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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ١٠

  
  

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
زيرا خداوند در  ١ هستند يجوامع بشر يبرا ارزشمند يسند فرهنگ يك آسماني هايکتاب

ا کتاب داده شده در کنار افراد امي و هي آل عمران افرادي را که به آنسوره ٢٠ي آيه
ْسلَْمتُم: فرمايدفرهنگ قرار داده و ميبي

َ
أ
َ
ي َ  أ م 

ُ
وتُوا الِْكتاَب َو اْأل

ُ
يَن أ ِ به ) اي پيامبر(«  قُْل  ِ  

تسليم ) در برابر خدا(آيا شما هم : بگو) سواد مكّه يمشركان ب(و اميين ) ييهود و نصار(اهل كتاب 
و  يبهترين ابزار جهاد علمرا قرآن  ٥٢ي آيهمچنين خداوند در سوره فرقان ه »؟ايد شده

 :فرمايدمي بيان کرده وبحث و محاجه با دشمنان اسالم  ي و نيرومندترين وسيله يفرهنگ
فَال تُِطِع الْ فِِر َن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِب ا  »ا قرآن ب ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

 » .بزرگ بپرداز يآنان به جهاد

پايه و اساس تمام کارهاي فرهنگي بايد قرآن و منطق  فه،يشر ي بر طبق اين دو آيه
  .محکم و استوار آن باشد

ي قرآن و متوليان فرهنگي توسط حضرت حجت االسالم و المسلمين پس از تهيه جزوه
من نيز با لطف خداوند . ل کنمقرائتي ايشان بنده را تشويق کردند که آن را به کتاب تبدي

اين کار را شروع کردم اما پس از مدتي به ذهنم رسيد که کل تفسير نور را نيز با ديد 
  .مباحث فرهنگي بررسي کنم و نکاتش را استخراج نمايم

                                                                                                                     
  .33، ص2تفسیر نور، جلد .  1
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                                 ١١ ±پيشگفتار  
  :ي اين کتاب مراحل زير طي شده استن منظور در تهيهيبراي ا
Ø سالم و المسلمين قرائتي بررسي جزوه قرآن و متوليان فرهنگي حضرت حجت اال

  .و تکميل و موضوع بندي آيات آن
Ø آن يهااميپ يبندر در کل تفسير نور و استخراج و موضوعيهاي زبررسي واژه: 

 فرهنگ 

 تبليغ 

 مبلغ 

  اصالح 

  ارشاد 

 تربيت. 

  :اندشده ير دسته بنديفصل بشرح ز ششمراحل فوق، مطالب در  يپس از ط
  يت کار فرهنگياهم: فصل اول

  فرهنگي کار اهداف: دوم فصل
  فرهنگي متوليان ويژگيهاي: سوم فصل
  فرهنگي کار در موثر عوامل: چهارم فصل
  هشدارها: پنجم فصل
  متفرقه مباحث: ششم فصل

  ان مطالبيب يوه يش
ه يل هر عنوان ابتدا آين صورت است که در در ذيبه ا در اين کتابان مطالب يب يوهيش

ام يح داده شده و در ادامه پيتوض يه مقدارياز آينبا ترجمه آمده است و در صورت 
و در مقابل هر  ه آورده شده استيآ يفرهنگ يهاامير پيمرتبط با عنوان و سا يفرهنگ

 .ده استيان گريام از آن استفاده شده بيه که پياز آ يقسمت يام فرهنگيپ

برخي از پيام هاي تفسير نور با مربع و برخي برداشت هايي که توسط اينجانب يا 
  .دوستان اضافه گرديده است با لوزي مشخص گرديده است
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ١٢

  »يکار فرهنگ«منظور از 
دن يرس ينهيزماست که  ييه کارهاين کتاب کليو فرهنگ در ا يمنظور ما از کار فرهنگ

د و ياش که همان حق توحيکند و او را به حق فرهنگيرا فراهم مانسان به کمال 
ت، ين، هدايغ ديشامل مباحث تبل ين اساس کار فرهنگيبر ا .است برساند يکتاپرستي

  .شوديم... از منکر و  يت، امر به معروف و نهيارشاد، ترب
ي مهجوريت زدايي از قرآن اميد است اين کتاب بتواند گامي را هر چند کوچک در زمينه

 در بخش فرهنگ بردارد و شاهد اين باشيم که مسئولين فرهنگي ما به جاي الگوبرداري
ترين سند فرهنگي ماست مراجعه از شرق و غرب به قرآن که محکمدر مباحث فرهنگي 

  .نمايند
 ين قرائتيزم حضرت حجه االسالم و المسلميدانم از استاد عزيان بر خود الزم ميدر پا

  .ميآن را مطالعه کردند تشکر نما يق نمودند و با بزرگوارين اثر تشويه ايته يکه مرا برا
ن يل عناويکه در اصالح و تکم ين بهشتيرت حجه االسالم و المسلمن از حضيهمچن

ر محترم ين متوسل مدينمودند و حضرت حجه االسالم و المسلم يارينجانب را يکتاب ا
و جناب آقاي قضاوي زاده و ساير دوستاني که در از قرآن  ييدرسها يموسسه فرهنگ

  .ارمنيز کمال تشکر را داند تهيه اين اثر مرا ياري کرده
 
  

 مهدي اسماعيل پور   
١٤٣١برابر با ذي الحجه  ١٣٨٩آبان   
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  اهميت کار فرهنگي: فصل اول
. ستيده نيپوش ين مسئله بر کسيبرخوردار است و ا ييار بااليت بسياز اهم يکار فرهنگ

در مطالب  قرار گرفته و يدگاه قرآن مورد بررسياز د يت کار فرهنگياهمن فصل يدر ا
  :شده است ير طبقه بنديز يهابخش
  کار فرهنگي کاري الهي )الف
    ي پيامبران الهيکار فرهنگي سيره) ب
  ي انسان هاي الهيکار فرهنگي سيره) ج
  برتري کار فرهنگي بر ساير کارها) د
    لزوم پرداختن به کار فرهنگي) ه
    برخوردهاي قرآن با ايجاد انحراف در مسائل فرهنگي) و
  ه با تهاجم فرهنگي دشمنانمقابل) ز
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                      ١٥ ±اهميت کار فرهنگي   

     
  ياله يکار يکار فرهنگ) الف

  :ديفرمايخداوند در قرآن م
  ََِع َ  اهللا َو َع ْ

َ
ِ يِل َو ِمنْها جائٌِر َو  َْو شاَء  ََهداُ ْم أ   )9نحل،( قَْصُد ا س 

منحرف است و  )ها راه(از آن  يو برخ) و مستقيم را به مردم نشان دهد(و بر خداست كه راه ميانه 
ندارد و سنّت و  ياجبار سود يول. (كند يهدايت م) به اجبار(اگر خداوند بخواهد همه شما را 

  .)ها است برنامه خداوند بر آزاد گذاشتن انسان
بر خود الزم شمرده و  يا به عنوان فريضهرا ارشاد و هدايت مردم خداوند در اين آيه  ©

از آن ياد كرده است كه همانند آن را در آيات ) تبر خدا الزم اس( اهللاَعَ  با كلمه 
بر عهده ) مردم(همانا هدايت « ١إِن  َعلَيْنا  َلُْهدي: هين آيمانند اخوانيم  يديگر قرآن نيز م

  ».ماست
و  دهد يخداوند، تنها راه مستقيم را نشان مشود که يه استفاده مين آياز اهمچنين  ©

انه را يم و ميه خداوند تنها راه مستقين آيرا در ايز .خود ماست ياز سو يانحراف يهاراه
ِ يِل  اهللاَعَ  به خود نسبت داده  را به خود نسبت نداده  يانحراف يهاو راهقَْصُد ا س 

 َو ِمنْها جائِرٌ . است

 کار فرهنگي مصداق ياد خدا

ْ  :ديفرمايو هارون م يبه موسطه  يسوره ٤٣ يخداوند در آيه ن
َ
ُخوَك بِآياِ  َو اذَْهْب أ

َ
َت َو أ

ام برويد و در ياد  آياتي كه من به شما داده) معجزات و(تو و برادرت با ) اكنون(         ال تَ ِيا ِ  ِذْكرِي
  .من سستي نكنيد) و رسالت(
ياد شده          ِذْكرِيي ه از ارشاد فرعون و دعوت او  به ايمان به خدا با کلمهين آيدر ا ©

" يون" از         تَ ِيا كلمه 2:ديفرمايه مين آيل ايزان در ذير الميدر تفس ييمه طباطباعال. است
دعوت به ايمان به          ِذْكرِيتر اين است كه مراد از است و مناسب يسست يبه معنا

                                                                                                                     
  .12لیل، .  1
  .214، ص14 ترجمه المیزان، ج .2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ١٦
 .اند گفته يتوجه به قلب يا زبان كه بعض يباشد، نه ذكر به معنا ي، به تنهاييتعال يخدا
به  بليغ، ارشاد، امر به معروف و نهي از منكرتکه اگر شود مي استفادهه ين آيجه از ايتدر ن

 .ذكر و ياد خداست همچون نماز، ،فرمان خدا باشد

  ياله امبرانيپ يره يس يکار فرهنگ) ب
 يهمه ين مسئله در راس برنامهيامبران دعوت مردم به خدا بوده و ايتمام پ يهدف اصل

ها اند و هم به آنمعجزه بوده يامبران هم داراين منظور پيا يبرا. ته استا قرار داشيانب
ا يانب يفرهنگ يرهيکه س ياتياز آ ين قسمت به برخيدر ا. داده شده است يکتاب آسمان

   :ميپردازيدهد ميرا نشان م
خداوند . حركت انبيا در طول تاريخ، يك حركت فرهنگي، فكري و اعتقادي بوده است

ُ رِ  بِاْ َ  ناِت  :ديفرمايم در قرآن  )44،نحل( َو ا ز 

 .)فرستاديم يآسمان(همراه با معجزات و كتب ) ما پيامبران را(
 يبه معنا» زبور«جمع » زبر«داليل روشن نبوت و معجزات است و  يبه معنا» بينات« ©

 .است يكتابِ آسمان

بر زور  ينبوده که مبتن يرکتهمراه بوده و ح يامبران با معجزه و کتاب آسمانيحرکت پ ©
 .ه و اساس حرکتشان استدالل و منطق استيب مردم باشد بلکه پايو فر

هدايت مردم هستند وارثان پيامبرانند  که مسئول ارشاد و تعليم و تربيت وهم  کساني ©
  بِاْ َ  ناِت َو ا ز  ُرِ  .»العلماء ورثه االنبياء«
 حساسيت انبياء. ١

- يمان مياند به عنوان مثال در داستان حضرت سلقدم بودهشيپ ينگا در مسائل فرهيانب
َ ِْهْم ُ م  تََول  َ نُْهْم فَا ُْظْر ما ذا يَرِْجُعون :ميخوان لِْقْه إِ

َ
أ  )28نمل،( اذَْهْب بِِ تاِ  هذا فَ

 يروآنها بيفكن آن گاه از آنان  يمرا ببر و به سو ي اين نامه:) مان به هدهد گفتيحضرت سل(
  .دهند يم يبرتاب، پس بنگر چه جواب

اي را در دست حضرت سليمان همين که متوجه شد شخص منحرفي حکومت منطقه ©
اي پرستند فوري دست به اقدام زد و نامهبه جاي بندگي خدا خورشيد را ميمردم دارد و 

 اذَْهْب  ي مرا براي آن شخص ببراين نامه: فرمودبه هدهد براي آن شخص فرستاد و 
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                      ١٧ ±اهميت کار فرهنگي   

ي انبيا که نگاري نه تامل کرد و نه مشورت بلکه براساس وظيفهو در اين نامهبِِ تاِ  
 .همان هدايت و ارشاد و کار فرهنگي است سريع اقدام نمود

فرستادن پيام و رايزن فرهنگي و سفير و مأمور، و پيش قدم شدن در اين مسايل، به  ©
  اذَْهْب بِِ تاِ  .ي پيامبران است رهخاطر رسيدن به اهداف ارشادي و فرهنگي، از سي

  اذَْهْب ِبِ تاِ  . ترين ابزار هدايت و ارشاد است قلم، يكي از مهم ©

ِ تاِ  .براي رسيدن به اهداف الهي، نامه نوشتن مرد به زن مانعي ندارد ©   بِ

هاي تلخ، بايد عكس العمل فوري و  در زمينه مسايل عقيدتي، بعد از شنيدن گزارش ©
  اذَْهْب بِِ تاِ  . ديني از خود نشان داد غيرت

در اقدام به کار فرهنگي شرط سني و جنسي و زماني و مکاني و حتي شرط پذيرفتن  ©
حتمي و صددر صد الزم نيست زيرا حضرت سليمان در اين نامه حساب منطقه را نکرد 

توسط  از کشوري به کشوري و از جانب خود به خانمي نامه نوشت که پذيرش آن نامه
 . آن زن نيز قطعي نبود

  تامرز شهادتروي  پيش. ٢

جان  يتا پا يت مردم و انجام کار فرهنگيامبران در راه ارشاد و هداياز پ ياريبس
  :ديفرماين باره ميقرآن در ا. دنديستادند و به شهادت رسيا
  َغْ ِ َحق   )21آل عمران ،(  َو َ ْقتُلُوَن ا  ِ ي َ  بِ

  .كشند يم را به ناحق و پيامبران
هم در بني اسرائيل در اول روز آن: خوانيم در تفسير كبير و مجمع البيان و قرطبي مي ©

يك ساعت، چهل و سه نفر از پيامبران الهي و يكصد و دوازده نفر از آمران به معروف را 
  . ي شهادت رساندند به درجه

  .انبيا و اوليا باشددر شرايطي، اظهار حق الزم است اگرچه به قيمت شهادت  ©
  َ ْقتُُلوَن ا  ِ ي  َ . تاريخ انبيا، با شهادت در راه خداوند گره خورده است ©

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ١٨
  فرمان فرهنگي اولين فرمان . ٣

. داد فرمان خواندن بود 9را که خداوند در آغاز بعثت به حضرت محمد  ين فرمانياول
  :ميخوانيعلق م در سوره

ْ
َك  بِاْسمِ  اقَْرأ  )1علق،(َخلََق  يا    َر  

 .آفريد) را يهست(بخوان به نام پروردگارت كه 

از افتخارات اسالم اين است كه كارش را با قرائت شروع كرد و اولين فرمان خداوند  ©
ها ها هنوز دهولي با کمال تاسف پس از گذشت قرن به پيامبرش فرمان فرهنگي بود

مکتبي که روان يان پيمکه در در حالي ميليون بيسواد در کشورهاي اسالمي وجود دارند
جالب . باشدوجود داشته اولين فرمانش فرمان خواندن است حتي يک بيسواد هم نبايد 

اي باسواد است آن فرد بايد معلم شود و در هر آنکه پيامبر اسالم فرمود در هر خانه
بت و توبيخ اي بيسواد است بايد شاگردي کند و گرنه من باسواد و بيسواد را عقوخانه
ق آموزش چهره به چهره و غير رسمي و رايگان و بدون اياب و ين طرياز ا .کنممي

ن پيامبر اسالم فرمود هر کسي که در جبهه يهمچن. شوديذهاب و تشريفات، عملي م
معناي اين کار آن است . کنماسير شده اگر چند نفر مسلمان را باسواد کند او را آزاد مي

گونه که شرط زمان همان. شرطي حتي کفر و ايمان در کار نيست که در کسب علم هيچ
د و شرط مکاني هم در ييامبر فرمود از گهواره تا گور دانش بجويرا پينيز در کار نيست ز

و همانگونه که  ١د گر چه با سفر به چين باشديريکار نيست زيرا فرمود علم را فرابگ
و  ٢غ علم برويد ولو در ثريا باشدشرط فضايي هم در کار نيست چون فرمود به سرا

همان گونه که شرط امنيتي در کار نيست همانگونه که فرمود به سراغ علم برويد و لو 
َو قُْل فرمايد بينيم خدا به پيامبرش ميروي موج دريا باشد در مکتب اسالم همين که مي

ِ  ِعلْما ي فهيم که حتي پيامبر هم يعني پروردگارا علم مرا زياد کن م )114طه،( رَب  زِدْ
فارغ التحصيل نيست تا چه رسد به افرادي که با خواندن چند کتاب خود ر ا فارغ 

 . دانندالتحصيل مي
ْ
َك  بِاْسمِ  اقَْرأ ي َر    َخلََق  ا  

                                                                                                                     
 ) اطْلُبوا الْعلْم و لَو بِالصین. (27، ص27، جالشیعۀ وسائل. 1

  )لَو کَانَ الْعلْم منُوطاً بِالثُّرَیا لَتَنَاولَه رِجالٌ منْ فَارِس. (195، ص 1، جاألنواربحار. 2
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                      ١٩ ±اهميت کار فرهنگي   
  ي مرگ لحظهکار فرهنگي حتي در . ٤

. دنديکشينم يغ و کار فرهنگيمرگ هم دست از تبل يدر لحظه يامبران حتياز پ يبرخ
 :ديفرمايعقوب ميحضرت  يخداوند در قرآن درباره

 بُُدوَن ِمْن َ ْعِدي قا ُوا َ عْبُُد إِ َهَك ْم ُكنْتُْم ُشَهداَء إِذْ َحَ َ َ ْعُقوَب ا َْموُْت إِذْ قاَل ِ َ ِيِه ما  َعْ
َ
َ  أ  َو إِ

 )133بقره ،(                  َ ُْن َ ُ ُ ْسِلُمونَ  آبائَِك إِبْراِهيَم َو إِْسماِ يَل َو إِْسحاَق إِ اً واِحداً وَ 
آن هنگام كه به فرزندان خود ! كه مرگ يعقوب فرا رسيد، حاضر بوديد؟ يهنگام) يهوديان(آيا شما 

پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق،  يتو و خدا يخدا: پرستيد؟ گفتند يپس از من چه م: گفت
  .و تسليم هستيمخداوند يكتا، و ما در برابر ا

  :ه عبارتند ازين آيا يفرهنگ يهااميپ يبرخ
                   إِذْ َحَ َ َ ْعُقوَب ا َْموُْت .حتي در آستانه مرگ نبايد از كار فرهنگي دست كشيد ©
ترين مسئله، موضوع دين و  ي مرگ است و حساس ترين زمان زندگي، لحظه حساس ©

إِذْ َحَ َ َ ْعُقوَب ا َْموُْت إِذْ قاَل ِ َ ِيِه ما . انسان است ترين مخاطب، نسل عقيده و حساس
                  َ ْعبُُدوَن ِمْن َ عِْدي

           إِذْ َحَ َ َ عُْقوَب ا َْموُْت إِذْ قاَل . ي مرگ، آثار عميقي دارد موعظه در آستانه ©

حتّي فرزندان . ه داشته باشندي ديني فرزندان خويش، توج پدران بايد نسبت به آينده ©
                  ما  َعْبُُدوَن ِمْن  َْعِدي.ديني هستند انبيا در معرض خطر بي

  ياله يانسان ها يره يس يکار فرهنگ) ج
  .است هاي متقين از نشانه تبليغ پيام الهي. ١

  وِ َك ُهُم ا ُْمت
ُ
َق بِِه أ ْدِق َو َصد  ِي جاَء بِا ص 

  )33زمر،( ُقونَ َو ا  
  .گان كه سخن راست آورد و آن را تصديق كرد، آنانند همان تقواپيشه يو كس
ْدِق . است يمتّقين، تبليغ پيام اله يها از نشانه ييك ©   ا ُْمت ُقونَ ... جاَء بِا ص 

  .است انرستگار يبه معروف از نشانه ها امر دعوت و. ٢

ٌة يَْدُعو م 
ُ
َ  َو ْ َُ ْن ِمنُْ ْم أ وِ َك ُهُم  َن إِ

ُ
ُ ُروَن بِا َْمْعُروِف َو َ نَْهْوَن َعِن ا ُْمنَْكِر َو أ

ْ
اْ َْ ِ َو يَأ

  )104آل عمران،( ا ُْمْفِلُحونَ 
از  يبه خير دعوت نمايند و امر به معروف و نه) ديگران را(باشند كه  يو از ميان شما بايد گروه

  .منكر كنند و آنها همان رستگارانند
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٢٠
هستند و  يسوزانند، رستگاران واقع يرشد و اصالح جامعه دل م يكه برا يكسان ©

وِ َك ُهُم ا ُْمْفِلُحونَ . نيست يسهم يتفاوت را از اين رستگار يگيران ب گوشه
ُ
 أ

شود، بلكه نجات و رشد  يخود خالصه نم ي، تنها در نجات و رهاييفالح و رستگار ©
ُ رُ . ديگران نيز از شرايط فالح است

ْ
وِ َك ُهُم ا ُْمْفِلُحونَ  وَن، َ نَْهْوَن،يَأ

ُ
  أ

  .دهند يمان هشدار مياهل ا. ٣

 ْحزاِب
َ
خاُف َعلَيُْ ْم ِمثَْل يَْوِم اْأل

َ
ِي آَمَن يا قَْوِم إِ   أ

كه ايمان آورده  يو كس  )30غافر،( َو قاَل ا  
 .ترسم يآن احزاب بر شما م) هالك(مثل روز  يمن از روز! قوم يا«: بود گفت

ِي آَمَن يا قَْومِ . ايمان است يهانشانهتبليغ از  ©
 قاَل ا  

ِي آَمَن يا قَْومِ . مؤمن، دعوت ديگران است ي وظيفه ©
 ات بِعُونِ  قاَل ا  

ارزش دارد كه خداوند آن را در قرآن  ي، به قدريخفقان طاغوت يتبليغ دين در فضا ©
ِي آَمَن يا قَْومِ . دارد يم ياش را گرام كند و ياد و خاطره يبازگو م

 قاَل ا  

  ر کارهايبر سا يکار فرهنگ يبرتر) د
 َض ا  ِ ي َ  َع لْنا َ عْ َقْد فَض   )55اسرا،(َ ْعٍض َو آتَ ْنا داوَُد َزُ وراً   َو لَ

را بر  از پيامبران يو البتّه ما بعض. ها و زمين است، داناتر است و پروردگارت به هر كه در آسمان
  .بخشيديم و به داود زبور داديم يبعض ديگر برتر

لْنا. هاي برتري يك پيامبر است كتاب آسماني، از نشانه © ض  ً ... فَ   آتَ ْنا داوَُد َزُ ورا

لْنا. ترين برتري است، نه مال و مقام و عمر برتري فرهنگي، اساسي © ً ... فَض     َزُ ورا
  نشيمقدم شدن آموزش بر آفر. ١

  ُن أ ر   )3-1الرحمن،( َخلََق اْإلِ َسانَ *  َعل َم الُْقرَْءانَ * ْ َ
  .او انسان را آفريد .خداوند رحمان، قرآن را آموخت

 َعل َم الُْقرَْءانَ . آنجا كه بحث آموزش قرآن است، بر آفرينش انسان مقدم شده است ©
فرينش انسان مقدم شده اما آنجا كه آموزش علوم ديگر مطرح است، آ َخلََق اْإلِ َسانَ 

  اّ ي علّم بالقلم.... خلق اال سان من علق. است

                                                                                                                     
  .5- 2علق، .  1
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                      ٢١ ±اهميت کار فرهنگي   
  سپس برخورد با مجرمان يابتدا کار فرهنگ. ٢

 َب َ  ُكن ا ما و  )15اسرا ،(                    رَُسوال َ بَْعَث  َح    ُمَعذ 

  ).ام حجت كنيمو اتم(بفرستيم  يايم، مگر آنكه پيامبر و ما هرگز عذاب كننده نبوده
 وَ . سنّت خدا بر آن است كه كسي يا امتي را بدون بيان و اتمام حجت، عذاب نكند ©
ب َ  ُكن ا ما   .اند و انبيا براي هدايت بشر، از ابتداي خلقت بوده                   رَُسوال  َبَْعَث  َح    ُمَعذ 
ب َ  ُكن ا ما وَ .كند بدون كار فرهنگي خداوند كسي را عذاب نمي ©                    رَُسوال َ بَْعَث  َح    ُمَعذ 

يم ِ
َ
ف اٍك أ

َ
ُ   أ ِ مٍ   ُ تْ  اهللا َْسَمُع آياِت   َو ٌْل لِ

َ
ُه بَِعذاٍب أ ْ ْن  َْم  َْسَمعْها فَ َ  

َ
                        َعلَيِْه ُ م  يُِ   ُ ْستَْكِ اً َكأ

شود،  يآيات خدا را كه پيوسته بر او تالوت م) كه يگناهكار. (ز گناه پيشهبر هر دروغ پردا يوا
ورزد، پس او  ياصرار م) بر انحراف خود(كه آنها را نشنيده متكبرانه  يهمچون كس يشنود ول يم

  )8-7جاثیه،( .سخت بشارت ده يرا به عذاب
. انده استگويد كه اول آيات خود را به گوش او رس مي »هالك باد«قرآن به كسي  ©
 ْن  َْم  َْسَمْعها ...  اهللا َْسَمُع آياِت

َ
ِ مٍ ... َكأ

َ
 بَِعذاٍب أ

 سوگند به فرهنگ. ٣

 لَمِ  وَ  ن   )1قلم ،(                  َْسُطُرون ما وَ  الَْق
 .نويسند سوگند يبه قلم و آنچه م. نون

زيرا قلم . استنقش قلم از نقش زبان، شمشير، درهم و دينار، شهرت و فرزند بيشتر  ©
توان  افراد را با قلم مي. دهد كند و فرهنگ را رشد مي تجربه قرنها را به هم منتقل مي

قلم يك فرياد ساكت . توان با قلم، عزيز يا ذليل كرد ملّتي را مي. خواب يا بيدار كرد
  . قلم گزارشگر تاريخ است. قلم سند رسمي است. است
تكيه بر قلم، تكيه بر سند و استدالل . ستسوگند به قلم، نشانه فرهنگ و تمدن ا ©

صداي : در ميان تمام صداها، سه صدا امتياز دارد. رابطه با قلم رابطه با علم است. است
آري امتي عزيز است كه . قلم دانشمندان، صداي پاي مجاهدان و صداي چرخ ريسندگان

را نقل كنيم، بايد  علم و قدرت و اقتصادش پويا باشد و اگر امروز بخواهيم اين سه صدا
  . و يعني قدرت علمي، نظامي و اقتصادي. صداي چاپخانه، توپخانه و كارخانه: بگوييم
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٢٢
  ١»قيّدوا العلم با كتابةِ «: خوانيم در حديث مي. ها، حافظ علومند ها و نوشته قلم ©
خداوند به مال و قدرت و شمشير، سوگند ياد نكرده ولي به قلم و نوشته سوگند ياد  ©

لَمِ  وَ .كرده است                    َْسُطُرون ما وَ  الَْق
 وَ . اي كه وسيله رشد و تكامل باشد، ارزش دارد و قابل سوگند است هر قلم و نوشته ©

لَمِ                     َْسُطُرون ما وَ  الَْق
لَمِ  وَ .ابزار كار فرهنگي قداست دارد ©                    َْسُطُرون ما وَ  الَْق
  ا فرهنگ؟يبدن . ٤

  :ر کارها برتر استينسبت به سا يکار فرهنگ که ميشويمتوجه م ريز يهيدو آ يبا بررس
 َُها اْإلِ َسان   

َ
َك  َغر كَ  َما يَآ   ِي َخلََقَك فََسو اَك َ َعَد ََك  الَْكِر مِ  بَِر  

   )7-6انفطار،( ا  
ساخته است؟ همان كه تو را آفريد  چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور! انسان يا

  .استوار ساخت و متعادل كرد) اندامت را(و 
 ِِي َعل َم بِالَْقلَم

ْ َرُم ا  
َ
َك اْأل  َو َر  

ْ
  )3علق،( اقَْرأ

 .آموخت او كه با قلم. تر است يبخوان كه پروردگار تو از همه گرام

ي دوم، فرهنگ لي در آيهي اول خلقت انسان با صفت كريم الهي همراه شده  ودر آيه ©
 .ي اهميت مباحث فرهنگي استدهندهاو با صفت اكرم آمده است و اين نشان

 ينعمت اله ،يت فرهنگيمسئول. ٥

 اِكِر نَ   قاَل يا ُ و َك َو ُ ْن ِمَن ا ش  ُخْذ ما آتَ ْتُ  إِ   اْصَطَفيْتَُك َعَ  ا  اِس بِرِساالِ  َو بَِ الِ  فَ
  )144اعراف،(
از الواح (ام، پس آنچه  هايم و سخنم برگزيده من تو را بر مردم با پيام! يموس يا: فرمود) خداوند(

  .به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش) و تورات
َو ُ ْن ِمَن . سپاسگزاري شود بايد كه هاي ديني و ارشادي، نعمت الهي است مسئوليت ©

اِكِر نَ    ا ش 
 يفرهنگ راه کار مردن در! يچه مردن خوب. ٦

 قُِتلْتُْم ِ  َسِ يِل ْ ِ ْو ُمت ْم  ََمْغِفَرةٌ ِمَن  اهللاَو لَ
َ
ا َ َْمُعونَ  اهللاأ ٌة َخْ ٌ ِ م    )157آل عمران، ( َو رَْ َ
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                      ٢٣ ±اهميت کار فرهنگي   

آمرزش و رحمت خداوند از آنچه ) ايد، زيرا زيان نكرده(و اگر در راه خدا كشته شويد و يا بميريد 
  .كنند، بهتر است يجمع م) آنان در طول عمر خود(
كساني كه در راه سفر به جبهه، يا در راه تحصيل علم، يا سفر براي حج و زيارت،  ©

تبليغ و ارشاد و ساير اهداف مقدس از دنيا بروند، مشمول رحمت و مغفرت الهي 
  .خواهند بود

آن هاي  ي دنيا و جمع كردني در جهان بيني الهي، مرگ و شهادت در راه خدا، از همه ©
ِ ْ قُِتلْتُْم ِ  َسِ يِل . بهتر است ْو ُمت مْ  اهللاَو لَ

َ
ا َ َْمُعونَ  أ ٌة َخْ ٌ ِ م      ََمْغِفَرٌة ِمَن اهللا َو رَْ َ

ِ ْ قُِتلْتُْم ِ  َسِ يِل . مهم در راه خدا بودن است، خواه به شهادت بيانجامد يا مرگ ©  اهللاَو لَ
ْو ُمت مْ 

َ
  أ
  با برکت ارک يفرهنگ کار. ٧
 َْم 
َ
ْصلُها َطي بَةٍ  َمثَالً َ َِمًة َطي بًَة َكَشَجَرةٍ  اهللا َ ََب  َكيَْف  تَرَ  أ

َ
ماءِ  أ   )24ابراهیم،(                    ثابٌِت َو فَرُْعها ِ  ا س 

پاك است كه  يپاك همانند درخت) سخن و ايمان(كه خداوند چگونه مثل زده؟ كلمة طيبه  يآيا نديد
  .اش در آسمان است اش ثابت و شاخه شهري

دار و  رشد داشتن، پرميوه بودن، سايه: ي طيبه و درخت پاك آثاري دارد، مانند شجره ©
انسان موحد نيز هرگز راكد نيست و آثار ايمانش . پايدار بودن، در همه وقت ثمر دادن

و همواره اعتقادش دايمي است نه موسمي . دائماً در گفتار و اعمالش آشكار است
 .كند ديگران را به ايمان و معروف دعوت مي

توحيد، : ي طيبه ياد شده است در روايات و تفاسير از چند چيز به عنوان مصداق كلمه ©
 آري توحيد، اصل ثابتي است كه در. ايمان، عقايد صحيح، رهبران آسماني و ياران آنان

ْصلُها ثابٌِت . فطرت و عمق جان مردم جاي دارد
َ
و در تمام اعمال و گفتار و افكار                    أ

ماءِ . گذارد انسان اثر مي توان از  و در همه وقت و در هر فراز و نشيبي مي                   فَرُْعها ِ  ا س 
  .مند شد ي ايمان بهره ميوه
ْصلُها .بركات كار فرهنگي منحصر به زمان خاصي نيست و ثابت و ماندگار است ©

َ
أ

                   بٌِت ثا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٢٤
 دعوت به خدا بهتر از يچه کار. ٨

 َْحَسنُ  َمنْ  و
َ
  )33فصلت،(  ا ُْمْسلِِم  ِمنَ  إِن ِ   صاِ اً َو قاَل  َعِمَل  وَ  اهللا إَِ   َد  ِ م نْ  قَْوالً  أ

عمل ) خود نيز(خداوند دعوت كند و  يبه سو) مردم را(كه  يتر از كس و كيست خوش سخن
 ؟»من از مسلمانان هستم«: ه انجام دهد و بگويدشايست

كه سخنان را گوش دهيد و کند مي ي زمر به مردم سفارش سوره ١٨ي  خداوند در آيه ©
ْحَسنَه :از احسن آن پيروي كنيد

َ
يَن  َْستَِمُعوَن الَْقْوَل َ يَ  ِبُعوَن أ ِ

  ا  
  .كنند يم يهترين آن را پيروشنوند و ب يسخن را با دقّت م هستند که يکسان )بندگان من(

ي مردم آن است كه  داند، بنا بر اين وظيفه مي اهللاين آيه سخن احسن را دعوت الي و در 
از ميان گويندگان دنبالِ كسي باشند كه روحش تسليم خدا و عملش صالح و دعوتش به 

  .راه خدا باشد
ْحَسُن قَْوالً .دعوت به راه خدا بهترين گفتارهاست ©

َ
  َو َمْن أ

ْحَسنُ  َمنْ  وَ .بهترين سخن است و بهترين سخنگوي هستي انبيا هستند دين، تبليغ ©
َ
  قَْوالً  أ

 شدن يراه خدائ يس دائميتدر م ويتعل. ٩

 ْن يُْؤِ يَُه
َ
َة ُ م  َ ُقوَل  ِلن اِس ُكونُوا ِعباداً ِ  ِمْن  الِْكتاَب وَ  اهللاما  َن ِل ََ ٍ أ َو  اهللاُدوِن اْ ُْ َم َو ا  بُو 

 )79عمران، آل(  لِ ْن ُكونُوا َر  انِ  َ  بِما ُكنْتُْم ُ َعل ُموَن الِْكتاَب َو بِما ُكنْتُْم تَْدرُُسون

: كه خداوند به او كتاب و حكم و نبوت داده است، حق ندارد به مردم بگويد يبشر) پيامبر و(هيچ 
 يحقّ چنين يما دانشمندان اهل كتاب به طريق اولش(بنا بر اين . خدا، بندگان من باشيد يبه جا

 .باشيد يكه داريد، ربان يآموزش كتاب و تدريس ي به خاطر سابقه) نداريد، بلكه بايد

شود كه پيوند او با خدا محكم باشد و در فكر  به كسي گفته مي »ر ا «جمع  »َر  انِ   َ « ©
 .اصالح و تربيت ديگران باشد

نه تصوف و چلّه ( ١.م و تدريس دائمي كتب آسماني استراه رباني شدن، تعلي ©
 ...َر  انِ  َ  بِما ُكنْتُْم ُ َعل ُموَن  )نشيني

 ُ َعل ُموَن الِْكتاَب  .معلّمي، شغل انبياست ©

 امتياز پيامبران بر ديگران آن است كه هر قدر بر تعداد ياران و مقدار قدرتشان افزوده ©
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                      ٢٥ ±اهميت کار فرهنگي   

هاي سودجو، در ابتدا  اما دعوت كننده .كنند دگي خدا دعوت ميشود، مردم را بيشتر به بن
كنند، ولي پس از رسيدن به مسند  اي مقدس مآبانه و دلسوزانه كار را شروع مي با قيافه

 .نمايند ريزي مي قدرت، استبداد و خودمحوري را پي

 ما  َن ِل ََ ٍ . كند كتاب و حكمت و نبوت، انسان را از بشر بودن خارج نمي ©

چون فرموده «. ، بايد هميشگي باشد)کار فرهنگي( تعليم و تدريس كتب آسماني ©
  »ُكنْتُْم ُ َعل ُمونَ  :است
 ُكنْتُْم ُ َعل ُموَن الِْكتاَب َو بِما ُكنْتُْم تَْدرُُسونَ . علماي رباني، مفسران واقعي قرآن هستند ©

اي  مسلمان، آزاد يا بنده هيچ مرد وزن: ي اين آيه فرمودند درباره 9رسول خدا  ©
نيست مگر آنكه حق واجبي از خداوند بر گردن اوست و آن اينكه قرآن را فراگيرد و در 

 .آن تفكّر كند

  يفرهنگ يژه چهره هايت ويمسئول. ١٠ 

 ِ ٍْة يُضاَ ْف  ََها الَْعذاُب ِضْعَف ِت ِمنُْ ن  بِفاِحَشٍة ُمبَ  نَ
ْ
ِ   َمْن يَأ  )30احزاب،(                           يا  ِساَء ا  

آشكار مرتكب شود، عذابش دو چندان ) يو گناه(هر كس از شما كار زشت ! همسران پيامبر يا
  .خواهد بود

ترك «در روايات آمده است كه گناه بزرگان، حساب ديگري دارد، حتّي اگر از انبيا يك  ©
 لجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر  لعا م  يغفر«: شوند در حديثي آمده سر زند تنبيه مي » او 

  .شود، قبل از آن كه يك گناه عالم بخشيده شود هفتاد گناه جاهل بخشيده مي ١»ذنب واحد
يا  ِساَء . شدت و ضعف كيفر و پاداش بر اساس آثار فردي و اجتماعي عمل است ©

 ِضْعَفْ ِ  ...ا  ِ   

كارشان براي ديگران سرمشق است، اگر  ي ديني و اجتماعي دارند و كساني كه چهره ©
ِ   . گناه كنند، كيفرشان بيش از ديگران است  ِضعَْفْ ِ  ...يا  ِساَء ا  

 ئولِ متخلّف چهاگر كيفر بستگان متخلّف يك مسئول چند برابر است، كيفر خود مس ©

ورد كيفر تخلّف خود پيامبر قرآن در م( ِضعَْفْ ِ  الَْعذاُب  ...يا  ِساَء ا  ِ   ميزان است؟ 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٢٦
قاِو ِل : فرمايد مي

َ
َل َعلَيْنا َ عَْض اْأل اگر سخن ناروايي را به ما  ١لََقَطْعنا ِمنُْه ا َْوِ  َ ...  َْو َ َقو 

 .كنيم هاي گردن او را قطع مي نسبت دهد، رگ

  يلزوم پرداختن به کار فرهنگ) ه
 عظمت و جايگاه انسان. ١

ْمنا لْناُهْم َع  َو لََقْد َكر  ض  ي باِت َو فَ ْحِر َو رََزقْناُهْم ِمَن الط  َ   َو اْ َ ْن   بَِ  آَدَم َو َ َلْناُهْم ِ  الْ َكِثٍ  ِ م 
 )70اسراء،( َخلَْقنا َ ْفِضيالً 

حمل كرديم و از ) ها بر مركب(و همانا فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا 
  .هاي خود برتري كامل داديم شان داديم و آنان را بر بسياري از آفريده پاكيزه روزيچيزهاي 

اي براي اثرپذيري و اثرگذاري و انجام کار  توجه به عظمت و جايگاه انسان انگيزه ©
لْناُهْم، َخلَْقنا.فرهنگي است قْناُهْم، فَض  ْمنا، َ َلْناُهْم، رََز   َكر 

اكتسابي و نزد خداست، مثل كرامتي كه خاصّ اهل كرامت، گاهي كرامت معنوي و  ©
 َْرَمُ ْم ِعنَْد . تقواست

َ
تْقاُ مْ  اهللاإِن  أ

َ
ْحَسِن و گاهي كرامت در آفرينش است، نظير  ٢أ

َ
أ

ْمنا« مراد از. كه در خلقت انسان آمده است ٣َ ْقِو مٍ  در اين آيه، احتمالًا وجه دوم  »َكر 
قت و هوش و عقل و استعداد است، و هم در دارا بودن انسان هم در خل  كرامت. باشد

  .قانون آسماني و رهبري معصوم، و مسجود فرشتگان واقع شدن
  :انسان برتر از فرشته است، زيرا ©

  .انسان، مسجود فرشتگان است: الف
فرشته، عقل محض است و شهوت ندارد و از اين رو كمالش به ارزش كمال انسان : ب

  .بر شهوتش غلبه دهد، برتر از فرشته استهر كه عقلش را . نيست
تو امام باش تا به تو اقتدا كنم، زيرا : گفت 9در شب معراج، جبرئيل به پيامبر : ج

  ٤.خداوند شما را بر ما برتري داده است
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                      ٢٧ ±اهميت کار فرهنگي   

لْناُهْم َع ي موجودات، حتّي فرشتگان برتري داد،  با آنكه خداوند بشر را بر همه © ض    فَ
ْن َخلَ  ْسَفَل ترين درجه  ولي سوء انتخاب و عمل ناپسند انسان او را به پست ْقناَكِثٍ  ِ م 

َ
أ

َكَمثَِل ، ٢َكَمثَِل اْ ِمارِ . آورد تر از آن پايين مي ي حيوانات و پست و به مرتبه سافِلِ َ 
َضل   ،الَْ ِْب 

َ
نْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
َشد  ، ٤َ ْأل

َ
ْو أ

َ
جاَرةِ أ ِ ْ َ...٥  

ْمنا  .و برتري و گراميداشت است كرامت بلكه نسل انسان مورد آدم، نها حضرتنه ت © َكر 
  بَِ  آَدمَ 

لْناُهمْ . هاي رشد و كمال انسان از سوي خداست زمينه © ْمنا، َ َلْناُهْم، َرَزقْناُهْم، فَض   َكر 

 .اتمام حجت واجب است. ٢

 َْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن  َ   َوْ  و
َ
ن ا أ

َ
َك   َ ْنا رَُسوًال َ نَ  ِبَع آياتِ رَْسلَْت إِ

َ
 )134طه،(بْلِِه لَقا ُوا َر  نا  َْو ال أ

! پروردگارا: گفتند يكرديم، م يهالك م يبا عذاب) آمدن پيامبر و نزول قرآن(و اگر ما آنان را قبل از 
  .كنيم يتا ما از آيات تو پيرو يما نفرستاد يبرا يچرا پيامبر

زيرا در غير اين صورت آنان . اجب است، خواه مردم توجه كنند يا نكنندتبليغ دين و ©
رَْسلَْت . حق اعتراض خواهند داشت

َ
   َْو ال أ

 فهين وظينخست. ٣

 ُروا بِا َْمْعُروِف َو َ َهْوا َعِن َ
َ
الةَ َو آتَوُا ا ز  ةَ َو أ قاُ وا ا ص 

َ
رِْض أ

َ
اُهْم ِ  اْأل ن  يَن إِْن َمك  ِ

 ) 41حج،(ا ُْمنَْكرِ ا  

ديگران (دهند و  يدارند و زكات م يكه اگر آنان را در زمين به قدرت رسانيم، نماز بر پا م يكسان
  .دارند يها باز م يكنند و از بد يها دعوت م يبه خوب) را
الةَ . وظيفه حكومت اسالمي كار فرهنگي است © قاُ وا ا ص 

َ
رِْض أ

َ
ن اُهْم ِ  اْأل  ...إِْن َمك 

كند و غفلت و  ي بندگي و تعاون مالي و فرهنگي را فراهم مي پيروزي مؤمنان، زمينه ©
ن اُهمْ . برد غرور را از بين مي  إِْن َمك 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٢٨
براي مؤمنان، تمام زمين يكسان است، آنان هر كجا كه توان دارند هدف مقدس خود  ©

رِْض . كنند را پياده مي
َ
  ِ  اْأل

. نماز و زكات و امر به معروف و نهي از منكر است ي حكومت صالحان، اولين ثمره ©
 َالة قاُ وا ا ص 

َ
رِْض أ

َ
ن اُهْم ِ  اْأل   ...إِْن َمك 

ي نماز و اداي زكات و امر به معروف و نهي از منكر از وظايف و كارهاي قطعي  اقامه ©
قاُ وا. مسئوالن حكومت اسالمي است

َ
  .»يقيمون«نه  أ

رتقاي روحي و رشد امور معنوي هستند و هم به دنبال حاكمان مؤمن، هم در فكر ا ©
الَة َو آتَُوا ا ز  ةَ . رفاه و حل مشكالت اقتصادي و فقرزدايي و اصالح جامعه قاُ وا ا ص 

َ
  أ

v بويژه مسئولين سياسي مثل رييس (ها در انتخاب مسئولين ترين مالکيکي از مهم
قاُ وا .تاس) بويژه نماز(اهميت به مسائل فرهنگي ) جمهور

َ
رِْض أ

َ
ن اُهْم ِ  اْأل إِْن َمك 

الةَ    ...ا ص 
.ارزش كار فرهنگي و آموزش مكتب و شريعت، بيش از كارهاي غيرفرهنگي است ©
 ََخلََق اْإلِ َسانَ  َعل َم الُْقرَْءان  
 .احت شوندنار ي زياديعده هر چند . ٤

 َ ْْم َ ُقو ُوَن بِِه ِجن ٌة بَْل جاَءُهْم بِا
َ
َحق   رُِهونَ أ ْ َ ُُهْم  ِلْ

َ
  )70مومنون،( ق  َو أ

آنان آورده اما بيشترشان از  يبلكه او حق را برا) چنين نيست(او جنون دارد؟ : گويند ييا م
  .پذيرش حق كراهت دارند

َحق   رُِهونَ . حق بايد مطرح شود، اگر چه اكثريت ناراحت شوند © ْ َ ُُهْم  ِلْ
َ
          َو أ

ْ َ ُُهْم  ِلَْحق   رُِهونَ . پذيرند بعضي كفّار، فطرت سالم دارند و حق را مي ©
َ
           أ

  .بون هشداردهنده نبوده است يچ ملتيه. ٥

 َةٍ  ِمنْ  إِنْ  و م 
ُ
  )24فاطر،( نَذير فيها َخال إِال   أ

 .گذشته است يا نبوده مگر آن كه در آن هشدار دهنده يو هيچ امت

 نَذير فيها َخال إِال  .فرهنگي، برابر تاريخ زندگي بشر است تاريخ كار ©

و هميشه در روي زمين کساني هستند  هرگز زمين از حجت الهي خالي نبوده است ©
 ي تبليغ دين را که بزرگترين کار فرهنگي است انجام دهند و دين خدا را حفظکه وظيفه
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                      ٢٩ ±اهميت کار فرهنگي   

 نَذير فيها َخال إِال  .نمايند 

 َفَلَْم ي
َ
و ِل َ أ

َ
ِت آباَءُهُم اْأل

ْ
ْم جاَءُهْم ما  َْم يَأ

َ
ب ُروا الَْقْوَل أ   )68مومنون،( د 

نياكانشان نيامده  يآنان آمده كه برا يبرا ينينديشيدند، يا مطالب) قرآن(آيا آنها در اين گفتار 
   ).آنان سخت است يلذا قبول حرف تازه برا(است؟ 

 ييك يرا به مردم رسانده و اساس اديان آسمانخود  يها ندا خداوند در تمام دوران ©
ِت . است

ْ
ْم جاَءُهْم ما  َْم يَأ

َ
           أ

 نجات همه برابر است باک نفر ينجات . ٦

 َْحياها َمنْ  و
َ
ن ما أ

َ
ْحيَا فََك 

َ
ً  ا  اَس  أ  )32مائده،(  َ يعا

 . كرده است زنده را مردم ي مهگويا ه) نجات دهد مرگ يا انحراف از و( كند زنده را يو هر كه انسان

ْحياها َمنْ  وَ .برابر است با حيات يك جامعه  ارزش كار فرهنگي روي يك نفر، ©
َ
ن ما أ

َ
 فََك 

ْحيَا
َ
ً  ا  اَس  أ    َ يعا
باشد و گمراه  طبق آيات و روايات، هدايت و ارشاد مردم به راه حق، نوعي احيا مي ©

ي حيات مردم  ، دعوت پيامبر را مايه٢٤آيه سوره انفال، . كردن مردم، نوعي قتل است
  :خواند مي
ِجيبُوا ِهللا ِ َو  ِلر ُسول يَن آَمنُوا اْستَ ِ

  َها ا  
َ
  َد ُ ْم ِ ا ُ ِْييُ مْ  يا  

بخش شماست  كه حيات يهر گاه خدا و رسول شما را به چيز! ايد كه ايمان آورده يكسان يا
  .كنند، بپذيريد يدعوت م

من اخرجها من ضالل ا  هدي ف نما أحياها و من اخرجها من «: نيز فرمودند 7امام صادق 
هر كس نفس منحرفي را هدايت كند او را زنده كرده و هر  »هدي ا  ا ضالل فقد قتلها

  .كس ديگري را منحرف كند او را كشته است
ْحياها َمنْ  وَ  ١ .ي زنده، امداد رساني به گرفتاران و نجات جانهاست نشان جامعه ©

َ
 أ

ن ما
َ
ْحيَا فََك 

َ
ً  ا  اَس  أ   َ يعا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٣٠
 يجهان يمعه اج برابر ت دريمسئول. ٧

 ْةٍ  َخْ َ  ُكنْتُم م 
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُ ُرونَ   ِلن اِس  أ

ْ
ْهُل  اهللاتُْؤِمنُوَن بِ  وَ  ا ُْمنَْكرِ  َعِن  َ نَْهْونَ  وَ  بِا َْمعُْروِف  تَأ

َ
َو  َْو آَمَن أ

َ  لَ نَ  الِْكتاِب  ْ َ ُُهُم الْفاِسُقونَ  ُهْم ِمنُْهُم ا ُْمْؤِمنُونَ َخْ اً  
َ
  )110آل عمران،( َو أ

دهيد و از  يها فرمان م يبه خوب. ايد شده) و گزيده(مردم ظاهر  يهستيد كه برا يشما بهترين امت
ايمان ) ينيز به چنين آئين درخشان(و اگر اهل كتاب . كنيد و به خدا ايمان داريد يم يها، نه يزشت

  .اند بيشترشان فاسق ياز آنان مؤمنند، ول يبرخ. ورده بودند، قطعاً برايشان بهتر بودآ
ْخرَِجْت  ِلن اِس . مسلمانان مسئول اصالح تمام جوامع بشري هستند ©

ُ
  أ

 لزوم پاسخگويي رهبران در برابر انحرافات فرهنگي. ٨

 تَُهْم َضل وا َمنََعَك  ما هاُرونُ  يا قاَل ْ
َ
ال   * إِذْ رَأ

َ
ْ ِريأ

َ
 َ َعَصيَْت أ

َ
  )93-92طه، (   تَ  ِبَعِن أ

كه  يزمان! هارون يا: گفت) سر و صورت برادر را گرفته بود به او يكه مو يدر حال يموس(
نجات مردم  يچرا برا(؟ ينكن ياز اينكه مرا پيرو آنان گمراه شدند، چه چيز تو را بازداشت؟ يديد
  ؟يكرد يآيا دستور مرا نافرمان) ؟ياً به سراغ من نيامدفور
 يا هاُروُن ما َمنََعَك . رهبران بايد پاسخگوي انحرافات مردم باشند ©

  ما َمنََعَك . تفاوتي مسئولين، مورد توبيخ است سكوت و بي ©

ْ تَُهْم َضل وا. بدعاقبتي، آفتي براي دينداران است ©
َ
 َرأ

  از فرهنگ آلت دست شدن افراد دور. ٩

 ْعراُب
َ
َشد   اْأل

َ
ً  أ ْجَدرُ  وَ        ِنفاقا وَ  ُ ْفرا

َ
ال  َ ْعلَُموا أ

َ
نَْزَل  ما ُحُدودَ  أ

َ
 )97توبه ،( رَُسوِ    َع  اهللا أ

و به  ، در كفر و نفاق شديدترند)از تعليم وتربيت وسخنان پيامبر يخاطر دور به(نشينان عرب  باديه
  .پيامبرش نازل كرده ندانند سزاوارتراينكه حدود آنچه را خدا بر 

ْعراُب « ©
َ
  .»عرب«است، نه  »اعرا «مفرد آن . نشينان يعني باديه »اْأل

ده  »اعراب«ي  كلمه. اعرابي بودن به معناي دوري از فرهنگ ديني و تعاليم مكتب است ©
  .آميز است ي موارد، مثل روايات، نكوهش بار در قرآن آمده و جز يك مورد، بقيه

شناس  دين »تفقهوا   ا ين فانه من  م يتفقه   ا ين فهو اعرا «: يث آمده استدر حد ©
 ١.شويد، چون هر كه فهم عميق ديني نداشته باشد، اعرابي است

                                                                                                                     
  .تفسیر نور الثقلین.  1
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                      ٣١ ±اهميت کار فرهنگي   

افراد دور از فرهنگ، گاهي آلت دست كافران و منافقان قرار گرفته و از خود آنان  ©
ختن به مسائل فرهنگي را بيش از شوند و اين مسئله اهميت توجه و پردا تر مي منطق بي

ْعراُب .دهدپيش نشان مي
َ
َشد   اْأل

َ
ً  أ فاقا وَ  ُ ْفرا        نِ

ْعراُب .شود فرهنگ وآداب ديني مي نشيني، موجب دوري از باديه ©
َ
َشد   اْأل

َ
ً  أ         َونِفاقا ُ ْفرا

 گيري او در مورد حقايق و محيط اجتماعي و فرهنگي انسان، در بينش و موضع ©
ْعراُب .معارف مؤثّر است

َ
َشد   اْأل

َ
       نِفاقا وَ  ُ ْفراً  أ

نَْزَل . دانستن احكام دين، الزم است و گر نه اعرابي هستيم ©
َ
 اهللاَ ْعلَُموا ُحُدوَد ما أ

نشينان، بلكه بدتر از آنان  ي اعراب و باديه شهرنشينان جاهل به حدود الهي، به منزله ©
ال  َ عْلَُموا. هستند

َ
نَْزَل   

َ
ما أ  اهللاُحُدودَ 

 .ماست نده ازيآ ،تيبخاطر حقان. ١٠

ِي
رَْسَل  ُهَو ا  

َ
يِن ِ  هِ  رَُسوَ ُ بِا ُْهَدي أ  ) 33توبه ،(وَِديِن اْ َق  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

  . كندپيروز  اديان همه بر را آن پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق فرستاد، تا كه است ياو كس
تواند  اين غلبه، هم مي. وعده غلبه اسالم بر همه اديان، بارها در قرآن تكرار شده است ©

تواند  از جهت علمي و منطقي و غلبه در استدالل باشد، كه همشيه بوده، و هم مي
اي به آينده تاريخ باشد كه اسالم جهان را فراخواهد گرفت و وارثان زمين، بندگان  اشاره

د، چنانكه قدرت اسالم در نيم قرن اول هجري، بخش بزرگي از زمين صالح خواهند بو
  .را گرفت

  :خداوند سه بار وعده پيروزي اسالم بر تمام اديان را داده است ©
  رَْسَل

َ
ِي أ

يِن ِ  هِ  َعَ   رَُسوَ ُ بِا ُْهَدي وَِديِن اْ َق  ِ ُْظِهَرهُ  ُهَو ا   ُ ون ا     َو  َْو َكِرَه ا ُْمْ ِ
ِي

يِن  ُهَو ا   رَْسَل رَُسوَ ُ بِا ُْهَدي وَِديِن اْ َق  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  
َ
  َشهيداً  اهللابِ   َو َك  ِ  هِ  أ

ِي
رَْسَل  ُهَو ا  

َ
يِن ِ  هِ  أ ُ ون رَُسوَ ُ بِا ُْهَدي وَِديِن اْ َق  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا     َو  َْو َكِرَه ا ُْمْ ِ
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٣٢
   ١وَْعَدهُ  اهللاَو لَْن ُ ِْلَف . كند اوند وعده خود را عملي ميو خد
خوانيم كه پيروزي اسالم بر ديگر اديان آسماني، در زمان ظهور  در روايات متواتر مي ©

  . تحقّق خواهد يافت 7حضرت مهدي 
ال فيها  شهادة ان  فو اّ ي نف  بيده ح  ال تب  قر ة اّال و نادي«: فرمود 7حضرت علي  ©

ً  ا  اّال اهللا روستايي  به خداوندي كه جانم در دست اوست، هيچ شهر و ٢»ب رًة و عشيا
  .ماند مگر آن كه هر صبح وشام صداي اذان و شهادتين در آن شنيده خواهد شد باقي نمي

يِن . آينده از آن اسالم است ©   ِ  هِ  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  
و  7و قطعي است و با ظهور حضرت مهدي آينده تاريخ از نظر ما بسيار روشن  ©

ما نيز براي  .آخرين امام معصوم، از اهل بيت پيامبر، دنيا پر از عدل و داد خواهد شد
  .توانيم تالش نماييمجا که ميسازي براي آن دوران وظيفه داريم تا آنزمينه
انان اجازه زماني كه كفّار مكّه به مسلم. (در شرايط سخت، نويد و اميد دادن الزم است ©

دهد كه  دهند، خداوند نويد پيروزي بر تمام جهان را مي ورود به مسجد الحرام را نمي
يِن .) شما نه تنها بر مشركان مكّه بلكه بر تمام اديان، غالب خواهيد شد  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

  ِ  هِ 
يِن . پيروزي اسالم به خاطر حقانيت آن است ©  ِ  هِ  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

يِن ِ  هِ . چشم انداز ما به تاريخ اميدبخش است ©  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

يِن ِ  هِ . مكتب اسالم، اميد آفرين است ©  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

يِن ِ  هِ . اي ارزش دارد كه كامل و دائم باشد حاكميت و غلبه  ©  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

. ديان تاريخ مصرف دارند و تنها اسالم مكتب جاوداني استبه جز اسالم، تمام ا ©
 ِيِن ِ  ه  ِ ُْظِهَرُه َعَ  ا  

 
  

                                                                                                                     
  .47حج،.  1
  .بیان، کنزالدقائق و برهانال تفاسیر مجمع.  2
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                      ٣٣ ±اهميت کار فرهنگي   

  يجاد انحراف در مسائل فرهنگيقرآن با ا يبرخوردها) و
 .ن ظلم استيانحراف باالتر. ١

v  تعبيرقرآن  ُْظلَم
َ
 :و در موارد زير به کار برده استانزده مرتبه را پ َمْن أ

  1.)آيه تکرار شده است ١١در : (دروغ بستن بر خدا و تکديب آيات الهي افترا و - ١
ِن اْ َ ي ْظلَُم ِ م 

َ
َب بِآياتِهِ  اهللاَعَ    َو َمْن أ

ْو َكذ 
َ
  ٢َكِذباً أ

  را تكذيب كند؟ يو كيست ستمكارتر از آن كس كه به خداوند دروغ بندد، يا آيات اله
  3.)يه تکرار شده استدر دو آ: (روي گرداني از آيات الهي - ٢
ْعَرَض َ نْها

َ
َر بِآياِت َر  ِه فَأ

ْن ذُك  ْظلَُم ِ م 
َ
  َو َمْن أ

از آنها اعراض ) پذيرش يبه جا(و كيست ستمكارتر از آنكه به آيات پروردگارش تذكّر دهند، پس 
  !خويش را فراموش كند؟ ي دستاورد پيشينه) گناهان و(كند و 

  4:کتمان شهادت و حق - ٣
 ْن َكتََم َشهاَدةً ِعنَْدُه ِمَن َو ْظلَُم ِ م 

َ
   اهللاَمْن أ

كه نزد ) پيامبران ي درباره(را  يو شهادت اله يستمكارتر است از آن كس كه گواه يو چه كس
  .اوست، كتمان كند

  5:و سعي در تخريب آن بازداشتن مردم از مسجد - ٤
 ْن َمنََع َ ساِجَد ْظلَُم ِ م 

َ
ْن  اهللاَو َمْن أ

َ
  ِ  َخرابِها  يُْذَكَر ِ يَها اْسُمُه َو َس أ

  كيست ستمكارتر ازآنكه نگذاشت نام خدا در مساجد الهي برده شود وسعي در خرابي آنها داشت؟
 .بدترين ظلم به جامعه استرا  ظلم فرهنگي وبازداشتن مردم از رشد وفهمآيات اين  ©
َو َمْن  .است تر ظالم بربندد، دروغ خدا به كه كسي و ظالم، دروغگو و است ظلم دروغ، ©

ْظلَمُ 
َ
 أ
ِن اْ َ ي. تر است هر چه شخصيت بزرگتر باشد، افترا بر او خطرناك © ْظلَُم ِ م 

َ
َعَ    َو َمْن أ

ً  اهللا  َكِذبا
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  .21انعام،. 2
  .22سجده، – 57کهف،. 3
  .140بقره،. 4
  .114بقره،. 5
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٣٤
 ١.باشد پس آباد كردن مسجد، انفع كارها مي ن کار استيترظالمانهاگر خرابي مسجد  ©

اي كه از رونق مسجد بكاهد،  ست، بلكه هر برنامهخرابي مسجد تنها با بيل و كلنگ ني ©
ْن َمنََع َ ساِجَد . تالش در خرابي آن است ْظلَُم ِ م 

َ
 اهللاَو َمْن أ

مطالب خداپسند و احكام . مساجدي مورد قبول هستند كه در آنها ياد خدا زنده شود ©
ْن يُْذَكَر ِ يَها اْسُمهُ . خدا بازگو شود

َ
 أ

ترسد، ترس او از زنده شدن نام خدا و بيداري  جد نميدشمن از در و ديوار مس ©
ْن يُْذَكَر ِ يَها اْسُمهُ . مسلمانان است

َ
 أ

  في خَرابِها  و سعي. اند، لذا دشمن سعي در خرابي آنها دارد مساجد سنگر مبارزه ©
ْظلَُم ِ م  . نويسندگان و گويندگان مذهبي، مراقب گفتار و نوشتار خود باشند ©

َ
ِن َو َمْن أ

ً  اهللاَعَ    اْ َ ي  َكِذبا
َب .ها به انسانيت، اعراض از كتب آسماني است ترين ظلم از بزرگ ©  اهللا بِآياِت  َكذ 

  ها نسل يتباه يعنيانحراف . ٢

   ْفِسَد ِ يها َو ُ ْهِلَك اْ َرَْث َو ال  ْسَل َو   َس  َو إِذا تََو رِْض ِ ُ
َ
ب  الْفَ  اهللاِ  اْأل    سادَ ال ُ ِ

كند  يها و نسل كوشش م زراعت يفساد در زمين و نابود يو هر گاه به قدرت و حكومت رسد برا
  )205بقره،( .و خداوند فساد را دوست ندارد

به قدرت و حكومت رسيدن  يبه معنا ييك: توان معنا نمود يرا دو نوع م »تََو   «كلمه  ©
آيه اين  يت كه در اين صورت معنااعراض كردن اس يكه در ترجمه آمد و ديگر به معنا

اعراض نمود و از نزد تو بيرون رفت، به سراغ  يهر گاه از حق و هدايت اله: شود يم
 .رود يفتنه و فساد م

  .، و هالك نسل، انحراف نسل آينده استيمحو كشاورز يهالك حرث به معنا ©
ق: فرمايد يقرآن م ©

َ
رِْض أ

َ
ن اُهْم ِ  اْأل يَن إِْن َمك  ِ

َ ُروا بِا َْمْعُروِف َو ا  
َ
الةَ َو آتَُوا ا ز  ةَ َو أ اُ وا ا ص 

دهند و  يزكات م دارند و ياگر صالحان حكومت را بدست گيرند، نماز به پا م« ٢َ َهْوا َعِن ا ُْمنَْكرِ 

                                                                                                                     
  .تفسیر فخر رازى. 1

  .41حج، .  2
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                      ٣٥ ±اهميت کار فرهنگي   

و بدين وسيله رابطه خود را با خداوند و محرومان  ».كنند ياز منكر م يامر به معروف و نه
اگر نااهل به قدرت رسيد و واليت مردم را بدست گرفت،  يكنند، ول يمجامعه حفظ 

 ي، همه چيز جامعه را فدايبيرون يها و فشارها يو ناآگاه يدرون يبخاطر طوفان هوسها
به نام اسالم  يالميزان تاريخ گواه آن است كه چه مسلمان نمايان ي به گفته. كند يخود م

  .ه و حرث و نَسل را نابود ساختندو تظاهر به ايمان، بر مردم حاكم شد
 يو تبليغات و مواد مخدر، سبب نابود يكه با جعل قوانين و تهاجم فرهنگ يكسان ©

  .هستند »االرض مفسد  «شوند، مصداق اين آيه و  ياقتصاد و نسل نو م
   ُ ْهِلَك اْ َرَْث َو ال  ْسَل . اقتصاد و فرهنگ امت است يترين خطر، نابود بزرگ ©
  .ق فتنه استيمصاد نحراف ازا. ٣

 َِي ُهو
نَْزَل  ا  

َ
م  الِْكتاِب  ُهن   ُ َْكماٌت  آياٌت  ِمنْهُ  الِْكتاَب  َعلَيَْك  أ

ُ
َخرُ  وَ  أ

ُ
ِينَ  أ

ا ا   م 
َ
 قُلُو ِِهمْ  ِ   ُم َشابِهاٌت فَأ

ِو لِ  ِمنْهُ   َشابَهَ  ما َ يَ  ِبُعونَ  َز ْغٌ 
ْ
ِة َو ابِْتغاَء تَأ   )7آل عمران،(هابِْتغاَء الِْفتْنَ

است ) روشن و صريح(از آن، آيات محكم  يبخش. است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد ياو كس
در آيات ديگر، با مراجعه به اين  يو هر گونه ابهام. (دهد يكه اصل و اساس اين كتاب را تشكيل م

آيه  يدر معنا يكه احتماالت مختلف(از آن، آيات متشابه است  يو بخش) شود يمحكمات روشن م
كه در دلهايشان  ياما كسان.) شود يبا توجه به آيات محكم، تفسير آنها روشن م يرود، ول يم

و نيز به جهت تفسير آيه به دلخواه خود، ) و گمراه كردن مردم(انحراف است، به جهت ايجاد فتنه 
  .روند يبه سراغ آيات متشابه م

سير به رأي و تحريف فرهنگ و معاني فتنه، تنها آشوب نظامي و فيزيكي نيست، تف ©
ةِ . آيات، نيز فتنه است  ابِْتغاَء الِْفتْنَ

لُو ِِهْم َز ٌْغ َ يَ  ِبُعوَن ما  َشابََه ِمنُْه ابِْتغاَء . منحرف، منشأ فساد و فتنه است يها قلب ©
ِ  قُ

ةِ    الِْفتْنَ
ةِ . شود يحق دستاويز باطل م يگاه ©  ابِْتغاَء الِْفتْنَ
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٣٦
 انحراف در مسائل فرهنگي ت ترين کيفرها براي ايجادسخ. ٤

  .ن فروشان آتش استیپاسخ د1- 4

  ينَ  إِن ِ
نَْزَل  ما يَْ تُُمونَ  ا  

َ
وِ َك  َ َمناً  بِهِ  َو  َْشَ ُونَ  الِْكتاِب  ِمنَ  اهللا أ

ُ
ُ لُوَن ِ  ُ ُطونِِهمْ  ما قَِليًال أ

ْ
إِال   يَأ

يِهمْ  وَ  الِْقياَمةِ  ْومَ يَ  اهللا يَُ ل ُمُهمُ  ال وَ  ا  ارَ  ِ مٌ  ال يَُز  
َ
وِ َك  َو  َُهْم َعذاٌب أ

ُ
ينَ أ ِ

ُوا ا   َة بِا ُْهد اْشَ َ اللَ  وَ   يا ض 
ْصَ َُهمْ 

َ
  )175و 174بقره،( ا  ار َعَ   الَْعذاَب بِا َْمْغِفَرِة فَما أ

ستانند، آنها  ياندك م يبهاي كنند و بدان يكه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده، كتمان م يكسان
گويد و پاكشان  يبرند، و خداوند روز قيامت با آنها سخن نم يخود فرو نم يها جز آتش در شكم

را به  يهستند كه گمراه يكسان) كتمان كنندگان حق(آنها  .است يآنها عذاب دردناك يكند و برا ينم
چقدر در برابر عذاب  يپس به راست. آمرزش خريدند ياز دست دادن هدايت و عذاب را به جا يبها

  خداوند تحمل دارند؟
آمدن آن  ي تا قبل از آمدن پيامبر اسالم، به مردم وعده يدانشمندان يهود و نصار ©

گفتند،  يمردم م يرا كه در تورات و انجيل آمده بود برا يهاي دادند و نشانه يحضرت را م
با از  ير به رسالت آن حضرت را مساوهمين كه پيامبر اسالم مبعوث شد و آنها اقرا يول

بيشتر در  يدست دادن مقام، مال و خود ديدند، حقيقت را كتمان نمودند، تا چند روز
است كه در برابر گناه  ياندك ياين بها يبخورند، ول يمسند خود بمانند و تحفه و هداياي

  .خورند يجز آتش نيست كه م يدارند و اين درآمدها نيز چيز يبزرگ خود دريافت م
 يكه باشد خسارت است، زيرا حقايق و معارف كتب آسمان ي، به هر قيمتيدين فروش ©

 َ َمناً قَِليالً . ارزشمندتر از همه منافع است

آنان كه در دنيا راه شنيدن كالم خدا را بر مردم . كيفر، بايد متناسب با جرم باشد ©
 اهللاال يَُ ل ُمُهُم . شوند ياند، در قيامت از لذّت استماع كالم خدا محروم م بسته

. است و در كتمان آنها ضاللت و عذاب ي، هدايت و مغفرت الهيدر بيان كتب آسمان ©
َة بِا ُْهد

اللَ ُوا ا ض   َو الَْعذاَب بِا َْمْغِفَرةِ   ياْشَ َ
ْصَ َُهْم  ي جمله. ترين كيفرها را بدنبال دارد و كتمان حقيقت، سخت يدين فروش ©

َ
فَما أ

 .در قرآن تنها در مورد اين گروه بكار رفته است ا  ار َعَ  
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                      ٣٧ ±اهميت کار فرهنگي   
  مسموم يشه هاین به اندینفر 2- 4

 َر َر  ُم  قُِتَل َكيَْف قَد  َر َ ُقِتَل َكيَْف قَد  َر َوقَد    )20-18مدثر،( إِن ُه فَك 

چگونه پس مرگ بر او باد كه . فكر كرد و به سنجش پرداخت) مبارزه با قرآن يبرا(همانا او 
  .باز هم مرگ بر او كه چگونه سنجيد. سنجيد

  :را يكبار به كار برده است »قُِتَل «قرآن در مورد كفر و دروغ، كلمه  ©
قتل اال سان ما ا فره » ورزد كه تا اين حد  فر  ) ايمان  (كشته باد ا سان.«  
قتل ا ّراصونبندد كشته باد آن كه دروغ  « ٢.«   

رَ : عليه پيامبر و قرآن، دوبار فرمود اما در مورد توطئه َر  ُم  قُِتَل َكيَْف قَد    َ ُقِتَل َكيَْف قَد 
رَ . كند يدشمن با فكر و برنامه كار م © َر َوقَد    إِن ُه فَك 
رَ . ارزشمند نيست يارزش ندارد و هر متفكر يهر فكر © َر َ ُقِتَل َكيَْف قَد  َر َوَقد    إِن ُه فَك 
َر  ُم  قُِتَل . بدانند كه آيندگان نيز به آنان نفرين خواهند كرد توطئه گران © َ ُقِتَل َكيَْف قَد 

رَ   َكيَْف قَد 
رَ . الزم است بلكه جايز، تنها و نفرين بر دشمن، نه لعن © َر ُ م  قُِتَل َكيَْف قَد   َ ُقِتَل َكيَْف قَد 
و به رهبران فاسد، بايد زنند  يم يكه با فكر و طرح خود ضربه فرهنگ يبه كسان ©

رَ . همواره نفرين كرد َر  ُم  قُِتَل َكيَْف قَد    َ ُقِتَل َكيَْف قَد 
 .است يکيانحراف سقوط به تار. ٥

 لُماِت لَ َْس ً َ ْمِ  بِِه ِ  ا  اِس َكَمْن َمثَلُُه ِ  الظ  ْحيَ ْناُه َو َجَعلْنا َ ُ نُورا
َ
ً فَأ َو َمْن  َن َميْتا

َ
اِرٍج  ِ  أ

 ) 122نعام،ا(      ِمنْها َكذ َِك ُز  َن  ِلْ فِِر َن ما  نُوا َ ْعَملُونَ 

حيات بخشيديم و ) با هدايت خويش(مرده بود، پس او را ) جهل و شرك ي به واسطه(و آيا آنكه 
 يل كسقرار داديم كه با آن در ميان مردم راه خود را بيابد، مثَل او مثَ) از ايمان( ياو نور يبرا

 ينيست؟ اين گونه برا يقرار دارد و از آن بيرون آمدن) جهل و شرك( يها است كه در ظلمت
  .كردند جلوه داده شده بود يكه م يكافران، كارهاي

ْ واتاً : ، هم بر مرحله قبل از نطفه گفته شده است» رگ«در تعابير قرآني،  ©
َ
ُكنْتُْم أ

ْحياُ مْ 
َ
َو مَ : هم به گمراهي ١   فَأ

َ
ً أ ُسْقناهُ إِ : گياه و خشك ي بي هم به منطقه    ْن  َن َميْتا

  فَ

                                                                                                                     
  17عبس، .  1
  10ذاریات، .  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٣٨
ْحياُهمْ  اهللافَقاَل  َُهُم : هم به مرگ موقّت ٢   بََ ٍ َمي ٍت 

َ
: و هم به مرگ حقيقي ٣   ُ وتُوا ُ م  أ

 َإِن َك َمي ٌت َو إِ  ُهْم َمي تُون٤.  
دهد، امام ورهبر  راه را از چاه نشان ميمردم ميان  در نوري كه: فرمود 7امام باقر ©

  ٥.آسماني است
ْحيَ ْناهُ . حيات و مرگ واقعي انسان، ايمان و كفر اوست ©

َ
  َميْتاً فَأ

  ممنوع منحرفانسالم کردن به ستمگران و . ٦

 ُْهم ْ رِْسْل َمَعنا بَِ  إِْ اِ يَل َو ال ُ َعذ 
َ
أ َك فَ ِ ياُه َ ُقوال إِن ا رَُسوال َر  

ْ
الُم  فَأ َك َو ا س  َقْد ِجئْناَك بِآيٍَة ِمْن َر  
  )47طه،( َمِن ا  بََع ا ُْهدي  َع 

پروردگار تو هستيم، و  ي ما دو فرستاده) فرعون يا: (بگوييد) به او(پس به سراغ او برويد، پس 
از جانب  يا جزهالبتّه ما با مع. آنها را آزار مده) و بيش از اين(اسرائيل را به همراه ما بفرست  يبن

  .كند يكه هدايت را پيرو يايم و درود بر كس تو آمده يپروردگارت به سو
َو . سالم به طاغوت و ستمگران و كساني كه در مسير هدايت نيستند، ممنوع است ©

الُم َع   َمِن ا  بََع ا ُْهدي  ا س 

بََع ا ُْهدي.آنچه مهم است پيروي از حق است ©  َمِن ا  

  دشمنان يبا تهاجم فرهنگ مقابله) ز
  مقدم بودن تهاجم فرهنگي بر تهاجم نظامي. ١

وا ْ
َ
ْجِلْب َعلَيِْهْم ِ َيِْلَك َو رَِجِلَك َو شاِرْ ُهْم ِ  اْأل

َ
َك َو أ ِل َو َو اْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتِ

يْطاُن إِال   ْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما يَِعُدُهُم ا ش 
َ
 )64اسراء،(         ُغُروراً  اْأل

ات را  سواره و پياده يخود بلغزان و نيروها يبا صدا يتوان يهر كس از مردم را م!) شيطان يا(و 
دار و در اموال و فرزندان با آنان شريك شو و به آنان وعده بده، و شيطان جز  بر ضد آنان گسيل

  .دهد يبه آنان نم يا فريب، وعده

                                                                                                                    
  .28بقره، .  1
  .9اطر، ف.  2
  .243بقره، .  3
  .30زمر، .  4
  .تفسیر المیزان.  5
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                      ٣٩ ±اهميت کار فرهنگي   

» خيل«قبل از » صوت«. فرهنگي دشمن، مقدم بر تهاجم نظامي استتهاجم تبليغاتي و  ©
ْجلِْب َعلَيِْهْم ِ َيِْلَك . آمده است

َ
َك، َو أ ي توحيدي  شيطان ابتدا با تبليغات، انگيزه بَِصْوتِ

  .آورد گيرد، سپس با تسليحات و لشكريانش بر او هجوم مي انسان را مي
  يمنفغات يتبل. ٢
  طانیش ياازروشه یکیاغفال  1- 2

 ُهْم َعِن ا ْعما َُهْم فََصد 
َ
يْطاُن أ ُ ْم ِمْن َ ساِكِنِهْم َو َز  َن  َُهُم ا ش  َ لَ ً َو َ ُموَد َو قَْد تَ َ   ِ يِل َو َو  دا س 

  )38عنکبوت،(  نُوا ُ ْس َبِْ ِ نَ 
شما  يآنان برا )ي مخروبه(از مساكن ) يبعض(شك  يو ب) هالك كرديم(عاد و ثمود را نيز ) قوم(و 

باز داشت، در ) خدا(آنان زينت داد، پس آنان را از راه  يآشكار است و شيطان اعمالشان را برا
  .بصيرت داشتند) شناخت حق و باطل يبرا(كه  يحال
َز  َن  َُهُم . از عوامل انحراف از حق است ي، يكيتبليغات وتوجيهات مسموم فرهنگ ©

يْطاُن  ُهمْ ... ا ش    فََصد 
، سوء يرا دوست دارد و شيطان از اين گرايش درون يانسان فطرتاً زينت و زيباي ©

يْطاُن . كند ياستفاده م ُهمْ ... َز  َن  َُهُم ا ش    فََصد 
يْطانُ . بصير وآگاه نيز درمعرض اغفال شيطانند يها انسان ©  نُوا وَ ... َز  َن  َُهُم ا ش 

 ُ ْس َبِْ ِ نَ 
شيطان  يول  نُوا ُ ْس َبِْ ِ نَ شوند،  يعقل و ارشاد انبيا آگاه ممردم از طريق فطرت،  ©

يْطاُن . هم بيكار نيست ُهمْ ... َز  َن  َُهُم ا ش    فََصد 
  براي مقابله با اسالم يا تبلیغات ، وسیله 2- 2

 فََواِهِهْم وَ  اهللايُِر ُدوَن ِ ُْطِفئُواْ نُوَر
َ
أ   )8صف،( َكرَِه الَْ فُِرونَ ُمت م  نُورِهِ َو َْو  اهللابِ

 يخود خاموش كنند، در حال ي)و سخنان و افتراها(ها  آنان تصميم دارند كه نور خدا را با دهان 
  .كه خداوند كامل كننده نور خويش است، هرچند كافران ناخشنود باشند

فََواِهِهمْ . ترين وسيله دشمن براي مقابله با اسالم، تبليغات است مهم ©
َ
  بِأ

  هر آن كس پف كند ريشش بسوزد          غي را كه ايزد بر فروزدچرا
  اهللايُِر ُدوَن ِ ُْطِفئُواْ نُوَر  .خداست نور و هدايت چراغ كردن خاموش فكر در دائماً دشمن ©
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٤٠
 اهللانُوَر . ثمر است يب يمقابله با حق، تالش يها و تصميمات دشمنان برا برنامه ©

فََواِهِهمْ 
َ
  بِأ

شود دريا ز پوز سگ نجس يك     يد از پف منطمسشود خورش يك  
  طند يبر طينت خود م يهر كس       مه فشاند نور و سگ عوعو كند 

  اهللانُوَر . است يشناخت، رشد، حركت و گرم ي مايه يدين نور است، يعن ©
 ُمت م  نُوِرهِ  اهللاوَ . اسالم، دين كامل و جاودان است ©

 ْا  َن َ ْعبُُد آباُؤُ ْم َو  َعلَيِْهمْ   َو إِذا  ُت ُ ْم َ م  ْن يَُصد 
َ
آياتُنا بَ  ناٍت قا ُوا ما هذا إِال  رَُجٌل يُِر ُد أ

ا جاَءُهْم إِْن هذا إِال  ِسْحٌر ُمِب ٌ  يَن َ َفُروا  ِلَْحق   َم  ِ
   قا ُوا ما هذا إِال  إِفٌْك ُمْفَ ي َو قاَل ا  

خواهد شما را  يجز اين نيست كه اين مرد م: نان خوانده شود گويندو هر گاه آيات روشن ما بر آ
و . بافته شده نيست ياين قرآن جز دروغ :و گويند. پرستيدند باز دارد ياز آن چه پدرانتان م

اين، جز يك جادو و سحر روشن : كه كفر ورزيدند، همين كه حق به سراغشان آمد، گفتند يكسان
  )43سبا،( .نيست يچيز ديگر

  :ي انكار كفّار عبارت است از يوهش ©
       ما هذا إِال  رَُجٌل . تحقير رهبر: الف

ُ مْ . تهمت: ب ْن يَُصد 
َ
      يُِر ُد أ

       َ ْعبُُد آباُؤُ مْ . تكيه بر روش پدران و پيشينيان خود: ج

ا هذا إِال  م. كنند كفّار، براي موفقيت خود، از هر نوع تبليغ و تأكيد منفي استفاده مي ©
      إِْن هذا إِال  ِسْحرٌ ... ما هذا إِال  إِفٌْك ... رَُجٌل 

كردند تا در  كفّار، با طرح خط فكري و عملي نياكان گمراه، ديگران را تحريك مي ©
ا  َن َ ْعبُُد آباُؤُ مْ . برابر انبيا بايستند ُ ْم َ م  ْن يَُصد 

َ
       يُِر ُد أ

      َ عْبُُد آباُؤُ مْ . ع پيشرفت انسان استتقليد كوركورانه مان ©

       ما هذا إِال  إِفٌْك ... ما هذا إِال  رَُجٌل . كفّار، هم با پيام مخالفند و هم با پيام آور ©

يَن َ َفُروا  ِلَْحق  . يكي از موانع شناخت، كفر است © ِ
      إِْن هذا إِال  ِسْحرٌ ... قاَل ا  

  گرید يمردم ابزار در دیترد جادیا 3- 2

  ِن  صا
َ
َ ْعلَُموَن أ

َ
يَن اْستُْضِعُفوا  َِمْن آَمَن ِمنُْهْم أ ِ يَن اْستَْكَ ُوا ِمْن قَْوِمِه  ِ   ِ

 ا  
ُ
ُ رَْسٌل ِمْن قاَل ا َْمَأل اً 

رِْسَل بِِه ُ ْؤِمنُونَ 
ُ
ا بِما أ

 )75اعراف،( َر  ِه قا ُوا إِن 
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                      ٤١ ±اهميت کار فرهنگي   

آيا علم داريد كه صالح از  :كه ايمان آورده بودند، گفتند يتضعفانسران مستكبر قوم صالح، به مس
قطعاً : گفتند) مؤمنان در پاسخ به ايجاد شك و ترديد آنان(طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ 

 .ما به آنچه بر او فرستاده شده است، ايمان داريم

ين دليل الزم است كنند به هم فان با ايجاد شك و ترديد در ميان مردم وسوسه ميلمخا ©
 .ي با آنها کاري انجام شودبراي مقابله

مستضعفان محروم، با . (آورد گرچه محيط و جامعه در فرد اثر دارد، ولي اجبار نمي ©
 .)به صالح ايمان داريم: صراحت در مقابل مستكبران ايستاده و گفتند

  به اشتباه انداختن مردم 4- 2

 ُِْس َتَُهْم بِالِْكتاِب ِ َْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب َو َ ُقو ُوَن ُهَو َو إِن  ِمنُْهْم لََفِر قاً يَلْو 
َ
وَن أ

       الَْكِذَب َو ُهْم َ ْعلَُمون اهللاَو َ ُقو ُوَن َعَ   اهللاَو ما ُهَو ِمْن ِعنِْد  اهللاِمْن ِعنِْد 
ي  و دست نوشته(ان خود به خواندن كتاب گروهي هستند كه زب) اهل كتاب(و همانا از ايشان 

چرخانند كه شما گمان كنيد آن از كتاب آسماني است، در حالي كه از كتاب  مي) خودشان چنان
از جانب خداست، در حالي كه از جانب خدا نيست و آنها ) خوانيم چه ما مي(آن : گويند نيست و مي

 )78آل عمران،(   .بندند آگاهانه بر خداوند دروغ مي

- ي علما و خواص يهود است که آگاهانه دست به تحريف تورات مياين آيه درباره ©

   .زدند و بر خدا دروغ مي بستند
  :تقوا چند برابر است، زيرا گناه علما و دانشمندان بي ©

ِمَن الِْكتاِب . اندازند مردم را به اشتباه مي: الف ْحَسبُوهُ  َ ِ   
   اهللاْن ِعنِْد ُهَو مِ . بندند به خداوند دروغ مي: ب
  َو ُهْم َ ْعلَُمونَ . دهند ها را آگاهانه انجام مي حركت يهمه: ج
زنند به همين دليل کار فرهنگي صحيح و با برنامه  ضربه مي  دشمنان با آگاهي و برنامه ©

 .خيلي ارزشمند است و مي تواند جلوي اين ضربه ها را بگيرد

ً  ِمنُْهمْ  َو إِن   .نكنيم ا به يك ديد نگاهر ها، انصاف داشته باشيم و همه قضاوت در ©   ...لََفِر قا
تري مطرح  ي پذيرش انحراف را در شما ببيند، ادعاهاي خطرناك اگر دشمن زمينه ©

ْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب . كند مي َ ِ ، اهللاَ ُقو ُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٤٢
ي علما و  اهانه و مغرضانهي انسان، تحريف آگ ترين خيانت به فرهنگ و عقيده بزرگ ©

      َ ْعلَُمون ُهمْ  وَ  الَْكِذَب  اهللا َعَ   َ ُقو ُونَ  .خواصّ است
  شهياند و ضربه به فکر. ٣

يَن آَمنُوا ال َ ت ِخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِ مْ  يا ِ
َها ا     

َ
 ُونَُ ْم َخباال  

ْ
 )118آل عمران،(      ال يَأ

  .كنند آنان در تباهي شما كوتاهي نمي. از غير خودتان همراز نگيريد! ايد اي كساني كه ايمان آورده

اين كلمه، . چسبد و شكم مي »بطن«شود كه به  به لباس زير گفته مي »بِطانَةً «ي  كلمه ©
و به معني كوتاهي كردن در انجام كاري است  »يأ ون«ي  كلمه  .محرم اسرار است كنايه از

  .ابودي فكر و عقل استبه معناي ن »َخباًال «ي  كلمه
دشمن در ضربه زدن به فكر و و  اولين حركت و خطر دشمن، تهاجم فرهنگي است ©

 ُونَُ ْم َخباال .كند انديشه كوتاهي نمي
ْ
  ال يَأ

نشان آن  »غ  م«بجاي  »ُدوِنُ مْ «. ي غير اسالمي است ي اسالمي، برتر از جامعه جامعه ©
      ِمْن ُدونُِ مْ . دان است كه غير مسلمانان، دون و پائين

  شهيهم ين بردن فرهنگ و مکتب براياز ب يتالش دشمن برا. ٤

َو ال يَزا ُوَن يُقاتِلُونَُ ْم َح   يَُرد وُ ْم َ ْن ِديِنُ ْم إِِن اْستَطاُعوا )،217بقره(  

  .جنگند، تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند يپيوسته با شما م) مشركان(
خواهند  ان، همواره در كمين هستند و ارتداد و كفر و پشت كردن به دينتان را ميدشمن ©

خواهند فرهنگ  آنها دنبال پيروزي موقت نيستند، بلكه مي. شوند و به غير آن راضي نمي
  َح   يَرُد وُ ْم َ ْن ِديِنُ مْ . و مكتب شما را از بين ببرند

  متخصص يروهايتمام ن استفاده از. ٥

 ُ تُوَك بُِ ل  ساِحٍر َعِليمٍ قا 
ْ
رِْسْل ِ  ا َْمدائِِن حاِ ِ َن يَأ

َ
خاُه َو أ

َ
رِْجْه َو أ

َ
 )112و  111اعراف ،(       وا أ

 يرا به تأخير انداز و مأموران را در شهرها برا برادرش و او )مجازات( :گفتند) اطرافيان فرعون(
  .را نزد تو بياورند يا زمودهتا هر ساحر دانا و كارآ بفرست) ساحران(ن جمع كرد

، هم به معناي حبس كردن و هم به معناي »رجاء«ي  ، فعل امر از ريشه»أرج«ي  كلمه ©
ي دعوت موسي و معجزاتش، زنداني  اما با توجه به موج گسترده. تأخير انداختن است

  .تر است كردن او براي فرعون مناسب نبوده است، لذا معناي تأخير انداختن مناسب
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اٍر ي شعراء با تعبير  سوره ٣٧ولي در آيه  ساِحٍر َعلِيمٍ : اينجا آمده است در © َسح 
 .ي كمال تخصّص و كار آزمودگي جادوگران است آمده كه نشان دهنده َعِليمٍ 

ها براي شكستن حق، گردهمايي سراسري و جهاني از متخصّصان تشكيل  طاغوت ©
تُوَك بُِ ل  ساِحٍر َعِلي. دهند مي

ْ
  مٍ يَأ

. تري انجام داد دانند براي مقابله با كار فرهنگي، بايد كار فرهنگي قوي كفّار هم مي
 ٍبُِ ل  ساِحٍر َعِليم   
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  يکار فرهنگ اهداف: فصل دوم
  يکتباهداف م) الف

  دعوت به خدا. ١
  ایانب يدعوت به خدا در راس برنامه ها 1- 1

 ٍة م 
ُ
ِن اْ بُُدوا  َو لََقْد  ََعثْنا ِ  ُ   أ

َ
 )36نحل ،(                      اهللارَُسوًال أ

  .كه خدا را بپرستيد) تا به مردم بگويند(را برانگيختيم  يپيامبر يو همانا ما در ميان هر امت
ِن اْ بُُدوا . دعوت به توحيد، در رأس برنامه پيامبران بوده است ©

َ
                      اهللاأ

  ن سخنیخدا بهتر دعوت به 2- 1

  َِْن َد  إ ْحَسُن قَْوًال ِ م 
َ
  )33فصلت،(  اهللاَو َمْن أ

  .خداوند دعوت كند يبه سو) مردم را(كه  يتر از كس و كيست خوش سخن
تر باشد بلكه آن است كه مردم را  تر و خوش آهنگ بهترين سخن آن نيست كه علمي ©

  هللاَد  إَِ  .به خدا دعوت كند و با هدف باشد

  داشتن دعوت یلزوم جهت اله 3- 1

 َُك  َس يلِ   إِ  اْدع  )125نحل،( اْ ََسنَةِ  ا َْموِْعَظةِ  وَ  بِاْ ِْكَمةِ  َر  

  .و پند نيكو، به راه پروردگارت بخوان) و گفتار استوار و منطقي(با حكمت ) مردم را! اي پيامبر(
َك  َس يِل   إِ  اْدعُ . دعوت بايد جهت الهي داشته باشد ©   َر  

  انحراف يله یر حق نبودن دعوت، وسیدر مس 4- 1

 َِمنُْهمْ  إِن   و  ً  ِْس َتَُهمْ  يَلُْوونَ  لََفِر قا
َ
ْحَسبُوهُ  بِالِْكتاِب  أ  )78عمران، آل(      الِْكتاِب  ِمنَ  ُهوَ  ما وَ  الِْكتاِب  ِمنَ  ِ َ

 ي و دست نوشته(ن كتاب هستند كه زبان خود به خواند يگروه) اهل كتاب(و همانا از ايشان 
كه از كتاب  ياست، در حال يچرخانند كه شما گمان كنيد آن از كتاب آسمان يم) خودشان چنان

 .نيست
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                      ٤٥ ±کار فرهنگي   اهداف

 ِْس َتَُهمْ . اي براي انحراف است نطق خوب، اگر در مسير حق نباشد، وسيله ©
َ
 يَلُْووَن أ

 مردم از ظلمات به نور خارج کردن . ٢

 نَْزْ اهُ  ِكتاٌب
َ
ْخِرجَ  َك إَِ ْ  أ لُماِت  ِمنَ  ا  اَس  ِ ُ  )1ابراهیم،(   ا  ور إَِ   الظ 

به ) شرك و جهل ي(ها  يتو نازل كرديم تا مردم را به از تاريك ياست كه آن را به سو يكتاب) اين(
 .يخارج كن) ايمان(نور  يسو

ْخِرجَ .نتيجه كار فرهنگي بايد نجات مردم از ظلمات به نور باشد © لُماِت  ِمنَ  اَس ا    ِ ُ  الظ 
   ا  ور إَِ  

ْخِرجَ .رهبر الهي نيز الزم استو  براي هدايت مردم قرآن به تنهايي كافي نيست © ُ ِ 
لُماِت  ِمنَ  ا  اَس      ا  ور إَِ   الظ 
 ؛خارج كردن مردم از ظلمات به نور، در قرآن بارها تكرار شده است ©

لُماِت إَِ  ا  ورِ  اهللا :گاهي به خدا نسبت داده شده يَن آَمنُوا ُ ْرُِجُهْم ِمَن الظ  ِ
  َوِ   ا  

نور  يبيرون و به سو) گوناگون ي(ها  يخداوند دوست و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تاريك
 .برد يم

لُماِت إَِ  ا  ورِ  :گاهي به پيامبران نسبت داده شده ْخِرْج قَْوَ َك ِمَن الظ 
َ
ْن أ

َ
  ٢أ

 .نور خارج ساز يها به سو يقومت را از تاريك:) گفتيم يموسو به (

لُماِت إَِ    :و گاهي به كتاب نسبت داده شده است ْخِرَج ا  اَس ِمَن الظ  نَْزْ اُه إَِ َْك ِ ُ
َ
ِكتاٌب أ

  ٣ا  ورِ 
  پيدايش تقوا در مردم. ٣

  ن ُه ُظل
َ
ن ُه واقِ َو إِذْ َ تَْقنَا اْ َبََل فَْوَ ُهْم َك 

َ
  )171اعراف،( ٌع بِِهمْ ٌة َو َظن وا  

سرشان قرار داديم و  يباال يكنده، همچون سايبان يرا از جا) طور(كه كوه  يزمان) به ياد آور(و 
از احكام و (آنچه را :) در آن حال، به آنان گفتيم(گمان كردند كه آن بر سرشان خواهد افتاد، 

و عمل (بگيريد و آنچه را در آن است به ياد آوريد  يدانه و جدبه شما داديم، قدرتمن) دستورها
  .باشد كه اهل تقوا شويد) كنيد

                                                                                                                     
  .257بقره، .  1
  .5ابراهیم، .  2
  .1ابراهیم،.  3
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٤٦
لََعل ُ ْم  .است مردم در تقوا پيدايش و خداترسي دين، دستورهاي و آسماني كتب هدف ©

 َ ت ُقونَ 

 ي قرآن اقامه. ٤

 ْهَل
َ
ْ   َح  ءٍ      َع   َْستُمْ  الِْكتَاِب  يَأ نِزَل  َما وَ  اْالِ يَل  وَ  ا  ْوَرئةَ  تُِقيُموا

ُ
َ ُْ م أ ُ مْ  م ن إِ              ر   

پروردگارتان  ينداريد مگر آنكه تورات و انجيل و آنچه را از سو يهيچ ارزش! اهل كتاب يا: بگو
 )68مائده،( .نازل شده برپا داريد

 . و پوچ استي قرآن نباشد، كارهاي ما پوك  اگر نتيجه كار فرهنگي، اقامه ©

 .دارد شخصيت و ارزش افراد، به ميزان تعهدات مذهبي آنان بستگي ©

  ارائه مکتب به نحو احسن. ٥

شابِها اهللا ْحَسَن اْ َِديِث ِكتاباً ُم َ
َ
َل أ   )23زمر،(   نَز 

 ).و مشابه يكديگر است(متشابه ) كه آياتش(نازل كرد  يخداوند بهترين سخن را در قالب كتاب

به معناي سخن و گفتار است و مراد از حديث در اين آيه، قرآن است و » حديث« ©
احسن الحديث بودن قرآن به خاطر جامعيت، حقّانيت، استواري، فصاحت و بالغت 

 .قرآن است

وقتي خداوند کتابش را به صورت بهترين سخن نازل کرده است ما نيز وظيفه داريم  ©
  .ارائه نماييم آن را به نحو احسن و به بهترين شکل ممکن

  انديشان براي مردم تبيين راه کج. ٦

 َ ُل اْآلياِت َو ِل َْس َِبَ  َسِ يُل ا ُْمْجِرِم  )55انعام،( َو َكذ َِك ُ َفص 

و راه و رسم ) تا حق آشكار(كنيم،  يبيان م يبه روشن) مردم يبرا(و ما بدين گونه آيات را 
 .گناهكاران روشن شود

يماي مجرمان و راه خطاكاران و اهل توطئه، از اهـداف مكتـب   روشنگري نسبت به س ©
  و لتَستَبِين سبِيلُ الْمجرِمين. است

  مراقبت از نفوذ فرهنگي دشمن. ٧ 

 نَْزَل
َ
ِن اْحُ ْم بَ ْنَُهْم بِما أ

َ
  اهللاَو أ

َ
ْن َ ْفِتنُوَك َ ْن َ ْعِض ما أ

َ
ْهواَءُهْم َو اْحَذرُْهْم أ

َ
 اهللانَْزَل َو ال تَ  ِبْع أ

  )49مائده،( إَِ َْك 
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                      ٤٧ ±کار فرهنگي   اهداف

مكن، و بر  يآنان پيرو يو اينكه ميان آنان طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن، و از هوسها
  .از آنچه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند يحذر باش از اين كه تو را از برخ

  .است 9اكرم  پيامبر انحراف براي چيني توطئه ،َ ْفِتنُوكَ  در فتنه از مراد ©
اگر : گفتند 9جمعي از دانشمندان يهود، به رسول خدا : اند در شأن نزول آيه گفته ©

آوريم و  ي اختالفي ميان ما و ديگران، به نفع ما داوري كني، ما ايمان مي در فالن مسأله
اين آيه نازل شد و پيامبر را از اين توطئه . ي يهود نيز ايمان خواهند آورد در پي ما همه

  .گاه ساختآ
ْن َ ْفِتنُوكَ . مراقب نفوذ فرهنگي دشمنان باشيم ©

َ
 َو اْحَذرُْهْم أ

هاي كفّار در بيم باشد، تكليف ديگران روشن  بايد از توطئه 9وقتي رسول خدا  ©
ْن َ ْفِتنُوكَ . است

َ
 َو اْحَذرُْهْم أ

  جلوگيري از غلو و افراط در دين. ٨

ْهَل الِْكتاب
َ
َ ْر َم  ا ْنُ  ع َ   ا َْمسيحُ  إِ  َما اْ َق   إِال   اهللا َعَ   َ ُقو ُوا ال وَ  ديِنُ مْ     َ ْغلُوا ال  يا أ

  )171نساء،( اهللارَُسوُل 
پسر  يهمانا مسيح، عيس. ندهيد يدر دين خود غلو نكنيد و جز حق، به خداوند نسبت! اهل كتاب يا

  .خداوند است ي مريم، فرستاده

را خداي پدر، مسيح را خداي پسر و جبرئيل را  اهللاث دارند و مسيحيان عقيده به تثلي ©
يَن  :فرمايد قرآن هم مي. دانند، كه نوعي كفر است ي اين دو خدا مي واسطه ِ

لََقْد َ َفَر ا  
البتّه . دانند، كافرند گانه مي را يكي از خدايان سه خدا كه آنان ١ثالُِث ثَالثَةٍ  اهللاقا ُوا إِن  

دانند كه  گانه مي جاي جبرئيل، يكي از خدايان سه به را ان نيز حضرت مريمگروهي از آن
  َ ْر َمَ  ا ْنَ  ِع َ   يا: فرمايد قرآن در اين باره مي

َ
نَْت  أ

َ
ُذوِ    ِلن اِس  قُلَْت  أ ِ

   إِ َهْ ِ  وَ  ا  
ُ
 ِمنْ  أ

  ا قرار دهيد؟اي كه مرا و مادرم را دو خد آيا تو به مردم گفته! اي عيسي ٢اهللا ُدونِ 

 ديِنُ مْ     َ ْغلُوا ال. از غلو و افراط در امور ديني بايد جلوگيري كرد ©

                                                                                                                     
  .73مائده، .  1
  .115مائده، .  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٤٨
در روايات، به غلو كنندگان نفرين شده و آنان از بدترين اقسام كفّار و مشركان به  ©

  ١.اند شمار آمده

را  »ُعز ر«يهود، . باشد ي اديان ممنوع مي ي تعصّب نابجا است و در همه غلو نشانه ©
ُ مْ     َ ْغلُوا ال. را »ع  «دانستند و مسيحيان  فرزند خدا مي  دينِ

 ديِنُ مْ     َ ْغلُوا ال. يكي از آفات اديان آسماني، غلو درباره رهبران ديني است ©

©  ميانه روي و اعتدال در همه جا الزم است و عشق به اولياي خدا نبايد سر از غلو
ْغلُوا ال. درآورد  يِنُ مْ د     َ

ها، گرچه پيامبر باشند، توهين به خداوند و نسبت ناروا دادن  ي انسان غلو كردن درباره ©
 اْ َق   إِال   اهللا َعَ   َ ُقو ُوا ال وَ  . به اوست

  ايجاد حيات معنوي در جامعه. ٩

 ِجيبُوا ِهللا ِ َو  ِلر ُسوِل إِذا َد ُ ْم يَن آَمنُوا اْستَ ِ
َها ا     

َ
  )24انفال،( ِ ا ُ ِْييُ مْ يا  

بخش شماست  كه حيات يهر گاه خدا و رسول شما را به چيز! ايد كه ايمان آورده يكسان يا
  .كنند، بپذيريد يدعوت م

  :حيات، اقسام مختلفي دارد ©
ن  . حيات گياهي  .١

َ
رَْض َ ْعَد َ ْوتِها اهللاأ

َ
  ».كند يخداوند زمين را زنده م« ٢يُْ ِ اْأل

  ».كند يخداوند مردگان را زنده م« ٣ َُمْ ِ ا َْمْو . نيحيات حيوا .٢
ْحيَ ْناهُ . حيات فكري .٣

َ
  ».اش كرديم آن كه مرده بود و زنده« ٤َمْن  َن َميْتاً فَأ

ْمُت ِ َياِ  . حيات ابدي .٤   ».از پيش فرستاده بودم يزندگيم چيز يكاش برا« ٥قَد 
آيد، حيات حيواني نيست، چون بدون  يمقصود از حياتي كه با دعوت انبيا فراهم م ©

دعوت انبيا نيز اين نوع حيات وجود دارد، بلكه مقصود حيات فكري، عقلي و معنوي، 
  . باشد ها مي اخالقي و اجتماعي و باالخره حيات و زندگي در تمام زمينه

                                                                                                                     
  .میزان الحکمۀ.  1
  .17حدید، . 2
لت، . 3 39فص.  
  .122انعام، . 4
  .24فجر، . 5
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                      ٤٩ ±کار فرهنگي   اهداف

حيات انسان، در ايمان و عمل صالح است و خداوند و انبيا هم مردم را به همان  ©
اطاعت از فرامين آنان رمز رسيدن به زندگي پاك و  َد ُ ْم ِ ا ُ ِْييُ مْ . اند هدعوت كرد

نْ : خوانيم طيب است، چنان كه در جاي ديگر مي
ُ
ْو أ

َ
َو ُهَو ُ ْؤِمٌن   َمْن َعِمَل صاِ اً ِمْن ذََكٍر أ

ْحِي َن ُه َحياًة َطي بَةً  صاديق حيات طيبه، پذيرش و طبق روايات شيعه و سنّي، يكي از م ١فَلَنُ
  ٢.و اهل بيت اوست8ي واليت علي بن أبي طالب  در مسأله 9نداي پيامبر اسالم 

ِ . شرط ايمان واقعي، اجابت كردن دعوت خدا و رسول است ©   َها ا  
َ
يَن آَمنُوا يا  

  َو  ِلر ُسولِ اْستَِجيبُوا ِهللاِ 

ره گيري از آن، مرگ انسانيت حركت در مسير خدا و انبيا، حيات واقعي است و كنا ©
 َد ُ ْم ِ ا ُ ِْييُ مْ . است

ي حيات فرد و  تمام دستورات ديني و فرامين انبيا، حتّي فرمان جنگ و جهاد، مايه ©
  َد ُ ْم ِ ا ُ ِْييُ مْ .باشد جامعه مي

حقيقت كار فرهنگي ايجاد يك حيات معنوي در مخاطب است نه انتقال علوم و  ©
َد ُ ْم ِ ا ُ ِْييُ مْ .اصطالحات 

                                                                                                                     
  .97نحل، .  1
  .تفسیر فرقان.  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٥٠

  اهداف اجتماعي) ب
  مبارزه با طاغوت. ١

 ِن اْ بُُدوا
َ
ٍة رَُسوًال أ م 

ُ
َقْد َ َعثْنا ِ  ُ   أ اُغوَت  اهللاَو لَ  )36نحل ،(                      َو اْجتَ ِبُوا الط 

كه خدا را بپرستيد و از ) بگويند تا به مردم(را برانگيختيم  يپيامبر يو همانا ما در ميان هر امت
  .نماييد يدور) جز خدا يو هر معبود(طاغوت 

ةٍ « © م 
ُ
به هر .كند به معناي چيزي است كه ديگري را به خود ضميمه مي »ام«از ريشه  »أ

بار  ٦٤اين كلمه . شود جماعتي كه داراي نوعي وحدت و اشتراك باشند، امت گفته مي
  .در قرآن آمده است

در قرآن به شيطان، ستمگران و . رود ي طغيان بكار مي براي مبالغه »اُغوَت الط  «ي  كلمه ©
  .گفته شده است »طاغوت«ي طغيان و نافرماني خدا هستند،  ها، كه مايه مستكبران و بت

ِن اْ بُُدوا .محور كار فرهنگي دعوت به يكتاپرستي و مبارزه با طاغوت است ©
َ
َو  اهللاأ

اُغوَت                         اْجتَ ِبُوا الط 
َقْد َ َعثْنا ِ  ُ   . ي خاصي نبوده است بعثت پيامبران، مخصوص نژاد و منطقه و قبيله © َو لَ

ٍة رَُسوالً  م 
ُ
 أ

ِن اْ بُُدوا . دعوت به توحيد و دوري از طاغوت، در رأس برنامه پيامبران بوده است ©
َ
أ

اُغوَت  اهللا                       َو اْجتَ ِبُوا الط 
ِن اْ بُُدوا . سازد ها و ستمگران، نمي ي طاغوت خداپرستي با پذيرش سلطه ©

َ
َو  اهللاأ

اُغوَت                        اْجتَ ِبُوا الط 
ِن . كند ها، پيدا مي با عبادت و اتصال به خداوند، انسان قدرت مبارزه با طاغوت ©

َ
أ

اُغوَت  اهللاْ بُُدوا                        َو اْجتَ ِبُوا الط 

  اصالح . ٢

 ِْر دُ  إِن
ُ
ُْت  َعلَيْهِ  بِاهللا إِال   تَْوِ يِ   ما وَ  اْستََطْعُت  َما اْإلِْصالحَ  إِال   أ  ِيُب  وَ  تََو  

ُ
َ ِْه أ   )88هود،( إِ

ي ديگري ندارم و جز به لطف  من به جز اصالح به مقدار توانم، خواسته:) شعيب گفتحضرت ( 
  .ام ام و به سوي او بازگشته بر او توكّل كرده) از اين روي(يقي براي من نيست، خداوند، توف

ِر ُد إِال  اْإلِْصالحَ . اصالح جامعه باشد مسئولين فرهنگي بايدهدف  ©
ُ
  إِْن أ
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  نجات مردمو  يآزاد ساز. ٣

يا ِ
ْ
نْ  الْعا َِم َ  رَب   رَُسوُل  إِن ا َ ُقوال فِرَْعْونَ  فَأ

َ
رِْسْل  أ

َ
  )17- 16شعراء،( إِْ ا ِيَل  بَِ   َعنامَ  أ

) آزاد كن و(اسرائيل را  يبن .پروردگار جهانيانيم ي ما فرستاده: به سراغ فرعون برويد و بگوييد
  .همراه با ما بفرست

رِْسْل َمَعنا  .هاي انبيا قرار دارد ها، در رأس برنامه آزاد كردن مردم از اسارت طاغوت ©
َ
          أ

ْ ا ِ   يَل بَِ  إِ

  .رهبر فكري بايد به فكر نجات مردم از ظلم و ستم باشد ©
  يعدالت اجتماع. ٤

 ْرَْسلْنَا لََقد
َ
نَزْ َا بِاْ َ  نَاِت  رُُسلَنَا أ

َ
  )25حدید،(     بِالِْقْسِط  ا  اُس  ِ َُقومَ  َوا ِْمَ انَ  الِْكتَاَب  َمَعُهمُ  َوأ

و وسيله سنجش ) يآسمان(اديم و همراه آنان كتاب همانا ما پيامبرانمان را با داليل آشكار فرست
  .برخيزند يفرو فرستاديم تا مردم به دادگر

  .، وحي آسماني است كه بايد مكتوب شود و كتاب گردد»ا كتاب«مراد از  ©
، يا همين ترازوي مورد استفاده در داد و ستدهاست كه نماد قسط و »م ان«مراد از  ©

معيار سنجش حق از باطل است و يا عقلِ بشر، كه عدالت است و يا قوانين شريعت كه 
 ١.ميزان شناخت نيك از بد است

 كارهاي فرهنگي بايد موجب حركت و قيام جامعه شود، نه ركود و جمود؛  ©

نَْزْ ا: ي بايد ثمره
َ
و وسيله سنجش ) يآسمان(و همراه آنان كتاب « ،    ا ْ ان وَ  الِْكتاَب  َمَعُهمُ  أ

 ».برخيزند يتا مردم به دادگر«،     ِ َُقوَم ا  اُس بِالِْقْسِط . ام مردم باشدقي ،»فرو فرستاديم

  :به اين آيات نگاه كنيد. در سيماي دين قيام و حركت نهفته است
 ْنِْذر ُ م

َ
أ   ». برخيز و انذار كن«  )2مدثر،( فَ

 ً و قوام مردم  يبخش سامان ي يلهوس )بيت الحرام را ي خداوند، كعبه(« )97مائده،(      ِلن اس ِ ياما
  » .است قرار داده

 َالة قيُموا ا ص 
َ
  ».نماز را بپاداريد«  )43بقره، ( أ

                                                                                                                     
  .تفسیر المیزان.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٥٢

  بِالِْقْسطقَو ام     )،عدالت باشيد ي بر پا دارنده«) 135نساء.«  
 ًبِالِْقْسِط قائِما ) ،همواره به عدل و قسط قيام دارد) وندخدا(« )18آل عمران. «  
لِْقياَمةِ يَْوَم ا ) ،خواهد نمود يدر بين آنان داور(پس خداوند در روز قيامت « )113بقره.(«  

  .ي قيام و پايداري نهفته است ي اين آيات مسئله در همه
  نتيجه  بازداشتن جامعه از مباحث روزمره بي. ٥

 نْ  الِْ    لَ َْس
َ
ِق َو ا َْمْغرِِب وَ تَُول وا أ َو اْ َْوِم اْآلِخِر َو  اهللاَمْن آَمَن بِ  لِ ن  الِْ   وُُجوَهُ ْم قِبََل ا َْمْ ِ

 )177بقره،( ...و  ا َْمالئَِ ِة َو الِْكتاِب َو ا  ِ ي  َ 

مشرق يا مغرب بگردانيد، بلكه  يخود را به سو يرو) به هنگام نماز(اين نيست كه ) تنها( ينيك
 ...بياورد و  وپيامبران ايمان يتاب آسمانبه خدا و روز قيامت وفرشتگان وك  است كه ينيكوكار كس

...  الِْ    لَ َْس . به جاي محتواي دين، به سراغ ظاهر نرويم و از اهداف اصلي باز نمانيم ©
 َو لِ ن  الِْ  

َو لِ ن  ...  الِْ    لَ َْس . يكي از وظايف انبيا و كتب آسماني، تغيير فرهنگ مردم است ©
         .)نتيجه بازداشت مباحث روزمره بي جامعه را بايد از( الِْ  

  رونق اقتصاد جامعه. ٦

 َنه  ُمْ   َوْ  و
َ
ْ  أ قَاُ وا

َ
نِزَل  َما وَ  اْالِ يَل  وَ  ا  ْوَرئةَ  أ

ُ
َ هْ ِم أ ن إِ ْ  ر  ه  ِمْ  م  َ لُوا

َ
رُْجِلِهم تحَ ِْت  ِمن وَ  فَْوقِِهمْ  ِمن َأل

َ
               أ

ات و انجيل و آنچه را از سوي پروردگارشان بر آنان نازل شده، برپا تور) يهود و نصارا(و اگر آنان 
  )66مائده،(. خوردند روزي مي) زمين(و از زير پاهايشان ) آسمان(داشتند، از باالي سرشان  مي

 َن    َوْ  و
َ
ْهَل  أ

َ
َقْوا وَ  آَمنُوا  الُْقري أ ْحنا ا   ماءِ  ِمنَ  بََر ٍت  َعلَيِْهمْ  َلَفتَ رْ  وَ  ا س 

َ
 )96اعراف،( ِض اْأل

بركات آسمان ) يدرها(ها ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند، قطعاً  يو اگر مردم شهرها و آباد
 .گشوديم يو زمين را بر آنان م

گذاري روي فرهنگ، اقتصاد  شود که اقامه قرآن و سرمايهاز اين دو آيه استفاده مي ©
 .بخشد جامعه را رونق مي

  ي رزق است؟ آسماني، سبب توسعهكتب  ياقامهآيا : سؤال ©
دهد يا در خود كتب  يا خداوند به خاطر پاداش، رزق و روزي را توسعه مي: پاسخ

ي رزق آمده است كه اگر آنان كتاب آسماني را بر پا دارند  هاي طبيعي توسعه آسماني راه
 .ها دست خواهند يافت به آن راه
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                      ٥٣ ±کار فرهنگي   اهداف

س چرا كشورهاي كافر، وضع اگر ايمان و تقوا سبب نزول بركات است، پ: سؤال ©
  بهتري دارند و كشورهاي اسالمي با مشكالت فراواني روبرو هستند؟

آن كشورها از نظر علم و صنعت جلو هستند، ولي از نظر روحي و رواني  :اولًا: پاسخ
  .از اين نظر آنان نيز مشكالت فراواني دارند. آرامش ندارند

سالم را با خود دارند و قوانين و رهنمودهاي اغلب كشورهاي اسالمي، تنها نام ا: ثانياً
  .باشد دين اسالم در آنجا حاكم نمي

ا  َُسوا ما : فرمايد چنان كه قرآن مي. به عالوه گاهي رفاه مادي، نوعي قهر الهي است فَلَم 
بْواَب ُ   َ ْ 

َ
ْحنا َعلَيِْهْم أ ُروا بِِه َ تَ

همه چيز را  ي، درهارا فراموش كردند يچون تذكّرات اله١ءٍ  ذُك 
  .به رويشان گشوديم تا سرمست شوند

  : در قرآن، دو نوع گشايش براي دو گروه مطرح است
ْحنا َعلَيِْهْم بََر ٍت .رفاه و گشايش براي خوبان كه همراه بركات است: الف  ٢َلَفتَ

ْحنا َعلَ . رفاه و گشايش براي كفّار و نااهالن كه ديگر همراه بركات نيست: ب يِْهْم َ تَ
بْواَب ُ   َ ْ 

َ
 ٣ ءٍ  أ

خداوند، اين رفاه و . ها، ناپايدار و سبب غفلت و غرور و طغيان باشد زيرا چه بسا نعمت
بنا بر اين به هر . ي آنان قرار داده است پيمانه  ي مهلت و پرشدن گشايش كفّار را وسيله

ي  نين باشد، مايهها براي مؤم نعمت ظاهري نبايد دل خوش كرد، زيرا اگر اين نعمت
  .ي قهر الهي است بركات است، و اگر براي كفّار باشد، ناپايدار و وسيله

اي از خداوند حاجت و تقاضايي دارد و خداوند  گاهي بنده«: فرمودند 7امام صادق  ©
اما پس از آن، . شود تا مدتي ديگر برآورده شود كند و مقرر مي دعايش را مستجاب مي

  ٤».شود دهد كه موجب برآورده نشدن حاجتش مي م ميبنده گناهي را انجا

                                                                                                                     
  .44انعام،  . 1
  .96اعراف،.  2
  .44انعام، .  3
  .عشرى تفسیر اثنى . 4
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ± ٥٤
است كه ) تعالي فرجه اهللاعجل (از مصاديق بارز اين آيه، دوران ظهور حضرت مهدي  ©

  ١.شود ي روايات، در آن زمان بركات از آسمان و زمين سرازير مي به گفته
 در جامعه هاي غلط ي با خرافات و سنت مقابله. ٧

 ِ  َْعَم َو إِذْ َ ُقوُل  ِ  
َ
ْ ِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َو ات ِق  اهللاي أ

َ
 َْعْمَت َعلَيِْه أ

َ
ِ  ِ  َ ْفِسَك َما  اهللاَعلَيِْه َو أ َو ُ ْ

ا قَ  اهللاُمبِْديِه َو َ َْ  ا  اَس َو  اهللا شاُه فَلَم  ْن َ ْ
َ
َحق  أ

َ
ً َزو ْجناَكها ِلَ ْ ال يَُ وَن   أ َز ٌْد ِمنْها َوَطرا

ً عَ  َضْوا ِمنُْهن  َوَطرا ْدِ يائِِهْم إِذا قَ
َ
زْواِج أ

َ
ْ ُر َ  ا ُْمْؤِمِنَ  َحَرٌج ِ  أ

َ
 )37احزاب،( َمْفُعوالً  اهللا ً َو  َن أ

داده بود ) اسالم و ايمان(كه خداوند بر او نعمت  يكس) زيد بن حارثه،(كه به  يزمان) به ياد آر(و 
و از ) و او را طالق نده(همسرت را نگاه دار : يگفت يم يه بودداد) يآزاد(به او نعمت ) نيز(و تو 

كند، و از مردم  يكه خداوند آن را آشكار م يداشت يرا پنهان م يو در دلت چيز. خدا پروا كن
زيد از  يپس چون دوران كامياب. يكه خداوند سزاوارتر است كه از او بترس يدر حال يترسيد يم

تو در آورديم تا در مورد ازدواج  ي، ما او را به همسر)ا شدو از او جد(همسرش پايان يافت 
نباشد، و فرمان خداوند انجام  يكه طالق گيرند مشكل يهايشان هنگام خوانده -مؤمنان با زنان پسر

 .است يشدن

اي  او برده. ي اكثر مفسران و مورخان، اين آيه مربوط به زيد بن حارثه است به گفته ©
ي زيد او را از خود  قبيله. ر اسالم بخشيد و حضرت آزادش نمودبود كه خديجه به پيامب

بعد از ظهور اسالم، زيد به آيين . ي خود قرار داد راندند و پيامبر زيد را فرزند خوانده
گرويد و از مسلمانان ممتاز و فرمانده لشكر در جنگ موته شد و در همان  9محمد 

اش زينب كه زني سرشناس و از  عمه از دختر 9 پيامبر        .جنگ به شهادت رسيد
در آغاز، زينب خيال كرد حضرت . هاي عبد المطّلب بود براي زيد خواستگاري كرد نوه

اما بعد كه فهميد براي زيد است ناراحت شد،  كند او را براي خودش خواستگاري مي
. شد همسر برده نمي) تا چه رسد به زنان سرشناس(زيرا تا آن زمان هيچ زن آزادي 

پس از ازدواج،  .)ي پيامبر و از مسلمانان ممتاز باشد اي آزاد و پسر خوانده گرچه برده(
بارها نزد پيامبر . ناسازگاري بين آنان آغاز شد و زيد تصميم گرفت زينب را طالق دهد

ْ ِسْك َعلَيَْك همسرت را نگاه دار و طالق نده، : فرمود رفت ولي آن حضرت به او مي
َ
أ

                                                                                                                     
  .تفسیر نور الثقلین  1.
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ي روحي و اجتماعي بر زينب وارد  ه هر حال زيد او را طالق داد و دو ضربهب. زَوَْجَك 
پسنديد، دوم طالق  ي آن روز اين كار را نمي شد، يكي همسر زيد شدن كه جامعه

 .به امر خداوند مأمور شد تا دو سنّت جاهلي را بشكند 9پيامبر اكرم  .گرفتن

  .د گرفتن همسرِ فرزند ناروا بودگرفتن همسر پسر خوانده كه در جاهليت مانن: الف
  .ي خود كه اين هم در آن زمان، زشت و ناروا بود گرفتن همسر برده: ب

پيامبر اكرم زينب را به ازدواج خود در آورد و به مردم اطعامي داد كه براي هيچ يك از 
 آمده، يعني ما زينب را به َزو ْجناَكهاي چون در اين آيه جمله. همسران ديگرش نداد

ازدواج تو در آورديم تا عادات و رسوم جاهلي را با عمل تو بشكنيم زينب نيز بر ساير 
كرد كه ازدواج شما به خواست پيامبر اكرم بوده ولي ازدواج  همسران پيامبر مباهات مي

  .من به فرمان خداوند متعال بوده است
افكار عمومي ي قاطعيت و صالبت آن است كه با افكار فاسد و منحرف، گرچه  الزمه ©

شاهُ  اهللاَو َ َْ  ا  اَس َو . باشد مبارزه كنيم ْن َ ْ
َ
َحق  أ

َ
 أ

 اهللاَو َ َْ  ا  اَس َو . هاي غلط اجتماعي، از هياهوي مردم نترسيد در شكستن عادت ©
شاهُ  ْن َ ْ

َ
َحق  أ

َ
 أ

ال يَُ وَن َعَ  ِلَ ْ . هاي باطل پيشقدم باشند رهبران ديني جامعه بايد در شكستن سنّت ©
 ) هموار كردن راه حق براي ديگران يك ارزش است( ا ُْمْؤِمِنَ  َحَرجٌ 

َ ْ ال يَُ وَن َعَ  . كند پاي بندي به آداب و رسوم غير الهي، زندگي را فلج مي © لِ
  ا ُْمْؤِمِنَ  َحَرجٌ 
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  هاي متوليان فرهنگيويژگي: فصل سوم

  معنوي ويژگيهاي) الف
  خالصا .١
  یت در کار فرهنگیموفق یاخالص شرط اساس 1- 1

  َْجرَِي إِال  َع
َ
ْجراً إِْن أ

َ
ْسئَلُُ ْم َعلَيِْه أ

َ
ِي َ َطَرِ   يا قَْوِم ال أ

 )51هود،(ا  

كنم، پاداش من نيست  يدرخواست نم يمن از شما در برابر رسالتم پاداش! قوم من يا:) هود گفت(
  !كنيد؟ يمرا آفريده است، پس آيا تعقّل نم آن كس كه ي مگر بر عهده

© ندارند، هدف آنها از كارشان، جلب رضايت خداوند است يانبيا هدف ماد. ْجِرَي
َ
إِْن أ

ِي  إِال  َعَ  
 ) دهد يخداوند خود به انبيا اجر م( ...ا  

ْجرَِي إِال  َعَ  . موفّقيت در تبليغ است ياخالص، از شروط اساس ©
َ
ِ  إِْن أ  ي َ َطَرِ  ا  

ِي َ َطَرِ   َعَ  . اخالص است ي توجه به خالقيت خداوند، زمينه ©
  ا  

  دجذب مردمیاخالص کل 2- 1

 ِة رَُجٌل  َْس قَْصا ا َْمِدينَ
َ
ْجراً َو ُهْم  *قاَل يا قَْوِم ات ِبُعوا ا ُْمْرَسِلَ    َو جاَء ِمْن أ

َ
ُ ْم أ ات ِبُعوا َمْن ال  َْسئَلُ

  )21-20یس،( ُدونَ ُ ْهتَ 
از  .كنيد ياز اين انبيا پيرو! قوم من يا: گفت) و(با شتاب آمد  يو از دورترين منطقه شهر، مرد

  .كنيد ياند پيرو كنند و خود هدايت يافته يدرخواست نم يكه پاداش يكسان
ْجراً . اخالص در تبليغ، شرط جذب مردم است ©

َ
ان حق منادي ات ِبُعوا َمْن ال  َْسئَلُُ ْم أ

  .نبايد از مردم مزدي بخواهند
ِة رَُجٌل . از فرهنگ نيست يدور بودن از شهر، نشانه دور © قَْصا ا َْمِدينَ

َ
 َو جاَء ِمْن أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ٥٧  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

ِة رَُجٌل . يك تنه بايد حركت كرد و فرياد كشيد يگاه © قَْصا ا َْمِدينَ
َ
حضرت  جاَء ِمْن أ

   ١.راسيددر راه حق از اندك بودن پيروان نه: فرمايد يم 7 يعل
قَْصا ا َْمِدينَةِ . نبايد مانع باشد يحمايت از حق، مسافت طوالن يبرا ©

َ
 أ

  رَُجٌل . از حق، انگيزه و سوز الزم دارد نه نشان و عنوان يطرفدار ©

... يا قَْوِم ...    َْس . حمايت از حق، بايد با شدت، سرعت، منطق و عاطفه همراه باشد ©
  ُهْم ُ ْهتَُدونَ 

حق   يحمايت از رهبر ي، برايانحراف ين سكوت و فرياد زدن در محيطهاشكست ©
  قاَل يا قَْومِ . مورد ستايش خداوند است

  ُ ْهتَُدونَ ... ات ِبُعوا . باشند يهاديان بايد خود مهتد ©

 با نام خدا يفرهنگکار  شروع .٢

  9امبر ین دستور خداوند به پیکار با نام خدا اول شروع 1- 2

 
ْ
َك  بِاْسمِ  اقَْرأ ي َر    )1علق،(َخلَقَ  ا  

 .آفريد) را يهست(بخوان به نام پروردگارت كه 

از جانب  9اولين دستوري که پيامبر .كار فرهنگي بايد با نام خدا و براي خدا باشد ©
َك  بِاْسمِ . خدا دريافت کرد اين بود که پيام و سخنش را با نام خدا شروع کند  َر  

  مان به ملکه سبا با نام خدایحضرت سل يشروع نامه  2- 2

   ا ر ْ ِن ا ر ِحيم اهللاإِن ُه ِمْن ُسلَيْماَن َو إِن ُه...  )،30نمل(  
به نام خداوند بخشنده : اين است) مضمون آن(نامه از سليمان است و  )انش گفتيس به اطرافيبلق(

  ...مهربان
- فراخواند، دعوتنامه خود را با به ايمان  وقتي ملكه سبا را 7حضرت سليمان  ©

آموزد که کار فرهنگي و تبليغي را با نام اين آيه به ما مي. آغاز نمود ا ر ْ ِن ا ر ِحيمِ  اهللا
 .خدا آغاز کنيم

                                                                                                                     
  .201نهج البالغه، خطبه  . 1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٥٨
 از خداوندتوفيق در خواست . ٣

 ِب 
ِر ُد إِال  اْإلِْصالَح َما اْستََطعُْت َو ما تَْوِ يِ  إِال 

ُ
  )88هود،( اهللاإِْن أ

ي ديگري ندارم و جز به لطف  من به جز اصالح به مقدار توانم، خواسته:) شعيب گفتحضرت ( 
  .ام ام و به سوي او بازگشته بر او توكّل كرده) از اين روي(خداوند، توفيقي براي من نيست، 

ِر دُ . ي كارها از ما، ولي ميزان توفيق از خداست اراده ©
ُ
 بِ  ما تَْوِ يِ  ...  إِْن أ

  اهللاإِال 
در كارها آخرين تالش را به كار ببريم، ولي بدانيم كه موفّقيت به دست خداوند  ©

 بِ . است
  اهللاَما اْستََطْعُت َو ما تَْوِ يِ  إِال 

  :خوانيمهمچنين در آيه ي ديگري مي
  ْحبَبْت َمنْ  َ ْهدي ال إِن َك

َ
 )56قصص،( َ ْهِدي َمْن  َشاء اهللاَو لِ ن   أ

بلكه اين  )يو به مقصد برسان( يهدايت كن يهر كه را دوست دار يتوان يهمانا تو نم!) پيامبر يا(
  كند يخداوند است كه هر كس را بخواهد هدايت م

 َمْن  َشاء َ ْهِدي اهللا لِ ن   وَ   َْحبَبْتأ َمنْ  َ ْهدي ال إِن َك  .توفيق هدايت مردم از آن خداست ©

با بيانات  است، در آيات ديگر و 9دلداري پيامبر اكرم  مضمون اين آيه كه در مقام ©
  :و تعابير مختلف تكرار شده است، از جمله

ْ َ ُ ا  اِس َو  َْو َحَرْصَت بُِمْؤِمِن َ : خوانيم مي ١٠٣ي آيهي يوسف  در سوره
َ
  َو ما أ

  .آورند ي، باز اكثر مردم ايمان نميهر چند به هدايت آنان حريص باش! پيامبر يا
   َ ْهِدي َمْن  َشاءُ  اهللالَ َْس َعلَيَْك ُهداُهْم َو لِ ن  : آمده است ٢٧٢ يآيهيا در سوره بقره  

  .فرمايد يمردم بر عهده تو نيست و خداوند، هر كه را بخواهد، هدايت م يپذير هدايت
  به راه مستقيم از خداوندهدايت درخواست  .٤

اَط  اْهِدنَا  .ما را به راه راست هدايت فرما!) خداوندا(   )6فاتحه،( ا ُْمْستَقيمَ  ا   

ريزي  ي مسئوالن فرهنگي در هر تصميم و برنامه شود كه همه از اين آيه استفاده مي ©
 .نيازمند هدايت الهي هستند

انسان بايد همواره، در هر نوع از كارهاي خويش، اعم از انتخاب شغل، دوست،  ©
زيرا چه بسا در عقايد، . ا از خداوند بخواهدرشته تحصيلي و همسر، راه مستقيم ر

پس هر لحظه، خواستن . صحيح فكر كند، ولي در عمل دچار لغزش شود و يا بالعكس
  .راه مستقيم از خدا، ضروري است
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   ٥٩  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

حتّي كساني كه در راه حق هستند، مانند اولياي . راه مستقيم مراتب و مراحلي دارد ©
 .زياد شدن نورِ هدايت، دعا كنند خداوند، الزم است براي ماندن در راه و

  ...درخواست عزت واقعي از خداوند نه از مال و مقام و . ٥
 .عزت واقعی نزد خداست 1- 5

 ْةَ  يُِر دُ   نَ  َمن ةُ  فَِلل هِ  الِْعز  ً  الِْعز  يعا ي ُب  الَْ ِمُ  يَْصَعدُ  إَِ ْهِ  َ ِ حُ  الَْعَمُل  وَ  الط  الِ  )10فاطر،( يَْرَ ُعهُ  ا ص 

تنها سخن .) دهد يو به هر كه بخواهد م(هر كس خواهان عزّت است، پس عزّت، همه از آن اوست 
  برد يرود، و كار شايسته آن را باال م ياو باال م يپاك به سو) ي و عقيده(
ُذوا ِمْن ُدوِن جويند،  كفّار، يا عزّت را در دل بستگي به اشياي مادي مي © َ آ َِهًة  اهللاَو ا  

اِ َُكونُ  ُغوَن ِعنَْدُهُم  .كنند و يا آن را از وابستگي به اين و آن طلب مي ١وا  َُهْم ِعز   يَ ْتَ
َ
أ

ةَ  ً . و حال آنكه عزّت تنها نزد خداوند است ٢الِْعز  يعا ُة َ ِ   فَِلل ِه الِْعز 
ً . عزّت واقعي، نزد خداست، نه پيش مردم © يعا ُة َ ِ   فَِلل ِه الِْعز 
ً .ي ايمان و عمل صالح است در سايهعزّت واقعي،  © يعا ُة َ ِ ي ُب َو ... فَِلل ِه الِْعز  الَْ ُِم الط 

حُ  الِ   الَْعَمُل ا ص 
جويند، راه رشد و تكامل  راه مؤمنان كه عزّت را از طريق ايمان و عمل صالح مي ©

 يَْرَ ُعهُ  ... يَْصَعدُ . است

  .محبوبیت واقعی از طرف خداست 2- 5

 
َ
ًة ِم   َو أ  )39طه،(     لَْقيُْت َعلَيَْك َ َب 

 .)تا تو را دوست بدارند(از جانب خويش بر تو افكندم  يمن محبت!) يموس يا(و 

محبوبيت واقعي از طرف خداست، نه آنكه با زرق و شود که  آيه استفاده مي نياز ا ©
 .رن بدست بيايدبرق و دكور و ژست و تابلو و ساختمان و لباس و ماشين و ابزار مد

  خداوند چنان محبتي از موسي در دل مردم انداخت كه هر كس: فرمود 7امام باقر  ©
 ١.شد مند مي ديد به او عالقه را مي 7موسي حضرت 

                                                                                                                     
  .81مریم،  . 1
  .139نساء، .  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٦٠
  .دلها به دست خداست 3- 5

 َْْفْقَت   َو 
َ
رِْض  ِ   ما أ

َ
ً  اْأل ل ْفَت  ما َ يعا

َ
  )63انفال،( قُلُو ِِهمْ  َ ْ َ   

ميان قلوبشان محبت و الفت پديد  يتوانست ي، نميكرد يآنچه را در زمين است خرج م ي اگر تو همه
  .يآور
اگر تمام امكانات  ) پيامبر خدا(شود كه بهترين نيروي انساني  از اين آيه استفاده مي ©

بنابراين نيروي انساني . خدا نباشد، كارآيي ندارد ي مادي را در اختيار داشته باشد، تا اراده
ي  كه ما را وسيله بخواهيم خدا از بايد و ود امكانات الزم است ولي كافي نيستو وج

 .هدايت قرار دهد
كردي،  ي زمين را خرج مي ي سرمايه اگر همه: فرمايد در اين آيه مي: سؤال ©

َو ا ُْمَؤل َفِة : فرمايد ي توبه مي سوره ٦٠توانستي ايجاد الفت كني، پس چرا در آيه  نمي
  بايد بخشي از زكات، صرف تأليف قلوب شود؟ قُلُوُ ُهمْ 
ها و عمق و سوابق آن ميان مردم متفاوت است گاهي با يك لبخند و  مقدار كينه: پاسخ

توان  اي نمي شود، ولي گاهي آن قدر عميق است كه با هيچ وسيله هديه، كينه برطرف مي
  :عالوه بر آنكه تأليف قلوب سه نوع است. آن را زدود

  منين با مؤمنينالفت مؤ: الف
  الفت مؤمنين با كفّار: ب
  الفت كفّار با كفّار: ج

اما آنچه امكان ندارد، الفت واقعي كفّار با يكديگر است، ولي الفت مؤمنين با هم و 
سوره  ٦٠عالوه بر اينكه ايجاد الفت در آيه . پذير است جذب برخي كفّار، كاملًا امكان

ت و در حقيقت آيه مورد بحث بياني توحيدي از توبه نيز از جانب خدا و به فرمان اوس
  2َر  اهللاَو ما َرَميَْت إِذْ َرَميَْت َو لِ ن  تأليف قلوب است همانند آيه 

                                                                                                                    
  .تفسیر نمونه.  1
  .17انفال،.  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ٦١  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  تیت اذ رمیو ما رم 4- 5

 َْر  اهللا لِ ن   وَ  َرَميَْت  إِذْ  َرَميَْت  ما وَ  َ تَلَُهمْ  اهللا لِ ن   وَ  فَلَْم  َْقتُلُوُهم  )،17انفال( 

اي . (آنها را به قتل رساند) با امدادهاي غيبي(را نكشتيد، بلكه خداوند ) كفّار(، آنان )با نيروي خود(شما 
  .)تا كافران را مرعوب كند(آن گاه كه تير افكندي، تو نيفكندي، بلكه خدا افكند !) پيامبر
ك و سنگريزه از زمين مشتي خا: فرمود 7به علي  9در روز جنگ بدر، پيامبر  ©

سوي دشمن  چنين كرد و پيامبر با خواندن دعايي آنها را به 7علي . بردار و به من بده
آسايي داشت، طوفاني به پا كرد و باعث وحشتي عجيب  پرتاب كرد و اين كار اثر معجزه

  ١.در دل دشمن شد
روي مادي و قواعد آري، عامل مهم پيروزي در جنگ بدر، اراده و امداد الهي بود، نه ني 

سوار، چگونه بر  هاي نظامي و گرنه لشگري اندك و تنها با يك يا دو اسب و تاكتيك
 شد؟ سوار، پيروز مي سپاهي انبوه و كاملًا مجهز و داراي يكصد اسب

كند،  انسان اگر با اعتقاد صحيح و در مسير حق حركت كرده وبه فرمان الهي تالش ©
گردد، چنان كه در  و وجود او وجودي خدايي مي داردامدادهاي خدا را در پي خود 

بنده با نافله و كارهاي مستحب به مقام قرب رسيده و دست : فرمايد روايتي خداوند مي
شود و آنچه  او دست من، گوش او گوش من و تمام اعضا و جوارح او خدايي مي

ب ته كنت سمعه ا ي  سمع به انه  تقرب ا  با افلة ح  احبه فاذا اح«. شود بخواهد، همان مي
يبطش بها ان د   أجبته و ان سأل    و ب ه ا ي يب  به و  سانه ا ي ينطق به و يده ا ي

َو ما . دهد، در واقع آن حركت از خداوند است پس اگر حركتي نيز انجام مي ٢»...أعطيته 
گر در مسير غير الهي و به فرمان ديگران اما در مقابل ا َر  اهللاَرَميَْت إِذْ َرَميَْت َو لِ ن  

حركت كند، در حقيقت وجودي شيطاني پيدا نموده است، چنان كه عايشه در رويارويي 
مشتي خاك به  9در جنگ جمل، به تأسي از پيامبر  7با سپاه امير المؤمنين علي 

: دندسوي آنان پرتاب كرد و دعا نمود، پس از آن حضرت علي عليه السالم به او فرمو
  ٣.»و ما رميت اذ رميت و ل ن ا شيطان ر «. اين شيطان بود كه چنين كرد

                                                                                                                     
  .تفاسیر المیزان و نمونه.  1
  .352، ص 2کافى، ج .  2
  .257، ص 1، ج شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید.  3
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٦٢

  َر  اهللاَو ما َرَميَْت إِذْ َرَميَْت َو لِ ن  .ما ضامن وظيفه هستيم نه نتيجه ©
 توجه به حکيمانه بودن الطاف الهي .٦

 َا َعل َمهُ  وَ  اْ ِْكَمةَ  وَ  ا ُْملَْك  اهللا آتاهُ  وَ  جا ُوَت  داوُدُ  َ تََل  و  )251بقره،(               َشاءُ  ِ م 

كه جواني كم سن (به اذن خداوند، سپاه دشمن را درهم شكستند و داود ) طالوت و ياران او(سپس آنها 
كشت، و ) كه فرمانده سپاه دشمن بود(جالوت را ) و سال، ولي مؤمن، شجاع و از ياران طالوت بود،

 .خواست به او آموخت ا نمود و از آنچه ميخداوند حكومت و حكمت به او عط

تا استعداد، لياقت، ايثار و سابقه . (شود الطاف الهي، حكيمانه به افراد داده مي ©
 آتاهُ  وَ  جا ُوَت  داوُدُ  َ تََل  وَ ) .گيرد درخشاني نباشد، كسي مورد لطف خاصّ الهي قرار نمي

ا َعل َمهُ  وَ  اْ ِْكَمةَ  وَ  ا ُْملْكَ  اهللا َ  ِ م   شاءُ  

بر اثر همين شجاعت و دالوري به مقام نبوت  7داود حضرت بر اساس روايات،  ©
 .نيز از انبياي الهي گرديد 7رسيد و فرزندش سليمان 

 توکل و انابه. ٧

 ِْر دُ  إِن
ُ
ُْت  َعلَيْهِ  اهللابِ  إِال   تَْوِ يِ   ما وَ  اْستََطْعُت  َما اْإلِْصالحَ  إِال   أ  ِ  وَ  تََو  

ُ
َ ِْه أ   )88هود،( يُب إِ

 خداوند، لطف جز به و ندارم يديگر ي خواسته توانم، مقدار به اصالح جز به من :)شعيب گفتحضرت ( 

  .ام او بازگشته يام و به سو بر او توكّل كرده) ياز اين رو(نيست،  من يبرا يتوفيق
ُْت تَوَ ... َما اْستََطْعُت . بخش است كه در كنارِ تالش باشد توكّل زماني نتيجه ©     
ُْت َو ...  َما اْستََطعُْت . انابه باشد و مصلح بايد خود صالح و اهل ايمان، توكّل © َعلَيِْه تََو  

ِ يُب 
ُ
َ ِْه أ   إِ

 دعا .٨

 رسالت يدر ابتدا یحضرت موس يدعا 1- 8

  حْ  رَب ْ  وَ  َصْدري    اْ َ ْ ِري ِ    َ  
َ
 )28- 25طه،(     قَْوِ   واَ ْفَقهُ   ِساِ   ِمنْ  ُ ْقَدةً  اْحلُْل  وَ  أ

و بر ( .ام را برايم گشاده گردان سينه )ياكنون كه مرا به اين كار بزرگ مأمور فرمود! (پروردگارا
سخنان مـرا  ) آنها(تا . و گره از زبانم باز نما و كارم را برايم آسان فرما )ام بيفزا صبر و حوصله

  .بفهمند) خوب(
دست به دعا برداشت و لهي مأمور گرديد، به رسالت ا 7همين كه حضرت موسي  ©

  :چهار خواسته را از خداوند طلب نمود
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   ٦٣  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

ْح ِ  َصْدرِي. ي صدر سعه - ١    رَب  اْ َ
ْ ِري. شرايط آماده - ٢

َ
ْ ِ  أ    َو  َ  

  َو اْحلُْل ُ ْقَدًة ِمْن  ِساِ  . بيان روان - ٣
ً . داشتن وزير - ٤    َو اْجَعْل ِ  َوِز را
  ه یحضرت آس يدعا 2- 8

 َت فِرَْعْوَن إِذْ قَالَْت رَب   اهللاَوَ ََب
َ
ْ اْ َرأ يَن َءاَمنُوا ِ ِة وَ  َمثًَال ل    ً ِ  اْ َن  ِ  ِمن  ابِْن ِ  ِعنَدَك بَ ْتا   َ

ِ  ِمنَ  فِرَْعْوَن َوَ َمِلهِ  ا ِِم َ  َوَ   اند، به  ن آوردهو خداوند براي كساني كه ايما )11تحریم،( الَْقْوِم الظ 
اي بساز  براي من نزد خويش در بهشت خانه! پروردگارا: آن گاه كه گفت. همسر فرعون مثل زده است

  .مرا از فرعون و كردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهايي بخش و
   ّ  من فرعون... رّب . مبارزه با طاغوت، با دعا منافاتي ندارد ©
   ّ  من فرعون... رّب  .معنوي الزم داردنجات از طاغوت، پشتوانه  ©
  حضرت نوح بعد از دعوت قومش يدعا 3- 8

 ً  )5نوح،(    قَاَل رَب  إِ   َدَعوُْت قَْوِ  َ ًْال َوَ َهارا

  .پروردگارا همانا من قوم خود را شب و روز دعوت كردم: گفت) نوح(
  رَب  إِ   . زم استخداوند به تمام احوال انسان آگاه است، اما مناجات ال ©
  رَب  إِ   َدَعوُْت قَْوِ  . ناله به درگاه حق، شيوه انبياست ©
  کمک گرفتن از تالوت قرآن، نماز شب و مناجات شبانه. ٩

  ًَْل إِال  قَِليال ُل قُِم ا   م  َها ا ُْمز    
َ
ِو انُقْص ِمنُْه قَِليالً   يَآ  

َ
ْو زِْد َعلَيِْه وَ  ن ْصَفُه أ

َ
ا  َرت ِل الُْقـرَْءاَن تَـْرِ يالً أ إِنـ 

نصف . شب را جز اندكي، به پا خيز. اي جامه به خود پيچيده  )5-1مزمل،( َعلَيَْك قَْوًال ثَِقيالً  َسنُلِْ  
سخني سنگين و  همانا ما. آن، يا اندكي از آن كم كن يا بر آن بيفزاي و قرآن را با تأنّي و شمرده بخوان

  .نمايه بر تو القا خواهيم كردگرا
ّ ل« © جامه  را آن از مراد بعضي .است خويشتن دور به پارچه و جامه پيچيدن به معناي »ُ ز 

گيري و عزلت و انزوا  مراد آن است كه رسالت با گوشه: اند دانسته و بعضي گفته نبوت
 بايد و نيست رسازگا با استراحت رسالت كه مراد آن است: اند بعضي گفته .سازگار نيست

  . قيام كني
  .به معناي آهسته و درست و بدون شتاب خواندن قرآن است »ترتيل« ©
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٦٤

كلمات قرآن را به طور كامل آشكار كن و آن را مثل شعر : فرمود  7حضرت علي  ©
هاي خود را به فزع واداريد و هدفتان  با تالوت آن دل. نخوان و جداجدا و پراكنده نكن

  ١.درسيدن به آخر سوره نباش
اي كه اگر بر كوه نازل شود، آن را قطعه قطعه  قرآن، كالمي سنگين است به گونه ©

نَْزْ ا. كند مي
َ
ْ تَهُ  َجبَلٍ   َع  الُْقْرآنَ  هَذا  َْو أ

َ
ً   ََرأ دريافت وحي و  ٢ اهللا َخْشيَةِ  ِمنْ  ُمتََصد  ً  خاِشعا

  َعلَيَْك قَْوًال ثَِقيالً  إِن ا َسنُلِْ  . ستپياده كردن قرآن در جامعه نيز كاري بس سنگين ا

خواندن نماز و قرائت قرآن در شب بهترين وسيله براي ايجاد آمادگي روحي و كسب  ©
َْل إِال  قَِليالً . انرژي است   َوَرت ِل الُْقرَْءاَن تَْرِ يالً   قُِم ا  

َْل . راحت خود بكاهدرهبر جامعه اسالمي بايد از است © ُل قُِم ا   م  َها ا ُْمز    
َ
  يَآ  

َْل . شب، بهترين زمان براي عبادت است ©   قُِم ا  
َْل . نماز شب مورد تأكيد الهي واقع شده است ©   قُِم ا  
َْل . ه استواجب بود )صلي اهللا عليه وآله(  عبادت شبانه بر پيامبر اكرم © چنانكه (قُِم ا  

  ٣فتهّجد به نافلًة  ك: فرمايد در جايي ديگر مي
َْل . هاي سنگين، آمادگي روحي الزم است براي پذيرش مسئوليت © ُل قُِم ا   م    َها ا ُْمز 

َ
يَآ  

  َعلَيَْك قَْوًال ثَِقيالً  إِن ا َسنُلِْ  

َْل : ران ديني، هم بايد شبها براي عبادت خداوند قيام كنندرهب © و هم روزها قُِم ا  
  ٤قم فانذر. براي بيدار كردن مردم

براي ) (يك دوم، يك سوم يا دو سوم شب. (مقدار شب زنده داري محدوديتي ندارد ©
توان  براي همه مردم و همه زمانها نميانجام امور عبادي، مردم را در تنگنا قرار ندهيم، 

ِو انُقْص ِمنُْه قَِليالً .) يك نسخه نوشت و يك نوع دارو تجويز كرد
َ
ْو زِدْ َعلَيْهِ  ن ْصَفُه أ

َ
   أ

ن ْصَفُه . براي آن كه عبادت با نشاط همراه باشد، بايد بخشي از شب را استراحت كرد ©
ِو انُقْص ِمنُْه قَِليالً 

َ
ْو زِْد َعلَيْهِ  أ

َ
   أ

                                                                                                                     
  .614ص  2کافى، ج .  1
  .21حشر، .  2
  .82اسراء، .  3
  .2مدثر،.  4
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   ٦٥  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  َوَرت ِل الُْقرَْءاَن تَْرِ يالً . تالوت قرآن آدابي دارد و ترتيل، اولين ادب آن است ©

در مديريت، هميشه شرائط را يكسان نپنداريد، رهبر بايد از ابتدا كارهاي سنگين را  ©
  َعلَيَْك قَْوًال ثَِقيالً  إِن ا َسنُلِْ  . پيش بيني كند

  انس با کتاب آسماني. ١٠

 ً خاُه هارُوَن َوِز را
َ
َقْد آتَ ْنا ُ وَ  الِْكتاَب َو َجَعلْنا َمَعُه أ بُوا  * َو لَ يَن َكذ  ِ

َ ُقلْنَا اذَْهبا إَِ  الَْقْوِم ا  
 )36- 35فرقان،( بِآياتِنا

 آن به پس .و همراه او قرار داديمداديم و برادرش هارون را كمك ) تورات( كتاب يموس به و همانا
 .را تكذيب كردند برويد ه آيات ماك يقوم يسو به) اتمام حجت يبرا( :دو گفتيم

  اذَْهبا... آتَ ْنا ُ وَ  الِْكتاَب . نداريم را ديگران به تبليغ حق نگيريم، انس آسماني كتاب با تا ©
 شناخت عميق از دين. ١١

 ًَة  فَلَْو َال َ َفَر ِمن ُ   َو َما  ََن ا ُْمْؤِمنُون يِن َو ِ ُنِذُرواْ     ِ َنِفُرواْ َ ف  ُهواْ   ا   َفق  تَ َ نهْ ُْم َطائَفٌة    ٍة م  فِْرقَ
 )122توبه،( قَْوَ ُهْم إَِذا رََجُعواْ إَِ هْ ِْم لََعل ُهْم يحَ َْذُرون

را از هر گروهي از ايشان رهسپار شوند، پس چ) به جهاد(ي مؤمنان  سزاوار نيست كه همه
كنند تا در دين فقيه شوند و هنگامي كه به سوي قوم خويش باز گشتند، آنان را  اي كوچ نمي دسته

  .حذر كنند) از گناه و طغيان(بيم دهند تا شايد آنان 
يِن . شناخت مسئول فرهنگي از دين، بايد عميق باشد نه سطحي © ُهواْ   ا   َتََفق     

ي معارف ديني قابل تحقيق، دقّت و  راگيري احكام دين نيست، بلكه همهفقه، تنها ف ©
ينِ . نگري است ژرف ُهواْ   ا   َتََفق      

ينِ . هاي ديني بايد عميق و ژرف باشد شناخت © ُهواْ   ا   َتََفق      

ههاي ها و را فقه در دين، آن گاه ارزش دارد كه فقيه، عالم به زمان و آگاه از شيطنت ©
ينِ . نفوذ دشمن باشد تا بتواند هشدار و بيم دهد ُهواْ   ا   َفق  َتَ   ِ ُنِْذرُوا وَ    

  راه حق و مستقيمتسلط بر . ١٢

 َِك إِن َك لََع   َو ادُْع إ   )67حج،( ُهدي ُ ْستَِقيمٍ   َر  
  .يداربه راه پروردگارت دعوت كن، همانا تو بر هدايت مستقيم قرار ) مردم را
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 ُهدي  لََع . مستقيم داشته باشد و حق راه بر تسلّط بايد است ديگران ارشاد كه مسئول كسي ©
 )رمز تسلّط است » َع «كلمه ( ١ ِ اٍط ُ ْستَِقيمٍ   إِن َك  َِمَن ا ُْمرَْسِلَ  َع  ، ُ ْستَِقيمٍ 

  گاه معنوي داشتن تکيه. ١٣

 َفَو ُض  و
ُ
ْ ِري أ

َ
  ) 45- 44غافر،( َمَكُروا ما َس  ئاِت  اهللا فََوقاهُ  بِالِْعبادِ  بَِص ٌ  اهللا ن  إِ  اهللا إَِ   أ

) احوال(كنم زيرا كه او به  يو من كارم را به خدا واگذار م :)به فرعونيان گفت مؤمن ال فرعون(
  .آن چه نيرنگ نمودند حفظ كرد يها يپس خداوند او را از بد .بندگان بيناست

چون در . كردن كارها به خداست و اين حالت باالتر از توكّل است، واگذار »تفو ض« ©
ي كارها را به خدا  تواند بر كار وكيل نظارت كند، ولي در تفويض همه وكالت، موكّل مي

البتّه تفويض و سپردن كارها به خدا كه شعار مؤمن ال فرعون بود، بعد از  ٢.سپاريم مي
وسي از قتل و بيدار كردن و هشدار دادن و بكار بردن تمام تالش خود در راه نجات م

  .هاي الهي را به دنبال دارد اين گونه تفويض است كه انواع حمايت. تبليغ كردن بود

َ  . ها بايد به خدا پناه برد در برابر تهديدها و توطئه © ْ ِري إِ
َ
فَو ُض أ

ُ
  اهللاأ

ْ ِري إِ . گاه معنوي داشته باشد مبلغ بايد تكيه ©
َ
فَو ُض أ

ُ
 اهللاَ  أ

 بَِصٌ  بِالِْعباد.كارها را به كسي بسپاريم كه به حال ما آگاهي كامل داشته باشد  ©

  اهللافََوقاُه . توكّل بر خداوند و تفويض كارها به او، پاسخ سريع الهي را به دنبال دارد ©

 پاکي معنوي. ١٤

 َْو ا ر ْجَز فَاْهُجر  )،5مدثر(  
  .دور شو يو از پليد

اي براي همه  د الگو و اسوهند تا بتواننبايد از هر نوع پليدي دوري كنن فرهنگي متوليا ©
   َو ا ر ْجَز فَاْهُجرْ . دنباش
خواهد جامعه را از آلودگي پاك  كسي كه مي. خودسازي مقدم بر جامعه سازي است ©

  َو ا ر ْجَز فَاْهُجرْ . كند، بايد خودش از هر آلودگي پاك باشد

                                                                                                                     
  .4تا  3یس، .  1
  .تفسیر نمونه.  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ٦٧  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  ياخالق يهايژگيو) ب
 دارا بودن کماالت اخالقي. ١

  میخلق عظ 1- 1

 ََعظيمٍ  ُخلٍُق   لََع  إِن َك  و  )،4قلم( 

  .ياستوار يتو بر اخالق بزرگ و حقّاً كه
شود كه با سرشت و خوي انسان عجين شده باشد و به  كلمه خُلق به صفاتي گفته مي ©

 خلق عظيمرباره تفسيرهاي مختلفي د. شود رفتارهاي موسمي و موقّت گفته نمي
  :است، از جمله شده

آيه اول سوره مؤمنون است و باالتر از  ١٠اخالق پيامبر، متضمن  : عايشه گويد) الف 
  .اين مدح، مدحي نيست

  . مراد، تخلّق به اخالق اسالم و طبع بزرگ است) ب 
  . مراد، صبر بر حق و تدبير امور بر اقتضاي عقل است) ج 
اند، چنان كه در حديثي از  خلق را به معناي دين و آئين گرفتهبرخي از كتب لغت، ) د 

  ١.مراد از خلق عظيم آئين اسالم است: خوانيم كه آن حضرت فرمود مي 7 امام باقر
چنان كه خداوند او را به اين شيوه، مامور . مراد، برخورد بزرگوارانه با مخالفان است) ه 

  ٢ض عن ا اهل خذ العفو و ا ر بالعروف و اعر: ساخته بود
انّما بُعثت «: چنانكه از آن حضرت روايت شده كه فرمود. مراد، مكارم اخالق است) و 

پروردگارم مرا تربيت نمود و چه « ٣»اّدب  رّ  فاحسن تادي «: و فرمود» التّمم   رم االخالق
  ».خوب تربيت نمود

 إِن َك  وَ .وردار باشدكسي كه در فكر ارشاد مردم است، بايد از كماالت اخالقي برخ ©
  َعظيمٍ  ُخلٍُق   لََع 

                                                                                                                     
  تفسیر نورالثقلین. 1
  .199اعراف، .  2
  .تفسیر مجمع البیان.  3
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هاي پيامبر، قرآن بر اخالق آن حضرت تكيه كرده و آن را  در ميان صفات و ويژگي ©
خلق عظيم به همين مناسبت، سخنان برخي پيشوايان ديني را در اين . خوانده است

  1.كنيم زمينه نقل مي
چه بسيارند عزيزاني كه به ، »ذ ل اعّزه خلقه رُّب عز ز اذّ  خلقه و«: فرمود 7 حضرت علي

  .شوند شوند و ذليالني كه به خاطر حسن خلق عزيز مي خاطر بداخالقي ذليل مي
  ».خوش اخالقي سرآمد هركار نيك است«» ُحسن ا لق رأس ّ  بِرّ «: فرمود 7 امام حسن 
 »اّن  م يصبه  م  سخطو اب ا نيا ير انّما تفس  حسن ا لق ان اص«: فرمود9پيامبر اكرم 
  ».حسن خلق به اين است كه اگر كامياب شدي راضي باشي واگر نشدي عصباني نشوي«

انسان در اثر « »ان العبد ا سلم يبلغ  سن خلقه درجة ا صائم القائم«: فرمود 7حضرت علي 
  ».رسد حسن خلق به درجه نمازگزاران روزه دار مي

يقين، قناعت، صبر، شكر، حلم، : ده چيز استمكارم اخالق : فرمود 7امام صادق  
  .حسن خلق، سخاوت، غيرت، شجاعت، جوانمردي

من   رم االخالق، ان تصل من قطعك و تعطي من حر ك و تعفوا «: فرمود 7حضرت علي 
از مكارم اخالق آن است كه هر كس با تو قطع رابطه كرد، تو با او رابطه برقرار « »من ظلمك

  ».وم كرد، تو به او عطا كني و اگر به تو ظلم نمود، او را عفو نماييكني واگر تو را محر
 نيكو اخالق« »ا شمس ا بيث تميت كما ا طيئة يميت ا سن ا لق« :فرمود 7 صادق امام 

  ».ميراند را مي ها خباثت خورشيد كه همانگونه است گناهان نابودي سبب
   ».كند استوار مي و محكم را ها عالقه نيكو قاخال« »ا وّدة ي بت ا لق حسن« :فرمود همچنين 
 »خصلتان ال  تمعان   ا ؤمن، ا خل و سوء ا لق«: فرمود) صلي اهللا عليه وآله( پيامبر اكرم 
  ».شود ايمان بخل و بداخالقي جمع نمي در افراد با«

را دفن سعدبن معاذ ) صلي اهللا عليه وآله(  در روايات آمده است، هنگامي كه پيامبر اكرم
  .به خاطر بداخالقي او در منزل فشار قبري بر او وارد شد. كرد

                                                                                                                     
  .میزان الحکمه، باب خلق.  1
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   ٦٩  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

 یاله يه ایهد مهرباندلِ  2- 1

ةٍ  فَِبما ا ُكنَْت   َوْ  وَ   َُهمْ  ِ َْت  اهللا ِمنَ  رَْ َ لِْب  َغِليَظ  َ ظ  وا الَْق  )159عمران، آل(     ِمْن َحْو ِك الْ َفض 

با مردم مهربان ) كه شامل حال تو شده،(نب خدا از جا يپس به خاطر رحمت!) رسول ما يا(
  .شدند ياز دور تو پراكنده م) مردم(، يو اگر خشن و سنگدل بود يا گشته
فَِبما . كنند، بايد از دلي نرم و خلقي عالي برخوردار باشند كساني كه كار فرهنگي مي ©

ٍة ِمَن   ِ َْت  َُهمْ  اهللارَْ َ
ٍة ِمَن .تي الهي اس نرمش با مردم، يك هديه ©  ِ َْت  َُهمْ  اهللافَِبما رَْ َ

وا ِمْن َحْو ِك.داري كنند توانند مردم افراد خشن و سختگير نمي ©  ال َْفض 

  ي تبلیغ و تربیت الزمه ،رأفت، محبت و پاکی 3- 1

ن ا َو َز ًة َو  َن تَِقي ا   )13-12مریم،( َو َحناناً ِمْن َ ُ
  .داديم و او تقواپيشه بود) ييحيحضرت (به او  يو پاك يو نيز از جانب خود، مهربان

© َحنان رأفت خدا به يحيي و عشق او به خدا، مهر . به معناي شفقت و مهرباني است
ن امردم به يحيي و محبت يحيي به مردم، پرتو    .ي الهي است َحناناً ِمْن َ ُ

ًة  ِلْعا َِم َ رَ خداي آن رحمان، پيامبرش : راه خدا همه چيزش رحمت است © َ ْو  ١
ن ا ًة  ِلْعا َِم َ ، كتابش َحناناً ِمْن َ ُ  .است ٣رَُ اُء بَ ْنَُهمْ و مردمش  ٢رَْ َ

ن ا. ي تبليغ و تربيت، رأفت، محبت و پاكي است الزمه ©   َحناناً ِمْن َ ُ

ن ا. ي رأفت و مودت، خداوند است سرچشمه ©   ِمْن َ ُ

ً . و عطوفت براي انسان ارزش استي رأفت  روحيه ©  َحنانا

  اسوه بودن. ٢

ْسَوةٌ  اهللا رَُسولِ     لَُ مْ  لََقْد  ن
ُ
  )21احزاب،( َحَسنَة أ

  . نيكوست يرسول خدا الگو و سرمشق) ي سيره(شما در  يهمانا برا
 اختصاص به مورد 9 اين آيه در ميان آيات جنگ احزاب است، اما الگو بودن پيامبر ©

                                                                                                                     
  .107انبیاء، .  1
  .82اسراء، .  2
  .29فتح، .  3
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٧٠

 .ها، بهترين الگو براي مؤمنان است ي زمينه ندارد و پيامبر در همه  جنگ 

ْسَوةٌ « ©
ُ
در . رود در مورد تأسي و پيروي كردن از ديگران در كارهاي خوب به كار مي »أ

يكي درباره حضرت : قرآن دو بار اين كلمه درباره دو پيامبر عظيم الشّأن آمده است
جالب آن كه اسوه بودن حضرت ابراهيم . 9م و ديگري درباره پيامبر اسال 7ابراهيم 

در برائت از شرك و مشركان است و اسوه بودن پيامبر اسالم در آيات مربوط به 
 .ايستادگي در برابر دشمن مطرح شده است

لََقْد .كسي كه در فكر ارشاد مردم است، بايد خود براي ديگران الگو و اسوه باشد ©
سْ  اهللا رَُسولِ     لَُ مْ   ن

ُ
 َحَسنَة َوةٌ أ

قرار  9ي نبرد، خود را در پناه پيامبر اكرم  در هنگامه: فرمود 7حضرت علي  ©
  ١.تر بود ي ما به دشمن نزديك داديم و آن حضرت از همه مي

  بودن و امانتدار سوز داشتن. ٣
در تربیت و تبلیغ ی، دو شرط اصليدار و امانت يدلسوز 1- 3 
 بَل ُغُ ْم رِساالِت َر   َو
ُ
ِم ٌ أ

َ
نَا لَُ ْم ناِصٌح أ

َ
  )68اعراف،(        أ

  .رسانم وبراي شما خيرخواهي امينم هاي پروردگارم را به شما مي من پيام:) گفت حضرت هود(
ِم ٌ . داري، دو شرط اصلي در تربيت و تبليغ است دلسوزي و امانت ©

َ
آري،         ناِصٌح أ

، زيرا به خاطر دلسوزي شايد حقوقي اگر دلسوزي همراه با امانت نباشد خطرناك است
 .ناديده گرفته شود يا قوانيني زير پا قرار گيرد

  یکار فرهنگ يالزمه  داشتن سوز و شور 2- 3

 ُْْفِسُ ْم َعِز ٌز َعلَيِْه ما َعِنت ْم َحِر ٌص َعلَيُْ م 
َ
 )128توبه،( لََقْد جاَءُ ْم رَُسوٌل ِمْن أ

آمده است كه آنچه شما را برنجاند بر او سخت است، بر  شما ياز خودتان به سو يهمانا پيامبر
  .هدايت شما حريص و دلسوز است

و سوز و شور داشته  دنشناسنسر از پا بايد در هدايت و ارشاد مردم، متوليان فرهنگي  ©
 َعِز ٌز َعلَيِْه ما َعِنت ْم َحِر ٌص َعلَيُْ مْ .باشند

                                                                                                                     
  .260حکمت نهج البالغه، .  1
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   ٧١  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  صداقت. ٤

 ِيقاً نَ ِي اَو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب إِدْر   )56مریم،(  َس إِن ُه  َن ِصد 
  .بسيار راستگو بود يو در اين كتاب، از ادريس ياد كن، همانا او پيامبر

© » ً يقا   .شود كه گفتار و رفتارش با هم هماهنگ باشد به كسي گفته مي »ِصد 
يقاً نَِ ي ا. معيار تجليل از افراد، بايد ارزشهاي معنوي آنان باشد ©   ِصد 

ا. صداقت، شرط تأثيرگذاري در تبليغ است © يقاً نَِ ي     ِصد 

يقي  تقدم كلمه © ِ ّ بر  ِصد    .ي نبوت است ي آن است كه صداقت زمينه ، نشانه نَ
  ابعاد صداقت 1- 4

 َوِ َك ُهُم ا ُْمت ُقون
ُ
َق بِِه أ

ْدِق َو َصد  ِي جاَء بِا ص 
  )33زمر،( َو ا  
  .گان آورد و آن را تصديق كرد، آنانند همان تقواپيشه كه سخن راست يو كس
  :صدق و راستي داراي ابعادي است ©

ْدقِ : صدق در گفتار  ) ي مورد بحث آيه(   جاَء بِا ص 

    إِن ُه  َن صاِدَق ا ْوَْعدِ : صدق در وعده

    َعلَيْهِ  اهللاَصَدقُوا ما  َهُدوا : صدق در عهد

وِ َك : صدق در عمل
ُ
يَن َصَدقُوا أ ِ

ي مراحل، صداقت الزم را  و كسي كه در همه ٣  ا  
  .شود ناميده مي »ِصّديق«داشته باشد 

  9امبر یصداقت کامل پ 2- 4

 رِ  ِمنَ   ََك  لَ َْس ْ
َ
   )128آل عمران،(        ء َ ْ  اْأل

 .در اختيار تو نيست) از هدايت يا كيفر مردم( يهيچ امر

كند كه حتّي آياتي را كه از او  كامل دارد، اينگونه عمل مي وقتي رهبري امت صداقت ©
 خواند، كه خداوند كند، با كمال صداقت و شهامت براي مردم باز مي سلب مسئوليت مي

خوانيم كه در جنگ احد هنگامي كه  در تفاسير شيعه و سنّي مي. اي نيستي تو كاره: فرمود
                                                                                                                     

  .54مریم، .  1
  .23احزاب، .  2
  .177بقره، .  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٧٢

چگونه اين مردم رستگار  :وددندان پيامبر شكست و خون جاري شد، حضرت فرم
خواهند شد؟ آيه نازل شد كه تو مسئول رستگاري مردم نيستي، ممكن است در آينده 

 .مورد عفو قرار بگيرند و ممكن است به حال خود رها شده و مجازات شوند

 ِمنَ   ََك  لَ َْس . بايد با صداقت بود و بيش از جايگاه و توان خود چيزي را ادعا نكرد ©
ْ رِ 

َ
         ء َ ْ  اْأل

 تواضع. ٥

 َا ُْمْؤِمن  ِمنَ  ا  بََعَك   َِمنِ  َجناَحَك  اْخِفْض  و  )،215شعراء( 

 ).و متواضع باش(اند، بال خود را بگستر  كرده يكه از تو پيرو يمؤمنان يو برا

 اْخِفْض  وَ يكي پيامبر براي مؤمنين : ي دو مورد آمده است گشودن بال، در قرآن درباره ©
ي  و ديگري فرزند براي والدين، اما در مورد فرزند كلمه  ا ُْمْؤِمن  ِمنَ  ا  بََعَك   َِمنِ  َك َجناحَ 

  ذ ل نيز آمده است . ِة ل  ِمَن ا ر ْ َ     َو اْخِفْض  َُهما َجناَح ا  

 وَ . تواضع در برابر ياران، پيروان و زيردستان، از صفات الزم براي رهبر و مبلّغ است ©
   ا  بََعكَ   َِمنِ  َجناَحَك  ِفْض اخْ 
   اْخِفْض  وَ . دهد در اهميت تواضع همين بس كه خداوند پيامبر را به آن فرمان مي ©

مأمور به فروتني در ) عليه اهللاصلوات ( اهللامؤمنان، به قدري مقام دارند كه رسول  ©
   ُْمْؤِمن ا ِمنَ  ا  بََعكَ   َِمِن  َجناَحكَ  اْخِفْض  وَ . شود برابر آنان مي

  عفو و بخشش. ٦

ر ْ
َ
ْغِفْر  َُهْم َو شاوِرُْهْم ِ  اْأل  )159عمران، آل( فَاْ ُف َ نُْهْم َو اْستَ

  .با آنان مشورت نماآنها طلب آمرزش كن و در امور يآنان درگذر و برا) تقصير(پس از 
زيرا  .تي جنگ احد اس گرچه محتواي آيه دستورات كلّي است، لكن نزول آيه درباره ©

مسلماناني كه در جنگ احد فرار كرده و شكست خورده بودند، در آتش افسوس و 
نمودند،  آنان اطراف پيامبر را گرفته و عذرخواهي مي. سوختند ندامت و پشيماني مي

 .خداوند نيز با اين آيه دستور عفو عمومي آنان را صادر نمود

 فَاْ ُف َ نُْهمْ .رهبري و مديريت صحيح، با عفو و عطوفت همراه است ©
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   ٧٣  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

فَاْ ُف َ نُْهْم َو .خطاكاران پشيمان و گنهكاران شرمنده را بپذيريد و جذب كنيد ©
ْ ر

َ
 اْستَْغِفْر  َُهْم َو شاِورُْهْم ِ  اْأل

  يفرد يهايژگيو) ج
 لياقت  . ١

ْعلَمُ  اهللا
َ
 )124انعام،( رِساَ َه َ َْعُل  َحيُْث  أ

  .قرار دهد) يو نزد چه كس(لت خود را كجا داند كه رسا يخداوند بهتر م
چون سن و : گفت اند كه وليد بن مغيره، مغز متفكّر كفّار، مي در شأن نزول آيه گفته ©

البتّه چنين حرفي از . است، پس بايد به من هم وحي شود 9ثروت من بيش از محمد 
 .ابو جهل هم نقل شده است

.رفيت افراد مورد توجه قرار گيردبراي سپردن مسئوليت فرهنگي، بايد لياقت و ظ ©
ْعلَمُ  اهللا

َ
 رِساَ َه َ َْعُل  َحيُْث  أ

 شرح صدر و روح بزرگ. ٢

  حْ  رَب ْ  وَ  َصْدري    اْ َ ْ ِري ِ    َ  
َ
 )25طه،(     َقْوِ   َ ْفَقُهوا  ِساِ   ِمنْ  ُ ْقَدةً  اْحلُْل  وَ  أ

و بر ( .ام را برايم گشاده گردان سينه )يفرمود اكنون كه مرا به اين كار بزرگ مأمور! (پروردگارا
سخنان مـرا  ) آنها(تا . و گره از زبانم باز نما و كارم را برايم آسان فرما )ام بيفزا صبر و حوصله

  .بفهمند) خوب(
مسائل متعدد عبادي، سياسي، انقالبي، اجتماعي، اخالقي،  به 7 حضرت موسي چون ©

 كدام، انسان را از ساير پرداختن و توجه الزم به هر بعاًفردي و جمعي مأمور شده بود وط

 .ي اين موارد كاملًا ضرورت دارد به همه در رسيدن صدر سعه سازد، لذا مي غافل امور

كار فرهنگي نياز به روح بزرگ دارد، زيرا اولين درخواست حضرت موسي از خداوند  ©
 ْح ِ  َصْدرِيرَب  اْ َ . ي صدر بود بعد از رسيدن به نبوت تقاضاي سعه

رمز  »ِ  «خود انسان الزم است، هم براي انجام مسئوليت و كلمه  هم براي صدر، ي سعه ©
چنان كه در سوره انشراح در . آن است كه دريافت وحي، نياز به ظرفيت بزرگ دارد

ْح  ََك َصْدرََك  :آمده است 9مورد پيامبر   َْم  َْ َ
َ
إِن  َمَع الُْعْ ِ  ُْ  ... أ ً فَ  ا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٧٤
 شهامت و شجاعت. ٣

 َين ُغونَ  ا   َشْونَهُ  وَ  اهللا رِساالِت  ُ بَل  َشْونَ  ال وَ  َ ْ َحداً  َ ْ
َ
 )39احزاب،( َحِس با اهللابِ   َك  وَ  اهللا إِال   أ

و  ترسند، و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند كنند و از خدا مي هاي الهي را ابالغ مي كساني كه پيام
  .است يكاف يسحسابر يخداوند برا

در اين آيه سخن از قاطعيت و شهامت مبلّغ در ابالغ دستورات الهي به مردم است،  ©
  .ولي بايد بدانيم كه در مواردي مدارا، نرمش و سكوت براي جذب قلوب الزم است

شود،  خشيت غير از خوف است، خشيت تأثر قلبي است كه از عظمت امري ناشي مي ©
انبيا هيچ گونه . شود پسندي است كه موجب پرهيز از آن ميولي خوف انتظار وقوع امر نا

 .بينند خشيتي از غير خدا ندارند، زيرا تنها خداوند را بزرگ مي

ً .فرهنگي است مسئوليت پذيرش براي الزم شرط شجاعت و شهامت © َحدا
َ
َشْوَن أ  َو ال َ ْ

  :موفقيت در تبليغ، شرايطي دارد ©
ُغونَ . تداوم تبليغ: الف   ُ بَل 

  َ َْشْونَهُ . تقوا در عمل: ب

َحداً إِال  . شهامت و قاطعيت: ج
َ
َشْوَن أ   اهللاَو ال َ ْ

  َحِس باً  اهللابِ   َو َك . توكّل به خدا: د
ً . مبلّغان الهي، همواره دشمنان سرسخت و تهديد كننده دارند © َحدا

َ
َشْوَن أ  َو ال َ ْ

ً . ي شجاعت و شهامت است خدا ترسي مقدمه © َحدا
َ
َشْوَن أ َشْونَُه َو ال َ ْ ْ َ  

ً  اهللابِ   َو َك .مبلّغان الهي بدانند كه حساب صبر و تحمل آنان با خداست ©  َحِس با

 قاطعيت. ٤

  م در شکستن بت هایت حضرت ابراهیقاطع 1- 4

 َيَدن   اهللاتَ  و ِ
َ
ْصناَمُ مْ  َأل

َ
نْ  َ ْعدَ  أ

َ
َجَعلَُهمْ   ُمْدبِِر ن تَُول وا أ ً  فَ  )58و  57انبیاء،( إِال  َكِب اً  َُهمْ  ُجذاذا

سرانجام، (پس  .هايتان خواهم كشيد بت) ينابود( يبرا يا و به خداوند سوگند كه در غياب شما، نقشه
و (همه آنها، جز بزرگشان را كاملًا خرد كرد تا شايد آنها به سراغ آن بيايند ) ابراهيم در يك فرصت مناسب

 ).آنها بيدار شود ي خفته يها وجدان
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   ٧٥  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

ِ يَدنّ  اهللاتَ .ي يك رهبري موفّق است قاطعيت، الزمه ©
َ
از قسم  »اهللاتَ « ي قسم با كلمه َأل

   ١.شديدتر است »و اهللا« ي با كلمه
اين جمله قاطعانه و تهديدآميز را چگونه بيان فرموده،  7در اينكه حضرت ابراهيم   ©

ان تفاسير صافي و الميزان بر آنند كه بين مفسران اختالف است، بعضي همچون صاحب
اين جمله بطور علني اظهار نشده و حضرت آن را به صورت سري بيان داشته است، 
زيرا معتقدند كه ادعاي صريح مبارزه بر عليه خدايان ريز و درشت يك ملّت، آن هم در 

ت و حساب رسد كه چنين نيس اما به نظر مي .روز اول و يك تنه بر خالف احتياط است
تواند مانع راه روشن  ها جداست و هيچ چيز نمي مردان خدا از محاسبات عادي ما انسان

مگر حضرت زينب كبري عليها السالم در حال اسارت در شام . و رسالت الهي آنان گردد
دانم و سپس رگبار انتقاد را نثار  من تورا حقير مي »ا  استصغرك«: به يزيد نفرمود
در اوج سلطنت جائرانه و سراپا مسلح  )قدس سره(مگر امام خميني  حكومت او كرد؟

: هاي خارجي را پشتيبان خود داشت نفرمود هاي داخلي و حمايت ي قدرت شاه كه همه
مگر به » زنم من توي دهن اين دولت مي«: و مگر به جانشين شاه نفرمود» شاه بايد برود«

به راستي » تواند بكند يكا هيچ غلطي نميآمر«: استكبار مسلّط جهاني، آمريكا نفرمود كه
  اين جمالت با كدام مالحظات سياسي و احتياطات معمولي سازگار است؟

بعضي معتقدند كه براي برخورد با مظاهر و عوامل فساد بايد با آنها مبارزه منفي كرد،   ©
اي جدي در  همانطور كه يكي از بزرگان نسبت به سينماهاي زمان طاغوت كه وسيله

داشت كه اگر مردم به سينما نروند خود بخود تعطيل  حراف نسل جوان بود اظهار ميان
ي فساد  كند و اصرار دارد كه بايد مايه شود، اما آيه فوق اين تفكّر را محكوم مي مي

گوساله طاليي را آتش زد و پيامبر گرامي  7چنانچه حضرت موسي . برچيده شود
 .را تخريب كردمسجد ضرار پايگاه منافقان  9اسالم 

رفتند، با آنها نيز همراه  ي مردم از شهر بيرون مي روزي كه همه 7حضرت ابراهيم  ©
شد، اما در ميانه راه با عنوان كردن عذري به شهر بازگشت و با فرصت مناسب بدست 

  .آمده، هدف خويش را عملي ساخت

                                                                                                                     
  .تفسیر کبیر فخر رازى.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٧٦

ً «كلمه   ©   .بمعناي قطعه قطعه شدن است »ُجذاذا
بت را شكست، اما  ٣٦٠نيز در روز فتح مكّه حدود  9اسالم  اگر چه پيامبر گرامي  ©

به تنهايي و  7اين كار به اتّفاق همراهان و لشكريان ايشان بود، ولي حضرت ابراهيم 
 يك تنه آن همه

  .بت را خرد كرد
دار كردن كامل  شكست، با جريحه شايد اگر حضرت ابراهيم بت بزرگ را هم مي  ©

گرفت و  يافت، بلكه نتيجه معكوس مي مقصود خود دست نمياحساسات آنان، نه تنها به 
 .رفت زمينه تفكّر بكلّي از ميان مي

ِ يَدن  . ها كاملًا جدي بود و قصد ارعاب نداشت مبارزه حضرت ابراهيم با بت ©
َ
 َأل

 .)بودن استو جدي ي حتمي  و نون مشدد، نشانه »الم«حرف (

َجَعلَُهْم .رسد بت به برخورد انقالبي مياي نبخشد، نو اگر استدالل و موعظه فايده © فَ
 ً   ُجذاذا
براي بيدار كردن افكار عمومي و محو شرك، تلف كردن برخي اشيا و اموال الزم  ©

َجَعلَُهْم ). هاي زمان ابراهيم و گوساله سامري داراي قيمت و ارزشي بودند بت. (است فَ
 ً  ُجذاذا

 َكبِ اً  َُهمْ . در نزد موحدان پرستان بزرگ است نه هاي بزرگ، در ديد بت بت ©

  يدر برابر انحرافات سامر یت حضرت موسیقاطع 2- 4

 ِْي إِ ِهَك   إِ  ا ُْظر
َ ن هُ   ِكفاً  َعلَيْهِ  َظلَْت  ا   َحر  ً  اْ َم   ِ   َ َ ِْسَفن هُ   ُم   َ ُ  )97طه،(  َْسفا

نگاه  يكرد يسته آن را پرستش ممعبودت كه پيو يبه سو) اكنون(و )  :گفت يبه سامر يموس(
 .سپس خاكستر و ذرات آن را به دريا خواهيم پاشيد) و(سوزانيم  يكن، ما حتماً آن را م

َ ن ه. ي رهبري است غيرت ديني و قاطعيت در برابر انحراف، الزمه © َحر   ُ م  َ َ ِْسَفن هُ  َ ُ
  )ودسوزاندن طال و به دريا ريختن آن، تصميم قطعي موسي ب(
  یر منطقیشنهادات غیبرخورد قاطع با پ 3- 4

بُدُ  ال ْ
َ
 )2کافرون،(        َ عْبُُدونَ  ما أ

 .پرستيد يپرستم آنچه شما م يمن نم
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   ٧٧  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

اي : آمده است كه بعضي از سران قريش به پيامبر گفتندکافرون در شأن نزول سوره  ©
آنگاه هر كدام . كنيم مي محمد تو يك سال از آيين ما پيروي كن، ما سال بعد از تو پيروي

الاقل خدايان ما را مس كن و : گفتند. دهيم، اما پيامبر نپذيرفت بهتر بود آن را ادامه مي
 .تبرك بجوي تا ما نيز خداي ترا بپرستيم، در اين هنگام اين سوره نازل شد

مسلمانان بايد در برابر پيشنهادات غير منطقي، صريح و قاطع پاسخ بگويند و دشمنان  ©
ْ بُدُ  ال. را از خود مأيوس نمايند

َ
         َ ْعبُُدونَ  ما أ

ْ بُدُ  ال .به نام وحدت، نبايد از اصول و ارزشها سرپيچي كرد ©
َ
        َ ْعبُُدونَ  ما أ

 خوش سابقه بودن. ٥

  یخوش سابقه بودن در کار فرهنگ ریتاث 1- 5

 ِِمْن َ بِْله ثُْت ِ يُ ْم ُ ُمراً   )16ونس،ی(     َ َقْد َ ِ

  .ام در ميان شما بوده يقرآن، عمر) آوردن(من پيش از 
چهل سال  9پيامبر : فرمايد خطاب آيه به درخواست كنندگان تغيير قرآن است و مي ©

اين مدت  بايست در در ميان شما زيسته است، اگر قرآن تراوشات فكري او بود، مي
 .شد هاي ديگري از افكارش بر زبان او جاري مي نمونه

ثُْت .ش سابقه بودن مسئول فرهنگي، در اثرگذاري كار او نقش مهمي داردخو © َ َقْد َ ِ
      ِ يُ ْم ُ ُمراً ِمْن َ بِْلهِ 

  لزوم خوشنام و خوش سابقه بودن مبلغ 2- 5

ا َ بَْل هذا   )62هود،( قا ُوا يا صاِلُح قَْد ُكنَْت ِ ينا َ رُْجو 
  .ياميد بود ي قبل از اين در ميان ما مايه يتو براست! صالح يا: گفتند) قوم ثمود( 
ي اميد ما بودي و ما تو را دوست  تو مايه: گفتند 7كفّار ابتدا به حضرت صالح  ©

ي گذشته، از دعوت آنها به  داشتيم، تا شايد بدين وسيله او براي حفظ روابط حسنه مي
  .يكتاپرستي دست بردارد

اَ رْ . مبلّغ بايد خوشنام و خوش سابقه باشد ©       ُجو 
ا قَْد ُكنَْت ِ ينا. تمجيد و ستايش منحرفان، ما را در دعوت به حق سست نسازد ©      َ رُْجو 
  ) غرض نيست تعريف و تمجيد دشمنان، بي(
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٧٨
 اصالت خانوادگي. ٦

 َو ا  بَعُْت ِ ل َة آباِ  إِبْراِهيَم َو إِْسحاَق َو َ ْعُقوَب            )،38یوسف( 

را  يما سزاوار نيست كه چيز يبرا. ام كرده يانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروو آيين پدر
  .شريك خداوند قرار دهيم

اصالت خانوادگي، هم چنان كه در ساختار شخصيت افراد مؤثر است، در پذيرش  ©
لذا حضرت يوسف براي معرفي خود، به پدران خود كه انبياي الهي . مردم نيز اثر دارد

. كند، تا هم اصالت خانوادگيش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را مي هستند تكيه
من : فرمود برد و مي نيز در معرفي خود به كار مي 9پيامبر  اين همان روشي است كه 

سيد الشهداء . همان پيامبر امي هستم كه نام و نشانم در تورات و انجيل آمده است
نيز در برابر مردم شام، خود  7ال و امام سجاد در كرب )عليهما السالم(حسين بن علي 

 »انا ابن فاطمة ا زهراء«: را چنين معرفي كردند

افتخار به پدران و پيروي از آنان در صورتي كه راه حق و توحيد را پيموده باشند  ©
 َو ا  بَعُْت ِ ل َة آباِ  .پسنديده و رواست

  استقامتداشتن صبر و . ٧

  امبرانیپ يصابر بودن همه  1- 7

و ُوا َصَ َ  فاص  َكما
ُ
 )35احقاف،( ِمَن ا ر ُسلِ  الَْعْزم أ

  .صبر كن همان گونه كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند) پيامبر، يا(پس 
، هم به معناي اراده و تصميم است و هم به معناي عزيمة و شريعت و مراد از »عزم« ©
  .، پيامبران صاحب شريعت است»او وا العزم«
  :قرآن درباره صبر انبيا آيات فراواني را ذكر فرموده است، از جمله ©
و لقد كّذبت رسل من قبلك فَص وا ع  ما كّذبوا و اوذوا حّ  اتاهم ن نا١   
 يصبر كردند تا نصرت اله يهمانا پيامبران قبل از تو مورد آزار وتكذيب واقع شدند ول«

  ».فرارسيد

                                                                                                                     
  .34انعام،  . 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ٧٩  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  ١   من ا صابر ن. داند را از صابران مياي ديگر، تمام پيامبران  آيه
 فاص .ي كار فرهنگي استصبر و تحمل الزمه ©

  9امبر یو استقامت پ يداریپا 2- 7

 ْرْت َكما فَاْستَِقم ِ
ُ
 )112هود،(   أ

  . ، استوار باشيا همان گونه كه مأمور شده!) پيامبر يا(پس 
اند كه مراد  د مرا پير كرد و گفتهي هو سوره: در روايات آمده است كه پيامبر فرمود ©

شايد سنگيني اين آيه، وجود فرازهاي  ٢.ي هود بوده است حضرت اين آيه از سوره
است كه  9ديگري از تاريخ است كه در آيه بيان نشده و آن، استقامت ياران پيامبر 

 .بودوفايي و ناپايداري آنان در ناراحتي  از بي 9ي آنها وفادار نبودند و پيامبر  همه

. بايد در كار فرهنگي پايدار و مقاوم باشيم و آن را به خاطر اهداف ديگر رها نكنيم ©
كنند كه در مدرسه و يا كتابخانه خود دفن  بينيم بعضي از بزرگان وصيت مي اگر مي

 َكما فَاْستَِقمْ .شوند، براي آن است كه بگويند عمرم را پاي اين مدرسه و كتابخانه دادم
ِ رْت

ُ
   أ
شرايط مكّه براي مسلمانان . (استقامت و پايداري، رهبر بايد پيشگام همه باشد در ©

 . )صدر اسالم، دشوار و نياز به استقامت بوده است

 خداست يصبر ارزشمند، صبر برا 3- 7

 ْ َِك فَاْص   .و به خاطر پروردگارت صبر كن )7مدثر،(  َو  َِر  
َو . وگرنه يكدندگي و لجاجت است پايداري و صبري ارزش دارد كه براي خدا باشد ©

َك فَاْصِ ْ      َِر  
َك فَاْصِ ْ . پشتكار وسيله رشد انسان است ©   َو  َِر  

                                                                                                                     
  .85انبیاء، .  1
  .تفسیر نمونه.  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٨٠

  يغيتبل يهايژگيو) د
  پاک و دلنشين بودن سخن. ١

 ُاِلُح يَْرَ ُعه ي ُب َو الَْعَمُل ا ص  َ ِْه يَْصَعُد الَْ ُِم الط   )10فاطر،( إِ

  برد يرود، و كار شايسته آن را باال م ياو باال م يپاك به سو) ي و عقيده(تنها سخن 
  :ي شريفه معاني ديگري نيز قابل بيان است براي اين آيه ©
  .بخشد رود، ولي عمل صالح به آن رفعت و درجه مي كالم نيكو به سوي خدا باال مي - ١
  .كشد رود و هم كارهاي خوب را باال مي سخن نيكو هم خودش باال مي - ٢
ي ُب .رود، بلكه ماندگار است ، به هدر نميدلنشين خن پاك وس © َ ِْه يَْصَعُد الَْ ُِم الط   إِ

  داشتن ثبات و اطمينان کامل. ٢

 َنْباِء ا ر ُسِل ما نُ َب ُت بِِه فُؤاَدك
َ
)120هود،(َو ُ   َ ُقص  َعلَيَْك ِمْن أ 

است كه دلت را بدان محكم  يبازگو كرديم، چيزتو  ي، كه برا)يقبل( يو هر يك از سرگذشت انبيا
  .گردانيم

يك مبلّغ، زماني در تبليغ و موعظه خود موفق است كه از ثبات و اطمينان كامل  ©
 ما نُ َب ُت بِِه فُؤاَدكَ . برخوردار باشد

  علم و دانش و رشد علمي. ٣
 انواع علوم

 َِعلْما  زِْد  رَب   قُْل  و      )،علم مرا زياد كن! پروردگارا :و بگو )114طه. 

 :سه نوع علم داريم ©
  :دیعلم مف .١

براي بدست آوردن  7ارزد پيامبر اولوالعزمي مانند حضرت موسي علمي است که مي
ً .آن بدنبال حضرت خضر برود و در اين راه سختي ببيند  ١لََقْد لَِقينا ِمْن َسَفِرنا هذا نََصبا

 ».ايم ديدهكه از اين سفر رنج بسيار  يبه راست«
  :علم مضر .٢

ُهْم َو ال َ نَْفُعُهم:فرمايدي آن ميمانند آموختن سحر که قرآن درباره  آنها«  َ تََعل ُموَن ما يَُ  
 » .نداشت ينفع و داشت زيان آنان يبرا كه گرفتند يم فرا را يهاي قسمت

                                                                                                                     
  .62کهف،.  1
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   ٨١  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

  . غلط است» تن آن استبهتر از ندانس چيز هر دانستن« که شعار فهميممي آيه اين از همچنين
  :د است و نه مضریکه نه مف یعلم .٣

َسيَُقو ُوَن ثَالثٌَة رابُِعُهْم : فرمايدي آن ميمانند دانستن تعداد اصحاب کهف که قرآن درباره
ً بِالَْغيْب  )اصحاب كهف(«: بزودي خواهند گفت« ٢  َ ْبُُهْم َو َ ُقو ُوَن َ َْسٌة ساِدُسُهْم َ ْبُُهْم رَْ ا

پنج نفر بودند، ششمين آنان سگشان : گويند) يا عده(سه نفر بودند، چهارمينشان سگشان بود و 
 ».ناپيداست يا پرتاب تيرِ گمان به گذشته) دليل و يب ياين سخن. (بود

را براي آموزش در اختيار حضرت خضر گذاشت، لذا  7خداوند، حضرت موسي  ©
ت  از او كسب اجازه كرد كه 7موسي 

َ
ً   ِبُعَك َع َهْل   ا ُعل ْمَت رُْشدا ْن ُ َعل َمِن ِ م 

َ
آيا اجازه  ٣أ

اما تعليم و  ؟يبه من نيز بياموز يا كه من همراه و پيرو تو باشم تا از آنچه آموخته يده يم
 رَب   قُْل  وَ : را ذات مقدس الهي بر عهده گرفت و به او فرمود 9آموزش پيامبر اكرم 

  .علم مرا زياد كن! پروردگارا :بگو      ِعلْما  زِْد 
ْسماءَ اولين معلّم، خداوند علّام و عليم است،  ©

َ
ا ر ْ ُن، َعل َم الُْقْرآَن، َعل َمُه ،  ٤     َعل َم آَدَم اْأل

       ِعلْما  زِْد  رَب   قُْل  وَ . پس علم را از او بخواهيم ٥     اْ َيانَ 

اگر روزي بر من بگذرد و در آن : فرمودند 9اكرم در حديث آمده است كه رسول  ©
  ٦.بر علم من افزوده نشود، آن روز براي من مبارك نيست

. مسئوالن فرهنگي بايد دائماً در فكر رشد علمي باشند و خود را فارغ التحصيل ندانند ©
وقتي خداوند به پيامبرش دستور مي دهد که از خدا بخواهد علمش را زياد کند حساب (

      ِعلْما  زِْد  رَب  .)ان معلوم استديگر

      ِعلْما  زِْد  رَب  . علم را از عالم حقيقي طلب كنيم ©

      ِعلْما  زِْد  رَب  . براي علم و دانش نهايتي نيست و فارغ التحصيل معنا ندارد ©

                                                                                                                    
  .102بقره،.  1
  .22کهف،.  2
  .66کهف، .  3

  .31بقره،   4.
  .3- 1الرحمن، .  5
  .تفسیر نور الثقلین.  6
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٨٢

      ِعلْما  زِْد  رَب  . افزون طلبي در كماالت ارزش است ©

      ِعلْما  زِْد  رَب  . هاست رشد انسان ي علم، وسيله ©

علمي داراي ارزش و اعتبار است كه همراه با فراگيري آن، ظرفيت انسان نيز زياد  ©
 » زد عل «، نه،      ِعلْما  زِْد  رَب  . شود و رشد كند

خواهد كه دعا  تواند بدون دعا هم لطف كند، ولي از پيامبرش مي اگر چه خداوند مي ©
       ِعلْما  زِْد  رَب   قُْل  وَ . ايدنم
      ِعلْما  زِْد  رَب  .جز خداوند، علم همه حتّي علم پيامبر محدود است ©

 پاکيزگي و آراستگي. ٤

 ََطه رْ  ِ يابََك  و َ  )،4مدثر(  
  .و لباست را پاكيزه دار

. لباس خود را كوتاه كن آن است كه  َ َطه رْ  ِ يابََك  وَ منظور از : فرمود 7  امام صادق ©
گرفتند كه قسمتي از آن بر روي  زيرا در جاهليت، بزرگان لباس ها را به قدري بلند مي

  ١ .كردند كه آن قسمت را همراه آنها بياورد شد و افرادي را اجير مي زمين كشيده مي
لوگيري از به ، باال زدن جامه براي ج  َ َطه رْ  ِ يابََك  وَ مراد از: فرمود 7  امام كاظم ©

  ٢.زمين كشيده شدن آن و آلوده شدن آن است
 وَ . شرط نفوذ كالم رهبر آسماني آن است كه دامنش از هرگونه آلودگي پاك باشد ©

   َ َطه رْ  ِ يابََك 
رْ  ِ يابََك  وَ  .نيز مورد توجه اسالم است لباس پاكيزگي و بلكه نظافت بدن، پاكي فقط نه ©   َ َطه 

 انبيان روان و آس. ٥

 َنَا لََقدْ  و ْ ْكر الُْقْرآنَ   َ     ِ  )،17قمر( 

  پندپذيري هست؟ ، آسان ساختيم، پس آيا)و پندپذيري(و همانا ما قرآن را براي تذكّر 
َقدْ  وَ .مباحث فرهنگي بايد روان و آسان القاء شود  © نَا لَ ْ ْكر الُْقْرآنَ   َ     ِ  

                                                                                                                     
  .455، ص 6کافى، ج .  1
  .همان.  2
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   ٨٣  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

َقدْ  وَ با اينكه قرآن آسان است،   نَا لَ ْ ْكر الُْقْرآنَ   َ     ِ  را يز توان آورد ولي مشابه آن را نمي
ن  َع : ديفرمايقرآن م ِ ِ اْجتََمَعِت اْإلِ ُْس َواْ ِ

تُوَن بِِمثِْله  قُْل لَ
ْ
أ تُوا بِِمثِْل هَذا الُْقْرآِن اليَ

ْ
ْن يَأ

َ
 ١أ

  »توانند مثل آن را بياورند را بياورند، نمي انس و جن گرد آيند تا همانند اين قرآن) تمام(اگر : بگو«
 :قرآن از ابعاد گوناگوني آسان است ©

  .كه تالوت آن را آسان و در عين حال زيبا كرده است :از جهت لفظ 
   .هاي بسياري است كه شامل داستان و مثال :از جهت محتوي

  .كند كه پذيرش مطالب آن را آسان مي :از جهت مطابقت با فطرت بشري
  .٤٠و  ٣٢، ٢٢، ١٧ در آيات: چهار بار تكرار شده است قمر ين آيه در سورها ©
 ان روان از عوامل موثر در جذب افرادیب

 َفَْصحُ  ُهو
َ
 . در بيان از من شيواتر است )برادرم هارون( )34قصص،(     ِم    أ

فَْصحُ  ُهوَ . بيان روان، از عوامل مؤثّر در جذب افراد و تبليغ موفّق است ©
َ
     ِم    أ

 منتظردعوت نبودن. ٦

 ةٍ     ُ   ِمن َ َفرَ  فَلَْوَال نهْ ُمْ  فِْرقَ ْ   َطائَفةٌ  م  ُهوا َفق  َتَ يِن       ْ  وَ  ا   ْ  إَِذا قَْوَ ُهمْ  ِ ُنِذرُوا َ هْ ِمْ  رََجُعوا  )122توبه،( إِ

هنگامي كه به سوي  كنند تا در دين فقيه شوند و اي كوچ نمي پس چرا از هر گروهي از ايشان دسته
  .حذر كنند) از گناه و طغيان(قوم خويش باز گشتند، آنان را بيم دهند تا شايد آنان 

َ هِ . نبايد منتطر دعوت باشيم، بلكه ما بايد به سراغ مردم برويم ©   مإَِذا رََجُعوا إِ

 د داشتن يام. ٧

  َِرِي إ ْ
َ
فَو ُض أ

ُ
قُوُل لَُ ْم َو أ

َ
  ) 44غافر،( بَِصٌ  بِالِْعبادِ  اهللاإِن   اهللا فََستَْذُكُروَن ما أ

كنم  يگويم متذكّر خواهيد شد و من كارم را به خدا واگذار م يشما م يآن چه را برا يپس به زود
  .بندگان بيناست) احوال(زيرا كه او به 

              ...فََستَْذُكُرونَ . مبلغ بايد اميدوار باشد و آينده را روشن ببيند ©
قُوُل لَُ مْ . بايد تهديد كرد يتبليغ، گاهدر  ©

َ
از  يدر آينده با قهر اله( فََستَْذُكُروَن ما أ

 ).غفلت بيرون خواهيد آمد

                                                                                                                     
  .88اسراء،.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٨٤
 و هدف ايمان به کار. ٨

 ِِْه ِمْن َر  ه َ نِْزَل إِ
ُ
 )285بقره،(            آَمَن ا ر ُسوُل بِما أ

 .شده ايمان داردپروردگارش بر او نازل  يپيامبر به آنچه از سو

كنند، ايمان داشته  مسئولين  فرهنگي بايد خودشان به آنچه مردم را به آن دعوت مي ©
َ ِْه ِمْن َر  هِ .باشند نِْزَل إِ

ُ
            آَمَن ا ر ُسوُل بِما أ

   :فرمايدي انبياء ميسوره ٥٧همچنين خداوند در آيه ي 

 َْصناَمُ ْم  َ  اهللاَو ت
َ
ِ يَدن  أ

َ
ْن تَُول وا ُمْدبِِر نَأل

َ
  )57انبیاء،(       ْعَد أ

  .هايتان خواهم كشيد بت) ينابود( يبرا يا و به خداوند سوگند كه در غياب شما، نقشه

ايمان به هدف و يقين بدرستي راه، انسان را قدرتمند شود که از اين آيه استفاده مي ©
ِ يَدن   اهللاتَ . سازد مي

َ
 َأل

  عامل بودن. ٩

  گوینده ي اهل عمل، خوش سخن ترین افراد  1- 9

 َْحَسنُ  َمنْ  و
َ
ً  َو َعِمَل  اهللا إَِ   َد  ِ م نْ  قَْوالً  أ   )33فصلت،(  ا ُْمْسلِِم  ِمنَ  إِن ِ   قاَل  وَ  صاِ ا

عمل ) خود نيز(خداوند دعوت كند و  يبه سو) مردم را(كه  يتر از كس و كيست خوش سخن
 ؟»من از مسلمانان هستم«: شايسته انجام دهد و بگويد

 َو َعِمَل صاِ اً  َد  إَِ  اهللا. ي آن اهل عمل باشد سخني ارزش دارد كه گوينده ©

   توبیخ عالمان بی عمل 2- 9

 َْفَعلُون ال ما َ ُقو ُونَ   ِم َ    )،كنيد؟ يگوييد كه عمل نم يم يچرا چيز)2صف  
كه خواهان جهاد بوده ولي همين  به گفته مفسرين، شأن نزول آيه درباره كساني است ©

البتّه محتواي آيه مربوط به . كه فرمان جهاد صادر شد، بهانه تراشي و عذرخواهي كردند
  .كنند دهند ولي عمل نمي تمام كساني است كه شعار مي

وگرنه عالم . نويسند عمل كنند گويند و مي مسئولين فرهنگي بايد خود به آنچه مي ©
     َ ْفَعلُون ال ما َ ُقو ُونَ   ِمَ . اهد بودثمر خو عمل، درختي بي بي
است اعتنايي  عمل نكردن به گفتار، گاهي به خاطر ناتواني است و گاهي از روي بي ©

  .كه اين مورد توبيخ است
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   ٨٥  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

عمل، به درخت بي ثمر، ابر بي باران، نهر بي آب، زنبور بدون عسل، سوزن  عالم بي ©
  .شبيه شده استكند، ت بدون نخ و االغي كه كتاب حمل مي

   :خوانيم در احاديث مي ©
  .علم بدون عمل، حجتي بر عليه انسان است ١»علم بال عمل حجة اهللاّ ع  العبد«
علمي كه به آن عمل نشود، مانند گنجي  ٢»العلم اّ ي ال يُعمل به   ك  اّ ي ال ينفق منه«

  .است كه از آن انفاق نشود
كسي كه از عدالت سخن  ٣»ي وصفوا العدل ثّم خالفوهاّن اشد ا اس ح ة يوم القيامة اّ  «

  .ترين حسرت را در قيامت خواهد داشت بگويد ولي عادل نباشد، سخت
كسي  ٤»أش  ا اس َمن هو معروف عند ا اس بعلمه  هول بعمله«: فرمود 7حضرت عيسي 

  .ترين مردم است كه نزد مردم به علم معروف است ولي عمل او معروف نيست، شقي
يد يكسي كه كارهايش تأ 5»من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم«: فرمود 7امام صادق 

 .گفتارش نباشد، عالم نيست  كننده
   پيشگام بودن در عمل .١٠

  َها يا ا  ِ    َعَ   يَُصل ونَ  َ الئَِ تَهُ  وَ  اهللا إِن   
َ
ينَ    ِ

 )56احزاب،(     ِليما َسْ  َسل ُموا وَ  َعلَيْهِ  َصل وا آَمنُوا ا  

بر ) نيز(شما ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا .فرستند يهمانا خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود م
 .همراه با تسليم ياو درود فرستيد و به او سالم كنيد سالم

خدا ( .هرگاه خواستيم دستوري فرهنگي صادر كنيم، بايد در عمل به آن پيشگام باشيم ©
 اهللا إِن   .)برد صلوات خود وفرشتگان نام مي ن صلوات به مردم، اول ازبراي فرما
َ تَهُ   يَُصل ونَ  َوَ الئِ

 ايستادن روي پاي خود. ١١

 َيلِ  ِ   َمثَلُُهمْ  و ِ ْخَرجَ  َكَزرٍْع  اْإلِ
َ
ْغلََظ  اَزرَهُ فَ  َشْطئَهُ  أ  )29فتح،( ُسوقِهِ  َعَ   فَاْستََوي فَاْستَ

                                                                                                                     
  .غرر الحکم . 1
  .343امالى صدوق، ص .  2
  .30، ص 2بحار، ج .  3
  .368مصباح الشریعه، ص .  4
  .36، ص 1کافى، ج .  5
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٨٦
است كه جوانه را از زمين خارج كرده، پس  يدر انجيل، مانند زراعت )ياران پيامبر( و وصف آنان

  خود بايستد ي آن را نيرو داده تا سخت شود و بر ساقه
  :به مزرعه كشاورزي، قابل دقت است زيراو جامعه اسالمي  9ياران پيامبر تشبيه  ©
  .كشت، از درون زمين است، عقيده نيز از درون انسان است. الف 
مناسب  هاي زمينه به نياز هم اسالمي جامعه كند، مي رشد مناسب محيط در كشت،. ب 

  .دارد
كشت، داراي رشد طبيعي و تدريجي و اصيل و ثابت است، رشد امت اسالمي نيز . ج 

  .مراحل و ثبوت و اصالت دارد
مسئولين فرهنگي نبايد مانند تاكسي . در امور فرهنگي بايد روي پاي خود بايستيم ©

اي ببرد، بلکه بايد  ها را به هر كوچه باشند كه هر مسافري با پيشنهاد هر مبلغي آن
كند و از مسير خارج  همچون قطاري باشند كه فقط روي خط خودش حركت مي

 فَاْستََوي َعَ  ُسوقِهِ  .شود نمي

. جامعه اسالمي بايد خودكفا، مستحكم و مستقل باشد تا روي پاي خود بايستد ©
 ِفَاْستََوي َعَ  ُسوقِه  

  خستگي ناپذيري. ١٢

 ِب 
ِر ُد إِال  اْإلِْصالَح َما اْستََطعُْت َو ما تَْوِ يِ  إِال 

ُ
  )88هود،( اهللاإِْن أ

ندارم و جز به لطف  يديگر ي من به جز اصالح به مقدار توانم، خواسته:) شعيب گفتحضرت ( 
  .من نيست يبرا يخداوند، توفيق

  َما اْستََطْعُت . مرز كار انبيا توان و قدرت آنهاست، نه ساعت، روز، ماه و سال ©

در كارها آخرين تالش را به كار ببريم، ولي بدانيم كه موفّقيت به دست خداوند  ©
  ...َو ما تَْوِ يِ   َما اْستََطْعُت . است

  ممنوع یبازنشستگ یدر کار فرهنگ

 فَإَِذا فَرَْغَت فَانَصْب            )،38یوسف( 

 .خود    را به تعب انداز) كار جديد يبرا( ييافتفراغت ) ياز كار(پس هر وقت 
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   ٨٧  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

انسان بايد بعد از فارغ شدن از هر كار و مسئوليتي، آماده پذيرش مسئوليت ديگر و  ©
 فَإَِذا فَرَْغَت فَانَصْب .تالش و كوشش ديگر باشد

 َذا فَرَْغَت فَانَصْب فَإِ .در کار فرهنگي بازنشستگي نداريم ©

 کردنهجرت . ١٣

 َ  ًة  فَلَْو َال نهُ     َفَر ِمن ُ  َو َما  ََن ا ُْمْؤِمنُوَن ِ َنِفُرواْ َ ف  ٍة م  يِن َو ِ ُنِذُرواْ فِْرقَ ُهواْ   ا   تََفق  َ ْم َطائَفٌة   
 )122وبه،ت( َذُرونِهْم لََعل ُهْم  َ قَْوَ ُهْم إَِذا رََجُعواْ إَِ  

از ايشان  يرهسپار شوند، پس چرا از هر گروه) به جهاد(مؤمنان  ي سزاوار نيست كه همه
قوم خويش باز گشتند، آنان را  يكه به سو يكنند تا در دين فقيه شوند و هنگام يكوچ نم يا دسته

  .حذر كنند) از گناه و طغيان(بيم دهند تا شايد آنان 
. دفاع از دين، هجرت كنيد، يا براي شناخت دين يا براي. هجرت، مالزم ايمان است ©
 ًة   َو َما  ََن ا ُْمْؤِمنُوَن ِ َنِفُرواْ َ ف 
  يبايد از هر منطقه، افرادي براي شناخت اسالم به مراكز علمي بروند تا در همه ©

نهُ     ِمن ُ  . مناطق، روحاني ديني به مقدار الزم حضور داشته باشد ٍة م    ائَفةٌ ْم َط فِْرقَ

فَلَْو َال .مراكز علمي بمانند در نبايد و كنند هجرت و كوچ بايد گاهي فرهنگي كارشناسان ©
   َ َفرَ 
ها  ها وديگري از حوزه يكي به سوي حوزه: هجرت الزم است ها دو براي طالب حوزه ©

هُ ...  َ َفرَ  ال فَلَوْ .ها جايز نيست لذا ماندن در حوزه. بسوي شهرها َفق  َتَ يِن      ِ ُنِْذُروا وَ  واْ   ا  

  .ستندیکه اهل هجرت ن یخ کسانیتوب

 َينَ  و   ) 72انفال،( ءٍ  َ ْ  ِمنْ  َواليَتِِهمْ  ِمنْ  لَُ مْ  ما يُهاِجُروا  َمْ  وَ  آَمنُوا ا  
و حمايت از آنان را نداريد،  يهجرت نكردند، حق هيچ گونه دوست يكه ايمان آورده، ول ياما كسان

  .كه هجرت كنندتا آن
. ي اسالمي بايد ميان مجاهدان و مهاجران با مرفّهان هجرت گريز، فرق باشد در جامعه ©
يُهاِجُروا  َمْ  وَ  آَمنُوا 

را دو  »َواليَِتِهمْ «. (كسي كه هجرت نكند، نه او را ياري كنيد و نه از او ياري بخواهيد ©
كمك و حمايت «و ديگري » نواليت وحمايت شما از آنا«يكي : توان معنا كرد گونه مي

 )»آنان از شما
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٨٨

  .نبايد به محققين راكد و رفاه طلب بسنده كرد ©
  يستيساده ز. ١٤

نَا قُْل إِن ما
َ
ُ م  ََ ٌ  أ  )6و فصلت، 110کهف،(     ِمثْلُ

  ».من بشري مثل شما هستمهمانا «: بگو) به مردم! پيامبر يا(
ي قوت  آنچه نقطه. (شرايط همسان باشند، در شوندگانو مربيان بايد با تربيت  الگوها ©

ها و داراي نيازها  اگر پيامبران از خود انسان. ي ضعف بود در نظر بعضي نقطه انبيا است،
  ََ ٌ .) ها واقع شوند الگوي انسان و مربي توانستند نمي نبودند انساني مشكالت و و غرايز
      ِمثْلُُ م

© دانستند في كنيم، پيامبران خود را بشر مينبايد خود را بيش از آنچه هستيم معر . ٌ ََ  
     ِمثْلُُ م

 در مردم 14-1

 َرَْسلْنا ما و
َ
َك  أ ُ لُونَ  إِال   ا ُْمرَْسل َ  ِمنَ  َ بْلَ

ْ
أ عامَ  إِ  ُهْم َ َ ْسواقِ  الط 

َ
  )7فرقان،( َو َ ْمُشوَن ِ  اْأل

خوردند و در بازارها راه  يغذا م) نيز(نفرستاديم مگر آن كه آنان  يو ما پيش از تو هيچ پيامبر
  .رفتند يم
پاسخ  اين آيهرود،  خورد و راه مي انتقاد كردند كه چرا غذا مي 9كفّار از پيامبر اكرم  ©

 .رفتند راه مي در بازارها و خوردند مي غذا نيز پيشين ي پيامبران دهد كه همه مي

ُ لُوَن الط   .تمام انبيا، زندگي مردمي داشتند ©
ْ
ْسواقِ َ َأ

َ
 عاَم َو َ ْمُشوَن ِ  اْأل

  ازمردم 14-2

 َْو ا َْعْث ِ يِهْم رَُسوًال ِمنُْهم )،129بقره(  
   از خودشان مبعوث كن يدر ميان آنان پيامبر! پروردگارا

تا الگويي عملي و درد آشنا داشته باشند و حجت بر . (پيامبر بايد از خود مردم باشد ©
 نُْهمْ رَُسوًال مِ ) آنان تمام باشد

شود که زندگي و مسكن و مركب مسئولين فرهنگي بايد آيه استفاده مي ٣از اين  ©
  : طبيعي باشد، نه سلطنتي و از اينكه ممكن است تحقير شويم، نترسيم که

 َينَ  ا ر ْ ِن  ِعبادُ  و رِْض  َعَ   َ ْمُشونَ  ا  
َ
  )63فرقان،( َسالماً  قا ُوا اْ اِهلُونَ  خاَطبَُهمُ  إِذا وَ  َهْوناً  اْأل
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   ٨٩  ±فرهنگي   هاي متوليانويژگي

روند، و هر گاه جاهالن آنان را  يتكبر راه م يزمين ب ياند كه رو يرحمان كسان يو بندگان خدا
  .پاسخ دهند) و سالمت نفس(با ماليمت ) و سخنان نابخردانه گويند(طرف خطاب قرار دهند 

 ها و تحقيرهاتحمل تهمت. ١٥

ن ياند اما در برابر ارها بودهيو تحقها شه آماج انواع تهمتيامبران هميخ پيدر طول تار
ها آمده ن تهمتياز ا يااند در ادامه نمونهغ نمودهين خدا را تبليها صبر کرده و دتهمت
  :است

   9امبر یبه پ یوانگیتهمت د 15-1

 ٌْكُر إِن َك  ََمْجنُون َل َعلَيِْه ا   ِي نُز 
َها ا     

َ
   )6حجر،(  َو قا ُوا يا  
  .يا به يقين تو ديوانه! بر او نازل شده) ياله(ذكر ) يادعا دار(كه  يكس يا: ندو كفّار گفت

همان گونه كه . زده است عقل نيست، بلكه به معناي جن به معناي بي » ََمْجنُونٌ «كلمه  ©
به معناي ديوزده است و در جاهليت اعتقاد داشتند كه شاعر به خاطر  »ديوانه«كلمه 

  .تواند شعر بگويد ميارتباطي كه با جن دارد 
از  9در اين آيه تحقير و تمسخر و تهمت و ترديد، با انواع تأكيدها براي پيامبر  ©

ِي. زبان كفّار مطرح شده است
  َها ا  

َ
َها ا  ِ   «به جاي             يا     

َ
يك نوع تحقير است،  »يا  

ْكرُ «كلمه  نداشتند، يك نوع تمسخر است و  با توجه به اينكه كفّار به وحي عقيده »ا  
و قالب             إِن َك  ََمْجنُونٌ و حرف الم در جمله  »ان«به عالوه حرف . تهمت است » ََمْجنُونٌ «

  .ي انواع تاكيد در سخن و عقيده انحرافي آنهاست جمله اسميه، نشانه
            إِن َك  ََمْجنُونٌ . توجه به معنويات، نزد گروهي ديوانگي است ©

  . ها بايد تحقير را هم شنيدگاهي وقت ©
   7به حضرت نوح  یتهمت گمراه 15-2

 ٍ اَك ِ  َضالٍل ُمِب َ  ِمْن قَْوِمِه إِن ا لَ
ُ
  )60اعراف،(  قاَل ا َْمَأل

  .بينيم يم يآشكار يهمانا ما تو را در گمراه: گفتند )نوح( سران قوم او
آري، وقتي  إِن ا لََ اَك ِ  َضالٍل ُمِب ٍ . تن انبياستبدتر از ايمان نياوردن، گمراه دانس ©

امروز نيز گروهي كه خود را . پندارد فطرت مسخ شود، راهنماي واقعي را گمراه مي
  .پندارند لوح مي دانند، رهروان پيامبر را مرتجع و ساده روشنفكر مي
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٩٠

، بايد انتظار كسي كه در پي پديد آوردن نظام توحيدي و براندازي نظام شرك است ©
 إِن ا لََ اَك ِ  َضالٍل ُمبٍِ  . هر گونه تهمت و توهين را داشته باشد

  إِن ا لََ اَك ِ  َضالٍل ُمِبٍ  . زدن سخت و جدي هستند مخالفان، در تهمت ©
 7خردي و دروغگویی به حضرت هود تهمت بی 15-3

 قاَل  
ُ
ينَ  ا َْمَأل ِ

َ اكَ  ن اإِ  قَْوِمهِ  ِمنْ  َ َفُروا ا   َك  إِن ا وَ  َسفاَهةٍ  ِ   لَ ُظن    )66اعراف،(  الْ ِذ ِ َ  ِمنَ  َ َ
 يخرد يهمانا ما قطعاً تو را در سفاهت و ب: سران كافر قوم او گفتند) در پاسخ دعوت هود،(
  .پنداريم يبينيم و به طور حتم تو را از دروغگويان م يم
ها رو  ها و تهمت ها، مخالفت ات، جوسازيترين تبليغ ترين و صريح پيامبران با سخت ©

ترين  در راه ارشاد مردم، بايد تحمل شنيدن زشت ِمَن الْ ِذ ِ َ ...  َسفاَهةٍ . اند به رو بوده
  .سخنان را داشته باشيم

   7ي به حضرت یوسف تهمت دزد 15-4

ْق  إِنْ  قا ُوا َق  َ َقدْ   َْ ِ خٌ  َ َ
َ
َ  ها َ بُْل  ِمنْ  َ ُ  أ

َ
  ) 77یوسف ،(              َُهمْ  ُ بِْدها  َمْ  وَ  ِ  َ ْفِسهِ  يُوُسُف  فَأ

كرده  يپيش از اين نيز برادر او دزد) تعجب نيست، زيرا يجا(اگر او سرقت كند : گفتند) برادران(
آنان  يبه رو) با آنكه ناراحت شده بود(در دل خود پنهان داشت و ) اين تهمت را(يوسف . بود

 .نياورد

َ  ها يُوُسُف ِ  َ ْفِسِه َو . بايد تهمت را شنيد و در دل پنهان كرد و به رو نياوردگاهي  ©
َ
فَأ

              َْم ُ بِْدها  َُهمْ 

ٌخ َ ُ ِمْن َ بُْل .هايي را تحمل كرد براي رسيدن به هدف بايد نيش ©
َ
َق أ   َ َقْد َ َ

             َو  َْم ُ بِْدها  َُهمْ . افشاگري هميشه ارزش نيست ©
  امضاي حکم نصب به همراه امضاي حکم عزل. ١٦

 َخَذ
َ
ٌق  ِا َمَعُ ْم  اهللاَو إِذْ أ ِميثاَق ا   ِي َ   َا آتَ ْتُُ ْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة  ُم  جاَءُ ْم رَُسوٌل ُ َصد 

َخْذ ُ 
َ
قَْرْرُ ْم َو أ

َ
 أ
َ
ن ُه قاَل أ ْؤِمُ   بِِه َو َ َنُْ ُ نَا َمَعُ ْم   ْم َع َ ُ

َ
قَْرْرنا قاَل فَاْشَهُدوا َو أ

َ
ذِلُ ْم إِْ ِي قا ُوا أ

اِهِدينَ    )81عمران، آل(        ِمَن ا ش 
 يپيمان گرفت كه هر گاه به شما كتاب و حكمت) پيشين(كه خداوند از پيامبران  يهنگام) بياد آور(و 

كرد، بايد به او ايمان  يا شماست تصديق مشما آمد كه آنچه را ب يبه سو يدادم، سپس پيامبر
آيا به اين پيمان اقرار داريد و بار سنگين پيمان : فرمود) سپس خداوند. (كنيد يآوريد واو را يار
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خود شاهد : فرمود) خداوند(اقرار داريم، ) يبل: (گفتند) انبيا در جواب(گيريد؟  يم) بر دوش(مرا 
  .باشيد و من هم با شما از جمله گواهانم

شود كه هر مسئولي بايد آمادگي روحي براي استعفاء خود و  از اين آيه استفاده مي ©
خداوند اين . اي پيش نيايد پذيرفتن ديگري را داشته باشد، گرچه در عمل چنين صحنه

- اقرار مي! بله: گفتند أَقْررتُمكنيد؟  ميثاق شديد را گرفت و حتي پرسيد آيا اقرار مي

 قْررنَاأَ قَالُواْ. کنيم

ي دو استاد يا دو استاندار است كه در اصول  تفاوت مكتب انبيا، مانند تفاوت برنامه ©
مسائل علمي و سياسي، داراي جهت واحدي هستند، ولي در مسائل جزئي، به جهت 

  .دهند هاي گوناگون ارائه مي اي، برنامه هاي فردي دانش آموزان يا شرايط منطقه تفاوت
َخَذ . ها، گرفتن پيمان است ي سپردن مسئوليت الزمه در مديريت الهي، ©

َ
ِميثاَق  اهللاَو إِذْ أ

        ا  ِ ي  َ 

از آئين وسنّت دست برداشتن . هرجا كار سخت است، پيمان گرفتن الزم است ©
َو إِذْ . گيرد لذا خدا ميثاق مي. حمايت از شخص نوظهور، ساده نيست موجود، و ايمان و

َخَذ 
َ
        يثاَق ا  ِ ي  َ مِ  اهللاأ

لذا پيامبران قبلي، آمدن انبياي بعدي را بشارت . انبيا داراي هدفي مشترك هستند ©
دادند و نسبت به آنان پيمان ايمان و نصرت دارند، و پيامبران بعدي، انبياي قبل را  مي

ْؤِمُ   . كردند تصديق مي ٌق  ِا َمَعُ ْم َ ُ   ُ َصد 
ي رشد  ها را تحويل بگيرند، آنها را به مردم معرفي كنند و زمينه يها، جديد قديمي ©

ْؤِمُ   . ها را فراهم آورند بعدي ُ َ ، ُن ه نُْ ُ َ َ 

ن هُ .كند، بلكه حمايت نيز الزم است ايمان به تنهايي كفايت نمي © ْؤِمُ   بِِه َو َ َنُْ ُ ُ َ 

ن هُ . ه گرفته باشدحمايتي ارزشمند است كه از ايمان سرچشم © ْؤِمُ   بِِه َو َ َنُْ ُ ُ َ 

مهم، داشتن روح تسليم و پذيرفتن حق است، چه بسا در عمل، شرايط الزم به وجود  ©
.را درك نكردند، ولي اين روحيه را داشتند 9انبياي قبل، زمان پيامبر اسالم . نيايد

 ُن ه ْؤِمُ   بِِه َو َ َنُْ ُ ُ َ 
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 ده از ادبيات برتراستفا. ١٧

 َفَْصحُ  ُهو
َ
 )34قصص،(     ِم    أ

 . در بيان از من شيواتر است )برادرم هارون(

تر است، او را مطرح كنيم و از اقرار به فضل  هرگاه متوجه شديم ديگري از ما موفق ©
فَْصحُ  ُهوَ .ديگران نترسيم

َ
     ِم    أ

فَْصحُ  ُهوَ . است اقرار به كماالت ديگران، خود يك كمال و ارزش ©
َ
حضرت       ِم    أ

  .موسي با اين كه پيامبر اولو العزم بود، به كمال برادرش اقرار كرد
فَْصحُ  ُهوَ . ها استفاده كنيم براي ارشاد و دعوت به حق، از بهترين ©

َ
     ِم    أ

فَْصحُ  ُهوَ . هر نيرويي را در جاي خود بكار بگيريم ©
َ
راي بياني شيوا هارون دا(     ِم    أ

رسا نقش اساسي داشت، لذا حضرت موسي از  بود و در اين مأموريت تبليغي، سخن
  .)خداوند همراهي او را درخواست كرد

ي كماالت، برترين باشند، بلكه بايد من حيث  الزم نيست كه مسئولين، در همه ©
فَْصحُ  ُهوَ . المجموع اليق باشند

َ
ي موسي بود، ولي در بعضي با اينكه مسئول اصل(     ِم    أ

  .)تر بود جهات هارون قوي
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  يعوامل موثر در کار فرهنگ: فصل چهارم
  يتوجه به اصول کار فرهنگ) الف
که در قرآن بر آن  را يالزم است اصول ،يشتر کار فرهنگيهر چه ب ير گذاريتاث يبرا
از اصول  ين قسمت به ذکر برخين منظور در ايبه هم. ميدهد شده مورد توجه قرار يتاک

   :ميپردازيم يکار فرهنگ

  محوريت قرآن. ١

ه و اساس يل الزم است پاين دلياست به هم ين کتاب آسمانيترن و جامعيترقرآن محکم
- يت ميهدا يلهيرا قرآن خود را وسيرد زيقرار گ يکارها مخصوصا کار فرهنگ يهمه
 يشود ما به دنبال کار فرهنگينم يآر. است تيز هداين يکار فرهنگ يو هدف اصل ١داند
  . ميبه سراغ قرآن نرو يم وليباش
  :ميکنياشاره م به چند نمونهن موضوع پرداخته است که يز به ايات قرآن نياز آ يبرخ

  بهترین ابزار جهاد علمی و فرهنگی ،قرآن 1- 1

و محاجه با ي بحث  قرآن بهترين ابزار جهاد علمي و فرهنگي و نيرومندترين وسيله
  :ديفرمايخداوند در قرآن م .دشمنان اسالم است

فَال تُِطِع الْ فِِر َن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِب ا  ) ،52فرقان(  
  .بزرگ بپرداز يقرآن با آنان به جهاد ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

                                                                                                                     
 2بقره،. 1
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   ٩٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  :شودير استفاده ميه نکات زين آياز ا
  :چند مرحله دارد برخورد ما با كفّار ©

 فَال تُِطِع الْ فِِر نَ . عدم اطاعت از آنان: اول

جهاد با : جهاد و مبارزه نيز چند قسم است» و جاهدهم  جاِهْدُهمْ . مبارزه و جهاد: دوم
با منطق قرآن و پاسخ دادن به شبهات دشمنان  يشمشير كه جهاد اصغر است، جهاد علم

  .كه جهاد كبير است
رد  قاطعيت با را كفّار يانحراف يگونه تقاضا هر( فَال تُِطعِ  .ممنوع است كفّار با سازش ©

  )كنيد
بزرگ و  ينيست، جهاد الزم است، آن هم جهاد ينكردن از كفّار كاف يپيرو ©

   فَال تُِطِع الْ فِِر َن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِب ا. جانبه همه

با ترك اطاعت از كفّار، با آنان جهاد . (مبارزه است ياه از شيوه ي، يكيمنف ي مبارزه ©
  فَال تُِطِع الْ فِِر َن َو جاِهْدُهمْ ) كن

. ها دارند، شما هم بيكار نباشيد تالش يو فكر يتهاجم فرهنگ يدشمنان شما برا ©
 ِجاِهْدُهْم بِه  است يطرفين.  
  ِجهاداً َكبِ ا. ترين جهاد است عليه كفر و شرك، بزرگ يو منطق يجهاد علم ©

  غیارشاد و تبل يمحتوا ،قرآن 2- 1

 ياله يهااميز که قصدشان ابالغ پين يان فرهنگيقرآن بالغ است و متول يهااز نام يکي
  :ديفرمايم ميخداوند در سوره ابراه.ندين بالغ استفاده نماياست الزم است از ا

ن ما ُمواِ َْعلَ  وَ  بِهِ  ِ ُنَْذُروا وَ   ِلن اِس  بَالغٌ  هذا
َ
رَ  وَ  واِحدٌ  إِ ٌ  ُهوَ    ك  ذ  و ُوا ِ َ

ُ
ْ اِب  أ

َ
    اْأل

آن، هشدار يابند و بدانند كه همانا او  ي مردم است تا به وسيله يبرا يرسا و ابالغ پيام) قرآن(اين 
  )52ابراهیم،( .يكتاست و تا خردمندان پند گيرند يمعبود
 هذا .بگيرند قرآن از را خود يتبليغ ي مايه يدبا مبلّغين و است تبليغ ي مايه قرآن، پس ©

 بَالغٌ 

قرآن، كتاب توحيد است و از قرآن بايد موحد شود که يه استفاده مين آيهمچنين از ا ©
ابالغي براي ن قرآن يا يعني هذا بَالغٌ  :ديفرماينکه ميا يرا به دنبالهيز ساخته شود
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٩٦

ن ما :ديفرمايم مردم است
َ
ٌ  واِحدٌ  ِ َْعلَُموا   ل ابالغ قرآن را ياز دال يکيخداوند  يعني ُهَو إِ

ن يپس ما هم اگر هدفمان ا .معبودي يكتاست خداوندبدانند مردم کند که يان ميبن يا
جز محور قرار دادن قرآن در  يم راهيم و موحد بسازياست که مردم را به خدا دعوت کن

 .ميمان نداريکارها

  تذکر يله ین وسیبهتر ،قرآن 3- 1

قرآن تذکر و پند دهد و  يلهيدهد که مردم را به وسيامبر دستور ميخداوند در قرآن به پ
  )٤٥ق،( يخاف وعيد فَذَكِّر بِالْقُرَءان من :ديفرمايم
  .قرآن پند ده ي ترسد، به وسيله يم پس هر كه را از وعده عذاب من) پيامبر يا( 
  فَذَكِّر بِالْقُرَءان.است تذكّر وسيله بهترين زيرا باشد، آنقر بايد يدين تبليغات محور پس ©
  ن متن فرهنگییقرآن، محکم تر 4- 1

  :ديفرمايس مي يخداوند در سوره .است »حكيم« از صفات قرآن يکي
َو الُْقرَْءاِن الحْ َِكيم،  س   )،2و1یس(   

 .آموز حكمت) محكم و(سوگند به قرآن 

ند به معناي ذو الحكمة باشد و هم به معناي محكم، نظير آيه توا هم مي »حكيم«كلمه  ©
ْحِكَمْت آياتُهُ  :فرمايد اول سوره هود كه مي

ُ
 .يعني آيات قرآن محكم است أ

  :شود کهيم است استفاده مينکه قرآن حکياز ا
  َو الُْقْرآِن اْ َِكيمِ . در قرآن باطل راه ندارد و تمام آن محكم و استوار است ©

. بايد داراري استواري و استحكام بوده و از حكمت برخوردار باشدز ينفرهنگي متون  ©
 َِو الُْقْرآِن اْ َِكيم  

َ  إِال  ُهَو  است حكيم وندخداهم  ن مايدر د. (بايد محكم باشدهم اساس عقيده  © ال إِ
 ميبه دنبال تعلپيامبر هم  و ِكيمَو الُْقرَْءاِن ا ْ است قرآن حكيم هم ،  ١  الَْعِز ُز اْ َِكيمُ 

  )١ ُ َعل ُمُهُم الِْكتاَب َو اْ ِْكَمةَ . است حكمت

                                                                                                                     
  .6آل عمران،. 1
  .2یس،. 2
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   ٩٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  ترويج فرهنگ قرآن و نماز. ٢

ج يد به ترويم بايقرآن را محور قرار ده يفرهنگ يد در کارهاينکه ما بايعالوه بر ا
به  امبر را به تالوت قرآن ويخداوند در سوره عنکبوت پ. ميز بپردازيفرهنگ قرآن ن

  :ديفرمايکند و ميپاداشتن نماز امر م
ُما اتْل یأُوح کنَ إِلَیتابِ مالْک مِ والةَ أَقالةَ إِنَّ الصنِ  تَنْهی الصع شاءالْفَح نْکَرِ والْم                        )،45عنکبوت(  

پادار، كه همانا نماز  ا بهبه تو وحي شده تالوت كن و نماز ر) آسماني قرآن(آنچه را از كتاب 
  .دارد از فحشا و منكر باز مي) انسان را(

  :شودير استفاده ميه نکات زين آياز ا
قِمِ ... اتُْل  .هاي تربيتي است قرآن و نماز، در رأس برنامه ©

َ
 أ

را به يز( .الزم است عمل بلكه نيست، كافي قرآن آموزش و  تالوت مفاهيم، با تنها آشنايي ©
قِمِ  ... اتُْل  .)نماز امر شده است يقرآن به اقامه دنبال تالوت

َ
 أ

رابطه پيامبر با مردم از طريق تالوت آيات قرآن و ابالغ دستورات خداوند به آنان و  ©
قِمِ ... اتُْل . رابطه او با خدا از طريق عبادت و نماز است

َ
 أ

 . در پيشگاه خداوند، نماز از عظمت و جايگاه خاصّي برخوردار است ©
َ
الَة إِن  أ قِِم ا ص 

الةَ   ) »صلوة«ي  تكرار كلمه( ا ص 

.نقش اصالحي نماز در فرد و جامعه حدسي و پيشنهادي نيست، بلكه قطعي است ©
الةَ ) بودن آن است يل بر قطعيدل ي اسميه و جمله »انّ «ي  كلمه(   إِن  ا ص 

 .بولي نماز خود شك كنداگر نمازِ انسان، او را از فحشا و منكر باز نداشت، بايد در ق ©
 ْالةَ َ ن  إِن  ا ص 

الَة َ نْ  .است منكر رشد مانع طبيعي طور به ومعروف، نيك كارهاي گسترش ©  إِن  ا ص 

   از منکرات ینماز و بازدارندگ

  دارد؟ چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منكر باز مي: سؤال
 : پاسخ

                                                                                                                    
  .129بقره،. 1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٩٨

اعراف، انسان غافل را   سوره ١٧٩داوند در آيه ي تمام منكرات غفلت است و خ ريشه .١
َك ُهُم الْغافِلُونَ . از حيوان بدتر شمرده است و ِ

ُ
َضل  أ

َ
نْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
وِ َك َ ْأل

ُ
و نماز چون  أ

  .برد ي منكرات را از بين مي زدايي است، پس زمينه ي غفلت ياد خدا و بهترين وسيله
چنان كه كسي كه . ، مانع گرفتن رنگ شيطاني استي نماز و داشتن رنگ الهي اقامه .٢

  .لباس سفيد بپوشد، حاضر نيست در جاي كثيف و آلوده بنشيند
تفاوتي  در كنار نماز، معمولًا توصيه به زكات شده است، كه فرد را از منكر بخل و بي .٣

ي رويكرد به منكرات است، رها  در برابر محرومان و جامعه را از منكر فقر كه زمينه
  .سازد يم
نماز، داراي احكام و دستوراتي است كه رعايت هر يك از آنها انسان را از بسياري  .٤

  :دارد، مثلًا گناهان باز مي
 دارد ولباس نمازگزار، انسان را از تجاوز به حقوق ديگران بازمي شرط حالل بودن مكان.  
  آلودگي و رعايت شرط پاك بودن آب وضو، مكان، لباس و بدن نمازگزار، انسان را از

  .كند مباالتي دور مي بي
 معه باز ميدارد شرط اخالص، انسان را از منكر شرك، ريا و س.  
 ه كردن باز مي شرط قبله، انسان را از منكر بيدارد هدفي و به هر سو توج.  
 ر باز ميدارد ركوع و سجده، انسان را از منكر تكب.  
 ه به پوشش مناسب در نماز، انسان را از منكر بكند رهنگي و بي حيايي حفظ ميتوج.  
 ه به عدالت امام جماعت، سبب دوري افراد از فسق و خالف ميشود توج.  
 دهد گيري نابجا نجات مي نماز جماعت، انسان را از گوشه.  
 مردمي : كند از جمله ها را زنده مي احكام و شرايط نماز جماعت، بسياري از ارزش

دن از جامعه، سكوت در برابر سخن حق امام بودن، جلو نيافتادن از رهبر، عقب نمان
هاي با تقوا، دوري از تفرقه، دوري  گذاري نسبت به انسان جماعت، نظم و انضباط، ارزش

هاي مذموم نژادي، اقليمي، سياسي و حضور در صحنه كه ترك هر يك از آنها،  از گرايش
  .منكر است
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   ٩٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 ي جهان،  ا آفرينندهي انسان را ب لزوم تالوت سوره حمد در هر نماز، رابطه  رَب
 با توكّل و استمداد از او، إِي اَك َ ْعبُدُ ، با تشكّر، تعبد و خضوع در برابر او، الْعا َِم َ 

يِن ، با توجه و يادآوري معاد، إِي اَك  َْستَِع ُ  با رهبران معصوم و اولياي الهي،  ما ِِك يَْوِم ا  
 َْْعْمَت َعلَيِْهم 
َ
ي انسان را با ديگر  و رابطه َ ْ ِ ا َْمْغُضوِب  برائت از رهبران فاسد،، با أ

ساز  كند كه غفلت از هر يك از آنها منكر، يا زمينه بيان مي َ ْعبُُد و  َْستَِع ُ مردم جامعه 
  .منكري بزرگ است

  عنصر زمان توجه به. ٣

به کار  يما در چه زماننکه يا. توجه به عنصر زمان است ياز اصول مهم کار فرهنگ يکي
ن موضوع يز به ايات قرآن نياز آ يبرخ .ر گذار استيمهم و تاث يليم خيبپرداز يفرهنگ

  :ميپردازيها منمونه از آن ٣اند که به ذکر اشاره کرده
  نزول قرآن در شب قدر 1- 3

 . خداوند قرآن را در شب قدر نازل کرده است

نَْزْ اهُ  إِن ا
َ
ةِ     أ   .همانا ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم )1قدر،( َقْدرالْ  َ ْلَ
ٍة    است  ينکه شب مبارکياست از جمله ا يازات فراوانيامت يشب قدر دارا  © َ ْلَ

لِْف َشْهرو از هزار ماه هم برتر است  ١ُمباَرَ ة
َ
 . َخْ ٌ ِمْن أ

ها  بر بهترين انسانبهترين كتاب در بهترين شب . ظرف و مظروف بايد متناسب باشند ©
نَْزْ اهُ  إِن اشود نازل مي

َ
ةِ     أ  الَْقدْ  َ ْلَ

توان استفاده کرد که انتخاب زمان ينازل کرده م ين شبينکه خداوند قرآن را چنياز ا ©
 . مناسب در كارهاي فرهنگي خيلي مهم است

  قابله با ساحرانم يد برایاز روز ع  یحضرت موس ياستفاده  2- 3
بهترين كارهاي حضرت موسي عليه السالم اين بود كه از عيد ملي، يك روز و  يكي از

ي ساحران با ديدن  يك اجتماع هدفدار و متعالي ساخت و چنان كرد كه در آن روز، همه
  :ديفرماين باره ميقرآن در ا .معجزه او تغيير فكر و عقيده دادند

                                                                                                                     
  .3دخان، .  1
  .     3قدر، .  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٠٠

 ْ ُ ْن
َ
ِة َو أ   )59طه،(  َ َ ا  اُس ُضً  قاَل َ وِْعُدُ ْم يَْوُم ا ز  نَ

ي  كه همه) نيمروز(و در وقت چاشت ) روز عيد(شما، روز زينت ) ما و(وعدگاه : گفت) موسي(
  .مردم جمع شده باشند

  :شوديز استفاده مير نيز يفرهنگ يهااميه پين آياز ا
ةِ َ وِْعُدُ ْم يَْوُم ا ز  . از ايام فراغت به بهترين نحو بهره برداري كنيد ©    نَ

. اگر ارشاد، با زيبايي و زينت و دلخوشي مردم همراه باشد، داراي اثر بيشتري است ©
ةِ .) مراسم انتخاب کرد يرا برا) ديع(نت يروز ز يحضرت موس(   َ وِْعُدُ ْم يَْوُم ا ز  نَ

ْن ُ َْ َ ا  اُس ُضً  . هاي منطقي و آزاد بايد در حضور مردم باشد بحث ©
َ
  أ

هم  روشنايي و لطافت هواها را طوري قرار دهيم که بتوانيم از زمان برنامهغ در تبلي ©
   ُضً   .)مروز را انتخاب کردين يحضرت موس( .استفاده کنيم

  ن در زمان مراسم حجیاعالم برائت از مشرک 3- 3

 :ديفرماين باره ميا قرآن در. مراسم حج اعالم نمودن را دريخداوند اعالم برائت از مشرک
 ذاٌن ِمَن

َ
ن   َو رَُسوِ ِ إَِ   اهللاَو أ

َ
ْ َ ِ أ

َ
ِ َ  َو رَُسوُ   بَِري اهللا  اِس يَْوَم اْ َج  اْأل    ٌء ِمَن ا ُْمْ ِ

عيد قربان يا روز (در روز حج اكبر ) به مردم(خدا و پيامبرش  ياز سو) است يو اين آيات، اعالم( 
  )3توبه، ( .ارندكه خدا و رسولش از مشركان بيز) عرفه
©  ِ َ ْ

َ
، در برابر مراسم ٢، يا روز عرفه و يا مراسم حج١يا روز عيد قربان است اْ َج  اْأل

 .كه حج اصغر است »عمره«

  .است شده برائت از مشركان به عموم مردم اعالم ه ين آيدر ا ©
يَْوَم . مينکاز عنصر زمان و مكان غفلت د ينبادر تبليغ، شود که يه استفاده مين آياز ا ©

 ِ َ ْ
َ
 اْ َج  اْأل

                                                                                                                     
  .290، ص 4کافى، ج .  1
  .تفسیر برهان.  2
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   ١٠١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  طيتوجه به عنصر مح. ٤
با ديدن  يطرفداران حضرت موسدارد به عنوان مثال  ياديار زيط اثر بسيمح يدر کار فرهنگ

، آنان را به انحراف يقوم يپرست بر فرعون، انحراف و بت يآن همه معجزات و پس از پيروز
  :ديفرماين باره ميقرآن در ا .بت كردند ييز تقاضاعليه السالم ن يموسحضرت كشيد و تازه از 

 تَْوا َع
َ
أ ْحَر فَ ْصناٍم  َُهْم قا ُوا يا ُ وَ  اْجَعْل َ ا إِ اً   قَْوٍم َ عُْكُفوَن َع   َو جاَوْزنا بِ َِ  إِْ اِ يَل اْ َ

َ
أ

 )138اعراف،( َكما  َُهْم آ َِهٌة قاَل إِن ُ ْم قَْوٌم َ َْهلُونَ 

خويش پايبند  يها برخوردند كه بر پرستش بت ياسرائيل را از دريا گذرانديم، تا به قوم يو بن
اينان  يقرار بده، همان گونه كه برا يما خداي يبرا! يموس يا: گفتند) با ديدن اين صحنه(بودند، 

  .هستيد) و جهالت پيشه(نادان  يوه، شما گريبراست: گفت يموس .است) يهاي و بت(معبودها 
تَْوا َع . محيط جبرآور نيست، ولي تأثيرگذار هست ©

َ
أ پس تا در اعتقاد و  ...قَْوٍم   فَ

ي يك  ايم، از محيط و فرهنگ فاسد دوري كنيم، زيرا گاهي مشاهده ايمان قوي نشده
ست كه تمام چنان در انسان تأثيرگذار ا) از فيلم، عكس، ماهواره و يا اجتماع(صحنه 

 . كند زحمات تربيتي رهبران را متزلزل و خراب مي

 :شود عبارتست ازيه استفاده مين آيکه از ا ينکات يبرخ

   ...قا ُوا يا ُ وَ  . ها، هر لحظه در معرض خطر انحرافند افراد و ملّت ©
 اْجَعْل َ ا إِ اً ...  قا ُوا...  َو جاَوْزنا. ايمان سطحي، زودگذر است ©

قا ُوا يا ...  َو جاَوْزنا.اند ر از دشمنان آگاه خارجي و بيگانه، دوستان نادان داخليبدت ©
 ..ُ وَ  اْجَعْل 

تقاضاي مردم، هميشه صحيح نيست و اكثريت و خواست آنان همه جا يك ارزش  ©
 ..قا ُوا يا ُ وَ  اْجَعْل . نيست

قا ُوا يا ُ وَ  اْجَعْل َ ا إِ اً . استهاي انسان  برداري، از خصلت الگوپذيري، تقليد و مدل ©
   َكما  َُهْم آ َِهةٌ 

  برنامه ريزي و تدبير. ٥

ش يب يفرهنگ يدر کارها يزيرن برنامهير دارد وايوتدب يزيراز به برنامهين يهر کار بزرگ
 : ميپردازيات قرآن ميه از آيآ ٢ ينه به بررسين زميدر ا. از استير کارها مورد نياز سا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٠٢

 ن بردن بت هایاز ب يم برایحضرت ابراه یطراح 1- 5

تان يهان بردن بتياز ب يبرا يانقشه يم خطاب به مشرکان فرمود که بزوديحضرت ابراه
  :ديفرمايم 7م ين باره از زبان حضرت ابراهيقرآن در ا. ديخواهم کش

 َْن تَُول وا ُمْدبِِر ن اهللاَو ت
َ
ْصناَمُ ْم َ ْعَد أ

َ
ِ يَدن  أ

َ
 )57انبیاء،(       َأل

هايتان  بت) ينابود( يبرا يا و به خداوند سوگند كه در غياب شما، نقشه:)حضرت ابراهيم گفت(
  .خواهم كشيد

©  كلمه  يَدن ِ
َ
شود که يه استفاده مين آياز ا. به معناي تدبير و طراحي است »كيد«از  أ

  .وردار استبرخ ييار بااليت بسياز اهم يفرهنگ يدر کارها يزيربرنامه
 بلند مدت يبرا يزیلزوم برنامه ر 2- 5

 َو  ً هُ  فََرقْناهُ  قُْرآنا
َ
ْقَرأ ْ اُه َ ْ ِ الُمْكث   َع  ا  اِس  َعَ   ِ َ  )106اسراء،( َو نَز 

و آن را آن گونه  يو درنگ بر مردم بخوان يكه آن را بخش بخش كرديم تا آن را با تأنّ يو قرآن
 .كرديم كه بايد به تدريج نازل

هاي  يك مربي و مصلح، بايد براي دراز مدت برنامه داشته باشد و از زمان و نيازمندي ©
  ُمْكث  َع . جديد غافل نباشد

 مجهز بودن به ابزارهاي مورد نياز. ٦

ُخوَك بِآياِ  َو ال تَ ِيا ِ  ِذْكِري
َ
نَْت َو أ

َ
 )43طه،(         اذَْهْب أ

و (ام برويد و در ياد  كه من به شما داده يآيات) معجزات و(با  )رونها( تو و برادرت) اكنون(
 .نكنيد يمن سست) رسالت

        بِآياِ  . مبلغ بايد به ابزار ارشاد مجهز باشد ©

 هاتوجه به اولويت. ٧

  اولویت موضوع 1- 7

 َاهللايا ُ َ   ال  ُْ ِْك بِ  ِالبِْنه لُْقمانُ  قاَل  إِذْ  و )،13لقمان( 

 خدا  يرا همتا يچيز! فرزندم: او گفت ي كه لقمان به پسرش در حال موعظه يزمان) اد كني(و 
 . قرار نده

  ال  ُْ ِكْ ... يَِعُظُه . در ارشاد و موعظه، مسايل اصلي را در اولويت قرار دهيم ©
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   ١٠٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  اطق مهماولویت من 2- 7

 َْك قُْرآناً َعَر ِي ا ِ ُنِْذَر َ وَْحيْنا إِ
َ
م  الُْقريَو َكذ َِك أ

ُ
  )7شوري،( َو َمْن َحْوَ ا  أ

را كه اطراف آن هستند  يكرديم تا مردم مكّه و كسان يرا به تو وح يعرب يو بدين سان قرآن
  .يهشدار ده

م  الُْقريبر اساس روايات مراد از  ©
ُ
اولين : خوانيم در برخي روايات مي. ، مكّه است أ

  .اند خوانده »ها مادر آبادي«ود، لذا آن را اي كه سر از آب بيرون آورد مكّه ب نقطه
ِ ُنِْذَر . در تبليغ بايد از ام القري و مراكز مهم شروع كرد و سپس به اطراف پرداخت ©

م  الُْقري
ُ
 َو َمْن َحْوَ ا  أ

 اولویت زادگاه  3- 7

  ُ فَلَْو َال  ََفَر ِمن       ْ ُهوا َتََفق  نهْ ُْم َطائَفٌة    ٍة م  ْ قَْوَ ُهْم ِإَذا رََجعُ فِْرقَ يِن َو ِ ُنِذُروا َ ِهْم لََعل ُهْم ا    إِ
ْ وا

 )122توبه،( َذُرون َ 

كنند تا در دين فقيه شوند و هنگامي كه به سوي قوم  اي كوچ نمي پس چرا از هر گروهي از ايشان دسته
  .كنند حذر) از گناه و طغيان(خويش باز گشتند، آنان را بيم دهند تا شايد آنان 

 ِ ُنِذُرواْ قَْوَ ُهمْ . منطقه زادگاه، براي كار فرهنگي اولويت دارد ©

 اولویت مخاطب 4- 7

   مسئوليت انسان در برابر خانواده ١-٤-٧
اش اشاره شده است، از  در آيات متعددي از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده

  :جمله
ُْفَسُ مْ  قُوا 

َ
ْهليُ م وَ  أ

َ
ً  أ   ».خود و خانواده خود را حفظ كنيد« ١       نَارا

الِة َواْصَطِ ْ َعلَيْها ْهلََك بِا ص 
َ
ُ ْر أ

ْ
  ».كن يرا به نماز فرمان ده و بر آن پايدار تاهل« ٢َوأ
 َنِْذرْ  و

َ
قَْر   َعشَ تََك  أ

َ
  ».ترين بستگانت را هشدار ده نزديك« ٣اْأل

ْر بِا ُ
ْ
الَة َو أ قِِم ا ص 

َ
و نماز به پا دار و امر به معروف ! فرزندم«  َْمْعُروِف َو انَْه َعِن ا ُْمنَْكريا ُ َ   أ

  ».كناز منکر  ينه

                                                                                                                     
   6تحریم،. 1

  .132طه، .  2
  .214شعراء، .  3
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٠٤

 َك َو  ِساِء ا ُْمْؤِمن زْواِجَك َو بَناتِ
َ
بـه زنـان و دختـران خـود و سـپس زنـان       ! پيـامبر  يا«  قُْل ِأل

  »...مؤمنان بگو
 

َ
وا أ يَن َخِ ُ ْهليِهْم يَوَْم الِْقياَمةِ قُْل إِن  اْ اِ  َن ا  

َ
هسـتند   يكسان يزيانكاران واقع«   ُْفَسُهْم َو أ

  ».اند شان در قيامت باخته كه خود و خانواده
  ْهِلنا ُ ْشِفق َ   قا ُوا إِن ا ُكن ا َ بُْل

َ
  » ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم« ٤أ

الة ْهلَُه بِا ص 
َ
ُ ُر أ

ْ
  ».كرد ياش را به نماز سفارش م امبر، همواره خانوادهپي«  َو  َن يَأ

  :شود اي ذكر مي در روايات نيز توجه بسياري به اين موضوع شده كه چند نمونه 
تان  به خود و خانواده« ٦»علّموا انفس م واهلي م ا   و اّدبوهم«: فرمايد مي 7امام علي  

  ».خير بياموزيد و آنان را ادب كنيد
... ا رجل راع ع  اهل ب ته... رعيّته عن  سئول   م و راع  ّ م«: فرمودند 9  پيامبر اكرم 

. همه شما نسبت به زير دست خود مسئول هستيد« ٧»و و ه بعلها بيت اهل ع  راعية فا رئة
  ».اش، مسئول شوهر و فرزندش است مرد، مسئول خانواده

اذا بلغوا سبع س   وا  وهم ع  تر ها  ة ّروا صبيان م با صال«: فرمايد مي 9پيامبر اسالم  
همين كه فرزندتان به هفت سالگي « ٨»اذا بلغوا  سعاً و فرقوا ب نهم   ا ضاجع اذا بلغوا ع ا

گيري تا مرز تنبيه  رسيد، آنان را به نماز فرمان دهيد و همين كه نه ساله شدند، سخت
  ».الگي جدا كنيدبدني مانعي ندارد و بستر و رختخواب آنان را در ده س

 قُوا. سپس اصالح جامعه است اولين گام در اصالحات، اصالح خود و بستگان و ©
 ُْفَسُ مْ 

َ
ْهليُ م وَ  أ

َ
ً  أ          نَارا

                                                                                                                    
  .17لقمان، .  1
  .59احزاب، .  2
  .15زمر، .  3
  .26طور، .  4
  .55مریم، .  5
  .تفسیر مراغى.  6
  .6، ص 1مجموعه ورام، ج .  7
  .134، ص 85بحار، ج .  8
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   ١٠٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

خودسازي شرط . توانيم ديگران را آزاد كنيم تا زنجير از پاي خود باز نكنيم، نمي ©
 ُْفَس ُ  قُوا. موفقيت در ساختن خانواده و جامعه است

َ
ْهليُ م وَ  مْ أ

َ
ً  أ         نَارا

   مسئوليت انسان در برابر خويشاوندان ٢-٤-٧

 َنِْذرْ  و
َ
قَْر   َعشَ تََك  أ

َ
  .و خويشان نزديكت را هشدار ده )214شعراء،( اْأل

بستگانش را به مهماني فراخواند و بعد از  9آيه، پيامبر اكرم اين پس از نزول  ©
  ١.پرستي نهي فرمود ن را از شرك و بتپذيرايي، سخن خود را آغاز و آنا

، شايد به خاطر معاشرت بستگان با يكديگر است كه در مورد »عش ة«ي  كلمه ©
  .رود بكار مي  خويشان

نِْذرْ  وَ ي در آيه ©
َ
قَْر   َعشَ تََك  أ

َ
شامل  َعشَ تََك . اند زنان نيز جزو مخاطبان بوده اْأل

زنان را ) عليه اهللاصلوات (ني نقل كرده كه پيامبر زن و مرد است و تفسير الميزان از طبرا
  .نيز دعوت كرده بود

نِْذرْ  وَ . شود پيوند خويشاوندي سبب مسئوليت بيشتري مي ©
َ
قَْر   َعشَ تََك  أ

َ
 اْأل

نِْذرْ  وَ . سپس نزديكان شروع كنيدو در تبليغ و نهي از منكر، اول از خود  ©
َ
 َعشَ تََك  أ

قَْر  
َ
 اْأل

نِْذرْ  وَ . تبليغ بايد با صراحت باشدارشاد و  ©
َ
 أ

  یاولویت سن 5- 7

 ٌة ِمْن قَْوِمِه َع   فَما آَمَن  ُِمو ْن َ ْفِتنَُهمْ   إِال  ُذر   
َ
    َخوٍْف ِمْن فِرَْعْوَن َو َ الئِِهْم أ

كه از فرعون و  يايمان نياوردند، در حالبه او  ياندك از فرزندان قوم موس يجز گروه) در آغاز(
  )٨٣يو س،( .اشرافيان آنان ترس داشتند، ترس اينكه آنان را شكنجه كنند

، هر كدام  َفآَمَن َ ُ و گاهي   آَمَن َمَعهُ ، گاهي آَمَن بِهِ : خوانيم در قرآن گاهي مي ©
  .به معناي تسليم است  َفآَمَن َ ُ به معناي ايمان و   آَمَن بِهِ : يك ويژگي دارد

  آَمَن  ُِمو  . ايمان بايد همراه با تسليم و اطاعت باشد ©

 ي تحول فكري وگرايش به حق، در نوجوانان بيشتر است، چون قلبي پاك دارند زمينه ©

                                                                                                                     
  .تفسیر مجمع البیان.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٠٦

ٌة ِمْن قَْوِمهِ ...  آَمنَ . و تعلّقاتشان به مال و مقام كمتر است    ُذر   

ٌة ِمْن قَْوِمهِ  إِال  . رسند د و جوانان به حق ميرون گاهي بزرگان به خطا مي ©   ُذر   

جوانان مؤمن گويا عالوه بر فرعون، از سران قوم خود كه محافظه كار و ترسو و  ©
 »  الئه«نه  َ َالئِِهمْ . ترسيدند وابسته بودند نيز مي

  َخوٍْف   َع ...  آَمنَ .تواند مانع ايمان دروني باشد نظام فرعوني نمي ©

ايمان راسخ، هرگز در محيط بد، نظام فاسد، اقتصاد و تبليغات ناسالم و محيط رعب،  ©
 َخوٍْف   َع ...  آَمنَ . شود سست نمي

   بررسي اوضاع اجتماعي و آينده نگري. ٨

 ِرِْسْل إ
َ
أ   *هاُروَن   َو يَِضيُق َصْدرِي َو ال َ نَْطِلُق  ِساِ  فَ

َ
أ ْن َ ْقتُلُونِ َو  َُهْم َعَ   َذنٌْب فَ

َ
  خاُف أ

  )14-13شعراء،(
و  ).كند يتا مرا يار(رسالت بده ) نيز(شود، پس هارون را  يگردد و زبانم باز نم يام تنگ م و سينه

 ).و اين رسالت به پايان نرسد(ترسم مرا بكشند  يدارند، پس م يگناه) يادعا(من ) گردن(آنان بر 

 ي است كه در سوره يآمده، ماجراي ١٤ ي كه در آيه يمراد از گناه حضرت موس ©
 يشد و ديد يك يقبل از نبوت وارد شهر يموس: به آن اشاره شده است ١٤ ي قصص آيه

از او كمك  يطرفدار موس. اند ياران فرعون درگير شده) قبطيان(از  ياز طرفدارانش با يك
را در منطقه اين ماج .زد كه او جان داد يبر قبط يبه حمايت از او مشت يخواست و موس

گرچه به قصد كشتن  يمجبور به فرار شد و اين عمل موس يايجاد كرد كه موس يموج
نزد  يباعث شد تا موس يبود، ول يحمايت از مظلوم يآن شخص نبود، بلكه برا

به مقام نبوت رسيد به خداوند  يكه موس يقاتل پيدا نمود، و هنگام يا فرعونيان چهره
  . مانع كارم شود يشدن آن مرد قبطكشته  يترسم ماجرا يم: گفت
 : مهم نيازمند است، از جمله ي به چند مسأله يمديريت تبليغ ©

رِْسْل إِ . مؤثّر تبليغ  فراهم كردن زمينه. ١
َ
         هاُروَن   َو يَِضيُق َصْدرِي َو الَ نَْطِلُق  ِساِ  فَأ

         َو  َُهْم َعَ   َذنٌْب  ياوضاع اجتماع يبررس. ٢

ْن َ ْقتُلُونِ  ينگر آينده. ٣
َ
خاُف أ

َ
         فَأ
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   ١٠٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

   استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد. ٩
  متخصص يروهایلزوم استفاده از ن 1- 9

رِْجهْ  قا ُوا
َ
خاهُ  وَ  أ

َ
رِْسْل  وَ  أ

َ
تُوكَ  حاِ ِ نَ  ا َْمدائِِن  ِ   أ

ْ
 )112و  111، اعراف(       َعِليمٍ  ساِحرٍ  بُِ ل   يَأ

او و برادرش را به تأخير انداز و مأموران را در شهرها براي جمع ) مجازات: (گفتند) ان فرعوناطرافي( 
  .اي را نزد تو بياورند تا هر ساحر دانا و كارآزموده بفرست) ساحران(كردن 
كنند ما چرا  ها براي رسيدن به اهداف خود، از كارشناسان سوء استفاده مي طاغوت ©

  ي خوب نكنيم؟ استفاده
ْ
 تُوَك بُِ ل  ساِحٍر َعِليمٍ يَأ

 .گيرد گاهي علم و تخصّص، در دست افراد منحرف و در مسير مبارزه با حق قرار مي ©

 ٍتُوَك بُِ ل  ساِحٍر َعِليم
ْ
  يَأ

تُوكَ .آيند ها در مي اگر متخصّصين، متعهد نباشند در خدمت فرعون ©
ْ
  يَأ

v از وسايل غير مشروع استفاده ميهنگامي که دشمن . (کندهدف وسيله را توجيه نمي -

ما مجاز به استفاده از آن روش غير مشروع نيستيم بلکه بايد به فکر راه ) مانند سحر(کند 
 .)مشروع متناسب با آن باشيم

 از حضرت هارون  یحضرت موس ياستفاده  2- 9

  ِْه
َ
زْرِي َو اْجَعْل ِ  َوِز راً ِمْن أ

َ
ِ  اْشُدْد بِِه أ

َ
  هاُروَن أ

َ
ْ ِريَو أ

َ
ْ ُه ِ  أ ِ ْ )،43طه( 

پشت مرا با او استوار ) و اينگونه. (برادرم هارون را. برايم قرار بده يوزير) ياور و(و از خاندانم 
  .و او را در كارم شريك گردان. ساز
شود كه بار مسئوليت ديگري را  به معناي بار سنگين، به كسي گفته مي »وزر«از  »وز ر« ©

زْرِي«ي  كلمه. كشد نيز بر دوش مي
َ
شت من«، نيز به معناي »أ   .است » ُ

در دريافت وحي مشكلي نداشت و وزير خواستن او تنها به  7حضرت موسي  ©
کار فرهنگي آنقدر سنگين است (  .خاطر سنگيني مسئوليت رسالت و سختي تبليغ بود

  .)العزم هم نياز به همکار دارداکه حتي پيامبر اولو
ْهِ   ١.د او باشد بهتر استاگر همكار انسان از اهل خو ©

َ
  ِمْن أ

                                                                                                                     
رت موسى انتخاب هارون را فصاحت او دانست و البته در صورتى که لیاقت و صالحیت الزم را دارا باشد، چنان که حض. 1

  »هو افصح منّى«: فرمود
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٠٨

. رهبري و مديريت بايد متمركز در شخص واحد باشد و ديگران با او همكاري كنند ©
زْرِي

َ
ْ رِي اْشُدْد بِِه أ

َ
ْ ُه ِ  أ ِ ْ

َ
 َو أ

ْ ُه ِ  .همكاري مايه پيشرفت امور است كه همفكر و همراه باشد، نه در مقابل © ِ ْ
َ
َو أ

ْ ِري
َ
 أ

v  حضرت موسي براي اينکه برادرش را در کار شريک . مراتب بايد رعايت شودسلسه
ْ هُ ... اْشُدْد بِِه ... َو اْجَعْل ِ  . گيردکند از ذات مقدس پروردگار اجازه مي ِ ْ

َ
 أ

v ها مشخص بدنبال اين نباشيم که فقط نام ما مطرح شود اما در عين حال بايد مسئوليت
ْ ِري:حضرت موسي فرمود. (باشد

َ
  .)ي من است، يعني مسئوليت بعهده» ر من« أ

 کار براساس بصيرت . ١٠

  َِْدُعوا إ
َ
بََعِ    َع  اهللاقُْل هِذهِ َس ِيِ  أ نَا َو َمِن ا  

َ
 )108یوسف، (           بَِصَ ٍة أ

خدا  يسو به يام كرد، با بيناي يمن و هر كس پيرو. اين راه من است: بگو) تو نيز! پيامبر يا( 
 . كنيم يدعوت م

يک نوع  »ع «ي کلمه(           بَِصَ ةٍ   َع . بايد بصيرت كامل داشته باشد و مبلغ ديني رهبر ©
 )»ببص ه«يا  »مع بص ه«: رساند و قرآن نفرمودهتسلط و اشراف و برتري را مي

            بَِصَ ةٍ    عَ . مردم را چشم بسته و بدون آگاهي نبايد به انجام كاري ترغيب كرد ©

پيروان پيامبر بايد هر كدام مبلغي باشند كه با بصيرت و آگاهي مردم را به سوي خدا  ©
ْدُعوا إَِ  . دعوت كنند

َ
نَا َو َمِن ا  بََعِ    َع  اهللاأ

َ
           بَِصَ ٍة أ

           بَِصَ ةٍ   َع .كار فرهنگي بايد بر اساس بصيرت باشد ©

  روشن و روشنگر بودن پيام  .١١

 ِرَْسلْنا نُوحاً إ
َ
   )25هود،(   قَْوِمِه إِ   لَُ ْم نَِذيٌر ُمِب ٌ   َو لََقْد أ

 ي شما هشدار دهنده يمن برا:) او به مردم گفت(قومش فرستاديم،  يو همانا ما نوح را به سو
  .هستم يروشن
   ِذيرٌ إِ   لَُ ْم نَ . هشدار انبيا، به نفع مردم است ©

   إِ   لَُ ْم نَِذيرٌ . انسان غافل، بيش از هر چيز به هشدار نياز دارد ©

   نَِذيٌر ُمبِ ٌ .پيام و تبليغ بايد روشن و روشنگر باشد ©

  نَِذيٌر ُمِب ٌ . كنند دهند، هم مصالح مردم را بيان مي پيامبران هم هشدار مي ©
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   ١٠٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 تداوم داشتن. ١٢

  قرآنات یآ یدر پ ینزول پ 12-1

 َلْنا لََقدْ  و ُرونَ  الَْقْول  َُهمُ  وَص  َذك   )51قصص،(  َ لََعل ُهْم َ تَ

شايد كه پندگيرند و ) و آيات قرآن را برايشان نازل كرديم(آنان سخن گفتيم  يو ما پيوسته برا
 .متذكّر شوند 

لْناكلمه  © اين اتّصال  مراد از. دادن و متّصل كردن استبه معناي ارتباط، »وصل«از  وَص 
  .شود سويي مطالبي كه ارائه مي يا پي در پي بودن تذكّرات است و يا هماهنگي و هم

إِن  َعلَيْنا شود  اي قطع نمي هاست كه لحظه هاي خداوند، هدايت انسان از سنّت ©
لْنايابد  و علماي دين، تداوم مي:و از طريق آيات الهي، انبيا و اوصيا  ١  َلُْهدي  وَص 

بايست گروهي از آن  اي به اين هدايت الهي دسترسي نداشت، مي و چنانچه منطقه  َُهمُ 
 ٢.مند سازند منطقه كوچ كرده و با تفقّه در دين، مردم را از آن بهره

لْنا. بايد تذكّرات، تدريجي، گام به گام، مكرر و متنوع باشد کار فرهنگيدر  ©  وَص 
 )تظار اصالح و تربيت داشتآري با يك يا دو تذكّر مختصر نبايد ان(

  امبرانیپ یدر پ یفرستادن پ 12-2

ا رُُسلَنا رَْسلْنا  ثُم ْ َ  )،44مومنون(  
 . فرستاديم) ها هدايت آن امت يبرا( يدر پ يسپس پيامبرانمان را پ

 َ ْ ا رُُسلَنا.كار فرهنگي بايد دائمي بوده و تداوم داشته باشد ©

ْ ا رُُسلَنا. هاست راي امتفرستادن انبيا ب سنّت خدا بر © َ  ) هر اجتماعي رهبر
فكر و علم به تنهايي براي بشر كافي نيست، بلكه بايد اموري را از طريق . خواهد مي

  )وحي بدست آورد
  حضرت نوح يدعوت شبانه روز 12-3

 ً  )5نوح،(    قَاَل رَب  إِ   َدَعوُْت قَْوِ  َ ًْال َوَ َهارا

  .دگارا همانا من قوم خود را شب و روز دعوت كردمپرور: گفت) نوح(

                                                                                                                     
  .12لیل، . 1

  .122توبه، .  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١١٠

ً . ارشاد و تبليغ مردم بايد مستمر باشد ©      َ ْالً َوَ َهارا
  تدريجي بودن. ١٣

 َو  ً هُ  فََرقْناهُ  قُْرآنا
َ
ْقَرأ ْ اُه َ ْ ِ الُمْكث   َع  ا  اِس  َعَ   ِ َ  )106اسراء،( َو نَز 

و آن را آن گونه  يو درنگ بر مردم بخوان يتا آن را با تأنّكه آن را بخش بخش كرديم  يو قرآن
 .كه بايد به تدريج نازل كرديم

َل َعلَيِْه شود،  هاي كفّار اين بود كه چرا قرآن يكباره نازل نمي يكي از اعتراض ©  َْو ال نُز 
با حوادث آيات قرآن چون  .ي آنان است اين آيه پاسخي به گفته  الُْقْرآُن ُ ْلًَة واِحَدةً 

ي طبقات در طول تاريخ است، بخش بخش  مختلف ارتباط دارد و براي رفع نياز همه
مثلًا . تر باشد نازل شده تا با رويدادهاي گوناگون، تطبيق داشته و براي منتظران دلچسب

  .شد، در جايگاه واقعي خود نبود اگر آيات جهاد در زمان صلح نازل مي
ست، چه در آفرينش، كه جهان را در شش روز آفريد هاي الهي ا تدريج، يكي از سنّت ©

  .توانست يكباره نازل كند يا بيافريند و چه در نزول قرآن، با آنكه مي
البتّه از . نزول تدريجي آيات قرآن براي آن بود كه علم به آن توأم با عمل به آن شود ©

 .شود با مبدأ وحي نيز استفاده مي9نزول تدريجي قرآن، ارتباط دائمي پيامبر 

هُ  فََرقْناهُ . تعليم و تربيت و ارشاد، بايد تدريجي باشد ©
َ
ْقَرأ   ُمْكث  َع  ا  اِس  َعَ   ِ َ

ي وحي را يك جا دارد، اما مردم كم  گرچه روح بزرگ پيامبر ظرفيت دريافت همه ©
هُ  فََرقْناهُ . ظرفيتند و بايد به تدريج آن را دريابند

َ
ْقَرأ   ُمْكث   عَ  ا  اِس  َعَ   ِ َ

 جديت و پيگيري. ١٤

   یکتاب آسمان گرفتن يجد يبرا ییحیدستور خداوند به حضرت  14-1

 ْ َ ي ا  يا ٍة َو آتَ ْناُه اْ ُْ َم َصبِ   )12مریم،( ُخِذ الِْكتاَب بُِقو 
  .داديم) و نبوت(به او حكمت  يرا با قدرت بگير و در كودك) خدا(كتاب ! ييحي يا
v  تعبير  ةٍ بُِقو      مورد از آن درباره جدي گرفتن  ٥بار در قرآن تکرار شده است که  ٦

 .کتاب آسماني و اجرا و عمل به دستورات آن است

                                                                                                                     
  .32فرقان، .  1
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   ١١١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

.داشته باشدو جديت رهبر بايد در تحقّق بخشيدن به اهداف كتاب آسماني، صالبت  ©
 ٍة  ُخِذ الِْكتاَب بُِقو 

ةٍ . نياز داردوجديت حفظ دين و اجراي احكام، به قاطعيت وقدرت  ©  ُخِذ الِْكتاَب بُِقو 

ةٍ . دينداري بايد با قدرت و جديت باشد ©  ُخِذ الِْكتاَب بُِقو 

ةٍ .در كار فرهنگي بايد جدي و پيگير بود © ُقو        بِ

   یگرفتن دستورات اله يجد يل برایاسرائ یدستور خداوند به بن 14-2

 ٍَة و ُقو    )171اعراف،( اذُْكُروا ما ِ يِه لََعل ُ ْم َ ت ُقونَ  ُخُذوا ما آتَ ْناُ ْم بِ
بگيريد و آنچه را  يبه شما داديم، قدرتمندانه و جد) از احكام و دستورها(آنچه را :) به آنان گفتيم( 

  .باشد كه اهل تقوا شويد) و عمل كنيد(در آن است به ياد آوريد 
ه بود، در بازگشت براي كه براي ميقات الهي به كوه طور رفت 7موسي  حضرت ©

هدايت بني اسرائيل تورات را همراه خود آورد، اما آنان به مخالفت پرداختند، خداوند 
كوه را از جا كند و باالي سرشان قرار داد، آنان وحشت كردند و به سجده افتاده، قول 

  .اطاعت دادند، ولي طولي نكشيد دوباره از دين برگشتند
مراد از قوت در اين آيه قوت بدني است يا قلبي؟ : پرسيدند 7از امام صادق  ©

   ١.هر دو: حضرت فرمودند
انجام احكام و دستورات الهي، نيازمند قدرت، جديت، عشق و تصميم است و با  ©

دينداري، با ضعف و مسامحه و سازشكاري سازگار . شوخي وتشريفات، سازگاري ندارد
ةٍ ُخُذوا ما آتَ ْناُ ْم . نيست ُقو         بِ

  ها ا حداقليحق کار . ١٥
   سر استیا حداقل آن چه میبه جا آوردن حق تالوت  15-1

ا يم يرا انجام دهکار  آنحق ا ي يدر هر کارخواهد که يخداوند در قرآن از ما م ©
خواهد که حق يبه عنوان مثال خداوند از ما م. ميبا تمام توان آن کار را انجام دهحداقل 

   :ميورتالوت قرآن را به جا آ

                                                                                                                     
  .261، ص 1تفسیر عیاشى و محاسن برقى، ج .  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١١٢

 َِك يُْؤِمنُوَن بِه و ِ
ُ
يَن آتَ ْناُهُم الِْكتاَب َ تْلُونَُه َحق  تِالَوتِِه أ ِ

 )121بقره،( ا  

كنند، آنان  يايم و آن را چنان كه سزاوارِ تالوت است تالوت م داده يكه به آنها كتاب آسمان يكسان
  .آورند يايمان م) قرآن يا پيامبر(به آن 

از ما  ٢٠پذير نيست به همين دليل در سوره مزمل آيه اي همه امکاناما چون اين کار بر
َ ِمَن الُْقْرآن .توانيم قرآن بخوانيمخواسته که تا آنجا که مي      فَاقَْرُؤا ما تَ َ  

در اين آيه، قرآن و مخاطب  الِْكتاَب مراد از : در تفسير أطيب البيان آمده است
ايمان  9رآن، حق تالوت را ادا نموده و به پيامبر مسلماناني هستند كه در قرائت ق

 .اند آورده

تجويد  حق تالوت تنها حفظ آيات، درس حروف، قرائت و :ندفرمود 7امام صادق 
كنند، تنها امامان معصوم  و بر اساس روايات، كساني كه حق تالوت قرآن را ادا مي نيست

  ١.باشند مي
   در حد توان یمادگا حداقل آیبه جا آوردن حق جهاد  15-2

 يستهيطور که شام و آنين خداوند از ما خواسته که حق جهاد را به جا آوريهمچن ©
  :ديفرماين باره ميقرآن در ا ميجهاد کناست جهاد در راه او 

  ِ َحق  ِجهاِدهِ  اهللاَو جاِهُدوا )،78حج(  
   .اوست) در راه(چنان كه شايسته جهاد  )و در راه خدا جهاد كنيد (

از ما خواسته تا آنجا  ٦٠حال اگر نتوانستيم حق جهاد را به جا آوريم در سوره انفال آيه 
ةٍ  .توانيم از نظر نظامي خود را آماده کنيمکه مي وا  َُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو  ِعد 

َ
  َو أ

   ا حداقل تقوا داشتن در حد توانیبه جا آوردن حق تقوا  15-3

 : ديفرمايآل عمران از ما حق تقوا را خواسته و م سوره ١٠٢ يآيه ن خداوند دريهمچن ©

 ُقوا يَن آَمنُوا ا   ِ
َها ا     

َ
    َحق  تُقاتِه اهللايا  

  . اوست ياز خداوند پروا كنيد آن گونه كه سزاوار تقوا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا
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   ١١٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

از ما خواسته تا  ١٦غابن آيه در سوره تحال اگر نتوانستيم حق تقوا را به جا آوريم 
ُقوا .توانيم باتقوا باشيمآنجاکه مي   اْستََطْعتُم َما اهللا فَا  

شود که در انجام هركاري نهايت درجه عنايت را داشته باشيم از آيات فوق استفاده مي ©
   .توانيم انجام دهيم، الاقل از آنچه در توان داريم كوتاهي نكنيم و اگر حق آن را نمي

  پيشرو بودن در فرهنگ نه پيرو بودن. ١٦
  اول يهیآ
 ٌيم ن ُه َوِ   َ ِ

َ
َك َو بَ ْنَُه َعداَوٌة َك  ِي بَ ْنَ

ْحَسُن فَإِذَا ا  
َ
 )34فصلت،(  اْدَ ْع بِال ِ  ِ َ أ

دفع كن، كه اين هنگام آن كس كه ميان تو و او دشمني ) كه نيكي است(ي بهتر  با شيوه) بدي ديگران را(
  ).شود و عداوتش نسبت به تو تمام مي(شود  است همچون دوست گرم مي

ِ  در برخورد با مخالفان، اخالق نيك كافي نيست، تهاجم اخالقي الزم است  © اْدَ ْع بِال 
ْحَسنُ 

َ
ها و  هاي دشمن با روش نيكو كافي نيست، بلكه به نيكوترين روش دفع بدي(  ِ َ أ

  ).استبرترين رفتارهاي اخالقي نياز 
هاي  دفع بدي) ي قبل آمده بود كه در آيه(ي عملي دعوت به سوي خدا  يك نمونه ©

ْحَسنُ . مردم با برخوردهاي خوب است
َ
ِ  ِ َ أ    اْدَ ْع بِال 

  دوم يهیآ
 ْرِْسْل َمَعنا بَِ  إِْ ا ِيَل َو ال  َُعذ  ُْهم

َ
أ َك فَ ِ ياُه َ ُقوال إِن ا رَُسوال َر  

ْ
  )47طه،(  فَأ

پروردگار تو هستيم، و  ي ما دو فرستاده) فرعون يا: (بگوييد) به او(پس به سراغ او برويد، پس 
  .آنها را آزار مده) و بيش از اين(اسرائيل را به همراه ما بفرست  يبن
 ِ . كارهاي ارشادي و تبليغي بايد بديع و تهاجمي باشد، نه تدافعي ©

ْ
أ    ياهُ فَ

  تعامل با مخاطبان ينحوه ) ب
  شروع کار فرهنگي با گفتگوي صميمانه . ١

 ِْو َ ْ  *  فِرَْعْوَن إِن ُه َط   اذَْهبا إ
َ
ُر أ   )44طه،(  َ ُقوال َ ُ قَْوًال َ  ناً لََعل ُه َ تََذك 

يد، شايد متذكّر شود، با او سخن بگوي يپس به نرم .فرعون كه او طغيان كرده است يبرويد به سو
  .بترسد) از خدا(يا 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١١٤

ً  ١.شروع تربيت وارشاد بايد از طريق گفتگوي صميمانه باشد © حتّي  ،َ ُقوال َ ُ قَْوًال َ  نا
  .ترين افراد نيز بايد ابتدا با نرمي و لطافت سخن گفت با سركش

  محکم سخن روشن و. ٢

 ٌِلن اس هذا بَيان   )138عمران، آل(  
  .روشنگر است يمردم بيان ي همه يبرا) قرآن(اين 
 ُقوا يَن آَمنُوا ا   ِ

  َها ا  
َ
  )70احزاب،(  َو قُو ُوا قَْوًال َسِديدا اهللايا  

 .استوار گوييد) حق و(پيشه كنيد و سخن  ياله يتقوا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

سخني كه . شدسخني است كه در آن سستي و لغو و دروغ و نفاق نبا »قول سديد« ©
  .همچون سدي محكم، جلو شك و شبهه و فساد را بگيرد

اي مطرح شود که عوام شود که مباحث فرهنگي به گونهاز دو آيه فوق استفاده مي ©
  َسديدا قَْوالً .و خواص بپسندند   ِلن اس هذا بَيانٌ بفهمند

  اس ِلن  . هاست ها و مكان ي مردم، در همه زمان قرآن، براي همه ©

ُقوا ي ايمان، داشتن تقواست،  الزمه © يَن آَمنُوا ا   ِ
َها ا     

َ
ي تقوا سخن  و الزمه اهللايا  

ُقوا . استوار است َسِديدا اهللا    َو قُو ُوا قَْوالً 

ُقوا . و هم باطني َسديدا قَْوالً ي ايمان، هم ظاهري است،  نشانه ©  اهللا  

يست، بلكه به محتواي آن است، در واقع اين فكر و سخن سديد تنها به الفاظ آن ن ©
 قُو ُوا قَْوًال َسِديدا.انديشه است كه بايد محكم و استوار باشد

 َسديدا قَْوالً .اي قابل بازگو كردن نيست هر شنيده ©

 ت مخاطبيظرف در نظر گرفتن. ٣

 ََف  اْآلن ن   َعِلمَ  وَ  َ نُْ مْ  اهللا َخف 
َ
 )66ال،انف( َضْعفا فيُ مْ  أ

 .بر شما تخفيف داد) در امر جهاد(اكنون خداوند، 

 عقل آنان دستوري فوق طاقت يا فهم و بايد حاالت روحي مردم را در نظر گرفت و ©

                                                                                                                     
فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت «. م رفتار کنبا نرمى و مالطفت با مرد: فرماید خداوند به پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه و آله نیز مى.  1

ک لونْ حفَضُّوا م بِ لَانْ   .)159آل عمران، (» لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْ
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   ١١٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

َف  اْآلنَ .صادر نكرد  ن   َعِلمَ  وَ  َ نُْ مْ  اهللا َخف 
َ
 َضْعفا فيُ مْ  أ

عسر و حرج به دنبال گاه  احكام اسالم، هماهنگ با توان و امكانات انسان است و هيچ ©
چنانكه براي بيمار، تيمم را به جاي وضو قرار داده، نماز را در هر حالتي كه . ندارد

. تواند بخواند، تكليف كرده، روزه را از او برداشته و به جاي آن كفّاره قرار داده است مي
  :يمكن دارد، اشاره مي اكنون به برخي آيات كه اين ويژگي دستورات الهي را بيان مي

ْن لَْن ُ ُْصوُه فَتاَب َعلَيُْ م
َ
   ١َعِلَم أ

   ».خداوند دانست كه شما توان احصا نداريد، پس بر شما آن را بخشيد«
ِمَن الُْقْرآن َ   ».به مقدار ميسر قرآن بخوانيد« ٢ فَاقَْرُؤا ما تَ َ  
 ٍة وا  َُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُو  ِعد 

َ
   ».ه استطاعت داريد، عده و عده جمع كنيدك يبه مقدار« ٣َو أ
 َعَ  ا  اِس ِحج  اْ َيِْت َمِن اْستَطاَع إَِ ِْه َس يالً  هللاَو٤ » هركس كه توان و استطاعت دارد، بايد حج

   ».بگذارد
 ُف    ».رده استرا جز به مقدار توانش، تكليف نك يخداوند هيچ كس« ٥َ ْفساً إِال  ُوْسَعها اهللاال يَُ ل 
 إِال  ما آتاها اهللاال يَُ ل ُف ً كه به او عطاكرده،  يرا جز به مقدار يخداوند هيچ كس« ٦َ ْفسا

   ».كند يتكليف نم
 ْو َع

َ
أ َخر  َ َمْن  َن ِمنُْ ْم َ ر ضاً 

ُ
ي اٍم أ

َ
ٌة ِمْن   آن كه بيمار است يا در سفر است، در « ٧َسَفٍر فَِعد 

   ».ديگر موكول كند يبه زمان رمضان روزه نگيرد و
ُموا َصعيداً َطي ب ُدوا ماًء َ تَيَم     ».اگر آب نيافتيد، تيمم كنيد« ٨افَلَْم َ ِ
 بُِ ُم الْ ُْ َ  اهللايُر ُدخواسته است يشما آسان يخداوند برا« ٩.«  

                                                                                                                     
  . 20مزمل،.  1
  . همان.  2
  .60انفال، .  3
  .97آل عمران، .  4
  .286بقره، .  5
  .7طالق، .  6
  .184بقره، .  7
  .43نساء، .  8
  .185بقره، .  9
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١١٦

 ْع
َ
ْعَرِج َحَرٌج َو ال َعَ  ا َحَرٌج َو ال  لَ َْس َعَ  اْأل

َ
و   لنگ ،بر فرد نابينا« ١ َْمر ِض َحَرجٌ َعَ  اْأل

   ».بيمار، تكليف حضور در ميدان جهاد نيست
 در نظر گرفتن گرايش مخاطبان .٤

  اول يهیآ
 ْل

َ
 )107اعراف،(  َعصاُه فَإِذا ِ َ ُ ْعباٌن ُمِب   فَأ

  .نمايان شد يخود را افكند، كه ناگهان به صورت اژدهاي يعصا) يموس(پس 
 :ضرت موسي معجزات ديگري نيز نمايان شد، از جمله اينكهاز عصاي ح ©

فُِكونَ هاي ساحران را بلعيد،  ي بافته پس از اژدها شدن، همه 
ْ
 ٢تَلَْقُف ما يَأ

ْحَر فَا َْفلََق به آب دريا خورد و آن را شكافت،   ِن اْ ِْب بَِعصاَك اْ َ
َ
  ٣أ

بَِعصاَك اْ ََجَر فَا َْفَجَرْت ِمنُْه اثْ َتا  اْ ِْب .هاي آب از آن جوشيد به سنگ خورد و چشمه
 ً َة َ يْنا   ٤َعْ َ

َجان  موسي فرار كرد، ، مار كوچك و پر تحرك شد و7عصا در حضور خود موسي 
 ً و در حضور  ٦َحي ٌة  َْس كرد،  در حضور مردم مانند مار معمولي حركت مي ٥َو   ُمْدبِرا

إِذا ِ َ ُ ْعبانٌ . دحضور فرعون، مار بزرگ و اژدها ش بنا بر اين در تبليغ و تربيت بايد  ٧فَ
نوع و گرايش مخاطب را در نظر گرفت و هر كدام را با توجه به موقعيت خودش قانع 

 .كرد

  دوم يهیآ
  تُْه َحِس َتُْه ُ  ًة َو َكَشَفْت َ ْن ساَ يْها قاَل إِن

َ
ا رَأ َح فَلَم  ْ ٌح ُ َمر ٌد ِمْن قَواِر َر ِ يَل  ََها اْدُخِ  ا    ُه َ ْ

ْسلَْمُت َمَع ُسلَيْماَن ِهللا ِ رَب  الْعا َِمَ  
َ
 )44نمل،(  قالَْت رَب  إِ   َظلَمُْت َ ْفِ  َو أ

                                                                                                                     
  .17فتح، .  1
  .45شعراء،  . 2
  .63شعراء،  . 3
  .60بقره،  . 4
  .10نمل،  . 5
  .20طه،  . 6
  .107، اعراف . 7
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   ١١٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  جامه) براي عبور(پس چون آن را ديد، پنداشت بِركه آبي است، ! وارد قصر شو: گفته شد) بلقيس(به او 
بلكه قصري از شيشه و ) اين جا آبي نيست،: (گفت) سليمان به او. تا تر نشود(از ساق پايش برگرفت،  

همراه سليمان، در ) اكنون(من به خودم ظلم كردم و ! پروردگارا: گفت) ي سبا ملكه. (بلور صيقلي است
  .ام برابر پروردگار جهانيان سر تسليم فرود آورده

حَ قِ.کردت اي هداي در ارشاد و تبليغ، هر كس را بايد به شيوه © ْ با  يَل  ََها ادُْخِ  ا   
  .مرفّهان، جوري برخورد نكنيم كه خيال كنند ايمان به معناي فقر است

حَ قِ.امكانات مادي بايد در خدمت تبليغ دين قرار گيرد © ْ ُخِ  ا    با اهداف  يَل  ََها ادْ
ايت ديگران كمك هد توان از صنعت وامكانات مادي، براي ارشاد و گونه مي سليمان
  .گرفت

حَ قِ. از مهمانان كافر با حسن خلق پذيرايي كنيد © ْ   يَل  ََها ادُْخِ  ا   
حَ قِ. ها حفظ كنيد شأن افراد را در پذيرايي © ْ  يَل  ََها ادُْخِ  ا   

 حساس کردن مخاطبان. ٥

 ِال ِهللا
َ
يُن اْ ا ُِص أ   )3زمر،(  ا  

  .خداوند استآگاه باشيد كه دين خالص مخصوص 
ال« يكلمه. (ي تبليغ، مخاطب را حساس كنيد در شيوه ©

َ
يعني آگاه باش كه مسئله  »أ

  ).مهمي است
ها آلوده هستند و دين خالص، تنها از آن  تمام مكاتب بشري با خرافات و هوس ©

يُن اْ ا ُِص . خداست ال ِهللا ِ ا  
َ
  أ

. كند و خرافات آن را مسخ ميها  ارزش دين به خالص بودن آن است و گر نه هوس ©
 يُن اْ ا ُِص ال ِهللا ِ ا  
َ
  أ

  توجه به احساسات و زبان ملي مخاطبان. ٦

 اُه َع ْ ْعَجِمَ    َو  َْو نَز 
َ
ِض اْأل ُه َعلَيِْهْم ما  نُوا بِِه ُ ْؤِمِن َ  * َعْ

َ
 )199-198شعراء،( َ َقَرأ

بر ( يا نشانه) مشركان عرب(آنان  ياطالع دارند، برا) نقرآ(اسرائيل از آن  يبن يآيا اين كه علما
پس او آن را  .كرديم يها نازل م غير عرب ياگر ما قرآن را بر بعض) بر فرض(نيست؟ ) صحت آن
 .آوردند يها به آن ايمان نم خواند، عرب يبرايشان م
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١١٨

 ارزش و فضيلت غير عرب اين است كه آنان به سوي قرآني: فرمودند 7امام صادق  ©
 كه به زبان عربي است گرايش پيدا كردند، ولي اگر قرآن به زبان غير عربي بود، بعضي

  ١.آوردند ها ايمان نمي عرب 
ْ اُه َع . در تبليغ و تربيت، به احساسات و زبان ملّي مخاطب توجه كنيد © َ ْعِض    َْو نَز 

ْعَجِم َ 
َ
  اْأل
َ . پذيري است تعصّب و نژادپرستي، مانع حق © ْ اُه ما  نُوا بِِه ُ ْؤِمِن َ     ْو نَز 
 مخاطبان ي با گذشته ييآشنا  .٧

 ُتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن َ بِْلَك لََعل ه
َ
َك ِ ُنِْذَر قَْوماً ما أ ْم َ ُقو ُوَن اْ َ اُه بَْل ُهَو اْ َق  ِمْن َر  

َ
   ْم َ ْهتَُدونَ أ

ساخته؟ بلكه آن همان حق منحصر بفرد است كه از طرف قرآن را به دروغ ) پيامبر: (گويند يآيا م
، يبرايشان نيامده بود بترسان يا را كه قبل از تو هيچ هشدار دهنده يباشد تا قوم يپروردگارت م

  )3سجده،( .تا شايد هدايت يابند
تاُهْم ِمْن نَذِ . ي مخاطبان، براي مبلّغ الزم است آشنايي با گذشته ©

َ
ً ما أ نِْذَر قَْوما يٍر ِمْن ِ ُ

  َ بِْلَك 
  مخاطبانمماشات و همراهي با  .٨

ا َجن  َعلَيِْه ا ل يُْل َرأي ِحب  اْآلفِِل َ   فَلَم 
ُ
فََل قاَل ال أ

َ
ا أ  )76انعام،( َكْوَكباً قاَل هذا َر   فَلَم 

س پ.اين پروردگار من است: ديد، گفت يا پرده افكند ستاره )ميحضرت ابراه( پس چون شب بر او
 .من زوال پذيران را دوست ندارم: چون غروب كرد، گفت

  .پنداشتند پرستي رايج بوده و ستاره را در تدبير هستي مؤثّر مي در زمان ابراهيم ستاره ©
تواند ستاره  آيا پيامبر بزرگي همچون حضرت ابراهيم حتّي براي يك لحظه مي: سؤال ©

  يا ماه و يا خورشيد را بپرستد؟
گوي حضرت ابراهيم با مشركان، از باب مماشات و نشان دادن مجادله و گفت: پاسخ

ي قلبي او باشد زيرا شرك  ي طرف است، نه اينكه عقيده نرمش در بحث، براي رد عقيده
 . با عصمت منافات دارد

                                                                                                                     
  .تفسیر کنز الدقائق . 1
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   ١١٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

. ي باطل و سپس رد كردن آن است هاي احتجاج، اظهار همراهي با عقيده يكي از شيوه ©
   هذا َر  

هاي  ها و توجه به احساسات، از بهترين شيوه ها، فعال كردن انديشه رتبيدار كردن فط ©
ِحب  اْآلفِِل َ . تبليغ است

ُ
 ال أ

در مواردي بايد با مردم مماشات كرد و همراه شد تا زمينه پذيرش فراهم شود و  ©
ِحب  اْآلفِِل َ  ،هذا َر   .سپس به طور قاطع اعالم موضع كرد

ُ
 ال أ

v ِحب  «. (توان از عنصر احساسات نيز بهره گرفتدالل عقلي ميدر کنار است
ُ
مربوط به » أ

- افول کننده و زوال پذير نمي(مربوط به استدالل عقلي » آفِِل َ «دل و احساسات است و 

 .)) تواند رب باشد

 قرار دادن مخاطبانخود را به جاي  .٩

 فَإِ  ُهْم َعُدو  ِ  إِال  رَب  الْعا َِم  )77عراء،ش( 

، مگر پروردگار )و من دشمن آنها(ها دشمن من هستند  البتّه اين بت:) گفت 7حضرت ابراهيم (
  ).كه محبوب من است(جهانيان 

و  َعُدو  ِ  . ي تبليغ، گاهي الزم است خود را به جاي ديگران قرار دهيم در شيوه ©
  »عدو ل م«: نفرمود

 مخاطبانرسيدگي به مشکالت  .١٠

  اول يهیآ
 ِوَْحيْنا إ

َ
ْن  َبَو ءا ِلَقْوِمُكما بِِمْ َ ُ يُوتا  ُ و   َو أ

َ
ِخيِه أ

َ
ةً َو أ    َو اْجَعلُوا ُ يُوتَُ ْم قِبْلَ

و  آماده كنيد يهاي قوم خودتان خانه يكرديم كه در مصر، برا يو برادرش وح يو به موس
  )87یونس،( .بسازيد) يا رو به قبله(هايتان را مقابل هم  خانه
َ بَو ءا ِلَقْوِمُكما بِِمْ َ . رهبران ديني بايد به مسائل مادي و رفاهي امت هم توجه كنند ©

 ُ يُوتا

ساز عزّت، قدرت و  ي مسكوني افراد مؤمن بايد از كفّار جدا باشد، تا زمينه منطقه ©
 َ بَو ءا ِلَقْوِمُكما بِِمْ َ ُ يُوتا.استقالل گروه با ايمان گردد
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٢٠

و شهرسازي اسالمي بايد با اهداف مكتبي سازگار باشد و جهت قبله معماري  ©
ةً .فراموش نشود  َو اْجَعلُوا  ُيُوتَُ ْم قِبْلَ

َو . ي نماز در آن عملي باشد اي خانه بسازيم كه انجام مراسم مذهبي و اقامه به گونه ©
ةً   اْجَعلُوا ُ يُوتَُ ْم قِبْلَ

ةً .دخانه افراد مكتبي بايد نمازخانه باش  ©   َو اْجَعلُوا  ُيُوتَُ ْم قِبْلَ
  دوم يهیآ
 َة َ يْنا  ُ و   َو إِِذ اْس َْس    ِلَقْوِمِه َ ُقلْنَا اْ ِْب بَِعصاَك اْ ََجَرفَا َْفَجَرْت ِمنُْه اثْ َتا َعْ َ
خود را به  يعصا :قوم خويش طلب آب كرد، به او گفتيم يبرا يكه موس يزمان) بخاطر بياور(و 
  )60بقره،( .آب از آن بشكافت و جوشيد ي نگ بزن، ناگاه دوازده چشمهس
 ِلَقْوِمهِ   ُ و   َو إِِذ اْس َْس .انبيا، در فكر تأمين نيازهاي مادي مردم نيز هستند ©

  . اگر مشكالت مادي مردم را حل كنيم، بستري براي انجام كار فرهنگي خواهد بود ©
  سوم يهیآ
 ِ  َْعَم َو إِذْ َ ُقوُل  ِ  

َ
ْ ِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َو ات ِق  اهللاي أ

َ
 َْعْمَت َعلَيِْه أ

َ
  اهللاَعلَيِْه َو أ

 )اسالم و ايمان(كه خداوند بر او نعمت  يكس) زيد بن حارثه،(كه به  يزمان) به ياد آر(و 

او را طالق  و(همسرت را نگاه دار : يگفت يم يداده بود) يآزاد(به او نعمت ) نيز(داده بود و تو 
 )37احزاب،(. و از خدا پروا كن) نده

زيد بن حارثه بارها طالق همسرش را به . (انبيا، مرجع رسيدگي به مسايل مردم بودند ©
متوليان فرهنگي نيز براي  .)صبر كن: فرمود حضرت اعالم كرد ولي پيامبر همواره مي

و درصدد حل آن  موفقيت بيشتر در کارشان الزم است به مسائل مردم رسيدگي کرده
 َو إِذْ َ ُقوُل  .برآيند

  چهارم يهیآ
 ْن َخوٍْف ن ُجوٍع َو َءاَمنَُهم م  ْطَعَمُهم م 

َ
ِي  أ

يِْت ا    )4- 3قریش،( فَلْيَْعبُُدواْ رَب  َهَذا اْ َ

ز ا) نجات داد و يو قحط( يهمان كه آنان را از گرسنگ. بايد پرورگار اين خانه را پرستش كنند
  .امانشان داد) دشمن(سيرشان كرد    و از ترس 

. توان آنان را به عبادت دعوت كرد تا مسائل اقتصادي و امنيتي جامعه حل نشود، نمي ©
 ْْطَعَمُهم ... فَلْيَْعبُُدوا

َ
ِي  أ

  َءاَمنَُهم... ا  
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   ١٢١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

... فَلْيَْعبُُدواْ . تأمين معيشت و امنيت جامعه، بايد در مسير بندگي و عبادت خدا باشد ©
ْطَعَمُهم 

َ
ِي  أ

  َءاَمنَُهم... ا  

  پنجم يهیآ
 ُل ِ ْ

َ
راِ  أ

َ
ْعِ ُ َ ْراً َو قاَل اْآلَخُر إِ   أ

َ
راِ  أ

َ
َحُدُهما إِ   أ

َ
ْجَن َ تَياِن قاَل أ ِ  َو َدَخَل َمَعُه ا س 

ْ
فَْوَق َرأ

ْ ُ ِمنُْه نَ  ُ ُل الط 
ْ
ِو ِلِه إِن ا نَراَك ِمَن ا ُْمْحِس ِ َ ُخْ اً تَأ

ْ
 )36یوسف،(   ئْنا بِتَأ

من در : گفت) نزد يوسف آمد و(از آن دو  ييك. و با يوسف، دو جوان ديگر وارد زندان شدند
من خود را در خواب ديدم : گفت يفشارم و ديگر يشراب م يبرا) انگور را(خواب خود را ديدم كه 

همانا ما تو ! خورند، ما را از تعبير خوابمان آگاه ساز يبرم و پرندگان از آن م يم ينكه بر سرم نا
  .بينيم يرا از نيكوكاران م

دليل آنكه زندانيان، يوسف را نيكوكار ناميدند، اين بود كه به : خوانيم در حديث مي ©
از كرد و به نيازمندان كمك وبراي سايرين، جا ب مريض در زندان رسيدگي مي افراد
  ١.كرد مي
نَ  ئْنا . يابند كنند كه ديگران آن را نمي نيكوكاران با صفاي دل چيزهايي درك مي ©

ِو لِِه إِن ا نَراَك ِمَن ا ُْمْحِس ِ َ 
ْ
 بِتَأ

إِن ا . گذارند اگر مردم اعتماد به كسي پيدا كنند، تمام رازهاي خود را با او در ميان مي ©
 نَراَك ِمَن ا ُْمْحِس ِ َ 

إِن ا نَراَك ِمَن .اي قايلند ي مجرمان و گناهكاران نيز براي نيكوكاران، جايگاه شايستهحتّ ©
   ا ُْمْحِس ِ َ 

احسان و . (نيكوكاري يوسف عليه السالم قدم اول او در جذب و تبليغ بود ©
 ) رساني به زندانيان، سبب جذب قلوب و دريافت لقب محسن از زندانيان شد خدمت

ثروت داشت،   يوسف در زندان نه. (توان محسن بود لي و آزادي هم ميبدون تمكن ما ©
 إِن ا نَراَك ِمَن ا ُْمْحِس ِ َ )نه آزادي

                                                                                                                     
  ).سجن(تفسیر نور الثقلین و میزان الحکمه .  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٢٢

يوسف كه در نظر . (اول نيكوكاري خود را اثبات كنيد، سپس به تبليغ دين بپردازيد ©
د آنان مردم نيكوكار شناخته شد، قبل از تعبير خواب دوستان زنداني، به تبليغ و ارشا

  )پرداخته و به يكتاپرستي دعوت نمود
 براحتراماي مبتني  داشتن رابطه  .١١

  اول يهیآ
  َعَ   يَُصل ونَ  َ الئَِ تَهُ  وَ  اهللا إِن    ِ ُموا  َْسلِيما ا  

يَن آَمنُوا َصل وا َعلَيِْه َو َسل  ِ
  َها ا  

َ
      يا  

بر ) نيز(شما ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا .فرستند رود ميهمانا خداوند و فرشتگان او بر پيامبر د
 )56احزاب،( .همراه با تسليم ياو درود فرستيد و به او سالم كنيد سالم

ُخْذ ِمْن به زكات دهندگان صلوات فرست، : فرمايد خداوند در قرآن به پيامبرش مي ©
ًة  ْ وا ِِهْم َصَدقَ

َ
كند كه بر پيامبر صلوات  مردم سفارش مي در اين آيه به1َصل  َعلَيِْهمْ ... أ

گونه كه در  در اسالم رابطه مردم و رهبر، رابطه صلوات و درود است همان. فرستاده شود
آيند سالم  دهد به كساني كه به مالقاتت مي سوره انعام خدا به پيامبرش دستور مي ٥٤آيه 
يَن يُْؤِمنُوَن بِآياتِنا َ ُقْل . كن ِ

دهد که رهبران و اين آيه نشان مي َسالٌم َعلَيُْ مْ إِذا جاَءَك ا  
 .داشته باشند صلوات و دروداي مبتني بر متوليان فرهنگي بايد با مردم رابطه

  دوم يهیآ
يِهْم بِها وََصل  َعلَيِْهْم إِن  َصالتََك َسَ ٌن  َُهم ُرُهْم َوتَُز   ًة  َُطه  ْ وا ِِهْم َصَدقَ

َ
 )103توبه،(  ُخْذِمْن أ

سازي و رشدشان  پاك) از بخل و دنياپرستي(بگير تا بدين وسيله آنان را ) زكات(از اموالشان صدقه 
  . ي آرامش آنان است زيرا دعاي تو، مايه). و دعا كن(دهي و بر آنان درود فرست 

، ولي خداوند بر مجاهداني  َو َصل  َعلَيِْهمْ فرستد  پيامبر، بر زكات دهندگان درود مي ©
وِ َك َعلَيِْهْم َصلَواٌت ِمْن . فرستد كنند، درود مي ر خاك و خون غلطيده و مقاومت ميكه د

ُ
أ

 ٢َر  ِهمْ 

                                                                                                                     
  .103توبه، .  1
  .157بقره، .  2
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زيرا بها دادن به مردم، تشويق . فرستد به مردم درود و صلوات مي 9رسول اكرم  ©
 َو َصل  َعلَيِْهمْ . ها و شخصيت بخشيدن به آنان است آنان به نيكي

 تواضع. ١٢

  لاو يه یآ
ُْفِسُ ْم َعِز ٌز َعلَيِْه ما َعنِت ْم َحِر ٌص َعلَيُْ ْم بِا ُْمْؤِمِنَ  َرُؤٌف رَِحيم 

َ
      لََقْد جاَءُ ْم رَُسوٌل ِمْن أ

شما آمده است كه آنچه شما را برنجاند بر او سخت است، بر  ياز خودتان به سو يهمانا پيامبر
   .و مهربان است هدايت شما حريص و دلسوز، و به مؤمنان رئوف

- متوليان فرهنگي هم براي اينکه موفق شوند بايد اين خوار امت است غم 9 پيامبر ©

 َعِز ٌز َعلَيِْه ما َعِنت ْم َحِر ٌص َعلَيُْ مْ .گونه باشند

َعِز ٌز .ها با مردم همدل و همراه باشند ها و گرفتاري بايد در سختيمتوليان فرهنگي  ©
 َعلَيِْه ما َعِنت مْ 

توقّعي و تواضع  از عوامل تأثير كالم در ديگران، خيرخواهي، دلسوزي، مهرباني، بي ©
 َرُؤٌف رَِحيم ،َحِر ٌص َعلَيُْ مْ  ،َعِز ٌز َعلَيِْه ما َعِنت مْ .است

  ي دومهیآ
 

ْ
أ َك ِمَن ا ُْمرَْسلَ  إِال  إِ  ُهْم َ َ رَْسلْنا َ بْلَ

َ
عاَم وَ َوما أ ْسواِق  َْمشُ ُ لُوَن الط 

َ
  )7فرقان،( وَن ِ  اْأل

خوردند و در بازارها راه  يغذا م) نيز(نفرستاديم مگر آن كه آنان  يو ما پيش از تو هيچ پيامبر
  .رفتند يم
ْسواقِ . مربي بايد با مردم حشر و نشر داشته باشد ©

َ
 َو َ ْمُشوَن ِ  اْأل

تواند  مردم است، بهتر مي كسي كه اهل رفت و آمد با. رهبر نبايد از جامعه جدا باشد ©
ْسواقِ . آنها را ارشاد كند

َ
عاَم َو َ ْمُشوَن ِ  اْأل ُ لُوَن الط 

ْ
أ َ َ 

  ي سومهیآ
  فيُضوا ُ م

َ
فاَض  َحيُْث  ِمنْ  أ

َ
 ) 199بقره ،( ا  اس أ

  .كنند، كوچ كنيد يسپس از همانجا كه مردم كوچ م
دهد  مردم، به اهل مكّه تذكّر ميجمعي همراه  در اين آيه ضمن دستور به حركت دسته ©

ي قريش و امثال آن هستيد بايد حركات  مبادا خيال كنيد كه چون اهل حرم يا از قبيله
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٢٤

ها را كنار گذاشته و همچون  بيني عبادي شما با ديگران فرقي داشته باشد، اين خودبزرگ
  .عموم مردم باشيد

فيُض .امتيازطلبي، تحت هر نام و عنواني، ممنوع است ©
َ
فاَض  َحيُْث  ِمنْ  واأ

َ
 ا  اس أ

اي براي  از اين آيه استفاده مي شود که نبايد از مردم جدا شويم و راه و خط ويژه ©
فيُضوا. خودمان باز كنيم

َ
فاَض  َحيُْث  ِمنْ  أ

َ
 ا  اس أ

 مخاطبانچشم نداشتن به مال . ١٣

  اول يهیآ
ن   ال زْ  بِهِ  َمت ْعنا ما  إِ  َ يْ َيَْك  َ ُمد 

َ
ً أ  )88حجر،(     ِمنُْهمْ  واجا

 .ايم، چشم مدوز از كفّار را كامياب كرده يها به آنچه كه ما با آن گروه! پيامبر يا

ً «ي  كلمه © زْواجا
َ
شود و ممكن است در اينجا منظور اصناف  زن هر دو مي شامل مرد و »أ

  ١.مردم و كفّار باشد
 .گيري است اي هشدار و پيشنهي، همه جا بعد ارتكاب عمل نيست، بلكه گاهي نيز بر ©

هرگز رغبتي به دنياي كفّار نداشت، لذا نهي خداوند، به معناي هشدار  9پيامبر اكرم 
  .است كه ديگر مؤمنان چشم به دنياي كفّار ندوزند

هر كس به آنچه در دست ديگران است خيره شود هم و غم : فرمودند 9پيامبر اكرم  ©
  ٢.شود او زياد شده و ناراحتيش درمان نمي

ن   ال. هاي دنيوي خيره و وابسته نشويد به نعمت © ً  بِهِ  َمت عْنا ما  إِ  َ يْ َيَْك  َ ُمد  زْواجا
َ
     ِمنُْهمْ  أ

  :زيرا

نْيا .دنيا هم كم است      قَليل َمتاُع ا  
نْيا .هم زودگذر است    ٤َعَرَض اْ َياِة ا  

نْياشود ز نمياي است كه براي كسي بطور كامل با هم غنچه   ١َزْهَرَة اْ َياةِ ا  

                                                                                                                     
  .تفسیر المیزان.  1
  .تفسیر صافى.  2
  .37نساء،.  3
  . 94نساء، . 4
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   ١٢٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

ن   ال) نگاه نكن تا دل اسير نشود. (شود خيره شدن سبب عالقه و دلبستگي مي ©  َ ُمد 
  )گناه و انحراف را بايد از سرچشمه جلوگيري كرد(     َ يْ َيْكَ 

  هر چه دیده بیند دل کند یاد***  زدست دیده و دل هر دو فریاد که
ن   ال .د مردم را به معنويت سوق دهد، كه خود گرفتار ماديات نباشدتوان كسي مي ©   َُمد 

       َ يْ َيْكَ 
 ال.رهبران فكري و اخالقي جامعه نبايد چشم به امكانات و تجمالت ديگران بدوزند ©

ن          َ يْ َيْكَ  َ ُمد 
  دوم يهیآ
 ْجٍر

َ
ُ ْم ِمْن أ ُ ْ

َ
ْتُْم فَما َسأ ْجِرَي إِال  َعَ  فَإِْن تََو  

َ
ُ وَن ِمَن ا ُْمْسِلِم َ  اهللاإِْن أ

َ
ْن أ

َ
ِ رُْت أ

ُ
   َو أ

پاداش . ام پشت كرديد، من از شما اجرتي نخواسته) به دعوت الهي(پس اگر :) گفت 7حضرت نوح (
  )72یونس،( .من تنها بر خداست ومن مأمورم كه تسليم فرمان او باشم

ه چشم به مال مردم نداشته باشد و اين را به مردم مبلّغِ موفّق و مؤثّر كسي است ك ©
ْجرٍ . اعالم كند

َ
ُ ْم ِمْن أ ُ ْ

َ
 فَما َسأ

فَما . خواستند، نه مال، نه خدمات و امثال آن انبيا هيچ گونه پاداشي از مردم نمي ©
ْجرٍ 

َ
ُ ْم ِمْن أ ُ ْ

َ
 َسأ

إِْن . كَند وي ميهاي دني كسي كه به پاداش اخروي عقيده دارد، به راحتي دل از پاداش ©
ْجرَِي إِال  َعَ  

َ
  اهللاأ

  مخاطبانآشنايي با زبان و فرهنگ  .١٤

رَْسلْنا ِمْن رَُسوٍل إِال  بِِلساِن قَْوِمه
َ
 )4ابراهیم ،(    َو ما أ

 .را نفرستاديم مگر به زبان قومش يهيچ پيامبر

زيرا گاهي ممكن است در اين آيه، تنها لغت و زبان مردم نيست، »  سان قوم«مراد از  ©
اي با زبان مردم سخن بگويد ولي مردم حرف او را درست نفهمند، بلكه مراد  گوينده

 اي كه مردم پيام الهي را بفهمند آسان و قابل فهم گفتن است، به گونه

                                                                                                                    
  .131طه،.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٢٦

زيرا محتواي . تبليغ پيامبر كه با زبان قوم خود بوده با جهاني بودن دين منافاتي ندارد ©
ندارد و با سفارش قرآن، بايد گروهي با تفقه و هجرت مطالب دين را  پيام زبان خاصّي

 .آموخته و به سايرين بياموزند

. كردند پيامبران، با فرهنگ و زبان مردم زمان خود آشنا بوده و طبق فهم آنان تبليغ مي ©
بِِلساِن قَْوِمه    

  در انتخاب مخاطبانآزاد گذاشتن  .١٥

 َ يَن َز ِ
     ْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَالَ ْمِلُكوَن َكْشَف ا     َ نُْ ْم َوالَ ِْو الً قُِل اْدُعوا ا  

را  يكه آنها نه مشكل. بخوانيد) معبود شمايند(كرديد  يرا كه غير خداوند گمان م يكسان: بگو
  )56اسراء ،( .در آن دهند يتوانند از شما برطرف كنند و نه تغيير يم
ه بايد حقيقت را بيان كرد، بايد مردم را در انتخاب به حال ي تبليغ، ضمن آنك در شيوه ©

يَن َزَ ْمتُْم . خود گذاشت تا آن را با اختيار رد كرده يا بپذيرند ِ
فَال َ ْمِلُكوَن ... قُِل اْدُعوا ا  

  َكْشَف ا     
  مخاطبان تامين امنيت .١٦

   إِذا جاَء وَْعُد َر ٌة ِمْن َر   فَ اقاَل هذا رَْ َ َء َو  َن وَْعُد َر   َحق   )98کهف،(    َجَعلَُه َد  

پس هر گاه ) و تا موعد مقرر پابرجاست(رحمت بزرگي از پروردگارم است ) سد(اين : گفت) ذو القرنين(
  .ي پروردگارم حق است كند و وعده را خورد و هموار مي) سد(ي پروردگار من فرارسد، آن  وعده
© تي كارهاي ديگر فراهم  توان تبليغ و ارشاد كرد و زمينه مردم، بهتر مي با تأمين امني

ِة َر   . شود مي ا... رَْ َ ذو القرنين بعد از اتمام سد، مردم را با مبدأ و معاد      وَْعُد َر   َحق 
 .آشنا كرد

  ايجاد جو برادرانه  .١٧

 ِخاُهْم ُهوداً قاَل يا قَْوِم اْ بُُدوا   َو إ
َ
تُْم إِال  ُمْفَ ُونَ  اهللا ٍد أ

ْ 
َ
   ما لَُ ْم ِمْن إٍِ  َ ْ ُُه إِْن أ

خدا را ) تنها! (قوم من يا: گفت) را فرستاديم، او به مردم(قوم عاد، برادرشان هود  يو به سو
شما ) رويد و يها به خطا م شما در پرستش بت. (شما نيست يجز او برا يبپرستيد كه هيچ معبود

  )50هود،(  .جز اهل افترا و تهمت نيستيد
خاُهمْ . تبليغ در جو برادرانه، مؤثّرتر است ©

َ
 أ
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   ١٢٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

خاُهمْ . ها برادرند، نه كاسب، نه فريبكار و نه مسيطر و حاكم انبيا براي امت ©
َ
 أ

  .)گونه باشندمسئولين و متوليان فرهنگي نيز بايد اين(
 دادن آرامش و اميد . ١٨

يِْهْم إِن  َصالتََك َسَ ٌن  َُهم
يِهْم بِها َو َصل  َعلَ ُرُهْم َو تَُز   ًة ُ َطه  ْ وا ِِهْم َصَدقَ

َ
 )103توبه،(  ُخْذ ِمْن أ

سازي و رشدشان  پاك) از بخل و دنياپرستي(بگير تا بدين وسيله آنان را ) زكات(از اموالشان صدقه 
  . ي آرامش آنان است زيرا دعاي تو، مايه). و دعا كن(ان درود فرست دهي و بر آن

ندا دهند كه خدا : آيه در ماه رمضان سال دوم هجري در مدينه نازل شد وپيامبر فرمود ©
 پس از يك سال نيز فرمان داد كه مسلمانان. زكات را نيز همچون نماز واجب ساخت

  .زكاتشان را بپردازند 
إِن  . هميشه مادي باشد، گاهي تشويق معنوي كارسازتر است ها الزم نيست، تشويق ©

 َصالتََك َسَ ٌن  َُهمْ 

 .ها را تشويق کردبايد در كار فرهنگي، به افراد اهل پذيرش، آرامش و اميد داد و آن ©
يِْهْم إِن  َصالتََك َسَ ٌن  َُهم

  َو َصل  َعلَ

  برخورد محترمانه  .١٩

 
َ
ْجِن أ ارُ  يا صاِحَ ِ ا س  ِم اهللا ا ْواِحُد الَْقه 

َ
قُوَن َخْ ٌ أ رْ اٌب ُمتََفر 

َ
  )39یوسف،( أ

  مقتدر؟ يآيا خدايان متعدد و گوناگون بهتر است يا خداوند يكتا! من يدو يار زندان يا
 يا صاِحَ ِ . صدا بزنيدو محترمانه  مردم را با محبت و عاطفه ©

 يا صاِحَ ِ . محبت و احسان استفاده كنيدبراي بيدار ساختن فطرت افراد، از چاشني  ©

 يا صاِحَ ِ .كرامت افراد را رعايت كنيد هر چند در خط فكري شما نباشند ©

 يا صاِحَ ِ .براي كار فرهنگي بايد با مخاطب محترمانه رفتار كرد ©

 دادن فرصت  . ٢٠

   ِجْرُه َح
َ
جارََك فَأ ِ َ  اْستَ َحٌد ِمَن ا ُْمْ ِ

َ
َمنَهُ  اهللا  َْسَمَع َ َم َو إِْن أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
 )6توبه،( ُ م  أ

از مشركان از تو امان و پناه خواست، پس به او پناه بده تا كالم خدا را بشنود، سپس  يو اگر يك
 .او را به مكان امنش برسان
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٢٨

به درخواست پناهندگي دشمن براي تحقيق و شناخت عقايد و افكار اسالمي، پاسخ  ©
ِجْرهُ . مثبت دهيد

َ
 اْستَجارََك فَأ

راه فكر و تعقّل، حتّي براي مشركان مهدور الدم باز است و براي احتمال هدايت يك  ©
ِ  َ . نفر هم بايد حساب جداگانه باز كرد َحٌد ِمَن ا ُْمْ ِ

َ
 َو إِْن أ

ِجرْهُ . اسالم، دين رأفت، شرافت و كرامت است ©
َ
 اْستَجارََك فَأ

و انتخاب بدهيد و حتّي در شرايط جنگي نيز مردم را از به دشمن هم فرصت فكر  ©
ِجْرهُ . رشد فكري باز نداريد

َ
 اْستَجارََك فَأ

ِجرْهُ . طلبد انتخاب حق و پذيرش عقايد صحيح، مهلت مي ©
َ
أ  اهللاَح    َْسَمَع َ َم  فَ

سازد و چنان نيست كه  ي هدايت را فراهم مي قرآن، كالم قابل فهم است كه زمينه ©
 اهللاَح    َْسَمَع َ َم . ي انسان باشد فهمش خارج از عهده

ي شنيدن كالم خدا را براي منحرفان فراهم كند، چون  حكومت اسالمي بايد زمينه ©
چه بسا اگر حق را بشنوند، . انحراف بعضي، به خاطر عدم تبليغ ماست، نه از روي كينه

 اهللاَح    َْسَمَع َ َم . تغيير يابند

. سالم، دين آزادي است و ايمان از روي فهم ارزش دارد، نه از روي ترس يا اجبارا ©
 ُِجرْه

َ
َمنَهُ   َْسَمعَ  فَأ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
  أ

به دشمن فرصت دهيد تا آن را بشنود، و امنيت او . كتبي كه منطق دارد، عجله نداردم ©
   َْسَمعَ . را تضمين كنيد تا با فكر آسوده انتخاب كند

َ
َمنَهُ أ

ْ
 بِْلْغُه َمأ

 برخورد صبورانه .٢١

  اول يهیآ
 ٍ ِِمْن قَْوِمِه إِن ا لََ اَك ِ  َضالٍل ُمب 

ُ
ٌة َو  ِك   رَُسوٌل ِمْن رَب   قاَل ا َْمَأل قاَل يا قَْوِم لَ َْس ِ  َضاللَ

  ) 61-60اعراف،(  الْعا َِم َ 
در ! قوم من يا: گفت) نوح. (بينيم يم يآشكار يراههمانا ما تو را در گم: گفتند )نوح( سران قوم او

  .پروردگار جهانيانم ياز سو يا نيست، بلكه من فرستاده يمن هيچ گونه انحراف و گمراه
اولين پيامبر اولوا العزم،   لَ َْس ِ  َضاللَةٌ . هاي جاهالن، صبور باشيم در مقابل توهين ©

 .خن گفتترين شيوه س در برابر اتهام گمراهي، با نرم
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   ١٢٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  دوم يهیآ
 يَن َ َفُروا ِمْن قَْوِمِه إِن ا لََ اَك ِ  َسفاَهٍة َو إِن ا َ َُظن َك ِمَن الْ ِذ َِ  قاَل يا ِ

 ا  
ُ
قَْوِم لَ َْس ِ  قاَل ا َْمَأل

  ) 67-66اعراف،(   َسفاَهٌة َو  ِك   رَُسوٌل ِمْن رَب  الْعا َِم 
 يخرد يهمانا ما قطعاً تو را در سفاهت و ب: كافر قوم او گفتندسران ) در پاسخ دعوت هود،(
 يا: فرمود) هود در پاسخ جسارتشان( .پنداريم يبينيم و به طور حتم تو را از دروغگويان م يم

پروردگار  ياز سو يا نيست، بلكه من فرستاده يدر من هيچ سفاهت و سبك مغز! قوم من
  .جهانيانم

ي الهي برخوردار است، در برابر برخورد  د و از پشتوانهآنكه به هدف خود ايمان دار ©
َْس ِ  . كند بد ديگران آرام برخورد مي  َسفاَهةٌ لَ 

 َسفاَهةٌ لَ َْس ِ  . دهند اي كاري را كه معقول نباشد انجام نمي اي و لحظه انبيا حتّي ذره ©
ت، يعني در هيچ در ادبيات عرب، هر گاه نكره در كنار نفي قرار گيرد، نفي عموم اس(

 .)ام زماني من كار سفيهانه نكرده

 هااعتنا نکردن به هياهو  .٢٢

 َ  ِ ْعرِْض َعِن ا ُْمْ ِ
َ
  ) 94حجر،( فَاْصَدْع بِما تُْؤَ ُر َو أ

  .)و به آنان اعتنا نكن(اي آشكار كن و از مشركان اعراض نما  پس آنچه را بدان مأمور شده
ْعرِْض َعِن ا ُْمْ ِ ِ َ . اعتنا كندمبلّغ نبايد به هياهوي مخالفان  ©

َ
  َو أ

  مخاطبان آوردن دل بدست. ٢٣

 ِقُلُوُ ُهمْ  َوا ُْمَؤل َفة      )،است) کفار ومخالفان(ي آنها جلب دلها) از مصارف زکات( )60توبه. 

ها  اسالم، بر خالف استعمارگران دروغگو و الف زن، با حلّ مشكالت اقتصادي جامعه ©
       قُلُوُ ُهمْ  َوا ُْمَؤل َفةِ . دهد ت، همراه با برهان وارشاد، مكتب خود را توسعه ميوبه قصد قرب

 ا ُْمَؤل َفةِ  وَ .دهد جذب دلها قرار  از وظايف دولت اسالمي آن است كه مال را وسيله ©
       قُلُوُ ُهمْ 

                                                                                                                     
  .در اسالم، مسائلى همچون هدیه، سوغات و اطعام، به عنوان اهرمى جهت جذب قلوب به حساب آمده است. 1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٣٠

 ا ُْمَؤل َفةِ  وَ .براي كار فرهنگي روي مخالفان، بايد ابتدا دل آنان را به دست آورد ©
       قُلُوُ ُهمْ 

 احترام به عقائد حقه و مقدسات طرف مقابل .٢٤

  اول يهیآ
 ِْهَل الِْكتاِب تَعا َْوا إ

َ
ال  َ ْعبَُد إِال    قُْل يا أ

َ
ً َو ال  اهللاَ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَُ ْم أ َو ال  ُْ َِك بِِه َش ْئا

ِخَذ َ ْعُضنا َ عْ  ْر اباً ِمْن ُدوِن َ ت 
َ
أ  )64عمران، آل(          اهللاضاً 

جز آنكه خداوند را . بياييد كه ميان ما و شما مشترك است يسخن يبه سو! اهل كتاب يا: بگو
 .خدا ارباب نگيرد يديگر را بجا ياز ما بعض يرا شريك او قرار ندهيم و بعض ينپرستيم و چيز

. ايد حقّه و مقدسات طرف مقابل، احترام گذارددر تبليغ و دعوت ديگران، بايد به عق ©
 ْم ُ   َ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَ

  دوم يهیآ
 ْقاً ِ ا َمَعُ م نَْزلُْت ُ َصد 

َ
   )41بقره،( َو آِمنُوا بِما أ

 .با شماست) از تورات(كند آنچه را  ينازل كردم، ايمان بياوريد كه تصديق م) از قرآن(و به آنچه 

از هماهنگي قرآن با تورات تحريف نشده، هماهنگي كلّي و اجمالي است، نه مراد  ©
 .هماهنگي در تمام احكام

ً  ِا  .اعتقادات صحيح مردم را قبول كنيم، تا آنان نيز سخن ما را بپذيرند © قا ُ َصد 
 َمَعُ مْ 

v کند تاها را بيشتر ميدر کار فرهنگي بدنبال مشترکات و چيزهايي باشيم که شباهت 
قاً ِ ا َمَعُ مْ .پذيرش افراد بيشتر شود   ُ َصد 

 دعوت به مشترکات .٢٥

 ِْهَل الِْكتاِب تَعا َْوا إ
َ
ال  َ ْعبَُد إِال    قُْل يا أ

َ
ً َو ال  اهللاَ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَُ ْم أ َو ال  ُْ َِك بِِه َش ْئا

ْر اباً ِمْن 
َ
أ ضاً  ِخَذ َ ْعُضنا َ عْ  )64عمران، آل(          اهللاُدوِن َ ت 

جز آنكه خداوند را . بياييد كه ميان ما و شما مشترك است يسخن يبه سو! اهل كتاب يا: بگو
 .خدا ارباب نگيرد يديگر را بجا ياز ما بعض يرا شريك او قرار ندهيم و بعض ينپرستيم و چيز

ْهَل الِْكتاِب تَعا َْوا .ندمسلمانان بايد بر سر مشتركات، با اهل كتاب به توافق برس ©
َ
قُْل يا أ

  ...َ َِمٍة   إِ 
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   ١٣١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

ْهَل الِْكتاِب . بايد در دعوت به وحدت، پيش قدم بود ©
َ
  قُْل يا أ

ُ مْ . يكي از مراحل تبليغ، دعوت به مشتركات است © قرآن  َ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَ
هم از  هم تاريخ انبيا را دارد و تواند محور مشترك خوبي براي دعوت باشد، زيرا مي

  .تحريف به دور بوده است
،  َ َِمٍة َسواءٍ . يگانه پرستي و بيزاري از شرك، از مشتركات تمام اديان آسماني است ©
  ال  َ ْعبَُد إِال
َ
  اهللا 

v  کار فرهنگي در مورد معتقدين به ديگر مذاهب و اديان نيز بايد صورت گيرد که در
 تَعا َْوا إِ  َ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَُ مْ .د بر مشترکات تکيه کرداين موارد باي

v عقيده به اصل توحيد موجب تعالي است. ٍتَعا َْوا إِ  َ َِمة... 

 آمادگي براي پاسخگويي به شبهات  .٢٦

   ِ َفهاُء ِمَن ا  اِس ما َوال ُهْم َ ْن قِبْلَِتِهُم ال  ُق َو ا َْمْغرِب نُوا َعلَيْهاَسيَُقوُل ا س     قُْل ِهللا ِ ا َْمْ ِ
كه  يا قبله) بيت المقدس،(را از ) مسلمانان(آنها  يچه چيز: خردان از مردم، خواهند گفت يب يبزود

 )142بقره،( . مشرق و مغرب از آن خداست: بگو بر آن بودند برگردانيد؟

ده بودند، پيامبر اكرم و مسلمانان، چون مشركان مكّه، كعبه را به بتخانه تبديل كر ©
خواندند، تا مبادا  سيزده سالي را كه بعد از بعثت در مكّه بودند، به سوي كعبه نماز نمي

اما بعد از هجرت به مدينه، چند ماهي . گزارند ها احترام مي گمان شود كه آنان به بت
: قير كردند و گفتندنگذشته بود كه يهوديان زبان به اعتراض گشوده و مسلمانان را تح

خوانيد، بنا بر اين پيرو و دنباله رو ما هستيد و از  شما رو به قبله ما بيت المقدس نماز مي
از اين اهانت ناراحت شد و هنگام دعا به آسمان  9پيامبر اكرم . خود استقالل نداريد

يامبر دو پ. كرد، گويا منتظر نزول وحي بود تا آنكه دستور تغيير قبله صادر شد نگاه مي
ركعت نماز ظهر را به سوي بيت المقدس خوانده بود كه جبرئيل مأمور شد، بازوي 

يك نماز را به  9در نتيجه پيامبر . پيامبر را گرفته و روي او را به سوي كعبه بگرداند
بعد از  ١.دو قبله خواند و اكنون نيز در مدينه نام آن محلّ به مسجد قبلتَين معروف است

                                                                                                                     
  .136ص  1تفسیر نور الثقلین، ج .  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٣٢

آنها كه تا . گيري كردند يهود ناراحت شده و طبق عادت خود شروع به خردهاين ماجرا، 
پرسيدند، چرا اينها  مسلمانان استقالل ندارند و پيرو ما هستند، اكنون مي: گفتند ديروز مي

عليه و آله مأمور شد در  اهللاند؟ پيامبر اكرم صلي  ي پيامبران پيشين اعراض كرده از قبله
 .مكان خاصّي ندارد مشرق و مغرب از آن خداست و خداوند :جواب آنها پاسخ دهد

بيني كرده  ي دشمن را پيش جويانه ها و شايعات و سؤاالت بهانه مسلمانان بايد توطئه ©
َفهاءُ .وبا پاسخ به آنها، از نفوذ و گسترش آن پيشگيري نمايند    قُْل ... َسيَُقوُل ا س 

 جويي هاي بهانهمسدود کردن راه .٢٧

 َف
َ
ِلَ  أ و 

َ
ِت آباَءُهُم اْأل

ْ
ْم جاَءُهْم ما  َْم يَأ

َ
ب ُروا الَْقْوَل أ ْم  َْم َ عِْرفُوا رَُسو َُهْم َ ُهْم َ ُ ُمنِْكُروَن  *لَْم يَد 

َ
ْم  *أ

َ
أ

َحق   رُِهونَ  ْ َ ُُهْم  ِلْ
َ
  )70-68مومنون،( َ ُقو ُوَن بِِه ِجن ٌة بَْل جاَءُهْم بِاْ َق  َو أ

نياكانشان نيامده  يآنان آمده كه برا يبرا ينينديشيدند، يا مطالب) قرآن(ا در اين گفتار آيا آنه
و از سوابق (يا اين كه پيامبرشان را نشناختند  ).آنان سخت است يلذا قبول حرف تازه برا(است؟ 

بلكه ) يستچنين ن(او جنون دارد؟ : گويند ييا م كنند؟ يهمين او را انكار م يپس برا) او آگاه نيستند
  .آنان آورده اما بيشترشان از پذيرش حق كراهت دارند ياو حق را برا

ب ُروا الَْقْوَل . نخستين عامل بدبختي مردم، تعطيل كردن انديشه و تفكّر است © فَلَْم يَد 
َ
          أ

ْم . هاي بهانه جويي را براي مخالفان حق مسدود كنيد در تبليغ و دعوت، تمام راه ©
َ
أ

ِت جا
ْ
ْم  َْم َ ْعِرفُوا ،         َءُهْم ما  َْم يَأ

َ
          أ

. اي براي انكار نباشد شناخته شده باشد تا بهانه) به خوبي(پيامبر بايد در ميان مردم  ©
 ْْم  َْم َ ْعِرفُوا رَُسو َُهم
َ
          أ

مْ . دكنن دشمنان دين، براي حفظ مرام خود، شخصيت مردان خدا را خدشه دار مي ©
َ
أ

          َ ُقو ُوَن بِِه ِجن ةٌ 

  اظهار تاسف بر حال منحرفان. ٢٨

ا َرَزَ ُهُم اهللا َو  َن اهللا بِِهْم َعِليم  َْفُقوا ِ م 
َ
يِْهْم  َْو آَمنُوا بِاهللا َو اْ َْوِم اْآلِخِر َو أ

ً َو ما ذا َعلَ   )39نساء، ( ا
آوردند و از آنچه خداوند، روزي آنان  يامت ايمان ميشد، اگر به خداوند و روز ق و بر ايشان چه مي

  .كردند؟ و خداوند به نيت آنان داناست انفاق مي) از روي اخالص، نه ريا(كرده 
  ...َو ما ذا َعلَيِْهْم . اظهار تأسف بر حال منحرفان، يكي از راههاي هشدار وتبليغ است ©
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   ١٣٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  يکار فرهنگ يروش ها و ابزارها) ج
 حکمت و موعظه و جدال نيكوبهره گيري از . ١

 َُك  َس يلِ   إِ  اْدع ْحَسن ِ َ   بِال   جاِد ُْهمْ  وَ  اْ ََسنَةِ  ا َْموِْعَظةِ  وَ  بِاْ ِْكَمةِ  َر  
َ
 )125نحل،(  أ

و پند نيكو، به راه پروردگارت بخوان و ) يو گفتار استوار و منطق(با حكمت ) مردم را! پيامبر يا(
 . كه نيكوتر است جدال و گفتگو كن يا به شيوه) با مخالفان(

دهد  اين آيه براي همه مسئولين و مربيان و معلّمان و اساتيد و علما، دستور جامعي مي ©
هاي گوناگوني نسبت به مخاطبان گوناگون خود،  كه بايد آنان براي موفقيت خود با شيوه

د، هر شخصي يك توان با يك شيوه دعوت كر ي مردم را نمي مجهز باشند، چرا كه همه
روح و ظرفيتي دارد كه بايد با زبان خودش با او سخن گفت خواص را با حكمت و 

  .استدالل، و عوام را با موعظه نيكو، و مخالفان را با جدال نيكوتر ارشاد كنيم
گويد عمل كند و جدال نيكو آن است كه  موعظه نيكو آن است كه واعظ به آنچه مي ©

  .احساسات نباشدتوهين و تحريك غلط  در آن
  اْدعُ . اولين وظيفه انبيا، دعوت است ©

حكمت، موعظه، جدال نيكو كه حكمت راه عقلي و . (دعوت، مراحل و مراتبي دارد ©
  .)باشد موعظه راه عاطفي مي

ةِ  ا َْموِْعَظةِ  وَ . موعظه بايد حسن باشد، ولي جدال بايد احسن باشد ©   بِال   جاِد ُْهمْ  وَ  اْ ََسنَ
ْحَسن ِ َ 

َ
 )هم محتوا نيكو باشد و هم شيوه و بيان(  أ

. هاي دعوت است ها از شيوه ها و آفات و خطرات بدي بيان آثار و بركات خوبي ©
 ِبِاْ ِْكَمة  )حكمت يعني آشنايي با مصالح و مفاسد امور از طريق علم و عقل( 

خوب يا  حكمت و برهان هميشه نيكو است، ولي موعظه و جدال ممكن است با شيوه ©
 )كلمه حسن و احسن براي حكمت آورده نشد. (ي بد باشد شيوه

 وَ هم غذاي روح   بِاْ ِْكَمةِ دهد،  اسالم به طرفداران خود هم غذاي فكري مي ©
ْحَسن ِ َ   بِال   جاِد ُْهمْ  وَ . و به مخالفان برخورد منطقي دارد  اْ ََسنَةِ  ا َْموِْعَظةِ 

َ
  أ

 و استدالل  استفاده از منطق. ٢

 اول يهیآ
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٣٤

 بُرْهانَُ مْ  هاتُوا قُْل )،بياوريد) بر اين موضوع(دليل خود را : بگو )111بقره. 

  بُْرهانَُ مْ  هاتُوا قُْل .بايد با مخاطبين، منطقي و استداللي گفتگو كنيم ©
 بُرْهانَُ مْ  هاتُوا قُْل . ادعاي بدون دليل محكوم است ©

قرآن، مطالب خود را  بُرْهانَُ مْ  هاتُوا قُْل . اس دليل باشداي بايد بر اس هر گونه عقيده ©
 .كند با دليل بيان كرده است و از مخالفان نيز تقاضاي دليل مي

  هاتُوا قُْل . مخالفان شما اگر برهان دارند بپذيريد ©
 بُرْهانَُ مْ  هاتُوا قُْل . طلبد اسالم، دين برهان است و از مخالفان خود هم برهان مي ©

v در اينجا قرآن بطور . (االت تفکرات مخالفين را نبايد بطور مستقيم بيان نموداشک
 هاتُوا ُقْل .) مستقيم نفرموده شما برهان نداريد بلکه فرمود برهان و دليلتان را بياوريد

 بُرْهانَُ مْ 

  دوم  يهیآ
 ْن آتاُه

َ
ِي َحاج  إِبْراِهيَم ِ  َر  ِه أ

  َْم تََر إَِ  ا  
َ
ِي ُ ِْ  َو يُِميُت قاَل  اهللاأ

َ ا   ا ُْملَْك إِذْ قاَل إِبْراِهيُم َر  
إِن   ِميُت قاَل إِبْراِهيُم فَ

ُ
ْحِ  َو أ

ُ
نَا أ

َ
ِي  اهللاأ

ِت بِها ِمَن ا َْمْغرِِب َ بُِهَت ا  
ْ
ِق فَأ ْمِس ِمَن ا َْمْ ِ ِ  بِا ش 

ْ
يَأ

ا ِمِ  اهللاَ َفَر َو    )258بقره ،(  َ ال َ ْهِدي الَْقْوَم الظ 
ي پروردگارش  را كه خداوند به او پادشاهي داده بود، نديدي كه با ابراهيم درباره) نمرود(آيا آن كس 

ميراند، او  كند و مي خداي من كسي است كه زنده مي: كرد؟ زماني كه ابراهيم گفت محاجه و گفتگو مي
كه (آورد، پس تو  خورشيد را از مشرق مي خدا: ابراهيم گفت. ميرانم كنم و مي من هم زنده مي: گفت
آن مرد كافر مبهوت و ) در اينجا بود كه. (خورشيد را از مغرب بياور) گويي حاكم بر جهان هستي، مي

  .كند وخداوند قوم ستمگر را هدايت نمي. وامانده شد

ِت بِها ِمَن . حق، اگر منطقي و مستدل ارائه شود، بر باطل پيروز و حاكم است ©
ْ
فَأ

ِي َ َفرَ 
 ا َْمْغرِِب َ بُِهَت ا  

هاي فطري، عقلي و عمومي استفاده كنيد، تا مخالف لجوج نيز  ها از استدالل در مباحثه ©
ِي َ َفرَ .مقهور و مبهوت شود

 َ بُِهَت ا  

 هم بيم هم اميد. ٣

  ََن َو ُمنِْذِر َن ِ َال  يَُ وَن  ِلن اِس َع ِ
ٌة َ ْعَد ا ر ُسِل َو  َن حُ  اهللا رُُسالً ُم َ   ً  اهللاج  َحِكيما    َعِز زاً 
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   ١٣٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

مردم بر  يكه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا پس از پيامبران، برا) را فرستاديم( يپيامبران
  )165نساء، (  .ناپذير و حكيم است نباشد و خداوند همواره شكست يخداوند حجت

ِ َن َو ُمنِْذِر نَ . د استوار استشيوه تبليغ انبيا بر دو محور بيم و امي ©
  ُم َ  

 تنوع. ٤

 َُف اْآلياِت ِلَقْوٍم  َْشُكُرون  )58اعراف،(     َكذ َِك نَُ  

  .كنيم يگون بيان م گروه شكرگزار، گونه يما اين چنين آيات خويش را برا
v  تعبير نَُ  ُف اْآلياِت ١.مرتبه در قرآن تکرار شده است ٤   
است و نه تذكّرات يك نواخت كارساز است، بلكه ارشاد و تبليغ  يكافنه يك تذكّر  ©

ُف اْآلياِت . بايد متعدد و متنوع باشد تا به نتيجه نزديك شويم  نَُ  

  اعزام نيروي تازه نفس و تقويت نيروهاي قبلي. ٥

ثاِلٍث فَقا ْزنا بِ بُوُهما َ َعز 
َ ِْهُم اثْ َْ ِ فََكذ  رَْسلْنا إِ

َ
َ ُْ ْم ُ رَْسلُونَ إِذْ أ  )14یس ،( ُوا إِن ا إِ

را به سوي آنان فرستاديم، پس تكذيبشان كردند، سپس با شخص ) از پيامبران خود(آن گاه كه دو نفر 
  .ايم به سوي شما فرستاده شده) از طرف خدا(همانا ما : تأييد كرديم، پس گفتند) آن دو را(سومي 

رَْسلْنا . معروف به صورت گروهي باشد گاهي بايد دعوت به حق و امر به ©
َ
... اثْ َْ ِ ... أ

ثاِلٍث  ْزنا بِ  َ َعز 

بُوُهما.) حتي انبيا را تكذيب كردند. (لجاجت، درد بي درمان است ©  فََكذ 

 .با تكذيب دشمن، دست از كار و هدف نكشيد، نفرات خود را تقويت كنيد ©
 ثاِلٍث ْزنا بِ بُوُهما َ َعز 

 فََكذ 

ثاِلٍث ... اثْ َْ ِ  .شدند هي چند پيامبر، هم زمان به سوي يك قوم اعزام ميگا ©  بِ

َ ِْهُم اثْ َْ ِ . تعداد مبلّغان، به نياز جامعه بستگي دارد © رَْسلْنا إِ
َ
ثالٍِث ... أ ْزنا بِ  َ َعز 

و  فرستيد رهايش نكنيد و او را تأييد در مديريت، وقتي كسي را به مأموريتي مي ©
ثاِلٍث  .ويت كنيدتق ْزنا بِ  َ َعز 

ثاِلٍث . كثرت افراد اليق، سبب عزّت است © ْزنا بِ  َ َعز 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٣٦

ْزنا. عزّت و ذلّت به دست خداست، گرچه فرد يا چيزي واسطه شود ©  َ َعز 

ثاِلٍث . در مديريت، هميشه نيروي ذخيره داشته باشيد ©  بِ

  ي با همي الگوهاي مثبت و منفارائه الگو و مقايسه. ٦
  اول يهیآ
 َت  ُوٍط َ َ تَا َ َْت َ بَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِ َْ ِ  اهللاَ ََب

َ
َت نُوٍح َواْ َرأ

َ
ْ اْ َرأ يَن َ َفُروا ِ َمثًَال ل   

اِخِلَ   اهللاِمَن  فََخاَ تَاُهَما فَلَْم ُ ْغِنيَا َ نُْهَما ً َوِ يَل ادُْخَال ا  اَر َمَع ا   يَن  اهللاَوَ ََب َش ْئا ِ َمثًَال ل   
َت فِرَْعْوَن إِذْ قَالَْت رَب  

َ
ْ اْ َرأ ِ  ِمنَ  َءاَمنُوا ِة َوَ  ِ  ِمن فِرَْعْوَن َوَ َمِلِه َوَ   ً ِ  اْ َن   ابِْن ِ  ِعنَدَك بَ ْتا

ا ِِم َ  ْحَصنَْت فَرْ  الَْقْوِم الظ 
َ
َقْت بَِ لَِماِت َوَ ْر ََم ا ْنََت ِعْمَراَن ال ِ   أ َجَها َ َنَفْخنَا ِ يِه ِمن ر وِحنَاَو َصد 

 )12- 10تحریم،( َر  َها َوُ تُبِِه َوَ نَْت ِمَن الَْقانِ ِ َ 
خداوند براي كساني كه كفر ورزيدند، همسر نوح و همسر لوط را مثال زده است كه اين دو زن، همسر 

) كيفر(پس در برابر . بودند، ولي به آن دو خيانت كردنددو بنده صالح از بندگان ما ) و از خانواده(
به آتش وارد : پيامبر ساخته نبود و به آنان گفته شد خداوند، براي آن دو زن هيچ كاري از آن دو

آن . اند، به همسر فرعون مثل زده است و خداوند براي كساني كه ايمان آورده. شويد با وارد شوندگان
مرا از فرعون و كردار او نجات  اي بساز و براي من نزد خويش در بهشت خانه! پروردگارا: گاه كه گفت

زني كه .) نيز مثل زده است(مريم دختر عمران ) خداوند به(و . بده و مرا از گروه ستمگر رهايي بخش
) تا عيسي در دامان او متولد شد(حفظ كرد، پس ما از روح خود در او دميديم ) از گناه(دامن خويش را 

  .گان بود پيشه لمات پروردگارش و كتب آسماني را تصديق كرد و از اطاعتو ك
، دو زن را به عنوان نمونه اعالي كفر معرفي كرده است كه هر دو، در خاندان ١٠ آيه ©

كردند و همسر دو پيامبر الهي بودند، اما با مخالفان آنان هم رأي و  رسالت زندگي مي
خيانت دوزخي شدند، و آن دو پيامبر، با وجود مقام به خاطر اين دو زن . دست بودند هم

  .چيزي از قهر خدا را از همسرانشان دفع كنندتوانستند نبوت، ن
كند، يكي همسر  نيز، دو زن را به عنوان نمونه برتر ايمان معرفي مي ١٢و  ١١ در آيات ©

  .فرعون مشرك و ستمگر و ديگري حضرت مريم
چنانكه فرزند پيامبر بودن نيز چنين است، بلكه . همسر پيامبر بودن سبب نجات نيست ©

  .عملكرد خود انسان است كه به دنبال آن سعادت يا شقاوت است
هنگامي كه آسيه، همسر فرعون، معجزه حضرت موسي را ديد، به او ايمان آورد و  ©

فرعون، به كيفر اين كار، دست و پايش را به زمين ميخكوب كرد و او را زير آفتاب 
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   ١٣٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

گذرانيد، دعايش اين  هاي عمر خود را مي هنگامي كه آسيه آخرين لحظه. داد سوزان قرار
ةِ  رَب  . بود   .بساز يا من نزد خويش در بهشت خانه يبرا! پروردگارا ابِْن ِ  ِعنَدَك بَ ْتاً ِ  اْ َن 
. الزم نيست الگو، پيامبر يا امام معصوم باشد و الزم نيست سابقه توحيدي داشته باشد ©

  .رعون، نه معصوم بود و نه موحد، بلكه با ديدن معجزه موسي ايمان آوردزن ف
قرآن به پيامبرش . ها، فرقي ميان زن و مرد نيست در معرفي الگو و تجليل از شخصيت ©

و يادآور مريم  ١واذكر   ا كتاب ابراهيم: دهد كه ياد ابراهيم را زنده نگه دار دستور مي
 ب . كند چنانكه در اين آيه، همسر فرعون را معرفي مي ٢واذكر   ا كتاب  ر م: باش

  اهللاّ مثالً  ّ ين آمنوا ا رائة فرعون
   ب اهللاّ مثًال  ّ ين آمنوا ا رأة فرعون. تواند الگوي مردان تاريخ شود زن مي ©
  مثالً  ّ ين آمنوا... مثالً  ّ ين  فروا. مقايسه الگوها، از روشهاي تربيت است ©
تطبيق با  يتهاي گوناگون باشد، تا قابلمحيط شرايط و توجه به باو بايد مختلف  الگو ©

 ان حضرت نوح و لوط، همسرزن(: را داشته باشدشرايط مختلف  درهركس و هر زمان 
  ).)عليهم السالم( فرعون، حضرت مريم، حضرت ابراهيم و حضرت محمد

ضاي همسر و ترس از فشار محيط و جامعه، وابستگي اقتصادي، زن بودن، تقا ©
  ... ب اهللاّ مثًال  ّ ين آمنوا ا رائة فرعون. شود آوارگي، هيچ كدام دليل بي ديني نمي

 ب اهللاّ مثًال  ّ ين آمنوا ا رائة . زند، نه چيز ديگر حرف اول را اراده انسان مي ©
  ...فرعون

من . عي داشته باشدابراز تنفّر و انزجار از ديگران، بايد مالك و معيار عقلي و شر ©
  من القوم الظا  ... فرعون

  دوم يهیآ
و ُوا َصَ َ  فاص  َكما

ُ
 )35احقاف،( ِمَن ا ر ُسلِ  الَْعْزم أ

  .صبر كن همان گونه كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند) اي پيامبر،(پس 
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٣٨

خداوند ( .دانسان نياز به الگو دارد و الگوها در رشد و سازندگي او نقشي مؤثّر دارن ©
کند همانگونه که ساير پيامبران اولو العزم صبر سفارش مي 9در اين آيه به پيامبر 

فاص  .) کندمعرفي مي 9ها را به عنوان الگو براي پيامبر اند صبر کن و صبر آنکرده
و ُوا َصَ َ  َكما

ُ
 ِمَن ا ر ُسلِ  الَْعْزم أ

 تاکيد بر نکات مثبت و منفي. ٧

 نْ  الِْ    لَ َْس
َ
ِق َو ا َْمْغرِِب َو لِ ن  الِْ  تَُول وا أ َو اْ َْوِم اْآلِخِر َو  اهللاَمْن آَمَن بِ  وُُجوَهُ ْم قِبََل ا َْمْ ِ

 )177بقره،( ...و  ا َْمالئَِ ِة َو الِْكتاِب َو ا  ِ ي  َ 

بگردانيد، بلكه  مشرق يا مغرب يخود را به سو يرو) به هنگام نماز(اين نيست كه ) تنها( ينيك
 ...بياورد و  وپيامبران ايمان يبه خدا و روز قيامت وفرشتگان وكتاب آسمان  است كه ينيكوكار كس

  :مشابه اين آيه، در روايات نيز براي معرفي معارف ديني چنين آمده است ©
نيست  عاقل آن« ١»ل س العاقل من يعرف ا   من ا   و ل ن العاقل من يعرف خ  ا   ن« 
  ».ه خير را از شر بشناسد، عاقل آن است كه ميان دو شر، خيرش را برگزيندك
 دانش، به آموختن بسيار« ٢»ل س العلم ب  ة ا علم انما هو نور يقذفه اهللا   قلب من ير د« 

  ».تابد دانش واقعي، نوري الهي است كه به دلها مي. شود حاصل نمي
بلكه  بزرگي، در ظاهرِ آراسته نيست،« ٣»نة و ا وقارل س ال    حسن ا زي و ل ن   ا سكي« 

  ».در آرامش و وقار است
سخاوتمند « ٤»ا ي ينفق ما    غ  حقه و  كنه ا ي يؤدي ا  اهللا ما فرض عليه» «ل س ا س « 
جا انفاق كند، بلكه كسي است كه در هر  سخاوتمند كسي نيست كه در هر جا و لو بي«

  ».جا خشنودي خداست انفاق كند
 عبادت به نماز و« ٥»ل س العبادة ك ة ا صيام و ا صالة و انما العبادة ك ة ا فكر   ا ر اهللا« 

  ».روزه بسيار نيست، به تفكّر درباره خدا و آثار اوست
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   ١٣٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 آنكه از سرپرستي پيشواي حق محروم گشته،« ١»اشد من يتم ا  يم ي يم انقطع عن امامه« 
  » .ش را از دست داده استتر از كسي است كه پدر و مادر يتيم
شود که مسئولين فرهنگي هم بايد روي نقاط مثبت از آيه و روايات فوق استفاده مي ©

  .تأكيد كنند و هم نقاط منفي را مطرح كنند
 مشورت. ٨

ر ْ
َ
  .و در امور با آنان مشورت نما )159عمران، آل( َو شاِورُْهْم ِ  اْأل

، شكوفايي استعدادها، شناسايي دوستان از ، تفقّد از نيروها9 در مشورت پيامبر ©
 دشمنان، گزينش بهترين رأي، ايجاد محبت و عالقه و درس عملي براي ديگران نهفته

ْ ر.است 
َ
 َو شاِورُْهْم ِ  اْأل

ْ ر. هاي موسمي ناديده نگيريد ارزش مشورت را با ناكامي ©
َ
هر چند ( َو شاِورُْهْم ِ  اْأل

احد، مبني بر مبارزه در بيرون شهر، به شكست انجاميد، ولي ي مشورت در جنگ  نتيجه
 ).اين قبيل موارد نبايد ما را از اصل مشورت و فوايد آن باز دارد

v کند خدا در اين آيه به پيامبر امر مي. (نبايد منتظر ماند تا ديگران به ما مشورت بدهند
به تو مشورت  ها بيايند ونتا آها باش ها مشورت بگير نه اينکه منتظر آنکه تو برو واز آن

ْ ر.) همچنين مديريت مشاوران نيز بعهده شخص پيامبر است. بدهند
َ
 َو شاِورُْهْم ِ  اْأل

 دانم يدر گفتن نم ،صداقت. ٩

 ُ َ مْ َ َْعُل
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَِر ٌب م 

َ
ْدرِي  أ

َ
ً  قُْل إِْن أ َمدا

َ
 )25جن،(     َر    أ

 يتحقق آن مدت ييا پروردگارم برا شويد نزديك است، ييا آنچه وعده داده مدانم كه آ يمن نم: بگو
  .دهد يقرار م) يطوالن(
ندانستن زمان قيامت، براي آماده بودن از يكسو و دلهره نداشتن از سوي ديگر مفيد  ©

قَِر ٌب . است
َ
ْدرِي  أ

َ
     قُْل إِْن أ

دْرِي. دانم، عيب نيست گفتن نمي ©
َ
     قُْل إِْن أ
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٤٠

دانيم، با كمال شجاعت و صراحت اعالم كنيم كه من اين  مواردي كه چيزي را نمي در ©
ْدرِي.دانم را نمي

َ
     قُْل إِْن أ

 ي تاريخاستفاده از تجربه. ١٠

 ِ 
رِْض فَا ُْظروا َكيَْف  َن  قِبَُة ا ُْمَكذ 

َ
 )137ن،عمرا آل(  قَْد َخلَْت ِمْن َ بِْلُ ْم ُسَ ٌ فَِس ُوا ِ  اْأل

زمين گردش كنيد و  يپس در رو. است) شده يو سپر(بوده  يهاي به يقين پيش از شما سنّت
  .بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است

هاي ثابتي بر تاريخ بشر حاكم است كه شناخت آن، براي امروز بشر  قوانين و سنّت ©
  قَْد َخلَْت ِمْن َ بِْلُ ْم ُسَ ٌ . مفيد است

  فَا ُْظروا، فَِسُ وا.تاريخ گذشتگان، چراغ راه زندگي آيندگان است ©

. هاست جهانگردي هدفدار و بازديد توأم با انديشه، بهترين كالس براي تربيت انسان ©
فَِسُ وا، ُظروا   فَا ْ

 ،فَِسُ وا.عوامل عزّت يا سقوط همه يكسان است. ها فرقي نداريد شما با ساير امت ©
 َا ُْظرواف   
ُظروا، فَِسُ وا.كار پيشينيان در انتخاب راه مفيد است شناخت رفتار و پايان  ©   فَا ْ

 ،فَِسُ وا. بيني كنيد ي راه خود را پيش توانيد آينده با آگاهي از تاريخ گذشته، مي ©
فَا ُْظروا   
  فَِسُ وا. حفظ آثار باستاني براي عبرت آيندگان، الزم است ©

َ
 رِْض ِ  اْأل

  َفا ُْظروا، فَِسُ وا. بررسي و تحقيق در تحوالت تاريخ، الزم است ©

َكيَْف  فَا ُْظروا، فَِسُ وا. ها مهم نيست، پايان كار مهم است ي تاريخ جلوه در مطالعه ©
 َ ِ 

ُة ا ُْمَكذ    َن  قِبَ

  هابيان نعمت. ١١

 َْعَم 
َ
ِي أ يْ  اهللاَو إِذْ َ ُقوُل  ِ   ْ ِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َو ات ِق َعلَ

َ
 َْعْمَت َعلَيِْه أ

َ
 )37احزاب،( اهللاِه َو أ

) نيز(داده بود و تو ) اسالم و ايمان(كسي كه خدا بر او نعمت ) زيد بن حارثه،(زماني كه به ) به ياد آر(و
  . از خدا پروا كن و) و او را طالق نده(همسرت را نگاه دار : گفتي داده بودي مي) آزادي(به او نعمت 

v هاستيکي از راههاي مهم در کار فرهنگي بيان نعمت. 
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   ١٤١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

هاي مادي و  هاي معنوي و الهي را نام ببريد، سپس نعمت ها، ابتدا نعمت در بيان نعمت ©
 َْعَم دنيوي، 

َ
 َْعْمَت َعلَيْهِ كه مراد هدايت زيد و اسالم آوردن اوست،  َعلَيْهِ  اهللاأ

َ
كه  أ

  .زيد از بردگي است مراد آزاد كردن
. اگر خواستيد به جاي نام، صفتي از كسي ذكر كنيد، بهترين صفاتش را نام ببريد ©
 َْعَم 

َ
ي أ ِ  َْعْمَت َعلَيْهِ  اهللا ِ  

َ
 َعلَيِْه َو أ

 انتخاب احسن. ١٢

  اول يهیآ
 َيَن ه ِ

وِ َك ا  
ُ
ْحَسنَُه أ

َ
يَن  َْستَِمُعوَن الَْقْوَل َ يَ  ِبُعوَن أ ِ

ْ اب اهللاداُهُم ا  
َ
و ُوا اْأل

ُ
وِ َك ُهْم أ

ُ
   َو أ

كنند، آنانند كه خداوند هدايتشان  يم يشنوند و بهترين آن را پيرو يآنان كه سخن را با دقّت م
 )18زمر،( .نموده و آنانند همان خردمندان

ْحَسنَ تمام كارهاي خداوند،  ©
َ
  :زيرا. است أ

ْحَسُن ا ْ . بهترين آفريدگار است .١
َ
  ١الِِق َ أ

ْحَسَن اْ َِديِث . بهترين كتاب را دارد .٢
َ
َل أ   ٢نَز 

ْحَسَن ُصَوَرُ مْ . گر است بهترين صورت .٣
َ
 فَأ

ْسلََم وَْجَهُه ِهللا ِ  .بهترين دين را دارد .٤
َ
ْن أ ْحَسُن ِديناً ِ م 

َ
  َو َمْن أ

ْجِزَ ُهُم .دهد بهترين پاداش را مي .٥ ْحَسَن ما َعِملُو اهللاِ َ
َ
 ٥أ

ِ َبْلَُوُ ْم . ها، خداوند بهترين عمل را از انسان خواسته است و در برابر اين بهترين .٦
ْحَسُن َ َمًال 

َ
ي ُ ْم أ

َ
   
ْحَسنَهُ .انتخاب احسن مورد توجه قرآن است ©

َ
   َ يَ  ِبُعوَن أ

                                                                                                                     
  .14مؤمنون، .  1
  .23زمر، .  2
  .64غافر، .  3
  .125نساء، .  4
  .38نور، .  5
  .7هود، .  6
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٤٢

كساني حق شنيدن هر سخني را دارند كه از نظر علمي و منطقي قدرت تشخيص  ©
ْحَسنَهُ . اشته باشنداحسن را د

َ
   َْستَِمُعوَن الَْقْوَل َ يَ  ِبُعوَن أ

 َْستَِمُعوَن الَْقْوَل . سخني كه حسن و خوبي ندارد، شايسته استماع و شنيدن نيست ©
ْحَسنَهُ 

َ
  َ يَ  ِبُعوَن أ

ْحَسنَهُ . به خوب بودن قانع نباشيم، بهتر بودن را دنبال كنيم ©
َ
  َ يَ  ِبُعوَن أ

يَن َهداُهُم . اب احسن بدون توفيق الهي ممكن نيستانتخ © ِ
َك ا   و ِ

ُ
  اهللاأ

كنند كه براي دست يابي به حقيقت وقت  هدايت الهي را تنها كساني دريافت مي ©
يَن َهداُهُم . بگذارند و سخنان را گوش دهند ِ

وِ َك ا  
ُ
  اهللاأ

يَن .قت عاقل نيستندپذيرند، در حقي كساني كه چشم و گوش بسته مكتبي را مي © ِ
ا  

يَن َهداُهُم  ِ
وِ َك ا  

ُ
ْحَسنَُه أ

َ
ْ اب اهللا َْستَِمُعوَن الَْقْوَل َ يَ  ِبُعوَن أ

َ
و ُوا اْأل

ُ
وِ َك ُهْم أ

ُ
  َو أ

يَن َهداُهُم . تنها راه مطمئن انتخاب آگاهانه است © ِ
وِ َك ا  

ُ
ْحَسنَُه أ

َ
 اهللاَ يَ  ِبُعوَن أ

  دوم يهیآ
 َْواِح ِمْن ُ   َ ْ  و 

َ
ُخُذوا  ٍء َ وِْعَظًة َو َ ْفِصيًال ِلُ   َ ْ  َكتَ ْنا َ ُ ِ  اْأل

ْ
ُ ْر قَْوَ َك يَأ

ْ
ٍة َو أ ٍء َفُخْذها بُِقو 

ْحَسِنها
َ
بِأ 

 يا. (نوشتيم يهر چيز تفصيل يو برا يپند ي، در هر مورديموس يبرا) تورات(و در الواح 
مثلًا از ميان عفو و قصاص، (ت بگير و به قوم خود فرمان بده كه بهترين آنها آنها را با قو!) يموس
  .را بگيرند) عفو
. در ميان چند راه و برنامه، بايد بهترين روش را انتخاب و با بهترين توان انجام داد ©
ْحَسِنها

َ
 بِأ

 استفاده از اهرم عاطفه و تقوا. ١٣

 َْعَم 
َ
ِي أ ْ ِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َو ات ِق  اهللاَو إِذْ َ ُقوُل  ِ  

َ
 َْعْمَت َعلَيِْه أ

َ
 )37احزاب،( اهللاَعلَيِْه َو أ

) نيز(داده بود و تو ) اسالم و ايمان(كسي كه خدا بر او نعمت ) زيد بن حارثه،(زماني كه به ) به ياد آر(و
 . و از خدا پروا كن) ندهو او را طالق (همسرت را نگاه دار : گفتي داده بودي مي) آزادي(به او نعمت 

ْ ِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك َو ات ِق . در امر به معروف از اهرم عاطفه و تقوا استفاده كنيد ©
َ
  اهللاأ

 استفاده از قهر و ترک رابطه در برخي موارد. ١٤

   ْغتُُ ْم رِسالََة َر   َو نََصْحُت لَ  َ تََو بْلَ
َ
ب وَن ا  اِصِح َ َ نُْهْم َو قاَل يا قَْوِم لََقْد أ     ُ ْم َو لِ ْن ال ُ ِ
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   ١٤٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

همانا پيام پروردگارم را به شما رساندم و ! قوم من يا: برگرداند و گفت ياز آنان رو) صالح(پس 
  )79اعراف، ( .شما دلسوزان و خيرخواهان را دوست نداريد يكردم، ول يشما خيرخواه يبرا

 َ نُْهمْ  َ تََو   . م استقهر و ترك رابطه، در تربيت و تبليغ الز يگاه ©

  مردم يخواه منفعت ي غريزهاستفاده از . ١٥

 نَْدُعوا ِمْن ُدوِن 
َ
نا َو نُرَد  َع  اهللاقُْل أ ْعقابِنا  َعَْد إِذْ َهدانَا   ما ال َ نَْفُعنا َو ال يَُ  

َ
    اهللاأ

رد و پس از آنكه خداوند ما ندا يبرا يرا بخوانيم كه سود و زيان يآيا غير خداوند، چيز: بگو
  )71انعام،( شويم؟) و كافر(هدايتمان كرد، به عقب باز گشته 

 نَْدُعوا ِمْن ُدوِن . ها را تحريك كنيد با سؤال وجدان ©
َ
 اهللاقُْل أ

پرستش، كسب سود يا دفع ضرر است و  ي است، چون انگيزه يشرك، غير منطق ©
ناال. ها قادر به هيچ نفع و ضرر رساندن نيستند بت    َ نَْفُعنا َو ال يَُ  

ال َ نَْفُعنا َو ال . مردم، در راه تبليغ و تربيت آنان استفاده كنيم يخواه منفعت ي از غريزه ©
نا  يَُ  

ْعقابِنا  نَُرد  َع . است يگرد و ارتجاع اعتقاد عقب يشرك، نوع ©
َ
 أ

  مردم ياز آرزوها و اميدهااستفاده . ١٦

 ُن َ الً ا ْاُل َو اْ َ
َ
َك ثَواباً َو َخْ ٌ أ اِ اُت َخْ ٌ ِعنَْد َر   نْيا َو اْ اِ ياُت ا ص     وَن ِز نَُة اْ َياِة ا  

بهتر  يماندگار شايسته، نزد پروردگارت پاداش يدنيايند و كارها يمال و فرزندان، زينت زندگ
  )46کهف،( .دارند و اميد داشتن به آنها نيكوتر است

َك ثَواباً َو َخْ ٌ . مردم استفاده كنيم يبيت، از آرزوها و اميدهادر ارشاد و تر © َخْ ٌ ِعنَْد َر  
َ ًال 

َ
   أ

 استفاده از امکانات خود مردم. ١٧

 َ تُوِ  ُ ْسِلِم
ْ
ْن يَأ

َ
تِ ِ  بَِعرِْشها َ بَْل أ

ْ
ي ُ ْم يَأ

َ
  َها ا َْملَُؤا  

َ
   )38نمل،( قاَل يا  

را قبل از آن كه آنان به ) سبا ي بلقيس، ملكه(كدام يك از شما تخت او ! انبزرگ يا: گفت) سليمان( 
  آورد؟ يمن م يحال تسليم نزد من آيند برا

سبا از  ي ملكه يخود و آگاه يها پس از بازگشت فرستادگان بلقيس، همراه با هديه ©
ع اين كه سليمان يك پادشاه نيست ملكه تصميم گرفت شخصاً نزد سليمان آيد تا اوضا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٤٤

آماده  يقدرت نماي يسليمان از حركت بلقيس آگاه شد و خود را برا. را از نزديك ببيند
 .كرد

   عرشها. ارشاد و هدايت ديگران، از امكانات خود آنان استفاده كنيد يبرا ©
 هامخاطب قرار دادن وجدان. ١٨

 ُْم َ ْن ذِْكِر َر  ِهْم ُمْعرُِضونَ قُْل َمْن يَْ لَُؤُ ْم بِا ل يِْل َو ا  هاِر ِمَن ا ر ْ ِن بَْل ه  )،42انبیا(  
آنان از ياد ) باز(اما ! دارد؟ يرحمان نگاه م يخدا) عذاب(بگو كيست كه شما را در شب و روز از 

  .گردانند يم يپروردگارشان رو
  قُْل َمْن يَْ لَُؤُ مْ . هاست موفّق تبليغ، مخاطب قرار دادن وجدان يها از شيوه ©

 ل آنيبا عوامل انحراف و وسا ييناآش. ١٩

  فَرََءْ تُُم ا ال َت َوالُْعز
َ
ْخرَ  * يأ

ُ
َة اْأل   )20-19نجم،( يَوَمنَاَة ا  اِ َ

  .ايد؟ و منات، آن سومين بت ديگر را ديده يالت و عزّ) يها بت(آيا 
  ...و مناة يا الت والعزّ . مبلّغ بايد از عوامل انحراف و وسايل آن آگاه باشد ©
 ...و مناة يا الت والعزّ . بايد نام اشيا و افراد را هر چند بد باشند ببريم يگاه ©

 محو ابزار گناه و آثار انحراف. ٢٠

 ِْن َ ُقوَل ال ِ ساَس َو إِن   ََك َ وِْعداً لَْن ُ ْلََفُه َو ا ُْظْر إ
َ
إِن   ََك ِ  اْ َياِة أ ِي   قاَل فَاذَْهْب فَ

إِ ِهَك ا  
ً  َظلَْت  َ ن ُه ُ م  َ َ ِْسَفن ُه ِ  اْ َم   َْسفا َحر   )97طه،( َعلَيِْه  ِكفاً َ ُ

به دردي مبتال (ي تو در دنيا اين است كه  ، پس همانا بهره)دور شو(پس برو : گفت) موسي به سامري(
دگاهي است كه ميعا) در آخرت(و همانا براي تو » به من دست نزنيد«: گويي مي) خواهي شد كه دائماً

كردي نگاه  به سوي معبودت كه پيوسته آن را پرستش مي) اكنون(و . هرگز از آن تخلّف نخواهد شد
 .سپس خاكستر و ذرات آن را به دريا خواهيم پاشيد) و(سوزانيم  كن، ما حتماً آن را مي

قصد  7در تفاسير مجمع البيان و صافي حديثي آمده است كه حضرت موسي  ©
ي را به قتل برساند، اما خداوند به او وحي فرمود كه چون سامري مرد داشت تا سامر

سخاوتمندي است از كشتن او صرف نظر نما، از اين روي موسي عليه السالم با جمله 
 فَاذَْهْباو را از ميان قوم بني اسرائيل طرد كرد.  
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   ١٤٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

حدي با او به معناي گرفتار شدن به بيماري است كه به هيچ وجه اال ِ ساَس كلمه  ©
كرد و  سرانجام سامري به يك بيماري رواني گرفتار شد كه از مردم فرار مي. تماس نگيرد

  ١.دور شو، دور شو ال ِ ساَس : زد شد فرياد مي هركس به او نزديك مي
  :حضرت موسي عليه السالم براي سامري چندين مجازات قرار داد ©

 فَاذَْهْب طرد : الف

 ال ِ ساَس نفرين : ب

  ََك َ وِْعداً لَْن ُ ْلََفهُ تهديد به عذاب آخرت : ج

َ ن هآتش زدن گوساله :د َحر  ُ َ 

ي تخفيف در كيفرهاي اخروي  براي مروجين فكرهاي باطل، مجازات دنيوي وسيله ©
ْن َ ُقوَل ال ِ ساَس َو إِن   ََك َ وِْعداً لَْن ُ ْلََفهُ . نيست

َ
 فَإِن   ََك ِ  اْ َياةِ أ

َ ن ه.بزار گناه و آثار انحراف بايد نابود شودا © َحر  ُ َ 

َ ن ه. محو آثار كفر و شرك بايد در مإل عام وبا حضور مردم باشد © َحر  ُ َ و نفرمود :
َ ن هَال «   »َحر 
گاهي بايد براي ايجاد موج و مبارزه با . تر است حفظ افكار مردم از حفظ طال مهم ©

َ ن ه. شوندمنكر، اشياي قيمتي فدا   َ َُحر 

  طرد مفسدين فرهنگي از جامعه. ٢١

 ُْن َ ُقوَل ال ِ ساَس َو إِن   ََك َ وِْعداً لَْن ُ ْلََفه
َ
أ إِن   ََك ِ  اْ َياةِ   )97طه،( قاَل فَاذَْهْب فَ

 يبه درد(تو در دنيا اين است كه  ي ، پس همانا بهره)دور شو(پس برو : گفت) يبه سامر يموس(
 يميعادگاه) در آخرت(تو  يو همانا برا» به من دست نزنيد«: يگوي يم) شد كه دائماً يبتال خواهم

 .است كه هرگز از آن تخلّف نخواهد شد

                                                                                                                     
  .تفسیر نمونه.  1
بسوزانند و باقیمانده آن را ویران کنند و آنجا را محلّ  همان گونه که پیامبر اسالم دستور داد مسجد ضرار را نخست.  2

  .تفسیر نمونه. هاى مردم مدینه قرار داد زباله
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٤٦

آزادي فكر به معناي باز گذاشتن . مفسدين فرهنگي را بايد از ميان جامعه طرد كرد ©
 قاَل فَاذَْهْب . دست منحرفان در گمراه كردن ديگران نيست

  بيان سرنوشت شوم بدکاران تاريخ. ٢٢

 نَ  ئُُ ْم  َِ   ِمْن ذ َِك َمثُوَ ًة ِعنَْد
ُ
َو َغِضَب َعلَيِْه َو َجَعَل ِمنُْهُم الِْقَرَدَة َو  اهللاَمْن لََعنَُه  اهللاقُْل َهْل أ

َضل  َ ْن َسواِء ا س  
َ
وِ َك َ   َم ناً َو أ

ُ
اُغوَت أ   )60مائده، (  ِيلِ اْ َناِز َر َو َ بََد الط 

كه خداوند آنها را  يكسان اين كيفر در پيشگاه خدا خبر دهم؟) صاحبان(آيا شما را به بدتر از : بگو
ها درآورده و طاغوت را  ها و خوك از آنان را به شكل بوزينه يلعن و بر آنها غضب كرده و افراد

  .ترند و از راه راست گمراه، جايگاه آنان نزد خداوند بدتراست )و اطاعت كردند(پرستيدند 
كنند و مسلمين را به خاطر  يآنان كه دين و اسالم و نماز مسلمانان را مسخره م ©

 يكنند كه با قهر اله يآزارند، چرا به گذشته تاريك و ننگين خود نگاه نم يايمانشان م
گرچه يهود زمان پيامبر، به صورت خوك و ميمون نبودند، . مسخ شدند و رسوا گشتند

دانستند و افتخارات  يم يهويت جمع ياسرائيل خود را قوم واحد و دارا يچون بن يول
  .شكند يپيشين، غرور آنان را م يها يدادند، بيان رسواي يگذشته را به خود نسبت م

قداست روز شنبه را  يشرع يها كه با حيله ياز مفسران معتقدند، يهوديان يبسيار ©
  را منكر شدند، به يعيس يكه مائده آسمان يسيحيانشكستند، به ميمون تبديل شدند و م

  ١.خوك تبديل گشتند 
 يشوند سزا يبه ميمون و خوك تبديل م يعادالنه است و اگر گروه ياله يكيفرها ©

  َمثُوَ ةً . عملكردشان است

َجَعَل .ارشاد و تبليغ قرآن است يها بيان سرنوشت شوم بدكاران تاريخ از روش ©
  ِمنُْهمُ 
َضل  . ، حرمت نداردحرمت شكن ©

َ
وِ َك َ   َم ناً َو أ

ُ
  ...أ

َضل  َ ْن َسواِء  ...  َِ   ِمْن ذ َِك َمثُوَ ةً . انحراف سنگين است يعقوبت سنگين برا ©
َ
أ

ِ يلِ   ا س 

                                                                                                                     
  .تفسیر راهنما.  1
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   ١٤٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  استفاده از اهرم فشار در بعضي موارد. ٢٣

 ن ُه ُظل ٌة َو َظ
َ
ٍة َو اذُْكُروا ما ِ يِه َو إِذْ َ تَْقنَا اْ َبََل فَْوَ ُهْم َك  ن ُه واقٌِع بِِهْم ُخُذوا ما آتَ ْناُ ْم بُِقو 

َ
ن وا  

ُقونَ    )171اعراف،( لََعل ُ ْم َ ت 
سرشان قرار داديم و  يباال يكنده، همچون سايبان يرا از جا) طور(كه كوه  يزمان) به ياد آور(و 

از احكام و (آنچه را :) ل، به آنان گفتيمدر آن حا(گمان كردند كه آن بر سرشان خواهد افتاد، 
و عمل (بگيريد و آنچه را در آن است به ياد آوريد  يبه شما داديم، قدرتمندانه و جد) دستورها

  .باشد كه اهل تقوا شويد) كنيد
©  ْتَق َبه معناي كندن وپرتاب كردن و ، ٌة   .، به معناي پاره ابر، سقف وسايبان استُظل 
راي ميقات الهي به كوه طور رفته بود، در بازگشت براي كه ب 7موسي  حضرت ©

هدايت بني اسرائيل تورات را همراه خود آورد، اما آنان به مخالفت پرداختند، خداوند 
كوه را از جا كند و باالي سرشان قرار داد، آنان وحشت كردند و به سجده افتاده، قول 

  .تنداطاعت دادند، ولي طولي نكشيد دوباره از دين برگش
  آيا پيمان گرفتن و اطاعت در حال اجبار ارزشي دارد؟: سؤال ©

كنند كه خود  اولًا هر اجباري بد نيست، گاهي معتاد را مجبور به ترك اعتياد مي: پاسخ
توان با اجبار تحميل كرد، اما عمل صحيح را  ي قلبي را نمي البتّه عقيده. يك ارزش است

  . ادتوان به اجبار در جامعه ترويج د مي
شود، ولي به تدريج از روي آگاهي و اختيار انجام  ثانياً گاهي كار در آغاز به اجبار القا مي

  .گيرد مي
اي است كه نبايد فراموش  قرار گرفتن كوه، باالي سر بني اسرائيل و تهديد آنان، حادثه ©

  ...َو إِذْ  َتَْقنَا اْ َبََل . شود
از انحراف، گاهي بايد از اهرم فشار  براي تربيت عمومي جامعه و براي جلوگيري ©

ةٍ  ... َو إِذْ َ تَْقنَا اْ َبََل فَْوَ ُهمْ . استفاده كرد ُقو    ...ُخُذوا ما آتَ ْناُ ْم بِ
  ي پذيرش نيستها زمينهکه در آن رها کردن افرادي. ٢٤
  اول يهیآ
 ً ً  إِال    ُد   زِْدُهمْ يَ  فَلَمْ قَاَل رَب  إِ   َدَعوُْت قَْوِ  َ ًْال َوَ َهارا  )6- 5نوح، ( فِرارا
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٤٨

دعوت من جز بر فرار ولي  قوم خود را شب و روز دعوت كردم پروردگارا همانا من: گفت) نوح(
 .آنان نيفزود

اي بود كه گاه دست فرزندان خود را  برخورد قوم نوح با آن حضرت به گونه ©
ان گونه كه پدران ما به ما هم: گفتند آوردند و مي گرفتند و نزد حضرت نوح مي مي

 .گوييم كه حرف اين مرد را گوش ندهيد سفارش كردند ما نيز به شما مي

ً . اگر زمينه پذيرش نباشد، دعوت شبانه روزي پيامبر هم اثري ندارد ©  فَلَمْ َ ْالً َوَ َهارا
 فِراراً  إِال    ُد   يَزِْدُهمْ 

ين دليل بيش از تكليف خود را در بعضي افراد زمينه پذيرش وجود ندارد، به هم ©
ً .خسته نكنيم ً  إِال    ُد   يَزِْدُهمْ  فَلَمْ َ ًْال َو ََهارا   فِرارا

 دوم يهیآ

 ًِي َخبَُث ال َ ُْرُج إِال  نَِ دا
ي ُب َ ُْرُج نَباتُُه بِإِذِْن َر  ِه َو ا   َ ُ الط   )58، اعراف(َو اْ َ

و (كه خبيث  ياما زمين آيد ياهش به اذن پروردگارش بيرون م، گي)و آماده(و سرزمين پاك 
 .دهد يفايده بيرون نم ياندك و ب ياست، جز محصول) زار شوره

ً ي  كلمه © ، به معناي »نبات نَ د«به معناي چيزي است كه در آن خيري نباشد،  نَِ دا
  .باشد فايده مي گياه كم و بي

   و عمل ضایع مگرداندر او تخم  *** زمین شوره سنبل بر نیارد
اگر با ديد وسيع به اين آيه بنگريم، شايد بتوان يكي از مصاديق سرزمين پاك را كه  ©
  .دهد، خانواده پاك بدانيم حصول پاك ميم

  و رنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود   گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض
ماده تالوت شود، شناخت و آيات قرآن، مثل باران رحمت است، هنگامي كه بر افراد آ ©

َو : افزايد عشق و ايمان و تالش در پي دارد، ولي نااهالن را جز لجاجت و دشمني نمي
 ً ا ِِمَ  إِال  َخسارا ٌة  ِلُْمْؤِمِنَ  َو ال يَِز ُد الظ  ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو رَْ َ   َ ُ١  

   در باغ الله رويد و در شوره زار، خس        باران كه در لطافت طبعش خالف نيست
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   ١٤٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 »...مثل ما بعث  اهللا من ا دي والعلم كمثل الغيث ا كث  اصاب ارضا «: فرمودند 9پيامبر   ©
مبعوث شدن من با علم و هدايت بر مردم، همانند باريدن باران بسيار زيادي است كه 

گيرند  ي دستورات مرا ميچنان كه بعض. گيرند گيرند وبعضي نمي ها آن را مي بعضي زمين
پس قلب  ١.كنند شوند و بعضي سربلند نكرده و هدايت را قبول نمي و عالم و فقيه مي

  .طيب همانند سرزمين طيب و قلب خبيث مانند سرزمين خبيث و غير بارور است
. تنها نزول رحمت براي سعادت كافي نيست، قابليت و ظرفيت محل هم الزم است ©
ال ُ َ ي ُب َو اْ َ   ط 
 ومس يهیآ

 َم  ا   َء إِذا ما ُ نَْذرُون نِْذُرُ ْم بِا َْوْ ِ َو ال  َْسَمُع ا ص 
ُ
 )45انبیا،(    قُْل إِن ما أ

نسبت به (كه  يكسان) بدان! پيامبر يا(اما . دهم يبه شما هشدار م يمن فقط از طريق وح: بگو
شنوند يد، آن را نمشون يكه انذار م يكر هستند، زمان) شنيدن حق.!  

 ي، حدس، گمان و خياالت انسانيشخص يآرا يبشارت و هشدار پيامبران بر مبنا ©
نِْذُرُ ْم بِا َْوْ ِ . است ياله يقطع ينيست، بلكه بر اساس وح

ُ
 إِن ما أ

. اند بهره يكنند، گويا از آن نعمت ب ي، استفاده صحيح نمياله يها كه از نعمت يكسان ©
  م  يشنود و يا چشم دارد ول يحق را نم يبه ظاهر گوش دارد ول ياگر كس ييعن ا ص 

  .بيند، در واقع هم كر است و هم كور يحقايق را نم
اثر بودن تبليغ به خاطر قابليت نداشتن مردم است، نه آنكه در تبليغ كننده يا  يب يگاه ©

نِْذُرُ ْم . است يروش او كمبود
ُ
 ال  َْسَمعُ ... أ

م  . بايد مأيوس شد ياز هدايت بعض ©   ... َو ال  َْسَمُع ا ص 
  نرود ميخ آهنين بر سنگ          بر سيه دل چه سود خواندن وعظ           

 استفاده از فرياد و هياهو و تبليغات در بعضي موارد. ٢٥

 ً ُذوها ُهُزواً َو لَِعبا َ الِة ا   َ  ا ص   )58مائده،(    َو إِذا ناَدْ تُْم إِ

 .گيرند يم يخوانيد آن را به مسخره و باز يبه نماز فرا م) اذان، مردم را  به وسيله(اه كه شما وهرگ

                                                                                                                     
  .تفسیر منهج الصادقین.  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٥٠

ي فوق آمده است كه جمعي از يهود و بعضي از نصاري، صداي  در شأن نزول آيه ©
ديدند، شروع به مسخره و  شنيدند و يا قيام مسلمانان را به نماز مي مؤذّن را كه مي
  ١.ندكرد استهزاي آنان مي

 َو إِذا ناَدْ تُمْ  )نماز بايد علني باشد. (براي نماز، بايد ندا سر داد تا همه جمع شوند ©

ي اسالمي، بايد براي نماز، فرياد زد و تبليغ كرد و هيچ كس نبايد مانع آن  در جامعه ©
الةِ . گردد َ  ا ص   َو إِذا ناَدْ تُْم إِ

 َو إِذا ناَدْ تُمْ . تدر مواردي فرياد و هياهو و تبليغات الزم اس ©

   ها ي آن تالش براي رسيدن به بعضي از اهداف در صورت دست نيافتن به همه. ٢٦

 ِْهَل الِْكتاِب تَعا َْوا إ
َ
ال  َ ْعبَُد إِال    قُْل يا أ

َ
ً َو ال  اهللاَ َِمٍة َسواٍء بَ ْنَنا َو بَ ْنَُ ْم أ َو ال  ُْ َِك بِِه َش ْئا

ِخَذ َ ْعُض  ْر اباً ِمْن ُدوِن َ ت 
َ
أ ضاً   )64عمران، آل(          اهللانا َ عْ

جز آنكه خداوند را . بياييد كه ميان ما و شما مشترك است يسخن يبه سو! اهل كتاب يا: بگو
 .خدا ارباب نگيرد يديگر را بجا ياز ما بعض يرا شريك او قرار ندهيم و بعض ينپرستيم و چيز

دست نيافتيد، از تالش براي رسيدن به بعضي از آن  اگر به تمام اهداف حق خود ©
 ...َ َِمةٍ   تَعا َْوا إِ . خودداري نكنيد

 اعتنايي مردم دلسرد نشدن از بي. ٢٧

 ِطيُعوا
َ
إِن ما َعلَيِْه ما ُ  َل َو َعلَيُْ ْم ما ُ  لْتُمْ  اهللاقُْل أ إِْن تََول ْوا فَ

ِطيُعوا ا ر ُسوَل فَ
َ
  )54نور،(َو أ

 يبه او زيان(نماييد،  يپس اگر سرپيچ. خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را نيز اطاعت كنيد: بگو
) يتكليف(اش گذاشته شده و بر شما نيز آن  است كه به عهده) يتكليف(بر او فقط آن ) رسد، زيرا ينم

  .شما گذاشته شده است ي است كه به عهده
بكار رفته است كه در تمام موارد به پيامبر دلداري  بار ١٠ فَإِْن تََول ْوادر قرآن جمله  ©

 .اعتنايي مردم نسبت به تبليغ خود دلسرد نشود دهد كه از بي مي

. ي آن بزرگواران اثري ندارد پيروي يا سرپيچي مردم از دستورات پيامبران، در وظيفه ©
إِْن تََول ْوا إِن ما َعلَيِْه ما ُ  َل  فَ  فَ
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   ١٥١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 فَإِْن تََول وْ .ان نبايد در اراده و ايمان ما اثر بگذارداعراض و سرپيچي مخالف ©

 فَإِْن تََول ْوا.هر مبلّغي بايد سرپيچي و اعراض مردم را پيش بيني كند تا مأيوس نشود ©

ي مردم سخن حق را بپذيرند كه اين هدف براي انبيا نيز  نبايد انتظار داشت كه همه ©
 افَإِْن تََول وْ .محقّق نشده است

 مکتب و رهبر، راه نجات . ٢٨

 َْتُمْ  وَ  تَْ ُفُرونَ  َكيَْف  و 
َ
 )101عمران، آل(     رسو            فيُ مْ  وَ  اهللا آياُت  َعلَيُْ مْ   ُ تْ  أ

 . ميان شماست شود ورسول او در ورزيد، در حالي كه آيات خدا بر شما تالوت مي چگونه شما كفر مي

همان كتاب اهللا و (          رسو و رهبر  اهللا آياُت مكتب : راه نجات دو چيز است ©
و ما بايد در كار فرهنگي مزه مكتب را بچشيم و بچشانيم و نسبت به رهبران ) عترتي

 .آسماني عاشق شويم و عاشق كنيم

اما با وجود كتاب و . هاي انحراف و كفر، يا فقدان راه است و يا فقدان راهنما زمينه ©
  ...َكيَْف تَْ ُفُرونَ قوانين و رهبر الهي ديگر انحراف چرا؟  سنّت و

كند، رهبر نيز الزم  وجود قانون به تنهايي براي جلوگيري از كفر و انحراف كفايت نمي ©
  ...َو ِ يُ ْم رَُسوُ ُ . است

 هاي خوب ديگران پيروي از سنت. ٢٩

 ُاْ تَِدهْ  فَِبُهداُهم           )،90انعام( 

 .پس به هدايت آنان اقتدا كن

هاي پيشين را از  ها نبايد ارزش نام و ياد و راه اولياي خدا بايد زنده بماند و نوآوري ©
           ا ْتَِدهْ  فَبُِهداُهمُ .ياد ببرد

، و           اْ تَِدهْ  فَِبُهداُهمُ : فرمود. (ي عملي اوست ارزش انسان به خط فكري و سيره ©
  .»بهم اقتده«: رمودهنف
.مند شود ترين انسان بايد از كماالت و اخالق نيك و روش استوار پيشينيان بهره موفّق ©
 ُبُِهداُهم
           اْ تَِدهْ  فَ

هاي حق طي شده اولياي خدا را پيروي كنيم و به اسم ابتكار و نوآوري،  بايد راه ©
           اْ تَِدهْ  ُهمُ فَِبُهدا.هاي خوب ديگران را از بين نبريم سنت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٥٢

 هاي خوب از ديگراننقل کالم. ٣٠

 َاهللايا ُ َ   ال  ُْ ِْك بِ  ِالبِْنه لُْقمانُ  قاَل  إِذْ  و )،13لقمان( 

 وندخدا يرا همتا يچيز! فرزندم: او گفت ي كه لقمان به پسرش در حال موعظه يزمان) ياد كن(و
 . قرار نده

ست، زيرا در اين آيه، خداي خالق از لقمان نقل كالم خوب از ديگران عيب ني ©
  .كند مخلوق، مطلب نقل مي

 تفقد و احوالپرسي از زيردستان. ٣١

 َََفق دَ  و    ْ  )20نمل،( الط 

 .حال پرندگان شد يجويا) سليمان(و 

وجو از احوالشان، از اصول اسالمي،  تفقّد از زيردست، بازديد از كار آنان و جست ©
دَ  وَ ربيتي و مديريتي استاخالقي، اجتماعي، ت  َ َفق 

دَ  وَ .مسايل بزرگ، شما را از مسايل كوچك باز ندارد © ْ   َ َفق   الط 

 مقدم دانستن تزکيه بر تعليم. ٣٢

 َيِهْم َو ُ َعل ُمُهُم الِْكتاَب َو اْ ِْكَمة  )164عمران، آل(         َو يَُز  

ايشان را پاك كرده و رشد دهد و به آنان كتاب و ) تاخداوند از ميان مردم پيامبري را برگزيد (
 .حكمت بياموزد

يِهْم َو ُ َعل ُمُهمُ . تزكيه بر تعليم مقدم است ©   َو يَُز  

يِهْم َو ُ َعل ُمُهمُ . هاي انبياست تزكيه و تعليم در رأس برنامه ©   َو يَُز  

 استفاده از خنده و گريه . ٣٣

 َن هُ  و
َ
ْضَحَك  ُهوَ   

َ
بْ ي وَ  أ

َ
 .و بگرياند و اوست كه بخنداند  )43نجم،(               أ

خنده و گريه، هر دو الزم است و نبايد در حاالت عاطفي و احساسي، مانع خنده و  ©
ْضَحكَ . گريه شد

َ
بْ ي وَ  أ

َ
                أ

ْضَحكَ . زندگي، بايد متعادل باشد، نه افراط و نه تفريط ©
َ
بْ ي وَ  أ

َ
               أ

ْضَحَك .اند گريه و خنده هردو ابزار مجاز براي كار فرهنگي ©
َ
بْ ي وَ  أ

َ
               أ
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   ١٥٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 تحدي و به مبارزه طلبيدن. ٣٤

 ا َع ْ ا نَز  تُوا  ُِسوَرٍة ِمْن ِمثْلِِه َو اْدُعوا ُشَهداَءُ ْم ِمْن ُدوِن   َو إِْن ُكنْتُْم ِ  َر ٍْب ِ م 
ْ
 إِنْ  اهللاَ بِْدنا فَأ

  )23بقره،( ُكنْتُْم صاِدِ  َ 
يك ) ال اقل(گوييد  يايم، شك داريد، اگر راست م نازل كرده) از قرآن(خود  ي و اگر در آنچه بر بنده

  .سوره همانند آن را بياوريد و گواهان خود را غير از خداوند بر اين كار دعوت كنيد
كرده است، كه اگر شما اين  خداوند در قرآن، بارها مخالفان اسالم را دعوت به مبارزه ©

دانيد، بجاي اين همه  دانيد و ساخته و پرداخته دست بشر مي كتاب را از سوي خدا نمي
خداوند براي ! جنگ و مبارزه، كتابي مثل قرآن بياوريد تا صداي اسالم خاموش شود

اثبات حقّانيت پيامبر و كتاب خود، از يك سو مخالفان را تحريك و از سوي ديگر به 
تُوا بِِ تاٍب : يك جا فرموده. ان تخفيف داده استآن

ْ
و در  ».مثل قرآن بياوريد  يكتاب« ١              فَأ

تُوا بَِعْ ِ ُسَوٍر ِمثِْلهِ : جاي ديگر فرموده است
ْ
أ : فرمايد ده سوره و در جاي ديگر مي ٢              فَ

 تُوا  ُِسوَرٍة ِمثِْلِه َو اْدُعوا َمِن اْستََط
ْ
أ براي اين  :گويد به عالوه مي. يك سوره               اهللاْعتُْم ِمْن ُدوِن فَ

   .ها و ياران و همفكران خود در سراسر جهان دعوت كنيد توانيد از تمام قدرت كار مي
تُوا  ُِسوَرٍة ِمثِْلهِ .طلبي كرد هاي فرهنگي گاهي بايد مبارزهدر صحنه ©

ْ
               فَأ

v نظير باشد که اين مهم، فقط با بهره گيري کنيم بايد بيي آنچه را ارائه ميدر کار فرهنگ
تُوا  ُِسوَرٍة ِمثْلِهِ .از قرآن امکانپذير است

ْ
               فَأ

 مقابله به مثل. ٣٥

 ِْن تَرُْ ُون
َ
ُ ْم أ   )20دخان،( َو إِ   ُعْذُت بَِر   َو َر  

كنيد، به پروردگار خود و پروردگار ) يا سنگسار(ا متهم و از اينكه مر:) گفت 7 يحضرت موس(
  .برم يشما پناه م

من رب شما : گويد يدر برابر فرعون كه م. (تبليغ مقابله به مثل مفيد است ي در شيوه ©
ُ مْ :) مكرر فرمود يهستم موس                 بَِر   َو َر  

                                                                                                                     
  .49قصص، .  1
  .13هود، .  2
  .38یونس، .  3
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٥٤

  گسترش راههاي فرهنگي مجاز . ٣٦ 

 ُْطَهُر لَُ ْم َو جاَءُه قَْوم
َ
َ ِْه َو ِمْن َ بُْل  نُوا َ ْعَملُوَن ا س   ئاِت قاَل يا قَْوِم هُؤالِء بَناِ  ُهن  أ ُه ُ ْهَرُعوَن إِ

ُقوا   لَ َْس ِمنُْ ْم رَُجٌل رَِشيدٌ  اهللافَا  
َ
 )78هود ،(  َو ال ُ ُْزوِن ِ  َضيِْ  أ

حضرت لوط، براي جلوگيري . (ه سرعت به سراغ او آمدندي كارهاي بد داشتند، ب و قوم لوط، كه سابقه
اينها دختران منند، ! اي قوم من: گفت) از تعرض مردم به فرشتگان، با اشاره به دختران خود، به آنان

پروا كنيد  خدا ترند، پس از آنها براي شما پاك) اگر قصدي داريد. توانيد با آنان ازدواج كنيد كه مي(
شما يك نفر رشيد ) ميان(ومرا در پيش ميهمانانم رسوا مسازيد، آيا در ) يدودست به گناه نزن(
  )كه بجاي گناه ازدواج را بپذيرد(وجود ندارد؟ ) جوانمرد(
ي شهوت، لجام گسيخته  به معناي راندن شديد است، يعني غريزه »اهراع«از  »ُ ْهرَُعونَ « ©

  .راند مي 7اين قوم سركش را به سوي ميهمانان حضرت لوط 
ْطَهرُ «مراد از  ©

َ
تر، بلكه از باب مماشات با  آن نيست كه لواط پاك است و ازدواج پاك »أ

  ١.گنهكار است كه اگر بدنبال دفع شهوت هستي، ازدواج بهتر از گناه است
  آورد؟ ي خود را به ازدواج مرد كافري در مي چگونه پيامبر، دختر مؤمنه: سؤال ©
كردند تا اين وابستگي و ازدواج،  شرط مي شايد در هنگام ازدواج، ايمان را: پاسخ ©

دختران مردم باشد، زيرا پيامبر به منزله  »بَناِ  «ي ايمان آنان شود، و شايد مراد از  وسيله
  .شايد هم در آن زمان اين گونه وصلت اشكالي نداشته است. پدر امت است

. مردم نشان دادبراي جلوگيري از منكرات بايد ابتدا راههاي معروف را باز كرد و به  ©
  ِهُؤالِء بَنا،  ِال ُ ُْزون   

  برخورد تدريجي با منکرات .٣٧

ْتُْم ُس ر 
َ
الةَ َو أ يَن آَمنُوا ال َ ْقَرُ وا ا ص  ِ

َها ا     
َ
  )43نساء،(  یيا  

 به نماز نزديك نشويد يدر حال مست! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

زيرا اعراب، . راب به صورت تدريجي بوده استكه تحريم ش ١در تفاسير آمده است ©
ابتدا . ابتدا . گرفتار شراب بودند و لذا آيات، به تدريج آنها را آماده پذيرش تحريم نمود

ً : شراب به عنوان نوشابه نامطلوب معرفي شد ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َو ِرْزقاً َحَسنا   2َ ت 
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   ١٥٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

 . آيد يق نيكو بدست ممست كننده و هم رز ي نوشابه  از انگور، هم

 َْسئَلُونََك َعِن اْ َْمِر َو :  زيان آن را بيش از منافعش دانستو  سپس اين آيه نازل شد
َ ُ ِمْن  َْفِعِهما ْ 

َ
از تو درباره شراب و قمار   3ا َْم ِْ ِ قُْل ِ يِهما إِ ٌْم َكِبٌ  َو َمنافُِع  ِلن اِس َو إِ ُْمُهما أ

ضرر ) يول. (مردم دارند ينيز برا) يماد( يبزرگ است و منافع يآن دو گناهدر : پرسند، بگو يم
به هنگام  وفرمود نازل شد فوق سپس آيه .مردم، بيشتر از منفعت آنهاست يشراب و قمار برا

 .سپس از مصرف آن به عنوان عنصري پليد وشيطاني نهي شدو  .نماز نبايد مست باشيد
 يْطانِ  ..ِ ُ  َْم ْ اإِ  َما اْ َْمُر َو   .شراب و قمار رجس و از اعمال شيطان هستند4رِْجٌس ِمْن َ َمِل ا ش 
 .برخورد با منکرات بايد تدريجي باشد ©

  هاي فرصتاستفاده از همه. ٣٨
  اول يهیآ
 َقُل ل ُ ْم  َْوَال  َُسب ُحون

َ
 َْم أ

َ
وَْسُطُهْم أ

َ
 )28قلم ،(    قَاَل أ

 .دانيد يشما نگفتم چرا خدا را منزّه نم آيابه: ترين آنها گفت عاقل

  داستان باغ سوخته ©
وارثان . كرد از دنيا رفت هاي باغش به فقرا انفاق مي مرد باغداري كه هر سال از ميوه

تصميم گرفتند فقرا را محروم نمايند، تنها يكي از وارثان مخالف بود ولي اكثر آنان بخل 
ها را  رفتند كه سحرگاهان به باغ روند و ميوهورزيدند و براي محروم كردن فقرا تصميم گ

ما راه را : گفتند. به باغ رفتند، آن را يك تخته خاكستر ديدند. بچينند تا فقرا آگاه نشوند
ما از راه درست پدر منحرف شديم، و : اما ديگري گفت. ايم، اين باغ ما نيست گم كرده

آن فرزندي كه از روز . م شديمتصميم گرفتيم فقرا را محروم كنيم، لذا خودمان محرو
آيا به شما نگفتم اين فكر غلط است؟ به هر حال آنان : اول با بخل مخالف بود، گفت

  .قهر الهي را ديدند و متنبه شدند و يكديگر را مالمت كردند

                                                                                                                    
  .242 ، ص1تفسیر عیاشى، ج .  1
  .67نحل، .  2
  .219بقره،.  3
  .90مائده،.  4
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٥٦

گاهي براي تغيير فكر و فرهنگ، بايد فرد يا گروهي خطاكار در جامعه رسوا شوند تا  ©
است پرده برداري  »اظهر ا ميل و س  القبيح«خداوندي كه . دندموجب عبرت ديگران گر

 .شود كند و ماجراي باغي كه سوخت تابلوي تاريخ مي مي

كساني كه ديروز حاضر به شنيدن حرف . در شيوه تبليغ، از فرصت ها استفاده كنيد ©
قُل ل  ُ . حق نبودند، امروز حاضر به شنيدن شدند

َ
 َْم أ

َ
وَْسُطُهْم أ

َ
    ْم  َْوَال  َُسب ُحونَ قَاَل أ

  دوم يهیآ
 ُل ِ ْ

َ
راِ  أ

َ
ْعِ ُ َ ْراً َو قاَل اْآلَخُر إِ   أ

َ
راِ  أ

َ
َحُدُهما إِ   أ

َ
ْجَن َ تَياِن قاَل أ ِ  َو َدَخَل َمَعُه ا س 

ْ
فَْوَق َرأ

ِو ِلِه إِن ا نَراَك ِمنَ 
ْ
ْ ُ ِمنُْه نَ  ئْنا بِتَأ ُ ُل الط 

ْ
 )36یوسف،( ا ُْمْحِس ِ َ  ُخْ اً تَأ

من در : گفت) نزد يوسف آمد و(از آن دو  ييك. و با يوسف، دو جوان ديگر وارد زندان شدند
من خود را در خواب ديدم : گفت يفشارم و ديگر يشراب م يبرا) انگور را(خواب خود را ديدم كه 

همانا ما تو ! ا از تعبير خوابمان آگاه سازخورند، ما ر يبرم و پرندگان از آن م يم يكه بر سرم نان
  .بينيم يرا از نيكوكاران م

ِو ِلهِ .در زندان يتواند مثمر ثمر باشد، حتّ يانسان همه جا م ©
ْ
ئْنا بِتَأ  نَ  

  إِن ا نَراَك ِمَن ا ُْمْحِس ِ َ . گذارند يافراد تأثير م يوارسته، در زندان نيز رو يها انسان ©

إِن ا نَراَك ِمَن . در زندان مورد احترام و پناهگاه مردم هستند يحتّ نيكوكاران همه جا ©
 ا ُْمْحِس ِ َ 

  سوم يهیآ
 ِم

َ
قُوَن َخْ ٌ أ ْر اٌب ُمتََفر 

َ
أ
َ
ْجِن أ ارُ  اهللايا صاِحَ ِ ا س    )39یوسف،( ا ْواِحُد الَْقه 

  مقتدر؟ يخداوند يكتاآيا خدايان متعدد و گوناگون بهتر است يا ! من يدو يار زندان يا
v حضرت. (ها استفاده نموددر کار فرهنگي بايد موقعيت شناسي کرد و از همه فرصت 

يا .) زد که دو زنداني از او تعبير خواب خواستنديوسف هنگامي از توحيد حرف  
قُونَ  ْر اٌب ُمتََفر 

َ
أ
َ
ْجِن أ   ...صاِحَ ِ ا س 

  هاارج نهادن به پيش کسوتان و کار آن. ٣٩
  اول يهیآ
ي ا ِ ْهِلها َم ناً َ ْ

َ
  ) 16مریم،(      َو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب َ ْرَ َم إِِذ انْ َبََذْت ِمْن أ

  .قرار گرفت يشرق يكه از خاندانش جدا شد و در مكان يو در اين كتاب، مريم را ياد كن، هنگام
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   ١٥٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

     ...ُكرْ َو اذْ . يكي از وظايف رهبران ديني، بزرگداشت پاكان تاريخ است ©
َو اذُْكْر . تاريخ زنان قهرمان نيز همچون تاريخ مردان بزرگ بايد زنده نگه داشته شود ©

 َو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب إِبْراِهيمَ ،    ِ  الِْكتاِب َ ْر َمَ 

v دارد که در دهد که ياد پيامبران گذشته را زنده نگهخداوند در قرآن به پيامبر دستور مي
 :کنيمآيات اشاره مي زير به اين

ا يقاً نَِ ي    )41مریم،( َو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب إِبْراهيَم إِن ُه  َن ِصد 
 ا  َو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب ُ و )51مریم،( إِن ُه  َن ُ ْلَصاً َو  َن رَُسوًال نَِ ي  
 َاَو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب إِْسماعيَل إِن ُه  َن صاِدَق ا ْو   )54مریم،( ْعِد َو  َن رَُسوًال نَِ ي 
يقاً نَِ ي ا   )56مریم،( َو اذُْكْر ِ  الِْكتاِب إِدْر َس إِن ُه  َن ِصد 
 اٌب   اْصِ ْ َع و 

َ
يِْد إِن ُه أ

َ
  )17ص،( ما َ ُقو ُوَن َو اذُْكْر َ بَْدنا داوَُد ذَا اْأل

ي وَب إِذْ نادي
َ
يْطاُن بِنُْصٍب َو َعذاٍب   َو اذُْكْر َ بَْدنا   ِ َ ا ش     َ س 

َ
ُه     )41ص،( َر  

 ِبْصار
َ
يْدي َو اْأل

َ
وِ  اْأل

ُ
  )45ص،( َو اذُْكْر ِعباَدنا إِبْراهيَم َو إِْسحاَق َو َ عُْقوَب أ

 ِْخيار
َ
  )48ص،( َو اذُْكْر إِْسماعيَل َو الْ ََسَع َو َذا الِْكْفِل َو ُ   ِمَن اْأل

 ْْحقاِف َو اذ
َ
نَْذَر قَْوَمُه بِاْأل

َ
خا  ٍد إِذْ أ

َ
  )21احقاف،( ُكْر أ

  دوم يهیآ
 َو  ِكتاُب  َ بِْلهِ  ِمنْ  و ُ   ً ة وَ  إِماما  ) 12احقاف،(      رَْ َ

 .امام و رحمت بود يو پيش از قرآن، كتاب موس

        و  ُ  ِكتاُب  َ بِْلهِ  ِمنْ  وَ  .ها را فراموش نكنيد در تجليل از حاضرين، قبلي ©

        ُ و  ِكتاُب  َ بِْلهِ  ِمنْ  وَ .بايد به پيش كسوتان و كار آنها ارج نهاد ©

 هاي بيدارکنندهاستفاده از پرسش. ٤٠

 َمْ َ ُْن ا ز  ارُِعون
َ
نتُْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
ا َ ُْرثُوَن َءأ فَرََءْ تُم م 

َ
  )64و  63واقعه،( أ

  ايم؟ رويانيد  يا ما روياننده يايد؟ آيا شما آن را م كنيد ديده يآيا آنچه را كشت م
نتُْم تَْزرَُعونَهُ .هاست يكي از روشهاي تبليغي و تربيتي قرآن، سؤال از وجدان ©

َ
      ...َءأ

                                                                                                                     
  .41مریم، .  1
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٥٨

نتُْم تَْزرَُعونَهُ .هاي بيدار كننده است هاي قرآن، طرح پرسش يكي از شيوه ©
َ
 ...َءأ

ها در زير قرآن استفاده شده که به برخي از آندر آيات متعددي از  شيوه طرح پرسش ©
 :کنيماشاره مي

 َِي  َْ َ ُون
فََرَءْ تُُم ا َْمآَء ا  

َ
ْم َ ُْن ا ُْمِ  ُونَ  أ

َ
نَزْل ُتُموُه ِمَن ا ُْمْزِن أ

َ
نتُْم أ

َ
نوشيد  يرا كه م يآيا آب« ١َءأ

  »ايم؟ فرستنده زا فرو آورديد يا ما فرو ايد؟ آيا شما آن را از ابر باران ديده
 َفََرَءْ تُُم ا  اَر ال ِ  تُوُرون
َ
ْم َ ُْن ا ُْم ِْشئُونَ  أ

َ
ُ ْم َشَجَرَ َهآ أ

ْ
 َشأ

َ
نتُْم أ

َ
افروزيد  يرا كه م يآيا آتش« ٢َءأ

  »ايم؟ ايد يا ما ايجاد كننده ايد؟ آيا شما درخت آن را ايجاد كرده ديده
 َخَذ

َ
ْن أ ْ تُْم إِ

َ
 َرأ

َ
بْصاَرُ ْم َو َختََم َع َسمْ  اهللاقُْل أ

َ
ٌ  َ ْ ُ   َعُ ْم َو أ ُ ْم َمْن إِ ِ يُ ْم بِهِ  اهللاقُلُو ِ

ْ
 ٣يَأ

شما مهر بزند، جز  يها شما را بگيرد و بر دل يو بيناي يكنيد، اگر خداوند، شنواي يچه فكر م: بگو«
   »است كه آنها را به شما باز دهد؟ يخداوند، كدام معبود

 ْتُم ْ
َ
 َرأ

َ
ْن َجَعَل  قُْل أ إِ  اهللاإِ َمداً  ِ يُ ْم بِِضياءٍ  اهللايَْوِم الِْقياَمِة َمْن إٌِ  َ ْ ُ   َعلَيُْ ُم ا ل يَْل َ ْ

ْ
 ٤يَأ

» اهللا«غير از  يايد كه اگر خدا شب را تا روز رستاخيز پايدار بدارد، كدام خداي آيا انديشيده: بگو«
  »خواهد آورد؟ يشما روشن يبرا
 

َ
 رَأ

َ
ً إِ  اهللاْ تُْم إِْن َجَعَل قُْل أ َمدا ِ يُ ْم بِلَيٍْل  اهللايَْوِم الِْقياَمِة َمْن إٌِ  َ ْ ُ   َعلَيُْ ُم ا  هاَر َ ْ

ْ
يَأ

به من خبر دهيد كه اگر خداوند، روز شما را تا روز رستاخيز جاودان : بگو) و(« ٥ َْسُكنُوَن ِ يهِ 
  »يابيد؟) و آسايش(ا شب خواهد آورد تا در آن آرامش شم يبرا» اهللا«غير از  يبدارد، كدام خداي

 استفاده از تمثيالت. ٤١

  اول يهیآ
 لُماِت لَ َْس ً َ ْمِ  بِِه ِ  ا  اِس َكَمْن َمثَلُُه ِ  الظ  ْحيَ ْناُه َو َجَعلْنا َ ُ نُورا

َ
ً فَأ َو َمْن  َن َميْتا

َ
 ِ اِرٍج أ

  )122انعام،(      ما  نُوا َ ْعَملُونَ ِمنْها َكذ َِك ُز  َن  ِلْ فِِر َن 

                                                                                                                     
  .69-68واقعه،.  1
  .72-71واقعه،.  2
  .46انعام،.  3
  .71قصص،.  4
  .72قصص،.  5
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   ١٥٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

حيات بخشيديم و ) با هدايت خويش(مرده بود، پس او را ) جهل و شرك ي به واسطه(و آيا آنكه 
 يقرار داديم كه با آن در ميان مردم راه خود را بيابد، مثَل او مثَل كس) از ايمان( ياو نور يبرا

 ينيست؟ اين گونه برا يارد و از آن بيرون آمدنقرار د) جهل و شرك( يها است كه در ظلمت
  .كردند جلوه داده شده بود يكه م يكافران، كارهاي

پيامبر نازل شده است، كه چون از  ياين آيه درباره ايمان آوردن حضرت حمزه، عمو ©
و مكتب او آگاه شد، به حمايت از پيامبر  9اذيت و آزار ابوجهل نسبت به رسول خدا 

من از امروز، به محمد : آن گاه گفت. ت و با مشت بر سر او كوبيدسراغ ابو جهل رف
  .اسالم بود ياز آن پس تا زمان شهادت، يك افسر رشيد و با ايمان برا.آورم يايمان م

َو َمْن  نَ . استفاده از تمثيل، سؤال و مقايسه، در تبليغ و تربيت مؤثّر است ©
َ
َكَمْن ...  أ

  ...َمثَلُُه 
نُوراً . او در جامعه هم بينش دارد و هم حركت. رسد ين بست نممؤمن، هرگز به ب ©

  َ مِْ  بِِه ِ  ا  اِس 
لُماِت لَ َْس ِ اِرٍج ِمنْها. گيرد يها انسان را فرام نور نباشد، ظلمت يوقت ©   ِ  الظ 
ً « ي كلمه. (و باطل بسيار است يحق، يك © لُماِت « ي كلمه يمفرد آمده، ول »نُورا جمع  »الظ 

 ) آمده است

َس ِ اِرٍج ِمنْها. نيست يبخش بشر نجات ي، برايجز نور ايمان و هدايت اله ©   لَ ْ

 لَ َْس ِ اِرٍج ِمنْها. است يزيبا پنداشتن اعمال، مانع رشد و خروج انسان از تاريك ©
َن  ِلْ فِِر نَ    َكذ َِك ُز  

ذ َِك ُز  َن  ِلْ فِِر َن ما  نُوا كَ . ايمان، در ديد و تفكّر او مؤثّر است يانسان ب يكارها ©
  َ ْعَملُونَ 

 ي، چنان برا)و تمدن يمثل ابتكارات و اختراعات و تكنولوژ(پر جاذبه، كفّار  يكارها ©
َكذ َِك . گذارد انحرافات و سقوط انسانيت خود را درك كنند يآنان جلوه كرده كه نم

  ُز  َن  ِلْ فِِر َن ما  نُوا َ ْعَملُونَ 

  دوم يهیآ
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٦٠

   ُل ا ُ
ْ
ا يَأ رِْض ِ م 

َ
ماِء فَاْختَلََط بِِه نَباُت اْأل نَْزْ اُه ِمَن ا س 

َ
نْيا َكماٍء أ نْعاُم إِن ما َمثَُل اْ َياِة ا  

َ
اُس َو اْأل

  ُهْم قاِدرُوَن َعلَيْ  َح   
َ
ْهلُها  

َ
رُْض زُْخُرفَها َو از   نَْت َو َظن  أ

َ
َخَذِت اْأل

َ
وْ نَهاراً إِذا أ

َ
ْ ُرنا َ ًْال أ

َ
تاها أ

َ
ها أ
ُرونَ  ُل اْآلياِت ِلَقْوٍم َ تََفك  ْ ِس َكذ َِك ُ َفص 

َ
ْن  َْم َ ْغَن بِاْأل

َ
َجَعلْناها َحِصيداً َكأ  ) 24یونس،(      فَ

است كه از آسمان فرود آورديم، پس گياه زمين از آنچه مردم و  يدنيا همچون آب يهمانا مثَل زندگ
زينت بگرفت و اهل زمين ) از آن گياهان(، تا آنكه زمين )و روئيد(خورند با آن در آميخت  يرپايان مچها

آمد،  ييا روز يشب) ما يويران(فرمان ) ناگهان. (نباتات توانايند ي پنداشتند كه بر استفاده از آن همه
 يگونه آيات خود را براما اين . وجود نداشته است يديروز گياه يپس آن را چنان درو كرديم كه گوي

  .كنيم يگروه انديشمند تشريح م
نْيا. تبليغ و آموزش است يها مثال، از بهترين شيوه ©   إِن ما َمثَُل اْ َياةِ ا  

. ها آن است كه از طبيعت گرفته شود و زمين و زمان آن را كهنه نسازد بهترين مثال ©
 ٍنْيا َكماء   إِن ما َمثَُل اْ َياِة ا  

  روش مقايسهز استفاده ا. ٤٢
  اول يهیآ
َمْن  َن ُ ْؤِمناً َكَمْن  َن فاِسقاً ال  َْستَُوون َ
َ
  ) 18سجده،(       أ

) هرگز چنين نيست، اين دو گروه(است كه فاسق است؟  يكه مؤمن است مثل كس يپس آيا كس
  .نيستند يمساو
ً َكَمْن  َن  .هاي تبليغ و تربيت است ي مقايسه، از بهترين اسلوب شيوه © َ َمْن  َن ُ ْؤِمنا

َ
أ

        فاِسقاً ال  َْستَُوون

 :کنيمها اشاره ميرآن استفاده شده که به برخي از آنشيوه مقايسه در آيات متعددي از ق ©

 َمِن ا  بََع رِْضواَن َ
َ
  ١     اهللاَكَمْن باَء  َِسَخٍط ِمَن  اهللاأ
دچار  وندمانند كسي است كه به خشم و غضب خدا آيا كسي كه در پي خشنودي خداوند است،«

  »گشته است؟
 ْع

َ
ميِع َهْل  َْستَِو اِن َمثَالً   َمثَُل الَْفر َقْ ِ َ ْأل َصم  َو اْ َصِ  َو ا س 

َ
         َو اْأل

                                                                                                                     
  .162آل عمران،.  1
  .24هود،.  2
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   ١٦١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

وه است، آيا اين دو گر» بينا و شنوا«و » نابينا و ناشنوا«همچون ) كافران و مؤمنان،(مثلِ دو گروه 
  در مثل يكسانند؟

ْن ُ ْهدي
َ
ي إِال  أ ْن ال يَِهد  م 

َ
ْن يُ  بََع أ

َ
َحق  أ

َ
َ  اْ َق  أ َ َمْن َ ْهدي إِ

َ
         أ
كه خود هدايت  يتر است، يا كس شايسته يپيرو يكند برا يحق هدايت م يكه به سو يپس آيا كس«

  »شود مگر آنكه هدايتش كنند؟ ينم
  ََمْن َ ْعل َ

َ
ْع أ

َ
َك اْ َق  َكَمْن ُهَو أ نِْزَل إَِ َْك ِمْن َر  

ُ
ن ما أ

َ
  ٢     ُم  

 يتو نازل شده حق است، مانند كس يداند آنچه از جانب پروردگارت بسو يكه م يپس آيا كس«
  »است كه نابيناست؟

 َُرون  فَال تََذك 
َ
ُق َكَمْن ال َ ْلُُق أ َ َمْن َ ْلُ

َ
  ٣     أ
  »آفريند؟ ياست كه نم يآفريند همانند كس يمپس آيا آنكه «
 َْمْن يُل َ
َ
   أ

ْ
ْم َمْن يَأ

َ
ً يَْوَم الِْقياَمةِ   ِ  ا  اِر َخْ ٌ أ شود  پس آيا كسي كه در آتش افكنده مي«٤     آِمنا

  »شود؟ بهتر است يا كسي كه در روز قيامت در آرامش حاضر مي
  دوم يهیآ
 ِْمْن  َْفِعِهما َْسئَلُونََك َعِن اْ َم ُ َ ْ

َ
  ِر َو ا َْم ِْ ِ قُْل ِ يِهما إِ ٌْم َكِبٌ  َو َمنافُِع  ِلن اِس َو إِ ُْمُهما أ

نيز براي ) مادي(در آن دو گناهي بزرگ است و منافعي : پرسند، بگو از تو درباره شراب و قمار مي
  )219بقره،( .فعت آنهاستضرر شراب و قمار براي مردم، بيشتر از من) ولي. (مردم دارند

. ابتدا بايد بين منافع و مفاسد يك عادت فرهنگي را مقايسه كرد و سپس حكم نمود ©
ِمْن َ ْفِعِهما ُ َ ْ

َ
 ِ يِهما إِ ٌْم َكِبٌ  َو َمنافُِع  ِلن اِس َو إِ ُْمُهما أ

ْ َ ُ . احكام الهي بر اساس مصالح و مفاسد است ©
َ
 إِ ُْمُهما أ

ْ َ ُ . فه احكام، گامي به سوي پذيرش آن استآشنايي با فلس ©
َ
 إِ ُْمُهما أ

 استفاده از ميهماني و پذيرايي. ٤٣

  اوله یآ
 َنِْذرْ  و

َ
قَْر   َعشَ تََك  أ

َ
 )214شعراء،( اْأل

                                                                                                                     
  .35یونس،.  1
  .19رعد،.  2
  .17نحل،.  3
  .40فصلت،.  4
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٦٢

  .و خويشان نزديكت را هشدار ده
بستگانش را به مهماني فراخواند و بعد از  9آيه ، پيامبر اكرم اين پس از نزول  ©

  ١.پرستي نهي فرمود ايي، سخن خود را آغاز و آنان را از شرك و بتپذير
   ه دومیآ
ِِسَ  ِ َِديث 

ْ
وا َو ال ُ ْستَأ   )53احزاب،(  َو لِ ْن إِذا ُدِ يتُْم فَاْدُخلُوا فَإِذا َطِعْمتُْم فَانْ َِ ُ

غذا خورديد  يدعوت شديد پس داخل شويد، و وقت) غذاخوردن يامبر برايبه خانه پ(هر گاه  يول
  .به گفتگو نپردازيد) بعد از خوردن غذا(پراكنده شويد، و 

   فَإِذا َطِعْمتُمْ .هاي ميهماني و پذيرايي باشد كار فرهنگي بايد با زمينه ©
  استفاده از قصه و داستان . ٤٤
  اول يهیآ
 َُْك هَذا الْق َ وَْحيْنا إِ

َ
ْحَسَن الَْقَصِص بِما أ

َ
  ْرآَن َو إِْن ُكنَْت ِمْن َ بِْلِه  َِمَن الْغافِلِ َ َ ُْن َ ُقص  َعلَيَْك أ

كه تو پيش  يكنيم، در حال يكرديم بهترين داستان را بر تو بازگو م يما با اين قرآن كه به تو وح
 )3یوسف،(        .يخبران بود ياز آن، از ب

  .هم به معناي داستان وهم به معناي نقل داستان است »قصص« ©
زيرا داستان، تجسم عيني زندگي . ن در تربيت انسان سهم بسزايي داردقصّه و داستا ©

هاست و هر چه با تاريخ و  ي ملّت تاريخ آئينه. يك امت و تجربه عملي يك ملّت است
حضرت . ايم سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به اندازه عمر آن مردم زندگي كرده

 :فرمايند مي 7ه فرزندش امام حسن البالغه خطاب بدر نامه سي ويكم نهج 7علي 
ام و به آنها آگاهم، كه گويا با آنان  من در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه كرده! فرزندم
  .ام ي آنها عمر كرده ام و به اندازه زيسته

شايد يكي از داليل اثرگذاري قصّه و داستان بر روي انسان، تمايل قلبي او به داستان  ©
تاريخي و آثار داستاني در طول تاريخ فرهنگ بشري رونق  هاي معمولًا كتاب .باشد

                                                                                                                     
  .تفسیر مجمع البیان.  1
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   ١٦٣  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

خاصي داشته و قابل فهم و درك براي اكثر مردم بوده است، در حالي كه مباحث 
  .اند كرده استداللي و عقالني را گروه اندكي پيگيري مي

  :ها هاي قرآن با ساير داستان تفاوت داستان ©
  َ ُْن َ ُقص  . گو خداوند است قصّه .١

نْباِء ا ر ُسِل ما نُ َب ُت بِِه فُؤاَدكَ . دار استهدف .٢
َ
  ١َ ُقص  َعلَيَْك ِمْن أ

ُهْم بِاْ َق  . حق است، نه خيال .٣
َ
  ٢َ ُْن  َُقص  َعلَيَْك َ بَأ

ن  َعلَيِْهْم بِِعلْمٍ . بر اساس علم است، نه گمان .٤   ٣فَلَنَُقص 

ُرونَ فَاقُْصِص الْ . ي تفكّر است، نه تخدير وسيله .٥   ٤َقَصَص لََعل ُهْم َ تََفك 

ةٌ . ي عبرت است، نه تفريح و سرگرمي وسيله .٦   ٥لََقْد  َن ِ  قََصِصِهْم ِعْ َ

ْحَسَن الَْقَصِص داستان حضرت يوسف،  ©
َ
  :است، زيرا أ

وَْحيْنا. ها است معتبرترين داستان .١
َ
 بِما أ

  .شود ت، مطرح ميترين جهاد اس در اين داستان، جهاد با نفس كه بزرگ .٢
صبر، ايمان، . (قهرمان داستان، نوجواني است كه تمام كماالت انساني را در خود دارد .٣

 ) تقوي، عفاف، امانت، حكمت، عفو و احسان

رسد،  مثال يوسف به حكومت مي. شوند هاي داستان، خوش عاقبت مي تمام چهره .٤
يابد  شور قحطي زده نجات ميآورد، ك كنند، پدر بينايي خود را بدست مي برادران توبه مي

  .شود ها به وصال و محبت تبديل مي ها و حسادت و دلتنگي
فراق و وصال، غم و : اند اي از اضداد در كنار هم طرح شده در اين داستان مجموعه .٥

مملوك، چاه و كاخ، فقر و  جفاكاري، مالك و پرمحصولي، وفاداري و شادي، قحطي و
  .نايي، پاكدامني و اتهام ناروا بستنبردگي و سلطنت، كوري و بي غنا،

                                                                                                                     
  .120هود، .  1
  .13ف، که.  2
  .7اعراف، .  3
  .176اعراف، .  4
  .111یوسف، .  5
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٦٤

  َ ُْن َ ُقص  . ، بايد معتبر و مطمئن باشد)و نويسنده آن(قصّه گو  ©
قبل از شروع قصّه، . (از نظر رواني و تربيتي، براي تأثير بهتر، بايد مقدمه چيني كرد ©

ص  َعلَيَْك َ ُْن َ قُ .) خواهم قصه بگويم، آن هم بهترين قصّه كند كه مي مقدمه چيني مي
ْحَسَن الَْقَصِص 

َ
 أ

ْحَسَن الَْقَصِص ... َ ُْن َ ُقص  . ها، در اختيار بهترين افراد است بهترين سخن ©
َ
  أ

ْحَسنَ . ها را انتخاب و معرفي كنيم براي الگو دادن به ديگران، بهترين ©
َ
  ... أ

 . ها، با بهترين و زيباترين بيان است ي داستان قرآن بازگوكننده ©
َ
  ْحَسَن الَْقَصِص أ

وَْحيْنا. بهترين داستان، آن است كه بر اساس وحي باشد ©
َ
ْحَسَن الَْقَصِص بِما أ

َ
  أ

  دوم يهیآ
 ِنْباِء ا ر ُسِل ما نُ َب ُت بِِه فُؤاَدَك َو جاَءَك ِ  هِذهِ اْ َق  َو َ وِْعَظٌة َو ذ

َ
  يْكرَو ُ   َ ُقص  َعلَيَْك ِمْن أ

)120هود،( َ  ِلُْمْؤِمنِ  
است كه دلت را بدان محكم  يتو بازگو كرديم، چيز ي، كه برا)يقبل( يو هر يك از سرگذشت انبيا

  .آمده است ياهل ايمان، پند و تذكّر يتو حقايق و برا ي، برا)اخبار(گردانيم، و در اين 
ُقص   َ . است يتربيت يها از شيوه يدادن به آن، يك يمهم تاريخ و آگاه يها نقل بخش ©

نْباِء ا ر ُسلِ 
َ
 َعلَيَْك ِمْن أ

دليل  ياز آن ب يا دارد و كلمه و نكته يبيان سرگذشت انبيا عليهم السالم بار تربيت ©
     ُ. نيست

َ ُقص  . انبيا عليهم السالم است ياز سرگذشت زندگان يا ، برگزيدهيقرآن يها داستان ©
نْباِء ا ر ُسلِ 

َ
  َعلَيَْك ِمْن أ

نْباِء . و يا اغفال يهدفدار است، نه وسيله سرگرم يقرآن يها داستان ©
َ
َ ُقص  َعلَيَْك ِمْن أ

  ما نُ َب ُت  ا ر ُسلِ 

ما . است يبار ارزش يمورد توجه قرار گيرد كه دارا يدر نقل داستان بايد آن فرازهاي ©
 نُ َب ُت 

  بِِه فُؤاَدكَ   َب ُت ما نُ . آرامش خاطر باشد ي بهترين داستان آن است كه مايه ©

. برهان و دليلِ قابل قبول همراه است يحقيقت دارد و با نوع يقرآن يها داستان ي همه ©
  اْ َق  
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   ١٦٥  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

  استفاده از طبيعت و دنياي حيوانات. ٤٥

 ِخيهِ  اهللاَ بََعَث
َ
ةَ أ

َ
َ ُه َكيَْف يُوارِي َسْوأ رِْض ِلُ ِ

َ
  )31مائده،(ُغراباً َ بَْحُث ِ  اْأل

برادرش را  ي كاويد، تا به او نشان دهد كه چگونه كشته يفرستاد كه زمين را م يخداوند، زاغپس 
  ).و دفن كند( .بپوشاند

آيند، آن را به  قابيل كه مرتكب قتل برادر شد، چون ديد درندگان سراغ جسد او مي ©
دفن  اما همين كه كار زاغ را در. دوش كشيد، اما سودي نديد و هم چنان متحير بود

  .كشته زاغ  ديگري ديد، آموخت كه جسد برادر را دفن كند
  ١.اي است شبيه به كالغ، داراي نوك و پاهاي سرخ ، پرنده»الُْغراِب «  ©
هاي  تجربه بودند، ولي خداوند دائماً لطف خود را از راه هاي اوليه بسيار بي انسان ©

  .گوناگون به انسان سرازير نموده است
خداوند دو زاغ فرستاد تا با هم درگير شوند و يكي ديگري  :فرمودند 7امام سجاد  ©

  ٢.را كشت سپس قاتل با منقار خود گودالي حفر كرده و كشته را دفن نمود
اند و حركت آنان به فرمان او و در مسيري است كه او  گاهي حيوانات مأمور الهي ©

  ُغراباً  اهللاَ بََعَث .خواهد مي

َحُث  اهللاَ بََعَث . زندگي حيوانات الهام گرفته استبسياري از معلومات بشر، از  © ُغراباً َ بْ
َ ُه  رِْض لُِ ِ

َ
  ...ِ  اْأل

اصل، آموختن و يادگيري است، از هر طريقي، . آموختن باشد انسان بايد همواره در پي ©
َ هُ  اهللاَ بََعَث . گرچه از طريق حيوانات باشد رِْض ِلُ ِ

َ
  ... ُغراباً َ بَْحُث ِ  اْأل

دهد تا بفهماند زاغ هم  خداوند، گاهي انسان را با حيوانات كوچك آموزش مي ©
َ هُ   ...ُغراباً . تواند وسيله آموزش انسان باشد، پس نبايد مغرور شد مي   لُِ ِ

  هاييباينات و زيياستفاده از تز. ٤٦

 ْن ُ َْ َ ا  اُس
َ
ِة َو أ   )59طه،(  ُضً   قاَل َ وِْعُدُ ْم يَْوُم ا ز  نَ

                                                                                                                     
  .قاموس قرآن.  1
  .تفاسیر برهان و راهنما.  2
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٦٦

 ي كه همه) نيمروز(و در وقت چاشت ) روز عيد(شما، روز زينت ) ما و(وعدگاه : گفت) يموس(
  .مردم جمع شده باشند

. است ياثر بيشتر يمردم همراه باشد، دارا يو زينت و دلخوش ياگر ارشاد، با زيباي ©
 ِة    َ وِْعُدُ ْم يَْوُم ا ز  نَ

 طرد وابستگان نااهل. ٤٧

ِعُظ قا
َ
ْهِلَك إِن ُه َ َمٌل َ ْ ُ صاِلٍح فَال  َْسئَلِْن ما لَ َْس  ََك بِِه ِعلٌْم إِ   أ

َ
ْن َل يا نُوُح إِن ُه لَ َْس ِمْن أ

َ
َك أ

  )46هود ،( تَُ وَن ِمَن اْ اِهِل َ 
عمل ) يدارا(نيست، او ) و نبوت(از خاندان تو ) در واقع(او ! نوح يا: فرمود) خداوند در پاسخ(

كنم كه  ياز من مخواه، همانا من تو را موعظه م يرا كه به آن علم ندار ياست، پس چيز يناشايست
  .ياز جاهالن باش) مبادا(
: شود به ما رسيده است كه با اين عبارت آغاز مي:روايات بسياري از پيامبر و ائمه  ©
: فرمودند 9پيامبر  ١:شود اي از آنها اشاره مي يعني از ما نيست، كه به نمونه »ل س منّا«
در روايت . هر كس به مسلماني خيانت كند، از ما نيست» من عش مسلما فليس منا«

كس كه مردم او را از روي   آن» من اكرمه ا اس اتقاء  ه فل س م «: ديگري فرمودند
َمن اصبح و «: ترس احترام بگذارند، از من نيست، و در حديثي ديگر آن حضرت فرمودند

هر كس كه هر صبح در فكر خدمت به مسلمين  »با ور ا سلم  فل س بِمسلم  م يهتمّ 
 .نباشد، مسلمان نيست

ْهِلَك  ٢.پيوند مكتبي، حاكم بر پيوند خانوادگي و خويشاوندي است ©
َ
 إِن ُه لَ َْس ِمْن أ

ْهِلَك . وابستگان اگر در خط حق نباشند بايد طرد شوند ©
َ
  إِن ُه لَ َْس ِمْن أ

  بندي کردن مباحث  طبقه. ٤٨

   َ ُ  َْم  َُسْؤُ ْم َو إِْن  َْسئَلُوا َ نْها ِح ُ ْشياَء إِْن ُ بَْد لَ
َ
يَن آَمنُوا ال  َْسئَلُوا َ ْن أ ِ

َها ا     
َ
ُل الُْقْرآُن يا  

َ ا قَْوٌم ِمْن َ بِْلُ ْم  ُم   اهللاَ نْها َو  اهللاُ بَْد لَُ ْم َ َفا 
َ
ْصبَُحوا بِها  فِِر نَ  َ ُفوٌر َحِليٌم قَْد َسأ

َ
   أ

كند نپرسيد، و  يكه اگر برايتان آشكار شود ناراحتتان م ياز امور! ايد كه ايمان آورده يكسان يا
 ينابجا يها خداوند از سؤال. شود ياگر هنگام نزول قرآن از آنها سؤال كنيد، برايتان روشن م

                                                                                                                     
  .آمده است 691و  318ى  غالب این روایات در سفینۀ البحار، جلد دوم، صفحه.  1
ا بر ابو لهب عموى پیامبر، نفرین نثار مى لذا سلمان از اهل بیت پیامبر مى.  2 شود شود، ام.  
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   ١٦٧  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

از پيشينيان نيز  يگروه) ين گونه سؤالهااز ا(همانا  .شما گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است
  )102-101مائده،( .نسبت به آن منكر و كافر شدند) و چون طاقت عمل نداشتند(پرسيدند 

آيا حج، همه ساله : كسي پرسيد. گفت ي حج سخن مي با مردم درباره 9پيامبر اكرم  ©
پرسيد، رسول او چند بار . واجب است يا در تمام عمر تنها يك بار؟ پيامبر پاسخ نداد

اين همه اصرار براي چيست؟ اگر بگويم هر سال، كار بر شما سخت : خدا فرمود
ام، شما هم نپرسيد، يكي از عوامل هالكت  تا موضوعي را مطرح نكرده ١شود، مي

  ٢.هاي نابجاي آنان بود هاي گذشته سؤال امت
ْهَل دانيم، بايد از اهلش بپرسيم،  گرچه آنچه را نمي ©

َ
ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َ ْعلَُمونَ  فَْسئَلُوا أ ، ٣ا  

هاست كه اگر جوابش روشن شود، به زيان فرد يا جامعه است، مثل  اما برخي سؤال
  .سؤال از عيوب ديگران، يا اسرار نظامي

   ها و مصادیق نمونه ©
نظير مسائل . دانند، نبايد در اختيار عموم بگذارند مسئولين، بعضي از مطالبي را كه مي .١
  ...تصادي مانند كمبود گندم و يا اق
  .صداقت خوب است، ولي صراحت، همه جا مفيد نيست .٢
جابرِ جعفي، هزاران حديث از . (بندي شود بندي و طبقه اخبار و اطّالعات، بايد رده .٣

  ٤.)دانست كه حق گفتن آن را براي همه مردم نداشت امام باقر عليه السالم مي
ها و جرايد، پخش شود، چون به زيان مردم است  برخي از اخبار، نبايد از رسانه .٤
 إِْن ُ بَْد لَُ ْم  َُسْؤُ مْ ) گاهي سكوت و بيان نكردن، عاقالنه الزم است(

  .معلّمان و گويندگان بايد در سخن، ظرفيت شنوندگان را حساب كنند .٥

                                                                                                                     
  .13، ص 8مستدرك، ج .  1
  .221، ص 1بحار، ج .  2
  .43نحل، .  3
  .22، ص 4معجم رجال الحدیث، ج .  4
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٦٨

ب ها را جوا ي تقيه، عقايد را كتمان كرد و برخي سؤال در برخي موارد، بايد به شيوه .٦
ُ ْم  َُسْؤُ مْ .نداد  إِْن ُ بَْد لَ

َ ا  .شود اي حقايق، سبب كفر آنها مي اگر مردم ظرفيت نداشته باشند، بيان پاره ©
َ
قَْد َسأ

ُحوا بِها  فِِر نَ  ْصبَ
َ
 قَْوٌم ِمْن َ بِْلُ ْم ُ م  أ

بندي دارند و طرح هر موضوعي براي هر فردي در هر  معارف و مباحث فكري طبقه ©
 . جايز نيستسني 

  ميتبليغ غير مستق. ٤٩ 
  اول يهیآ
 إِ َهْ ِ ِمْن ُدوِن  اهللاَو إِذْ قاَل   

ُ
ُذوِ  َو أ ِ

نَْت قُلَْت  ِلن اِس ا  
َ
أ
َ
  اهللايا ِع َ  ا َْن َ ْرَ َم أ

به غير از خدا، من و مادرم را : يآيا تو به مردم گفت! بن مريم يعيس يا: كه خداوند گفت يو زمان
  )116مائده،(ه عنوان دو معبود بگيريد؟ ب
ُذوِ  .در امور فرهنگي بايد گاهي به در بگوييم تا ديوار بشنود © ِ

نَْت قُلَْت  ِلن اِس ا  
َ
أ
َ
  ...أ

  دوم يهیآ
 َِة قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن ب    )37یوسف،(    َو ُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم  فُِرون اهللاإِ   تََرْ ُت ِ ل 
را كه به خدا ايمان ندارند و  يهمانا من آئين قوم:) ه آن دو نفر كه خواب ديده بودند گفتيوسف ب(

  .ام ورزند، رها كرده يبه قيامت كفر م
. بايد از انتساب مستقيم افراد به انحراف پرهيز كرد و با روش غير مستقيم تبليغ كرد ©
إِ   ) ر را رها كردممن راه كف: شما از كفر دست بكشيد، بلكه فرمود: يوسف نفرمود(

  تََرْ ُت ِ ل َة قَْوٍم ال يُْؤِمنُونَ 
  ...استفاده از نمايش، فيلم و . ٥٠

 ي َ ر  َع ْو َ   
َ
   ُ ْ   قَْرَ ٍة َو ِ َ خاِوَ ٌة َع   أ

َ
ماتَُه  اهللاهِذِه   ُعُروِشها قاَل  

َ
َة  اهللاَ عَْد َ ْوتِها فَأ ِمائَ

َة  ٍم فَا ُْظْر إِ  ٍم  ُم  َ َعثَُه  ثَْت ِمائَ ْو َ ْعَض يَْوٍم قاَل بَْل َ ِ
َ
ثُْت يَْوماً أ ثَْت قاَل َ ِ َطعاِ َك َو   قاَل َ ْم َ ِ

ْجَعلََك آيًَة  ِلن اِس َو ا ُْظْر إَِ  الِْعظاِم َكيَْف نُ ِْ ُها ُ م    َ ابَِك  َْم يَ ََسن ْه َو ا ُْظْر إِ  ِ ارَِك َو ِ َ
ن  نَ 

َ
ْعلَُم أ

َ
َ َ ُ قاَل أ ا تَ َ    )259بقره،( ٍء قَدير ُ   َ ْ   َع  اهللاْ ُسوها َ ْماً فَلَم 

هايش  كه از كنار يك آبادي عبور كرد، در حالي كه ديوارهاي آن بر روي سقف) عزَير(يا همانند كسي 
خداوند : گفت) نده بود، او با خودهايشان در هر سو پراك و مردم آن مرده و استخوان(فرو ريخته بود 
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   ١٦٩  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

و به (كند؟ پس خداوند او را يك صد سال ميراند و سپس زنده كرد  چگونه اينها را پس از مرگ زنده مي
بلكه ) نه: (فرمود! ام چقدر درنگ كردي؟ گفت يك روز، يا قسمتي از يك روز را درنگ كرده: گفت) او

) كه با گذشت سالها(نگاه كن ) كه همراه داشتي(د اي، به غذا و نوشيدني خو يكصد سال درنگ كرده
كه چگونه متالشي شده است، اين ماجرا براي آن است كه (و به االغ خود نگاه كن . تغيير نيافته است

به ) اكنون. (دهيم و حجتي براي مردم قرار مي) رستاخيز(تو را نشانه ) هم(و ) هم به تو پاسخ گوييم
پس . پوشانيم دهيم و بر آن گوشت مي گر كه چگونه آنها را بهم پيوند ميبن) ي مركب خود(ها  استخوان

دانم كه خداوند بر  مي) اكنون با تمام وجود: (آشكار شد، گفت) اين حقايق براي آن مرد خدا(هنگامي كه 
   .هر كاري قادر و تواناست

ُظْر إِ . نمايش، از بهترين راههاي بيان معارف ديني است © َو ا ُْظْر ...  َو َ ابَِك  َطعاِ َك   فَا ْ
  َو ا ُْظْر إَِ  الِْعظامِ  ...ِ ارَِك   إِ 

نمايش قدرت پروردگار براي ارشاد و هدايت مردم است، نه براي سرگرمي و يا حتّي  ©
َك آيًَة  ِلن اِس . نمايي قدرت ْجَعلَ   َو ِ َ

  با انحراف نه منحرف بد بودن. ٥١

   ِقال الْ  ِمنَ  ِلَعَمِلُ مْ  إ  )،168شعرا( 

   .من مخالف شديد كردار شما هستم: لوط گفت
  .به معناي اظهار نگراني و مخالفت شديدي است كه از عمقِ جان باشد »الْقاِل َ «كلمه  ©
   الْقال  ِمنَ  ِلَعَمِلُ مْ  إِ   .بايد با انحراف بد باشيم نه با منحرف ©

v کند که در اين هنگام بايد از او هم تبري گاهي انحراف در وجود منحرف رسوخ مي
و يارانش ) السالمعليه(برائت حضرت ابراهيم  ٤ي خداوند در سوره ممتحنه آيه. جست

ٌة ِ  إِبْرَ : فرمايدرا از مشرکين بيان کرده و مي ْسَوٌة َحَسنَ
ُ
يَن َمَعُه إِذْ قَْد َ نَْت لَُ ْم أ ِ

اِهيَم َوا  
ا  َعْبُُدوَن ِمن ُدوِن  ْ ِمنُ ْم َوِ م  ْ ِلَقْوِ ِهْم إِن ا بُرَءآَُؤا ُ مْ  اهللاقَا ُوا شما در  يهمانا برا«  َ َفْرنَا بِ

خود ) مشرك(وم است، زيرا به ق يخوب يكه با او بودند، سرمشق و الگو يابراهيم و كسان) روش(
 »شما كفر ورزيديم) آيين(ما به . پرستيد، بيزاريم يهمانا ما از شما و از آنچه جز خدا م: گفتند

  يدين آسان جلوه دادن دستورات مشکل. ٥٢

  َياُم َكما ُكتَِب َع يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْ ُم ا ص  ِ
  َها ا  

َ
ُ ْم  يا   يَن ِمْن َ بْلُِ ْم لََعل  ِ

    َ ت ُقونَ ا  
كه پيش از شما  يروزه بر شما مقرر گرديد، همانگونه كه بر كسان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  )183بقره، ( .بودند مقرر شده بود، باشد كه پرهيزگار شويد
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٧٠

يَن . پيام است يتأثيرگذار يبرا يخطابِ زيبا، گام © ِ
َها ا     

َ
از تفسير  يدر حديث  اآَمنُويا  

يَن آَمنُوالذّت خطاب : خوانيم يمجمع البيان م ِ
َها ا     

َ
  . كند يروزه را آسان م يسخت  يا  

اين آيه . تبليغ آن است كه دستورات مشكل، آسان جلوه داده شود يها از شيوه ©
پيشين نيز اين قانون  يها فرمان روزه مختص شما مسلمانان نيست، در امت: فرمايد يم

است كه  يتر از دستور ها بوده، آسان همه امت يكه برا يو عمل به دستور. بوده است
يَن ِمْن َ بِْلُ مْ  َكما ُكتَِب َعَ  . يك گروه باشد يتنها برا ِ

   ا  

  ي آن در طول تاريخزدن احکام سخت و سنگين با سابقهگره. ٥٣

 ِخُذوا َو ُ ت لُوا َ ْقِتيًال
ُ
ْ نَما ثُِقُفوا أ

َ
َد  ُِسن ِة  اهللاُسن َة  *َ لُْعوِ َ  أ يَن َخلَْوا ِمْن َ بُْل َو لَْن َ ِ ِ

 اهللاِ  ا  
  )62- 61احزاب،( َ بِْديالً 

اين سنّت خداوند . كشته شوند يشوند بايد دستگير شده و به سخت آنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت
ها را در جامعه به وجود  ها و دلهره يو اين فتنه انگيز(اند  است كه پيش از اين بوده يكسان ي درباره

  .يافت ينخواه يسنّت خداوند تغيير يو هرگز برا) آوردند يم
شدن دقيق و ماهرانه است، لذا به علم  دست يافتن و چيره يبه معنا »ثقافة« از »ثُِقُفوا« ©

  .شود يو فرهنگ، ثقافت گفته م
َة . اديان بوده است ي در همه يگران، يك سنّت اله جهاد عليه فتنه ©    اهللاُسن 
. آن در طول تاريخ گره بزنيد ي تبليغ، احكام سخت و سنگين را با سابقه ي در شيوه ©
 َيامُ ُكِتَب ع يَن ِمْن َ بِْلُ مْ  َكما ُكتَِب َعَ   لَيُْ ُم ا ص  ِ

ْن ِمْن نَِ   قاتََل َمَعهُ ، ١ا     
َ
ُ ت لُوا ، ٢َو َك 

َة    ِمْن َ بُْل ...  اهللاَ ْقِتيًال ُسن 
 يعموم افکار لرزه در. ٥٤

ْتَُهْم َضل وا 
َ
ْ ِري * قاَل يا هاُروُن ما َمنََعَك إِذْ َرأ

َ
 َ َعَصيَْت أ

َ
ال  تَ  ِبَعِن أ

َ
ِ   * أ ُخْذ بِِلْحيَ

ْ
م  ال تَأ

ُ
قاَل يَا  َْن أ

قَْت َ ْ َ بَِ  إِْ اِ يَل َو  َْم تَ  ْن َ ُقوَل فَر 
َ
ِ  إِ   َخِشيُت أ

ْ
  )94- 92طه، (  ْرقُْب قَْوِ  َو ال بَِرأ

كه  يزمان! هارون يا: گفت) سر و صورت برادر را گرفته بود به او يكه مو يدر حال يموس(
نجات مردم  يچرا برا(؟ ينكن ياز اينكه مرا پيرو آنان گمراه شدند، چه چيز تو را بازداشت؟ يديد

                                                                                                                     
  .183بقره،.  1
  .146آل عمران،  . 2
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   ١٧١  ±فرهنگي   عوامل موثر در کار

) برادر و يا: (گفت) هارون در جواب(؟يكرد يآيا دستور مرا نافرمان )؟يفوراً به سراغ من نيامد
با برخورد تند من، (مگير، همانا من ترسيدم ) به مؤاخذه(ريش و سر مرا ) يمو! (فرزند مادرم يا

      !يو كالم مرا مراقبت نكرد يتفرقه انداخت اسرائيل يميان بن يتو بگوي) آنها متفرق شوند و
 ي پيامبر و معصوم است و به وظيفه 7أطيب البيان، چون هارون تفسير  ي به گفته ©
را به اصطالح يك  7 يتوان مؤاخذه موس ياز منكر خود نيز عمل كرده است، م ينه

گويد كه مردم  يبه هارون م. گويد تا ديوار بشنود يدانست كه به در م يجنگ زرگر
  .حساب كار خود را بكنند

و ايجاد لرزه بر اندام  يتكان دادن افكار عموم يرابايست ب يتبليغ گاه م ي در شيوه ©
آن برخورد تند را با جانشين  7 يچنانچه موس. زد يا جامعه، دست به كار تازه ي مرده

 يمحكم يدر هنگام خطبه خواندن سيل 7 يمعصوم خويش انجام داد و يا حضرت عل
 .به صورت خود زدند، تا مردم را توجه دهند

  بدون هزينه در ابتداي کارمطرح کردن موارد . ٥٥

الةَ َو يُْؤتُوَن ا ز  َة وَُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم يُوقُِنونَ  * ِلُْمْؤِمِنَ    يَو ُْ   يُهد يَن يُِقيُموَن ا ص  ِ
  )3-2نمل، (  ا  

دارند و زكات  يكه نماز برپام يكسان اهل ايمان است يهدايت و بشارت برا) ي وسيلهقرآن ( 
  .و تنها ايشانند كه به آخرت يقين دارندپردازند  يم
اول نماز، بعد . (مردم خرج ندارد يرا مطرح كنيد كه برا يدر تبليغ، اول كارهاي ©

الةَ َو يُْؤتُوَن ا ز  ةَ ) زكات   يُِقيُموَن ا ص 

  بيان حکمت و آثار دستورات. ٥٦

 َِْك م َ وِ َ إِ
ُ
الَة َ نْ اتُْل ما أ الَة إِن  ا ص  قِِم ا ص 

َ
  )45عنکبوت ،(                        َعِن الَْفْحشاِء َوا ُْمنَْكرِ   َن الِْكتاِب َو أ

پادار، كه همانا نماز  به تو وحي شده تالوت كن و نماز را به) آسماني قرآن(آنچه را از كتاب 
  .دارد از فحشا و منكر باز مي) انسان را(
الةَ . ليغ و ارشاد، حكمت و آثار دستورات ديني را بيان كنيمدر تب © الةَ إِن  ا ص  قِِم ا ص 

َ
أ

 َعِن الَْفْحشاِء َو ا ُْمنَْكرِ   َ نْ 

  ق در قالب فرضيان حقايب. ٥٧

 رََءْ تُْم إِنْ  قُْل
َ
ْهلََكِ   أ

َ
ِ   َوَمن اهللا أ وْ  م 

َ
ِ مٍ  ِمنْ  الَْ فِِر نَ  ُ ِ ُ  َ َمن رَِ َنَا أ

َ
  )28ملک ،(َعَذاٍب أ

بر ما رحم نمايد، پس  را كه با من هستند نابود كند، يا ياگر خداوند من و كسان: بگو!) پيامبر يا( 
  دهد؟ يكافران را از عذاب دردناك پناه م يچه كس
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  قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ١٧٢

رََءْ تُْم . ياد بگيريم يبا كفار را از وح يشيوه احتجاج و گفتگو ©
َ
  ...قُْل أ

ْهلََكِ  . حقايق را بايد در قالب فرض مطرح كرد يهدر شيوه تبليغ، گا ©
َ
  اهللا إِْن أ

  ينيمقدمه چ. ٥٨

َْك هَذا الُْقْرآَن َو إِْن ُكنَْت ِمْن َ بِْلِه  َِمَن الْغا َ وَْحيْنا إِ
َ
ْحَسَن الَْقَصِص بِما أ

َ
   فِلِ َ َ ُْن َ ُقص  َعلَيَْك أ

كه تو پيش  يكنيم، در حال ياستان را بر تو بازگو مكرديم بهترين د يما با اين قرآن كه به تو وح
  )3یوسف،( .يخبران بود ياز آن، از ب

قبـل از شـروع قصّـه،    . (كرد يتأثير بهتر، بايد مقدمه چين ي، برايو تربيت ياز نظر روان ©
ـَك .) خواهم قصه بگويم، آن هم بهترين قصّه يكند كه م يم يمقدمه چين يْ َ ْـُن  َُقـص  َعلَ

ْحسَ 
َ
 َن الَْقَصِص أ

  ان مطالب بقدر ضرورتيب. ٥٩

 َ  ا ُكنْتُْم ُ ُْفوَن ِمَن الِْكتاِب َو َ ْعُفوا ً ِ م  ُ لَُ ْم َكِث ا ْهَل الِْكتاِب قَْد جاَءُ ْم رَُسوُ ا يُ َ  
َ
ْن يا أ

  )15مائده،( نُوٌر َو ِكتاٌب ُمِب ٌ  اهللاَكِثٍ  قَْد جاَءُ ْم ِمَن 
از آنچه را شما از كتاب  يكه بسيار يپيامبر ما به سويتان آمد، در حالهمانا ! اهل كتاب يا
كه شما پنهان  يها يا حقايق خالف( يكند و از بسيار يشما بيان م يكرديد برا يپنهان م) يآسمان(

خداوند، نور و كتاب آشكار برايتان  يقطعاً از سو. گذرد يدرم) به آنها نيست يايد و فعلًا نياز كرده
  .تآمده اس

  َو َ ْعُفوا َ ْن َكِث ٍ . ارشاد، بيان مطالب به قدر ضرورت است يها از شيوه ©
  مطالب   )تشريح(باز کردن. ٦٠

 َُل اْآلياِت ِلَقْوٍم َ عْلَُمون   )5ونس،ی( ُ َفص 
  .كند يبدانند، به تفصيل بيان م) خواهند يم(آنان كه  يخداوند آيات را برا

ـُل . يگـوي  ين وباز كردن مطالب است، نـه كلّـ  تعليم وتربيت، روش يها از شيوه © ُ َفص 
 اْآلياِت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  

  هشدارها: پنجمفصل 
 پرهيز از دست آويز قراردادن مقدسات. ١

 ِْس َتَُهْم بِالِْكتاِب ِ َْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب 
َ
يَلُْووَن أ        َو إِن  ِمنُْهْم لََفِر قاً 

 ي و دست نوشته(هستند كه زبان خود به خواندن كتاب  يگروه) اهل كتاب(ا از ايشان و همان
كه از كتاب  ياست، در حال يچرخانند كه شما گمان كنيد آن از كتاب آسمان يم) خودشان چنان

 )78آل عمران،(  .نيست

. دهند گمراه كنندگان، مقدسات مذهبي و كتب آسماني را دستاويز خود قرار مي ©
 ِْكتاِب بِال 

 پرهيز از التقاط. ٢

 ِْس َتَُهْم بِالِْكتاِب ِ َْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب 
َ
يَلُْووَن أ        َو إِن  ِمنُْهْم لََفِر قاً 

ِمَن الِْكتاِب . هاي زهرآگين فرهنگي دشمن است التقاط، يكي از حربه © ْحَسبُوهُ  َ ِ 

 فاده از موقعيتسوء استپرهيز از . ٣

 ْن يُْؤِ يَُه
َ
ةَ ُ م  َ ُقوَل  ِلن اِس ُكونُوا ِعباداً ِ  ِمْن ُدوِن  اهللاما  َن ِل ََ ٍ أ    اهللالِْكتاَب َو اْ ُْ َم َو ا  بُو 

: كه خداوند به او كتاب و حكم و نبوت داده است، حق ندارد به مردم بگويد يبشر) پيامبر و(هيچ 
 )79عمران، آل(. ا، بندگان من باشيدخد يبه جا

َ ٍ . سوء استفاده از موقعيت، محبوبيت و مسئوليت، ممنوع است ©   ما  َن ِل َ

 پرهيز از دور کردن فقرا . ٤

 َنَا ما و
َ
ينَ  بِطارِدِ  أ  )29هود،( آَمنُوا ا  
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٧٤

 . مكن يطرد نم) شما يبه خاطر خواست نابجا(اند  را كه ايمان آورده يو من كسان

كردند كه فقرا رانده شوند، ولي انبيا قاطعانه  اشراف براي ايمان آوردن خود شرط مي ©
نَا ما وَ . كردند با اين درخواست مخالفت مي

َ
ينَ  بِطارِدِ  أ جمله اسميه و حرف ( آَمنُوا ا  

 )ي قاطعيت است نشانه) باء(

 ما وَ . او يكسان است كسي كه هدفش از تبليغ، مال و مقام نيست، فقير و غني در نزد ©
نَا
َ
ينَ  بِطارِدِ  أ   آَمنُوا ا  

نَا ما وَ .به توقّع مستكبران اعتنا نكنيم ©
َ
ينَ  بِطارِدِ  أ   آَمنُوا ا  

من آنها را با شما عوض : فرمود مي 9شمردند، اما پيامبر  فّار مؤمنان را اراذل ميک ©
نَا ما وَ . كنم نمي

َ
ينَ  بِطارِدِ  أ   آَمنُوا ا  

 وَ .حكومت حق نبايد به خاطر جلب رضايت مرفّهين، طبقه محروم را از دست بدهد ©
نَا ما

َ
ينَ  بِطارِدِ  أ   آَمنُوا ا  

نَا ما وَ  ١.آنها كه نزد خدا آبرو دارند نبايد طرد شوند ©
َ
ينَ  بِطارِدِ  أ   آَمنُوا ا  

 ي جلب افراد پرتوقع و شود که در مسير كار فرهنگي، نبايد برااز اين آيه استفاده مي ©

  .و محرومين را از خود دور كنيم  اشراف، فقراء
 پرهيز از برتري طلبي. ٥

 ارُ  تِلَْك ينَ  َ َْعلُها اْآلِخَرةُ  ا   ا يُر ُدونَ  ال  ِ   رْض ِ   ُعلُو 
َ
 )83قصص،(                اْأل

 يدهيم كه خواستار برتر يار مقر يكسان يبرا) تنها(آخرت را  يآن سرا) ما، نجات و سعادت در(
 .و فساد در زمين نباشند

اندوزي و  اين آيه به منزله قطعنامه داستان قارون است كه هر گونه ثروت ©
 . شود ي هالكت در دنيا و شقاوت در آخرت مي جويي، مايه برتري

 ١.فرمود آيه را براي تاجران بازار تالوت مي ، اين7بر اساس روايات، حضرت علي  ©
بنيانگذار جمهوري اسالمي نيز در پايان درس اخالقشان براي  )قدس سره(ميني امام خ

  .ي قم به آن عنايت داشتند ي علميه طلّاب و فضالي حوزه

                                                                                                                     
  .309، صفحه5 تفسیر نور، ج . 1
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  ١٧٥  ±  هشدارها 

خوانيم كه اگر كسي به واسطه بهتر بودن بند كفشش بر ديگري خود را  در حديث مي ©
  .ي علو در زمين دارند برتر ببيند، جزو كساني است كه اراده

گذاري  بسيارند كساني كه در تهيه مسكن، مركب، لباس، كالم، ازدواج و نامچه  ©
كنند كه در جامعه نمودي داشته باشند و مردم متوجه آنان شوند كه به  فرزند، كاري مي

 ٢.فرموده روايت، اين افراد اراده برتري در زمين دارند و از بهشت محرومند

طلبي در زمين را  ي برتريبه نحوي ارادهشود که كساني كه از اين آيه استفاده مي ©
  .دارند در قيامت جايگاهي نخواهند داشت

 پرهيز از ناسزا گفتن. ٦

 يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ِ
 )108انعام،(          َعْدواً بَِغْ ِ ِعلْم اهللافَ َُسب وا  اهللاَو ال  َُسب وا ا  

به  يجهل و دشمن يناسزا نگوييد كه آنان نيز از روخوانند  يكه غير خدا را م يكسان) معبود(و به 
 .گويند يخداوند ناسزا م

كرد كه به پيروان  در جنگ صفّين به سربازان خود توصيه مي 7حضرت علي  ©
  ٣.معاويه دشنام و ناسزا نگويند، بلكه سيماي آنان را مطرح كنند كه بهتر از دشنام است

  ٤.دشنام به خدا، دشنام به ولي خداستاز مصاديقِ : فرمودند 7امير المؤمنين علي  ©
لعن و برائت كه در . حساب لعن و نفرين و برائت، از حساب دشنام و ناسزا جداست ©

آيات ديگر قرآن از سوي خداوند اعالم شده، در واقع بيانگر اظهار موضعِ ما در برابر 
َعَ   اهللانَُة لَعْ  .كنيم ستمگران و مشركان است كه بيزاري خود را از راه آنان اعالم مي

ا ِِم َ   اهللابَراَءٌة ِمَن   ،الظ 

احساسات خود را نسبت به مخالفان كنترل كنيم و از هر گونه بد دهني و ناسزا  ©
          ال  َُسب وا.بپرهيزيم

                                                                                                                    
  .تفاسیر مجمع البیان و روح البیان.  1
  .100، صفحه9 تفسیر نور، ج.  2
  .206نهج البالغه، کالم .  3
  .المیزان تفسیر.  4

  .18هود،   5.
  .1توبه، .  6
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٧٦

 اهللافَ َُسب وا  ...         ال  َُسب وا .به بازتاب برخوردهاي خود توجه كنيم ©

          ال  َُسب وا. توان مردم را از مسير غلط باز داشت زا، نميبا فحش و ناس ©

فَ َُسب وا   ...         ال  َُسب وا. ناسزاگويي، عامل بروز دشمني و كينه و ناسزا شنيدن است ©
ً   ...اهللا  َعْدوا

ز مسلمان با پرهيز ا. (دشنام، يا نشانه نداشتن منطق است، يا نداشتن ادب و يا صبر ©
          ال  َُسب وا.)ناسزا، بايد نشان دهد كه صبر و منطق و ادب دارد

  اهللافَ َُسب وا . هر كاري كه سبب توهين به مقدسات شود، حرام است ©

          ال  َُسب وا. دشنام و ناسزا، در نهي از منكر و تبليغات و مناظرات ممنوع است ©

...          ال  َُسب وا ١.شود، حرام است ه گناه و حرام ميشدن ديگران ب كاري كه سبب كشيده ©
فَ َُسب وا 

شود، آنجا كه مقدمات گناه ديگران  گاهي انسان ناخودآگاه در گناه ديگران شريك مي ©
  اهللافَ َُسب وا  ٢.را فراهم كند

          ال  َُسب وا.در فرهنگ ما ناسزا نيست، حتي نسبت به مخالفان ©

v دف از دشنام ندادن به مخالفان، جلوگيري از توهين به خداوند و مقدسات است ه ال
ها را نيز ي اين توهين، پس بايد از انجام دادن کارهايي که زمينهاهللافَ َُسب وا  ...          َُسب وا

  .آورد خودداري نمودبوجود مي
 يفرصت طلبپرهيز از . ٧

 ِ َك يا سا ثَِر ا ر ُسوِل َ نَبَْذتُها َو  ِري  قاَل فَما َخْطبُ
َ
َضًة ِمْن أ ْضُت َ بْ وا بِِه َ َقبَ قاَل بَُ ُْت بِما  َْم َ بُْ ُ

لَْت ِ   َْفِ    )96و  95طه،( َكذ َِك َسو 

 يبزرگ كه كرد) ي و فتنه(اين كار ) منظور تو از! (يسامر يا: گفت) يبه سامر يسپس موس(
از آثار  ينبردند، پس من مشت يبه آن پ) ديگران(بردم كه  يپ ييزمن به چ: گفت) يسامر(چيست؟ 
افكندم و اين گونه نفسم اين كار را در نظرم ) در گوساله(را بر گرفتم، پس آن را ) حق(رسول 

 ).و فريب داد(بياراست 

                                                                                                                     
  .تفسیر مجمع البیان.  1
  .328- 327، صفحه3 تفسیر نور، ج.  2
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  ١٧٧  ±  هشدارها 

ثَِر ا بر طبق تفاسير الميزان، فرقان و نمونه، مراد سامري از  ©
َ
 ر ُسولِ َ َقَبْضُت َ بَْضًة ِمْن أ

آن است كه من مقداري از آثار موسي را فراگرفته و بر آن مؤمن شدم، سپس آن را رها 
 .كرده و گوساله را ساختم

قاَل فَما َخْطبَُك .ي انحراف را بررسي كرد براي برطرف كردن انحراف، ابتدا بايد ريشه ©
 يا ساِ ِري  

 فَما َخْطبَُك يا ساِ ِري   قاَل . با منحرفان و مفسدان فرهنگي بايد برخورد كرد ©

ها  شوند، بلكه افرادي مثل سامري ي مردم از درون عوض نمي در يك انقالب، همه ©
َك يا ساِ ِري  . مانند منتظر فرصت مي  قاَل فَما َخْطبُ

ُ ُْت بِما  َْم . خبرند هايي دارند كه متدينين از آن بي گاهي منحرفين، دريافت © قاَل بَ
وا  َ بُْ ُ

© كنند احان انحراف، از جهل مردم استفاده ميطر .بِما  َْم َ بُْ ُوا 

ِمْن . كنند سردمداران باطل براي انحراف مردم، حتّي از مقدسات نيز سوء استفاده مي ©
ثَِر ا ر ُسولِ 

َ
  )سياست مذهب عليه مذهب( أ
لَْت ِ  َ فْ . اگر هنر با هواي نفس همراه شد، باالترين خطرهاست ©  ِ  َسو 

 ١.تواند ديگران را فريب دهد تا انساني از درون فريب نفس خويش را نخورد، نمي ©
  ِلَْت ِ   َْف  َسو 
شود که اگر هواي نفس با آثار رسول مخلوط شد، انسان را از اين آيه استفاده مي ©

 .كند سامري مي

  هاي بد نياکان پرهيز از تقليد سنت. ٨
 ْرَْسلْنا ِمن

َ
َك ِ  قَْرَ ٍة ِمْن نَِذيٍر إِال  قاَل ُمْ َفُوها إِن ا وََجْدنا آباَءنا َع  َو َكذ َِك ما أ ٍة َو إِن ا َع   َ بْلِ م 

ُ
  أ

 )23زخرف،(                  آثارِِهْم ُمْقتَُدون

اي نفرستاديم مگر آنكه ثروتمندان  و بدين گونه ما در هيچ شهر و دياري پيش از تو هشدار دهنده
 .كنيم ما پدران خود را بر آييني يافتيم و از آثار آنان پيروي مي: رشان گفتندمغرو

 را مغرور و ها او به كسي گويند كه نعمت به معناي نعمت فراوان و »ترفه«از  »م ف« ©

                                                                                                                     
  .384، صفحه7 تفسیر نور، ج . 1
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٧٨

  .سرمست كرده باشد 
و بكار رفته  »َ بِْلَك «براي پيامبر اسالم به كار نرفته بلكه  »َ ْعِدكَ «در قرآن هرگز كلمه  ©

  .اين نشانه آنست كه پيامبر اسالم آخرين فرستاده الهي است
               َو َكذ َِك . تكيه بر روش نياكان، سنّت منحرفان تاريخ بوده است ©

ما . گرفتند هاي همگون و مشابهي مي اند كه بهانه انبيا، مخالفاني از طبقه مرفه داشته ©
رَْسلْنا

َ
فُوها ... أ                 إِال  قاَل ُمْ َ
هاي  ي تقليد و تعصّب سرمستي از ثروت و رفاه هم موجب طغيان است و هم زمينه ©

فُوها إِن ا وََجْدنا آباَءنا َع .نابجا ٍة َو إِن ا َع   قاَل ُمْ َ م 
ُ
               آثارِِهْم ُمْقتَُدون  أ

به آنان،  چون و چرا يافكار پيشينيان قابل بازنگري و بررسي است و اقتداي مطلق و ب ©
               آثارِِهْم ُمْقتَُدون  إِن ا َع  ١.معنا ندارد

كه ديگران را شود که به نام ميراث فرهنگي نبايد هر راهي از اين آيه استفاده مي ©
 .اند پيمود رفته

  فريبي  پرهيز از عوام. ٩
 ِِْس َتَُهْم ب 

َ
ْحَسبُوُه ِمَن الِْكتاِب َو ما ُهَو ِمَن الِْكتاِب َو ِن  ِمنُْهْم لََفِر قاً يَلُْووَن أ  )78آل عمران،(      الِْكتاِب ِ َ

ي خودشان  و دست نوشته(گروهي هستند كه زبان خود به خواندن كتاب ) اهل كتاب(و همانا از ايشان 
  .چرخانند كه شما گمان كنيد آن از كتاب آسماني است، در حالي كه از كتاب نيست مي) چنان

 ِْس َتَُهمْ . فريبي و لفّاظي، از گناهان دانشمندان است عوام ©
َ
 يَلُْووَن أ

 گذاشتنپرهيز از منت. ١٠

 ُ َِوَال َ ْمُ   َْستَْك  )،بزرگ مشمار) كارت را( و. منّت مگذار) در عطا(و   )6مدثر. 
َو  .ها و عطايا، از مصاديق پليدي روح است منّت گذاشتن و چشم داشتن در انفاق ©

   َوَال َ ْمُ   َْستَْكِ ُ  ا ر ْجَز فَاْهُجرْ 
دوري گزيدن از منّت و زياده شماري، يكي از شرايط موفقيت رهبران و مبلّغان   ©

   َوَال َ ْمُ   َْستَْكِ ُ . است
  َوَال َ ْمُ   َْستَْكِ ُ . ديني نبايد از مردم توقّعي داشته باشدو مبلغ رهبر  ©
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  ١٧٩  ±  هشدارها 

  مارزدگيپرهيز از آ. ١١
 َُْهاُ ُم ا  َ ثُر 
َ
 )2تکاثر ،(                   ا َْمقابِر ُزْرُ مُ  َح    أ

 .ها رفتيد تا آنجا كه به زيارت مقبره شما را سرگرم كرد) و تفاخر( يفزون طلب( 

طلبي و فخرفروشي به ديگران به واسطه كثرت  به معناي فزون »كثرت«از  »تكاثر« ©
  .اموال و اوالد است

  هاي تكاثر جلوه

حضرت يوسف « ١َءاَر اب متفّرقون خٌ  ام اهللاّ ا واحد القّهار .ت اثر در  ك و چند خدا  ©
  »قهار؟ يآيا ارباب متفرق بهتر است يا خداوند يكتا: خود كه مشرك بودند، گفت يها يبه هم زندان

َطعاٍم   لَْن نَْصِ َ َع  ما بر يك نوع غذا صبر نداريم: گفتند بني اسرائيل مي. تكاثر در غذا ©
ث ائِها َو  .خواهيم هاي ديگر همچون خيار و سير و عدس و پياز مي ما خوردني واِحدٍ  قِ

  ٢فُوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها
ُر  .چنان كه بعضي دوست دارند هزار سال عمر كنند. تكاثر در عمر © َحُدُهْم  َْو ُ َعم 

َ
يَوَد  أ

ةٍ  لَْف َسنَ
َ
  ٣أ
 .برخي افراد به دنبال جمع مال و شمارش آن هستند: فرمايد قرآن مي. ثر در مالتكا ©
 َُده ي َ ََع ماًال َو َعد   ٤ا  

در دامنه هر كوهي : فرمايد قرآن در مقام سرزنش بعضي مي. تكثر در مسكن ©
ثُون .كنيد هاي بلند بنا مي ساختمان  تَ ْنُوَن بُِ ل  ر ٍع آيًَة َ ْعبَ

َ
  ٥أ

گيري از  اسالم براي مسئله جنسي، راه ازدواج را تجويز كرده و بهره. ر در شهوتتكاث ©
ُهْم َ ْ ُ َ لُوم َ   إِال  َع  :را بدون مالمت شمرده همسر يْما ُُهْم فَإِ  

َ
ْو ما َ لََكْت أ

َ
ْزواِجِهْم أ

َ
و  ٦أ
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٨٠

وِ َك ُهُم   َ َمِن ا ْتَ  .ارضاي شهوت از غير راه ازدواج را تجاوز دانسته است
ُ
أ َوراَء ذ َِك فَ

 ١ العاُدون

به معناي سرگرم شدن به امور جزئي و ناچيز است كه انسان را از » لهو«از » الهاكم« ©
  . اهداف بلند باز دارد

  . جمع مقبره است» مقابر«از زيارت و » زُرتم« ©
ز له بر سر تعداد نفرات گفتگو شد تصميم گرفتند سرشماري كنند بعد ايميان دو قب ©

  . ها به قبرستان رفتند تا آمار مردگان را نيز به حساب آورند زنده
نهج البالغه، بعد از تالوت اين سوره مطالبي  ٢٢١حضرت علي عليه السالم در خطبه  ©

در طول پنجاه سال، بيش از هزار بار اين : گويد دارند كه ابن الحديد در شرح آن مي
ري است كه سزاوار است بهترين گويندگان ام و عظمت اين خطبه به قد خطبه را خوانده

عرب جمع شوند و اين خطبه برايشان تالوت شود و همه به سجده افتند، همانگونه كه 
 ٢.افتند هنگام تالوت بعضي از آيات قرآن، همه به سجده مي

  :كنيم ما دو جمله از آن خطبه را در اينجا بازگو مي
  كنند؟ خار ميآيا به مقبره پدرانشان افت» ابائهم يفخرون«
  كنند؟ طلبي مي يا به تعداد معدومين فزون» ام بعديد الهلكي يتكاثرون«
هايي  آنان جسدهايي بودند كه متالشي شدند و متحرك» اجساد خرت و حركات سكنت«

  . بودند كه ساكن شدند
آن جسدها سزاوارترند كه سبب عبرت » و لئن يكونوا عبراً احق من ان يكونا مفتخرا«

  . ا مايه افتخارشوند ت
و  .تكاثر تنها در آمار و نفرات جمعيت نيست، بلكه گاهي در ثروت و فرزند است ©

 و لذا در قرآن سفارش شده كه مال و فرزند شما را سرگرم  ٣ت اثر   اال وال و االوالد
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  ١٨١  ±  هشدارها 

  التله م ا وال م و ال اوالد م .نكند 
 َْهاُ ُم  .كشاند ه و عبث ميفزون طلبي و فخرفروشي انسان را به كارهاي بيهود ©

َ
أ

                    ا  َ ثُرُ 
و آمار زدگي به حدي است كه گاهي مردگان را هم شمارش طلبي  دامنه فزون ©

                   ا َْمقابِر ُزْرُ مُ  َح    .كنند مي

در فرهنگ جاهلي، كميت و جمعيت، تا آنجا ارزش دارد كه حتي مردگان را در  ©
                   ا َْمقابِر ُزْرُ مُ  َح    .آورند مارش به حساب ميش

  پرهيز از تملق. ١٢
 رِْض َ ِيعاً فَإِن    َو قاَل ُ و

َ
 ْتُْم َو َمْن ِ  اْأل

َ
يدٌ  اهللاإِْن تَْ ُفُروا أ  )8ابراهیم ،(    لََغِ   َ ِ

 يبه خداوند زيان(كفر ورزيد  يين همگاگر شما و ساكنان زم: گفت) اسرائيل يبه بن( يو موس
نه آنكه از طريق ايمان و شكر . (ستايش است ي نياز و شايسته يب) ذاتاً(چرا كه خداوند ) رسد ينم

 .)و ستايش كسب كند ينياز يخود ب يشما بخواهد برا

 اهللافَإِن   ...إِْن تَْ ُفُروا.خواهش از مردم برسد  در شيوه دعوت و تبليغ، نبايد كار به ©
يدٌ  َغِ   َ ِ      لَ

  پرهيز از برخورد دوگانه. ١٣
  اول يهیآ
نَت َ ُ تََصد ي

َ
أ ْغَ  فَ ا َمِن اْستَ م 

َ
ا َمن أ م 

َ
ال  يَز    َو أ

َ
َ   َو َما َعلَيَْك   نـَت َ نْـُه  َجآَءَك  َْسَ  وَُهَو َ ْ

َ
أ فَ

  )10- 5عبس، (       تَلَ   
اگر پاك نگردد، بر تو چيزي  با آنكه يپرداز يپس تو به او م. بيند ياز مني يكه خود را ب يما كسا

و به  يكن يترسد، تو از او تغافل م يكه از خدا م يكه شتابان نزد تو آمد، در حال يو اما كس نيست
 .يپرداز يم يديگر

نَت . در کار فرهنگي برخورد دوگانه با افراد سرشناس و گمنام جامعه ممنوع است ©
َ
فَأ

يَ ُ  نَت َ نُْه تَلَ    ...  تََصد 
َ
بر اساس روايات اهل سنّت، شخصي به نام عبداللّه بن ام ) فَأ

مكتوم كه فردي نابينا بود، به مجلس پيامبر وارد شد، در حالي كه آن حضرت با بزرگان 
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٨٢

او كه . كرد قريش همچون ابوجهل و عتبه جلسه داشت و آنان را به اسالم دعوت مي
خواست كه قرآن بخواند تا او حفظ  ديد، مكرر از پيامبر مي بود و حاضران را نمينابينا 

در اينجا بود كه آيات . لذا نوعي كراهت و ناراحتي در چهره آن حضرت ظاهر شد. كند
البتّه در  .اوليه سوره عبس نازل شد و آن حضرت را مورد عتاب و سرزنش قرار داد

ينكه شخص عبوس كننده، پيامبر بوده است وجود آيات مورد بحث، داللت روشني بر ا
 7 اما در روايتي كه از امام صادق. ندارد و روايات اهل سنّت، آن را مطرح كرده است

رسيده، اين آيات در شأن مردي از بني اميه نازل شده كه در محضر پيامبر بوده و به 
  .)هنگام ورود ابن مكتوم،  چهره درهم كشيد و روي بگرداند

  دوم يهیآ
 ْم بَِعيٌد ما تُوَعُدونَ   فَإِْن تََول ْوا َ ُقْل آَذ ْتُُ ْم َع

َ
 قَِر ٌب أ

َ
دْرِي أ

َ
 )109انبیا،(  َسواٍء َو إِْن أ

كردم و من ) خطر(شما بطور يكسان اعالم  ي به همه: بگو) به آنان(برگرداندند پس  يپس اگر رو
  !نزديك است، يا دور) زمان وقوعش(داده شده، آيا  كه به شما) ياز عذاب اله( يا دانم آن وعده ينم
انبيا نيز  يمردم سخن حق را بپذيرند كه اين هدف برا ي نبايد انتظار داشت كه همه ©

 فَإِْن تََول ْوا. محقّق نشده است

 فَإِْن تََول ْوا َ ُقْل . در مقابل لجاجت و اعراض مردم، مسئوليت خود را از دست ندهيم ©

پيامبران هستند و در اين ميان، جنسيت،  يطور يكسان مخاطب هشدارهاهمه مردم ب ©
 ي در تبليغ، همه مردم را با ديده يآر( َسواءٍ   آذَ ْتُُ ْم َع . نژاد و زبان مطرح نيست

 َسواءٍ   َع ) يكسان بنگريم

  پرهيز از شخصيت زدگي. ١٤
 ْح

َ
يَن  َْستَِمُعوَن الَْقْوَل َ يَ  ِبُعوَن أ ِ

يَن َهداُهُم ا   ِ
وِ َك ا  

ُ
ْ اب اهللاَسنَُه أ

َ
و ُوا اْأل

ُ
وِ َك ُهْم أ

ُ
   َو أ

كنند، آنانند كه خداوند هدايتشان  يم يشنوند و بهترين آن را پيرو يآنان كه سخن را با دقّت م
 )18زمر،( .نموده و آنانند همان خردمندان

كنند، نه گوينده و دچار  كساني حق شنيدن هر سخني را دارند كه به كالم توجه ©
 َْستَِمُعوَن «: و نفرموده  َْستَِمُعوَن الَْقْوَل :فرمايدي شريفه ميآيه. زدگي نشوند شخصيت

  »َل ائالْقَ 
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  ١٨٣  ±  هشدارها 

  پرهيز از سوق دادن تمام نيروها به يک سو. ١٥
 َ  ًة  فَلَْو َال ْ َ ف  نهْ فِرْ     َفَر ِمن ُ  َو َما  ََن ا ُْمْؤِمنُوَن ِ َنِفُروا ٍة م  يِن َو ِ ُنِذُرواْ قَ ُهواْ   ا   َتََفق  ْم َطائَفٌة   
 )122توبه،( َذُرونْم  ْ ْم لََعل هُ َ ُهْم إَِذا رََجُعواْ إَِ هْ قَوْ 

از ايشان  يرهسپار شوند، پس چرا از هر گروه) به جهاد(مؤمنان  ي سزاوار نيست كه همه
قوم خويش باز گشتند، آنان را  يكه به سو يشوند و هنگام كنند تا در دين فقيه يكوچ نم يا دسته

  .حذر كنند) از گناه و طغيان(بيم دهند تا شايد آنان 
  كرد وسختگيري پيامبر در بدنبال نزول آياتي كه به شدت از متخلّفان جنگ انتقاد مي ©

ي مسلمانان براي جهاد آماده  هاي بعدي، همه مورد آنان، از آن به بعد و در جنگ
اين آيه كنترلي براي كوچ آنان به جبهه . گذاشتند شدند و پيامبر را در مدينه تنها مي مي
  ١.بود
آمدند و اين موجب كوچ به  نشين براي آموختن دين، به شهر مي ي مسلمانان باديه همه ©

آيه نازل شد كه بعضي براي آشنايي با دين به شهر بيايند، آن . شد شهر و تبعات بد آن مي
 .طن خود برگشته و ديگران را ارشاد كنندگاه به و

ريزي و مديريت فرهنگي نبايد تمام افراد را به يك سو سوق داد، بلكه بايد  در برنامه ©
 ْةٍ  ُ    ِمن  .را به كار بگيريم طائَِفة ِمنُْهمْ  فِْرقَ

 اش دوزخ استکه نتيجه ثمر يبهاي پرهيز از تالش. ١٦

 ٌة  )4و3غاشیه،(     َحاِميَة نَاًرا  ْص تَ            ن اِصبَة َ ِ لَ

 .سوزان درآيند يبه آتش) اما( ،اند تالش كرده و رنج برده) با آنكه(

به معناي كار پرمشقت است كه انسان را خسته  »ناصبة«به معناي كوشنده و  »  لة« ©
  .به معناي بسيار داغ استنيز  »حامية«. كند مي
شود ولي به خاطر آنكه اخالص در آن  نجام ميكارهاي پر زحمت فراواني در دنيا ا ©

نيست يا طبق دستور الهي انجام نشده است و يا با عجب و غرور و منت و گناه و شرك 
 . گيرد رود و در قيامت مورد بهره قرار نمي شود و هدر مي همراه بوده، حبط مي
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٨٤

سو و  در جهان بيني الهي، عنصر كار بايد با عنصر هدف و جهت و عنصر رهبري هم ©
  . مقدس باشد

ةٌ .هر تالش و زحمتي، در قيامت مفيد نخواهد بود © ة َ ِ لَ       ن اِصبَ
 پرهيز از دعوت مردم به خود. ١٧

  َِْدُعوا إ
َ
بََعِ    َع  اهللاقُْل هِذهِ َسِ يِ  أ نَا َو َمِن ا  

َ
 )108یوسف، (           بَِصَ ٍة أ

خدا  يبه سو يام كرد، با بيناي يمن و هر كس پيرو. ه من استاين را: بگو) تو نيز! پيامبر يا( 
 . كنيم يدعوت م

دُْعوا إَِ  . بايد به سوي خدا باشد، نه به سوي خود و مبلغ ديني دعوت رهبر ©
َ
           اهللاأ

  نيان نظرات خود به اسم ديز از بيپره. ١٨
  َ ِْن ا ْظلَُم ِ م 

َ
  اهللا َعَ    يَ َمْن أ

َ
َب بِآياتِِه إِن ُه ال ُ ْفِلُح ا ُْمْجِرُ ونَ َكِذباً أ

  )17ونس،ی( ْو َكذ 
كه بر خدا دروغ بندد، يا آيات او را دروغ بشمارد؟ قطعاً مجرمان،  يپس كيست ستمكارتر از كس

  .شوند يرستگار نم
ْظلَمُ همچون  ياگر تفكّرات خود را به اسم دين بگويد، سزاوار تعبيرات يمبلّغ دين ©

َ
، أ

 ْفِلحُ ال ُ  است » رم«و.  
 پرهيز از سرگرم کردن مردم . ١٩

َعراُء يَ  ِبُعُهُم الْغاُوون   ُهمْ  تَرَ  أ َمْ  َو ا ش 
َ
 )225-224شعراء،(                       يَهيُمون وادٍ  ُ        

نان در هر كه آ يآيا نديد .كنند يم يشاعران را گمراهان پيرو) پيامبر اسالم شاعر نيست، زيرا(
  روند؟ يسرگشته م يواد
َ : فرمايد ، ضد رشد است، چنان كه در جاي ديگر مي» «از  » وون«ي  كلمه © قَْد تَ َ  

ي وهم و خيال، و پيامبر را شاعر  از آنجا كه كفّار قرآن را ساخته ١ا ر ْشُد ِمَن الَْ   
شعرا، گمراهانند ولي طرفداران كند كه طرفداران  دانستند، اين آيات آنان را محكوم مي مي

  .پيامبر اسالم گمراه نيستند
كنند، ولي پيامبر اين گونه  ي خود عمل نمي اند و به گفته هدف و سرگشته شعرا بي ©

 .ي آن است كه او شاعر نيست نيست، هماهنگي ميان گفتار و رفتار پيامبر اسالم، نشانه

                                                                                                                     
  .256بقره، .  1
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  ١٨٥  ±  هشدارها 

. نمودن آنان به امور مختلف استآنچه مورد انتقاد است، گمراه كردن مردم و سرگرم  ©
يَهيُمون وادٍ  ُ      ...  يَ  ِبُعُهُم الْغاُوون                        ي شعر باشد يا قصه، يا فيلم يا عكس  خواه در زمينه

 . يا تئاتر يا طنز و يا سخنراني

  .كنيم نبايد در هر وادي وارد شويم، بلكه بايد راهي را بر اساس عقل و وحي انتخاب ©
  يساده لوح پرهيز از. ٢٠
 َتُوك

ْ
ُعوَن ِلَقْوٍم َءاَخِر َن  َْم يَأ ُعوَن  ِلَْكِذِب َسم  يَن َهاُدواْ َسم  ِ

  )41مائده،( َوِمَن ا  
به (دهند و همچنين  يبا دقّت به سخنان تو گوش م) و تحريف( يدروغ ساز ياز يهوديان آنان كه برا

و يا گوش به (دهند  ياند، به سخنان تو گوش م نزد تو نيامدهكه  يقوم ديگر يبرا) يقصد جاسوس
  .)تو را غمگينت نسازد( )اند هستند كه نزد تو نيامده يفرمان ديگران

از يهوديان و منافقان را نزد پيامبر  ييهود گروه يشود كه علما ياز آيه استفاده م ©
تُوكَ كردند  يم يدور ياسالم فرستادند و خودشان از مقابله و روياروي

ْ
و هدفشان   َْم يَأ

باشد كه آنان از تورات تحريف  ياين بود كه شايد دستورات و احكام اسالم مطابق چيز
كردند اگر گفتار پيامبر اسالم مطابق حرف ما بود بگيريد وگرنه  ياند و سفارش م كرده

ر دادند تا ب ينزد حضرت آمدند و با دقّت گوش م يمنافقان و هيئت اعزام. رها كنيد
ُعوَن  ِلَْكِذِب . ببندند يا سخنان حضرت، دروغ و شايعه   َسم 

ُعوَن  ِلَْكِذِب . آن مهم است ي گوش دادن مهم نيست، انگيزه ©   َسم 

 ي نبايد همه يو جاسوس در ميان مسلمانان دارند، مبلّغان دين يكفّار، عوامل نفوذ ©
ُعوَن لَِقْوٍم  .شنوندگان را خوش نيت بپندارند   َءاَخِر نَ َسم 

 يفرهنگ برهنگ پرهيز از ابتذال و. ٢١

 َ ِ ُِبََو ُْ ْم ِمَن اْ َن ِة َ ْ ُِع َ نُْهما ِ اَسُهما ل
َ
ْخَرَج أ

َ
يْطاُن َكما أ ُهما يا بَِ  آَدَم ال َ ْفِت َن ُ ُم ا ش 

 )27اعراف،(                      َسْوآتِِهما

شما را از بهشت ) نخستين(بتان دهد، آن گونه كه پدر و مادرِ مبادا شيطان فري! فرزندان آدم يا
هايشان را  لباس را از تن آن دو بركند تا عورت) خوردن از آن درخت ي با وسوسه(بيرون كرد، 

  .بر آنان آشكار سازد
يْطانُ . است يبيانجامد، شيطان يكه به برهنگ يهر گونه برنامه و تبليغات ©  ال َ ْفِت َن ُ ُم ا ش 
ُع َ نُْهما ِ اَسُهما.. . ِ ْ َ 
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٨٦

َ ُهما َسْوآتِِهما. زن و مرد در برابر يكديگر است يهدف شيطان، برهنگ ©   لُِ ِ
  نابجا پرهيز از تکذيب. ٢٢
 بُوا بَْل  )39یونس،(                       بِِعلِْمه ُ يُطوا  َمْ  بِما َكذ 

 .حاطه نداشتند دروغ پنداشتندرا كه به شناخت آن ا يچيز) حق آن است كه(بلكه 

  ١:آموزيم ي قرآن دو درس بزرگ مي از دو آيه: امام صادق عليه السالم فرمودند ©
ْن ال َ ُقو ُوا َعَ  . تا علم نداريم، حرفي نزنيم: الف

َ
  َْم يُؤَْخْذ َعلَيِْهْم ِميثاُق الِْكتاِب أ

َ
إِال   اهللاأ

  ٢اْ َق  
بُوا بَْل . نكنيمتا علم نداريم، حرفي را رد : ب    .همين آيه بِِعلِْمه ُ يُطوا  َمْ  بِما َكذ 
 بِِعلِْمه ُ يُطوا  َمْ  بِما. اند ي علمي به قرآن، آن را رد كرده مخالفان، بدون احاطه ©

بُوا. به خاطر ندانستن، چيزي را رد نكنيم ©  ُ يُطوا  َمْ  بِما َكذ 

 پرهيز از توجيه وسيله براي هدف. ٢٣

 نَْزَل َو
َ
ِن اْحُ ْم بَ ْنَُهْم بِما أ

َ
نَْزَل  اهللاأ

َ
ِض ما أ ْن َ ْفِتنُوَك َ ْن َ عْ

َ
ْهواَءُهْم َو اْحَذرُْهْم أ

َ
 اهللاَو ال تَ  ِبْع أ

  )49مائده،( إَِ َْك 
و اينكه ميان آنان طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن، و از هوسهاي آنان پيروي مكن، و بر حذر 

  .ه تو را از برخي از آنچه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازندباش از اين ك
  .است 9چيني براي انحراف پيامبر اكرم  ، توطئهَ ْفِتنُوكَ  مراد از فتنه در ©
اگر : گفتند 9جمعي از دانشمندان يهود، به رسول خدا : اند در شأن نزول آيه گفته ©

آوريم و در  ما داوري كني، ما ايمان مياختالفي ميان ما و ديگران، به نفع   در فالن مسأله
اين آيه نازل شد و پيامبر را از اين توطئه آگاه . يهود نيز ايمان خواهند آورد  پي ما همه

  .ساخت
نبايد به خاطر مسلمان شدن گروهي، از داوري و . كند هدف وسيله را توجيه نمي ©

  )با توجه به شأن نزول. (قضاوت ناروا كمك گرفت
ْن َ ْفِتنُوكَ . رهنگي دشمنان باشيممراقب نفوذ ف ©

َ
 َو اْحَذرُْهْم أ

                                                                                                                     
  .تفسیر مجمع البیان.  1
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  ١٨٧  ±  هشدارها 

 شدنهاي نابجا پرهيز از تسليم خواسته. ٢٤

  اول يه یآ
 ْقُْل ما يَُ وُن   َو إِذا  ُت ُ ْ ْو بَد 

َ
يَن ال يَرُْجوَن ِلقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن َ ْ ِ هذا أ ِ

َعلَيِْهْم آياتُنا بَ  ناٍت قاَل ا  
ْن 

َ
ت بُِع إِال  ما يُو ِ  أ

َ
َ ُ ِمْن تِلْقاِء َ ْفِ  إِْن   بَد 

ُ
خاُف إِْن َعَصيُْت َر   َعذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ   أ

َ
                        إَِ   إِ   أ

) و دريافت پاداشهاي اخروي(شود، كساني كه به ديدار ما  و هرگاه آيات روشن ما بر آنان تالوت مي
من حق : بگو) به آنان. (قرآني غير از اين بياور، يا اين قرآن را تغيير بده: گويند ي ندارند مياميد و باور

كنم مگر آنچه را كه به من وحي شود، من از  من پيروي نمي. ندارم كه آن را از پيش خود تغيير دهم
  )15یونس،( .بيمناكم، اگر پروردگارم را نافرماني كنم) قيامت(عذاب روزي بزرگ 

درخواست داشتند كه بعضي آيات را كه به  9پرستان از رسول خدا  ضي بتبع ©
هميشه كساني كه ! پردازد، تغيير دهد يا قرآن ديگري بياورد هاي آنان مي نكوهش از بت

  .اند ديدند، اين گونه تقاضاها را داشته تعاليم آسماني را مخالف هواي نفس خود مي
َ ُ . هي را تغيير دهدتواند قانون ال هيچ كس حتي پيامبر نمي © بَد 

ُ
ْن أ

َ
  ما يَُ وُن ِ  أ

گويد، نه  اصل آن است كه خدا مي. ها و هوسهاي مردم نشويم جويي هرگز تسليم بهانه ©
َ ُ . خواهند آنچه مردم مي بَد 

ُ
ْن أ

َ
  ما يَُ وُن ِ  أ

اضافه شدن پيروان، به قيمت تغيير و تحريف مكتب و دست برداشتن از اصول،  ©
 ) با توجه به شأن نزول. (نداردارزشي 

  دوم يهیآ
 لَُ ْم ِدينُُ ْم َوِ  ِديِن        )،خودم يخودتان و آيين من برا يبرا آيين شما، )2کافرون. 

اي : آمده است كه بعضي از سران قريش به پيامبر گفتندکافرون در شأن نزول سوره  ©
آنگاه هر كدام . كنيم ز تو پيروي ميمحمد تو يك سال از آيين ما پيروي كن، ما سال بعد ا

الاقل خدايان ما را مس كن و : گفتند. دهيم، اما پيامبر نپذيرفت بهتر بود آن را ادامه مي
 .  تبرك بجوي تا ما نيز خداي ترا بپرستيم، در اين هنگام اين سوره نازل شد

چنانكه در سوره         لَُ ْم ِدينُُ مْ : گاهي بايد مخالفان را به حال خود رها كرد و گفت ©
ْعمالُُ م: خوانيم مي ٥٥قصص آيه 

َ
ْعماُ ا َو لَُ ْم أ

َ
و اين نوعي تحقير و تهديد  َ ا أ

 .است نه اجازه براي هر نوع عمل و عقيده
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٨٨

  سوم يهیآ
ْهواَءُهمْ  تَ  ِبعْ  ال

َ
 . مكن ياز هوا و هوس آنان پيرو) اي پيامبر(، )48مائده،(    أ

ْهواَءُهمْ  تَ  ِبعْ  ال.هاي مردم آفت دعوت به راه حق است پيروي از هوس ©
َ
    أ

كند، پيروي از تمايالت مردم و ناديده گرفتن  را تهديد مي فكريخطري كه رهبران  ©
ْهواَءُهمْ  تَ  ِبعْ  ال. حق است

َ
    أ

  :شود، زيرا هاي مردم باشد، نظام هستي فاسد و تباه مي اگر حق، تابع هوس ©
  .هاي مختلف، متضاد است هاي يك نفر در زمان ي مردم حتّي هوسها هوس  .١
  .هاي مردم، مفسده دارد هوس  .٢
  .هاي مردم، يك بعدي است و به ابعاد ديگر و آثار دور و نزديك توجه ندارد خواسته  .٣

  به هرسوال پرهيز از پاسخ. ٢٥
 و

ُ
  )52و  51طه،(   َر    ِعنْدَ  ِعلُْمها قاَل   قاَل فَما باُل الُْقُروِن اْأل

 يدر كتاب) احوال(علم آن : گفت) يموس(! پيشين چگونه است؟ يها پس حال نسل: گفت) فرعون(
 . نزد پروردگار من است

توانست به  با اينكه مي 7وقتي فرعون از حال اقوام قبلي و مردگان پرسيد، موسي  ©
ت و حساسيت دانست مردم نسبت به نياكان خويش غير تفصيل جواب دهد، اما چون مي

دارند، در جواب آنان كلّي گويي كرده وبه اجمال، علم آن را به خدا احاله داد تا هم به 
 ً  . اي براي بهانه واشكال به دست آنان نداده باشد عمل كرده باشد و هم وسيله ١قَْوًال َ  نا

ا به خداوند دانستند، علم آن ر دانستند، يا گفتن آن را به صالح نمي انبيا هر چه را نمي ©
  َر    ِعنْدَ  ِعلُْمها. دادند نسبت مي

ها را كلّي و يا با سكوت جواب دهد تا بحث  مربي بايد با سياست، بعضي پاسخ ©
  َر    ِعنْدَ  ِعلُْمها.منحرف نشده و دستاويز دشمن نگردد

 پرهيز از تکلف و توقع . ٢٦

ْجٍر َو م
َ
ُ ْم َعلَيِْه ِمْن أ ْسئَلُ

َ
َ  ِف قُْل ما أ نَا ِمَن ا ُْمتَ

َ
 )86ص،(      ا أ

  .كنم و من اهل تكلّف نيستم يطلب نم يهيچ پاداش) به خاطر رسالتم(من از شما : بگو) به مردم(

                                                                                                                     
  .44طه، .  1
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  ١٨٩  ±  هشدارها 

كند، آن است كه من سخنانم روشن و  مراد از تكلّف كه پيامبر آن را از خود نفي مي ©
 .كنم منطقي است و چيزي را بر شما تحميل نمي

ْجرٍ . توقّعي خود را به مردم اعالم كند يد بيمبلّغ با ©
َ
ْسئَلُُ ْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
       قُْل ما أ

اگر كمك . (يكي از شرايط نفوذ كالم آن است كه از مردم انتظار مالي نداشته باشيم ©
اگر هدف، امرار معاش و اشتغال شد، فرد ) »اهللا اكبر«و اگر نكردند » الحمدهللا«كردند 

كند و گرفتار پشيماني و نارضايتي و تغيير كار  ا با درآمد ديگران مقايسه ميدرآمد خود ر
ْسئَلُُ مْ .شود مي

َ
       قُْل ما أ

ْجرٍ . پيامبران، نه تنها توقّع مادي، بلكه هيچ گونه انتظاري از مردم نداشتند ©
َ
      ِمْن أ

مل و سخن و مؤمن، در ع. (يكي از شرايط توفيق در تبليغ، نداشتن تكلّف است ©
َ  ِف ). اندازد معاشرت، خود و ديگران را به زحمت نمي نَا ِمَن ا ُْمتَ

َ
تصنع و تكلّف       َو ما أ

 .و ظاهرسازي عملي ناپسند و مذموم است

 پرهيز از تعصب . ٢٧

  ِمْن َ ْفِعِهما َْسئَلُونََك َعِن اْ َْمِر َو ا َْم ِْ ِ قُْل ِ يِهما إِ ٌْم َكِبٌ  َو َمنافُِع  ِلن ُ َ ْ
َ
  اِس َو إِ ُْمُهما أ

نيز براي ) مادي(در آن دو گناهي بزرگ است و منافعي : پرسند، بگو از تو درباره شراب و قمار مي
  )219بقره،(  .ضرر شراب و قمار براي مردم، بيشتر از منفعت آنهاست) ولي. (مردم دارند

هاي ديگران را در كنار  بدي. زيدو تعصب نور در برخوردها، انصاف داشته باشيد ©
پوشد و موضوع را به نحوي  آيه از منافع شراب و قمار چشم نمي. هاي آنها ببينيد خوبي

ِ يِهما إِ ٌْم َكبٌِ  َو َمنافُِع  ِلن اِس َو . كند كه قدرت تعقّل و تفكّر در انسان زنده شود مطرح مي
ْ َ ُ ِمْن َ ْفِعِهما

َ
 إِ ُْمُهما أ

 يز از عمل براساس گمانپره. ٢٨

ن  ال ُ ْغِ  ِمَن اْ َق  َش ْئا ا إِن  الظ  َ ُُهْم إِال  َظن  ْ 
َ
 )36یونس،( َو ما يَ  ِبُع أ

از حقيقت ) انسان را(قطعاً گمان به هيچ وجه . كنند ينم يپيرو) پايه يب(و بيشتر آنان جز از گمان 
 كند ينياز نم يب

گمان قوي و اطمينان نيز اگر مبناي . است» علم«ت، آنچه داراي ارزش واقعي اس ©
اما گمان در عقيده، اگر منشأ آن تقليد از نياكان و  صحيح داشته باشد، ارزش دارد

  .ارزش است تعصّبات جاهلي باشد، بي
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٩٠

َ ُُهْم إِال  َظن ا. ي حقّانيت نيست هميشه اكثريت، نشانه ©
ْ 
َ
  َو ما يَ  ِبُع أ

ن  ال ُ ْغِ  ِمَن اْ َق  َش ْئا. ها بايد سراغ علم رفت، نه گماندر عقايد و بينش ©   إِن  الظ 

 گيري در دينپرهيز از سخت. ٢٩

 ُمُ  اهللا يُر د ُ   )185بقره ،(         َو ال يُِر ُد بُِ ُم الُْعْ َ  الْ ُْ َ  بِ

  .خواهد ينم يشما دشوار يخواهد و برا يم يشما آسان يخداوند برا
هر كس مريض يا . گيري است الم دين آسان و بناي آن بر سهولت و عدم سختاس ©

اگر وضو گرفتن مشكل است، تيمم را . مسافر بود روزه نگيرد و قضاي آن را انجام دهد
ي نشسته نماز خواندن را  اگر ايستادن در نماز مشكل است، اجازه. كند جايگزين مي

 .در فقه مشهور است »حرج قاعده ال«كه اين قانون به نام . دهد مي

          الْ ُْ َ َ ِبُ مُ  اهللا يُر دُ . خداوند دين را براي انسان آسان خواسته است ©
         الْ ُْ َ َ بُِ مُ  اهللا يُر دُ . احكام خداوند بر اساس آساني و مطابق طاقت انسان است ©

         ُد بُِ ُم الُْعْ َ َو ال يُِر . دارد عسر و حرج، واجبات را از دوش انسان برمي ©

 پرهيز از تالش براي راضي کردن همه. ٣٠

 َْح   تَ  بَِع ِ ل تَُهمْ   َ نَْك اْ َُهوُد َو ال ا  صاري  َو لَْن تَر )،120بقره(  
) و يآنكه تسليم خواسته آنان شو(نخواهند شد تا  ياز تو راض يهرگز يهود و نصار!) پيامبر يا(

  .يكن ينان پيرواز آئين آ
ها نيز  بعد از تغيير قبله، ناراحتي يهود از مسلمانان بيشتر شد و احياناً بعضي از مسلمان ©

تمايل داشتند قبله همان بيت المقدس باشد تا بتوانند با يهود در الفت و دوستي زندگي 
ي شد و انتظار آنان، پيرو كنند، غافل از اينكه رضايت اهل كتاب با حفظ آن حاصل نمي

  .از تمام آيين آنها و نه فقط قبله آنان بود
است، خطاب به همه مسلمانان در  9اين آيه در عين اينكه خطاب به پيامبر اسالم  ©

طول تاريخ نيز هست كه هرگز يهود و نصاري از شما راضي نخواهند شد، مگر آنكه 
ولي شما  چون و چراي آنان شويد و از اصول و ارزشهاي الهي كناره بگيريد تسليم بي

ها بايد با قاطعيت دست رد به سينه نامحرم بزنيد و بدانيد تنها راه سعادت، راه  مسلمان
  .وحي است نه پيروي از تمايالت اين و آن
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  ١٩١  ±  هشدارها 

فقط با سقوط كامل و محو مكتب و متالشي شدن اهداف . دشمن، به كم راضي نيست ©
ْن تَرْ . شود شما راضي مي   َو لَ

ردند كه كفّار از دين آنان راضي هستند، بايد در دينداري خود اگر مسلمانان مشاهده ك ©
 َح   تَ  ِبَع ِ ل تَُهمْ ...َو لَْن تَرْ . دينداري كافرپسند، همان كفر است. ترديد نمايند

 َو لَْن تَرْ .نبايد در فكر راضي كردن همه باشيم ©

v  هم ) ها پيامبر بودکه بزرگترين آن(دشمن حتي در منحرف کردن مسوالن فرهنگي
 َو لَْن تَرْ .طمع دارند

  ي فوري بودن پرهيز از منتظر نتيجه. ٣١
 َك فَإِن ما َعلَيَْك اْ َالُغ َو َعلَيْنَا اْ ِساُب يَن  ْو َ تََو  

َ
ِي نَِعُدُهْم أ

 )40رعد،(  َو إِْن ما نُِرَ ن َك َ ْعَض ا  

در (دهيم  ياز آنچه را به آنان وعده م ياگر بخش) زيرا پيامبر در فكر ديدن نتيجه كار مباش يا(
خود را محقق  يها بدان كه ما وعده(به تو نشان دهيم يا تو را از دنيا ببريم، ) زمان حيات تو

   .پس وظيفه تو تنها تبليغ است و حساب تنها با ماست) خواهيم كرد
 نجام وظيفه منتظر نتيجهشود، پس در ا يآثار تبليغ بعد از رفتن مبلّغ پديدار م يگاه ©

يَن َك .... تعطيل نيست ي زيرا كه تأخير نشانه. نباشيم يفور ْو َ تََو  
َ
  أ

  کند پرهيز از انجام کارهايي که دشمن از آن سوء استفاده مي. ٣٢
 يَن آَمنُوا ال َ ُقو ُوا راِعنا َو قُو ُوا ا ُْظْرنا َو اْسَمُعوا ِ

  َها ا  
َ
 )104بقره ،(                 يا  

ما را » انظرنا«: مراعاتمان كن، بلكه بگوييد» راعنا«: نگوييد) به پيامبر! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا
   .بشنويد) اين توصيه را(در نظر بگير، و 

را خوب درك كنند، درخواست اکرم سلمانان براي اينكه سخنان پيامبر از مبرخي 
اين تقاضا را با كلمه . و رعايت حال آنان سخن بگويد كردند كه آن حضرت با تأنّي مي
ولي چون اين تعبير در عرف يهود، نوعي دشنام . يعني مراعاتمان كن. گفتند مي »راِعنا«

  .دشمن سوء استفاده نكند تا »ا ُْظْرنا«: بگوييد »راِعنا«آيه نازل شد كه بجاي  ١شد، تلقي مي

                                                                                                                     
معنى کودنى که به » الرعونۀ«ى  را از ماده» راعنا«ى  ولى یهود کلمه. به معنى مهلت دادن است» رعى«ى  از ماده» راعنا«.  1

  .گرفتند و حماقت است، مى
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٩٢

ممكن است افرادي با حسن     َ ُقو ُوا راِعناال. ها داشته باشيد توجه به انعكاس حرف ©
  .نيت سخن بگويند، ولي بايد بازتاب آن را نيز در نظر داشته باشند

دشمن، تمام حركات و حتّي كلمات ما را زير نظر دارد و از هر فرصتي كه بتواند  ©
                   ال َ ُقو ُوا راِعنا. خواهد بهره برده و ضربه بزند مي

ي طرح و ارائه مطلب توجه  هاي مناسب، بيان سنجيده و نحوه م، به انتخاب واژهاسال ©
                   َو قُو ُوا ا ُْظْرنا.دارد

ال َ ُقو ُوا راِعنا َو .بايد در سخن گفتن با بزرگان و معلّم، ادب در گفتار رعايت شود ©
    قُو ُوا ا ُْظْرنا

كنيم، بايد ابتدا خودمان در سخن با مردم،  ادب مي اگر ديگران را سفارش به مراعات ©
يَن آَمنُوا. رعايت ادب را بكنيم ِ

َها ا     
َ
  .خطاب محترمانه است يا  

ال َ ُقو ُوا راِعنا َو . شود، بايد جايگزين مناسب آن معرفي شود اگر از چيزي نهي مي ©
     قُو ُوا ا ُْظْرنا

  پرهيز از انزوا و گوشه نشيني. ٣٣
   ْنِْذرْ  ُ م

َ
  .به پا خيز و هشدار ده، )2مدثر ،(                    فَأ

است، يكي  9  آمده كه هر دو خطاب به پيامبر اكرم »قُم«در قرآن، دو مرتبه كلمه  ©
 ُ مْ . و ديگري براي ارشاد و جامعه سازي ١قم ا لّيلبراي نماز شب و خودسازي 

نِْذرْ 
َ
                     فَأ

نجات مردم آن است كه رهبران ديني حركت كنند و انزوا و استراحت را كنار شرط  ©
نِْذرْ  ُ مْ . بگذارند

َ
                     فَأ

نِْذرْ  ُ مْ . براي انجام مأموريت هاي الهي، با تمام وجود به پا خيزيد ©
َ
                     فَأ

جويي و هواي  طلبي، برتري ياستقيام انبيا برگرفته از فرمان وحي است نه بر اثر ر ©
نِْذرْ  ُ مْ . نفس

َ
                     فَأ

نِْذرْ  ُ مْ .شود گيري و انزوا كاري از پيش برده نمي با گوشه ©
َ
                    فَأ

                                                                                                                     
  .2مزمل،.  1
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  ١٩٣  ±  هشدارها 

  پرهيز از کمک گرفتن از هرکسي در کار فرهنگي. ٣٤
  اول يهیآ
ْن َ ْعُمُروا َ س

َ
ِ َ  أ ْعما ُُهْم َو   شاِهِديَن َع  اهللااِجَد ما  َن  ِلُْمْ ِ

َ
وِ َك َحِبَطْت أ

ُ
 ُْفِسِهْم بِالُْ ْفِر أ

َ
أ

ونَ    )17توبه،(  ِ  ا  اِر ُهْم خاِ ُ
. دهند، تعمير كنند مشركان حق ندارند مساجد خدا را با آنكه به صراحت بر كفر خويش گواهي مي

  .است و در آتش، جاودان خواهند بود تباه شده) ايماني به خاطر بي(آنان كارهايشان 
ي  ي تعمير مسجد الحرام است، ولي حكم آن براي همه گرچه شأن نزول آيه درباره ©

  .» سجد ا رام«به كار رفته است، نه  »َ ساِجدَ «ي  مساجد است و به همين جهت كلمه
، در توليت مسجد الحرام و تعمير و رسيدگي به آن، در صدر اسالم تا قبل از فتح مكّه ©

  .دست مشركان بوده است
، اين بود كه مشركان 7يكي از موارد اعالم شده در برائت، توسط حضرت علي  ©

  . حق تعمير مسجد الحرام را ندارند، بلكه حق ورود به آنجا را هم ندارند
. در بناي مساجد و بنيادهاي ديني و فرهنگي مسلمانان، كفّار و مشركين دخالت ندارند ©
 ُما  َن  ِلْم َ  ِ ِ ْ   

ي مراكز و نهادهاي مقدس، پول نااهالن را نگيريد، تا دخالت و  در ساخت و اداره ©
ِ  َ . افتخار و توقّع نداشته باشند    ما  َن  ِلُْمْ ِ

ْن َ عُْمُروا. عمل به تنهايي مهم نيست، نيت نقش اصلي را دارد ©
َ
ِ َ  أ    ما  َن  ِلُْمْ ِ

مبادا به عشقِ آباداني مساجد، . است و نه هر مشاركتي ارزشمندنه هر درآمدي مشروع  ©
ْن َ ْعُمُروا َ ساِجَد . كفّار در امور ديني نفوذ كنند

َ
  اهللاأ

شاِهِديَن . كنند، حق دخالت در امور مذهبي را ندارند ديني مي كساني كه تظاهر به بي  ©
 ُْفِسِهْم بِالُْ ْفرِ   َع 

َ
    أ

  دوم يهیآ
 ْش

َ
ً ما أ ِخَذ ا ُْمِضل َ  َعُضدا  ُْفِسِهْم َو ما ُكنُْت ُمت 

َ
رِْض َو ال َخلَْق أ

َ
ماواِت َو اْأل    َهْدُ ُهْم َخلَْق ا س 

ها و زمين و نه در آفرينش خودشان به  را نه در آفرينش آسمان) ابليس و فرزندانش(من آنان 
  )51کهف،( .گيرم يشهادت نطلبيدم و من گمراه كنندكان را دستيار خود نم
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٩٤

تا استقرار يافتن حكومتت، معاويه را بر امارت ثابت : گفتند 7به حضرت علي  ©
َو ما : حضرت در جواب آنان فرمود! نگهدار و پس از قدرت يافتن، او را كنار بگذار

 ً ِخَذ ا ُْمِضل َ  َعُضدا   ١ُكنُْت ُمت 
بايد استقالل سياسي و آنان كه در راه و خط خدايند، نبايد از منحرفان كمك بگيرند و  ©

ً . اقتصادي خود را حفظ كنند ِخَذ ا ُْمِضل َ  َعُضدا  َو ما ُكنُْت ُمت 

  پرهيز از دخالت در امور مالي. ٣٥
 َُطوا ِمنْها رَُضوا َو إِْن  َْم ُ عَْطوْا ِمنْها إِذا ُهْم  َْسَخُطون ْ

ُ
إِْن أ َدقاِت فَ    َو ِمنُْهْم َمْن يَلِْمُزَك ِ  ا ص 

) اموال(پس اگر چيزي از آن . گيرند ، به تو عيب مي)تقسيم زكات(بعضي از منافقان در صدقات و 
، ولي اگر چيزي به آنان داده نشود، )شمارند و تو را عادل مي(شوند  به آنان داده شود، راضي مي

  )58توبه،( ).كنند عدالتي متّهم مي و تو را به بي(شوند  به ناگاه آنان خشمگين مي
  .است» َهمز«جويي كنند،  جويي روبروست و اگر پشت سر عيب عيب ،» َز« ©
    مارقين شد، در تقسيم غنايم جنگ حنين به شخصي كه بعدها رهبر خوارج و ©

چه كسي از من : حضرت فرمود!! به عدالت رفتار كن: اعتراض كرد و گفت 9پيامبر 
: فرمود 9امبر تر است؟ عمر خواست به خاطر اين جسارت او را بكشد، پي عادل

هاي خويش  رهايش كنيد، او پيرواني خواهد داشت كه چنان عبادت كنند كه شما عبادت
با ). واليت آنان هاي خشك و بي اشاره به عبادت(را نسبت به آنها ناچيز خواهيد شمرد 

سرانجام آن شخص . شوند، همچون خروج تير از كمان آن همه عبادت از دين خارج مي
  .به هالكت رسيد 7ه دست علي در جنگ نهروان ب

. كنند تقسيم اموال عمومي، چنان دقيق و حساس است كه گاهي پيامبر را هم متّهم مي ©
 َدقاِت  يَلِْمُزَك ِ  ا ص 

يَلِْمُزَك ِ  .شود دخالت در امور مالي حتي براي پيغمبر هم بستر نيش زبان مي ©
َدقاِت    ا ص 

 ، به خاطر از دست دادن منافع بعضي مردم قضاوت به ناحقِ طعن و دشمني و كينه و ©

                                                                                                                     
  .268، ص 3تفسیر نور الثقلین، ج .  1
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  ١٩٥  ±  هشدارها 

هاي  ي بعضي تحليل آري، ريشه(  َْسَخُطونَ ... َو إِْن  َْم ُ ْعَطْوا  ١.مادي و شخصي است 
 )هاي دروني است نادرست، انگيزه

  ز از درخواست مزد کردن از مردميپره. ٣٦
  اول يهیآ
  ْغَرٍم م ن م  ْجراً َ ُهم م 

َ
ْم  َْسئَلُُهْم أ

َ
  )40طور،( ثَْقلُونَ أ

  بر آنان سنگين است؟ ، كه پرداخت آنيكن يدرخواست م) رسالت خود يبرا( يآيا از آنان مزد 
گيرد، و  يشود كه بدون جهت دامن انسان را م يگفته م يبه خسارات مال »َمغرم« ©
  .تحمل مشقّت و بار سنگين است يبه معنا »ُمثقل«
 يتبليغ يها غ دين حساس هستند، در برنامهمبلّ يمردم به درخواست اجرت از سو ©

ثَْقلُونَ . بايد به اين خصلت توجه داشت ْغَرٍم م  ن م   َ ُهم م 

© شدن آثار تبليغ  يكه سبب خنث يدر ارشاد و دعوت مردم به حق، از طرح مسائل ماد
ثَْقلُونَ . كرد يفشار بر مردم است بايد دور ييا نوع ْغَرٍم م  ن م    َ ُهم م 

داوطلبانه كه برخاسته از عشق و معرفت و نشاط است و مردم  يها ستفاده از كمكا ©
ْم  َْسئَلُُهْم . است درخواست مزد از مردم است يندارد، آنچه منف يپردازند، مانع يخود م

َ
أ

 ً ْجرا
َ
ثَْقلُونَ أ ْغَرٍم م   َ ُهم م ن م 
  دوم يهیآ
 ًْجرا

َ
ْسئَلُُ ْم َعلَيِْه أ

َ
ْجِرَي إِال  َعَ  يا قَْوِم ال أ

َ
ِي َ َطَرِ   إِْن أ

 )51هود،(ا  

كنم، پاداش من نيست  يدرخواست نم يمن از شما در برابر رسالتم پاداش! قوم من يا:) هود گفت(
  !كنيد؟ يآن كس كه مرا آفريده است، پس آيا تعقّل نم ي مگر بر عهده

© يت خداوند استندارند، هدف آنها از كارشان، جلب رضا يانبيا هدف ماد. ْجِرَي
َ
إِْن أ

ِي  إِال  َعَ  
 ) دهد يخداوند خود به انبيا اجر م( ...ا  

  ل و سرپرست مردم دانستنيز از خود را وکيپره. ٣٧
 ًرَْسلْناَك َعلَيِْهْم َوِ يال

َ
  )54اسراء،( َو ما أ

  ).يكنتا به ايمان آوردن مجبورشان (و ما تو را به عنوان وكيل مردم نفرستاديم 

                                                                                                                     
  .228، ص 2کافى، ج . باشند بیش از دو سوم مردم این گونه مى: فرمود 7امام صادق .  1
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٩٦

. پيامبران هم مأمور اجبار مردم بر ايمان نيستند يها در انتخاب عقيده آزادند، حتّ انسان ©
 رَْسلْناَك َعلَيِْهْم َوِ يًال

َ
  ما أ
 َو ِيًال . مبلّغ دين، نبايد خود را وكيل و سرپرست مردم بداند ©

  يضد دين يفضا پرهيز از. ٣٨
 ز   اهللاَو إِذا ذُِكَر

َ
يَن ِمْن ُدونِِه إِذا ُهْم وَْحَدُه اْشَمأ ِ

يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة َو إِذا ُذِكَر ا   ِ
ْت قُلُوُب ا  

ونَ    )45زمر،(  َْستَ ِْ ُ
 يشود، ول يكه به آخرت ايمان ندارند متنفّر م يكسان يها ياد شود، دل يو هر گاه خداوند به تنهاي

  .شوند يدرنگ شادمان م يهر گاه از غير او ياد شود، ب
گرچه مخاطبان اين آيه كساني هستند كه به آخرت ايمان ندارند، اما در ميان مسلمين  ©

قصاص، «: گوييم ناب نگراني وتنفّر دارند، همين كه مينيز افرادي هستند كه از اسالم
» حقوق بين الملل«: گوييم شود، ولي همين كه مي شان درهم مي چهره» قانون الهي است

ايستد كه تنها مخاطبش خداست روح او متنفّر است،  گاه به نماز ميهر .زنند ند ميلبخ
كند كه مخاطبش غير خداست با تمام توجه و نشاط  گاه سخنراني يا تدريس مي ولي هر

  .گويد سخن مي
َك ِ  الُْقْرآِن  : ي اسراء نيز مشابه اين آيه آمده است سوره ٤٦در آيه  © َو إِذا ذََكرَْت َر  

ً   ل ْوا َع وَْحَدُه وَ  ْدبارِهِْم  ُُفورا
َ
، آنها يكن يياد م يكه پروردگارت را در قرآن به يگانگ يهنگام« أ

  ».گردانند يبر م يكنند و از تو رو يپشت م
مقدار باور و ايمان خود را نسبت به آخرت، از طريق تنفّر يا توجه خود نسبت به  ©

ز ْت . احكام خداوند بيازماييم
َ
ونَ  َسْ  ... اْشَمأ    تَ ِْ ُ

ز ْت . هاست، براي گروهي مايه آزار و اذيت است ي آرامش دل ذكر خدا كه مايه ©
َ
   اْشَمأ

در كارهاي فرهنگي نبايد عناوين پرطمطراق امروزي و غربي، ما را از معارف ناب  ©
 .ها دل خوش كنيم ديني بازدارد و به آن

v ي توحيد تنفر و اي از کلمهدهع. آمدن يا بد آمدن ديگران را مالک قرار ندهيمخوش
ز ْت .کننداي هم به باطل دل خوش ميبيزاري دارند عده

َ
ونَ  ... اْشَمأ    َْستَ ِْ ُ
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  ١٩٧  ±  هشدارها 

  پرهيز از سازش با دشمنان. ٣٩
يُْدِهنُون تُْدِهنُ   َوْ  وَد وا َ        )،9قلم (  
 .ش كنندو آنان نيز با تو ساز يآنان دوست دارند كه تو سازش كن )امبريپ يا(

 .پذيري است به معناي روغن و مراد، روغن مالي و سازش و انعطاف »ُدهن«از  »تدهن« ©

آنچه مورد انتقاد است سازش از موضع ضعف است كه نامش مداهنه است ولي كوتاه  ©
آمدن از موضع قدرت كه نامش مداراست مانعي ندارد، نظير پدري كه به خاطر رعايت 

 .رود حال كودكش آهسته راه مي

. كنند تا شما را به سازش بكشانند دشمنان تالش مي. هاي دشمن غافل نشويد از نقشه ©
تُْدِهنُ   َوْ  وَد وا...         
به دشمن امتياز ندهيد، حتّي اگر آنان با دادن امتياز، چراغ سبز سازش را روشن  ©

         ...تُْدِهنُ   َوْ  وَد وا. كردند
تسامح و تساهل نسبت (        ...تُْدِهنُ   َوْ  وَد وا. است عقب نشيني از اصول، خواسته دشمن ©

 )به اصول ممنوع

  دشمناز پرهيز از غافل شدن . ٤٠
 ِيَن آَمنُوا وَْجَه ا  هاِر َو اْ ُفُروا آخ ِ

نِْزَل َعَ  ا  
ُ
ِي أ

ْهِل الِْكتاِب آِمنُوا بِا  
َ
َرُه لََعل ُهْم َو قالَْت طائَِفٌة ِمْن أ

  )72آل عمران،(        ونَ يَرِْجعُ 
به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در آغاز روز ايمان آوريد و در : از اهل كتاب گفتند يو گروه

  .باز گردند) با اين حيله آنها از اسالم(پايان روز كافر شويد، شايد 
ان، دوازده نفر از دانشمندان يهود، تصميم گرفتند براي ايجاد تزلزل و ترديد در مسلمان ©

آمده و اظهار ايمان كنند، ولي در آخر روز از اسالم  9صبحگاهان نزد حضرت محمد 
ما محمد و آيين او را ديديم، ولي با آنچه در تورات و انجيل آمده : برگردند و بگويند

كيشان خود اين طور  خواستند به هم ي ماهرانه مي آنها با اين نقشه. است، مطابقت ندارد
داشتند،  اگر اسالم مكتب خوبي بود، اهل علم و كتاب از آن دست برنميوانمود كنند كه 

با اين كار هم در مسلمانان ترديد بوجود آورند و هم ساير يهوديان را از مسلمان شدن 
  .ي آنان را برمال ساخت خداوند متعال نيز با نزول اين آيه، نقشه. بازدارند
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ١٩٨

فرمان تغيير قبله از  7ول خدا وقتي رس: آمده است 7در روايتي از امام صادق  ©
به آنچه در آغاز : بيت المقدس به كعبه را در هنگام نماز ظهر ابالغ كردند، يهود گفتند

كفر ورزيد تا آنان از ) تغيير قبله(روز بوده ايمان آوريد، ولي بدانچه در پايان روز آمده 
  ١.آن قبله بازگردند و به طرف بيت المقدس نماز بخوانند

وهي با نام اسالم، در صفوف مسلمانان نفوذ كرده و از پشت خنجر بزنند، چه بسا گر ©
         لََعل ُهْم يَرِْجُعونَ ...  و اكْفُروا...  آِمنُوا. لذا بايد هشيار بود

...  آِمنُوا. مسلمان نبايد ساده انديش و زودباور بوده و به هر اظهار ايماني، اعتماد كند ©
         ... و اكْفُروا

هاي دشمن، ايجاد ارتباط و سپس قطع آن، به منظور ايجاد تزلزل در  يكي از سياست ©
         لََعل ُهْم يَرِْجُعونَ . جامعه است

        ... و اكْفُروا...  آِمنُوا.هاي فرهنگي دشمن غافل نشويم از تاكتيك ©

v اثر ايي کرده و براي بيها را شناسهاي دشمن قرار نگيريم بلکه آنتحت تاثير تاکتيک
 .ها افشاگري کنيمکردن آن

  پرهيز از ترسيدن از تبليغات دشمن. ٤١
  ِ

ْ
أ يَن آَمنُوا َمْن يَْرتَد  ِمنُْ ْم َ ْن ِدينِِه فََسوَْف يَ ِ

َها ا     
َ
ِذل ٍة َعَ   اهللايا  

َ
ب ونَُه أ  بَِقْوٍم ُ ِب ُهْم َو ُ ِ

ٍة َعَ   ِعز 
َ
   َو ال َ افُوَن  َْوَمَة الئِمٍ  اهللالْ فِِر َن ُ اِهُدوَن ِ  َسِ يِل  ا ُْمْؤِمِنَ  أ

) زند، چون ينم يبه خدا ضرر(هر كس از شما كه از دين خود برگردد ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا
ان آن. را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند يخداوند در آينده قوم

كنند و از  ينسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران سرسخت و قاطعند، در راه خدا جهاد م
  )54مائده، ( .هراسند ينم يا كننده مالمت هيچ مالمت

ها  يگر يها و هوچ نبايد از سرزنش يها و عادات جاهل در راه ايمان و شكستن سنّت ©
  َو ال َ افُوَن  َْوَمَة الئِمٍ . و محيط شد داشت و تسليم جو يو تبليغات سوء دشمن ترس

                                                                                                                     
  .169، ص 3مستدرك، ج . 1
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  ١٩٩  ±  هشدارها 

  سلطه کافران پرهيز از. ٤٢
 ََس يال ا ُْمْؤِمن َ  َعَ    ِلْ فِر نَ  اهللا َ َْعَل  لَنْ  و         )،141نساء( 

  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه
 لَنْ  وَ ي  عدم تسلّط كفّار بر مؤمنان، به جمله فقها در مسائل مختلف فقهي، براي اثبات ©

البتّه رفت و آمد و كسب اطالع و آموزش ديدن و تبادل . كنند استناد مي اهللا َ َْعَل 
چون در . فرهنگي و اقتصادي، اگر سبب سلطه كفّار و ذلّت مؤمنان نباشد مانعي ندارد

و يا . به كشور چين باشد آموزش ببينيد، گرچه به قيمت مسافرت: خوانيم روايات مي
و . كنم هر كافر اسيري، ده مسلمان را آموزش دهد او را آزاد مي: فرمود 9پيامبر اكرم 

  .شده است معامالت ميان مسلمانان و ديگران انجام مي :در زمان معصومين 
پذيري نشانه نداشتن ايمان  ي كافران را ندارند، و سلطه مؤمنان، حقِ پذيرفتن سلطه ©

         َس يال ا ُْمْؤِمن َ  َعَ    ِلْ فِر نَ  اهللا َ َْعَل  لَنْ  وَ . تواقعي اس

 اهللا َ َْعَل  لَنْ  وَ . بايد كاري كرد كه كفّار از سلطه بر مؤمنان براي هميشه مأيوس باشند ©
          ... ِلْ فِر نَ 

را باز كند  هر طرح، عهد نامه، رفت و آمد و قراردادي كه راه نفوذ كفّار بر مسلمانان ©
پس مسلمانان بايد در تمام جهات سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي از . حرام است

          ... ِلْ فِر نَ  اهللا َ َْعَل  لَنْ  وَ . استقالل كامل برخوردار باشند
  ديدن خود نياز يبپرهيز از . ٤٣
 ْغ  َ   إِن  اْإلِ ْساَن َ َْط ن ر َءاُه اْستَ

َ
 )7و 6،علق( أ

  .بيند ينياز م يچون خود را ب. كند يطغيان م يگمان آدم يب). پندارند يكه م(نه چنين است 
 :گفت كند، چنانكه قارون مي اگر انسان ظرفيت نداشته باشد يا ثروت او را مغرور مي ©

انما اوت ته ع  علم عنديگفت كند، چنانكه فرعون مي يا قدرت او را مغرور مي ١ :
    لك   ال سچنانكه بلعم باعورا به آن گرفتار شد. كند يا علم او را مغرور مي ٢.

                                                                                                                     
  .78قصص، .  1
  . 51زخرف، .  2
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ٢٠٠

سلخ منها ات ناه اياتنا فات باشد، حتي هر سه در يك نفر جمع مي ١شود  ولي اگر ظرفي
داند نه  شود، چون همه را از خداوند مي مثل حضرت يوسف و سليمان ولي مغرور نمي

رّب : و حضرت يوسف گفت ٢هذا من فضل ر : چنانكه حضرت سليمان گفت. خود
آري خطر آنجاست كه انسان به خود  ٣قد ات ت  من ا لك و علّمت  من تأو ل االحاديث

ْغ َ َْط .بنگرد نه خدا ن ر َءاُه اْستَ
َ
  أ

َ َْط . زند پندارد دست به طغيان مي نياز مي انسان به خاطر آنكه به غلط خود را بي ©
ن ر  

َ
  َءاُه اْستَْغ أ
ْغ َ َْط . كند نيازي او را مست مي انسان كم ظرفيت است و پندار بي © ن ر ءَاُه اْستَ

َ
  أ

ن ر َءاُه َ َْط .شود انسان نبايد هيچگاه خود را مستغني ببيند وگرنه گرفتار طغيان مي ©
َ
أ

 اْستَْغ 
v پنداردميشود بلکه خود را مستغني گاه مستغني نميانسان هيچ. ْغ ن ر َءاُه اْستَ

َ
  أ

  پرهيز از منتظر عده و عده بودن. ٤٤
  اول يهیآ
 ِْعُظُ م

َ
ْن َ ُقوُ وا ِهللاِ  قُْل إِن ما أ

َ
  )46سبأ،(   َو فُرادي   َمثْ بِواِحَدٍة أ

  .خدا قيام كنيد، دو نفر دو نفر و يك نفر يك نفر يدهم برا يمن شما را به يك سخن پند م: بگو
. آن چه مهم است قيام خالصانه براي خدا است، تعداد و نفرات نقش اصلي را ندارد ©
 ِْن َ ُقوُ وا ِهللا
َ
    َو فُرادي   َمثْ أ

v  را فرموده  »مث «شايد بتوان گفت در عين حال اولويت با کار جمعي است چون ابتدا
ي خيلي هم نبايد را ضمن اينکه تعبير به گروه و جماعت هم نکرده يعن »فردي«و سپس 

 .منتظر ماند که افرادي با هم جمع شوند و بعد از آن قيام نمايند

v اي است که قيام کنندگان از همديگر اطالعي ندارند هر گاهي اوقات وضعيت بگونه
کنند ولي ها زياد باشد ولي بخاطر ترس از شکست قيام نميچند ممکن است تعداد آن

                                                                                                                     
  .175اعراف، .  1
  .40نمل، .  2
  .101یوسف، .  3
  .تفسیر نوین.  4
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  ٢٠١  ±  هشدارها 

گاه از همديگر ين هر کدام به تنهايي قيام کردند آنبا دستورالعمل اين آيه وقتي مومن
 .گرددي قليل هم منتفي ميي ترس از شکست و عدهشوند و مسالهمطلع مي

  دوم يهیآ
 ًة َكِثَ ًة بِإِذِْن ئَ ٍة َغلَبَْت فِ  )249بقره،(  اهللاَ ْم ِمْن فِئٍَة قَلِيلَ

  .روز شدندبسيار پي ياندك كه با اذن خدا بر گروه يچه بسا گروه
ٍة قَلِيلٍَة . ي خداوند چيزي نيست ي دشمن در برابر اراده فراواني عده و عده © َ ْم ِمْن فِئَ

ئًَة َكِثَ ًة بِإِذِْن    اهللاَغلَبَْت فِ

ٍة َغلَبَْت . نيروهاي كيفي بر نيروهاي كمي برتري دارند © ٍة قَلِيلَ ئَ  َ ْم ِمْن فِ

إِذِْن . اندد مؤمن مخلص، پيروزي را از خدا مي ©    اهللابِ
ٍة .اگر خدا بخواهد كار به ظاهر كوچك، اثرات بزرگي خواهد گذاشت © ئَ َ ْم ِمْن فِ

ًة َكِثَ ةً بِإِذِْن  ئَ ٍة َغلَبَْت فِ    اهللاقَِليلَ
  پرهيز از دست کم گرفتن افراد. ٤٥
 ْط بِِه َو ِجئْتَُك َحْطُت بِما  َْم ُ ِ

َ
إٍ يَِق  َ َمَكَث َ ْ َ بَِعيٍد فَقاَل أ   ) 22نمل،(ِمْن َسبَإٍ بِ َبَ

كه  يعزّت و شوكت ي با همه(يافتم كه تو  يآگاه ياز چيز: گفت) هدهد آمد و(نپاييد كه  يپس دير
 .ام مهم و درست آورده يسبا گزارش) ي منطقه(تو از  يو برا يا از آن آگاه نشده) يدار

! خبر باشد ليمان هم از آن بيي كوچكي مطلب مهمي را بداند كه س ممكن است پرنده ©
 ِْط بِه َحْطُت بِما  َْم ُ ِ
َ
 أ

ْط بِهِ . علم و دانايي، به سن و جنس و شكل ربطي ندارد © َحْطُت بِما  َْم ُ ِ
َ
 أ

به من همه چيز داده شده، : گفت سليماني كه مي. انبيا نيز تحت تربيت الهي هستند ©
 ْ َ   ُ وتِ نا ِمْن
ُ
. داني دانم كه تو هم نمي من چيزي مي: گويد اي به او مي پرنده ١ءٍ  أ
 ِْط بِه َحْطُت بِما  َْم ُ ِ
َ
 أ

ْط بِهِ . در حكومت انبيا، تملّق و ترس وجود ندارد © َحْطُت بِما  َْم ُ ِ
َ
 أ

 بِ َبَإٍ يَِقٍ  . ها، اخبار قطعي و تأييد شده را بگوييد در گزارش ©
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  ن فرهنگيقرآن و متوليا   ±  ٢٠٢

  يه در کار فرهنگز از اجبار و اکرايپره. ٤٦
 بُِمَصْيِطرٍ  َعلَيِْهمْ   َْسَت  )،كه به ايمان مجبورشان كني( .و بر آنان سيطره و تسلّطي نداري  )22غاشیه( 

ين ِ   إِْكراهَ  ال  .نيست يدين، اكراه) پذيرش(در   )256بقره،(  ا  

را به بند  شود كه افراد تحت امر خود به كسي گفته مي »سيطره«و  »سطر«از  »ُ صيطر« ©
  .كند خواهد تنظيم مي كشد و آنان را در جهتي كه خود مي مي
شود که تغيير فرهنگ و فكر مردم بايد با آزادي و انتخاب ي فوق استفاده مياز دو آيه  ©

اين فرعون بود كه به پيروان موسي . و آگاهانه و عاشقانه باشد، نه با زور و استبداد
نْ  َ بَْل  بِهِ  آَمنْتُمْ  ».ه او ايمان آورديدي من بچرا بدون اجازه«: گفت مي

َ
ُ م آَذنَ  أ   ١لَ

   بُِمَصيِْطرٍ  َعلَيِْهمْ   َْسَت  .وظيفه پيامبران، تذكّر است نه تسلط و تحميل عقيده ©

توان در دلها  شود، بلكه با برهان، اخالق و موعظه مي ايمان قلبي با اجبار حاصل نمي ©
يست كه هر كس در عمل بتواند هر منكري را انجام دهد نفوذ كرد، ولي اين به آن معنا ن

قوانين . ام بازدارد و بگويد من آزادم و كسي حق ندارد مرا از راهي كه انتخاب كرده
جزايي اسالم همچون تعزيرات، حدود، ديات و قصاص و واجباتي همچون نهي از منكر 

د، ولي حق ندارد براي و جهاد، نشانه آن است كه حتّي اگر كسي قلباً اعتقادي ندار
  .جامعه يك فرد موذي باشد

صادقيد،  خود ياگر در ادعا« ٢ صاِدق  ُكنْتُمْ  إِنْ  بُْرهانَُ مْ  هاتُوا :گويد مي كفّار به كه اسالمي ©
  اجبار نمايد؟ اسالم، پذيرش در را مردم است ممكن چگونه ».برهان و دليل ارائه كنيد

هاي جباري است كه اجازه  ها و شكستن نظام طاغوت جهاد در اسالم يا براي مبارزه با ©
پرستي است كه در حقيقت  دهند و يا براي محو شرك و خرافه ها نمي تفكّر را به ملّت

 .يك بيماري است و سكوت در برابر آن، ظلم به انسانيت است

 ينا    ِ   إِْكراهَ  ال. ديني كه برهان و منطق دارد، نيازي به اكراه و اجبار ندارد ©

ين ِ   إِْكراهَ  ال.تأثير زور در اعمال و حركات است، نه در افكار و عقايد ©   ا  
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  مباحث متفرقه: فصل ششم

  سيماي تهاجم فرهنگي در قرآن 
- ٦٩ آيات دين كردن مسلمانان را در يب يدشمن برا يها و توطئه يتهاجم فرهنگ يسيما
 خبر از ي دومآيه، يمكتب يها بر از كينهخاول آيه . بينيم يم ي آل عمرانسوره ٧٢

خبر  ي چهارمآيهو كتمان آگاهانه، و  يپوش خبر از شيوه حق ي سومآيهلجاجت و كفر، 
برخاسته از باطن  يدهد كه مجموعاً يك تهاجم فرهنگ يدشمن م ي از تاكتيك فريبنده

 ي ايد تودهكتمان، زير سؤال بردن و تضعيف و تزلزل عق يها شيوه يتاريك، بكارگير
  .مردم است

 :پردازيمدر ادامه به بررسي هرکدام از اين آيات مي

 َُْفَسُهْم َو ما  َْشُعُرون 
َ
ْهِل الِْكتاِب  َْو يُِضل ونَُ ْم َو ما يُِضل وَن إِال  أ

َ
   وَد ْت طائَِفٌة ِمْن أ

كنند و  يمراه نمجز خودشان را گ ياز اهل كتاب دوست دارند كه شما را گمراه كنند، ول يگروه
  )69آل عمران، ( .فهمند ينم) اين را(
 ..وَد ْت طائَِفةٌ . كند يدشمنان دين را افشا و آنان را رسوا م يها خداوند، نقشه ©

. است ياحتمال يها در امان ماندن از آسيب ي او، الزمه يها شناخت دشمن و برنامه ©
 ٌوَد ْت طائَِفة..  
  ..وَد ْت طائَِفةٌ . است ي، جديو فرهنگ يخطر تهاجم فكر ©
. مخالفان اعتماد نكنيد، آنها قلباً خواستار انحراف شما هستند ي به اظهارات منافقانه ©
 ٌوَد ْت طائَِفة..  
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   قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٢٠٤
دارند،  ياز اهل كتاب، چنين آرزوي يگروه. ها، انصاف را فراموش نكنيد در قضاوت ©

ْهِل الِْكتا وَد ْت طائَِفةٌ . آنها ي نه همه
َ
  ِب ِمْن أ

در موارد » لَو«كلمه . انحراف شما را به گور ببرد يكنيد كه دشمن آرزو يبايد كار ©
  َْو يُِضل ونَُ مْ . رود يبكار م يناشدن

كه در صدد انحراف ديگران هستند، ابتدا خود مرتكب حيله، نفاق، كينه،  يكسان ©
 ُْفَسُهمْ . شوند يتهمت و توطئه م

َ
 َو ما يُِضل وَن إِال  أ

ْت .است يميل به انحراف ديگران، خود يك انحراف بزرگ اخالق © َو ما يُِضل وَن إِال  ...  َود 
 ُْفَسُهمْ 

َ
 أ

 ْهَل الِْكتاِب  َِم تَْ ُفُروَن بِآياِت
َ
 ْتُْم  َْشَهُدونَ  اهللايا أ

َ
  )70 ،عمران آل( َو أ

كه خود  يورزيد، در حال يفر مك) نبوت رسول خدا يها و نشانه(اهل كتاب چرا به آيات خداوند  يا
  .گواهيد) آن يبه درست(
نظر دارد كه اهل كتاب در تورات و انجيل درباره  يهاي ظاهراً اين آيه به بشارت ©

، يو منافع ماد يبه خاطر حفظ موقعيت اجتماع يخوانده بودند، ول 9حضرت محمد 
  .را ناديده گرفتند ياله يها آن نشانه ي همه
  ... َِم تَْ ُفُروَن . هترين راه دعوت استسؤال از و جدان، ب ©
   َْشَهُدونَ  ... َِم تَْ ُفُروَن . كند، پذيرفتن نيز الزم است يدانستن تنها كفايت نم ©

 َْهَل الِْكتاِب  َِم تَلِْ ُسون
َ
 ْتُْم َ عْلَُمونَ يا أ

َ
  )71 ،عمران آل(اْ َق  بِاْ اِطِل َو تَْ تُُموَن اْ َق  َو أ

كه خود  يكنيد، در حال يحق را كتمان م) يا(سازيد و  يچرا حق را به باطل مشتبه م! كتاباهل  يا
  .آگاهيد) به حقّانيت آن(
 ْتُْم َ ْعلَُمونَ  ي درباره 7امام صادق  ©

َ
اهل كتاب به صفات ذكر  ييعن: فرمودند َو أ

  ١).كنند يآن را كتمان م يول(پيامبر در تورات آگاهند،  يشده برا
ها  شناس، مستشرق، مورخ و جهانگرد، در كتاب گران، با نام اسالم از تحريف يبسيار ©

ها به عنوان محقّق  تصرف كردند و در دائرة المعارف يتاريخ يها ها و زمان و ثبت مكان
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    ٢٠٥  ± مباحث متفرقه   

 ياز اسالم ترسيم كردند كه خواننده به فكر ايمان و تأمل در عقايد اسالم يچنان سيماي
  .نيفتد
در بين   ايجاد انحراف يدن و كتمان حق، دو اهرم نيرومند دشمن براتلبيس، مشتبه كر ©

...  تَلِْ ُسونَ : فرمايد يدر اين آيه م ...يُِضل ونَُ ْم : در دو آيه قبل فرمود. مؤمنان است
  تَْ تُُمونَ 

  ...تَْ تُُموَن اْ َق  . كتمان حق، حرام و اظهار آن واجب است ©

 ِنِْزَل َعَ  َو قالَْت طائَِفٌة م
ُ
ِي أ

ْهِل الِْكتاِب آِمنُوا بِا  
َ
يَن آَمنُوا وَْجَه ا  هاِر َو اْ ُفُروا آِخَرُه لََعل ُهْم  ْن أ ِ

ا  
  )72 ،عمران آل( يَرِْجُعونَ 
به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در آغاز روز ايمان آوريد و در : از اهل كتاب گفتند يو گروه

  .باز گردند) با اين حيله آنها از اسالم(، شايد پايان روز كافر شويد
ايجاد تزلزل و ترديد در مسلمانان،  يدوازده نفر از دانشمندان يهود، تصميم گرفتند برا ©

در آخر روز از اسالم  يآمده و اظهار ايمان كنند، ول 9صبحگاهان نزد حضرت محمد 
آنچه در تورات و انجيل آمده با  يما محمد و آيين او را ديديم، ول: برگردند و بگويند

كيشان خود اين طور  خواستند به هم يماهرانه م ي آنها با اين نقشه. است، مطابقت ندارد
داشتند،  يبود، اهل علم و كتاب از آن دست برنم يوانمود كنند كه اگر اسالم مكتب خوب

سلمان شدن با اين كار هم در مسلمانان ترديد بوجود آورند و هم ساير يهوديان را از م
  .آنان را برمال ساخت ي خداوند متعال نيز با نزول اين آيه، نقشه. بازدارند

فرمان تغيير قبله از  7رسول خدا  يوقت: آمده است 7از امام صادق  يدر روايت ©
به آنچه در آغاز : بيت المقدس به كعبه را در هنگام نماز ظهر ابالغ كردند، يهود گفتند

كفر ورزيد تا آنان از ) تغيير قبله(بدانچه در پايان روز آمده  يلروز بوده ايمان آوريد، و
  ١.آن قبله بازگردند و به طرف بيت المقدس نماز بخوانند
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   قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٢٠٦
خوانديم كه اهل  ٦٩در آيه . كنند يم يريز انحراف مسلمانان، برنامه يدشمنان برا ©

دن به آن رسي يآنان برا ي كتاب دوست دارند شما را منحرف سازند، اين آيه به نقشه
  قالَْت طائَِفةٌ ...  يُِضل ونَُ مْ . پردازد يهدف م

با نام اسالم، در صفوف مسلمانان نفوذ كرده و از پشت خنجر بزنند،  يچه بسا گروه ©
  لََعل ُهْم يَرِْجُعونَ ...  َو اْ ُفُروا...  آِمنُوا.لذا بايد هشيار بود

...  آِمنُوا. ، اعتماد كنديهر اظهار ايمان مسلمان نبايد ساده انديش و زودباور بوده و به ©
  َو اْ ُفُروا

َو ...  آِمنُوا. دارد يدشمنان پرده برم يها خداوند در مراحل حساس، از اسرار و توطئه ©
  اْ ُفُروا

 ي مسلمانان از دين، مايه ياز ايمان قرار بگيريم كه بازگشت برخ يا بايد در مرحله ©
  وا آِخَرُه لََعل ُهْم يَرِْجُعونَ َو اْ ُفرُ .تزلزل ما نگردد

دشمن، ايجاد ارتباط و سپس قطع آن، به منظور ايجاد تزلزل در  يها از سياست ييك ©
 لََعل ُهْم يَرِْجُعونَ . جامعه است
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    ٢٠٧  ± مباحث متفرقه   

  

  

  

  

  

  

  اقدامات دشمنان در برابر کارهاي فرهنگي
  :كند، از جمله يمختلفي استفاده م يها دشمن براي خاموش كردن نور خداوند از راه

  ١اساط  االول . زنند تهمت ارتجاع و كهنه گرايي مي ©
  ٢اضغاث احالم. گويند اين سخنان خيال و پندار است مي ©
  ٣اساط  االول  ام يقو ون اف اه. نامند سخنان پيامبر را دروغ و افترا مي ©
  ٤هذا و  شاء لقلنا مثل . كنند آيات وحي را سطحي و بي ارزش قلمداد مي ©
ً هللا و جعلوا . كنند براي خداوند رقيب تراشي مي ©   ٥اساط  االول  اندادا
  ٦ال  سمعوا  ذا القرآن و الغوا فيه. دارند مردم را از شنيدن آيات الهي باز مي ©
  ٧و طعنوا   دين م. كنند زنند و آنان را تحقير مي به راه و مكتب مؤمنان طعنه مي ©
ً . دكنن دين خدا را مسخره مي ©   ٨ا ذوا دين م هزواً و لعبا
  ٩س    خرابها. هاي مكتب دارند سعي در تخريب مساجد و پايگاه ©
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  ١ رفون ا  م. نمايند سعي در تحريف دين مي ©
  ٢و رهبانية ابتدعوها. گاهي بدعت گذاري در دين دارند ©
  ٣ي تمون ما انز ا من ا  نات. كنند گاهي حقايق دين را كتمان مي ©
  ٤افتؤمنون ببعض ا كتاب و ت فرون ببعض. كنند ن خداوند را تجزيه ميدي ©
  ٥وال تل سوا ا ق با اطل. آميزند حق و باطل را در هم مي ©
  ٦ال تغلوا   دين م. كنند در دين خدا، غلو مي ©
ال يزا ون يقاتلون م حّ  يردو م عن . خيزند با مسلمانان به جنگ و ستيز بر مي ©

٧دين م
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   روش برخورد با مخالفان
  مخالفان يطبقه بند

  :شوند كه بايد با هر كدام به نحوي عمل كرد مخالفان به چند دسته تقسيم مي
در . كنند گيرند و دشمني مي گاهي افرادي به خاطر جهل و ناداني در برابر حق قرار مي .1

  .دهد دستور محبت و برخورد احسن مي اين موارد قرآن به ما
 يمٌ اْدَ ْع ن ُه َوِ   َ ِ

َ
َك َو بَ ْنَُه َعداَوةٌ َك  ِي بَ ْنَ

ْحَسُن فَإِذَا ا  
َ
ِ  ِ َ أ  ١ بِال 

دفع كن، كه اين هنگام آن كس كه ميان تو و او دشمني ) كه نيكي است(ي بهتر  با شيوه) بدي ديگران را(
  ).شود و عداوتش نسبت به تو تمام مي(شود  است همچون دوست گرم مي

  :آيات ديگر نيز در اين باره آمده است در
آميز يا سالم  مسالمت يمخاطب سازند، سخن) ناروا يبه سخن(كه نادانان ايشان را  يو هنگام ©

ً  .گويند  ٢َو إِذا خاَطبَُهُم اْ اِهلُوَن قا ُوا َسالما
وا بِا ل غْ .بگذرند يو چون بر بيهوده و ناپسند بگذرند، با بزرگوار © ً َو إِذا َ ر  وا ِكراما  ٣ِو َ ر 

گاهي مخالفت افراد بر اساس شك و ترديد است كه بايد با آنان از طريق استدالل و  .2
  .برطرف كردن شبهات برخورد كرد

ِ  . شك در مورد خداوند ©
َ
 ٤َشك   اهللاأ

                                                                                                                     
  .34فصلت،.  1
  .63فرقان،  . 2
  .72فرقان،  . 3
  .10ابراهیم، .  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٢١٠

 

   ١إِْن ُكنْتُْم ِ  َر ٍْب ِمَن اْ َعِْث . شك و ترديد در مورد قيامت و رستاخيز ©
ْ ا َع . مورد نزول وحي و كتب آسماني بر پيامبر ترديد در © ا نَز    إِْن ُكنْتُْم ِ  َر ٍْب ِ م 

 ٢َ بِْدنا

  .گاهي مخالفت بر اساس حسادت است كه بايد با اغماض برخورد كرد .3
برادران يوسف اعتراف به حسادت و خطاي خود كردند، كه با وعده آمرزش حضرت  ©

ْ ِ َب َعلَيُْ ُم اْ َْومَ ... ا َ اِطئَِ  إِْن ُكن  .يوسف روبرو شدند
  ٣ال  َ

اگر تو قصد كشتن من را داري، من : هابيل، در مقابل حسادت برادرش قابيل گفت ©
َ َْك . زنم دست به چنين كاري نمي) هرگز( نَا بِباِسٍط يَِدَي إِ

َ
ِ  ما أ ْقتُلَ ِ ْ  ََسْطَت إَِ   يََدَك ِ َ لَ

َك  ْ تُلَ
َ
 ٤ِأل

در اين موارد . هاي مادي است اهي مخالفت به خاطر حفظ موقعيت و رفاه و كاميابيگ .4
  .اتمام حجت كافي است

ْعرِْض َ نُْهمْ و  )رها کن آنان را به حال خود( ٥َذرُْهمْ آيات 
َ
 يآنان رويگردان و دور از( ٦أ

  .است در اين گونه موارد مطرح )كن
5. جو و تضعيف ايمان مردم است كه برخورد با گاهي مخالفت، در قالب كارشكني و ه

اين گروه را آيات ذيل در قالب برخورد شديد با آنان و قطع رابطه و دستگيري و گاهي 
  .كند اعدام مشخص مي

©  َْو اْغلُْظ َعلَيِْهمت با كفّار برخورد كن يبا سخت« ٧و شد.«  

                                                                                                                     
  .5حج، .  1
  .23بقره، .  2
  .92-91یوسف، .  3
  .28مائده، .  4
  .3و حجر،  91انعام، .  5
  .81و  63، نساء، 42مائده، .  6
  .73توبه، .  7
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©  اهللاإِذا َسِمْعتُْم آياِت  
ُ
هِ  يُْ َفُر بِها َو  ُْستَْهَزأ  ١بِها فَال َ ْقُعُدوا َمَعُهْم َح   َ ُوُضوا ِ  َحِديٍث َ ْ ِ

گيرند، نبايد با آنان  يورزند و آنان را به مسخره م يو چون بشنويد كه به آيات خدا كفر م«
  ».ديگر بپردازند يبنشينيد تا به گفتار

© النَّصاري و ودهذُوا الْيياَء  ال تَتَّخلأَورا دوست و سرپرست خود  يو نصاريهود « ٢
  ».نسازيد

©  ِخُذوا َو ُ ت لُوا َ ْقِتيًال
ُ
  ».كفّار را بگيريد و به شدت به قتل رسانيد« ٣أ
ي مسلحانه است كه قرآن  گاهي دشمني آنان با دست بردن به اسلحه و مبارزه ©

كردند بايد  يهمان گونه آنان بر شما تعد٤»َعلَيُْ مْ   فَاْ تَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْ تَدي: فرمايد مي
 ».با آنان مقابله به مثل كنيد

                                                                                                                     
  .140نساء، .  1
  .51مائده، .  2
  .61احزاب، .  3
  .194بقره، .  4
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  )سوره جن يتبليغ -ينکات فرهنگ(اجنه  يروش کار فرهنگ
 يبود كه قرآن را شنيدند و سپس برا يبيان جنّيان جنآيات سوره از  يبخشاز آن جا كه 

سخن و  يند، لذا توجه به شيوهديگر جنّيان افكار و عقايد و نظرات خود را بيان كرد
از  ياكنون برخ. مبلغان مفيد باشد يتواند در بحث تبليغ دين برا يمطالب آنان، م يمحتوا

  :كنيم يها را به اجمال مرور م آن
  استمع. با توجه گوش دادن ©
  نفر من ا نّ . يحضور گروه ©
  اسمعنا قرآناً عجب. در برابر حق شاد شدن و احساسات نشان دادن ©
  ا رشد ا  ييهد... فقا وا. تبليغات ©
  فامنّا به. ابراز عقيده و گرايش ©
ً . اظهار برائت از انحرافات ©   ولن   ك برّ نا احدا
  ما اّ ذ صاحبة و ال و ا. رد عقايد باطله ©
  اهللاّ شططا يقول سفيهنا ع . تحقير نااهالن ©
  اهللاّ كذبا وا ن ع ظنّنا ان لن تقول اال س . تأسف از انحراف ديگران ©
   رجال من اال س يعوذون برجال من ا نّ . باطل يها خرافات و گرايش ينف ©
ً . بيان عظمت حق ©   فمن  ستمع االن  د   شهاباً رصدا
  . بيان قدرت حق-  ©
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  لن نعجز اهللاّ . بيان ضعف انسان ©
  فمن يؤمن برّ ه فال  اف  سا و ال رهقا. اميد دادن به اهل ايمان ©
  منّا ا سلمون و منّا القاسطون. ايسه ميان مسلمانان و ستمگرانمق ©
  ...آمنّا به فمن يؤمن برّ ه  يسمعنا ا د. با عمل خود ديگران را فرا خوانيم ©
  منّا ا صا ون و منّا دون ذ ك. ها را برجسته كنيم يخوب ها و خوب ©
 آناً، لن نعجزه،  هنّم حطبايؤمن برّ ه، سمعنا قر. آغاز كنيم يو اصول يبا مسائل محور ©
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  66  ..........................................................................................  معنوي گاه تکيه داشتن. ١٣
  66  ..........................................................................................................  معنوي پاکي. ١٤
  ٦٧  .................................................................................................  اخالقي هايويژگي )ب
  67  ........................................................................................  اخالقي کماالت بودن دارا. ١

  ٦٧  ..................................................................................................  عظيم خلق ١- ١
  ٦٩  .............................................................................  الهي اي هديه مهربان دلِ ٢- ١
  ٦٩  ...............................................  تربيت و تبليغ ي الزمه پاكي، و محبت رأفت، ٣- ١

  69  ...............................................................................................................  بودن اسوه. ٢
  70  ......................................................................................  بودن امانتدار و داشتن سوز. ٣
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  ٧٠  .............................  تبليغ و تربيت در اصلي شرط دو ري،دا امانت و دلسوزي ١- ٣
  ٧٠  .......................................................  فرهنگي کار يالزمه شور و سوز داشتن ٢- ٣

  71  ...................................................................................................................صداقت. ٤
  ٧١  ..............................................................................................  صداقت ابعاد ١- ٤
  ٧١  ............................................................................  9 پيامبر کامل صداقت ٢- ٤

  72  .....................................................................................................................تواضع. ٥
  72  .........................................................................................................  بخشش و عفو. ٦
  ٧٣  ....................................................................................................  فردي هايويژگي )ج
  73  ......................................................................................................................  لياقت. ١
  73  .........................................................................................  بزرگ روح و صدر شرح. ٢
  74  ..................................................................................................  شجاعت و شهامت. ٣
  74  ...................................................................................................................قاطعيت. ٤

  ٧٤  .................................................  ها بت شکستن در ابراهيم حضرت قاطعيت ١- ٤
  ٧٦  .......................................  سامري انحرافات برابر در موسي حضرت قاطعيت ٢- ٤
  ٧٦  .........................................................  منطقي غير پيشنهادات با قاطع برخورد ٣- ٤

  77  ...................................................................................................  بودن سابقه خوش. ٥
  ٧٧  .......................................................  فرهنگي کار در بودن سابقه خوش تاثير ١- ٥
  ٧٧  .......................................................  مبلغ بودن سابقه خوش و خوشنام لزوم ٢- ٥

  78  ....................................................................................................  خانوادگي اصالت. ٦
  78  ............................................................................................  استقامت و صبر داشتن. ٧

  ٧٨  ..........................................................................  پيامبران ي همه بودن صابر ١- ٧
  ٧٩  ....................................................................  9 پيامبر استقامت و پايداري ٢- ٧
  ٧٩  ...............................................................  خداست براي صبر ارزشمند، صبر ٣- ٧

  ٨٠  ....................................................................................................  تبليغي هايويژگي )د
  80  .......................................................................................  سخن بودن دلنشين و پاک. ١
  80  .....................................................................................  کامل اطمينان و ثبات داشتن. ٢
  80  .......................................................................................  علمي رشد و دانش و علم. ٣

  ٨٠  ..........................................................................................................  علوم انواع
  82  .................................................................................................  آراستگي و پاکيزگي. ٤
  82  .....................................................................................................آسان و روان بيان. ٥

  ٨٣  ...............................................................افراد جذب در موثر عوامل از روان بيان
  83  ...................................................................................................  نبودن منتظردعوت. ٦
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   قرآن و متوليان فرهنگي   ±  ٢١٨

 

  83  ..............................................................................................................  داشتن اميد. ٧
  84  ................................................................................................  هدف و کار به ايمان. ٨
  84  ..............................................................................................................  بودن عامل. ٩

  ٨٤  ................................................  افراد ترين سخن خوش عمل، اهل يگوينده ١- ٩
  ٨٤  .................................................................................  عمل بي عالمان توبيخ ٢- ٩

  85  ............................................................................................  عمل در بودن پيشگام. ١٠
  86  ..........................................................................................  خود پاي روي ايستادن. ١١
  86  ...................................................................................................  ناپذيري خستگي. ١٢

  ٨٦  ......................................................................  ممنوع بازنشستگي فرهنگي کار در
  87  ........................................................................................................  کردن هجرت. ١٣

  ٨٧  ...................................................................  .يستندن هجرت اهل که کساني توبيخ
  88  ..........................................................................................................  زيستي ساده. ١٤

  ٨٨  ....................................................................................................  مردم در ١-١٤
  ٨٨  ......................................................................................................  ازمردم ٢-١٤

  89  .....................................................................................  تحقيرها و هاتهمت تحمل. ١٥
  ٨٩  ....................................................................  9 پيامبر به ديوانگي تهمت ١-١٥
  ٨٩  .........................................................  7 نوح حضرت به گمراهي همتت ٢-١٥
  ٩٠  ...................................  7 هود حضرت به دروغگويي و خرديبي تهمت ٣-١٥
  ٩٠  ........................................................  7 يوسف حضرت به دزدي تهمت ٤-١٥

  90  ......................................................  عزل حکم امضاي همراه به نصب حکم امضاي. ١٦
  92  ............................................................................................  برتر ادبيات از استفاده. ١٧

  ٩٤  ...........................................................................  فرهنگي کار در موثر عوامل: چهارم فصل
  ٩٤  ...................................................................................  فرهنگي کار اصول به توجه )الف

  94  .........................................................................................................  قرآن محوريت. ١
  ٩٤  ....................................................  فرهنگي و علمي جهاد ابزار بهترين قرآن، ١- ١
  ٩٥  ........................................................................  تبليغ و ارشاد محتواي قرآن، ٢- ١
  ٩٦  .........................................................................  تذکر يوسيله بهترين قرآن، ٣- ١
  ٩٦  ...................................................................  فرهنگي متن ترين محکم قرآن، ٤- ١

  97  ......................................................................................  نماز و قرآن فرهنگ ترويج. ٢
  ٩٧  .............................................................................   منكرات از بازدارندگي و ازنم

  99  ................................................................................................  زمان عنصر به توجه. ٣
  ٩٩  ...............................................................................  قدر شب در قرآن نزول ١- ٣
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  ٩٩  ........................  ساحران با مقابله براي عيد روز از  موسي حضرت ياستفاده ٢- ٣
  ١٠٠  ...............................................حج مراسم زمان در مشرکين از برائت اعالم ٣- ٣

  101  .............................................................................................  محيط عنصر به وجهت. ٤
  101  ................................................................................................  تدبير و ريزيبرنامه. ٥

  ١٠٢  .......................................  ها بت بردن بين از براي ابراهيم حضرت طراحي ١- ٥
  ١٠٢  ...............................................................  مدت بلند براي ريزيبرنامه لزوم ٢- ٥

  102  ...........................................................................  نياز مورد ابزارهاي به بودن مجهز. ٦
  102  .................................................................................................  هاتاولوي به توجه. ٧

  ١٠٢  ........................................................................................  موضوع اولويت ١- ٧
  ١٠٣  ....................................................................................  مهم مناطق اولويت ٢- ٧
  ١٠٣  ...........................................................................................زادگاه تاولوي ٣- ٧
  ١٠٣  ........................................................................................  مخاطب اولويت ٤- ٧

  ١٠٣  .......................................................  خانواده برابر در انسان مسئوليت ١-٤- ٧
  ١٠٥  ...............................................  خويشاوندان برابر در انسان مسئوليت ٢-٤- ٧
  ١٠٥  .............................................................................................  سني اولويت ٥- ٧

  106  ....................................................................نگري آينده و اجتماعي اوضاع بررسي. ٨
  107  ....................................................................  متعهد و متخصص نيروهاي از استفاده. ٩

  ١٠٧  ............................................................  متخصص نيروهاي از استفاده لزوم ١- ٩
  ١٠٧  .............................................  هارون حضرت از موسي حضرت ي استفاده ٢- ٩

  108  ............................................................................................  بصيرت براساس کار. ١٠
  108  .................................................................................  پيام بودن روشنگر و روشن. ١١
  109  ........................................................................................................  داشتن تداوم. ١٢

  ١٠٩  ......................................................................  قرآن آيات پي در پي نزول ١-١٢
  ١٠٩  ......................................................................پيامبران پي در پي فرستادن ٢-١٢
  ١٠٩  ............................................................  نوح حضرت روزي شبانه دعوت ٣-١٢

  110  .....................................................................................................  بودن تدريجي. ١٣
  110  ................................................................................................  يريپيگ و جديت. ١٤

  ١١٠  ...........  آسماني کتاب گرفتن جدي براي يحيي حضرت به خداوند دستور ١-١٤
  ١١١  ..............  هيال دستورات گرفتن جدي براي اسرائيل بني به خداوند دستور ٢-١٤

  111  ...........................................................................................  ها حداقل يا کار حق. ١٥
  ١١١  ..............................  است ميسر چه آن حداقل يا تالوت حق آوردن جا به ١-١٥
  ١١٢  ..............................  توان حد در آمادگي حداقل يا جهاد حق آوردن جا به ٢-١٥
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  ١١٢  ..........................  توان حد در داشتن تقوا حداقل يا تقوا حق آوردن جا به ٣-١٥
  113  ....................................................................  بودن پيرو نه فرهنگ در بودن پيشرو. ١٦
  ١١٣  ......................................................................................مخاطبان با تعامل ي نحوه )ب
  113  .................................................................  صميمانه گفتگوي با فرهنگي کار شروع. ١
  114  ............................................................................................محکم و روشن سخن. ٢
  114  ...............................................................................مخاطب ظرفيت گرفتن نظر در. ٣
  116  ..............................................................................  مخاطبان گرايش فتنگر نظر در. ٤
  117  ..........................................................................................  مخاطبان کردن حساس. ٥
  117  ................................................................  مخاطبان ملي زبان و احساسات به توجه. ٦
  118  .................................................................................  مخاطبان يگذشته با آشنايي.  ٧
  118  ..............................................................................  مخاطبان با همراهي و مماشات. ٨
  119  ........................................................................  دادن قرار مخاطبان جاي به را خود. ٩

  119  .............................................................................  مخاطبان مشکالت به رسيدگي. ١٠
  122  ............................................................................  براحترام مبتني ايرابطه داشتن.  ١١
  122  ................................................................................................................  تواضع. ١٢
  124  ..............................................................................  مخاطبان مال به نداشتن چشم. ١٣
  125  ........................................................................  مخاطبان فرهنگ و زبان با آشنايي. ١٤
  125  .........................................................................  انتخاب در مخاطبان گذاشتن آزاد. ١٥
  126  ...........................................................................................  مخاطبان امنيت تامين. ١٦
  126  ................................................................................................  برادرانه جو ايجاد. ١٧
  126  ..............................................................................................  اميد و آرامش دادن. ١٨
  127  .................................................................................................  محترمانه برخورد. ١٩
  127  ......................................................................................................  فرصت دادن.  ٢٠
  128  ..................................................................................................  صبورانه برخورد. ٢١
  129  .......................................................................................  هياهوها به نکردن اعتنا.  ٢٢
  129  ...................................................................................  مخاطبان دل آوردن دستب. ٢٣
  129  ........................................................  مقابل طرف مقدسات و حقه عقائد به احترام. ٢٤
  130  .............................................................................................  مشترکات به دعوت. ٢٥
  131  ......................................................................  شبهات به پاسخگويي براي آمادگي. ٢٦
  131  ........................................................................  جويي بهانه راههاي کردن مسدود. ٢٧
  132  ..............................................................................  منحرفان حال بر تاسف اظهار. ٢٨
  ١٣٢  ............................................................................  فرهنگي کار ابزارهاي و ها روش )ج
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  132  .........................................................  نيكو جدال و موعظه و حکمت از گيري بهره. ١
  133  .....................................................................................  استدالل و منطق از استفاده. ٢
  134  ......................................................................................................اميد هم بيم هم. ٣
  134  ......................................................................................................................  تنوع. ٤
  135  .......................................................  قبلي نيروهاي تقويت و نفس تازه نيروي اعزام. ٥
  135  .................................................  هم با منفي و مثبت الگوهاي يمقايسه و الگو ارائه. ٦
  137  ..................................................................................  منفي و مثبت نکات بر تاکيد. ٧
  138  ................................................................................................................  مشورت. ٨
  139  ...................................................................................  دانم نمي گفتن در صداقت،. ٩

  139  .....................................................................................  تاريخ يتجربه از استفاده. ١٠
  140  .......................................................................................................  هانعمت بيان. ١١
  140  .....................................................................................................  احسن انتخاب. ١٢
  142  ................................................................................  تقوا و عاطفه اهرم از استفاده. ١٣
  142  .........................................................  موارد برخي در رابطه ترک و قهر از استفاده. ١٤
  142  .................................................................   مردم خواهي منفعت ي غريزه از هاستفاد. ١٥
  143  ........................................................................ مردم اميدهاي و آرزوها از استفاده. ١٦
  143  ...............................................................................مردم خود امکانات از استفاده. ١٧
  143  ................................................................................  هاوجدان دادن قرار مخاطب. ١٨
  143  ..................................................................  آن وسايل و انحراف عوامل با آشنايي. ١٩
  144  ...............................................................................  انحراف آثار و گناه ابزار محو. ٢٠
  145  ...........................................................................  جامعه از فرهنگي مفسدين طرد. ٢١
  145  .......................................................................  تاريخ بدکاران شوم سرنوشت بيان. ٢٢
  146  ...................................................................  موارد بعضي در فشار اهرم از استفاده. ٢٣
  147  ...............................................نيست پذيرش يزمينه آنها در که افرادي کردن رها. ٢٤
  149  ..............................................  موارد بعضي در تبليغات و هياهو و فرياد از استفاده. ٢٥
  149  .................همه به نيافتن دست صورت در اهداف از بعضي به رسيدن براي تالش. ٢٦
  149  ..........................................................................  مردم اعتنايي بي از نشدن دلسرد. ٢٧
  150  .....................................................................................  نجات راه رهبر، و مکتب. ٢٨
  150  ........................................................................  ديگران خوب هايسنت از پيروي. ٢٩
  151  .............................................................................  ديگران از خوب کالمهاي نقل. ٣٠
  151  ............................................................................  زيردستان از احوالپرسي و تفقد. ٣١
  151  .................................................................................  تعليم بر تزکيه انستند مقدم. ٣٢
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  152  .......................................................................................  گريه و خنده از استفاده. ٣٣
  152  ...................................................................................  طلبيدن مبارزه به و تحدي. ٣٤
  153  .......................................................................................................  مثل به مقابله. ٣٥
  153  ............................................................................  مجاز فرهنگي راههاي گسترش. ٣٦
  154  .................................................................................  منکرات با تدريجي برخورد. ٣٧
  154  ..................................................................................  هافرصت يهمه از استفاده. ٣٨
  156  ...................................................................  آنها کار و کسوتان پيش به نهادن ارج. ٣٩
  157  ..........................................................................  بيدارکننده هايپرسش از ستفادها. ٤٠
  158  ..............................................................................................  تمثيالت از استفاده. ٤١
  159  .......................................................................................  مقايسه روش از استفاده. ٤٢
  161  ...............................................................................  پذيرايي و ميهماني از استفاده. ٤٣
  161  ......................................................................................  داستان و قصه از استفاده. ٤٤
  164  .....................................................................  اناتحيو دنياي و طبيعت از استفاده. ٤٥
  165  ..............................................................................  هازيبايي و تزيينات از استفاده. ٤٦
  165  ............................................................................................  نااهل وابستگان طرد. ٤٧
  166  ......................................................................................مباحث کردن بندي طبقه. ٤٨

  167  .................................................................................................  مستقيم غير تبليغ. ٤٩ 
  168  .................................................................................  ... و فيلم نمايش، از استفاده. ٥٠
  168  ..............................................................................  منحرف نه انحراف با بودن بد. ٥١
  169  ................................................................  ديني مشکل دستورات دادن جلوه آسان. ٥٢
  169  ...............................  تاريخ طول در آن يسابقه با سنگين و سخت کاماح گرهزدن. ٥٣
  170  ..........................................................................................  عمومي افکار در لرزه. ٥٤
  170  .......................................................  کار ابتداي در هزينه بدون موارد کردن مطرح. ٥٥
  171  ...............................................................................  دستورات آثار و حکمت بيان. ٥٦
  171  ...................................................................................فرض قالب در حقايق بيان. ٥٧
  171  ........................................................................................................  چيني مقدمه. ٥٨
  171  ...................................................................................  ضرورت بقدر مطالب بيان. ٥٩
  172  .....................................................................................  مطالب) تشريح(کردن باز. ٦٠

  ١٧٣  .......................................................................................................  هشدارها: پنجم فصل
  ١٧٣  .....................................................................  مقدسات قراردادن آويز دست از پرهيز .١
  ١٧٣  ........................................................................................................  التقاط از پرهيز .٢
  ١٧٣  ..............................................................................  موقعيت از استفاده سوء از پرهيز .٣
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  ١٧٣  ............................................................................................فقرا کردن دور از پرهيز .٤
  ١٧٤  ...............................................................................................  طلبي برتري از پرهيز .٥
  ١٧٥  .................................................................................................  گفتن ناسزا از پرهيز .٦
  ١٧٦  ..............................................................................................طلبي فرصت از پرهيز .٧
  ١٧٧  ................................................................................نياکان بد سنتهاي تقليد زا پرهيز .٨
  ١٧٨  ................................................................................................  فريبي عوام از پرهيز .٩

  ١٧٨  ...............................................................................................منتگذاشتن از پرهيز .١٠
  ١٧٩  ................................................................................................  آمارزدگي از پرهيز .١١

  179  ..........................................................................................................  تكاثر هاي جلوه
  ١٨١  .......................................................................................................  تملق از پرهيز .١٢
  ١٨١  ........................................................................................  دوگانه برخورد از پرهيز .١٣
  ١٨٢  .......................................................................................  زدگي شخصيت از پرهيز .١٤
  ١٨٣  ..............................................................  سو يک به نيروها تمام دادن سوق از پرهيز .١٥
  ١٨٣  ..................................................  است دوزخ نتيجهاش که ثمر بي تالشهاي از پرهيز .١٦
  ١٨٤  .................................................................................  خود به مردم دعوت از پرهيز .١٧
  ١٨٤  .....................................................................  دين اسم به خود نظرات بيان از پرهيز .١٨
  ١٨٤  ...................................................................................  مردم کردن سرگرم از پرهيز .١٩
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