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بایستههای تبلیغ و مبلّغ
با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
نفیسه قنبری*

چکیده
جاودانگی و جهانشمولی دین مبین اسالم ،بیانگر همگانیبودن دعوت انسانهاسـت کـه ایـن
مهم ،ضرورت تبلیغ دین اسالم را ایجاب میکند .تبلیغ دین ،از اساسـیتـرین وظـایف انبیـای
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ساالت الل ِه و يخشوَه و ال يخشون أحودا ِإال
ون ِر
الهی است که در آیـه «ال ِذ
ِ
َّ
َكفى ِبالل ِه َح ِسيبا» (احزاب ،آیه ،)33به اهمیت این امر خطیر تصریح شده است .بـر عالمـان

دینی ،ضروری است جهت حفظ و احیای ارزشهای اسالمی ،امـر تبلیـغ را سـرلوحه وظیفـه
ّ
خویش قرار دهند .ازاینرو ،شناخت بایستههای تبلیـغ ،بـر هـر مبلغـی ضـروری اسـت .ایـن
پژوهش ،درصدد بیان بایستههای تبلیغ از منظر رهبر معظم انقالب است؛ تا بتوان گـام مـؤثری
در ارتقای کیفیت تبلیغ ارائه نمود .الزمه تبلیغ دین ،طبق بیانات مقام معظم رهبری ،خودسازی
ّ
ّ
و اخالص مبلغ است؛ به نحوی که عمل مبلغ ،منطبق با گفتـار وی باشـد تـا موجـب افـزایش
بازدهی و تأثیرگذاری شـود .بیـنش ،بصـیرت و بهرهگیـری از فنـون و ابـزار تبلیـغ نیـز از دیگـر
بایستههای تبلیغ است که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف دین خواهد داشت.

کلیدواژهگان
آیتالله خامنهای ،تبلیغ ،خودسازی ،ارکان تبلیغ ،ابزار و فنون تبلیغ.

* دانشآموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کالم،

مقدمه

تبلیغ ،یکی از اصلیترین و مهمترین ابزارهای دین مبین اسالم است که از دیربـاز در پیش ُبـرد و

نشر معارف اسالمی مورد توجه بوده اسـت .ایـن امـر خطیـر ،از رسـالتهـای اساسـی پیـامبر
 41اکرم و ائمه معصومین به شمار میرود که تـا عصـر حاضـر نیـز جریـان داشـته اسـت.
ّ
ُ
ازاینرو ،آشنایی مبلغان دین با بایستههای تبلیغ ،امری ضـروری مینمایـد .آگـاهی از ابزارهـای
ّ
تبلیغ و جدیدترین شیوهها ،به مبلغان این امکان را خواهد داد که افزون بر هدایت جامعه اسالمی
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

به سوی سعادت دینی ،از ورود اندیشههای دینگریزانه و یا دینسـتیزانه جلـوگیری نماینـد .مقـام
معظم رهبری در دیدار با روحانیون ،یکی از اصلیترین وظایف آنان را تبلیغ دین اسالم دانستهاند
و همواره برآن تأکید نمودهاند .از نظر ایشان تبلیغ ،از مسائل اساسی در حیات اجتماعی است که
مخصوص یا دوره نیست (پایگاه اطال رسانی دفتر حفـظ و نشـر آثـار رهبـری .)1177/1/1 ،پـژوهش
حاضر ،در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان در امر تبلیغ موفق بـود؟ و نکـات
توجه موفقیت روزافزون در امر تبلیغ و هدایت انسانها طبق بیانـات رهبـر معظـم انقـالب
قابل ِ
اسالمی چیست؟ این پژوهش ،به روش توصیفی ـ تحلیلی با گردآوری اطالعات از طریق منابع

کتابخانهای تدوین شده است .از آنجاییکه تبلیغ ،عامل اساسی در شناخت انسانها به حقیقـت
دین مبین اسالم و عامل سعادت و هدایت افراد است ،باید اذعان داشت که توجه به بایسـتههای
تبلیغ ،از روشهای کارآمد در نهادینهسازی دین اسالم به شمار میآید.
مفهوم تبلیغ
تبلیغ ،از ریشه «بلغ» به معنای رساندن پیام از طریق نوشتن و امثال آن اسـت (فراهیـدی1043 ،ق،

ج ،0ص021؛ جوهری1370 ،ق ،ج ،0ص )1310و نیز به معنای رسیدن به انتهای هدف و مقصد و یا
انجام دادن کاری در زمان و مکانی ّ
معین است که در این معنا ،با کلمه « َبالغ» بـه کـار مـیرود
(راغب اصفهانی1012 ،ق ،ص100؛ ابن اثیر1307 ،ش ،ج ،1ص .)153تبلیغ ،در آیات قـرآن ،گـاهی در
َ َّ
معنای بالغ به کار رفته استَ « :و ِإ ْن َت َو َّل ْوا ِإَما َع َل ْي َوك ْال َوبالغ»(آلعمـران ،آیـه .)24رهبـر معظـم

انقالب ،در بیان معنای تبلیغ میفرماید« :تبلیغ را که از آن در قرآن به «بالغ»« ،بیان» و «تبیـین»
تعبیر شده ،از وظایف مقد انبیا ،علما ،متفکران ،دانایان و مصلحان دانسته شده و تبلیغ ،یعنی

رساندن آن حقایق ،به اذهان و دلهای مخاطبان که بدون آن ،دچار خسارت خواهنـد شـد .ایـن
ِ

است که ارزش تبلیغ را باال میبرد» (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.)1177/1/1 ،
اهمیت و جایگاه تبلیغ

ّ
در آموزههای دینی ،تبلیغ دین ،به عنوان یا امر ضروری یاد شده و مراد از «تفقه» در آیـه « َو موا
ْ
ون ل َي ْنف ُروا َكا َّ ً َ َل ْو ال ََ َف َر م ْن ُك ِّ ْر َق م ْن ُه ْم طاٌ َف ل َي َت َف َّق ُ
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ِ
َق ْو َم ُه ْم إذا َر َج ُعوا إ َل ْيه ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
ون»(توبه ،آیه ،)122فراگیری همه معارف و احکام اسالم ،اعم
ِ ِ
ِ
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ّ
از اصول و فرو است؛ زیرا در مفهوم تفقه ،همه این امور جمع است .بنابراین ،آیـه فـوق ،دلیـل

در زمینه تمام مسائل اسالمی بپردازند و پس از فراغت از تحصیل ،برای تبلیغ احکـام اسـالم بـه
نقاط مختلف ،بهخصوص به سوی قوم و جمعیت خود باز گردند و آنها را به مسائل اسالمی آشنا
سازند (مکارم شیرازی1370 ،ش ،ج ،1ص .)133مقام معظم رهبری ،تبلیغ را دارای نقش عظیم برای
حفظ اسالم دانستهاند و فرمودهاند:
مبادا کسی این طور تصور کند که با بودن رادیو و تلویزیون و ویدئو و این وسایل امـروزی،
دیگر منبر چه نقشی دارد؟ تبلیغ دین چه نقشی دارد؟ نه؛ آن تأثیری که گفتار یا انسـان در
یا مجلس ،در ذهن مخاطبین میگذارد ،بهکلی با هر نو تبلیغ دیگر ،متفاوت است .این
نو تبلیغ است که برکات الهی با آن هست؛ آثار مواجهه انسانی در آن هست؛ بسـیار مهـم
ِ
است (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.)1377/2/2 ،

ّ
ایشان تبلیغ دین را جزء وظایف علمای دین دانستهاند کـه مبلـغ دیـن بایـد در هـر سـطحی کـه
ِ
مخاطبان خود را مشاهده میکند ،برای باال بردن آنها از آن سطح ،همت بگمـارد و بـاقی مانـدن
بـردن
مخاطبان خود را در یا نقطه ،تحمل نکند .اسـا کـار تبلیـغ از نظـر ایشـان ،بـر پـیش ِ
مخاطب و آگاه نمودن او در جهت ترقی و رشد فکری اوست تا به تقـرب پروردگـار و کمـاالت
نفسانی پیش رود (همان.)1171/13/17 ،

خداوند متعال در آیه « ُا ْد ُع ِإلى َس ِبي ِ َر ِّب َك ِب ْال ِح ْک َم » (نحل ،آیه ،)112خطاب بـه رسـول اکـرم
برای ارشاد و هدایت جامعه بشر به سوی دین اسالم و دعوت به اصل توحید توصیه نموده اسـت
تا برنامه مکتب عالی قرآن را به مردم بیاموزد (حسـینی همـدانی1131 ،ق ،ج ،1ص )271و طبـق آیـه
َّ

َ َ
راط ُم ْس َت ِق ٍيم» (زخرف ،آیه ،)11کسی که در صـراط مسـتقیم سـیر کنـد ،زودتـر بـه
ص ٍ
« ِإَك على ِ

مقصد میرسد (طیب1178 ،ش ،ج ،11ص .)11بنابراین ،هدف باید «صراط مستقیم» باشد .مقـام

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

روشنی است بر اینکه همواره گروهی از مسلمانان باید (واجب کفایی) به تحصیل علم و دانـش

معظم رهبری هدف تمام پیامبران را هدایت مردم به صراط مستقیم دانستهاند و آن را بـه عبودیـت

َ َ ُْ ُ
وَ هوذا
معنا نمودهاند (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری .)1173/13/1 ،آیه «و أ ِن اعبود ِ
ِصراط ُم ْس َت ِقيم» (یس ،آیه ،)31پرستش آفریدگار یگانه را طریقه مستقیم دانسته و توصـیف ذاتـی

عبودیـت
 44صراط به استقامت ،از آن جهت است که طریقه پرستش ،بـر وفـق فطـرت و بـر طبـق
ِ
تکوینی است (داورپناه1172 ،ش ،ج ،1ص .)81رهبر معظم انقالب ،ضمن توصـیه بـه حرکـت در
صراط مستقیم جهت هدایت انسان ،چنین فرمودند« :باید مردم را به عبودیـت الهـی کـه همـان
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

صراط مستقیم است ،سوق دهید؛ البته این عبودیت ،در زمینه اخالق ،در زمینه عمل فردی و در
زمینه عمل اجتماعی کاربرد دارد» (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.)1173/13/1 ،
این مهم ،طبق بیانات ایشانّ ،اولین وظیفه عالم دینی است:
«امروز علمایی که مشغول تحصیل علم دین و حقـایق دینـی هسـتند و نیـز فضـالی حوزههـا و
علمای شهرستانها ،توجه کنند که ّاولین وظیفه عالم دینی ،تبلیغ است و علم دیـن ،بـرای تبلیـغ
است» (همان.)1171/13/17 ،
ّ
شرایط مبلغ دین

 .4همراهی ایمان و عمل

«ایمان» در قرآن ،به معنای تصدیق به یگانگی خدا و رسالت پیامبران و نیز تصدیق روز جزاست
که با پیروی عملی همراه است .به همین جهت ،در قرآن هرجایی که از صفات نیـ مؤمنـان یـا
پاداش جمیل آنان یاد شده ،کنار آن ،به عمل صالح نیز تصریح گردیـده اسـت (رعـد ،آیـه)23؛ از

ً
َ َ َ ُْ
َ َ ُ َّ
ْ
ً
َ ْ َ َ
ً َ
ُ
صالحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أَثى َو ه َو ُمؤ ِمن لن ْح ِي َين ُه َحياٌ ط ِّي َبو » (نحـل،
جمله میفرماید« :من ع ِم
ِ

آیه .)37گفتنی است که ایمان ،کامل نیست؛ مگر آنکه به لوازم آن چیزی که بدان معتقد شدهایـم

نیز پایبند باشیم؛ زیرا ایمان ،علم توأم با سکون و اطمینان بـه آن اسـت (طباطبـایی1017 ،ق ،ج،15

ص .)0از دیدگاه مقام معظم رهبری ،ایمان بر دو گونه است :ایمان ثابت و ایمان عاریهای .ایمـان
قلبی متکی به استدالل و بینش عمیق است که با عمل صالح پشتیبانی میشود؛ امـا
ثابت ،ایمان ِ

ایمان عاریهای ،بر پایه احساسات و بدون منطق و علم است (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار

ّ
رهبـری .)1313/1/24 ،از نظر ایشان ،اگر مبلغ بخواهد مردم را موعظه نمایـد ،الزمـه آن در درجـه
خود اوست .برای کسی که قصد بیـانگر ِی احکـام و معـارف دیـن اسـت،
نخست ،تأثیرپذیری ِ

تهذیب نفس ،یا امر الزامی است؛ به بیان دیگر ،کردار او باید شاهدی بر صدق گفتارش باشـد
و آن را تقویت کند (پایگاه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا).)1374/0/24 ،
َ َّ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ
صالحا َو قال ِإَ ِنو ِمون ال ُم ْس ِول ِمين» (فصـلت،
آیه «و من أحسن قوال ِممن دعا ِإلى الل ِه و ع ِم
ِ
آیه ،)33در مقام تعریف و ستایش اشخاصی است که دارای سه عمل باشندّ :اول ،مردم را به سوی
خدا دعوت و ارشاد نمایند و طریق سعادت و هدایت را به آنان بیاموزند و ایشان را از کجروی ،به
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طریق مستقیم شریعت رهبری کنند .چنین کسی ،از «داعیان للی الله» به شمار مـيرود و کـالم
ص .)332-331شایان ذکر است که لفظ آیه ،عمومیت دارد و شامل همه کسانی میشـود کـه بـه
سوی خدا دعوت میکنند؛ اما باید توجه داشت در بین این داعیان به سوی خـدا ،ممکـن اسـت
کسی یافت شود که نیتی فاسد داشته باشد .معلوم است که چنین دعوتی« ،احسن القول» نیست.
ً
َ َ َ
صالحا»؛ یعنی به شرطی که خودش هـم
به همین جهت ،دنبال جمله نامبرده ،فرموده« :و ع ِم
ِ

عمل صالح داشته باشد .اساسا عمل صالح ،بیانگر این اسـت کـه صـاحبش ،نیتـی صـالح دارد
(طباطبایی1017 ،ق ،ج ،17ص.)331

ٍ
ٍ
ان
اّلل َع َم اال ِإ ََّل ِب َم ْع ِر َفة َا ََل َم ْع ِر َف َة ِإ ََّل ِب َع َمل َف َم ْ
در حدیثی از امام صادق آمده استََ « :ل يَ ْقبَ ُل هّ ُ
َع َر َف َدلَّ ْت ُه ال َْم ْع ِر َف ُة َعلَى ال َْع َم ِل َا َم ْن ل َْم يَ ْع َم ْل َف َال َم ْع ِر َف َة لَ ُه» (کلینـی1047 ،ق ،ج ،1ص .)00طبـق

این روایت ،خداوند متعال عملی را جز با معرفت نپذیرد و ایمان و معرفـت نیـز تـوأم بـا عمـل،
ّ
مبلغ دین و ّ
مبین معارف دینـی ،بایـد بـه زبـان اکتفـا
اثربخش است .از نظر مقام معظم رهبری،
ِ
ِ
نکند؛ بلکه عمل او هم باید گویای ایمان و اخالص و صفایش باشد .ایشان پیشگام بودن علمای
دین در هرکاری را به جهت عمل نیکان و اخالص علمای گذشته دانستهاند که توانستهاند با ایمان
خــود ،مــردم را بــه ســوی حــق جلــب نماینــد (پایگــاه اطال رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار رهبــری،

ّ
کردن مبلغ نیز بسیار مهم و قابل توجـه اسـت .رفتـار،
 .)1370/14/27از نظر ایشان ،چگونه عمل ِ
ّ
نشستوبرخاست ،معاشرت ،نگاه و عبادت مبلغ ،دلبستگی یـا دلبسـته نبـودن وی بـه تنعمـات
ّ
دنیایی ،رساترین تبلیغ یا ضد تبلیغ است؛ اگر اینها درست باشد ،تبلیغ است و چنانچه نادرسـت
ّ
باشد ،ضد تبلیغ است (همان.)1310/11/5 ،

 .5برخورداری از علم و بینش دینی

تبلیغ ،یکی از عوامل ترویج دین است که باید از روی تفقـه و آگـاهی عمیـق باشـد .در آیـات و

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

او ،از بهترین سخنان است و عملش ،از بهترین اعمال خواهد بود (بانوی اصفهانی1301 ،ش ،ج،11

ّ
روایات ،بر اهتمام به علماندوزی و اهمیت تعلیم و تعلم ،تأکید بسیاری شده استّ .اولین آیـاتی
ّ
که پس از بعثت و در غار حرا بر قلب مبار :پیامبراکرم نازل شد ،در خصوص تعلیم و تعلـم
َ

ْ ْ

بودَّ « :الذى َع َّل َم ب ْالق َلمَ ،ع َّل َم اْلَ َ
سان ما َل ْم َي ْع َلم» (علق ،آیه .)5-0امام علـی
ِ
ِ

41

کمـال دیـن را در

الد ِ
َُّ ال ِْعل ِْم َا ال َْع َم ُل ِب ِه» (ابنشعبه
طلب علم و عمل دانسته و در این باره فرمودهِ « :إ َّ كَ َما َ ِّ
ين َطل ُ

حرانی1040 ،ق ،ص .)133فراگیری علوم دینی ،در سه بخش« :اعتقادات»« ،اخالق» و «احکام»،
ّ
از لوازم امر تبلیغ است که مبلغ باید به آن آگاهی داشته باشد؛ چنانکـه قـرآن کـریم در آیـه 111
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توبه نیز به اهمیت و لزوم کوچ برای فراگرفتن علم دین اشاره نموده است و در پایان ،قید ميکنـد
ّ
که این تفقه و فراگرفتن علم ،برای آن است که مردم را انذار کنند و از مخالفت امر الهی بر حـذر
دارند (قرشی13171 ،ش ،ج ،5ص .)133در حقیقت ،این آیه ،امر به سفر کردن برای تحصیل علم و
ّ
فقه ،از راه وسایل و اسباب ظاهری است؛ نه از راه تفضل الهی (کمالی دزفولی1374 ،ش ،ص.)035
ّ
همچنین ،مقصود از تفقه در دین ،فهمیدن همـه معـارف دینـی از اصـول و فـرو آن اسـت؛ نـه
خصوص احکام عملی که امروزه در لسان علمای دین ،کلمه «فقه» صرفا اصطالحی برای بیـان
احکام عملی شده است (طباطبایی1017 ،ق ،ج ،3ص.)040
ً ُ
ْ َ َ َّ
َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ْ ُْ
َ ْ
خداوند متعال در آیه « َو ما أ ْر َسلنا ِمن ق ْب ِلك ِإال ِرجاال َوح ِإلي ِهم سئلوا أه الوذكر ِإن كنوتم ال
ِ
َت ْع َل ُمون» (نحل ،آیه ،)03در مقام بیان یکی از اصول عقالیی است کـه عبـارت از وجـوب رجـو
جاهل در هر فنی به عالم در آن فن است .عالمه طباطبایی ،ذیل این آیه قائل است که این دستور،
دستور تعبدی و امر مولوی نبوده که بخواهد بدون مالك عقلی به جاهل دستور دهد که بـه عـالم
مراجعه کن؛ نه به غیر او (طباطبایی1017 ،ق ،ج ،12ص .)253در حقیقت« ،اهل الـذکر» ،علمـای
هر علم هستند؛ به عنوان مثال ،در علم فقه ،مراد استفتا از ناحیه عوام در احکام فقهی است و در
ســیر و ســلو :عرفــانی ،مراجعــه بــه عــارف ،منظــور اســت (قشــیری2444 ،م ،ج ،2ص.)233
پیامبراکرم

ذیل این آیه فرمودند :روا نیست که عالم بر علمش سکوت کنـد و جاهـل نیـز بـر

جهلش ساکت باشد؛ بلکه باید سؤال نماید (سیوطی1040 ،ق ،ج ،0ص113؛ میبدی1371 ،ش ،ج،14

ص.)24
مقام معظم رهبری ،اصل مسئله تبلیغ را ناظر به عمل ،همراه با بصیرت و یقین دانستهاند و یقین را
ایمان قلبی متعهدانه دانستهاند که بر پایه بصیرت و یقین ،حرکت انجام میگیرد .از نظـر ایشـان،
اگر بصیرت و یقین باشد ،اما کاری انجام نگیرد ،این ،مطلوب نیست و تبلیغی واقع نشده اسـت.

از سوی دیگر ،اگر چیزی تبلیغ شود ،اما بدون بصیرت و یقین باشـد ،بـاز هـم پایـه تبلیـغ دینـی
خراب است و مطلوب به دست نخواهد آمد؛ بلکه ایمان بایـد بـا بصـیرت همـراه باشـد (پایگـاه

ّ
اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری .)1311/3/22 ،از نظر ایشان ،چون مبلغ قصد دارد سطح فکر
مردم را در مسائل اسالمی باال ببرد ،باید آگاهی و بینش دینی وسیع و متنوعی داشته باشد؛ یعنـی 41

با قرآن مأنو باشد ،در احادیث غور نماید ،با تازههای مربوط به مذهب و دین آشنا باشد ،اهـل

تحقیق درباره مسائل دینی باشد و افزون بر این ،از اندیشههای فلسفی و بینشهای اجتماعی نیـز

 .3تقویت معنویت و اخالص

ّ
تبلیغ دین و تبیین حقایق اسالم ،وظیفه علما و مبلغان است که اسا آن ،بر اخـالق و اخـالص
ّ
ّ
مبلغ استوار است .اخالص مبلغ ،امر مهمی در فرآیند تبلیغ است و تأثیر بسزایی در نفوذ کالم او

دارد .در این صورت است که حکمت ،از قلب بر زبانش جاری خواهـد شـد و موجـب تحـول

دیگران میشود .پیامبر اکرم در اهمیت اخالص چنین فرمودندَ « :ما َأ ْخل ََص َع ْب ٌد ِهّ ِّلل َع َّز َا َج َّل
َأرب ِعين صباح اا ِإ ََّل جر ينا ِبيع ال ِْح ْكم ِة ِمن َق ْل ِب ِه علَى ِلس ِ
اان ِه» (ابـن بابویـه1178 ،ق ،ج ،1ص.)31
َ َ ْ ََ ُ
َ
َ ْ
َ
َْ َ َ َ

ّ
مبلغ دین ،باید قبل از اقدام به امر تبلیغ ،درون خویش را جال دهد و از رذایل اخالقی به دور و به

فضایل معنوی آراسته باشد .امام صادق

در حدیثی در این باره فرمودندَ « :أحسن الْمو ِاع ِ
ظ َماا
ْ َ ُ ََ

اا ُز ا ْل َقو ُ َح َّد الص ْد ِق َا ال ِْف ْع ُل َح َّد ْ ِ
ََل ي ََ ِ
االص» (نـوری1138 ،ق ،ج ،11ص .)131طبـق ایـن
اْل ْخ َ
ِّ
ْ
ُ
کالم نورانی ،باالترین اندرزها آن است که سخن از مرز راستگویی ،و عمل از مرز اخالص فراتر

نرود .مقام معظم رهبری ،مهمترین نکته در امر تبلیغ جهـت اصـالح دیگـران را تأدیـب نفـس و
اصالح درون دانستهاند و مراد از اصالح نفس را اصالح مردم از لحاظ اخالقی و روحی و تدار:
اخالص و قصد قربت و اجتناب از گناه بیان نمودهاند (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری،

.)1131/1/1
معظمله ،اسا کار تبلیغ را اخالق معرفی نموده؛ تا انسانها در این فضا تربیت شـوند ،اخـالق
آنها تعالی پیدا کند ،بـه خـدا نزدیـاتر شـوند و قصـد قربـت کننـد (همـان .)1177/1/1 ،عمـل
ِ
مخلصانه ،بر شکلگیری و تکامل جان انسان تأثیری حقیقی میگذارد؛ نه قـراردادی و اعتبـاری
َ

ْ
َّ
َ
ين َل ُه ِّ
الدين» (غـافر ،آیـه،)11
(نراقـی1181 ،ق ،ج ،1ص .)132قرآن کریم در آیه « ْاد ُعوا الل َه ُمخ ِل ِص

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

گـرو
اطال داشته باشد (همان .)1374/0/24 ،بنابراین ،ارشاد مـردم و تبلیـغ دیـن در جامعـه ،در ِ
داشتن آگاهی عمیق به مبانی دینی است.

دستور داده که خداوند را بخوانید و به پرستش او قیام نمایید؛ درحالیکه طاعت خویش را بـرای
او خالصکننــده باشــید (حســینی شــاه عبــدالعظیمی1131 ،ش ،ج ،11ص .)181-188رهبــر معظــم
ّ
انقالب ،در باره اهمیت اخالص برای مبلغ چنین فرمودند:
48

در عین حال ،جوهر کار در میان ما روحانیـت شـیعه ،یـا جـوهر ویـژه اسـت .احسـا
تکلیف الهی ،بیشتر موجب میشود که کسی اقدام به تبلیغ کند .اگر اهل اخالص و تقـرب
جلو او میدان کار باز میشود .این ،فرصت قابل
به خدا و توجه به منافع معنوی تبلیغ باشدِ ،
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تــوجهی اســت کــه در اختیــار ماســت (پایگــاه اطال رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار رهبــری،

.)1370/14/27
از نظر ایشان ،آنچه برای طلبهها همیشه شوقآفرین میباشد ،احسا انجام وظیفه است (همان،
َ
ْ َ
ْ َ َ
ً َّ
َّ
َ َّ َ
ين ُي َب ِّل ُغ َ
ساالت الل ِه َو َيخش ْوَ ُه َو ال َيخش ْو َن أ َحودا ِإال
ون ِر
 .)1173/11/2خداوند متعال در آیـه «ال ِذ
ِ
َّالله» (احزاب ،آیه ،)33فرموده که انسان در تبلیغ رسالتهـای پروردگـار نبایـد از کسـی کمتـرین

وحشتی داشته باشد (مکارم شیرازی1371 ،ش ،ج ،17ص .)334خشیت ،حالتی است که از پی بردن
انسان بامعرفت دست میدهد (رکنی ،1373 ،ص« .)104خشیت
به عظمت آفریدگار و جالل او به ِ

عـالم را بـه بنـدگی و
از پروردگار» ،مقامی است که حتی در فرض عدم حسابگری روز قیامتِ ،

رعایت شئون آن میکشاند؛ معنایی که بیشتر مردم ،فاقد آن میباشند (نقیپـورفر ،1311 ،ص.)233
رهبر معظم انقالب ،خشیت الهی را الزمه امر تبلیغ دانستهاند که باید برای خـدا و در راه خـدا و
برخاسته از تعلیم الهی باشد که در غیر این صورت ،به گمراهی میانجامد (پایگاه اطال رسانی دفتر

ّ
حفظ و نشر آثار رهبری .)1188/1/11 ،در حقیقت ،مبلغ باید در تمامی رفتارهای خود در امر تبلیـغ،

رضای خداوند را در نظر بگیرد و نیت و عملش ،رنگ خدایی داشته باشد.
روشهای تبلیغ دینی

ّ
مبلغ در مسیر تبلیغ دینـی ،بـا افـراد مختلفـی از اقشـار جامعـه مواجـه مـیشـود کـه در میـزان

تحصیالت ،فرهنگ ،سن ،شغل و دیگر امور ،متفاوت از یکدیگر هستند و دیدگاههای گوناگونی
ّ
به مسائل دارند .در این راستا ،مبلغ باید با توجه به مخاطبانی که با آنان روبهروست ،بـه انتخـاب
راه ابالغ پیام خود بپـردازد .آگـاهی بـه روشهـا و فنـون تبلیـغ ،متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان ،از
بایستههای تبلیغ دینی است که گام مؤثری در پیش ُبرد اهداف تبلیغی ایفا میکند.

 .1موعظه

موعظه ،یکي از روشهاي عام و مؤثر در تربیت اسالمي است که به شهادت آیات قرآن ،پیامبران
الهي به فرمان خداوند در تبلیغ و هدایت مردم از آن فراوان بهره بـردهانـد .قـرآن کـریم ،یکـی از
روشهای مؤثر در تربیت روحی انسانها را «موعظه و اندرز» میداند و در بسیاری از آیات به آن
سفارش نموده است؛ هرچند خود قرآن ،کتاب موعظه و اندرز است که از طرف پروردگار بـرای

49

شفای بیماریهای درونی انسان و کسب فضایل اخالقی نازل شده است؛ چنانکـه قـرآن کـریم

از آنها الزم و یا رغبت به آنها واجب است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،5ص.)177
مقام معظم رهبری ،یکی از اشرف فنون را ّفن تبلیغ دین و گویندگی معارف دینی و اسالمی بیـان
نمودهاند و هدف از حرفه تبلیغ و گویندگی دینی را موعظه برای تزکیه مردم و تبیین معـارف دینـی
برای باال رفتن سطح آگاهی دینی مردم دانستهاند .از نظر ایشان ،منبر رفتن و سخن گفتن در امـر
دین ،جزء شریفترین کارهاست (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.)1173/1/13 ،

َْ
ُْْ َ َْ
َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ
َ
شواء َو
ون الف ْح
ِ
سان و ِإ ِ
خداوند متعال ،آیه « ِإن الله يْمر ِبالعد ِل و ِاْلح ِ
يتاء ِذ القربى و ينهى ع ِ
ون» (نحل ،آیه )34را با جمله « َيع ُظ ُک ْم َل َع َّل ُک ْم َت َذ َّك ُر َ
ْال ُم ْن َکر َو ْال َب ْغ ِ َيع ُظ ُک ْم َل َع َّل ُک ْم َت َذ َّك ُر َ
ون» خـتم
ِ
ِ
ِ

نمود؛ یعنی هدف از موعظه الهی ،این است که متذکر شوید و بدانیـد آنچـه خـدا شـما را بـدان
میخواند ،مایه حیات و سعادت شماست (طباطبـایی1017 ،ق ،ج ،12ص .)333در حقیقت ،طبـق
این آیه ،موعظه خداوند برای متذکر شدن انسانهاست تا به راه سعادت و کمـال هـدایت شـوند.

اس من ِزلَ اة ِعند ه ِ
ِ
اّلل يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة
پیامبر اکرم اهمیت موعظه را چنین بیان فرمودندِ « :إ َّ َأ ْع َظ َم النَّ َ ْ
َْ ّ
صاايح ِة ِل َ ل ِْقا ِ
اه ِبالنَّ ِ
ضا ِ
َأم َشاااهم ِفااا َأر ِ
اه» (کلینــی1047 ،ق ،ج ،2ص .)241طبــق ایــن روایــت،
َ
ُْ
ْ
ْ

بلندمرتبهترین مردم نزد خداوند در روز قیامت ،کسی است که در روی زمین بیشتر در نصـیحت
و ارشاد مردم قدم بردارد.
 .2ارائه الگو

ارائه الگوهای دینی ،از دیگر فنون تبلیغ است که نقش مؤثری در الگوپذیری صحیح انسانها ایفا
میکند .مقام معظم رهبری ،بیان مصائب حضرت ابیعبدالله  ،یعنی ارائه الگـویی بـه مـردم
برای کیفیت بخشیدن به حرکت در راه هدفهای بزرگ را از فنون تبلیغ دین اسالم شمردهاند کـه

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

َ ُّ َ َّ
ُّ
الص ُ
الن ُ
ودور َو ُه ً
جاء ْت ُک ْم َم ْوع َظ م ْن َر ِّب ُک ْم َ
اس َق ْد َ
ودى َو
و
موا
ل
فاء
ش
و
میفرماید« :يا أيها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َر ْح َم ِل ْل ُمؤ ِم ِنين» (یونس ،آیه .)57مراد از موعظه در این آیه ،بیان آن چیزهایی است که حذر کردن

جزء شریفترین هدفهاست (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبـری .)1173/1/13 ،ایشـان
در مورد الگوپذیری از قیام امام حسین

چنین فرمودند:

ماجرای حسینبنعلی  ،حقیقتا موتور حرکت قرون اسالمی در جهت تفکـرات صـحیح
11

اسالمی بوده است .هر آزادیخواه و هر مجاهد فیسبیلالله و هرکس که میخواسته اسـت
در میدان خطر وارد بشود ،از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتوانه روحی و معنوی خود قـرار
داده است (همان).
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ّ
از نظر ایشان ،مبلغان ،زیر نام حسینبنعلی

تبلیغ مـیکننـد و از ایـن رهگـذر ،میتواننـد در

سطوح مختلف به تبلیغ دینی همت بگمارند .رهبر معظم انقالب ،راه نفوذ در امر تبلیـغ را تمـام
چیزهایی دانستهاند که در اسالم به عنوان ارزش ،مورد تأکید و توصـیه حضـرت ابیعبداللـه
قرار گرفت؛ چنانکه تمامی پیغمبران و اولیای الهـی دیگـر و وجـود مقـد رسـولالله
همینطور عمل کردند و البته حسینبنعلی

نیـز

را باید مظهر یا قیام کامل الهی دانست .ایشان،

هدف تبلیغ را بیان ارزشها و اخالق دینی و همه اموری دانستهاند کـه در بنـای یـا شخصـیت
انسانی بر مبنای دین اسالم نقش ایفا میکند (همان.)1181/11/2 ،

ُ
َ
َ ُ
ََ ْ َ َ ُْ
ول َّالل ِه أ ْس َوٌ َح َسن » (احزاب ،آیه ،)21بـه بهـرهگیـری
خداوند متعال در آیه «لقد كان لکم ِ رس ِ
مثبت از غرایز نفسانی دعوت نموده است؛ به عنوان مثال ،غریزه تقلید و شباهتگرایی در انسـان

که قرآن آن را تحت عنوان پیروی از نمونـههـا و سـمبلهـای شایسـته یـاد نمـوده و در واقـع ،از
الگوهای ناشایست ،مانند جاهالن و فاسقان بر حذر داشته و آدمی را به مقام امن ،یعنی پیروی از
نمونههای پا :و تأسی به پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان که همنشینان و یاران نیکـویی
هستند ،هدایت میکند (زرقانی ،بیتـا ،ج ،2ص .)253یکی از احکـام رسـالت رسـول خـدا

و

ایمان آوردن به او ،این است که باید به گفتار و رفتار آن حضرت تأسی جست (طباطبایی1017 ،ق،

شئون الگو گرفتن از اولیا ،انبیا و امامان معصوم
ج ،10ص .)211از ِ

 ،اطاعتپذیری و پذیرش

والیت آن بزرگواران است؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز به این مهم تصریح نمودهانـد و پیونـد،
ارتباط و معرفت را زیرمجموعه والیت برشمردهاند (پایگاه حـوزه .)1188/1/11 ،ایشـان همچنـین،

مودت به اهلبیت

را پشتوانه والیت دانستهاند کـه اگـر مـودت نباشـد ،بهتـدریج اطاعـت و

والیت هم کنار گذاشته خواهد شد .با توجه به اهمیت بحث مودت ،بیان ماجرای مصیبتهـای
اهلبیت

 ،نوعی ایجاد ارتباط عاطفی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است (همان).

 .3بیان خوف و رجا

امام سجاد  ،در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه عرضه داشت« :يا ِإل َِهاا ِبمان َخو ُف ِ
اه م ْنا َ
َ ْ ْ ُ
َ
َ
َأ ْكثَر ِم ْن َطم ِع ِه ِفي َ َ ،ا ِبم ْن ي ْأس ُه ِم َن النَّ ََ ِاة َأ ْاكَ ُد ِم ْن َر َجا ِ ِه ِل ْل َ َال ِ
ْ
صََ ،ل أ ْ يَكُو َ يَأ ُس ُه ُقنُوط اا»
َ
َ َ ُ
ُ

(صحیفه سجادیه ،دعـای  .)33ایشان در این دعا ،به خوف و رجای خویش اشاره نموده و بیان کـرده

که خوف ایشان ،بیشتر از طمع و رجاست .البته باید توجه داشت که نومیدی امام ،از باب یأ از
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رحمت الهی نیست .مقام معظم رهبری نیز به خوف همراه با رجا در امـر تبلیـغ اشـاره نمـوده و
خوف را همراه رجا ،حتما به دلها بدمید و خوف را بیشتر .اینکه ما آیـات رحمـت الهـی را
بخوانیم و یا عدهای را غافل کنیم و نتیجهاش این بشود که خیال کنند غرق در معنویتاند
و از واجبات و ضروریات دین در عمل غافل بماننـد ،درسـت نیسـت .در قـرآن ،بشـارت،
مخصوص مؤمنین است؛ اما انذار ،برای همه است؛ مؤمن و کافر ،مـورد انذارنـد .پیغمبـر

َ َ َّ
َ
غف َر لک الل ُه َما
خدا گریه میکند .شخصی عرض میکند :یا رسولالله! خداوند فرمودِ « :لي ِ
ََ
َ
َ َّ
تق َّد َم ِمن ذ َِب َک َو َما تْخ َر ».این گریه ،برای چیست؟ عرض میکنـدَ « :أاَل اَكاو ُ َعباد اا

َش ِ
اكر اا»؛ یعنی اگر شکر آن مغفرت را نکنم ،پایه آن مغفرتُ ،سست خواهـد شـد .در همـه
حال ،انذار باید بر دل ما و مستمعان ما حاکم باشد .راه ،را ِه دشواری اسـت .بشـر بایسـت

خود را برای پیمودن این راه ،و رسیدن به آن سرمنزل ،آماده کند (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ

و نشر آثار رهبری.)1310/11/5 ،

بنابراین ،توجه به انذار و تبشیر در کنار هم ،یا اصل اساسی در امر تبلیغ است کـه نبایـد مـورد
غفلت قرار گیرد؛ زیرا بیتوجهی به این مسئله ،موجب جسارت بر گناه و امیـد بـیش از حـد بـه

ً
رحمت خداوندی و یا یأ بیش از حد از مغفرت الهی میشود .خداوند متعـال در آیـه « ُر ُسوال
ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َّ
ون ِللن ِاس َع َلى َّالل ِه ُح َّج َب ْع َد ُّالر ُسو » (نسـاء ،آیـه  )105مـیفرمایـد:
مبشرين و من ِذ ِرين ِلئال يک
ِ

پیامبران را بشارتدهنده و انذارکننده قرار دادیم تا به رحمت و پاداش الهی ،مردم را امیدوار سازند
و از کیفرهای او بیم دهند و از این رهگذر ،بر مردمان اتمام حجـت شـود و آنـان هـی بهانـهای

نداشته باشند (بابایی1312 ،ش ،ج ،1ص.)077
ّ
مقام معظم رهبری همچنین ،وظیفه مبلغ دین و پیامآور حقیقت را در ایجاد نگاه امیدوارانه مـردم
به آینده و از بین بردن ناامیدی از آنها دانسـتهاند (پایگـاه اطال رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار رهبـری،

.)1173/13/1

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

فرمودهاند:

 .1توجه به ابزارهای متنوع و مناسب

با توجه به اینکه برای هر حرفه و ّفنی ،ابزار مناسب با آن وجود دارد و بدون آن ابـزار ،رسـیدن بـه
مقصود و ایجاد تحول و حرکت میسر نخواهد بود ،آگاهی از ابزار مورد نیاز تبلیغ نیز امری قابـل

توجه در موفقیت ابالغ پیام الهی است .آگاهی از ابزارهای تبلیغ و جدیدترین شیوهها و روشها،
ِ
11
ّ
به مبلغان این امکان را خواهد داد که افزون بر هدایت جامعه اسالمی به سوی سعادت و سالمت
معنوی ،از ورود افکار و اندیشههایی که بر مبنای دینگریـزی یـا دیـنسـتیزی اسـت ،ممانعـت
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نمایند .مقام معظم رهبری ،تبلیغ را دارای انوا و اقسامی دانستهانـد کـه در هـر شـرایطی ،نحـوه
رساندن به گونهای است که از طریق ابتکار و ذوق و سلیقه و فهم و سرعت انتقال انسان قابل فهم
است (همان .)1374/12/5 ،از نظر ایشان ،تبلیغ دارای سطوح مختلفی است :یـا سـطح ،بـرای
عامه مردم است .سطح دیگر ،مربوط به کسانی که تا حدودی از معرفت و آگاهی برخوردارنـد و
علم دین آگـاهی و معرفتـی ندارنـد ،ولـی در
یا سطح نیز مربوط به کسانی است که اگرچه در ِ
رشتههای علوم دیگر یا فنون مختلف زندگی ،اشخاص برجستهای محسوب میشـوند .از منظـر
ّ
رهبر معظم انقالب ،مبلغ دین با قشرهای مختلفی مواجه است و فقـد بـا مـردم عـامی روبـهرو
ِ
نیست؛ بلکه با افرادی که از معرفت و دانش و تجربه خـوبی برخوردارنـد نیـز مواجـه مـیشـود
(همان)1370/14/27 ،؛ همچنانکه قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است .امام صادق

این باره فرموده استِ « :إ َّ ِكتاب ه ِ
اّلل َعلَى َأ ْربَ َع ِة َأ ْشايَ َاَ
َ َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص َا الل ََّطاا ُ
ال َْح َقا ِقَ .فالْعبَ َار ُة لل َْع َو ِّام َا ْاْل َش َار ُة ل ْل َ َو ِّ

1041ق ،ص.)343

در

َعلَاى ال ِْعب ِ ِ
اار ِة َا الل ََّطاا ِ ِ َا
اارة َا ْاْل َش َ
َ َ
أا ِلي ِ
ِ
ِ
ِ
ااَ َا ال َْح َقاا ُق ل ْ َ
أ ْن ِبيَااَ» (دیلمـی،
لْ َْ َ

طبق این روایت ،محتوای قرآن ،بر چهار قسم است« :عبارت» که برای عـوام قابـل فهـم اسـت.
«اشارت» که برای خواص قابل در :است« .لطایف» که مختص اولیای خداسـت و «حقـایق»
ازآن انبیای الهی است .داستان موسی و خضر نبی  ،از داستانهای مورد توجه قرآن کـریم
که ِ
است که بیانگر سطوح مختلف انسانها در در :و فهم امور است .بنابراین ،تبلیـغ از نظـر مقـام

معظم رهبری ،یا فن است که به تعلیم و فراگیری جهت بهروز شدن نیازمند است؛ یعنـی بایـد
ّفن تبلیغ را آموخت و تکمیل نمود (پایگاه اطال رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبـری .)1370/14/27 ،در
همین راستا ،یکی از ابزارهای مورد توجه رهبر انقالب ،ابزار هنری است که باید با محتوای عالی
بیـان
توأم باشد .ابزارهای مناسب ،باید همراه ذوق و سلیقه ،ابتکـار ،خالقیـت ،فهـم موقعیـت و ِ

همسو با مقتضای حال باشد (همان .)1374/12/5 ،مقام معظم رهبـری ،بعضـی از مسـائل دینـی
چون :اخالقیات ،معارف دینی و امور سیاسی را مورد نیاز عموم افراد دانستهاند که به قشر خاص
ّ
محل ّ
معینی اختصاص ندارد؛ اما بعضی از موضوعات را متعلق به بعضی از مخاطبان ،از قبیل
و
ّ
روشنفکران ،جوانان و دانشجویان میدانند و یا مبلغ آگاه ،باید به این نکات کلیدی توجه داشته 11
باشد (همان.)1370/14/27 ،
نتیجه

هست و تبلیغ دین ،به معنای رساندن پیامهای خداوند به بندگان ،در مرحله نخسـت ،بـر عهـده
ّ
پیامبران و اوصیای آنان ،و در مراحل بعد ،بر عهده عالمان و مبلغان دین است .بـر ایـن اسـا ،
بهرهگیری از بسترهای نوین در زمینههای مختلف جهت ارتقـای سـطح کیفـی محتـوای تبلیـغ،
امری بایسته است .افزون بر قرآن ،در روایات اهلبیت

نیز بر جایگاه تبلیغ دین و نقش آن در

هدایت و تربیت مردم تأکید شده است و امروزه نیز رهبر معظم انقالب ،به عنوان پیشوای جامعه
کنونی ،بایستههای تبلیغ را عاملی جهت کارآمدی بیشتر در احیای ارزشهای دینـی دانسـتهاند.
آموزش تعالیم دینی ،موعظه و تذکر اخالقی و تقویت احساسات و عواطـف دینـی ،مهـمتـرین
ّ
کارکردهای تبلیغ دینی است که در موفقیت مبلغ دین و مواجهه صحیح با مخاطبـان ،از اهمیـت
درست تبلیغ دین ،حیاتبخش است ،انحراف
وافری برخوردارند .همانطورکه روش و محتوای
ِ
ّ
از آن نیز خسارتبار خواهد بود .جامعه امروز ،همواره نیازمند آن است که مبلغ دینی ،روشهای
تبلیغی خویش را بهروز و کارآمد نماید.

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

دین اسالم ،به عنوان آخرین شریعت الهی و کاملترین آنها ،همواره پاسخگوی نیاز بشـر بـوده و
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بیروت ،دار العلم للمالیین.
ّ
 .11حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد1303 ،ش ،تفسیر ایناعشري ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات میقات.

 .12حســینی همــدانی ،ســید محمــدحســین1040 ،ق ،انتتوار درخشتتان ،چــاپ ّاول ،ته ـران،
کتابفروشی لطفی.
ّ
 .13حقی بروسوی ،اسماعیل ،بیتا ،تفسیر روح البیان ،چاپ اول ،بیروت ،دار الفکر.
 .10داورپناه ،ابوالفضل1375 ،ش ،انوار العرفان فی تفسیر القرآن ،چاپ ّاول ،تهران ،انتشـارات
صدر.

 .15دیلمی ،حسن بن محمد1041 ،ق ،أعالم التبین فتی صتفات المتنمنین ،چـاپ ّاول ،قـم،
مؤسسة آل البیت

.

 .10راغب اصفهانی ،حسین بن محمـد1012 ،ق ،المفتردات فتی غریتب القترآن ،چـاپ ّاول،
دمشق ،دار العلم الشامیة.

 .17رکنی ،محمدمهدی ،1373 ،آشنایی با علوم قرآنی ،چاپ ّاول ،تهران ،سمت.
 .11زرقانی ،محمد عبدالعظیم ،بیتا ،مناهل العرفتان ،چـاپ ّاول ،بیـروت ،دار احیـاء التـراث
11
العربی.
 .13سیوطی ،جاللالدین1040 ،ق ،البر المنثور في التفسیر المکیور ،چاپ ّاول ،قـم ،کتابخانـه
 .24طباطبایی ،سید محمدحسین1017 ،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ پـنجم ،قـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین.
 .21ــــــــــــــــــــــــــــــ  ،1353 ،قرآن در اسالم ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
 .22طبرسی ،فضل بن حسن1372 ،ش ،مجم البیان فی تفسیر القترآن ،چـاپ سـوم ،تهـران،
ناصرخسرو.
 .23طیب ،سید عبدالحسین1371 ،ش ،أطیب البیتان فتی تفستیر القترآن ،چـاپ دوم ،تهـران،
انتشارات اسالم.
 .20فراهیدی ،خلیل بن احمد1043 ،ق ،العین ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات هجرت.
 .25قاسمی ،محمد جمالالدین1011 ،ق ،محاسن التکویتل ،چـاپ ّاول ،بیـروت ،دار الکتـب
العلمیة.
 .20قرشی ،علیاکبر1372 ،ش ،قاموس قرآن ،چاپ ششم ،تهران ،دار الکتب االسالمی.
 .27کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1047 ،ق ،الکافي ،چاپ چهارم ،تهـران ،دار الکتـب
اإلسالمیة.

 .21کمالی دزفولی ،علی1374 ،ش ،شناخ قرآن ،چاپ ّاول ،تهران ،اسوه.
 .23مراغی ،احمد بن مصطفی ،بیتا ،تفسیر المراغتی ،چـاپ ّاول ،بیـروت ،دار احیـاء التـراث
العربی.
 .34معرفت ،محمدهادی1011 ،ق ،التفسیر والمفسرون فی یوبته القشتیب ،مشـهد ،الجامعـة
الرضویة فی علوم االسالمیة.
 .31مکارم شیرازی ،ناصر1370 ،ش ،تفسیر نمونه ،چاپ دهم ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
 .32میبدی ،رشیدالدین احمد بن سعد1371 ،ش ،کشف األسرار وعبة األبترار ،چـاپ پـنجم،

بایستههای تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

آیتالله مرعشی نجفی.

تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 .33نراقی ،مهدی بن ابیذر1313 ،ق ،جام السعادات ،قم ،اسماعیلیان.
 .30نقیپورفر ،ولیالله ،1311 ،پ وهشی پیرامون تببر در قرآن ،چاپ ّاول ،تهران ،اسوه.

 .35 11نوری ،حسین بن محمدتقی1041 ،ق ،مستبرک الوسائل ومستتنب المستائل ،چـاپ ّاول،
قم ،مؤسسة آل البیت .
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