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 مقدمه 

ز جمله درس هایی است که منبع مشخص و مشهوری برای تدریس درس سیاست های تبلیغی ادیان ا

داشت، سال گذشته  ادیان آشنایی با آن وجود ندارد. با توجه به سابقه ای که نگارنده در تدریس درس 

سرفصل هایی که از طرف مسئولیت تدریس این درس در دانشگاه سوره برعهده اینجانب نهاده شد.

 ویارت علوم وفن آوری برای تدریس این درس اعالم شده بود عبارتند از :

 -4،  سیر تحول تبلیغ در ادیان -3، تبلیغ درمتون مقدس )تورات انجیل قران( -2، کلیات ومفاهیم  -1

نحوه بهره   -6،شیوه های تبلیغی مبلغان ادیان بزرگ  -5،ه ادیان  ابزار های تبلیغی مورد استفاد

سیاست تبلیغی  در برخورد   -8،سیاست تبلیغی تقابلی ادیان -7، گیری ادیان ازوسایل تبلیغی مدرن

معرفی  -10، تمایزات واشتراکات سیاست های تبلیغی ادیان -9 با ایدئولوژی های بشری والحادی

  مراکز مهم تبلیغات مذهبی در جهان

ادیان مشهور  اتی پیرامون ، تصمیم بر آن شد تا ابتدا طی چند جلسه ، کلیبااله به سرفصلهای با توج 

وسپس روش ها وسیاست های تبلیغی هریک از ادیان یاد شده  بیان گردد جهان  به صورت مختصر 

 برای دانشجویان این کالس تبیین گردد. 

تا پس از پایان  شد یوبالگ شخصی اینجانب قرار داده م متن دروس ارائه شده ،پس از هر جلسه در

مورد استفاده قرار گیرند. اکنون خوشحال هستم که قبل از آغاز نگارش جزوه کامل این درس  در ترم 

گردید و دانشجویان این درس می توانند با مطالعه یک  امتحان های پایان ترم ، جزوه مورد نظر تهیه

 متن مشترک در شرایط بهتری با یکدیگر در رقابت های نهایی ترم شرکت نمایند. 

معرفی می مبلغین آن روش های تبلیغی  ، ک از ادیان پس از معرفی هری در نگارش جزوه حاضر ، 

یکسان ارائه شد    در کالس در طول ترم  نظم مطالبی که  بااین نحوه ترتیب در بیان مطالب . ند شو

بیان آن در کالس مفیدتر  است زیرا قبل از  شکل. به نظر نگارنده چینش جدید مطالب نسبت به دنباش

. عالوه بر  اینکه کلیات دین از ذهن خواننده خارج شود روش های تبلیغی آن دین معرفی می شوند

برخی مطالب مفید درباره تبلیغ در قران و نیز تبلیغ بهاییان هستیم که  جزوه حاضر شاهد در ، این 

ان که روش حیف بود که دانشجویان مسلم اما  متاسفانه فرصت تدریس آن در طول ترم فراهم نگردید

 اطالع باشند  کمدمان وخ ینند از روش های قرانی و دینمی کهای تبلیغی سایر ادیان را مطالعه 



 جمع آوری مطالب و  به دلیل نزدیکی زمان امتحان پایان ترم و عجله ای که براینکته دیگر آنکه، 

آنها بود وثاقت ادبی و حتی شاید وثاقت علمی متن را در برخی مواضع  خدشه دار ساخته باشد تایپ 

و خطاهای گزارشی یا تحلیلی متن را به  خواستارم تا اوالً ایرادات علمی نشجو ااز این رو از دوستان د

خودداری نمایند. امید  قرار دادن آن در اختیار دیگران د و ثانیاً  از تکثیر جزوه و  ه اطالع دهنندنوینس

 اده چاپ گردد.ی  ویراسته و آممنقح است  در دوره تدریس بعدی ، این متن به شکل

 ر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمینآخ                                                   

 دکتر حسین رهنمائی                                             

 95بهار   -تهران                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

رسیدن به انتهاى مقصود، خواه  به معنی بالغ و بلوغ  هم خانواده با  وغ (  ل )بـ ریشه  تـبـلیـغ ( از)

جا که از این باب به معنای تدریج  و از آنمعین دیگر باشد . مقصود زمانى یا مکانى یا امرى از امور



 یام باشد.شود، پس مراد از آن باید رساندن تدریجی پ مستفاد می

 

 

فعالیتى است براى دگرگون کردن عقاید عمومى از راهـهـاى  (propaganda) تـبلیغ ( یا آوازه گرى)

 .غـیـر مـستقیم و احیاناً پنهانى با وسایلى مانند زبان و خط و تصویر و نمایش و جز اینها

 او احساسات برانگیختن و اقناع منظور به بمخاط به اطالعاتی یمجموعه رساندن و به تعبیر دیگر ، 

ی گری را معادل واژه آوازه ی فارسی اند. برخی، واژه ز تعریف کردهنی موضوع یک ضد بر یا سود به

  1.لکن برخی از کارشناسان آن را ترجمه مقبولی ندانسته اند اند،  عربی تبلیغ دانسته

انى است که مفاهیم روشـن و مـنـظمى به مردم مى ؛ ارشاد جریتبلیغ را نباید با ارشاد یکی دانست.

دهد، ولى آوازه گرى جریانى است که مفاهیم روشن و تاریک را با یـکـدیـگـر مى آمیزد و به وجهى 

خوشایند در مى آورد و به مردم عرضه مى کند. ارشاد منجر به شـنـاخـت ادراکـى مـى شـود، ولى 

ف و آمـاده کـردن مـردم بـراى قـبـول عـقـایـدى مـعین هـدف آوازه گـرى انـگـیـخـتـن عـواطـ

 . اعم از اینکه راست باشد یا نه  است

ی تبلیغ یا تبلیغات در فارسی گذاری واژگان غیر فارسی سبب شده تا واژه نوعی مسامحه در معادل

معادل چهار اصطالح عربی اعالم، دعایه، دعوت و اعالن به جای سه اصطالح متمایز 

  2.برود کار به  mission ،advertisingو propaganda ی انگلیس

 

 

دانید، رسانه مورد استفاده در هر نوع تبلیغ مهم ترین عامل در تقسیم  یهمانگونه که م

بندی انواع تبلیغ محسوب می شود. از این رو برحسب نوع رسانه ای که مورد استفاده 

 نگونه می توان برشمرد:واقع می شود انواع تبلیغات را ای
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 ، تبليغ اسالمي و دانش ارتباطات اجتماعي، تهران.1374محسن،  ان، خند 

2
 همان - 



 تبلیغات چهره به چهره )گفتگو، وعظ، خطابه(

 تحرک،اینترنت(بیلبورد م ،بیلبورد ،مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون رسانه ای ) تبلیغات

تبلیغات  ، فیلم وکلیپ، دامنه اینترنتی،روی بسته های مواد مصرفی،موسیقی از طریق  

 هوایی، تبلغات ت مشتری تولیدتبلیغا)برند(، نام تجاری مشهور ی،خیابان

 

در عـمـلیـات پـیـام رسانى ، عناصر گوناگونى دست به دست یکدیگر مى دهند تا پیام از مبدأ بـه 

مـخـاطـب ، ابـالغ شـود، این عناصر گرچه نقشى حائز اهمیت را ایفا مى کنند، ولى همه از یک درجه 

اساسى و اصلى را برعهده دارند که با فقدان آنها عملیات به  اهمیّت برخوردار نیستند بلکه برخى نقش

 سامان نمى رسد؛ این عناصر را ارکان تبلیغ مى نامیم و تعداد آنها را از سه ، تا شش تا ذکر کرده اند؛

 ت.نده ، گفتار و مخاطب ( دانسته اسارسطو سه رکن خطابه را )گوی

بر جامعه شناسى  1940ـخستین بار تا سالهاى دیـدگـاهـهـایـى کـه طـى مـدّت طـوالنـى از ن

ارتـبـاطـى حـکـومـت مـى کـرد، در پـنـج پـرسـش )هـارولد السـول ( خـالصـه مـى شـده است ؛ 

دیوید برلو مدلی را طراحی و در  کى ؟ چه مى گوید؟ از چه مجرایى ؟ به کى ؟ و با چه تأ ثیرى ؟

که در آن چهار عنصر اصلی است که عبارتند از: منبع، پیام،  منتشر کرد« جریان ارتباط»کتاب خود به نام 

گانه( یک عامل مهم در تعیین تأثیر ارتباط  ها)حواس پنج کانال، گیرنده. در مدل برلو انتخاب کانال

منبع و گیرنده هر دو بایستی دارای   آوردن یک ارتباط خوب،  باشد. برلو معتقد است که برای فراهم می

ها، دانش، نظام اجتماعی و فرهنگ باشند؛ در  نگرش  های ارتباطی، ی مهارتزمینه نظامی مشابه در

پیام منتقل  شود،  صورتی که این خصوصیات در گیرنده و منبع، متشابه نباشند ارتباط برقرار نمی

 . 3تگونه تأثیری نخواهد داش شده هیچ  گردد و در نتیجه پیامِ در نظر گرفته نمی

، دانشمندان از دین اگر ناممکن نباشد ، امری سخت ودشوار می باشدف جامع و مانع تعرییک ارائه 

براى پیدا کردن یک یا چند وجه اشتراک در تعریف ادیان کوشیده اند. این امر موجب شده است که 
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غلب تعاریف ا .ى براى دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست هاى بى شمار تعریف

شده توسط دین شناسان ، در واقع  به بخش هایی از آنچه تحت عنوان دین در دنیا سراغ داریم   ارائه

علت این امر تنوع بسیار زیاد ادیان در جوامع  .را نشان مى دهند آنو برخى از جوانب می پردازد 

 بشرى است . 

ز زاویه های متفاوتی به دین نگریسته اند از دانشمندان دین شناس بر اساس عالقمندی های خود ا

 ها اشاره مینجا به برخی از آنیتعریف دین به کار بسته اند. در اهمین رو، رویکرد های متعددی در 

 :شود

 تعریف به شمارش و بیان خصایص -الف

 از مصادیق این نوع تعریف می توان به تعریف نینان اسمارت و دکتر شریعتی اشاره داشت.نینیان

اسمارت شش خصیصه یا بعد کلی که در همه ادیان مشترکند را چنین فهرست کرده 

 است.:شعایری،اسطوره ای ، عقیدتی، اخالقی ، اجتماعی،وتجربی.

کتر علی شریعتی در کتاب تاریخ ادیان خویش، از این روش برای تعریف ادیان، به ویژه ادین ابتدایی د

 خصایص ادیان بدوی تاریخ می داند:. سود جسته است  وی ویژگی های زیر را از

معنی دار دانستن هستی و اعتقاد به حقیقتی متعالی  در پشت ظواهر عالم،غایتمند دانستن هستی ، 

دوگانگی اشیاء عالم )خیر وشر؛پاک وپلید،مقدس ونامقدس و...(،تقدیس وتقدس،تقسیم اشیاء به 

ن وسرایت به جوامع دیگر،جستجوی محسوس ونامحسوس،روح اجتماع بودن مذهب،بین المللی وبد

 4یک وحدت زیر کثرت هستی،اعتقاد به جاودانگی روح،زیبایی وهنر) وجمال معبود(،عشق وپرستش،

تعاریف ناظر بر محوریت اعتقاد، در این نوع از تعاریف دین را بر اساس یک یاچند باور محوری  -ب

 تعریف می شود مثالً :

  .سى استدین به معناى اعتقاد به یک امر قد

 ایمان به موجودات روحانى است. دین:تیلر  جان
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یک موجود فوق بشرى که داراى قدرت مطلقه است که شایسته اطاعت و  شناختدین جان هیک : 

 اند. پرستش

:  دین  عبارت از اعتقاد  به نوعى خدا، یا خدایان، و تجربه او از آن خدا، یا خدایان هیومرابرت 

 ع خداویا نوع تجربه استوجه تمایز ادیان نواست.

 تعریف از بعد روانشناسی یا جامعه شناسی: -ج

 : ، از بزرگان علم روانشناسی در قرن اخیر می نویسدویلیام جیمز

مذهب، عبارت است از تاثرات و احساسات و رویدادهایى که براى هر انسانى در عالم تنهایى و دور از 

یابد که بین او و آن چیزى  که انسان از این مجموعه مى دهد، به طورى ها براى او روى مى همه بستگى

 اى برقرار است.  نامد، رابطه که آن را امر خدایى مى

دین : برخی از پزوهشگران ، بانگاه کاربردی ، در تعریف خود  وعملی برجنبه اخالقى ناظر  تعاریف -د

دارند به عنوان نمونه به تعریف از دین بر آن بخش از دین که روابط انسانی را سامان می دهد تاکید 

 کانت و عبدالقاهر جرجانی اشاره می کنیم: 

    دین، عبارت است از تشخیص همه وظایف به عنوان دستورهاى الهىکانت : 

  : دین قانون و قرارداد الهى است که خردمندان را به سوى قبول آنچه در نزد رسول جرجانىعبدالقاهر 

  5خواند.  )ص( است، فرا مى 

تعاریف ترکیبی) اعتقاد وعمل( : برخی از دین شناسان با توجه به وجوه مختلفی که در ادیان وجود  -ه

 جا به سه نمونه از این دست، اشاره میکنیم:نییبی مبادرت ورزیدند. در ادارد به ارائه تعاریف ترک

بران از طرف دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخالقی است که پیامعالمه طباطبایی: 

خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقاید و انجام این دستورها، سبب 

 .سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است

دین مکتبی است که از مجموعه عقاید، اخالق و قوانین و مقررات اجرایی تشکیل آیه اهلل جوادی آملی: 

 6.ی انسان برای سعادتمندی استشده است و هدف آن، راهنمای
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تشکل مبررسی دقیق ادیان، که موضوع این رساله است، نشان خواهد داد که دین ماهیتی بسیار پیچیده و

مایکل از مولفه های مختلف اعتقادی، اخالقی،احساسی و عملی است. لذا شاید بتوان تعریفی که 

ترین تعریف تلقی نمود، هرچند این تعریف نیز کامل ) با اندکی تغییر( پیترسون  ارائه نموده است را 

 غیر قابل نقد نیست. وی می نویسد :

دین متشکل از مجموعه ای از اعتقادات ،اعمال، واحساسات فردی وجمعی که حول محوریک   "

سامان یافته باشد. این حقیقت ممکن است واحد یا  وبرای ارائه معنای حیات  حقیقت غایی

 7  "ص،الوهی یاغیر الوهی ونظایر آن باشد..متکثر،متشخص یا نامتشخ

آثار دین پژوهی رویکرد های مختلفی در تقسیم بندی ادیان بکار برده  واز جنبه های مختلف این 

 پدیده بزرگ تاریخ بشر را دسته بندی نموده اند

هاى منقرض  آیین ) ، ادیان قدیم ،یان ابتدایى برخی از دین شناسان ، ادیان را به سه دسته بزرگ  اد

 ،حسب پیچیدگی عقایدو برخی دیگر بر ( شده خاورمیانه ( و ادیان پیشرفته )مانند ادیان بزرگ کنونى

)مانند  :یسم و فتیشیسم (، ادیان فلسفىمادیان ساده )مانند آنیمیسم ، توت: را به سه گروه  ادیان

)مانند زردشتى گرى ، یهودیت ، مسیحیت و :وحیانى  هندوئیسم ، بودیسم و آیین کنفوسیوس ( و ادیان

 م( تقسیم کردند.اسال

 

مانند هندوئیسم ، ، ادیان غیر توحیدى دسته بندی دیگری که از ادیان ارائه شده است تقسیم ادیان به 

 .است مانند یهودیت ، مسیحیت و اسالم،بودیسم و شینتو( و ادیان توحیدى 

ادیان سامى )مانند یهودیت مجموعه هایی تحت عنوان  یت نیز ما را به سب زبان وقومتقسیم ادیان بر ح

و نگاه  ، مسیحیت و اسالم (، ادیان آریایى )مانند ادیان ایران باستان ، هندوستان ، روم و یونان قدیم (

ادیان خاور دور )مانند آیین کنفوسیوس ،  جغرافیایی ما را به داشتن فهرستی با سرشاخه هایی همچون 

دیان شرقى )مانند هندوئیسم ، بودیسم و شینتو( و ادیان غربى )مانند یهودیت ، ( ،ا توئیسم و شینتوتا

 .( رهنمون می سازد مسیحیت و اسالم

                                                                                                                                                                                     
 انتظار بشر از دین - 6
7
 20،پيترسون، مایکل، عقل واعتقاد دینی - 



ها با  دینی، برای تأثیرگذاری بر افکار و اعمال انسان  یتبلیغ دینی را انتقال مکرر و تدریجی اندیشه

  8اند.های مشروع با توجه به مبانی و اهداف تبلیغی همان دین تعریف کردهها و ابزار مؤثرترین شیوه
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اکثر فرق ، مذاهب وادیان ومکاتب به تبلیغ عقاید مبانی فکری ورفتاری خود مشغول هستند و شاید 

بدون تبلیغ نمی توان به  استمرار  هیچ مکتبی یافت نشود که در این زمینه اقدامی نکرده باشد واصوالً 

 یک آئین در طول تاریخ  امیدی بست.

بلیغات ادیان مکاتب با اهداف متفاوتی صورت می پذیرد. گاه مبلغین  یک مذهب صرفاً در پی توجیه ت

با تبلیغات خود در این تالش اند که مکتب خود را عقالنی ویا صحیح  بودن  دین متبوع خود هستند و 

خرافه و تهی بودن از ارزش مبرا سازند. گاه مبلغین یک مکتب باهدف یارگیری از مردمان دیگر از اتهام 

بهتبلیغ دینی می پردازند، زمانی مبلغین دینی بیشتر به دنبال تثبیت مبانی اعتقادی در میان هوادارن 

و مکاتب  آن مکتب می باشند. همچنین ممکن است کراتبلیغی با هدف دفاع از حمالت تهاجمی ادیان

 رقیب صورت پذیرد.

اهداف یاد شده باال در اشکال متنوعی قابل پیگیری است. مبلغین برخی از مکاتب ومذاهب با برگزاری 

جلسات سخنرانی به تبیین دیدگاه های اعتقادی واخالقی ویا دستورات دین متبوع خویش اقدام 

ای آموزشی که گاه مستقیما ربطی به مینمایند. گروهی دیگر از  موسسات تبلیغی با برگزاری کالس ه



دین ندارد منویات خود را در ذهن مخاطبان جایگیر مینمایند. در روش های تبلیغی برخی از  ادیان 

تاسیس موسسات حمایتی و خدماتی به شکل خیریه ای را شاهد هستیم و گروهی دیگر  آنهایی هستند 

وبسایت ،  ژی ارتباطات وبا تاسیس وبالگ، نولوکه باتوجه به گسترش وپیشرفتهای بشر در حوزه تک

شبکه های مجازی اجتماعی و...از این بستر برای تبلیغ تعالیم مکتب مورد نظر خود استفاده می کنند. 

برگزاری مراسم خاص)جشن یا عزاداری یا....(  و تشکیل اجتماعات بزرگ وکوچک که طی آن تعالیم 

شود و ده ها طریق دیگر ، راه هایی هستند که در شیوه  مکتب مورد نظر به اطالع حاضران گذاشته می

 های تبلیغی ادیان مختلف می توان مورد بررسی قرار داد. 

کاتب مختلف مدر سطور بعد به صورت مختصر به مشهورترین روش هایی که توسط مبلغین ادیان و

موقعیت جغرافیایی مطالب برحسب  . دسته بندی اینمورد استفاده واقع می شود اشاره خواهیم نمود

مبدأ پیدایش آن دین انجام شده است . بر این اساس، مطالعه روش های تبلیغی ادیان  از آئین های 

فهم  شرق دور آغاز و تا بررسی روش های بلیغ در میان هوادارن  ادیان خاورمیانه ای ادامه خواهد یافت .

م و تاریخچه آن دین میسر نمی شود از روش های تبلیغی هر دین بدون اطالع نسبت به عقاید و تعالی

این روی ، قبل از بیان  روش های تبلیغی و معرفی موسسات ترویجی هر آئینی  ، اطالعات مختصری 

 پیرامون  تاریخ، موسس ، وعقاید آن دین تقدیم نظر خواننده محترم می شود.

 

شور ژاپن وچین به لحاظ تاریخی بیش از سایر کشورهای آن منطقه از میان کشورهای خاور دور ، دو ک

در موضوع دین صاحب سبک هستند به گونه ای که در اغلب کتب دین شناسانه ویا تاریخ ادیان به 

های رایج در ژاپن در درجه اول دین  دینمکاتب رایج در این دوکشور به صورت اختصاصی پرداخته اند. 

است. دین بودایی از   و بعد دین بودایی و در درجه سوم دین مسیحیت« توییشین»  ملی آن کشور یعنی

ژاپنی ها  شاید بتوان گفت،   کشور گسترش یافته است  طریق چین و کره به ژاپن راه یافته و در آن

) در حد توجه دین را سنت ملی یا رسومات و میراث سنتی دانسته و به معنای معنوی دین توجهی 

  ورها ( ندارند.مردم سایر کش

به غیر از برخی از ادیان غیر چینی  نظیر بودا  در کشور چین هم وضع تقریباً به همین گونه است ،

مصداقی ندارد . به این آن  مشهور دین به معنای واسالم ومسیحیت که در کشور چین طرفدارانی دارد، 

توان یافت بلکه در عوض دین داری در معنا که یک دین بزرگ همانند بودا یا اسالم با سابقه چینی نمی 

عرفانی باستانی  -اخالقی یا فلسفی –در دوقالب پیگیری نمود. قالب اول مکاتب فلسفی می توان چین را 



هزار سال قبل در این کشور پهناور  3تا  2چینی نظیر تائوئیزم یا مکتب کنفوسیوس  که از حدود 

 شناخته نمی شوند ) در معنای مشهور آن (  عنوان دین این دو مکتب فکری، به طرفدارانی داشته اند .

از خدای مشخصی در آنها نام برده نشده است و رهبری واحد   همانند  زیرا  برخالف ادیان مشهور دنیا، 

پاپ یا داالیی الما ندارند و مراسم واحد و متمرکز همانند حج در بین هوادارن این مکاتب مرسوم نیست 

باشد که در کتب شناخت ادیان ، دین خاصی در منطقه چین نام برده نمی شود  و شاید به همین جهت

مذهبی در  ) همانگونه که در آفریقا چنین است ( اما این سخنان به معنی نبود پرستش و یا سنت های

در میان خود سنت های بومی مذهبی  داشته و دارند که ،این کشور نیست . مردم چین به شکل سنتی 

مشخصات سنت های ادیان دیگر را دارد، معبد ، مراسم ، اذکار مذهبی، آداب و رسوم خاص، بسیاری از 

فلسفه وجهان بینی خاص و.... لکن به دلیل نبود سه ویژگی یاد شده ) رهبری واحد، مراسم منسجم  و 

 عدم شهرت خدای خاص ( شهرتی به دست نیاورده اند. 

نه در طول هزاران سال جزو فرهنگ عامیا چین،  ن بومینکته دیگر آن که عقاید ومراسم مذهبی ادیا

چین عجین شده اهل  عامیانهچنان با آداب ورسوم مردم این سرزمین بزرگ  قرار گرفته است و آن 

کار سختی  ،به گونه ای که متمایز از فرهنگ و سنت چینی باشد،است که نام گذاری آن به عنوان دین 

بدون اینکه  ،که در آن امور دینی خاصی تبلیغ شود ،های تبلیغیاست. به همین دلیل ،  معرفی روش 

در شاید بتوان گفت،  کار بسیار سختی است.  ،یاد نمودفرهنگ بومی چین تحت عنوان  آن  ازبتوان 

با این . مذهبی محلی وجود ندارد آئین هایچین مرز مشخصی بین ادیان، به ویژه بودیسم، تائویسم و 

خواهیم فرهنگ چین باستان  روشهای تبلیغی معرفی برخی از  به  ، سطور در ادامه این  ، حساب

عنوان این درس موضوع و  و امید می رود با توضیحات باال ، خواننده محترم آنها را خارج از  پرداخت

.ش های تبلیغی ادیان ( محسوب نکند)رو

رین آن عدم تمایز ادیان مذکور از نامتعین بودن آمار ادیان عامیانه چینی دالیل مختلفی دارد که مهم ت

نامگذاری برخی از سنت ها  آن به عنوان یک آداب ورسوم محلی مردم آن سامان  است به گونه ای که 

مراسم و یا طرفداران آن و در نتیجه  ، قرار دادن دین ویا یک رفتار دینی برای محققان مشکل بوده 

 باره مذاهب چینی آمار  متفاوتی در لذا و ی است کار مشکلتحت عنوان هواداران یک دین   سنت خاص 

 ارائه شده است .

  احترام به نیروهای طبیعت، خدایان اقوام، اجداد ومی توان به چینی مذهبی  ی ها سنتاز جمله 

بر اساس تعالیم   ادیان چین باستان، هر خانه و خاندان ،ضریحی به یادگار  اشاره داشت.اساطیر چینی 

گان میساختند و بر فراز آن تابلو های چوبی با نقش و نگار  و نام گذشتگان  نصب می نیاکان و رفته 

 گرفت. در این مکان ها انجام می نیز  مراسم عقد و ازدواجو حتی  کردند 



با توجه به مطالب باال می توان گفت تبلیغ دینی با قالب وتعریفی که در ادیان مشهور نظیر اسالم 

رسانه ها ویا موسسات تبلیغی و ترویجی چین وژاپن چندان مشهود نیست اما ومسیحیت وجود دارد در 

یار پررنگ توسط رسانه های این تبلیغ و تبیین آداب ورسوم وباورهای ملی و معرفی فرهنگ سنتی بس

شور تعقیب می شود و باتوجه به نزدیکی مفهوم دین با سنت های ملی و باستانی می توان این گونه دوک

   را به عنوان تبلیغات دینی در این متن مورد اشاره قرار داد. فعالیت ها 

 تائوئیسم

یکی از مکاتب موثر در فرهنگ باستانی چین که ردپای آن را در بسیاری از آثار هنری وحتی در ورزش 

ق.م در  ۶قرن  سابقه آغاز تاریخ این آئین به های چینی می توان مشاهده نمود  مکتب تائوئیسم است. 

و باستانی چینی آغاز  ای از معتقدات و مناسک و اعمال مذهبی با مجموعه ر می گردد. تائوئیسم ب چین

است.  تائو ته چینگ مهم ترین کتاب این آئین ، کتاب   همراه گشت بعدها با مسایلی فلسفی و عرفانی 

9.استفصل کوتاه چندخطی ۸۱شامل  کتابی کم حجم  که 

فردی به نام )الئو تزو( است. او یکی از  آئین است ، این  معنا موسس نویسنده این کتاب که به یک 

از  از سیاست بیزار بود وی کتابداری دربار سلطنتی بود اما بود. ترین فیلسوفان بعد از کنفوسیوس بزرگ

حال »در صدد ترک چین برآمد. هنگامی که قصد عبور از مرز چین را داشت مرزبان به او گفت:این  رو 

 وی کتاب« کنی، برای من کتابی بنویس ری دستگاه حکومت را ترک و گوشه نشینی را انتخاب میکه دا

.شد. محل مرگ وی مشخص نیست  دور  جا  از آنتائو ته چینگ  را برای وی  نگاشت وسپس 

نیز  همچون سایر ادیان به تدریج دچار خرافات و عوامزدگی تائویسم بنا به نظر برخی از محققان ، 

دچار انشعاب گردید یعنی پرستش طبیعیت و نیاکان توسعه یافت و چینی اعتقادات باستانی ید  وبا گرد

. به دلیل فقدان مراسم و تشریفات  بودجن ایو چیوان جن  "دو فرقه  . مهم ترین انشعابات آن 

چین است جدی برای مشارکت در این دین ، دستیابی به آمار دقیق شمار پیروان این مذهب سخت 

 هزار روحانی اعم از زن و مرد تائوییست است 25و  معبد  ۱500د دارای حدو

شاید بتوان وحدت وجود را  خمیرمایه اصلی اعتقادی تائویسم  دانست . وحدتی که با کثرت دوگانه ای 

گاه در هم شده است. دو نیروی حاکم بر هستی که از آن به یین ویانگ تعبیر می شود.  بر اساس دید

تائوئیسم  زیر همه تضادها وحدتی بنیادین  وجود دارد. یین )نیروی منفی،قابل ،مونث( ویانگ )نیروی 

فعال ،مثبت،مرد(که باهم در تضاد هستند الیه روئین هستی اند اما  اصل وجود  که الیه زیرین وحقیقی  
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باران  یانگ وزمین یین است وحدت است.  تمام اتفاقات عالم محصول تعامل دونیروی مذکور هستند. 

ونتیجه این دو گیاه است که میروید تمام موجودات حتی ارواح وموجودات غیبی یانگ ویین هستند. 

فرشته ها یانگ واجنه یین هستند.حرکات انسان نیز،قیام یانگ وقعود یین. شبیه  این سخن بعدها در 

گی مدیریت جهان در اکثر ادیان به فلسفه هگل تحت عنوان تضاد دیالکتیک مطرح گردید.اندیشه دوگان

اشکال وبا عبارت های گوناگون نظیر خیر وشر، نور وظلمت ، شیوا وشاکتی ، مادینه مقدس ونرینه 

 مقدس و... مطرح است. 

به فردیت ومعنویت  که   ،تائوئیسممکتب کنفوسیوس عکس العملی بود در مقابل تعالیم تائو.  برخالف  

،تعالیم کنفوسیوس بیشتر بر تنظیم امور اجتماعی تاکید داشت . گرایی وتفرد وزهد پرداخت فردی وآخرت

راه حل فساد جامعه پناه بردن  ویبه نظر 10. دانست " تائو"جانشینی برای  را  "لی"قانون  کنفوسیوس  

قوام جامعه  ویبه نظر  11به طبیعت نیست بلکه اگر جامعه بر اساس لی مدیریت شود به تائو خواهد رسید

 است. حاکم  از رعیت برادر بزرگ و وبرادر کوچکتر از  از پدر و  فرزنداز شوهر  زن  اطاعت  به 

، خدمت به به ارواح گذشتگاند و به جای خدمت وب کنفوسیوس مخالف خرافات وسحر وجادوی تائویی 

رد را بزرگ وجامعه را تائوییسم ف12.او می گوید: زندگی من عبادت من است.اجتماع را توصیه می نمود 

. این دو مکتب مشهورترین مکاتب بومی مبتذل وکنفوسیوس فرد را ضعیف وجامعه را منظم ومقتدر می کند

چین باستان به شمار می آیند. سایر مکاتب موثر در چین نظیر  بودا، مسیحیت و اسالم رادر بخش های 

 بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هوادران سنت های باستانی ملی ژاپن به برخی از تبلیغات رسانه ای که از سوی  ،نکته اکنون با توجه به این

 ام شده است اشاره ای می نمائیم .انجوچین ، 

"تائویی انیمیشن "شرکت  قسمتی، از محصوالت 29۶یشن  جموعه انیمموسان یایک
است که از اکتبر  ۱3

گرفته  مجموعه الهام این  داستاند.پخش ش    ۱4هی ژاپنتلویزیونی آسا از کانال ۱9۸2تا ژوئن  ۱9۷5

که با به قدرت بود ژاپن  پادشاهان  ی از پسر یک به همین نام است. وی بودایی  یراهب دوران کودکی  از
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لذا د و مبه همسری یک شوگون درآ همسر وی به اجبار ، حکومت را از دست داد  ها شوگون رسیدن 

 د و کر، خیلی زود طی را  رستاده است. این کودک مراتب رشد و ترقی در معبدرا به معبد ف فرزند خود 

 در بسیاری از به گونه ای که  داد شخصیت ویژه ای از خود نشان در کارها با نشان دادن خالقیت 

دو مرجع حل مشکالت گردید . این کودک باهوش ، برای  تفکر و تمرکز مشکالت محلی و حکومتی 

 د. رک فکر میتشروع به همانند شمایل مجیمه های بودا ، اند و بعد چرخ رش میانگشتش را روی س

و آن  ، اما یک کلیت در همه آنها وجود داردمتفاوتی دارد  داستان این مجموعه انیمیشنیاز هر قسمت 

 می باشد.« ذن»نطام بودایی تبلیغ و موشکافی 

سمه های بودا در موقعیت های مختلف دیده که در آن مج،  "سنگه " حضور نماد هایی چون دیر بودایی

می شود، وجود محل اجداد بزرگان در معبد، در مجاورت رودخانه و دور از شهر بودن معبد، لباس 

، حضور استاد بزرگ و تعالیم و تنبیه های او. اعتراف ای دیر و سر تراشیده آنها یکدست سفید اعض

 .تائید می کندتعالیم بودا، شاخه ذن را برای  ن کارتون ی ایشاگرد ها نزد رودخانه، همه و همه روایتگر

بسیاری از مناسک  ای که در سیمای جمهوری اسالمی نمایش داده شد ، در نسخه فارسی  البته، 

بیتوته کردن در معبد، بود.  بودائی، آداب ادعیه خوانی و توسل به ارواح و مردگان از مجموعه حذف شده

از دیگر  یروی از مناسکی است که روبروی مجسمه بودا با ایجاد تمرکزرعایت نظافت محل زندگی و پ

 ۱5المان هایی است که تبلیغ بودیسم در این مجموعه را رقم می زند.

از آموزش های مرسوم و کالس درس و نظایر آن  خبری نیست. و جز انجام کارهای  در این مدرسه

، اصال چیزی برای استان همین است که مشاهده نمی شود . نکته دمعمول معبد فعالیت  دیگری 

راه وصول به در حال سلوک ، و همانگونه که مشهور است  تدریس وجود ندارد چرا که همه بودائی اند و 

۱۶است نه در کتاب و درس های مرسوم در مدارس .متمرکز   همه در ضمیر انسانیبودایی   اشراق

)کارگردان "تونی بنکرافت و باری کوک "ه کارگردانی و ب  دقیقه 90انیمیشن موالن  در دو قسمت 

رزشرکت والت دیزنی پیکچتوسط ، )کارگردان قسمت دوم ( دارل رونی و لین استرالد قسمت اول ( و 

 .، ساخته شد2004و ۱99۸ هایدر سال

انگی خانواده است. او که عالقه زیادی به خصلت های زنیگانه دختر والن شخصیت اول این پویانمایی ، م

(. با حمله مغول ها به سرزمین خاب زیباترین دختر چین در مراسم انتدارد )شرکت  از جمله زیبایی
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و اجبار قانون به اعزام پدر بیمار او به جنگ،   متوجه احتمال  از هم  چین واعالم بسیج عمومی

. این کار با برود بیمارش به جنگ  به جای پدر  خود  تصمیم میگیرد لذا ،  پاشیدگی خانواده می شود

به شکل پسرها میسر می شود و وی بدون تحریک حساسیت دیگر سربازان در سپاه چین  تغییر قیافه او 

به عنوان سرباز مشغول به خدمت می شود.

موالن قبل از عزیمت به زیارت اموات خانواده که مقبره آنها طبق رسوم چینی در کنار خانه  است میرود 

جلسه می گیرند و روح بزرگ  خانواده ارواحدر پی درخواست او  مدد می جوید .  واز ارواح گذشتگان

محافظ مذکور که در شکل یک اژدهای کوچک است در همه امور خاندان، محافظی برای او می فرستند.

موالن نقش مهمی در  ، ارواح خطرات است و نهایتا با امداد  وراهنمای موالن و محافظ وی از کمک

 . ، ایفا می نماید ر چین بر سپاه مغولپیروزی لشک

جوان که فرمانده وی بود و به صورت اتفاقی راز موالن را در قسمت دوم پس از پیروزی، موالن و ژنرال 

.  از دواج در همان معبد ) مقبره بزرگان خانواده  ( انجام می تصمیم به ازدواج می گیرندفهمیده است 

همسرش را به موالن می دهد و او را  "یین  "خود و  "یانگ  "نبند پدر موالن هنگام ازدواج گردشود و 

راهنمائی می کند تا در مسیر طبیعت گام بردارد. او هنگام هدیه دادن این دو گردنبند به موالن و 

همسرش، اشاره به زایندگی دو جنس مخالف با همه تفاوتهایشان می کند و موالن در جواب پدر می 

اصالت و کاربرد این اعتقاد در این نکته گویای   و یین رو خوب یاد گرفتم من درس یانگ "گوید: 

برای پیشرفت در زندگی باید به فکر  شود که به مخاطب گوشزد  تاانیمیشن  است. اندیشه طراحان این 

نکته ی که در آئین باستانی تائو بسیار .تکامل بخشیدن به قوای خود با استمداد از نیروی مخالف باشند

 مورد تاکید است.

احترام به خانواده،  باور به تاثیر ارواح گذشتگان، احترام به اموات وزیارت ایشان ، باور به دوگانگی 

نیروهای تاثیرگذار در طبیعت )یین ویانگ ( از جمله المان های تبلیغی فرهنگ وسنت مذهبی چینی 

 ۱۷است که در این انیمیشن تبلیغ شده است. 

پذیرفت که ورزش های رزمی به ویژه کانگ فو ، یکی از مظاهر فرهنگ باستانی چین است. در اغلب  باید

این ورزش ها ،در کنار حرکتها وتمرین های بدنی ، به هنرجویان  آموزش هایی پیرامون فلسفه وحکمت 

فرهنگ چین  چین باستان داده می شود . بنابراین ترویج این گونه فیلمها  به نوبه خود نوعی تبلیغ

توانیم  چین سراغ داریم می دربه قرابتی که بین فرهنگ و مذهب  باستان محسوب می وشد و با توجه

این دسته از فیلم ها را نوعی تبلیغ مورد گفتگوی این متن )تبایغ دینی ( برشماریم . باردیگر یادآور می 

 نی نیست.شود که مرز بین امور فرهنگی ومذهبی در چین باستان امر زیاد روش
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دقت در سیرتحول فیلم های مذکور مارا به نکات جالبی رهنمون می سازد. اولین فیلمهایی که در این 

موضع  محوری ماجراهای به اوج استقبال تماشاگران نایل شد.  "بروس لی"ژانر تلید شد با نقش آفرینی 

به خصوص ورزش های فیلم های بروس لی ، برتری ورزش های رزمی چینی بر سایر سبک های رزمی 

، پس از گذشتن از فراز ونشیبهای فراوان ، بر لمهای او ، قهرمان داستان ژاپنی می باشد. در اغلب فی

قهرمان سایر سبکهای رزمی غلبه می کند. از این رو می توان فیلمهای اورا ترویج گر فنون رزمی چینی 

 تلقی کرد . 

هنگ کنگ بازی کرد تحسین عامه را برانگیخت وموجی  که در سینمای هالیودی و نیزفیلمهای رزمی او 

 از استقبال و عالقه مندی به ورزش های رزمی در کشورهای غربی و سپس در سایر کشورها ایجاد کرد.

با گذشت زمان، فیلمهای این ژانر از تبلیغ صرف برای ورزشی خاص به تبلیغ فرهنگ وآداب وسنن 

شاهد انتشار  فیلم وسریال و حتی کارتون های رزمی فراوانی  . در سال های اخیرباستانی روی آوردند

بیننده را به برتری وامتیازاتی که  ، هستیم که مبارزات رزمی کاران شرقی ) چین، ژاپن، کره ...( در آن

بیننده ، رهنمون می سازد. در واقع ها داشته اند کشور  آن فرهنگ وسنت های باستانی وتاریخی  

صحنه های متعدد   رزه فیلم شاهد است وفرهنگی را در البالی ماجراهای پر مبا حجمی  از پیام های

عرصه ای می شوند برای تبلیغ ارزش های فرهنگی و اخالقی که در سنت های باستانی کشور  ،رزمی

 بوده است. رایجمورد نظر 

داستان عالوه بر   ، قهرمان شده است این ژانر  که سال های اخیر تولید در بسیاری از این فیلم های

او . استمهارت های رزمی ، از قدرتهای روحی و کراماتی که معموالً بین عرفا سراغ داریم بهره مند 

در هوا، ارتباط با موجودات فرا  پروازعالوه بر مهارت در شمشیر زنی و مبارزات بدون سالح ، از توانایی  

 فیلم ، به بهانه نمایش  .؛ بدین ترتیبرا داراست  و ... نیروهای ماوراطبیعیمادی ، توانایی استفاده از 

 غنای فرهنگی وعرفانی چین ویا کره باستان را به رخ بیننده می کشاند. ،مبارزات رزمی 

نمایش اساتید بزرگ در حالت ذن،  نصایح حکیمانه و راه گشاییهای معنوی واخالقی آنان برای قهرمانان 

د و کسب انرژی ونیروهای فوق طبیعی از استاد )پیر طریقت ( و داستان ، حضور قهرمان مبارزات در معب

دیگر روش هایی است که نویسنده داستان برای رسیدن به هدف فوق از آن صحنه هایی از این دست ،

 .خود است در پی برجسته نمایی فرهنگ وعرفان باستان کشور استفاده می کند و به وسیله آنها  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

از میان قریب یک ملیارد و سیصد هزار نفر جمعیت کشور هندوستان بیش از یک ملیارد نفر پیرو آئین 

از نظر تاریخی، هندوئیزم ، ریشه در آئین ودایی دارد.  آئینی که پس از  هندوئیزم )برهمنیزم ( هستند.

برخی از ام بومی هند و  آریایی ها پدید آمد. مهاجرت اقوام آریایی به هند از تالقی آداب ورسوم اقو

چند گانه پرستی نظیر  نویسندگان تاریخ ادیان، وجود عناصر مشترک اعتقادی بین زرتشت وهندوئیزم 

 ۱۸دلیل دانسته اند همین را به و....،اعتقاد به قربانی برای خدایان ، ورواج سرودهای مذهبی 

درامد وپس از چند قرن  "ودا"ن های مقدسی تحت عنوان سروده های یاد شده  به تدریج درقالب بیا

از حالت شفاهی به صورت مخطوط ومکتوب تبدیل شد و درپی آن مذهب ودائی حول آن نظام یافت 

حب یکی از قوای طبیعی بودند .است.کتاب وداها  شامل اشعار،اوراد دینی ،داستانهای ،اوراد جادو و...

خدای زمین   20پریتوی ماتار ، پدر آسمانی   19دایوس پیتار یعنی  و در رأس همه آنها سه خدا  بزرگتر

 پریتوی میترا   خدای آفتاب )خدای بخشایندگی ونماینده صدق وکرامت واخالقو )خدای مادر(

رودره )خدای ترس که ، انیدرا )خدای باران وصاعقه(:  دیگری همچون خدایان 21پرستش می شدند.

آگنی )خدای آتش  ونور که ، رواح که برمردگان حکمرانی می کند(یاما )خدای ا، مسبب مشکالت بود(

 ( در رتبه بعد مورد احترام بودند.از بین برنده ظلمت بود وکاشف اسرار وظلمتها 
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صدا زدند و « دایوس پيتار » نام دادند و در هند او را « یوپيتر » خوانده شد ؛ در روم او را « زئوس پاتر » پدر آسماني در یونان باستان  -

 همچنان ایراني هاي باستان و حتيها او را به عنوان پدر آسماني پرستش کردند
20

 نام گرفت« گایا ماتار » خداي زمين ؛ در نزد یوناني ها  - 
21

 father یا خداي آفتاب خواندند .دقت درکلمه پيتار وماتار وشباهت زیاد آن با لفظ "پدر ومادر " درفارسي  ونيز"« مهر » ایراني ها آنرا    - 

&mother  "   درقاره هاي مختلف داشته باشد که ناشي از مهاجرت آریایي ها به درانگليسي مي تواند حکایت از مبدأئيت یک نظام زباني اوليه

 این سرزمينها بوده باشد.



 یمشتمل  بر ادعیه ومقاالت، که ها  "برهمنه "به تدریج متونی تحت عنوان  ، ق م   7دراواخر ق 

شامل ادعیه واوراد وذکر اداب وتشریفات مراسم قربانی و.. نیز درباره هستی بود تدوین شد .این متون 

به عنوان  "برهما "واز  درآن مشاهد می شد "وحدت عالم وجود "می شد واشاراتی نیز به اندیشه 

و ذات خالق آن یاد شد. وجودی که همه هستی درمقابل او خاضعند ومرکز وحقیقت باطنی عالم 

آئین برهمنی اولین گرایشات وحدت  22پایه گذاری شد. "مهندوئیز"وبدین ترتیب اساس مذهب 

انگارانه از هستی را سرلوحه کار خود قرارداد واین از مهم ترین تفاوتهای آن با آئین ودائی محسوب 

 می شود.

این است "برهمنیزم "بزرگترین متن عرفانی هندی ،کتاب دینی و مقدس  آئین   "اوپانیشادها"کتاب 

برهما  . مربوط به برهماست  آن اغلب مقاالت . و  نگاشته شد میالدی  7تا  4ن قرو درطول  کتاب ، 

موجودی است الشیء وبال حرکت وبدون احساس ، ذاتی غیر مشخص که برای جهان همانند رحم 

 .23اصل وجوهر تمام موجودات است  وبه او باز می گردد. ا است وعالم از آن زائیده می شودوسرانجام

هم برهمایی ، عقیده تناسخ، خلقت دوره ای جهان، نقش انحصاری عمل در سرنوشت) از آموزه های م

رستگاری نهایی )موکشه ( در قالب فنا ووحدت با برهما ، نظام اجتماعی طبقاتی کاست و...را  کارما(،

 می توان برشمرد.

لیغی را شامل می شود. رابطه عمیق وتاریخی تبلیغ آئین یا سنت برهمنیزم دامنه وسیعی از رفتارهای تب

در طول تاریخ پیدا کرده است . از این رو، که این آئین با طرز زندگی و آداب ورسوم مردم هند 

حوادث سیاسی اجتماعی که بر این سرزمین  فرود آمده است در توسیع  یا تضییق دایره هواداران  

دامنه وسیعی از روش های تبلیغی بطه پیچیده وچند جانبه برهمنیزم موثر بوده است . و به دلیل همین را

قرار داده است. این دامه وسیع از ترویج تمرین های ورزشی یوگا ، موسسات برهمنی فراروی  مبلغان 

 ترویجی وتبلیغی ، انتشاراتی و حتی  موسسات بزرگ خیریه را در بر می گیرد . 

ترویج این مکتب بوده است را در علل زیر می توان  مهم ترین عللی که در طول تاریخ باعث حفظ ویا

 جستجو کرد:

                                                           
22

 148ص-جان بي ناس- 
23

 150ص–تاریخ جامع ادیان - 



مهاجرت به سرزمین های ، عرصه تقابالت فرهنگی وتبلیغی ادیان مختلف گاه به رقابتهای یکم : 

شکننده و خشونت آمیز کشیده می شود. در چنین مواقعی ، هوادارن یک آئین دوراه در برابر خویش 

 در برابر فشارها ، مهاجرت و خالی کردن میدان به نفع رقیب . دارند، ماندن و مقاومت کردن

شاید ، در بدو امر روش دوم به عنوان نوعی عقب نشینی وشکست تلقی شود اما گاه  این مهاجرت 

و گسترش آئین به هوادارن  های اجباری  منتهی به کشف سرزمین های بی خطر ومناسب برای زندگی 

می  "عدو شود سبب خیر "ضرب المثل معروف ایرانی ،  داق مصد و می شوظاهر شکست خورده 

برای درامان اشاره کرد که بالی   جاوه شرقی به  جرت هندوان ازمهاو در این زمینه می توان به گردد. 

به ان صورت پذیرفت ودر عمل باعث شد تا این منطقه خوش آب وهوا اسالمگرایفشارهای ماندن از 

 ر میانه نقشه کشور اندونزی، پرجمعیت ترین کشور اسالمی،  تبدیل گردد عنوان یک منطقه هندونشین د

. این ورزش که عز عقبه فلسفی عمیقی برخوردار است شکل یوگا ورزش و نرمش   ترویج دوم : 

عملیاتی فلسفه ای است به همین نام که  انجام نرمش های خاص، تمرکز، تنفس صحیح و پاره ای 

راهی برای  نجات انسان ها از چرخه تناسخ پیشنهاد می دهد. از انجا که  دستورات دیگر را به عنوان

فلسفه یوگا بخشی از سنت بزرگ هندی  محسوب می شود و در اکثر سنت های دینی هندی مورد 

می توان تلقی هندوئیزم مکاتب هندی به ویژه  تبلیغ به نوعی   توجه بوده است لذا ترویح این ورزش  

 کرد.

؛ افرادی که با مسافرت به سرزمین های مختلف به ترویج آئین هندوئیزم می پردازند.  مبلغین: سوم 

برخی از این مبلغین به دالیلی از شانس اقبال عمومی برخوردار می شوند و شهرت آنها بر میزان تاثیر 

و سایر کالمشان می افزاید. علت اقبال عمومی را می توان در نیاز جامعه به تعالیم وی ، قدرت بیان 

ویژگی های فردی ویا موقعیتی شخص مبلغ جستجو کرد. به عنوان  مثال،  نیاز جامعه غربی که از 

یوگاندانا )   زندگی ماشینی و دنیای  صنعتی به تنگ آمده و دچار پوچی شده بود باعث گردید تا تعالیم  

 در آمریکا بسیار موثر افتد .  (1952-1893

. گرچه افراد یاد شده  اشاره نمود ماهاری، سای بابا و اشو می توان به  از دیگر مبلغین سنت های هندی

وزش وترویج مکتب خاصی می پرداختند اما بخش قابل توجهی از تعالیم آنها که ریشه در هریک به آم

 تعالیم هندوئیزم دارد  مشترک است  



 موسسات تبلیغی چهارم : 

یغی  منظم وگسترده جز در سایه ایجاد موسسات و جز در مورد اشخاص مشهور ، انجام کار منظم تبل

شخصیت های حقوقی  امکان پذیر نیست.  به دلیل برخورداری موسسات و سازمان ها از عدده ووعده 

بیشتر ، در مقایسه با تالش های فردی  از توان و قابلیت های بیشتری برخوردار هستند.از جمله 

براهما کریشنا ،  هندی می توان به موسسه هایی نظیر  موسسات فعال در عرصه تبلیغ سنت های مذهبی

 و.... اشاره داشت. موسسه راماکریشنا ، 24 ایسکون

 موسسه راماکریشنا

 تاسیس شد. 1897یک سازمان  خیریه که  توسط سوامی  ویوِکاناندا  )شاگرد راماکریشنا  (در 

مراقبت های بهداشتی، امداد رسانی،  :  این موسسه اموری همچون  فعالیتهای  خیریه داوطلبانه دامنه 

این موسسه ،از لحاظ .  را در بر می گیرد مدیریت روستایی، رفاه قبیله ای، آموزش و پرورش ابتدایی

 از دو بخش ترکیب شده است  خودساختاری، 

 می پردازد راهبان هندو که به امور آموزش وپروش راماکریشنا مث:  -الف

 ده دار مدیریت فعالیتهای خیریه، امدادی و ترویجی  است که عه راماکریشنا  میشن:  -ب

زیر به   اهداف، ایده ها و مقاصدمرکز اصلی این موسسه ، معبد بلور است .در مرام نامه این موسسه 

 عنوان مهم ترین اموری که باید مد نظر مبلغان قرار گیرد ذکر شده است:

 ها مانند بودا، مسیح و محمد.یگانه دانستن همه  ادیان  و احترام به موسسین آن

 کار عبادت است وخدمت  به انسان ها خدمت به خدا

گسترش آموزش و پرورش، خدمات پزشکی، کمک به روستاییان وتالش برای رفاه همه جانبه بشریت، 

 به ویژه  فقرا و محرومان. 
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هندوئی(، توسعه  هماهنگی شخصیت از طریق تمرین های مرکب از حکمت و دانش، بهکتی )عبادت 

 یوگا و کارما

موسسه راما کریشنا در ضمن فعالیتهای خیریه وترویجی از تالش در عرصه دنیای مجازی نیز غافل 

 25نمانده و از  وبسایت فعالی در این زمینه پشتیبانی می نماید.

  (BBT، )26 موسسه بهگتی ودانتا

سوامی   انست. موسس این مجموعه دبزرگترین موسسه انتشاراتی  آثار ودائی این موسسه را می توان  

. این موسسه با نشر آثار ودایی وبرهمنی در بیش  تاسیس نمود  1927سال  ست که آن را در پرابوپادا 

عموماً منشورات این موسسه  .سهم بسیار مهمی در تبلیغ وترویج آئین برهمنیزم ایفا می کند زبان 80از 

 از طریق انتشار  عالوه بر کتاب ، اری و آشپزی است .پیرامون یوگا، مدیتیشن، کارما،تناسخ،خامخو

تعالیم خویش را در اختیار مخاطبان قرار می دهد . همچنین ، این موسسه توانسته   مجله  ماهنامه نیز 

است ، در عرصه فضای مجازی نیز نام خود را  جزو مشهورترین پایگاه های داده رسانی مکاتب هندی 

مطالب متنوعی در قالب عکس، فیلم،فایل صوتی ، مصاحبه، 27این موسسه  در سایت . به ثبت برساند.

 کتاب ،مقاله  موجود است .

 موسسه  تبلیغی براهما کوماریس

آغاز نمود وبه دلیل تالش زاید الوصف رهبران آن که 1937این مرکز تبلیغی فعالیت خود را از  سال 

تاسیس نماید. عرالوه  کشور  110بیش از  همگی زن هستند توانست  پس از مدتی  شعب خود را در 

بر این ، هم دفتر مرکزی وهم تمام شاخه های این موسسه از فعالیت در فضای مجازی غافل نبوده اند 

سرشار از عکس و فیلم ،مصاحبه، کتاب ونیز سایت اینترنتی  شاخه های آن  موسسه اصلی سایت 

 28.الکترونیکی و... در تبلیغ هندوئیزم است

 های داده رسانی مجازی پایگاه
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و وبسایت  موزه بریتانیای هند اشاره 29در عرصه اینترنت میتوان به دو وبسایت معروف هندوئیزم 

ملیون بازدید کننده در ماه گوی سبقت را ربوده است . این وبسایت ، متن  4داشت . اولی با بیش از 

باشد. مقاالت وبسایت موضوعات  می صدها مقاله در معرفی آئین برهمنیزممحور و ارائه کننده  

بخش پزشکی : ارائه درمان برای بیماری های صعب العالج مثل: دیابت، قانقاریا ، متنوعی از قبیل 

 را شامل می شود. خاطرات گروندگان به هندوئیزم، سرطان، پوکی استخوان، آرتروز

ن محور که ابعاد مختلف فرهنگ سایت  متنیز ارائه کننده دهها مقاله ، عکس و 30وبسایت موزه بریتانیا 

 باستانی هند را توضیح میدهد و در ضمن  به ادیان هندی وعقایدشان پرداخته است.
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به نام  است صفت  شخصیواژه ای است به معنی نورانی شده  و اسم خاص نیست بلکه   "بودا"کلمه 

ز میالد می زیسته است او درخانواده یکی از حاکمان )راجه(  بدنیا آمد قبل ا 6که درقرن "سیدارته گوتمه"

طالع بینان به پدر او گفته بودند که اگر فرزندت پیر ،مریض ،مرده ویا درویش ببیند ازدست خواهد رفت اما 

اگر از او مراقبت کنی پادشاه هند خواهد گشت .به همین دلیل پدرش اورا درچند کاخ به تناسب فصول 

ل به همراه انواع لذایذ وخدم وحشم محبوس ساخت تا امور یاد شده را نبیند اما به صورت اتفاقی او در سا

چند نوبت به یک انسان پیر،مریض مرده وفقیر برخورد کرد وفهمید که جوانی دارائی ،سالمت وحتی 

اشرافی خویش مردد  زندگی  پایدار نیست.این امر ضربه شدیدی  بر روحیه او وارد کرد واو را از زندگی

وناامیدساخت درهمین  راستا دیدار با یک راهب باعث شد تا او متوجه شود که آرامش زمانی خواهد بود 

 31که از سه نقص یاد شده رها شود پس عزم خود جزم کرد، از قصر فرار کرد

اما پس از چند سیدارته ابتدا نزد راهبان برهمنی رفت و آموزه های فلسفی وروشهای آنان را پیشه ساخت 

ین جستجو کرد لکن ریاضت اسال از ادامه کار ناامید گشت وگمشده خود را در ریاضتهای شدید  مکتب ج

را به سرمنزل مقصود نرسانید.این بار سیدارته به فکر فرو  های شاق نیز روح جستجوگر اورا اشباع نکرد واو

ت وکمال خود از هواهای نفس اوست وباعث رفت وبه این نکته متفطن شد که میل انسان به رسیدن به نجا

شکست او می شود واگر از این شوق خالص شود به سعادت نائل می شودپس تالش کرد که هیچ 

نخواهد.این تدبیر باطنی وتفکر درونی سیدارته به نتیجه رسید اوکه به کلی از لوث هوا وهوس خالص واز 

صفا  برایش باقی نمانده بود نهایتا بهبت ومیلی رنج وشوق وشهوت ومیل یکسره رها گشته بود وهیچ رغ

مرتبه اشراق کامل نائل شد ودانست که دیگر برای او تجدید حیات وتولد ثانوی  ووطهارت باطنی 

بودا  را وگرفتاری درچرخ توالدهای پی درپی نخواهد بود وبه نیروانا متصل شده است واز آن پس او

  32حاصل شد .او سالگی  36. این حادثه درسن   نامیدند 

پس از آنکه سیدارته خود به احساس رهایی دست یافت  دراین موضوع که آیا این سعادت ورستگاری 

بودای  بر آن شدتابدست آمده را به دیگران نیز ارائه کند ؟ در تردید افتاد  وبودای خود بودن را رها کرد و

 ی هندترویج آئین خود درشهرها ودان تربیت شاگربه  مصمم برتعلیم دیگران شد و لذاجهانیان باشد 
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هنگام مسافرت به یکی از شهرهای اطراف  ،سال وعظ وتبلیغ مرام خود 45پرداخت وسرانجام پس از 

 33بنارس ازدنیا رفت.

ین امشروط نبودن آئین جدید به طبقه ای خاص ونیز احکام آسانتری که درمقایسه با آئین هندوئیزم وج

مختلف اجتماعی گرد بودا جمع گردند و به همین دلیل به سرعت جمعیت داشت  باعث شد تا از طبقات 

بودائیان رو به فزونی نهاد وبدنبال خود ایجاد معابد وپرورش راهبان ومعلمان  وبه تعبیر دیگر ایجاد شبکه 

دینی رادرپی آورد.رضایت بودا به ورود زنان درجرگه بودائیان این روند را شتاب تبلیغ و ترویج منظم 

دلیل  به شتری بخشید وبه زودی آئین جدید رقیبی جدی برای آئین هندوئیزم به حساب آمد. به تدریج  بی

دامنه گروندگان به بودا درهند کم وارد آمد، ن افشارهایی که از سوی هندوان وبعد از آن مسلمانان بر بودائی

ش هند اما رشد گاهش خارج اهد که زادگشدید وبودیسم  به آئینی تبدیل ودرکشورهای اطراف افزون گر

 شد.هند 

 جهت به بودا معتقدند که چرا دارند می گرامی را بودا مرگ سالروز ،  فوریه 15ها، روز  بودایی

 متون خواندن با بوداییان از برخی نیروانا، روز در  .یافت رهایی بشری آالم و ها رنج از اش بینی روشن

 برخی. گیرند می جشن را روز این دارد اختصاص بودا زندگی آخر روز شرح به که سوترا پارانیروانا مقدس

 برگزار معابد در را روز این متشکل های جمعیت قالب در دیگر برخی و نشینند می مراقبه به تنهایی به دیگر

 .کنند می

پوشیدن جامه زرد ،تراشیدن موی سروصورت گرفتن کاسه گدایی مراقبه وتفکر درساعات خاص روز 

 بدان باید – بودائیان معبد– "سنگه "وکلمات خاص از جمله آداب راهبان بودایی است که در وتکرار اوراد

.این فرامین به طور خالصه کنند رعایت نیز  را  مهم اخالقی دستور ده باید آنها این بر عالوه. باشند وفادار

 عبارتند از :

 )آهیمسا( جاندارانوآزار  احتراز از کشتن  -1

 ل دیگران مگرآنکه به انسان عطا کننداحتراز ازتصرف درما  -2

 پاکدامنی وعفت -3
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 دوری از مکر وفریب -4

 دوری از شراب ومستی -5

 چشم پوشی از رقص وآواز -6

 دوری از آرایش وزیور آالت وعطر -7

 دوری از پذیرش زر وسیم -8

 پرهیز از بستر نرم -9

 احتراز از پرخوری -10

بیشتر اهل  سانی است که می خواهند از این ده فرمان پنج تای اول برای عموم است وپنج تای دوم برای ک

همین تسامح وتخفیف دراحکام از جمله اموری بود که  باعث اقبال عمومی به آئین بودا   34مراقبه باشند.

 35ها وافزایش اعتبار این آئین گشت. "سنگه"وسرازیر شدن نذورات فراوان به 

عقل سلیم می شمارد. ومعتقد است او باید تمام هم وجد بودا عمل را اصل می داندوغیر آن را خالف  

او بحث های فلسفی را بی فایده می داند .36خویش را درفهمیدن ،  وقبضه کردن مشتهیات نفسانی بکار برد

با این حال 37 و رنج  انسان ها  و نحوه رهایی از آن را الزم می داند  درباره بدبختی ونیاز سخن درمقابل ، و

 38است :تامل  فلسفی در بیانات بودا قابل چند اصل کلی 

 وجود هر چیزی علت وشرایط خاص خود را داردهیچ چیز بی علت نیست  -

 لل دگرگون ومتغیرند پس معلولها نیز همه متغیرند ولذا هیچ امر ثابتی نداریمشرایط وع -

 نیست   قبولروح خدا یا هر ذات ثابت که محور جهان باشد قابل  -
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 ه اقبال به بودابيش از برهمنيزم بشودازجمله عوامل رواج بودیسم همين سهل گيري ودسته بندي عوام وخواص است که باعث شد- 
35

 187ص–تاریخ چامع ادیان  - 
36

بودا چه بخواهد وچه نخواهد واجد مباني فلسفي استواین شعار او درست نيست قطعاً او درمورد خدا،جهان وانسان اظهار نظر کرده واین  - 

 یعني فلسفه اگرچه این مطالب تحت عنوان فلسفه یاد نشود
37

 188ص-جان بي ناس - 
3838

 131ص–مقدمه اي بر مکاتب فلسفي هند  - 



ه بودیسم حائز اصول عقاید وجهان بینی خاص خود می باشد که مهم ترین عناصر آن عالوه برنکات یاد شد

 به قرار زیر می باشد . 

                                    تناسخ                                                                                                                         -1

تناسخی که دربودا مطرح است مفهومی متمایز از تناسخ شناخته شده دربرهمنیزم دارد .از نظر بودا 

روح ماده مستقلی از بدن نیست که هنگام مرگ از پیکری به پیکر دیگر منتقل شود آنچه درتناسخ 

ه منتقل می شود صفات حیات یا کرمه زندگی انسان است مثل نقش نگینی که بر روی موم حک شد

 وسپس این نقش بر موم دیگری حک شود وموم دوم به آن شکل بشود  دباش

 بی بهایی نظام طبقاتی کاست  -2

بودا معتقد است انسان از هرطبقه وصنفی که باشد می تواند درخود تغییراتی به وجود آورد واز نتایج   

ب وی نظام طبقاتی کاست   گناهان خود  را نجات دهد و آمال وهوا وهوس را درخود ازبین ببرد بدین ترتی

 39را آنچنان که هندوان مطلق می شمردند جاری نمی داند.

 نفی طریق اخالص   -3

بودا خلوص را قبول ندارد .عمل را نیز  برای عامه     ،)عمل،علم وخلوص( از سه طریقه نجات برهمنی  

چون  مهاویره  معتقد است ، مردم مفید می شمارد و تنها راه علم ومعرفت  را برای خاصه می پذیرد.بودا هم

خدایان مذکر ومونث ،شیاطین ودیگر ارواح واشباح ونفوس فوق انسانی محدود ومحکوم به فنا ومرگ 

  .ودرگیرتناسخ هستند به همین دلیل توسل به ایشان )راه خلوص(  گره گشا نیست

  در هستی  اصل عدم ثبات  -4

تغییر وزایش وتبدل است ، ثبات ظاهری امری از نظر بودا جهان وهمه اجزایش درحال حرکت وسیر و 

موهوم است ، این سلسله تغییرات را پایانی نیست وهمین امر باعث رنج وتالم  همیشگی آدمی است . 

اوهیچ گونه طرح ونقشه مرکزی یا صانع مقتدری که درآسمان باشد وموجودات را به یکدیگر مرتبط سازد  

 .  41مومی نهانی در عالم وجهان هستی اعتقاد دارد .بلکه به یک وحدت  ع   40را قبول ندارد
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 193ص–جان بي ناس - 41



                                                                                                                                    تفسیر مهم بودا از زندگی  42رنج -5

عبارتند  محصور می داند . این چهار سیل  شودباعث رنج او میکه بودا انسان را درچهار سیل عظیم 

 از : جهل،آرزو، امیال نفسانی وخطا . او راه حقیقی نجات را در دانستن چهار حقیقت واال می داند ،.

  واالچهار حقیقت  -5-1

 زندگی اساساً رنج است. وبزرگترین رنج تناسخ واز کالبدی به کالبد دیگر رفتن است  -الف

 استوامیال وخواهش های نفسانی  ومیل به ادامه حیات رزو وطلب آمنشأ رنج  -ب

 راه نجات ازرنج وچرخه متوالی مرگ وزندگی ترک آمال وآرزوها  وعدم وابستگی است - ج

 :43است. زیر نکته 8ت که  دررعایت  راه نجات اس -د

 راه های هشتگانه نجات  -5-2

 (به حقایق چهار گانه )واعتقاد درست ایمان  -5-2-1

 زار ندادن جانداران وترک آرزوها آ بر ترک شهوات و -درستعزم ونیت  -5-2-2

  دروغگویی وبیهوده لغو مکالمات به ندادن وتن–گفتار درست  -5-2-3

   کامرانی  ، یعنی دامنی  ، از آلوده ، از دزدی کشتناز   رست: روگردانیرفتار د -5-2-4

 آور زیان  های پیشه از  خودداری باشد داشته وشغلی حرفه هرکس–معاش درست  -5-2-5

 ،عالئق سودمند امور از را وهوس رابشناسد حق کند تالش هرکس–کوشش وسعی درست  -5-2-6

 ت پسندیده باز شناسد. عادا از را ناپسند

  انسانی عالی درمقاصد تفکر–دوراندیشی وتوجه درست  -5-2-7

  است قصدم به دروصول نکته ترین مهم که براعمال –تمرکز ومراقبت درست  -5-2-8

است.ارهت به معنی قدوس است ومنظور انسانی است که از  "ارهت"نهایت سلوک بودایی رسیدن به مقام 

 سه مستی شهوت،مستی جهالت، ومستی آزو حرص آزاد شده باشد  
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را باعث وعلت تکرار چرخه تناسخ می داند، واز سوی دیگر به دربعد اخالقی، بودا  آرزومندی وحرص 

 بودا می گوید: .دت بر محبت به همه چه انسانهای خوب وچه انسانهای بد ش

مضروب ساخت یا مال مرا دزدید هراینه آنکس  ا فالن مرای اگر کسی از دل بگوید فالن به من دشنام داد"

که دارای چنین افکاری دردل خویش باشد هیچگاه زنگ نفرت از دلش زدوده نخواهد شد زبرا کینه را با 

 "توان شست واین قانونی ازلی است نمی توان شست بلکه دشمنی  را فقط با محبت میکینه 

د رهبانیت،وسیله رستگاری،مفاهیم عکتاب مقدس بودائی تری پیکاتا)سه زنبیل( شامل سه بخش)قوا

آئین بودایی درابتدای پیدایش خود  نه خدا ونه اعمال  .روانشناسی می باشد ونیز دو کتاب تنجور وکنجور

ومناسک درآن رسم شد وبدنبال  عمال واورادا اما به تدریجا داشت ورادی نحت عنوان عبادت وشریعت وا

 مهم ترین انشعابات بودیسم عبارتند از :پدید آمد . نیز آن انشعابات وایجاد زیر شاخه های مذهبی

  .)ذن بودا(رکیب شدا آئین کنفوسیوس وشینتو توب ، رواج یافت گ( : درچین ،کره وژاپنمهایانه)چرخ بزر-1

 برمه ،کامبوج وتایلند    در هنیا یانه )چرخ کوچک( : - 2 

 .مشهور است  "المائیزم" به نام  وبا سحر وتوتم پرستی ترکیب نه )چرخ الماس(: درتبت ووجریایا - 3

 

می توان به موارد  بودا در  کشورهای مختلف علل مختلفی داشته است از جمله آن ها نگسترش آئی

 زیر را برشمرد :

نقش  مهمی در ترویج وگرایش وی به بودیسم  ق م (، 3امپراطور آشوکا )  به قدرت رسیدن  هند :

 داشت در هند  آئین بودایی

کره : فعالیت های تبلیغی مارانتا  وهمچنین  رسمیت بخشیدن آئین بودا توسط  امپراطور سونگ بائکی 

 ین آئین در کره شدند( باعث گسترش ا6)قرن 



م( به آئین بودا ، نقش موثری در ترویج بودا در  7ژاپن : گرایش و حمایت شاهزاده شوتوکو تائیشی)ق

 ژاپن داشت. 

ق م توسط دارماسوکرا و نیزگرایش پادشان سلسله  3چین : ترجمه آثار بودایی به زبان چینی در قرن 

 تانگ ، عامل موثر  رواج این آئین در چین بود

ق م  در منطقه غرب هند )افغانستان وپاکستان، کشمیر، ایران ،  3و 2غرب هند: آئین بودا  در قرون 

 ازبکستان ، تاجیکستان و...( منتشر شد

، با آثار نویسندگانی چون هرمان هسه، جک کرواک در غرب و نیز جنبش 20کشورهای غربی :در قرن 

. به دلیل بلغان بودایی به ویژه یوگاندانا با بودا آشنایی بیشتری یافتند هیپی ها و نیز سفرهای تبلیغی م

 نقش مهمی  که فرد اخیر در ترویج بودیسم در غرب ایفا کرد توضیحاتی پیرامون او داده می شود. 

بود .  در آمریکا20در قرن  بودیسم موکوندا لعل گوش  ملقب به پاراماهانسا یوگاندانا، بزرگترین مبلغ 

 تبلیغ به و رفت آمریکا به سپس.آن کشور زیست  در سالگی 27 تا.  به دنیا آمد در هند  1893وی در

انجمن خودشکوفایی را در لوس آنجلس تأسیس کرد و سپس شعبه  1925. در سال  پرداخت بودا آئین

 دنیا از آنجلس لوس در 1952 سال در سرانجام یوگاندانا های متعددی در سایر نقاط آمریکا ایجاد شد.

 مهم ترین آثار او عبارتند از : .رفت

 سرگذشت یک یوگی -1

 انسان در جست وجوی جاودانگی -2

 سخنانی از پاراماهانسا یوگاناند  -3

 خوشه هایی از باغ عشق -4

 ندیشه ها الهام بخش برای هر روز(تقویم معنوی )ا -5

 پیروزمندی در زندگی  -6

 ام وش خم ها )نقدی بر رباعیات خیخر  -7

 بد عشقگرد مع  -8



وی  هوشیاری کیهانی، بدن اثیری )اختری( و بدن عِلّی ،انرژی کیهانی  و... از جمله اصطالحاتی بود که

 ، در آثار نویسندگان دیگر   مورد استفاده قرار گرفت. بعد از وی  در آثار خود آنها را مطرح ساخت و 

و یکی از مشهورترین مبلغین  گرا، استاد مدیتیشنشاعر، نویسنده ، سخنران  وفعال در مجامع معنویت

ست . وی در جوانی به بودیسم گرایش پیدا کرد و به تدریج آمریکا در ،1950متولد بودیسم در غرب ، 

از مبلغین معروف این آئین در اروپا شد. تمایل وی بیشتر به شاخه تبت بودیسم است. و ی همکاری 

 ی در فعالیت های خیزیه نیز ید طوالیی دارد و با  انجمن های مختلف نزدیگی نیز  با داالیی الما دارد.و

شرکت فعال دارد. وی در  امدادی در جهان سومهمکاری دارد و در برنامه های  حمایتی وخیریه 

عرصه دنیای مجازی نیز حضور فعالی دارد. پایگاه انینترتی سوریا انعکاس دهنده فعالیتها وتعالیم 

 44اوست

متولد وی  ، استتنزین گیاتسو وی مشهورترین چهره بودیسم در قرن حاضر است. نام اصلی وی، 

به عنوان تناسخ از و بر اساس سنتی مذهبی در تبت ، در سن هشت سالگی در منطقه تبت است.  1935

به  برگزیده و به مرکز تبت برای گذراندن آموزش های الزمالمای قبلی و مظهر بودی ساتوای مهربان 

سالگی به عنوان دااالیی المای چهاردهم رهبری بودائیان  16مرکز تبت منتقل شد تا سرانجام در سن 

 باشد می "روحانی ارشد»و الما به معنی  "اقیانوس")داالی( به معنی تبت را برعهده گرفت

ر تبعید را ولت تبت دبه هند فرار کرد و د 1959در جریان  سرکوب قیام تبتی ها  در سال داالیی الما

وی با سفرهای زیاد به  دور دنیا را آغاز کرد، و بودیسم تبتی  را تبلیغ کرد.و از آن پس تاسیس کرد. 

دموکراسی، عدم خشونت، هماهنگی مذهبی ، تاکید بر امور انسانی نظیر شفقت و مهربانی وحقوق بشر ،

ا به مبانی فکری خود جلب و...توانست توجه جهانیان ر ادیان  محیط زیست، حقوق بشر،  همزیستی

 نماید. وی سفرهای متعددی به نقاط مخلف جهان داشته است و با شخصیت های بزرگ جهان همچون 
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اسقف اعظم کانتربری، رهبران کلیسای ،(   80پاپ ژان پل دوم )دهه  ،(  1973پاپ پل ششم ) 

، هندو، یهودی، و مقامات مانها و تعدادی از رهبران مسل آنگلیکان در لندن، رئیس کلیسای مورمون

  سفر کرده است  چند بار به اسرائیل و...مالقات نمود. وی همچنین برای مالقات با رهبران یهود سیک 

 در زمینه ، ارتباطش با سازمان سیا  شایعاتی  بر سر زبان ها بوده است ادیان  از شعار های اوست

گردید.در سال های اخیر که احتمال مرگ نوبل  دریافت جایزه صلحموفق به  1989داالیی الما  در سال 

داالیی الما می رود سخن از داالیی المای بعدی نیز درمیان بودائیان شایع شده است. بر اساس یک سنت 

قدیمی هر داالیی الما ، پیروان  خود  از فردی که در بدن او  تناسخ خواهد کرد مطلع خواهد ساخت . این 

دولت چین در صدد است شخص دیگری را به عنوان داالیی المای بعدی معرفی وتثبیت در حالی است که 

. فعالیتهای تبلیغی داالیی الما منحصر به دنیای واقعی نیست . او از فعالیت در دنیای مجازی نیز غافل کند

 45نبوده است. وبسایت شخصی او عهده دار بیان نقطه نظرات وی می باشد.

1- 46 

این موسسه  نستین سازمان تبلیغی بودیسم در اروپاست. بنیانگذار  آن ، کریسمس  هامفریز است. این 

موسسه دوره های مدیتیشن، جلسات سخنرانی عمومی ماهانه،هفگی و روزانه . کالس های ویژه جهت 

سوریا داس دو حامی مهم این موسسه  داالیی الما و الما. اموزش  ذن ، و بودیسم  تراوادایی و تبتی 

هستند.در این موسسه بودیسم در سه سطح عمومی ، متوسط و پیشرفته آموزش داده می شود. تمرینات 

عملی بودیسم،  به  همراه جنبه های فرهنگی وتاریخی این تعالیم  .این موسسه نشریاتی هم دارد که 

 است  47مهم ترین آنها فصلنامه راه میانه
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ی از موسسات تبلیغی بودایی   که بر آموزش و گسترش تعالیم شاخه هنیانه تاکید دارد. این موسسه یک

کشور جهان گسترده هستند  به آموزش وترویج  40نقطه جهان  که در بیش از  1200در بیش از 

   بودیسم مشغول است ، 

 

 هان نات تیک 48تاسیس شد  "نات هان تیک"  توسط آمریکادر کشور   1969این موسسه در سال 

 سه از بیش در تیراژ  کودکان، های داستان ،شعر و بودیسم، و ،مراقبه درکتاب  عنوان 100 از بیش

منتشر ساخته است. این آثار باعث شد تا تبلیغات وی در زمینه بودیسم از اقبال بیشتری  میلیون

 برخوردار گردد. 

ای این است. عمده فعالیته اتیهمچون فرانسه دارای شعبج از آمریکا ، کلیسای متحد بودایی در خار

دوره های مدیتیشن بودیسمی است. این موسسه  دستی نیز در اری کالس های آموزشی و موسسه برگز

انجام  امور خیریه و کمک به جنگ زدگان، فقیران و اقشار ناتوان در قالب اعزام گروه های داوطلب 

 دارد.

 

کارماکاگیو  یبرای بودیسم ، شاخه  تبلیغشد. این موسسه با هدف تاسیس  2010در سال  49این موسسه

وی است . بنا بر اعتقاد بودائیان ،  اوجین ترینلی دورجتاسیس گردید. رهبری این فرقه  بر عهده 

 می داشت ادعا او( 1110 – 1193هفدهمین باززایی )تناسخ(  کارماپای اول ) دوستوم کاینپا( است.)

  2000از سال ترینلی دورج (اوصاف به) نمود معرفی را بعدی شخص و کنترل را خود تناسخ تواند

. این موسسه در فضای مجازی نیز تبلیغات گسترده رهبر در تبعید بودائیان تبت  شاخه کاماکاگیو شد

 50ای دارد.
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. سه آئین مهم یهود، شهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشدم "ادیان ابراهیمی " اصطالح

مسیحیت واسالم به این لقب را بر تارک خویش دارند . این سه آئین مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت 

تعالیم این سه دین حول محور سه کتاب مقدس : عهد عتیق ، جهان را به زیر پرچم خود گرفته اند. 

ن سامان یافته است. هر یک از سه کتاب فوق سرگذشت ویژه ای دارند. در اینجا به عهد جدید و قرا

تناسب بحث در مورد هریک از آئین های سه گانه باال و کتاب های مقدس وتعالیمشان مطالب 

 مختصری تقدیم می شود.

ست. مفاد این عهد اطاعت از بنابر اعتقاد یهودیان، خداوند از انسان ) بنی اسرائیل( عهدی الهی گرفته ا

تورات وملحقات آن بیانگر دستورات  مقدس یهودیان ،  از آنجا که کتاب.شریعت موسی)ع( است  

و به دلیل مشابهی انجیل وملحقات آن که زندگی عهد گفته می شود  وتعالیم موسی است به این کتاب

نگارش تورات وملحقات آن به دوران نیز عهد خوانده شد .از آنجا که سابقه  نامه وتعالیم عیسی است

و کتاب دوم یعنی  "عهد عتیق یا عهد قدیم"قبل از تولد عیسی تعلق دارد به کتاب اول  اصطالحاً 

 موسوم گردید.  "عهد جدید"اناجیل وملحقات آن   

 یحضرت موسبه اعتقاد یهودیان از ، دربردارنده کتابهایی است که مجموعه کتب مقدس یهود ،  « تَنَخ» 

شالوده و اساس معتقدات اخالقی، رسوم اجتماعی و ایمان اقی مانده  و و دیگر پیامبران الهی ب)ع( 

 یهودیان معتقدند ، یهودیت را تشکیل می دهند و بدون آنها زندگی و حیات دینی مفهومی ندارد. 



ه انبیا الهام مطالب این کتابها و حتی نحوه جمله بندی، گزینش واژه ها، حروف و غیره را خداوند ب

 : کتاب است که در سه دسته  قابل تقسیم می باشند 24 شامل مجموعه این  فرموده است. 

 الف( تـورا : 

ر )جلد( سِفِ 5و مهمترین قسمت تنخ است که متشکل از « قانون»یا « شریعت»به معنای ) تورات (تـورا 

 )تَثْنیه(،()اعداد،)الویان(، )خروج(،  )پیدایش( است. آنها عبارتند از :

با آفرینش جهان آغاز می شود و با مرگ موسی پایان می یابد. این کتاب گاه با بیان تاریخچه،  "تـورا"

همراه است. در این بخش از داستان و نحوه زندگی پیامبران و گاهی هم با بیان صریح اوامر و نواهی،

انجام عبادات ، سفارشات دستور دینی  شامل احکام فقهی نظیر چگونگی  600کتاب مقدس حدود 

اخالقی  و قوانین حقوقی خانواده و مدنی ، نظیر ارث ، مالکیت،معامالت،  خسارت،روابط زناشویی، 

نام دارند که مبنای اصلی  "ده فرمان"حقوق والدین و...، مطرح شده است. مهم ترین این دستورات  

 ا دوره می کنند.یهودیان در طول سال حداقل یک بار این تاب ر. دین یهود است

 بخش تاریخیب( 

اجتماعی انبیاء -این بخش شامل ، مجموعه کتاب هایی است پیرامون زندگی وفعالیتهای تبلیغی

،پادشاهان  وشخصیت های موثر در تاریخ  بنی اسرائیل که  در طول هزار سال پس از موسی)ع( به دنیا 

حزقیال  ، یرمیا، یِشَعیا  ، شِموئلمی توان  از جمله آنهاتن بوده که  55 پیامبران مذکور ، . آمدند 

این  از شخصیتهای دیگر. را می توان نام بردنِحِمْیا  –عِزْرا ، دانیال ،   یرمیا، ، ایوب مآلخیو حبقوق ،

 اریخ ایام کتاب ت. کتاب دیگری که در این مجموعه است ،  می توان از روت و استر  یاد کرد کتاب 

 شرح داده است.  بازسازی معبد یهود سرائیل را از حضرت آدم تا اوایل شجره نامه بنی ا است که 



 ج( )مکتوبات ( 

مکتوباتی با  موضعات  شعر، مناجات ومواعظ  اخالقی و پیشگویی هاست  سومین بخش تنخ شامل 

دو کتاب  )ع(.سلیمانی  و سرودها جامعه، امثال سلیمان کتاب های این بخش عبارتند از : برخی از 

دیگر کتاب مذکور  .مطرح شده استعرفانی  های بیشتر به نکات اخالقی و در کتاب سوم ، بحث اول،

 توجه وعالقه پس از تـورا، بیش از کتب دیگر مورد  داوود: که)زبور(  مزامیر دیگر کتاب  این بخش 

 . در بخشی از این کتاب آمده است: مردم است

کتابى بزرگ در احادیث و احکام یهود ومنبع فقه آنها دیگر کتاب مهم یهودیان  تلمود است . تلمود 

این کتاب به دلیل توهین هایی که به مسیح ومسیحیان شده است در طول تاریخ  محسوب می شود.

 مورد نفرت مسیحیان بوده است تا جایی که بعضی از پاپ ها جشن تلمود سوزان به راه می انداختند.

در جسم انسانی  ، است. در باور مسیحیان عیسی تجسّم خداین  مسیحیتمسیح  شخصیت مرکزی آئ عیسی

واقع در منطقه فلسطین به دنیا آمد.  منابع اصلی برای   لحم و آغازگر جریان مسیحیت است. او در شهر بیت

رسمی هستند، هرچند بین آنها پاره ای اختالفات وجود دارد. بنا به تاریخ  بررسی زندگی عیسی چهار انجیل

غسل تعمید یافت. در سن سی سالگی به  ذهبی مسیحیان،عیسی )ع(   به رسم یهودیان  توسط یحیی )ع( م

بیان عقاید خود در نقد رفتار  روحانیت یهود و بیان انحرافات پیش آمده در عقاید بنی اسرائیل پرداخت 

مسلمانان به تبعیت از دید.وهمین امر  باعث مقابله  رهبران یهودی  با وی ودسیسه چینی برای اعدام وی گر

 .  قران ، اعدام وی را برنمی تافته ومعتقدند شخص دیگری به جای وی اعدام گردید

 :مشهورترین شخصیتهای تاریخ مسیحیت در سده نخست عبارتند از

مشهورترین رهبر کلیسای مسیحی  وبزرگترین مبلغ این دین محسوب می شود. وی که  ، یا شمعون پطرس  

مسیحیت سرزمین فلسطین، اردن،ترکیه ،یونان وایتالیا را در نوردید نهایتا به فرمان  نرون پادشاه  برای تبلیغ

 رم کشته شد . شهر واتیکان مدفن  پطرس  مرکز تبلیغ  ومدیریت جهان مسیحیت می باشد. 



 متهم به خیانت به عیسی ومعرفی وی به قوای دولتی است ، )اسخریوطی( یهودا

جمله حواریون عیسی )ع( به شمار می آید  به دلیل انجیلی که به وی  منسوب است  وی که از،برنابا 

مشهور است  .این انجیل که از جمله اناجیل ممنوعه شورای نیقه محسوب می شد تا قرن ها از دسترس 

را  مسیحیان به دور مانده بود. با پیدا شدن نسخه هایی از این انجیل باز در مجموعه آثار مسیحی جای خود

پیدا کرد.لکن به دلیل مخالفتهایی که با اناجیل رسمی در آن وجود دارد همچنان از دریافت مهر تائید از 

شود  سوی دستگاه کلیسا محرم مانده است .  این انجیل شامل مواعظ اخالقی و پاره ای مسائل  اعتقادی می

پسر خدا نیست ، مصلوب نشد. او  ازجمله : اینکه مسیح  51که شباهت زیادی به تعلیمات اسالمی دارد. 

)ع( به  ظهور پیامبری پس از خود بشارت داد . این انجیل ، همچنین با عقیده پولس مبنی بر نسخ شریعت 

 در مسیحیت مخالفت دارد. 

پولس از یهودیان مخالف جریان مسیحیت که در بخش دوم عمر خود توبه کرد وجزو مبلغین مشهور 

تبیین عقاید مسیحیت دیدگاه های خود را دخالت می داد وهمین امر باعث  مسیحیت گشت البته در نحوه

اختالف نظر وی با پطرس گردید .عمده ترین نکته در مورد وی ادعای نسخ شریعت  موسی در آئین جدید 

بود. در متون اسالمی وی  عامل انحراف مسیحیت دانسته شده است.مسیحیت  پولسی بر پایه رهبانیت ، 

 ،  قی و فاقد قوانین و احکام مدنى جزائى و اجتماعى استتعالیم اخال

                                                           

51
پیش به صورت دستی نوشته شده است. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را سال  1500در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از  - 

به نوشته ی .سفر می کرده است "پولس مقدس"است. برنابا یکی از حواریون عیسی مسیح بود و با  "انجیل برنابا"نگران کرده است، چرا که حاوی 

میالدی کشف شده بوده است و در مکانی مخفی در  2000سال ، این کتاب در " ANSPRESS" به نقل از خبرگزاری " oxu.az"سایت خبری 

نوشته شده  "زبان آرامی"آنکارا از آن نگه داری می شد. صفحات این کتاب از جنس چرم بوده و به زبان عیسی مسیح یعنی  "مردم نگاری"موزه ی 

ریافتی، این کتاب توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و است. برخی از صفحات این کتاب نیز در مرور زمان سیاه شده اند. بر اساس اطالعات د

برخی از محققان با بررسی متن این کتاب مقدس به این نتیجه رسیده اند که عیسی به صلیب کشیده نشده و همچنین او .اصل بودن آن ثابت شده است

ان فریبکار بوده است. در اواخر این کتاب نیز نوشته شده است که تنها یک انس "پولس مقدس "فرزند خداوند نبوده است، ولی او پیامبر خدا بوده و 

از حواریون عیسی که مکان وی را به دشمنانش نشان داد، به صلیب  "یهودا اسخریوطی"عیسی در صعود به اوج آسمانها زنده بوده است و به جای او، 

 .شود. این در حالی است که اسالم در آن زمان هنوز بوجود نیامده بود در این کتاب همچنین ظهور آخرین ناجی اسالم نیز پیش گویی می.کشیده شد

  :/http://persian.ruvr.ru/2014_02_26/129180253خواندن کامل متن
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مسیحیان  علیرغم انشعابات بسیاری که در بین خود دارند پرجمعیت ترین جمعیت مذهبی جهان را از آن 

 خود ساخته اند.  رشد و گسترش مسیحیت را در چند عامل می توان برشمرد:

 سال توسط کنستانتین300ازرسمیت مسیحیت در روم پس      .1

. در باره این موضوع  به صورت مشرح تبلیغ:گسترده در سراسر دنیا توسط مبشرین مسیحیت     .2

 سخن خواهیم گفت.

جنگهای صلیبی ولشکر کشی های ملیونی از اروپا به اسیای غربی دامنه سرزمین های مسیحی را      .3

 گسترش داد

 عمار فرهنگی در قرون اخیر شکوفایی تمدن غربی و است     .4

 

فهرست زیر خالصه در می توان  مسیحی را مشترک میان اکثر  فرقه های دویست گانه مهم ترین عقاید 

گفتنی است  تعدادی از  فرقه های  مسیحی در بخش هایی از  این فهرست  با بقیه فرق اختالف  نمود.

 نظرهایی دارند

 گناه ذاتی بشر :

اه بزرگی که آدم در بهشت با خوردن میوه ممنوعه  مرتکب شد به قدری عظیم بود که پس از وی در : گن

 نسل وی تسری یافت وهمه انسان ها   از بدو  تولد   گناهکار به دنیا می آیند.

 :عشق خدا به بندگان

 خداوند عاشق بندگان ومخلوقات خود وبلکه عین عشق است. 

 تجسد وتفدیه:



بندگانش آنچنان شدید است که طاقت دیدن انحراف وگناهکاری ونتیجتا معذب شدن عشق خدا به  

بندگانش را نداشت از این رو به صورت جسم در آمد ،انسان شد وبا کشته شدن وقربانی شدن  خود 

خونبهای این گناه گردید تا انسان ها از عذاب نجات بیابند.با این فداکاری خدا همه انسان ها تاقبل از 

 انی شدن خدا )تصلیب عیسی( بخشیده شدند.قرب

غسل تعمید : انجام غسل تعمید سنتی الهی بود برای بخشش انسان هایی که بعد از تصلیب عیسی به دنیا 

می آیند. هر فرزند مسیحی ، پس از تولد باید توسط کشیش درمراسمی خاص به صورت نمادین غسل داده 

 شود تا به جمع بخشوده شدگان در آید

بشود. بخشش گناهان او در گرو ی مرتکب گناهان در طول زندگی خود هر انسانی ممکن است   .راف:اعت

روح القدس همان روح خدا ووجود  اعتراف نزد روح القدس و یا نماینده او یعنی کشیش محقق می شود.

 شد. فعال و توانا و جاری او در جهان است که در اشیاء مختلف می تواند حضور وظهور داشته با

،عیسی )پسر( و روح با سه ضلع )خدا)پدر( برای حل معضل گناه ذاتی ،  یک مثلث الهی  بدین ترتیب

القدس( تشکیل می شود. این عقیده که نقش مهمی در باورهای مسیحیان دارد تحت عنوان تثلیث خوانده 

 می شود. 

 نکته مهم  

در قرن دو وسه مسیحی در بین الهی دانان اندیشه تثلیث در الهیات کلیسای حواریون مطرح نبود بلکه 

م  در شورای نیقیه به تصویب رسید. مسیحیان خود را موحد می  325مسیحی مطرح ونهایتا در سال 

پندارند ودر مقابل تعجب مخاطبان در مورد تثلیث ابراز می کنند که او در عین اینکه یکی است سه تاست 

باید ایمان بیاوری  وباقلب خودت آن را بیابی واز این رو  واین مفهومی فراعقلی است که برای فهم آن

کنکاش عقلی در این خصوص را غیر منتج میدانند. همین موضوع باعث شده تا در رویکرد تبلیغی خود به 

جای بحث منطقی واستدالل ) که در همان وهله اول بر سر موضوع یگانگی وتثلیث به بن بست میرسد( از 

 رهای خیر خواهانه نظیر کار در بیمارستان ورسیدگی به مستمندان و...استفاده کنندروش محبتی وانجام کا



 آخرت شناسی 

معاد مسیحی مشابه با رجعت مطرح در شیعه است . به عقیده مسیحیان در آخر الزمان عیسی به زمین 

فهم معاد مسیحی رجعت می کند وبه عنوان داور وپادشاه بین انسان ها داوری می کند. عمده ترین منبع در 

مکاشفات یوحناست . گروههای متعدد ادونیست )منتظر ظهور( در تاریخ مسیحیت به شوق ظهور مسیح 

 فعالیت داشته و هر از چندگاهی تاریخی را تعیین نموده اند  که  تاکنون هیچ یک محقق نشده است

 تقسیم بندی کتاب مقدس

 هار بخش تقسیم مى شود:نام دارد وبه  چ  "عهد جدید"کتاب مقدس  مسیحیان 

. اناجیل ؛)انجیل متی،انجیل مرقس،انجیل لوقا ( که به اناجیل همنوا مشهورند  وانجیل یوحنا که در آن از 1

 عیسی )ع( با تعابیر الوهی یاد شده است .مثال د ر ابتدای آن آمده است :

او  ٔ  ا خدا بود. همه چیز به وسیلهدر ازل کلمه بود.کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه ب "

هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در 

 "است ...پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید  تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده تاریکی می

 . اعمال رسوالن ؛)نوشته لوقا(2

 ه هاى رسوالن ؛)اکثرا از پولس(. نام3

 . مکاشفات یوحنا .4

نویسندگان انجیل اول )متی ( و چهارم )یوحنا( از حواریون و نویسندگان دو انجیل دیگر از شاگردان 

 حواریون بودند واصالً باعیسی نبوده اند 

 هفت آیین مقدس 

ی شود اما در کلیسای ارتدکس و د رکلیسای پروتستان فقط دو آئین تعمید وعشای ربانی مقدس شمرده م 

 کاتولیک این تعداد به هفت مورد می رسد

تعمید )مراسمی برای نفی گناه وناپاکی( نخستین و اصلی ترین آیین که برای همه ضرورت غسل      .1

 دارد، 



سن رشد وطی مراسم خاصی در  مراسمی برای اثبات وتائید اعتقادات که معموال در تایید:       .2

 .سال(  انجام می شود 16تا13وبا تلقین عقاید مسیحی به شخص تازه بالغ) کلیسا

ازدواج مسیحی :از دید مسیحیان مظهر عشق در زندگی انسان ها ازدواج است وچون عشق خود      .3

 تجلی وحضور خدا تلقی می شود از اینرو شکستن آن   یعنی طالق ممنوع است 

رای تازه واردین به روحانیت مسیحی ویا برای کسانی که در تشریفاتی مذهبی بدستگذاری :      .4

 سلسله مراتب کلیسایی از مرتبه شماسی به کشیشی ویا به مرحله اسقفی نایل می شوند

 اعتراف.      .5

تدهین نهایی؛ کشیدن روغن مقدس بر دست وروی محتضر برای ایجاد آرامش معنوی وآماده      .6

 شدن وی برای مرگ

 ی ربانی : عشا     .7

حوادث شام آخر زندگی عیسی)ع( همراه با دعا واذکار  خاص   مراسمی خاص که طی آن

 بازسازی می شود . 

 تبلیغ چهره به چهره  -

عهده دار تبلیغات موسسات و  بیش از ده ها هزار سایت اینترنتیتبلیغ اینترنتی :  -

باشند. اکثر زبان های رایج دنیا سهمی از این  مبلغان مسیحی در سطح جهان می

 وبسایت ها دارند.

، اتوبوس ها بر روی دیوارهامسیحی  و دیگر  نماد های  ترسیم صلیب : دیوارنویسی -

 و...



تشبه به »،  «حیات در مسیح »، «بهای محبت»هایی نظیر  توزیع رایگان کتابچاپ  و  -

، «چگونه باید دعا کرد؟»، «، مقدس«آشنایی با کتاب مقدس»، «زندگی تازه»، «مسیح

 ، «ازدواج و خانواده »

کتاب »، «خدا محبت است»، «عشق»های تبلیغی رایگان نظیر  دی توزیع سیتولید و  -

 …و « داستان خدا »، «آفرینش

 استفاده از رسانه های تلویزیونی -

در   شبکه ماهواره ای به زبان های گوناگون 800بیش از براساس برخی از گزارشات ، 

حال پخش مطالب تبلیغی مسیحی در سطح جهان می باشند. در بخش شبکه های فارسی 

  محبت تی»و « تپش» ؛ وی تی نجات شبکه ماهواره ای تی بی ان ؛زبان می توان به  

بحث های خانوادگی و روانشناسی اشاره داشت.  « وی پارس تی » ،«امید ایران»،« وی

 از ا، اعتیاد، اختالف با فرزندان، روابط زناشویی و ... ه دارند و معضالت زندگی، بیماری

 .هاست برنامه این در بحث مورد عناوین جمله

 

با توجه به محدودیت های قانونی که ترویج مسیحیت  در ایران با آن روبروست ، پروژه  

زلی به اجاره مناکلیسای خانگی در دستور کار مبلغان مسیحی  قرار گرفت . در این روش 

شوند تا توسط مالک، امورات جذب و تبلیغات  وتولید یا نشر کتب و  در آورده می

افراد جذب شده برای شرکت در جلسات خارجی  در . جزوات و ....انجام شود

 .شوند می دعوت. …کشورهایی نظیر ترکیه، قبرس، یونان و

گزارش  ران، کرج و رشتدر  شهرهای ته گرایش به مسیحیت در ایران  بیشترین آمار 

ادهنمودن آنها برای «دادن نقش سازمانی ومسئولیت به افراد تازه وارد  و آ .شده است



تبدیل به عوامل جذب تبدیل شدن به مبلغن جدی است . تا افراد جذب شده به مرور 

 نفرات بعدی به شکل هرمی شوند

 
 مورد استفاده باشد به محتوایی که از در اینجا فارغ از این که از کدام یک از روش های باال

طرق باال منتشر می شود خواهیم پرداخت وبرخی نکاتی که باعث ایجاد تاثیر در مخاطبان می 

شود را مورد دقت قرار میدهیم. اشکال مختلف محتوایی که از طرق باال ارسال می شود را 

 :تحت عنوان شکردهای تبلیغی بیان می کنیم

 گی کشورهای مسلمان  به اسالم تاکید بر عقب افتاد -

 ربط دادن پیشرفت کشورهای غربی به مسیحیت -

 اجتماعی، مالی، های استفاده از خال موجود و جذب افرادی که به نوعی ازمحرومیت  -

 .اند بوده برخوردار... و عاطفی

 معجزه آسا نشان دادن  ایمان به مسیح -

 ادعای شفا بخشی و اعجاز و کرامات   -

 تی نظیر جن گیری و شفای معلوالن اقداما -

 اند  های سخت نجات یافته نمایش  زنان و پیرانی که از بیماری  -

 استفاده حداکثری از واژه های محبت و امید، مثبت اندیشی  و... -

 مصاحبه با افرادی که مسیحی شده اند  -

 ده است زیاد ش  در میان قشر طلبه و مذهبی گرایش به مسیحیت  بیان این نکته که  -

 حمایت از سیاست های صهیونیسم و برتری قوم یهود-



دیگر ابزار رسانه ای که  در تبلیغ مسیحیت مورد استفاده واقع می شود ایجاد مختوا در 

است .  به عنوان نمونه ، می توان  از استفاده ای که مسیحیت  کارتونقالب فیلم ها و 

نموده است یاد کرد. در این میکی موس، تام وجری و ..صهیونیسم از ترویج  کارتون های 

که در ادبیات ار« موش کثیف»عبارت کارتون ها با نشان دادن چهره مثبتی از موش ، 

کشورهای غربی برای استهزاِ و تمسخر  یهودیان بکار می رفت را کم رنگ نماید. همچنین 

نا دختری در مزرعه، داستان هایی همچون : هاچ زنبور عسل، نل، بل وسباستین، ح

باخانمان و...جوجه اردک زشت، دامبو  و...  که یک فرد بی مادر وبی خانمان به مادر خود 

به نوعی تصویر گر گیرد  میرسد یا  یک شخصیت منفور با تالش  خود از همه پیشی می

آوارگی قوم یهود در طول قرون و تالش آنها برای پیدا کردن جایگاه شایسته خود در 

 ی فعلی می باشد.دنیا

فرار جوجه ای بازسازی هولوکاست و نجات توسط خلبان آمریکایی و همچنین کارتون 

حکایت گر وقایع جنگ جهانی دوم ودوران پس از آن وکمک رسیدن به دشت وسیع 

 دولت آمریکا به جامعه یهودی می باشد

گاه تبلیغ مسیحی مورد استفاده واقع شده انجام فعایتهای خیریه وحمایتی تا حد زیادی در دست

تبلیغ به  در جهان از طریق اجرای خدمات حمایتی  ومی شود. موسسات وافراد متعددی 

 مسیحیت می پردازند. 

  52انجمن خواهران مریکنول -
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کمک به کودکان بی برای سفرهای تبلیغی، خیریه ای به کشورهای فقیر   این انجمن انجام 

ار خود قرار داده است. این موسسه در کشورهای مختلف دنیا را سرلوحه ک سرپرست

 53همچون اوگاندا،بلغارستان،کانادا،تایوان ،چین رومانی و...فعالیت دارد

 54موسسه یوامپرث -

این موسسه عهده دار برگزاری اردوهای  فرهنگی ، آموزشی و خیراتی است . اعضای این 

د نظر خود را تعیین وپس از ثبت نام موسسه با مراجعه به وبسایت آن  نوع اردوی مور

برنامه اعزام آنها به منطقه هدف اعالم خواهد شد. اردوهای مذکور در قالب اشکال 

اردوهای آشنایی جهت کمک به مردم مناطق محروم ،  اردوهای سازندگیمختلفی همچون 

ه ی همچون  باشگادیگر وشهرها صورت می پذیرد. این موسسه  فعالیت های  با کشورها

های آمزش هنر و و رزش، موزیک ،  برگزاری دوره های مطالعاتی وآموزشی کتاب 

مقدس، تاسیس مدارس پیش آهنگی ، برگزاری موسسات مشاوره ودرمان و...را در 

فهرست کار خود دارد. تمام این فعالیتها پوششی برای تبایغ مسیحیت است ومسئولین این 

 موسسه  این موضوع را انکار نمی کنند
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، اسالم نام دارد. ) البته آئین های دیگری همچون بهائیت نیز این ادعا یان ابراهیمیداسلسله آخرین دین از 

را داشته اند لکن از نظر نگارنده این آئین را نمی توان دین واقعی الهی نامید (. از مهم ترین عناصر اعتقادی 

به توان به  توحید، نبوت، امامت، معاد، رجعت، و....اشاره نمود. که در اسالم مورد تاکید قرار می گیرد می

دالیل مختلفی ، همانند سایر مذاهب جهان، انشعاب و چند دستگی دامن اسالم را نیز فراگرفت. بزرگترین 

سایر انشعابات تاحدودی ذیل این دو  د.سنی خودنمایی کرانشعابات تاریخ اسالم تحت دو عنوان  شیعه و

را  مرجع علمی فهم پیامبر)ص(  بیت اهل  شیعیان بخشی از جامعه مسلمین هستند که ار دارند. انشعاب قر

زیدیه و  اسماعیلیه دو شاخه معروف شیعی )طبق تعریف باال(  قران و دریافت نظر اصیل دین می دانند.

ه ای ایرادات کالمی هستند که به همراه شیعه امامیه مجموعاً جامعه شیعی را تشکیل داده اند. به دلیل پار

 وفقهی ، گروهی از علمای اسالم در مسلمان دانستن اسماعیلیان اما و اگر هایی دارند.

در میان فرق مختلف اسالمی، بیشترین همگرایی در مورد قران بوده است. مسلمانان از هر جا و هر فرقه ای 

ند ، در حقانیت قران تردیدی ، فارغ از اختالف نظرهای گوناگونی که در مسایل کالمی یا فقهی دار

ندارند.مت قران به عنهوان سند اصلی شریعت محمدی)ص(، خود منبعی بزرگ جهت کشف شیوه ها 

وسیاست های تبلیغی اسالم و همچننین پیامبران و صاجبان شرایع  گذشته می باشد. در اینجا ابتدا نگاهی به 

سپس به  تبلیغات دینی  واشکال آن در میان  جایگاه وروش های تبلیغی مذکور در قران خواهیم داشت و

 مسلمین به ویژه دو مذهب شیعه واهل سنت می پردازیم.



قران مجید، مهم ترین متن تعلیمی اسالم ، مشتمل بر صدها تذکر ، نکته تاریخی، مسایل علمی  

مردم  به سمت دین خدا نازل وطبیعت شناسانه و... می باشد . همگی آیات این کتاب با هدف هدایت 

شده است از این روی این کتبا را میتوان بزرگترین متن تبلیغی جهان دانست. در این متن تبلیغی شاهد 

ارائه روش های متنوعی از تبلیغ مسایل هدایتی می باشیم . در اینجا به برخی از روش هایی که در قران 

 مورد استفاده  واقع  شده است اشاره می شود:

  هاى الهى ها و رحمت یادآورى نعمت  -

  :کنید توجه قرآن در شده ذکر هاى نعمت از هایى نمونه به 

 و بنصره ایّدکم و فاواکم النّاس یتخطّفکم ان تخافون االرض فى مستضعفون قلیل انتم اذ اذکروا و» 

 (26انفال،)«تشکرون لعلّکم الطّیّبات من رزقکم

ما در زمین، گروهى اندک و مستضعف بودید. مى ترسیدید مردم و به یاد آورید هنگامى را که ش » 

شما را بربایند، پس ]خدا[ به شما پناه داد و شما را به یارى خود نیرومند گردانید و از چیزهاى 

 2.)پاک به شما روزى داد، باشد که سپاسگزارى کنید

  عواطف تحریک -

 کند  نمودن مردم از غیبت کردن، آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه مى دور براى مثال بطور  

 (4 -حجرات)«میتاً اخیه لحم یأکل ان احدکم ایحبّ» 

 سؤال از مخاطب   -

 (115مومنون، )«ترجعون ال الینا انّکم و عبثاً خلقناکم انّما افحسبتم» 

 «گردید؟ نمى باز ما سوى به و آفریدیم بیهوده را شما که کردید گمان آیا» 

 پرسد؛ مى امامت درباره

 (35یونس،)«الیهدّى امّن یتبع ان احقّ الحقّ الى یهدى افمن» 

 آنکس یا است سزاورتر کردن پیروى براى کند مى هدایت حق سوى به را مردم که آنکس آیا» 

 «کند؟ نمى هدایت که
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  پیشینیان سرنوشت  بیان -

 موجود افراد انذار در اند داشته که هایى تجربه و آنان تاریخ و گذشته هاى ملت سرنوشت ادآورىی 

 :است مؤثر بسیار آیندگان و

 «موسى الکتاب فى واذکر» ؛« ابراهیم الکتاب فى واذکر» ؛« مریم الکتاب فى اذکر و» 

  تهدید و تشویق -

 کند. و توبه تشویق مى خداوند با قول رحمت بر بندگان، آنان را به استغفار 

 (49حجر،)«الرحیم الغفور انا انّى عبادى ء نبِّى»

 :دارد دوست کنند تبعیّت رسولش از که را کسانى خداوند 

 (31آل عمران،)«اللَّه یحببکم فاتّبعونى» 

 فرستد:  کنند درود مى و هستند و تسبیحش مىا یاد به شام و صبح که آنان بر و 

 (43احزاب ،«)و مالئکتههو الّذى یصّلى علیکم »

 دهند مى انجام را دشوارى نسبتاً کار که دهندگان زکات بر که خواهد مى گرامیش رسول از و 

 :فرستد درود

 (103)توبه،«لهم سکن صلوتک انّ علیهم صلّ و بها تزکیّهم و تطهّرهم صدقةً اموالهم من خذ» 

  تمثیل و تشبیه  -

 :فرماید مى و کند مى تشبیه نور به را شریفش وجود بزرگ خداى 

الرض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فى زجاجة الزّجاجة کانّها ا و نورالسّموات اللَّه» 

 (35نور، ....«)کوکب درّى 

 آن و است روشن چراغى آن در که ماند مشکاتى به نورش مَثل است زمین و ها آسمان نور خدا» 

  «.است شبیه درخشان اى ستاره به آن لوتأل که دارد قرار اى شیشه میان در چراغ

  » گیاهان و کشاورزى به مربوط هاى مثال از یا 

 اللَّه و حبّة مائة سنبلة کل فى سنابل سبع انبتت حبّة کمثل اللَّه سبیل فى اموالهم ینفقون الّذین مثل» 

 (261بقره، )«علیم واسع واللَّه یشاء لمن یضاعف

کنند )آن اموال( همانند بذرى است که هفت خوشه  ه خدا انفاق مىد را در راخو اموال که کسانى» 



برویاند، و در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را براى هر کس که بخواهد )و شایستگى 

 «.( واسع و )به همه چیز( داناست.کند و خدا )از نظر قدرت و رحمت داشته باشد( چند برابر مى

  مناظره و جدل برهان، -

 (125نحل، «)الى سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنةادع » 

 «.بخوان پروردگارت سوى به نیکو پند و( استدالل) حکمت با» 

 که همانگونه شود مبهوت و مات که کرد برخورد استداللى و محکم باید آنچنان خدا، دشمن با  

 :نمود چنین السالم علیه ابراهیم

 (258بقره،)«کفر الّذى فبهت المغرب من بها فات المشرق من شّمسبال یاتى اللَّه فانّ ابراهیم قال» 

 و علمى سخنان در منحصر اما است مخالف کردن تسلیم بر سعى آن در که است روشى «جدل»

 مطالب این چه اگر است طرف قبول مورد که کرد استفاده چیزهایى از توان مى بلکه نیست عقلى

 .نباشد همه قبول مورد و یقینى

  احکام  لت وفلسفهبیان ع -

 آن بوسیله که خداوند برای اقناع مخاطبان برای خوداری از نوشیدن مسکرات می فرماید

 .کنید دورى آن نوشیدن از پس کند مى ایجاد کینه و دشمنى شما بین شیطان

ه انّما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدّکم عن ذکر اللَّ» 

 (91مائده، «)و عن الصّلوة

  گویى قصه -

 آن در زیادى هاى قصه و داده اهمیت آن به قرآن که است قصه از استفاده دیگر، هنرى روش 

 .دارد وجود

 (120هود، )«الحق هذه فى جاءک و فؤادک به نثّبت ما الرّسل انباء من علیک نقصّ کال و» 

آن قوى و استوار گردانیم و حق  به را تو قلب تا کنیم مى حکایت تو براى را رسوالن اخبار» 

 «براى تو روشن شود.

  خلف برهان -

  
 سوى به را آنان و آورد بیرون غفلت خواب از را مردم اینکه براى متعال خداوند حال بهر 



باز پس گرفتن »وه خاصى استفاده کرده و آن فرض مخالف یا شی از سازد متوجه خودش

کنى؟ اگر درختان سبز نشوند چه  ها تلخ باشد چه مى اگر آبگوید  است و مى« ها نعمت

آورد. خداوند درباره کفار  میکنى؟ آیات زیادى است که با این شیوه انسان را بهوش مى

فرماید: گمان نکنند زندگانى آنان جاودان است بلکه اگر، بخواهیم زمین، آنان را فرو برد یا  مى

 :اى از آسمان بر آنان فرو باریم قطعه

 (9سبأ،)«السماء من کسفاً علیهم نسقط او االرض بهم نخسف نشا ان» 

 

 

جریان تبلیغی شیعه از همان دوران پیدایش این مذهب به ویژه  پس از درخشش علمی امام صادق)ع( که 

حاضر،   منجر به تاسیس مدرسه فقهی ، حدیثی، کالمی شیعه شد جریان داشته است.  تا  قبل از قرن

آشکارترین قالب تبلیغی شیعه توسط روحانیت وعلمای شیعه مدیریت می شد. برگزاری جلسات وعظ و 

تذکر ، اجرای مراسم مذهبی در اعیاد وایام عزا ، نگارش کتاب و...اشکال مختلف تبلیغاتی بود که توسط 

انی که واعظ  یاعالم مورد علمای شیعه مدیریت می شد. این شکل تبلیغ ، نوعاً قائم به شخص بود وتازم

منویات وی را منتشر می ساخت . شیوه بیان و نظر از سالمتی برخوردار بود جلسات وعظ و آثار قلمی او 

 نحوه نگارش تعیین کننده ترین عامل اقبال یا عدم اقبال مخاطبان یه این مبلغان بوده است. 

انجام فعالیت های تبلیغی در قالب موسسات  در یک قرن اخیر ، جریان تبلیغی شیعه ، اقبال ویژه ای به

وسازمان های تبلیغی  از خود نشان داد.خاصیت تبلیغ سازمانی ، گستردگی و حجم باالی عملیات تبلیغی، 

برتری توان مالی موسسات نسبت به افراد  و از همه مهم تر قائم نبودن فعالیت های تبلیغی به شخص 

 خاص بود.

ترین موسسات تبلیغی شیعه در قرن اخیر که در ایران فعال بودندخواهیم  در سطور زیر به معرفی مهم

 پرداخت. 



وی گه از فعاالن  بود.  مشهد شیخ محمود ذاکرزاده توالیی )حلبی(، از خطبای این موسسه ،  بنیانگذار

سیاسی به فعالیت  خود را از فعالیت های بود، با پیروزی دولت کودتا ، رویکرد 32سیاسی  قبل از سال 

ترویجی تغییر داد. در  آن ایام ، وی به همراه یکی از دوستانش ، از طرف استادشان  مامور به –های تبلیغی 

تبلیغ و مبارزه با بهائیان بودند. گرایش دوست حلبی به بهائیت انگیزه وی را در انجام کار اساسی در رد 

  1332روی اورد. سنگ بنای انجمن حجتیه ، در سال  بهائیت جدی ساخت و بدین وسیله به کار سازمانی

تغییر  "انجمن حجتیه مهدویه"به نام   1336تحت عنوان انجمن ضد بهائیت نهاده شد این انجمن در سال 

کرد.وافراد خاطی  طبق اساسنامه انجمن حجتیه، این انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نمینام داد.

گردید . آنها معتقد بودند   عامل اصلی بدبینی انقالبیون  مذهبی به انجمن اصل . همین اخراج می شدند 

انجمن حجتیه نیروهای انقالب را به هدر می دهد زیرا آنها را از هدف اصلی یعنی انحالل رژیم پهلوی 

 منحرف می سازد.

بلیغی انجمن جهت ترویج منویات خود برطبق اساس نامه انجمن ، مهم ترین روش ها و سیاست هایت

های  تأسیس کالس،  چاپ و پخش جزوات و نشریه،  تشکیل  سمینارهای علمی و دینیعبارت بودند از : 

تربیت افراد ، انجام امور خیریه عمومی ، ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و اماکن ورزشی ، اخالقی و معارف

ایجاد مراکز و  آموزشی  )دبستان، دبیرستان، ...( -ای فرهنگیتأسیس مؤسسه ه، برای مناظرات و مباحثات 

 ها و درمانگاه  درمانی نظیر بیمارستان

دیریت این  سازمان به صورت شبکه ای یار قوی ومنسجمی برخوردار بود. مانجمن حجتیه از تشکیالت بس

مور به  اطاعت از اعضای صورت م یپذیرفت و مسئول هر شبکه عهد دار مدیریت اعضای زیر دست و م

 کمیته هاباالدست خود بود . فعالیت های انجمن  از طریق کمیته های مختلفی ساماندهی می شد. این 

کمیته تحقیق و پژوهش، )تحقیق مخفی از  ؛ آموزش،آموزش تعالیم اسالمی به اعضا  کمیتهعبارت بودند از : 

 حث (جلسات وعناصر بهایی  و نگارش متون کاربردی برای ب

 ارتباط با خارج: هندوستان، استرالیا، اتریش، انگلیس و آمریکا کمیته  



 کمیته ارشاد،

 گو با بهائیان و کمیته بحث و مناظره، برگزاری جلسات گفت

انجمن حجتیه با موسسات فرهنگی دیگر شیعی در داخل وخارج کشور مرتبط بود . از جمله مراکز فرهنگی 

انجمن داشت برخی از مدارس مذهبی تهران نظیر  علوی بود که  از منابع  آموزشی که ارتباط نزدیگی با

 تامین نیروهای جوان برای انجمن به حساب می آمد.

با شروع مبارزات  مردم ایران برعلیه رژیم پهلوی ، امام خمینی که  در سال های پیش از آن جزو حامیان  

دلیل تفاوت نگاهی که با انجمن بر سر مبارزه سیاسی داشت از حمایت انجمن  انجمن محسوب می شد به

دست کشید. این تفاوت نگاه در عمل باعث ایجاد تنش هایی بین نیروهای مذهبی انقالبی با نیروهای 

 انجمن حجتیه بشود. انقالبیون ، انجمنحجتیه را هدردهنده استعدادهای انقالب تلقی میکردند. آنها از اینکه

انجمن ، بسیاری از نیروهای مذهبی را  به جای مبارزه با اصل نظام به فعالیت های فرعی نظیر مبارزه با 

 بهائیت سوق می دا د معترض بودند. 

با پیروزی انقالب اسالمی ، انجمن حجتیه در موضع ضعف قرار گرفت . انتقادهای نیروهای انقالبی که 

وهمسو با رژیم پهلوی می خواندند ،  اکنون لبه تیزتری به خود  اعضای انجمن را نیروهای غیر  انقالبی

هزار نیروی آموزش دیده در اختیار داشت را در 30گرفت . وتشکیالت انجمن را که در آن زمان بیش از 

مجموعه این شرایط باعث شد تا تمرکز تبلیغی انجمن  چربش بیشتری  بر مبارزه با  موضع انفعال قرار داد. 

نسبت به   بهائیت بیابد  . هرچند هنوز به نام  انجمن حجتیه ، مبارزه با بهائیت را در اذهان زنده مارکسیسم 

 :انجمن داد دستور به  تعطیلی ، طی یک سخنرانی  62تیرماه  سال  21تا اینکه نهایتاً می ساخت .

ب بیاید، یک دسته دیگر هم که تزشان این است که بگذارید که معصیت زیاد شود تا حضرت صاح»

آید که معصیت را بردارد، ما معصیت کنیم که  آید؟ حضرت صاحب می حضرت صاحب مگر برای چی می

برد خودتان را وادار  ها را بردارید و در این موجی که االن این ملت را به پیش می او بیاید؟ ...این دسته بندی

 « کنید.

 کلیه فعالیتهای خود را تعطیل نمود . دو هفته بعد ، دفتر مرکزی  انجمن حجتیه طی اطالعیه ای



، عمالً چیزی از فعالیتهای ضد بهائی انجمن باقی نماند. اعضای 1376  در سال  فوت شیخ محمد حلبیبا 

 های انجمن و  مسیر فعالیتبا تغییر  سید حسن افتخار زاده )داماد حلبی( شورای مرکزی تحت زعامت 

همچنان فعالیتهای مذهبی خویش را ادامه می  منین )خطابه غدیر(غدیر و والیت امیرالموتبلیغ  تمرکز بر 

. مجموعه باقی مانده  انجمن ،  با دهند اما از تشکیالت سابق به صور رسمی و آشکار خبری نیست

برگزاری جشن های غدیر  و چاپ وتوزیع آثار مذهبی در این زمینه همچنان سعی بر بقاء دارند.  . 

سسات انتشاراتی و مطالعاتی نیز همکاری نزدیکی دارند.  آنها در فضای مجازی مجمئوعه فوق با برخی  مو

نیز فعالیتهایی دارند. که از جمله آنها می توان به وبسایت خطابه غدیر که زیر نظر شخص سید حسن  

 55افتخار زاده است اشاره داشت

 

 وی ترویج تشیع قبل از انقالب به حساب می آمد. ه ، بزرگترین موسسه حوزموسسه دارالتبلیغ االسالمی

که عموماً از شاگردان مرحوم آیت اهلل  ماهنامه مکتب اسالم این مجموعه توسط نویسندگان نطفه اولیه 

شریعمداری بودند بسته شد. نیاز به وجود یک مجموعه سازمان یافته برای ترویج تشیع افراد یاد شده را 

یت اهلل شریعتمداری و با حمایت مالی تجار تبریزی مقیم تهران  اقدام به برآن داشت تا تحت زعامت آ

شمسی ، موسسه دارالتبلیغ  1344تاسیس این نهاد فرهنگی آموزشی تبلیغی بنمایند. و نهایتا در سال 

 در شهر قم تاسیس گردید تربیت مبلغ دینی و مقابله با تبلیغات ضد دین و ضدشیعی هدفبا االسالمیه،  

 الهامی، داوود و زمانی مصطفی سبحانی، جعفر شیرازی، مکارم آقایانموسسه عبارت بودند از  مدیره  هیئت 

. برخی از عراقی مجتبی آقا حاج و کاشانی گلسرخی رضا کرمانی، حجتی علی خسروشاهی، هادی سید

نظر خود  افراد یاد شده در سال های بعد خود عهده دار منصب مرجعیت گشته وموسسات مستقلی را زیر

 تاسیس نمودند

 انتشار مجالت و کتاب، تربیت بانوان  مبلغ و طالب خارجی و تدریس  دروس جدید
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: ناصر دروس اسالمی  استفاده می نمود افرادی همچون  مدرساندارتاتبلیغ برای تدریس  از معروف ترین 

 بالغی، رالدینصد سید مطهری، مرتضی زنجانی، شبیری موسی سید مکارم شیرازی، جعفر سبحانی،

 مهدی طالقانی، محمود سید شبستری، مرتضی سید و... همچنین افراد دیگری همچون  عاملی عطاءاهلل

 از شهرهای تهران واصفهان جهت تدریس دعوت شدند. پرورش اکبر علی بازرگان،

به  1348 سال در  دارالتبلیغبا توجه به نیاز  دانش پژوهان موسسه به کتب و منابع دینی، کتابخانه بزرگ  

 مجموعه  دارلتبلیغ افزوده شد. به تدریج ، منشورات دالتبلیغ در کتاب فروش های مذهبی خودنمایی کرد

ار هز 40تیراژطبقه سنی کودک ونوجوان  با  برای نیز  ماهنامه پیام شادی عالوه بر ماهنامه پیام اسالم ، 

 در دستور کار موسسه قرار گرفت.نسخه 

دالتبلیغ در میان حوزویان دو عس العمل متفاوت برجای گذاشت. گروهی به ظاهر زیبای فعالیتهای گسترده 

تبلیغات اسالمی که با نظم و گستردیگی خیره کننده  انجام میشد دلخوش بودند وعده ای دیگر که روحیات 

انستند  این ، مبارزه با رژیم پهلوی را  اوجب واجبات می د 42انقالبی داشتند وخصوصاً از بعد زا خرداد 

جریان را سوپاپ اطمینانی برای  کاهش شدت مبارزات نیروهای مذهبی قلمداد میکردند. در رأس گروه 

در یک سخنرانی، تصریح کرد که دولت بر آن است تا در  43در سال دوم ، امام خمینی قرار داشت.   ایشان 

، تصمیمات مدیران  عاوه بر این . امر دیانت و تبلیغات دینی دخالت کند و این عمل را محکوم نمود

شبهه نبود  امکان پذیر بدون هماهنگی با رژیم شاه که  تاسیس دانشگاه، طالب خارجی و...مانند موسسه  

و در عمل باعث اختالف وتنش بین حوزویان جوان را  را بیش از پیش تقویت نمود. همکاری با رژیم

ری امام خمینی و آیت اهلل شریعتمداری در سال های اختالف فکفراهم می ساخت. بعدها ، تفاوت نگاه و 

   حواث بزرگتری را در میان روحانیون رقم زد.اوج مبارزات و ماه  های اول بعد از  پیروزی ،  

و شکست کودتا ،  از کودتا  شریعتمداری  ایت اهلل  افشای اطالع کودتای نوژه و با برمال شدن 

ر گرفت. مردم مسلمان وانقالبی ایران که وی را با دشمنان انقالب شریعتمداری در موضع انفعال وضعف قرا

در یک سو می دیدند کینه وی را به دل گرفتند. دوسال بعد از کودتای نوژه ، کودتای دیگری برمال شد. این 

با جریان کودتا پرده برداشت و  همکاری شریعتمداری از بار صادق قطب زاده  که از رهبران کودتا بود 

بود که نظام جمهوری اسالمی نتوانست مالحظه مرجعیت شریعتمداری را بنماید. با رای جامعه  جانیا

از مرجعیت خلع و تشکیالت دارالتبلیغ و  1361مدرسین حوزه علمیه قم ، سید کاظم شریعتمداری  در سال 



، با مدریت  مدفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قموسسات وابسته به آن مصادره گردید وبا نام جدید  

دفتر تبلیغات اسالمی که این بار از پشتیبانی مالی و ستادی  جدید به انجام  تبلیغات اسالمی   ادامه داد .

گسترده تر برخوردار بود وهمچنین همکاری دولت اسالمی را به هرماه داشت فعالیت های  تبلیغی خود را 

 در عرصه های متعددی گسترش داد.

 

 

 

 

 

 

شهور که بعدها به باب م  شیرازیسید علی محمدریشه فرقه بهائیت را باید در تعالیم  بابیه جستجو نمود. 

در شهر شیراز بدنیا آمد. پدرش سید محمدرضا شیرازی)میرزا رضا  56ق1235یا1225شد ،در اول محرم 

ائی خود در کار تجارت مشغول سال به شاگردی  د در اوایل جوانی به بوشهر رفت و چندوی بزاز( بود.

نزد  مدتی 57و پس از یادگیری دروس مقدمات وادبیات عربی شد، بعدا برای ادامه تحصیالت به کربال رفت

 حضور یافترهبر گروه  شیخیه   "کاظم رشتی سید"

که به قول ایشان مصداق   اووی درتعیین  جانشین مریدان بین درگذشت سید کاظم رشتی پس از 

است اختالف درگرفت  وبه تعبیر واضح تر نایب خاص امام زمان  «رابع  رکن»یا « شیعه کامل»

خود را د ونیز در این رقابت شرکت کر شیرازی  علی محمد ، وچند نفر مدعی این مقام گردیدند

                                                           
ش، 1346، ترجمه حسن فرید،موسسه انتشارات فراهانی،تهران ،مفتاح باب االبوابزعیم الدوله تبریزی، محمد مهدی ، - 56

 200ص 3ج م 1944،بی نا،تهران ،ظهور الحق تاریخ ،اسداللّه،  فاضل مازندرانی - 57 89ص



چون شگفت  ویادعای 58.امام زمان علیه السالم  ، یعنی واسطه میان امام و مردم ،شمرد« باب»

یافت و نظر گروهی از شیخیان را به سوی وی  بازتاب بیشتری سایر رقیبان بود،آورتر از دعاوی 

باب  به هجده تن  که همگی از شاگردان سید کاظم  هواداران اصلی جلب کرد .به مرور تعداد  

=  18) "حی"آنها را حروف  ،سید علی محمد با توجه به حروف ابجد رسید. .  59رشتی   بودند

تالش و سفرهای تبلیغی این عده در ترویج ومعرفی بابیه تاثیر زیادی  60ید.ی(( نام=10ح( + )=8)

 61گذاشت .اکثر  این افراد در راه تبلیغ  مرام علیمحمد باب  جان خود را از دست دادند.

به یارانش دستور  62کارش به سفر حج شتافت وپس از بازگشت  به بوشهر آغاز  هماندر  علیمحمد 

که تصریح دارد  63را  داخل کنند " باب بقیه اهلل نبیل اشهد ان علیا قبل "عبارت اذان داد تا در 

باب امام  ، یعنی علی محمد(استمحمد برابر عدد ابجدی  با  نبیل عدد ابجدی)قبل نبیل علی 

در این عمل در شیراز وبوشهر باعث تنش در جامعه مسلمین ودستگیری  دوازدهم شیعیان است

مشکالت ومصائب اجتماعی واقتصادی مردم از یکسو گردید. به شیراز اعزام وی و  64 1261رمضان 

هالت ، بی عدالتی های حکام قاجار از سوی دیگر  ونیز ریشه داری  اعتقاد به مهدویت به اضافه ج

وسادگی در تشخیص مصداق باعث شد تا گروهی از  مردمان ساده دل  که امید ظهور منجی آخر 

، پس  باب جمع شوند. در شیراز ، بنا به نقل برخی از  تاریخ نویسان سیدالزمان دردل داشتند  گرد 

توبه و ندامت کذبش آشکار ونزد امام جمعه آن شهر، اظهار نهایتا  وی برگزار شد با ی که از مباحثات

ماه در خانه پدری خود تحت  پس از آن ، ششو 65کرد وبه شدت مورد تعزیر حاکم قرار گرفت .

باعث بروز هرج ومرج درشهر واختالل درنظم  "وبا  "نظر بود.  دراثنای این مدت ، شیوع بیماری

ن منوچهر خان اجتماعی شد واحکام وقوانین به حالت تعلیق درآمد درهمین هنگام چند نفر از مامورا

                                                           
58 73ص1،ج1992مؤسسة معارف امری  ،قرن بدیع، افندی، شوقی -   

59 اسامی حروف حی عبارتند از : مالحسین بشرویه ای ،محمدحسن بشرویه، مالیوسف اردبیلی، مالمحمود خویی ،میرزامحمد علی - 

روضه قزوینی ،محمدباقر پسردایی مالحسین،مالعلی بسطامی ،مالخدابخش قوچانی،مالحسن بجستانی ،سیدحسین یزدی ،میرزا محمد

 خوان، مالجلیل ارومی،میرزاهادی قزوینی ،مالباقر تبریزی ،طاهره قرة العین، محمدعلی بارفروش )قدوس(،سید جوادکربالیی

60 43، ص 1ج ، ش1326چاپخانه نقش جهان ، ،کشف الحیل،، عبدالحسینآیتی-   

61 ،  305، مقاله 13،ج دانشنامه جهان اسالم ، حروف حی،صادق ، نیا  حیدری  -   
62 مفتاح باب رخی از مورخین دراینکه واقعا باب به مکه رفته باشد تردید نموده اند وسفر او را دورتر ازاطراف بوشهر ندانسته اند.رک: ب- 

100، صاالبواب  

63 168ص پیشین،نجفی،  -   
64 14.ص فتنه بابنک: –می داند  1262اعتضادالسلطنه این تاریخ را دوم شعبان  -   

65    141ص تهران،بی تا ، ،،لجنه ملی نشر آثار امری رحیق مختوم ، ،عبدالحمیدشراق خاوریا - 
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گرجی حاکم تازه مسلمان اصفهان برای ربودن باب وانتقال وی به اصفهان وارد شیراز شدند وبا 

فرار باب باعث خشم  .استفاده از بی نظمی ونابسامانی امور شهر موفق به انتقال او به اصفهان گشتند

ین امر درانتشار تبلیغ فرماندار فارس شد ودرپی آن تمام مریدان باب از فارس اخراج شدند که هم

  درشهرهای مختلف تاثیر گذار شد ویمرام 

فرمان اعزام  چند ماه پس از اقامت باب د اصفهان که تحت حمایت حاکم اصفهان انجام شد

درمیانه راه فرمان . باب بسوی تهران  اعزام شد اما  از طرف دربار صادر شدباب به مرکز  

 شد  . منتقل میه قلعه ای واقع درماکو ب باید ویرسید که بر اساس آن دیگری 

دوران  اقامت باب درقلعه مذکور  مصادف بود با تبلیغ بابیان درنقاط مختلف کشور   

 ودرمقابل عکس العمل علماء شهرها وبالنتیجه ایجاد درگیری وشورش درشهرهای مختلف .

 یش افزود و ازباب نیز که از گستره تأثیر کالم خود با اطالع گشت بر گستره ادعای خو

 66دمهدویت سخن به میان آور

ادعای نبوت و رسالت  با نگارش کتاب بیان بعدها که گرایش مردمان را به خود دید پارافراتر نهاد ووی 

از جمله کسانی که دردوران  تبعید  67کتاب نسخ کرداین گمان خود، احکام اسالم را با آوردن  نمود و به

دند وبه تبلیغ علنی  وی پرداختند می توان به سه نفر اشاره نمود: ونمباب درماکو فرمان وی را اجابت 

 زنی به نام زرین تاج که بعدا به قرة العین معروف شد. مالحسین بشرویی مالمحمد علی بارفروش و

 68بدشت در بابیان جلسه آن و است اهمیت حائز بسیار که افتد می اتفاق مهمی ةدر این دوره  واقع

هشتاد و یک  ، اهلل بهاءمعروف به  میرزا حسینعلی نوریبا هدایت 1264ائیز سال . در اواخر پاست

باب گرد هم آمدند تا برای تدبیر امور بابیان ورهایی بدشت منطقه در  هواداران ومروجین باب نفر از 

 . طاهره درابن مجمع سخنانی به این مضمون گفت :از زندان  تدبیری بیاندیشند 

باب هنوز به ما نرسیده واکنون اشتغال شما به نماز وروزه وزکات  احکام شریعت جدید "

وسایر آنچه را محمد آورده همه اعمالی لغو وافعالی باطل است .بزودی موالی ما بالد را فتح 

                                                           
66 135ص  پیشین،میرزاجانی ، ،کاشانی -   

  3ص بی تا،بی نا،، بیان عربیشیرازی)باب( ، علیمحمد ،- 67

68 در استان سمنان نزدیک شاهرود که است ای قصبه -   



می کند وتمام ادیان جهان را یکی می سازد ....امروز ما درزمان فترت بین دو دین هستیم پس 

وآورید واین حجابی که بین شما وزنان وجود دارد را برداشته از حالت تنهایی به اجتماع ر

  69"آنان رابا خود درامور شریک سازید.

به برگزاری جشن استقالل آئین جدید تشویق نمود  را   آنان ،کشف حجابشدر مقابل تعجب حضار از  وی
 ردید.گعقایدی متفاوت از اسالم معرفی بابیه یک دین جدید با  جریانوازاین به بعد  .70

 ) که در آن وقت ولیعهد بود( و چند تن از  درتبریز  مجلسی  با حضور ناصرالدین میرزامدتی بعد 

.باب در این علما ودرباریان ترتیب داده شدو باب را حاضر کردند تا با دانشمندان تبریز محاجه نماید

که  همان گونه   جلسه نتوانست پاسخ های قانع کننده ای به سوال کنندگان بدهد وسرانجام به

ند او نیز  اظهار معقول نمود را چوب مضبوط زده، تنبیهدرگزارش ناصرالدین میرزا آمده است وی 

 71 .نکند گونه اشتباهات را تکرارمهر سپرده که دیگر این  و التزام پا بهتوبه واستغفار کرد

را روا ندید و  بابسامحه در کار میرزا تقی خان امیرکبیر م پس از مرگ محمد شاه و باال گرفتن فتنه بابیه،

عام به قتل رساند تا آتش شورشها را فرونشاند وبا اصرار توانست موافقت  تصمیم گرفت او را در مالء

در 72 1266شعبان  27در دوشنبه باب سید  . سرانجام به فتوای علمای تبریز ین شاه را جلب کندناصرالد

 .73شد تبریز تیرباران

سه سال بعد، بابیان  که تصمیم به انتقام از شاه داشتند  نقشه ترور شاه را کشیدند اما تنها توانستند 

ی واعدام ایشان داد . در این میان وی را مضروب سازند. شاه خشمگین دستور به دستگیری سران باب

، میرزا حسینعلی نوری )بهاء اهلل( دستگیر ومیرزا یحیی برادرش که از طرف علیمحمد باب به عنوان 

وصی باب ماماور تکمیل کتاب بیان ) کتاب مقدس بابیان ( بود به کشور عثمانی گریخت. اکثر 

                                                           
69 135ص مفتاح باب االبوابزعیم الدوله، محمدمهدی،  -   

70 176ص 1، جقرن بدیع،شوقی،   افندی -   
71 گفت و شنود،میرزا محمد  ، مامقانی -  وند حسن مرسل :محمد باب با روحانیون تبریز، ، پژوهش  سیدعلی  .  ،، تهران    تاریخ ایران،

17ش،ص1388  
7272 140،صفتنه بابقلی، را نوشته اند .نک: اعتضاد السلطنه علی 1266شعبان  28وبرخی دوشنبه  1265شعبان  27برخی مورخین تاریخ -   

فتوا به قتل باب درچند مجلس وتوسط چند تن ار علمای بزرگ تبریز انجام شد بدین ترتیب که ابتدا باب درمقر دولتی حاکم تبریز به - 73

انه مال بحث کشانده شد ودرآنجا وی آیاتی که ابتدای جلسه برای چراغ بلور حاکم قرائت کرده بود نتوانست دوباره تکرار کند .سپس به خ

محمد مامقانی )حجت االسالم( که قبال نیز مباحثه وی درحضور ولیعهد ذکر شد برده شد او نیز پس از اعتراف باب به وفاداری به نوشته 

 های کفر آمیزش فتوای به قتل وی داد. سپس باب را به خانه سید علی زنوزی  بردند اونیز پس از مباحثه ای به قتل وی فتوا داد.
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سفیر روس ازاد و به عثمانی تبعید گردید. با دستگیر شدگان اعدام شدند اما میرزا حسینعلی بادخالت 

ورود بهاء اهلل به بغداد ، وی منشی گری برادر خویش را برعهده گرفت و به مرور جمعیت بابیان 

آتش اختالف بین دوبرادر شعله ور شد.این بار برادر بعد  مدتی بغداد را سازماندهی نمودند اما  

ند و تشتت چند گانه بابیان دده ای به دور وی جمع شم عبابیان شد و کم کریاست   بزرگتر مدعی

بغداد تبدیل به اختالفی بین دو گروه عمده طرفداران میرزا یحیی صبح ازل وهواداران میرزا 

 این کشمکش ها و برخی دیگر از عوامل منجمله فشار واصرار گروهی از شد.  اهللحسینعلی بهاء

  74 .گردیدبه استانبول  د ان تبعید بابیان از بغدافرم باعث صدور بر دولت عثمانی  عراق علمای

 بابی دیانت بر که جدید دینی شارع عنوان به را خود رسماً مقام، میرزا حسینعلی، قبل از خروج از بغداد 

 خواند «از سوی عراق، اشراق کرده است»که « نیر آفاق» خود را و نمود معرفی دارد تکیه

مانی با اتفاق نظر تصمیم میگیرند که بهاءاهلل را به زندانی دو دولت ایران و عث  1285در سال 

 درازا به سال 24 عکا در حسینعلی میرزا اقامت   75درعکا و میرزا یحیی را به قبرس تبعید نمایند

دردوران حیات خویش آثار متعددی  .او درگذشت سالگی 57 در ق1309  در  سرانجام و کشید

ن را بدست اورد وایشان را متقاعد نماید که او واضع دین وتوانست رهبری اثریت بابیا نگاشت

 جدیدی تحت عنوان بهائیت است.

 دیانت امتداد وی گرفت. برعهده را بهائیان رهبری عبدالبها به میرزامعروف عباس فرزندش اهلل بهاء از پس

 را بهائی ائمه تعداد اسالم بر بهائیت برتری به اعتقاد به توجه وبا زد تخمین سال هزار پانصدر اقالً را بهائی

 از پس ولذا نگذاشت برجای ذکوری فرزند خود از وی حال این با دانست. می نفر 24 یعنی اسالم ائمه دوبرابر

  جهان بهائیان به  توانست افندی شوقی . گردید وی جانشین ، افندی شوقی ، او دختری نوه وی مرگ

 نداشت فرزندی هیچ وی بد بخت از نماید. ترجمه انگلیسی به را خود پدران آثار و بدهد منظمی سازماندهی

 رهبری اعظم العدل بیت شورای عنوان تحت جهان بهائیان مرکزی مجمع سال سه فاصله به وی از پس ولذا

 گرفت برعهده را جهان بهائیان وسیاسی عقیدتی

                                                           
74 211ص، فتنه بابعلیقلی ، دالسلطنه ،اعتضا -   

75   ؛5و4  ، شم6ش. س1342، راهنمای کتاب، تهران، «اختالف بهاء و صبح ازل»اسداهلل،،ممقانی - 



 دراین و دادند تشکیل لندن در بهائیت فرقه مهم سران حضور با ای ویژه کنفرانس 1340 دهه اوایل در

 «حیفا» شهر به العدل بیت این گاه آن شدند. انتخاب العدل بیت مجلس اعضای عنوان به نفر9 کنفرانس

انتخابات ، اعضای آن تغییر  تجدید با یکبار سال پنج هر و است فعال تاکنون که شد منتقل «اسراییل» در

برعهده خانم روحیه  1378ارد، تا سال می کند. ریاست این گروه که به بیت العدل حیفا شهرت د

بر تغییر ناپذیری مکتوبات بها وعبدالبها اصرار طی آن بهائیان که مشهور ماکسول بود. علی رغم نظر 

بنا به تشخیص مصلحت حق دخل وتصرف در قوانین واحکام بهایی را   العدل بیت د، اعضایشومی 

رهای جدی و انشعابات درون فرقهای بهائیان را تاسیس  بیت العدل نتوانست مانع اختالف نظ. دارند

بگیرد. هم اکنون عالوه بر شاخه اصلی، چند انشعاب بهائی در جهان مشغول به تبلیغ مرام خویش 

 هستند.

بهائیان ، از هر روشی برای ترویج خویش استفاده می کنند. آنها با  هدف مطرح نمودن آئین خود در 

دنیا و با برنامه ریزی های کالن وخرد در حال ترویج مرام خویش می باشند. ردیف ادیان بزرگ 

سال طی برنامه ای به نام عزیمت جهت ایجاد نقطه ، به مناطق جدید مهاجرت  21بهائیان باالتر از 

کرده و با سکونت در آن سعی در ایجاد هسته های اولیه جمعیت بهائی م ینمایند. )نقطه( ، و چنانچه 

نها به حد معینی برسد ، جمعیت بهائیان آن شهر یا کشور ثبت می شود. آنها موظفند جمعیت آ

نفره ای ازمیان خویش تشکیل دهند و وجود خود در آن سرزمین  را به اطالع دولت  9شورای 

محلی برسانند. بدین ترتیب نام بهائیان در فهرست ادیان آن کشور ثبت می شود وبه همین دلیل 

ملیون ( دومین آئین گسترده در دنیا بعد از  9تا  6جمعیت بسیار محدود خود ) بین بهائیت علیرغم 

 مسیحیت است. 

روز ( ، موظف به تشکیل  مراسم ضیافت و برگزاری جلسه آموزش  19بهائیان در هر ماه بهائی ) 

 عقاید خویش به نوجوانان بهائی می باشند.

ه طرح روحی، زمینه گسترش بهائیت در جهان را تشکیالت بهائی  با ابالغ طرح  تبلیغی معروف ب

تقویت می کند. بر اساس این طرح، با بررسی جمعیت هرکشور میزان مطلوب افزایش بهائیان  تعیین 

و برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی  های الزم انجام می شود و پس از تخمین  لوازمو منابع 

شی وسایر لوازم تبلیغی ، با نظارت پیوسته بیت العدل روند مورد نیاز اعم از استاد، کتاب ، مکان آموز

 تبلیغ بهائیت در آن کشور مدیریت می شود.



که  ستهای مشخصی را معین کرده ا زمان بندی« طرح روحی»مرکزیت بهائیت برای دستیابی به اهداف 

ماهه و  ه دوازدهاست که بعد از آن نیز یک نقش« نقشه های چهار ساله» و« نقشه های پنج ساله»شامل 

نام دارد. « دخول افواج مقبلین»نقشه پنج ساله  یک نقشه پنج ساله در نظر گرفته شده است. شعار اصلی

اند، افزون بر هیأت مدیره، زیر نظر  ایجاد کرده« طرح روحی»آموزشی که بهائیان در ارتباط با  مؤسسات

می گردد. تبلیغات  و تأیید شده است، اداره معرفی« بیت العدل حیفا»که از سوی  مشاور قاره ای بهائیت

 خاورمیانه به دلیل حساسیت های خاصی که در مورد آن وجود فرقه بهائیت در کشورهای اسالمی، بویژه

« استراتژی خاموش و پنهان»بدان نام  دارد، براساس یک استراتژی ویژه ای که از سوی مرکزیت بهائیت

بیشتری در نظر  اهداف این استراتژی در کشورهای مسلمان زمان و برای تحقق داده شده، اداره می شود

به اهداف مورد نظر وقت و فرصت معین کرده اند. فعالیت  میالدی برای رسیدن 2021گرفته اند و تا سال 

در سال  به دنبال آن بیت العدل حیفا آغاز شد. میالدی 2003نوامبر  26با پیام در ایران « روحی طرح»

 -ایران به امارات متحده عربی  ر از بهائیان به اصطالح مستعد، زیر پوشش های مختلف ازنف سیزده 1380

تدوین « روحی طرح»دوره های آموزشی کتاب هایی را که برای اجرایی کردن  رفته و در آنجا -« دوبی»

 .و تألیف شده است آغاز کردند

ها عبارتند از:  آنعناوین برخی از  شده است کهتاکنون هفت عنوان کتاب تألیف طرح این برای اجرای 

نحوه تبلیغ بهائیت و کتابی برای مبلغان  گفتگوهای هدفمند با غیر بهائیان، تاریخ بهائیت، آموزش و کتاب

 .فرقه

حاکمیت نظام اسالمی و وجود شرایط  مرکزیت بهائیت در حیفا توصیه کرده است که در ایران به دلیل

صورت  سالگی و در 15تا  12غاز شود و کودکان بهائی از سن سالگی آ 16خاص، طرح روحی از سن 

 کارهای خیریه و عام المنفعه نظیر عیادت از بیماران در به جذبامکان به همراه بزرگترهایشان با هدف 

مراجعه به آسایشگاه سالمندان و کمک به  بیمارستان ها، نظافت و پارک های محل و معابر کوهستانی،

 .دبپردازن سالخوردگان

افغانی، کمک مالی به خانواده های مستمند و ایجاد  بهره برداری از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقیر

فرهنگسراها برگزار می شود،  آشپزی و هنری، رفت وآمد به کتابخانه ها و سمینارهایی که در کالس های

 .مخفی و سپس تبلیغ بهائیت می داند وسیله ای برای ایجاد ارتباط

 



و جهت بهایی مرتبط  با خانواده های غیرد ی هر خانواده بهایی در ایران بایس برنامه طرح روحبراسا

چند خانواده بهایی وجود دارد،  با این توصیف در هر نقطه ای که یک یا جذب آنها کوشش نمایند .

 دارند   قرار تبلیغات بهائیان در معرضغیربهایی  خانواده های مسلمان و

 

 

 

 

 

 
 

 

 


