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Abstract 
Since Islam is a religion beyond races, regions, time and place, and in other 
words it is universal, the Qur'anic addresses have generally begun with "Ya 
Ayoha al-Nas (O' People)". We are the heirs of a school that, if we can bring the 
precious ideals of this school to the world, we can enlighten the world of 
corruption, sin, and darkness through pure Islam. In addition, due to the 
blessing of Islamic Revolution, Islam and Shia are far more welcomed by 
people worldwide than in the past, which is the equivalent of a thousand years 
in the past, in case of comparison. At the same time, with the people's 
eagerness worldwide, the propaganda of enemies to counter Islam and the 
Shia of the Islamic Revolution and the attempt to propagate vicious thoughts is 
also incompatible with the history of humankind. The Devil is standing in 
front of us with all his might, using all sorts of new tools and technology and 
cyberspace. This is inconsistent with the actions of the seminary in the arena 
of propagation, despite the fact that the seminary has taken valuable steps 
compared to the pre-revolutionary era. However, some software and hardware 
shortcomings, underlying and management failures, and lack of necessary 
support have made spreading pure Islam face serious challenge. In this regard, 
generally, interviews with senior scholars in the seminary, particularly the 
Supreme Leader of Iran, and several papers such as the papers of the Journal 
of Hawzah, Nos. 43 and 44, have been spread and published. The purpose of 
this study is to examine the soft and hard harm in the international arena of 
propaganda and to take fundamental steps in this field by dealing with these 
harm and weaknesses and turning them into strengths. Our method in the 
study is critical and explanatory and we use library and field technique. 
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الملل  تبليغ در عرصه بينهای  و چالشها  آسيب

  رهبری یه با تكيه بر آرادر حوزه علمي

  *رسول خضرلو
  چكيده
عبارت ديگـر  ای، فرازمانى و فرا مكانى است و به  كه دين اسالم دينى فرانژادی، فرامنطقه از آنجائى

ما وارث مكتبى هسـتيم  .شروع شده است» يا ايها الناس«شمول است، خطابات قرآن عموماً با  جهان

توانيم جهان فرورفته  ين مكتب را به گوش جهانيان برسانم، مىهای ارزشمند ا كه اگر بتوانيم آرمان

بـر اينكـه بـه بركـت انقـالب  افـزون ؛گناه و ظلمت را به واسطه اسالم ناب نـورانى كنـيم ،در فساد

تا آنجا كـه در مقـام  ،تر از گذشته است اقبال به اسالم و تشيع در سطح جهان بسيار گسترده اسالمى 

به موازات اين اقبـال جهـانى تبليغـات دشـمنان هـم بـرای . استدر گذشته مقايسه معادل هزار سال 

نيـز غيرقابـل مقايسـه بـا » نشر افكـار باطـل«و تالش برای »  انقالب اسالمى» «اسالم و تشيع«مقابله با 

جديـد و فضـای  فنـاوریهـا و  شيطان با تمام قـوی و بـا اسـتفاده از انـواع ابزار .تاريخ بشريت است

ايـن مهـم بـا اقـدامات حـوزه علميـه در عرصـه تبليـغ  .د در مقابل مـا ايسـتاده اسـتق تمام ،مجازی

هـای ارزشـمندی برداشـته  امگرغم اينكه حوزه علميه در مقايسه با قبل انقـالب  به ،همخوانى ندارد

افـزاری و اشـكاالت مبنـايى و مـديريتى و  افزاری و سـخت نرم یها كاستىبرخى اين با وجود  .است

در ايـن راسـتا  .رو كرده است هجريان نشر اسالم ناب را با چالش جدی روب های الزم، عدم پشتيبانى

مقـاالت مقام معظم رهبری و مقاالت معدودی نظير  هايى از بزرگان حوزه خصوصاً  عموماً مصاحبه

های نـرم و  در مقـام بررسـى آسـيبحاضـر مقالـه  .شـده اسـت منتشر، 44و 43مجله حوزه، شماره 

تبديل  ها و ها و ضعف الملل است كه با پرداختن به رفع اين آسيب ليغ عرصه بينسخت در محور تب

 و روش مـا در مقالـه تبينـى و انتقـادی. عرصه برداشته باشيم  اين های اساسى در ها، گام آنها به قوت

  . ستاای و ميدانى  تكنيك ما كتابخانه

  ها كليدواژه

  .الملل، آسيب، حوزه علميه، رهبری تبليغ، بين
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  مقدمه

پيامبر اسالم از همـان ابتـدا  ؛ پساسالم در ذات خود انتقال پيام دينى برای همه بشريت دارد

كـرد، در ايـام حـج در ميـان قبايـل   به طـائف سـفر مى« ،خود را محصور مكه و مدينه نكرد

را به يمـن، مدينـه، حبشـه ... معاذ ابن جبل، مصعب بن عمير، جعفر طيار 7گشت، على  مى

اسـالم  نوشت و همه را بـه  ششم هجری به سران كشورهای جهان نامه مىاد و در سال فرست  مى

نِيـًرا«تعبيراتى مانند . )140ص: 1391مطهری، ( »كرد  دعوت مى بِِإذْنِـِه َوِسـَراًجا م ِ » َوَداعِيا ِإلَى اّهللاٰ

و  )27: تכـویر(» ان هـو اال ذكـری للعـالمين«و  )19 :אنعאم(» ألنذركم به و من بلغ« )46 :אحزאب(

بعثت الى االحمر «: و اينكه فرمودند )158: אعرאف(» قل ايها الناس انّى رسول اّهللاٰ اليكم جميعاً «

همه گواه اين است  )            159ص: 1، ج 1411 אخطب خوאرزم، (» واالسود واالبيض وبعثت الى الثقلين

ها و از هر نژاد و فرهنگ و با هرگونه اعتقـاد ملـى و  ها و آيين داعيان الى اّهللاٰ با همه ملتكه 

طوری كه تحصـيل يـك  همان. دينى، در پيوند باشند تا بتوانند پيام توحيد را به آنان برسانند

مقدمه انـذار و تحصيل مقدمه تبليغ  .آن استتراز باال و بلكهنيز تكليف تبليغ  ،تكليف است

اسـت  درحـد مرجعيـت  مقام تبليـغ ديـن، مقـامى )81ص: 16، ج1373אمאم خمینی، (مردم است 

مسئلۀ تبليغات يك امـر مهمـى « :فرمايد مى باره معمار انقالب دراين. )347ص: 1381موگهی، (

تـوان گفـت كـه  مى .گرفته استشود گفت كه در دنيا در رأس همۀ امور قرار  است كه مى

األسف ما در اين دورۀ كوتاه نتوانستيم به ايـن امـر، درسـت  دنيا بر دوش تبليغات است و مع

  . )53ص: 14، ج1373، אمאم خمینی( »قيام كنيم

شناسان اروپـايى بـوده يـا بعضـى از  شرق از طريق معرفى اسالم به كشورهای خارجى يا

ابـواالعلى  همچـون هوری يا دانشـمندان مصـری و هنـدیدانشجويان از قبيل محمد اقبال ال

مسلم اين است كه از طرف جامعه شيعه  قدر .طه حسين و محمد قطب ،مودودی، سيدقطب

هـا راه   حتـى فكـر ايـن كارهـا در دماغ. اساسى شـكل نگرفتـه بـود تا چند سال پيش اقدامى 

اّهللاٰ بروجـردی اتفـاق  اقـدامات اساسـى در زمـان آيـت. )160-157ص: 1391مطهری، ( نداشت

به آلمان، صدر بالغـى  را ايشان افرادی نظير آقايان ميرزا ابوالقاسم محمدی گلپايگانى .افتاد

تبليغ  عمدتاً امر. )1370אحمدی، (كردند مريكا اعزام ابه را به انگلستان، شيخ مهدی حائری را 

هـای مـورد نيـاز در  سدر اين مركـز بـرای مبلغـان در .سيس دارالتبليغ در قم شروع شدأاز ت

شد و برخى افراد برجسـته نظيـر شـهيد مطهـری، امـام موسـى صـدر  عرصه تبليغ گذاشته مى
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همچنين اين مركز به شكل محدود برخى از فضال را به خـارج از كشـور . آفرين بودند نقش

سـنت  تبليـغ مبلغـان شـيعه در خـارج از كشـور نسـبت بـه اهلايـن بـا وجـود . كرد اعزام مى

مايـه «: كنـد گونـه اظهـار مى يكى از مراجع تقليد نارضايتى خـود را اين .ش نبودبخ رضايت

و فقهى و رهبران بزرگ و پيشوايان  ننگ است كه جامعه شيعه با همه تفوق علمى  سف وأت

دينى كه در هيچ مذهب و ملتى نظير ندارد، از لحاظ نظم تشكيالت صـفر باشـد و در جـای 

 .»گونه تناسبى با وضع موجود و نسل حاضـر نداشـته باشـد يچخود مانده و امور تبليغى آن ه

افتـاد كـه  گاهى اتفاق مـى«: كند گونه روايت مى امام خمينى تبليغ در خارج از كشور را اين

و تبليغـات  ،اما گاهى بـود، خيلـى كـم - خارج از كشور - رفتند در يك جاى ديگر هم مى

، 1373אمـאم خمینـی، ( »تر از او الزم استبراى داخل كم ،قدرى كه براى خارج الزم است آن

  .)104 - 103ص: 18ج

های متفاوت درباره تبليغ در خارج از كشور  برخى از بزرگان نظير استاد مطهری ديدگاه

مطهـری، (كنـد   لزوم توجه به تبليغ در خـارج از كشـور تأكيـد مىبر 40دهه  ايشان در. ندردا

نياز داخل چندان عالقمند به تبليغ در خارج از به دليل  50ولى در دهه  ؛)160-157ص: 1391

. گرفته بـود را فرا ايران و خيلى از كشورهای اسالمى  ،چراكه افكار كمونيستى ؛كشور نبود

بايـد  ،ما قبل از آنكه درباره ديگران فكر كنيم كه آنهـا مسـلمان شـوند«: معتقد بودندايشان 

. )160ص: ھمـאن( »به مسجد حـرام اسـت ،چراغى كه به خانه رواست .درباره خود فكر كنيم

ايـن سـخنان را گفتـه  ،يقيناً ايشان تحت شرايط خاص و با توجه به وضعيت قبـل از انقـالب

با مبانى دينـى و قرآنـى مـا » ديگران«كاربردن كلمه  هالمثل فارسى و ب  چون اين ضرب؛ است

اسـت، مـا در خانـه گويد چراغى كه بـرای خانـه ديگـری الزم   منافات دارد، بلكه اسالم مى

َوِإَذا َحَضَر الْقِْسَمَة ُأْولُواْ الْقُْربَى َوالْيتَـاَمى «. الگوی ما آيات قرآن است. كنيم  خود روشن نمى

عُْروفًا نُْه َوقُولُواْ لَُهْم قَْوًال م هرگاه خويشاوندان يتيمان و مستمندان در  ؛َوالَْمَساكيُن فَاْرُزقُوُهم م

از آن را به ايشان ارزانى داريد و با آنان سخنى پسـنديده ] چيزى[د حاضر شدن] ارث[تقسيم 

وَن َمـْن َهـاَجَر ِإلَـيِهْم َوَال «و »)8: نسאء( گوييد ـن قَـبْلِِهْم يِحبـ
اَر َواْإلِيَمـاَن مِ ُؤوا الـد ِذيَن تَبَـوَوال

ا ُأوتُوا َويْؤثُِروَن َعلَى َأنفُ  م ِسِهْم َولَـْو كـاَن بِِهـْم َخَصاَصـٌة َوَمـن يجُِدوَن فِى ُصُدوِرهِْم َحاَجًة م

اعتقاد بـه  ،های تبليغ متأسفانه يكى ازآسيب .)9: حשر(» يوَق ُشح نَفِْسِه فَأُْولَئِك ُهُم الُْمفْلُِحونَ 

اّهللاٰ  آيـت. المثل هر ملتى بيانگر طرز تفكر آن ملت است  ضرب. ستا ها المثل  اين نوع ضرب
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د و ركـ سـيس أت» دارالتبليغ«بود، در مشهد مقدس  دنيا ديده روشن و ىشخصيت هميالنى نيز ك

های خارجى صحبت كنند، از طرف ايشان به خارج از كشور  به زبان توانستند مىكه  ىطالب

معرفى اسالم و تالش در جهت  دراو همچنين با دانشجويان خارج از كشور . شدند اعزام مى

 .)233ص: 1390فر،  ھאשــمیאن(ارتبــاط بــود درك صــحيح از اســالم بــا ارســال نامــه و پيــام در 

در لندن گام مؤثری در تبليـغ » جهانى مجمع اسالمى «سيس مركز أاّهللاٰ گلپايگانى نيز با ت آيت

 و اّهللاٰ خـويى در ايـن عرصـه فعـال بـود همچنـين آيـت. )168ص: 1373אمאمی، ( شتتشيع بردا

وارد  50نيـز در دهـه امام موسى صـدر . درك سيس أچندين نمايندگى در كشورهای غربى ت

های  شـد، و زمينـه شد و از يك مبلغ ساده به يك رهبر سياسى اجتماعى تبـديل  كشور لبنان 

دربـاره ايشـان از شـهيد . دركـ اديـان فـراهم  آميز را بين فَِرق و مذاهب و زيستى مسالمت هم

 اگرآقـا موسـى االن بـود وضـع جهـان را بـرای امـام تشـريح« :مطهری چنين نقل شده است

مسـيحيان او را بـه مقـام قديسـى همچنين گفتـه شـده اسـت . )10ص: 1389אبאذری، ( »كرد مى

  ) 18ص: 1، ج1388כمאلیאن، (رساندند  مى

  وضعيت تبليغ در خارج از كشور بعد از انقالب اسالمى . 1

شهدا، تحول بزرگ معرفتى در سطح جهـان  و امام ،به بركت انقالب بعد از انقالب اسالمى 

 .های دنيا به روی ما گشوده شد كه هيچ تناسبى به قبل از انقالب نداشت  و دروازه ايجاد شد

قبل از انقالب در يك جلسه سخنرانى آقـای : گفتند  های علميه مى آقای اعرافى مدير حوزه

. خواستم كه كاری بكند كه حرف من را همه ايرانيان بشـنوند 7قرائتى گفتند از امام رضا

بخواهيـد كـه در همـه دنيـا اثـر  7ايشان گفتم حاال بياييد از امـام رضـا به) اعرافى(بعد من 

توجهى حوزه علميه به مقوله تبليـغ را  يكى از علل عمده كم .)1388مصאحبه אعرאفی، (بگذارد 

هـای دينـى در آغـاز  شدن ديـن و فعاليت شائبه حكومتى كه له بايد جستجو كردئدر اين مس

اهميتى مـردم  مسئوليتى يا كم دولتى از يك سو منجر به بى شدن نهادهای دينى انقالب و پيدا

ديگر متأثر شد و از سوی  ددر اداره نهادهای دينى گرديد كه حوزه علميه نيز از اين رويكر

های دولتى خود را در قبال وظيفه اصلى كه ساماندهى حوزه مديريت  سازمان و ها خانهوزارت

درنتيجه نوعى سكوالريزم اداری اتفـاق  .نكردند احساس مسئوليت ،خود مبتنى بر اسالم بود

ای چـون  افتاد و رسالت ترويج و تبليـغ ديـن از پيكـره دولـت جـدا شـد و حتـى وزارتخانـه
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در مسئوليت و مأموريت خود نسـبت بـه تبليـغ و تـرويج ديـن ترديـد  وزارت ارشاد اسالمى 

گويـا متوجـه  ،كشـيد ىكه قبل از انقـالب بـر دوش مرا  ىحوزه علميه نيز آن حساسيت .كرد

  . دانست نظام اسالمى مى

األسف بايد بگـوييم كـه از اول  و مع« :دارد گونه پرده برمى اين غفلت اين امام خمينى از

نهضت تا به حال، تبليغاتمان در خارج صفر بـوده اسـت و فقـط در داخـل، مسـائل را بـراى 

ايـران را وحشـى معرفـى  دانيد كه هـر روز در خـارج، دولـت و ملـت مى. ايم يكديگر گفته

انـد و بـا  هايمان هم كارى انجـام نـداده ما هم كه به فكر چاره نيستيم و سفارتخانه... كنند مى

مـا . )361ص: 15ج ،1373 אمـאم خمینـی،( »توانند انجـام دهنـد وضعى كه دارند، كارى هم نمى

د موظـف امروز موظفيم كه تبليغات را هرچه بيشـتر تقويـت كنـيم و دولـت و وزارت ارشـا

ند، ا ن اسـالمامـا كـه مبلغـ بـزرگبايـد خطبـاى . است كه تبليغات را در خارج تقويت كنـد

طالب عزيز ما و قشرهاى ديگرى كه در تبليغات دخالت دارند و مشغول اين عمـل شـريف 

: 16ھمـو، ج( سـرعت ببخشـندد و تبليغـات خودشـان را كننـزيـاد را  شـانهستند، بايـد سرعت

توانيم مثل سابق فكر كنيم، ما سابق  ما امروز نمى« :فرمايد باره مى ينامام خمينى درا. )253ص

بـراى داخـل  ،قدرى كه براى خـارج الزم اسـت تبليغات آن. تبليغاتمان محصور به ايران بود

  . پردازيم های تبليغ مى در ادامه به آسيب .)104-103ص: 18ھمو، ج( »كمتر از او الزم است

  های تبليغ آسيب. 2

  در علم تبليغ و ارتباطات ضعف .2- 1

های پيشرفته علم ارتباطات، يكى از علـوم پايـه و دائـم در حـال رشـد و گسـترش  در كشور

 ةسسه آموزش عالى علوم انسانى جامعـؤم(های اخير در برخى مراكز اقماری  در سال. است

كه با  گرايش تأسيس شده است رشته ارتباطات با چندين...) المصطفى، دانشگاه باقرالعلوم و

هـای تبليغـى بـه  های مبلغـان در مأموريت برخى از ناكامى. رو است همشكل استاد و متن روب

بــاره  رهبــر انقــالب دراين .گــردد  مى  بر» رشــته علــم ارتباطــات و تبليــغ«نبــود يــا ضــعف در 

كننـد،  های دنيا برای آن كـار و تـالش مى علوم ارتباطات كه امروز، در دانشگاه«: فرمايد مى

 - خـواهم توصـيه كـنم كـه طـالب نمى... گيری تبليغـى اسـت،  های ارتباط يقت شيوهدرحق

خواهم موكـداً توصـيه كـنم كـه  بروند يك دوره علوم ارتباطات ببينند، بلكه مى - شان همه
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كارگردانان اصـلى و طراحـان حـوزه علميـه بـا توجـه بـه نتـايج علـوم ارتباطـات، كارهـای 

خشى از مباحثى از اين علوم را كه مورد نياز حـوزه اسـت، ريزی كنند و ب خودشان را برنامه

های  در سال .)468ص: 1389אی،  خאمنه( »در اختيار كسانى كه به آن احتياج دارند، بگذارند... 

 ؛از جمله مركز امير بيان، مدارس سـفيراناست، اخير مراكزی تبليغى در حوزه تأسيس شده 

در دارالتبليغ انجـام  50كه در دهه است ى يكارها از نوع و ها ناظر به گذشته است ولى بحث

: ھمــאن(» حــوزه وارد تبليــغ نشــده اســت« :زنــد رهبــری فريــاد مى 1374در ســال  .گرفــت مى

 - افتــد كــه بــر اثــر بلــدنبودن  خيلــى اتفــاق مى«: فرمايــد ايشــان در جــای ديگــر مى .)424ص

شود، عكـس   استنتاج مىفردی چيزی بگويد و آن چيزی كه از حرف او  - های تبليغى شيوه

ولـى  ،رود تبليـغ كنـد  يـا مـثًال مـى! چيزی باشد كه نيت اوست و خودش هم ملتفت نيسـت

حرفى ! زند كه حرف آنها نيست  داند و با مردم حرفى را مى نمى - دينى - شناسى تبليغ روان

شناسـى  نبـرای تبليـغ، مثـل روا مقدمات علمـى . زند  را كه بايد در دانشگاه زد در روستا مى

  .)431و 424صص: ھمאن(» اجتماعى، در حوزه نيست

  فرهنگى  دانش ارتباطات ميانبا ناآشنايى . 2- 2

هـای  جهـانى كـه فاقـد مرز ؛فرهنگى در جهان بدون مرز اسـت خواستگاه ارتباطات ميان

ى از ارتباطات جهانى قلمداد ئرو برخى آن را جز ازاين است؛سياسى، اقتصادی وتكنولوژی 

فرهنگى در ابتدا توسط  با آنكه ارتباطات ميان .كند كه مانند يك تيغ دولبه عمل مى كنند مى

مريكا برای تأمين منافع نامشروع رشد و نمو كرد، اما سـرانجام موجـب اهای همچون  كشور

های  د و از همين ابـزار بـرای مقابلـه بـا كشـوركننهای ضعيف به اين حوزه توجه  شد كشور

اسـالم تنـوع و تكثـر . )1377بـאھنر، (گ و ارتباطـات اسـتفاده كننـد گر در حوزۀ فرهنـ سلطه

هـا فرهنـگ ملـى و  گونه اختالفى بـين ده ه در مراسم حج هيچك چنان ؛پذيرد  فرهنگى را مى

 .)199ص: 1388ربאنی، (گذارد   فرهنگ باقى نمى خرده صدها

ت فرهنگـى گاه درصدد تشكيل هوي رغم دعوت مردم به دين واحد هيچ اديان الهى على

در  - تنـوع اديـان - حضور قبايل مختلف. )1376، ھאدیאنو אزאد אرمכی، رجبی (يكسانى نبودند 

 اسـتدليل ديگری بـر تنـوع دينـى فرهنگـى در اسـالم  9عصر پيامبر اكرم جامعه اسالمى 

هـا و  های كه ارزش افزون بر اين، بقای يك فرهنگ در اين است كه فرهنگ .)1377رضی، (



  143  یرهبر یبر آرا يهبا تك يهدر حوزه علم الملل يندر عرصه ب يغتبل یها و چالش ها يبآس

  

قـرآن نيـز  .)53نאمـه  :نهـج אلبאغـه(د كنرا صيانت  ،های آن سازگار است ا ارزشباورهايش ب

ـن َذكـٍر َوُأنثَـى « :رسميت شـناخته اسـت ها را به  تنوع فرهنگ ا َخلَقْنَـاكم م ـ اُس ِإن يـا َأيَهـا النـ

ِ َأتْقَ  َ َعلِيٌم َخبِيـرٌ َوَجَعلْنَاكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ِإن َأكَرَمكْم عِنَد اّهللاٰ اى مـردم مـا  ؛اكْم ِإن اّهللاٰ

قبيلـه گردانيـديم تـا بـا يكـديگر  ملـت و قبيلـه شما را از مرد و زنى آفريديم و شـما را ملـت

ست ا درحقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما .شناسايى متقابل حاصل كنيد

يرنشـدن بـا آداب و رسـوم مـردم و درگ. )13: حجـرאت( »ترديد خداوند داناى آگاه است بى

ها دارد كه مورد تأكيـد   شناختن ديگران و فرهنگ رسميت ها مختلف نيز ريشه در به  فرهنگ

ى، برابـری و مبـارزه بـا يـاتحاديه اروپا برای تقويت همگرا - های اخير در سال. اسالم است

אحمـدی (رد فرهنگـى نامگـذاری كـ سال گفتگـوی ميـانرا  2013و  2008های  سال ،تبعيض

  .)242 - 237ص: 1392معین، 

  فرهنگى فقدان فقه تبليغ و ارتباطات ميان. 2- 3

عائلـه و اعضـای و الملـل از هـر نـژاد و قـومى، جـز  ها را در عرصه بـين اسالم همه انسان

هـای  ينيها و آ هـا را مخاطـب دسـتور دانـد و همـه ملت بزرگ و جهانى خويش مى خانواده

ها را بر اساس خيرخواهى امری  صل پيوند و ارتباط بين همه انسانآورد و ا خود به شمار مى

هـای مترقـى، علـوم و معـارف بلنـد  سـت كـه احكـام و آيينا بسيار بجـا .شمرد پسنديده مى

هـا،  هـا و دولت بينانه قرآنى در باب روابط و مناسـبات بـين ملت های واقع و سياست اسالمى 

اسبى مثل فقه ارتباطات، به جامعه جهانى عرضه و جا گردآوری شود و با نام و عنوان من يك

در ايـن ضـمينه فاقـد كتـاب مسـتقلى بـا مبـانى آن  1.ها قرار گيرد در معرض افكار و انديشه

استفتئات فقها است كه از وحـدت رويـه كمتـری برخـوردار اسـت بـا  ،آنچه هست .هستيم

  . اختالفات فتوايى

  الخالف ضعف و نبود فقه. 2- 4

فقهـى مـذاهب اسـالمى  یآوری آرا جمع: فقه مقارن(الخالف  پديده فقه هرچند امروزه

                                                           
 . كشور داشته است 15سال در حوزه تبليغ و تدريس و حضور ميدانى در  25نگارنده به مدت . 1
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شود، با مطالعـه  جديد تلقى مى )1422حכیم، () همراه با ارزيابى آرا بر اساس ادله و منابع آنها 

يافتـه بـا تـاريخ مـذاهب  ای تاريخى و پيوند توان دريافت كه فقه تطبيقى از سابقه تاريخى مى

ذאכـری، (بـا ابوحنيفـه  7مناظره امام صـادق. معصوم برخوردار است و عصر امامان اسالمى 

های دينـى مـردم را براسـاس  اصحاب ائمه نظير معاذ بن مسـلم كـه پرسـش و )245ص: 1388

در . امری متـداول بـود )470عنوאن :252ص ،1386طوسی، (داد  مكاتب مختلف فقهى پاسخ مى

و در ا. رسـد الهـدی مى مرتضـى علم مان سيدهای علميه نيز سابقه آن به قرن پنجم به ز حوزه

شيخ مفيد، شيخ طوسـى، . ه استكردرا تأليف  الناصریهو  االنتصار مهماين زمينه دو كتاب 

در بـين  .)356ص: 1384جنאتی، (پيشگام بودند  ،عالمه حلى در اين عرصه ضمن تأليف كتاب

ين و در اواخـر الـد ن بزرگـانى نظيـر محمـدجواد مغنيـه، سيدمحسـن حكـيم، شـرفامعاصر

 و های مقارن در فقه امروز بحث. دان كرده  سبحانى تالش و بروجردی، جناتى چون بزرگانى

الملـل بـدون ورود بـه ايـن عرصـه  مبلغـان عرصـه بـين. كالم در حوزه علميه ضرورت دارد

  . رنگ خواهد شد حضورشان كم

  المللى های جدی در تربيت مبلغان بين آسيب .2- 5

 چنينـى اين مبلغـانِ نكردن  و تربيـتنبود مبلـغ توانمنـد ى حوزه عليمه های اساس از ضعف

اليه و  سـؤال ايـن اسـت مضـاف. اين ضـعف سـابقه ديرينـه دارد. الملل است برای عرصه بين

كمبود چيست؟ آيا نسبت به ايرانيان خارج از كشور، شيعيان و محبـان اهـل بيـت اين متعلق 

 ی؟ حـال اگـر هجـوم رقبـا. ..ان الهـى و شـرقى ودر كره خاكى، نياز بشريت و صاحبان ادي

حال به چرا تا  .خواهد بودآميز  اش فاجعه نتيجه ،محاسبه كنيم مانند آن را سياسى، فرهنگى و

  . دارد ىعلل متفاوت ؟فكر اساسى نشده است ،اين معضل در مورد

هـا  ا حوزهسوء مديريت، نبود تعامل حوزه علميه ب علل نپرداختن به مسئله تبليغ، از جمله

المللى در حوزه  های بين كاربودن نهاد تازه) المصطفى ةاز جامع به غير(جهان  و مراكز علمى 

ــاره ــه، كن ــانى علمي ــان، جه ــى مبلغ ــودن فعاليت گيری برخ ــى،  نب ــى و آموزش ــای پژوهش ه

مايه، ضعف در بودجه تبليغى، نبـود مركـز تربيـت مربـى و مبلـغ   گرفتن برخى افراد بى پيشى

درست است روحانيت نسبت (متناسب روحانيت  ج از كشور، عدم گسترش كمى برای خار

گسـترش به اعتباری صد برابر شده اسـت، امـا در عـين حـال هنـوز مـا  و ده برابر ،به گذشته
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بـرای جامعـه  ،ها نيز حيات داشـتند ها و بهشتى حتى اگر مطهری .است) الزم را نداريم ى كمّ 

ها علل ديگـر  و ده )65ص: 1390، مصبאح یزدی(لت جهانى ما چه رسد به رسا ما كافى نبود، تا

كشــوری كــه مســلمانانش از وجــود روحــانى  امــروز. از عوامــل مهــم كمبــود مبلــغ اســت

 - اآلن در آفـاق دنيـا«: كنـد بـاره چنـين بيـان مى رهبر انقـالب دراين. زياد داريم ،اند بهره بى

ها حاكى از وجود عيوبى  اين ضعف .واهندخ  مرتب از ما روحانى مى -فريقا و اروپا و آسيا ا

كسـى از : كردنـد ايشان همچنـين نقـل مى. در درون كالبد عظيم اين حوزه با عظمت است، 

مد داشت، گفت به فـالن كشـور مبلـغ آو دوستان ما برای معالجه يا كار ديگر به خارج رفت

ايد، من پيش از شـما از  گويم آن نيازی را كه شما احساس كرده  اما من به آنها مى ؛بفرستيد

گوينـد   مى! را معرفـى كنيـد تـا مـن بفرسـتم  شما آدمـى .اما كسى را نداريم ؛آن خبر داشتم

در داخل ايران نيز صدها روسـتا و شـهر فاقـد حتـى يـك  .)423ص: 1389אی،  خאمنه( ».نداريم

لسـه های علميه وقت رياست آن ج ای كه آقای مقتدايى مدير حوزه در جلسه .روحانى است

المللى و زباندان بـه  س سازمان فرهنگ به بنده گفتند شما صد مبلغ بينئير: را داشت، گفتند

مـن در : آقای مقتدايى گفتنـد. كنم من همه را به خارج از كشور اعزام مى ،من معرفى كنيد

 .جواب سرم را به پايين انداختم

كره زمين، بايد اذعان  رغم اين اعتقاد صحيح و آن قابليت موجود در كل سفانه علىأمت«

شايد . كنيم كه كمترين حضور تبليغى را در بين همه اديان و مكاتب و مذاهب دنيا را داريم

كمبود هم برای ايرانيـان مقـيم خـارج  اين. )1389زمאنی، ( »بتوان گفت نزديك به صفر است

رخـى از وآمد هسـتند كـه ب شود و آنها كه دائم در رفت  است كه درصد زيادی را شامل مى

های  با وجود اينكه قبل از مسافرت به خارج اعتقادات خوبى داشتند، متأسفانه به عنصـر نآنا

دينـى در داخـل  - هـای فرهنگـى  خيلى از چالش. اند  بدی از نظر سياسى و دينى تبديل شده

شهرهای بزرگى «. وآمد مكرر هستند ايران متأثر از اين بخش روان جامعه است كه در رفت

امـا يـك  ؛رسد  چهل هزار نفر مى - ها در آنها به سى  وجود دارد كه جمعيت ايرانى پاارودر 

چـه رسـد بـه آنكـه بخواهـد پاسـدار . شان ندارنـد  روحانى برای برگزاری مراسم اوليه دينى

، بـرای غيرايرانيـان اعـم از شـيعه و سـنى، الئيـك، )خضـرلو(. »هويت اجتماعى آنهـا باشـند

ها از قبيل مجمع جهـانى،   تنها برخى نهاد. ای نداريم ظاهراً برنامه پرست مسيحى، يهودی، بت

المصطفى در حوزه مسلمانان و شيعيان ورود ضعيف  ةمجمع تقريب سازمان فرهنگ و جامع
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 ،المللـى هـای بين های جهانى و همايش در مورد حضور در مراكز آكادميك اجالس .دارند

  . رنگ دارد روحانيت شيعه حضور خيلى كم

  ن توانمنداگيری روحاني كناره .2- 6

ند كه در اين ندا  شأن مى برخى از مبلغان موفق در حوزه پژوهش و تدريس بر خود كسر

يا منبررفتن را دليـل  )301-113ص: 1373مطهری، (آيد برود منبر   ننگش مى .عرصه فعال باشند

علمــای رســالتمند تــا زمــانى كــه طــرز تفكــر  .)421ص: 1389אی،  خאمنــه(دانــد  ســوادی مى  بى

دچـار  ،گانـه تبليـغ اسـت ترين عناصـر سـه  گذار كه يكى از مهم گونه است، عنصر پيام بدين

هـای رذايـل بـر  فوج ،وقتى خادمان دين در وظايف خود اهمال روا دارند .نقص خواهد شد

بيــت    در گذشــته اكثــر بزرگــان تشــيع بــه تبليــغ و تــرويج مكتــب اهــل. مــردم فــرود آينــد

گذرانى بودند و نه به دنبال جاه و مقـام، كرسـى درس   نه به دنبال پول و خوش ،دپرداختن مى

مؤسس  - اّهللاٰ حائری يزدی اّهللاٰ اراكى از خاطرات خود درباره آيت مرحوم آيت! و مرجعيت

خانه را بـه رويـم  دوست دارم درِ : فرمودند  كند كه ايشان بارها مى  نقل مى - حوزه علميه قم

امـا  ؛اعظـم انصـاری تـدوين كـنم  ل يك دوره فقه را به شيوه اجتهادی شيخالبا ببندم و فارغ

ای در دين دارد، بتـوانم   ديدم يك چيز اهم از آن است و آن اينكه اگر يك نفر را كه شبهه

نیכوبرש، (اش را برطرف كنم، اهميتش بيشتر است و اين امر او را از اين كار بازداشت   شبهه

به هنـد، مصـر، فرانسـه،  1314تا سال  1270ای نشر اسالم از سال سيدجمال الدين بر. )1369

ــيس و ــه، انگل ــيه، تركي ــورها روس ــرده ديگــر كش ــی، ( اســت صــفر ك مرحــوم . )1383رفیع

قيمتى كه در معرفـى مكتـب اهـل بيـت نوشـته  های عالى و ذی الدين با آن همه كتاب شرف

های عملى تبليغ افتاد و بـا  فعاليتدر فكر  ،بار ديد است، وقتى وضع شيعه را در لبنان فالكت

مطهـری،  ؛61ص: 1383صـدر، (نهضتى مقدس به وجود آورد  ،ها تأسيس مدارس و آموزشگاه

در زمان سيدمرتضى و شـيخ  .)1384در، ص: כ.ر( طور امام موسى صدر همين ،)166ص: 1391

تلـف طوسى فقها و علمای بزرگى از حوزه بغداد و سپس حوزه نجف آن روز به مناطق مخ

از بركـات  ،بزرگـانى كـه در منطقـه حلـه و شـامات سـاكن بودنـد .شـدند  اعزام مى اسالمى 

  . )27/10/1374بیאنאت رھبری به مبلغאن، : 1389אی،  خאمنه(اند  های همين بزرگان اعزام

ها را برداشته اسـت و در يـك آن امكـان ارتبـاط بـا سراسـر دنيـا  اگرچه تكنولوژی مرز



  147  یرهبر یبر آرا يهبا تك يهدر حوزه علم الملل يندر عرصه ب يغتبل یها و چالش ها يبآس

  

ايـن حضـور  ثانيـاً  ؛ندنك  وقت جای حضور فيزيكى را پر نمى نات هيچاين امكا ،ميسور است

شـدن بـا آداب و  هـا و مسـائل مبتالبـه و درگير نفس حضور و اشراف بـه نياز .طرفه است  دو

تر  ها، ارتبـاط بـا دانشـمندان و بزرگـان اديـان و مكاتـب، مبلغـان را كارآمـد رسوم، فرهنگ

تماشاايسـتادن و نيازهـا را  به امروز از دور. كند  يقى مىكند و مواجهه با مسائل روز را حق  مى

 ،شناس قريب به اجتهـاد داشـتند مبلغان توانمند و دين هااگر كشور. رصدكردن كافى نيست

اند كه اين معضـل بـه ايـن   چنان شهر قم را بغل گرفته چه بركاتى داشت؟ متأسفانه برخى آن

دينى و مـذهبى كـه  یدادن به رقبا و ميدانزودی قابل حل نيست و اين يعنى هجوم دشمنان 

زبــان بــه گلــه چنــين رهبــر معظــم دردمندانــه . كننــد  اســتفاده مى وجودآمــده سوء هبــ از خــأل

 .رونـد  آقايـان نمى! هـای آمـازون برويـد و تبليـغ كنيـد؟ مگر ما گفتيم به جنگل«: گشايد مى

برادران من اين روش را قبول  .خواهيم درس بخوانيم  گويند مى  مى ،رويد  گوييم چرا نمى  مى

، اين را الهى نمى اما تورمش  ؛تقويت قم واجب است .)423، صھمאن(» دانم  ندارم، من، واّهللاٰ

يـب بط«: چنين بودگونه نبود، او  سيره رسول خدا اين. عصر نيست مورد رضای حضرت ولى

 خطبـه :هج אلبאغـهن(» الحاجه اليه مواسمه يقع ذلك حيث  ىاحكم مراهمه و احم دوار بطبه قد

كردند   های مختلف سفر مى اگر امروز پيغمبر اسالم در قيد حيات بودند قطعاً به كشور .)108

اوالً در علمـا  ،اين تباهى كه از برای ما حاصل شده اسـت«. فرستادند  نماينده مى كم دستيا 

وقتـى  .)276ص :1383  ،مשـتאق אلحلـو(» ای دين ما حاصل شده است، بعـد بـرای مـردمؤسو ر

اينجـا اسـت كـه مـردم  .رسد بيت به گوش جهانيان نمى ميدان خالى باشد صدای مكتب اهل

اقبال به اديان شرقى در اروپا بيشتر از اسـالم « :آورند به سوی مكاتب منسوخ بشری  روی مى

  .)אلمصطفی در אروپא שرقی بאلכאن سعید خلیل אویچ، فאرغ אلتحصیل دכترא אز جאمعه(» است

  مايه در تبليغ گرفتن افراد بى شىپي. 2- 7

از التحصـيل  فارغ كه حتى يك نفر مبلغ بـومى  وجود داردهزاران شهر بزرگ در جهان 

زمينـه  دراين 4ايرانـى هـم بـه طريـق اولـى امـام خمينـى ،نيسـتدر آنهـا المصطفى  ةجامع

ازه بـه دوران كنند يا افراد تـ  های خالى اسالم را چه كسانى پر مى حال اين سنگر«: فرمايد مى

و يك دفعه ننشسته در فقه نظـر  رسيده كه يك روز هم در حوزه علميه درس نخوانده است

چه كسـى بايـد ايـن ديـن را بيـان كنـد؟ آيـا بمـانيم تـا «. )53ص: 1389نכویی سאمאنی، ( »كند
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ها و يا كسـانى كـه از اسـالم هـيچ اطالعـى ندارنـد و آن را از روی دهـان ديگـران  سواد بى

ــناخته ــد،  ش ــد... ان ــالم حــرف بزنن ــاره اس ــا درب ــد آنه ــا باي ــه(» آي   و  )478ص: 1389אی،  خאمن

  كــه  درحالى ؛دهنــد  نوعــاً معلومــات دســت چنــدم را بــه صــورت تكــرار تحويــل جامعــه مى

  انـد، يـا  دسـت نيافته خود هنوز به يـك ديـدگاه منسـجم و مـنظم در زمينـه مسـائل اسـالمى 

   ،هـای خـارجى شـده بـه زبان هـای دينـى ترجمـه ابسواد، كه از طريـق مطالعـه كت  خيلى بى

ــواد را مى ــان باس ــای مبلغ ــم حرف  ج ــاهى ه ــد و گ ــى گيرن ــای ب ــرخالف آرا  ه    یربط و ب

شـود برخـى  باعـث مىو دهند كه خود مصيبت بزرگى است   شناس ارائه مى دانشمندان دين

 )240ص: 1397، خضـرلو(مخاطبان به سوی روشنفكران غربزده، سكوالريسم و مكاتب ديگر 

   .شوند كشيده

پرسـت، اهـل  مدعى، معانـد، منـافق، بت ،مؤمن(مخاطبان مبلغان از اقشار مختلف هستند 

كتاب، كافر مغرض، كافر حربى، كافر ذمى، جامعه منحط، جامعه طبقاتى، سـلمان فارسـى، 

مضـافاً بـر  .) ...و زده، روشـنفكر، سـنتى خورده، غـرب ابوذرها، انسان غافل، متعصب، فريب

هـا  اگـر رسـالت هـدايت انسـان .بايد حاالت روحى و اجتماعى مخاطـب را بدانـدمبلغ نها آ

مبلغ بايـد آگـاهى و  .نبود ندشده پروردگارا قدر آسان بود، نياز به انبيا كه مستقيماً تربيت اين

بـا ... بينش دينى وسيع و متنوع داشته باشد، با قرآن مأنوس باشد، در احاديـث غـور بكنـد و

ای افكـار فلسـفى و  در كنار مسائل دينـى، پـاره. مربوط به مذهب و دين آشنا باشد افكار نو

אی،  خאمنـه(چشيده و آگاهى داشته باشد   های اجتماعى هست كه از آنها هم بايد طعمى بينش

ى كه در حوزه علميـه يها شناخت ما مبلغان از اسالم شناخت پراكنده درنتيجه درس«. )1389

: بـاره دراينمقـام معظـم رهبـری . »بگوی مبلغان در عرصه تبليغ نيسـتجوا ،شود  خوانده مى

به مـا : كجا بودی؟ گفت: مدتى نديدمش گفتم... در درس فعال بود... ای بود كه يك طلبه«

اصًال بـه درد  ،آنجا كه رفتم ديدم اين چيزهايى كه خواندم... گفتند كه بياييد تبليغ كنيد  مى

  .)435ص: 1379אی،  خאمنه( »خورد  آنجا نمى

هـای  ها و آموزه بودن و نبود يك اشراف اجمالى مبلغ به نياز بُعدی عدم جامعيت يا تك«

ضـعف . شـده و دسـت و پـا شكسـته اسـت دادن يك اسالم ُمثلـه اش تحويل خروجى ،دينى

شود برخى تصـور كننـد كـه اينهـا مـتن   شده از سوی افراد ناوارد موجب مى های ارائه منطق

 تىالالطـائسواد   ى است و چقدر مصيبت است، برای اهل معرفت كه افرادی بىتعليمات دين
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 بـه سـود ديگـری ،بافند كه اسباب تمسخر اسالم شود و نتيجـه ايـن معرفـى اسـالم  به هم مى

اسـتفاده كنـيم  بايد از مطالـب بزرگـانى مثـل شـهيد مطهـری. )187ص: 1370مطهری، (» است

شـايد يكــى از  ،نـد بــا عملتـان مبلـغ اســالم باشـيدا همودو اينكـه فر )454ص :1389 ،אی خאمنـه(

يقينـاً تبليـغ نافـذ  .تبليغ بـا گفتـار و نوشـتار شـرايط سـختى دارد كه اسرارش در همين باشد

چون  ؛نيازمند الهامات الهى است و مخاطبان نيز بيشتر دنبال عمل مبلغ هستند تا گفتار خوب

تبليغ خوب، به مخاطب صرفاً آگـاهى دينـى در يك . ماند گفتار خوب بيشتر به يك هنر مى

شود، بلكه زمينه جذب و كشش او به سمت فكـر و زنـدگى سـالم و متعـارف نيـز  داده نمى

  . ودش مى فراهم

شـناختى و  البته ذكر اين نكته ضروری است كه اوالً بـدون درنظرگـرفتن متـدهای روان

بـرای اثربخشـى  ثانياً  ؛نى داشتبخشى تبليغات دي توان توقع نتيجه ى، هرگز نمىختشنا جامعه

های پـيش و پـس از تبليـغ اهميـت خاصـى  ها و برنامه فعاليت برایبايد  ،تبليغات دينى بيشترِ 

ای اسـت كـه در مخاطـب  هلئن قبل و بعد از تبليـغ، مسـاگفتار، نوشتار و رفتار مبلغ .ل بودئقا

  . كند محتوای تبليغ مى دربارهايجاد واكنش منفى يا مثبت 

  بود پژوهش در تبليغن .2- 8

ن انى كه در قالب روحانيابودن مبلغ تبليغى كشور و پراكنده ۀبودن شبك رغم گسترده على

كنند، متأسفانه جـای  ن اعزامى فعاليت مىان هجرت، روحانيان مستقر، روحانيابومى، روحاني

قـت های كاربردی و راهبردی در اين عرصه كامًال خالى است و كمتر به اين مهم د پژوهش

شود كه بهترين راه برای تقويت مبانى صحيح تبليغ و جلـوگيری از رشـد بـيش از پـيش  مى

  1.زمينه است های تحقيقى و پژوهشى و علمى دراين ها، انجام پروژه آسيب

  محل مأموريت... ضعف شناخت جريانات سياسى، دينى و .2- 9

واقعـى محـل مأموريـت فضـای  ازها و الزامات تبليغ دينـى شـناخت كـافى  از ديگر نياز

                                                           
وان پزوهشـكده حـوزه مركـزی تحـت عنـ .از قبيل اعزام مبلغ ،افزاری داريم بيشتر كارهای سخت ،درباره تبليغ. 1

  . وجود داردرشته ارتباطات در برخى مراكز اقماری حوزه  تبليغ ندارد و
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دينى محل تبليغ اطالعـات الزم و ضـروری  مبلغ بايد از جريانات سياسى، اجتماعى و .است

بدون آشنايى بـا  .تا بتواند درست دفاع كند است، را داشته باشد و بداند در كجا قرار گرفته

مقـאم معظـم  بیאنـאت :1389אی،  خאمنه(شود تبليغ كرد   سياست جهان و جريانات سياسى دنيا نمى

اولــين شــرط پاســداری از اســالم  )11/2/1387رھبــری در دیــدאر علمــא و طــאب אســتאن فــאرس، 

اگـر . )29 -27ص: 1، ج1405כلینـی، (» العالم بزمانه ال تهجم عليه اللّوابس«. شناسى است  زمان

ى ولى زمانتان را نشناسيد، محال است بتوانيـد بـرای جامعـه اسـالم ،شما اعلم علما هم باشيد

از شـر دشـمن  ،هرجا مثل ميرزای شيرازی و شـيخ انصـاری داشـتيم. امروز مفيد واقع بشويد 

، سخنرאنی رھبری در مرאسم بیعـت مدرسـאن طـאب حـوزه علمیـه مשـهد ھمאن(» ...محفوظ مانديم

سفيری كـه بـه كشـور . الملل يك امر مسلّم است توجه به اين امر در عرف بين. )20/4/1368

خواهد   يك كشيش وقتى مى. كند  فرق مى ،رود  قاره مى با سفيری كه به شبه رود  اروپايى مى

هـای كلـى تبليـغ و شـناخت عقايـد و افكـار موجـود در  عالوه بـر آموزه ،رودببه مأموريت 

گونـه  اين .دهند های ريز منطقه محل مأموريتش را به او ياد مى ها و ويژگى منطقه، حساسيت

له و رسـاله عمليـه توضـيح بدهنـد، بلكـه ئند بر ايشان فقط مسـنيست كه مردم از آنها بخواه

اگـر سـؤال . كنند سؤال مى... های گوناگون جهانى و امروز راجع به مسائل منطقه و سياست

رھبـری در بـین مجمـع نمאینـدگאن طـאب حـوزه علمیـه  :ھمـאن(هم نكنند او بايد پاسخگو باشد 

يا بنى انه البد للعاقل « :العين مبلغان باشد نصبدرنهايت اين عبارت نورانى بايد . )4/11/1369

  .)88ص: 1، ج1403مجلسی، (» من ان ينُظر فى شأنه فليحفظ لسانه و ليعرف اهل زمانه

  ها و آداب و رسوم ضعف در شناخت فرهنگ .2- 10

 ای مجموعه فرهنگ«از جمله  ،اند های بسياری ارائه كرده تعريفبرای فرهنگ شناسان  جامعه

 (External adaptation)های مشترك برای مشكالت جهانى تطابق بيرونـى حل راه از اصول و

 - چگونه كنار هم بمـانيم - )(Internal integration و انسجام درونى - چگونه زنده بمانيم -

يابد و از نسلى به نسـل ديگـر  اين مفروضات و اصول اساسى در طول زمان تكامل مى. است

است كه از ميـان آن  ايى فرهنگ مانند عدسى .)31ص :1379بאرسو،  שنאیدر و(» شود منتقل مى

. دهـد ديگران درباره مـا را شـكل مىديدگاه بينيم و ديدگاه ما درباره خود و  ديگران را مى

ها و آداب و   توجه به فرهنگ .)13: حجرאت(گونه آمده است  اين» تعارف«در قرآن كريم نيز 



  151  یرهبر یبر آرا يهبا تك يهدر حوزه علم الملل يندر عرصه ب يغتبل یها و چالش ها يبآس

  

 .)53نאمـه :نهج אلبאغـه( )6 :אبرאھیم: כ.ر(های دينى است،   هيكى از اصول تبليغ در آموز ،رسوم

در برخورد با يهود نيز ناظر بـه مقتضـيات » راعنا«به جای  )104: بقره( » انظرنا«استفاده از واژه 

به مقوله فرهنگ ممكن است عواقب ناگواری را نكردن توجه كافى  .است فرهنگى و بومى 

 مثــال يــك فروشــگاه كفــش در لســتر بــرای ؛ى بشــوديها بــه بــار آورد و باعــث ســوءتفاهم

(Leicester) عنوان  بـه ،انگليس كه بسيار مشتاق به جذب جامعه بـزرگ مسـلمانان شـهر بـود

بـه دنبـال ايـن اقـدام،  .دكرهای خود حك  را بر روی كفش» ال اله اال اّهللاٰ «تبليغ ذكر مقدس 

گاهى از اين مهم كه نوشتن صاحب فروشگاه به علت ناآ .مغازه مذكور به آتش كشيده شد

آميز  شوند، تـوهين سرعت كثيف و آلوده مى بر روی محصوالتى چون كفش كه به» اّهللاٰ «نام 

: 1379و بאرسـو،  שـنאیدر( خواهد شدموجب خشم مسلمانان و شود  است و گناه محسوب مى

ران زدن عزادا پريشى، سينه يك فرد مذهبى را روان» ذكرگفتن«كه جا است  از همين .)13ص

ايـن . داننـد مىكردن بر تربت را كه اوج عبوديت است، شـرك  حسينى را خودزنى، سجده

دليـل  .)61-60ص: 1387مریجـی، ( دارنـدها ريشه در عدم شناخت عناصر فرهنگـى   فهمى كج

ارزيـابى و ارزشـيابى . به نقش و قـدرت فرهنـگ اسـتنكردن توجه  ها ديگر اين سوءتفاهم

متأسـفانه مـا . دانيم، كاری سـهل و سـاده نيسـت ه ما هنجار مىها براساس آنچ ديگر فرهنگ

هـا  عنوان معيـار و مقيـاس ارزيـابى ديگـر فرهنگ فرهنگ و دين و مذهب خود را به معموالً 

خوشى به آنچـه  گرايى و دل گاهى گروه .)32: روم(» كل ِحْزٍب بَِما لََديِهْم فَِرُحونَ « :دانيم مى

كند و گاهى به شكل افراطـى سـر از ناسيوناليسـم  ران منع مىكه داريم، ما را ازپذيرش ديگ

  .)92ص: 1387مریجی، (آورد  درمى

  توجه به روحيات ملل  .2- 11

از باب مثال مـردم . استى مؤثر در چگونگى انجام رسالت يها فاكتورها  شناخت روحيه

لقـى و آن را نماينـده اجتمـاع تدارنـد انگليس روحيه گروهى و بـه دولـت احسـاس مثبـت 

كنند و دادن ماليات به دولت   دولت احساس بيگانگى مى اها ب  كه فرانسوی درحالى ؛كنند  مى

 :دارنـد نفوذناپـذيرو سنگ قلبى همچون برخى  .)72ص: 1391فرید، گزی(دانند   را حماقت مى

اشـك شـوق  ،قبا شنيدن حـ و ندپذير و برخى نفوذ )74: بقره(» فَِهى كالِْحَجاَرِة َأْو َأَشد قَْسَوةً «

كـردن  جدی صـحبتبنابراين  ؛طبعى دارند ها زبان شوخ انگليسى .)83: مאئده( كنند مىجاری 
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بعضـى  .)زאده، رאیزن سאبق אیرאن در سوئیس خلیل(با آنها بدون پرداختن به شوخى كارايى ندارد 

روحيات ملل، ممكن است با نگرش صحيح دينى و فرهنگـى مـا همخـوانى نداشـته باشـد و 

هـای تبليغـى، اجتمـاعى   مبلغان بايد هرگونه نقش .غ دينى اقتضای تغيير آن را داشته باشدتبلي

افـراد و  هـای فرهنگـى، قـومىِ  های روحى وآداب و رسوم، ارزش  خود را بر اساس خصلت

مختلف و متنوع نبايد دچار  یها  ها و سليقه و از مواجهه با روحيه كنندمخاطبان جامعه تنظيم 

كتابى شبيه كتاب سبز وزارت امور خارجـه را در بايد اين زمينه  ى گردند درشگفتى يا سست

هـم تعلـق  ناين شناسايى بايد به مسائل بسيار ريز زندگى روزمره آنـا. داداختيار مبلغان قرار 

، تعامل تبليغى صورت شانها و هنجارهای رفتار  فرهنگ چون بايد بر اساس آن خرده ؛بگيرد

كننـد و بـه   و محلـى اسـتفاده مى كه از زبـان بـومى  ىشده است مبلغان به تجربه ثابت .پذيرد

  . ندتر  در جذب افراد موفق ،گذارند  آداب و رسوم محلى احترام مى

  ١)بودجه تبليغى( نبود اعتبارات كافى .2- 12

پـژوهش، (ها  و گسـترش آن در همـه سـاحت8برای تبليغ و دفاع از مكتب اهل بيـت

های انقـالب و  بودجه كافى و متناسب بـا رسـالت مـا و شـعار) مبلغآموزش، تربيت و اعزام 

. ها بررسـى و تحليـل شـود نداريم كه هركدام از اينها بايد بر اساس شـاخص... نظام و نيازها

 )بیــت، مجمــع تقریــب مــذאھب אســאمی  אلمصــطفی، مجمــع جهــאنی אھــل ةجאمع(المللــى  مراكـز بين

عمـدتاً در اسـناد باالدسـتى در  كـهبيت دارنـد   های اندك برای گسترش مكتب اهل بودجه

المللـى كـه بودجـه تبليغـى  بين تنها مركـز رسـمى . دنشو  حوزه آموزش و پژوهش هزينه مى

سـوم بودجـه عربسـتان  يـكاين درحالى است كـه . سازمان فرهنگ و ارتباطات است ،دارد

ــ جمهــوری اســالمى  .)294ص: 1379خضــرلو، ( شــود صــرف تبليــغ ســلفيت مى وزن بــه د باي

 ،به مقوله تبليغ مكتـب اهـل بيـت ،دنهای زيادی دار  های اقتصادی و سياسى كه هزينه  پروژه

واقعيت اين است كه مشكل جهان تشـيع ضـعف  .اختصاص دهدبرنامه و نقشه راه  و بودجه

كالنى در داخل و خارج از كشـور توسـط مسـلمانان  مبالغچراكه  ؛در اعتبارات مالى نيست

                                                           
های تبليغ دفتر تبليغات، حوزه و در  المصطفى و عضو كميسيون ةيس اداره مبلغان جامعئها ر نگارنده سال. 1

 . های سازمان فرهنگ و ارتباطات بوده است جريان اعزام
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مختلف چـون وقـف، انفـاق، خمـس و زكـات و نـذورات و شـركت بـزرگ  های در قالب

هـا   انديشى و مديريت درست، از آن ظرفيت ر اثر نبود همبكه  شود ارائه مىن ابازرگانى خير

  . شود  نمىاستفاده بهينه 

  گيری نتيجه

 9س آن پيـامبرأدر ركـه وارث مكتبـى اسـت  ،حوزه علميه با بيش از هـزار سـال قـدمت

العـرب را بـا نـور  ةسـال كـل جزير 23در عـرض ايشان . للعالمين بودةنى و رحمپيامش جها

ام امـالغطا، بروجـردی و  حوزه باعظمتى كه با تربيـت امثـال كاشـف ؛اسالم پرتوافشانى كرد

و حـوزه علميـه را  بلكـه انقـالب اسـالمى  ،اسالم را در عصر حاضر از انـزوا خـارج ،خمينى

 انـد باعظمت چشم دوخته ۀامروز جهانيان به اين حوز .كردمعرفى ى برای جهان اسالم يالگو

نقـش حـوزه علميـه بـه مـوازات  .های مادی و غيرالهـى را نجـات دهـد كه جهان پر از ايسم

 .نيسـت ىفكـری در منطقـه و جهـان، نقـش فعـالی ها و رقبـا افكنى ها و شبهه ها، دشمنى نياز

ير ضعف شديد در علم ارتباطات، عدم ای حوزه در زمينه تبليغ نظ ى و ريشهيهای مبنا آسيب

ها چالش ديگـر درونـى  آگاه و ده یگيری فضال های معرفتى بشر امروزی و كناره رصد نياز

جهانيـان را  ،مذهبى و فكری، سياسى یكردن ميدان برای رقبا سوزی، ضمن خالى و فرصت

ها و  يبطبيعـى اسـت بـا توجـه بـه آسـ. های تشيع محروم كـرده اسـت از عقالنيت و زيبايى

 ةنيازمند تأسيس پژوهشكده تبليـغ در حـوزه در مقيـاس رابطـ ،های ذكرشده در مقاله چالش

  . عربستان سعودی هستيم العالم االسالمى 
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