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  و منطق قرآنی دعوت اهللا فضل
  

گرچه از دیرباز مطرح بود،  هاي دینی چگونه باید عرضه شوند؟ این پرسش پیام
هاي  سو مکاتب و دیدگاه که از یکچه این. عاصر، اهمیت بیشتري یافتاما در دوره م

احیاي تمدن اسالمی و  ،اند و از سوي دیگر تر و توانمندتر شده رقیب، فراوان
رو،  ایناز. شین، با این پرسش پیوند داردو عزت شکوهمند پی بازیافت مجد

اند  اند و کوشیده مصلحان و دانشوران مسلمان در جهان اسالم، به این سؤال پرداخته
  .راهی به پاسخ بیابند

ی خاص به آن های رو هم در نوشته از این. اي داشت نیز چونان دغدغه اهللا فضل
الحوار فی القرآن « ،»ب الدعوه فی القرآن الکریماسلو« هایی چونان هنگاشت پرداخت؛

و هم در بخشی از . ... و  »خطوات علی طریق االسالم« ،»)قواعد، اسالیبه، معطیاته(
ویژه در تفسیر  به. تر خود به این موضوع توجه ویژه نشان داد هاي عام نگاشته

  .فتگهاي گوناگون از آن سخن  به مناسبت» من وحی القرآن«مبسوط خویش 
هاي ایشان را  دیدگاهدر این نوشتار، فرصت نگاشته، اجازة طرح مبسوط 

  .شود رو در برخی از محورها، به ارائه نکاتی چند بسنده می ایناز. دهد نمی
  

  شناسی دعوت مفهوم
به  .توان استفاده کرد لف و متفاوت میهاي مخت هاي دینی، از واژه در ابالغ پیام

رو، در عنوان کتاب  ازاین. پسندد را بیشتر می» دعوت«اژة ، واهللا فضلرسد که  نظر می
اي که بسامد فراوان  واژه. جوید خود و نیز در جاي جاي تفسیر، از این واژه بهره می

یا أَیها (:در قرآن کریم دارد و از جمله، خداوند پیامبرش را با این توصیف، ستود
 لْنَاكسإِنَّا أَر النَّبِی .....اعدیرًاونا مرَاجسو هبِإِذْن ا إِلَى اللَّه45-46/احزاب()ی.(  

، برخاسته از آن است اهللا فضلهاي  در نگاشته» دعوت«شاید کاربرد بیشتر کلمه 
که این واژه، از اصرار و اکراه و فشارهاي معمولی روانی در تبلیغات متعارف به 

ا احترام به فکر و ارادة که بدعوت و فراخوانی  ؛دور است و تنها یک خوانش است
  .قابل سازگار استانسان م
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. پردازد می» امر به معروف«و » دعوت«گذاري میان دو مفهوم  به تفاوت اهللا فضل
ود در راه است، اما امر به به نظر او، دعوت دینی، خواستن از دیگران براي ور

وت کند و آنان ناظر به آن است که رهروان طریق را به استقامت در راه دع معروف
  )16-15/اسلوب الدعوه، . (گزینی هشدار دهد را در کژروي و بیراهه

دهد که اسالم، دعوتی را مطرح کرد که  به نکتۀ دقیق توجه می اهللا فضلچنین هم
به طبیعت خود، » دولت«به وجود آید، اما در این میان، » دولت«براساس آن 

طبیعت . د مقهور آن بشودنبای» دعوت«اقتضائاتی دارد و خصوصیات اصلی 
هاي مناسب  اقتضاي آن را دارد که منطقه خردورزي توسعه یابد و زمینه» دعوت«

 دعوتگرکه چه این. احساس و ایمان پدید آید روحی ـ روانی براي اندیشه،
بنابراین . کوشد که به کمک فرد بیاید تا او را با فکر و روانش به ایمان برساند می

بیعی است که منطق منطق دعوت حکومت کند، چه اینکه ط منطق دولت نباید بر
ت و کیان جمعی است و در نتیجه به تحصیل و حفظ قدرت دولت، حفظ امنی

با این برداشت، . برد هاي خاص خود بهره می از اسلوب به طور طبیعیاندیشد و  می
اد تفاوت و مرزگذاري قاطع نه ،کند که بایستی بین دو اسلوب تأکید می اهللا فضل

  ؛)د در منبع و اهداف اشتراك دارندهرچن(
و بذلک نتمکّن ان نضع ایدینا علی الخطّ الفاصل بین اسالیب الدولۀ و بین «

  )19- 18 / ،همان( ».اسالیب الدعوة و نبتعد عن االلتباس و الخلط بینهما
  

  قرآن و منطق دعوت
دینی هاي دعوت  ویژگیها و  ترین منبع در دریافت روش اساسی قرآن کریم

سه و ارش رویداد یک دعوت الهی در بیستکه این کتاب آسمانی، گزچه این. است
مقوله مهم در این  ها توان به ده است و از منظر آن، می6ساله حیات پیامبر اکرم

ها  ها و ابزارها و ده ها، روش شرایط و بسترها، موانع و مقاومت موضوع ره یافت؛
  )17/همان، . (دیگر مسئله

  :توان به این محور ره یافت به آیات وحی، از دو زاویه می در مراجعه
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این گونه آیات گرچه . پردازد آیاتی که به روابط انسانی سالم می :محور نخست
مستقیماً با بحث دعوت دینی ارتباطی ندارند، اما از آنجا که دعوت دینی در 

 دعوتگربراي  هاي عام، زیرمجموعۀ ارتباطات انسانی قرار دارد، طبعاً آن توصیه
  .یابند دینی نیز کاربردي اساسی می

. کند اشاره می» تسامح«و » عدالت«در این محور، به دو عنوان کلّی  اهللا فضل
. کند آیات فراوان در قرآن کریم، اهمیت عدالت را در روابط اجتماعی گوشزد می

در ... ها و  ها و فاصله عدالت ارتباطی بدان معنا که قدرت و ضعف، وابستگی
  .را از میزان عدالت دور نسازدارتباطات فرد با دیگران اثر نگذارد و او 

عنوانی که در قرآن با . است» تسامح«چنین اصل دیگر در روابط انسان، قانون هم
... بدي به نیکی، اعراض از نابخردان و  پاسخهایی چون عفو، احسان، صفح،  واژه

ها آیه ناظر به این عناوین و مشابه  ده هللا فضل. مورد توجه و تأکید قرار گرفته است
دارد که قاعده دینی تسامح در ارتباطات اجتماعی،  کند و اظهار می آن را ذکر می

هاي اجتماعی خشکانده  ، ریشه دشمنیدر پرتوي آن. ناظر به فواید گوناگون است
یه تسامح و گذشت چنین با روحهم. گردد مهر و محبت جایگزین می شود و می

گردند و فرصتی براي رجعت به  از اشتباهات خویش بازمی که خطاکاراناست 
سازي براي  فرصت» تسامح اجتماعی«بنابراین رعایت . کنند حقیقت پیدا می

  )26-32/، همان. (خطاکاران است تا دوباره روح انسانی خویش را بازیابند
اي جدي ه بدین گونه آیات قرآنی با ترسیم ارتباطات مناسب انسانی، راهنمایی

باید روابط دینی به عنوان انسان مسلمان  دعوتگرکه در اسلوب دعوت دارد؛ این
اي تنظیم کند تا موفقیت بیشتر در روابط و کارکردهاي  گونه خویش را با دیگران به

  .خویش پیدا کند
تر منطق دعوت به دین را تبیین  اي خاص گونه آیاتی از قرآن کریم به :محور دوم

آیات گاه در ضمن یادکرد دعوت پیامبران الهی و به ویژه دعوت پیامبر  این. کند می
تر  اي خاص گونه پردازد و گاه به هاي دعوت می ه ارائه مبانی و روشب ،6اکرم

ادع إِلَى سبِیلِ ربِّک بِالْحکْمۀِ (آیاتی چونان. پردازد ت به دین میبه ابعاد و جوانب دعو
  ).125/نحل()وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ
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، به این گونه »من وحی القرآن«هاي مستقل و نیز تفسیر  در نگاشته اهللا فضل
بندي که خواهد  ها را در طبقه شاید بتوان این دیدگاه. ه ویژه داشته استآیات توج

  .آمد، ارائه کرد
  

  شناسی انسانی شخصیت
دعوت به «توان  نمی. پیوند جدي دارد» دعوتگر«ي با شاکله وجود دعوت دینی

هایی مشابه دربارة آن دید و با معیار... را چونان تبلیغات اقتصادي، تجاري و » دین
هایی داشته  هاي عام مشابهت اي از ویژگی هرچند ممکن است در پاره داوري کرد،

  .باشد
اکنده، به محورهاي و پر هاي مستقل آیات قرآن و نیز نوشتهدر تفسیر  اهللا فضل

  :ترین آن، عناوین زیر باشد کند که شاید از مهم متعدد اشاره می
بندي وسیع و رنگارنگ  ا، طیفه شخصیت روانی انسان :شخصیت فرافردي. 1
برخی چونان در الك فردیت . گراترین ایشان گراترین انسان تا برون از درون دارد؛
زنند و  آیند و برخی گامی پیش می نمی هاي تودرتوي آن بیرون اند که از پیله غرق

نهند و  تعلّقاتی به فرزندان و یا بستگان نزدیک خویش دارند و برخی قدم فراتر می
  . ...گزینند و  آشنایانی برمی

اند و  اند که از هستۀ فردیت برون آمده در زمره کسانی پیامبران و داعیان دینی
له است، بلکه آنان با تاریخ انسانیت پیوند تعلّقات ایشان، نه خود یا خانواده و یا قبی

  .اند روحی و درونی یافته
 )إِنَّ إِبرَاهیم کَانَ أُمۀً(این معنا را در برداشت ظریفی از آیه شریفه اهللا فضل

، چنین »امت«پس از نقل معانی لغوي ـ تفسیري  ایشان. کند ارائه می) 120/نحل(
ویژه  مداران ـ به یر، آن است که رسالتن تعبز ایرمدارد که شاید راز و  اظهار می

اي بسته قرار ندارد که آنان را از دیگران متمایز  ه شان در دایر پیامبران ـ شخصیت
مدارشان چونان است که در مسیر ایفاي رسالت، تمامی  کند، بلکه روح رسالت

  .گیرد را دربر می» امت«
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گیري  ه و انسان، چنین نتیجهبا جامع دعوتگربا چونان تصویري از روابط  ایشان
  :کند می

  ».فیسقط الحاجز بین روح الفرد و روح الجماعۀ«
در چونان شخصیت وجودي، مرزهاي روحی فرد با روح جامعه فرو  پس

  )13/319، القرآن من وحی. (ریزد می
بایستی برخوردار از بلوغ و رشد شخصیت  دینی دعوتگر :رشد شخصیت. 2
فولیت یا نوباوگی وجودي قرار دارند و یا از رشد کسانی که در دوره ط. باشد

  .کارآمد و مفید نیستند ،اند، در دعوت به دین مناسب برخوردار نشده
به این نکته ) 51/انبیاء()ولَقَد آتَینَا إِبرَاهیم رشْده منْ قَبلُ(ذیل آیه شریفه اهللا فضل

ي، رشد شخصیتی دعوتگرقبل از 7کند که حضرت ابراهیم اساسی اشاره می
در ارتباطات و . هم در ابعاد فکري و هم در زوایاي روحی خویش را یافت؛

هایی که یافت و با نگاه و تأمل  هایی که کرد و پاسخ ترددهاي اجتماعی، با پرسش
الی بلوغ و رشد شخصیت نایل در احوال جامعه و مردم روزگار خویش، به درجه ع

اط قوت خویش را بیابد، نقاط ضعف رقیبان توانست نق ت رشید که میشد؛ شخصی
  . ...را کشف کند، خطا را از صواب تفکیک کند و 

مخصوص جایگاه  شود که این نکته سخن، یادآور می در پایان این اهللا فضل
رشد و  ت دعوت قرار گیرد، باید از چونانامبران نیست، بلکه هرکس در موقعیپی

ر غیر این صورت، نتایج منفی دعوت به که دبلوغ شخصیت برخوردار باشد؛ چه این
  )233-15/234، همان. (دین، گریبانگیر اسالم و مسلمانان خواهد شد

بین به جهان و انسان  با عینک نزدیک ها بسیاري از انسان :نگرش درازمدت. 3
چونان  ان دینیدعوتگرپیامبران و . بینند نگرند و تنها حوادث روزمرّه را می می

آنان زمان و انسان را . نددام لحظه و ساعت و سال قرار ندارآنان در . نیستند
  .کنند اي دیگر تفسیر می گونه به

تمامی  را) 48/قلم()وال تَکُنْ کَصاحبِ الْحوت(مخاطب آیه شریفه اهللا فضل
در مسیر 7کند که یونس پیامبر او چنین برداشت می. شناسد ان به دین میدعوتگر

عجله و شتاب کرد، در نتیجه، آکنده از غیظ و خشم دستیابی به اهداف رسالت، 



 

 

9 

  
وت

 دع
آنی

 قر
طق

و من
هللا 

ل ا
فض

 

چه اینکه . این روحیه را مورد نقد قرار داد خداوند. نسبت به جامعۀ دعوت شد
ی تحوالت که گرایانه بنگرند و به آینده درازمدت با تمام بایستی واقع اندعوتگر
نه برانگیخته  ها نه ناامید گردند و ها و ناکامی دارد، توجه کنند و در شکست درخود
  )59-23/60، همان. (شوند

ان دینی با دعوتگرو هاي پیامبران  رسد بخش مهمی از تفاوت روش به نظر می
مکاتب  بیشتررهبران . است» زمان«هاي انسانی، در نوع نگاه به  دیگر مکاتب و گروه

اي از  رو، با چونان شاخصه ایناز. اندیشند موفقیت در زمان کوتاه میبشري، به 
و  ،غلتند ان، اگر شاهد پیروزي را در چنگ نیاورند، یا به ناامیدي و یأس فرو میزم

  .یابند غلبه ها کوشند بر ناکامی راخالقی و غیرانسانی، میهاي غی یا با استفاده از روش
برداشت متفاوتی را از آیه ذیل، که سخن شعیب پیامبر است، ارائه  اهللا فضل

 )...منْکُم آمنُوا بِالَّذي أُرسلْت بِه وطَائفَۀٌ لَم یؤْمنُوا فَاصبِرُوا وإِنْ کَانَ طَائفَۀٌ(:کند می

  .)87/اعراف(
اي  ام و اکنون عده گوید که من دعوت خویش را عرضه کرده حضرت شعیب می

ایمان  و شما قوم. اند اند و گروهی آن را هنوز پذیرا نشده به آن ایمان آورده
  .کنید آورندگان، صبر پیشه

کند که شعیب چونان اختالفی را  سخن شعیب را این گونه تفسیر می اهللا فضل
که در برابر افکار و باورهاي جدید، برخی داند، این ه طبیعی حیات انسان مینتیج

حال در برابر این چنددستگی، نباید به . اي مخالف و معارض شوند و عده مؤید می
بال پیروزي فکر به دن ،جنگ و درگیري باخصومت و  باهاي سلبی رو آورد و  راه

 ،تنها راه حل نیست نه هاي سخت و خشن چه اینکه این گونه راه. جدید گشت
مواجه  یبلکه با تعطیل ،زند و حرکت فکر تازه را کند ها می بلکه گره بر گره

» صبر«خشن، به  هاي سلبی و جاي راه به7پس چه باید کرد؟ شعیب. سازد می
که با پایداري و انتظار، این مسیر را باید پیمود تا به مرور زمان، نای. کند دعوت می

بتوانند نگاه  هاي غیرمؤمن رنگ شود و انسان کم هاي سلبی باور به فکر جدید، زمینه
  )184-10/185، همان. (تر پیدا کنند بینانه تر و واقع شفاف
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د، ه خداونیابد ک خود را در سپهري می  دین دعوتگر: زیست خدایی. 4
کند  داند، به او اتکا می از آن رو پشتوانۀ خویش را او می .فرمانرواي مطلق آن است

  .داند و او را امدادرسان خویش می
هاي مداوم  پس از یادکرد دعوت پیامبران و مخالفت خداوند در سوره ابراهیم

وکَّلَ علَى اللَّه و و ما لَنا أَالَّ نَتَ(:آورد گران، این سخن را از پیامبران الهی یاد می تکذیب
  .)12/ابراهیم()ما آذَیتُمونا و علَى اللَّه فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُون  قَد هدانا سبلَنا و لَنَصبِرَنَّ على

شعار، این، شعار پیامبران بود و همین  نویسد که می ر آیهدر تفسی اهللا فضل
در تمامی مراحل دعوت و در شرایط  شد وان به دین بادعوتگربایستی شعار تمامی 

فرمانرواي  اینکه خداوند. در فرادید خویش داشته باشندسخت و ناگوار، آن را 
 ط خطربرانگیز آنهستی است و به تمامی زوایاي مجهول و پنهان جهان و همۀ نقا

ایمان ژرف به چونان واقعیتی، درون انسان را . احاطۀ علمی و توانایی علمی دارد
اي براي تردید، نگرانی و در  اي که زمینه گونه کند، به از اطمینان و اقتدار می رسرشا

  )13/90، همان. (گذارد نهایت نابودي وجودي باقی نمی
  

  منطق معرفتی
چگونه و با چه . هستۀ مرکزي دعوت دینی، انتقال و ارائۀ معرفت و فکر است

  معیارهایی بایستی اندیشه مقدس را منتقل کرد؟
  :ند ازا عبارت تر هاي اصلیمعیار

در موضوع دعوت، بایستی از  دینی دعوتگر :احاطه علمی به محتواي پیام. 1
اي ساده ولی بسیار اساسی  این اصل، نکته. مند باشد خبرویت و اطّالعات کافی بهره

  .است
) 66/عمران آل()فَلم تُحاجونَ فیما لَیس لَکُم بِه علْم(در ذیل آیه شریفه اهللا فضل

که ناآگاهی به کند، چه این وگو را تعریف می گفتنویسد که این آیه، منطق  می
آورد، بلکه فضاي  آوردي پاك و مناسب را به بار نمی موضوع گفت و شنود، ره

ها پنهان گردند و  کشاند تا ضعف می... گویی و  زنی، دشنام سخن را به سوي اتهام
وگوي کالمی منع  از اصحاب خود را از گفتبرخی 7که امام صادقشاید سرّ این
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خواندند، همین نکته بود که گروهی را ناتوان و  اي را به آن فرامی کردند و عده می
  )6/88، همان. (شناختند جمعی را توانمند علمی می

از چه  دینی سخن خویش را با مخاطب دعوتگر :وگو از نقاط مشترك گفت. 2
  اي بگشاید و ورود یابد؟ را از چه دریچهوگو  اي آغاز کند؟ باب گفت نقطه

 او ذیل آیه. شناسد ط مشترك میحضور در نقا منطق معرفتی دعوت را اهللا فضل
)اءوۀٍ سما إِلَى کَلالَوتَابِ تَعلَ الْکا أَهکند که آیه، صرفاً  اظهار می) 64/عمران آل()قُلْ ی

وگوي دینی  د دعوت و گفتبلکه منهج و رویکر ،بیانگر یک واقعۀ تاریخی نیست
  .کند را تبیین می

برابر این رویکرد، واژگان و افکار و باورهاي مشترك، بایستی مبناي دعوت و 
. کند ان دینی توصیه میدعوتگرچونان روشی را براي  اهللا فضل. وگو قرار گیرند گفت

د، چه وگو با ادیان و مذاهب، نباید از مسائل اختالفی آغاز کر که در حوزه گفتاین
شود که در  اینکه در این صورت، از همان آغاز این تصویر ساخته و پرداخته می

کوشد  ل میوسای یک جنگ فکري ـ ایمانی قرار دارد و در نتیجه با تمامی ابزار و
اما اگر سخن از نقاط مشترك آغاز شود، چونان  .که از این نبرد پیروز درآید

خن در مسیري روان و آرام پیش خواهد آید، بلکه س هاي روحی پدید نمی مقاومت
  )77-6/82، همان. (رفت
هایی  منطق قرآنی در انتقال معرفت، با روش سقراطی قرابت :آفرینی پرسش. 3
کند، بلکه در برابر  شونده احساس ظرف خالی نمی در این منطق، دعوت. دارد

درون به  هاي متوالی داعی، از یابد که با پرسش ، خود را چشمه جوشان میدعوتگر
  .یابد آب معرفت دست می

انعام  12از جمله در ذیل آیه  .کند متعدد به این شیوه اشاره می در موارد اهللا فضل
به  قرآن. در انگیزش فکر و معرفت استزایی، روش قرآنی  نویسد که پرسش می

که با چالش سؤال مواجه گردد، چه اینپردازد تا انسان از درون،  طرح سؤال می
چون در معرض پرسش قرار  ؛کنند اري از مردمان آن است که فکر نمیمشکل بسی

  )191-195/؛ الحوار فی القرآن، 9/41، القرآن من وحی. (گیرند نمی
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کند  وگو یاد می از قانونی در دعوت و گفت اهللا فضل :جایگاه شک و تردید. 4
معتقد است  او. )الشک فی طریق الیقینة قاعد(» دروازه یقین ؛قاعدة شک«با عنوان 

اسلوب و  این) 24/سبأ( )وإِنَّا أَو إِیاکُم لَعلَى هدى أَو فی ضَاللٍ مبِینٍ( که آیه شریفۀ
اي مسلّم و  گونه رغم آنکه خود را به به6که پیامبراین. دهد راهبرد را تعلیم می

دید، خود را هدایت یافته و طرف مقابل را گمراه معرّفی  یقینی در هدایت می
شک و  بهکه نده قرار گیرد و حداقل آنکند تا مخاطب در جایگاه مشترك با گوی مین

وگوهایی  ، این روش تمایز روشنی با دعوت و گفتاهللا فضلبه نظر . درآیدتردید 
کند و یا از همان آغاز داراي  دارد که گوینده خود را حقیقت محض معرفی می

و طرف مقابل را در ) هرچند با احتمال و درصدي از خطا(دیدگاهی برابر حقیقت 
اما مبناي قرآنی  .داند می) ا احتمال درصدي از صوابهرچند ب(گمراهی و ضاللت 

وگو قرار گیرد که رأي من و  آن است که در طرح دعوت، این شعار مبناي گفت
 من وحی. (دیدگاه مقابل من، در یک سطح از احتمال صواب و خطا قرار دارند

  )85-86/؛ الحوار فی القرآن، 41-19/43، القرآن
هاي مردم، منطق معرفتی متفاوت از  توده :تأکید بر جزئیات در دعوت عام. 5

راحت ارتباط آنان با امور انتزاعی و به دور از حس و احساس، . دارندنخبگان 
دینی بایستی بکوشد که از دروازه محسوسات،  دعوتگررو،  ایناز. کنند برقرار نمی

  .ی بیابدئمعبري براي ورود به امور فراجز
 90-79از جمله در ذیل آیات  .گوید مکرر از این اصل سخن می اهللا فضل

کند که اسلوب قرآنی در ایجاد معرفت و باور در  کته اشاره میمؤمنون به این ن
گوید، آن را به تفصیل بازگویی  هاي مردم، آن است که از جزئیات سخن می توده
آلود به کنار نهاده  به مرور زمان فضاهاي مه ،کند و از طریق بیان و تکرار آن می
 سرّ مطلب هم آن است .یابند تر از حقیقت را درمی شود و ایشان تصویر شفاف می

شود، بلکه  رهنمون به معرفت نمی ،کلّی و انتزاعیاي، از مسیر خطوط  که فهم توده
، القرآن من وحی. (به فهم و باور دست یابد ،عبور از جزئیات بانیاز به آن دارد که 

16/187-186(  
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تب در مخاطرة آن قرار دارند که در کمند مکا داعیان دینی :از از التقاطراحت. 6
  .و دگرگون عرضه دارند هدر گیرند و پیام دینی را تحریف کرو نظریات رقیب قرا

فَاستَقم کَما أُمرْت ومنْ تَاب معک وال (دعوت به استقامت را در آیه شریفه اهللا فضل
ا إِنَّهیرٌ تَطْغَوصلُونَ بما تَعخاطب داند که م ناظر به همین نکتۀ مهم می) 112/هود()بِم

خواهد  از ایشان می خداوند. کنند به راه خدا دعوت میاند که  این آیه، تمامی کسانی
که در مسیر دعوت، استقامت ورزند و مواظب خطوط کفر و یا کفرآلود باشند که 

به نظر او،  .گرفتار نشوند ط مضامین کفرگونه در زرورق دینیبه خلط و اختال
ل و متغیرات فکري، اجتماعی و سیاسی در به واسطه عوام برخی از داعیان دینی

ط اسالم، مارکسیسم و خلط اسالم با دموکراسی، اختال. اند چونان انحرافی لغزیده
  )140-16/141، همان(.... و  اشتراکی گرایی

  
  راهبردهاي عاطفی

او » جان«و » دل«تنها با مغزافزار آدمی سروکار ندارد، بلکه با  دینی دعوتگر
رو در منطق دعوت قرآنی، نکات متعددي مطرح  ازاین .یابد یتري م ارتباط جدي

  .یابد شده است که با عواطف پیوند می
ادع إِلَى سبِیلِ ربِّک (:خوانیم نحل می 125در آیه  :کاربرد موعظه حسنه. 1

فسران سه شیوه برخی از م .)بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ
 را با خواص »حکمت«اند که  هاي مختلف اجتماعی دانسته دعوت را ناظر به گروه

. و جدال را با معاندان و لجوجان بایستی داشت »جدل«را براي عوام و  »موعظه«و 
او معتقد . بیند بندي معتقد نیست و شاهدي از آیه بر آن نمی به چونان طبقه اهللا فضل

: در همۀ احوال بایستی از هر سه ویژگی برخوردار باشداست که دعوت دینی 
اما  .)331-13/332، همان(آلود و همراه با گفت و شنود احسن  حکیمانه، وعظ

  چیست؟» موعظه حسنه«
کند که  اي ارائه می گونهبرخی از تعابیر در تفسیر آن، نقدپس از یادکرد  اهللا فضل

اي  ط مفهوم و مصداق رخ داده و نمونهها و تفسیرها، خل ي گذار در این گونه معادل
موعظه «به نظر او، . از کاربردهاي موعظه حسنه، معادل معناي آن معرفی شده است
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سوي آن بکشاند و  غ و دعوت است که جان مخاطب را بهاي از تبلی گونه» حسنه
مخاطب این احساس با تمامی در اي است که  محبت آن را در دل او بیافریند؛ شیوه

موعظه «دید آید که گوینده، رفیق و دوست خیرخواه اوست و در یک کالم، وجود پ
 من وحی. (بجوشد و فوران کند» محبت و شیفتگی«دعوتی است که از آن » حسنه
  )44-45/؛ اسلوب الدعوه، 13/327، القرآن
عاطفی نهفته  موانعگریزي در  ی از حقیقتبخش مهم :رفع موانع عاطفی. 2
د که انسان ناخودآگاه به نگستر انی که چونان حجاب میگین روجوهاي سهم. است

بخش مهمی از اسلوب دعوت قرآنی، . آورد نیدن و یا نپذیرفتن رو میسوي نش
  .توجه به این موانع روحی و عاطفی است

کند که در قرآن،  اشاره می» نیاکان گرایی«عنوان نمونه، به مانع عاطفی  به اهللا فضل
مانع اساسی که پیامبران از نوح تا  ن از آن یاد شده است؛موارد گوناگومکرراً و در 
شان، این پاسخ اینکه در برابرِ دعوت حق. اند اجه بودهبا آن مو6پیامبر خاتم

  ).104/مائده()حسبنَا ما وجدنَا علَیه آباءنَا(:اند که کالمی یا وجودي را شنیده
راهبرد نخست، . کند د را دنبال میقرآن کریم در برابر این مانع عاطفی، دو راهبر

هایی که بتواند  پرسش. تقویت موضع عقالنی در برابر این حجاب عاطفی است
در این محور،  اهللا فضل. هاي عاطفی را بگشاید و راه را براي تنفس عقل باز کند گره

را با 6خواهد که دعوت پیامبر کند که از مخاطبان خود می به آیاتی اشاره می
عقاید  استثنا،توان دربست و بدون  که چگونه مییا اینمقایسه کنند،  انکانشعقاید نیا

قَالَ أَولَو جِئْتُکُم بِأَهدى مما وجدتُم علَیه (:نیاکان را حق مطلق انگاشت، آیاتی از قبیل
کُماءتَ(و )24/زخرف()آبهال یئًا ولُونَ شَیقعال ی ماؤُهکَانَ آب لَوونَأَومن ( .)170/بقره()د
  )172-3/175، القرآن وحی

در منطق قرآنی، راهبردي عمومی و کالن است که در تمامی موانع  راهبرد دوم
قُلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ (از آیه شریفه اهللا فضل این راهبرد را. نماید فی صادق میعاط

ى ثُمفُرَادثْنَى وم لَّهوا لاو از این آیه، . کند استفاده می) 46/سبأ()تَتَفَکَّرُوا أَنْ تَقُوم
، فضاي اجتماعات جاهلی اهللا فضلبه نظر . دهد برداشتی بسیار متفاوت ارائه می

شود،  کند که مانع پذیرش دعوت حق می بشري، جوهاي روحی ـ روانی تولید می



 

 

15 

  
وت

 دع
آنی

 قر
طق

و من
هللا 

ل ا
فض

 

گیرد، در  می جو مسمومی که چونان دود انباشته عقل و درك و زندگی انسان را فرا
توان فراراه را دید و حقیقت را شنید، انسان بایستی از جمع  چونان شرایطی که نمی

چون خود بنشیند و تأمل کند تا با یرد و در خلوت با خود یا فردي همفاصله گ
من . (تفکري به دور از انفعال در برابر جو حاکم، به داوري بپردازد و راه را بیابد

  )55-58/؛ اسلوب الدعوه، 64-19/67، القرآن وحی
، بلکه سخنی پیام فیلسوفانه نیست دعوت دینی :استفاده از بشارت و انذار. 3

در کاربرد این روش  اهللا فضل. رو، قرین با امید و هشدار است ایناز. طبیبانه است
در (ایشان  هدیدکند که تخویف و ت در شیوه دعوت پیامبران، به این نکته توجه می

توجه به بلکه  قناع نبود،ایجاد فشار روانی براي ا...) ذاب و یا دوزخ و مورد نزول ع
ج منفی عمل است که آدمی در صورتی که از نتای این واقعیت وجودي انسان

مباالتی  شود و بی او تقویت میدر ولیت ئخویش احساس هراس کند، احساس مس
هشدارهاي پیامبران  در معرض نحال با این روحیه، وقتی که انسا. یابد او کاهش می

بنابراین . ندیشدآید که به فکر فرو رود و بی د میگیرد، این اهتمام در او پدی قرار می
اي  نباید شیوه هشدار را مخالف با احترام انسان تلقی کرد، بلکه این روش، شیوه

کوشد که نیروهاي ذاتی آدمی را از خفتگی  می ،انسانیتبه است که در عین حرمت 
  )10/158، القرآن من وحی. (دهد و به سوي اهداف انسانی سوق  برانگیزاند

. رزوسازي مثبت استسرشار از امیدآفرینی و آ از سوي دیگر، دعوت دینی
هاي ناامیدي را باز  ترین شرایط اجتماعی و فردي، قفل در سخت آور دینی پیام
اسرائیل را  اعراف، سخن بنی 129آیه . گشاید اي به دنیاي بهتر می کند و دریچه می

قَالُوا أُوذینَا منْ قَبلِ أَنْ تَأْتینَا ومنْ بعد ما جِئْتَنَا قَالَ عسى ربکُم أَنْ (:کند چنین نقل می
پاسخ حضرت  اهللا فضل .)یهلک عدوکُم ویستَخْلفَکُم فی األرضِ فَینْظُرَ کَیف تَعملُونَ

» موسی یزرع االمل فی قلب قومه«: کند آغاز و تفسیر میرا با این عنوان، 7موسی
آکنده از 7سخن موسی .)کارد اسرائیل می بذر امید را در دل بنی7موسی(

، همان. ()عسی ربکم ان یهلک عدوکم(؛ نگاهی امیدوارانه به آینده فراراه است
/218(  
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و  اي متوالی معرفت و محبت، رابطه :رابطه دیالکتیکی معرفت و محبت. 4
حضرت . دارد اي پرده برمی تودرتو دارند و منطق قرآنی دعوت، از چونان رابطه

اش  پدر ادیان و دعوت ابراهیمی، با زبان و بیان مهرآلود با پدرخوانده7ابراهیم
این دعوت  اهللا فضل .)41-47/مریم(خواند  گوید و او را به توحید فرا می سخن می

در سخنان خویش مهري  ابراهیم. شمارد ی میاز دعوت دین اي الگو تبیین نمونهرا 
ش، او را از آن ی برخورد خشن و تهدیدآمیز مخاطبکند؛ حت سرشار را ارائه می

آوران دینی  سخن مهرآمیز پیام. )47-15/49، همان(کند  مکالمات عاطفی دور نمی
و داعیان پیامبران  اند، اند و باور کرده ام را شنیدهکسانی که پی .کند مخاطبانی پیدا می

واخْفض جنَاحک لمنِ اتَّبعک منَ (:خداوند فرمود. ورزند دینی، مادرانه به ایشان مهر می
  .)215/شعراء()الْمؤْمنینَ

  :نویسد در توضیح آیه می اهللا فضل
ان دینی است که مؤمنان را دعوتگراین سخن، تکلیف پیامبر و تمامی رهبران و «

دهد،  هایش را به مهر در زیر بال و پر خویش قرار می اي که جوجه چونان پرنده
  )17/171، همان( ».حفاظت و محبت کند

بدین گونه محبت و عواطف پیامبران به مخاطبان انسانی، به معرفت و باور 
انجامد؛  و باور، به محبت جدیدي میشود و این معرفت  ایمانی مؤمنان منتهی می

 آوران نیز در از سوي دیگر، محبت مؤمنان به پیامو  .محبت ویژه پیامبران به مؤمنان
  .گردد تداوم این مسیر پدیدار می

هاي  کند که التزام و باورهاي فکري ـ معرفتی، به التزام تصریح می اهللا فضل
ماند،  نمیتنها در محدوده معرفت و باور، معتقد  انسان مؤمن. انجامد عاطفی می

که انسان از چه این. نوردد درمی طف او راهاي عوا دامنه بلکه این معرفت و باور
برخوردار است و حوزة افکار او از ساحت عواطف او مجزا » وحدت شخصیت«

به این نکتۀ  اهللا فضل. آفریند سان میسنخ و هم نتیجه در او عواطفی هم نیست، در
کند که در این مرحله دیگر محبت تنها یک عاطفه نیست، بلکه  دقیق نیز توجه می

  )3/162، همان. (ف وجودي استیک موق
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  اصول اخالقی
برخی از . رددگ عرضه و ارائه می پیام دینی در محدوده اصول و مقررات اخالقی

  :ند ازا عبارت ترین این موازین مهم
، معتقد است که اهللا فضلاشارت شد که  این از پیش :رعایت جدال احسن. 1

إِلَى سبِیلِ ربِّک بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ  ادع(:بایستی هماره سه خصلت را دارا باشد دعوت
  .)125/نحل()الْحسنَۀِ وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ

را  »احسن«وصف  اهللا فضلرسد که  چیست؟ به نظر می» جدال احسن«مراد از 
کند که در جدل و  او اظهار می. داند در آیه، صفت وصفی و نه تفضیلی می

آورند تا با  هاي ضعف حریف رو می ها به دنبال نقطه تعارف، انسانهاي م جدال
در این شیوه، انسان مقابل و فکر او . اي بر او فرود آورند طرح آن، ضربات پیوسته

کننده ارضا شود و پیروز از  احترام ندارد، مهم آن است که روح کبریاورز مناظره
از مناقشات زبانی و  غیروگو،  این شیوه از گفت طور طبیعی به. معرکه بیرون آید

  .آوردي نخواهد داشت حاصل، نتیجه و ره یهاي ب روي حاشیه
هاي  وگو کننده به دنبال نقطه گفت ،»نجدال احس«در نقطۀ مقابل، در شیوة 

ودي او و غلبۀ خویش قرار اي براي ناب گردد و آن را وسیله ضعف حریف نمی
بلکه همت او آن است که  ،یف نیستپیروزي بر حر دعوتگرزیرا دغدغه  دهد؛ نمی

من . (با کمک مخاطب، بتواند او را از رسوبات کفر نجات دهد و رفیق راه او گردد
  )46/48؛ اسلوب الدعوه، 328-13/329، القرآن وحی
عدالت اخالقی و : نداحکام اخالقی دو ساحت دار :عدالت و ایثار اخالقی. 2

 ؛در ساحت نخست قرار دارند م اخالقیاي از مفاهیم و احکا ارهپ .ایثار اخالقی
از مفاهیم اخالقی در اما برخی دیگر . ... داري و  مفاهیمی چون راستی، امانت

  . ...سخاوت، عفو و : مفاهیمی چونان ساحت اخیرند؛
ان دینی، عالوه بر التزام به دعوتگرآید که پیامبران و  از آیات قرآنی چونان برمی
. بندندبه ساحت ایثار اخالقی نیز پای به مفاهیم وابستهمفاهیم حوزه عدالت اخالقی، 

آوران دین، در حیطۀ التزام ایشان به هر دو  بخش مهمی از رهنمودهاي الهی به پیام
وال (:شود در بخش اخیر، تنها به این آیه شریفه بسنده می. ساحت اخالقی است
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هی أَحسنُ فَإِذَا الَّذي بینَک وبینَه عداوةٌ کَأَنَّه ولی  تَستَوِي الْحسنَۀُ وال السیِّئَۀُ ادفَع بِالَّتی
یمم34/فصلت()ح(.  

به دو گونه ممکن  نویسد که ارتباطات اجتماعی انسان در تفسیر آیه می اهللا فضل
انگیزاند  را برمی ییها ارتباطات بد، کنش. ارتباطات بد و ارتباطات خوب: است

دشمنی، نفرت که با سخنان تند و تیز، یا با نگاه خشمناك و یا دستی کینه، : چونان
اما گونۀ  .انجامد نهایت به قطع ارتباطات میشوند و در  برانگیخته می... تجاوزگر و 

دیگر از ارتباطات، اسلوب ارتباطی مناسب و پسندیده است که با کارکردي عقالنی 
به زندگی  ها را گیري ر افکار و موضعهاي پراکنده اختالف و نزاع د کوشد زمینه می

در نتیجه، از سخنان طیب و پاکیزه، و نگاهی مهربانانه و . و فکر واحد سوق دهد
 من وحی. (جوید نهند، بهره می فشارد و حرمت می دستی که دستان دیگران را می

  )118-20/119، القرآن
یم و احکام رعایت مفاه ،رسد که در این سطح از روابط اجتماعی به نظر می
فضاي  اما ادامه آیه. احت نخست است؛ یعنی حوزه عدالت اخالقیاخالقی در س

ان دینی نه تنها باید از اسلوب نیکوي دعوتگرکند که پیامبران و  دیگري را باز می
  .)حسنتی هی أادفع بالّ( که باید پاسخ بد را به نیک بدهند؛ارتباطی تبعیت کنند، بل

کند  اي اساسی اشاره می سمت از آیه و ادامه آن، به نکتهدر تفسیر این ق اهللا فضل
به مجاهدت بسیار نیازمند است، چون ) پاسخ بدي به خوبی(که این خصلت 

. خواند نشی دیگر فرامیبسیاري از فشارهاي درونی و خارجی، انسان را به واک
صبرُوا وما یلَقَّاها إِال ذُو حظٍّ  وما یلَقَّاها إِال الَّذینَ(:خوانیم در ادامه آیه چنین می رو ازاین
  .)35/فصلت()عظیمٍ

در این جمالت، چونان کرامت اخالقی تنها و تنها از کسانی ممکن شمرده شده 
ها داشته و تمایالت  یعنی شکیبایی بر محرومیت ؛است که اوالً صابر باشند

از  ،فهم، ایمان و انسانیتدر  ثانیاً. جویانه نفس را مهار کنند توزانه و انتقام کینه
  )119-120/همان، . (اي واال برخوردار باشند درجه
یحت زبان کالم به فحش و فض. است مؤدب آور دینی پیام :ادب ارتباطی. 3
  .نهد هاي خود نام دین و رسالت نمی گشایی گشاید و بر عقده نمی
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وگو  به آداب گفت) 169/بقره()شَاءإِنَّما یأْمرُکُم بِالسوء والْفَح(در ذیل آیه اهللا فضل
نویسد که یکی از مشکالت برخی از داعیان  کند و می و اهداف رسالت اشارت می

روحیۀ  بلکه با ،وگو با دیگران، نه از درونی رسالت مدار دینی، آن است که در گفت
سب و  به ،گویند و در نتیجه اطراف مقابل سخن می هاي روحی با آکنده از عقده

. اي براي طرد باطل است کنند که شیوه آورند و چونان گمان می رو میفحش 
  )3/168، همان(

با عنوان قاعده ) 108/انعام()وال تَسبوا الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ اللَّه(از آیه اهللا فضل
هاي نخستین بعثت،  نویسد که در سال او می. کند قرآنی در اسلوب دعوت یاد می

گاه مسلمانان در این فشار متراکم، براي تخلیه . فشار مشرکان بودند مسلمانان در
. پرداختند ایان مشرکان میبه سب خد ،روحی ـ روانی خویش و یا نکات دیگر

 نه آورد که این برخورد کند و چونان استدالل می این عمل را نکوهش می خداوند
تواند  کند، بلکه می نمیتنها منفعت ایجابی ندارد و کسی را به سوي ایمان نزدیک 

بدین گونه، این آیه . بکشاند... آنان را در موضع انفعالی قرار دهد و به سب خدا و 
ی، هاي مشابه، ناظر به آن است که حتّی در شرایط سخت روانی و عاطف و توصیه

الت تشفّی و لذت تخلیه که صرفاً یک حنباید به فحش و دشنام رو آورد؛ چه این
ها نیز  بلکه گرهی بر گره کند، تنها کمک به اهداف دعوت نمی ا نهام .روانی است

  )266-9/268، همان. (کند ها، موانع جدید ایجاد می زند و در مسیر ایمان انسان می
***  

اي  همان گونه که در آغاز نوشتار گذشت، محورها و نکات یادشده، تنها گوشه
کوشیده است از آن راه و راهبردي  منطق قرآنی،  در پرتو اهللا فضلاز نکاتی است که 

هاي مؤثر و ضروري در عرضۀ پیام  ها و شیوه ان دینی بیابد و اسلوبدعوتگربراي 
طلبد که به  تري را برمی تفصیل سخن، مجال گسترده. بازیابی و ارائه کند راالهی 

  .شود فرصتی دیگر موکول می
  

  ولمدیر مسئ
  


