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وال�شالة وال�شالم على �شّيد المر�شلين، وخاتم النبيين محمد وعلى اآله الطيبين 

الطاهرين.

وبعد:

ال يخفى اأّن التبليغ الديني َمَثله كمثل �شائر العلوم والفنون التي ات�شعت اآفاقه، 

ونقل  االإمالِء  الُمعتِمِد على  التقليدي  العمل  نقلته من  كبيرة  تطورات  عليه  وطراأ 

الم�شامين المروّية اإلى عمل َيعتمد على الكثير من الُخُبرات، ويحتاج للعديد من 

ثقافتهم،  واختالف  الُمتلّقين  �شرائح  وتنّوع  �شاحاته،  الّت�شاع  وذلك  المهارات، 

اإلى الثقافات الُم�شاّدة الهّدامة التي ت�شتهدف كافة النا�ص في قيمهم  باالإ�شافة 

مهارة  المبلغ  عند  ت�شتدعي  والتي  والو�شائل،  االأ�شاليب  بمختلف  ور�شاالتهم 

والردود  االأعداء،  ثقافة  م�شامين  على  وا�شع  واّطالع  االأ�شاليب،  تنّوع  في  عالية 

والمكان  الزمان  لخ�شو�شيات  كله  ذلك  مراعاة  �شرورة  عن  ف�شاًل  المنا�شبة، 

والجهة الم�شتهدفة و�شوى ذلك. بل اإن حجم الهجمة ال�شر�شة اليوم واال�شتهداف 

النور  هذا  وَحَملة  والمبّلغين  الم�شاجد  اأئمة  على  تفر�ص  االإ�شالم  لقيم  المبا�شر 

ْح�َسُن}   �أَ
َ
االإلهي اأن يقّدموا االأف�شل واالأح�شن وفقًا لقوله تعالى: {َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهي

وهذا االأح�شن لم يعد اليوم اأمرًا م�شتحبًا اأو جائزًا، بل بات اأمرًا �شروريًا والزمًا 

واأ�شا�شيًا في العمل التبليغي، بل وبات التق�شير في تح�شيله واكت�شابه مما ينعك�ص 

المقدمة

المقدمة

-,+*
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�شلبًا على عمل المبلغ واالآثار المتو�ّشمة من جهده وحركته.

من خالل ذلك كله راأى المركز االإ�شالمي للتبليغ اأن ي�شدر كتابًا دورّيًا ي�شاهم 

المهارات  بت�شمينه  وذلك  التخ�ش�شية  العلوم  م�شاف  اإلى  التبليغ  عمل  نقل  في 

المطلوبة، والخبرة الفاعلة التي ت�شاهم في موؤثرّية العمل التبليغي في اال�شتقطاب 

من جانب، وفي رّد ال�شبهات من جانب اآخر. ونحن ال ندعي اأن ما قّدمناه ال �شبيه 

له، بل اإننا نعترف معتّزين اأننا راأينا تجارب من �شبقونا وخطوا على هذا الطريق 

خطوات مبدعة، فا�شتفدنا من اآثار خطوهم وتبعناها... وا�شتقينا من ذلك االنتاج 

الرائع، ال �شّيما ال�شادة في الجمهورية االإ�شالمية االإيرانية، الذين كانوا في الزمن 

الحالي رّوادًا بل فاتحين.

لواقعنا  مالئمة  اأنها  راأينا  التي  الن�شو�ص  ترجمة  على  عملنا  فلقد  ولذا 

الن�شو�ص  هذه  فاأخذنا  لبنان.  في  وفيها  عليها  نعمل  التي  والبيئة  واهتماماتنا، 

ومن  اأخرى  ن�شو�ص  مع  »مبلغ�ن«.  ومجلة  »حوزة«  مجلة  م�شدرْيها  من  اإ�شتالاًل 

 } اأخذنا كلمات االإمام الخامنئي  م�شادر اأخرى مع �شيٍء من الت�شرف، وقد 

فجعلناها مفتتحًا للكتاب تحت عنوان »التبليغ في كلم�ت الإم�م الخ�منئي {« 

لما لها من تاأثير رائع وجاذبية خا�شة.

اأن ت�شتمر  العزيز. ن�شع بين يديك كتابًا هو باكورة �شل�شلة نرجو  القارئ  اأيها 

الجهد  هذا  الديني  التبليغ  همَّ  تحمل  من  يا  فاإليك  و�شنوات...  ل�شنواٍت  وتثمر 

علينا  تبخلوا  ال  اأن  وعِد  على  الُمرهفة،  ذائقتكم  اإلى  يرقَى  اأن  ع�شى  المتوا�شع، 

بالنقد والن�شح.

والحمد هلل رب العالمين



التبليغ في كالم الولّي

تبليغ اإلسالم

مدخل إلى بحث التبليغ في نهج البالغة

للنشاطات  التخطيط  ألجل  وإرشادات  معايير 

التبليغية

معايير وارشادات إلجراء النشاطات التبليغية

طرق معالجة المشاكل التي تعترض التبليغ 

مهارات تبليغية )1(

مهارات تبليغية )2(

 التبليغ في كالم 

الإمام الخامنئي {
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االأ�شا�شية  ال�شوؤون  من  الديني  التبليغ  يعّد 

للحوزات، حيث نجد علماءًا كبارًا كانوا في �شفوف 

مبلِّغي الدين، ونه�شوا بم�شوؤوليتهم في مجال التبليغ واإر�شاد المجتمع.

وتتمتع الحوزات ال�شيعية بتاأريخ م�شرق على �شعيد ن�شر المعارف الدينية في مختلف 

المجتمعات، لذا فهي تتمّيز عن حوزات المذاهب االإ�شالمية االأخرى.

على  ويجب  الأعم�ل،  اأ�ضرف  من  الدين  اأمر  في  والتحّدث  المنبر  ارتق�ء  »اإن 

ب�لأحك�م  عماًل  واأكثرهم  الإ�ضالمية  ب�لق�ض�ي�  واأوع�هم  واأعلم�م  الن��ص  اأ�ضرف 

ال�ضرعية اأن ي�ضيروا في هذا الطريق ويعتبروه فخراً ل�م، كم� ك�ن الأمر في ال�ض�بق، 

وك�ن  منبر،  �ض�حب  الكبير  الأخالقي  الع�لم  ال�ضو�ضتري  جع�ر  ال�ضيخ  ك�ن  فمثاًل 

واعظ�ً  النملة،  هدية  كت�ب  �ض�حب  الواعظ  ال�مداني  ر�ض�  ال�ضيد  الح�ج  المرحوم 

وخطيب�ً ديني�ً، وهكذا ك�ن اإبنه ال�ضيد ميرزا محمد ال�مداني الذي ك�ن من العلم�ء، 

وكذا اأمث�ل�م. ف�ي الم��ضي ك�نت ال�ضخ�ضي�ت العلمية والوجوه المعروفة ب�لتقوى 

والتدين مّت�ض�ة ب�ذه ال�ض�ة وم�تخرة ب�ذا ال�ن«.

قيمة التبليغ

عامل  على  نفوذه  ب�شط  في  واعتمد  بالتبليغ،  المقّد�ص  االإ�شالمي  الدين  بداأ 

الدعوة الذي مّكنه من االمتداد اإلى اأق�شى مناطق العالم، فح�شلت الكلمة االإلهية 

الطّيبة وال�شريعة المحّمدية الخالدة على موؤمنين وم�شلمين من �شرق العالم اإلى 

غربه ومن جميع االأعراق واالألوان واالأقوام، حتى اأورقت �شجرة الدين المبين.

قيمة التبليغ
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} ��خا�نئي  �لإ���ام  كالم   في  ��تبليغ 

الإ�ضالمي  الدين  في  اأنن�  �ضحيح  التبليغ.  دين  هو  الإ�ضالمي  الدين  »اإن 

اأّن  اإّل  والإ�ضالمية،  الإل�ية  الأهداف  تحقيق  اأجل  من  ج��د  لدين�  المقّد�ص 

الطغ�ة  الج��د لمواج�ة  اأخرى،  والتبيين، فللج��د فل�ض�ة  التبليغ  الأ�ضل هو 

والظلمة وموانع التبليغ وانت�ض�ر نور الإ�ضالم، ومتى م� غ�ب الم�نع، اأو وجد ولم 

يمكن الج��د، ف�إن ال�ضبيل الأ�ض��ص لالإ�ضالم هو التبليغ... فلم ُيق�َص التبليغ عن 

حي�ة الم�ضلمين منذ األف واأربعمئة ع�م.

نحو  اتج�تم  كلم�  وح�لي�ً  الع�لم،  اآف�ق  عّم  لالإ�ضالم  التبليغ  اأن  لحظوا 

ب�لموعظة  اأ�ضلموا  قد  الم�ضلمين  اأغلب  تجدون  اإيران  �ضرق  الواقعة  المن�طق 

والتبليغ والدعوة قبل ال�ضيف. م� الذي ق�د اإلى اإ�ضالم كل هوؤلء الم�ضلمين في 

التي  والمن�طق  وال�ليبين  واأندوني�ضي�  م�ليزي�  �ضك�ن  دع�  الذي  من  ال�ضين؟ 

يقطن�� الم�ضلمون اإلى الإ�ضالم؟ اأك�ن الت�ديد ب�ل�ضيف؟ لو ك�ن ل�ضيف ال�ضلط�ن 

محمد الغزنوي من ت�أثير، ف�إن ت�أثيره تجّلى في تحري�ص الن��ص �ضد الإ�ضالم.

اإن �ضيوف المغول في ال�ند واأكبر �ض�ه وج��نكير �ض�ه واأورنك زيب واأمث�ل�م، 

اٍء  األدَّ اأعداٍء  لظ�ور  من�ض�أ  ك�نت  ب�م،  بع�ص  يت��خر  والآن  معروفون  وهم 

للم�ضلمين، ولقد اأّدت �ضيوف المغوليين اإلى ظ�ور ال�ضيخ في ال�ند. وال�ضيف ل 

يجعل المرء م�ضلم�ً من اأعم�ق قلبه. فم�ضلمو ال�ند لم ُي�ضِلموا ب�ل�تح الج��دي 

الذين  الإيرانيين  العرف�ء  قبور  عند  ال�نود   ي�عله  م�  انظروا  ب�لدعوة.  بل 

ك�نوا في ال�ند، لأن�م من ثم�ر تبليغ�م. لقد ن��ص فرد ع�رف وع�لم وواعظ 

اأعر�ص  اأنه  الوحيد  اإلى هن�ك، وك�ن فعله  روح�ني، فرد مثلي ومثلكم، وتوّجه 

عن الأ�ضدق�ء والدي�ر، ولم يخلد اإلى الأر�ص، فج�هد ن��ضه، وذهب اإلى منطقة 

في ال�ند واأق�م في�� نحو اأربعين اأو خم�ضين ع�م�ً، ف�أ�ضلم عدد من الن��ص على 

يديه. هكذا انت�ضر الإ�ضالم »يجلب بع�ضه بع�ض�ً«، ف�إذا اأ�ضلم فرد ق�د اإلى اإ�ضالم 

مئة اآخرين«.
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اإن الجهاد التبليغي هو الم�شوؤولية الدائمة للحوزات الدينية، ويجب على العلماء 

في  الدين  اإلى  الدعوة  راية  يحملوا على عاتقهم  اأن  التدين  راية  رافعي  ب�شفتهم 

الداخل والخارج، واأن يبذلوا ق�شارى جهدهم في التبليغ للدين عبر تبيين المبادئ 

والقيم االإ�شالمية وتثبيتها والدفاع عنها. وهذا تكليف م�شتمر يتاأكد في الظروف 

الظماأ  وا�شتد  واالإ�شكاالت،  والت�شاوؤالت  االحتياجات  دائرة  ات�شعت  فقد  الراهنة، 

اإلى منهل االإ�شالم العذب وازدادت االآذان �شوقًا ل�شماع تعاليمه. فات�شاع م�شاحة 

وجعلتهم  الحا�شر،  الوقت  في  والمبلِّغين  الدعاة  م�شوؤولية  ر�ّشخت  المخاطبين 

م�شوؤولين حيال النا�ص المتعط�شين للمعارف الدينية.

اأوًل، وبعده�  العلمية في قّم  الراهنة، على الحوزة  »األ يجب، في الظروف 

بقية الحوزات العلمية، حيث الأر�ضية م�ي�أة لتبليغ الإ�ضالم و�ضوتن� ي�ضل اإلى 

اأق�ضى نق�ط الع�لم، اأن يّت�ضع عملن� التبليغي اأكثر من ال�ض�بق؟ فثمة فرق بين 

اليوم الذي ك�نت فيه دائرتن� التبليغية عب�رة عن جل�ضة ت�ضّم خم�ضين اأو مئة 

اأبعد الحدود، وتنعقد في م�ضجد ويتحّدث في�� ع�لم  اأو خم�ضمئة �ضخ�ص في 

ب�ض�ته اإم�م جم�عة اأو خطيب�ً، وبين يومن� الح��ضر حيث ينتظر الن��ص ن�ض�طن� 

التبليغي في كل نواحي البلد والمجتمع«.

»كم يوجد من ال�ضب�ب المتل��ين لمعرفة �ضيٍء عن الدين! كم من الأفراد 

الدين  الأم�ص من��ضلين عملي�ً عن  الذين ك�نوا حتى  ال��م  المتعّلمين وذوي 

ت�م اليوم على ف�م الدين والتج�ه اإليه،  والمعرفة الدينية، لكن الحكومة ح�ضّ

هوؤلء يرغبون في اأن ي��موا �ضيئ�ً عن الدين«.

واالأفكار  المبادئ  على  قويًا  اعالميًا  ي�شهد هجومًا  فاإن ع�شرنا  اأخرى،  من جهة 

حيث  الحقبة،  هذه  ُتماثل  الم�شلمين  تاأريخ  في  حقبة  نجد  ال  ولعّلنا  النقية،  ال�شيعية 

كل  االإ�شالمي من  الفكر  اإلى  متوّجهة  والمعادية  المناف�شة  الثقافات  وقدرات  �شغوط 

جانب وباأ�شاليب مختلفة، وهذا يعك�ص اأهمية الدعوة ويعّمق الحاجة لن�شاط المبلِّغين.
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} ��خا�نئي  �لإ���ام  كالم   في  ��تبليغ 

»لي�ضت قيمة بع�ص الأ�ضي�ء مطلقة ومت�ض�وية في كل مك�ن، فمثاًل اإِن الم�ء 

وقيمة  ال�ضحراء،  و�ضط  قيمة  له  الإن�ض�نية،  الحي�ة  اأ�ض��ص  هو  الذي  الزلل 

يزداد  حينم�  اأو  اإليه  الح�جة  تقّل  فعندم�  التبليغ،  وكذلك  الن�ر،  قرب  اأخرى 

عدد المبلِّغين، ف�إن قيمته ل تكون كبيرة. اإّل اأن�� تزداد، اإذا ازدادت الح�جة اإلى 

التبليغ وانخ��ص عدد المبلِّغين.

التبليغ، لأن  اإلى  اإنن� نعي�ص في زمن تزداد فيه الح�جة  القول:  رّبم� يمكن 

الإعالم الم�ض�ّد للدين والإ�ضالم، والذي تتحّكم فيه القدرات الع�لمية، وتوظف 

فيه اأحدث الأ�ض�ليب والطرق، قد بلغ اأق�ضى مدي�ته«.

االإمام الخامنئي المفّدى



الباب األول

للنشاطات  التخطيط  ألجل  وإرشادات  معايير 

التبليغية

معايير وارشادات إلجراء النشاطات التبليغية

طرق معالجة المشاكل التي تعترض التبليغ 

مهارات تبليغية )1(

مهارات تبليغية )2(

على طريق التبليغ
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 معايير وإرشادات 
التخطيط للنشاطات التبليغية

مقدمة

»المنتدى  موؤ�ش�شة  واإر�شادات  تجارب  عر�ص  على  المقال  هذا  في  �شنعمل 

الإ�ضالمي« التبليغية الكبيرة.

واالّطالع على تجارب  اال�شتفادة  التاأكيد على �شرورة  المجال يجب  وفي هذا 

والمقت�شيات  الظروف  االعتبار  بعين  اأخذنا  ما  اإذا  التبليغ  مجال  في  االآخرين 

الحديثة للن�شاطات التبليغية في بلدنا، وفي مقام ال�شعي للو�شول اإلى اأ�شاليب وطرق 

مفيدة وجديدة لتحقيق اآمال االإمام الخميني } واالإمام القائد الخامنئي{ 

في مجال تنظيم الن�شاطات التبليغية.

اليوم هناك الكثير من المبلغين الذين ما زالوا ي�شتعملون االأ�شاليب القديمة في 

ن�شاطاتهم التبليغية، بحيث اإنهم لم يجّربوا العمل التبليغي في اإطار الموؤ�ش�شة اأو 

برنامج م�شبق.

اأما النقاط التي �شنذكرها في هذا المقال حول التخطيط التبليغي فاإنها مفيدة 

للموؤ�ش�شات، وهي مفيدة اأي�شًا للمبلغين ال�شباب الذين يمكنهم اال�شتفادة منها بما 

يتنا�شب مع البيئة المحيطة والحاجات ال�شرورية.

ال�شيف،  الخا�شة:  المنا�شبات  بع�ص  من  ي�شتفيدون  الذين  المبلغين  اأن  كما 

هذه  من  اال�شتفادة  باإمكانهم  فاإن  للتبليغ،  رم�شان  و�شهر  �شفر،  محّرم،  اأ�شهر: 

المقالة للتخطيط لبرامجهم.
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النقاط التي يجب االهتمام بها قبل التخطيط التبليغي 

يمتاز الن�شاط المتقن باأنه يعتمد على برامج دقيقة وبعيدة عن التخطيط الوقتي 

اأ�شا�ص ال�شروع بالعمل حيث  والحا�شر. وعلى هذا االأ�شا�ص فالبرنامج الدقيق هو 

يجب االلتفات اإلى النقاط التالية اأثناء التخطيط:

اأهداف الموؤ�ش�شة )الكلية والموؤقتة(.- 1

حاجات المنطقة اأو الم�شتفيدين من الخدمات التبليغية.- 2

والخطط - 3 الن�شاطات  خالل  من  عليها  الح�شول  تّم  التي  العملية  التجارب 

المتقدمة للمنظمة والموؤ�ش�شات االأخرى.

الو�شائل واالإمكانيات الموجودة.- 4

الموانع والم�شكالت المادية والبيئية واالإن�شانية.- 5

معايير وارشادات للتخطيط التبليغي 

اإذا اأخذنا بعين االعتبار النقاط المتقدمة عند ذلك يجب االعتراف ب�شرورة 

اعتماد التخطيط على اأ�شا�ص معايير وار�شادات خا�شة اأهمها:

الأول: اللتزام ب�أ�ضلوب وطريقة ال�ضلف ال�ض�لح والدعوة له.

من اأهم االأمور التبليغية اأن يلتزم المبلغ علميًا وعمليًا وتبليغيًا باأ�شلوب ال�شلف 

ال�شالح واإظهار هذا االلتزام. وي�شاعد االإظهار في �شهولة عمله الأنه يعتبر جرعة 

م�شاعدة لموؤيدي هذه الروؤية وتحذيرًا للمخالفين.

طبعًا يجب االلتفات اإلى �شرورة تطابق هذا االلتزام مع رعاية الم�شالح 

االأماكن  في  باالأخ�ص  اأوجهها  اأبرز  الواقع  مطابقة  ي�شكل  والتي  ال�شرعية 

 Pالر�شول �شّنة  تكون  الجهل حيث  يغلب عليها  التي  االإ�شالمية  والمناطق 

غائبة وغريبة.
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ّ
الث�ني: التولّي والتبري 

ُتعتبر م�شاألتا »الولء« و »البراء« من اأبرز االأمور التي يجب االلتفات اإليها عند 

التخطيط، ويجب االعتراف بوجود فارق واختالف بين الم�شلمين وغير الم�شلمين 

التي يمكنهم  للم�شلمين حول الحاالت  المعلومات  االأمور، ويجب تقديم  في جميع 

فيها التعاون مع غيرهم في المجتمع االإ�شالمي، وحول الحاالت التي ينبغي عليهم 

االبتعاد عنها. وباالإ�شافة اإلى ذلك ينبغي في التخطيط التبليغي التعّرف على الخط 

الفا�شل بيننا وبين اأ�شحاب البدع في اأّي �شكل كانوا، حيث يجب التعاطي معهم في 

اإطار ال�شرع وانطالقًا من رعاية الم�شالح والمفا�شد.

ب الحزبي والقومي.. الث�لث: الإبتع�د عن التع�ضّ

التع�شب  عن  االإبتعاد  �شرورة  هي  اإليها  االإ�شارة  يجب  التي  االأخرى  الم�شاألة 

االإجرائية  االأعمال  على  ذلك  �شيطرة  دون  والحوؤول  واالأر�شي،  والفئوي  الحزبي 

التبليغية، ويجب العمل على ربط النا�ص بال�شوابط واالإر�شادات ال�شرعية ال�شحيحة 

من  االإ�شتفادة  االأمر  هذا  م�شاديق  اأبرز  من  ولعل  والمجموعات.  باالأفراد  ولي�ص 

القدرات التبليغية اأو العلمية من دون االلتفات اإلى عالقات االأفراد بالمجموعات 

اأو بعرٍق ون�شٍل خا�ص. والقاعدة هنا هي التعامل مع المبلغين على اأ�شا�ص قدراتهم 

وا�شتعداداتهم التبليغية بغ�ص النظر عن عالقاتهم الِعرقية اأو ما �شابه ذلك. قد 

بع�ص  عنها  يغفل  قد  ولكن  التبليغية  الموؤ�ش�شة  مدراء  عند  �شهاًل  االهتمام  يكون 

المبلغين والموظفين. ومن هنا يجب التاأكيد على عدم دخول الموؤ�ش�شة التبليغية 

في نزاعات وح�شابات جانبية.

الرابع: التخطيط ال�ضحيح للعمل التبليغي 

لالأر�شية  تقييم  بعملية  القيام  بعد  منطقة  كل  في  التبليغي  التخطيط  يجري 

االأدوات،  االأهداف،  التالية:  الجوانب  على  ي�شتمل  اأن  ويجب  الموجودة،  والو�شائل 

ال�شيا�شات، البرامج، الوظائف المطلوبة، االإمكانيات الموجودة، مقدار التاأثير الذي 
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ودرا�شة  اأخرى.  موؤ�ش�شة  قبل  من  المنطقة  في  احتمالي  م�شابه  عمل  اأّي  يتركه  قد 

وعدم  والتعليمية  التبليغية  االإجراءات   في  الموؤّثرة  واالإيجابية  ال�شلبية  العوامل 

ال�شروع باأّي خطوة تبليغية اإال بعد االطمئنان اإلى تنا�شق وتنا�شب البرامج المقترحة 

مع ظروف المنطقة، ورعاية ال�شوابط والموانع والمحدوديات في هذا االإطار.

يجب االإبتعاد عن التخطيط المقطعي، اأو ال�شروع باأّي عمل من دون تخطيط م�شبق. 

ن �شوى الندم واالإ�شطراب والحركة في  اأما نتيجة عدم التخطيط للعمل التبليغي فلن تكوِّ

الظالم ومن دون هداية وبالتالي �شتوؤول االأمور اإلى نهاية غير معروفة اإلى اأن ي�شاء اهلل.

ت�شير الدرا�شات االإدارية اأّن كل �شاعة ت�شرف في التخطيط �شُتثمر ثالث اأو اأربع 

�شاعات عند التنفيذ. اأما البرامج المقترحة فيجب اأن تكون نتيجة العمل الم�شترك 

االإ�شتفادة من تجارب  المنا�شب  والمتخ�ش�شين، ومن  التجربة  اأ�شحاب  لالأفراد 

اأ�شخا�شًا  منهم  �شيجعل  االأمر  هذا  الأن  العمل،  �شاحة  في  الموجودين  االأ�شخا�ص 

اإلى  البرامج حيوية  اأن تكون  تنفيذها. كذلك يجب  ُمَتفّهمين للخطط، وملتزمين 

درجة امتالكها قدرة االنعطاف والت�شحيح الم�شتمر حتى نهاية العمل.

قد ال تخرج الخطط المقّدمة من ِقَبل الموؤ�ش�شة عن حالتين:

الخطط المقطعية التي تقوم بها الموؤ�ش�شة في مدة محدودة، والتي تمتلك - 1

قابلية اال�شتمرار والتنوع.

ن عدة مراحل.- 2 الخطط الثابتة التي تمتاز باال�شتمرار، والتي قد تت�شمَّ

من المف�شل اأن تكون بداية العمل للموؤ�ش�شة التبليغية في المنطقة عن طريق خطط 

النوع االأول ليح�شل االطمئنان الالزم بتنا�شب المنطقة مع ن�شاط الموؤ�ش�شة واإمكان 

ا�شتمرارها، وبعد ذلك تح�شل الخطوات الالحقة التي ال يمكن الرجوع عنها.

خصائص البرنامج التبليغي الَحَسن 

يمتاز البرنامج التبليغي الَح�َشن بمجموعة من الخ�شائ�ص اأبرزها:
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1 - ت�ضخي�ص الأهداف وو�ضوح��

يجب اأن تت�شح اأهداف الن�شاط التبليغي )الكلي والموؤقت( ب�شكل دقيق ويجب 

العمل على جعلها مفهومة عند العاملين في المجال التبليغي، ال بل يجب اأن تكون 

هذه االأهداف وا�شحة ومعلومة في جميع الحاالت والمواقع.

والبرامج  التبليغية  الموؤ�ش�شة  تثبيت  م�شتوى  على  �شيوؤثر  االأهداف  و�شوح  اإن 

وتكامل ن�شاطاتها ومقاومتها لل�شغوط باالأخ�ص عند االأزمات، واأما عدم و�شوحها 

التجديد  عن  الموؤ�ش�شة  ابتعاد  واإلى  ال�شياع  اإلى  ف�شيوؤدي  العاملين  بع�ص  عند 

والوقوف على طبيعتها الواقعية.

2 - واقعية الأهداف 

يمتلك الكثير من العاملين في المجال التبليغي اأهدافًا جميلة ول�شانًا يطرب من 

جمال عباراته، ولكن تلك االأهداف ما هي اإال اآمال بعيدة المنال، ال بل ال يمكن لها اأن 

ت�شبح واقعًا ملمو�شًا عند التنفيذ. بع�ص االأوقات ي�شعى العاملون في المجال التبليغي 

للترويج لبع�ص االأهداف ال�شغيرة والجزئية ويطمعون لتحقيق اإنجازات �شغيرة مع 

اأكبر  اإنجازات  ُتمّكنهم من تحقيق  واإن�شانية مقبولة  اإمكانيات مالية  اأنهم يمتلكون 

واأف�شل، والواقع اأن هوؤالء يقتنعون بهذه االأهداف المتوا�شعة الخادعة.

الكمية  الناحيتين  من  دقيق  ب�شكل  تحديده  يتّم  الذي  هو  المقبول  والهدف 

والكيفية وهو الذي يمكن تنفيذه باالإمكانيات الموجودة لدى المنّظمة واأخيرًا هو 

الذي يمكن تحديد وقيا�ص نتائجه ب�شكل وا�شح.

اإن هذه الم�شاألة ال تجعل حاجيات الموؤ�ش�شة محدودة بل تبدلها اإلى حاجيات موزونة 

تمتلك قابلية التطابق مع الظروف المختلفة وتجعل الهدف محددًا ومعينًا على اأ�شا�ص 

معطيات معينة ومحدودة وم�شّخ�شة بعيدًا عن االآمال الخيالية ال�شعبة التحقق.

3 - قدرة الموؤ�ض�ضة على تحقيق الأهداف 

قد تختار بع�ص الموؤ�ش�شات هدفًا ال ينا�شبها بينما قد يكون هذا الهدف منا�شبًا 
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لموؤ�ش�شات اأخرى وال�شبب في ذلك:

اأو  للمنظمة،  والمادية  االإن�شانية  لالإمكانيات  الهدف  وا�شعي  التفات  عدم  اأ- 

اختيارهم اأهدافًا متعددة ال يمكن تحققها جميعها في وقت واحد.

ب - عدم التفات وا�شعي الهدف اإلى البيئة والمحيط الذي تن�شط فيه الموؤ�ش�شة 

يمكن  ال  معينة  بيئة  في  اإنجازها  يمكن  التي  االأعمال  بع�ص  اأن  وغفلتهم عن 

ذلك في بيئة اأخرى، حتى لو توفرت االإمكانيات المادية واالإن�شانية.

4 - اإدراك ومعرفة محيط التبليغ 

اأهمية  بواقعه  واهتمامه  المبّلغ،  قبل  التبليغ من  م�شاألة معرفة محيط  تكت�شب 

خا�شة الأن المبّلغ يتمكن بذلك من التعرف على طبيعة �شاكني المنطقة، الميول، 

النظم  القوانين،  النواق�ص،  وال�شيطرة،  النفوذ  مراكز  الفكرية،  الخطوط 

والمادية  االإن�شانية  االإمكانيات  والتربوية،  التبليغية  االحتياجات  مقدار  الحاكمة، 

واأمثالها. وبهذا النحو يتعرف المبلغ على الخطوات التبليغية التي ينوي العمل بها 

في المنطقة.

5- الن�ض�ط�ت التبليغية التخ�ض�ضية

االأف�شل اأن تبتعد المنظمة عن الن�شاطات المتعددة. ويمكنها اأن تمركز ن�شاطها 

حول جانب تخ�ش�شي من الناحية الجغرافية. اأو نوع الن�شاط اأو كليهما. والمق�شود 

من التخ�ش�ص الجغرافي هو تمركز ن�شاط المنظمة في منطقة جغرافية محددة 

والمق�شود من التخ�ش�ص في نوع الن�شاط القيام بن�شاط م�شخ�ص ومحدد. مثاًل: 

التبليغ، التعليم، الم�شاعدة، بناء الم�شاجد، تقديم الخدمات االجتماعية واأمثاله. 

وللن�شاطات التخ�ش�شية فوائد متعددة:

اأ-     تمركز الن�شاطات واالإبتعاد عن الت�شتت.

ب - االإلتفات الكامل اإلى المحيط و�شروطه والذي يوؤدي اإلى �شهولة التخطيط.
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التخطيط  وح�شن  التمركز  اأ�شا�ص  على  الفعالية  وارتفاع  العمل  اإتقان   – ج 

والمتابعة.

6 - التوازن بين الإجراءات الم�ض�ِعدة وبين الن�ض�ط التبليغي والتعليمي.

اإن الم�شوؤولية االأ�شا�شية للموؤ�ش�شة التبليغية هي الدعوة اإلى اهلل تعالى. ويتطّلب 

هذا االأمر تمركز البرامج التبليغية والتعليمية والتربوية، ووجود اإجراءات الم�شاعدة 

واإيكالها اإلى بع�ص المجموعات التخ�ش�شية.

طبعًا قد تتطلب الم�شلحة التبليغية اأو االإحتياجات، الدخول في بع�ص الن�شاطات 

اأن ت�شّب هذه  بالنا�ص والطبابة، هنا يجب  بالم�شاعدة، واالإهتمام  لها �شلة  التي 

بمقدار  الجانبية  االأعمال  بتلك  القيام  ويجب  التبليغي،  العمل  االأعمال في خدمة 

ال�شرورة، الأن اأعمال الم�شاعدة تتطلب جهدًا كبيرًا.

7 - رفع م�ضتوى القدرات الذاتية للعب دور فّع�ل

االإمكانيات  عن  النظر  بغ�ص  ال�شحيح  الوجه  على  بالعمل  القيام  والمق�شود 

المتاحة، ومقدار الوقت الذي تّم بذله في هذا االإطار، والتقليل اأو عدم التقليل من 

الخ�شائر الجانبية، والدور الفعال عبارة عن قدرة الموؤ�ش�شة اأو ال�شخ�ص على تحقيق 

الهدف المطلوب ب�شكل �شحيح في اأقل مقدار من الوقت واالإمكانيات والخ�شائر.

ويجب القيام بكل ن�شاط في اأّي مجال تبليغي من خالل اأقرب الطرق واأ�شرعها 

زمانًا، واأقّلها حاجة لالإمكانيات وباأف�شل الو�شائل. واأف�شل النتائج هي التي ُيلحظ 

فيها خدمة ال�شرع.

يجب اأن نحر�ص في الن�شاط التبليغي على اال�شتفادة من الفر�ص وو�شع الوقائع 

في خدمة الم�شالح الدينية، والدقة في اختيار االأدوات وا�شتعمالها ب�شكل �شحيح 

و�شرعة اال�شتفادة منها مع رعاية ظروف كل منطقة. في هذه الحاالت يمكن التاأكد 

من ح�شول االأهداف الكمية والكيفية.
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8 - اتخ�ذ المواقف المن��ضبة مق�بل موانع اإجراء البرامج.

الم�شائل  مع  والتعامل  االنعطاف  على  القدرة  يمتلك  الذي  هو  البرامج  اأف�شل 

الجديدة التي لم توؤخذ بعين االعتبار؛ بحيث ُيْعلم مقدار اأهمية واأولوية كل م�شاألة 

جديدة لم تلحظ عند مدوني البرنامج وذلك قبل اإجرائه. ويوؤدي هذا االأمر اإلى 

فتح اأبواب المنّظمة اأمام اأمور تقع في خدمة اأهدافها وبرامجها وهذا يعني اأي�شًا 

الحوؤول دون وجود االأمور التي تمنع تحقق االأهداف والبرامج.

بداأت  اأو مجموعة  باالإمكان ت�شور فرد  المو�شوع،  يمكننا ذكر مثال على هذا 

اأما  الخطة.  هذه  قبول  الموؤ�ش�شة  على  اقترحوا  ثم  ابتكارها  من  تبليغية  خطة 

الموؤ�ش�شة فيمكنها اتخاذ القرارات االآتية:

قبول الخطة وجعلها �شمن برامج الموؤ�ش�شة، هذا اإذا كانت اأهدافها تنا�شب  -

الموؤ�ش�شة وال يوؤدي هذا االأمر اإلى اإيجاد محاذير ا�شتراتيجية لها.

التعاون مع تلك الخطة من دون ادخالها �شمن برامج الموؤ�ش�شة، ب�شرط اأن يكون  -

التعاون في حدود االإمكانيات واأن ال يوؤثر هذا االأمر على العمل االأ�شا�شي للموؤ�ش�شة.

رف�ص الخطة واالعتذار عن قبولها، هذا اإذا اأّدى قبولها اإلى االإخالل ببرامج  -

الموؤ�ش�شة، اأو عدم وقوعها �شمن اأهداف الموؤ�ش�شة.

9 - المت�بعة والرق�بة

يتمتع  الذي  هو  وا�شتمراره  موفقيته  اإلى  االطمئنان  يمكن  الذي  البرنامج  اإن 

بالخ�شائ�ص التالية:

اأ - الدقة في التخطيط عن طريق رعاية كامل المبادئ والقواعد الملحوظة في 

التخطيط.

ب - التنظيم الذي ي�شاهم في تحديد م�شوؤولية ووظيفة كل عامل.

ج - المتابعة والرقابة الم�شتمرة لمراحل تطور العمل.

د -  تقييم البرامج ب�شكل م�شتمر.
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10- البتع�د عن اآف�ت التخطيط الموفق.

آفات التخطيط الموفق: عبارة عن:

رغبات  على  بناًء  البرامج  تجرى  حيث  الممولين  االأفراد  تاأثير  تحت  الوقوع  اأ- 

دون  ومن  للموؤ�ش�شة  التبليغية  االأولويات  االعتبار  بعين  االأخذ  دون  من  هوؤالء 

لحاظ م�شالحها الواقعية. في الكثير من الحاالت نرى اأن الممول هو الذي 

يحدد البرنامج وماهيته وزمان ومكان اإجرائه، والواقع اأن الموؤ�ش�شة هي التي 

يجب اأن تقوم بذلك.

ب - الوقوع تحت تاأثير الحاالت العاطفية. عندما كانت بع�ص المجموعات تزور 

بع�ص المناطق فوجدت حالة وا�شحة من الفقر، فا�شتغلت الجّو لتقوم باأعمال 

تب�شيرية م�شتعينة بالبدع واأمثالها.

ج - االعتماد على بع�ص المعلومات من دون االطالع على �شحتها وعدم �شحتها.

المبلغين  اأو  الموؤ�ش�شات  بع�ص  عن  المنقولة  المعلومات  تاأثير  تحت  الوقوع  اإن 

البرامج  وموؤثر على م�شتوى  المدن هو عمل جيد  �شاكني  اأو  القرى  الموجودين في 

االأمور وتحليلها وعدم البحث عن  اإذا اكتفينا بهذه  اإال  والخطط، ولكن ذلك مفيد 

مطابقتها الأولويات المناطق االأخرى، فحينها ت�شبح واقعية البرامج محاًل لل�شوؤال.

تمتلك  اأنها  ويعتبر  االأخرى  المناطق  من  اأف�شل  منطقته  اأن  يعتقد  من  هناك 

اأولوية تبليغية وجغرافية معينة.

مما ال �شك فيه اأن كل منطقة من مناطق الم�شلمين تحتاج اإلى برنامج تبليغي 

وتعليمي، ولكن ينبغي اأن ال نغفل عن محدودية االإمكانيات والقدرات لذلك يجب 

اختيار منطقة الن�شاط بدقة.

اإلى النتائج التبليغية للخطط، عندما ت�شل الخطة التبليغية  د - عدم االلتفات 

اإلى مرحلة التنفيذ يظهر عندنا اأمران:
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في  الخطة  اإجراء  المنطقة  في  المبلغ  اأو  الأه�لي  - طلب مجموعة من   1

منطقة معينة.

2 - ت�أمين المتطلب�ت الم�لية للخطة.

االأمرين  هذين  اأحد  تاأثير  تحت  واقعة  التبليغية  الخطط  تكون  اأن  نخ�شاه  ما 

التبليغية للخطة في المنطقة المقترحة  النتائج  اأو كليهما وال يجري البحث حول 

ومقدار تنا�شب الخطة مع ذاك المحيط.

11 -  اكت�ض�ف ال�ضتعدادات المحلية وتنميت��.

المنا�شب اأن يتم العمل اأثناء تدوين البرامج على اكت�شاف اال�شتعدادات الخفية 

اال�شتفادة من هذه  يمكن  تنميتها، حيث  والعمل على  والمحلية  والعلمية  التبليغية 

اال�شتعدادات بما يخدم االأهداف التبليغية.

اأي�شًا اال�شتفادة من االكت�شافات العلمية الجديدة والفنون  ومن المنا�شب هنا 

ويمنع  االأعمال  من  بالكثير  القيام  �شهولة  اإلى  يوؤدي  ذلك  الأن  المعا�شرة  العلمية 

اإِتالف الوقت.

12 - التركيز على الكي�ية عندم� تتع�ر�ص مع الكمية

عند اإجراء البرامج والخطط المتنوعة يجب االلتزام بالن�شاطات التي ت�شب 

ب�شكل مبا�شر في خدمة اأهداف الموؤ�ش�شة. ولعل من اأبرز اآفات الن�شاطات التبليغية 

االهتمام بالكمية والغفلة عن الكيفية.

13 - الدرا�ضة الدقيقة لجوانب الن�ض�ط

لتحقق  المنا�شبة  والطرق  ق�شم  كل  واأهداف  التبليغية  الجوانب  درا�شة  ينبغي 

اأهداف الموؤ�ش�شة، ويكون اإجراء البرامج والخطط ب�شكل موفق متوقف على تعاون 

االأفراد والمجموعات الموجودة في المنطقة ومن خالل الطرق المنا�شبة.

حجة اال�شالم الدكتور مح�شن الويري

مجلة مبلغان
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 معايير وإرشادات
إلجراء النشاطات التبليغية

تعر�شنا في المقالة ال�شابقة للحديث عن معايير وار�شادات التخطيط التبليغي 

الن�شاطات  اإجراء  التي تتعلق بمرحلة  وفيما يلي �شنتحدث حول بع�ص االر�شادات 

التبليغية.

القسم األول: النشاطات التبليغية

الأول - اختي�ر المبلغين 

التبليغية،  الموؤ�ش�شة  ن�شاطات  االأ�شا�ص في موفقية جميع  الدور  المبلغون  يلعب 

وعلى هذا االأ�شا�ص فاإن االهتمام بهم هو اهتمام بجميع ن�شاطات الموؤ�ش�شة.

بناًء على ما تقدم يجب اعتماد الدقة في اختيار المبلغ، ويقترح ار�شال اأكثر من 

مبلغ اإلى المنطقة التي ينبغي  التبليغ فيها للتقليل من االأخطاء. من المنا�شب اأن 

تقوم الموؤ�ش�شة قبل ار�شال المبلِّغ اإلى �شاحة التبليغ، بالوقوف على قدراته في مجال 

باختيار  تقوم  اأن  الموؤ�ش�شة  نو�شي  وهنا  اأو ذاك.  بت�شديق هذا  تكتفي  العمل فال 

المبلغ عمليًا قبل اإم�شاء عقد عمل معه.

شروط اختيار المبلِّغين 

يجب اأن يتمتع المبلِّغ الذي يقع عليه االختيار بال�شروط التالية:
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اأ-  اأن يمتلك عقائد �شحيحة و�شالمة.

ب - االإلتزام والتقيد بال�شلوك االإ�شالمي.

اأجزاء من  بع�ص  اأن يحفظ  والتبليغية )مثال ذلك  العلمية  اللياقة  امتالك   - ج 

اأن  ال�شرعية،  الم�شائل  ال�شروري من  المقدار  الكريم، االطالع على  القراآن 

يمتلك  اأن  العلم،  على  والح�شول  بالتعلم  لال�شتمرار  والرغبة  ال�شوق  يمتلك 

روحية تبليغية( ويتغير هذا ال�شرط �شدًة و�شعفًا ح�شب المنطقة.

د - اإتقان اللغة المحلية.

هـ - ال�شالمة البدنية وعدم وجود نق�ص في ع�شو يمنعه من الن�شاط.

و - القدرة على التدري�ص ونقل المطالب.

ز - ترك االأعمال االأخرى والتفرغ للتبليغ كامل الوقت.

ال�شيا�شية  االأفكار  توؤثر  ال  حتى  ال�شيا�شية  االأحزاب  في  اال�شتراك  عدم   - ح 

لالأحزاب على عمل المنظمة.

ط - عدم وجود الموانع االجتماعية كانت�شاب المبلغ اإلى قبيلة بينها وبين القبيلة 

الم�شيفة نزاع وخالف.

ي - القدرة على اإنجاز الوظائف التبليغية.

ك - النجاح في االمتحان الكتبي وال�شفهي.

يجب اأن ال نغفل عن اأن الموفقية في العمل التبليغي تتوقف على اختيار مبلغين 

اأكّفاء.

2 - الوظ�ئف الأ�ض��ضية للمبلغين 

ولكن  والقدرات،  االأماكن  اختالف  ح�شب  االأ�شا�شية  المبلغين  وظائف  تختلف 

اأهم الوظائف بالترتيب التالي:

اأ- هداية النا�ص وتعليمهم االأمور الدينية.
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ب - تربية الم�شلمين من اأجل رعاية اأ�شول االإ�شالم وقواعده.

ج - تحذير الم�شلمين من الميول المنحرفة.

د - اإمامة ال�شالة الواجبة واإلقاء خطبة �شالة الجمعة.

هـ - ت�شكيل حلقات حفظ القراآن الكريم للكبار وال�شغار.

و - اإقامة درو�ص علمية ثابتة.

واالأماكن  والمدار�ص  الجامعات  في  تقام  التي  المحا�شرات  في  الم�شاركة   - ز 

العامة االأخرى.

اقت�شت  اإذا  النا�ص  بع�ص  بيوت  وكذلك  العامة،  االأماكن  من  العديد  تفقد   - ح 

الحاجة، واإقامة درو�ص عامة وتخ�ش�شية في اأماكن مختلفة.

ط - اإعداد التقارير ال�شرورية التي تحتاجها الموؤ�ش�شة.

ال بدَّ من التذكير بالنقاط ال�شرورية التالية:

علميًا - 1 االأف�شل  اختيار  يجب  مبلغ  من  اأكثر  فيها  يتواجد  التي  االأماكن  في 

المنطقة  في  كثيرًا  المبلغين  عدد  يكون  وعندما  االآخرين.  على  كم�شرف 

يجب على الموؤ�ش�شة اأن تختار �شخ�شًا لمتابعة االأمور التبليغية يكون له حق 

االإ�شراف على جميع الن�شاطات وعلى المراقبين.

ينبغي اأن تقوم الموؤ�ش�شة التي تر�شل المبلغين بتجهيز كل النماذج ال�شرورية - 2

التي يتم بوا�شطتها �شبط ن�شاطات المبلغين.

ال�شرورية ومتابعة - 3 االأمور  وتهيئة  النواق�ص  الموؤ�ش�شة لرفع  ت�شعى  اأن  يجب 

االأمور  لدرا�شة  موؤتمر عام دوري  اإقامة  الالزمة وذلك من خالل  الم�شائل 

المحيطة بمو�شوع التبليغ.

الث�ني: اختي�ر ممثل الموؤ�ض�ضة في المنطقة

يفتر�ص اأن تقوم الموؤ�ش�شة التبليغّية باختيار ممثل لها لمتابعة الق�شايا التبليغية 
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واالإ�شراف على برامج الموؤ�ش�شة واإنجازها ب�شكل دقيق، طبعًا ال بدَّ اأن يخ�شع اختيار 

هذا الممثل ل�شروط خا�شة توؤهله القيام بهذه المهمة.

الث�لث: درا�ضة اإمك�نية ت�أ�ضي�ص مراكز اإ�ضالمية

تلعب المراكز االإ�شالمية على المدى الطويل دورًا هامًا على م�شتوى الدعوة اإلى 

االإ�شالم.

اإلى درا�شات دقيقة حيث  المراكز يحتاج  تاأ�شي�ص هذه  فاإن  االأ�شا�ص  على هذا 

يجب بناء هذه المراكز في اأماكن خا�شة بحيث يمكنها لعب دورها االأ�شا�ص بعيدًا 

تواجد  اأماكن  عن  االبتعاد  يجب  ذلك  مثال  الدور،  ذلك  تهدد  التي  االأخطار  عن 

الِفَرق ال�شاّلة.

الرابع: اللت��ت اإلى اأهمية التبليغ بين الطالب 

يعتبر الطالب من اأبرز المجموعات االجتماعية التي يوكل اإليها اأمر المجتمع 

في الم�شتقبل باالإ�شافة اإلى اأن هذه المجموعة تتميز با�شتعدادات قّلما نجدها في 

غيرها من المجموعات. فهي مجموعة ال توجد فيها الموروثات الباطلة والخرافية 

كما هي موجودة في غيرها. ومن هنا يفتر�ص اأن نجعل هذه المجموعة في راأ�ص 

االأولويات التبليغية.

النقاط التي يجب االلتفات اإليها في هذا النوع من الن�شاط التبليغي:

ة ال�شحيحة ال�شابقة وتوجيههم نحو التعلق - 1 العمل على ربط الطالب بال�ُشنَّ

بها، ودرا�شة �شيرة ال�شلف ال�شالح.

التركيز على تعليم الم�شائل االعتقادية والواجبات ال�شرعية ومحا�شن دين - 2

االإ�شالم ومقا�شده المتعالية.

التنا�شب بين الن�شاطات التبليغية والحاجيات الروحية والعقلية والج�شمية - 3

للطالب.
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التركيز على الجامعات والمدار�ص والمعاهد التي يكون عدد المتدينين فيها - 4

كبيرًا.

يلقيها - 5 التي  ال�شبهات  عن  واإبعادهم  الطالب  على  بالحفاظ  االهتمام 

المخالفون.

االإعتماد على الحوار كاأداة لالإقناع، واالإمتناع عن التلقين.- 6

ال�شعي الإيجاد نوع من االرتباط والعالقة بين الطالب والمبلغين الموجودين - 7

الموؤ�ش�شات  في  الطالب  بين  ارتباط  اإيجاد  وكذلك  الدرا�شية  البيئة  خارج 

المختلفة.

والقيادة - 8 القدوة  دور  لعب  يمكنهم  الذين  المتفوقين  بالطالب  االهتمام 

بالن�شبة لباقي الطالب.

العمل على ت�شجيع وتحفيز المتفوقين.- 9

تنويع الن�شاطات والبرامج بحيث يتمكن الطالب من اختيار ما ينا�شبه منها.- 10

االقتراحات  تقديم  فيمكن  اإجراوؤها،  يمكن  التي  بالبرامج  يتعلق  فيما  اأما 

التالية:

حلقات القراآن،  اأ-   

الدرو�ص العلمية،  ب-   

المحا�شرات واللقاءات الثقافية،  ج-   

دورات لتعليم الم�شائل ال�شرعية،  د-   

واأ�شاليب  الخطابة  واأ�شاليب  كالكمبيوتر  الفنون  بع�ص  تعليم  دورات  هـ-   

التحقيق.

تاأ�شي�ص جمعيات طالبية وجعلها تتحرك في اتجاه اإقامة البرامج التي نرغب - 11

بها مع االهتمام بالدعم المالي لها.
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يفتر�ص اأن يبتعد المبّلغ عن تاأييد االأجنحة واالأحزاب ال�شيا�شية في الجامعات - 12

التي يكثر فيها التحّزب ال�شيا�شي.

الأول: الهتم�م ب�لتبليغ بين المجموع�ت المثق�ة

تحتل المجموعات المثقفة اأهمية خا�شة باعتبار اأنها تلعب دور القيادة الفكرية 

للمجتمع، لذلك يمكن االهتمام بهذه المجموعات من خالل الطرق التالية:

التعرف على العنا�شر الثقافية التي تكون ذات اأهمية على م�شتوى الدعوة، - 1

ويجب اأن يقوم المبلغ بالتعرف على العنا�شر تلك وكيفية الدعوة اإليها...

تاأمين الو�شائل ال�شرورية والالزمة لفهم االإ�شالم. )كتاب، اأ�شرطة ت�شجيل، - 2

مجالت...(.

اإقامة محا�شرات ي�شارك فيها المثقفون اأمثال اأ�شاتذة الجامعات والمفكرين - 3

واالأطباء.

دعوة المحا�شرين لمخاطبة هذه المجموعات في موا�شيع هامة.- 4

اإ�شراكهم في الن�شاطات التبليغية بهدف اال�شتفادة من قدراتهم وت�شجيعهم - 5

على التفاعل مع الن�شاطات االإ�شالمية.

تهنئتهم باالأعياد وتعزيتهم بالم�شائب عن طريق الح�شور وار�شال الر�شائل - 6

والبطاقات اأو حتى االت�شال الهاتفي.

العمل على تاأ�شي�ص جمعيات واتحادات تخ�شهم وار�شادهم اإلى ما يميزهم عن - 7

�شواهم من الجمعيات غير الدينية والعمل على تفعيل ن�شاطهم االجتماعي.

يجب التاأكيد على اأهمية ال�شبر و�شعة ال�شدر في التعاطي مع هذه المجموعة - 8

واجتماعية  وفكرية  علمية  قدرات  اأ�شحاب  اأكفاء  مبلغين  اختيار  ويجب 

للتعاطي معهم.

الث�ني: التبليغ الموجه للن�ض�ء الم�ضلم�ت.

يمكن االهتمام بم�شاألة التبليغ الموجه للن�شاء من خالل البرامج التالية:
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اإيجاد مراكز للحجاب االإ�شالمي واإيجاد جو تبليغي يتنا�شب مع الن�شاء، ودرا�شة 

احتياجات المنطقة على م�شتوى ما تحتاج اإليه الن�شاء، وتاأ�شي�ص جمعيات خا�شة 

بالن�شاء تتطابق وال�شوابط ال�شرعية.

اإلى اأن االلتزام بال�شوابط ال�شرعية من اأهم االأمور التي يجب  تجدر االإ�شارة 

االلتفات اإليها في التبليغ الموجه للن�شاء مثال ذلك: االإلتزام الكامل بالحجاب، منع 

االإختالط بين الرجال والن�شاء، والحوؤول دون الخلوة مع غير المحارم.

ال�ض�بع: دورات تعليم الم�ض�ئل ال�ضرعية:

ت�شتمل هذه الدرو�ص على القراآن الكريم، علوم القراآن، التف�شير الحديث، علوم 

الحديث، العقائد، الفقه واالأ�شول، فقه الدعوة واأ�شولها، ال�شيرة النبوية، االأخالق 

واالآداب اال�شالمية.

والإِجراء هذه الدورات يجب االلتفات اإلى النقاط التالية:

تعيين الزمان والمكان المنا�شبين،  اأ-   

معرفة نوع وعدد الم�شاركين في الدورة،  ب-   

االطالع على الميزانية المطلوبة،  ج-   

ت�شجيل كافة االحتياجات والعمل على تهيئتها قبل البدء بالدورة،  د-   

تجهيز قوانين و�شوابط الم�شاركة في الدورة واإبالغ االأفراد بها.. هـ-   

الث�من: القوافل التبليغية

االإ�شالم  ن�شر  بهدف  والقرى  المدن  اأطراف  اإلى  القوافل  هذه  ار�شال  يمكن 

وتعليم النا�ص. وت�شتمل هذه القوافل باالإ�شافة اإلى المبلغين، االأطباء، المهند�شين، 

الزراعيين، اأطباء بيطريين لي�شاعدوا النا�ص في حل م�شاكلهم.

الت��ضع: ترجمة الكتب

تعليمهم  الأجل  العرب  غير  اإلى  االإ�شالمية  العلوم  تقديم  الترجمة  من  الهدف 

اأركان االإ�شالم وقواعده واآدابه. ويجب االهتمام بالنقاط التالية في الترجمة:
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- االلتفات اإلى ثقافة المخاطبين واأو�شاعهم االجتماعية والتبليغية وال�شيا�شية 

بالكتب  اال�شتعانة  وينبغي  والموؤلفين،  الن�شو�ص  اختيار  عند  باالأخ�ص  واالأمنية 

الم�شهورة والمعروفة والكثيرة الرواج.

الع��ضر: بن�ء الم�ض�جد

ال يخفى على اأحد اأهمية الم�شجد في االإ�شالم. والم�شجد هو اأهم االأماكن التي 

يعتمد عليها في الدعوة. وعلى هذا االأ�شا�ص يجب اأن يكون اإمام الم�شجد �شخ�شًا 

ن�شيطًا يتجاوز ن�شاطه حدود الم�شجد اإلى االأطراف.

المبلغ وبناء المسجد

يجب اأن يلتفت المبلغ عند بناء الم�شجد اإلى النقاط التالية:

اختيار المكان المنا�شب مع رعاية التجمع ال�شكاني المنا�شب.- 1

الم�شافة - 2 اإلى  وااللتفات  للم�شجد،  النا�ص  على مدى حاجة  الدقيق  االطالع 

التي تف�شل الحي اأو المدينة عن اأقرب م�شجد.

تعيين مراقب موثوق به.- 3

اختيار متعّهد معروف بقدراته واإمكانياته وجدارته.- 4

تحديد خريطة الم�شجد.- 5

تعيين الميزانية.- 6

تحديد المدة التي يحتاجها بناء الم�شجد.- 7

االإلتفات اإلى اأن تكون حركة البناء مطابقة للقانون، لمنع االأ�شخا�ص الذين - 8

يرغبون با�شتغالل عدم قانونية بناء الم�شجد.

جدولة مراحل التنفيذ.- 9

تاأ�شي�ص �شفوف مال�شقة للم�شجد الأجل تدري�ص القراآن والعلوم ال�شرعية.- 10

في بع�ص المناطق ال ي�شمح االأهل الأوالدهم الح�شور اإلى الم�شاجد، لذلك يجب 
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وتاأمين  والرجال  الن�شاء  بين  الف�شل  يجب  هنا  للم�شجد.  مال�شقة  �شفوف  بناء 

االإ�شاءة والتهوية ومراعاة وجودها في اأماكن ال يكثر فيها ال�شجيج.

وظ�ئف اإم�م الم�ضجد

يتمكن اإمام الم�شجد من لعب دور هام واأ�شا�شي ومن اأبرز ما يمكنه القيام به:

اإمامة الم�شلين في �شالة الجماعة.- 1

تعليم النا�ص وعلى وجه الخ�شو�ص الم�شائل العقائدية، الطهارة واالأحكام - 2

الفقهية، ال�شالة و�شروطها واأجزائها....

تفقد الم�شلين وال�شوؤال عن الذين انقطعوا لمدة عن ال�شالة.- 3

الم�شاركة في االأفراح واالأتراح وذلك في اإطار ال�شرع.- 4

درا�شة المنطقة ب�شكل دقيق والتعّرف على العائالت الهامة والمعروفة.- 5

معرفة الموؤمنين والملتزمين بال�شرع.- 6

التعاطي مع كل - 7 والتفكير في كيفية  المنكرات،  اأ�شحاب  االأ�شخا�ص  معرفة 

واحد منهم.

التخطيط لبرنامج تبليغي �شنوي اأو ف�شلي.- 8

اإعداد الم�شلين للم�شاعدة في اإنجاز واإجراء البرامج.- 9

ت�شجيع الم�شلين على زيارة بع�شهم البع�ص ودفعهم لحل م�شاكل بع�شهم..- 10

متابعة االأمور المتعلقة بالم�شجد والعمل على تهيئة االأدوات ال�شرورية التي - 11

توؤدي اإلى موفقية اإجراء البرامج.

اختيار موؤذن اأمين يعرف الوقت و�شاحب �شوت ح�شن.- 12

االإ�شراف على مكتبة الم�شجد واإعداد برامج تبليغية وتربوية للمراجعين.- 13

الم�شاجد - 14 حول  تتحدث  التي  والموؤتمرات  والدرا�شات  ال�شحف  متابعة 

واال�شتفادة منها لتح�شين اأو�شاع الم�شجد.
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القسم الثاني: النشاطات التعليمية

الأول: حلق�ت ح�ظ القراآن الكريم 

1 - اإجراءات افتت�ح الحلقة

النحو  وبهذا  االأهالي  من  منطلقًا  الحلقة  اإقامة  �شاحب  ليكون  ال�شعي  يجب  اأ- 

يكون �شمان ا�شتمرار العمل وم�شاركة النا�ص.

ب - ينبغي قدر الم�شتطاع اإعداد فهر�ص اأولي حول الراغبين الذين ال يجب اأن 

يتجاوز عددهم الخم�شة والثالثين واأن ال تقل اأعمارهم عن ال�شبع �شنوات.

ج - اختيار مكان منا�شب من ناحية النور والجو ال�شحي.

د - ت�شكيل لجنة من اأهالي المنطقة لت�شجيع اأ�شحاب النفوذ على الم�شاركة.

2 - �ضروط مدر�ضي حلق�ت ح�ظ القراآن الكريم 

يجب على المدر�شين باالإ�شافة اإلى ال�شروط العامة الموجودة في المبلغين، اأن 

يكونوا على كفاءة عالية للتدري�ص، جذب المخاطبين، القدرة على اإدارة الحلقة، 

النظم، االإح�شا�ص بالم�شوؤولية ومعرفة اأهداف الموؤ�ش�شة.

الث�ني: بن�ء المكتب�ت الع�مة وت�علي��

ما زال الكتاب ي�شكل الو�شيلة االأ�شا�شية لنقل العلوم والمعارف وذلك ب�شبب �شعة 

انت�شاره وقابلية اال�شتفادة منه في كافة ال�شروط واالأزمنة واالأمكنة. طبعًا ال يجب 

اأن نغفل عن اأن معجزة الر�شول االأكرمP كانت في قالب كتاب.

وبناء المكتبة كما الم�شجد يحتاج اإلى بع�ص الدرا�شات والح�شابات االأولية.

اأما تفعيل المكتبة فقد يح�شل من خالل ما يلي:

للذين - 1 المتنوعة  الحاجات  مع  تتنا�شب  ومتنوعة  متعددة  محا�شرات  اإقامة 

يترددون على المكتبة.

اإقامة الم�شابقات العلمية.- 2
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عر�ص بع�ص االأفالم المنا�شبة )ب�شكل اأ�شبوعي(.- 3

الف�شل في البرامج بين الرجال والن�شاء.- 4

اإ�شدار ن�شرة خا�شة لالأع�شاء والذين يرتادون المكتبة.- 5

اإ�شدار »برو�ضور« تبليغي يتمحور حول االأخالق واالآداب االإ�شالمية وو�شعه - 6

في محيط المكتبة.

اإقامة مرا�شم خا�شة في المنا�شبات.- 7

اإقامة �شهرات ثقافية و�شعرية وغيرها.- 8

بهذه - 9 المنطقة  في  و...(،  تربويين  ثقافيين،  )مبلغين،  الم�شوؤولين  اإ�شراك 

الن�شاطات.

تاأ�شي�ص مكتبة �شوتية.- 10

جمع وحفظ الكتب لجميع المراحل الدرا�شية بعد تنظيمها وتبويبها.- 11

القسم الثالث: النشاطات االجتماعية

يمكن للمبّلغ القيام ببع�ص االأن�شطة االجتماعية، وهي عبارة عن:

الأول - تقديم الإفط�ر لل�ض�ئمين:

�شهر رم�شان هو �شهر البذل والعطاء، ومن اأبرز م�شاديق البذل في هذا ال�شهر 

تقديم االإفطار لل�شائمين والمح�شنين. لذلك يجب في هذا االأمر رعاية النقاط 

التالية:

يجب - 1 اأي  التبليغية،  االأهداف  خدمة  في  الن�شاطات  هذه  ت�شّب  اأن  يجب 

الموائمة بين غذاء الروح وغذاء الج�شد، وعلى هذا االأ�شا�ص يمكن اإجراء 

البرامج التالية: تدري�ص وتعليم المطالب التي تنا�شب و�شع اأكثر الحا�شرين 

اأركان  ال�شهادتين،  معنى  مثال:  االأولية  الدينية  الم�شائل  حول  كالحديث 

االإيمان، اأهمية ال�شالة، فوائد ال�شالة واأحكامها، اأحكام ال�شيام واآدابه، 



��������ل�������� �������������������� ������ت����ب����ل����ي����غ

44

الم�شائل االأخالقية، رعاية حق الم�شجد، والدعاء قبل االإفطار.

التي - 2 ال�شروط  رعاية  ذلك:  مثال  ال�شرعية  ال�شوابط  رعاية  حول  التبليغ 

ي�شعها المتبرعون.

اأما فيما يتعلق باإعداد الطعام وتقديمه فيجب رعاية النقاط التالية:

ينبغي قدر الم�شتطاع اختيار الطعام الماألوف والمرغوب.- 1

االلتفات اإلى الو�شع ال�شحي الأدوات الطبخ واختيار طباخ ماهر.- 2

رعاية الم�شائل التالية عند التوزيع:- 3

اأ- اختيار المكان المنا�شب كالم�شجد اأو المدر�شة.

ب - اال�شتعداد لتقديم الطعام للعدد الماأخوذ بعين االعتبار.

ج - ال�شروع بالتمر، وبالماء اإذا لم يكن التمر موجودًا.

د - تقديم ال�شالة على االإفطار.

هـ - وجود عدد كاٍف من العاملين في اإعداد الطعام وتوزيعه.

و - تقديم الطعام للجميع من دون تمييز )عدم تقديم بع�ص االأطعمة اإلى البع�ص 

فقط...(.

الث�ني: خطة توزيع الأ�ضحية

فيه  يتطلع  الذي  الوقت  وفي  تعالى  اهلل  �شعائر  من  واحدة  االأ�شحية 

اإلى  ين  الم�شحِّ كثير من  يتطلع  االأ�شاحي  لحوم  ل�شي ء من  المعوز  الفقير 

اإي�شال اأ�شاحيهم للمناطق االأكثر حاجة. والموؤ�ش�شات الخيرية لعلها خير 

و�شيط بينهما.

الجوانب  الم�شروع ي�شتدعي جانبًا كبيرًا من الحر�ص والدقة في  اأن هذا  غير 

عند  الوقوف  االأ�شحية،  في  الواجبة  ال�شرعية  باالأحكام  االلتزام  �شرورة  التالية: 

�شرط المتبرع، المحافظة على االأنعام الم�شتراة وتعاهدها بالرعاية والتغذية حتى 

ذبحها.
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ولكي تتحقق الفوائد المرجّوة على خير وجه يراعى االآتي:

اأ - االإعداد الم�شبق والتهيوؤ الكامل ال�شتقبال اأكبر عدد متوقع من االأ�شاحي.

ب - رعاية قوانين و�شروط الدولة.

ج - رعاية العدالة في التوزيع.

الث�لث: ح�ر الآب�ر

ُيعدُّ م�شروع حفر بئر من اأكبر الم�شروعات التي يقبل عليها اأهل الخير، نظرًا 

لكونها من ال�شدقة الجارية. وقد وقع هذا االإقبال على حاجة ملحة في كثير من 

بالد الم�شلمين، حيث تعاني كثير منها من الجفاف والت�شّحر.

ويجب مراعاة النقاط االآتية عند درا�شة اإمكانية حفر البئر:

اأ- اختيار الموقع االأن�شب للنا�ص والحفر )من طريق مهند�ص مخت�ص(.

ب - تقدير عدد الم�شتفيدين منه.

ج - تحديد اأقرب م�شدر مياه اإليه.

د - التكلفة االإجمالية.

هـ - تحديد الم�شرف على حفره لمتابعة �شيانته.

و - المدة الزمنية المتوقعة الإنجازه.

ز - تحديد الجهة الم�شتلمة له بعد االنتهاء من حفره.

ح - االإ�شارة اإلى الم�شاكل المحتملة بين االأهالي الم�شتفيدين من الماء وال�شاكنين 

حوله.

الرابع: ك��لة الأيت�م 

فوائد جمة من  لها  فاإن  اليتيم،  لكفالة  وال�شرعي  الكفائي  الوجوب  ف�شاًل عن 

واالهتمام  ال�شياع  و�شونهم من  كفالتهم: رعايتهم  تعني  اإذ  االجتماعية،  الناحية 

بهم ج�شديًا وعقليًا واإيمانيًا.

ُكلها البدَّ من مراعاة االأمور التالية:
ُ
ولكي توؤتي الكفالة اأ
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يتيمًا - موت االأب لمن هو  المرء  ال�شرعي في اعتبار  بالحد  التقيد   -

دون �شن البلوغ - اأن تكون الكفالة �شاملة للجوانب التعليمية والتربوية وغير 

منطقة  في  اليتيم  يكون  اأن   - وال�شحي  االإعا�شي  الجانب  على  مقت�شرة 

الموؤ�ش�شة - اأن يلزم اليتيم متى جاوز ال�شاد�شة بااللتحاق في حلقات حفظ 

القراآن الكريم.

في حال وجود عدد منا�شب من االأيتام يفرغ لهم مبّلغ يتولى متابعتهم من حيث 

االإعا�شة وال�شحة والجوانب النف�شية واالأخالقية والعبادية.

القسم الرابع: النشاطات اإلعالمية

تاأتي الو�شائل االإعالمية على راأ�ص الموؤثرات الفعالة التي ت�شوغ حياة المجتمع 

الم�شائل  فيها  مراعين  المبلغون  منها  ي�شتفيد  اأن  يجب  لذلك  �شرائحه،  بمخلتف 

ال�شرعية.

ومن جملة االأن�شطة االإعالمية في العمل التبليغي:

الأول: ال�ضت��دة من الو�ض�ئل الإعالمية.

ينبغي التفكير بجدية في اال�شتفادة من الو�شائل االإعالمية الموجهة للجمهور، 

مثل االإذاعة والتلفزيون واالأنترنت وال�شحف والمجالت، لتعريف النا�ص باالإ�شالم 

ودعوتهم اإليه والرفع من وعيهم واإدراكهم.

وعند الدخول في البرامج االإعالمية يجب اإعداد الدرا�شات الالزمة واالهتمام 

المبكر بتوفير المادة العلمية التبليغية واال�شتفادة من اأهل الخبرة والقدرة في هذا 

الميدان.

الث�ني: التغطية الإعالمية لالأن�ضطة التبليغية:

المق�شود من التغطية االإعالمية تعريف النا�ص واأهل العلم والف�شل والمح�شنين 

بالعمل الذي تقوم به الموؤ�ش�شة لزيادة التوا�شل والترابط.
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لذلك ينبغي الحر�ص على ال�شدق واالأمانة في ذلك، واالجتناب عن الت�شخيم، 

اأي يجب اأن يكون االإعالم بقدر العمل ال اأكبر منه وال اأ�شغر.

الث�لث: العن�ية بكت�بة التق�رير

االأعمال  اإلى  المحتاجة  االإ�شالمية  المناطق  التقارير عن  بكتابة  العناية  تجب 

التبليغية والتربوية وتوثيقها بال�شور والمعلومات االإح�شائية وكذلك كتابة التقارير 

عن الم�شاريع واالأعمال القائمة.

الرابع: ر�ضد الإعالم الم�ض�د

وغير  وتلفزيون  واإذاعة  المختلفة من �شحافة  االإعالم  و�شائل  ر�شد  بدَّ من  ال 

وا�شت�شراف  �شّرهم.  من  االأمة  وتحذير  وبرامجهم،  االأعداء  مكائد  لمعرفة  ذلك 

اإلى  باالإ�شافة  عليه من خاللهم،  الرّد  يلزم  ما  على  والرّد  الم�شتقبلية،  خططهم 

اال�شتفادة مما يمكن اال�شتفادة منه.

درا�شة روؤية وتجربة المنتدى االإ�شالمي

- مجلة مبلغان -
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 طرق معالجة
المشاكل التي تعترض التبليغ 

�ضوؤال: يعتقد الإم�م الخميني} ب�أن الع�لم اليوم يدور حول الإعالم. ومع 

من  الع�لمي  لال�ضتكب�ر  الت�بع  الإعالم  يم�ر�ضه  م�  العتب�ر  بعين  الأخذ 

ال�ضب��ت،  واإلق�ء  والن��ق  الكذب  وال�ضعوب، حيث  الأمم  لأذه�ن  ا�ضت�داف 

براأيكم م� هي م�ضوؤولية المبّلغين والمت�ضّدين لالأمور التبليغية في الوقت 

الح��ضر وكيف يمكن مواج�ة الإعالم ال�ضتكب�ري؟

بالطرق  اال�شتعانة  علينا  وينبغي  بالمثل،  المواجهة  واجبنا  من  اإن  الجواب: 

والو�شائل التي ي�شتعملونها، اإال اأننا يجب اأن ن�شتخدمها �شمن هدف �شحيح 

واأ�شلوب �شرعي. وفي هذا االإطار يعتقد اأحد العلماء باأننا يجب اأن نبدل اأ�شلوب 

التبليغ الذي نتبعه.

قدراتهم  كافة  ي�شعون  فاالأعداء  كبير،  راأ�شمال  اإلى  االأمر  يحتاج  طبعًا 

واإمكانياتهم الأجل التبليغ واالإعالم.

القبيحة  ال�شور  يقّدمون  اأنهم  درجة  اإلى  الغربية  االإعالم  و�شائل  تطورت  لقد 

والمبتذلة مع قطع الحلوى التي تباع لالأطفال، وكل ذلك الأجل اجتذابهم، بينما لم 

نتمكن من الحفاظ على اأوالدنا.

من جهة اأخرى يوؤكد االإ�شالم على اأهمية العمل للتبليغ لثقافة االإ�شالم ال�شحيحة 

واأن نبداأ هذا العمل من االأطفال: »ب�دروا اأولدكم قبل اأن ي�ضبقكم المرجئة«.
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لم  ولكننا  الع�شكرية،  الحرب  في  والغرب  اأمريكا  على  انت�شرنا  اأننا  �شحيح 

نوفق في الحرب الثقافية الأنهم دخلوا المعركة بو�شائل وتقنيات حديثة ومتطورة 

و�شيلة  اأّي  َيَدعوا  لم  اأنهم  انت�شارهم  �شبب  يكون  قد  مواجهتهم،  من  نتمكن  فلم 

اإعالمية متطورة اإال وا�شتعملوها. اأما نحن فال نمتلك �شيئًا من تلك الو�شائل، وهنا 

ادعوا اإلى اعتبار التبليغ واأ�شاليبه وظيفة �شرعية ناأخذها على عاتقنا، ذاك ال�شي ء 

الذي ي�شمى في الدين االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينبغي اأن نقوم بالتبليغ 

االأ�شلوب  R، بهذا  البيت  اأهل  واّتباع  بالقراآن،  االإ�شالم، والعمل  َتَعالي  بهدِف 

يمكننا القيام بم�شووؤليتنا.

ُنقل عن االأئمة R قولهم: »لو َعلموا مح��ضن كالمن� لّتبعون�«.

حالوة  تبيين  بوا�شطتها  يمكننا  التي  الطرق  حول  البحث  يجب  لذلك 

بتو�شيح فل�شفة  الدينية. ولعل من هذه الطرق اال�شتعانة  االأحكام والم�شائل 

على  ال�شاب  الجيل  تعريف  هو  االأف�شل  واالأ�شلوب  االإ�شالم.  في  االأحكام 

ويجدونها  الخوا�ص  هذه  على  يتعرفون  فعندما  الدينية.  التعاليم  خ�شائ�ص 

مفيدة عند مواجهة االإ�شكاالت عند ذلك يقبلون على الدين برغبة وميل. من 

هنا نجد الر�شول P على �شبيل المثال يتحدث حول ع�شرة خوا�ص للم�شواك 

من اأجل اإقناع الم�شلمين به.

اأ�ش�شت في العام 1341هـ. �ص جمعية لالإجابة على اأ�شئلة وا�شتف�شارات ال�شباب، 

فكان لي معهم جوالت من الحوارات واللقاءات، ولعل �شبب التوفيق الذي و�شلت 

اإليه هو اأنني كنت اأتحدث حول خوا�ص وخ�شائ�ص التعاليم الدينية.

طبعًا ال يجب اأن نبالغ في محاولة التطابق بين العلم المعا�شر واالأحكام. فقد 

يقولون باأننا ُنقيل كل ما عليه م�شتم�شك علمي. نعم يجب اأن ن�شعى الإثبات اأن العلم 

الجديد يوؤيد التعليم االإ�شالمي الفالني: واأن نقول باأن العلم يثبت �شيئًا مما قاله 

الدين، ولكّن الدين قد تحدث باأكثر من ذلك.
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�ضوؤال: قد يقول البع�ص ب�أنن� ن�تقد الو�ضيلة للعمل في ظل وجود اإعالم وا�ضع للعدو 

الداخلي والخ�رجي مع م� يتمتع به من اإمك�ني�ت متطورة. م� هو راأيكم؟

جواب: اإذا كنتم ت�شاهدون في البداية اأن عددًا قلياًل يقف اإلى جانبكم في طريق 

الهداية فاعلموا اأن الر�شول P كان في البداية وحيدًا. ال يجب اأن نخاف اإذا 

كنا قلة في طريق التبليغ وهداية النا�ص.

اإلى البحر مثاًل  ه القراآن الكريم الحق بالماء، والباطل بالزبد، لو نظرتم  �َشبَّ

بَُد َفيَْذَهُب  ا �لزَّ مَّ
لوجدتم الزبد يعلوه ولكن عندما ياأتي الموج فاإنه يقذفه جانبًا: {َفاأَ

.
)1(

ا َما يَنَفُع �لنَّا�َض َفيَْمُكُث ِفي �لأَْر�ِض} مَّ
ُجَفاء َو�أَ

وهناك بع�ص االأحاديث التي ت�شير اإلى اأن وجود اإن�شان يكون مع اهلل اأف�شل من 

عامة النا�ص وال�شبب في ذلك هو ارتباطه بالالمحدود والمطلق. وعلى هذا االأ�شا�ص 

اإذا كان االإن�شان وحيدًا فهذا ال يعني اأنه قليل، اأما الباطل فهو قليل ومحدود حتى لو 

كان كثيرًا. لم يكن يت�شور اأحد قبل الثورة اأن يزول ال�شاه وحكومته الطاغوتية اإال 

اأنهم زالوا بالكامل الأنهم كانوا على الباطل.

المهم في كل ذلك اأن نقوم بتكليفنا وواجبنا.

�ضوؤال: م� هي اآف�ت التبليغ من وج�ة نظركم؟

جواب: بع�ص اآفات التبليغ عبارة عن:

1 - عدم عمل المبلغ بم� يقوله.

اأعتقد اأننا يجب اأن نعمل بما ُذكر عن االإمام الجواد Q حيث قال: »الإيم�ن 

م� وقّرته القلوب، و�ضّدقته الأعم�ل«. طبعًا ال يوجد من عنده اإ�شكال على اأ�شل 

بع�ص  عمل  طريقة  على  االأ�شكال  بع�ص  هو  الموجود  بل  والنظام.  الثورة  وجود 

الم�شوؤولين. واالأ�شل اأن نعمل لت�شبح االأخالق االإ�شالمية ملكة فينا، ثم بعد ذلك 

)1( �شورة الرعد، االآية: 19.
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نبداأ التبليغ. فلو كنا على يقين باأننا لن نتمكن من العمل بما نقول فاالأف�شل اأن ال 

نقوله، ال بل االأف�شل عدم االنخراط في �شلك العلماء. الأن هذا االأمر قد يوؤدي اإلى 

اإ�شعاف اإيمان النا�ص.

2 - اأن يكون المبلغ اأمين�ً

قد يمتلك بع�ص المبلغين �شوتًا اأو �شكاًل جمياًل ولكن قد تكون ذخيرته العلمية 

�شعيفة وقليلة. لقد تعلمنا اأننا اإذا كنا ال نعرف الجواب اأن نقول ال نعلم: »ل اأدري 

ن�ضف العلم«. والخطاأ الذي نرتكبه اأننا نعتقد باأن هذا الكالم هو اأمر جيد ومقبول. 

واأقول باأن هذه العبارة �شحيحة في موارد نادرة حيث يجب على المبلغ اأن يمتلك 

ذخيرة علمية عالية.

3 - التع�طي غير الأخالقي مع الن��ص 

يجب اأن نعلم اأننا يجب اأن نت�شرف بدقة مع النا�ص باالأخ�ص ال�شباب والكبار 

والعجزة والعلماء االآخرين. اأما عدم رعاية بع�ص ال�شوؤون االإ�شالمية في التعاطي 

التي بذلت في  انزال �شربات قا�شية على كل الجهود  اإلى  يوؤدي  االأفراد، فقد  مع 

�شبيل التبليغ. لقد كان ر�شول اهلل P اأكثر النا�ص توا�شعًا اأمام اهلل تعالى واأمام 

النا�ص. ولعل هذه الروحية هي التي اأدت اإلى اأن تكون دعوة الر�شولP موؤثرة.

�ضوؤال: م� هو مقدار المعلوم�ت الع�مة التي يحت�ج�� المبلغ؟

جواب: يختلف االأمر من �شخ�ص الآخر. قد نجد �شخ�شًا تكون معلوماته ال تتعدى 

اللمعتين اإال اأنه يمتلك قدرة على حفظ الكثير من االآيات والروايات واالإجابة 

على االأ�شئلة واال�شتف�شارات التي تجعله مفيدًا لالآخرين. في الجهة المقابلة 

قد نجد �شخ�شًا قد ارتقى اإلى اأعلى الم�شتويات في الدرا�شة الحوزوية اإال اأنه 

�شتبقى خاليتين في هذا  يديه  اأن  يعني  التبليغ، وهذا  يعمل على مو�شوع  لم 

ال�شاأن. االأول يكون مفيدًا للتبليغ على عك�ص الثاني.

التبليغي  العمل  الأولوية في  التي تحوز على  �ضوؤال: براأيكم م� هي الأبح�ث 
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وم� هي الكتب التي تو�ضون المبلغين بمط�لعت��؟

جواب: اأقترح اأن نبداأ العمل كما بداأه ر�شول اهللP حيث بداأ التبليغ بالحديث عن 

اهلل تعالى. لعل من المنا�شب الحديث حول التوحيد واإثبات �شفات الخالق بلغة 

ب�شيطة ومفهومة، وعالقة ذلك بمو�شوع االإمام ثم م�شيبة اأهل البيت R؛ 

الهداية.  طريق  في  هام  اأمر  وهو  تعالى  اهلل  على  النا�ص  تعريف  يعني  وهذا 

مثال ذلك: يمكن الحديث عن االنقطاع اإلى اهلل تعالى باعتباره عنوانًا متعلقًا 

اإلى  وانقطاعه   Qالح�شين االإمام  عن  الحديث  اأن  نجد  وهنا  بالمو�شوع. 

طرح  بعد  االأخالقية  الم�شائل  عن  الحديث  ويمكن  للغاية.  مفيٌد  تعالى  اهلل 

اأبحاث التوحيد.

اأما فيما يتعلق بالكتب المنا�شبة للمطالعة فاأعتقد اأن كتاب »فوائد الم�ض�هد« 

و»الخ�ض�ئ�ص الح�ضينية ومواعظه« لل�شيخ جعفر ال�شو�شتري مفيدان في هذا 

وم�شائب  واالأخالق،  تعالى،  اهلل  عن  الحديث  مو�شوع  في  باالأخ�ص  االإطار 

.Rاأهل البيت

على  يجب  كيف  ال�ضب��ت،  من  العديد  والثورة  الدين  اأعداء  َيطرح  �ضوؤال: 

المبلغين مواج�ة هذه ال�ضب��ت؟

جواب: ال�ضب��ت ثالثة اأنواع:

ال�شبهات الم�شهورة التي تكون االإجابة عليها ب�شيطة، هنا من المنا�شب اأن - 1

يتدّخل المبلغ ليجيب على ال�شبهة، ويو�شح للنا�ص ال�شحيح.

ال�شبهات التي هي في الواقع لي�شت ب�شبهات، بل هي مجرد اإلقاءات تافهة - 2

كانت نتيجة ربط بع�ص الق�شايا ببع�شها. هنا يكون الجواب بال�شكوت.

هنا - 3 غيرهم.  اأو  المغر�شين  �شواء  المفكرين  بع�ص  يطرحها  التي  ال�شبهات 

في  االخت�شا�ص  واأهل  الخبراء  اإلى  المبلغ  باإرجاع  المبلغ  يقوم  اأن  يفتر�ص 

وخيمة.  عواقب  اإلى  يوؤدي  قد  جدال  هكذا  في  المبلغ  دخول  الأن  الحوزة، 
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والجدال مجال وا�شع وله �شروط وظروف خا�شة، قد ال يتمكن كل مبلغ من 

الدخول فيه. نعم يمكن للمبلغ العارف باأ�شل ال�شبهة وجوابها االإجابة عليها.

�ضوؤال: لم�ذا ل يكون كالم بع�ص المبلغين موؤثراً؟

جواب: الجواب في ذلك هو اأن: »الكالم اإذا خرج من القلب دخل في القلب، واإذا 

خرج من الل�ض�ن لم يتج�وز الأذن«. طبعًا هذا الكالم له ا�شتثناء فقد يتحدث 

اأما  النجاة.  اإلى  هو  و�شوله  وعدم  النا�ص،  هداية  اإلى  يوؤدي  بكالم  الخطيب 

االأ�شباب االأ�شا�شية لعدم تاأثير كالمنا فهو اإعالم االأعداء. لقد مار�ص معاوية 

�شيا�شة تبليغية �شد االإمام عليQ جعلت النا�ص يظنون اأن عليًا ال ي�شلي. 

ء �شاهم في عدم اإ�شغاء النا�ص 
ّ
فالجو الذي اأوجده االأعداء �شدنا، هو جو �شي 

وقبولهم ما نقول.

حوار مع حجة االإ�شالم والم�شلمين �شماحة ال�شيد روحاني

- مجلة مبلغان-
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 مهارات تبليغية )1(
التبليغ العملي

نحن ندرك اأن التبليغ ر�شالة تقف على راأ�ص وظائف اأنبياء اهلل تعالى. وهي من 

دون �شك من اأهم وظائف وارثي االأنبياءR. والذين اأخذوا على عاتقهم القيام 

اهلِل  اإِلَى  َدَعا  ن  مِّمَّ َقْولاً  ْح�َسُن 
َ
اأ {َوَمْن  الوظائف،  واأهم  اأف�شل  حملوا  قد  العمل  بهذا 

.
)1(

ا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن اْلُم�ْسِلِميَن} اِلحاً َوَعِمَل �سَ

نّطلع على  اأن  الدين يجب علينا  لمبّلغ  الواقعي  الموقع  االإطالع على  اأردنا  اإذا 

 Pوعلى راأ�شهم خاتم الر�شل محمد Rالمنزلة التي كان يتمتع بها اأنبياء اهلل

ونتعرف على الدور الذي كان يقوم به بين النا�ص.

مما ال �شك فيه اأن االطالع على دور الر�شولP يت�شح - وقبل اأي كالم من 

خالل العبارة التي ذكرها االإمام اأمير الموؤمنينQ في الخطبة 108 من نهج 

البالغة، يتحدث فيها االإمامQ حول الر�شولP ويقول: »طبيب دوار بطبه، 

.
)2(

قد اأحكم مراهمه، واأحمى موا�ضمه، ي�ضع ذلك حيث الح�جة اإليه...«

ودقيقة  عميقة  م�شائل  لطالعتنا  بالطبيب  المبّلغ  ت�شبيه  م�شاألة  في  دققنا  واإذا 

يحتاج الحديث حولها اإلى مجال اآخر. ولكن يظهر في النظرة االأولى اأننا اإذا رغبنا 

بوجود تبليغ الئق وموؤثر يجب علينا التعرف على االأ�شخا�ص اأ�شحاب اال�شتعدادات، 

)1( �شورة ف�شلت، االآية: 33.

)2(  نهج البالغة، الخطبة 108.
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ثم اختيارهم للعمل بعد و�شع االإمكانات الالزمة وال�شرورية في متناول اأيديهم، 

واالأهم من ذلك جعلهم قادرين على اال�شتفادة المنا�شبة من االإمكانيات واالأدوات 

والتعاليم.

من جهة اأخرى يمكن الحديث عن المبّلغ باعتباره جنديًا يقف في الخط االأول من 

الجبهة الثقافية، لذلك اإذا اأردنا االنت�شار في هذه الجبهة يجب اأن نمتلك معرفة 

دقيقة بالجبهتين الموافقة والمخالفة، وامتالك االإمكانيات المنا�شبة، والقدرات 

والمهارات التي ت�شمح للمبلغ باال�شتعانة بال�شالح المنا�شب لدخول المعركة.

للت�شحية  الكافي  اال�شتعداد  يمتلك  الثقافية  المعركة  في  المبّلغ  كان  واإذا 

لن يخرج  ا�شتخدامها عند ذلك  اإلى مهارة  يفتقد  اأنه  اإال  ال�شرورية  واالإمكانيات 

منت�شرًا من المعركة وهذا يعني اأننا لن ن�شل اإلى الهدف المطلوب.

نمتلك  اأن  ينبغي  التبليغ  مترا�ص  في  بالن�شر  رغبنا  فاإذا  تقدم  ما  على  بناًء 

جناحي »الم�ضمون« و»الم��رة« لنتمكن من التحليق في �شماء هذه الر�شالة االإلهية 

الكبيرة.

عن  الغفلة  يعني  ال  وهذا   »الم��رة«  م�شاألة  على  المقال  هذا  في  �شنركز 

اأمر  باإتقانه  االهتمام  و�شرورة  الم�شمون  اأهمية  اأن  اأ�شا�ص  على  »الم�ضمون« 

اأحد، ال بل الم�شمون هو الركن االأ�شا�شي في التبليغ الذي يجب  ال يخفى على 

الحديث عنه في مكانه. من جهة اأخرى يبرز مو�شوع القالب كعنوان اأ�شا�شي على 

اأ�شا�ص اأن الم�شمون يجب اأن يظهر في قالب معين، وعلى المبلغ اأن يمتلك مهارة 

اال�شتفادة من القوالب.

تحدثنا فيما تقدم اأن التبليغ عبارة عن الطبابة الروحية والمعنوية، وم�شمون 

التبليغ بمثابة الدواء الذي يعطى للمري�ص عند حاالت خا�شة، هنا يمكن الحديث 

عن مهارة الطبيب في اإعطاء الدواء المنا�شب للمر�ص المنا�شب.
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مهارة »العمل«

.
)1(

قال االإمام عليQ: »علم الموؤمن في عمله«

اإذا رغب مبلغ الدين دخول وادي الهداية والو�شول اإلى م�شتوى التبليغ الموؤثر، 

اأ�شا�شيًا  اأحدهما  يكون  حيث  العلمي  والطريق  العملي،  الطريق  طريقان:  فاأمامه 

اأ�شياًل واالآخر فرعيًا.

الطريق األصيل 

واأكثرها  الطرق  اأف�شل  اإلى  باللجوء  مكّلف  المبّلغ  اأن  والروايات  االآيات  تفيد 

:Qتاأثيرًا اأال وهو العمل. يقول االإمام ال�شادق

وال�ضالة  والجت��د  الورع  منكم  ليروا  األ�ضنتكم،  بغير  الن��ص  دع�ة  »كونوا 

.
)2(

والخير واأّن ذلك داعية«

ول  �ضمع،  يمّجه  ل  الذي  الوعظ  »اإن   :Qالموؤمنين اأمير  االإمام  ويقول 

.
)3(

يعدله ن�ع، م� �ضكت عنه ل�ض�ن القول، ونطق به ل�ض�ن ال�عل«

العملي«.  »التبليغ  هو  الواقعي  التبليغ  اأن  ال�شريفين  الحديثين  هذين  في  نرى 

وهذا يعني اأن على المبلغ وقبل اأن يدعو االآخرين اأو يعلمهم يجب اأن يدعو نف�شه 

وي�شدق ما يطلب من االآخرين القيام به. ومن هنا نجد القراآن الكريم يتحدث عن 

يَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ِلَم تَُقولُوَن َما َل تَْفَعُلوَن * 
االأ�شخا�ص الذين يقولون ما ال يفعلون: {يَا اأَ

.
)4(

َر َمْقتاًا ِعنَد اهلِل اأَن تَُقولُوا َما َل تَْفَعُلوَن}
ُ
َكب

الخير  اإلى  الن��ص  »ي� بن م�ضعود، ل تكونن ممن ي�دي   :Pالنبي قال 

 
ِّ
ِباْلِبر النَّا�َس  وَن 

ُ
{اأَتَاأُْمر تع�لى:  اهلل  يقول  عنه،  غ�فل  وهو  ب�لخير  وي�أمرهم 

)1(  غرر الحكم، �ص 220.

)2(  الحياة، ج 1، �ص 113.

)3(  الم�شدر نف�شه، �ص 291.

)4(  �شورة ال�شف، االآيتان: 2 - 3.
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.
)1(

ُكْم}«
َ
ْوَن اأَنُف�س

َ
َوتَن�س

التبليغ  يكون  لن  بل  ال  المبلغ،  عمل  في  تاأثيرًا  القوالب  اأكثر  من  العمل  وقالب 

موؤثرًا من دون العمل، يقول االإمام ال�شادقQ: »الع�لم اإذا لم يعمل بعلمه زّلت 

.
)2(

موعظته من القلوب، كم� يزّل المطر عن ال�ض��«

اأب� ذر! الذي يدعو بغير  ويقول الر�شول االأكرمP ذاكرًا تمثياًل جمياًل: »ي� 

 ويخاطبP االإمام عليQ قائاًل: »ي� 
)3(

عمل، كَمَثل الذي يرمي بغير وتر«

.
)4(

علّي ل خير في قول اإل مع ال�عل«

باالأوامر  العمل  اإلى  النا�ص  اأ�شرع  لوجدناهم  االأنبياء  تاأريخ  كتاب  راجعنا  واإذا 

االإلهية وكانوا اأكثر النا�ص عبادة وعماًل وتقوى.

اإذًا العمل هو اأكثر االأ�شلحة فعالية في مترا�ص التبليغ. واأكثر القوالب تاأثيرًا في 

المحتوى هو التزام المبلغ بالتعاليم الدينية.

)1(  الحياة، �ص 286.

)2(  الم�شدر نف�شه، ج 1، �ص 113.

)3(  الم�شدر نف�شه.

)4(  الم�شدر نف�شه.
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خصائص التبليغ السلوكي 

اأ- المخ�طب الأول:

»المبلِّغ« هو المخاطب االأول باالأوامر االإلهية. فهو م�شلم وعليه هداية نف�شه قبل 

العمل على هداية االآخرين، واأما اإذا كان العمل مخالفًا للقول فاإّن التبليغ لن يكون 

موؤثرًا على االإطالق.

ب - الت�أثير

 .
)1(

الغ�ية« بك  يبلغ  والعمل  ير�ضدك،  »العلم   :Qعلي االإمام  يقول 

توؤمن  اأن  للنا�ص  يمكن  ال  االإلهية،  للقيم  اإظهار  هو  ال�شلوكي  التبليغ  كان  واإذا 

وت�شدق وتقبل هذه القيم اإال اإذا �شاهدتها تخرج من عمل المبلغ. ولعل حياة 

المع�شومين R فيها الكثير من الدرو�ص في هذا المجال لذلك خاطب اهلل 

.
)2(

تعالى ر�شولهP: {اإِنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}

ج - الب�ض�طة

�ضراج�ً  ك�نوا  قوم�ً  اهلل  َرِحم  جندب!...  ابن  »ي�   :Qال�شادق االإمام  قال 

.
)3(

وَمَن�راً، ك�نوا دع�ة اإلين� ب�أعم�ل�م، ومج�ود ط�قت�م«

اأن ي�شبق ذلك تخطيط دقيق،  اإيجاد �شبكة تبليغية فعالة ينبغي  اأردنا  اإذا 

وتظهر اأهمية التخطيط اإذا اأخدنا بعين االعتبار وجود ر�شالة ور�شول ومر�شل 

هنا  ومن  الطريق.  تعتر�ص  التي  الم�شكالت  االعتبار  بعين  اأخدنا  واإذا  اإليه، 

اإلى  والر�شالة  البيان  لنقل  االأ�شاليب  اأب�شط  ال�شلوكي  اأو  العملي  التبليغ  يكون 

المخاطب.

)1(  الحياة، ج 1، �ص 263.

)2(  �شورة القلم، االآية: 4.

)3(  تحف العقول، �ص 221.
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د - ال�ض�ولة

من اأهم االأمور التي ينبغي على المبّلغ االهتمام بها، رعاية التنا�شب اأي تقديم 

الم�شمون في قالب يتنا�شب مع عمر، ولغة، وثقافة، وا�شتعداد وم�شتوى المخاطب.

�شهلة  وو�شيلة  اأداة  اأنه  ال�شلوكي  التبليغ  بها  التي يحظى  الخ�شائ�ص  اأبرز  من 

لنقل الر�شائل والبيانات. فالعمل هو لغة يفهمها الجميع وال تحتاج اإلى ترجمة اأو 

تعليم اأو ما �شابه ذلك.

ه� - الميزانية المحدودة

العملي فهو  التبليغ  اأما  اإلى ميزانيات مالية كبيرة،  والتبليغ يحتاجان  االإعالم 

و�شيلة ال تتطلب المزيد من الميزانيات، على اأ�شا�ص اأن جميع االإمكانيات واالأدوات 

تتلخ�ص في عمل المبلغ.

زه�دة،  في  وفراغ�ً  عب�دة،  في  �ضحة  وارزقني  واآله  محمد  على  �ضِل  »الل�م 

.
)1(

وعلم�ً في ا�ضتعم�ل، َوَورع�ً في اجم�ل«

د. خ�شروي، كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1( ال�شحيفة ال�شجادية، الدعاء الع�شرين.
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مهارات تبليغية )2(
التبليغ العلمي

مقدمة:

العديد  ذكرنا  حيث  االإ�شالم  في  التبليغ  موقع  اإلى  ال�شابق  المقال  في  اأ�شرنا 

كالطبيب  المبلغ  اأن  واعتبرنا  للتبليغ،  الرفيع  المقام  توؤكد  التي  الروايات  من 

والمجاهد اللذين يجب اأن يمتلكا راأ�ص مال واإمكانيات وتجهيزات كافية للموفقية 

اأن يحظيا بمهارة ا�شتعمال تلك االأمور ب�شكل  في الطبابة والجهاد، كذلك ينبغي 

يتنا�شب مع موقفهم ومن اأهم المهارات التي يجب االإ�شارة اإليها »العمل« و»التبليغ 

ال�ضلوكي«.

الم��رة العلمية )القولية والكت�بية�:

و�شائل  من  مجموعة  وهناك  االإعالم  ع�شر  هو  فيه  نعي�ص  الذي  الع�شر  اإن 

االإعالم التي تمكنت من ربط مختلف نقاط هذه الكرة االأر�شية، وكاأننا نعي�ص اليوم 

في قرية �شغيرة بحيث نتمكن من االطالع على ما يحدث فيها ب�شهولة.

اإن وجود الو�شائل وال�شبكات ال�شوتية وال�شورية وتنوع البرامج زاد من قدرة 

المخاطب على االختيار حيث يتمكن المخاطب وب�شهولة بالغة من اختيار ما يريد. 

وازداد اأي�شًا الطلب على البرامج حيث اأ�شبحت في الطليعة من حيث »الم�ضمون« 

و»الق�لب«.

والم�شمون في التبليغ هو كالمواد ال�شرورية للبناء، والدواء للطبيب والمواد 
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ي�شفي  الذي  فاإن  �شروريًا  االأولية  المواد  وجود  كان  واإذا  للطباخ...  الغذائية 

الجاذبية هو »الق�لب« الذي ن�شع فيه الم�شمون والمواد االأولية لذلك نرى النا�ص 

تختار من بين مجموعة االألب�شة والمباني واالأطعمة واالأقوال والكتابات وت�شبح 

متعلقة بالبع�ص فقط.

بعبارة اأخرى المبلغ كالبائع الذي يعر�ص ب�شاعة الثقافة والمعنويات في الواقع 

فاإن المبلغ يعي�ص في �شوق ملتهب، لذلك ينبغي عليه اأن يقّدم الب�شاعة المرغوبة 

في قالب جّذاب ومنا�شب واإال فلن يكون هناك اإقبال عليه.

المحتوى الخالص 

اإن دين االإ�شالم القائم على اأ�شا�ص الفطرة والعقل والتفكير، يتمكن من االإجابة 

على كافة احتياجات الب�شر في جميع االأزمنة واالأمكنة لما يتمتع به من غنى في 

الم�شادر، بحيث ال نجد اأي نق�ص فيه.

.
)1(

ى َوَرْحَمةاً َوبُ�ْسَرى ِلْلُم�ْسِلِميَن} ٍء َوُهداً
ْ

يَاناًا لُِّكلِّ �َسي
ْ
َك اْلِكتَاَب ِتب

ْ
ْلنَا َعَلي {َونَزَّ

ال�شماوي الالمتناهي وهو ذلك الم�شدر  اإن القراآن الكريم هو ذلك المحيط 

الذي ال ين�شب، والذي يحمل اأغنى جواهر المعرفة في اأعماقه.

يوم  اإلى  الأمة  اإليه  تحت�ج  �ضيئ�ً  يدع  لم  اهلل  »اإن   :Q الباقر  االإمام  قال 

اً، وجعل عليه  اأنزله في كت�به، وبيَّنه لر�ضوله، وجعل لكّل �ضي ٍء َحدَّ اإل  القي�مة 

.
)2(

دلياًل يدّل عليه«

.
)3(

وقال االإمام الباقر Q: »اإّن حديثن� ُيحيي القلوب«

ي�شتخرج  والعترة،  القراآن  اأعماق  في  الماهر  كالغوا�ّص  المبلغ  يكون  اأن  ينبغي 

)1(  �شورة النحل، االآية: 89.

)2(  ب�شائر الدرجات، 6.

)3(  بحار االأنوار، ج 7، �ص 144.
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جواهر الهداية ويروي بمعارفه العط�شى.

يجب اأن يعلم المبّلغ باأّن امتالكه م�شمونًا خال�شًا ال يكفي لتوفيقه في مترا�ص 

التبليغ بل اكت�شاب المهارات لو�شع الم�شمون في قوالب منا�شبة وجذابة هو اأي�شًا 

م�شاألة ال يمكن اإنكارها.

لم  ممن  الدينية  بالم�شادر  العارفين  والعلماء  المبلغين  من  نعرف  كنا  واإذا 

اإلى  الطالبين، فاإن ذلك يعود  االإ�شالمية عند عر�شها على  الموا�شيع  يوفقوا في 

كيفية تقديم هذه الب�شاعة الثقافية، واإذا تمكنت الحوزة العلمية من التقدم على 

موؤّثرة  ف�شتكون  والكتابية،  القولية  المهارات  جنب  اإلى  جنبًا  الم�شمون  م�شتوى 

ومفيدة ب�شكل اأكبر في الجبهة الثقافية.

عند التبليغ )�ضواء للحق اأو الب�طل� هن�ك اأربع اأوجه مت�ضورة:

اأ- م�شمون قوي؛ قالب قوي.

ب-  م�شمون قوي؛ قالب �شعيف.

ج - م�شمون �شعيف؛ قالب قوي.

د-  م�شمون �شعيف؛ قالب �شعيف.

اأما الحالة )اأ( فهي اأف�شل الحاالت واأكثرها تاأثيرًا الأننا نمتلك م�شمونًا �شماويًا 

ذات  لي�شت  حالة  وهي  »ب«  بالحالة  الحاالت  من  الكثير  في  نبتلى  اأننا  اإال  خال�شًا 

فائدة كبيرة، وهناك من يختار الحالة »ج« حيث اأن هوؤالء ال يمتلكون اإّطالعًا عميقًا 

ودقيقًا على المعارف االإ�شالمية اإال اأنهم يمتلكون جاذبية ظاهرية تجعل البع�ص ينجر 

اإليهم تحت تاأثير جمال الِخطاب، وهو من الطرق التي يعمل اأعداوؤنا على امتالكها 

لمحاربتنا.

اأما الحالة »د« فاإن عدم فائدتها وا�شحة حيث تطفو عليها الم�شاكل.
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المهارات العلمية:

تحدثنا فيما م�شى عن »التبليغ العملي« واعتبرناه الطريق االأ�شا�شي الإي�شال 

اإلى النا�ص ومن خالل درا�شة االآيات والروايات ندرك الحقيقة  ر�شالة اهلل تعالى 

والقيم  االأ�شول  ب�شكل جدّي بجميع  يلتزم  اأن  الديني يجب  المبلغ  اأن  التالية وهي 

هذه  الإي�شال  وال�شرورية  الالزمة  واالأدوات  االأ�شلحة  امتالك  وينبغي  االإ�شالمية، 

الديني  الم�شمون  تقديم  العلمية  المهارة  خالل  من  وينبغي  العظيمة  الر�شالة 

الخال�ص والفني ب�شكل جذاب ومنا�شب.

القراآن والعترة هما اأف�شل نموذج في هذا المجال حيث قّدما المعارف االإلهية 

باأعلى م�شتوى من الف�شاحة والبالغة«.

.
)1(

قال االإمام ال�شادقQ: »اأعربوا حديثن�، ف�إّن� قوم ف�ضح�ء«

سالح »القلم« و »اللسان«

.
)2(

َمُه اْلبَيَاَن} اآَن * َخَلَق اْلإِن�َساَن * َعلَّ
ْ
ْحَمُن * َعلََّم اْلُقر {الرَّ

يمكنه  حيث  لالإن�شان  االإلهية  الرحمة  مظاهر  اأبرز  من  هو  »البي�ن«  تعليم  اإن 

بوا�شطة هذه النعمة الكبيرة تو�شيح ما في �شميره وبهذا النحو يتمكن االإن�شان من 

التوا�شل مع اأبناء نوعه.

ويمتلك االإن�شان و�شيلتين هامتين واأ�شا�شيتين الإظهار احتياجاته الداخلية ونعبر 

عنهما بال�شالح وذلك الأهمية مو�شوع التبليغ.

اإلى  اللجوء  فيمكنه  مخاطبيه  مع  موؤّثرة  عالقة  اإقامة  في  المبّلغ  رغب  واإذا 

»الكت�بة« و »الخط�بة« وهذا يعني اأن على االإن�شان امتالك مهارة ا�شتعمال �شالح 

القلم والل�شان.

)1(  اأ�شول الكافي، ج 1، كتاب ف�شل العالم، الباب 17، الحديث 13.

)2(  �شورة الرحمن، االآيات: 1 - 4.
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.
)1(

قال االإمام عليQ: »الأل��ظ قوالب المع�ني«

واأق�شم القراآن الكريم بالقلم وما ي�شطرون، واهتم اأئمة الدين بالقلم والل�شان 

.
)2(

منذ �شدر االإ�شالم فكان للخطابة في ذاك الزمان ظهور ونبوغ وا�شح

ويتمكن المبلغ الذي يمتلك هذين ال�شالحين من دخول معركة »الج��د الثق�في« 

و�شيكون بال �شك موّفقًا في معركة الدفاع عن القيم االإ�شالمية.

اأما فيما يتعلق بفن الكتابة فاإذا راجعنا �شوق المطبوعات ف�شنجد اأن ح�شورنا 

لعدم  عليه  االإقبال  عدم  ف�شنجد  مكتوبًا  �شيئًا  قّدمنا  واإذا  جدًا،  وقليل  قليل  فيه 

جاذبيته حتى واإن كان ذا م�شمون عاٍل.

الجل�شات  بع�ص  هناك  اأّن  ف�شحيح  والخطابة  الكالم  بفن  يتعلق  وفيما 

واللقاءات التي تقام هنا وهناك اإال اأنه يجب االعتراف باأن هذا الفن يتجه نحو 

االأفول، وبما اأن هذين االأمرين مرتبطين ببع�شهما البع�ص ف�شنجدهما يظهران 

ويتجليان ب�شكل تقليدي يمار�شهم البع�ص من منطلق العادة مع اأنه ال فائدة عملية 

مرجوة من ذلك. من هنا نجد اأن المبلغين ال يمتلكون ال�شوق والرغبة واالإقبال 

لتعلم فنون الخطابة والكتابة.

اأما اأ�شباب عدم االهتمام بهذين الفنين فتعود اإلى عدم االطالع على قيمتهما 

وفعاليتهما الموؤثرة في تنظيم ر�شالة التبليغ الموؤثرة.

القلم  اأهمية  تبين  التي  والنقاط  والروايات  االآيات  بع�ص  اإلى  ن�شير  يلي  فيما 

والل�شان ونوكل التف�شيل فيها اإلى المقاالت الالحقة.

اأحد - 1 هو  لالإن�شان  »البي�ن«  تعليم  اأن  الكريم  القراآن  في  تعالى  اهلل  اعتبر 

م�شاديق رحمته.

)1(  ميزان الحكمة، ج 8، �ص 451.

)2(  لمزيد من المعلومات راجع: اأدبيات وتعهد د.ا�شالم، محمد ر�شا حكيمي.
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»البي�ن« هو اإظهار ما في ال�شمير الذي قد يح�شل بالقلم والل�شان وهذا يعني 

اأن البيان غير مح�شور بالقول فقط.

الذين - 2 االأفراد  اأّن  التجربة  دّلت  وقد  وثيقة  بعالقة  والكتابة  الكالم  يرتبط 

اأقوالهم  في  تظهر  المهارة  هذه  فاإن  جميل،  ب�شكل  الكتابة  مهارة  يمتلكون 

اأي�شًا فيتحدثون بعبارات جميلة اأي�شًا.

التبليغ هو عملية ذات طرفين ولي�شت كما يت�شور البع�ص باأنهما ذات طرف - 3

واحد. وهذا يعني اأن المبلغ ومن خالل نوع �شلوكه الكتابي يحدد كيفية �شلوك 

وت�شرف النا�ص معه.

.
)1(

قال االإمام عليQ: »اأجملوا الِخط�ب، ت�ضمعوا جميل الجواب«

كان اأهل البيتR يتحدثون وهم في اأعلى م�شتويات الف�شاحة والبالغة - 4

وفين�  الكالم،  لأمراء  »واإّن�   :Qعلي االإمام  يقول  العبارات.  وجمال 

.
)2(

تن�ضبت عروقه، وعلين� ت�ّدلت غ�ضونه«

عن �شليمان بن مهران قال: دخلت على ال�شادقQ وعنده نفر من ال�شيعة 

ف�شمعته يقول:

ُح�ضن�ً،  للن��ص  �ضين�ً، قولوا  تكونوا علين�  ول  زين�ً  لن�  ال�ضيعة كونوا  »مع��ضر 

.
)3(

واح�ظوا األ�ضنتكم وك�ّوه� عن ال��ضول وقبيح القول«

االأ�شلوب الح�شن والجميل في القول والكتابة من و�شائل جذب االأ�شخا�ص. - 5

.
)4(

قال االإمام عليQ: »من َعُذَب ل�ض�نه َكُثَر اإخوانه«

الموجودة - 6 والمطالب  العقائد  الإظهار  هامتان  و�شيلتان  والل�شان  القلم 

)1(  ميزان الحكمة، ج 8، �ص 451.

)2(  نهج البالغة، الخطبة 133.

)3(  ميزان الحكمة، ج 8، �ص 450.

)4(  ميزان الحكمة، ج 8، �ص 451.
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 ،
)1(

في �شمير االإن�شان. قال االإمام عليQ: »الكت�ب ترجم�ن النية«

وقال Q اأي�شًا: »الأل��ظ قوالب المع�ني«.

تترك المكتوبات والمقوالت اآثارًا عميقة )ح�شنة اأو �شيئة( في وجود االأفراد. - 7

.
)2(

قال االإمام عليQ: »رّب قول اأن�ذ من �ضول«

�شخ�شية االإن�شان مخبوءة تحت ل�شانه وقلمه، وتلعب المكتوبات والمقوالت - 8

دورًا اأ�شا�شيًا في التعريف بعقائد ال�شخ�ص وروحياته.

.
)3(

قال االإمام عليQ: »تكّلموا ُتعرفوا ف�إّن المرء مخبوٌء تحت ل�ض�نه«

يبقى المو�شوع ملكًا لنا ما لم نكتب اأو نتحدث فاإذا كتبنا وتحدثنا خرج من - 9

عندنا اإلى المخاطبين الذين �شيقومون بتلّقيه.

به  تكّلمت  ف�إذا  به،  تتكلم  لم  م�  وث�قك  في  »الكالم   :Qعلي االإمام  قال 

.
)4(

�ضرت في وث�قه«

د. خ�شروي، كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1(  الم�شدر نف�شه، �ص 222.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص 430.

)3(  نهج البالغة، ق 392.

)4(  نهج البالغة، ق 381.





الباب الثاني

من َمعِدن العلم

المسيرة التبليغية للرسولP مشقات وآالم.

مدخل إلى بحث التبليغ في نهج البالغة.
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 Pالمسيرة التبليغية للرسول
مشقات وآالم

مقدمة:

اّتبعه  الذي  االأ�شلوب  يتوقف على  الجاهلي  ال�شرك  االإ�شالم مقابل  اإن موفقية 

الر�شولP في التبليغ والدعوة مدة 23 �شنة. وترتبط هذه الدعوة ب�شكل مبا�شر 

ب�شخ�شيته الكاملة التي ي�شكل ال�شبر والتوا�شع واال�شتقامة اأهم خ�شائ�شها.

التي  والم�شكالت  الم�شاعب  بع�ص  عن  عبارة  المقال  هذا  في  �شنطالعه  ما 

تحمّلها الر�شولP في م�شيرة الدعوة االإ�شالمية وذلك لندرك البيئة التي عا�ص 

فيها ر�شول اهللP واالأ�شخا�ص الذين واجههم ومع ذلك تمكن من اإي�شال دعوته 

اأي دين اهلل اإلى المجتمع. طبعًا يمكن درا�شة هذه الم�شاكل والم�شقات من خالل 

طريقين مو�شوعي وتاريخي. حيث �شنعالج المو�شوع بناًء على الطريقة المو�شوعية 

مع االأخذ بعين االعتبار الطريقة التاريخية.

اأ- مرحلة الدعوة غير العلنية

بعد انطالق الدعوة االإ�شالمية بقي ر�شول اهللP ثالث �شنوات يدعو اإليها ب�شكل 

غير علني حيث تمكن في هذه المرحلة من تاأ�شي�ص النواة االأ�شا�شية للم�شلمين. فقبل 

االإ�شالم في هذه المرحلة اأ�شخا�ص اأمثال: ال�شيدة خديجةO، اأمير الموؤمنين 

عليQ، زيد بن حارثة، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، �شعد بن اأبي 
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.
)1(

وقا�ص، طلحة بن عبيد اهلل، اأبو عبيدة الجراح، اأبو �شلمة، اأرقم بن اأبي االأرقم و...

اإيجاد القاعدة االأ�شا�شية التي يتمكن ر�شول  كان الهدف في هذه المرحلة 

اهللP من االنطالق بها بدعوته اإلى مجاالت اأو�شع.

في  تقف  ولم  قا�ٍص،  ب�شكل  العلنية   Pالر�شول دعوة  تواجه  فلم  قري�ص  اأما 

قبل  من  العلنية  غير  الدعوة  الختيار  يعود  ذلك  في  وال�شّر   Pالر�شول وجه 

الر�شولP. باالإ�شافة اإلى اأن الر�شولP لم ي�شتعمل عبارات واأ�شاليب تجرح 

م�شاعرهم، بل ركز على اأ�شخا�ص محدودين، لذلك نرى اأن قري�ص كانت في هذه 

المرحلة تتعامل بنوع من عدم الجدية مع االإ�شالم، فلم ت�شدق وجود دين جديد. 

و�شجع على هذا النوع من التعاطي مع االإ�شالم وجود �شوابق من هذا القبيل، حيث 

اإلى التوراة واالإنجيل ولما لم ي�شتجب  كان اأحد الدعاة الم�شيحيين يدعو النا�ص 

له اأحد ا�شمحلت ر�شالته وخفتت �شعلته، حتى اأن اأبا �شفيان عندما �شمع بدعوة 

الر�شولP اعتبرها �شبيهة بالدعوة التي كان يدعو اإليها ورقة بن عبد اهلل والتي 

�شتنطفئ في وقت �شريع.

تمكن الر�شولP بداية من جمع بع�ص اأهل مكة واإدخالهم في االإ�شالم، ثم بداأ 

التفكير بتو�شيع الدعوة لت�شمل االأقارب. وكان هذا االأمر في تلك المرحلة بمثابة 

تفكير �شحيح وتخطيط وا�شح مار�شه الر�شولP حيث كانت الحياة االجتماعية 

عن  االأول  الدفاع  خط  �شي�شكلون  الذين  واالأقربين  والقبيلة  الع�شيرة  على  تقوم 

االآية  في  جاء  ما  على  بناًء  المرحلة  هذه  وبداأت  للخطر.  تعر�شه  عند  ال�شخ�ص 

.
)2(

يَرتََك اْلأَْقَرِبيَن} نِذْر َع�سِ ال�شريفة: {َواأَ

 Pيقول المف�شرون اأن اهلل تعالى اأمره بدعوة اأقاربه اإلى ر�شالته. طلب الر�شول

دعا  ثم  اللبن.  واإح�شار  اإعداد طعام  عامًا   13 العمر  له من  وكان   Qمن علي

)1(  �شيرة ابن ه�شام، ج 1، �ص 245 و262.

)2(  �شورة ال�شعراء، االآية: 214.
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الر�شول P 45 �شخ�شًا من كبار بني ها�شم وهناك دعاهم اإلى االإ�شالم. تدخل 

»اإن  فيهم:  وخطب  التالي  اليوم  في   Pالر�شول فجمعهم  الجل�شة  لف�ص  لهب  اأبو 

الرائد ل يكذب اأهله واهلل الذي ل اإله اإل هو اإني ر�ضول اهلل اإليكم خ��ضة واإلى 

الن��ص ع�مة، واهلل لتموتّن كم� تن�مون، ولتبعثّن كم� ت�ضتيقظون، ولتح��ضبّن بم� 

.
)1(

تعلمون، واأن�� الجنة اأبداً، والن�ر اأبداً«

ثم  واالآخرة،  الدنيا  اأي خير  اأحد قومه،  ياأِت  لم  بما  باأنه جاءهم  لهم  قال  ثم 

اأن  الأمر على  يوؤازرني على هذا  »ف�أيكم  وو�شيًا:  له  اأخًا  �شيكون  �شاألهم عن من 

يكون اأخي وو�ضّي وخلي�تي فيكم«. انتهى الر�شولP من الكالم فعّم ال�شكوت 

.Pالذي اأعلن موؤازرته لر�شول اهلل ،Qالذي قطعه االإمام علي

طلب منه الر�شول P الجلو�ص ثم طرح االأمر مجددًا على بني ها�شم فلم يجبه 

اإاّل عليQ لذلك قالP: »اإن هذا اأخي وو�ضيّي وخلي�تي عليكم، ف��ضمعوا 

.
)2(

له واأطيعوه«

نالحظ في هذه المرحلة عدم اهتمام قري�ص بدعوة الر�شولP مع العلم اأنه 

خاطب كبار القوم، وال�شبب في ذلك اأنهم حتى تلك اللحظة لم ي�شت�شعروا اأي خطر 

يهددهم من قبل ر�شول اهللP وهذا يعني اأن الر�شول P كان يقوم بما يقوم به 

بناًء على تخطيط م�شبق فتمكن بذلك من التبليغ داخل الع�شيرة.

بداية الدعوة

بعد ثالث �شنوات من الدعوة غير العلنية بداأ الر�شولP الدعوة ب�شكل وا�شح 

وعلني.

في يوم من االأيام وقف الر�شولP على �شخرة عند جبل ال�شفا يدعو النا�ص 

)1(  ال�شيرة الحلبية، ج 1، �ص 321.

)2(  تاريخ الطبري، ج 2، �ص 62؛ �شرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 13، �ص 210.
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اإلى عبادة اهلل تعالى فقال: »... اإن اأخبرتكم اأن خياًل تخرج من �ض�ح هذا الجبل 

تريد اأن تغير عليكم اأكنتم تكّذبون، ق�لوا: م� جربن� عليك كذب�ً. فق�ل: ي� مع�ضر 

قري�ص انقذوا اأن��ضكم من الن�ر، ف�إني ل اأغني عنكم من اهلل �ضيئ�ً، اإني لكم نذير 

مبين بين يدي عذاب �ضديد. اإنم� مثلي ومثلكم كمثل رجل راأى العدو ف�نطلق 

يريد اأهله فخ�ضي اأن ي�ضبقوه اإلى اأهله، فجعل ي�تف ي� �ضب�ح�ه ي� �ضب�ح�ه اأتيتم 

.
)1(

اأتيتم«

اأما اللغة التي تحدث بها ر�شول اهللP في هذا الِخطاب فهي تفر�ص وجود اهلل 

تعالى ويبدو التحذير من عذابه وهذا يدل على وجود فطرة اإلهية يتحلى بها اأولئك 

القوم على الرغم من اأنها كانت تعي�ص مراحل ا�شمحالل فا�شتفاد الر�شولP من 

هذه الفر�شة الموؤاتية.

اأن الدعوة لم تحرك  اإلى  وي�شير ت�شديق النا�ص خالل ال�شنوات الثالث االأول 

المرحلة  هذه  بداية  مع  اأنه  اإال   ،Pالر�شول باغتيال  لتقوم  ت�شتفزها  اأو  قري�شًا 

.
)2(Pانتهت مرحلة الهدوء وبداأت ال�شعاب تواجه الر�شول االأكرم

اأنواع البرامج والخطط للق�شاء على  مار�شت قري�ص وطيلة ع�شر �شنين جميع 

دعوة الر�شولP وكان اآخرها محاولة قتله، اأما االأعمال التي مار�شتها قري�ص �شد 

النبيP فكانت على النحو التالي:

1 - �ضي��ضة ال�ضغط القبلي 

اإليه قري�ص ممار�شة ال�شغط من قبل رئي�ص القبيلة.  العامل االأول الذي لجاأت 

ي�شتهزئ  اأخيك  ابن  اإن  له:  ويقولون  طالب  اأبي  اإلى  جماعات  ياأتون  كانوا  لذلك 

باآلهتنا ويقّبح عاداتنا ويعتبر اآباءنا �شالين... فاطلب منه اإما التراجع عن ذلك، اأو 

)1(  ال�شيرة الحلبية، ج 1، �ص 321.

)2(  الطبقات الكبرى، ج 4، �ص 100؛ اأن�شاب االأ�شراف، ج 1، �ص 231؛ ال�شيرة النبوية، ابن ه�شام، ج 1، �ص 298.
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. وب�شكل عام طرحوا م�شاألتين: اإما ال�شلح اأو التهديد.
)1(

اتركه لنا لنحا�شبه

حاول اأبو طالب ثنيهم عما اأرادوا اإال اأنهم اأ�شّروا على طلبهم محاولين توجيه 

تهديد للر�شولP، واعتبروا اأن اأبا طالب هو المدافع عنه واأن عليه اأن يرفع يد 

الم�شاعدة عنه. تحدث اأبو طالب مع النبيP ثانية، فقال الر�شولP: »واهلل ي� 

عّم�ه لو و�ضعوا ال�ضم�ص في يميني والقمر في �ضم�لي على اأن اأترك هذا الأمر 

حتى يظ�ره اهلل اأو اأهلك فيه م� تركته«. بعد ذلك اأكد اأبو طالب اأنه لن يرفع يده 

.
)2(

عن الدفاع عنه وم�شاعدته

2 - اإبع�د المن��ضرين 

اأ�شبحت قري�ص غير قادرة على تحمل وجود الر�شول االأكرمP لذلك لجاأوا 

لم�  قري�ض�ً  اإن  »ثم  اأبو طالب:  يوؤمنها  التي  واالجتماعية  ال�شيا�شية  الحماية  لمنع 

اأب� ط�لب اأبى خذلن ر�ضول اهللP... م�ضوا اإليه بعم�رة بن الوليد  عرفت اأن 

بن المغيرة فق�لوا له فيم� بلغني ي� اأب� ط�لب هذا عم�رة بن الوليد اأن�د فتى في 

قري�ص واأ�ضعره واأجمله فخذه فلك عقله ون�ضرته واتخذه ولداً ف�و لك وا�ضلم 

اآب�ئك وفرق جم�عة قومك و�ضّ�ه  الذي خ�لف دينك ودين  اأخيك هذا  ابن  لن� 

اأحالم�م، فنقتله ف�إنم� رجل كرجل فق�ل واهلل م� ت�ضومونني اأتعطونني ابنكم 

.
)3(

اأغذوه لكم واأعطيكم ابني تقتلونه هذا واهلل م� ل يكون اأبداً«

.Pوهكذا حاولت قري�ص اإزاحة اأبي طالب لتقوم بقتل الر�شول

3 - التطميع 

على  فاقترحوا  ذلك  في  توفق  لم  ولكنها  التطميع  اإلى  التو�شل  قري�ص  وحاولت 

دعوته.  يترك  اأن  اإال  عليه  وما  والن�شاء  والهدايا  والمنا�شب  الثروة   Pالر�شول

)1(  �شيرة ابن ه�شام، ج 1، �ص 265.

)2(  �شيرة ابن ه�شام، ج 1، �ص 265.

)3(  تاريخ الطبري، ج 2، �ص 67.
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واقترحوا  اإِن محمدًا يفرق �شفوفنا  له  اأبي طالب وقالوا  ال�شاأن وفدوا على  ولهذا 

على اأبي طالبQ، اأن يقدموا للر�شولP، مقدارًا كبيرًا من المال، واإذا رغب 

في المن�شب فله ذلك... تحدث اأبو طالب مع الر�شولP الذي اأعلن اأنه ال يريد 

اأي �شي ء من االقتراحات التي قدموها بل ما اأريده منهم وهو »ت�ض�دون اأن ل اإله 

اإل��ً  والياأ�ص فقالوا: »ندع ثالث م�ئة و�ضتين  التعجب  اإلى  اإل اهلل« وهذا دفعهم 

ونعبد اإل��ً واحداً«.

4 - اقتراح ال�ضلح 

اأ�شّر الم�شركون على الحد من ن�شاط الر�شولP فاقترحوا عليه اأن ال يتعر�ص 

بع�ص  طلب  على  ردًا  نزلت  الكافرون  �شورة  اإِن  المف�شرين  بع�ص  يقول  الآلهتهم. 

اأ�شراف قري�ص )اأمثال الحارث بن قي�ص، العا�ص بن وائل، الوليد بن المغيرة، واأمية 

بن خلف(. اقترح هوؤالء على الر�شولP اأن يتبع دينهم و�شيقومون باتباع دينه. 

وقالوا له: تعبد اآلهتنا عامًا ونعبد اإلهك عامًا.

اأرادوا من خالل هذا االقتراح اإلقاء ال�شكوك حول ال�شراط الواقعي. اإال اأن الر�شول

P بقي على يقينه واعتبر اأن دينه هو الدين الواقعي الذي ال يمكن االإيمان بغيره. 

.
)1(

في تلك االأيام نزلت �شورة الكافرون حيث لم يوفق الم�شركون في مخططهم

ُد * َوَل اأَنَا َعاِبٌد 
ُ
ُدوَن * َوَل اأَنتُْم َعاِبُدوَن َما اأَْعب

ُ
ُد َما تَْعب

ُ
وَن * َل اأَْعب

ُ
يَُّها اْلَكاِفر

{ُقْل يَا اأَ

 ِديِن }.
َ
ُد * لَُكْم ِدينُُكْم َوِلي

ُ
َدتُّْم * َوَل اأَنتُْم َعاِبُدوَن َما اأَْعب

ا َعب مَّ

5 - الحرب الن��ضية )ال�ضت�زاء�

اإلى الحرب النف�شية باعتبارها  يئ�ص الم�شركون من االأ�شاليب ال�شابقة فلجاأوا 

ويتعر�شون   Pبالر�شول ي�شتهزئون  فكانوا  المهمة،  هذه  في  ت�شاعد  اأ�شاليب 

ل�شخ�شه لعل عدد اأن�شاره يت�شاءل.

)1(  مجمع البيان، ج 10، �ص 552؛ عيون االأثر، ج 1، �ص 197.
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اأ�شماء  عن  والبالذري  اإ�شحاق  ابن  �شعد،  ابن  اأمثال  الموؤرخين  بع�ص  يتحدث 

. وقد ذكر ابن �شعد ع�شرات االأ�شماء حيث نرى اأن اثنين منهم قد 
)1(

الم�شتهزئين

. ويوؤكد الموؤرخون اأن 
)2(

اآمنوا وقتل الباقون في حرب المدينة اأو ماتوا قبل فتح مكة

.
)3(

هذا االأمر ح�شل نتيجة لعن الر�شولP لهم

يمكن االإ�شارة اإلى اأ�شماء بع�ص هوؤالء االأ�شخا�ص: اأبو لهب، اأبو جهل، االأ�شود بن 

عبد يغوث، الوليد بن المغيرة، العا�ص بن وائل، عقبة بن اأبي المعيط، واأبو �شفيان 

الذي لم يترك و�شيلة اإال وا�شتخدمها الأذية الر�شولP وكانت اإمراأة اأبي لهب اأم 

جميل تقوم ببع�ص االأعمال التي توؤذي ر�شول اهللP حيث ذكر ا�شمها في القراآن 

فيها وفي  نزلت  التي  ال�شريفة  باالآيات  �شمعت  اأن  بعد  اأم جميل  اأن  يقال  الكريم. 

.
)4(

زوجها اأن�شدت بع�ص االأبيات ال�شعرية تهجو الر�شولP فيها

به  ي�شتهزيء  خلف  بن  اأمية  وكان   Pالر�شول الحارث  بن  �شفيان  اأبو  وهجا 

الكريم  القراآن  جعل  حدًا  اال�شتهزاء  وبلغ   .
)5(

فيه نزلت  الهمزة  �شورة  اأن  ويقال 

.
)6(

نَاَك اْلُم�ْستَْهِزِئيَن}
ْ
يتحدث حوله: {اإِنَّا َكَفي

وكان االأ�شود بن يغوث ي�شتهزيء بالم�شلمين وعندما كان يرى الر�شولP كان 

.
)7(

ي�شاأله: هل كلمتك ال�شماء اليوم؟ قيل اأنه مات ب�شكل قبيح

�شورة  نزلت  لذلك  اأبتر  باأنه   Pالر�شول يخاطب  وائل  بن  العا�ص  وكان 

.
)8(

الكوثر

)1(  الطبقات الكبرى، ج 1، �ص 200

)2(  الم�شدر نف�شه. �ص 201؛ مجمع البيان، ج 6، �ص 347.

)3(  دالئل النبوة، البيهقي، ج 2، �ص 339.

)4(  اأن�شاب االأ�شراف، ج 1، �ص 122.

)5(  ال�شيرة النبوية، ابن ه�شام، ج 1، �ص 356.

)6(  �شورة الحجر، االآية: 95.

)7(  اأن�شاب االأ�شراف، ج 1، �ص 132.

)8(  مجمع البيان، ج 10، �ص 549.
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6 - ال�ضتيمة

مرَّ اأبو جهل بر�شول اهللP: عند ال�شفا فاآذاه و�شتمه ونال منه بع�ص ما يكره، 

من العيب لدينه والت�شعيف الأمره، فلم يكلمه ر�شول اهللP، وموالة لعبد اهلل بن 

جدعان.. ت�شمع ذلك، ثم ان�شرف عنه، فعمد اإلى نادي قري�ص عند الكعبة فجل�ص 

معهم. فلم يلبث الحمزة بن عبد المطلب اأن اأقبل متو�شحًا قو�شه راجعًا من قن�ص 

له، فلما مر بالموالة قالت له: يا اأبا عمارة لو راأيت ما لقي ابن اأخيك محمد اآنفا 

من اأبي الحكم ابن ه�شام.. فخرج ي�شعى ولم يقف على اأحد، مهددًا الأبي جهل اإذا 

لقيه اأن يوقع به، فلما دخل الم�شجد نظر اإليه جال�شًا في القوم فاأقبل نحوه، حتى 

اإذا قام على راأ�شه رفع القو�ص ف�شربه بها ف�شجه... ثم قال له: اأت�شتمه واأنا على 

.
)1(

دينه اأقول ما يقول؟

7 - الأذى الج�ضمي 

ير�شقه  به  يلحق  لهب  اأبو  وكان  التوحيد  اإلى  النا�ص  يدعو   Pالر�شول كان 

، وكانت زوجته توؤذي الر�شولP وهذا 
)2(

بالحجارة ويدعو النا�ص اإلى عدم طاعته

ما حدثنا به القراآن الكريم. وقد اأطلق عليها ا�شم حمالة الحطب الأنها كانت ت�شع 

.
)3(Pذلك في طريق الر�شول

اإن  قري�ص  مع�شر  يا  ويقول:  النا�ص  في  يتكلم  جهل  اأبو  قام  االأيام  من  يوم  في 

اآبائنا، وت�شفيه اأحالمنا، واإني  اإال ما ترون من عيب ديننا، و�شتم  اأبى  محمدًا قد 

اأعاهد اهلل الأجل�شن له غدًا بحجر ما اأطيق حمله فاإذا �شجد في �شالته ف�شخت به 

راأ�شه.. فلما اأ�شبح اأبو جهل اأخذ حجرًا كما و�شف.. وقام ر�شول اهللP ي�شلي 

وقد غدت قري�ص فجل�شوا في اأنديتهم ينتظرون ما اأبو جهل فاعل، فلما �شجد ر�شول 

)1(  �شيرة ابن ه�شام، ج 1، �ص 188.

)2(  كنز العمال، ج 6، �ص 302.

)3(  ال�شيرة النبوية، ابن ه�شام، ج 1، �ص 355.
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منهزمًا  رجع  منه  دنا  اإذا  حتى  نحوه  اأقبل  ثم  الحجر،  جهل  اأبو  احتمل   Pاهلل

منتقعًا لونه مرعوبًا... فقامت اإليه الرجال، فقالوا له: ما لك يا اأبا الحكم؟ قال 

قمت اإليه الأفعل به ما قلت لكم، فلما دنوت منه عر�ص لي دونه فحل من االإبل، ال 

.
)1(

واهلل ما راأيت مثل هامته...

وكان عقبة ي�شاعد اأبا لهب في و�شع االأو�شاخ والقاذورات على باب بيت ر�شول 

.
)2(Pاهلل

ّنه واقع بين جارين �شيئين اأبو لهب وعقبة اللذين كانا 
َ
وكان الر�شولP يعتبر اأ

. وتتحدث الكتب عن الكثير من االأعمال القبيحة 
)3(

يلقيان القاذروات على منزله

التي كانت تقوم بها قري�ص كاإلقاء القاذورات والتراب على الر�شولP وكان اأ�شواأ 

يوم له عندما خرج فاأخذ الجميع يكذبونه ويوؤذونه في ذاك اليوم رجع اإلى المنزل 

.
)4(

حيث نزلت �شورة المدثر

8 - الإه�نة

ي�شفونه  فكانوا   Pاهلل ر�شول  عن  القدا�شة  الإبعاد  قري�ص  ت�شعى  كانت 

بال�شاحر والمجنون وال�شاعر... وعندما كان ياأتي البع�ص لي�شاأل عنه فكانوا 

الكريم  القراآن  تحدث  وقد   
)5(

وال�شاحر ال�شاعر،  تريد  هل  لل�شائل:  يقولون 

مِّن  ِلِهم 
ْ
َقب ِمن  الَِّذيَن  اأَتَى  َما  {َكَذِلَك  عنه:  ومدافعًا   Pاالأكرم الر�شول  موؤيدًا 

ْوا ِبِه بَْل ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن * َفتََولَّ َعْنُهْم   اأَْو َمْجنُوٌن * اأَتََوا�سَ
ٌ
�ُسوٍل اإِلَّ َقالُوا �َساِحر رَّ

.
)6(

َفَما اأَنَت ِبَمُلوٍم}

)1(  الم�شدر نف�شه، ج 1، �ص 298.

)2(  اأن�شاب االأ�شراف، ج 1، �ص 147.

)3(  الطبقات الكبرى، ج 1، �ص 201.

)4(  ال�شيرة النبوية، ابن ه�شام، ج 1، �ص 291.

)5(  الم�شدر نف�شه، �ص 271.

)6(  �شورة الذاريات، االآيتان: 52 - 54.
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P9 - تعذيب اأ�ضح�ب ر�ضول اهلل

تعر�ص العديد من اأ�شحاب الر�شولP كبالل الحب�شي، وعمار بن يا�شر ووالده 

ووالدته، وعبد اهلل بن م�شعود، واأبي ذر... للتعذيب على يد قري�ص. وكان اأبو ذر قد 

اأ�شلم باكرًا وقبل دعوة الر�شول وقرر ن�شر الدين حتى لو تعر�ص للتعذيب. وبعد مدة 

.
)1(

رحل اإلى قبيلته يدعوها اإلى االإ�شالم

10 - الإجراءات ال�كرية

والنف�شية  الج�شمية  واالإجراءات  االأعمال  عن  عبارة  االآن  حتى  �شاهدناه  ما 

اإلى ذلك وقفت قري�ص �شد  والتي واجهت قري�ص بها ر�شول اهللP باالإ�شافة 

الجاهلي  الفكر  اأن  والواقع  الدين.  تبليغ  لتمنع  الفكري  البعد  في   Pالر�شول

لمواجهة  باليهود  قري�ص  ا�شتعانت  الوحي.  مواجهة  من  يتمكن  اأن  من  اأ�شعف 

اأهل  تعلمته من  به قد  اأن ما جئت  له  وقالوا  النبوة  فاأ�شكلوا في مو�شوع  الدين 

 
ٌّ

اأَْعَجِمي ِه 
ْ
اإِلَي يُْلِحُدوَن  الَِّذي  لِّ�َساُن   

ٌ
بَ�َسر يَُعلُِّمُه  اإِنََّما  يَُقولُوَن  نَُّهْم 

اأَ نَْعَلُم  {َولََقْد  الكتاب: 

.
)2(

ِبيٌن}  مُّ
ٌّ

ِبي
َ
َوَهـَذا ِل�َساٌن َعر

ِه 
ْ
ْفٌك اْفتََراُه َواأََعانَُه َعَلي لَّ اإِ وا اإِْن َهَذا اإِ ُ

وجاء في القراآن الكريم اأي�شًا: {َوَقاَل الَِّذيَن َكَفر

ِه بُْكَرةاً 
ْ
 تُْمَلى َعَلي

َ
ِليَن اْكتَتَبََها َفِهي وَّ

 اْلأَ
ُ
ا * َوَقالُوا اأَ�َساِطير ا َوُزوراً وَن َفَقْد َجاوؤُوا ُظْلماً

ُ
َقْوٌم اآَخر

.
)3(

{ يلاً َواأَ�سِ

حكاية جذابة

كان الوليد بن المغيرة �شيخًا كبيرًا، وكان من حكام العرب يتحاكمون اإليه في 

ه�شام،  بن  جهل  اأبي  عم  وكان   Pاهلل بر�شول  الم�شتهزئين  من  وكان  االأمور... 

)1(  طبقات ابن �شعد، ج 4، �ص 223.

)2(  �شورة النحل، االآية: 103.

)3(  �شورة الفرقان، االآيتان: 4 - 5.
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فقال له: يا عبد �شم�ص ما هذا الذي يقول محمد اأ�شحر اأم كهانة اأم خطب، فقال: 

دعوني اأ�شمع كالمه، فدنا من ر�شول اهللP وهو جال�ص في الحجر فقال: يا محمد 

اأن�شدني من �شعرك، قال: ما هو ب�شعر، ولكنه كالم اهلل الذي به بعث اأنبياءه ور�شله، 

وا َفُقْل  ْعَر�سُ فقال: اأتل عليَّ منه. فقراأ عليه ر�شول اهللP فلما بلغ اإلى قوله: {َفاإِْن اأَ

اِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد} و�شمعه فاق�شعر جلده وقامت كل �شعرة في  اِعَقةاً مِّْثَل �سَ اأَنَذْرتُُكْم �سَ

راأ�شه ولحيته ثم قام وم�شى اإلى بيته ولم يرجع اإلى قري�ص، فقالت قري�ص: يا اأبا 

.
)1(

الحكم �شبا اأبو عبد �شم�ص اإلى دين محمد...«

11 - طلب�ت بني اإ�ضرائيل 

اأرادوا  وعجيبة،  غريبة  اأمور  طلب  اإلى  فلجاأوا  محاوالتهم  كل  من  القوم  َيِئ�َص 

بذلك توجيه �شربة اإلى الدين من خالل عجز الر�شولP عن تاأمين ما يريدون.

اجتمعوا في يوم من االأيام حول الكعبة ال�شريفة ودعوا الر�شولP وقالوا له 

نحن نوؤمن بدينك ب�شروط:

اأن اأر�شنا ياب�شة فاطلب من اهلل اأن يجري المياه فيها.- 1

يجب اأن يكون لك ب�شتان ناأكل من ثماره وتجري فيه المياه.- 2

ت�شقط ال�شماء علينا.- 3

اح�شر اهلل والمالئكة.- 4

اأن يكون لك ق�شٌر من ذهب.- 5

6 -.
)2(

اذهب اإلى ال�شماء واح�شر ر�شالة ت�شدق نبوتك

طبعًا االأنبياء ال يلجاأون اإلى المعاجز تحت كل الظروف بل المعاجز تحتاج اإلى 

�شروط الزمة لتتحقق:

)1(  بحار االأنوار، ج 17، �ص 211.

)2(  �شورة االإ�شراء، االآيتان: 90 - 93.
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�شمن - 1 تقع  وال  القدرة،  دائرة  عن  خارجة  تتحقق  ال  والتي  المحالة  االأمور 

م�شيئة اهلل تعالى.

الهدف من طلب االإعجاز الت�شديق على نبوة الر�شولP، وما اأرادوه منه - 2

ال يدل على ارتباط الر�شولP بعالم الغيب.

اأنهم طلبوا ذلك بعد عجزهم - 3 اإال  االإيمان،  المعجزة الأجل  اأن تكون  االأ�شل 

.
)1(

ولجاجهم

محمد عابدي كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1(  فروغ ابديت، ج 1، �ص 296.
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 مدخل إلى
بحث التبليغ في نهج البالغة

تحليل  بعملية  القيام  واأكبر عند  اأعمق  ب�شكل  البالغة  نهج  كتاب  تظهر عظمة 

بالبحث  الجديرة  المو�شوعات  الدين واحدة من  تبليغ  له. ولعل م�شاألة  مو�شوعي 

في نهج البالغة حيث يمكن درا�شتها من وجهتي نظر:

نهج  تحليل  حول  والث�نية:  التبليغ،  حول  تدور  التي  باالأبحاث  تتعلق  الأولى: 

Q في  االإمام علي  اعتمدها  التي  التبليغية  االأ�شاليب  البالغة من وجهة نظر 

كالمه.

�شن�شعى في هذه المقالة تقديم بع�ص النماذج لعلها ت�شكل الخطوة االأولى في 

مجال اهتمام الطالب بهذا المو�شوع.

في البداية ينبغي علينا تعيين اأجزاء الرابطة التبليغية وكيفية العالقة بين هذه 

االأجزاء. وعلى هذا االأ�شا�ص تت�شكل الرابطة التبليغية من ثمانية اأجزاء على النحو 

االآتي، حيث �شنقترح لكل واحدة منها �شكاًل معينًا للداللة عليها:

1 � مر�ِضل الِخط�ب التبليغي.

2 � الُمخ�َطب ب�لِخط�ب التبليغي.

3 � الِخط�ب.

4 � اأدوات اإر�ض�ل الِخط�ب.

5 � اأ�ضلوب اإر�ض�ل الِخط�ب.
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6 � ظرف اإر�ض�ل الِخط�ب )الزم�ن والمك�ن� 

7 � رّدات ال�عل بعد اإر�ض�ل الِخط�ب.

8 � الموانع وعوامل الإختالل 

ويظهر ال�شكل التالي كيفية اإرتباط االأجزاء مع بع�شها:

�شنالحظ فيما لو اعتمدنا ال�شكل المتقّدم لالإرتباط في نهج البالغة اأّن االإمام 

اأمير الموؤمنين Q قد اأ�شار اإلى تلك االأجزاء التي تقدم ذكرها.
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اأمير  كلمات  من  مقتطفات  عن  عبارة  المقال  هذا  في  حوله  �شنتحّدث  ما 

الموؤمنين Q ي�شير فيها اإلى كّل واحد من االأجزاء ال�شابقة، لعّل هذا العمل 

يكون خطوة اأولى ت�شمح للمحققين بدرا�شات وا�شعة.

ال�شكل  على  بناًء  وذلك  زاويتين  من  البالغة  نهج  في  التبليغ  درا�شة  يمكن 

المتقدم:

ثم  ومن  دينيًا  خطابًا  باعتباره  البالغة  نهج  اإلى  النظر  هو  الأول:  الأ�ضلوب 

ال�شعي لتحليل االأجزاء االأخرى لعملية نقل هذا الِخطاب اإلى االآخرين. فاإذا كان 

نهج البالغة خطابًا دينيًا عندها �شيكون االإمام اأمير الموؤمنين Q هو المر�ِشل، 

والمخاَطبون هم النا�ص في ذاك الع�شر، اأي جي�ص االإمام Q، اأهل المدينة، 

 ،Q اأهل الكوفة، جي�ص االأعداء واالأ�شخا�ص الذين تربطهم عالقة ما باالإمام

كاالإمام الح�شن Q، محمد بن اأبي بكر، مالك االأ�شتر، عثمان بن حنيف، الوالة 

الذين عيَّنهم االإمام، اأعداء االإمام كمعاوية وزياد ابن اأبيه، ومن جهة اأخرى يمكن 

اعتبار كل من يقراأ هذا الكتاب من جملة المخاَطبين.

اأما االأدوات التي اعتمدها االإمام الإر�شال الِخطاب فهي الخطابة، كتابة الر�شائل، 

رًا من جملتها:  العهود، وقد ا�شتعمل االإمام Q اأ�شاليب متعددة لجعل خطابه موؤثِّ

البرهان، التمثيل، الَتكرار، الِعتاب، المدح، التحذير، الترغيب، الَق�َشم، االإعتماد 

على التاأريخ واالإعتماد على القراآن.

اأما ظرف ار�شال الِخطاب من الناحية المكانية فهو محل حياة المخاطبين في 

تلك البرهة الزمنية، واأما الظرف الزماني فيتركز اأغلبه في الفترة الواقعة بين 

العام 35 اإلى العام 40 هجري قمري. واأّما ردات الفعل فهي ما كان يظهر من اآثار 

بعد الِخطاب اأو اإِر�شال الر�شائل والكتب.

اأما الموانع وعوامل االختالل فهي كافة االأمور التي كانت تمنع اي�شال الِخطاب 
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في حياة االإمام Q اأو فهم مفادها. ي�شاف اإليها الموانع التي ظهرت بعد �شهادة 

االإمام والتي كانت ت�شّكل مانعًا اأمام و�شول الكتاب اإلى مريديه.

وهنا  اأو�شع  مجال  اإلى  االأمور  هذه  جميع  في  التف�شيلي  البحث  يحتاج  طبعًا 

�شنكتفي بذكر بع�ص المعلومات والعبارات التي ذكرها االإمام في كل واحد منها.

ُمرِسل الِخطاب التبليغي

ال�شل�شلة  في  ياأتي  ثم  الدينية  التبليغية  الخطابات  كافة  تعالى هو م�شدر  اهلل 

 R الهداة  واالأئمة   P االأكرم  والر�شول   R تعالى  اهلل  اأنبياء  الطولية 

.
)1(

واأولياء اهلل والواعظون الُمّتِعِظون

»فبعَث في�م ر�ضله وواَتر اإلي�م اأنبي�ئه لي�ضت�أّدوهم ميث�ق فطرته، ويذّكروهم 

.
)2(

َمن�ضّي نعمته، ويحتّجوا علي�م ب�لتبليغ«

ودائع  - لي  ومتحمِّ اأنبي�ئه،  من  الِخيرة  اأَل�ضن  على  ب�لحجج  تع�هدهم  »بل 

المقطع  وَبلََغ  حّجُته   P محمد  بنبين�  ت  تمَّ حتى  فقرن�ً،  قرن�ً  ر�ض�لته، 

.
)3(

عذره ونذره«

- .
)4(

»اإن اهلل بعث محمداً P نذيراً للع�لمين واأمين�ً على التنزيل«

عن  - ان�جرتم  وبن�  العلي�ء،  وت�ضّنمتم  الظلم�ء،  في  اهتديتم  »بن� 

.
)5(

ال�ضرار...«

- .
)6(

»اأي�� الن��ص ا�ضت�ضبحوا من �ضعلة م�ضب�ح واعظ متعظ«

)1(  ي�شار اإلى اأن كتاب نهج البالغة الذي تم االعتماد عليه هو المترجم من قبل الدكتور �شهيدي.

)2(  الخطبة 1، �ص6.

)3(  الخطبة 91، �ص82.

)4(  الخطبة 26، �ص26.

)5(  الخطبة 38، �ص38.

)6(  الخطبة 105، �ص97.
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ي الخطاب المخاَطب ومتلقِّ

عامة النا�ص، الم�شلمون، الموؤمنون وخا�شة الموؤمنين.

.
)1(

»اأّي�� الن��ص اأني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبي�ء ب�� اأمم�م...«

.
)2(

»اأّي�� الن��ص ا�ضت�ضبحوا من �ضعلة م�ضب�ح واعظ متعظ«

.
)3(

»الل�م اأّيم� عبد من عب�دك، �ضمع مق�لتن� الع�دلة غير الج�ئرة..«

.
)4(

»واخت�ر من خلقه �ُضّم�ع�ً، اأج�بوا اإليه دعوته«

.
)5(

»ف�تعظوا عب�د اهلل...«

.
)6(

»اإلى اأ�ضح�ب الم�ض�لح«

.
)7(

»اأي بنى...«

الخطاب

القراآن الكريم هو الِخطاب الديني التبليغي االأ�شا�ص، وبعد ذلك يمكن الحديث 

عن العبر كخطابات تبليغية:

ون��ضخه  وف�ض�ئله،  وفرائ�ضه  وحرامه  حاَلله  مبّين�ً  فيكم،  رّبكم  »كت�ب 

ه وع�ّمه، وعبره واأمث�له، ومر�ضله ومحدوده،  ومن�ضوخه، ورخ�ضه وعزائمه، وخ��ضّ

.
)8(

ومحكمه ومت�ض�ب�ه، م��ضراً مجمله، ومبين�ً غوام�ضه...«

وازدجروا  ال�ضواطع،  ب�لآي  واعتبروا  النوافع،  ب�لِعبر  اهلل  عب�د  »ف�تعظوا 

)1(  خطبة 182، �ص192.

)2(  خطبة 105، �ص97.

)3(  خطبة 212، �ص245.

)4(  خطبة 1، �ص7.

)5(  خطبة 85، �ص67.

)6(  الر�شالة 50، �ص323.

)7(  الر�شالة 31، �ص296.

)8(  الخطبة 1، �ص7.
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.
)1(

ب�لُنُذر البوالغ، وانت�عوا ب�لذكر والمواعظ«

أدوات ارسال الخطاب

الل�شان هو االأداة االأ�شا�شية لنقل الِخطاب ثم يليها اأدوات هامة كالعمل ال�شالح 

واالطمئنان وال�شكون:

»اإن الل�ض�ن ال�ض�لح يجعله اهلل للمرء في الن��ص خير له من الم�ل يورثه من 

.
)2(

ل يحمده«

»وم� ج�ل�ص هذا القراآن اأحد اإل ق�م عنه بزي�دة اأو نق�ض�ن: زي�دة في هدى اأو 

.
)3(

نق�ض�ن في عمى«

»ليعظكم هدوي، وخ�وت اأطراقي، و�ضكون اأطرافي، ف�إنه اأوعظ للمعتبرين 

.
)4(

من المنطق البليغ، والقول الم�ضموع«

.
)5(

»لم يذهب من م�لك م� وَعَظك«

أساليب ارسال الخطاب

يمكن اال�شتعانة باأ�شاليب متعددة لنقل الِخطاب الديني من جملة ذلك الموعظة، 

االأمر  الخير،  اإرادة  الفح�شاء،  عن  االبتعاد  وال�شواب،  ال�شدق  الحق،  القول 

بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكر اأيام اهلل، ح�شن الع�شرة، العمل باالأقوال...

.
)6(

»اأعظكم ب�لموعظة الب�لغة«

»اإنه لي�ص على الإم�م اإل م� حمل من اأمر ربه: البالغ في الموعظة والجت��د 

)1(  الخطبة 85، �ص67.

)2(  الخطبة 125، �ص118.

)3(  الخطبة 176، �ص182.

)4(  الخطبة 145، �ص145.

)5(  الكلمة 196، �ص394.

)6(  الخطبة 97، �ص89.
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.
)1(

في الن�ضيحة والإحي�ء لل�ضّنة...«

.
)2(

»اأر�ضله بحجة ك�فية، وموعظة �ض�فية، ودعوة متالفية«

ب��  الأنبي�ء  وَعَظ  التي  المواعظ،  لكم  بثثت  قد  اأني  الن��ص  »اأّي�� 

.
)3(

اأمم�م...«

.
)4(

»منطق�م ال�ضواب«

.
)5(

»بعيداً فح�ضه، لّين�ً قوله«

»اأني اأكره لكم اأن تكونوا �ضب�بين ولكنكم لو و�ض�تم اأعم�ل�م وذكرتم ح�ل�م 

.
)6(

ك�ن اأ�ضوب في القول واأبلغ في العذر«

.
)7(

»من واجب حقوق اهلل على العب�د الن�ضيحة بمبلغ ج�دهم«

.
)8(

»دع القول فيم� ل تعرف والخط�ب فيم� لم تكلف«

.
)9(

»وقوًل ب�لحق«

.
)10(

»ل تتركوا الأمر ب�لمعروف والن�ي عن المنكر فيوّلى عليكم �ضراركم...«

.
)11(

»وذّكرهم ب�أي�م اهلل«

.
)12(

»�َضع الن��ص بوج�ك ومجل�ضك وحكمك«

)1(  الخطبة 105، �ص98.

)2(  الخطبة 161، �ص164.

)3(  الخطبة 182، �ص192.

)4(  الخطبة 193، �ص225.

)5(  الخطبة 193، �ص227.

)6(  الخطبة 256، �ص245.

)7(  الخطبة 216، �ص249.

)8(  الر�شالة 31، �ص296.

)9(  الر�شالة 47، �ص320.

)10(  الر�شالة 47، �ص321.

)11(  الر�شالة 67، �ص351.

)12(  الر�شالة 76، �ص358.
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.
)1(

»من علم اأّن كالمه من عمله، قّل كالمه، اإل فيم� يعنيه«

.
)2(

»خ�لطوا الن��ص مخ�لطة اإِن ُمّتم بكْوا عليكم، واإن ِع�ضتم حّنوا اإليكم«

.
)3(

»العلم مقرون ب�لعمل فمن علم عمل«

.
)4(

»ل تقل م� ل تعلم، بل ل تقل كل م� تعلم«

.
)5(

»رب قول اأن�ذ من �ضول«

.
)6(

»قليٌل مدوم عليه، خير من كثير مملول منه«

.
)7(

»اإن كالم الحكم�ء اإذا ك�ن �ضواب�ً ك�ن دواًء، واإذا ك�ن خط�أً ك�ن داًء«

.
)8(

»فدع�هم بل�ض�ن ال�ضدق اإلى �ضبيل الحق«

ظرف ارسال الخطاب

»بل تع�هدهم ب�لحجج على األ�ضن الخير من اأنبي�ئه ومتحّملي ودائع ر�ض�لته، 

.
)9(

قرن�ً فقرن�ً حتى تّمت بنبين� محمد P حجته، وبلََغ المقطع عذره ونذره«

- .
)10(

»اإن اهلل بعث محمداً P نذيراً للع�لمين واأمين�ً على التنزيل«

ردات فعل الِخطاب وآثاره

عند �شدور الِخطاب الديني يميل اإليه بع�ص النا�ص ليوؤيدوه ويتخلف عنه البع�ص 

االآخر فيتحركون في طريق ال�شالل والعداء:

)1(  الكلمة 349، �ص423.

)2(  الكلمة ق�شار 1،

)3(  الكلمة 366، �ص425.

)4(  الكلمة 382، �ص430.

)5(  الكلمة 394، �ص432.

)6(  الكلمة 444، �ص440.

)7(  الكلمة 265، �ص410.

)8(  الخطبة 144، �ص410.

)9(  الخطبة 91، �ص82.

)10(  الخطبة 26، �ص26.
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ّدقوا كلمَته، وَوَق�وا مواقف  ـ »واخت�ر من َخلقه �ُضّم�ع�ً اأج�بوا اإليه دعوَته، و�ضَ

.
)1(

اأنبي�ئه وت�ضّب�وا بمالئكته...«

- .
)2(

»اأين القوم الذين دعوا اإلى الإ�ضالم فقبلوه«

- .
)3(

»ال�ضعيد من وعظ بغيره، وال�ضقي من انخدع ل�واه«

�ضراً  - ودعوتكم  ت�ضمعوا،  فلم  واأ�ضمعتكم  تن�روا،  فلم  الج��د،  »ا�ضتن�رتكم 

.
)4(

وج�راً فلم ت�ضتجيبوا، ون�ضحت لكم فلم تقبلوا«

»الل�م اأّيم� عبٍد من عب�دك �ضمع مق�لتن� الع�دلة غير الج�ئرة، والم�ضلحة  -

عن  النكو�ص  اإل  ل��  �ضمعه  بعد  ف�أبى  الم��ضدة،  غير  والدني�  الدين  في 

.
)5(

ن�ضرتك، والبط�ء عن اإعزاز دينك...«

- .
)6(

»واإنم� ي�ضتدل على ال�ض�لحين بم� يجري اهلل ل�م على األ�ضن عب�ده«

الموانع وعوامل اختالل ارسال الخطاب

النا�ص،  وحاجات  بميول  االهتمام  عدم  جملتها  من  الموانع  من  العديد  هناك 

وكذلك  باأقواله  المبلغ  عمل  وعدم  العلمي،  التكّبر  االتعاظ،  وعدم  االعتقاد  عدم 

�شخافة كالم المبلغ ومقاومته للحق والغرور...

.
)7(

»من اأ�ضرع الن��ص بم� يكرهون ق�لوا فيه بم� ل يعلمون«

»ي�ضف العبرة ول يعتبر، ويب�لغ في الموعظة ول يّتعظ، ف�و ب�لقول ُمدّل، 

)1(  الخطبة 1، �ص7.

)2(  الخطبة 121، �ص119.

)3(  الخطبة 86، �ص68.

)4(  الخطبة 97، �ص89.

)5(  الخطبة 212، �ص245.

)6(  الر�شالة 53، �ص326.

)7(  الكلمة 35، �ص366.
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.
)1(

ومن العمل ُمقل«

.
)2(

»من ترك قول ل اأدري اأ�ضيبت مق�تله«

.
)3(

»الداعي بال عمل ك�لرامي بال وتر«

.
)4(

»اإي�ك اأن تذكر من الكالم م� يكون م�ضحك�ً واإن حكيت ذلك عن غيرك«

»ول تكونن ممن ل تن�عه العظة اإل اإذا ب�لغت في اإيالمه، ف�إن الع�قل يتعظ 

.
)5(

ب�لآداب، والب��ئم ل تتعظ اإل ب�ل�ضرب«

.
)6(

»الن��ص اأعداء م� ج�لوا«

.
)7(

»بينكم وبين الموعظة حج�ب من الغّرة«

.
)8(

»من لم ي�ضتقم به ال�دى، يْجِر به ال�ضالل اإلى الردى«

»واعلموا اأنه من لم ُيِعْن على ن��ضه حتى يكون له من�� واعظ وزاجر، لم يكن 

.
)9(

له من غيره� زاجر ول واعظ«

د. مح�شن الويري كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1(  الكلمة 150، �ص389.

)2(  الكلمة 85، �ص374.

)3(  الكلمة 337، �ص421.

)4(  الر�شالة 31، �ص307.

)5(  الر�شالة 31، �ص306.

)6(  الكلمة 172، �ص392.

)7(  الكلمة 282، �ص413.

)8(  الخطبة 28، �ص29.

)9(  الخطبة 90، �ص73.
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العلمانية واإلسالم )1(
العلمانية منشأها وأسباب ظهورها وعوائق رواجها

إشارة:

المقال الذي بين اأيدينا عبارة عن درا�شة مخت�شرة حول »العلم�نية«. �شنحاول 

خالله القاء نظرة على المعنى اللغوي واال�شطالحي للعلمانية، االأ�شول والمبادئ 

االأ�شا�شية لهذه العقيدة، من�شاأها واأ�شباب ظهورها وقدمتها التاريخية في الغرب 

الم�شيحي وفي العالم االإ�شالمي وفي اإيران ونعرج بعد ذلك على دوافع رواج هذا 

الفكر ومن ثم نعالج مو�شوع العلمانية واالإ�شالم وبطالن هذه العقيدة من وجهة 

نظر االإ�شالم.

معنى العلمانية اللغوي

وقد  »�ضكولري�ص«  الالتيني  االأ�شل  اإلى  تعود   )secularism( اأو  العلمانية 

ا�شتعملت في الثقافة الغربية بمعاٍن متعددة من جملة معانيها:

�ضكولري�ضم: تعنى مخالفة ال�شرعيات والم�شائل الدينية، امتالك روحية طلب  -

ال�شيا�شة،  عن  الدين  ف�شل  والعرفية،  الدنيوية  االأ�شول  عن  الدفاع  الدنيا، 

ابعاد الدين عن الدنيا، االهتمام بالجانب العلمي، التجديد، االعتقاد باأ�شالة 

االأمور الدنيوية، الميل نحو غير الدين، الميل نحو الالتدّين، الدنيوية، وكل 

ذلك مخت�ص بهذا العالم.
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اأمّي،  - اأي المتعلق بالدنيا، غير روحاني، غير ديني، عامي، عرفي،  �ضكولر: 

.
)1(

ال�شخ�ص غير المتعلق بالدين واالأمور المعنوية

�ضكولريزه: اأي جعل ال�شيء دنيويًا وغير معنوي، التخل�ص من قيود الرهبنة  -

والق�شو�شة، االخت�شا�ص باالأمور غير الروحانية، الخروج من عالم الروحانيات، 

.
)2(

عبادة الدنيا، اعطاء بعد دنيوي للعقائد

Atheism، اللح�د: انكار وجود اهلل تعالى، عدم االعتقاد بالخالق. -

�شلك  - من  الخروج  المعنوي،  وغير  الدنيوي  بال�شخ�ص  التعلق  اأي  لئي�ضم: 

العلماء.

جملة  من  اأنها  وتقول  الالئي�شم  معنى  عن  بريتانيكا  المعارف  دائرة  تتحدث 

م�شاديق ال�شكوالر، الأن تفكيك الدين عن ال�شيا�شة اأخ�ص من ال�شكوالر، وال�شكوالر 

.
)3(

اأعم من الالئيك

وال�شنن  واالآليات  الحوادث  من  العديد  لت�شمية  لفظية  واإ�شارة  ا�شم  العلمانية 

اأنحاء مختلفة  في  التي وجدت  المتنوعة  وااليديولوجيات  والنظريات  والمنظمات 

.
)4(

من اأوروبا وقد بداأت طالئعها مع نه�شة اال�شالح الديني

معنى العلمانية االصطالحي

ال�شيا�شية،  المجاالت  في  ومختلفة  متنوعة  اأبعاد  من  تت�شكل  العلمانية  اأن  بما 

االجتماعية، الثقافية، الدينية و... لذلك من ال�شعب تقديم تعريف جامع ومانع 

للعلمانية كما هو الحال في المعنى اللغوي.

)1(  مير جاالد، الثقافة والدين، مجموعة المترجمين، طهران، ن�شر طرح نو، الطبعة االأولى، 1374هـ.�ص، �ص610.

الثانية،  الطبعة  االإ�شالمي،  والفكر  الثقافة  مركز  قم،  ن�شري،  اهلل  عبد  تدوين  جعفري،  تقي  محمد  العالمة  الدين،  فل�شفة    )2(

1378هـ.�ص، �ص233.

)3(  الم�شدر نف�شه، �ص234.

)4(  مجلة كيان، العام الخام�ص، العدد 26، �ص14.
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»اإن  ويقول:  للعلمانية  تعريف  تقديم  �شعوبة  حول  رويل�ضون«  »براين  يتحدث 

م��وم ال��ضل بين الدين والدني� ي�تقد التعريف القطعي المت�ق عليه، على 

اأ�ض��ص الظواهر المتعلقة ب�ذا الم��وم ت�ضكل طي��ً اجتم�عي�ً وا�ضع�ً«.

اأمكنن�  الدني�  الدين عن  اأردن�  تقديم تعريف اجم�لي ل��ضل  وي�شيف: »اإذا 

القول: اإِن�� عب�رة عن عملية ي�تقد في�� الوجدان الديني، والن�ض�ط�ت الدينية، 

يعني  وهذا  الجتم�عية.  الن�حية  من  واأهميت��  اعتب�ره�  الدينية  والموؤ�ض�ض�ت 

�ضيرورة الدين في الح��ضية على م�ضتوى عمل النظ�م الجتم�عي، و�ضيرورة عمل 

.
)1(

المجتمع خ�رج�ً من نظ�رات العوامل التي توؤثر في�� م� وراء الطبيعة«

وجاء تعريف العلمانية في قامو�ص اك�شفورد على النحو التالي: »هي العتق�د 

ب�إبتن�ء الأمور التعليمية ومختلف الق�ض�ي� الجتم�عية على المعطي�ت العلمية 

.
)2(

بدل ابتن�ئ�� على الدين«

بناًء على ما تقدم يمكن تقديم تعريف جامع للعلمانية: »العلم�نية عب�رة عن 

على  المبتنية  والأمور  الدين  اخراج  اأو  ب�لدين  العتن�ء  عدم  اأو  العتق�د  عدم 

الأخالق  ال�ضي��ضة،  الحكومة،  قبيل  من  الب�ضرية  الن�ض�ط�ت  �ض�حة  من  الدين 

والثق�فة وغيره�«.

األصول األساسية للفكر العلماني

في  جديدًا  فكريًا  نظامًا  باعتبارها  االأ�شول  من  مجموعة  على  العلمانية  تقوم 

المجتمع الغربي، وهذه االأ�شول عبارة عن:

)Rationalism( 1 � العقالنية

العقالنية اأو محورية العقل من جملة االأ�شول االأ�شا�شية للعلمانية. والمق�شود 

)1(  الثقافة والدين، �ص127 ـ 129.

)2(  راجع: علي رباني كلبايكاني، جذور العلمانية واآثارها، طهران، موؤ�ش�شة الفكر المعا�شر، الطبعة االأولى، 1379هـ.�ص، �ص17.
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من ذلك اعطاء االأ�شالة للعقل والميل نحوه. وهذا يعني اأن العقل قادر بمفرده على 

والكتب  واالأنبياء  لالأديان  اأي حاجة  يبقى  وبالتالي ال  الوحي.  بمعزل عن  التقنين 

العقل  خالل  من  الب�شرية  االحتياجات  رفع  يمكن  اإذ  االإلهية  والتعاليم  ال�شماوية 

فقط. ويعتبر رينه دكارت )1596 ـ 1650( من الموؤ�ش�شين لهذا التيار.

يعتبر العقل في الفكر االإ�شالمي من جملة م�شادر ا�شتنباط االأحكام ال�شرعية 

وهذا يعني اأن العقل ال يتمكن بمفرده وب�شكل م�شتقل عن الوحي من و�شع قوانين 

ال�شريفة  والروايات  القراآنية  االآيات  نالحظ  وعندما  الب�شرية.  للحياة  �شالحة 

تدعو اإلى التعقل والتفكر فالمق�شود التعقل والتفكر في اأجواء اأ�شل اثبات الدين 

واالعتقادات فهو اأداة لفهم التعاليم الدينية.

)Scintism( 2 � العلمية

العلمية، اأو االأ�شالة العلمية والميل نحو العلم واحد اآخر من االأ�شول االأ�شا�شية 

االعتماد  هو  العلمانية  لدى  العلمي  التوجه  من  الدقيق  والمق�شود  للعلمانية. 

.
)1(

االفراطي على العلوم التجريبية والعلوم االجتماعية والمعارف الب�شرية

دائرة  اإت�شاع  النه�شة  ع�شر  بعد  والدين  العلم  بين  التعار�ص  م�شاألة  ظهرت 

البحث التجريبي، فعمل التجربيون على تقديم العلم على الدين، فكانوا يرف�شون 

ويطردون كل ما ال يح�شل بالتجربة فاأدى االأمر اإلى �شعور االإن�شان ب�شعف ارتباطه 

بالدين.

بداأ التعار�ص بين العلم والدين بالظهور منذ النظريات االأولى في علم الف�شاء 

والهيئة والتي لعب فيها كوبرنيك، كبلر وغاليله الدور االأول واالأ�شا�ص حيث اعتبرت 

الكني�شة اأن هذه االأفكار تعار�ص ظواهر الكتاب المقد�ص.

حاولت الكني�شة بداية مقاومة هذه الظاهرة اإال اأنها اأجبرت اأخيرًا على التراجع 

)1(  راجع: مجلة قب�شات، الدورة االأولى، العدد االأول، �ص100 ـ 101.
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فكانت النتيجة الف�شل بين الدين والعلم. وبداأت بوادر الحديث عن اأن للدين لغة 

بالت�شرع  تتعلق  م�شاألة  عبارة عن  الدين  وروح  اأي�شًا  لغة خا�شة  وللعلم  به  خا�شة 

.
)1(

والتوجه نحو اهلل

من المنا�شب هنا االلتفات اإلى ق�شية هامة وهي اأن الدين الحقيقي )االإ�شالم( 

يتعار�ص مع العلم. فماهية العلم اكت�شاف المجهوالت والو�شول اإلى الواقع واإال لم 

يكن علمًا، وهذا يعني اأن النظريات والفر�شيات اأمور ظنية. فنظرية تكامل االأنواع 

التي عر�شها داروين ما هي اإال فر�شية، ال يوؤدي تعار�شها مع التعاليم الدينية اإلى 

ايجاد اأي خلل على م�شتوى االعتقادات. ال بل هناك العديد من نتائج العلم يقينية 

وقطعية وال تتعار�ص مع االعتقادات الدينية للم�شلم.

)Relativism( 3 � الن�ضبية

الن�شبية في  للعلمانية. وتطرح  والنظرية  االأ�شا�شية  االأ�شول  الن�شبية من جملة 

مجال القيم االأخالقية والمعرفية. ويعتمد العلمانيون على الن�شبية للقول باإمكانية 

الخطاأ عند الب�شر ومحدودية فهم واإدراك االإن�شان.

ويتحدث  العلمانيون عن فر�ص اأ�شا�شي وهي اأن االإن�شان موجود يخطئ المتالكه 

الخطاأ يطال  واإذا كان  االألوهية.  نتوقع منه  اأن  نا�شج، لذلك ال يجب  ادراكًا غير 

المعرفة االإن�شانية فاإن هذا الخطاأ اأمر ن�شبي ومحدود وغير نا�شج وغير مقد�ص.

واأما  والدائمة،  والكلية  والثابتة  المطلقة  للقيم  وجود  ال  اأن  العلمانيون  يعتقد 

االأمور االأخالقية واالدراكات الب�شرية فهي محدودة وموؤقتة ون�شبية وال يوجد ح�شن 

وقبيح مطلق، وكل ما هو موجود عبارة عن انتاج عقل وادراك االإن�شان المحدودين، 

ح�شن  حول  الحكم  يمكن  ال  ذلك:  مثال  والبيئية.  االجتماعية  للظروف  تابع  وهو 

اأمور مقد�شة.  اأو  اأو منع ذلك. وال وجود الأي قيمة مطلقة  اأو قبح ا�شقاط الجنين 

1377هـ.�ص،  ال�شيا�شية، اعداد موؤ�ش�شة االإمام الخميني التحقيقية، قم، ن�شر موؤ�ش�شة االإمام الخميني، الطبعة االأولى،  )1(  فل�شفة 

�ص69.
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فاالإن�شان هو الذي يخلق القيم. والقيمة و�شدها عبارة عن مفاهيم ن�شبية وو�شعية 

ال تقبل الت�شديق اأو التكذيب المنطقي.

4 � اللح�د

االلحاد اأحد اأهم االأ�شول التي تقوم عليها العلمائية. والمق�شود االعرا�ص عن 

اهلل واال�شتغناء عن الحق واالبتعاد عن كل ما هو قد�شي ومعنوي. ويطلب العلمانيون 

من اتباعهم الحياة من دون اهلل وتنظيم االأمور من دون لحاظ وجوده. ال بل يجب 

جعل اهلل م�شكوتًا ومغفواًل عنه. بناًء على هذه الرواية ال يبقى اأي حاجة.

5 � الب�حية

المق�شود من االباحية االعتقاد بالحرية المطلقة التي ال َحّد لها وتجويز عدم 

القيود في الحياة الب�شرية. بناًء على هذه الرواية ال يبقى اأي مجال للقول بنظارة 

قيم  بوجود  للقول  وال  االأخرويين،  والعقاب  بالثواب  للقول  وال  تعالى  اهلل  ورقابة 

اأخالقية ثابتة. فاالإن�شان موجود ُحرُّ يعمل ما يريد.

والحرية في االإ�شالم عبارة عن موهبة اإلهية وهي قيمة عالية. وبما اأن هدف 

االإلهية  الربوبية  فاإن  وال�شعادة،  الكمال  اإلى  الب�شر  اي�شال  الخلق  من  تعالى  اهلل 

تقت�شي وجود قوانين جامعة ومرنة ودقيقة ت�شاهم في هداية االإن�شان نحو الكمال، 

وبذلك يتمكن االإن�شان من الحركة وال�شير في اطار هذه القوانين بحياته المادية 

والمعنوية. لذلك فالحرية من وجهة نظر االإ�شالم هي التي تو�شل اإلى ال�شعادة في 

.
)1(

ظل القوانين

)humanism( 6 � اأ�ض�لة الإن�ض�ن

الثقافية  الهوية  ت�شكل  التي  المفاهيم  اأهم  من  واحدًا  االأ�شل  هذا  يعتبر 

للغرب الجديد. بناًء على هذا االأ�شل ي�شبح االإن�شان هو المحور والمدار لجميع 

)1(  لمزيد من المعلومات حول الحرية والدين راجع كتاب »على �شاطئ الفكر«، �ص105 ـ 108.
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االأ�شياء، وهو خالق القيم ومعيار ت�شخي�ص الخير وال�شر. وبعبارة اأخرى ي�شبح 

االإن�شان هو الموجود الذي يلعب دور اهلل، يتمكن من حل م�شاكل الحياة من دون 

الرجوع اإلى اهلل.

وبما اأن االإن�شان يمتلك العقل والعلم فال حاجة لديه للدين. وهذا يعني محورية 

االإن�شان وجعل الدين اأر�شيًا وغير معتبر، و�شيرورة االإن�شان ذا ُبعٍد مادّي ال وجود 

للُبعد المعنوّي فيه.

بناًء على هذه الروؤية تعطى اال�شالة لالإن�شان وتنح�شر الحاجة هلل في بع�ص 

الم�شائل المتعلقة برفع االآالم الروحية واإال فاهلل ال ا�شالة له على االطالق. يح�شل 

اأي  النا�ص  خالل  من  م�شروعيته  على  االأ�شل  هذا  على  القائم  ال�شيا�شي  النظام  

الع�شر  في  يتجلى  الذي  الجتم�عي«  »العقد  ت�شميته  على  ا�شطلح  ما  من خالل 

الحا�شر في ما يعرف باالنتخابات واآراء النا�ص.

7 � اأفك�ر الدين

تقوم الثقافة الغربية اليوم على مبداأ التحول والتطور ومواجهة ال�شنن، ويتابع 

وي�شكل هذا  المتقدمة.  االأ�شول  الدين من خالل  اأفكار ورف�ص  العلمانيون م�شاألة 

االأ�شل المحور الذي دارت عليه اأغلب المفكرين والكتاب في مرحلة ما بعد النه�شة 

الغربية. ويعتبر ماكياويلي )1469 ـ 1527( من اأبرز المنظرين له، وقد اعتبر اأن 

الدولة عبارة عن ظاهرة طبيعية ال عالقة لها بما وراء الطبيعة على االطالق، واأما 

الدين فما هو اإال اآلة بيد الحاكم.

قراءة مختصرة في الجذور التاريخية للعلمانية

ظهرت النظرية العلمانية في القرنين الرابع ع�شر والخام�ص ع�شر على اأثر 

المنهج التفكيري واالأ�شاليب االجتماعية وال�شيا�شية التي اتبعتها الكني�شة في 



�����������������ل����������������� �������������������������������������

102

، وا�شتخدم تعبير )sewlarization( الأول مرة في اللغة االأوروبية 
)1(

الغرب

عام 1648 في معاهدة ف�شتغالي. وكان يق�شد من تلك العبارة في تلك المرحلة 

اأن الموؤ�ش�شات واالأرا�شي التي كانت موجودة تحت �شلطة الكني�شة، قد خرجت 

عن �شلطتها واأ�شبحت تحت �شلطة �شيا�شية غير دينية. لذلك ا�شتعانوا بعبارة 

ا�شتعمال هذه  بداأ  عينه  الوقت  وفي  الحقيقة.  هذه  للتعبير عن  »�ضكولري�ص« 

العبارة بين النا�ص لالإ�شارة اإلى التفكيك بين االأمور المقد�شة والدينية واالأمور 

ق�شاو�شة  اأعمااًل  يمار�شون  الذين  الق�شاو�شة  على  يطلق  واأ�شبح  الدنيوية. 

�شكوالر.

وا�شتعمل علماء االجتماع في القرن الع�شرين هذا الم�شطلح في معنى اآخر حيث 

اأرادوا اال�شارة اإلى مجموعة الحركات والتحوالت التي اأدت اإلى خروج الموؤ�ش�شات 

باالأ�شاليب  ا�شتبدالها  تم  والتي  الدينية  الر�شمية  المراجع  �شلطة  االجتماعية عن 

.
)2(

العقلية وغير الدينية والعلمية والتجريبية

يت�شح مما تقدم اأن العلمانية ظهرت في الغرب وقد امتدت لت�شمل على جوانب 

وابعاد مختلفة مع مرور الزمان. يقول ويل�شون في هذا ال�شاأن: »اإن م�ض�ألة ال��ضل 

بين الدين والدني� هو م��وم غربي ظ�ر في اأبرز �ضوره خالل القرن الح�لي 

.
)3(

في الغرب«

عوامل ظهور العلمانية في العالم الغربي

اأ�شا�شيتين  مجموعتين  اإلى  الغرب  في  العلمانية  ظهور  عوامل  ارجاع  يمكن 

)العوامل الداخلية والعوامل الخارجية(:

)1(  فل�شفة الدين، �ص234.

)2(  راجع: ثقافة الدين، �ص124 ـ 125.

)3(  الم�شدر نف�شه، �ص142.
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1 � العوامل الداخلية

حاولنا  فلو  الم�شيحي.  للدين  الكالمية  المواقف  العوامل  هذه  من  المق�شود 

االطاللة وب�شكل مخت�شر على الدين الم�شيحي لوجدنا مقدار النق�ص الذي يعاني 

منه على الم�شتوى االعتقادي واالجتماعي وال�شيا�شي واالأخالقي. واإذا اأخذنا بعين 

االعتبار النمو والتطور المعرفي للب�شر وتقدم العلوم التجريبية، فاإن الدين الم�شيحي 

لم يتمكن من ايجاد مكان له على م�شتوى ذاك التطور والتقدم الحا�شل.

من  �ضل�ضلة  الكني�ضة  »قدمت  الخ�شو�ص:  هذا  في  مطهري  االأ�شتاذ  يقول 

الم��هيم ال�ضبي�نية وغير الك�ملة حول اهلل، ل تتوافق مع الحقيقة ب�أي �ضكل من 

الأ�ضك�ل. وهذا يعني اأن�� غير ق�درة على اقن�ع الأ�ضخ��ص المثق�ين والواعين، 

.
)1(

ل بل جعلت هوؤلء يظ�رون نوع�ً من التن�ر والكراهية للمذهب الإل�ي«

بناًء على ما تقدم ا�شطربت حاكمية الكني�شة بحركة واحدة وظهر عجزها في 

مقابل حركة اال�شالح الديني التي قادها »م�رتين لوثر« فظهرت فل�شفة �شيا�شية 

جديدة ق�شت على �شلطة الكني�شة.

�شنحاول االطاللة على العوامل الداخلية �شمن محاور ثالث:

اأ �� عدم ارتب�ط الم�ضيحية ب�لوحي

واأما  الغربية.  الثقافة  في  العلماني  الفكر  لظهور  االأول  العامل  االأمر  هذا  يعتبر 

 Q العهدين )التوراة واالنجيل( فهما عبارة عن رواية �شلوك واأقوال النبي مو�شى

والنبي عي�شى Q ونقل اأخبار حياتهم اليومية. التوراة واالأناجيل االأربعة الموجودة 

حاليًا لي�شت ن�شًا وحيانيًا، وعدم وجود ن�ص وحياني �شاهم في ظهور اأفكار  وعقائد 

غير �شحيحة وخرافية كعقيدة التثليث والمع�شية الجبلّية والفداء و... وقد اأدى هذا 

.
)2(

االأمر اإلى االبتعاد عن العقالنية باالأخ�ص فيما يتعلق بالعقائد الدينية

)1(  االأ�شتاذ ال�شهيد مرت�شى مطهري، مجموعة االآثار، طهران، انت�شارات �شدرا، الطبعة ال�شابعة، 1376هـ.�ص، ج1، �ص479.

)2(  ف�شلية »كتاب نقد«، �ص76 و77.
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ب � النق�ص في الن�ضو�ص الدينية الم�ضيحية )الأن�جيل الأربعة�

لعل من اأهم العوامل التي �شاهمت في ظهور الفكر العلماني في الثقافة الغربية، 

الدين  بين  التفكيك  م�شاألة  اأيدت  التي  العديدة  والن�شو�ص  المقد�ص  الكتاب  هو 

والحكومة. فيما يلي ن�شير اإلى بع�ص ال�شواهد من االأناجيل االأربعة:

الكني�شة - 1 بين  العمل  تق�شيم  فاإن  االنجيل  في  الموجود  الن�ص  على  بناًء 

والقي�شر اأمر مقبول. الأنه بناًء على الن�ص ما لقي�شر فهو لقي�شر وما هلل 

ال�ري�ضيون  »حينئٍذ ذهب  التالية:  العبارة  االنجيل  في  نقراأ  للكني�شة.  فهو 

وت�ض�وروا لكي ي�ضط�دوه بكلمة ف�أر�ضلوا اإليه تالميذهم مع ال�يرود�ضيين 

ق�ئلين ي� معلم نعلم اأنك �ض�دق ونعلم طريق اهلل ب�لحق ول نب�لي ب�أحد 

لأنك ل تنظر اإلى وجوه الن��ص. فقل لن� م�ذا تظن. اأيجوز اأن نعطي جزية 

لقي�ضر اأم ل. فعلم ي�ضوع خبث�م وق�ل لم�ذا تجربونني ي� مراوؤون، اأروني 

مع�ملة الجزية. فقدموا له دين�راً. فق�ل ل�م لمن هذه ال�ضورة والكت�بة. 

.
)1(

ق�لوا له لقي�ضر. فق�ل ل�م اأعطوا اإذاً م� لقي�ضر لقي�ضر وم� هلل هلل«

يقول النبي عي�شى Q في جواب �شوؤال بيالطي�ص الذي �شاأله:  هل اأنت - 2

ملك اليهود؟: »مملكتي لي�ضت من هذا الع�لم. لو ك�نت مملكتي من هذا 

الع�لم لك�ن خدامي يج�هدون لكي ل اأ�ضّلم اإلى الي�ود. ولكن الآن لي�ضت 

.
)2(

مملكتي من هن�«

عندما �شاهد بع�ص النا�ص معجزة عي�شى Q طلبوا منه اأن يكون حاكمًا - 3

عليهم، اأما عي�شى فقد امتنع عن ذلك: »واأم� ي�ضوع ف�إذا علم اأن�م مزمعون 

.
)3(

اأن ي�أتوا ويختط�وه ليجعلوه ملك�ً ان�ضرف اأي�ض�ً اإلى الجبل وحده«

)1(  انجيل متى، الف�شل 22؛ انجيل مرق�ص، الف�شل 12، انجيل لوقا، الف�شل 20.

)2(  انجيل يوحنا، الف�شل 19، العدد 36.

)3(  انجيل يوحنا، الف�شل 6، العدد 15.
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يت�شح من الن�شو�ص المتقدمة اأن عي�شى Q كان ي�شعى دائمًا البعاد نف�شه 

عن الحكومة وال�شيا�شة وكان يحذر المحيطين به من ذلك.

ج � ال�قر في الكالم والإل�ي�ت الم�ضيحية

من العوامل التي �شاهمت في وجود االأفكار العلمانية، االإلهيات والعقائد الجافة 

في الم�شيحية. اإِن ا�شرار اآباء الكني�شة على التم�شك بظواهر اآيات االنجيل، اأدى 

اإلى تقديم قراءة للدين ال تتنا�شب مع العقل والعلم وقد �شاهم هذا االأمر في توجيه 

النقد للم�شيحية واف�شاح المجال للملحدين في التعر�ص للدين الم�شيحي. وفي هذا 

وم�شاألة  الجبلّية  المع�شية  جملتها  من  متعددة  نماذج  اإلى  اال�شارة  يمكن  االطار 

الفداء والتثليث وع�شمة البابا...

1 � ج � المع�ضية ال�طرية وم�ض�ألة ال�داء

يعتقد اأ�شحاب الكني�شة اأن مع�شية اآدم في الجنة انتقلت اإلى اأبنائه، وهذا يعني 

اأن جميع ن�شله عا�شون بالفطرة، واأما التخل�ص من المع�شية الفطرية فغير ممكنة 

عن طريق العبادات واالأعمال الح�شنة، لذلك قدم عي�شىQ نف�شه فداًء كفارة 

للمعا�شي. نقراأ في ر�شالة بول�ص الر�شول اإلى اأهل رومية: »متبررين مج�ن�ً بنعمته 

ب�ل�داء بي�ضوع الم�ضيح الذي قدمه اهلل ك��رة ب�لإيم�ن بدمه، لإظ��ر بّره من 

.
)1(

اأجل ال�ض�ح عن الخط�ي� ال�ض�ل�ة ب�إم��ل اهلل«

من  عنها  وال�شفح  ال�شنين  اآالف  منذ  اآدم  ارتكبها  التي  المع�شية  م�شاألة  اإن 

 التي 
)2(

خالل الت�شحية باإن�شان اآخر، جزء اأ�شا�شي من العقائد الكالمية الم�شيحية

ـ 430(. واعتبرت  رّوج لها اآباء الكني�شة ومن اأبرزهم القدي�ص »اغو�ضتين« )354 

مخالفة هذه العقيدة مخالفة للدين حيث يترتب على ذلك اأنواع من العقوبات. لعل 

)1(  ر�شالة بول�ص الر�شول اإلى اأهل رومية، الف�شل 3، العدد 24 ـ 25.

)2(  راجع: ايان باربور، العلم والدين ترجمة )اإلى الفار�شية( ترجمة بهاء الدين خرم�شاهي، طهران، ن�شر معراج، الطبعة الثانية، 

1374هـ.�ص، �ص120 و406.
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من اأبرز المعار�شين لهذه العقيدة الق�شي�ص »بالكيو�ص« المعا�شر الأغو�شتين الذي 

.
)1(

خلع عن من�شب الق�شاو�شة ثم اختفى من الوجود

2 � ج � ر�ض�لة الع�و اأو الغ�ران

الجنة  بيع  اأي  الكني�شة،  لها  روجت  التي  االأخرى  االأعمال  من  الع�و«  »ر�ض�لة 

بوا�شطة الق�شاو�شة. وكان العا�شون يقدمون بع�ص االأموال للق�شاو�شة بهدف العفو 

عن معا�شيهم. ولعل البابا لوي العا�شر كان من اأبرز الذين عملوا على بيع المعا�شي 

والذنوب بهدف بناء كني�شته الفخمة التي تطلبت مبالغ طائلة.

الم�شيحية  حيث  االإلهيات  من  اأ�شا�شيًا  الممار�شة جزًء  الكني�شة هذه  اعتبرت 

اعتمدوا في جوازها على كالم من�شوب لل�شيد الم�شيح يخاطب به بطر�ص، يقول فيها: 

»واأعطيك م��تيح ملكوت ال�ضموات، فكل م� تربطه على الأر�ص يكون مربوط�ً 

.
)2(

في ال�ضموات. وكل م� تحله على الأر�ص يكون محلوًل في ال�ضموات«

كانت  اأنها  ديورانت  ويل  اعتبر  وقد  الكني�شة هذه  اال�شالحيون عقيدة  عار�ص 

.
)3(

ال�شعلة االأولى لحركة اال�شالح الديني

اإلى وجود ورواج المفا�شد واالنحرافات في  اأدت هذه العقيدة  اأخرى  من جهة 

االآثار   1450 العام  اك�شفور في  رئي�ص جامعة  »ت�م�ص غ�ضكوين«  �شرح  اأوروبا وقد 

ال�شلبية لهذه العقيدة فقال:

وق�ت  م�  اإذا  ارتكب��  التي  المع��ضي  بمقدار  اهتم  الع�ض�ة: ل  يقول  »اليوم 

اأم�م اهلل، ف�أن� ارتكب المع��ضي، لأنني �ض�أح�ضل على البراءة من المع��ضي من 

خالل العتراف وطلب الع�و من الق�ض�و�ضة. لقد انت�ضر ب�ئعو ر�ض�ئل الع�و في 

االأولى،  الطبعة  االإ�شالمي،  االعالم  دفتر  ن�شر  قم،  واالإ�شالم،  الم�شيحية  في  العلمانية  قراملكي،  قدردان  راجع: محمد ح�شن    )1(

1379هـ.�ص، �ص44.

)2(  انجيل متى، الف�شل 16، العدد 19.

)3(  ويل ديورانت، تاريخ الح�شارة، ترجمة فريدون بدره اى، �شهيل اآذرى، برويز مرزبان، طهران، انت�شارات الثورة االإ�شالمية، الطبعة 

الثالثة، 1371هـ.�ص، ج6، �ص26.
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اأنح�ء البالد وك�نوا يبيعون الواحدة بري�لين )بن�ص� اأو بجرعتين من ال�ضراب 

.
)1(

اأو م�ء ال�ضعير...«

3 � ج � ع�ضمة الب�ب� وعدم قبول النقد

االأمور  من  الخطاأ،  عن  وم�شونيتها  بها  الكني�شة  اأحاطت  التي  الع�شمة  اإن 

الخاطئة في الكني�شة. تعتبر الكني�شة وعلى راأ�شها البابا اأنهم جزء من مقد�شات 

الكتاب  بمنزلة  الكني�شة  فاآراء  الم�شيح.  وعي�شى  اهلل  وخالفة  الم�شيحي  الدين 

المقد�ص ال تقبل النقد ال بل هي واجبة الطاعة.

لأنه  اهلل،  من  الب�ب  �ضلطة  »اإن  ر�شالته:  في  »اغو�ضتبنوتر«  القدي�ص  يقول 

خلي�ته والق�ئم مق�مه على الأر�ص. وط�عة الب�ب� واجبة حتى لو ك�ن م�ضتغرق�ً 

.
)2(

في المع��ضي... اإن مق�م الب�ب� اأعلى من مق�م المالئكة«

اإن نظرة اجمالية على العوامل الداخلية تبين اأن الن�شو�ص الدينية الم�شيحية 

�شاهمت ب�شكل كبير في ظهور الفكر العلماني.

2 � العوامل الخ�رجية

المق�شود من العوامل الخارجية مجموعة ال�شروط الظروف ال�شيا�شية والثقافية 

اأربع  اإلى  ن�شير  يلي  فيما  العلمانية.  وتطور  ونمو  ر�شد  في  �شاهمت  التي  الخا�شة 

م�شائل:

اأ - الختالف بين الدولة والكني�ضة

اإن الم�شاجرة والخالف الذي ح�شل بين البابا وال�شلطة الفرن�شية بين االأعوام 

1269 ـ 1303 اأدت اإلى الحد من �شلطة البابا حيث كانت �شلطة غير محدودة وقد 

�شمنها القانون له اأما الم�شاجرة تلك اأدت اإلى تغيير في �شلطته.

كذلك يمكن اال�شارة اإلى الم�شاجرة التي ح�شلت بين »ج�ن الث�ني والع�ضرون« 

)1(  الم�شدر نف�شه، �ص27.

)2(  العلمانية في الم�شيحية واالإ�شالم، �ص51.



�����������������ل����������������� �������������������������������������

108

و»لوي ب�وير« حيث اأدى االأمر اإلى ظهور عقيدة عدم ا�شتقالل البابا ، و�شاهم اأي�شًا 

�شلطة  ب�شط  اإلى  الب�شرية  المجتمعات  حاجة  بعدم  المنادية  االأ�شوات  ازدياد  في 

عقيدة  اتباع  اإلى  النهاية  في  االأمر  اأدى  وقد  بالعلمانية.  المناداة  وبالتالي  البابا 

الكني�شة  على  الرئا�شة  تمتلك حق  الدولة  باأن  القائلة   )16 )القرن  اآرا�ص  توما�ص 

والمذهب والكني�شة تابعة للدولة. وهذا يعني الحد من �شلطة الكني�شة وح�شر دور 

.
)1(

الق�شاو�شة فيما يتعلق بالعالم االآخر

ب � حركة ال�ضالح الديني

وهي  الغرب  في  العلمانية  وجود  في  موؤثرًا  دورًا  الديني  اال�شالح  حركة  لعبت 

عبارة عن حركة تهدف اإلى التقليل من دور الدين في الحياة.

يعتبر مارتين لوثر )1483 ـ 1546( من طالئع هذه النه�شة حيث كان يعمل من 

اأجل ا�شالح الدين واحالل نوع من االن�شباط في الكني�شة فقدم اآراًء جديدة حول 

الم�شيحية. ومن جملة االأ�شول التي و�شل اإليها، الف�شل بين الدين وال�شيا�شة حيث 

وما على رجال  تعالى مبا�شرة  �شلطتهم من اهلل  الملوك يح�شلون على  اأن  اعتبر 

الدين اإال االهتمام باالأبعاد المعنوية والروحية.

�شاهمت حركة اال�شالح الديني في تزلزل �شلطة الكني�شة وظهور فل�شفة �شيا�شية 

جديدة اأدت في النهاية اإلى نوع من الحرب بين الفرق الدينية وبالتالي زوال قدرة 

.
)2(

و�شلطة الدين وظهور العلمانية

ج � ال��ض�د الم�لي والأخالقي للكني�ضة

اأدى الف�شاد المالي واالأخالقي لق�شاو�شة الكني�شة اإلى حذف الكني�شة عن ال�شاحة 

واأ�شاليب  طرق  وعبر  قوتهم  بكامل  الق�شاو�شة  عمل  لقد  واالجتماعية.  ال�شيا�شية 

)1(  فل�شفة الدين، �ص243.

)2(  فل�شفة ال�شيا�شة، �ص66 ـ 67 نقاًل عن كتاب »حركة الحرية في اأوروبا« للكاتب هارولد ال�شكي، ترجمة رحمة اهلل مقدم مراغه اي، 

طهران، ن�شر خوارزمي، 1384هـ.�ص، �ص14.
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متعددة للح�شول على ثروات طائلة. ومن جهة ثانية كان الكثير منهم غارقون في 

المفا�شد والمنكرات. وهكذا اأ�شبح النا�ص يبتعدون عن الكني�شة بمجرد اطالعهم 

على هذه االأمور.

المالي  للف�شاد  متعددة  نماذج  الح�شارة  تاريخ  كتابه  في  ديورانت  ويل  ذكر 

واالأخالقي الذي كان يحيط بالق�شاو�شة، ن�شير اإلى بع�ص منها:

يقول القدي�ص برناردنيو: »بم� اأن الكثير من الن��ص ي�ض�هدون م� عليه الرهب�ن 

.
)1(

والق�ض�و�ضة من و�ض�عة وحب للدني�، لذلك نراهم بداأوا ي�قدون اإيم�ن�م«

يتحدث ديت نورنبرغ في الئحة اأ�شدرها عام 1522 حول تمركز الثروات يقول: 

اأرب�ع ثروة فرن�ض�  اأو ثالثة  »لقد جمعت الكني�ضة ن�ضف ثروة الألم�ن، وخم�ص 

.
)2(

وهن�ك ثلث اأرا�ضي بريط�ني� تعود اإلي��«

البطون  عب�دة  في  غ�رقون  الق�ض�و�ضة  جميع  »اإن  يروميار:  جان  يقول 

لل�ح�ض�ء  اأم�كن  اإلى  الرهب�ن  مج�مع  تحولت  ولذلك  الط��رة.  وعدم 

.
)3(

والم��ضدين...«

د � الخ�ضونة في الكني�ضة

اإذا كان ينبغي على هداة الدين اأن يكونوا اأكثر ا�شتعمااًل للعطف والراأفة والمحبة 

اآباء الكني�شة كانوا يتعاملون بنهاية  واأن يتعاملوا مع النا�ص باحترام وتوا�شع فاإن 

يخالف  ما  اظهار  على  يجروؤون  ال  كانوا  والمثقفين  المفكرين  اأن  حتى  الخ�شونة 

الكني�شة، بل كانوا مجبرين على التفكير بما ير�شي الكني�شة فقط. وقد �شاع هذا 

بريطانيا،  19 ميالدي في كل من فرن�شا،  اإلى   12 القرون  بين  التعامل  النوع من 

)1(  تاريخ الح�شارة، ج6، �ص19.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص20.

)3(  الم�شدر نف�شه، �ص24.
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.
)1(

األمانيا، هولندا، البرتغال، النم�شا واإ�شبانيا

ا�شتعملتها  العق�ئد«  »ت�تي�ص  بهدف  محكمة  الكني�شة  �شكلت  االطار  هذا  في 

اح�شار  تلزم  كانت  والتي  الخا�شة  قوانينها  لها  وكان  المعار�شين.  على  للق�شاء 

...
)2(

المخالفين واأ�شحاب البدع وا�شتعمال اأنواع التعذيب واأكثرها نفرة

في العام 1401م اأ�شدر هنري الرابع في بريطانيا اأمرًا باحراق اأ�شحاب البدع 

وذلك بطلب من الكني�شة. وقد ذكر ويل ديورانت تقريرًا عن �شحاياه: »من الع�م 

ب�أحك�م  �ضخ�ص   96494 وحكم  �ضخ�ص   8800 احراق  تم   ،1488 الع�م  اإلى   1480

مختل�ة.

من الع�م 1480 اإلى الع�م 1808 تم احراق 31912 �ضخ�ص وحكم على 291450 

.
)3(

�ضخ�ص ب�أحك�م مختل�ة«

واإيران  االإ�شالم  في  العلمانية  ترويج  علل  حول  �شنتحدث  الالحق  الجزء  في 

واأهداف العلمانية في اإيران ونظرية بطالنها من وجهة نظر االإ�شالم.

اأكبر اأ�شد علي زاده كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة حوزه

)1(  راجع: مجموعة االآثار، ج1، �ص488.

)2(  تاريخ الح�شارة، ج18، �ص349 و351.

)3(  الم�شدر نف�شه، �ص360.
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العلمانية واإلسالم )2(
ترويج العلمانية في البالد اإلسالمية وايران، وأهداف العلمانية

مقدمة:

المعنى  اإلى  واأ�شرنا  للعلمانية  اللغوي  المعنى  حول  االأول  المقال  في  تحدثنا 

اال�شطالحي، واالأ�شول االأ�شا�شية للفكر العلماني وجذوره التاريخية وظروف ن�شاأته 

في  العلمانية  ترويج  واأ�شباب  دوافع  حول  �شنتحدث  يلي  وفيما  الغرب.  عالم  في 

الغرب، نماذج من العلمانية في العالم االإ�شالمي وجذور العلمانية ومرحلة حاكمية 

ومن ثم اأفول هذا الفكر في اإيران.

دوافع وأسباب ترويج العلمانية في الغرب

يمكن ارجاع دوافع واأ�شباب ترويج العلمانية في الغرب اإلى مجموعتين:

1 � الدوافع غير المغر�ضة

االأ�شا�شي  الهدف  العلمانية. كان  يتعر�شون للحديث عن  المتدينين  كان بع�ص 

لدى هوؤالء المتدينين الحفاظ على قدا�شة الدين، ومن جهة اأخرى كانوا يقولون 

بنوع من التعار�ص بين الدين الم�شيحي وبع�ص القيم المقبولة في المجتمع الغربي. 

ويفر�ص التعار�ص عند وجود اأمرين يلتقيان في نقطة واحدة، فلو فر�شنا خطين 

قالوا  االأ�شا�ص  وعلى هذا  متعار�شين.  يكونان  نقطة، فال  يلتقيان في  ال  متوازيين 

اأخرى:  جهة  من  والعقل  والفل�شفة  والعلم  جهة  من  الدين  بين  التوفيق  اأجل  ومن 
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دائرة الدين محدودة ببع�ص الم�شائل ال�شخ�شية التي تو�شع العالقة بين االإن�شان 

واهلل. وقالوا حول القيم: اإن كل ما يطرح حول عالقة االإن�شان باهلل، من االأمور التي 

تتحدث حول ما ينبغي وما ال ينبغي فهو يعود اإلى الدين، وهو على تعار�ص مع العلم، 

اأن يتدخل الدين  اإلى الحياة االجتماعية فال يجب  اإذا كانت هذه القيم تعود  اأما 

بها. مثال ذلك: ال يمكن قبول العقاب الذي ذكره الدين للمجرمين، الأن العقاب ال 

يتالءم مع الكرامة االإن�شانية. المجرم مري�ص والمري�ص يجب اأن يخ�شع للعالج.

2 � الدوافع المغر�ضة

لعب بع�ص الذين يعتبرون الدين مانعًا اأمام الو�شول اإلى مطامعهم وم�شالحهم، 

دورًا كبيرًا في الترويج للعلمانية. ومن اأبرز هوؤالء الحاكمون الذين لم يتوانوا عن 

ترديد �شعار الف�شل بين الدين وال�شيا�شة حفاظًا على م�شالحهم ال�شخ�شية. واأيَّد 

تقوية  في  �شاهم  مما  الروؤية  هذه  والعلم  الدين  بتعار�ص  الموؤمنين  العلماء  بع�ص 

العلمانية.

تاريخيتين  بمرحلتين  مرت  الغرب  في  العلمانية  اأن  هو  عليه  التاأكيد  يجب  ما 

حيث تحولت من �شكلها ال�شعيف اإلى ال�شديد االإِفراطي.

تعود المرحلة االأولى للعلمانية اإلى مرحلة اال�شالح الديني. وفي هذه المرحلة 

وجدت الحركة البروت�شتانية بهدف اإِ�شالح الدين.

العلمانية في هذا ال�شكل ال تعار�ص الدين بل تعتبر الدين محدودًا ببع�ص االأمور 

الفردية حيث يبعدونه عن الق�شايا االجتماعية.

تبدلت هذه الحركة فيما بعد لت�شل اإلى مرحلة »الرن�ض�ن�ص« )االإِ�شالح( والتي 

االإِفراطي. و�شاعت  ب�شكلها  العلمانية  الدين وهنا ظهرت  االبتعاد عن  هي مرحلة 

كل  عن  النظر  غ�ص  �شرورة  جملتها  من  االأفكار  من  مجموعة  المرحلة  هذه  في 

ما له عالقة بما وراء الطبيعة، بل يجب التركيز حول الحياة االأر�شية وهذا يعني 

فكرة  حول  النه�شة  حركة  وتتمحور  اهلل.  حول  البحث  بدل  االإن�شان  حول  البحث 
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»الوم�ني�ضم« )اأ�شالة االإن�شان( حيث يكون االإن�شان في هذه العقيدة محور كافة 

.
)1(

االأ�شياء؛ بدءًا من المعرفة اإلى القيم واالأخالق وال�شيا�شة والحقوق والحكومة

مظاهر العلمانية في التاريخ اإلسالمي

من جملة العوامل واالأ�شباب التي لعبت دورًا موؤثرًا في ظهور الفكر العلماني في 

 P العالم االإ�شالمي: فقد ح�شلت العديد من الحوادث بعد وفاة الر�شول االأكرم

�شاهمت وفي حدود كبيرة في ن�شوء فكرة الف�شل بين الدين وال�شيا�شة، وقد تركت 

اآثارًا �شلبية ومظلمة في التاريخ االإ�شالمي كان من نتائجها توجيه �شربات موؤلمة 

ومهلكة اإلى االإ�شالم.

فقد بداأ البع�ص يّدعي مخالفته تدوين اأحاديث الر�شول االأكرم P لمخالفتها 

ثبات حكومة االإ�شالم فاأ�شدروا اأوامرهم باحراق اأحاديث الر�شول P ومنعوا نقل 

اإلى االأوج، وتّم ن�شيان  اأّي حديث عنه فو�شل تحريف االأحاديث في هذه المرحلة 

.P حادثة الغدير وو�شية الر�شول

االإ�شالمي ب�شربة  العالم  اأ�شيب  باأنَّه   M ال�شهيد مطهري  االأ�شتاذ  يعتقد 

اإلى  مطهري  االأ�شتاذ  وي�شير  والدين.  ال�شيا�شة  بين  التفكيك  تمَّ  عندما  كبيرة 

اأن الن�شبة بين الدين وال�شيا�شة هي كالن�شبة بين البدن والروح وفل�شفة البدن 

الحفاظ على الروح، بل البدن، يح�شل على قواه من الروح. واإنما اهتم االإ�شالم 

المعنوي  االإرث  على  للحفاظ  القوانين  وجعل  والجهاد  والحكومة  بال�شيا�شة 

والم�شاواة  االجتماعية  والعدالة  واالأخالقية  الروحية  والمعارف  التوحيد  اأي 

المعنوي  االرث  حياتهم  طوال   R االأئمة  حفظ  لقد  االإن�شانية.  والعواطف 

.
)2(

لالإ�شالم فواجهوا الجهاز الحاكم من خالل تعاطيهم...

)1(  االأ�شتاذ م�شباح اليزدي، اأ�شئلة واجابات، �ص68 و69.

)2(  راجع: فل�شفة ال�شيا�شة، �ص71 ـ 72.
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1 � �ضقوط الخالفة العثم�نية وظ�ور ال�كر الليبرالي

التلفيق  عن  �شورة  قرون  �شتة  وطوال  العثمانيين  االأتراك  حكومة  تعتبر 

الظاهري بين الدين والحكومة الذي حكم العديد من البلدان االإ�شالمية �شواء 

العالمية  الحرب  في  العثمانية  الحكومة  �شقوط  وكان  العربية.  وغير  العربية 

وال�شيا�شة.  الدين  بين  الف�شل  اأ�شحاب  منها  ا�شتفاد  منا�شبة  فر�شة  االأولى 

لذلك عمل هوؤالء بقيادة م�شطفى كمال للق�شاء كليًا على الحكومة العثمانية، 

وكان �شعارهم االأول ف�شل الخالفة عن الحكومة. وكانوا يروجون لفكرة اأن هذا 

العمل من �شاأنه اأن يعزز �شخ�شية الخليفة عند الم�شلمين وقالوا باأن اهلل تعالى 

لم يو�شح اأيَّ �شيء حول حكومة الدين.

اأ�ضح�به  »طلب ر�ضولن� من  الخالفة وقال:  الغاء  تحدث م�شطفى كمال قبل 

دعوة ال�ضعوب اإلى دين الإ�ضالم ولم يطلب من�م دعوت�م اإلى الحكومة«.

ا�شقاط  من  الغربية  الدول  وبع�ص  اأ�شحابه  وبم�شاعدة  كمال  م�شطفى  تمكن 

الخليفة العثماني االأخير )عبد المجيد( عام 1923م واأ�ش�ص اأول حكومة علمانية 

واألغى  الدينية  المدار�ص  باقفال  عمله  اأتاترك  بداأ  اأتاترك.  ا�شم  عليه  فاطلق 

قوانين الفقه االإ�شالمي وا�شتبدلها بالقوانين الغربية، وبذلك طبق الفكر العلماني 

.
)1(

والليبرالي

2 � ن�وذ الثق�فة الغربية في الع�لم الإ�ضالمي

العالم  على  االقت�شادية  ال�شيطرة  مع  وترافقت  الغربية  الثقافة  �شوكة  قويت 

ال�شرقي. يعتقد البع�ص ان الدخول االأول للفكر العلماني اإلى الدول االإ�شالمية بداأ 

اإيران والرو�ص  1798م، والحرب بين  نابليون بونابرت على م�شر عام  مع هجوم 

واحتالل الفرن�شي للجزائر عام 1857م. اأ�ش�ص محمد علي با�شا حكومته في م�شر 

الخوارزمي،  انت�شارات  الدين خرم�شاهي، طهران،  بهاء  ترجمة  المعا�شر،  االإ�شالم  في  ال�شيا�شي  الفكر  عنايت،  راجع: حميد    )1(

الطبعة الثانية 1365هـ.�ص، �ص101 ـ 102.
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بعد احتاللها من قبل نابليون بونابرت، فعملت حكومته على تطبيق الفكر العلماني. 

وكانت القوانين التي فر�شها مطابقة للقوانين الغربية من جملة ذلك قانون االأحوال 

ال�شخ�شية والقوانين المدنية. وتاأثرت بع�ص الدول العربية اأمثال العراق و�شوريا 

وليبيا من الو�شع الذي ن�شاأ في م�شر.

العلماني من خالل  للفكر  الترويج  في  كبيرًا  دورًا  الم�شيحيون  المبلغون  ولعب 

ايجاد مراكز التعليم والتربية.

اأن  بعد  االإ�شالمية  المجتمعات  اإلى  وقا�شية  مهلكة  الم�شت�شرقون �شربات  وجه 

اأدرك  العلمية.  والكتب  االآثار  بوا�شطة علم  المجتمعات  ثقافة  عملوا على مطالعة 

الم�شت�شرقون نقاط قوة و�شعف المجتمعات االإ�شالمية. وعّلموا الم�شتعمرين طرق 

اأبرز الطرق واالأ�شاليب التي اعتمدها الم�شتعمرن لترويج  اإليها. ولعل من  النفوذ 

الثقافة الغربية، ايجاد اأديان و�شفية، واأقليات مذهبية وتاأ�شي�ص اأحزاب وجمعيات 

التي  التجمعات  اأوائل  من  العربية  الدول  في  الم�شيحية  االأقليات  وكانت  متعددة. 

.
)1(

بداأت الترويج للفكر العلماني

3 � الم�كرون المتغربون

لعب المفكرون االرتجاعيون والمتاأثرون بالغرب دورًا كبيرًا في الترويج للفكر 

العلماني في العالم االإ�شالمي. قدم هوؤالء المفكرون تف�شيرًا غير �شحيح لالإ�شالم 

وذلك اإما لعدم امتالك معرفة كافية بمبادئ االإ�شالم واإما عنادًا الأجل الو�شول اإلى 

المراكز والمقامات.

ا�شتهر عدد من االأ�شخا�ص بمحاوالتهم ترويج العلمانية من اأبرزهم: م�شطفى 

كمال اأتاترك في تركيا، علي عبد الرزاق في م�شر والميرزا ملكم خان ناظم الدولة 

والميرزا فتحعلي اآنوخد زاده في اإيران.

وفل�شفة   85 ـ  �ص74  1363هـ.�ص،  كيالني،  �شم�ص  ح�شن  ترجمة  العلمانية،  كتاب  الدين،  �شم�ص  مهدي  محمد  العالمة  راجع:    )1(

ال�شيا�شة، �ص72 ـ 74.
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في  العلمانية  حول  ور�شمي  �شريح  ب�شكل  تحدثت  ر�شالة  اأول  اإن  القول  ويمكن 

1922 في  العالم االإ�شالمي هي ر�شالة »الخالفة و�ضلطة الأمة« التي ُدونت عام 

.
)1(

المجل�ص الوطني التركي

بعد ثالث �شنوات على ذلك )العام 1925م( ن�شر علي عبد الرزاق كتابًا يحمل 

كتاب  على  ولالإجابة  العلمانية  عن  الدفاع  في  الحكم«  واأ�ضول  »الإ�ضالم  عنوان 

.
)2(

»الخالفة اأو الأمة العظمى« لر�شيد ر�شا، خالفه وعار�شه فيه علماء م�شر

دليل على  �ضبه  دليل وحتى  اأي  القراآن  »ل يوجد في  الكتاب:  يقول في هذا 

وجوب اإق�مة الدولة والت�ضدي لالأمور ال�ضي��ضية؛ واأم� ال�ضيء الوحيد الواجب 

والث�بت في �ضريعة الإ�ضالم، اجراء اأحك�م اهلل. وعندم� ات�قت الأمة على اجراء 

اأي �ضخ�ص  اأو  الخلي�ة  اأو  الإم�م  اأي ح�جة لتن�ضيب  يبَق  الإل�ية، فلم  الأحك�م 

.
)3(

اآخر يتولى م�مة ال�ضوؤون ال�ضي��ضية والحكومية«

العلمانية في إيران

يمكن الحديث عن ثالث مراحل تم خاللها دخول العلمانية اإلى اإيران:

1 � ظ�ور العلم�نية في اإيران

يعود نفوذ الفكر العلماني اإلى اإيران ـ ولو باأ�شكاله ال�شعيفة ـ اإلى اأواخر الع�شر 

ال�شفوي وبداية الع�شر القاجاري.

اإيران  اإلى  الغربية  الح�شارة  لنفوذ  االأول  الطريق  الفنون  في  التقليد  يعتبر 

وذلك في الع�شر ال�شفوي. وكان ملوك ال�شفوية يطلبون من ملوك اأوروبا ار�شال 

اأ�شحاب ال�شنائع والفنون والتجار واالأ�شاتذة اإلى اإيران حيث لعب هوؤالء دورًا في 

)1(  راجع: نوئيل باربر، فرما نروايان �شاخ زرين، ترجمة عبد الر�شا هو�شنك مهدوي، �ص269؛ ر�شالة الثقافة، العدد 1، �ص82 ـ 83.

)2(  راجع: العلمانية في الم�شيحية واالإ�شالم، �ص119.

)3(  قال: »لو كان في الكتاب الكريم ما ي�شبه ان يكون دلياًل على وجوب االإمامة لوجد من اأن�شار الخالفة المتكلفين...« علي عبد 

الرزاق، االإ�شالم ونظام الحكم، بيروت، مكتبة الحياة، 1978، �ص39.
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رواج العادات واالآداب الغربية في اإيران. وكان الملوك يع�شقون ويرغبون في تزيين 

حياتهم الدنيوية باالآثار الفنية وال�شناعية الغربية. وبهذه الطريقة ازدادت عملية 

نفوذ الثقافة الغربية في اإيران وقد و�شل االأمر في بع�ص الحاالت اإلى وجود حاالت 

زواج متبادل بين الجهتين.

في  فكان  الغرب  اإلى  اأر�شلوا  الذين  االإيرانيين  الطالب  من  مجموعة  اأول  اأما 

زمان ال�شاه عبا�ص ال�شفوي. ولكن وبدل اأن يعمل الطالب على تح�شيل العلم فقد 

.
)1(

ا�شتغلوا بالملذات والمفا�شد

وصول التغرب في المرحلة القاجارية إلى األوج

الم�شافرون  اأ�شبح  القاجاري.  الع�شر  الغرب في  االإيرانيين على  ازداد تعرف 

الممالك  في  الموجودة  التحوالت  حول  يتحدثون  المرحلة  هذه  في  االإيرانيون 

االأوروبية وقد دونوا العديد من الكتب في هذا االطار، من جملة ذلك:

الهند، - 1 �شكنوا  الذين  اإيران  علماء  من  وهو  ال�شو�شتري  اللطيف  عبد  كتب 

كتابًا يحمل عنوان »تح�ة الع�لم« تحدث فيه حول ق�شايا جديدة من اأبرزها 

الدين،  ا�شالح  الجديد،  العلم  ال�شيا�شية،  الحرية  الجديدة،  الموؤ�ش�شات 

واحالل  الت�شريعية  المجال�ص  وتاأ�شي�ص  الكني�شة  اأ�شحاب  �شلطة  محدودية 

.
)2(

الديمقراطية

التحق الميرزا اأبو الح�شن خان ايلت�شي وهو من اأتباع بالط ال�شاه فتح علي - 2

الح�شارة  اأفرزته  مما  والتعجب  الحيرة  �شديد  كان  حيث  بالغربيين  �شاه 

الغربية، فتبدلت حياته نحو الليبرالية. عا�ص مدة �شنة ون�شف في بريطانيا 

)1(  راجع: عبد الهادي الحائري، المواجهة االأولى بين المفكرين االإيرانيين مع �شكلين من الح�شارة البرجوازية الغربية، �ص179 ـ 

.181

)2(  راجع: عبد اللطيف ال�شو�شتري، تحفة العالم، باهتمام �شمد موحد، طهران، ن�شر طبوري، 1363هـ.�ص، �ص28.



�����������������ل����������������� �������������������������������������

118

قدم خاللها العديد من الخطط التي تتالءم مع الح�شارة الجديدة، وكان 

المراأة  بين  الالمحدودة  الجن�شية  والعالقات  بالحرية  االعجاب  �شديد 

والرجل والتي كانت رائجة في الغرب. والمعروف اأن المدة التي اأم�شاها في 

.
)1(

اأوروبا كانت حافلة بن�شاطاته التج�ش�شية والفا�شدة

دخلت الثقافة الغربية اإيران ب�شكل كبير على اأثر الحرب بين اإيران ورو�شيا - 3

ميرزا  عبا�ص  كان  الجديدة.  التكنولوجيا  اإلى  بحاجة  اإيران  اأ�شحت  حيث 

اإلى  الطالب  ار�شال  بداأ  لذلك  الغربي  الع�شكري  بالتقدم  �شديد  االعجاب 

الميرزا  اأبرزهم:  الطالب من  المرحلة مجموعة من  في هذه  برز  الغرب. 

�شالح ال�شيرازي وح�شينعلى االغا.

االإ�شالمية  الثقافة  يواجهون  كانوا  الغرب  من  االإيرانيين  الطالب  عودة  وبعد 

بروح العداء والتحقير ال بل كانوا يروجون للعادات واالآداب والثقافة الغربية. وفي 

هذه المرحلة بداأ هوؤالء يروجون لفكرة الف�شل بين الدين وال�شيا�شة.

الترويج - 4 في  بارزًا  دورًا  لعبوا  الذين  االأفراد  من  اأخرى  مجموعة  هناك 

ناظم  ـ  خان  ملكم  الميرزا  اأبرزهم:  ومن  اإيران  في  والليبرالية  للعلمانية 

الدولة، الميرزا فتحعلى اآخوند زاده، الميرزا عبد الرحيم طالبون والميرزا 

في  الغربي  الفكر  ترويج  قادة  من  هوؤالء  اأ�شبح  وقد  الكرماني.  خان  االغا 

اإيران.

تعود جذور الفكر الغربي الذي راج في اإيران اإلى ثالثة اأ�شول:

اأ ـ اأ�شالة االإن�شان )اوماني�شم( ويتفرع عنها الحرية والم�شاواة.

اأنهم كانوا ير�شون بفكرة عبادة  ب ـ عدم االعتقاد الواقعي بالدين. والمعروف 

الجديد  فكرهم  على  بناًء  وكانوا  وال�شريعة.  بالوحي  االعتقاد  دون  من  اهلل 

)1(  راجع: اأبو الح�شن ايلت�شي، حيرة ال�شفراء، �ص210.
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اإلى  اأن يوؤدي ذلك  اأنف�شهم اأحرارًا في اختيار الدين ولكن من دون  يعتبرون 

االإيمان بالوحي وال�شريعة ال�شماويين.

ج ـ عدم االإيمان بالوطن اأو االإيمان بالوطن الكوني وهي من جملة العقائد البارزة 

يعتبرون  كانوا  بل  بوطن خا�ص  يتعلقوا  اأن  اأ�شا�ص هوؤالء ال يجب  الأن  لديهم، 

الدول  ان�شواء  على  ي�شّرون  وكانوا  الغربية  والقيم  بالكون  متعلقين  اأنف�شهم 

.
)1(

كلها تحت لواء االمبراطورية البريطانية في ذلك الزمان

الفكر  االإن�شانية من جملة عقائد  واالأ�شالة  اأن االباحية  اإلى  اأ�شرنا فيما تقدم 

العلماني اأي الليبرالية؛ وت�شكل هذه االأمور اأهم اأ�شا�شيات الفكر التغربي الذي �شاع 

في اإيران.

يعتبر ملكم خان من موؤ�ش�شي التيار التنويري في اإيران وهو من اأوائل الذين  -

عملوا على ترويج القيم واالأفكار الغربية. كان هذا ال�شخ�ص غير متدين وال 

يوؤمن بالمذهب مع اأن لبا�شه كان لبا�ص العلماء، وكان يقدم نف�شه تارة على اأنه 

م�شلم وتارة اأخرى على اأنه اأرمني...

ببع�ص  يعرف  فكان  مذمومة  اأخالقية  �شفات  مع  الغربية  �شيرته  ترافقت 

المحتال  والمال،  ال�شلطة  طالب  الطماع،  له،  وطن  ال  االإيمان،  عديم  ال�شفات: 

.
)2(

والمتقلب....

اأفكار ملكم خان الليبرالية والعلمانية فتتمحور حول عدد من النقاط من  اأما 

بقيمية  العرفيان، عدم االعتقاد  والتربية  التعليم  الغربي،  للفكر  الترويج  اأبرزها: 

اأ�شالة االإن�شان، اعطاء الحريات ال�شيا�شية  الحياة القديمة في العالم المعا�شر، 

)1(  لمزيد من المعلومات راجع الكتب الفار�شية التالية:

ـ فراما �شوزى درايران، محمود كثيراي.

ـ تاريخ روابط اإيران دانكلي�ص، محمود محمود.

ـ فراما �شون در انقالب فران�شه، نجفقلي معزي.

ـ كتاب فرامو�شخانة وفراما �شونرى در اإيران، اإ�شماعيل رائين.

)2(  اأحمد خاغلك �شا�شاني، ال�شيا�شيون في المرحلة القاجارية، طهران ن�شر طهور، 1346هـ.�ص، ج1، �ص144.
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واالقت�شادية والثقافية باالأ�شلوب الغربي، الترويج للعلوم والمعارف الجديدة. وكان 

يعتقد اأن على المراجع التبعية لوزارة التعليم والتربية. وكان يوؤمن ب�شرورة الف�شل 

بين التربية الدينية وغير الدينية )ف�شل الدين عن ال�شيا�شة( ومع كل هذا الذي 

تقدم فلم ي�شرح علنًا بتعار�ص العلوم الجديدة مع معارف االإ�شالم، بل كان ي�شير 

اإلى م�شاألة الف�شل بين الدين وال�شيا�شة بالكناية والمجاز.

يعتبر الميرزا فتحعلي اآخوند زادة من االأ�شدقاء المقربين لملكم خان. كان  -

االإ�شالمية.  للثقافة  المنتقدين  اأ�شد  من  وكان  الم�شتويات  اأعلى  اإلى  علمانيًا 

قيل حوله اأنه علماني عريق وتابع حقيقي للح�شارة الغربية وكان ينادي برواج 

.
)1(

الفكر الغربي في اإيران ويعتبر ذلك من لوازم الحرية والتحرر

اأنه  االإ�شالمية حتى  للثقافة  المعادين  المفكرين  زاده من جملة  اأخوند  ويعتبر 

اأ�شكل على م�شت�شار الدولة موؤلف كتاب »كلمة واحدة« منتقدًا اإياه في م�شاألة اغفاله 

عدم الم�شاواة بين المراأة والرجل والم�شلم وغير الم�شلم في الفقه االإ�شالمي وفي 

م�شاألة جمعه بين الديمقراطية واالإ�شالم.

الديمقراطي  النظام  روح  مع  يتنافى  االإ�شالمي  الجزاء  قانون  باأن  ويعتقد 

الغربي. ي�شاف اإلى ذلك انتقاده للر�شول االأكرم P واالإ�شالم منطلقًا في ذلك 

.
)2(

من القومية والتع�شب ال�شديد الإيرانيته

الميرزا عبد الرحيم طالبون واحد اآخر من العلمانيين المنادين بالف�شل  -

�شاأن  ذلك  في  �شاأنه  االإ�شالم  باتباعه  يتظاهر  كان  وال�شيا�شة،  الدين  بين 

م�شت�شار الدولة وملكم خان، اإال اأن تغّربه كان وا�شحًا مما دفع ال�شيخ ف�شل 

.
)3(

اهلل نوري M اإلى تحريم كتبه وكفر �شاحبها

)1(  عبد الهادي الحائري، المواجهة االأولى بين المفكرين االإيرانيين مع �شكلين من الح�شارة البرجوازية الغربية، �ص27.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص29.

)3(  راجع: محمد مدد بور، التجدد ومعار�شة الدين، طهران، جامعة �شاهد، 1373هـ.�ص، �ص 149، افرد الموؤلف في كتابه العديد من 

ال�شفحات )�ص81 ـ 160( للبحث  حول الحركة  التنويرية في اإيران.
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2 � مرحلة حكومة العلم�نية في اإيران

وجدت حركة الم�شروطة في اإيران بقيادة علماء الدين الم�شلمين بهدف مواجهة 

الم�شروطة  اعتبار  ويمكن  ال�شريعة.  اأحكام  بتطبيق  وللمطالبة  واال�شتبداد  الظلم 

مكانًا اجتمعت فيه التيارات الثالث اال�شتبداد، الفكر االإ�شالمي والعلمانية وو�شلت 

في نهاية االأمر مع انقالب ر�شا خان وم�شاعدة االإنجليز له اإلى حكومة العلمانية 

ب�شكل كامل على اإيران.

االإ�شالم  محاربة  على  جاٍد  وب�شكل  العمل  العلمانية  قادة  بداأ  االأجواء  هذه  في 

والترويج للثقافة الغربية ومحورية ال�شاه فاأوجدوا ايديولوجية جديدة في المجتمع. 

وقد امتازت العلمانية في هذه المرحلة بما يلي:

اأ ـ معار�شة االإ�شالم والعمل على انزوائه عن طريق الت�شكيك في المباني الدينية، 

العمل  الديني،  الفكر  قادة  نفوذ  مواجهة  االنحرافية،  الحركات  عن  الدفاع 

لتو�شيع دائرة الف�شاد، الفح�شاء والتبليغ للثقافة الغربية في المجتمع.

المقتب�شة من  العلمانية  اأ�شا�ص مبادئ  والتربوي على  التعليمي  النظام  ـ قيام  ب 

الغرب.

بناًء على مبادئ  والعمل على اجرائه وكل ذلك  تدوين نظام ق�شائي جديد  ـ  ج 

حقوق االإن�شان الغربية.

د ـ ايجاد قامو�ص لغوي جديد والعمل لتغيير االلفباء.

.
)1(

هـ ـ اإزالة الحجاب وتوحيد اللبا�ص

3 � مرحلة افول العلم�نية في اإيران

يمكن اعتبار انت�شار الثورة االإ�شالمية في اإيران بداية مرحلة اأفول العلمانية. 

الأن الثورة قد كر�شت وجود الدين ووجود قيادة الفقيه الجامع لل�شرائط باالإ�شافة 

)1(  فل�شفة ال�شيا�شة، �ص75 ـ 76.
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اإلى م�شاركة ال�شعب الم�شلم. ويمكن اعتبار الثورة االإ�شالمية نتيجة التعار�ص بين 

الفكر االإ�شالمي والعلمانية حيث انتهى االأمر في النهاية اإلى غلبة الفكر الديني. 

االإ�شالمية قد �شاهمت في  المفرو�شة على الجمهورية  واإذا كانت مرحلة الحرب 

انزواء العلمانية اإال اأن حركتهم بداأت تدب من جديد من خالل الكتابات المختلفة 

وذلك في مرحلة ما بعد الحرب حيث اال�شتقرار ال�شيا�شي الذي هّياأ االأجواء لها. 

الفقيه  والية  �شعف  وتبيين  الدين  عجز  اظهار  في  الجديدة  محاوالتهم  وظهرت 

وبالتالي االإّدعاء ب�شرورة الف�شل بين الدين وال�شيا�شة.

اأكبر اأ�شد علي زاده كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة حوزه



التبليغ، أدواٌت، أساليٌب، آفات

توضيح العقائد واألخالق والمسائل السياسية

الباب الرابع

ار�شادات تبيلغية
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التبليغ أدواٌت، أساليٌب، آفات

مقدمة:

اأهميٍة خا�شة وح�ّشا�شة، وذلك الرتباط مقولة  اليوم على  التبليغ َيحوز  اأّن  بما 

الر�شالة  اطار  وفي  قررنا  لذلك  اختالفها.  على  العلوم  بمجاالت  الديني  التبليغ 

الخطيرة الملقاة على عاتقنا، اإيجاد اأثر مو�شوعي للكتب والمجالت والخطابات 

تجارب  على  التنظيم  من  نوع  اإ�شفاء  من  لنتمّكن  بالتبليغ،  المتعّلقة  والموؤتمرات 

المبلغين المحترمين وتقديمها بما فيه من فائدة على م�شتوى ثقافة التبليغ.

التبليغ من  اإ�شافية على طريق تعالي  اأن يكون الجهد الحالي خطوة  اأمل  على 

الناحيتين العلمية والعملية.

مضمون التبليغ 

ما هي االأولويات التبليغية؟ -

ما هي المطالب التي يجب تو�شيحها في التبليغ؟ -

التبليغ عبارة عن كتابة الو�شفة الطبية، ومن الخطاأ كتابة الو�شفة قبل معاينة 

المري�ص. ومن الخطاأ االإعتماد على الموجود في اأذهاننا، اأي اأن نتحدث بما نعرف 

فقط. ال بل ُيعتبر ذلك خالفًا لالأ�شول التبليغية. لذا يجب على المبّلغ اأن ي�شّخ�ص: 

ماذا يريدون منه، وهل اأن ما يريدونه منه، معقول اأو غير معقول؟، وهل ما يطلبونه 

يطابق حاجتهم اأو ال؟، وهل في و�شع المبّلغ القيام بذلك اأم ال؟
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لذا ال بّد من تو�شيح النقاط التالية:

المجتمع  - كان  �شواء  المجتمع.  في  الموجود  على  المطالب  تتركز  اأن  يجب 

�شغيرًا كالعائلة اأو كبيرًا.

يجب اأن تتنا�شب المطالب مع زمان ومكان وقدرة المخاطب على الفهم، ومع  -

حاجة الم�شتمع، واأهمية و�شرورة المطلب.

اإن الذي يترك اآثارًا هاّمة هو عمل المبّلغ بما يقول. -

اأما االأحاديث التي يجب تبّينها عند التبليغ فهي االآتية:

االأحاديث التي تتمحور حول القراآن وتف�شيره.- 1

حول - 2 يتمحور  القراآن  �شد�ص  الأن  المعاد-  بحث  وباالأخ�ص  العقائد  بحوث 

المعاد - وبحث االإمامة.

االأخالق.- 3

االأحكام والم�شائل الُمبتلى بها واالأمور الفقهية الجديدة.- 4

االإجابة على ال�ُشبهات.- 5

ال�شالة، التي كان االأئمةR يو�شون بها حتى في اآخر لحظات حياتهم.- 6

الم�شائل العائلية والتربوّية.- 7

الم�شائل االقت�شادية وفقه االقت�شاد والتجارة.- 8

البحث حول االإمام المهدي | حيث اإِن معرفة اإمام الزمان من ال�شروريات.- 9

دائرة الدين والدنيا.- 10

الم�شائل العامة التي ت�شاهم في زيادة الوعي.- 11

الجوانب - 12 من  البيتRاأكثر  الأهل  االأر�شية  الجوانب  على  التاأكيد 

ال�شماوية.

تقديم  اأو  عليها.  االإجابة  دون  من  واالإ�شكاالت  ال�شبهات  طرح  عن  االمتناع   -
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اإجابات ناق�شة وغير مقنعة، واالأف�شل عدم التعّر�ص لالأبحاث التي ال �شلوع كاٍف 

لنا بها.

االإ�شالمية  - والمعارف  العلوم  بكافة  المنبر.  م�شمون  يتنوع  اأن  يجب  كما 

والثقافية.

الحديث باالأمور التي يجب اأن ُتقال والتي ال ُيلتفت اإليها. -

ذكر م�شائب اأهل البيتR ب�شكل الئق. -

تو�شيح االأدعية، و�شرحها باالأخ�ص ال�شحيفة ال�شجادية. -

�شرح نهج البالغة. -

تو�شيح وتحليل تاأريخ االإ�شالم باال�شتفادة من الم�شادر. -

أدوات وأساليب التبليغ 

»اأ�ضلوب التكريم«: اإكرام واحترام النا�ص. -

»اأ�ضلوب التدريج«: ال يمكن الحديث بكل المطالب في جل�شة واحدة، فقد نزل  -

القراآن الكريم بالتدريج.

تاأخيرها  - يمكن  بل  االأ�شئلة،  لكافة  اإجابات  تقديم  عدم  الت�أخير«:  »اأ�ضلوب 

لمزيد من التاأمل.

االأ�شئلة  - لتت�شكل  ح�شن  ب�شكل  المطالب  تو�شيح  حاولوا  التبيين«:  »اأ�ضلوب 

والذهنيات ب�شكل �شحيح.

»اأ�ضلوب التدافع«: من ال�شروري الدفاع عن ُم�شّلمات االإ�شالم، طبعًا يجب اأن  -

الدين ال يقّل عن  ال�شييّ ء عن  يح�شل ذلك ب�شكل معقول ومنطقي. والدفاع 

توجيه �شربات له.

-  Pالر�شول كان  اإج�ب�ت«:  لتقديم  الآخرين  وت�ضجيع  ال�ضوؤال  »اأ�ضلوب 

واالأئمة R يبداأون الكالم من خالل توجيه ال�شوؤال.
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»التم�يد«: قد يتطّلب االأمر اأن تكون المقدمة - اأكثر اأهمية من ذي المقدمة،  -

فيجب اأن نمّهد لتو�شيح جمال الدين.

ال�ضتع�نة ب�لخي�ل: الخيال اأداة فعالة وهامة للتبليغ. وهنا يمكن اال�شتعانة  -

بالمنظومات ال�شعرية.

المجموعات  - في  يكون  العاطفي  التاأثير  الأّن  ال�ضغيرة،  ب�لجل�ض�ت  الهتم�م 

ال�شغيرة اأكثر منه في الكبيرة.

عند الإن�ض�ن اأربع اأدوات اإر�ض�ل: )العين، الوجه، ال�شلوك والقول( حيث تقوم  -

هذه االأدوات باإر�شال الر�شائل وا�شتقبالها. فمن ال�شروري اال�شتفادة من هذه 

االأدوات االأربع ب�شكل الئق.

قد يمكن ال�ضت��دة من ح�لت الت�ضعيد والت�أثير: اإال اأنه يجب االلتفات اإلى  -

اأهمية تحريك العواطف اإلى جانبها.

التبليغ لي�ص حديث�ً بل هو اإي�ض�ل: يجب اأن يطمئن المبّلغ اإلى اأن الم�شتمع  -

قد و�شلته الر�شالة. وكان الر�شول P يقول: ... اأال هل بّلغت؟ قالوا: بلى يا 

.P ر�شول اهلل

يظهر  - اأن  يجب  وال  من�شجمًا.  التبليغ  م�شمون  يكون  اأن  يجب  الن�ضج�م: 

التناق�ص بين البداية والنهاية.

ال�ضت��دة ب�ضكل من��ضب من عن�ضري »الخوف والرج�ء«: وهذا يعني عدم  -

اإلى  الرجاء  من  اال�شتفادة  وعدم  الياأ�ص  م�شتوى  اإلى  الخوف  من  اال�شتفادة 

م�شتوى الغرور.

التنوع في الكالم: فمن الخطاأ الحديث حول مو�شوع واحد ثالثين ليلة. -

يمكن اأن تكون االأدعية في نهاية الخطبة متنا�شبة مع م�شمونها. -

تق�شيم النظر اإلى المخاطبين عند الكالم. -
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والخطابة من  - الجريدة،  المجلة،  الكتاب،  العر�ص،  الفيلم،  الم�شرح،  وُيعتبر 

جملة اأنواع وو�شائل واأدوات التبليغ.

آفات التبليغ 

االآفة هي كل ما توؤدي اإلى النق�ص اأو الف�شاد في �شي ء اآخر.

اآفات الكالم عبارة عن:

ال�شكوت الذي يح�شل في و�شط الكالم.- 1

الحديث على وتيرة واحدة.- 2

عدم التوازن في حركات االأعين، الراأ�ص واليد مع الكالم.- 3

وكذلك - 4 المطالب،  وتنظيم  والخروج  والدخول  المقّدمة  في  البالغة  عدم 

النتيجة.

عدم وجود ال�شجاعة الاّلزمة، والوقوع تحت تاأثير المجل�ص.- 5

عدم التوازن في قوة و�شعف ال�شوت.- 6

االإعتماد على كالم غير مفيد.- 7

اال�شتفادة غير المنا�شبة من المكتوبات على المنبر.- 8

الم�شمون ال�شعيف.- 9

االأخطاء االأدبية واللفظية، وعدم مراعاة م�شاألة اللغة.- 10

االنتقال اإلى الحوا�شي والهروب غير المنا�شب من الم�شمون.- 11

عدم ا�شتعما ل االألفاظ التي تدّل على االحترام.- 12

عدم الوفاء باإتمام الكالم.- 13

االإفراط والتفريط في التجليل للمع�شومينR والعظماء، وذكر اأ�شمائهم.- 14

عدم قراءة االأبيات ال�شعرية بلحن �شحيح.- 15

الغلو، االإفراط والتاأكيد المتكرر على بع�ص الم�شائل.- 16
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الحديث بلحن الِعتاب واالإهانة.- 17

طرح الم�شائل ال�شيا�شّية ب�شكل �شعاري.- 18

اال�شتفادة من الكلمات العربية وعدم ترجمتها.- 19

ال�شعف في المعلومات العامة.- 20

كون المنبر ب�شيطًا وعاديًا.- 21

عدم االعتياد عند قراءة الم�شيبة على اللحن المخ�شو�ص.- 22

عدم قراءة العبارات العربية ب�شكل �شحيح ووا�شح.- 23

ال�شعف في ترجمة االأحاديث )لغير العرب(.- 24

عدم االإعالن عن مو�شوع الخطاب.- 25

اختيار عنوان قبيح للخطاب.- 26

عدم تنا�شب الدعاء االأخير مع الخطاب.- 27

طرح البحث ب�شكل م�شتت.- 28

29 -.
)1(

وَن النَّا�َس ِباْلِبرِّ َوتَن�َسْوَن اأَنُف�َسُكْم َواأَنتُْم تَْتُلوَن اْلِكتَاَب}
ُ
ن�شيان الذات، {اأَتَاأُْمر

اال�شتعانة باللهجات المحلّية في الخطابات.- 30

العجز عن ا�شتعمال الكلمات، اأو ا�شتعمالها ب�شكل غير مفهوم.- 31

ال�شوت القبيح الخ�شن.- 32

ردة الفعل ال�شريعة مقابل ال�شائعات.- 33

اإنكار ورف�ص الواقعيات ومخالفة الفطريات.- 34

مدح الم�شيف اأكثر من الحّد.- 35

الب�شاطة والثقة ال�شريعة بالجميع.- 36

كثرة الكالم الموؤدي اإلى الملل في تو�شيح المطالب.- 37

)1(  �شورة البقرة، االآية: 44.
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االإ�شارة اإلى الخالفات الدينية والقومية �شواء عن ق�شد اأو غير ق�شد.- 38

الوقوف اإلى جانب مجموعة اأو �شخ�ص معين بدل الوقوف اإلى جانب الحق.- 39

النق�ص في و�شائل االإعالم كمكبر ال�شوت..- 40

غرور المبلغ الذي ت�شببه عوامل متعددة:- 41

اأ- تمجيد الم�شتمعين.

ب - تقديم خطاب جميل وال�شعور بالموفقّية.

ج - كثرة المجتمعين والم�شتمعين.

اأو  االجتماعي  اأو  العلمي  الم�شتوى  حيث  من  بارزين  م�شتمعين  وجود   - د 

ال�شيا�شي.

هـ - مكان الِخطاب كالم�شجد الجامع للمدينة، الجامعة، المحافظة، مقام االإمام 

اأو ما �شابه ذلك.

و - �شابقة الخطيب...

التنقل مع االأ�شخا�ص �شيئيِّ ال�شمعة.- 42

الح�شد وعدم تحّمل الزميل.- 43

التحليالت الخاطئة والكالم الباطل، وبالتالي البدعة واالإلتقاط.- 44

الحظوا معي االآيات التالية:

- .
)1(

�َس لََك ِبِه ِعْلٌم}
ْ
{َل تَْقُف َما لَي

- .
)2(

ا يَاأِْتِهْم تَاأِْويُلُه} بُوْا ِبَما لَْم يُِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َولَمَّ {بَْل َكذَّ

- .
)3(

ا} وراً
ُ
َف اْلَقْوِل ُغر

ُ
{ُزْخر

»من ف�ضر القراآن براأيه فقد افترى على اهلل الكذب«. -

)1(  �شورة االإ�شراء، االآية: 36.

)2(  �شورة يون�ص، االآية: 39.

)3(  �شورة االأنعام، االآية: 112.
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- .
)1(

نَا بَْع�َس اْلأََقاِويِل}
ْ
َل َعَلي {َولَْو تََقوَّ

اأن ي�شبح ال�شخ�ص اأ�شير العادات، كاللعب باأزرار اللبا�ص، كثرة و�شع اليد - 45

على اللحية، اإغالق االأعين...

الكالم ب�شكل �شريع. -

الكالم المدير )كالتحّدث ب�شكل اأمري( )ا�شتخدام اأ�شلوب �شلطوي(. -

الحركات ال�شريعة التي تدّل على اال�شطراب والع�شبية. -

المبلغ وما ينبغي عليه 

اإخال�ص المبلغ. -

يجب اأن نعلم اأن �شخ�شية المبّلغ مقدمة على بيانه. -

احترام االأ�شخا�ص ومراعاة االأعمار. -

توا�شع المبّلغ. -

الرفق والمداراة و�شعة ال�شدر. -

المرح. -

�شهامة قول الحق. -

ال�شجاعة لقول »ل اأعلم«. -

احترام جميع النا�ص باالأخ�ص الم�شت�شعفين منهم. -

عدم الحر�ص الزائد على مجال�شة االأغنياء. -

الم�شاورة وقبول النقد. -

االإهتمام بالنظافة والترتيب. -

ب�شاطة العي�ص. -

االهتمام باالآداب االجتماعية - االأخالقية. -

)1(  �شورة الحاقة، االآية: 44.
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العمل بالقول. -

العّفة باالأخ�ص فيما يتعلق بالن�شاء. -

االآداب،  - االأخالق،  االأحكام،  العقائد،  مجاالت   )في  عالمًا  المبّلغ  يكون  اأن 

تف�شير القراآن، الحديث، التاريخ، الم�شائل الحديثة و...(.

اأن يكون المبّلغ عاداًل. -

اأن يكون المبّلغ عاقاًل. -

المعرفة بالكالم وحفظ �شروط البالغة. -

تحريك الحا�شرين من خالل توجيه �شوؤال. -

المحافظة على م�شتوى خا�ص لل�شوت. -

اأن يكون المبّلغ على طهارة وو�شوء. -

اأداء ركعتي �شالة قبل ال�شعود اإلى المنبر. -

التو�ّشل بمحمد واآل محمد قبل ال�شعود اإلى المنبر. -

اأن ال يتراجع المبلغ عن موقفه بعد تفاعل الم�شتمع. -

ال�شالمة  - ال�شخ�شية  هي  المطلوبة  ال�شخ�شية  اأن  المبّلغ  يدرك  اأن  يجب 

ال�شحيحة، التي يمكنها التعامل مع كل مجموعة بح�شبها.

العطف والليونة. -

عّزة النف�ص. -

الوعد بتقديم الجوائز والهدايا بعد اإح�شارها. -

الم�شتمع  - لدى  المبّلغ  قيمة  من  الحّط  اإلى  يوؤدي  قد  الذات  عن  الحديث  اإن 

وتترك لديه اآثارًا �شلبية.
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تنظيم الخطاب 

اأنه ال يجب الت�شحية بالمطلب الأجل المنبر. وكذلك  اإلى  يجب االإ�شارة بداية 

رًا. طبعًا  يجب االإ�شارة اإلى �شرورة تقديم الكالم الجيد في قالٍب جيد ليكون موؤثِّ

يجب عدم ن�شيان حاجة النا�ص والمخاطبين.

في البداية يجب جمع المطالب. -

اأن تكون المطالب مدّعمة بم�شادر اإ�شالمية غنية. -

تدوين المطالب على الورق. -

تدوين الم�شادر واالإ�شارة اإليها من على المنبر. -

التدقيق في الكالم الذي ترغب بقوله. -

والثانية  - المطلب  لفهم  االأولى  المطالعة:  من  نوعين  المبّلغ  يمتلك  اأن  يجب 

لتو�شيح اأ�شلوب تفهيم المطلب.

اإعداد االإ�شكاالت واالأ�شئلة والعمل على االإجابات. -

المعرفة بجوانب المو�شوع حتى واإن كانت اإجمالية. -

كتابة المطلوب من الكالم ب�شكل وا�شح. -

تقديم المطلب كما ي�شتحق في الوقت المحدد. -

يمكن االإ�شارة في الخطابة اإلى اللطائف، ذكر االأمثال، الق�ش�ص، الحوادث  -

التاريخية وال�شعر.

االإف�شاح عن النتيجة في اللحظات االأخيرة. -

- .Rختم المطلب بقراءة المراثي المتعلقة باأهل البيت

تدوين مو�شوع الخطاب، وتاأريخه، زمانه ومكانه في دفتر خا�ص. -
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المراثي في التبليغ 

من ال�شروري التحّدث بم�شائب اأهل البيتR، طبعًا يجب اأن يكون ذلك  -

باال�شتعانة  وذلك  ماأنو�شة.  نغمات  مع  ت�شّبر،  مقبول،  حزين،  �شريع،  ب�شكل 

باالأ�شعار والمقاتل ال�شحيحة.

اطالع المبّلغ على ما في المراثي من تحريفات واأكاذيب حتى ال ُيبتلى بها. -

اأن تتنا�شب المراثي مع الخطبة قبلها، ومع المدة المقرّرة. -

تاأدية المرثية بلغة »المح�ورة« حيث تكون مقبولة اأكثر من لغة »الكتاب«. -

- .Rيجب اأن يمتنع المبّلغ عن قراءة المراثي التي يفهم منها ذلة اأهل البيت

االمتناع عن ذكر اإعداد المحاربين اأو القتلى.. -

االإبتعاد عن المراثي الطويلة الممّلة. -

عدم ال�شروع بالمرثية قبل التمهيد. -

يجب اأن يدرك المبّلغ اأن هدف المرثية لي�ص »البك�ء« وعلى فر�ص كان البكاء  -

مقبواًل فال يجب اأن يكون و�شيلة لال�شتفادة من اأي طريق )كالكذب(.

اال�شتفادة من العبارات التي كانت رائجة في تلك االأيام. -

االمتناع عن قراءة المراثي التي فيها نوع من التفجع. -

الكناية في ذكر الم�شيبة اأف�شل من الت�شريح. -

المستمع والمخاطب 

من المهم في التبليغ معرفة المخاطب. والمبلغ الموّفق هو الذي يمتلك نوعًا  -

ال�شكل.  على  بناًء  االأمور  ي�شّخ�ص  والذي  والنف�شية،  الروحية  المعرفة  من 

ومن جملة االأمور التي يجب االلتفات اإليها هنا، االختالفات ال�شخ�شية بين 

الب�شر.

يجب االلتفات اإلى االأمور االآتية في معرفة المخاطب: -
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االإلتفات اإلى اأعمار المخاطبين. -

االإلتفات اإلى جن�شه )رجل، امراأة(. -

تابعية المخاطب )اإيراني، اأوروبي، اأفغاني، كردي...(. -

قدرته على اال�شتيعاب )القدرات الذهنية(. -

االإعتقادات )موؤمن، جاهل، معاند، مف�شد،...(. -

الجانب الثقافي )متعّلم، جاهل، اأ�شتاذ(. -

الجانب االقت�شادي )ثري، فقير...(. -

الجانب االإجتماعي )مدير، موظف...(. -

الجانب الجغرافي )جنوبي، �شمالي، غربي...(. -

الجانب ال�شيا�شي. -

اللغة واللهجة. -

المهارات االإجتماعية للمخاطب )ريا�شي، فنان، ...(. -

النمو الج�شمي لالأفراد )ثمين، �شعيف، طويل، ق�شير...(. -

الظروف البيئية والمحيط التربوي. -

االإعتقادات والمظاهر الدينية للمخاطب. -

االإهتمام بحاجات المخاطب )حاجات عامة، خا�شة(. -

االإهتمام بزمان المخاطب. -

االهتمام بالمكان، ومعرفة المكان )م�شجد، مدر�شة، ...(. -

من  - اأنه  اإلى  االإ�شارة  يجب  طبعًا  الوّعاظ.  كتب  تجمع  التي  بالكتب  االإهتمام 

الخطاأ حفظ عين تلك المواعظ الأنها كانت مخت�شة بمخاطبين خا�شين في 

زمن خا�ص بل يمكن اال�شتفادة منها باأ�شكال اأخرى.

احترام �شخ�شية المخاطب في الخطب وعند ذكر االأمثال. -
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تق�شيم النظرات اإلى جميع المخاطبين ب�شكل عادل. -

معرفة كيفية تاأّثر المخاطبين من قبيل: -

قيم المجتمع واأ�شباب �شحتها. -

االإلتفات اإلى مقاومة المخاطبين. -

االإبداع واالإتيان بالجديد. -

الوالدين،  - المجتمع،  )مدراء  والو�شائط  المفّكرين  المجتمع  بقادة  االهتمام 

المعلمين...(.

معرفة إجمالية أعمار المخاطبين 

الأطفال

يهتم االأطفال ب�شكل بارز بال�شخ�شية وكيفية الكالم و�شالة القدوة. -

يجب مخاطبة االأطفال دائمًا بكالم موجز، جميل وبليغ. -

المحبة  - �شخ�شيته م�شدر  يعتبرون  الأنهم  العاطفية،  اإلى حاجاتهم  االلتفات 

ويظهرون مياًل للتعاطي.

يلتفت االأطفال اإلى االأعمال اأكثر من التفاتهم اإلى االأقوال. -

ال�ضب�ب 

ال�شباب اأكثر االأ�شخا�ص ح�شا�شية. -

ال�شاب كثير البحث، وكثير التفتي�ص عن الكالم الجديد، وال�شلوكيات العاطفية  -

والمنطقية.

لل�شباب حاجات ودوافع متعددة. -

ال�شاب هو �شخ�ص هرب من الطفولة ويريد االإلتحاق بالكبار. -

دائم البحث عن الهوية الفردية واالجتماعية. -

ال�شاب يبحث عن الُمُثل. -
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يحتاج اإلى الهداية واالإر�شاد والدعم. -

يكت�شب الحديث معه اأهمية خا�شة باالأخ�ص اإذا تمَّ التطّرق اإلى اأو�شاعه. -

وال�شلطوّي  - االأمرّي  الكالم  عن  ال�شباب  مخاطبة  عند  االبتعاد  يجب 

والتهديدي.

يحبون اأن تتكلم معهم بلغة ب�شيطة، مفهومة، نابعة من الحكمة وال�شداقة. -

يحبون اإعطاءهم مجااًل لل�شوؤال واالعترا�ص وبع�ص االأوقات للمخالفة. -

يحبون اأن تكون �شخ�شيتهم كما هي عليه حتى لو لم نرت�ِص بذلك. -

ينبغي اأن يقوم المبّلغ بت�شجيع النقاط االإيجابية في �شخ�شيتهم. -

الميل  - هذا  ويظهر  والتحذير،  االإهانة  وترف�ص  المحبة  اإلى  تميل  النا�ص  كّل 

بو�شوح عند ال�شباب.

يقبلون اال�شتدالل الكالمي الذي ي�شاحبه اأحا�شي�ص وعواطف. -

الكب�ر

ي�شعب على الكبار الجلو�ص اإلى جانب ال�شغار واالأطفال. -

اعتادوا على عقائد خا�شة. -

قليلو ال�شبر. -

رعاية  - ال�شروري  من  لذلك  عادة.  المبّلغ  عمر  من  اأكبر  اأعمارهم  تكون 

احترامهم.

وجودهم في المجل�ص غنيمة وقيمة. -

ينبغي اأن يعرفهم المبلغ باال�شم، وي�شاأل عنهم عند غيابهم. -
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أسباب تَعب المخاطب 

يتعب المخاطب اإذا كان الكالم على وتيرة واحدة. -

اإذا كانت المطالب ثقيلة وذات م�شتوى عاٍل. -

عند عدم اال�شتعانة باللطائف والعواطف. -

عند اإطالة الخطبة. -

وقوع الخطبة في زمن �شيّ ء. -

عند كون المكان غير منا�شب للخطبة من ناحية: -

اأ- التهوية.

ب - النور.

ج - البرد والحرارة.

د - ال�شجيج الخارجي.

هـ - عدم عمل المكّبرات ب�شكل �شليم.

اإطالة البرنامج قبل الخطبة. -

وجود المنبر في مكان غير منا�شب مثاًل اإذا كان الم�شتمع ال يرى الواعظ. -

عند التزاحم بين الموعظة وبرنامج اآخر، كوجود فيلم اأو مباراة ريا�شية.. -

عند وجود �شغط على الم�شتمع في عمله. -

بعد مكان الخطبة عن اأماكن تواجد الم�شتمعين. -

عند عدم اأهمية مو�شوع الخطبة. -

مجلة مبلغان





141

 توضيح العقائد واألخالق،
والمسائل السياسية

مقدمة:

الراهن،  الع�شر  الديني في  التبليغ  اأهمية وح�شا�شية مقولة  اإلى  �شابقًا  اأ�شرنا 

الجديدة  والمناهج  المختلفة  العلوم  مع  التبليغ  تربط  التي  العميقة  والعالقة 

والحديثة، باالأخ�ّص في مجال االإعالم. واأ�شرنا اإلى الم�شوؤولية الُملقاة على عاتقنا 

والتي َتفر�ص علينا م�شاعدة المبّلغ في التبليغ.

المبلغ وأساليب توضيح العقائد

- المقدمة:

تمتلك معارف الدين االإ�شالمي الخ�شائ�ص التالية:

العمق وال�شعة- 1

الدّقة- 2

الجاذبّية- 3

ا�شتقبال النا�ص لها- 4

التطابق مع الفطرة- 5

يجب اأن يتحّدث المبّلغ عند تو�شيح العقائد ب�شكل عميق، دقيق، وا�شع، مطابق  -

للفطرة وجاذب.

اأراد اهلل من المبلغين تبليغ االأمور التالية: العقائد الحّقة، االأعمال ال�شالحة،  -
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االأخالق الفا�شلة.

اْلَكاِفِريَن  - تُِطِع  {َفَل  ال�شريفة:  االآية  تف�شير  في  الطبر�شي  المرحوم  يقول 

الج��د  طرق  من  اأّن  على  دللة  هذا  »وفي   :  
)1(

ا} َكِبيراً ا  ِجَهاداً ِبِه  َوَجاِهْدُهم 

واأعظمه منزلة عند اهلل �ضبح�نه، ج��د المتكّلمين في حّل �ضبه المبطلين 

.
)2(

واأعداء الدين«

العقيدة هي مبداأ وم�شدر االأخالق وال�شلوك. -

اإن الم�شاألة االأولى التى دعا االأنبياُء النا�ص اإليها، هي عبادة اهلل وتوحيده. -

جاء اإعرابي اإلى النبيP فقال: يا ر�شول اهلل علمني من غرائب العلم. -

قال: »م� �ضنعت في راأ�ص العلم حتى ت�ض�أل من غرائبه«؟ قال الرجل: ما راأ�ص 

.
)3(

العلم يا ر�شول اهللP؟ قالP: »معرفة اهلل حّق معرفته«

.
)4(

ويقول االإمام عليQ: »معرفة اهلل اأعلى المع�رف«

أساليب توضيح العقائد

تو�شيح مو�شوع البحث  -

عى. - اإقامة الدليل واإثبات الُمدَّ

اأنواع الدليل: -

الوجوب - 1 كبرهان  عقليتان  مقدمتاه  تكون  الذي  المح�ص،  العقلي  الدليل 

واالإمكان.

الدليل العقلي غير المح�ص، حيث تكون المقّدمة الكبرى عقلية، وال�شغرى - 2

غير عقلية كبرهان النظم.

)1(  �شورة الفرقان، االآية: 52.

)2(  مجمع البيان، ج7 ـ 8، �ص175.

)3(  بحار االأنوار، ج3، �ص269.

)4(  غرر الحكم، �ص81.
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الدليل النقلي كبحث المعاد واالإمامة.- 3

هناك بع�ص الم�شائل االإعتقادية التي ال يمكن اإثباتها اإال عن طريق الوحي. الأنها 

من جملة الم�شائل الغيبية التي تفوق اإدراك العقل مثل: حوادث القيامة.

عن  الدينية  العقائد  بع�ص  اإثبات  ويمكن  بالوحي.  مح�شور  غير  النقل  طريق 

االأنبياء.  اأمثال: معجزات  متواترًا  النقل  كان  اإذا  الوحي. طبعًا  غير  النقل  طريق 

بع�ص  الإثبات  العلوم  مختلف  في  المتخ�ش�شين  واآراء  اأقوال  اإلى  اال�شتناد  يمكن 

العقائد، الأنها �شتكون مفيدة لالإقناع حتى لو كانت غير يقينية. مثال ذلك: الميل 

الفطري نحو اهلل تعالى.

ال يخلو ال�شكل الظاهري والهيكل المنطقي للدليل عن ثالث حاالت: القيا�ص، 

اال�شتقراء، والتمثيل.

القي��ص: اال�شتدالل من الكلي اإلى الجزئي، مثال ذلك: كّل حادث فهو يحتاج اإلى 

ُمحدث. فالعالم يحتاح اإلى ُمحدث.

ال�ضتقراء: اال�شتدالل من الجزئي اإلى الكلي.

ي�شتفاد من هذا االأ�شلوب في العلوم الطبيعية، حيث يقومون باإجراء التجارب 

على فر�شية ما، حتى َي�شلوا في النهاية اإلى قانون عام.

العقائد  واإثبات  االإلهية  العلوم  في  وا�شع  ب�شكل  االأ�شلوب  هذا  ي�شتخدم  ال  قد 

الدينية. اأما االأ�شخا�ص في�شتخدمون هذا االأ�شلوب في حياتهم اليومية ب�شكل وا�شع 

اأما  الدقيق،  وغير  ال�شطحي  اال�شتقراء  جملة  من  اال�شتقراء  هذا  اأّن  اإال  وكبير، 

اال�شتقراء العلمي فهو دقيق ومنطقي.

التمثيل: اال�شتدالل من الجزئي اإلى الجزئي.

وي�شح هذا االأ�شلوب عند علمنا بحكم جزئي فنحكم على الجزئي الم�شابه له. 

لعل هذا االأ�شلوب هو االأكثر رواجًا وا�شتعمااًل في حياتنا اليومية. ويجب اأن نعلم اأن 
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ال�شبه بين االأ�شل والفرع هو علة الحكم،  اإذا كان وجه  اليقين  اإلى  يوؤدي  التمثيل 

حيث يثبت حكم الفرع باال�شتناد اإلى قانون العلية.

مث�ل ذلك: علة حرمة ال�شراب كونه م�شكرًا. وعليه يكون الزبيب الم�شكر 

حرامًا اأي�شًا.

ويمكن اال�شتعانة بهذا االأ�شلوب في االأمور التي نجهل الحكم فيها  حيث يكون 

لها االأولوية بالن�شبة للتي نعلم الحكم فيها، فاإذا كان االأنبياء يموتون فمن االأولى 

اأن يموت النا�ص.

اإن التمثيل في الواقع ما هو اإال نوع من الت�شبيه. ويكثر ا�شتخدام هذا االأ�شلوب 

في علم الكالم واالإلهيات.

مث�ل ذلك: اإذا كان ال يعقل وجود اآلة ت�شوير من دون �شانع عالم وقادر فمن 

االأولى اأن يكون للعين �شانع عالم وقادر.

مالحظة: التمثيل والت�ضبيه نوع�ن:

االإثباتي .- 1

وتو�شيح - 2 تبيين  يعني  وهذا  وتو�شيحيًا،  تبّينيًا  جانبًا  يمتلك  الذي  المو�شح 

المطلب الذي يمتلك دلياًل عقليًا اأو نقليًا.

يعتبر هذا االأ�شلوب مفيدًا في تو�شيح المعاني العقلية غير المح�شو�شة وقد ُذكر 

في القراآن الكريم واالأحاديث ال�شريفة.

اإلى  يوؤدي  مثال  ا�شتعمال  عدم  التو�شيحي  التمثيل  في  ينبغي  ه�مة:  م�ض�ألة 

ارت�شام �شورة غير واقعية في ذهن المخاطب.

مث�ل ذلك: في بحث التوحيد ينبغي عدم الحديث عن مثال ال�شائقين وال�شيارة. 

�شائقين،  بوا�شطة  قيادتها  يمكن  واحدة  �شيارة  اأّن  ُيدركون  الطالب  من  فالكثير 

العالم  في  كان  لو  القول:  يمكن  ثم  ومن  والر�شامين،  اللوحة  مثال  يمكن ذكر  بل 
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ناظمان، لما ا�شتقرَّ النظم، ولما ُوجد التعاون.

االعتراف بالعجز عن االإجابة على بع�ص االأ�شئلة اأف�شل من اإعطاء جواب غير  -

�شحيح.

اإلى خم�شة  - فيه  الم�شتعملة  المواد  واأنواع  المادة  ناحية  من  اال�شتدالل  يق�ّشم 

اأق�شام: البرهان - الجدل - الخطابة - ال�شعر - المغالطة.

اإثبات  منه  والهدف  يقينية،  مقدمات  من  الموؤلف  اال�شتدالل  هو  البرهان 

الحقيقة.

منه  - والهدف  وم�شّلمة،  م�شهورة  مقدمات  من  الموؤلف  اال�شتدالل  هو  الجدل 

االإلزام )اأن ال يتمكن الرقيب من اإنكار نتيجة اال�شتدالل(.

الخطابة هي اال�شتدالل الموؤّلف من مقدمات مقبولة ومظنونة، والهدف منها  -

االإقناع.

المجاز،  - على  ي�شتمل  وهو  خيالية،  ق�شايا  من  الموؤّلف  اال�شتدالل  هو  ال�شعر 

الم�شتمع  واأحا�شي�ص  روح  على  اآثارًا  يترك  وهو  والت�شبيه،  الكناية  اال�شتعارة، 

ولي�ص على عقله.

المغالطة هي اال�شتدالل الموؤلف من ق�شايا �شبيهة بالم�شهورات اأو اليقينيات.  -

وتنبع هذه الق�شايا من الوهم. اأي اأن الوهم الذي ُيدرك المعاني الجزئية قد 

ُي�شدر اأحكامًا كلّية هي في الواقع من اخت�شا�ص العقل. ومن هنا ت�شدر عن 

الم�شبهات  كانت  لذلك  اليقينيات.  اأو  للم�شهورات  الم�شابهة  الق�شايا  الوهم 

والوهميات مواد المغالطة.

مث�ل: الحكم العقلي الكلي: »كل موجود ج�ضم�ني، يحت�ج اإلى مك�ن« �شحيح 

وهذا الحكم الجزئي والوهمي »الموجود الج�ضم�ني ال�الني، يحت�ج اإلى مك�ن« 

�شحيح اأي�شًا. اإال اأن الحكم باأّن كل موجود يحتاج اإلى مكان غير �شحيح، والعقل 

ال  وتعالى  تبارك  كاهلل  المادي  غير  الموجود  الأن  ذلك.  �شحة  عدم  يدرك  وحده 
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التفكيك فيجري حكم  القيام بهذا  اإلى مكان. طبعًا الوهم غير قادر على  يحتاج 

الحاجة اإلى المكان على اهلل تعالى.

الحكمة،  للدعوة:  اأ�شاليب  واعتبرها  اأ�شياء  ثالثة  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�شار 

الموعظة الح�شنة والجدل )النحل، 125(.

الجدل: هو الكالم الذي ُيراد منه اإبطال كالم الطرف المقابل، واأكثر اأنواعه 

رواجًا هو اإبطال راأي المخالف من خالل االأفكار واالآراء المقبولة عنده.

- اإذا فقَد الَجَدل ال�شروط المذكورة له في علم المناظرة، فلن يكون من اأنواع 

الَجَدل الَح�َشن مثال ذلك اأن يعَمد المجادل اإلى اال�شتفادة من المظنونات والمقبوالت 

اأو اليقينيات غير الم�شهورة بدل اال�شتفادة من الم�شهورات والم�شلمات.

بالجدال  واأو�شى  للجدل،  كافيًا  لي�ص  الُح�شن  �شرط  اأن  الكريم  القراآن  يعتبر 

نموذجين  فذكر  االأح�شن  الجدال غير  ال�شادقQ عن  االإمام  �شئل  باالأح�شن. 

له:

اأ- االكتفاء في جدال اأهل الباطل باإنكار كالمهم من دون اإقامة اأي دليل.

اال�شتفادة  الهدف من ذلك  ويكون  الباطل بكالم حق،  اأهل  يتحّدث  اأن   - ب 

منه لم�شلحته بينما يرف�ص المجادل قول الحّق، حتى ال ي�شتفيد منه اأهل 

الباطل.

أسلوب المشاركة في البحث ومراحله 

ْكتب المو�شوع المبحوث عنه على اللوح.- 1 ُيُ

يطلب من الحا�شرين ذكر ما لديهم من معلومات حول المو�شوع.- 2

تدوين مالحظات الحا�شرين على اللوح.- 3

درا�شة النظريات المقدمة وتبيين نقاط قوتها و�شعفها.- 4

تو�شيح الجواب ال�شحيح والكامل.- 5
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مالحظة: يوؤدي هذا االأ�شلوب اإلى ما يلي:

اأوًل: اإخراج ال�شف من حالة عدم االهتمام.

ث�ني�ً: اإيجاد حالة من المناف�شة ال�شليمة.

ث�لث�ً: �شيزداد اهتمام الحا�شرين بالبحث ب�شبب م�شاركتهم.

رابع�ً: �شتزداد قدرة االإبداع عند الحا�شرين.

مثال ذلك لنالحظ اأ�شلوب االإمام عليQ كيف و�شع اإحدى االآيات ال�شريفة 

االأمل،  تحمل  التي  االآيات  اأكثر  عن  اأ�شحابه   Qاالإمام �شاأل  البحث.  مو�شع 

فاأجاب االأ�شحاب ذاكرين االآيات التالية:

.
)1(

 َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يَ�َساء}
ُ
 اأَن يُ�ْسَرَك ِبِه َويَْغِفر

ُ
{اإِنَّ اهللَ َل يَْغِفر

.
)2(

ا} ِحيماً ا رَّ ا اأَْو يَْظِلْم نَْف�َسُه ثُمَّ يَ�ْستَْغِفِر اهللَ يَِجِد اهللَ َغُفوراً {َوَمن يَْعَمْل �ُسوءاً

نُوَب   الذُّ
ُ
ْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهللَ يَْغِفر ِهْم َل تَْقنَُطوا ِمن رَّ {ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�ْسَرُفوا َعَلى اأَنُف�سِ

.
)3(

ا} َجِميعاً

 
ُ
وْا ِلُذنُوِبِهْم َوَمن يَْغِفر

ُ
َفا�ْستَْغَفر وْا اهللَ 

ُ
{َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوْا َفاِح�َسةاً اأَْو َظَلُموْا اأَْنُف�َسُهْم َذَكر

.
)4(

نُوَب اإِلَّ اهللُ} الذُّ

بعد ذلك خاطبهم االإمامQ معتبرًا اأن جميع االآيات ال�شريفة تحمل االأمل، 

اإال اأنه �شمع من الر�شول االأكرمP اأن االآية المق�شودة هي التالية:

ـيِّئَاِت َذِلَك ِذْكَرى  َن ال�سَّ
ْ
ِْل اإِنَّ اْلَح�َسنَاِت يُْذِهب

ي ا مَِّن اللَّ َلَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزلَفاً {َواأَِقِم ال�سَّ

.
)5(

اِكِريَن} ِللذَّ

)1(  �شورة الن�شاء، االآية 48.

)2(  �شورة الن�شاء، االآية: 110.

)3(  �شورة الزمر، االآية: 53.

)4(  �شورة اآل عمران، االآية: 135.

)5(  �شورة هود، االآية: 114؛ اأ�شول الكافي، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم.
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أسلوب السؤال والتشجيع ومراحله 

طرح االأ�شئلة التي تتنا�شب مع م�شتوى المخاطبين الفكرّي )كّلم النا�ص على - 1

َقدر عقولهم(.

يفتر�ص اإعداد جائزة للجواب ال�شحيح من اأجل الت�شجيع.- 2

ينبغي اإعالم المتعّلمين بالم�شدر الذي يمكن االعتماد عليه للح�شول على - 3

الجواب ال�شحيح.

يجب االبتعاد عن طرح االأ�شئلة المعّقدة، التي قد تبعث على ال�شك والترديد - 4

عند الطالب والمتعلمين.

اأن ينبع طرح ال�شوؤال من معلومات كافية وكاملة حوله ليمكن تقديم - 5 يجب 

اإجابة �شحيحة عليه.

يجب اأن يطرح ال�شوؤال ب�شكل ي�شمح بوجود اإجابة اإجمالية وتف�شيلية.- 6

االطالع على اأنواع االأ�شئلة الالزمة.- 7

المبلّغ وتوضيح األخالق 

اأن  - وكما  جدًا.  الهامة  االأمور  من  االأخالقية  والم�شائل  االأمور  تو�شيح  لعل 

من  ال�شرر  يح�شل  فقد  كذلك  كبيرة،  اأ�شرار  اإلى  يوؤدي  االأخالق  فقدان 

تو�شيح  يجب  المتن�شك(.  )الجاهل  ال�شحيحة  غير  االأخالق  اأ�شحاب  قبل 

الف�شائل اإلى جانب الرذائل، والتعّرف على الحدود الفا�شلة بينهما، ويجب 

المفاهيم  تختلط  ال  حتى  وعميق،  دقيق  ب�شكل  االأخالقية  المفاهيم  تو�شيح 

النف�ص،  وعزة  والغرور  والك�شل،  التوكل  بين  البع�ص  يخلط  فقد  بع�شها،  مع 

والت�شليم والحقارة.

وقد اأخبر اإمام الع�شر والزمان | عن وجود هذه الم�شكلة في اآخر الزمان، 

وذلك في الدعاء المن�شوب اإليه: »... وعرف�ن الحرمة«.
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ينبغي على المبلغ وقبل تو�شيح ال�شفة االأخالقية، العمل بها وذلك بهدف اأن  -

يكون عمله موؤثرًا.

المبلّغ وتوضيح المسائل السياسية

يجب اأن نتحدث بم�شائل اأعلى من الق�شايا ال�شيا�شية. -

 تقديم المعرفة ال�شيا�شية يختلف عن التحّزب لمجموعة اأو فرقة خا�شة. -

 يجب االإ�شارة اإلى الكليات الالزمة وال�شرورية التي تمّهد لالأبحاث ال�شيا�شية  -

واالجتماعية. مثال ذلك: اأ�شباب انت�شار اأو ف�شل اإحدى الثورات.

 يجب اأن ال ي�شير كالم المبّلغ اإلى تاأييده جناحًا �شيا�شيًا خا�شًا. -

ال�شيا�شية،  - الم�شائل  اأقل من  الدينية  الم�شائل  بالحديث عن  نرغب  كنا  اإذا   

علينا اأن نلتفت اإلى اأن النا�ص ال تنظر اإلينا بعد ذلك كمبلغين.

 يجب اأن يوؤدي تو�شيح الم�شائل ال�شيا�شية اإلى اإيجاد المعرفة ولي�ص الت�شنج. -

 المعلومات والتحليالت ال�شحيحة اأمور الزمة للم�شائل ال�شيا�شية. وعلى هذا  -

هذا  في  الدخول  عدم  �شيا�شية  معرفة  يمتلك  ال  لمن  االأف�شل  فمن  االأ�شا�ص 

المعترك.

زمان التبليغ 

اأن يو�شفQ كان يبلغ في ال�شجن،  - ال يمتلك التبليغ زمانًا خا�شًا. ولنتذكر 

طبعًا ال يمكن اإنكار م�شاألة اال�شتفادة المنا�شبة من الزمان والموقف الموجدين 

فيه.

 المبلغ ال يجل�ص النتظار زمان التبليغ. بل هو الذي يوجد الوقت المنا�شب له،  -

وبالتالي يحدد الزمان وكيفية القيام بر�شالته.

 هناك عبارة م�شهورة بين الخطباء، يقولون: »اإذا ج�ء الطع�م َبُطَل الكالم«  -
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لذلك يجب اأن ال يلتقي االإطعام مع ال�شعود اإلى المنبر.

لباس المبلغ 

ينبغي االلتزام بلبا�ص التبليغ الأن ارتداءه تارة وخلعه تارة اأخرى يوؤدي اإلى اآثار  -

�شلبية على م�شتوى قدا�شة المبلغ.

 يجب اأن يكون المبلغ نظيفًا مرتبًا منظمًا ومعطرًا. -

 االأف�شل اأن يكون اللبا�ص ب�شيطًا. -

 يجب ال يمنع اللبا�ص الم�شتمع من االإ�شغاء اإلى الكالم. -

المبلّغ ومكان السكن 

ينبغي على المبلغ رعاية االأمور التالية: -

المدينة  - دخوله  عند   Pاهلل لر�شول  الحكيم  االختيار  نن�شى  ال  اأن  يجب   

المنورة، حيث اختار مكانًا يجمع بين ر�شا الخلق والخالق.

اإلى  - نوؤدي  ال  باأنف�شنا في منازلنا بحيث  ال�شخ�شية  باأعمالنا  نقوم  اأن   يجب 

اإزعاج اأحد بذلك.

 من المنا�شب دعوة �شاحب المنزل وا�شت�شافته. -

 ينبغي اأن ال نن�شر األب�شتنا في مكان مفتوح للروؤية. -

 ينبغي االمتناع عن ارتياد منازل االأفراد الم�شكوك بهم والذين هم في محل  -

االتهام.

 بما اأن القرى والمناطق البعيدة تفتقر اإلى االمكانيات الموجودة في المدينة،  -

لذلك يبنغي على الطلبة اأو يوطنوا اأنف�شهم على الحياة في هكذا اأماكن.

 يجب االهتمام بنظافة المنزل بما ي�شتمل عليه من اأق�شام مختلفة. -

 من المنا�شب اأن يعتاد المبلغ على اإحياء العبادات التي تتطلب النهو�ص لياًل  -
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)�شالة الليل...( باالأخ�ص عندما يكون المبلغ ي�شتغل بالتبليغ.

�شمن  - تندرج  التي  االأمور  اإلى  الجميع  وقبل  المبلغ  ي�شارع  اأن  يجب   

المطهرات.

 من المنا�شب اأن يبادر المبلغ اإلى اإح�شار بع�ص الهدايا لالأفراد الذين ي�شكن  -

معهم في مبنى واحد.

المبلّغ والمسائل المالية

اإن الكالم حول الم�شائل المادية يوؤدي اإلى االنتقا�ص من قدا�شة المبلغ. -

 يجب اإر�شاد النا�ص في الم�شائل المتعلقة باالأموال واالأو�شاع المعي�شية مع اأن  -

التدخل المبا�شر قد ي�شع المبلغ مو�شع التهمة.

في  - قويًا  يكون  اأن  يجب  كذلك  العبادية،  االأحكام  في  قويًا  المبلغ  يكون  كما   

تتعلق  االأحكام  اأكثر من ن�شف  اأن  اإلى  االإ�شارة  االأحكام االقت�شادية. ويجب 

المكا�شب،  التجارة،  الوقف،  الزكاة،  الخم�ص،  قبيل:  من  المالية  باالأمور 

الم�شاربة،  الرهن،  االإجارة،  ال�شلح،  ال�شركة،  االإرث،  الهبة،  المعامالت، 

المزارعة، الم�شاقاة، الجعالة، الوكالة، القر�ص، الحوالة، الكفالة، الوديعة، 

الحج،  المال،  في  الت�شرف  منع  اللقطة،  الو�شية،  النذر،  المهر،  العارية، 

ال�شدقة، الربا، التاأمين و...

 ال يمكن اأن ي�شبح التبليغ اأمرًا ماديًا معدودًا، وينبغي اأن ال ننزل االأمر ال�شماوي  -

لي�شبح اأمرًا اأر�شيًا، وهذا يعني عدم اعتبار التبليغ ما هو اإال وظيفة ر�شمية.

 يعتقد بع�ص العلماء اأ�شحاب التجارب اأن االأموال التي تاأتي من خالل قراءة  -

مجال�ص اأبي عبد اهللQ هي اأكثرها حالاًل واأكثرها بركة.

 ينبغي عدم الحديث عن المقابل المالي للتبليغ �شواء عن طريق الت�شريح اأو  -

التلويح.
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 يجب اأن يدرك النا�ص اأنه ال يمكن احت�شاب قراءة المجال�ص الح�شينية بالمال.  -

وهنا ن�شتذكر االإمام الر�شاQ عندما اأعطى دعبل الخزاعي مئة دينار في 

مقابل قراءته الأبيات في رثاء اأهل البيتR ثم اأهداه لبا�شه واعتذر منه 

الأنه ما قدمه كان قلياًل.

المبلغ والمسجد)1) 

فيما يتعلق بالم�شجد يجب رعاية االأمور التالية:

تفعيل مكتبات الم�شاجد.- 1

االهتمام بنظافة الم�شاجد.- 2

االهتمام بم�شائل النور، ال�شوت، التهوية... في الم�شاجد.- 3

بلطف - 4 االأمور  بع�ص  اإلى  واإر�شاده  الم�شجد  خادم  مع  �شداقة  عالقة  اإقامة 

وهدوء.

يطلق على الم�شجد ا�شم »الج�مع« ولعل �شبب هذه الت�شمية يعود اإلى كونه - 5

جامعًا لكافة االأطياف والفرق والطبقات، وهذا يعني اأن المبلغ يجب اأن ال 

يجعل الم�شجد مكانًا خا�شًا.

المنارتان هما عالمتان لالإ�شارة اإلى م�شاجد ال�شيعة.- 6

ال�شحيح هو بناء الم�شاجد باالأ�شلوب القديم التقليدي ولي�ص بناًء على الفن - 7

المعماري الحديث. طبعًا ال يجب الغفلة عن جمال بناء الم�شاجد.

يتمكن - 8 ال  بحيث  �شريعة  الم�شجد  في  الجماعة  �شالة  تكون  ال  اأن  ينبغي 

الماأمومون من متابعة االإمام. وينبغي اأن ال تكون هادئة بطيئة بحيث توؤدي 

اإلى فرار ال�شباب وتعب الكبار.

)1(  لمزيد من االطالع حول تاريخ الم�شجد واآدابه واأحكامه راجع مجلة »الم�شجد«.
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ذوي - 9 اأ�شخا�ص  ل�شلطة  الم�شاجد  في  التعبئة  اأفراد  اأعمال  تخ�شع  اأن  يجب 

خبرة وا�شعة وذوي مكانة اجتماعية لنمنع بذلك وقوع االأخطاء الناتجة عن 

الت�شرع..

كان - 10 فاإذا  منهم  يغيب  الذي  عن  وال�شوؤال  الم�شجد  مرتادي  على  التعرف 

مري�شًا ينبغي زيارته.

ل اأن يح�شر المبلغ اإلى الم�شجد قبل الجميع ليكون هناك ُمت�شٌع من الوقت  يف�شّ

لالإجابة على الم�شائل ال�شرعية ورفع م�شاكل النا�ص.

من ال�شروري التن�شيق مع الم�شاجد االأخرى في برامجها.- 11

من الم�شتح�شن ت�شكيل، فرق لالآذان، االإقامة، قراءة القراآن، ترجمة القراآن، - 12

مفاهيم القراآن...

مجلة مبلغان





أكثر  المسجد  لجعل  العملية  الطرق  في  بحث 

جذبًا

كيف ينبغي أن تكون المساجد اليوم

وظائف المساجد بين الماضي والحاضر

بيوت الرحمن

الباب الخامس





157

 بحث في الطرق
العملية لجعل المسجد أكثر جذبًا

إشارة:

المقالة التي بين اأيدينا عبارة عن ن�ص كلمة اآية اهلل العظمى مكارم ال�شيرازي 

تلخي�شها  بعد  االأعزاء  للقّراء  نقدمها  للم�شاجد،  العام  الموؤتمر  في  األقاها  التي 

وتبويبها.

أهمية المسجد في صدر اإلسالم 

َكاَة َولَْم يَْخ�َس  َلَة َواآتَى الزَّ َقاَم ال�سَّ
َ
{اإِنََّما يَْعُمُر َم�َساِجَد اهلِل َمْن اآَمَن ِباهلِل َواْليَْوِم الآِخِر َواأ

.{َ
اإِلَّ اهلل

اأنه كان كلَّ �شي ء للم�شلمين في بداية االإ�شالم، كان  يكفي في اأهمية الم�شجد 

المال  بيت  ا�شتقرار  ومكان  العبادة  ومحل  الجي�ص،  ومركز  الجامعة  هو  الم�شجد 

ومحكمة االإ�شالم. طبعًا كانت الم�شاجد ب�شيطة ومتوا�شعة حتى قيل حول م�شجد 

النبي P: كان الم�شجد في البداية عبارة عن جدران اأربعة من الطين ال يتعدى 

ارتفاعها قامة ال�شخ�ص. ولم يكن في الم�شجد اأي نوع من ال�شجاد، ولم يكن هناك 

في  المحرقة هذا  ال�شم�ص  اأ�شعة  تحت  الرمل  ي�شلون على  كانوا  اإنارة.  وال  �شقف 

النهار وفي الليل في خ�شم الظالم. في اأواخر عمر ر�شول اهلل P ا�شتعانوا ببع�ص 

جذوع النخل وبع�ص االأوراق الإقامة �شقف له. وبقي على هذه الحال اإلى اآخر حياة 
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الر�شولP حيث هّز هذا الم�شجد الب�شيط اأركان المعمورة.

ق�شور  على  �شيطروا  الذين  المجاهدين  من  الكثير  الم�شجد  هذا  ربى  لقد 

االإ�شالم.  اإلى  الجاهلية  من  نقلنا  الذي  هو  الم�شجد  وهذا  والفراعنة.  القيا�شرة 

وهو مركز العلم والمعرفة والمجاهدين.

أفول قدرة المسجد

للعلوم  متعددة  مراكز  وافتتحت  الم�شاجد.  عن  ف�شيئًا  �شيئًا  المراكز  افترقت 

االأولي  �شكله  الم�شجد  فقدان  اإلى  اأدى  مما  والجي�ص...  والمعرفة  وللعلم  والفنون 

اإلى محل يرتاده بع�ص  بالتدريج واأ�شبح محاًل لل�شالة وتحول في بع�ص االأماكن 

العجزة والمتقاعدين لل�شالة.

 المسجد في القرآن 

جاء في القراآن الكريم حول الم�شجد الحرام والكعبة ال�شريفة: »اإن اأول بيت 

للنا�ص،  جعلت  اأخرى  بيوت  وجود  بيت«  »اأول  عبارة  من  ي�شتفاد  للن��ص...«  و�ضع 

فكانت الكعبة اأول تلك البيوت واإال فال معنى لعبارة االأول. من الوا�شح اأن المق�شود 

من البيوت، الم�شاجد االأخرى التي هي للنا�ص.

اأن يكون مركزًا �شعبيًا،  اأن الم�شجد يجب  ويفهم من م�شمون عبارة »للن��ص« 

فالم�شجد الحرام وبيت اهلل يكونان في �شعاع وا�شع وتغطي الم�شاجد تعدادًا من 

الم�شاحات االأخرى.

َواْليَْوِم  ِباهلِل  اآَمَن  َمْن  اهلِل  َم�َساِجَد   
ُ
يَْعُمر {اإِنََّما  الكريم:  القراآن  في  تعالى  يقول اهلل 

ال�شريفة عن  االآية  اهللَ}، وقد تحدثت  اإِلَّ  يَْخ�َس  َولَْم  َكاَة  الزَّ َواآتَى  َلَة  ال�سَّ َواأََقاَم  الآِخِر 

خم�شة �شروط للذين يعمرون الم�شجد:

االإيمان باهلل.- 1
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االإيمان بالقيامة.- 2

اإقامة ال�شالة.- 3

اإيتاء الزكاة.- 4

ال�شجاعة من اأعلى م�شتوياتها )لم يخ�ص اإال اهلل(.- 5

يرتاد  اأن  مقررًا  كان  واإذا  للعبادة؟  وب�شيطة  عادية  ال�شروط  هذه  تعتبر  هل 

الم�شجد بع�ص الرجال والن�شاء من العجزة الإقامة ال�شالة فما معنى عبارة »لم 

يخ�ص اإل اهلل«؟ الوا�شح اأن الم�شجد هو مكان يحر�شه ال�شجعان.

ذيل  البيان  �شاحب مجمع  يقول  فقط.،  البناء  الم�شجد  يق�شد من عمران  ال 

االآية ال�شريفة: »عمرانه ب�ل�ضالة والعب�دة والبن�ء« اأي اأنه ُيعمر بداية بالعبادة ثم 

بالبناء. على هذا االأ�شا�ص يجب على متولي الم�شاجد وحرا�شها ومدرائها ا�شتجماع 

ال�شروط الخم�شة المتقدمة.

يجب اأن يمتلكوا اإيمانًا را�شخًا ومحكمًا ليتمكنوا من مواجهة كل االأ�شياء، ويجب 

ال�شالة  اأهل  من  يكونوا   اأن  ويجب  يق�شروا؛  ال  كي  بالقيامة  اإيمانًا  يمتلكوا  اأن 

عالقتهم  لتتوثق  الزكاة  يوؤدوا  اأن  ويجب  تعالى؛  باهلل  عالقتهم  ليوثقوا  والعبادة 

بالنا�ص واأن ال يخافوا اأحدًا اإال اهلل.

اإن هكذا م�شجد يختلف عن الم�شجد الذي راج في ثقافة ما قبل الثورة، وهو 

يختلف عن الم�شجد الموجود اليوم في مجتمعنا.

 المسجد في الروايات 

1 - الجلو�ص في الم�ضجد

الجل�ضة  من  خير  الج�مع  في  »الجل�ضة   :Qالموؤمنين اأمير  االإمام  يقول 

في الجنة، ف�إن الجنة في�� ر�ض� ن��ضي، والج�مع فيه ر�ض� ربي«. طبعًا ال يترتب 

على الجلو�ص الخالي من اأي برنامج في الم�شجد اأي اأثر، بل الجلو�ص في الم�شجد 
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الذي هو خير من الجلو�ص في الجنة هو الذي يكون م�شدر الحركة في المجتمع 

االإ�شالمي.

2 - �ضك�ية الم�ضجد

القي�مة:  يوم  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اإلى  ي�ضكون  »ثالثة   :Qال�شادق االإمام  يقول 

م�ضجد خراب ل ُي�ضّلى فيه اأهله، وع�لٌم بين جّ��ل، وم�ضحٌف معّلق قد وقع عليه 

غب�ر ل ُيقراأ فيه«. ي�شير العطف بين الم�شجد والعالم والقراآن على وجود عالقة وثيقة 

بينهم. و�شي�شكو هوؤالء الثالثة يوم القيامة من يق�شر في اال�شتفادة منهم. فالعالم 

هو مبداأ تربية االإن�شان حامل القيم. والقراآن هو مبداأ جميع الحركات في المجتمع 

االإ�شالمي. والم�شجد المعطوف عليهما، ال بل هو االأول بينهما، ويجب اأن يكون كذلك، 

وعلى هذا ال يكفي ارتياد الم�شجد لل�شالة ثم اإيقاف العمل به بعد االنتهاء.

3 - اإ�ض�ءة الم�ضجد

المالئكة  تزل  لم  �ضراج�ً  م�ضجد  في  اأ�ضرج  »من   :Pاالأكرم الر�شول  يقول 

وحملة العر�ص ي�ضتغ�رون له م� دام في ذلك الم�ضجد �ضوء من ال�ضراج«.

ف�شاء  في  الم�شي ء  لل�شراج  والمالئكة  االإلهي  العر�ص  حملة  ا�شتغفار  هل 

الم�شجد ي�شمل الذين ال يوؤدون اأي عمل في الم�شجد بل يتخذونه للنوم وفي اأغلب 

لل�شراج الذي ي�شي ء والذي تدر�ص  اأنهم ي�شتغفرون  اأم  االأحوال لل�شالة فقط؟ 

والذي  االإ�شالمية  القيم  اإحياء  يتم  لوائه  وتحت  ظالله،  في  االإ�شالمية  العلوم 

االأفراد  فيه  يعود  والذي  النا�ص  م�شكالت  فيه  وتحل  المجاهدون،  فيه  يتربى 

ال�شالون اإلى االإ�شالم؟

 طرق الجذب للمساجد

يجب اأن يكون الم�شجد محاًل للجذب، ويجب اأن يكون كالمغناطي�ص الذي يجذب 

اإليه النا�ص، ال اأن يكون محاًل يرتاده النا�ص مكرهين اأو للح�شول على الثواب.



ً ب�
ذ

ج
ر 

كث
 اأ

د
ج

�ض
م

ال
ل 

ع
ج

ل
ة 

لي
م

ع
ال

ق 
ر

ط
ال

ي 
ف

ث 
ح

ب

161

يجب اأن يكون الم�شجد جاذبًا للجميع واأن يكون محاًل ي�شارع فيه النا�ص لل�شالة 

بمجرد �شماعهم عبارة »حي على ال�ضالة« واأما عبارتا »حي على ال�الح« و»حي 

على خير العمل« فال يق�شد منهما الحركة، بل المق�شود ال�شرعة والعجلة، وهما 

ال تتحققان اإال بالجذب. لذلك يجب القيام بما من �شاأنه جعل النا�ص ي�شرعون اإلى 

الم�شجد. وللو�شول اإلى هذا الم�شتوى يجب اإجراء البرنامج التالي:

1 - النظ�فة

اإن اأول ما يلفت انتباهنا عند م�شاهدة ال�شخ�ص هو نظافة اللبا�ص والبدن... 

ما يوؤ�شف له اأن م�شاجدنا اليوم ال تحظى بنظافة الئقة. يجب اأن تكون م�شاجدنا 

.P كالم�شجد الحرام وم�شجد النبي

الجمعة  ليلة  الخمي�ص  يوم  م�ضجداً  كن�ص  »من  ال�شريف:  الحديث  في  جاء 

ف�أخرج منه التراب م� ي�ضّر في العين غ�ر له«. اأال يعني هذا الحديث عدم وجود 

حتى الغبار في الم�شجد؟ اإن اأول ما يجب اأن يهتم به متولي الم�شاجد هو نظافتها. 

يجب اأن تحظى الم�شاجد بنظافة دائمة وم�شتمرة.

2 - النظ�م 

يجب اأن يكون الم�شجد منظمًا ويجب اأن تت�شح �شاعة افتتاح الم�شجد و�شاعة 

اإغالقه حتى ال يقع النا�ص في الحيرة، لذلك يجب اأن ي�شيطر النظام على جميع 

برامج الم�شجد.

3 - عدم الأذية

يجب اأن ال ي�شكل الم�شجد نوعًا من االأذية للجيران. وقد و�شل االأمر في بع�ص 

االأماكن اأن الذي يريد �شراء منزل على �شبيل المثال، يرف�ص �شراءه قرب الم�شجد. 

ال�شروري  لياًل، هل من   12 قرابة  اإلى  الميكرفون  البرامج عبر  بث  ي�شتمر  حيث 

و�شع المكبرات على ظهر الم�شجد؟ يمكننا رفع االآذان  فقط عبر المكبرات، ال 
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بل يجب تاأدية االآذان عبر المكبرات ب�شوت مقبول. وعلى هذا االأ�شا�ص فاإن رفع 

لل�شيارات، ووجود  �شوت المكبرات في كافة برامج الم�شجد. وعدم وجود موقف 

روائح كريهة، كلها من جملة م�شائل اإيجاد االأذى للنا�ص. لقد جعل الم�شجد للنا�ص 

ولم يجعل عليهم.

4 - التخطيط

وجود  ويجب  واالأعمار...  ال�شالئق  مع  تتنا�شب  متنوعة  ببرامج  القيام  يجب 

برامج لل�شغار وال�شباب والطالب... برامج الدعاء تكون للمتعلقين بالدعاء ويجب 

اأن يكون لالآخرين برامج ح�شب �شالئقهم.

ي�شببون  الأنهم  الم�شجد،  بدخول  لالأطفال  ت�شمحوا  ال  البع�ص:  يقول 

المراأة،  البيت م�شجد  الم�شجد، الأن  للن�شاء بدخول  ت�شمحوا  ال�شجيج. وال 

ونحن نقول: من الواجب ح�شور االأطفال اإلى الم�شجد. ومن الواجب ح�شور 

الن�شاء اإلى الم�شجد، واإجازة الزوج لي�شت �شرطًا، على اأ�شا�ص اأن الم�شجد 

هو المحل الوحيد لتعليم االإ�شالم. اإذا لم ياأتوا اإلى الم�شجد ف�شيهربون من 

االإ�شالم.

تاأِت  لم  اإذا  لي�شت كذلك.  الواجبات  الم�شتحبات وفي  الزوج �شرط في  اإجازة 

ال�شيدة اإلى الم�شجد، فاأين تتعلم االإ�شالم.

دعوا االأطفال يرتادون الم�شجد، وليحدثوا ال�شجيج، يمكننا تذكيرهم بذلك، 

وليك�ّشروا بع�ص االأ�شياء ونحن ن�شتري البديل. وفي النهاية �شيتعلمون �شيئًا ف�شيئًا، 

فاإذا لم يح�شر الطفل اإلى الم�شجد، فلن يدخله عند الكبر.

وت�شجعني  التربة  اإح�شار  وتطلب مني  الم�شجد.  اإلى  كانت جدتي ت�شطحبني 

على ارتياده. لذلك عندما كنا ناأتي الم�شجد كنا نعتبره مكانًا محببًا مغرو�شًا في 

اأعماق اأرواحنا.
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5 - ال�ضلوك الح�ضن 

ال  باحترام.  النا�ص  معاملة  والخادم  االأمناء  وهيئة  الجماعة،  اإمام  على  يجب 

منه  طلبنا  اإذا  االأول،  ال�شف  في  طفالن  اأو  طفل  وقف  ما  اإذا  اإ�شكال  اأي  يوجد 

اإلى  اإرجاعهم  يمكن  نعم  الم�شجد.  اإلى  يعود  فلن  الخلفية  ال�شفوف  اإلى  الرجوع 

ال�شفوف الخليفة باحترام.

6 - المتن�ع من الإفراط والت�ريط في برامج الم�ضجد

يحاول البع�ص اإح�شار بع�ص االأ�شياء اإلى الم�شجد كاالأفالم واالألب�شة الريا�شية 

و... ونحن نقول لهم: هذه اأمور جيدة ولكن الم�شجد لي�ص مكانًا لها بل يمكن اختيار 

مكان اآخر، بينما يحاول البع�ص التفريط في مقابل هوؤالء االأ�شخا�ص.

الخاتمة

يجب اأن يخرج الم�شجد من الو�شع الحالي، وي�شبح ذاك الذي اأراده االإ�شالم 

اأن نحفظها  والقراآن. وكما تمكنا من االنطالق بالثورة من الم�شجد، يجب علينا 

االأعداء  نرى  لذلك  للثورة،  الوحيد  الحافظ  هو  الم�شجد  اأن  واعلموا  بالم�شجد. 

ي�شرون ويعملون على اإفراغ الم�شاجد.

مركزًا   { الراحل  االإمام  اأيام  وفي   Pالر�شول زمن  في  الم�شجد  كان 

اأ�شا�شيًا للثورة. وهكذا يجب اأن تبقى الم�شاجد و�شالة الجمعة والجماعات مركزًا 

اأ�شا�شيًا لها.

هناك بع�ص الم�شاجد التي ال يوجد فيها اإمام لل�شالة حيث تكثر االأ�شئلة حولها، 

هل يمكن اإقامة ال�شالة باإمامة غير المعمم؟ اأم اأنه يجب اإيقاف �شالة الجماعة؟ 

اإلى  الو�شول  باالإمكان  دام  ما  المعمم  غير  باإمامة  ال�شالة  تجوز  ال  والجواب: 

المعمم )العالم الجامع لل�شرائط(. هنا يجب االلتفات اإلى اإمكان وجود موؤامرة ما 

كما كان يقول االإمام الراحل }: »يريدون اإخراج الم�ض�جد من اأيدي العلم�ء. 
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لذلك يجب اأن نعمل  على وجود اإم�م للجم�عة في كل م�ضجد، مع العلم اأن غير 

المعممين هم اأ�ضخ��ص اأ�ضح�ب ف�ضل ولكن ل نريد لالأعداء ال�ضت��دة من هذه 

الح�لة لذلك يجب ت�أمين اأئمة للم�ض�جد«.

اآية اهلل ال�شيخ مكارم ال�شيرازي 

مجلة مبلغان
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 كيف ينبغي 
أن تكون المساجد اليوم

توضيح:

المقال الذي بين اأيدينا عبارة عن مقاطع من كالم حجة االإ�شالم والم�شلمين 

نبوي معاون موؤ�ش�شة التبليغ والتعاليم العملية في حوزة قم العلمية، حيث تحدث في 

الموؤتمر العام للم�شاجد، واأ�شار في الكلمة اإلى نقاط هامة تتعلق بالم�شجد وكيف 

ينبغي اأن يكون الم�شجد اليوم. على اأمل اأن ي�شاهم هذه المقال في التقدم خطوة 

في مجال تح�شين اأو�شاع الم�شاجد.

الدفاع عن لواء الدين 

قال اهلل تعالى في القراآن الكريم: {اأُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَُلوَن ِباأَنَُّهْم ُظِلُموا َواإِنَّ اهللَ َعَلى 

ِر َحقٍّ اإِلَّ اأَن يَُقولُوا َربُّنَا اهللُ َولَْوَل َدْفُع اهلِل 
ْ
 * الَِّذيَن اأُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم ِبَغي

ٌ
ِرِهْم لََقِدير نَ�سْ

ا   ِفيَها ا�ْسُم اهلِل َكِثيراً
ُ
َلَواٌت َوَم�َساِجُد يُْذَكر َواِمُع َوِبيٌَع َو�سَ َمْت �سَ ْع�ٍس لَُّهدِّ

َ
ُهم ِبب النَّا�َس بَْع�سَ

.
)1(

ُه اإِنَّ اهللَ لََقِويٌّ َعِزيٌز} ُ
ر َرنَّ اهللُ َمن يَن�سُ َولَيَن�سُ

ا�شتقرار  على  دلياًل  الحروب  واأيام  الما�شية  االأزمنة  في  اللواء  ارتفاع  كان 

الع�شكر، وكان ا�شمحالل وزوال الع�شكر اأو عدمه متوقف على بقاء �شاحب اللواء، 

االإ�شالمية  والمجتمعات  االإ�شالم  َعَلم  فهو  الم�شجد  واأما  مرتفعًا.  به  واالحتفاظ 

)1(  �شورة الحج، االآيتان: 39 و40.



����������������ي����������������� ������������������������������������

166

الوحيد. واأما بقاء الدين وعبادة اهلل وحاكمية القيم، فكل ذلك متوقف على بقاء 

هذا اللواء مرتفعًا، والعك�ص �شحيح اإذ اأن �شقوط هذا اللواء دليل على ا�شمحالل 

وزوال الم�شلمين.

النا�ص،  حيث  اإلى نف�شه، ولكن بوا�شطة  ن�شب اهلل تعالى الدفاع عن الم�شجد 

ُهْم ِببَْع�ٍس...} وهذا يعني اأن اهلل يدافع  جاء قوله تعالى: {َولَْوَل َدْفُع اهلِل النَّا�َس بَْع�سَ

الأجل  فقد  لي�ص  االأعداء  مواجهة  مكلفون  والنا�ص  النا�ص.  بوا�شطة  الم�شجد  عن 

لم  فلو  الم�شجد،  على  الحفاظ  الأجل  بل  الثغور،  على  والحفاظ  واالأموال  االأرواح 

ي�شِح الموؤمنون الأزيلت الم�شاجد كما يعبر القراآن الكريم، اأما كيف يجب الحفاظ 

على هذا اللواء؟ وما هي طرق االرتقاء بالم�شاجد اإلى اأف�شل االأو�شاع؟ فيما يلي 

ن�شير اإلى عدد من العوامل االأ�شا�شية التي ت�شاهم في الو�شول اإلى الهدف:

1 - الإدارة ال�ضحيحة

اإلى هولندا ومن  الهند  االإداريين من  نقلنا  لو  الهامة:  ال�شخ�شيات  اأحد  يقول 

ووجود  اآ�شيا  في  اأوروبي  بلد  وجود  �شنوات  ع�شر  بعد  لوجدنا  الهند،  اإلى  هولندا 

بلد اآ�شيوي في اأوروبا. وال�شبب في ذلك اأن االإدارة مو�شوع اأ�شا�شي ومحوري. اأما 

االإدارة ال�شحيحة فهي التي يمكنها اال�شتفادة من الطاقات االإن�شانية باأف�شل نحو، 

واالإدارة العبثية هي التي ت�شيع الكثير من الطاقات.

في  وو�شعها  وطاقات  اإمكانيات  من  اأوتينا  ما  بمقدار  ن�شعى  اأن  يجب  هنا  من 

خدمة الم�شجد واال�شتفادة منها على اأف�شل �شكل.

البناء ولكنه متروك ومهمل لعدم  ناحية  الم�شاجد عامرًا من  قد نرى بع�ص 

وجود اإمام جماعة، ومن هنا فاإن وجود اإمام جماعة مدير ومدّبر هو بحّد ذاته 

ثورة هامة في تح�شيل االإمكانيات والطاقات. وهو عامل هام واأ�شا�شي في ازدياد 

اإلى  الو�شول  اإمام الجماعة الالئق هو الذي يمكنه  اإن  الرواد والخال�شة  اإعداد 

اأهداف الم�شجد القيمة.
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2 - الت�كير  في تح�ضين اأو�ض�ع الم�ضجد

اإن التفكير بتح�شين اأو�شاع الم�شجد من جملة الوظائف والم�شوؤوليات االأ�شا�شية 

التي تقع على عاتق اأئمة الجماعة ومتولي الم�شاجد، هناك الكثير من الحاالت التي 

ن�شاهدها ونعرفها حيث ال يفكر االأ�شخا�ص وال يت�شاءلون حول كيفية تح�شين اأو�شاع 

الم�شاجد. لذلك يجب العمل على زرع روحية التفكير بتح�شين اأو�شاع الم�شاجد في 

نفو�ص الجميع.

3 - ال�ضت��دة من التج�رب 

تح�شين  في  ت�شاهم  والتي  الم�شلمون  عا�شها  التي  التجارب  من  الكثير  هناك 

اأو�شاع الم�شاجد، لذلك يجب االإطاللة على هذه التجارب واال�شتفادة منها وذلك 

من خالل اإقامة الموؤتمرات واللقاءات. في هذه الن�شاطات يتم االطالع على كافة 

التجارب وتبويبها وتعميمها.

4 - اإيج�د رابطة موؤ�ض�ض�تية بين الحوزة والم�ضجد

هناك عالقة ورابطة فردية بين الحوزة والم�شجد، على اأ�شا�ص اأن الحوزويين 

هم في الواقع �شيكونون جزًء من الم�شجد حيث يكون البع�ص منهم اإمام الجماعة 

و... ولكن ما  الم�شجد  اأمناء  اأو ع�شوًا في هيئة  للم�شجد  االآخر مديرًا  والبع�ص 

نفتقده اليوم وجود عالقة موؤ�ش�شاتية بين الحوزة والم�شجد... ومن هنا يجب اأن 

ن�شعى الإقامة هذه العالقة حيث يجب اأن ت�شعر اإدارة الحوزة بعالقتها المبا�شرة 

بالم�شجد لما في ذلك من تذليل للعقبات وحل للم�شكالت. ويوؤثر هذا االأمر في 

تتنا�شب مع  المبلغين  لتربية  برامج ومناهج  اإيجاد  التفكير في  اإلى  الحوزة  دفع 

حاجات الم�شاجد واإحيائها.

5 - الهتم�م بتربية علم�ء للم�ض�جد

اإن تربية علماء الأجل اإدارة الم�شاجد واإمامة الجماعة من ال�شروريات الواقعة 

اليوم على عاتق الحوزة. من هنا يجب اأن تنه�ص الحوزة العلمية في قم والحوزات 
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العلمية في العالم وبعد االطالع على اآراء واأفكار وتجارب االأفراد اأ�شحاب العالقة 

بالم�شاجد. لتربية اأ�شخا�ص يتولون الم�شاجد ويعيدون اإليها رونقها.

محمد ح�شن نبوي كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان
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 وظائف المساجد
بين الماضي والحاضر

مسؤولية الحوزة في الوقت الحاضر

من جملة االأمور االأ�شا�شية التي تتمحور حول الم�شاجد هي: ما هي الم�شوؤوليات 

وحتى  القديم  منذ  الم�شاجد  عاتق  على  الملقاة  واالجتماعية  والثقافية  الدينية 

الوقت الحا�شر، وكيف يجب اأداء هذه الر�شالة في مجتمعنا المتدين والمعا�شر؟ 

اأما اأئمة الجمعة والجماعات فهم اأ�شخا�ص قد تخرجوا من الحوزة العلمية واأخذوا 

على عاتقهم م�شوؤولية امامة الم�شجد. هل م�شوؤولية الحوزة اعداد هوؤالء االأ�شخا�ص 

فقط، اأم اأن لها م�شوؤولية اأخرى تجعلها على ات�شال دائم وم�شتمر مع العلماء لتقف 

على مدى موفقيتهم في اأداء هذه الوظيفة؟ نحن نعتقد باأن م�شوؤولية الحوزة مرافقة 

المبلغ حتى النهاية.

تق�ضم الم�ضوؤولي�ت الملق�ة على ع�تقن� اإلى مجموعتين:

ركعة - 1 ا�شافة  لنا  التي ال يحق  كال�شالة  الوا�شح،  االطار  الم�شوؤوليات ذات 

يحيط  ما  مع  وظائفنا  جملة  من  فال�شالة  منها.  واحدة  انقا�ص  اأو  اإليها 

كامل  مع  بال�شالة  اأتينا  فلو  واأجزاء،  و�شروط  ومقارنات  مقدمات  بها من 

َلَة تَْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر}. اأجزائها �شتكون عندها موؤثرة. {اإِنَّ ال�سَّ

الم�شوؤوليات التي تتطلب نتيجة منا والتي تحتاج اإلى تدبير خا�ص بناًء على - 2

القراآن  ذكر  التي  الجهاد  م�شاألة  ذلك  مثال  والمكان.  الزمان  مقت�شيات 
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الكريم والكتب الفقهية مجموعة من ال�شوابط الخا�شة بها، كقوله تعالى: 

ِل}، هنا االآية ال�شريفة تلزمنا 
ْ
بَاِط اْلَخي ٍة َوِمن رِّ ا ا�ْستََطْعتُم مِّن ُقوَّ وْا لَُهم مَّ {َواأَِعدُّ

لمجتمعنا  المنا�شبة  والخ�شو�شيات  والمكانية  الزمانية  ال�شروط  برعاية 

لنوفق في الجهاد.

وتعتبر الم�شائل الثقافية والتربوية وتلك المتعلقة بهداية ال�شباب من جملة 

هذه المقوالت التي لم يتم ر�شم اطار خا�ص ودقيق ومحدد لها في زمان الر�شول 

الهداية ولكن لم  يتعلق بم�شاألة  P. لقد تم طرح م�شائل كلية في ما  االأكرم 

يعين لها قالب خا�ص.

ي�شتمر  اأن  يجب  هل  ولكن  باالأم�ص،  الخا�شة  واأو�شاعه  اأجواوؤه  للم�شجد  كان 

و�شع الم�شجد اليوم على الوتيرة الما�شية، وهل يجب اأن ت�شتخدم الم�شجد لهداية 

ال�شباب بنف�ص الجو ال�شابق اأم اأنه يمكن تغيير االأ�شلوب؟

هنا ال نبحث حول تغيير االأ�شول بل حول تغيير االأ�شاليب بحيث يجب اأن تتنا�شب 

مع الظروف الزمانية وي�شبح العمل التبليغي مفيدًا وموؤثرًا في اطار االأ�شول والقيم 

الدينية.

وظائف المسجد في الماضي

اإن اأول عمل قام به الر�شول االأكرم P بعد دخول المدينة هو بناء الم�شجد. 

وكاأنَّ النبي P اأراد التذكير باأن قوام الدين ال يتحقق اإال بعد بناء موقع للدين. 

اأما اأهم وظائف الم�شجد في �شدر االإ�شالم فعبارة عن:

1 � محل للعب�دة

ا} والم�شجد   ِفيَها ا�ْسُم اهلِل َكِثيراً
ُ
الم�شجد هو اأف�شل االأماكن للعبادة: {َم�َساِجُد يُْذَكر

ا}. هو محل العبادة الخال�شة: {اأَنَّ اْلَم�َساِجَد هلِلِ َفَل تَْدُعوا َمَع اهلِل اأََحداً
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2 � اأف�ضل مدر�ضة لتعليم الدين

بناء  جواز  عدم  اأو  جواز  حول  يبحثون  معينة  زمنية  فترة  في  الفقهاء  كان 

وهي  الم�شاجد  وجود  مع  المدار�ص  بناء  الجائز  من  هل  يعني:  وهذا  المدار�ص، 

مراكز ومواقع مباركة وقيمة.

به  تقوم  كانت  اليوم  بالمدار�ص  المنوط  الدور  اأن  اإلى  االإ�شارة  تجب  طبعًا 

لتتحقق  الم�شاجد  اإلى جانب  تبنى  المدار�ص  كانت  لذلك  الما�شي.  الم�شاجد في 

حالة من االرتباط والتعاون بينهما.

القراآن  اآيات  وتو�شيح  لتبيين  الم�شجد  ي�شتعمل   P االأكرم  الر�شول  كان 

الم�شائل  P كان يو�شح بع�ص تلك  الر�شول  اأن  للنا�ص. ويقال  الدينية  واالأحكام 

بعد ال�شلوات الواجبة اليومية وبما يتنا�شب مع المخاطبين.

اإذ   P االأكرم  الر�شول  التي اعتمدها  التبليغية  االأ�شاليب  يلفت االنتباه بع�ص 

كان يجل�ص بعد �شالة ال�شبح وجهًا لوجه مع الم�شلين ويبقى حتى طلوع ال�شم�ص 

 P يجيب على اأ�شئلتهم، حتى اأن بع�ص من كان يرى منامًا كان يطلب من الر�شول

تف�شيره.

كانت م�شابقات ال�شعر تقام في الم�شاجد وكان الر�شول P يح�شر الجل�شات 

وي�شارك في تقديم الجوائز.

وكان الم�شجد في زمان االأئمة االأطهار R مركزًا للحوار الديني. ون�شاهد 

.Q خير دليل على ذلك ما كان يح�شل في اأيام االإمام الر�شا

3 � مركزاً ع�ضكري�ً

كانت البرامج المتعلقة باال�شتعداد للحرب في زمن الر�شول االأكرم P تنطلق 

من الم�شجد.

4 � مركزاً لجمع وتوزيع الزك�ة

ربط الر�شول االأكرم P الن�شاط االقت�شادي بالم�شجد اأي�شًا. وهذا يعني اأن 
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النا�ص عندما كانوا ينظرون اإلى الم�شجد كانوا ال ي�شاهدونه مركزًا للعبادة فقط بل 

مركزًا لحل الم�شائل االقت�شادية اأي�شًا: لذلك كان الر�شول االأكرم P يقوم بجمع 

وتوزيع الزكاة عن طريق الم�شجد.

وظائفنا اليوم

اأكبر واأهم المراكز الدينية للتبليغ. ولكن ال�شوؤال هو: كيف  نحن نمتلك اليوم 

في  الزمانية؟  الظروف  مع  يتنا�شب  بما  الم�شاجد  من  اال�شتفادة  اليوم  يمكننا 

الجواب يجب رعاية االأمور االآتية:

1 � ايج�د الج�ذب

ال�شباب  م�شتوى هداية جيل  بها على  نّطلع  اأن  يجب  التي  الم�شوؤوليات  اأول  اإن 

هو ايجاد الجاذبية. وعندما نطرح هذا البحث يخرج الكثيرون ليطرحوا م�شائل 

عديدة تحت عنوان م�شائل جاذبة لل�شباب ولكنها خاطئة حيث يجعلون مكانها خارج 

الم�شجد. لذلك نقول يجب التفكير مليًا عندما نرغب بايجاد الجاذبية على اأ�شا�ص 

دين االإ�شالم. يجب عدم اال�شتباه فال نجعل الجاذبية هي الهدف. الأن الهدف هو 

يكون  اأن  يجب  تقدم  ما  على  بناًء  لنا.  المو�شوعية  ت�شكل  التي  الحق  اإلى  الدعوة 

الطريق الذي نختاره للدعوة اإلى الحق متنا�شبًا مع الدعوة.

البحث عن  باأي طريق وو�شيلة، بل يجب  الم�شجد  اإلى  ال�شباب  ال يمكن جذب 

ال  حتى  الدين  علماء  وتجارب  وال�شّنة  الكتاب  في  الدينية  الجاذبية  ايجاد  طرق 

يتحول الم�شجد بعد مدة اإلى مركز ال عالقة بينه وبين الم�شجد.

يمكن اللجوء اإلى عدد من الو�شائل اليجاد الجاذبية في الم�شجد من جملة ذلك 

اقامة جل�شات الحوار الديني، جل�شات ال�شوؤال والجواب، الم�شابقات باالأخ�ص تلك 

R. وكذلك يمكن  اأهل البيت  التي تتمحور حول نهج البالغة والقراآن و�شيرة 

دعوة الطالب والتالمذة اإلى الم�شجد واقامة مرا�شم خا�شة بهم.
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2 � حل م�ض�كل الن��ص

الم�شجد هو واحد من االأماكن التي يمكن ا�شتخدامها لحل م�شاكل النا�ص، حيث 

يجب على اإمام الم�شجد ومعاونيه القيام بهذه المهمة. هنا ينبغي اأن ي�شعر النا�ص 

وم�شاكل  م�شائل  فيه  تطرح  مكان  هو  بل  فقط،  لل�شالة  مكانًا  لي�ص  الم�شجد  باأن 

النا�ص للو�شول اإلى حلول منا�شبة.

3 � الم�ض�ورة

ينبغي اأن يتخذ اإمام الم�شجد مكانًا خا�شًا في الم�شجد اأو اإلى جانبه يح�شر اإليه 

في اأوقات محددة حيث يتوافد النا�ص اإليه لال�شت�شارة والم�شاورة في اأمور حياتهم 

وق�شاياهم الدينية. والزواج من جملة االأمور التي يمكن اال�شت�شارة والبحث حولها 

من  واحدة  الم�شجد  اإمام  بها  يقوم  التي  اال�شتخارة  اأن  حتى  الم�شجد،  اإمام  مع 

اأ�شاليب االرتباط مع النا�ص.

4 � رفع الختالف�ت

العدالة من جملة �شروط اإمام الجماعة. وال�شخ�ص العادل يمكنه العمل ب�شكل 

جدي لرفع االختالفات بين النا�ص.

5 � مركز خير للحكومة الإ�ضالمية

وهناك جزء  الظلم.  م�شاألة مواجهة  في  كبيرًا  دورًا  القديم  في  الم�شجد  لعب 

كبير من االنجاز الكبير الذي تحقق في الوقت الحا�شر والذي تمثل بانت�شار الثورة 

االإ�شالمية، مرهون للم�شجد. فالم�شجد كان مركزًا لمواجهة الظلم الذي اأدى اإلى 

هنا  ومن  االإ�شالمية.  للحكومة  خيٍر  مركز  يكون  اأن  يجب  لذلك  الثورة  انت�شار 

ينبغي اأن يبقى الم�شجد محاًل لم�شارحة االآخرين باالأخطاء واال�شكاالت وتذكير 

الحكومة  عن  للدفاع  مجموعي  ب�شكل  والعمل  به  القيام  عليهم  ينبغي  بما  البع�ص 

االإ�شالمية.
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6 � اكت�ض�ف ال�ضتعدادات

هناك في كل منطقة الكثير من اال�شتعدادات المجهولة، لذلك يمكن للم�شجد 

اأن يلعب دورًا كبيرًا في الك�شف عن هذه اال�شتعدادات واظهارها اإلى العلن.

تعالوا إلعمار المساجد

َواْليَْوِم  ِباهلِل  اآَمَن  َمْن  اهلِل  َم�َساِجَد   
ُ
يَْعُمر {اإِنََّما  الكريم:  القراآن  في  تعالى  يقول اهلل 

العمارة  بها  يراد  والعمارة هنا  اهللَ}.  اإِلَّ  يَْخ�َس  َولَْم  َكاَة  الزَّ َواآتَى  َلَة  ال�سَّ َواأََقاَم  الآِخِر 

والبناء المعنوي وكذلك المادية والظاهرية.

لذلك يمكن لكل �شخ�ص اأن يلعب دورًا ما في اعمار الم�شجد. وعلى هذا االأ�شا�ص 

فاعمار الم�شجد من جملة وظائف وم�شوؤوليات الموؤمنين. نرجو اهلل تعالى التوفيق 

للجميع في هذا الطريق.

حجة االإ�شالم والم�شلمين ح�شيني بو�شهري

مجلة مبلغان



بدور في �شماء التبليغ

الباب السادس

M ذكريات من الحياة المعنوية للشهيد مطهري
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ذكريات من الحياة المعنوية للشهيد 
مطهري )رحمة اهلل عليه(

مقدمة الكالم

الثابتة،  بخطواتهم  التكامل  م�شيرة  التاريخ  امتداد  وعلى  العظماء  �شنع  لقد 

فتقدموا اأثناء ال�شعاب والم�شكالت وو�شلوا اإلى القمم ليرفعوا لواء الكرامة والعزة 

االإن�شانية بالعلم واالإيمان.

الأنبياء  الحقيقيون  الورثة  هم  الذين  االإ�شالم  علماء  احتل  االطار  هذا  في 

عمل  لقد  تعالى.  اهلل  رجال  م�شيرة  خالل  من  تابعوا  خا�شًا  مكانًا  اهلل  واأو�شياء 

تتقدم  م�شيئة  م�شاعل  فكانوا  ومجتمعهم  باأنف�شهم  النهو�ص  على  نهار  ليل  هوؤالء 

الب�شرية في حركتها.

اّتباع  في  كبيرة  حدود  واإلى  في�شاهم  العظماء  هوؤالء  حياة  عند  التوقف  اأما 

خطواتهم واّتباع طريق الكمال والف�شيلة.

العلم  جمعوا  الذين  القالئل  االأ�شخا�ص  من  مطهري}  االأ�شتاذ  وُيعتبر 

والحكمة والعرفان فكان في حدِّ نف�شه وجهًا نورانيًا وم�شّعًا، يزيل الظالم المحيط 

بالمجتمع. ومن هنا تبرز اأهمية التعرف على اأبعاد �شخ�شية هذا ال�شهيد العارف 

والعالم ليكون قدوة يقتدي به االأحرار والمتدينون باالأخ�ص جيل ال�شباب.

نظرة اجم�لية على ال�ض�يد مط�ري:

ولد االأ�شتاذ ال�شهيد مرت�شى مطهري M في 12 بهمن عام 1298هـ.�ص، في 
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قرية فريمان. والده ال�شيخ محمد ح�شين مطهري.

انتقل اإلى مدينة م�شهد المقد�شة في عمر الثانية ع�شر لتلقي العلوم االإ�شالمية. 

وقد تمكن خالل خم�ص �شنوات من اإتقان الدرو�ص التمهيدية باالإ�شافة اإلى االأدب 

العربي.

عام  االإ�شالميين  والعرفان  الفل�شفة  مجال  في  الدرا�شة  الإِكمال  ع�شقه  ودفعه 

 M 1319هـ.�ص. لاللتحاق بدر�ص الفقيه الكبير والعالم الرباني االإمام الخميني

في قم. ح�شر عام 1323هـ.�ص درو�ص اآية اهلل العظمى البروجردي وكذلك در�ص 

الميرزا علي اآغا ال�شيرازي. وبداأ منذ العام 1329هـ.�ص الم�شاركة في در�ص العالمة 

الطباطبائي.

انتقل اإلى طهران عام 1331هـ.�ص وبعد �شنتين بداأ التدري�ص في كلية االإلهيات 

مع  التوا�شل   1334 العام  منذ  بداأ  وقد  طهران  جامعة  في  االإ�شالمية  والمعارف 

اأي�شًا بداأ  المراكز الثقافية في طهران حيث بداأت محا�شراته ومنذ ذلك الحين 

تدوين كتبه.

اعتقل اآية اهلل مطهري M في 15 خرداد عام 1342هـ.�ص ب�شبب م�شاركته 

االإمام  من  وبتو�شية  1343هـ.�ص  العام  منذ  بداأ  االإ�شالمية.  الثورة  ن�شاطات  في 

الخميني التعاون مع الجمعيات االإ�شالمية كالموؤتلفة واأ�ش�ص في العام 1346هـ.�ص 

ح�شينية اإِر�شاد بهدف تنظيم الن�شاطات الفكرية والثقافية.

اعتقل مرة ثانية عام 1348هـ.�ص بتهمة جمع الم�شاعدات لل�شعب الفل�شطيني. 

في  اأبعد  الثورية.  ب�شبب خطاباته  المنبر  اعتالء  من  1354هـ.�ص  العام  في  ومنع 

العام 1355هـ.�ص عن كلية االإلهيات فانتقل في ال�شنة عينها اإلى النجف االأ�شرف 

حيث التحق باالإمام الخميني }.

اأ�ش�ص عام 1356هـ.�ص في طهران جمعية العلماء بهدف تنظيم وتن�شيق ن�شاطات 

العلماء الموؤيدين للثورة وتولى في العام 1357هـ.�ص اأثناء �شفره اإلى باري�ص مهمة 
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في  بذلك.   { الخميني  االإمام  كلفه  اأن  بعد  االإ�شالمية  الثورة  �شورى  تاأ�شي�ص 

1358 وبعد �شتين عامًا ق�شاها في العلم  الحادي ع�شر من �شهر ارديبه�شت عام 

والجهاد ا�شت�شهد االأ�شتاذ مطهري على يدي مجموعة الفرقان.

فيما يلي ن�شير اإلى بع�ص الخ�شائ�ص االأخالقية التي تحلى بها االأ�شتاذ ال�شهيد 

:M مرت�شى مطهري

التهجد والعبادة

تعتبر الخلوات العرفانية والعبادات المنطلقة من الع�شق واحدة من اأبرز عوامل 

الموفقية في حياة االإن�شان الم�شلم. واأما �شالة الليل وذكر اهلل فهي اأمور ت�شاعد 

االإن�شان في تح�شيل العلم، وحلِّ الم�شاكل، والو�شول اإلى االأخالق، وتهذيب النف�ص 

وبالتالي ت�شوق االإن�شان نحو الكمال. ويوؤدي االإِقبال على اللذائذ المعنوية العميقة 

اإلى امتالك حالة من االطمئنان والهدوء الروحي والنف�شي وتجعل االإن�شان موفقًا 

وثابتًا في مواجهة اأمواج الم�شكالت و�شعوبات الحياة.

يقول ال�شهيد مطهري M في هذا الخ�شو�ص: »نحن نمتلك مجموعة من 

اأ�ضح�ب �ضالة  اللذائذ المعنوية التي ترفع من م�ضتوى معنوي�تن�. وهي عند 

الليل والمت�جدين ح�لة تجعل�م من جملة ال�ض�دقين وال�ض�برين والم�ضتغ�رين 

ب�لأ�ضح�ر، و�ضالة الليل لذة وب�جة... لقد �ض�هدن� هكذا اأ�ضخ��ص فوجدن�هم ل 

ي�تمون ب�للذائذ الم�دية«.

يتحدث ال�شهيد مطهري حول والده ويقول: »اأتذكر اأنني كنت اأرى هذا ال�ضخ�ص 

العظيم وال�ضريف وهو ل ينتقل للنوم اإل بعد م�ضي ثالث �ض�ع�ت من الليل. ك�ن 

يتن�ول طع�م الع�ض�ء اأول الليل وبعد ثالث �ض�ع�ت ينتقل للنوم ثم ين��ص قبل 

�ض�ع�ت.  قبل ثالث  ين��ص  ك�ن  الجمعة  لي�لي  وفي  ال�جر  �ض�عتين من طلوع 

ب�دوء  الليل  �ضالة  لأداء  ين��ص  ثم  الأقل،  على  القراآن  من  جزًء  يتلو  وك�ن 
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اأراه ه�دئ�ً  الم�ئة ع�م من عمره  وبعد م�ضي حوالي  واليوم  وطم�أنينة خ��ضة. 

مطمئن�ً لم ي�ض�د اأي ليلة م�ضطربة وهذه هي اللذة المعنوية وهذه هي التي 

جعلته ل ين�ضى الدع�ء لوالديه كل ليلة«.

اأمامه  مجال  فال  اللذائذ  من  النوع  هذا  على  الح�شول  في  يرغب  الذي  اأما 

المعنوية  اللذائذ  تلك  اإلى  الو�شول  ليتمكن من  المادية  اللذائذ  التقليل من  �شوى 

.
)1(

العميقة

وكان االأ�شتاذ مطهري M يتحلى �شخ�شيًا بهذه الروح العظيمة، وكان غارقًا 

يقول  االآخرين.  على  توؤثر  الليل  في  كانت �شالته  المعنوية حيث  اللذائذ  تلك  في 

االإمام الخامنئي { في هذا الخ�شو�ص: »ك�ن المرحوم مط�ري M من اأهل 

اإلى م�ض�د،  اأن�ض�ه عندم� ك�ن ي�أتي  العب�دة واأهل التزكية والأخالق والروح. ل 

ك�ن يتردد اإلى منزلن�، اأو اإلى منزل اأق�رب زوجته. في اللي�لي التي ك�ن ي�أتي في�� 

اإلين� ك�ن ين��ص و�ضط الليل للت�جد والعب�دة.

كان ي�شلي �شالة الليل ويبكي بحيث كانت مناجاته وبكاوؤه توقظ النائمين... 

نعم كان ي�شلي منت�شف الليل وكان بكاوؤه ي�شمع في الغرف المجاورة وكان كل ليلة 

.
)2(

يقراأ القراآن اأما اأثناء وجوده في ال�شرير اأو قبل ذلك«

والمناجات  االأدعية  هو  التقي  العالم  هذا  موفقية  �شر  اأن  فيه  �شك  ال  مما 

الليلية.

الخ�صوعوالخ�صوعفيال�صالة

يتحدث حجة االإ�شالم والم�شلمين ال�شيد محمد باقر حجتي في اإحدى ذكرياته 

من  يوم  في  الم�ضجد  »دخلت  ويقول:  مطهري  لالأ�شتاذ  المعنوية  الحاالت  عن 

الجو  وك�ن  ال�ضالة  اإق�مة  ح�لة  في   M مط�ري  الأ�ضت�ذ  فوجدت  الأي�م 

)1(  الحق والباطل، �ص170.

)2(  حكايات خا�شة، �ص88.
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ح�راً. ك�ن �ضديد التركيز في �ضالته بحيث لم يلت�ت اإلى دخولي. ك�ن ي�ضلي 

بتوجه  وخ�ضوع خ��ص بحيث جعلتني ح�لته هذه م�ضدوداً اإليه. وبدل اأن اقتدى 

والت�ضبيح�ت،  ب�لأدعية  وعقب  ال�ضالة  انت�ى من  اإليه.  اأنظر  ن��ضي  به وجدت 

القي�مة  الخلف فال يو�ضف. وك�أن  اأ�ض�هده من  الذي كنت  والو�ضع  الح�ل  اأم� 

.
)1(

واأحوال�� قد و�ضعت...«

التواضع

في  الكريم  القراآن  اأ�شار  وقد  الجميلة  االإن�شانية  الخ�شال  من  واحد  التوا�شع 

اآياته اإلى اأن التوا�شع من عالمات العبد ال�شالح. وقد زين ال�شهيد مطهري حياته 

كانوا  الذين  اهلل  عّباد  من  واحد  وهو  الجميلة  االإن�شانية  ال�شفة  بهذه  الطاهرة 

يتحركون في طريق الكمال.

ويظهر توا�شع ال�شهيد مطهري من خالل كالم له M يقول فيه:

»دعيت من قبل ج�معة �ضيراز لإلق�ء مح��ضرة. هن�ك ح�ضر جميع الأ�ض�تذة 

وحتى رئي�ص الج�معة وقد تولى اأحد الأ�ضخ��ص ال��ضالء التعريف بي. و هو 

من طالب العلوم الدينية وقد انتقل فيم� بعد اإلى اأمريك� للدرا�ضة والتخ�ض�ص 

ف�أ�ضبح طبيب�ً.

اعتلى المعّرف المنبر وبداأ الحديث وكان الح�شور كبيرًا، فقال: »اأن� اأعرف فالن�ً 

فقد ك�ن في حوزة قم كذا و...« ثم قال في نهاية كالمه: »اأقول هذه العب�رة بجراأة 

ك�ملة، اإذا ك�ن زي العلم�ء فخراً لالآخرين، ف�الن هو ال�خر ل�ذا الزي«.

هنا �شعرت بنار تحترق في داخلي نتيجة ما تفوه به. كنت اأحا�شر واقفًا. وكنت 

في العادة اأ�شع العباءة على الطاولة، تحدثت قلياًل ثم توجهت اإلى المعّرف وقلت 

له: »ي� فالن! م� هذا الكالم الذي خرج من فمك؟ هل تدرك حق�ً م� كنت تقول؟! 

)1(  قطعة من ال�شم�ص، �ص263.
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من اأكون اأن� لتقول ب�أنني ال�خر ل�ذا الزي؟«.

ثم قلت له: »ي� فالن اأن� لي�ص لي في عمري اإل فخر واحد، وهو هذه العم�مة 

والعب�ءة. من اأن� لأكون فخراً؟... اإذا َقِبلن� الإ�ضالم ف�و فخرن�. اإذا َقِبلن� الإ�ضالم 

.
)1(

ف�و و�ض�م ن�ضعه على �ضدورن�...«

العلماء وكان يفتخر بكونه عالمًا  اأمام  التوا�شع  العالم الكبير �شديد  كان هذا 

ويردد: »اأن� افتخر دائم�ً ب�ضلوكي في �ضلك هذه الط�ئ�ة، وافتخر اأنني تربيت في 

.
)2(

بيت علم�ئي واأم�ضيت عمري في الحوزات العلمية الدينية...«

كان االأ�شتاذ مطهري يمتلك دائمًا روحية طالب العلم ولم يعتبر نف�شه في يوم 

من االأيام اأف�شل من االآخرين.

�شحيح اأن ال�شهيد مطهري كان مفكرًا وفيل�شوفًا من الطراز االأول ومع ذلك 

قائاًل:  ذلك  على  المعتر�شين  يخاطب  وكان  االأبرار،  ق�ش�ص  كتاب  َدّون  فقد 

»لي�ص الم�م اأن تظ�ر ن��ضك كبيراً، بل الم�م هو ال�ضعي والجت��د في �ضبيل 

ال�دف«.

االبتعاد عن المعاصي

كان االأ�شتاذ ال�شهيد مطهري يهتم كثيرًا بم�شاألة االبتعاد عن المعا�شي واالأعمال 

الحرام وكذلك ترك المكروهات، واالأكثر من ذلك اأنه كان يترك العمل حين ي�شعر 

باأنه مخالف لر�شى اهلل تعالى. يقول ال�شهيد مطهري في مذكراته: »اأذكر اأنه في اأي�م 

الدرا�ضة ك�ن البع�ص يجل�ضون اإلى بع�ض�م البع�ص يتن�ولون الآخرين ويتحدثون 

عن�م اأي اأن�م ك�نوا يغت�بون�م � وهذا قليل جداً في الحوزات � في�ضل ال�ضخ�ص في 

مرحلة من المراحل ليجد ن��ضه وقد ابتلى ب�ضكل ك�مل ب�ذا المر�ص.

)1(  الملحمة الح�شينية، ج2، �ص288 ـ 290.

)2(  المرجعية والروحانيون، �ص95.
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في اإحدى الجل�شات كنت مع بع�ص الطلبة الذين بداأوا الحديث عن المرحوم اآية 

اهلل العظمى »حجت« ر�شوان اهلل عليه، تحدثت عنه ببع�ص االأمور الب�شيطة ولكني 

�شعرت باالألم الداخلي فلما يجب اأن اأ�شارك في هكذا جل�شات ولما يجب عليَّ التفوه 

ببع�ص االأمور.

الولي عبد  اإلى زيارة مرقد  ياأتي �شيفًا  اآية اهلل حجت  ان  علمت بعد ذلك 

بداأت  ا�شتقبلني.  حيث  منزله،  اإلى  وتوجهت  المكان  ق�شدت   .Qالعظيم

الحديث معه وقلت له: لقد تناولتك بالغيبة ـ طبعًا ب�شكل قليل ـ واأنا نادم على 

عملي وقد اأتيت اإليك الأطلب المعذرة وال�شماح حيث قررت اأن ال اأعود للم�شاركة 

في هكذا جل�شات وال الحديث عن االأ�شخا�ص.

اأمثالي على نحوين: فقد يكون  اأن ا�شتغابة  قال لي وبكل لطف واح�شان: اعلم 

فيها ما من �شاأنه اهانة االإ�شالم وقد يكون فيها نوع من التجروؤ على �شخ�شي فقط 

بما ال يترك اأي اإهانة على االإ�شالم. فهمت ماذا اأراد القول فقلت له: ا�شتعيذ باهلل 

.
)1(

اإن كنت قد اأهنت االإ�شالم اأو تجراأت عليه. قال: »وقد �ض�محتك«

الغيرة الدينية

اإن نظرة �شريعة على اآثار واأقوال المرحوم ال�شهيد مطهري M يظهر بو�شوح 

ما كان يتمتع به من غيرة دينية وح�شا�شية في خ�شو�ص الم�شائل االإ�شالمية. كان 

مهتمًا في جميع لحظات حياته اأن يكون مدافعًا عن االإ�شالم.

فيما يلي ن�شير اإلى بع�ص النماذج التي توؤكد مدى ما كان يتمتع به من ح�شا�شية 

اتجاه الق�شايا الدينية:

)1(  االأقوال المعنوية، �ص 145 ـ 146.
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اأ� في المج�لت الثق�فية

يقول اآية اهلل خزعلي: »ك�ن يت�ألم من الكت�ب�ت المنحرفة التي ت�ضدر ب��ضم 

الإ�ضالم. في الأي�م التي �ضدر حكم ابع�دن�، تخ�يت في منطقة »كوى كن« حيث 

تلك  باالأخ�ص في  بي  االهتمام  �شديد  وكان  ال�شهيد مطهري ووجدني  فت�ص عني 

التي ت�شدر  االأيام ال�شعبة. قلت له حينها: ماذا تكتب؟ قال: حول بع�ص االأمور 

با�شم االإ�شالم. قلت له: قد وجدت بع�ص االأ�شياء حول هذا االأمر. وقد بداأ ال�شوؤال 

والتفتي�ص عنه بعط�ص ونهم. ثم قلت له: اإذا وجدتم عيبًا اذكروه واإذا وجدتم ما 

ي�شتحق الكتابة فاثنوا عليه ليروا اأنك من�شف في عملك، وال يعتبروك مهاجمًا.

الجيدة  االأمور  اكتب  حيث  االأمر  هذا  ومنهجي  طريقتي  في  اعتمد  لي:  قال 

والجديرة بالذكر ولكن الم�شاألة اأنهم يهاجمون االإ�شالم، وبا�شم االإ�شالم يوجهون 

.
)1(

�شربات موجعة للدين«

ب � الدف�ع عن فدائيي الإ�ضالم

من جملة ال�شواهد التي ت�شير اإلى الغيرة الدينية لالأ�شتاذ مطهري، دفاعه عن 

فدائيي االإ�شالم. الأن هوؤالء كانوا الحركة الحقيقية لتبلور االإ�شالم والغيرية الدينية 

في زمان رواج المفا�شد والفح�شاء في نظام ال�شاه.

يقول المحقق الدواني وكان من الذين يعرفون ال�شهيد مطهري عن قرب: »ك�ن 

ال�ض�يد مط�ري يوؤيد فدائيي الإ�ضالم ويوؤيد اأفك�رهم، وكثيراً م� �ضمعت ال�ض�يد 

وك�ن  والحترام.  التقدير  من  بمزيد  مط�ري  الأ�ضت�ذ  يتن�ول  �ض�وي  نواب 

ال�ض�يد مط�ري ي�ض�رك بع�ص الأوق�ت في جل�ض�ت فدائيي الإ�ضالم وقد خ�طب 

نواب �ض�وي ق�ئاًل: »ل مج�ل لل�ضك عندي في ح�ضن نواي�كم وط��رة اأهدافكم 

.
)2(

ورف�قكم، وقد بقي ال�ض�يد مط�ري على هذه العقيدة حتى ن��ية حي�ته«

)1(  قطعة من ال�شم�ص، �ص297.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص307.
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ج � التنبيه المب��ضر

1349ه�.�ص في  يقول ال�شيد هادي جوان: »ك�ن الأ�ضت�ذ مط�ري يتحدث ع�م 

الزم�ن«.  ومقت�ضي�ت  »الإ�ضالم  حول  م�ض�د  في  الطب  كلية  مح��ضرات  ق�عة 

كنت اأ�شارك في تلك الجل�شات وكان هناك بع�ص الفتيات غير المحجبات اأي�شًا. 

المنظر،  هذا  �شاهد  اأن  بمجرد  مطهري  االأ�شتاذ  المرحوم  على  االنزعاج  ظهر 

وقال: »ا�ضترطت في ط�ران على ال�ضيد رامي�ر اإذا ك�ن مقرراً اأن اأتحدث اأن� في 

هذه الجل�ضة فيجب اأن يكون الو�ضع اأف�ضل مم� اأراه. م� هذه الح�لة الموجودة 

.
)1(

هن�؟«

د � الحركة العملية

 M يتحدث الدكتور علي مطهري حول مقدار ح�شا�شية االأ�شتاذ مطهري 

م�ضيرة  »اأثن�ء  ويقول:  االإ�شالمية،  للثورة  المعادية  بالمجموعات  يتعلق  فيما 

الجم�هير  بين  تتحرك  الح�فالت  اإحدى  ك�نت   1357 ع�م  الكبيرة  ع��ضوراء 

وفي داخل�� رئي�ص مجموعة ال�رق�ن واأحد اأع�ض�ء منظمة من�فقي خلق وك�ن 

المنظمة.  اأهداف  للن��ص  ي�ضرح�ن  ك�ن�  حيث  العلم�ء  لب��ص  يرتدي  كالهم� 

و�ضل الخبر اإلى بع�ص العلم�ء الذين منعوا التدخل ورف�ضوا ايق�ف�م وق�لوا: 

لي�ص من المن��ضب ايج�د اأي نوع من ال�ضتب�ك�ت في الظروف الح�لية. وفي 

الن��ية و�ضل الخبر اإلى الأ�ضت�ذ ال�ض�يد مط�ري الذي تحدث بطرحه ق�ئاًل: 

»يجب انزال هوؤلء ب�أي ثمن ح�ضل ذلك حتى لو اأدى الأمر اإلى قتل�م، هوؤلء 

.
)2(

يمتلكون برامج م�ضتقبلية خطيرة«

)1(  الم�شدر نف�شه، �ص172.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص117 ـ 118.
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بساطة العيش والحرية

كان االأ�شتاذ مطهري M اإن�شانًا يعي�ص ب�شاطة الحياة والحرية. كان ال يخ�شع 

الأي �شاحب �شلطة اأو نفوذ ولم يكن لي�شت�شلم الأي �شخ�ص. لم يكن ال�شهيد مطهري 

كان  بل  المال، ال  الدنيا وجمع  يكن حري�شًا على  ولم  اإن�شان،  الأي  ليظهر حاجته 

اأثن�ء  فقدت  فقد  الم�ل،  بجمع  يتعلق  »فيم�  يقول:  كان  بهما.  االهتمام  عديم 

.
)1(

حي�تي فر�ض�ً ذهبية قد يعتبره� البع�ص �ضرب�ً من الجنون«

الب�شيط.  الطعام  يتناول  وكان  الطعام  تناول  في  قنوعًا  مطهري  االأ�شتاذ  كان 

في  االإمام  رافقوا  الذين  الموظفين  اأحد  وهو  وحيدي  مح�شين  غال  ال�شيد  يقول 

ج�نب  اإلى  تقع  وب�ضيطة  �ضغيرة  مط�ري  الأ�ضت�ذ  غرفة  »ك�نت  االإلهيات:  كلية 

غرفة �ضورى الكلية. اأثن�ء الجل�ض�ت اأو ت�ضحيح اأوراق المتح�ن�ت ك�ن الأ�ض�تذة 

ك�نوا  الظ�ر حيث  بعد  الث�لثة  ال�ض�عة  اإلى حوالي  الغرفة  يتواجدون في هذه 

غرفته  اإلى  ينتقل  فك�ن   M مط�ري  الأ�ضت�ذ  اأم�  الطع�م...  ل�م  يح�ضرون 

ك�ن  الذي  الغداء  يتن�ول  ثم  �ضالته  يوؤدي  ك�ن  حيث  الوقت  اأول  وفي  ظ�راً 

يح�ضره معه من المنزل وك�ن عب�رة عن الخبز والجبن اأو الخبز والعنب.

كان اأ�شاتذة الكلية يلحون على االأ�شتاذ مطهري التواجد معهم في غرفة ال�شورى 

لتناول الطعام اإلى جانبهم وكان طعامهم في الغالب عبارة عن الكباب واالأرز وما 

�شابه ذلك، اإال اأنه كان يرف�ص طلبهم ويعتذر منهم وكان يقول: اأنا اأتناول طعامًا 

خا�شًا وال يالئمني طعام الكلية.

كان ال ي�شرح عن ال�شبب في عدم تناوله طعام الكلية اإال اأنني اأعرف ال�شبب حيث 

كان يقول: »هذا الطع�م هو حق للعم�ل وهو من بيت الم�ل. اأم� الأ�ض�تذة ف�جورهم 

.
)2(

مرت�عة يمكن�م اح�ض�ر الطع�م ب�أن��ض�م، هذا الطع�م حق لل�ضع��ء«

)1(  لقاء خا�ص مع اآية اهلل واعظ زاده الخرا�شاني، الم�شدر نف�شه، �ص481.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص506.
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االعتدال

مطهري  االأ�شتاذ  موفقية  اأ�شباب  من  واحدة  والتفريط  االفراط  عن  االبتعاد 

والم�شلمين  االإ�شالم  يقول حجة  وال�شيا�شية.  االجتماعية  الم�شائل  وفي  في حياته 

م�شطفى زماني في هذا الخ�شو�ص: »ك�ن ينبغي على ال�ض�يد مط�ري من ج�ة 

مواج�ة  اأخرى  ج�ة  من  عليه  وك�ن  والفراطية  المتطرفة  الأفك�ر  مواج�ة 

متعددة،  واألوان  ب�أ�ضك�ل  تظ�ر  ك�نت  التي  وال�ضتعم�رية  اللتق�طية  الأفك�ر 

والتدري�ص  والمح��ضرات،  ال�ضحف،  خالل  من  الم�ضوؤولية  ب�ذه  يقوم  فك�ن 

ون�ضر الكتب. ك�ن الأ�ضت�ذ يقول: ل يمكن انك�ر الواقع. عندم� ك�ن الإم�م ي�أمر 

ب�لوحدة فك�ن المراجع والطالب والج�معيون يتوج�ون نحو ذلك. لم�ذا يجب 

اأن تكون اأكثر حم��ض�ً مم� يجب ولم�ذا يجب اأن نواجه هذا وذاك؟ هذه الأعم�ل 

.
)1(

تخ�لف راأي الإم�م الخميني«

االخالص

كان االأ�شتاذ مطهري M م�شتعدًا للت�شحية بنف�شه من اأجل االإ�شالم والدفاع 

�شاحب  معتقدًا  اإن�شانًا  كان  معلمًا  اأو  عالمًا  يكون  اأن  وقبل  االإ�شالمية.  القيم  عن 

َونُ�ُسِكي  َلِتي  {اإِنَّ �سَ اأعماله و�شلوكياته م�شداق قوله تعالى:  اإيمان وتقوى. وكانت 

.
)2(

َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي هلِلِ َربِّ اْلَعالَِميَن}

ال�شهرة على االطالق. يتحدث  َي�شع وراء  تعالى فلم  اأعماله كانت هلل  اأن  وبما 

ابنه حول اخال�شه ويقول: »ك�ن العنوان الدائم الذي يكتبه على كتبه »مرت�ضى 

وغيرها.  كاالأ�شتاذ  ا�شمه  قبل  اأخرى  عبارة  اأي  تذكر  اأن  ي�شمح  ولم  مط�ري« 

الثورة  ل�شورى  الموؤ�ش�شين  اأوائل  من  كان  اأنه  مع  ال�شهرة  عن  االبتعاد  �شديد  كان 

)1(  الم�شدر نف�شه، �ص334.

)2(  �شورة االأنعام، االآية: 162.
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االإ�شالمية. وكان ا�شمه ال يذكر في ال�شحف �شمن  الموؤ�ش�شين فكان يقول: »اأن 

اأقوم بم� يجب عليَّ القي�م به واأن� �ض�أكون اأكثر راحة اإذا لم يذكر ا�ضمي. ان� اأ�ضعى 

.
)1(

اأن ل يذكر ا�ضمي في غير الموارد ال�ضرورية«

مسائل للعبرة

فيما يلي نتطرق اإلى اثنتي ع�شر خ�شو�شية لالأ�شتاذ مطهري ذكرها المحيطون 

والعارفون به ت�شلح لتكون نموذجًا ود�شتور عمل الأ�شحاب االإيمان والمعنويات:

كان على و�شوء دائم وكان يو�شي بذلك.- 1

اأماكن - 2 في  �شاعات  االأوقات  بع�ص  يجل�ص  وكان  بالطبيعة  التعلق  �شديد  كان 

طبيعية.

كان �شديد المحافظة على �شالة الليل. لذلك كان ينام باكرًا وينه�ص باكرًا - 3

اأي�شًا.

عن - 4 يغفل  كان  بحيث  الذهني  التركيز  �شديد  العلمي  البحث  اأثناء  كان 

المحيطين به.

كان يقراأ القراآن لمدة ع�شرين دقيقة يوميًا قبل النوم.- 5

كان يراقب اأبناءه في م�شاألة القيام بالوظائف الدينية.- 6

كان ي�شاعد الفقراء والمحتاجين وقد ظهر ذلك جليًا بعد �شهادته.- 7

كان يدون المطالب الهامة ب�شكل دائم وفوري.- 8

والمناجات - 9  Q ال�شهداء  �شيد  م�شيبة  تالوة  عند  بكاوؤه  يرتفع  كان 

الليلية.

)1(  قطعة من ال�شم�ص، �ص144.
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باالمداد - 10 متعلقًا  كان  ال�شعاب  اأيام  حتى  تعالى  باهلل  االإيمان  �شديد  كان 

الغيبي.

كان �شديد االحترام لوالده ووالدته واأ�شاتذته.- 11

12 -.
)1(

كان يبتعد عن التظاهر في االأمور العبادية واالجتماعية وال�شيا�شية

نسيم الشهادة المعطر

كان لالأ�شتاذ مطهري M وقبل ثالث ليال من �شهادته روؤيا �شادقة ا�شت�شم 

اأنني كنت  اأخبر بروؤياه حينها، قال: »راأيت في المن�م  منها عطر �شهادته. وقد 

اقترب  قد   P اهلل  ر�ضول  راأيت  وفج�أة  ب�لكعبة،  الخميني نطوف  ال�ضيد  مع 

مني. ك�ن يقترب مني وكنت اأح�ول الوقوف اإلى ج�نب الإم�م الخميني} 

احترام�ً له حيث اأ�ضرت اإليه وقلت: »ي� ر�ضول اهلل« ال�شيد من اأوالدك، ثم تقدم 

الر�شول P اإلى ال�شيد الخميني و�شافحه وهكذا فعل معي ثم و�شع �شفتيه على 

 ولم ينزعهما وعند ذلك ا�شتيقظت... ثم تابع قائاًل: »اأن� على يقين ب�أن 
َّ
�شفتي

.
)2(

ح�دث�ً ه�م�ً �ضيح�ضل عم� قريب«

نختمها  مطهري،  ال�شهيد  االأ�شتاذ  وخ�شائ�ص  �شفات  حول  الكالم  ويطول 

بعبارات االإمام الخميني }: »لقد ترك اآث�راً خ�لدة في مدة عمره الق�ضيرة 

.
)3(

حيث ك�نت �ضع�ع�ً من الوجدان الح��ضر والروح المليئة ع�ضق�ً ب�لإ�ضالم«

عبد الكريم باك نيا كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1(  لمعات من ال�شيخ ال�شهيد، �ص48.

)2(  قطعة من ال�شم�ص، �ص106.

)3(  لمعات من ال�شيخ ال�شهيد، �ص9.
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 عوامل تقوية العواطف
R في األسرة عند أهل البيت

موقع العائلة

اإن الهدف االأ�شا�ص لدين االإ�شالم هو تربية الب�شر وتاأمين �شعادتهم في جميع 

نبي  العموم  وجه  على  االأنبياء  ُيبعث  ولم  الحياة.  مراحل  وكافة  الوجود  اأبعاد 

االإ�شالم P اإال لتحقيق هذا الهدف المقد�ص، وقد بذل جهده في هذا الخ�شو�ص 

وكان �شديد االهتمام وااللتفات اإلى حاجات وخ�شائ�ص وعالئق الب�شر الفطرية 

والتي ي�شاهم االطالع عليها في ح�شن اأداء هذه المهمة. من هنا يمكن القول اأن 

R تاأتي في اطار  التعاليم التربوية لالإ�شالم والثقافة االحيائية الأهل البيت 

التربية الفطرية للب�شر.

وقد جعل اهلل تعالى العائلة المكان االأف�شل لتربية اأفراد الب�شر وجعلها البيئة 

االأكثر تنا�شبًا لتربية االإن�شان فاعتبرها اآية من اآياته حيث جاء في القراآن الكريم: 

ةاً َوَرْحَمةاً اإِنَّ  َودَّ نَُكم مَّ
ْ
َها َوَجَعَل بَي

ْ
ُكْم اأَْزَواجااً لِّتَ�ْسُكنُوا اإِلَي {َوِمْن اآيَاِتِه اأَْن َخَلَق لَُكم مِّْن اأَنُف�سِ

.
)1(

وَن}
ُ
ر ِفي َذِلَك َلآيَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَّ

وبناًء على ما تقدم فالعائلة اآية اإلهية ومظهر من مظاهر عظمة اهلل تعالى. 

اأهل  ومعارف  الغنية  االإ�شالم  ثقافة  خ�شم  في  فيجري  العائلة  هذه  تقوية  واأما 

البيت R. ويتحقق اال�شتمرار على م�شتوى العالقة القلبية بين الرجل وزوجته 

)1(  �شورة الروم، االآية: 21.
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.R من خالل العمل بار�شادات المع�شومين

�شنحاول في هذا المقال االطاللة على طريق تقوية العواطف بين اأع�شاء العائلة 

.R بناًء على �شيرة وكالم اأهل البيت

طرق تقوية العواطف في العائلة

1 � الحوار الع�ط�ي

العائلة.  اأ�شا�ص  ا�شتحكام  طرق  اأحد  هو  الكالمي  االرتباط  اإلى  االلتفات  اإن 

تنّم  التي  اللينة والخطابات الالئقة  الكلمات  العاطفي وا�شتعمال  وي�شاهم الكالم 

عن المحبة، في جذب المخاطب. عندما ي�شعر المخاطب بر�شاه عن المتكلم عند 

ذلك يميل نحوه وي�شبح اأكثر محبة له.

عندما يتوجه الزوج  اأو الزوجة اإلى االآخر بكلمات جميلة فاإنهم بذلك يعلمون 

قلب  في  اأثر  من  الكالم  هذا  يتركه  ما  اإلى  باالإ�شافة  التخاطب  كيفية  االأوالد 

االآخر. يقول االإمام اأمير الموؤمنين Q: »اجملوا في الِخط�ب ت�ضمعوا جميل 

.
)1(

الجواب«

ال�شخ�ص  ين�شاه  ال  حيث  اأثر  من  الجميلة  للكلمات  ما  نن�شي  اأن  يجب  ال  طبعًا 

االآخر اإلى نهاية العمر. جاء عن الر�شول االأكرم P اأنه قال: »قول الرجل للمراأة 

.
)2(

اإني اأحبك ل يذهب من قلب�� اأبداً«

من جهة اأخرى ينبغي على الم�شلم والم�شلمة اأن يتخاطبا بل�شان جميل الأن فطرة 

االإن�شان تميل عادة اإلى العبارات الجذابة والعاطفية ـ في�شتقر في قلبه حب �شاحب 

د ل�ض�نك لين الكالم وبذل  تلك العبارات. يقول االإمام اأمير الموؤمنين Q: »َعوِّ

)1(  غرر الحكم، �ص436.

)2(  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص23؛ الكافي، ج5، �ص569.
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اأن  التاأكيد على �شرورة  ينبغي  وهنا   .
)1(

ويقّل مبغ�ضوك« يكثر محبوك  ال�ّضالم 

يمتاز الكالم بين الرجل والمراأة باأدب خا�ص. الأن التحدث بعبارات جميلة وجذابة 

عن  الروايات  نهت  وقد  اآخر.  �شيء  الفا�شدة  الرقيقة  بالعبارات  والتلفظ  �شيء 

التحدث بالعبارات القبيحة. يقول االإمام اأمير الموؤمنين Q: »اإي�ك وم�ضت�جن 

.
)2(

الكالم ف�إنه ُيوغر القلب«

وكما يترك الكالم الجميل اآثاره على قلب المخاطب كذلك يترك الكالم القبيح 

اآثاره اأي�شًا. يقول ال�شاعر:

ــام ــئ ــت ـــنـــان لـــهـــا ال ـــ�ـــشّ الـــلـــ�ـــشـــانجــــراحــــات ال جــــــرح  مـــــا  ـــام  ـــت ـــل ي وال 

2 � التخ�طب ب�أف�ضل الأ�ضم�ء

اإن مناداة الزوجة باال�شم الذي تحبه يوؤدي اإلى وجود حالة من االإلفة واالأن�ص 

بين الزوجين. يقول الر�شول االأكرم P: »ثالث ُي�ض�ين ُودَّ المرء لأخيه الم�ضلم، 

ب�أحب  ويدعوه  اإليه،  جل�ص  اإذا  المجل�ص  في  له  ويو�ضع  لِقيِه  اإذا  ب�لب�ضر  يلق�ه 

.
)3(

الأ�ضم�ء اإليه«

3 � الق�ء ال�ضالم

جذاب  عاطفي  ولحن  وا�شح  ب�شوت  ال�شالم  اإلى  المبادرة  اأن  االإ�شالم  علمنا 

يوؤدي اإلى تقوية العالقة بين الرجل وزوجته. وي�شاهم هذا االأمر في اإزالة االأحقاد 

الن�شاط  من  نوعًا  العائلية  الحياة  على  وي�شفي  القلوب  ويقرب  المعنويات  ويقوي 

وال�شرور.

.
)4(

يقول االإمام ال�شادق Q: »ُي�ضّلم الرجل اإذا دخل على اأهله«

)1(  غرر الحكم، �ص435؛ عيون الحكم والمواعظ، �ص340.

)2(  الم�شدر نف�شه، �ص214.

)3(  اأ�شول الكافي، ج2، �ص643.

)4(  بحار االأنوار، ج76، �ص2.
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4 � العالن عن المحبة

�شحيح اأن العالقة بين الزوج والزوجة ال�شابين يقوم ب�شكل اأ�شا�شي على العالقة 

الداخلية والعاطفية اإال اأن االإ�شالم يوؤكد على اظهار واعالن هذه المحبة والعالقة 

مما يترك اآثارًا وا�شحة على بناء العائلة.

اأثبت  ف�إّنه  بذلك  ف�خبره  رجاًل  اأحببت  »اإذا   :Q ال�شادق  االإمام  يقول 

.
)1(

للمودة بينكم�«

من جهة اأخرى فاإن اظهار الزوجة حبها لزوجها من جملة خ�شو�شيات العالقة 

ب�لزوجة  »ول غنى  بذلك:  الزوجات   Q ال�شادق  االإمام  اأو�شى  وقد  بينهما. 

له  الع�ضق  واظ��ر  خ�ض�ل...  ثالث  عن  ل��  الموافق  زوج��  وبين  بين��  فيم� 

.
)2(

ب�لخالبة وال�يئة الح�ضنة ل�� في عينه«

5 � المودة، ال�ضتقب�ل، التوديع

العائلة مكان يقدم لالإن�شان الهدوء والراحة، واإذا كانت العائلة على هذا النحو 

ويتعر�ص  والمنغ�شات  الم�شكالت  الكثير من  الخارج  يواجه في  الذي  الرجل  فاإن 

في �شبيل الح�شول على الك�شب الحالل الأنواع االآالم والم�شقات باالأخ�ص الروحية 

منها، فاإنه يرغب عند عودته اإلى المنزل في اأن يجد �شخ�شًا بانتظاره يتودد اإليه 

ويخفف عنه عناء اليوم.

وهو يرغب اأي�شًا اأن يدخل منزله فيجد �شخ�شًا ي�شتقبله بلطف وابت�شامة وهذا 

ال�شخ�ص لي�ص �شوى الزوجة ال�شالحة التي يمكنها وحدها اأن تزيل عنه تعب اليوم 

واآالمه. ويترتب على عملها هذا ثواٌب كبيٌر.

واإذا  تلقتني  اإذا دخلت  »اإن لي زوجة  له:  وقال   P اإلى ر�شول اهلل  جاء رجل 

خرجت �ضيعتني واإذا راأتني م�موم�ً ق�لت لي: م� ي�مك؟ اإن كنت ت�تم لرزقك 

)1(  اأ�شول الكافي، ج2، �ص644.

)2(  بحار االأنوار، ج75، �ص237، وتحف العقول، �ص323.
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فقد تك�ل لك به غيرك واإن كنت ت�تم لأمر اآخرتك فزادك اهلل هم�ً، فق�ل ر�ضول 

.
)1(

اهلل P: اإن هلل عم�ًل وهذه من عم�له، ل�� ن�ضف اأجر ال�ض�يد«

ويتحدث االإمام اأمير الموؤمنين حول �شيدة ن�شاء العالمين: »فواهلل م� اأغ�ضبت�� 

ول اأكرهت�� من بعد ذلك على اأمِر حتى قب�ض�� اهلل عزَّ وجلَّ اإليه، ول اأغ�ضبتني 

ول ع�ضت لي اأمراً، ولقد كنت اأنظر اإلي�� فتنك�ضف عني الغموم والأحزان بنظري 

.
)2(

اإلي��«

كانت ال�شيدة الزهراءOتعي�ص في بيت علي Q حياة ملوؤها الع�شق وال�شفاء 

»ي�   :O قالت  زوجها،  مخاطبة  حياتها  لحظات  اآخر  في  تحدثت   وقد  والمحبة 

بن عم م� ع�دتني ك�ذبة ول خ�ئنة ول خ�ل�تك منذ ع��ضرتني. عند ذلك خ�طب�� 

واأكرم  واأتقى  واأبّر  ب�هلل  اعلم  اأنت  اهلل  مع�ذ  ق�ئاًل:   Q الموؤمنين  اأمير  الإم�م 

.
)3(

واأ�ضّد خوف�ً من اهلل من اأن اأوبخك بمخ�ل�تي«

كان اأبو طلحة االأن�شاري يحب ابنه حبًا �شديدًا، فمر�ص فخافت اأم �شليم على 

اأبي طلحة الجزع، حين قرب موت الولد، فبعثته اإلى النبي P فلما خرج اأبو طلحة 

من داره توفى الولد. ف�شجته اأم �شليم بثوب، وعزلته في ناحية البيت، ثم تقدمت 

اإلى اأهل بيتها وقالت لهم ال تخبروا اأبا طلحة ب�شيء ثم اأنها �شنعت طعامًا. فجاء 

P فقال: ما فعل ابني؟ فقالت له: هداأت نف�شه،  اأبو طلحة من عند ر�شول اهلل 

اإليه الطعام... فلما اطماأن قالت له: يا  ثم قال: هل لنا ما ناأكل؟ فقامت فقربت 

اأبا طلحة اأتغ�شب من وديعة كانت عندنا فرددناها اإلى اأهلها؟ فقال: �شبحان اهلل 

اأحق  فاأنا  اأبو طلحة  تعالى. فقال  وديعة فقب�شه اهلل  ابنك كان عندنا  ال، فقالت: 

 P بال�شبر منك، ثم قام من مكانه فاغت�شل و�شلى ركعتين ثم انطلق اإلى النبي

)1(  و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص32.

)2(  مناقب الخوارزمي، �ص354.

)3(  بحار االأنوار، ج43، �ص191.
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مثل  اأمتي  في  جعل  الذي  هلل  الحمد   :P اهلل  ر�شول  له  فقال  ب�شنيعها  فاأخبره 

.
)1(

�شابرة بني اإ�شرائيل

6 � التع�ون في اختي�ر نوع الطع�م

ت�شاهم في  التي  العوامل  نوع الطعام من جملة  والتفاهم في اختيار  التعاون  اإن 

ا�شتحكام العالقة بين الزوجين وت�شفي على العائلة حالة من المتانة والثبات. ال بل 

ي�شاهم هذا التفاهم في حل العديد من اال�شكاالت المحتمل وقوعها. والزوج الم�شلم 

يتناول الطعام الذي تقوم زوجته باعداده من دون نفرة اأو غ�شب اأو ما �شابه ذلك. 

.
)2(

يقول الر�شول P: »الموؤمن ي�أكل ب�ض�وة عي�له والمن�فق ي�أكل اأهله ب�ض�وته«

وجاء في �شيرة الر�شول P اأنه كان ياأكل الطعام الذي يتم اعداده من دون اأن 

يكون متطلبًا: »ك�ن ر�ضول اهلل P ي�أكل كل الأ�ضن�ف من الطع�م وك�ن ي�أكل م� 

.
)3(

اأحّل اهلل له مع اأهله وخدمه اإذا اأكلوا«

وفي هذا المجال اأي�شًا ال بد من تذكير  الزوجات الم�شلمات اأن اعداد الطعام 

اللذيذ... يترك اأثرًا كبيرًا على ميل الزوج القلبي نحوها، فهي تزرع بذور المحبة في 

قلبه. وي�شار اإلى اأن االإمام ال�شادق Q كان يتحدث عن خا�شتين في الزوجات 

تجعالن منهن زوجات الئقات، يقول االإمام Q: »خير ن�ض�ئكم الطيبة الريح 

.
)4(

الطيبة الطبيخ«

.
)5(

ويقول الر�شول P: »خير ن�ض�ئكم الطيبة الطع�م«

7 � ت�أمين م�ض�ريف الع�ئلة

الرزق الحالل والذي هو من وظائف الرجل  العائلة من  تاأمين م�شاريف  لعل 

)1(  بحار االأنوار، ج79، �ص15.

)2(  جامع ال�شعادات، ج2، �ص145.

)3(  مكارم االأخالق، الطبر�شي، �ص26.

)4(  المهذب البارع، ابن فهد الحلي، ج3، �ص17.

)5(  الكافي، ج5، �ص325.
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الموؤمن اأهم من اعداد الطعام الطيب، فاإذا بذل الرجل الموؤمن جهوده في هذا 

االطار فاإنه �شيح�شل على مقام رفيع عند اهلل تعالى. وهوؤالء يردون على اهلل يوم 

القيامة بي�ص الوجوه.

يقول االإمام الباقر Q: »من طلب الرزق في الدني� ا�ضتع��ف�ً عن الن��ص 

و�ضعي�ً على اأهله وتعّط��ً على ج�ره، لقي اهلل عزَّ وجلَّ يوم القي�مة ووج�ه مثل 

.
)1(

القمر ليلة البدر«

في  ك�لمج�هد  حالل  من  عي�له  على  »الك�د   :Q ال�شادق  االإمام  ويقول 

.
)2(

�ضبيل اهلل«

ويقول االإمام الر�شا Q: »الذي يطلب من ف�ضل اهلل عزَّ وجلَّ م� يكف به 

.
)3(

» عي�له اأعظم اأجراً من المج�هد في �ضبيل اهلل عزَّ وجلَّ

Q 8 � التركيز على محبة علي

اأهل  ومحبة  الدينية  وال�شعائر  الدين  مع  يكبرون  الذين  اأن  التجربة  اأثبتت 

عند  االآخرين  حقوق  يراعون  وكاملون  من�شبطون  اأ�شخا�ص  هم   ،R البيت 

التعامل معهم ويبتعدون عن الظلم، فهم يتحركون نحو الكمال الرتباطهم باأكمل 

الب�شر حيث جعلوا اأهل البيت R قدوتهم في حياتهم.

نقراأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: »بموالتكم َعلََّمن� اهلل مع�لم دينن� واأ�ضلح 

م� ك�ن َف�َضد من دني�ن� وبموالتكم اأتل�ت ال�رقة«.

9 � تقديم ال�داي� للزوجة

اإن احترام االآخرين يزرع في قلوبهم الع�شق والمحبة، والهدية نوع من االحترام، 

والذي يتلقى الهدية فاإنه يظهر حبه للطرف االآخر ولهذا االأمر اأهمية خا�شة على 

)1(  التحفة ال�شنية للجزائري، �ص227.

)2(  من ال يح�شره الفقيه، ج3، �ص124؛ و�شائل ال�شيعة، ج17، �ص67.

)3(  الكافي، ج5، �ص88.
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م�شتوى العالقات الزوجية وللهدية اأثر كبير في ايجاد حالة من االن�ص وااللفة بين 

الزوجين. يقول الر�شول االأكرم P: »من دخل ال�ضوق ف��ضترى تح�ة فحمل�� 

.
)1(

على عي�له ك�ن كح�مل �ضدقٍة اإلى قوم مح�ويج«

والهدايا تجعل القلوب �شافية �شادقة وتزيل عنها غبار الكدورات باالأخ�ص اإذا 

كانت الهدايا في منا�شبات خا�شة، الأن المنا�شبات الخا�شة تجعل الهدايا خالدة 

وهذا يعني بقاء ودوام االأثر المطلوب منها.

يتحدث االإمام ال�شادق Q معددًا وظائف الرجل اتجاه زوجته ويقول: »ول 

يكون ف�ك�ة ع�مة اإل اأطعم عي�له من��، ول يَدع اأن يكون للعيدين من عيدهم 

.
)2(

ف�ضاًل من الطع�م ينيل�م من ذلك �ضيئ�ً ل ينيل�م في �ض�ئر الأي�م«

عبد الكريم تبريزي كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان

)1(  اأمالي ال�شدوق، �ص672؛ و�شائل ال�شيعة، ج21، �ص514.

)2(  جامع المدارك، ج4، �ص485؛ و�شائل ال�شيعة، ج21، �ص513.
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 اقتراح عملي إلقامة
جلسات تربوية لألحداث

ضرورة جلسات البحث الجماعية

واكت�شاف  الحقيقة  على  الح�شول  نحو  فطري  ب�شكل  وال�شباب  االأحداث  يميل 

علل الظواهر. ومن غير الممكن تعليم االأحداث جميع الم�شائل في قالب الخطابة 

اأهم  اأحد  اأما  م�شاعدة.  غير  والبيئية  الروحية  ظروفهم  كانت  اإذا  وباالأخ�ص 

االأ�شاليب التي تترك اآثارها على االأحداث وتوؤدي اإلى تفتح ا�شتعداداتهم وتدفعهم 

اإقامة جل�شات بحث جماعية وتاأ�شي�ص مجموعات  في حركة فكرية وعملية فعالة، 

تربوية. واإذا ُقدر التخطيط الم�شبق لهذه الجل�شات فاإنها �شت�شاهم في اإيجاد جو 

منا�شب ي�شعر خالله االأحداث ب�شي ء من الحرية واالأمان، ويتمكنون من االإف�شاح 

عما في �شمائرهم ب�شهولة وراحة.

ويكون اأ�شلوب المبلغ واالأب واالأم مفيدًا اإذا �شعر ال�شاب باأنه �شريك في االأعمال 

والبرامج حيث يوؤدي هذا االأمر اإلى اإح�شا�شه بنوع من العزة ال�شخ�شية والنف�شية.

القيام  من  تتمكن  ال  العائالت  اأكثر  اأن  هو  الع�شر  هذا  في  له  يوؤ�شف  مما 

وذلك  االأحداث  االأوالد  م�شتوى  على  عاتقها  على  الملقاة  الح�شا�شة  بالم�شوؤولية 

ب�شبب  واإما  العائالت،  الم�شاهد في بع�ص  الفكري واالأخالقي  ال�شعف  ب�شبب  اإما 

لهما  ت�شمح  ال  والتي  الوالدان  منها  يعاني  التي  واال�شتغالية  الحياتية  الم�شاكل 

لن  الحاالت  الكثير من  الوالدان في  اأن  يعني  البيت وهذا  الفعال داخل  بالتواجد 
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يتمكنوا من االإجابة على العديد من االأ�شئلة التي ت�شغل ذهن اأبناءهم. وعلى هذا 

الحدث  �شخ�شية  لت�شكيل  االأهم  المرجع  هي  التربوية  الجل�شات  ت�شبح  االأ�شا�ص 

ورفع م�شكالته واالإجابة على ا�شتف�شاراته.

لجنة األحداث في الحي وخصائصها

اللجنة التربوية عبارة عن جل�شة مخطط لها م�شبقًا تقوم على التنظيم وتت�شكل 

هذه  في  عر�شها  يمكن  التي  الموا�شيع  واأما  الحي.  في  الموجود  المبلغ  برئا�شة 

الجل�شات فعلى نوعين:

الم�شائل االأخالقية والقيمية. يجب اأن يبادر المبلغ اإلى عر�ص هذه الم�شائل - 1

باعتباره معلم ومربي المجموعة.

الم�شائل والم�شكالت التي هي محل ابتالء االأحداث والتي يجب اأن يبادروا - 2

اإلى عر�شها.

االنتقادات،  االحتياجات،  فيها  وتطرح  ا�شبوعي  ب�شكل  الجل�شات  هذه  تت�شكل 

ال�شكاوى، الخطط، االأ�شئلة واالقتراحات والتي يفتر�ص اأن تدور حول العديد من 

المحاور االعتقادية، التربوية، االأخالقية والدرا�شية والريا�شية. وب�شكل عام يجب 

اإعطاء الفر�شة المنا�شبة لالأحداث ليعبروا في كل جانب عن اآرائهم واعتقاداتهم 

في  يجول  عما  ليعبروا  الفر�شة  اإعطاءهم  يعني  وهذا  وخططهم...  وانتقاداتهم 

داخلهم.

التقليل  في  بعيدة  حدود  اإلى  ت�شاهم  الجل�شات  هذه  اأن  اإلى  الدرا�شات  وت�شير 

�شلوكيات غير متعادلة  اإلى وجود  توؤدي  التي  واالأخالقية  الروحية  المع�شالت  من 

لالأفراد.

ينبغي اأن يدير الجل�شات مبلغ عالم و�شالح وبعد مدة من انعقادها يتولى االأفراد 

رئا�شتها مع الحفاظ على ح�شور المبلغ حيث يلعب دور الدليل والهادي والمنظم.
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واإذا اأقيمت هذه الجل�شات بناًء على تخطيط ومعرفة م�شبقين فاإنها �شت�شاهم 

في نمو �شخ�شية االأفراد في كافة االأبعاد االجتماعية وال�شخ�شية... و�شتوؤثر في 

تحول �شخ�شيات االأفراد نحو االرتقاء الفكري وال�شلوكي.

واإذا كان المبلغ موفقًا في اإدارة الجل�شات ف�شتكون و�شيلة حل منا�شب للكثير من 

الم�شكالت و�شتوجد جوًا وا�شعًا من االحترام المتقابل وبالتالي االإح�شا�ص بوجود 

القيم في النف�ص.

أهداف المقترح 

قالب - 1 الدينية في  والن�شاطات  االأعمال  االإيجابية في  المناف�شة  اإيجاد ح�ص 

هذه الجل�شات.

تقوية القيم الدينية وتعميق المفاهيم المتعلقة بها.- 2

تعليم االأحداث تكريم ال�شخ�شيات واإيجاد ح�ّص االحترام المتقابل وتقوية - 3

العزة النف�شية.

اإ�شراك جميع االأع�شاء وجعلهم فعالين وزرع الدافع لديهم للقيام بالن�شاطات - 4

الدينية.

التجارب - 5 من  باال�شتفادة  لالأحداث  والثقافي  الفكري  بالم�شتوى  االرتقاء 

العينية لالأ�شدقاء والزمالء وذلك بوا�شطة البحث والمناظرة.

درا�شة وتقييم والنقد ال�شحيح للنظريات وال�شلوكيات والخلقيات التي يمتع - 6

بها االأحداث وذلك في جمع ت�شيطر عليه حالة ال�شداقة والمحبة.

تعريف االأحداث بالموؤامرات ال�شيا�شية وطرق الغزو الثقافي بهدف تنبيههم - 7

اإلى مواجهتها والتقليل من اأخطارها.

لديهم - 8 واالإيثار  بال�شفح  االإح�شا�ص  وزرع  لالأحداث  االإيجابي  التوجيه 

واإعطاوؤهم القدرة لتحمل النقد.
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مواجهة - 9 بهدف  االأحداث  لدى  ال�شحيحة  الفكرية  واالأ�ش�ص  الروؤى  تعميق 

االأخطار الروحية والثقافية التي قد تعتر�ص طريقهم في ال�شنين الالحقة.

اإيجاد روحية الم�شاركة الفكرية والم�شاورة في االأعمال.- 10

التعرف على م�شكالت االأحداث الفكرية والروحية ورفعها عن طريق تاأمين - 11

احتياجاتهم الطبيعية التي هي حق لهم وذلك قدر االإمكان.

الوقوف اأمام وجود حاالت من الحقد والح�شد والتعار�ص بين االأحداث في - 12

الحي.

اإيجاد فر�شة منا�شبة ل�شماع االأقوال التي لم تقل واإظهار النظريات التي لم - 13

ت�شمع.

االعتياد على الكالم والخطابة في الجمع واإظهار القدرة على التعبير وهذا - 14

يعني الق�شاء على ما يتوهمه االأحداث على م�شتوى اإظهار االآراء واالإعالن 

عنها.

الدرا�شة - 15 ترك  لمواجهة  اللجنة  اأع�شاء  تجارب  من  نابعة  حلول  تقديم 

واالنحراف االأخالقي.

برنامج المخطط

ال بدَّ من اإقامة جل�شة واحدة في االأ�شبوع على االأقل بح�شور المبلغ وم�شاعدة - 1

االأحداث الفعالة.

ينبغي اإقامة الجل�شات بعد االأخذ بعين االعتبار اأوقات الفراغ لدى االأفراد - 2

بحيث تعطل الجل�شات عند االمتحانات.

الجل�شات - 3 في  مفيدة  تكون  قد  التي  والكرا�شات  بالكتب  االأفراد  تعريف 

الالحقة ومحاولة تاأمينها لهم.
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المناف�شة - 4 ح�ص  تحريك  اأجل  من  �شهرين  كل  مرة  تربوية  م�شابقة  اإقامة 

لديهم.

ال بدَّ من ذكر م�شيبة اأهل البيت في اآخر الجل�شات التي تقع في اأيام محرم. - 5

ويمكن اأن يقوم المبلغ بذلك اأو اأحد االأفراد الحا�شرين.

من المنا�شب الخروج اإلى مخيم تربوي �شنوي خارج المدينة.- 6

اإقامة مرا�شم دعاء الندبة ولو لمرة واحدة في ال�شنة في ال�شحراء اأو في - 7

اأطراف الجبال على اأن يعقبه ريا�شة ت�شلق الجبال و�شالة الظهر والع�شر 

جماعة.

مع - 8 فيها  الحديث  يجب  التي  للموا�شيع  بالتخطيط  المبلغ  يقوم  اأن  ينبغي 

التاأكيد على عدم التخطيط لالأ�شهر التي ينبغي فيها التعطيل.

يمكن تق�شيم المو�شوعات على االأ�شهر، وي�شتح�شن التخطيط لت�شعة اأ�شهر - 9

فقط اإذا ما اأخذنا بعين االعتبار اأ�شهر التعطيل فيكون البرنامج التالي:

�شهر...: النظم واالن�شباط.- 1

�شهر...: االبتعاد عن الرذائل وتح�شيل الف�شائل.- 2

�شهر...: عزة النف�ص واالحترام المتقابل.- 3

�شهر...: ال�شبر والتحمل وح�شن الخلق.- 4

�شهر...: العمل الح�شن العبادة والتقوى.- 5

�شهر ...: االعتماد على النف�ص وتحمل الم�شوؤولية.- 6

�شهر...: الروحية الجماعّية والتعاون.- 7

�شهر ...: القناعة واالبتعاد عن االإ�شراف.- 8

�شهر ...: اال�شتفادة من الفر�ص وكيفية التخطيط.- 9

من المهم اأن يقوم االأحداث بتحديد المو�شوعات التي يجب الحديث عنها.
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كيفية إقامة جلسات اللجنة

يعلن عن مو�شوع الجل�شة بالو�شائل المتاحة. كاالإعالن في الجل�شة ال�شابقة - 1

اأو ن�شب بيان على لوحة االإعالنات.

يطلب من االأفراد التفكير الم�شبق بالمو�شوع وت�شجيل مالحظاتهم على االأوراق.- 2

ي�شترك الجميع في الجل�شة ويكون للجميع حقوق مت�شاوية.- 3

يطلب من جميع االأفراد اإعطاء اآرائهم واإعطاء فر�شة مت�شاوية للجميع.- 4

وتعمم - 5 المعقدة  الموا�شيع  في  جماعية  م�شاورات  اإقامة  االأفراد  من  يطلب 

االإحاطة  من  الجميع  ليتمكن  االأخرى  المجموعات  على  المجموعة  اآراء 

الكافية بالمو�شوع.

حلول - 6 واإيجاد  القرارات  اتخاذ  في  الجميع  لم�شاركة  التخطيط  يجب 

لم�شكالتهم.

يعمل رئي�ص الجل�شة على منع النزاعات الكالمية بين االأفراد.- 7

االإ�شرار على اإجراء مقررات الجل�شات وعدم التهاون فيها.- 8

ال�شر، - 9 اأمين  الرئي�ص،  بدور:  ليقوموا  االأفراد في كل جل�شة  تعيين عدد من 

الناظم...

باإعادة - 10 المبلغ  يقوم  �شعبًا  التقدم  ي�شبح  مكان  اإلى  البحث  ي�شل  عندما 

التاأكيد على النقاط والمو�شوعات اليقينية.

ينبغي على المبلغ عدم التحيز اإلى اأي فرد اأو مجموعة.- 11

يوؤدي جلو�ص المبلغ بين االأفراد �شمن حلقة بحثية اإلى ازدياد حالة القرب - 12

والمودة بينه وبينهم.

يقوم - 13 �شخ�ص  ا�شت�شافة  فيمكن  تخ�ش�ص  اإلى  الموا�شيع  بع�ص  تحتاج  قد 

بتقديم المعلومات ال�شرورية.
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يقوم المبلغ بدور هداية م�شير المحادثات وتجميع المطالب.- 14

األصول اإلجرائية للمجموعات التربوية في لجنة الحي 

اأما فيما يتعلق  تكون المجموعات التربوية متفرعة على مجموعة لجنة الحي. 

بعمل هذه المجموعات واإدارتها، فيمكن االإ�شارة اإلى النقاط التالية:

يمكن ت�شكيل مجموعات تربوية من خالل تق�شيم االأفراد اإلى مجموعات من - 1

خم�شة اإلى ثالثة اأع�شاء يدمج فيها االأقوياء وال�شعفاء.

وزيادة  لالأحداث  العقائدية  الم�شاكل  رفع  في  المجموعات  هذه  فائدة  تظهر 

االعتزاز  من  بحالة  ال�شعيف  وي�شعر  بوجوده  القوي  ي�شعر  حيث  ن�شاطاتهم. 

وتجلي االأخالق االإ�شالمية وكل ذلك عن طريق التعامل االأخالقي.

يعين م�شوؤول المجموعة من خالل راأي االأفراد والراأي النهائي للمبلغ.- 2

بين - 3 والتن�شيق  والقيادة  االإدارة  بدور  التربوية  المجموعات  المبلغ في  يقوم 

المجموعات وهذا يعني اأنه ال يبقى مجرد ناقل للمعلومات.

التعامل - 4 اأخالقية في  اأ�شول  بناًء على  يعملون  المجموعات  م�شوؤولي  اأن  بما 

اإيجاد  وبالتالي  المجموعة  اأع�شاء  بين  ال�شداقة  من  حالة  اإيجاد  يمكنهم 

حالة من الوحدة بين االأفراد.

يجب اإيجاد االأر�شية ال�شالمة للمناف�شة االإيجابية بين االأفراد وذلك لتحقيق - 5

اأهداف المجموعة والتعرف على العلوم االإ�شالمية.

اإذا كانت المو�شوعات المطروحة في اللجنة االأ�شا�شية كثيرة، فالمجموعات - 6

على  الموا�شيع  تق�شيم  خالل  من  معالجتها  في  ت�شاهم  ال�شغيرة  التربوية 

اللجان وفي النهاية تقدم الخدمات النتائج اإلى المبلغ ليقدمها في الجل�شة 

النهائية واالأ�شا�شية التي ي�شترك فيها الجميع.
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اإلمكانيات المطلوبة للتنفيذ

ذو - 1 اآخر  �شخ�ص  اأو  تربوي  معلم  وم�شاعدة  مبلغ  اإلى  بداية  التنفيذ  يحتاج 

عالقة بهذا االأمر.

في - 2 الجل�شات  تعقد  اأن  واالأف�شل  وال�شف  المدر�شة  غير  مكان  توفير  يجب 

الم�شجد.

وجود جهاز ت�شجيل لالحتفاظ ببع�ص المعلومات.- 3

�شخ�ص مثقف يعمل ب�شكل جزئي )لبع�ص ال�شاعات في االأ�شبوع( مع االأخذ - 4

الالزمة  االإمكانيات  بتاأمين  يقوم  له،  منا�شبة  حقوق  تقديم  االعتبار  بعين 

ال�شرورية  المقررات  اإجراء  المطلوبة،  الو�شائل  الم�شتريات،  )الدعوات، 

عند غياب المبلغ و�شبط الموازنات(.

ال بد من وجود خزانة وملفات ومكان منا�شب لالحتفاظ بهذه االأمور.- 5

مكبر �شوت مع لوازمه ال�شرورية.- 6

ال بد من وجود بع�ص باقات الورد ال�شناعي، اأعالم، زينة، المبات ملونة.- 7

ميزانية خا�شة للتنقل. اأوراق، اإعالميات...- 8

لوح واأقالم، كرا�شي وطاولة.- 9

قراآن كريم )اأكثر من كتاب(.- 10

كتب اأدعية.- 11

محمد اإ�شماعيلي كاتب وباحث اإ�شالمي

مجلة مبلغان


