
رفيعــي دكتــر  حجت االســالم  درس گفتــار  گزيده خوانــي 

اشاره
حجت االس�ام والمس�لمين دكتر رفيعي 18 فروردين ماه س�ال 1390 در جمع مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانش�گاه ها، به ارائه درس »ش�يوه هاي كاربردي تبليغ در دانشگاه« پرداخت، كه با توجه به مطالب 
بسيار مفيد اين جلسه مناسب ديديم گزيده درس گفتار ايشان را جهت استفاده مخاطبان محترم نشريه معارف 

تدوين نماييم. الزم به ذكر است كه مطالب اين جلسه با استفاده از كتاب »گفتار رفيع« تكميل گرديد.
معارف

تهیه و تنظیم: حجت شعبانيآیین تبـــلیغی
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درآمد
مطالب این درس در سه بخش ارائه مي شود؛

بخش اول:  ویژگي هاي مبلغ. 
بخش دوم: روش محتواسازي. 

بخش  سوم: تجارب تبلیغي.

بخش اول: ویژگي هاي مبلغ 
1. موضوع شناسي 

مبلغ قبل از هر چیز بایستي نسبت به زوایاي بحث اطالع کافي داشته 
و مطالب براي خودش هضم ش��ده باش��د. طرح مباحثي که نخستین بار و 
تنها ساعاتي قبل از منبر تهیه شده و هنوز شبهاتي براي گوینده حّل نشده، 

نه تنها تأثیرگذار نیست بلکه بر سرگرداني مخاطب مي افزاید.
تشخیص و هضم موضوع

ام��ام علي مي فرمای��د: »اَل تَُقلْ  َما اَل تَْعَلمُ  فَتُتََّه��َم بِِإْخبَاِرَک بَِما 
تَْعَل��ُم؛1 آنچ��ه را نمي داني نگو ک��ه در خبر دادن از آنچ��ه مي داني متهم 

مي شوي.«
مبلّغ بایستي قبل از منبر تمام آیات، روایات، اشعار و قصص را مراجعه 
کند، هرگز با تکیه بر حافظة قبلي منبر نرود. در نقل آیات و روایات به افراد 
و نوش��ته هاي دس��ت دوم و س��وم اعتنا نکند. یک بار منبر را براي خود در 
فضای��ي تنها و آرام بیان کند و به انگیزة حرف زدن و رضایت مخاطب، هر 

برداشتي را بر آیات و روایات تحمیل نکند.
اشکالي که در منبرهاست نو نبودن موضوعات است یک سخنران باید 

بتواند زیبایي بیافریند.
استفاده از موضوعات قرآني،2دعاهاي قرآني و درمان در قرآن، استفاده 

از روایات.3 
2. مخاطب شناسي

آگاهي از ظرفیت، س��طح فهم و فرهنگ مخاطب از عناصر بسیار مهم 
در فرایند تبلیغ اس��ت. اگر هر س��خني در جاي خود و هر نکته اي در مقام 

خود قرار بگیرد تأثیر آن دو چندان خواهد شد.
امام صادق فرموده اس��ت: »حدثّوا الناس بما يعرفون و َدعوا ما 
يُنك��رون؛ براي مردم آنچه را مي پذیرن��د، بازگو کنید و آنچه را انکار کنند، 

واگذارید.«4
برخي داستان ها، مثال ها و اشعار با مخاطب خردسال و نوجوان مناسب 
نیس��ت، پاره اي شوخي ها، تشبیهات و... ممکن است کهنساالن را برنجاند. 
همه این جوانب بایس��تي مورد توجه مبلغ باش��د. البته در جمع یک دس��ت 

دانشجویي، دانش آموزي، کارمندي و... این مشکل کمتر رخ مي نماید.
رعایت اهمیت و س��طح مخاطب و رعایت حال و نش��اط او بسیار مهم 

و الزم است. 
3. شیوه شناسي

تنوع ش��یوه ها با ش��رایط زماني و مکاني، فراین��د تبلیغ را موفقیت آمیز 
مي گرداند. رعایت بالغت در ش��یوه القاء کالم اهمیت زیادي دارد. غالبًا در 
این مسئله مشکل داریم، برخي منابر هستند که برف انباري از آیه و روایت 
اس��ت و طرف نمی توان��د هضمش کند؛ و برخي منابر هس��ت که تمامش 

پردازش است و هیچ مطلبی ندارد، هر دو این روش ها غلط است.
ُب ِمْن َمْعنَى  امام صادق مي فرمای��د: »ثََ�ثٌَة فِيِهنَ  الْبََ�َغ��ُة التََّقرُّ

اَللَُة بِالَْقلِيِل َعَلى الَْكثِيِر؛ 5س��ه چیز  ُد ِمْن َحْش��وِ الَْكَ�ِم َو الدَّ الْبُْغيَِة َو التَّبَعُّ
نشانة بالغت اس��ت؛ 1. سخن به هدف نزدیک باشد )پراکنده گویی نباشد( 
2. کالم از زواید دور باشد. 3. با عبارت اندک، معاني فراوان رسانده شود.«
ام��روز مردم به دنب��ال مطالب نو، کارب��ردي، منظم، کوت��اه، عمیق، 
استداللي و مفیدند. جوان حوصله منبر طوالنی و مقدمه و مؤخره را ندارد. 

4. زمان شناسی 
آگاه��ي مبل��غ از زم��ان 
و ش��رایط آن ی��ک ضرورت 
اس��ت. مبلغي که بدون توجه 
ب��ه ش��رایط زمان، ح��وادث، 
مناس��بت ها و جریانات جهان 
اسالم سخن مي گوید و صرفًا 
به مباحث کلي بدون تطبیق 
آن ب��ا ش��رایط پیرامون خود 
مي پردازد، راهي یک طرفه و 
مسیري یک سویه را پیموده 

است.
دیگ��ر ویژگي هاي مبلغ 
به طور فهرس��ت وار عبارتند 
دین��ي،  ب��اور  و  ایم��ان  از: 
اخالص، نصح و خیرخواهي، 

دلس��وزي و محبت، خوش بیني، مطابقت گفتار و عمل، عمومیت صدق در 
گفتار و کردار، ش��رح صدر، متانت و نرمي، شجاعت، جامعیت، انتقاد پذیري، 
درد آش��نایي، ساده زیس��تي، حق گویي، تحم��ل مش��قت ها، ادب، فروتني، 

وقت شناسي.6

بخش دوم: روش محتوا سازی
جهت محتواسازي اواًل: در حد گسترده اي، فیش هایي از موضوع تهیه 
کنید؛ مثاًل 10 فیش در مورد حیا: مفهوم حیا، اقسام، عوامل، آثار حیا و... .

چگونه مطلب تهیه کنیم؟
1. از قرآن: به کتاب معجم المفهرس مراجعه شود.

2. از حدیث: به کتب آثار الصادقین)32 جلدی( از آیت اهلل ش��یخ صادق 
احسان بخش مراجعه شود.

برت��ری این کتاب نس��بت به میزان الحکمه این اس��ت ک��ه عالوه بر 
روایات، آیات را هم دسته بندی کرده است.

3. بعد از اس��تخراج آیات و روایات، مراجعه می کنیم چه کسانی در این 
موضوع کتاب نوش��ته اند، آن کتب را جس��تجو و مطالعه می کنیم. )از پایان 

نامه های علوم انسانی و علوم قرآنی غافل نشوید(
4. مراجعه به کتب دست دوم که در آن به موضوع مورد بحث پرداخته 
اس��ت. )عنوان اصلی کتاب موضوع ما نیست ولی در فصول آن به موضوع 

پرداخته شده است(
5. جمع بندی

6. تهی��ه ی��ک فیش خالصه )عالوه بر 10 فی��ش، یک فیش خالصه 
داشته باشید در منبرهای یک جلسه ای استفاده کنید(

بایسـتي عرصـة  رسـانه منبـر 
مطالب پژوهشي، علمي، عمیق، 
مسـتند و صحیح با بیان روان و 
ساده باشـد، هنر مبلّغ آن است 
کـه محکم تریـن مطالـب را در 
سـاده ترین قالب ریخته و براي 
مـردم با سـالیق مختلـف ارائه 

کند.
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بخش سوم: تجارب تبلیغي
40 تجربه تبلیغي

1. رسانه منبر بایستي عرصة مطالب پژوهشي، علمي، عمیق، مستند و 
صحیح با بیان روان و ساده باشد. هنر مبلّغ آن است که محکم ترین مطالب 
را در ساده ترین قالب ریخته و براي مردم با سالیق مختلف ارائه کند. منبر 
نبای��د صحنة طرح رؤیاهاي بي پایه، مطالب جعلي و ضعیف، داس��تان هاي 

بي اساس، خرافات و در یک کالم عوام زدگي باشد.
2. نوع س��خنراني ها با توجه به تفاوت مخاطب، زمان، مکان و شرایط 
متفاوت مي ش��ود. سخنران بایس��تي بتواند مطالب خود را در 5 دقیقه پیاده 
کند یا در 50 دقیقه تبیین نماید. توجه شود در فضاهای مختلف موضوعات 

مبتالبه را مطرح کنید.
3. در طرح مباحث جامع نگر باش��ید. مثاًل وقتی 40 دقیقه از احترام به 

پدر و مادر صحبت می شود اشاره ای هم به احترام و تکریم فرزند شود.
4. کم��ي محتوا و حاش��یه پردازي پیرامون یک مطلب واضح س��زاوار 
نیست. بایستي حداقل 5 آیه و حدیث، دو تاریخ و داستان، 30% پردازش و 

ارائه در هر منبر باشد.
5. گش��ودن حوزه ها، موضوعات و محورهاي نو در منبر یک ضرورت 
است. هر منبر حداقل 4 الي 5 ساعت مطالعه،  تنظیم و دسته بندي مي خواهد. 
6. نقل روایات و آیات زیاد روي منبر بدون تحلیل و تأمل و تکرار الزم 
مخاطب را خسته مي کند، الزم است یک محور خاص شکافته شود تا ده ها 

محور ناقص و ابتر گذاشته شود.
7. س��وژه و موضوع منبر بهتر اس��ت با توجه به مشکالت هر جامعه، 

شهر و منطقه ایجاد شود.
8. شبهه افکني بدون پاسخ یا ایجاد تردید در منبر، لغزش بسیار مهمي 
اس��ت. بعضًا بحثي با تفصیل مطرح مي ش��ود، اما با یک تردید افکني همة 
زحمت ها هدر مي رود. در صورتي که ضرورتي ندارد به آن شبهه اشاره شود، 

مگر آنکه پاسخ شایسته ارائه شود.
9. کار تبلیغي دیر ثمره مي دهد، س��خنران نباید هرگز مأیوس ش��ود، 
حتي اگر با تمسخر و استهزاء مواجه شد، باید مقاومت کند تا نتیجه بگیرد.

10. س��خنران به مباحثي بپردازد که براي خودش هضم ش��ده است، 
درغیر این صورت مخاطب را دچار سردرگمي مي کند.

11. مباحث تخصصي و متش��ابه روي منبر یا مطرح نش��ود و یا خوب 
تحلیل شود.

12. منفي نگري و دائم بر نقاط ضعف دست گذاشتن یکي از آسیب هاي 
سخنراني است. 

13. در استفاده از عناوین و القاب، توجه کنیم به قشر یا گروهي توهین 
نشده یا نادیده گرفته نشوند.

14. در نقل ه��اي تاریخي و وقایع، به گونه اي عمل ش��ود که تحریک 
آمیز نباشد و به ملیت یا منطقه خاصي توهین نشود.

15. م��زاح و لطیفه روي منب��ر باعث لطافت و 
تنوع اس��ت، اما باید توجه داش��ت برخي شوخي ها 
از منبري هاي جوان، ناپس��ند اس��ت، یا جو جلس��ه 
و مخاط��ب اقتضاي آن را ندارد، یا ش��رایط فراهم 

نیست.
16. از عذرخواهي زیان بخش و کوچک کردن 

خود روي منبر بپرهیزیم، برخي وقتي بر کرس��ي منبر مي نش��ینند به دلیل 
احس��اس رعب و اضطراب از کلماتي مانند )ببخشید، جاي من نیست، شما 
باالترید، وقت مطالعه پیدا نکردم، مزاحم ش��دم( اس��تفاده مي کنند و روحیه 

خود را خراب مي کنند، در این زمینه روایت هم داریم.
17. از انتق��اد ی��ا اهانت به ش��خص یا قش��ر، گروه و ح��زب خاصي 
بپرهیزیم، اگر نقدي هم داریم عام و فراگیر باش��د، باالخره هر فرد یا گروه 

پیرواني دارد.
18. سخنران نباید تکیه کالم داشته باشد.

19. از عوامل حواس پرتي مخاطب پرهیز ش��ود، گاهي ش��کل عمامه، 
لباس، حرکت تس��بیح، دستمال، حرکت زیاد دست، دائم به عینک و لباس 

و صورت دست زدن، حواس مخاطب را پرت مي کند.
20. اگر در جلس��ه اي شخصیت هاي مختلف هستند و امکان نام بردن 
نیست یا القاب مختلف است، انسان نمي داند آیت اهلل بگوید، حجت االسالم 
بگوید، مس��ئولیت هاي افراد را دقیق نمي داند، بهتر اس��ت یا اشاره نشود یا 
کلي بگوید شخصیت ها و بزرگان حضور دارند، از همة آنان تقدیر مي شود.

21. اگر سخنراني در مسجد است،  حتمًا قبل از منبر، عرض ارادتي به 
امام جماعت بشود، حتي نام برده شده و تشکر گردد.

22. مناسبت ایام و امکنه رعایت شود.
23. تلفظ صحیح کتب،  اعالم و اشخاص بسیار مهم است، گاهي یک 

غلط همه منبر را زیر سؤال مي برد.
24. در نق��ل داس��تان هاي تاریخي هرگ��ز به ش��نیده ها اکتفا نکنیم، 
داستاني را روي منبرها یا از مردم شنیده ایم، بر اساس شنیده  ها نقل نکنیم، 

حتمًا به مصدر اصلي مراجعه کنیم، گرچه گوینده مورد اعتماد باشد.
25. از اداي الفاظ مش��کل و متش��ابه که ممکن است با جابجایي یک 

حرف، واژة زشتي ادا شود یا خندة حاضرین را برانگیزد، دوري کنیم.
26. در نقل ها تردید راه ندهیم، اگر شک داریم اشاره نکنیم.

27. در نقل ارزش ها یا ضد ارزش ها مرزها را رعایت کنیم. مثاًل اگر از 
بدي کبر مي گوییم، به جایگاه عزت هم توجه بدهیم.

28. همه جانبه نگري در تبلیغ امري ضروري اس��ت، اگر سخنران همة 
هم��ت خود را در س��رزنش و توبیخ به کارگیرد و فق��ط در کیفر و عذاب و 
جهنم و صعوبت ها سخن بگوید، باعث وحشت، یأس و فرار مردم مي شود. 
حض��رت علي مي فرماید: »اْلِْفَراُط فِي الَْمَ�َمِة يَُش��بُّ نَاَر اللََّجاَجِة؛7 

زیاده روي در سرزنش، آتش لجاجت را بر مي انگیزد«.
29. رعایت سطوح و درجات ضروري است، هرگز نباید در منبر بزرگان 
دین را سبک شمرد یا در مقام نصیحت و تذکر به مراجع و استوانه ها برآمد. 
اگر قرار هست مطلبي هم ارائه شود با رعایت کمال احترام و تکریم مطرح 

کنیم.
30. دف��اع از اصل نظام، والیت فقی��ه، امام و رهبري، کیان جمهوري 
اسالمي یک ضرورت اس��ت. اما سخنران نباید در 

جناح بندي هاي سیاسي و خطي وارد شود.
31. مطالعه پیرامون یک منبر، بایس��تي بسیار 

گسترده تر از سطح ارائه به مردم باشد.
32. در نقل مصائب اگر صوت مناسبي نداریم، 
تکی��ه به صوت روضه نخوانیم، مردم از س��خنران 
توقع مداح��ي ندارند. البته اگر بت��وان بین بحث و 

امـروز مردم به دنبال مطالب نو، 
کاربردي، منظـم، کوتاه، عمیق، 

استداللي و مفیدند.
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مصیبت تناس��ب ایجاد کرد، 
خوب است. مثاًل اگر بحث از 
صبر اس��ت، روضة صبر امام 

حسین خوانده شود.
33. در صورت��ي ک��ه از 
زندگي عرف��ا، و تندیس هاي 
بندگ��ي مانند مرحوم ش��یخ 
مرح��وم  خی��اط،  رجبعل��ي 
دوالبي و دیگ��ران جریاناتي 
نق��ل مي کنیم، توجه داش��ته 
باش��یم فصل جدیدي غیر از 
کتاب و سنت نگش��اییم. به 
شود  مطرح  موضوع  گونه اي 
ک��ه مردم بدانند بس��یاري از 
ای��ن ح��االت قاب��ل تعمیم 
نیست، افراد فکر نکنند همه 
مي توانن��د مانن��د کربالی��ي 
کاظم، حافظ قرآن ش��وند تا 
فراگی��ري ق��رآن و حفظ آن 
را کنار بگذارند یا تش��ویق به 
برخي اعمال ش��وند که جنبه 
ش��خصي دارد و هر کس��ي 
ظرفی��ت آن را ن��دارد. طرح 
برخی موارد مانن��د کرامات، 
دانش��گاه  در  هض��م  قاب��ل 
نیس��ت، بدون مقدمه سازی 

مطرح نشود.
البت��ه در بی��ان بعض��ی 
خیلی  ش��ود  توجه  جریانات، 
مس��ائل را آرمان��ی نکنید تا 

قابل استفاده و ملموس باشد.
34. س��خنران در نقل داس��تان ها یا طرح مباحث باید به سطح بچه ها، 
نوجوانان و جوانان توجه داش��ته باش��د، اگر در مورد نکاح یا طالق یا زنا یا 
آداب زناش��ویي س��خن مي گوید مطالبي را مطرح نکند که تحریک آمیز و 

سئوال برانگیز باشد.
35. در نقل آیات و روایات تکیه بر حافظه دیرینه و بایگاني نشود، حتمًا 

قبل از منبر به متن آیه و روایت مراجعه شود.
36. امر و نهي آني در مجلس پسندیده نیست، گرچه الزم باشد، اما اگر 
عمل نش��ود سخنران تحقیر مي شود. )با اعالم یک صلوات مي توان آهسته 

به کسي در کنار منبر تذکر را منتقل کرد(.
37. در بیان زندگي بزرگان باید توجه کرد، برداشت منفي نشود.

38. بهتر اس��ت سخنران از یادداشت و نوشته استفاده ممتد نکند، البته 
الزم است مطالب منبر دسته بندي شده روي یک فیش یا کاغذ نوشته شده 

و همراه سخنران باشد.
39. پراکندگي مطالب در منبر، بدون انس��جام و دسته بندي، مخاطب 

امام صادق مي فرماید: »سه 
چیـز نشـانه بالغـت اسـت؛ 1. 
سـخن به هـدف نزدیک باشـد 
نباشـد( 2. کالم  )پراکنده گویی 
از زواید دور باشـد. 3. با عبارت 
انـدك، معانـي فراوان رسـانده 

شود.«

را دچ��ار س��ردرگمي و تحیر مي کند. موضوع منبر از اول باید اعالم ش��ود. 
چارچوب بحث مش��خص باشد. به عبارت دیگر سخنران مانند طرح درس، 
یک طرح منبر داشته باشد. کاماًل تنظیم کند در 30 دقیقه براي هر سرفصل 
و عنوان چه میزان وقت در نظر گرفته اس��ت، طبق همان طرح با درصدي 

اختالف پیش رود.
40. هر منبر باید مشتمل بر  آیه محوري اول بحث، مقدمة کوتاه،  متن، 

نتیجه و خاتمه باشد.
منبر نباید از فضاي نیاز مخاطب خارج باش��د. به عبارت دیگر حتمًا در 
هر منبر باید بخش��ي از مش��کل مخاطب حل ش��ود و راهبردي ارائه شود، 

مستمع وقتي برخاست، تأثیر بپذیرد، فقط نگوید خوب صحبت کرد.

نکاتي در بیان تاریخ
در بحث تاریخ، به نکات زیر عنایت شود: 

نکته اول، تاریخ و داستان گویي ما تکراری نباشد؛ نو و جدید باشد. 
نکته دوم، حتي المقدور تاریخ  منسوب به اهل بیت و ائمه باشد.

نکته سـوم، داس��تان و تاریخ با بحث متناس��ب باش��د.8 اس��تفاده از 
تمثیالت در منابر مفید است؛ تمثیل تنزل ممثل است.9 

اگر س��ئوال شود که در دانشگاه های اهل سنت چگونه روضه بخوانیم؟ 
بای�د پاسخ داد: روض��ه را در کلیات بخوانید، مثل روضه غربت امیرالمؤمنین
 ، غسل دادن حضرت زهرا ، خبر شهادت حضرت زهرا ، مظلومیت 

حضرت زهرا . روضه نباید تنش زا باشد.
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