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Abstract 

Undoubtedly, the most important function of the religious preaching is to deliver 

the faithful message to the religious community honestly. This function sometimes 

faces ethical challenges or dilemmas, placing the sum at the cost of two or more 

ways of making ethical decisions. This article aims to address some of the most 

important challenges of honesty in the field of religious preaching. To this end, the 

most important texts and resources written on the promotion of religion were 

referred to, and their content analyzed qualitatively. The findings of this study 

showed that honest advertising is sometimes at odds with the personal interests of 

the preachers, sometimes attracting maximum audiences jeopardizes the honesty of 

the preaching, sometimes weakening the merits and qualifications of the preacher. 

The mission of religion can also be one of the reasons for the lack of integrity in 

the promotion of religion. 

Keywords: Religious Preaching, Applied Ethics, Missionary, Ethical Challenge, 

Honesty. 
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 صداقت در عرصۀ تبلیغ دین؛ بررسی چند چالش اخالقی

 رامندی  مهدی فصیحی
 

کردن ایه  دو  خوانی... الکم است ویخ اک اشتتال بهه ایه  فه ا درسهت بر هر روضه»

جای دو ولۀ منبری  شرط... و آن دو شرط یکی اخ ا است و دیگری صدق که به

عیب نباشهد  یا یکی اک آن دو صحی  یا بی رود که اگر هر دو است که بر آن باال می

)نهوریا « به رو خواهد افتاد و اک فیوضات عرشهه منبهر بهالمره محهروم خواههد مانهد

 (.45: ا1378
 

 چکیده  

تری  کارکرد نهاد تبلید دی ا رسهاندن صهادمانۀ ویهام دیه  بهه جاماهۀ  تردید اساسی بی 

ههای اخ مهی مواجهه  راهیخ یها دودینداران است. ایفای ای  کارکرد گهاهی بها چهال

دههد. مقالهه گیری اخ مهی مهرار مهی شود و مبلهد را بر سر دو یا چند راهی تصهمیم می

های صدامت در عرصۀ تبلید دیه   تری  چالخویخ رو با هدف بررسی شماری اک مهم

تهری  متهون و منهابای کهه در  یابی به ایه  ههدف بهه مهم سامان یافته است. برای دست

هها تحلیهل کیفهی  ی  نوشته شده استا مراجاه شد و دربهارش محتهوای آنکمینۀ تبلید د
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های ایه  تحقیهق نشهان داد تبلیهد صهادمانه اساسهاً گهاهی بها منهافف  انجام گرفهت. یافتهه

گیردا گاهی جهذِّ حهداکثری مصاربهانا صهدامت  شصصی مبلهد در تااری مرار می

ها و  ف در شاینههتگیانههداکدا در باضههی موامههف نیههز ضهها در تبلیههد را بههه مصههارره می

شود و درنهایتا نگرز جزئی مبلهد بهه دیه   های مبلهد مانف تبلید صادمانه می ص حیت

 نیز ممک  است اک دالیل ضاف صدامت در تبلید دی  باشد. 

 

 ها کلیدواژه

 تبلید دینیا اخ ق کاربردیا مبلهدا چالخ اخ میا صدامت.  

 

 مقدمه

                  دینیا تبلیهد و تهرویر دیه  در کنهار اجتههاد دینهیاهای علوم اک ابتدای تشکیل حوکه

               ها بوده است. البته روشه  اسهت کهه تبلیهد دیه های حوکه تری  رسالتیکی اک اصلی

تهر شهده و اک ترشدن رواب  اجتماعی و ارتقاء س   سواد عمومیا ویچیدهنیز با ویچیده

اد دینی درآمهده اسهت. امهروکه تبلیهد مهذهبی یهک اشکال سادش اولیه به شکل یک نه

های باالدستیا نظهام اداریا صهف و  نهاد مدرتمند دینی و مشتمل بر اهداف و سیاست

تحوالت اجتماعی ودیدآمده در امر تبلید دی  گویای آن اسهت کهه تبلیهد  ستاد است.

همهواره ای و رسمی تبدیل شده است. اگرچهه  دی  به یک ساکمان و نهاد کامً  حرفه

رسهد امهروکه فری شودا غفلت شده استا بهه نظهر مهی اک اینکه تبلید دی  یک حرفه

مالب یک نههاد اجتمهاعی را بهه  -خواه ناخواه  -باید ای  وامایت را وذیرفت که تبلید 

ای اک خدمات اجتماعی را بهر عههده دارد؛  خود گرفته است و منئولیت ارائه مجموعه

رسانی کهه البتهه بایهد در مبهال ایه   است با آرمان خدمت ایبه تابیر دیگرا تبلید حرفه

ی بهه وذیریم تبلیهد دیه ا نظهامی اداری و سهاکمان منئولیت واسصگو نیز باشد. ومتی می

هم مبول کنیم کهه روابه  درون ایه  سهاکمان اک روابه   خود گرفته استا باید ای  را
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سهاکمانی  ویچیهدش درون است و اک یهک سهوا بهه روابه  بنی  و سادش فردی فراتر رفته

کننهدگان  سهاکمانی در مبهال دریافت رولی و عرضی و اک سوی دیگرا بهه روابه  برون

است. در چنی  وضایتیا اخه ق  خدمات و نهادهای باالدستی و فرودستی تحول یافته

اسهت اک شهکل فهردی بهه شهکل نههادی و  نیز کهه عمهدتاً مبتنهی بهر روابه  اجتمهاعی

صورتا مناسبات اخ می در عرصۀ تبلیهدا نمهود  دهد. در ای ساکمانی تتییر شکل می

ای و کند. در شکل جدید مناسبات اخ مهیا سهص  اک اخه ق حرفههجدیدی ویدا می

هههای  در ایهه  نمهود در کنههار هنجارهها و چالخ آیهد.کهاربردی در تبلیهد بههه میهان مههی

نهادهای تبلیتهی و های اخ می ساکمانی و ساختاری  اخ می مبلهتانا بر توجه به چالخ

اخ مههی تبلیههدا اصهه ح نظههام ارکشههیابی و  ضههرورت تههدوی  کههدها و منشههورهای

 شود. دی  تأکید می دهی و وایخ اخ می محی ی در تبلید واداز

              اساسا دربارش هر ساکمان و نهادی همواره باید نگهران ایه  بهود کهه آیها ایه  برای 

                ند یا نه؟ برای رهبران ساکمان همواره ایه  منهئلهکساکمان درست و صادمانه عمل می

م رح است که آیا رواب  درون و بیرون ساکمان براساس صدامت و درسهتی اسهت یها 

               منزلۀ سرمایۀ اجتماعی غنهی  نه؟ روش  است که اعتماد ساکمانی درونی و بیرونی که به

و راسهتگویی آن سههاکمان اسهت. دربههارش  شههودا در گهرو صههدامتدر نظهر گرفتههه مهی

رور جدی م رح است؛ مصصوصاً اینکه ای  نهادهها  های تبلیتی نیز ای  نکته به ساکمان

گیرنهد و بنهابرای  همهواره بایهد بهه رعایهت خود را تا حدود کیادی اک دیه  مهی اعتبار

دیه   گونهه نهادهها ایه  اسهت کهه آیها ویهام صدامت وایبند باشند. منئله اصهلی در ای 

شهود یهک مبلهد  هایی باعهث می شود یا خیر؟ چه چالخمنتقل می صادمانه به دینداران

هها چینهت و در  های دی  را به دینداران برساند؟ ماهیت ای  چالخ نتواند صادمانه ویام

 با هم تااری دارند؟ آن چه اصول اخ می

هههای  شناسهی و بررسههی ماهیهت چالخ شههود سن  آنچهه در ایهه  مقالهه بررسههی مهی

کنهد. بهه ایه  منظهورا ابتهدا  اخ می است که مبلهد را در تبلید صادمانه دچار مشکل می
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اختصار شماری اک مفاهیم اصلی مانند تبلیدا چالخ و صدامت واکهاوی و در ادامهها  به

 شود. های اخ می بررسی می تری  چالخ مهم

 

 شناسی تبلیغ دینی مفهوم

ایهه  نوشههتار توضههی  دربههارش سههه مفهههوم کلیههدی یانههی تبلیههد دینههیا صههدامت و  در

رو کهه اوالًا موضهوع و بصهخ اصهلی مقالهها  های اخ می ضرورت دارد؛ اکآن چالخ

شناسهی صهدامت و تبلیهد وابنهتگی تهام  هها بهه مفهوم هاست و ایه  چالخ تبیی  چالخ

گونی اراده شهود. بنهابرای ا دارند و مانیهاًا شهاید بهرای ایه  سهه مفههوم تاهاریف گونها

هها  نماید در ابتدای سهص ا ایه  مفهاهیم را تاریهف و مهراد خهود را اک آنضروری می

رور دمیق مالوم کنیم. نصنتی  مفهوم محوری در ای  مقالها تبلید دینهی اسهت. ایه   به

شناسههی  عبههارت ترکیبههی اسههت اک دو واهش تبلیههد و دیهه  کههه هریههک جداگانههه مفهوم

تهوان گفهت رلبهد. امها اجمهاالً مهیها مجالی واسف مهی و ورداخت  به آنمفصلی دارند 

: 1364تبلیدا در لتتا یانی رساندن ویام یا خبر و موضهوعی بهه اره ع مهردم )ماهی ا 

                          بهههه مانهههای ایصهههال و « بلهههد»ذیهههل تبلیهههد(. در لتهههت عربهههی نیهههز مشهههتقات ریشهههه 

ق: ذیهل بلهد(. امها بهه اعتقهاد باضهی اک 1407ا بهه کهار رفتهه اسهت )جهوهری رساندن

هها  صاحبنظرانا تبلیتاتا در اص  حا کوششی عمدی است که برخی افراد یها گروه

دادن یها تتییهر نگهرز افهراد  گیری اک وسائل ارتبهاری بهرای مههارکردنا شهکل با بهره

                  (. براسههاس تاریههف دیگههرا 34:ا1372)هالنههتیا  دهنههدههها انجههام مههیدیگههر گههروه

ویوسته )در مالب یهک مجموعهه( بهرای  هم های به تبلید عبارت است اک روز یا روز»

                  دادن نیروهههههای اجتمههههاعی و فههههردی اک رریههههق نفههههوذ در  کردن و جهههههت بنههههیر

ها برای رسیدن به یک ههدف مشهصص کهه  شصصیتا افکار و عقاید و احناسات آن

« یا نظهامیا فرهنگهی و... و مشهروع و نامشهروع باشهدای  هدف ممکه  اسهت سیاسه

 (.  8:ا1369)کورقا 
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                فرهنهه  لتههت »تبلیهد دینههی نیهز در اصهه  ح تاهاریف خاصههی دارد؛ اک جملهه در 

                    تبلیههد مههذهبی بههه ایهه  ماههانی آمههده اسههت: فرسههتادن مالمههان« انگلینههی آکنههفورد

                        ه آیههی  جدیههد درآورنههدا گروهههی کههه اک رههرف مههذهبی بههرای آنکههه مههردم را بهه

                       شههوند مههی کلینهها بههرای گنههترز دیهه  خاصههی بههه یههک سههرکمی  بیگانههه اعههزام

(Oxford Advanced Learner's, 2000: p.3332عده .)  ای در تاریهف تبلیهد دینهی

اسهت کهه گهاهی بها ههدف آمهوکزا اند: تبلید اس می نهوعی خهاا اک ارتبهاط گفته

: 1392گیهرد )کاویهانیا گاهی امناع و گاهی برای به عمل واداشت  مصارب انجام می

شود مفهوم دیگری که به مفهوم تبلید دینی نزدیک استا تبلیهد  (. یادآوری می37ا

« المللی علوم اجتمهاعی فرهن  بی »( است. در Propagation« )وروواگاندا»تجاری یا 

وروواگانهدا دسهتکاری بالننهبه تامهدی بهه کمهک »ه چنی  تاریف شده است: ای  واه

ها )یانهی الفها ا تصههاویرا ابنیهها موسهیقیا وههرچم و غیهره( در افکهارا اعمههالا  سهمبل

هها و ماتقهداتی کهه در  ها و ررک رفتار مردمان اسهت. افکهار و ارکز ماتقداتا ارکز

(. در ایه  تاریهف دو 83: ا1371 )رهبهرا« انگیز باشد بحث و اخت ف نظر مردم مابل

                  عنصهههر تامهههد و دسهههتکاری یههها دسهههتبرد وجهههود دارد کهههه ایههه  واهه را اک دو واهش 

کند. در مجموعا تااریفی که برای وروواگانهدا آموکز و تبادل اندیشۀ آکاد متمایز می

یهک بهه های عرفهی مها اک ایه  واهها تصهویری منفهی و نزد ارائه شده است و برداشت

                 کنهد. بنهابرای ا نکتهۀ بنهیار مهمهی کهه در تاریهف فریب اک تبلیهد تجهاری ترسهیم می

               تبلید وجود دارد ایه  اسهت کهه تبلیهد در جهوهره و سرشهت خهود مشهتمل بهر نهوعی 

رور کلهی ایجهاد انگیهزز در  که هدف اک تبلیهدا بهه دلیل تتییر و دستکاری است. بدان

                   رور واماههی و  بههرای عمههل و تتییههر اسههتا شههاید نتههوان ار عههات را بههه مصارههب

            روا  گونه کهه در دسهترس عمهوم مصاربهان اسهتا ارائهه کهرد؛ اکهمهی  ربیای و همان

              ههها  تبلیههد آمههوکز صههرف نینههت و در هرگونههه تبلیتههی نههوعی دسههتکاری در وامایت

 وجود دارد. 
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 صداقت شناسی وممفه

های اساسی در دی  اسهت. شهاید بتهوان گفهت باهد اک فلهم و صدق یکی اک کلیدواهه

شناسی صهدق  عدل ای  واهه اک بیشتری  اهمیت در فضای دی  برخوردار است. مفهوم

رلبدا اما صدق وکذِّ در ای  مقاله در سهه مانهی بهه وکذِّ خود مجالی گنترده می

صدقا م ابقت سص  بها وامایهت خهارجی و عینهی  کار رفته است؛ آشکارتری  مانی

رو که ای  صدق بهه عهالم مبهوت و وامهف مربهوط اسهتا باضهی نهام آن را  است. اکآن

اسهاسا اگهر مبلتهی  (. برای 133: ا1397رنانیا  اند )سهل انی گذاشهته« صدق مبوتی»

 سصنی را به دی  ننبت دهد که م ابق با وامهف نباشهد ناصهادق خواههد بهود. درمقابهلا

گاهی صدق و کذِّ به اعتقاد گوینده مربوط است نهه بهه وامهف. در ایه  حالهت یهک 

گوید که بدان اعتقاد ندارد. در ای  صورتا هرچند مفهاد ادعهای او مبلد سصنی را می

تهوان او را کهاذِّ نامیهد. اربهاِّ ب غهت ایه  مانهای صهدق و م ابق با وامف باشدا می

                       انههد. ربهق ایهه  آیهها منافقههاناده کهردهکهذِّ را اک آیهه نصنههت سهورش منههافقون اسهتف

فرستادش خداسهت و در وامهف ههم ایه  دادند که محمد با تأکید فراوان شهادت می

دههد کهه منافقهان دروغگهو هنهتند.  خبر درست استا اما خداوند متاهال شههادت می

                     تههوان صههورتی داننههت کههه مبلهههد ادعههایی را مانههی سههوم صههدق وکههذِّ را مههی

تهوان م رح کند که برای آن ادعا دلیل و برهانی نداشته باشد. ای  مانی صهدق را مهی

                   (. بنههابرای ا مبلههد صههادق134: ا1397نامیههد )سههل انی رنههانیا « صههدق امبههاتی»

               کنهی اسههت کهه اوالًا سههصنخ م هابق بهها وامهف باشههد )صهدق مبههوتیا خبهری(ا مانیههاًا

برای ای  م ابقت گواه و مدر  داشته باشد )صدق امباتی( و مالثاًا خهودز نیهز بهدان 

 ماتقد باشد )صدق مصبری(.

 

 های اخالقی شناسی چالش مفهوم

                     نظرههههای فراوانهههی در عرصهههۀ ننهههبتاً  دربهههارش مانهههی چهههالخ اخ مهههی نیهههز اخت ف

اند کهه در  هایی داننهته ای چالخ را مومایت عدهنوودید اخ ق کاربردی وجود دارد. 
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                     گیرنهد و ههای اخ مهی( در تاهاری مهرار مهیمشی اخ می )گزینه آن دو یا چند خ 

                منزلهۀ یهک عمهل خهوِّ اخ مهی کهامً  مابهل رور موجهی به هرکدام اک ای  اعمال به

                    ههههای  . درمقابهههلا برخهههی دیگهههرا چالخ(Nash, 1996: p.63) دفهههاع اسهههت 

هههایی  هههای چالشههی مومایت اند و ماتقدنههد مومایت اخ مههی را مفهههومی منفههی داننههته

بهه  ها الکم است میان دو انتصهاِّ نهام لوِّ یکهی را تهرجی  دههیم؛  که در آن هنتند

 .               (P.39):Young, 1995 دیگهرا بایهد میهان بهد و بهدتر یکهی را انتصهاِّ کنهیم تابیهر

                        « دفهههف افنهههد بهههه فاسهههد»ایههه  مانهههی در ادبیهههات فقههههی و اصهههولی مههها بههها عنهههوان 

 ماروف است. 

                 تهوان فاسهد اخ مهی راچالخ در ایه  مانها ایه  اسهت کهه آیها بهرای دفهف افنهد مهی

                       مرتکههب شههد؟ بهها چههه تههوجیهی؟ باضههی بهها ترکیههب ایهه  دو تاریههف بههه تاریههف

                ههها ماتقدنههد در یههک مومایههت انههد؛ آن هههای اخ مههی اشههاره کرده دیگههری اک چالخ

کنیما بلکه منئله ایه   اخ می چالشیا منئله ای  نینت که ما چه راه حلی انتصاِّ می

                 ارد بها کارهههای نادرسهت اخ مههی در ههم تنیههده اسهت و مهها بههرای مههو اسهت کههه ایه 

ههدف م لهوِّ و اخ مهی گهاهی الکم اسهت آن کارههای نادرسهت  رسیدن بهه یهک

. بههه تابیههر دیگههرا موضههوع اصههلی p.71) (Boss :1998 ,دهههیم  اخ مههی را انجههام

هههای وسههیلهتوانهد ههای اخ مههی ایه  اسههت کهه آیهها یهک هههدف اخ مهی مههی چالخ

                           سههره منفههی اسههت غیراخ مههی خههود را توجیههه کنههد؟ آیهها واسهه  ایهه  سههؤال یک

ههای غیراخ مهی را های خاصیا اهداف اخ می بنیار واال برخی وسیله یا در مومایت

و  ایهمکننهد؟ مانهایی کهه مها در ایه  مقالهه بهرای چهالخ اخ مهی برگزیهدهتوجیه می

                    بحههث را وههیخ خههواهیم بههردا مانههای جههامای اسههت اک تمههام ایهه براسههاس آن م

تااریف: چالخ اخ می مومایتی است کهه شهصص در آن مومایهت بهه ههر دلیلهی یها 

 تواند صادمانه عمل کند.مانای نمی
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 صداقتی در نهاد تبلیغ دین   های بیانگیزه

                     ها و ناراسهههتی در سهههاکمانههههای  در چنهههد دههههه اخیهههرا بررسهههی و تحلیهههل انگیزه

                تههری  مباحههث در فضههاهای سههاکمانی و نهههادی نهادهههای اجتمههاعی یکههی اک جههذاِّ

       ود و کههاهخهایی کههه در وههی افههزایخ سهه صههدامتی در سههاکمان بههوده اسههت؛ کیههرا بی

                   کنههدهههای ونهههان مصربههی را بههر سههاکمان تحمیههل مههی هنههتند؛ هزینههه هههاهزینههه

(Cialdini, Goldstein: p.2004ای  م الاات نشهان مهی .)صهدامتی  دهنهد اگرچهه بی

مدت منافای را برای ساکمان بهه همهراه داردا در دراکمهدت  افراد در ساکمان در کوتاه

های ونهان ساکمانی و درنهایهتا کهاهخ سهود و سهرجمف منهافف موجب افزایخ هزینه

ها و  باره ای  اسهت کهه چهرا افهراد در سهاکمان رسخ بنیار مهم درای ساکمانی است. و

شهود اعضهای یهک صهنفا هایی باعهث مهیگویند؟ اساساً چه انگیزهنهادها درو  می

ساکمان و نهاد ناصادمانه رفتار کنند یا تصمیم بگیرنهد؟ براسهاس م الاهات گونهاگونی 

دسهته انگیهزش اصهلی وجهود دارد: رور کلهی دو  ها انجام شدها بههکه دربارش ای  انگیزه

انگیزش منافف شصصی و انگیزش تاارضات شتلی و ساکمانی. اک منظر اولا افراد با انگیهزش 

کنند؛ یانی اگر منافف شصصی آنهان تهدیهد شهودا حفو منافف خود ناصادمانه عمل می

ههای  ههای نقخهها تاهاری کنند. در نگرز دوما وایهۀ بیشهتر درو  ناصادمانه عمل می

                  گیههرداکههه در وضههایت تاههاری مههرار مههی کمانیا آرمههانی و... اسههت. شصصههیسهها

احتمال بیشتری دارد که دچار ناراستی مولی و عملی شود. برای  اساسا نباید افهراد را 

               شههودا احتمههال ناراسههتی هههم  ههها کمتههر در حالههت تاههاری مههرار داد؛ هرچههه تااری

                 -گیههرد کههه کنههی در چههالخ تاههاری اصههول مههرار مههی مییابههد. هنگا کههاهخ می

احتمال سهرکدن رفتهار ناصهادمانه اک  -اصول شتلیا آرمانی یا اصول شصصی و فردی 

 شود.  او بیشتر می

ههای اخ مهی در حهوکش تبلیهد دینهیا اک ایه  دو  در ای  مقاله کوشخ شده چالخ

شناسهی شهود و  اصهول( بررسهی و گونهمنظر انگیزشی )یانی منافف شصصی و تااری 
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صدامتی را در امر تبلیهد دیه   هایی که احتمال دارد بنتر ناراستی و بی همچنی ا چالخ

 فراهم کنندا موشکافانه تحلیل شوند. 

 

 زدگی و صداقت در تبلیغ چالش منافع شخصی، عوام

بهه منهئله صهدامتی  ههای بیها دربهارش انگیهزه تری  تحلیل تری  و مدیمی یکی اک اصلی

شود. در حوکش تبلید دی ا ای  منهئله بها موضهوعی جهدی در منافف شصصی مربوط می

-عرصۀ امتصاد تبلید ویوند دارد. در امتصاد تبلید به چرخخ مالی تبلید دی  توجهه مهی

های گذشته مرسوم بهوده اسهت کهه باهد اک انجهام تبلیهدا مهردم بهه وهاس  شود. اک کمان

و بهرای اینکهه بصشهی اک مصهارج کنهدگی او را تهأمی  کحمات علمی و فرهنگی مبلهد 

اندوکی و ترویچ دیه  ادامهه دههد.  کنندا وجوهی به او بپرداکند تا او با سهولت به علم

دروامفا چرخۀ تبلید براساس ای  گردز مالی اسهتوار بهوده اسهت. اسهتاد م ههری در 

مهالی میهان ا بهرای ایه  نظهام منهتقیم «مشک ت اساسی در ساکمان روحانیهت»کتاِّ 

 ضاف و یک وجه موت برشمرده است.  مبلهتان و مردما یک نق ه

موت ای  نظام مالی در ای  است که اوالًا وشتوانۀ اصهلی آن اعتقهاد و ایمهان مهردم 

به روحانیت است و مانیهاًا در ایه  نظهاما اسهتق ل سیاسهی مبلهتهان دینهی کهامً  حفهو 

لتی نینتند. به اعتقاد ایشانا ای  نظهام مهالی های مالی دوها نیاکمند بودجه شود و آن می

تنن  است. اما ای  نظام  های روحانیت اهل برتری اساسی نظام روحانیت شیای بر نظام

اگهر »کدگی اسهت. اسهتاد ماتقهد اسهت  دچار یک آسیب جدی نیز هنت و آن عهوام

را اک آوردا امها حریهت  اتکاء روحانی ]اکنظر مالی[ به مردم باشدا مدرت به دست مهی

دههدا امها حهریتخ ها باشد مدرت را اک کهف مهی دهد و اگر متکی به دولت دست می

(. چالخ اساسی که استاد م هری برآن تأکیهد 183تا: ا )م هریا بی« محفو  است

 تهر نههادورکدا یکی اک منائل اصلی در امتصاد تبلید است. مبلههد یها بهه تابیهر دمیهقمی

از در گرو ونندها یا ناونهندهای عهوام اسهتا چهه  تبلیدا بدان دلیل که منافف شصصی
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کهه ویهام دیه  در  گونه که هنت منتقل کند؛ مصصوصاً کمانی بنا نتواند ویام دی  را آن

تااری با رویۀ کندگی روکمره مصاربان باشد و مبلهد ناگزیر بایهد بهه نقهد ایه  رویهه و 

صخ کیهادی اک آیهات یابیم که ب سبک کندگی بپرداکد. با مراجاه به مرآن کریم درمی

ها وآداِّ و رسوم غل  مردم کمانه اسهت؛ آداِّ و رسهوم بهارلی کهه  آن در نقد سنت

گاهی هیچ مبنا و ریشۀ دینی و عق نی ندارند. اگر بپذیریم انتقاد اک رسوم بارهل یکهی 

آید؛ چالشی اک اهداف مهم دی  استا احتماالً یک چالخ اساسی برای مبلد ودید می

گونه کهه اسهتاد  فف شصصی با اصل صدامت تبلیتی ریشه دارد. همانکه در تااری منا

رور منتقیم به مهردم باشهدا  م هری نیز اشاره کرده استا اگر اتکاء مالی مبلهد دینی به

های اجتمهاعی در کنهدگی مهردم  انجام منئولیت دینی صادمانۀ او که همانا نقد آسهیب

 رد. گیاستا در تااری جدی با منافف شصص وی مرار می

تهدریر بهه آفهت  در ای  حالتا اگر مبلهد نتواند اصل صهدامت را تهرجی  دههدا به

کدگی نهاد تبلید دیه ا آفتهی اسهت کهه  شود. عوام کدگی تبلیتی دچار می بزرگ عوام

نهوا  هها بکوشهدا بها مهردم هم درنتیجۀ آنا مبلههد در امهوری کهه بایهد بهرای اصه ح آن

برای ای  رفتارها و آداِّ نادرسهت اجتمهاعی  شود. بدتر اک آن ای  است که گاهی می

ههای  کدگی در امهر انگیزه کنند. البته ممک  اسهت آفهت عهوام توجیه دینی نیز ارائه می

شهودا انگیهزش حفهو منهافف  دیگری نیز ودید آیدا اما آنچهه در اینجها بهر آن تأکیهد می

نظام مهالی و توان اک منظری روشمند ای  چالخ را به شصصی است؛ به تابیر دیگرا می

شهود کهه بهرای رفهف ایه  تر مهی امتصادی تبلید مرتب  داننت. منئله هنگهامی ویچیهده

حهل  مشکلا نوعی امتصاد وابنته به دولت برای نهاد تبلید دینی ویشنهاد شهود. ایه  راه

اک »آسیب بدتری را متوجه نهاد تبلید دینی خواههد کهرد کهه بهه تابیهر اسهتاد م ههری 

ویژه مقهام ماظهم رهبهری  تبلد است. تأکید کعمای دیه  و بهه نهاد« دست رفت  حریت

ای م ههرح شههده اسههت( مبنههی بههر ویشههگیری اک رور ویههژه های اخیههر بههه )کههه در سههال

ای های علوم دینیا دروامف به همی  آسیب داللت دارد. خ ر عمهده شدن حوکه دولتی
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بلیهد دیه  اکنظهر شدن نهاد تبلید دی  در وی دارد ای  است کهه ومتهی نههاد ت که دولتی

رور ربیای اک ای  نهاد برای اسهتمرار مهدرت دولهت  شودا بهامتصادی به دولت وابنته 

برداری خواهد شد و نهاد تبلید موفف خواهد شد مانند ابزاری در خدمت حفهو  بهره

مدرت دولت منتقر باشد. در چنی  وضایتیا صهدامت نههاد تبلیهد آشهکارا بها چهالخ 

رسد یافت  الگویی مناسب بهرای امتصهاد اساسا به نظر می ی شود. برا جدی مواجه می

تبلید ضروری است؛ الگویی که در عهی  حفهو مزیهت حریهت و صهدامت تبلیتهی اک 

 نوایی مبلهتان با عوام نیز بدور باشد.  کدگی و هم عوام

 

 چالش مقتضای تبلیغ و صداقت دینی 

کهه گفتهه  بلید است. چنانچالخ جدی دیگر در عرصۀ تبلید دی ا مربوط به امتضای ت

شدا هدف اصلی در تبلید دی  رساندن محتوای دی  با انگیزش ایجهاد تتییهرات اساسهی 

در اندیشه و رفتار مصاربان است. بنابرای ا برای تبلید دینی با توجهه بهه سه   مارفتهی 

شناسی تبلیهد مهؤمر اسهتفاده شهود.  های مصتلف روانمصاربان حتماً الکم است اک شیوه

تحقق ای  مهما یک اصل کلهی وجهود دارد؛ در تبلیهد بها وجهود اصهرار جهدی  برای

ای در گونهه متدینان و دینداران بر بیان صادمانۀ محتهوای دینهی بهرای مصاربهان بایهد به

(. ایه  28: ا1386روز یا محتوای ارائه دی  دخل و تصرف کرد )واسای و دیانیا 

اساسا در اینجها یهک چهالخ اساسهی  نکته امتضای تبلید درست و من قی است. برای 

مقتضای تبلید کهه همهان اصهل تأمیرگهذاری  رد: یکیا اصلگی میان دو اصل شکل می

مبالتۀ محتوای دینی به مصاربهان. بهه  وامای و بی است و دیگریا اصل صدامت و ارائه

رسد اصل تأمیرگذاری بر مصارب اک دو جنبه با اصل صدامت در چهالخ مهرار نظر می

بهه ایه  مانهی کهه گهاهی مبلهد بهه امتضهای ماهیهت تبلیهد در محتهوای دیه  گیرد؛ می

صدامتی امباتی شده اسهت. گهاهی نیهز  کند که در ای  صورتا دچار بی دستکاری می

بهرای انتنهاِّ آن بهه دیه   کند که جذاِّ استا ولی او هیچ دلیلهیسصنی را بیان می
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صهدامتی  صهورت دچهار بیندارد یا مدرت امناع عق نی مصارب را ندارد که در ایه  

هها  امباتی شده است. ای  چالخ تباات گونهاگونی در وهی دارد کهه بهه شهماری اک آن

 شود. اشاره می

اسهت. تحریهف محتهوای دیه  اک « تحریهف دیه »اولی  ویامد مبالته در ارائه دیه  

ها و مشهک ت جوامهف دینهی  تری  آسهیب گیری ادیهان همهواره اک اصهلی ابتدای شکل

یافته و بها اغهرای و  حریف محتوای دی  گاهی کهامً  آگاهانهها سهاکمانبوده است. ت

منافف خاصی صورت گرفتهه اسهت؛ چنانچهه مهرآن کهریم دربهارش باضهی اک یهودیهان 

(. 46)ننهاء: « کردنهد ها ک م را اک موضهف و مانهای خهود منحهرف می آن»فرماید:  می

ت بهه دیه  و ویشهوایان گاهی نیز تحریف ناآگاهانه و غیرعمدی و اک سهر شهدت ارادا

دینی رخ داده است. آنچهه اینجها بیشهتر مهدنظر اسهتا شهکل غیرعمهدی و ناآگاهانهۀ 

دادن وفیفهۀ  تحریف است. براساس آنچهه گفتهه شهدا گهاهی یهک مبلهد بهرای انجهام

ساکی یا تأمیرگذاری استا ناخواسهته امهوری را کهه  تبلیتی و امتضای تبلید که جذاِّ

کنهد. در ادامهه شهماری اک اشهکال ایه  تحریهف را  می در دی  نینت به دیه  منتنهب

 کنیم.  بررسی می

آیهد. فضهای تبلیتهی گهاهی  ودید می« غلو»دومی  ویامد بزرگنمایی دینی در مالب 

شود کهه بیهان منهائل در آن  ای ترسیم میدلیل ارادت شدید به دی  و امامان به گونه به

اضی اک صفات ربوبی به ویشهوایان دادن ب آلود و ننبت غلوآمیز است. تابیرهای شر 

های غلو در تبلید دی  است. ای  در حالی است که روایات متاددی اک  دینی اک آسیب

انهد:  دربارش ورهیز اک غلو وجود دارد؛ مهثً  امیرمؤمنهان فرمودهو امامان ویامبر 

ا شههک و شههبهه» قا 1407)کلینههیا « کفههر بههر چهههار وایههه بنهها شههده اسههت: فنههقا غلههوه

 (.392:ا2ج

است. بهدعتا در لتهتا یانهی انق هاعا « بدعت»سومی  ویامد مبالته در تبلید دی ا 

( و در 54: ا2قا ج1410بریههدگی و ایجههاد چیههزی بههدون نمونههۀ ویشههی  )فراهیههدیا
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                     «افهههزودن بههه دیههه  یهها کاسهههت  اک آن بهها انتنهههاِّ آن بههه دیههه »اصهه  حا یانههی 

(. در سهورش حدیهد بهه مانهی لتهوی بهدعت 83: ا3قا ج1405)الشریف المرتضهیا 

 اشاره شده است: 

َعایَ   فََمها َرَعْوَهها َحهقَّ رل
ل ْضَوانل الهِ لتَاء رل ْم إلالَّ ابْت وَها َما کَتَبْنَاَها َعلَیْهل ًَّة ابْتََدع  لی لَهها ...َوَرْهبَان ت

ْم َأْجه یَ  آَمن وا ملنْه  َّذل هق ونَ فَآتَیْنَا ال ْم فَاسل هنْه  یهر  م 
ل ْم َوکَث ؛ و رهبهانیتی را ابهداع کهرده َره 

گرچه هدف ایشان جلب خشهنودی خهدا بهودا ا ما بر آنان مقرر نداشته بودیمابودند

 (. 27)حدید: « حق آن را رعایت نکردند

بندی  تنههن ( بهدعت را بههه دو گونهۀ ونههندیده و ناونهند دسههته ای )عمهدتاً اهل عهده
تهراوی  انفهرادی بندی اک گفتار خلیفۀ دوم گرفته شده اسهت؛ نمهاک  اند. ای  دسته کرده
شدا اما به ویشنهاد او به جماعت برگزار شد. ومتهی او دیهد همهه وشهت سهر  می خوانده
ه؛ ایه  بهدعت »نهدا چنهی  گفهت: خوان امام نماک تهراوی  را می  یک  نلاهَم البلدَعهة  َههذل

 (.278: ا1386)سبحانیا « نیکویی است

در جذِّ مصاربهان « تأکید بر خواِّ و خرافه»چهارمی  ویامد اغراق در تبلید دینی 

های خاصهی  هها و خرافهاتا جهذابیت های راکآلهودگی و مهاورایی خواِّ است. جنبه

ا گاهی مبلهد اک سر ارادت به دی  و برای جهذِّ رو برای مصاربان امروکی دارد؛ اکای 

 شود. ها و خرافات متوسل می ای اک ای  خواِّ هرچه بیشتر مردما به واره

کنهد آنچه موارد یادشده را به مشک ت جدی اخ می در عرصۀ تبلیهد تبهدیل مهی
مثابۀ ابزاری در اختیهار تهرویر دیه  و مصهال  دینهی  صدامتی به ای  است که گاهی بی

توان با اغهرای دینهی آید: آیا میگیرد. در اینجا یک ورسخ اساسی ویخ میر میمرا
انهد کهه دیه  را  صهدامتی اسهتفاده کهرد؟ باضهی مدعی و برای جذِّ حداکثری اک بی

ها ای  باشد کهه شهریات  صدامتی هم ترویر کرد و شاید فری اصلی آن توان با بی می
ح مردم است. چه بنها ررفهداران ایه  نیاکمند تقویت و حمایت است و ای  امر به ص 

دیدگاها مدعای خود را چنی  منتدل کنند که شریات با ررح  ماعدش تنهام  در ادلهه 
م ای باضی اک امور منتحبی را به دیه  صهادر  سن ا دروامفا جواک تنام  در انتناِّ
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ای اک تصههور را فههراهم کههرده کههه وههاره کههرده اسههت و شههاید همههی  امههرا کمینههۀ ایهه 
 (.351: ا1385)اس میا  برای مصال  دینی وذیرفتنی است ها تیناصدام
 

 نگری دینی و صداقت در تبلیغ   چالش جزئی

                نگهری دربهارش دیه  اسهت. یکهی اک  چالخ جدی دیگهر در عرصهۀ تبلیهد دیه ا جزئی
                 منلمات دینی ما ای  است که دی  اسه م مجموعهۀ کهاملی اک اعتقهاداتا احناسهات 

مانای التزام به مجموعهۀ  دینی و مناسک عملی است. براساس ای  تاریفا دینداری به
هاست و محهدودکردن دیه  بهه هریهک اک ایه   مننجم و هماهنگی اک همۀ ای  آموکه

اسهاسا مبلههد دینهی  ای غیرواماهی و ناصهادمانه اک دیه  اسهت. برای  اباادا ترسیم وجهه
سهاکدا  کند که تصویری که اک دی  در ذه  مصاربان خود می میصادمانه عمل  کمانی

متواکن و متاادل باشد. توجه به دو نکته در اینجا ضهرورت دارد: اول آنکهه در فراینهد 
 شکل مؤمرا افراد به دی  گرایخ یابنهد؛ دوم آنکهه تبلید دینی باید در کمان کوتاهیا به

  مارفتههیا انگیزشههی و ارادی مصاربهان دیهه  کهه اهههداف تبلیتهی هنههتندا اک نظرسه 
 متفاوت و گوناگون هنتند. 

گاهی مبلد برای رعایت اصل تأمیرگذاری و جهذِّ حهداکثریا باهدی اک دیه  را 
کنهد و در امهر رور برجنته ترویر می نظرز جذابیت بیشتری برای مصاربان داردا بهکه به 
های اخیهرا فضهای  سهالکاههد؛ بهرای مثهالا در  گونه تبلیدا دی  را بهه آن جهزء فرومی ای 

تبلیتی دی  به دالیل گوناگون )که به شکل جدی نیاکمند تحقیهق میهدانی و نظهری اسهت( 
به سوی احناسی و عارفی کردن دیه  رفتهه و ترسهیم مبلتهان امهروکی اک دیه ا ترسهیمی 

ههای روایهی مها دارد؛ مهث ً در  احناسی و عارفی است. البته ای  نگاه مؤیهدهایی در آموکه
 1«آیا مگر ایمان چیزی جز حهب و بتهض اسهت؟»اک امام صادق آمده که فرمودند: روایتی 
   (.125: ا2قا ج1407)کلینیا 

                                                
ل . »1 بُّ َو الْب تْض  م مَّ تَهَ  َههذل َسأَلْت  َأبَا َعبْدل الهِ َو فَقَاَل َو َهلل اْْللیَمان  إلالَّ الْح  ب  َو الْب تْضل َأ ملَ  اْْللیَمانل ه  اْْلیَهَة هل َع ل الْح 

ل  وَق َو الْالْصیاَن أ ولئ لَیْک م  الْک فَْر َو الْف ن  َه إل لک ْم َو کَرَّ ی م ل وب
َّنَه  فل لَیْک م  اْْللیماَن َو َکی وَن؛ فضهیل به  ینهار َحبََّب إل هد  اشل َك ه م  الرَّ

؟ فرمهود: مگهر های[ ایمهان اسهت اک حب و بتض )محبت و دشمنی( ورسیدم که آیا اک ]نشانه گوید: اک امام صادق
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رور  ای  روایت بدان دلیل کهه اره ق داردا جنبهۀ احناسهی و عهارفی دیه  را بهه
کند. هرچند خهود روایهت نهافر بهه حهب و بتهض من قهی و ماقهول  م لق برجنته می

دیه ا یانهی انحصهار امهور دینهی در حهب و بتهضا نهوعی  استا اما ای  نوع نگاه بهه
   1کند.دینداری احناسی و سوگوارانه را در میان مردم ترویر می

روش  است که دی  جز ابااد عارفی و احناسی و تولی و تبریا اباهاد شهناختی و 

                مارفتههی نیههز دارد. همچنههی ا توجههه بههه باههد مناسههک دیهه  ضههروری اسههت. ممکهه 

گرایانه و مناسکی دیه  را برجنهته کننهد یها  مبلتان به دالیل گوناگونا باد عمل است

باضی ماتقد باشند هدف تبلید دی  چیزی جز ورورز عق نیت نینهت. براسهاس ایه  

               اخ مهی در جاماهه جههل اسهتا وفیفهۀ تهری  عامهل بی دیدگاها بهدان دلیهل کهه مهم

دایت بشههر بههه سههوی عق نیههت اسههت )دهقههان بصشههی و ههه عمههده مبلههد دینههیا مارفت

                   دهههد تأکیههد افرارههی بههر (. بررسههی تههاری  دینههداری نشههان مههی1391سههیمکانیا 

هریک اک ای  ابااد و غفلت اک ابااد دیگرا ضررهای فراوانی را به جاماهۀ دینهدار وارد 

                  ینههی گرایی افرارههی د گریا روشههنفکرنمایی دینههی و عمههل کههرده اسههت. ابههاحی

کهه سهیرش تبلیتهی مبلتهان  اک آفاتی است که نگاه جزئی بهه دیه  در وهی دارد. هنگامی

کنهیما تاهادلا تهواکن و رراک اولا مانند استاد م هری و مرحوم فلنفی را بررسهی مهی

                کنهیم. سهبک تبلیتهی ایه نگاه جهامف بهه دیه  را در شهیوش تبلیتهی آنهان مشهاهده مهی

                بزرگههان چنههان هنرمندانههه و اسههتادانه بههود کههه تههواکن و جامایههت را در مصاربههان

                     دمیههد. شهههید م هههری مارفههتا عمههل و احنههاس را چنههان در ترسههیم دیهه  مههی

             کههرد دیه  بهه احنههاس  آمیصهت کههه مصارهب بهه هههیچ وجهه احنهاس نمیدرههم مهی

 شده است. یا عمل فروکاسته 
                                                                                                              

خدا ایمان را محبوِّ شما کرد و آن را در دل »ایمان چیزى غیر اک حب و بتض است؟ سپس ای  آیه را ت وت فرمود: 

 «.اند یافتگان شما بیاراست و کفر و نافرمانی و عصیان را ناونند شما کرد که آنان هدایت

در ذه  دینداران مها غمگینهی و حهزن دینهی بهر رسد  چه احناس اعم اک خوشحالی و غمگینی استا به نظر میاگر. 1

 شادی غلبه دارد.
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 گرایی و تبلیغ دینی چالش تخصص

کنههدا چههالخ ورود  چههالخ مهههم دیگههری کههه امههروکه فضههای تبلیتههی را تهدیههد می

های کامً  تصصصی است. روش  اسهت کهه ورود بهه  غیرمتصصصانۀ مبلهتان در عرصه

ای نیاکمنههد تصصههص در آن حی ههه اسههت. هرگونههه ورود غیرتصصصههی را  هههر حی ههه

ناصادمانه تلقی کرد. اما ریشۀ اصهلی ایه  چهالخ کجاسهت؟ دیه  توان یک رفتار  می

ای جامف برای همهۀ اباهاد و مراحهل کنهدگی بشهر  مبی  اس م دینی جامف است و برنامه

گرایی دینهی در ذهه  مبلههد ایه  تصهور را ودیهد  مارفی کرده است. شاید ای  شهمول

شهودا منهئولیت  اد میآورده که او در مبال هرگونه سؤال دینی که برای مصاربان ایجه

آید که هر سؤالی را که مربهوط دارد. درمقابلا برای مصاربان نیز ای  ذهنیت ودید می

تهوان اک مبلههد شهناختی کنهدگی باشهد مهی به ابااد فردیا اجتماعیا خانوادگی یا روان

دینی ورسید. گواه ای  مدعا نیز منائل گونهاگونی اسهت کهه اک مبلهتهان دینهی ورسهیده 

اک سوی دیگرا شاید شماری اک متدینان و مبلهتان ای  ذهنیهت را داشهته باشهند شود.  می

شناختی و فرهنگی به ارائه خهدمات  که متصصصانی که امروک در امور اجتماعیا روان

ها در دنیای غهرِّ  هایی که منشأ آن ورداکندا عمدتاً اک دانخای و اجتماعی میمشاوره

اعتمههادی مبلهتههان و جاماههۀ دینههی بههه  جههب بیانههد. ایهه  تصههورا مو اسههتا بهههره گرفته

های  شود و بر احناس منئولیت مبلهد در واسهصگویی بهه انهواع ورسهخ متصصصان می

ههایی  شود مبلتهان بهه حوکه افزاید. مجموعۀ ای  عوامل باعث می فردی و اجتماعی می

 ای کهه امهروکه بها آنوارد شوند که در حی ۀ تصصص آنان نینت؛ برای نمونها ودیده

مواجه هنتیما ادعای وجود رب اسه می اسهت کهه بهر ورود رجهال دیه  در عرصهۀ 

تأمهل  بهداشتا س مت و درمان نیز اصرار دارد. وشتوانۀ ای  ادعهاا ایه  اسهتدالل مابل

اسهاسا شهماری اک  است که دی  برای سه مت و درمهان افهراد نیهز برنامهه دارد. برای 

شوند و به مصاربان خود مشهاوره  های درمان میمبلهتان در کنار تبلید دینی وارد عرصه

کنهد کهه  کنند. اصل صهدامت در ایه  مهوارد امتضها می های وزشکی ارائه میو توصیه
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ای  ها و منائل تصصصی کهه در حی هۀ حرفهه دادن به ورسخ بپذیریم مبلد باید اک واس 

(. مبلهد در ایه  73: ا1381و دانخ تصصصهی وی نینهتا اجتنهاِّ کنهد )کریمهیا 

گرایی  شهود؛ یکهیا اصهل شهمول ارد با چالشی جدی در میهان دو اصهل مواجهه میمو

های کندگی )حتی درمهان و ای جامف برای همۀ عرصهدینی که ماتقد است دی  برنامه

سه مت( اسهت و دیگههریا اصهل صهدامت کههه براسهاس آن ههرکس بایههد بهر حههوکش 

 تصصصی خویخ متمرکز شود. 
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 گیری نتیجه

د به عرصۀ تبلید دینی و بررسهی مشهک ت آن بنهیار دشهوار اسهت. رهی تهاری ا ورو

انهد و بایهد  داشتی به تهرویر دیه  در میهان مهردم ورداخته مبلهتان دینی بدون هیچ چشم

ههای دنیهایی و با وجود فریبندگی -امرار کرد که ای  س   اک دینداری در میان مردم 

ی است. با ای  حال تبلید دیه  کهه امهروکه درید مبلتان دین مرهون کوشخ بی -مادی 

اختصهار  به یک نهاد مهم تبدیل شدها اک گزند آفات بدور نینت. آنچه در ای  مقاله به

نمایی بهود. در  شناسی تبلید دی  در باد صدامت و راستی دربارش آن کاوز شدا آسیب

ید دیه  بها ای که مبلهتان در رعایت اصل صدامت در تبلهای اخ می ای  تحقیق چالخ

گیری  که مبلد بر سهر دو یها چنهد راههی تصهمیم آن مواجه هنتند بررسی شد. هنگامی

یابد هر راهی توجیهات اخ می خاصهی داردا اصه  حاً  گیرد و درمی تبلیتی مرار می

خیزی مهرار گرفتهه اسهت. شهاید بتهوان گفهت  شود مبلهد در مومایهت چهالخ گفته می

بردیا شناسههایی و تحلیهل و حههل ایهه  دسههت تری  کههار در حههوکش اخه ق کههار عمهده

ای اک  های اخ می است. در ای  تحقیق چهار چالخ اساسهی تحلیهل شهد. وهاره چالخ

ها برخاسهته اک تاارضهات منهافف شصصهی بها صهدامت اسهت؛ گهاهی منهافف  ای  چالخ

کند که خ ف صدامت در تبلید دیه  اسهت. فقهدان یهک  شصصی چیزی را امتضا می

ی امتصاد تبلید ممک  است نهاد تبلیهد را دچهار ایه  چهالخ جهدی الگوی اخ می برا

کنههد. چههالخ دوم بههه سرشههت تبلیههد مربههوط اسههت؛ آیهها بزرگنمههایی و دسههتکاری در 

محتوای تبلید که الکمۀ تبلیهد مهؤمر اسهتا جهایز اسهت و منافهاتی بها صهدامت تبلیتهی 

اباهادز  نگهری در دیه  و فروکاسهت  دیه  بهه باضهی اک ندارد؟ چالخ سوم به جزئی

دیگرا یکی اک  عبارت گرایی است؛ به مربوط است و درنهایتا چالخ چهارم تصصص

های خههاا  صههدامتی در تبلیههدا ورود غیرمتصصصههانۀ مبلتههان در حی ههه مصههادیق بی

 کندگی مردم است. 
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 نامه کتاب

 درو  مصلحت آمیز؛ بحثی در مفههوم و گنهتره آنا(ا 1385اس میا سید حن  ) .1

 مم: بوستان کتاِّ و حوکه و دانشگاه.

ا الصهحاح تههاج اللتهة و صههحاح الاربیههةق(ا 1٤٠٧جهوهرىا اسههماعیل به  حمههاد ) .2

 ا بیروت: دارالالم للم یی .4تحقیق احمد ب  عبدالتفورا چ 

ا «تربیت عق نیا محور اساسهی در تبلیهد دینهی»(ا 1391دهقان سیمکانیا رحیم ) .3

 .66-45شماره اولا ا اولا ویخا سال وژوهشنامه تربیت تبلیتی

 ا تهران: ساکمان تبلیتات اس می.وژوهشی در تبلید(ا 1371رهبرا محمدتقی ) .4

 ا تهران: سروز.مبانی تبلید(ا 1369کورقا محمدحن  ) .5

                      ا تههههران: مشهههار علهههوم و سهههیمای عقایهههد شهههیاه(ا 1386سهههبحانیا جافهههر )  .6

 فرهن  اس می. 

ههای  تحلیل مفهوم دعهوت مهأذون در تبلیهد آموکه»(ا 1397حمد )رنانیا م سل انی .7

 .140-121ا ا51ا زاخ قا «دینیا براساس دو ویژگی حق و صدق

 ا مم: دارالقرآن.الرسائلق(ا 1405الشریف المرتضیا علی ب  الحنی  ) .8

 ا مم: هجرت.الای ق(ا 1410فراهیدیا خلیل ب  احمد ) .9

ا سی و تبلیتات با تهأ کیهد بهر تبلیهد دینهیروانشنا(ا 1392آرانیا محمد ) کاویانی .10

 مم: وژوهشگاه حوکه و دانشگاه.

 ا تهران: دارالکتب االس میه.اصول کافیق(ا 1407کلینیا محمد ب  یاقوِّ)  .11

ا راهبردهای روانشهناختی تبلیهد بها مصاربهان جهوان(ا 1381کریمیا عبدالاظیم ) .12

 تهران: ستاد امامه نماک.

 ا تهران: دارالکتب االس میه.2ا جالکافیا ق(1407کلینیا محمد ب  یاقوِّ ) .13

بحثهی دربهاره تا(ا مشک ت اساسی در سهاکمان روحانیهت؛  م هریا مرتضی )بی .14

 جا: شرکت سهامی انتشار. ا بیمرجایت و روحانیت
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 ا تهران: امیرکبیر.فرهن  فارسی(ا 1364مای ا محمد ) .15

مقهاالت راه و رسهم مجموعهه ا «دو شرط اهل منبر»(ا 1378نوریا میرکا حنی  ) .16

 ا مم: دفتر نشر برگزیده.تبلید

درآمههدی بههر (ا 1386الدی  دیههانی ) واسههایا سههید علیرضهها و محمههد شههمس .17

 ا مم: وژوهشگاه علوم و فرهن  اس می.های تبلیتی ائمه روز

ا ترجمهه «تبلیتات و نقهخ آن در سیاسهت خهارجی»(ا 1372هالنتیا کی. جی ) .18

ا تههران: وژوهشهکده علهوم ت و جنه  روانهیمجموعه مقاالت تبلیتاحنی  حنینیا 

 .دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حنی  

19. Boss, J.A. (1998), Ethics for Life: An Interdisciplinary and 

Multicultural Introduction. Mountain View, CA: Mayfield. 

20. Cialdini, R. B., Petrova, P. K., & Goldstein, N. J. (2004), “The 

hidden costs of organizational dishonesty”. MIT Sloan Management 

Review, 45(3), 67. 

21. Nash, R.J. (1996), ‘Real World’ Ethics: Frameworks for 

Educators and Human Service Professionals. New York: Teachers 

College Press. 

22. Oxford Advanced Learner's; (2000), Dictionary, New York: 

Oxford University Press. 

23. Young, D. (1995), “Understanding ethical dilemmas in 

education”, educational HORIZONS, 74(1): 37–42. 

 



Bibliography 

1- Islami, Seyyed Hassan (6002), White Lie; A Discussion on its Concept and 

Scope, Qom: Bustan Kitab 

2- Juhari, Ismail ibn Hamad (AH), al-Sahih Taj al-Lugha and Sihah al-Arabi, 

Inquiry by Ahmad ibn Abd al-Ghafour, Ch 4, Beirut: Dar al-'Ilm  

3- Dehghan Simkani, Rahim (6006), "Intellectual Education, the Essential Axis 

of Religious Propaganda", Journal of Prophetic Education, First Year, First 

Issue, pp. 44-22.  

4- Rahbar, Mohammad Taqi (0996), Research in Advertising, Tehran: Islamic 

Advertising Organization. 

5- Zouragh, Mohammad Hassan (0629), The Basics of Preaching, Tehran: 

Soroush. 

6- Sobhani, Ja'far (6002), The Shiites' Perspective of Beliefs, Tehran: Mashar 

of Islamic Science and Culture. 

7- Soltani Rnani, Mohammad (0922), "An Analysis of the Concept of Invited 

Thought in the Promotion of Religious Teachings, Based on Two Properties 

of Right and Truth", Ethics, vol 40, pp. 060-040.  

8- Al-Sharif al-Mortazee, Ali bin al-Hussein (1405 AH), al-Raysail, Qom: Dar 

al-Qur'an. 

9- Farahidi, Khalil ibn Ahmad ( 0400 AH), Al Eyn, Qom: Hijra. 

10-  Kaviyani Arani, Mohammad (6006), Psychology and Preaching with 

Emphasis on Religious Propagation, Qom: Domain and University 

Research. 

11-  Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub ( 0402 AH), al-Kafi, Tehran: Dar al-Kutb 

al-Islamiyah. 

12-  Karimi, Abdol Azim (6006), Psychological Strategies of Preaching with 

Young Audiences, Tehran: Prayer Staff. 

13-  Motahari, Morteza (Beta), Fundamental Problems in Clergy; A Discussion 

on Authority and Clergy, : Publishing Corporation. 

14- Moein, Mohammad (0994), Persian Dictionary, Tehran: Amir Kabir. 

15-  Nouri, Mirza Hossein (0999), "Two Requirements of the Religious 

Speeches",  Qom: Selected Publication Office. 



16- Vasii, Sayed Alireza and Mohammad Shamsuddin Diani (6002), An 

Introduction to Imam Preaching Methods, Qom: Institute for Islamic 

Science and Culture. 

17-  Halsti, K. J. (0996), "Advertising and its Role in Foreign Policy", translated 

by Hossein Hosseini,  Tehran: Strategic Defense Research Institute of Imam 

Hussein University. 

18- Boss, J.A. (1998), Ethics for Life: An Interdisciplinary and Multicultural 

Introduction. Mountain View, CA: Mayfield. 

19- Cialdini, R. B., Petrova, P. K., & Goldstein, N. J. (2004), “The hidden costs 

of organizational dishonesty”. MIT Sloan Management Review, 45(3), 67. 

20- Nash, R.J. (1996), ‘Real World’ Ethics: Frameworks for Educators and 

Human Service Professionals. New York: Teachers College Press. 

21- Oxford Advanced Learner's; (2000), Dictionary, New York: Oxford 

University Press. 

22- Young, D. (1995), “Understanding ethical dilemmas in education”, 

educational HORIZONS, 74(1): 37–42. 

 

 




