن پیام دين و

رساني از طري  فضاي مجازي و وسـايل ارتبـاط   توجه به گسترش ارتباطا  و سهولت پیام

ضروريسـت  از تـنش،   پرهیـز  ( و42، جمعي با آگاهي کامل از تأثیر اين جهاد کبیر )فرقان

و ژرف  راگیردر کمتر از ربع قرن توانست تحولي ف به اين امر خطیر بپردازند. رسول خدا

هـاي مختلـف بپـردازد.    و به تربیت افرادي کارآمد با سالي  و ملیتکرده در جامعه ايجاد 

دهد تا در شرايط کنـوني بتـوانیم از ابـزار    به ما اين امکان را مي ،آن حضر  ةواکاوي سیر

تبلیغ ديني بیشترين بهره را ببريم. با توجه به گستردگي مصادي  تبلیغ، در اين پـژوهش  

و بنـابراين  بـر اسـت   تمع ةتبلیغ زباني و رساندن پیـام ديـن از طريـ  رسـان    صرفاً  اد مامر

ترين امـوري کـه   آن است که با توجه به تنوع فرهنگي جوامع، مهم پژوهش اصليپرسش 

پیـامبر   ةتوجه بـه سـیر   گذار باشد، بااثرآن ضرور  دارد تا تبلیغ زباني  رعايت يا پرهیز از

هاي از نگاشته پیامبر ةبه اين پرسش، گام نخست بررسي سیرچیست؟ در پاسخ  اکرم

هـا تنظـیم شـده و محورهـاي     اين دادهگاه آن نگاري است.تاريخي، حديثي و سیرهديرين 

مراجعه به متـون  ، استخراج ةویش گردد.ها و نبايدها از آن استخراج مياصلي با عنوان بايد

در  يهـاي قابـل تـوجه   هیتوص يثيتون حدم در .است ينگاررهیو کتب س يثي، حديخيتار

 يمختلف وجـود دارد حتـ   يهاگروه مخاطب مانند زنان، کودکان، مخالفان و ةمورد جامع

پاسخ متفـاو    مخاطب با دو تیامام با توجه به ظرف يپرسش از سو کي ،هانقلبرخي در 

 . شوديم همواج

 ةتبلیغ به رشـت  ةني در زمینآثار فراواموضوع اين پژوهش نیز بايد گفت  ةپیشیندر مورد 

 کنیم:که برخي از آنها در ذيل معرفي ميدرآمده  تحرير

 ؛المصطفيةجسمعچاپ و همین مقاله  ةلیف نگارندأت ،در قرآن پیامبر اعظم ةتحلیل سیر .7

 ؛المصطفيةجسمعچاپ  و رضايي محمداز الملل شناسي فرهنگي با رويکرد تبلیغ بینانسان .2

 ؛نشر دارالحديرو شهري محمدي ريمحمد ، حدير قرآن و ةتبلیغ بر پاي .9

 ؛پژوهشگاه باقرالعلوم و چاپ زادهاهلل عباسروح از تبلیغ چهره به چهره .5
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انتشـارا    و بـه قلـم رسـول خضـرلو    هـا  و چالشها فرصت ،الملليبین ةتبلیغ در عرص .4

 ؛دانشگاه اديان

 ؛حسن عالمياز  تبلیغي پیامبر ةسیر .0

 ... .و  .7

نگاه ، تقدير تالش درخوررغم ها بهاز اين نوشتهيک هیچ هکجه آن است شايسته تو ةتکن

نگاهي به جوامع نیمبر افزون ،پژوهش پیش رو .مستقیم به موضوع جوامع چندفرهنگي ندارد

 .داشته است رسول خدا ةتوفی  آمیختن اين مهم را با سیر، چندفرهنگي

 ها واژهشناسي مفهوم. 2

 تبلیغ. 2ـ1

 ،فـارس ابن .و رساندن به مقصد است يرسانپیام يمعناابالغ و تبلیغ در لغت به ،بالغ ةواژ

 ،فـارس رساندن بـه چیـزي معنـا کـرده اسـت )ابـن       (الوصول الي الشي) يمعنابلغ را به ةواژ

 .(907: 7ج ،ق7505

 مطلوب رسید ءيتوان به شمي آنوسیلة به چیزي دانسته که يمعنابالغ را به ،منظورابن

 .(979: 1جق، 7575 ،منظور)ابن

زبیـدي،  رسـاندن )  ايصـال و  يمعنابهاست و بالغ را اسم از ابالغ و تبلیغ دانسته  ،زبیدي

 .(7: 72ج ق،7575

ه کـ مقصـد دانسـته اعـم از اين    يرسیدن به انتهـا  يمعنابلوغ و ابالغ را به ،يراغب اصفهان

 .(بلغ ةواژذيل  :7572 ،يمعین )راغب اصفهان ييا زمان يا امر مقصد مکان باشد

، رود ماننـد دعايـه  مـي  کارمختلف بههاي در فرهن  يگوناگونهاي واژهي، رسانپیام يبرا

 .و پروپاگاندا يگرآوازه، دعو ، اعالم

کـار رفتـه و در   به هاي پیامبر اکرمتبلیغ در آيا  قرآن و نامه ةلمکدعو  بیش از  ةواژ

ي از اوصـاف رسـول   کـ يي، رسـان ده تا اصل پیـام ش تأکیدتبلیغ  يدعو  بیشتر بر محتوا ةواژ

ـِهِ  داِعکاا إَِل نیز  خدا   .( است50 :)احزاب اهللِ بِإِذ 

ي از ايـن  کـ ( ي17 :7977، رهبـر )از تبلیـغ ارائـه شـده     يدر اصطالح نیز تعاريف مختلف

 :ازاند عبار تعاريف 
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و  ياجتمـاع ، سیاسـي هـاي  ينشر دانـش و آگـاه   ياست که برا يفعالیتي آموزش، تبلیغ

 .(71: 7901 ،گیرد )زورقمي صور  يو سجاياي اخالقها و نشر ارزش يفرهنگ

از آن فراتر  ،يرسانه پیامکمثبت تبلیغ توجه شده درصورتي ةتنها به جنب ،در اين تعريف

تبلیـغ عبـار  اسـت از انتشـار و انتقـال      » شايد بتوان در تعريف بهتري چنین گفـت:  .است

افـراد و   يو نفوذ بـر باورهـا و رفتارهـا    تأثیرمنظور گوناگون بههاي دگاهعقايد و دي، اطالعا 

 «.در روحیا  و افکار آنان يايجاد دگرگون

 تبلیغ دینی. 1ـ1

 ،مند براي رساندن پیام دين به مخاطبـان نظامتالش ، مراد از تبلیغ ديني در اين پژوهش

 .شده استبا استفاده از ابزارهاي تعريف

 یرهنگجوامع چندف. 3ـ1

 سـنن و آداب خـاص  ، هـا ست کـه بـا نظـام   هاانسانو افراد  ازاي مجموعه ،مراد از جامعه

 .کنندي ميديگر زندگکبا ي يجمعدستهصور  به

يعنـي   يچنـدفرهنگ  ةجامعـ  رو،و ازايـن  از تنوع فرهنـ   ييعني برخوردار يچندفرهنگ

 ةماننـد جامعـ  ، ننـد کي مـي مختلف که در کنـار هـم زنـدگ   هاي برخوردار از فرهن  ةجامع

 .دارندعقايد و ساير خصوصیا  ، زبان، نژاد، هندوستان که تنوع اديان

 سیره. 6ـ1

عبـور و گذشـتن اسـت    ، زمین کردن در سیر، حرکت يمعنایر بهاز سِ يسیره مصدر نوع

 .(549 :0ج ق،7575، منظور)ابن

 حالـت و ، ئـت هی، روش، شـیوه  يمعناحرکت داللت دارد و به يبر حالت و چگونگ، سیره

 .(297: 20ج تا(،)بي ،دهخدا) است طريقه

 در اين زمینـه  شهید مطهري که آن حضر  ييعني سبک و روش زندگ پیامبر ةسیر

، رفتـار  کسـیره يعنـي نـوع و سـب    ، رفتن و رفتار، تکیر يعني حرنويسد: سیره از ماده سِمي

بحـر   .ار بـرد کد خويش بهدر عمل و رفتار براي مقاص ه پیامبرکپیامبر يعني روشي  ةسیر

، مطهـري )ار بـرد  کـ ه پیامبر در هدف و مقصد خويش بـه کپیغمبر است در روشي  کدر سب

7975: 42). 



 پيامبراکرم ةکيد بر سيرأبا ت بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي

 

259 

  يبايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگ. 3

گیـري  لکنظر از عوامـل شـ  صرف .ندبرخورداربسیاري از جوامع تبلیغي از تنوع فرهنگي 

آنچـه   ،شدن و سهولت ارتباطا جهاني، د مهاجر چندفرهنگي و بررسي عواملي مانن ةپديد

 ،چنـدفرهنگي  ةجامع، هاستدنبال تعدد فرهن هبها گرايشسالي  و ، مهم است تنوع عقايد

 ،باورها و عقايـد بسـیاري از مـردم   اي در چنین جامعه .ندکمي ي چندفرهنگي تولیدهاانسان

نابسـاماني  ، نظمـي ، بياز درگیري ند در اين فضاکمي عقالنیت اقتضا .گیردیبي ميکل ترکش

بـراي  اي عقیـده  هر .و مرزها شودها ريختن قالبتنوع فرهنگي نبايد باعر برهم، پرهیز شود

 البتـه هـر  ، نـد کتواند باورهاي خود را بر ديگـران تحمیـل   نمي سيک .پیروانش محترم است

تبلیـغ در  ، آن بپـردازد  ند و به تبیینکسي بايد با رعايت مقررا  بتواند از عقايد خود دفاع ک

توانـد  مي ،ي در تبلیغکوچکخطاي ، نزاع و ناسازگاري شود، چنین جوامعي نبايد باعر تنش

چنـدفرهنگي براسـاس    ةمبلغـان اسـالمي بايسـتي در جامعـ    ، به بحراني عظیم تبديل شـود 

 .اسالمي و ديني بپردازندهاي عقالنیت و خردورزي به دفاع از آموزه

پـردازيم.  مـي مزبـور  هاي تبلیغ ديني در جوامـع  ترين بايستهدا به مهمابت ،در اين نوشتار

 يموجـود در جوامـع چنـدفرهنگ    تیـ ظرف و طيبراساس شرا نياست انتخاب عناوتوجه ابل ق

 .طلبدنوع از تعامل را مي نيفرهن  هر جامعه ا و ، نژادتیتنوع ملو انتخاب شده 

 ، فرمودنـد: داشت و عازم يمـن بـود   سال 71وقتي  جبلنبمعاذبه  رسول گرامي اسالم

بیاموز و آنان را با راهنمايي بـه اخـالق و خـوي پسـنديده و      نآنا تاب خدا را بهک !اي معاذ»

امر خدا را بـین  ، باشند و چه شر کچه نی، مردم را در مقام خودشان قرار بده، نکو ادب کنی

مـردم فرمـان خـدا و مـال     ن و براي رعايت کسي را مکدر اين زمینه مراعا  ، نکاجرا  نآنا

 نآنـا  م يـا زيـاد بـه   کرا  نامانت آنا ،المال از تو نیستزيرا واليت و بیت ؛نکمردم را ضايع م

ه نـادان بگويـد حـ  خـدا را     کح   کتر مورد بر تو باد به نرمش و گذشت در غیر، برگردان

 .(799 :75ج ،ق7509 ،مجلسي) «نمودي کتر

 ریم شخصیت مخاطبانکت. 2ـ3

دارد ضـرور   رنـ  و...  ، فرهن ، آيین، از نظر نژاد فرهنگيچندب در جوامع تنوع مخاط

سي آزرده کتا  بکندجوانب را  ةسپس مراعا  هم بوده وغ ديني با اين تنوع آشنا نخست مبلّ

رامـت بخشـید و او را برتـري و    کمنـت گـذارد و بـه او تـاج      ،خداي متعال بر نوع بشر .نشود
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ريم محـور اصـلي   کـ تچراکه  ؛ردکمعرفي  معلم اکرمخود را  همچنین .(7، تفضیل داد )اسراء

 ؛اكرمـوا اوالدكـْ واحکـنوا ادا ـْنـد:  فرمايمـي  رسول خداچه چنان .تعلیم و تربیت است

 (.94 :55ج ،ق7509 ي،مجلس) دياموزینان بآبه  کویداب نآ وکرده  ميفرزندانتان راتکر

 منینؤنگاه امیرالمـ  .اطب استپذيرش مخ عامل رشد و و سالمت روان ةپشتوان ،ريمکت

 يـا بـرادر دينـي تـو     ؛فاهنْ اما اخ لک يف الدين او ـظَي لـک يف اللـ  :به مخاطبان چنین است

  .(527 ق:7575، )صبحي صالح هستند يا همانند تو هستند در آفرينش

بردن مخاطب به ارزش وجودي پي نفس وتبلیغ عامل اعتمادبه ةريم شخصیت در حوزکت

هـاي  خطـاب  .و عامل تشوي  بـه ديـن اسـت    ،عمل و تکحر ةانگیزبر اين، افزون .خود است

ـ کانُ قرآني اغلب با  َا اإِل  .شودمي ه شامل عموم مردمکاست  ىيا ِعبادِ و  يا َبنِي آَدمَ  ،يا َأهيُّ

ه در ايام کاز م سوار براي دستگیري رسول خدا هفتادالحصیب االسلمي همراه بنبريده

نامـت   :پرسـید  رسـول خـدا  ، ه به آن حضـر  رسـید  ک هنگامي .ون آمدبیر ايشانهجر  

 ؟ايدام قبیلـه کـ از  :سـپس پرسـید  ، ما صـالح شـد   بر ارک ؛ابرد :فرمود .بريده :چیست؟ گفت

 ؟ايتیره دامک از :پرسید حضر  پايان در .سالمت يافتیم ؛سلمنا :حضر  فرموند .اسلم :گفت

 شد باعر وکنی رفتار و ريمکت اين .آمد بیرون تو تیر ؛سهمک خرج: فرمود پیامبر .سهم :گفت

 ،قرطبـي )ننـد  کرا همراهـي   در سفر مدينه رسـول خـدا   و شوند مسلمان همراهانش و او

 .(09: 7ج ،ق7574

 کیه بر امور مشترکت. 1ـ3

ا إِل :دفرمايـ مي تابکريم خطاب به اهل کآن قر ْ   َتعـاَلو  یـد  يبیا ؛َكلَِمـٍة َسـواٍء َبک نَنـا َوَبک ـنَُم

رغـم  بـه  .(05، عمـران )آل[ يعنـي توحیـد  ] اسـت  کو شما مشتر ه بین ماکسوي سخني به

بـاور  عنـوان  بهکه  وجود دارد ني بین آناکوجه مشتر ،تابکاختالف ديدگاه مسلمانان و اهل 

ه اديـان و مـذاهب بـا    کـ تبلیـغ در محیطـي    .شـده اسـت   تأکیـد آن  در اين آيـه بـر   به خدا

توانـد  ک مـي یه بر امور مشترکت، باشد کارد بايد بر وجوه مشترمختلفي وجود دهاي گرايش

شورها و قبايـل نیـز   کبه سران  رسول خداهاي نامه .و پیشبرد امر تبلیغ باشد تأثیرمبناي 

کـه  قرار گرفته  تأکیدآنها دعو  به اصل توحید و اسالم مورد  ةدر هم .شاهد بر اين امر است

همانـا مـن   ، نمکـ مي را به خدا دعو  من تو» :آمده است براي نمونه در نامه به خسرو پرويز

 .(59 :7975 ،)حمیداهلل «سالم بماني اسالم بیاور تا ،سوي مردم هستمفرستاده خدا به



 پيامبراکرم ةکيد بر سيرأبا ت بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي

 

251 

جذب را فـراهم   ةزمینتنها نه ايهر فرقهدر پرداختن به امور اختالفي و توهین به مقدسا  

هـاي  رح مباحـر اختالفـي بايـد کرسـي    براي طـ  ،کند بلکه عامل لجاجت و درگیري استنمي

مسـتمر اسـت    يامـر  ،شرک و دیالبته تضاد توح آزادانديشي و جلسا  خصوصي تشکیل شود.

ه و احتجـاج اسـتفاده کـرد    گـو و وگفـت  ةویمکه از شـ  در خدا رسول زیعرصه ن نیاما در هم

 زیـ ن پرسـتي بتمسلمانان را از  ،مين کرآقر يحت .دعو  کرد دیسال مشرکان را به توح سیزده

بسـت امـا    دادرقـرا نان آبا  خدا رسولکه اتخاذ شد  نهيمد انيهوديبا  وهیش نیهم ؛داشت باز

 .  شد نهياز مدکردنشان و کوچ با آنان باعر برخورد  انيهودي انتیخ

شـاهد بـر    ،در بین مردماني با سالي  مختلف ینمؤمنو امیرال رمکپیامبر اهاي خطبه

يـتملْ بجوامـا المـلم فصـل  :انـد آورده هاي رسـول خـدا  ابهدر توصیف خط ،اين امر است

نه نقصان و ، پرداخت نه اضافه داشتمي شمردگي لما  جامع باکبه ؛ الفضول فکه و ال تقصَي

 .(294 :70ج، ق7509 ،)مجلسي وتاهيک

انـد  ردهکـ جوامع را به قـرآن تفسـیر    موجز و پرمعني، سخنان جامع ،الم دينيکجوامع ال

 .الم استکاز مصادي  جوامع ال ،همچنین سخنان موجز و پرمغز رسول خدا .(925 همان:)

پرمعني و بدون ابهـام موجـب    ،کاندهاي ژهارگیري سخناني با واکو بهاضافي الم کپرهیز از 

الم کـ ي از مصادي  کي ،هاا  مورد اتفاق فرهن کتبلیغ مشتر .شودمي جذب بیشتر مخاطب

  .جامع است

گـواه بـر ايـن جامعیـت و رعايـت اصـول        ،در مدينـه  رسول خـدا  ةعجم ةنخستین خطب

فراواني داشتند. اين سخنراني کوتـاه   ةاختالف سلیق ،با فرض اينکه مردم مدينه ،مشترک است

دعـو   . 2؛ برترين وصـیت عنوان به دعو  به تقوا. 7 مانند .امور مهم و کلیدي است ةدربردارند

؛ توصـیه بـه فراوانـي يـاد خـدا     . 5؛ مرگ از و تالش براي بعدآمادگي . 9؛ به اصالح رابطه با خدا

 .(720: 79، ج)همان احسان و نیکي به مردم.4

 (تفا به حداقلکگیری )اسهل مدارا و. 3ـ3

امـرت بمـداراا النـا  فرمود:  رسول خدا .رف  است مدارا و ،م بر دعو  دينيکروح حا

بـه آمـوزش   مـأمور   هکـ گونه ردم شدم همانمبا به مدارا مأمور  من ؛كام امرت بتعلکْ االسلم

 .(747 :77ج همان،)اسالم گرديدم 

رفتار همراه با اغمـاض و گذشـت    .شفقت و ماليمت در رفتار است، مدارا نوعي سازگاري

 .(244: 75ج ،ق7575 ،منظورابن)
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وتـاه  کسـازش و  ، مداهنه ةدر واژ وجود دارد، تفاو  اساسي بین مدارا و مداهنه و سازش

 نويسد: اگـر بـه هـدف سـالم مانـدن دينـت و      مي ،غزالي در تفاو  اين دو .نهفته استآمدن 

بـرداري  اين مدارا اسـت امـا اگـر بـه هـدف بهـره       ،چشم پوشیدي اصالح برادر  از خطاي او

ردي اين مداهنه کگذشت  ،دروني و حف  مقام و موقعیتهاي شخصي و رسیدن به خواسته

 .(715 :4ج ،7979، است )غزالي

اين اصل گسـترده اسـت امـا در جوامـع چنـدفرهنگي از اهمیـت مضـاعفي         ةريه داگرچ

عقالنیـت و   ةگوناگون نشانهاي مراعا  ظرفیت و سطوح مخاطبان با فرهن  .برخوردار است

برخـي  ، ان در مراتب مختلفي قرار دارندمؤمنهمانا  :دفرمايمي امام صادق .گرايي استواقع

اول اسـت   ةه در مرتبـ کسي کوم تا هفتم هستند اگر به آن سبرخي  ،برخي دوم ،مکي ةمرتب

 ق،7527 ،لینـي )کرد کـ تحمل نخواهـد   ،نيکدوم است تحمیل  ةه در مرتبکسي ک ةاندازبه

 .(772: 9ج

 .مداراسـت هـاي  ين جلـوه تـر مهـم ي از کـ ي ،تفا بـه حـداقل و پـرداختن بـه ضـروريا      کا

ردن کـ با طـوالني   ،خوانيمي جماعته نماز ک اشتر نوشت: هنگامي کبه مال ینمؤمنامیرال

بیمار ، زيرا در میان مردم ؛همچنین با سرعت زياد آنرا تباه مساز، نکنده مکمردم را پرا ،نماز

 .(49ة نام ق:7575 ،يا صاحب حاجتي وجود دارد )صبحي صالحي

و نصـراني بـه اسـالم     ةمسـلمان در جـذب همسـاي    کتالش ي بارةدر سخن امام صادق

انبـوه اعمـال    ةآن مرد مسیحي پـس از مشـاهد   .گواه بر اين سخن است، اوز يو گر يآشفتگ

 ،ینيـ براي ايـن آ  ؛اطلب هلذا الدين من هو افرغ مني گفت: ،روزشبانه کواجب و مستجب در ي

 .(759 :2ج ق،7527، لیني)کن کاز من پیدا تر و فارغتر ارکفردي بی

در بسیاري از موارد باعـر هـدايت   رگذاري بود که اث ةشیو ،انعطاف و ماليمت رسول خدا

ايشـان  و پا گذاشـتن اصـول نبـود     معناي زيرمعاندان شد. البته اين انعطاف هرگز به مخالفان و

جبل بـه  آن حضر  هنگام فرستادن معاذبن .هنگام فرستادن مبلغان بر اين اصل تأکید داشتند

 به مردم نويد بـده و مـردم را بیـزار    ؛بِِش وال تنِسر، يِّسم والتعِّسم  !يا معاذيمن چنین توصیه کرد: 

  .(297 :75ج (،تابي) ،هشام)ابن گیري مکنمکن، آسان بگیر و سخت

 مخاطبان و همراهی با آنان ةپرداختن به هم. 6ـ3

 کتوجـه بـه يـ   ، تنوع مخاطب در جوامع چندفرهنگي بايد مورد توجه مبلغ ديني باشـد 
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حتـي   رسـول خـدا   .شـود مـي  آزردگـي اقشـار موجـب    غفلت از ساير گروه و قشر خاص و

 ؛بالکـويه ذا ذا و ينظـر ال يقکْ حلظاته بـني احـحابه ينظـر ال :نگاهش به مخاطبان مساوي بود

 مسـاوي نگـاه  صـور   به رد گاهي به اين و گاهي به آنکمي لحظاتش را بین اصحاب تقسیم

 (.210 :70ج ق،7509، مجلسي) ردکمي

 شودمي اولويت توجه به باورها و سالي  آنان استفاده ،به اصحاب از تساوي نگاه پیامبر

 ،مطلـب  نيا گواه بر .مورد توجه بود زین خدا غاز دعو  رسولآشمول در  و يفرانگر نيا و

گرچه بـه فرمـان    نینخست در دعو ِ شانيا ،مختلف است  يسال وها تیملبا اصحاب حضور 

موجـب آزردگـي   آمیز اگر نگاه تبعیض، نکردنان اکتفا آاما هرگز به  غاز کردآاز بستگان  ياله

ـ  .است بايد از آن پرهیز شود ه باورهـاي  کـ سـويه  کبايـد از گفتـار تنـد و يـ     اولاي   ةدرجـ ه ب

از به همة اصحاب کـه   رسول خدا طور کهکرد هماندوري ، ندکمي دارمخاطبان را خدشه

 .(همان)توجه داشت ، با سالي  متفاوتي بودندو قبايل مختلف 

ک حرمـت افـراد هتـ   ، صـداقت و امانـت بـود   ، حیـا ، مجلس بردباري ،آن حضر مجلس 

ريم و احترام قرار داشتند و به خردسـاالن شـفقت و   کبزرگان و سالخوردگان مورد ت، شدنمي

 .(77 :7990، طباطبايي)شد مي ترحم

ديگر را تحقیـر  کـ رد يکمي به يارانش هم توصیه، ردکنمي هرگز مخاطبان خود را تحقیر

الحِقـرن احـدا مـن امکـلمني فـان : نـد فرمودهمچنـین   .(779 :2ج ق،7527، لینـي کید )نکن

 .(97 :7ج ق،7570)ورّام،  حغَيهْ عنداهلل كبَي

م بـر برخوردهـاي   کروح حـا  ،نگري و نگاه مساوي به مخاطبـان از نظـر انسـانیت   سانکي

ن نبـود و بـراي   مسلما و هرچند شد و ناآشنا بودمي سي وارد مسجدکاگر  .بود رسول خدا

، نشسـت مـي  وار بین اصحابزيرا دايره ؛شناختنمي ايشان را ،اسالم آمده بود ةتحقی  دربار

 ،)صـدوق  شانه مسـاوي هسـتند  هاي مردم مانند دندانه ؛النا  كاسنان امشط سواء :فرمودمي

 .(979 :5ج ،ق7579

هـر   طبعـاً تـرين ابـزار جـذب اوسـت،     درک ظرفیت مخاطب و همراهي ابتـدايي او مهـم  

ابتـدا  تـوان از  نشیند، نمـي غ ديني ميفرضي پاي سخني مبلّاي با باور خاص يا پیششنونده

مورد هجمه قرار دارد. گاهي الزم است با او همـراه شـده و از    ،باورهاي او را هرچند نادرست

پرسـتان  بـا سـتاره   درون باورهايش به نقد و ابطال او پرداخت، کاري کـه حضـر  ابـراهیم   

همراه شد  نظاهر با آنااو به ،پرستش اجرام آسماني بود آنان ین رايحيافرادي که آ ،ام دادانج
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را مجاب کرد  آنان ،ناپذيري خدابر افول ستارگان و ضرور  افولاما با استدالل منطقي مبني

 .(70، )انعام

  تبلیغ گام به گام و تدریجی. 9ـ3

الزم اسـت امـا    زین يفرهنگتک و دستکيدر جوامع طور حتم به مهم نيا تياگرچه رعا

ــرعا ــدفرهنگ تي ــع چن ــاز اهم يآن در جوام ــوردار اســت يشــتریب تی ــز ؛برخ  بيضــر راي

دسـت و باورمنـد   کيـ  ةتبلیـغ در جامعـ  . اسـت  شـتر یب ،تنوع مخاطبدلیل  به يريپذبیسآ

بـا   تااند اصول و فروع دين آمده ةهمبه شب قدر با باور  ه درکافرادي  ،ل نیستکچندان مش

پذيراي هـر سـخن مـذهبي هسـتند امـا تبلیـغ دينـي در         ،شوند کدعا و تضرع به خدا نزدي

نادرسـت  هـاي  باورهاي برخاسته از عاد که  متفاو هاي ینيو آها جوامع آمیخته با فرهن 

 .کـرد جا ارائـه  کاصول و فروع دين را ي ةمرتبه همکتوان ينمي ، وساده نیست، دارند ديرين

 فراگیـر و  ،ارکسـپس آشـ   ،دهد ايشان در آغاز با دعو  پنهـاني مي نشان رسول خدا ةسیر

ه بیشـتر مشـتمل بـر    کـ آيا  نازل شده در م، گام به گام به هدايت مردم پرداختندصور  به

برخـي محرمـا  ماننـد    ، ام اسالمي در مدينـه نـازل شـده   کبیشتر اح اما توحید و معاد است

نیم مخاطبان مـا از صـاحبان اديـان يـا     کفرض  .چند مرحله ممنوع شده استنیز در شراب 

ـ  ، سـان نیسـت  کرفتار و باورهاي آنان ي، اخالق ند طبعاًامذاهب مختلف ن آ ينـ يغ دهنـر مبلّ

از  معـارف پرداختـه و   نیـی بـه تب  ،مخاطـب  تیظرف سطح و تيرعا و ينگراست که با جامع

 .زدیمطالب بپره يسازانبوه

 ةاالسلم كِله حغَيا وكبَيا ولمن مِهک الصل مراظهر ارد: کبه معاذ سفارش  رسول خدا

الن ک رد وامر اسالم را از خُ ؛خر  االسلم بعد االارار بالدين وذِكرالنا  باهلل وبالکوم اآلأفِاهنا ر

آغاز مسـلماني  ، ه پس از اقرار به دينکن کن اما بیشتر همت خود را صرف نماز کار کآن آش

 ةن نحـو ي. ا(729: 75ج، ق7509 ،ن )مجلسيکم يادآوري خدا و روز جزاء را براي مرد ،است

گـواه بـر دعـو      ،يفرعـ  و يانبوه معارف اصـل  انیاز م (معاد و نماز، أسه محور مبد)انتخاب 

 .است يجيتدر

ياعَل ان هذا الدين متـني فاولـل فکـه برفـ  واِن  فرمود: ینمؤمندر سخن ديگري به امیرال

 .امنب. الظهرا ابقي و ال ارضا اطا

ي بـر رعايـت   تأکیدنیز  امام رضاازجمله  هاي پیشوايان معصوموگوگفتو  هاهمناظر

 .استبه شیوة تدريجي بیان معارف ديني 
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  نبايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگي. 0

بـراي  ، غ ديني بايستي در رساندن پیام دين از شجاعت الزم برخوردار باشـد ترديد مبلّبي

ُغـوَن  د:فرمايـ مـي  ريمکـ قـرآن  ، اهـد کفروع دين ن اصول و ،جذب مخاطب از مباني الَّـِذيَن ُيَبلم

َن َأَحداا إاِلَّ اهللَ َوَكسي بِاهللِ َحِککباا  ُه َوال ََي َشو  ـَ  خدا را ابالغهاي ه پیامکساني ک؛ ِرساالِت اهللِ َوََي َشو 

افي کـ ي س جز خدا بیم ندارند و خـدا بـراي حسابرسـ   کترسند و از هیچ مي نند و از اوکمي

 (.99، )احزاب است

راه کـ نیـازي بـه ا   ،ديـن هاي در جذب آموزه اصوالً، جامع و عقالني است ،الهيهاي آموزه

مطـاب  فطـر  و   و ه اجبارپذير نیسـت  کاست اي گونهماهیت معارف ديني بهچراکه  ؛نیست

 .د بشر استرَخِ

 آنمهـم   ةاين اصل، نکتـ توجه به  هاي دين بايستي از روي باور قلبي باشد. باپذيرش آموزه

ـ هاي افراطي و سلیقهاست که گاه روش غ، کـار پـذيرش معـارف فطـري و عقلـي را      اي يک مبلّ

د. يـک  دهـ در جوامع چندفرهنگي بیشتر رخ مي نادرستهاي کارگیري شیوهکند. بهدشوار مي

برخـي   بیـان اشتباه کافي است تا مخاطبان را از دين گريزان کند، در اين قسمت از پژوهش به 

 اموري که بايد از آنها اجتناب شود. ،پردازيمنبايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگي مي

 توهین به مقدسات. 2ـ6

مقدساتي وجود داشته اسـت اعـم   ، مذاهب و اديان حتي اديان بشريهمة  میاناز ديرباز 

نش ه پیـروا کـ د نـ اهمیـت دار  ،حدي ايـن مظـاهر مقـدس   گاه به، اشخاص يا نمادها، انکاز م

 .نندکحاضرند جان و مال خود را فدا 

انگـاري  جـرم  رخ داده اسـت، ي از اين مقدسا  کر اثر توهین به يبه ک هاچه بسیار جن 

 7.قرار گرفته است تأکیدالمللي نیز مورد در نصوص بین، توهین به مقدسا 

ُعوَن مِ د: فرمايمي لياي کضابطه ريم درکقرآن  واا َوال َتُکبُّوا الَِّذيَن َيد  ن  ُدوِن اهللِ َفَکُکبُّوا اهللَ َعد 

 ٍْ ِ ِعل  خواننـد دشـنام ندهیـد تـا مبـادا آنهـا هـم از روي        مي ه غیر خدا راکشما به آنان  ؛بَِغَي 

 .(701 ،انعام)  ي از مصادي  توهین سّب استکي. ناآگاهي به خدا دشنام دهند

ه با کسازد مي ا خاطرنشانديني رهاي ي از ادبکاين آيه ي :دفرمايمي عالمه طباطبايي
                                                        

سـازمان ملـل متحـد     ياسیس و يحقوق مدن يالمللنیب ثاقیم 79 و 71 هايماده حقوق بشر و ةیاعالم 71 ةماد .7

 .به مقدسا  دارد نیتوه از زیپره و دهیعق و انیب يبر ازاد دیکأت
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 ؛شودنمي ديني محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا ةاحترام مقدسا  جامع ،رعايت آن

ه بـه  کـ سـاني  کنـد و بـا   که از حريم مقدسا  خود دفاع کانساني است  ةاين معنا غريززيرا 

 .(975 :7ج ،ق7502 ،)طباطبايي نند به مقابله برخیزدکمي حريم مقدساتش تجاوز

فتـواي صـريح   ، سـنت ممنوعیت توهین بـه مقدسـا  اهـل    ةقام معظم رهبري در زمینم

ازجملـه   سـنت د: اهانت به نمادهـاي بـرادران اهـل   فرمايمي ايشان در پاسخ استفتايي ،دارند

 ،شـود مـي  دار شدن به شـرافت او ه موجب خدشهک پیامبر اسالم )عايشه( زني به همسراتهام

اعظـم حضـر     سیداالنبیاء پیامبرويژه به پیامبران و ةان هماين موضوع شامل زن .حرام است

 .(7990خرداد  22 ،روزنامه شرق)شود مي محمد

ه کسخن از تبلیغ در جوامع چندفرهنگي است نه میدان جهاد و مبارزه با توجه به اينکه 

، نقـد باورهـاي مخالفـان بايسـتي بـا برهـان و اسـتدالل باشـد        ، ادبیا  نظامي خـود را دارد 

 ان شـنیدن سـخنان حـ  را نیـز    کـ و امکـرده  طـرد   مخاطبـان را  ،گیري و ناسـزاگويي بههج

 بيداستان تخر؛ پرستان گواه بر اين مطلب استبا ستاره برخورد حضر  ابراهیم. دهدنمي

عـالوه هـدف   هپرستان است بـ گو با بتوگفت از احتجاج و بعد میها توسط حضر  ابراهبت

 (.71، انعام) هاستبت ریثأو ت ييعدم کارا انیب

اين اكـرا لمـْ ان تموــوا سـِبابني ولمـنمْ لـو در صفین به يارانش فرمود:  ینمؤمنامیرال

ه شـما  کـ پسند من نیست ؛ وحستهْ اعامهلْ وذكرتْ حاهلْ كان احوب يف القول و ابلغ يف العذر

نیـد  کا بیـان  نید و حالشان رکرا وصف  نآنا ردار، کباشید ولي اگر در گفتارتاندهنده دشنام

  .(200 ق:7575 ،)صبحي صالحي و در عذررساني رساتر استتر کبه گفتار صحیح نزدي

بـه مـردم    ؛ال تکِبوا النا  فتمکبوا العـداوا بکـنهْفرمايد: در يک اصل کلي مي رسول خدا

 .(900 :9، جق7527، کنید )کلینيمي ايجاددشمني  نید که با اين کار در میان آنايناسزا نگو

نیـز  را  نيـ دعـو  بـه د   ةاست اما حوز يفرهنگدرون ةمربوط به حوزباال  تيه رواگرچ

 .شوديشامل م

گري به مقدسا  نزد بسیاري از پیروان مذاهب از دشنام بـه شـخص   قبح و زشتي دشنام

ت کـ خوبي گوياي اثر منفي اين حربه تعبیر ايجاد دشمني از رسول خدا، بیشتر است نآنا

فضاي باورهاي مردم منطقـه و   از، از ايراد سخنرانيپیش يستي نخست مبلغان ديني با .است

  .ضرور  است کاين امر در جوامع چندفرهنگي يو آگاهي الزم را بدست آورند  ،مخاطبان
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  ایجاد خصومت و دشمنی. 1ـ6

ـ  ةوظیفـ ، شـود مي آتش خصومت و دشمني در جوامع چندفرهنگي زود برافروخته غ مبلّ

قبلـي و  هـاي  ینـه کور شدن ه منجر به شعلهاي کهر سوژهکرده رح ه از مطکديني آن است 

 .ندکپرهیز ، شودمي لجاجت

اياكْ وامراء والصومه فاهنام يمرضان القلوب عَل االخوان وينب.  :دفرمايمي عليحضر  

 میرانـد و نفـاق از آن  مـي  ه دل را در برابر برادرانکاز مراء و خصومت بپرهیزيد  ؛علکها النساق

 .(902 متکح ق:7575 ،رويد )صبحي صالحيمي

هاي کهـن  يادآوري کینه اي وقبیله هاي قومي وهاي ديرين، اختالفدامن زدن به نزاع

هـاي  شـود، يکـي از تـالش   ساز شده و مانع رسیدن به ح  مـي توسط مبلّغ ديني، حاشیه

بـود. قـرآن   هـاي گذشـته   ها و اختالفايجاد الفت و فراموشاندن کینه ،رسول خدا ةعمد

داءا َفـَْلََّ  فرمايد: مي ،کريم با يادآوري اين نعمت مهم ْ  َأع ـ ْ  إِذ  ُكن تُ َمَ. اهللِ َعَلک ُم ُكُروا ـِع  َواذ 

واـاا  َمتِِه إِخ  ْ  بِنِع  تُ بَح  ح 
ْ  َفَْ َ ُاُلوبُِم شـما کـه بـا هـم دشـمن       به يادآوريد نعمت خدا را بر ؛َبني 

و مهرباني انداخت و به لطف و نعمت خدا با هـم بـرادر   هاي شما الفت خدا بین دل ،بوديد

 .(709، عمرانشديد )آل

نار رفـت  کديرينه هاي ینه، کردکش کاختالف اوس و خزرج فرو، با طلوع خورشید اسالم

نـار  کقیس از بنپیرمرد يهودي به نام شاس .زدندمي دامنها اما گاهي برخي به اين دشمني

سـخت خشـمگین    ،را ديـد  نوقتي صمیمیت و الفت آنا ،تگذشمي گروهي از اوس و خزرج

هـاي  بنشیند و با يادآوري نبردهاي بعا  و اختالف نشد و به جواني دستور داد تا در بین آنا

بـا هـم سـر نـزاع      نآنا، ردکجوان نیز چنین ، کندور آتش دشمني و خصومت را شعله، هنک

آنان رساند و  سرعت خود را بهبهو د رسی رمکبه پیامبر ا خبر، جن  شدند ةگرفتند و آماد

 .(559 :7ج ،م7904، اثیرمانع درگیري شد )ابن

 چندپهلو وآمیز کارگیری سخنان تحریکبه. 3ـ6

املي از ادبیا  گفتـاري مخاطبـان   کآگاهي  بايستيمبلغان ديني در جوامع چندفرهنگي 

برخـي  ه باشد امـا در میـان   بار منفي نداشت ،فرهن  ما دراي بسا واژهچه، داشته باشند خود

مـذهبي و ملیتـي   هـاي  ايـن امـر در زمینـه    و ندکمخاطبان ايجاد حساسیت يا سوءاستفاده 

، از ايـن دسـت اسـت   اي )راعنا( نمونـه  ةلمکداستان سوءاستفاده يهود از  .دهدمي بیشتر رخ
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 مشـغول سـخنراني بـود از آن حضـر      ه رسـول خـدا  کـ  مسلمانان صدر اسـالم هنگـامي  

بـراي ايـن    نآنا ،نندک کي سخن بگويد تا بتوانند مطالب را خوب درمي با تانّکتند خواسمي

بردند ولـي يهوديـان   مي ارکمعناي مهلت دادن را بهالرعي به ةراعنا( از ماد) ةلمکدرخواست 

نان بـا  آن( کرا تحمی   ما)گرفتند يعني مي ودن و حماقتکمعناي الرعونه به ةراعنا را از ماد

خداي متعال براي گرفتن اين دستاويز از دسـت  ، ردندکمي يز مسلمانان را مسخرهاين دستاو

 .(919: 7ج، 7975 ،ارمک)م ()راعنا( بگويند )انظرناجاي به آنان به مسلمانان دستور داد

ـا ُظر  ـ  َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتُقوُلوا راِعنا َوُاوُلوا ا  ید انظرنـا يوه بگکید راعنا بليان نگومؤمناي  ؛يا َأهيُّ

 .(705 ، )بقره

 ،زبـان  .اتفاق افتاده است ،عدم مراعا  اين امردلیل به زيادي در طول تاريخهاي درگیري

ه کگويد مي ديگر يزبان هر روز به اعضا: مدهآدر روايا   .پرخطرترين عضو بدن انسان است

اري کـ بترس و به مـا   از خدا، گويند ما خوب هستیم اگر تو ما را واگذاريمي ايد؟ آنهاچگونه

 .(271: 01ج، ق7509 ،مجلسي)نداشته باش 

ناا  ةدر تفسیر آي   :آمده است ،(19، )بقرهید يو سخن بگوکبا مردم نی ؛ُاوُلوا لِلنِاِ  ُحک 

اولوا للنا  كلِهْ حکنا مؤمنهْ وخمـالسهْ امـا امؤمنـون فکبکـط هلـْ وجهـه وامـا امخـالسون 

اليامن فان استَت من ذلک بِم  رشورهـْ عـن ـسکـه وعـن اخواــه ا فکمِلمهْ امداراا الجذا ْ ال

 .(207: 72ج، ق7500 ،نوري) نيؤمنام

ان بـه  مؤمنـ یـد امـا   يو چه مخـالف بـه زبـان خـوش سـخن بگو      مؤمنچه  ،مردم ةبا هم

یـد تـا بـه ايمـان     يدهند و اما با مخالفان به مدارا سـخن بگو مي یشان روي خوش نشانکهم

 مـؤمن در حـ  خـود و بـرادران     ند با ايـن رفتـار شـما از بـدي آنـا     جذب شوند و اگر نشدن

 .شودمي پیشگیري

برخـي  در  .گواه اين امـر اسـت   ،در گفتار با مخالفان و اقوام گوناگون خدا رسول ةسیر

هرگـز در   رسـول خـدا   :چنـین توصـیف شـده اسـت     سخن گفـتن رسـول خـدا   ، هانقل

گفـت  نمـي  سخن، مردم نبودهاي لغزش در پي عیوب و، ردکنمي سي را سرزنشکسخنانش 

 .(742: 70ج، ق7509 ،مجلسي)ه امید ثواب در آن وجود داشته باشد کمگر در جايي 

  افراط و تفریط در دعوت. 6ـ6

افـراط و   مقابـل ضروري اسـت در   ،ويژه دعو  به دينبه امور ةروي در هماعتدال و میانه
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وتاهي در امـر تبلیـغ موجـب    کتندروي و ، ر استزيانبا ،ويژه امر تبلیغ دينهتفريط در امور ب

از  ،آسیب در جوامع چندفرهنگي با مخالفـان متنـوع  دو پرهیز از اين  .شودمي زدگي يا گريز

ه مردم کسي است کفقیه و عالم  :دفرمايمي ینمؤمنامیرال. اهمیت بیشتري برخوردار است

او ايمـن ننمايـد   هـاي  از مجـازا  ند و کيوس نأرا از رحمت الهي نومید نسازد و از لطف او م

 .(90 متکح ق:7575 ،)صبحي صالحي

َـِة اهللِ د:فرمايـ مـي  هکـ الم نوراني برگرفته از قرآن است آنجـا  کاين  نَُطـوا ِمـن  َرَح  از  ؛ال َتق 

ـَر  :دفرمايمي از سوي ديگر .(49 ،)زمر يوس نشويدأرحمت خدا م ْ َمُن َمم  َر اهللِ َفل َيـ َِْمنُوا َمم  َأ َف

ونَ ا اِِسُ ُم ال    .(99، )اعراف دانندمي خدا ايمن رکم خود را از ،ارانکتنها زيان ؛هللِ إاِلَّ ال َقو 

ل يپـرورش فضـا   .نیز استفاده از ابزار بشـار  و انـذار بـود    روش پیامبران و رسول خدا

  .عامل برانگیزنده و بازدارنده استدو همواره نیازمند  ،لياخالقي و از بین بردن رذا

ِسُل ال  وَ  ر  ـُ يَن َوُمن ـِذِرينَ ـما  ِ َسلنَِي إاِلِ ُمَبِشم و دهنـده  بشـار  عنـوان  به و ما پیامبران را جز ؛ُمر 

 .(279 ،)بقره فرستیمدهنده نميبیم

بر ديگري پیشي بگیرد خطرآفرين  کهري بوده وضروري  ،ايجاد تعادل بین اين دو صفت

 سـبب جرئـت و غفلـت   ، فـراط در ايجـاد امیـد   باعر ناامیدي و ا، افراط در ايجاد خوف .است

، و انذار اين هر دو براي بشر ضروري است يعني تبشیر» :نويسدمي شهید مطهري .شودمي

انـذار هـم   ، افي نیسـت کـ تبشیر شرط الزم است ولي شرط  .افي نیستکتنهايي دام بهکهیچ

اشـتباه  ، م باشـد أن بايد تـو کاين هر دو ر ،در دعو ، افي نیستکشرط الزم است ولي شرط 

 «باشـد ها اش روي انذاریهکاش روي بشیرها باشد و يا تنها تیهکاست اگر داعي و مبلّغ تنها ت

 .(759: 7975 ،)مطهري

 .اسـت کـرده  معرفـي   ـ و منذر مبّشرـ ويژگي دو را با اين  ريم بارها رسول خداکقرآن 

 .(54، )احزاب

نیـاز   دوبشـار  و انـذار پاسـخ بـه ايـن       ،جلب نفع و دفع ضرر دارند ةغريز هاانسان ةهم

از اصـول   ،ثريکمنظور جـذب حـدا  مبلغان در جوامع چندفرهنگي نبايد به .غريزي بشر است

گیـري و تـرس   نبايد سخت ،از سوي ديگر، وتاه بیايند و چوب حراج به مسلّما  دين بزنندک

  .است کاذب و ترس واهي هر دو خطرناکايجاد امید  .نندکاذب ايجاد ک
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  مثبت مخاطبان هاینادیده گرفتن عادت. 9ـ6

پسنديده و مطاب  بـا عقـل و فطـر  نیـز     هاي و روشها سنت ،ملت و قومي ترديد هربي

جوامـع   در .ناپسـند و نادرسـت باشـد    ،گـروه  کرفتارهـاي يـ  همـة  ه کـ چنین نیسـت  ، دارد

ي و شناسـاي  ،مطلـوب و مطـاب  بـا منطـ      هـاي بايستي ايـن رفتارهـا و عـاد     چندفرهنگي

و  هـا ند تا با سهولت به برخورد با عـاد  کک ميمکغ ديني را مبلّ ،تکاين حر .برجسته شود

 :اشتر به مصر به او نوشـتند  کهنگام فرستادن مال ینمؤمنامیرال .رفتارهاي ناپسند بپردازد

ه پیشـوايان ايـن امـت    کـ صحیحي هاي روش ؛وال تنقض سنه حاحله عمل  ا حدور هذا االمه

 .(49ة نام ق:7575 ،صبحي صالحي) نکرا طرد ناند ردهکبدان عمل 

الهـي بـا ايـن آداب     يانبیـا ، برخي هنجار و مقبول جامعه است ،آداب و رسوم گذشتگان

حرام مربوط به قبل از اسـالم اسـت امـا    هاي نمونه ماهعنوان به .ردندکنمي گاه مخالفتهیچ

ماه حـرام   چهارل ساب  در اسالم هم کن شفرمود: به هما رد و به پیامبرک تأيیداسالم آنرا 

 (277، است )بقره

آداب و رسوم خاص هر قومي اگر در تضاد بـا روح اسـالم و ديـن نباشـد مـورد       ،فرهن 

رد کـ گذاري فرمود: عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنح سنت را پايه رسول خدا .ید استأيت

 .ید قرار گرفته استأيه در اسالم هم مورد تک

عصر جاهلیـت   ةپسنديدهاي سنتبرخي  ،سخاو  و وفاي به عهد و پیمان، ينوازمهمان

ه نخست آداب و رسوم مثبـت  کغ ديني در جوامع چندفرهنگي آن است از هنرهاي مبلّ .بود

  .بپردازد هاو سپس به ترويح آنکرده مخاطبان را شناسايي  ةو پسنديد

 گیريبندي و نتیجه. جمع5

هدف رسـالت  ترين ريم اصليکقرآن  ،ر رساندن پیام دين استين ابزاترمهمي از کتبلیغ ي

 .(45، داند )نورمي را هدايت و ارشاد مردم از طري  رساندن پیام وحي رمکپیامبر ا

نون دستخوش تحوال  فراوانـي شـده   کقرن پس از ظهور اسالم تاچهارده امر تبلیغ طي 

چنـدفرهنگي   ةبـه جامعـ   (دهسـا )فرهنگـي  کتـ  ةعبـور از جامعـ   ،ي از اين تحوال کي .است

ثر باورها و سالي  مخاطبان بايد و نبايدهايي را کو تها تنوع فرهن  .است (پپچیده و متنوع)

ه رعايـت آن  کـ محور از اين بايد و نبايدها  دَهدر اين پژوهش  .طلبدمي تبلیغ ديني ةدر حوز

ه کـ امیـد آن  .تمـورد بررسـي قـرار گرفـ     ،نـد کمـي  تبلیغ را در چنین جوامعي مضاعف تأثیر

  .ارآمد باشدکپژوهش حاضر 
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