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بايدها و نبايدهاي تبلیغ ديني در جوامع چندفرهنگي
با تأکید بر سیرة پیامبر اکرم
ناصر رفیعی

محمدی7

چکیده

رساندن پيام دين در گذدته به دليل سادگي زندگي بور از پيچييدگي و صيعوبت برخيوردار نبيود و بيه
علت گسترش ارتباطا و فطدان وسايل ارتباط جمعي ،دبها هر منططه محدود بيه هميان فايا و مکيان
بود .سرعت انتطال و فراگيري کُند بود و تبليغا بهصور منططيهاي و گياه کيامي فيارغ از منططية مجياور
انجام ميگرفت .اما اکنون و در عصر جديد ،تبليغ به دليل سهولت سفر ،مهاجر  ،گسترش فااي مجيازي
و سرعت انتطال اطيعا از پيچيدگي خاصي برخوردار دده و جوامي را از يکدسيتي خيار و چنيدفرهنگي
کرده است .تنو نژاد ،فرهنيگ ،ميذه  ،رنيگ ،زبيان و دههيا عاميل ديگير ،ايين مسيير را هميوار کيرده
بهگونهايکه کوچکترين لغزش و بياحتياطي به بحراني جبيرانناپيذير تبيديل خواهيد ديد .ضيبط سيري
مطال و سرعت انتطال ،امکان انکار ،توجيه و جبران را از مبلغان ديني سيل مييکنيد .در چنيين جيوامعي،
رساندن پيام دين از هرافت خاصي برخوردار است و رعايت مباني و اصولي را ميطلبد تيا تبلييغ در بسيتري
مسالمتآميز و آرام صور گيرد .پژوهد پيد رو ،نگاهي به مهمترين بايدها و نبايدها در چنيين جامعيهاي
دارد ،اموري که رعايت آن تأثير تبليغ را ماندگار ميکند ،ازآنجاکه نخستين مبلغ اسيم يعني رسيول خيدا
در جامعهاي با گرايدهاي مختلف مبعوث دد ،سيرة آن حار در زمينة تبليغ و جذب مخاطبيان در ايين
نودتار مورد تأکيد قرا گرفته است .اين نودتار با روش تتب و واکاوي آثار کهن حديثي ،تياريخي و اسيتخرا
عناوين مرتبط با بحث و تبيين آن ،دکل گرفته ،و دناخت ويژگيي جوامي چنيدفرهنگي و مراعيا باييد و
نبايدهايي که روند تبليغ در چنين جوامعي را تسهيل کرده و موج جذب افراد بيا سيييق و گيرايدهياي
مختلف ميدود ،از مهمترين نتايج بهدست آمده اين نودتار است.
واژگان کلیدی

تبليغ ديني ،جوام چندفرهنگي ،سيرة پيامبر اکرم ،تبليغ.
 .7دانشیار و عضو هیئت علمي جسمعةالمصطفي.n.rafei11@yahoo.com ،
تاريخ دريافت7999/05/71 :

تاريخ پذيرش7500/04/90 :
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 .0مقدمه
اصلي ترين وظیفة پیامبر اکرم ،هدايت و ارشاد م ردم از طريـ رسـاندن پیـام وحـي
استَ :وما َع ََل الرس ِ
ول إِالَّ البَل ُغ (نور .)45 ،ازآنجاکه اسالم ،دين جاودان و رسـالت پیـامبر،
َّ ُ
جهاني و همگاني است و وظیفة تبلیغ تا قیامت پابرجاست ،از سويي تبلیغ ،تأثیرگذارترين
ابزار رساندن پیام دين و تغییر باورها و رفتارهاي مردم است ،و همچنین مبلغان دينـي بـا
توجه به گسترش ارتباطا و سهولت پیام رساني از طري فضاي مجازي و وسـايل ارتبـاط
جمعي با آگاهي کامل از تأثیر اين جهاد کبیر (فرقان )42 ،و پرهیـز از تـنش ،ضروريسـت
به اين امر خطیر بپردازند .رسول خدا در کمتر از ربع قرن توانست تحولي فراگیر و ژرف
در جامعه ايجاد کرده و به تربیت افرادي کارآمد با سالي و ملیت هـاي مختلـف بپـردازد.
واکاوي سیرة آن حضر  ،به ما اين امکان را مي دهد تا در شرايط کنـوني بتـوانیم از ابـزار
تبلیغ ديني بیشترين بهره را ببريم .با توجه به گستردگي مصادي تبلیغ ،در اين پـژوهش
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مراد ما صرفاً تبلیغ زباني و رساندن پیـام ديـن از طريـ رسـانة معتبـر اسـت و بنـابراين
پرسش اصلي پژوهش آن است که با توجه به تنوع فرهنگي جوامع ،مهم ترين امـوري کـه
رعايت يا پرهیز از آن ضرور دارد تا تبلیغ زباني اثرگذار باشد ،با توجه بـه سـیرة پیـامبر
اکرم چیست؟ در پاسخ به اين پرسش ،گام نخست بررسي سیرة پیامبر از نگاشتههاي
ديرين تاريخي ،حديثي و سیرهنگاري است .آن گاه اين داده هـا تنظـیم شـده و محورهـاي
اصلي با عنوان بايد ها و نبايدها از آن استخراج مي گردد .شیوة استخراج ،مراجعه به متـون
تاريخي ،حديثي و کتب سیرهنگاري است .در متون حديثي توصیه هـاي قابـل تـوجهي در
مورد جامعة مخاطب مانند زنان ،کودکان ،مخالفان و گروههاي مختلف وجـود دارد حتـي
در برخي نقلها ،يک پرسش از سوي امام با توجه به ظرفیت مخاطب با دو پاسخ متفـاو
مواجه ميشود.
در مورد پیشینة موضوع اين پژوهش نیز بايد گفت آثار فراواني در زمینة تبلیغ به رشـتة
تحرير درآمده که برخي از آنها در ذيل معرفي ميکنیم:
 .7تحلیل سیرة پیامبر اعظم در قرآن ،تألیف نگارندة همین مقاله و چاپ جسمعةالمصطفي؛
 .2انسانشناسي فرهنگي با رويکرد تبلیغ بینالملل از محمد رضايي و چاپ جسمعةالمصطفي؛
 .9تبلیغ بر پاية قرآن و حدير ،محمد محمدي ريشهري و نشر دارالحدير؛
 .5تبلیغ چهره به چهره از روحاهلل عباسزاده و چاپ پژوهشگاه باقرالعلوم؛

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم

 .4تبلیغ در عرصة بینالمللي ،فرصتها و چالشهـا بـه قلـم رسـول خضـرلو و انتشـارا
دانشگاه اديان؛
 .0سیرة تبلیغي پیامبر از حسن عالمي؛
 .7و . ...
نکتة شايسته توجه آن است که هیچيک از اين نوشتهها بهرغم تالش درخور تقدير ،نگاه
مستقیم به موضوع جوامع چندفرهنگي ندارد .پژوهش پیش رو ،افزونبر نیمنگاهي به جوامع
چندفرهنگي ،توفی آمیختن اين مهم را با سیرة رسول خدا داشته است.
 .2مفهومشناسي واژهها
1ـ .2تبلیغ

واژة بالغ ،ابالغ و تبلیغ در لغت بهمعناي پیامرساني و رساندن به مقصد است .ابنفـارس،
واژة بلغ را بهمعناي (الوصول الي الشي) رساندن بـه چیـزي معنـا کـرده اسـت (ابـنفـارس،
7505ق ،ج.)907 :7
ابنمنظور ،بالغ را بهمعناي چیزي دانسته که بهوسیلة آن ميتوان به شيء مطلوب رسید
(ابنمنظور7575 ،ق ،ج.)979 :1
زبیدي ،بالغ را اسم از ابالغ و تبلیغ دانسته است و بهمعناي ايصـال و رسـاندن (زبیـدي،
7575ق ،ج.)7 :72
راغب اصفهاني ،بلوغ و ابالغ را بهمعناي رسیدن به انتهـاي مقصـد دانسـته اعـم از اينکـه
مقصد مکان باشد يا زمان يا امري معین (راغب اصفهاني :7572 ،ذيل واژة بلغ).
براي پیامرساني ،واژههاي گوناگوني در فرهن هاي مختلف بهکار مـيرود ماننـد دعايـه،
اعالم ،دعو  ،آوازهگري و پروپاگاندا.
واژة دعو بیش از کلمة تبلیغ در آيا قرآن و نامههاي پیامبر اکرم بهکـار رفتـه و در
واژة دعو بیشتر بر محتواي تبلیغ تأکید شده تا اصل پیـامرسـاني ،يکـي از اوصـاف رسـول
خدا نیز ِ
داعک اا إِ َل اهللِ بِإِذـِ ِه (احزاب )50 :است.
در اصطالح نیز تعاريف مختلفي از تبلیـغ ارائـه شـده (رهبـر )17 :7977 ،يکـي از ايـن
تعاريف عبار اند از:
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تبلیغ ،فعالیتي آموزشي است که براي نشر دانـش و آگـاهيهـاي سیاسـي ،اجتمـاعي و
فرهنگي و نشر ارزشها و سجاياي اخالقي صور ميگیرد (زورق.)71 :7901 ،
در اين تعريف ،تنها به جنبة مثبت تبلیغ توجه شده درصورتيکه پیامرساني ،فراتر از آن
است .شايد بتوان در تعريف بهتري چنین گفـت« :تبلیـغ عبـار اسـت از انتشـار و انتقـال
اطالعا  ،عقايد و ديدگاههاي گوناگون بهمنظور تأثیر و نفوذ بـر باورهـا و رفتارهـاي افـراد و
ايجاد دگرگوني در روحیا و افکار آنان».
1ـ .1تبلیغ دینی

مراد از تبلیغ ديني در اين پژوهش ،تالش نظاممند براي رساندن پیام دين به مخاطبـان،
با استفاده از ابزارهاي تعريفشده است.
1ـ .3جوامع چندفرهنگی
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مراد از جامعه ،مجموعهاي از افراد و انسانهاست کـه بـا نظـامهـا ،سـنن و آداب خـاص
بهصور دستهجمعي با يکديگر زندگي ميکنند.
چندفرهنگي يعني برخورداري از تنوع فرهنـ

و ازايـن رو ،جامعـة چنـدفرهنگي يعنـي

جامعة برخوردار از فرهن هاي مختلف که در کنـار هـم زنـدگي مـيکننـد ،ماننـد جامعـة
هندوستان که تنوع اديان ،نژاد ،زبان ،عقايد و ساير خصوصیا دارند.
1ـ .6سیره

سیره مصدر نوعي از سِیر بهمعناي حرکت ،سیر کردن در زمین ،عبـور و گذشـتن اسـت
(ابنمنظور7575 ،ق ،ج.)549 :0
سیره ،بر حالت و چگونگي حرکت داللت دارد و بهمعناي شـیوه ،روش ،هیئـت ،حالـت و
طريقه است (دهخدا( ،بيتا) ،ج.)297 :20
سیرة پیامبر يعني سبک و روش زندگي آن حضر که شهید مطهري در اين زمینـه
مينويسد :سیره از ماده سِیر يعني حرکت ،رفتن و رفتار ،سـیره يعنـي نـوع و سـبک رفتـار،
سیرة پیامبر يعني روشي که پیامبر در عمل و رفتار براي مقاصد خويش بهکار بـرد .بحـر
در سبک پیغمبر است در روشي که پیامبر در هدف و مقصد خويش بـهکـار بـرد (مطهـري،
.)42 :7975
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 .3بايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگي
بسیاري از جوامع تبلیغي از تنوع فرهنگي برخوردارند .صرفنظر از عوامـل شـکلگیـري
پديدة چندفرهنگي و بررسي عواملي مانند مهاجر  ،جهانيشدن و سهولت ارتباطا  ،آنچـه
مهم است تنوع عقايد ،سالي و گرايشها بهدنبال تعدد فرهن هاست ،جامعة چنـدفرهنگي،
انسانهاي چندفرهنگي تولید ميکند .در چنین جامعهاي باورها و عقايـد بسـیاري از مـردم،
شکل ترکیبي ميگیرد .عقالنیت اقتضا ميکند در اين فضا از درگیري ،بينظمـي ،نابسـاماني
پرهیز شود ،تنوع فرهنگي نبايد باعر برهمريختن قالبها و مرزها شود .هر عقیـدهاي بـراي
پیروانش محترم است .کسي نميتواند باورهاي خود را بر ديگـران تحمیـل کنـد ،البتـه هـر
کسي بايد با رعايت مقررا بتواند از عقايد خود دفاع کند و به تبیین آن بپـردازد ،تبلیـغ در
چنین جوامعي نبايد باعر تنش ،نزاع و ناسازگاري شود ،خطاي کوچکي در تبلیغ ،ميتوانـد
به بحراني عظیم تبديل شـود ،مبلغـان اسـالمي بايسـتي در جامعـة چنـدفرهنگي براسـاس
عقالنیت و خردورزي به دفاع از آموزههاي اسالمي و ديني بپردازند.
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در اين نوشتار ،ابتدا به مهمترين بايستههاي تبلیغ ديني در جوامـع مزبـور مـيپـردازيم.
قابل توجه است انتخاب عناوين براساس شرايط و ظرفیـت موجـود در جوامـع چنـدفرهنگي
انتخاب شده و تنوع ملیت ،نژاد و فرهن

هر جامعه اين نوع از تعامل را ميطلبد.

رسول گرامي اسالم به معاذبنجبل وقتي  71سال داشت و عازم يمـن بـود ،فرمودنـد:
«اي معاذ! کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را با راهنمايي بـه اخـالق و خـوي پسـنديده و
نیکو ادب کن ،مردم را در مقام خودشان قرار بده ،چه نیک باشند و چه شر ،امر خدا را بـین
آنان اجرا کن ،در اين زمینه مراعا کسي را مکن و براي رعايت مـردم فرمـان خـدا و مـال
مردم را ضايع مکن؛ زيرا واليت و بیتالمال از تو نیست ،امانت آنان را کم يـا زيـاد بـه آنـان
برگردان ،بر تو باد به نرمش و گذشت در غیر مورد ترک ح که نـادان بگويـد حـ خـدا را
ترک نمودي» (مجلسي7509 ،ق ،ج.)799 :75
3ـ .2تکریم شخصیت مخاطبان

تنوع مخاطب در جوامع چندفرهنگي از نظر نژاد ،آيین ،فرهن  ،رنـ

و ...ضـرور دارد

نخست مبلّغ ديني با اين تنوع آشنا بوده و سپس مراعا همة جوانب را بکند تا کسي آزرده
نشود .خداي متعال بر نوع بشر ،منـت گـذارد و بـه او تـاج کرامـت بخشـید و او را برتـري و
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تفضیل داد (اسراء .)7 ،همچنین خود را معلم اکرم معرفي کرد؛ چراکه تکـريم محـور اصـلي
تعلیم و تربیت است .چنانچه رسول خدا مـيفرماينـد :اكرمـوا اوالدكـْ واحکـنوا ادا ـْ؛
فرزندانتان راتکريم کرده و آداب نیکو به آنان بیاموزيد (مجلسي7509 ،ق ،ج.)94 :55
تکريم ،پشتوانة سالمت روان و عامل رشد و پذيرش مخاطب است .نگاه امیرالمـؤمنین

به مخاطبان چنین است :فاهنْ اما اخ لک يف الدين او ـظَي لـک يف اللـ ؛ يـا بـرادر دينـي تـو
هستند يا همانند تو هستند در آفرينش (صبحي صالح7575 ،ق.)527 :
تکريم شخصیت در حوزة تبلیغ عامل اعتمادبهنفس و پيبردن مخاطب به ارزش وجودي
خود است .افزونبر اين ،انگیزة حرکت و عمل ،و عامل تشوي بـه ديـن اسـت .خطـابهـاي
کان ،يا بنِي آدم و يا ِع ِ
قرآني اغلب با يا َأ ُّ َهيا ا ِ
بادى است که شامل عموم مردم ميشود.
إلـ ُ َ َ َ
بريدهبنالحصیب االسلمي همراه هفتاد سوار براي دستگیري رسول خدا از مکه در ايام
هجر ايشان بیرون آمد .هنگامي که به آن حضـر رسـید ،رسـول خـدا پرسـید :نامـت
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چیست؟ گفت :بريده .فرمود :ابرد؛ کار بر ما صـالح شـد ،سـپس پرسـید :از کـدام قبیلـهاي؟
گفت :اسلم .حضر فرموند :سلمنا؛ سالمت يافتیم .در پايان حضر پرسید :از کدام تیرهاي؟
گفت :سهم .پیامبر فرمود :خرج سهمک؛ تیر تو بیرون آمد .اين تکريم و رفتار نیکو باعر شد
او و همراهانش مسلمان شوند و در سفر مدينه رسـول خـدا را همراهـي کننـد (قرطبـي،
7574ق ،ج.)09 :7
3ـ .1تکیه بر امور مشترک

ـة س ٍ
ِ ٍ
ـواء َبکنَنـا َو َبکـنَمُْ؛ بیايیـد
قرآن کريم خطاب به اهل کتاب ميفرمايـد :تَعـا َلوا إِل كَل َم َ

بهسوي سخني که بین ما و شما مشترک اسـت [يعنـي توحیـد] (آلعمـران .)05 ،بـه رغـم
اختالف ديدگاه مسلمانان و اهل کتاب ،وجه مشترکي بین آنان وجود دارد که بهعنـوان بـاور
به خدا در اين آيـه بـر آن تأکیـد شـده اسـت .تبلیـغ در محیطـي کـه اديـان و مـذاهب بـا
گرايشهاي مختلفي وجود دارد بايد بر وجوه مشترک باشد ،تکیه بر امور مشترک مـيتوانـد
مبناي تأثیر و پیشبرد امر تبلیغ باشد .نامههاي رسول خدا به سران کشورها و قبايـل نیـز
شاهد بر اين امر است .در همة آنها دعو به اصل توحید و اسالم مورد تأکید قرار گرفته کـه
براي نمونه در نامه به خسرو پرويز آمده است« :من تو را به خدا دعو ميکـنم ،همانـا مـن
فرستاده خدا بهسوي مردم هستم ،اسالم بیاور تا سالم بماني» (حمیداهلل.)59 :7975 ،

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم

پرداختن به امور اختالفي و توهین به مقدسا در هر فرقهاي نهتنها زمینة جذب را فـراهم
نميکند بلکه عامل لجاجت و درگیري است ،براي طـرح مباحـر اختالفـي بايـد کرسـيهـاي
آزادانديشي و جلسا خصوصي تشکیل شود .البته تضاد توحید و شرک ،امـري مسـتمر اسـت
اما در همین عرصه نیز رسول خدا در مکه از شـیوة گفـتوگـو و احتجـاج اسـتفاده کـرده و
سیزده سال مشرکان را به توحید دعو کرد .حتي قرآن کريم ،مسلمانان را از بتپرسـتي نیـز
باز داشت؛ همین شیوه با يهوديان مدينه اتخاذ شد که رسول خدا با آنان قـرارداد بسـت امـا
خیانت يهوديان باعر برخورد با آنان و کوچ کردنشان از مدينه شد.
خطبههاي پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین در بین مردماني با سالي مختلف ،شـاهد بـر
اين امر است ،در توصیف خطابههاي رسـول خـدا آوردهانـد :يـتملْ بجوامـا المـلم فصـل

الفضول فکه و ال تقصَي؛ به کلما جامع با شمردگي ميپرداخت نه اضافه داشت ،نه نقصان و
کوتاهي (مجلسي7509 ،ق ،ج.)294 :70
جوامع الکالم ديني ،سخنان جامع ،موجز و پرمعني جوامع را به قـرآن تفسـیر کـردهانـد
(همان .)925 :همچنین سخنان موجز و پرمغز رسول خدا ،از مصادي جوامع الکالم است.
پرهیز از کالم اضافي و بهکارگیري سخناني با واژههاي اندک ،پرمعني و بدون ابهـام موجـب
جذب بیشتر مخاطب ميشود .تبلیغ مشترکا مورد اتفاق فرهن ها ،يکي از مصادي کـالم
جامع است.
نخستین خطبة جمعة رسول خـدا در مدينـه ،گـواه بـر ايـن جامعیـت و رعايـت اصـول
مشترک است ،با فرض اينکه مردم مدينه ،اختالف سلیقة فراواني داشتند .اين سخنراني کوتـاه
دربردارندة امور مهم و کلیدي است .مانند  .7دعو به تقوا بهعنوان برترين وصـیت؛  .2دعـو
به اصالح رابطه با خدا؛  .9آمادگي و تالش براي بعد از مرگ؛  .5توصـیه بـه فراوانـي يـاد خـدا؛
.4احسان و نیکي به مردم (همان ،ج.)720 :79
3ـ .3مدارا و سهلگیری (اکتفا به حداقل)
روح حاکم بر دعو ديني ،مدارا و رف است .رسول خدا فرمود :امـرت بمـداراا النـا

كام امرت بتعلکْ االسلم؛ من مأمور به مدارا با مردم شدم همانگونه کـه مـأمور بـه آمـوزش
اسالم گرديدم (همان ،ج.)747 :77
مدارا نوعي سازگاري ،شفقت و ماليمت در رفتار است .رفتار همراه با اغمـاض و گذشـت
(ابنمنظور7575 ،ق ،ج.)244 :75
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تفاو اساسي بین مدارا و مداهنه و سازش وجود دارد ،در واژة مداهنه ،سـازش و کوتـاه
آمدن نهفته است .غزالي در تفاو اين دو ،مينويسد :اگـر بـه هـدف سـالم مانـدن دينـت و
اصالح برادر از خطاي او چشم پوشیدي ،اين مدارا اسـت امـا اگـر بـه هـدف بهـرهبـرداري
شخصي و رسیدن به خواستههاي دروني و حف مقام و موقعیت ،گذشت کردي اين مداهنه
است (غزالي ،7979 ،ج.)715 :4
گرچه دايرة اين اصل گسـترده اسـت امـا در جوامـع چنـدفرهنگي از اهمیـت مضـاعفي
برخوردار است .مراعا ظرفیت و سطوح مخاطبان با فرهن هاي گوناگون نشانة عقالنیـت و
واقعگرايي است .امام صادق ميفرمايد :همانا مؤمنان در مراتب مختلفي قرار دارند ،برخـي
مرتبة يکم ،برخي دوم ،برخي سوم تا هفتم هستند اگر به آن کسي که در مرتبـة اول اسـت
بهاندازة کسي که در مرتبة دوم است تحمیل کني ،تحمل نخواهـد کـرد (کلینـي7527 ،ق،
ج.)772 :9
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اکتفا بـه حـداقل و پـرداختن بـه ضـروريا  ،يکـي از مهـمتـرين جلـوههـاي مداراسـت.
امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت :هنگامي که نماز جماعت ميخواني ،با طـوالني کـردن
نماز ،مردم را پراکنده مکن ،همچنین با سرعت زياد آنرا تباه مساز؛ زيرا در میان مردم ،بیمار
يا صاحب حاجتي وجود دارد (صبحي صالحي7575 ،ق :نامة .)49
سخن امام صادق دربارة تالش يک مسـلمان در جـذب همسـاية نصـراني بـه اسـالم و
آشفتگي و گريز او ،گواه بر اين سخن است .آن مرد مسیحي پـس از مشـاهدة انبـوه اعمـال
واجب و مستجب در يک شبانهروز ،گفت :اطلب هلذا الدين من هو افرغ مني؛ براي ايـن آيـین،
فردي بیکارتر و فارغتر از من پیدا کن (کلیني7527 ،ق ،ج.)759 :2
انعطاف و ماليمت رسول خدا ،شیوة اثرگذاري بود که در بسیاري از موارد باعـر هـدايت
مخالفان و معاندان شد .البته اين انعطاف هرگز بهمعناي زير پا گذاشـتن اصـول نبـود و ايشـان
هنگام فرستادن مبلغان بر اين اصل تأکید داشتند .آن حضر هنگام فرستادن معاذبنجبل بـه
يمن چنین توصیه کرد :يا معاذ! ِ
والتعِّس؛ به مردم نويد بـده و مـردم را بیـزار
يِّس
م
بِش وال تن ِسر ،م

مکن ،آسان بگیر و سختگیري مکن (ابنهشام( ،بيتا) ،ج.)297 :75
3ـ .6پرداختن به همة مخاطبان و همراهی با آنان

تنوع مخاطب در جوامع چندفرهنگي بايد مورد توجه مبلغ ديني باشـد ،توجـه بـه يـک

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم

گروه و قشر خاص و غفلت از ساير اقشـار موجـب آزردگـي مـيشـود .رسـول خـدا حتـي
نگاهش به مخاطبان مساوي بود :يقکْ حلظاته بـني احـحابه ينظـر ال ذا و ينظـر ال ذا بالکـويه؛

لحظاتش را بین اصحاب تقسیم ميکرد گاهي به اين و گاهي به آن بهصـور مسـاوي نگـاه
ميکرد (مجلسي7509 ،ق ،ج.)210 :70
از تساوي نگاه پیامبر به اصحاب ،اولويت توجه به باورها و سالي آنان استفاده ميشود
و اين فرانگري و شمول در آغاز دعو رسول خدا نیز مورد توجه بود .گواه بر اين مطلـب،
حضور اصحاب با ملیتها و سالي مختلف است ،ايشان در دعو ِ نخستین گرچه بـه فرمـان
الهي از بستگان آغاز کرد اما هرگز به آنان اکتفا نکرد ،اگر نگاه تبعیضآمیز موجـب آزردگـي
است بايد از آن پرهیز شود .بـه درجـة اولاي بايـد از گفتـار تنـد و يـکسـويه کـه باورهـاي
مخاطبان را خدشهدار ميکند ،دوري کرد همانطور که رسول خدا به همة اصحاب کـه از
قبايل مختلف و با سالي متفاوتي بودند ،توجه داشت (همان).
مجلس آن حضر  ،مجلس بردباري ،حیـا ،صـداقت و امانـت بـود ،حرمـت افـراد هتـک
نميشد ،بزرگان و سالخوردگان مورد تکريم و احترام قرار داشتند و به خردسـاالن شـفقت و
ترحم ميشد (طباطبايي.)77 :7990 ،
هرگز مخاطبان خود را تحقیر نميکرد ،به يارانش هم توصیه ميکرد يکـديگر را تحقیـر

نکنید (کلینـي7527 ،ق ،ج .)779 :2همچنـین فرمودنـد :الح ِقـرن احـدا مـن امکـلمني فـان

حغَيهْ عنداهلل كبَي (ورّام7570 ،ق ،ج.)97 :7
يکساننگري و نگاه مساوي به مخاطبـان از نظـر انسـانیت ،روح حـاکم بـر برخوردهـاي
رسول خدا بود .اگر کسي وارد مسجد ميشد و ناآشنا بود و هرچند مسلمان نبـود و بـراي
تحقی دربارة اسالم آمده بود ،ايشان را نميشناخت؛ زيرا دايرهوار بین اصحاب مـينشسـت،
ميفرمود :النا

كاسنان امشط سواء؛ مردم مانند دندانههاي شانه مسـاوي هسـتند (صـدوق،

7579ق ،ج.)979 :5
درک ظرفیت مخاطب و همراهي ابتـدايي او مهـمتـرين ابـزار جـذب اوسـت ،طبعـاً هـر
شنوندهاي با باور خاص يا پیشفرضي پاي سخني مبلّغ ديني مينشیند ،نمـيتـوان از ابتـدا
باورهاي او را هرچند نادرست ،مورد هجمه قرار دارد .گاهي الزم است با او همـراه شـده و از
درون باورهايش به نقد و ابطال او پرداخت ،کاري کـه حضـر ابـراهیم بـا سـتارهپرسـتان
انجام داد ،افرادي که آيین رايح آنان پرستش اجرام آسماني بود ،او بهظاهر با آنان همراه شد
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اما با استدالل منطقي مبنيبر افول ستارگان و ضرور افولناپذيري خدا ،آنان را مجاب کرد
(انعام.)70 ،
3ـ .9تبلیغ گام به گام و تدریجی

اگرچه رعايت اين مهم بهطور حتم در جوامع يکدست و تکفرهنگي نیز الزم اسـت امـا
رعايــت آن در جوامــع چنــدفرهنگي از اهمیــت بیشــتري برخــوردار اســت؛ زيــرا ضــريب
آسیبپذيري به دلیل تنوع مخاطب ،بیشـتر اسـت .تبلیـغ در جامعـة يـکدسـت و باورمنـد
چندان مشکل نیست ،افرادي که در شب قدر با باور به همة اصول و فروع دين آمدهاند تا بـا
دعا و تضرع به خدا نزديک شوند ،پذيراي هـر سـخن مـذهبي هسـتند امـا تبلیـغ دينـي در
جوامع آمیخته با فرهن ها و آيینهاي متفاو که باورهاي برخاسته از عاد هـاي نادرسـت
ديرين دارند ،ساده نیست ،و نميتوان يکمرتبه همة اصول و فروع دين را يکجا ارائـه کـرد.
سیرة رسول خدا نشان ميدهد ايشان در آغاز با دعو پنهـاني ،سـپس آشـکار ،فراگیـر و
111

بهصور گام به گام به هدايت مردم پرداختند ،آيا نازل شده در مکـه بیشـتر مشـتمل بـر
توحید و معاد است اما بیشتر احکام اسالمي در مدينـه نـازل شـده ،برخـي محرمـا ماننـد
شراب نیز در چند مرحله ممنوع شده است .فرض کنیم مخاطبان مـا از صـاحبان اديـان يـا
مذاهب مختلفاند طبعاً اخالق ،رفتار و باورهاي آنان يکسـان نیسـت ،هنـر مبلّـغ دينـي آن
است که با جامعنگري و رعايت سطح و ظرفیت مخاطـب ،بـه تبیـین معـارف پرداختـه و از
انبوهسازي مطالب بپرهیزد.

مهک الصلة
رسول خدا به معاذ سفارش کرد :اظهر امر االسلم ك ِله حغَيا وكبَيا ولمن ِ

ف ِاهنا رأ

االسلم بعد االارار بالدين وذكِرالنا

باهلل وبالکوم اآلخر؛ امر اسالم را از خُرد و کالن

آن آشکار کن اما بیشتر همت خود را صرف نماز کن که پس از اقرار به دين ،آغاز مسـلماني
است ،خدا و روز جزاء را براي مردم يادآوري کن (مجلسي7509 ،ق ،ج .)729 :75اين نحـوة
انتخاب (سه محور مبدأ ،معاد و نماز) از میان انبوه معارف اصـلي و فرعـي ،گـواه بـر دعـو
تدريجي است.
وان
در سخن ديگري به امیرالمؤمنین فرمود :ياعَل ان هذا الدين متـني فاولـل فکـه برفـ
ِ

امنب .الظهرا ابقي و ال ارضا اطا.
مناظرهها و گفتوگوهاي پیشوايان معصوم ازجمله امام رضا نیز تأکیدي بـر رعايـت
بیان معارف ديني به شیوة تدريجي است.

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم

 .0نبايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگي
بيترديد مبلّغ ديني بايستي در رساندن پیام دين از شجاعت الزم برخوردار باشـد ،بـراي
ِ
ُـون
ين ُي َب ملغ َ
جذب مخاطب از مباني ،اصول و فروع دين نکاهـد ،قـرآن کـريم مـيفرمايـد :ا َّلـذ َ
ِ
ساالت اهللِ َو ََي َشو َـ ُه َوال ََي َشو َن َأ َحد اا إِالَّ اهللَ َوكَسي بِاهللِ َح ِککب اا؛ کساني که پیامهاي خدا را ابالغ
ِر
ميکنند و از او ميترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خـدا بـراي حسابرسـي کـافي
است (احزاب.)99 ،
آموزههاي الهي ،جامع و عقالني است ،اصوالً در جذب آموزههاي ديـن ،نیـازي بـه اکـراه
نیست؛ چراکه ماهیت معارف ديني بهگونهاي است که اجبارپذير نیسـت و مطـاب فطـر و
خِرَد بشر است.
پذيرش آموزههاي دين بايستي از روي باور قلبي باشد .با توجه به اين اصل ،نکتـة مهـم آن
است که گاه روشهاي افراطي و سلیقهاي يک مبلّـغ ،کـار پـذيرش معـارف فطـري و عقلـي را
دشوار ميکند .بهکارگیري شیوههاي نادرست در جوامع چندفرهنگي بیشتر رخ ميدهـد .يـک
اشتباه کافي است تا مخاطبان را از دين گريزان کند ،در اين قسمت از پژوهش به بیـان برخـي
نبايدهاي تبلیغ در جوامع چندفرهنگي ميپردازيم ،اموري که بايد از آنها اجتناب شود.
6ـ .2توهین به مقدسات

از ديرباز میان همة مذاهب و اديان حتي اديان بشري ،مقدساتي وجود داشته اسـت اعـم
از مکان ،اشخاص يا نمادها ،گاه بهحدي ايـن مظـاهر مقـدس ،اهمیـت دارنـد کـه پیـروانش
حاضرند جان و مال خود را فدا کنند.
چه بسیار جن ها که بر اثر توهین به يکي از اين مقدسا رخ داده اسـت ،جـرمانگـاري
است7.

توهین به مقدسا  ،در نصوص بینالمللي نیز مورد تأکید قرار گرفته
ِ
ون ِمن ُد ِ
ون اهللِ َف َک ُک ُّبوا اهللَ َعدو اا
ين َيد ُع َ
قرآن کريم در ضابطهاي کلي ميفرمايدَ :وال ت َُک ُّبوا ا َّلذ َ
بِغ ِ
ََي ِعل ٍْ؛ شما به آنان که غیر خدا را مي خواننـد دشـنام ندهیـد تـا مبـادا آنهـا هـم از روي
ناآگاهي به خدا دشنام دهند .يکي از مصادي توهین سّب است (انعام.)701 ،
عالمه طباطبايي ميفرمايد :اين آيه يکي از ادبهاي ديني را خاطرنشان ميسازد که با
 .7مادة  71اعالمیة حقوق بشر و مادههاي  71و  79میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي سـازمان ملـل متحـد
تأکید بر ازادي بیان و عقیده و پرهیز از توهین به مقدسا دارد.
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رعايت آن ،احترام مقدسا جامعة ديني محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا نميشود؛
زيرا اين معنا غريزة انساني است که از حريم مقدسا خود دفاع کنـد و بـا کسـاني کـه بـه
حريم مقدساتش تجاوز ميکنند به مقابله برخیزد (طباطبايي7502 ،ق ،ج.)975 :7
مقام معظم رهبري در زمینة ممنوعیت توهین بـه مقدسـا اهـلسـنت ،فتـواي صـريح
دارند ،ايشان در پاسخ استفتايي ميفرمايد :اهانت به نمادهـاي بـرادران اهـلسـنت ازجملـه
اتهامزني به همسر پیامبر اسالم (عايشه) که موجب خدشهدار شدن به شـرافت او مـيشـود،
حرام است .اين موضوع شامل زنان همة پیامبران و بهويژه سیداالنبیاء پیامبر اعظـم حضـر
محمد ميشود (روزنامه شرق 22 ،خرداد .)7990
با توجه به اينکه سخن از تبلیغ در جوامع چندفرهنگي است نه میدان جهاد و مبارزه که
ادبیا نظامي خـود را دارد ،نقـد باورهـاي مخالفـان بايسـتي بـا برهـان و اسـتدالل باشـد،
جبههگیري و ناسـزاگويي ،مخاطبـان را طـرد کـرده و امکـان شـنیدن سـخنان حـ را نیـز
111

نميدهد .برخورد حضر ابراهیم با ستارهپرستان گواه بر اين مطلب است؛ داستان تخريب
بتها توسط حضر ابراهیم بعد از احتجاج و گفتوگو با بتپرستان است بـهعـالوه هـدف
بیان عدم کارايي و تأثیر بتهاست (انعام.)71 ،
امیرالمؤمنین در صفین به يارانش فرمود :اين اكـرا لمـْ ان تموــوا سـ ِبابني ولمـنمْ لـو

وحستهْ اعامهلْ وذكرتْ حاهلْ كان احوب يف القول و ابلغ يف العذر؛ پسند من نیست کـه شـما
دشنامدهنده باشید ولي اگر در گفتارتان ،کردار آنان را وصف کنید و حالشان را بیـان کنیـد
به گفتار صحیح نزديکتر و در عذررساني رساتر است (صبحي صالحي7575 ،ق.)200 :
رسول خدا در يک اصل کلي ميفرمايد :ال تک ِبوا النا فتمکبوا العـداوا بکـنهْ؛ بـه مـردم
ناسزا نگويید که با اين کار در میان آنان دشمني ايجاد ميکنید (کلیني7527 ،ق ،ج.)900 :9
گرچه روايت باال مربوط به حوزة درونفرهنگي است اما حوزة دعـو بـه ديـن را نیـز
شامل ميشود.
قبح و زشتي دشنامگري به مقدسا نزد بسیاري از پیروان مذاهب از دشنام بـه شـخص
آنان بیشتر است ،تعبیر ايجاد دشمني از رسول خدا بهخوبي گوياي اثر منفي اين حرکـت
است .مبلغان ديني بايستي نخست پیش از ايراد سخنراني ،از فضاي باورهاي مردم منطقـه و
مخاطبان ،آگاهي الزم را بدست آورند و اين امر در جوامع چندفرهنگي يک ضرور است.

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم

6ـ .1ایجاد خصومت و دشمنی

آتش خصومت و دشمني در جوامع چندفرهنگي زود برافروخته ميشـود ،وظیفـة مبلّـغ
ديني آن است که از مطرح کرده هر سوژهاي که منجر به شعلهور شدن کینـههـاي قبلـي و
لجاجت ميشود ،پرهیز کند.
حضر علي ميفرمايد :اياكْ وامراء والصومه فاهنام يمرضان القلوب عَل االخوان وينب.

علکها النساق؛ از مراء و خصومت بپرهیزيد که دل را در برابر برادران مـيمیرانـد و نفـاق از آن
ميرويد (صبحي صالحي7575 ،ق :حکمت .)902
دامن زدن به نزاع هاي ديرين ،اختالف هاي قومي و قبیلهاي و يادآوري کینههاي کهـن
توسط مبلّغ ديني ،حاشیه ساز شده و مانع رسیدن به ح مـي شـود ،يکـي از تـالشهـاي
عمدة رسول خدا ،ايجاد الفت و فراموشاندن کینهها و اختالف هـاي گذشـته بـود .قـرآن
داء فَـ َْلَّ َ
کريم با يادآوري اين نعمت مهم ،ميفرمايدَ :واذك ُُروا ـِع َم َ
 .اهللِ َع َلکمُْ إِذ كُنتُْ َأعـ ا

ني ُا ُلوبِمُْ َفَْحبَحتُْ بِنِع َمتِ ِه إِخواـاا؛ به يادآوريد نعمت خدا را بر شـما کـه بـا هـم دشـمن
َب َ
بوديد ،خدا بین دلهاي شما الفت و مهرباني انداخت و به لطف و نعمت خدا با هـم بـرادر
شديد (آلعمران.)709 ،
با طلوع خورشید اسالم ،اختالف اوس و خزرج فروکش کرد ،کینههاي ديرينه کنار رفـت
اما گاهي برخي به اين دشمنيها دامن ميزدند .پیرمرد يهودي به نام شاسبنقیس از کنـار
گروهي از اوس و خزرج ميگذشت ،وقتي صمیمیت و الفت آنان را ديـد ،سـخت خشـمگین
شد و به جواني دستور داد تا در بین آنان بنشیند و با يادآوري نبردهاي بعا و اختالفهـاي
کهن ،آتش دشمني و خصومت را شعلهور کند ،جوان نیز چنین کرد ،آنان بـا هـم سـر نـزاع
گرفتند و آمادة جن

شدند ،خبر به پیامبر اکرم رسید و بهسرعت خود را به آنان رساند و

مانع درگیري شد (ابناثیر7904 ،م ،ج.)559 :7
6ـ .3بهکارگیری سخنان تحریکآمیز و چندپهلو

مبلغان ديني در جوامع چندفرهنگي بايستي آگاهي کاملي از ادبیا گفتـاري مخاطبـان
خود داشته باشند ،چهبسا واژهاي در فرهن

ما ،بار منفي نداشته باشد امـا در میـان برخـي

مخاطبان ايجاد حساسیت يا سوءاستفاده کند و ايـن امـر در زمینـههـاي مـذهبي و ملیتـي
بیشتر رخ ميدهد .داستان سوءاستفاده يهود از کلمة (راعنا) نمونـهاي از ايـن دسـت اسـت،
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مسلمانان صدر اسـالم هنگـامي کـه رسـول خـدا مشـغول سـخنراني بـود از آن حضـر
ميخواستند کمي با تانّي سخن بگويد تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند ،آنان بـراي ايـن
درخواست کلمة (راعنا) از مادة الرعي بهمعناي مهلت دادن را بهکار ميبردند ولـي يهوديـان
راعنا را از مادة الرعونه بهمعناي کودن و حماقت ميگرفتند يعني (ما را تحمی کن) آنان بـا
اين دستاويز مسلمانان را مسخره ميکردند ،خداي متعال براي گرفتن اين دستاويز از دسـت
آنان به مسلمانان دستور داد بهجاي (راعنا) بگويند (انظرنا) (مکارم ،7975 ،ج.)919 :7
يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ال َت ُقو ُلوا ِ
راعنا َو ُاو ُلوا اـ ُظرـا؛ اي مؤمنان نگويید راعنا بلکه بگويید انظرنـا
َ َ
ُّ َ
(بقره.)705 ،
درگیريهاي زيادي در طول تاريخ بهدلیل عدم مراعا اين امر ،اتفاق افتاده است .زبـان،
پرخطرترين عضو بدن انسان است .در روايا آمده :زبان هر روز به اعضاي ديگر ميگويد که
چگونهايد؟ آنها ميگويند ما خوب هستیم اگر تو ما را واگذاري ،از خدا بترس و به مـا کـاري
116

نداشته باش (مجلسي7509 ،ق ،ج.)271 :01
در تفسیر آية ُاو ُلوا لِلنِا ِ ُحکن اا؛ با مردم نیکو سخن بگويید (بقره ،)19 ،آمده است:
اولوا للنا

كلهْ حکنا مؤمنهْ وخمـالسهْ امـا امؤمنـون فکبکـط هلـْ وجهـه وامـا امخـالسون
ِ

فکم ِلمهْ امداراا الجذا ْ ال االيامن فان استَت من ذلک ب ِم

رشورهـْ عـن ـسکـه وعـن اخواــه

امؤمنني (نوري7500 ،ق ،ج.)207 :72
با همة مردم ،چه مؤمن و چه مخـالف بـه زبـان خـوش سـخن بگويیـد امـا مؤمنـان بـه
همکیشان روي خوش نشان ميدهند و اما با مخالفان به مدارا سـخن بگويیـد تـا بـه ايمـان
جذب شوند و اگر نشدند با ايـن رفتـار شـما از بـدي آنـان در حـ خـود و بـرادران مـؤمن
پیشگیري ميشود.
سیرة رسول خدا در گفتار با مخالفان و اقوام گوناگون ،گواه اين امـر اسـت .در برخـي
نقلها ،سخن گفـتن رسـول خـدا چنـین توصـیف شـده اسـت :رسـول خـدا هرگـز در
سخنانش کسي را سرزنش نميکرد ،در پي عیوب و لغزشهاي مردم نبود ،سخن نمـيگفـت
مگر در جايي که امید ثواب در آن وجود داشته باشد (مجلسي7509 ،ق ،ج.)742 :70
6ـ .6افراط و تفریط در دعوت

اعتدال و میانهروي در همة امور بهويژه دعو به دين ،ضروري اسـت در مقابـل افـراط و
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تفريط در امور بهويژه امر تبلیغ دين ،زيانبار است ،تندروي و کوتاهي در امـر تبلیـغ موجـب
زدگي يا گريز ميشود .پرهیز از اين دو آسیب در جوامع چندفرهنگي با مخالفـان متنـوع ،از
اهمیت بیشتري برخوردار است .امیرالمؤمنین ميفرمايد :فقیه و عالم کسي است که مردم
را از رحمت الهي نومید نسازد و از لطف او مأيوس نکند و از مجـازا هـاي او ايمـن ننمايـد
(صبحي صالحي7575 ،ق :حکمت .)90

اين کالم نوراني برگرفته از قرآن است آنجـا کـه مـيفرمايـد :ال تَقنَ ُطـوا ِمـن رَح ِ
ـة اهللِ؛ از
َ َ
رحمت خدا مأيوس نشويد (زمر .)49 ،از سوي ديگر ميفرمايدَ :أ َف َْ ِمنُوا َمم َر اهللِ َفل َيـْ َم ُن َمم َـر
ِ
ون؛ تنها زيانکاران ،خود را از مکر خدا ايمن ميدانند (اعراف.)99 ،
اِس َ
اهللِ إِالَّ ال َقو ُم ال ُ

روش پیامبران و رسول خدا نیز استفاده از ابزار بشـار و انـذار بـود .پـرورش فضـايل
اخالقي و از بین بردن رذايل ،همواره نیازمند دو عامل برانگیزنده و بازدارنده است.
ِ
ني إِالِ ُم َب م ِ
ين؛ و ما پیامبران را جز بهعنـوان بشـار دهنـده و
َوما ـُر ِس ُل الـ ُمر َسلِ َ
ين َو ُمنـذ ِر َ
ِش َ
بیمدهنده نميفرستیم (بقره.)279 ،
ايجاد تعادل بین اين دو صفت ،ضروري بوده و هريک بر ديگري پیشي بگیرد خطرآفرين
است .افراط در ايجاد خوف ،باعر ناامیدي و افـراط در ايجـاد امیـد ،سـبب جرئـت و غفلـت
ميشود .شهید مطهري مينويسد« :اين هر دو براي بشر ضروري است يعني تبشیر و انذار،
هیچکدام بهتنهايي کافي نیست .تبشیر شرط الزم است ولي شرط کـافي نیسـت ،انـذار هـم
شرط الزم است ولي شرط کافي نیست ،در دعو  ،اين هر دو رکن بايد تـوأم باشـد ،اشـتباه
است اگر داعي و مبلّغ تنها تکیهاش روي بشیرها باشد و يا تنها تکیهاش روي انذارها باشـد»
(مطهري.)759 :7975 ،
قرآن کريم بارها رسول خدا را با اين دو ويژگي ـ مبّشر و منذر ـ معرفـي کـرده اسـت.
(احزاب.)54 ،
همة انسانها غريزة جلب نفع و دفع ضرر دارند ،بشـار و انـذار پاسـخ بـه ايـن دو نیـاز
غريزي بشر است .مبلغان در جوامع چندفرهنگي نبايد بهمنظور جـذب حـداکثري ،از اصـول
کوتاه بیايند و چوب حراج به مسلّما دين بزنند ،از سوي ديگر ،نبايد سختگیـري و تـرس
کاذب ايجاد کنند .ايجاد امید کاذب و ترس واهي هر دو خطرناک است.
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6ـ .9نادیده گرفتن عادتهای مثبت مخاطبان

بيترديد هر ملت و قومي ،سنتها و روشهاي پسنديده و مطاب بـا عقـل و فطـر نیـز
دارد ،چنین نیسـت کـه همـة رفتارهـاي يـک گـروه ،ناپسـند و نادرسـت باشـد .در جوامـع
چندفرهنگي بايستي ايـن رفتارهـا و عـاد هـاي مطلـوب و مطـاب بـا منطـ  ،شناسـايي و
برجسته شود .اين حرکت ،مبلّغ ديني را کمک ميکند تا با سهولت به برخورد با عـاد هـا و
رفتارهاي ناپسند بپردازد .امیرالمؤمنین هنگام فرستادن مالک اشتر به مصر به او نوشـتند:
وال تنقض سنه حاحله عمل ا حدور هذا االمه؛ روشهاي صحیحي کـه پیشـوايان ايـن امـت
بدان عمل کردهاند را طرد نکن (صبحي صالحي7575 ،ق :نامة .)49
آداب و رسوم گذشتگان ،برخي هنجار و مقبول جامعه است ،انبیـاي الهـي بـا ايـن آداب
هیچگاه مخالفت نميکردند .بهعنوان نمونه ماههاي حرام مربوط به قبل از اسـالم اسـت امـا
اسالم آنرا تأيید کرد و به پیامبر فرمود :به همان شکل ساب در اسالم هم چهار ماه حـرام
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است (بقره)277 ،
فرهن  ،آداب و رسوم خاص هر قومي اگر در تضاد بـا روح اسـالم و ديـن نباشـد مـورد
تأيید است .رسول خدا فرمود :عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنح سنت را پايهگذاري کـرد
که در اسالم هم مورد تأيید قرار گرفته است.
مهماننوازي ،سخاو و وفاي به عهد و پیمان ،برخي سنتهاي پسنديدة عصر جاهلیـت
بود .از هنرهاي مبلّغ ديني در جوامع چندفرهنگي آن است که نخست آداب و رسوم مثبـت
و پسنديدة مخاطبان را شناسايي کرده و سپس به ترويح آنها بپردازد.
 .5جمعبندي و نتیجهگیري
تبلیغ يکي از مهمترين ابزار رساندن پیام دين است ،قرآن کريم اصليترين هدف رسـالت
پیامبر اکرم را هدايت و ارشاد مردم از طري رساندن پیام وحي ميداند (نور.)45 ،
امر تبلیغ طي چهارده قرن پس از ظهور اسالم تاکنون دستخوش تحوال فراوانـي شـده
است .يکي از اين تحوال  ،عبـور از جامعـة تـکفرهنگـي (سـاده) بـه جامعـة چنـدفرهنگي
(پپچیده و متنوع) است .تنوع فرهن ها و تکثر باورها و سالي مخاطبان بايد و نبايدهايي را
در حوزة تبلیغ ديني ميطلبد .در اين پژوهش دَه محور از اين بايد و نبايدها کـه رعايـت آن
تأثیر تبلیغ را در چنین جوامعي مضاعف مـيکنـد ،مـورد بررسـي قـرار گرفـت .امیـد آنکـه
پژوهش حاضر کارآمد باشد.

بايدها و نبايدهاي تبليغ ديني در جوامع چندفرهنگي با تأکيد بر سيرة پيامبراکرم
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