
سیدمجتبيمجاهدیانبر ساحــل سـخن

گفت��گوي��ي ب��ا حج��ت االس��الم و المس��لمین اس���تاد عابدين��ي

پــرونده 

آیــین تبــلیغ

ماهنامه آموزشي اطالع رسانی
خرداد و تیر 1391/ شماره 92

34



درابتدالطفاًبفرماییدمهمترینویژگيهايتبلیغدردانش�گاهراچهميدانید؟از
نظرش�ماتبلیغدردانشگاه)برايدانشجویانواستادان(وتبلیغدرمساجد)برايعامه

مردم(چهتفاوتهایيباهمدارند؟
	به	طور	قطع،	اصل	تبلیغ	چنان	که	معلوم	است،	شغل	انبیاست؛	انسان	جا	پاي	انبیا	مي	گذارد.	مخاطب	
ــت.	اما	تبلیغ	گاهي	تخصصي	تر	 ــک	و	شبهه	اي	درآن	نیس ــت	و	ش ــتند	و	قطعي	اس تبلیغ	هم	همة	مردم	هس
ــال	و	استاد	دانشگاه	و	حتي	هنرمند	را	 ــت	کودك،	نوجوان،	جوان،	بزرگس ــود	و	به	این	لحاظ	ممکن	اس مي	ش
ــت	ما	تبلیغ	 ــود	و	هر	کدام	از	اینها	قطعًا	زبان،	رفتار	و	علوم	خاصي	را	مي	طلبند.	البته	بهتر	اس ــامل	ش نیز	ش
ــدن	از	حالت	 ــدن	به	حالت	انتزاعي	و	دور	نش ــم	و	در	کنار	آن	ـ	براي	جلوگیري	از	دچار	ش ــي	کنی را	تخصص
ــود	 ــود	تا	مبلّغ	کلي	نگري	اش	قوي	ش واقع	گرایي	ـ	دوره	عمومي	تبلیغ	را	نیز	برگزار	نماییم؛	این	باعث	مي	ش
ــار	مختلف	 ــد.	لذا	روحاني	در	عین	حال	که	باید	با	اقش و	ارتباط	و	نیازهاي	عمومي	و	تخصصي	را	بهتر	بشناس
ــعي	کند	اکثر	وقت	و	ارتباطش	را	با	یک	قشر	خاص	و	به	صورت	تخصصي	 ــد،	اما	باید	س ــته	باش ارتباط	داش

بگذارند	تا	آثار	بیشتري	داشته	باشد.
ــیت	هاي	ویژه،	حساسیت	هاي	خود	جوان	و	دوراني	است	 ــیت	هاي	خاصي	دارد.	این	حساس جوان	حساس
که	او	به	پرسش	ها	و	شک	هایي	رسیده	است.	نگاه	دقیق	جوان	به	رفتار	و	گفتار	ما،	حساسیت	مسئله	را	خیلي	
زیاد	مي	کند.	رابطه	با	جوان،	در	حالي	که	جاذبه	هاي	زیادي	دارد،	حساسیت	هاي	خیلي	زیادي	هم	دارد؛	یعني	
ــتجوگر	اوست.	البته	انسان	حرف	و	کارش	زماني	 ــت	ما،	زیر	ذره	بین	نگاه	جس تک	تک	رفتارهاي	ریز	و	درش
ــت،	هدر	نمي	رود؛	چون	لوح	پاك	و	آماده		جوان	و	قابلیت	دریافت	او	براي	پذیرش	حرف	 ــر	جوان	اس که	با	قش
ــت.	از	این	سو	نیز	اگر	کسي	فعالیت	خوبي	داشته	باشد،	چیزي	از	دست	نمي	دهد؛	اما	این	 ــیار	زیاد	اس حق،	بس
ــم	ذیل	عنوان	»ادب	 ــریف	المیزان،	جلد	شش ــیر	ش 	در	تفس را	هم	باید	بداند	که	مرحوم	عالمه	طباطبایي
انبیاء«،	بیان	زیبایي	دارند	که	مي	فرمایند:	تبلیغ	یعني	این	که	هیأت	توحید	در	فعل	مجسم	شود.	با	این	توضیح	
	متجلي	مي	شود؛	یعني	تمام	وجود،	رفتار	و	آدابشان	بیان	توحید	بود،	و	اگر	 که	هیأت	توحید	در	فعل	انبیاء
خداي	تبارك	و	تعالي	مي	خواست	در	فعل	مجسم	شود،	در	ظهور	فعلي،	فعل	انبیاء	مي	شد.	به	عبارت	دیگر	اگر	
ــم	پیدا	کند،	به	صورتي	که	به	چشم	بیاید	و	دیده	شود،	فعل	انبیاء	 ــت	تجس اراده،	فعل	و	حقیقت	خدا	مي	خواس
ــت	و	اگر	حواشي	و	حد	و	حدود	عالم	ماده	از	افعال	انبیاء	انتزاع	شود،	 ــد؛	لذا	فعل	انبیاء	هیأت	التوحید	اس مي	ش

ارادة	خدا	مي	شود؛	و	این	نگاه	در	انبیاء،	تبلیغ	است.
ــغ	یعني	هیأت	 ــس	از	اینکه	فرمود	تبلی عالمه	پ
ــود،	مي	فرماید:	وقتي	قرار	 ــم	ش توحید	در	فعل	مجس
ــم	پیدا	کند	و	آداب	از	آن	 ــت	توحید	در	فعل	تجس اس
ــي	که	مي	خواهد	تبلیغ	کند	 ــق	حکایت	کند،	کس حقای
ــد	به	تبلیغ	و	چیزي	که	مي	خواهد	بیان	کند،	ایمان	 بای
ــته	باشد	و	 ــد.	یعني	اگر	به	آن	شک	داش ــته	باش داش
ــک	و	تردید	را	به	 ــد،	ناخود	آگاه	آن	ش معتقد	تام	نباش
مخاطبش	منتقل	مي	کند.	پس	القائات	ما	فقط	القائات	
کالمي	نیست.	ما	گاهي	فکر	مي	کنیم	القائاتمان	تنها	
ــت،	لذا	ممکن	است	کالمي	را	هم	که	باور	 کالمي	اس
ــم،	در	منبر	یا	تدریس	و	یا...	،	بگوییم	و	بگذریم!	 نداری
ــم	علم	امروز	و	هم	علم	الهي	بر	این	داللت	مي	کند	 ه
ــت؛	یعني	کالم،	رفتار	و	 که	یک	وجود،	یک	واحد	اس
ــت.	این	واحد	تنها	با	 حقایق	وجودي	اش	یک	واحد	اس
ــد،	بلکه	با	تمام	وجودش	 ــاط	برقرار	نمي	کن کالم	ارتب
ــعات	وجودي	او	در	القاء	 رابطه	برقرار	مي	کند	و	تشعش
ــودش	به	حقیقت	 ــت	و	منفي	از	وج ــاي	مثب انرژي	ه
ــت	بلکه	همة	اینها	 مخاطب	فقط	در	ناحیة	کالم	نیس
به	معتقداتش	منتقل	مي	شود.	پس	اگر	این	گونه	است،	
باید	به	تبلیغي	که	انجام	مي	دهیم،	ایمان	داشته	باشیم	
و	همچنین	به	چیزي	که	بیان	مي	کنیم	عمل	کنیم.

ــویم؛	یعني	 ــا	این	نگاه	به	تبلیغ	وارد	ش ما	باید	ب
ــیم	و	دائمًا	 نخواهیم	علم	خود	را	به	رخ	مخاطب	بکش
ــري	القا	کنیم	که	در	 ــزي	را	به	عنوان	باور	به	دیگ چی
وجود	خود	آن	را	تکذیب	مي	کنیم.	خیلي	از	درس	هاي	
ــري	از	آنها	محقق	 ــد	و	اث ــت	که	رش ما	این	گونه	اس

را تبلی�غ م�ا اس�ت بهت�ر
تخصص�يكنی�مودركن�ار
آن�برايجلوگیريازدچار
ش�دنب�هحال�تانتزاع�ي
حال�ت از نش�دن دور و
واقعگرای�ي�دورهعمومي
تبلیغرانیزبرگ�زارنماییم؛
ای�نباعثميش�ودتامبلّغ
كلينگرياشقويش�ودو
ارتب�اطونیازهايعموميو
تخصصيرابهتربشناس�د.
ل�ذاروحانيدرعینحالكه
بایدبااقشارمختلفارتباط
داشتهباش�د،امابایدسعي
كن�داكثروق�توارتباطش
راب�ایکقش�رخ�اصوبه
ص�ورتتخصص�يبگذارند
تاآثاربیشتريداشتهباشد.

اشاره
حج��تاالس��الموالمس���لمین
مبلغ�ان از عابدین�ي محمدرض�ا
موفقنه�ادنمایندگيمق�اممعظم
رهب�ريدردانشگاههاس�ت.ويدر
س�ال1360پ�سازط�يمراح�ل
مقدماتعل�ومح�وزويدرتهران،
واردح�وزهعلمی�هقمش�دوازآن
پ�س،تاس�الهاازمحضربزرگاني
كهصاحبمائدههايآس�مانيبوده

وهستند،استفادهنمود.
ويدرس�ال1366ب�هام�رعالمه
آی�تاهللحس�نحس�نزادهآمل�ي
راه ایش�ان درس ب�ه ــي دام	ظله	العال
یافتودروسمختلفيرادرمحضر
ایش�انآموخ�ت.همچنینازس�ال
1368تاسال1386محضرعرشي
َعبِدالهيحض�رتآیتاهللالعظمي
دردروسخارج بهجتفومن�ي
فق�هواص�ولرادرکنم�ود.نیزدر
حدودبیس�توسهسالازدرسو
بحثآیتاهللممدوحيكرمانشاهي	

دام	ظله	العاليبهرهمندشد.
اس�تادعابدینيسالهاس�تكهدر
ح�وزهعلمیهق�مبهتدری�سعلوم
عقل�يونقليبهوی�ژهمباحثيكهدر
تبیینافکاربلندموّحدكبیرومفس�ر
ش�هیرآیتاهللالعظميعالمهس�ید
اس�ت، محمدحس�ینطباطبایي
اش�تغالداردوت�اكن�ونتوفیقبر
تدریسمؤلفاتقویمآننادردوران
رس�ائل تفس�یرالمیزان، جمل�ه از
توحیدیهواالنسانو...یافتهاست.
حسنخلق،تواضعوفروتنيَمثَلزد
استادعابدینيوآراستگيایشانبه
دوب�العلموعم�ل،جلوهزیبایياز
توفیقدرنش�رمعارفناباسالمي
حیاتبخ�ش آموزهه�اي تبلی�غ و
الهيرا،دروجودایش�انبهنمایش

مينهد.
این�کب�اس�پاسازب�رادرارجمند
آقايجعف�ردیرب�ازدرفراهمآوري
ایندیدار،مش�روحگفتگويخودبا
اس�تادحجتاالس�الموالمسلمین
مخاطب�ان تقدی�م را عابدین�ي

فرهیختهمعارفميكنیم.
معارف
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ــذارد	و	یا	کم	اثر	 ــه	کالس	درس	و	بحث	ما	اثر	نمي	گ ــرا	این	هم ــود!	چ نمي	ش
است؟!	براي	این	است	که	گاهي	این	اعتقاد	در	خود	گوینده	محقق	نشده	است.	
مثالي	بزنم:	شب	قدري	بود	که	قصد	نمودیم	به	جلسه	یکي	از	اولیاي	الهي	برویم	
ــن	جالب	بود	که	بدانم	 ــیم.	براي	م ــان	باش و	فارغ	از	قیل	و	قال	در	خدمت	ایش

ــوم	ماه	مبارك	رمضان،	 ــان	شب	بیست	و	س ایش
ــه	مي	فرماید	و	در	کنار	آن	دعاها،	چه	صحبتي	 چ
مي	کند؟	ایشان	برخالف	انتظار،	ساده	ترین	بحثي	
ــد	و	در	ظاهر	هیچ	 ــما	مي	آی که	به	نظر	من	و	ش
ــان	کرد؛	اما	 ــت،	بی نکته	علمي	دقیقي	هم	نداش
آن	قدر	این	حرف،	با	این	که	چیز	جدیدي	نبود،	با	
ــراه	بود	که	به	وضوح	تأثیر	خودش	را	در	 باور	هم
ــي	که	آنجا	بودند،	مي	گذاشت.	حرف،	ساده	 نفوس
ــد؛	این	مي	شود	 بود	اما	از	روي	باور	محقق	مي	ش
	نیز	با	مردم،	به	بیان	ساده	 تبلیغ.		امام	خمیني
ــخن	مي	گفت	و	به	ظاهر	ساده	ترین	مسائل	را	 س
بیان	مي	کرد،	اما	در	اعماق	جانشان	نفوذ	مي	نمود،	
چون	باورمند	به	گفته	هایش	بود.	قرآن	کریم	نیز	
ــت؛	قرآن	دقیق	ترین	معاني	 نگاهش	این	گونه	اس
ــاده	ترین	بیان	ها	ارائه	مي	کند،	به	طوري	 را	در	س
ــي	آن	را	در	مرتبة	خودش	مي	فهمد	و	 که	هر	کس
َّا  	فرمودند:	»إِن استفاده	مي	کند.	پیامبر	اعظم
َمَعاِش��َر اأْلَنْبِيَاِء أُِمْرنَا أَْن نَُكلَِّم النَّاَس َعَلى قَْدِر 
ُعُقولِِه��م«1	نه	»علي	قدر	عقولنا«؛	یعني	ما	انبیاء	
	نه	به		قدر	عقل	خودمان	 با	مردم	به	قدر	عقلشانـ	
ــذا	در	روایت	هم	داریم	که	 ـ	صحبت	مي	کنیم.	ل
ــا	مردم	صحبت	 ــه	اندازة	خود	ب ــاء	هیچ	گاه	ب انبی
نکردند،	چون	کشش	مردم	در	آن	حّد	نبوده	است.	
ــد،	مطالب	هم	وقتي	 ــاره	ش البته	چنانکه	اش
ــأت	 ــود	باید	از	یک	عمقي	نش ــاده	بیان	مي	ش س
	مي	گوید	وقتي	 ــه	طباطبایي بگیرد؛	لذا	عالم
ــه	انبیاء	مي	فرمودند	»نَُكلِّ��َم النَّاس«،	»کلّم«	 ک
ــت	 ــتن	اس در	حقیقت	جرح،	جراحت	و	اثر	گذاش
و	»نَُكلِّ��َم النَّاَس َعَلى قَْدِر ُعُقولِِهم«	یعني	تأثیر	
ــم.	به	فرمایش	عالمه	 خود	را	بر	مردم	مي	گذاری
آیت	اهلل	حسن	زاده	آملي	حفظه	اهلل	اگر	مالصدرا،	
ــیخ	طوسي،	ابن	سینا	و	بزرگترین	هاي	هر	علم	 ش
ــوند،	باز	این	آیه	صادق	 هم	کنار	یکدیگر	جمع	ش
َِّذي بََعَث فِي األِمّيِّيَن َرُس��وال  ــت	که	»ُهَو ال اس
ــبت	به	حقایقي	 ِمْنُهْم«2	چون	همة	این	علماء	نس
ــاب	 	دارد،	امّي	حس ــي ــرت	ختم ــه	حض ک
ــه	مخاطبمان	 ــد	وقتي	ب ــس	ما	بای ــوند.	پ مي	ش
ــر	نکنیم	که	او	 ــگاه	مي	کنیم،	صرفًا	به	این	فک ن
از	چه	چیزي	خوشش	مي	آید،	یا	چه	چیزي	باعث	
ــبت	به	من	خوب	شود؛	 ــود	که	نگاه	او	نس مي	ش
ــراي	او	الزم	 ــم	که	چه	چیزي	ب ــه	باید	ببینی بلک
ــت،	و	به	آن	نیاز	دارد	و	من	خود	به	چه	چیزي	 اس
ــتم	که	وقتي	بیان	مي	کنم	به	درد	او	 متأدب	هس
ــورد	و	وجود	من	بیان	مرا	تکذیب	نکند.	اگر	 مي	خ
ــرد	که	نیاز	 ــروع	ک ــه	در	گفتار	باید	از	جایي	ش چ
مردم	است	و	آنها	خود	را	محتاج	به	آن	مي	بینند؛	
		در	 ــي ــداي	تعالي	براي	جذب	موس مثاًل	خ

ــفندانش	بود،	از	نزد	 ــرمایه	اش	که	گله	و	گوس ــي	که	به	همراه	خانواده	و	س وقت
ــعیب	پس	از	سال	ها	به	سمت	مصر	از	بیراهه	برمي	گشت	ـ	چون	هنوز	تحت	 ش
ــرما	و	باران	و	رعد	و	 ــب	و	س تعقیب	بود	ـ	و	راه	را	گم	کرده	بود	در	حالي	که	ش
ــرش	نیز	وقت	زایمانش	بود	و	احتیاج	شدیدي	به	 ــیده	بود	و	همس برق	به	او	رس
آتش	داشت	تا	هم	خود	را	از	سرما	حفظ	کند	و	هم	
ــد	که	راه	را	بیابد	و	...،	خداي	تعالي	با	 عالمتي	باش
آتش	بر	او	جلوه	کرد	و	وقتي	موسي	به	سمت	آتش	
حرکت	نمود،	خداوند	او	را	به	پیامبري	مبعوث	کرد؛	
	یعني	آتش	بود. که	نقطه	جذب،	نیاز	موسوي
شماتأثیرارتباطباجامعههدفرا

درتبلیغ،درچهحّدميدانید؟
ــه	باید	توجه	کرد	که	 	در	تبلیغ	به	این	نکت
ــاتش	را	مکرر	تکرار	مي	کند،	 قرآن	بعضي	فرمایش
ــت.	این	مسئله	در	جریان	 چون	تکرار،	اثرگذار	اس
ارتباطات	و	در	وعظ	و	خطابه،	مؤثر	است.	بحث	این	
نیست	که	ما	بخواهیم	صرفًا	القاي	معارفي	کنیم	و	
بگذریم؛	اگر	معارف	بخواهد	تنها	القا	شود،	خودش	
حجاب	مي	شود.	پس	این	مسئله	به	خصوص	براي	
مبلغان	و	اساتید	معارف	اسالمي،	مورد	توجه	است.	
ــت؛	 اصل	غایت	و	غرض	از	تبلیغ،	ایجاد	رابطه	اس
ــدیدتري	ایجاد	مي	شود	 و	در	نظام	باطني	رابطه	ش
تا	نظام	ظاهري	و	الفاظ.	بنا	براین	مبلغ	باید	نسبت	
ــوزي	هم	 ــي	که	براي	او	تبلیغ	مي	کند،	دلس به	کس
ــد؛	یعني	خود	را	در	رابطه	اي	ببیند	که	 ــته	باش داش
ــه	هدف	را	از	خود	و	مثل	فرزندان	خود	بداند؛	 جامع
	خطاب	مي	کند	 همان	طور	که	خدا	به	پیغمبر
که	»لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَس��َک أاَل يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن«3	
یعني	با	تمام	وجودش	نسبت	به	اینها	دلسوز	باشد.	

در	این	صورت	تبلیغش	هم	اثر	بخش	مي	شود.
ــوز	معارضات	 ــه	هن ــر	جوان	ک ــرش	قش پذی
ــر	معارضي	هم	 ــته،	یا	اگ ــودش	نقش	نبس در	وج
ــت	نه	ریشه	دار،	بیشتر	و	 هست	خیلي	سطحي	اس
ــي	از	دل	برآید	 ــت.	خیلي	راحت	اگر	حرف بهتر	اس
ــیند.	من	همیشه	مي	گویم	اگر	 بردل	جوان	مي	نش
ــتیم،	نه	 ــت،	مقصر	ما	هس ــذاري	ما	کم	اس تأثیرگ
جوانان	ما.	من	بسیاري	از	دانشجویان	دانشگاه	هاي	
علوم	انساني،	پزشکي،	فني	و	...	را	دیده	ام	و	با	آنها	
محشور	بوده	ام؛	واقعًا	الواح	وجودشان	خیلي	پاك	و	
آماده	است.	البته	اگر	ما	آن	نگاه	پیغمبرانه	»لََعلََّک 
بَاِخ��ٌع نَْفَس��َک أاَل يَُكونُوا ُمْؤِمنِي��َن«4		و	نگاه	
ــیم؛	یعني	اگر	هم	موقعي	 ــتارانه	را	داشته	باش پرس
ــه	درمانش	 ــه	عنوان	تکلیف	ب ــم،	ب دردي	مي	بینی

برسیم.
مبلغان	عزیز	باید	اگر	حتي	براي	جوان	کاري	
ــان	بر	نمي	آید،	حداقل	سعي	کنند	گوش	 از	دستش
ــند.	با	همین	گوش	کردن	 ــنوایي	براي	آنها	باش ش
ــراه	مي	کنند؛	و	اگر	گوش	 ــوزانه،	جوان	را	هم دلس
ــند	بلکه	در	حقیقت	سنگ	 ــنگ	نباش مي	کنند،	س
ُر ِمْنُه األنَْهاُر«5.	یعني	 ــند	که	»يَتََفجَّ صبوري	باش
مبلّغ	باید	با	مخاطب	خود	هم	نوایي	داشته	باشد؛	که	

عالم�هپ�سازای�نبی�ان،
كس�يك���ه ميف��رماید:
ميخواه�دتبلیغكندبایدبه
تبلی�غوچیزيكهميخواهد
بی�انكن�د،ایم�انداش�ته
باش�د.یعنياگربهآنشک
داش�تهباش�دومعتق�دتام
نباشد،ناخودآگاهآنشکو
تردیدرابهمخاطبشمنتقل
ميكن�د.پ�سالقائ�اتم�ا
فقطالقائاتكالمينیس�ت.
ميكنی�م فک�ر گاه�ي م�ا
القائاتمانتنهاكالمياست،
لذاممک�ناس�تكالميرا
همكهب�اورنداریم،درمنبر
ی�اتدریسوی�ا...،بگوییم
وبگذریم!ه�معلمامروزو
همعل�مالهيبراینداللت
ميكن�دكهیکوج�ود،یک
واح�داس�ت؛یعن�يكالم،
رفتاروحقای�قوجودياش
ی�کواحداس�ت.اینواحد
تنه�اباكالمارتب�اطبرقرار
تم�ام ب�ا بلک�ه نميكن�د،
برق�رار رابط�ه وج�ودش
ميكندوتشعشعاتوجودي
اودرالقاءانرژيهايمثبتو
منفيازوجودشبهحقیقت
مخاطبفقطدرناحیةكالم
نیس�تبلک�ههم�ةاینهابه
معتقداتشمنتقلميش�ود.
پ�ساگ�راینگونهاس�ت،
بای�دب�هتبلیغيك�هانجام
داش�ته ایم�ان ميدهی�م،
باش�یموهمچنینبهچیزي
كهبیانميكنیمعملكنیم.

پــرونده 

آیــین تبــلیغ
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ــود.	 اثر	مي	ش همین	خود	
خیلي	از	جوانان	مي	گویند	
ــتیم	با	 همین	که	ما	توانس
روحاني	اي	درد	دل	کنیم،	
ــده	ایم.	 ش ــت	 راح و	 آزاد	
ــان	که	 ــان	موانع	ش بي	گم
ــه		 عالق ــد،	 ش ــته	 برداش
نیز	 ــت	 روحانی ــه	 ب ــا	 آنه
ــذا	 ــود؛	ل ــف	مي	ش مضاع
ــما	 در	این	صورت	اگر	ش
ــز	به	 ــري	نی ــرف	دیگ ح
مخاطب	جوان	خود	بزنید،	
ــي	گوش	 یعن ــرد.	 مي	پذی
ــه	اي	 ــما	مقدم ــردن	ش ک
پذیرش	 ــراي	 ب ــود	 مي	ش

بعدي	مخاطب.
ــت	که	برویم	و	برگردیم	و	 بنابراین	تبلیغ	حوصله	مي	خواهد	و	این	گونه	نیس
ــه	اي	نیستم	 ــخنراني	نیز	بکنیم.	من	خودم	موافق	این	تبلیغات	یک	جلس یک	س
ــه	نمي	گویم	که	 ــخنراني	کنم	و	برگردم؛	البت ــاعت	س ــه	بروم	و	صرفًا	یک	س ک
کاماًل	بي	اثر	است.	اگر	جایي	براي	یک	سخنراني	دعوت	شوم،	معموالً		مي	گویم	
نمي	آیم،	بلکه	اگر	شرایطي	فراهم	شود	که	بتوانم	دو/	سه	روز	با	جوان	ها	بنشینم	
ــم،	مي	روم؛	چون	که	باید	آن	سخنراني	بهانه	اي	شود	 ــر	و	نشر	داشته	باش و	حش

براي	ایجاد	رابطه	مؤثر	تبلیغي.
باتوجهبهفرصتزمانمحدودتبلیغيمبلغاندردانشگاه،
ش�یوهمؤثرارتباطگیریایشانبادانشجویانواستادانچگونه
بایدباش�د؟درمجموعش�یوههايبایس�تهتبلیغدردانش�گاهو

محیطهايویژهجوانانراتوضیحفرمایید.
ــه	رابطه	فقط	 ــه	خدمتتان	عرض	کردم،	ک ــن	نگاهي	که	از	عالم ــا	ای 	ب
ــت،	ما	را	به	این	سمت	 ــت	بلکه	القائات	وجودي	هم	همراهش	هس کالمي	نیس

ــتري	دارد.	 ــد،	تأثیر	بیش ــوق	مي	دهد	که	هر	چه	تبلیغ	و	ارتباط	نزدیک	تر	باش س
عالمه	آیت	اهلل	حسن	زاده	آمليدام	ظله	العاليمي	فرمودند:	تأثیرگذاري	درسي	که	
ــتاد	نشسته	با	کسي	که	مقابل	او	نیست،	 ــود	براي	کسي	که	روبروي	اس القا	مي	ش
ــي	که	روبروي	استاد	نشسته	جوري	مطلب	را	مي	گیرد	 ــت.	یعني	کس متفاوت	اس
که	کسي	که	کنار	او	نشسته	آن	گونه	مطلب	را	دریافت	نمي	کند.	اینها	همــه	در	
	نگاهشان	 ــت؛	اینکه	براي	مثال	حضرت	نبي	ختمي القائات	خیلي	مؤثر	اس
ــیم	مي	کردند	به	گونه	اي	که	به	کسي	نظر	نمي	دوختند	بلکه	نگاه	خود	را	 را	تقس

مي	چرخاندند،	براي	تأثیرگذاري	نگاه	بوده	است.
صدرالدین	قونوي	از	عرفاي	بزرگ	و	شاگرد	بالفصل	محي	الدین	عربي	است	
ــان	در	کتاب	شرح	اربعین	حدیث	اش	 ــت.	ایش و	خیلي	حرف	هایش	هم	متقن	اس
بیان	جالبي	دارد؛	او	مي	گوید	اعمال	انسان	در	هم،	تأثیر	و	تأثرشان	خیلي	شدید	
است،	به	طوري	که	ما	اعمال	صالح	زیادي	داریم	اما	اعمال	ناصالح	مان	مثل	غل	
ــه	طوري	که	این	ها	از	وجود	ما	تجاوز	نمي	کنند	 ــر	اینها	را	نگه	مي	دارند	ب و	زنجی
ــاهده	دیدم	 ــفه	و	مش و	نمي	توانند	ما	را	عروج	دهند.	بعد	مي	گوید	من	در	مکاش
ــت	اما	اعمال	ناصالح	وجودي	اش	اینها	را	 ــي	را	که	اعمال	صالح	زیادي	داش کس
ــد	و	گشایشي	انجام	 در	غل	و	زنجیر	کرده	و	هیچ	توفیقي	برایش	محقق	نمي	ش
نمي	شد؛	اما	دیدم	در	مجالستي	که	او	با	بزرگي	برقرار	کرد	و	در	کنارش	نشست،	
ــه	آن	اعمال	ناصالح	که	 ــود	یک	دفع ــدون	اینکه	حرف	و	کالمي	رد	و	بدل	ش ب
ــدند	و	این	اعمال	صالح	او	بعد	از	 ــر	بر	اعمال	صالح	او	بودند،	باز	ش ــل	و	زنجی غ
مدت	ها	که	در	وجودش	متراکم	شده	ولي	قدرت	ابراز	نداشتند،	شکفته	گشتند	و	
ــفات	به	روي	او	باز	شد،	به	طوري	که	او	خود	 ــاهدات	و	مکاش یک	دفعه	باب	مش
ــت	علتش	چیست!	اما	در	حقیقت	این	مجالست	اسباب	انتقال	آن	 هم	نمي	دانس

حقیقت	را	فراهم	کرده	بود.	
از	این	روي	است	که	به	ما	گفته	اند	بروید	و	در	نزد	علما	بنشینید	و	با	ایشان	
ــید؛	چون	اصل	ارتباط	حتي	بدون	اتکاي	کالمي	 ــت	و	ارتباط	داشته	باش مجالس
ــود.	لذا	ما	اگر	در	تبلیغ	به	این	مطلب	باور	داشته	باشیم،	موفق	 نیز	محقق	مي	ش
ــافهه	و	ارتباط	چهره	به	چهره،	چه	در	منبر	و	چه	در	گفتار	 خواهیم	بود.	باب	مش
ــت.	مگر	 ــیار	مؤثر	اس ــجو،	بس تک	به	تک،	و	رفتن	به	اتاق	هاي	بچه	هاي	دانش
ــان	و	دیگر	انبیاء	در	دل	 اٌر بِِطبِّه«6	بودند	و	ایش نمي	گوییم	که	پیامبر	»َطبِيٌب َدوَّ

اگ�ر بای�د عزی�ز مبلغ�ان
حتيب�رايج�وانكارياز
دستشانبرنميآید،حداقل
س�عيكنندگوشش�نوایي
ب�رايآنهاباش�ند.باهمین
دلس�وزانه، ك�ردن گ�وش
ج�وانراهم�راهميكنند؛و
اگرگ�وشميكنند،س�نگ
حقیق�ت در بلک�ه نباش�ند
س�نگصب�وريباش�ندكه
یعني ــاُر«. األْنَه ِمْنُه  ــُر  »َيَتَفجَّ
مبلّ�غبایدب�امخاطبخود
همنوایيداش�تهباش�د؛كه
همی�نخ�وداث�رميش�ود.
خیل�يازجوان�انميگویند
همی�نكهم�اتوانس�تیمبا
روحانيايدرددلكنیم،آزاد
وراحتش�دهایم.بيگمان
موانعشانكهبرداشتهشد،
عالقهآنهاب�هروحانیتنیز
مضاع�فميش�ود؛ل�ذادر
اینصورتاگرش�ماحرف
دیگرينیزبهمخاطبجوان
خودبزنی�د،ميپذیرد.یعني
گوشكردنش�مامقدمهاي
ميشودبرايپذیرشبعدي
تبلی�غ بنابرای�ن مخاط�ب.
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ــم	ترجیح	دهیم،	گاهي	این	گونه	ترجیحات	کّمي	و	وجه	ترجیح،	در	 را	مي	خواهی
ــد	و	لو	تعداد	 ــد؛	اما	خداي	تبارك	و	تعالي،	آنجا	که	اخالص	باش ــان	مي	آی ذهنم
ــد	را	بهتر	مي	پسندد؛	»قَلِيلٌ  يَُدومُ  َخْيٌر ِمْن َكثِيٍر ُمْنَقِطٍع«8.	 مخاطبان	زیاد	نباش
ــته	باشیم	که	مشافهة	قلیل	و	یدوم	که	ارتباط	 در	تبلیغ	باید	این	مالك	ها	را	داش
مستمر	با	عده	خاصي	است،	قطعًا	آثارش	ماندگارتر	است	از	آن	کثیر	الیدوم،	که	

آثار	و	بقایش	هم	به	همان	اندازه	یک	جلسه	اي	است	که	برقرار	شد.
ــتر	است؛	هر	چند	از	 ــافهي	قطعًا	تأثیر	گذاریش	بیش بنابراین	ارتباطات	مش
روش	ها	و	ارتباط	هاي	دیگر	هم	نباید	غافل	شد	و	باید	از	همه	ابواب	رحمت	حق	
ــده	است	که	شیطان	گاهي	عمل	 ــتفاده	کرد.	در	روایات	این	مضمون	وارد	ش اس
خوب	تر	را	جلوي	انسان	قرار	مي	دهد	تا	او	را	از	عمل	خوِب	بادوام	و	مستمر	خود	
به	خاطر	آن،	دست	بردارد.	این	براي	ابلیس	مهم	است	که	آن	استمرار	و	همت	و	
عزم،	شکسته	شود؛	حتي	اگر	به	قیمت	انجام	دادن	

عمل	خوبتر	باشد!
اش�ارهفرمودی�دكهمبل�غموفق
ميتوان�دتأثی�ره�مبگیرد؛ب�اتوجهبه
تجربهه�ايمفی�ديك�هحضرتعاليدر
ام�رتبلی�غداری�د،منابعتوانمندس�ازي
وبهروزرس�انيمس�تمر�ب�هاصطالح
مناب�عبالینيودردس�ترسدائممبلغ�
وپویایيیکمبلغموفقراچهميدانید؟
	در	این	باره،	نکتة	خیلي	جالبي	را	از	روش	
ــان	در	 ــام	معظم	رهبري	عرض	کنم؛	البته	ایش مق
ــي	فرموده	اند،	اما	 ــتوفي	بیانات ــث	تبلیغ،	مس مباح
ــه	اي	را	که	عرض	مي	کنم،	در	مصاحبه	رییس	 نکت
ستاد	مشترك	ارتش	خواندم	که	گفت:	اولین	باري	
ــورد	کردیم	و	در	 ــام	معظم	رهبري	برخ ــه	با	مق ک
ــت،	حدود	سال	1360	بود	که	ایشان	 دل	ما	نشس
ــوراي	عالي	دفاع،	 به	عنوان	نماینده	رهبري	در	ش
آمدند	و	با	افسران	و	امیران	ارتش	مالقاتي	داشتند.	
ــیان،	به	رسم	و	سنت	ارتش،	یک	سالم	 آنجا	ارتش
ــم	این	بود	که	 ــا	دادند	و	توقع	ما	ه ــي	به	آق نظام
ــّنت	روحانیاني	که	دیده	 ــان	هم	مطابق	با	س ایش
بودیم،	یک	ایَّدکم	اهلل	یا	جمله	اي	این	چنیني	براي	
ــینه	بگزارند	و	تشکري	 ــتي	به	س ما	بگویند	و	دس
ــالم	نظامي	دادیم	و	دست	ها	را	 کنند.	اما	وقتي	س
به	عنوان	خبردار	باال	بردیم،	ایشان	هم	همان	طور	
ــالم	نظامي	خیلي	زیبا	دادند،	 در	جواب	ما	یک	س
ــرف	زدند،	یک	دفعه	 ــون	با	زبان	ما	با	ما	ح که	چ
احساس	کردیم	ایشان	ما	را	خوب	مي	شناسند	و	از	
ــت.	یعني	آن	ارتباط	موثر	 ــا	در	دل	ما	جا	گرف اینج
ــد،	چون	زبان	آنها	را	خوب	مي	فهمید	و	با	 ایجاد	ش
ــان	با	آنها	حرف	زد.	ببینید	این	چقدر	 زبان	خودش
ــت؛	خیلي	ساده	است	 ــاده	ولي	عمیقي	اس نکته	س
ــي	با	زبان	قوم	با	آن	ها	حرف	زدن.	ما	وقتي	به	 یعن
جمع	جوان	ها	وارد	مي	شویم	باید	بدانیم	اینها	یک	
ــمان	باشد	که	زبان	 زبان	خاصي	دارند؛	باید	حواس
آن	ها	را	بشناسیم	و	با	آن	سخن	بگوییم	نه	با	زبان	
ــراي	جوانان	صحبت	 ــات	خاص	آخوندي	ب و	ادبی
ــا	به	راحتي	 ــیم	آنه ــته	باش ــم	و	توقع	هم	داش کنی

بپذیرند	و	بین	ما	هم	انس	ایجاد	شود.	

آمل�ي حس�نزاده عالم�ه
تأثیرگ�ذاري ميفرمودن�د:
درسيكهالقاميشودبراي
اس�تاد روب�روي كس�يكه
مقابل باكس�يكه نشس�ته
اونیس�ت،متف�اوتاس�ت.
روب�روي كس�يكه یعن�ي
استادنشستهجوريمطلب
راميگی�ردك�هكس�يك�ه
آنگون�ه نشس�ته او كن�ار
نميكند. رادریاف�ت مطلب
اینهاهم�هدرالقائاتخیلي
مؤث�راس�ت؛اینک�هب�راي
مث�الحض�رتنب�يختمي
تقس�یم را نگاهش�ان 
ميكردندبهگون�هايكهبه
كس�ينظرنميدوختندبلکه
ن�گاهخ�ودراميچرخاندند،
بوده نگاه تأثیرگذاري براي
است.دربرخوردمشافهيو
رودررووچه�رهبهچهره،
انس�انميتوان�دب�اتم�ام
وجودشتجل�يكندوروي
ط�رفمقاب�لتأثی�ربگذارد
والبت�هتأثی�ره�مبپذیرد.
م�ابای�دحواس�مانباش�د
تبلی�غ،فقطایننیس�تكه
تأثی�ربگذاریم،بلک�هتأثیر
پذیرفت�نه�مالزماس�ت؛
چونهركس�يول�وآنهایي
كهبرایش�انتبلیغميكنیم،
كماالتوخصوصیاتخوبي

دارند.

مشکل	مي	رفتند.	ما	مبلغان	نباید	منتظر	باشیم	که	دیگران	سراغ	ما	بیایند،	بلکه	
	 ــین	بن	علي ــیم	که	پیش	آنها	برویم.	روایتي	از	حس ما	باید	دنبال	بهانه	باش
ِ َعَلْيُكْم فََل  داریم	که	مي	فرماید:	»اْعَلُموا أَنَّ َحَوائَِج النَّاِس إِلَْيُكْم ِمْن نَِعِم اللَّ
ُل إِلَى َغْيِرُكْم؛7 بدانید	هر	نیازي	که	از	مؤمني	به	شما	مي	آید	 تََملُّوا النَِّعَمَ فَتَتََحوَّ
باب	نعمت	رحمتي	از	خداي	تبارك	و	تعالي	به	سوي	شماست	که	اگر	به	آن	اعتنا	
ــما	جاي	گیر	مي	شود	و	اگر	اعتنا	نکردي	خدا	باب	 کردي	این	رحمت	در	درون	ش
رحمت	و	نعمتش	را	از	شما	تغییر	مي	دهد	و	به	دیگري	مي	رساند.«	لذا	باب	نعمت	
و	رحمت	ارتباط	با	دیگران	و	رفع	حاجت	مؤمنان	-که	این	باب	خیلي	وسیع	است	
ــکلي	که	 ــمي	و	خالصه	به	هر	ش -	از	حاجات	معنوي،	روحي،	دیني،	مالي،	جس
ــته	باشد،	همه	را	شامل	مي	شود.	قطعًا	در	نگاه	ارتباط	هاي	حضوري،	 امکان	داش
این	باب	وسیع	تر	و	نعمت	و	رحمت	وسیع	تري	براي	انسان	ایجاد	مي	شود.	اگر	ما	

قدر	این	مهم	را	بدانیم،	در	تبلیغ،	بر	خداي	تبارك	
و	تعالي	و	افرادي	که	به	خاطر	آنها	تبلیغ	مي	رویم،	
مّنت	که	نمي	گذاریم،	تازه	مّنت	هم	مي	کشیم	که	
ــطة	آن	ها	باب	رحمت	خود	را	بر	ما	باز	 خدا	به	واس

کرده	است.
ــافهي	و	رو	در	رو	و	چهره	به	 در	برخورد	مش
چهره،	انسان	مي	تواند	با	تمام	وجودش	تجلي	کند	
ــذارد	و	البته	تأثیر	 ــل	تأثیر	بگ ــرف	مقاب و	روي	ط
ــد	تبلیغ،	فقط	 ــمان	باش هم	بپذیرد.	ما	باید	حواس
این	نیست	که	تأثیر	بگذاریم،	بلکه	تأثیر	پذیرفتن	
ــي	ولو	آنهایي	که	 ــت؛	چون	هر	کس هم	الزم	اس
ــان	تبلیغ	مي	کنیم،	کماالت	و	خصوصیات	 برایش
خوبي	دارند،	برخي	صفاي	باطني	دارند	که	انسان	
ــت	با	آنها	لذت	مي	برد.	ما	در	 ــت	و	برخاس با	نشس
ــه	خودمان	را	تنها	مؤثر	 تبلیغ	و	ارتباطات،	همیش
ــم	و	آمادگي	آن	را	 ــر	هم	ببینی ــم	بلکه	متأث نبینی
داشته	باشیم	که	بتوانیم	کماالت	دیگران	را	هم	در	
خود	ایجاد	کنیم.	اما	آنجایي	که	فقط	من	صحبت	
ــود،	یا	 مي	کنم،	یا	جایي	که	نوار	من	پخش	مي	ش
ــازي	ـ	که	آن	هم	کمال	خودش	را	 در	دنیاي	مج
ــود.	بنا	براین	 ــن	تأثیرات	محقق	نمي	ش دارد	ـ	ای
ــگاه	نکنیم	که	جمعیت	مخاطب	و	 در	ارتباط	ها،	ن
ــت	یا	زیاد!	گاهي	خداي	تبارك	 تعداد	آنها	کم	اس
ــاط	به	ظاهر	کم	ِعّده	و	ُعّده،	 و	تعالي	در	این	ارتب
چنان	تأثیري	مي	گذارد	که	این	خود	باب	عظیمي	
مي	شود	براي	اثرگذاري	بر	روي	جمعیت	عظیمي	

از	دیگران.
ــرد	که	من	خدمت	 ــاي	پناهیان	نقل	مي	ک آق
ــم	رهبري	عرض	کردم	که	»آقا!	من	ـ	 مقام	معظ
به	خاطر	توفیقي	که	خدا	داده	ـ	مي	توانم	جلسات	
ــکیل	بدهم	و	امکانش	برایم	 چند	هزار	نفري	تش
فراهم	است	و	امکان	آن	هم	هست	که	با	چند	نفر	
ــافهي	و	رو	در	روي	و	مستمر	 ارتباط	نزدیک	مش
ــم؛	با	توجه	به	اینکه	تحقق	هر	دو	با	 ــته	باش داش
ــدام	را	ترجیح	 ــت،	ک ــم	برایم	امکان	پذیر	نیس ه
ــؤال	ندارد،	 ــد؟	معظم	له	فرمودند:		این	س مي	دهی
معلوم	است	که	این	ارتباط	نزدیک	مشافهي	و	رو	
در	روي	و	مستمر،	قطعًا	ترجیح	دارد.«	یعني	مقام	
ــئله	را	اصاًل	بدیهي	گرفته	 معظم	رهبري	این	مس
بودند.	ما	نگاهمان	معمواًل	کّمي	است	و	اگر	جایي	

پــرونده 
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	 ــي	از	نامه	هاي	امیرمؤمنان	علي به	بعض
ــان	 ــه	خطاب	به	مالک	یا	بعضي	از	نمایندگانش ک
ــت،	نظر	کنید	که	به	این	مضمون	مي	فرمایند:	 اس
ــما	وقتي	به	جایي	مي	روید	سعي	کنید	آنچه	را	 ش
ــا	مباني	منافات	ندارد،	 ــوم	آنها	که	ب از	آداب	و	رس
بپذیرید	و	در	برخورد	با	مردم	این	آداب	و	رسوم	را	
تغییر	ندهید	بلکه	از	همان	ها	استفاده	کنید؛	یعني	
ــم	یک	قالب	ثابتي	را	در	درون	خودمان	قرار	 نیایی
ــم	بخواهیم	طبق	این	 ــم	و	هر	جا	که	مي	روی دهی
ــي	براي	خود	 ــخن	بگوییم.	برخ قالب	رفتار	و	س
ــخنراني	تعریف	و	تعبیه	مي	کنند	 یک	شکل	از	س
ــوند،	چه	مطابق	باشند	 و	وارد	هر	جمعي	که	مي	ش
ــند،	همان	قالب	و	شکل	ثابت	را	پیاده	 و	چه	نباش
ــد.	در	حالي	که	باید	ببینیم	آنجا	این	قالب	 مي	کنن
ــان	مناسب	و	مفید	است	یا	نه.	چه	بسا	الزم	 برایش
ــخن	ما	تغییر	کند	و	یا	 ــد	في	البداهه	قالب	س باش
حتي	محتوا	نیز	تغییر	کند؛	که	بسیار	پیش	مي	آید	
که	انسان	به	جمعي	مي	رود	و	مي	بیند	این	شرایط	
االن	با	اینها	سازگار	نیست	و	گفتنش	شاید	اصاًل	

صالح	نباشد.
انتظ�اراتبهجایيك�هیکمبلغ
دانش�گاهيميتواندازنه�ادنمایندگي
مق�اممعظ�مرهب�ريدردانش�گاهویا
ازریاس�تومحی�طوفضايدانش�گاه

داشتهباشد،چیست؟
	ما	مي	توانیم	دو	نگاه	داشته	باشیم:	

ــا	در	دوراني	 ــاًل	م ــي	این	که	مث ــک	موقع ی
هستیم	که	همة	شرایط	براي	تبلیغ	ما	غیرمساعد	
ــت	مبلغ	بسته	نمي	شود	و	 است؛	در	اینجا	باز	دس
ارتباطش	با	دانشجویان،	هر	چند	در	دوراني	مثل	
اصالحات،	به	هر	سختي	اي	که	باشد،	باید	برقرار	
ــد،	باز	باب	 ــرایط	علیه	ما	باش ــود.	اگر	همة	ش ش

ارتباط	بسته	نمي	شود.
ــئله	تا	 ــت	که	این	مس ــي	اس ــر	در	زمان دیگ
حدودي	مورد	توجه	مسئوالن	است.	در	اینجا	باید	
ــاده	اي	مي	تواند	براي	تحقق	 دید	چه	امکانات	س
ــاب	کنید	که	 ــود.	حس ــر	مهم	تبلیغ،	تأمین	ش ام
ــختي	و	با	 ــک	روحاني	با	اختیار	و	افتخار،	به	س ی
ــد،	براي	تبلیغ	در	 ــقت	هاي	رفت	و		آم تحمل	مش
ــود؛	در	این	صورت	باید	 ــگاهي	حاضر	مي	ش دانش
ــت	او	که	اختیاراً	به	این	امر	مبادرت	 رعایت	کرام
ــات	اولیه	 ــود	و	حداقل	امکان ــت،	بش ورزیده	اس
ــراي	او	فراهم	گردد؛	هر	چند	روحانیون	 زندگي	ب
مبلغ	ما	آن	قدر	اخالص	دارند	و	نجیب	هستند	که	
ــرایط	هم،	ابراز	نیاز	نمي	کنند.	 در	سخت	ترین	ش
ــد،	آن	 ــر	قدري	امکانات	براي	او	فراهم	تر	باش اگ
ــگاه	خواهد	دید	چقدر	استفاده	این	نیرو	بهتر	 دانش
ــت	مبلغ	میهمان	را	در	 ــد.	نباید	اقام مي	تواند	باش
بدترین	جاي	ساختمان	قرار	داد	و	چنانکه	دیده	و	
ــده،	بعضًا	متأسفانه	در	اطاقکي	متروکه	 شنیده	ش

ــپزخانه	بیاندازند!	 ــا	آش ــویي	ها	و	ی در	کنار	دستش
ــز	چیزي	نگوید	 ــاید	هرگ ــن	روحاني	اعزامي	ش ای
ــاورد،	اما	باید	 ــد	و	برود	و	دم	بر	نی ــالیاني	بیای و	س
دانست	که	هر	کس	شاید	از	نظر	بدني	تحمل	این	
ــد.	اگر	کمي	امکانات	اولیه	 ــختي	را	نداشته	باش س
ــد،	مدت	زمان	و	 رفاهي	براي	مبلغان	فراهم	تر	باش
حجم	استفاده	از	این	روحاني	ـ	اگر	حتي	تنها	نگاه	
	 ــانيـ	 ــي	و	اقتصادي	به	او	کنیم	نه	نگاه	انس کاالی

بیشتر	مي	شود	و	برآیند	کارش	بهتر	مي	گردد.
ــي،	به	 ــک	روحان ــت	ی ــت	کرام ــه	رعای البت
ــبت	به	سایر	نیروها	 معناي	اختصاص	امتیازي	نس
ــذاي	اختصاصي	 ــت.	نه	غ ــجویان	نیس و	یا	دانش
ــرم	و	ویژه	اي	 ــرم	و	ن ــاي	گ ــه	ج ــد،	ن مي	خواهن
ــات	اولیه	اي	 ــل	یک	امکان ــد؛	اما	حد	اق مي	خواه
ــئول	نهاد	 ــّد	که	اگر	مس ــد،	در	همان	ح مي	خواه
ــاي	آن	مبلغ	قرار	گیرد،	 ــت	به	ج خودش	مي	خواس
احساس	کند	برایش	قابل	تحمل	است،	نه	بیشتر.	
ــت	که	هیچ	چیز	مثل	تبلیغ،	آدم	را	 باید	دانس
ــخنراني	همه	اش	عزت	و	 شرح	صدر	نمي	دهد.	س
ــت،	اما	در	تبلیغ	سختي	و	فشار	و	ابتال	و	 احترام	اس
ــت.	واقعًا	تبلیغ	 ــل	کردن	و	دم	بر	نیاوردن	اس تحم
ــرح	صدر	مي	دهد؛	ولي	خیلي	ها	هم	نمي	توانند	 ش
ــند	و	البته	 ــنگین	را	به	دوش	بکش ــن	وظیفه	س ای
ــش	سال	براي	 ــت.	من	ش نباید	از	همه	توقع	داش
ــگاهي	مي	رفتم،	بنده	خدایي	بعد	از	 تبلیغ	به	دانش
ــما	 من	به	آنجا	رفت.	وقتي	مرا	دیده	بود،	گفت:	ش
اینها	را	خراب	کرده	اي!	شما	در	یک	اتاقي	زندگي	
مي	کردي	که	شش	نفر	دیگر	هم	آنجا	بوده	اند؛	هر	
ــدي	و	هر	وقت	جا	 ــوده	به	اطاق	مي	آم وقت	جا	ب
ــي!	یا	اگر	غذا	بوده	مي	خوردي	و	اگر	 نبود	نمي	رفت
ــود	هیچي	نمي	گفتي!	خالصه	آمد	و	داد	و	فریاد	 نب
ــرده	اي	و	مقصر	هم	 ــما	کار	را	خراب	ک کرد	که	ش
شمایي!	گفت	من	تحمل	این	شرایط	را	ندارم،	شما	
ــته	 ــراب	کرده	اي	و	من	نمي	توانم	تقاضایي	داش خ
ــم	چون	تو	هیچ	حرفي	نمي	زدي	و	سکوت	تو	 باش
به	معناي	فراهم	بودن	شرایط	آنجا	براي	مبلغ	بود.	
ــش	 ــت	مي	گوید.	آدم	باید	حواس من	دیدم	که	راس
ــد	که	گاهي	شرح	صدرش	هم	باعث	جسارت	 باش

به	دیگران	و	به	زحمت	افتادن	آنها	نشود.
	امام	به	او	 ــي	آمد	خدمت	امام	صادق کس
ــد؛	گفت	آقا	 اعتنایي	نکرد!	طرف	خیلي	ناراحت	ش
من	خطایي	کردم؟	امام	فرمود:	تو	وقتي	با	کاروان	
ــر	جایي	که	قافله	 ــه	مدینه	مي	آمدي	ه از	کوفه	ب
ــفند	مي	کشتي	و	همه	را	اطعام	 منزل	مي	کرد	گوس
ــان	دیگري	هم	بودند	 مي	کردي.	در	این	قافله	کس
ــا	کمتر	از	کار	تو	 ــتند	اما	آنه ــه	آبرو	و	عزت	داش ک
مي	توانستند	انجام	دهند.	چون	تو	این	طور	اشرافي	
پذیرایي	مي	کردي	و	آنها	این	طوري	نمي	توانستند،	
ــان	ضایع	شده	است.	آنها	شیعیان	ما	بودند	و	 حقش
ــئله	با	فعل	تو	تحقیر	شدند.		این	باعث	 در	این	مس
ــو	روي	برگردانیم.	آن	مرد	گفت:	 ــده	که	ما	از	ت ش

دانش�جویان ب�ا رابط�هام
رابطهپ�در،فرزندياس�ت
وبااس�اتیدمحت�رمرابطه
اس�اتید احت�رام ب�رادري.
دانشگاهراكاماًلبایدرعایت
ك�رد؛یعنياگ�رجایيبراي
اساتیدصحبتميكنم،من
صندل�يخ�ودراازب�اال،بر
ميدارموميگذارمنزدیک
اس�اتیدورعای�تش�أنو
جه�تعلميآنهاراميكنم.
تااینکهاواحساسنکندكه
منميخواهمازیکموضع
بلندوباالبااوصحبتكنم.
ب�ههمی�نجه�تجلس�ات
بحمداهللاث�رميگذارد.اگر
دقتكردهباش�یدوقتيكه
اف�رادمختل�فب�همالق�ات
رهبرمعظمانقالبميروند،
متف�اوت ایش�ان جل�وس
ب�اال موقع�ي ی�ک اس�ت؛
مينش�یند،ی�کموقعيهم
پایینمينشیند.درحقیقت
رفت�اربای�دخیل�يحس�اب

شدهباشد.
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من	متوجه	نبودم.	حضرت	فرمود:	اگر	متوجه	بودي	که	اصاًل	قبولت	نمي	کردیم.
ــئله	مهم	است	که	گاهي	یک	مبلغ	 ــائل	رفاهي	که	بگذریم،	این	مس از	مس
ــت	ولي	مقدمات	رابطه	دانشجویان	با	او	را	دیگر	ایجاد	 ــته	اس به	دیار	خود	برگش
ــاتید	آن	 ــوان	دارد	که	براي	اس ــت.	یا	یک	روحاني	ت ــن	حیف	اس ــد؛	ای نمي	کنن
ــه	بگذارد	ولي	گاهي	مسئوالن	نهاد	از	این	مهم	غفلت	مي	کنند.	 دانشگاه،	جلس
ــگاه،	اگر	کمي	دلسوز	باشد	بایستي	 ــت	که	مسئول	نهاد	دانش اینها	کارهایي	اس
ــري	نماید.	براي	مثال	در	جریان	مبارزه	با	یکي	از	فرقه	هاي	منحرف	فعال	 پیگی
ــگاه	به	نام	»عرفان	حلقه	یا	کیهاني«که	در	آن	زمان	در	سیستم	علمي	 در	دانش
بعضي	اساتید	دانشگاه	تأثیر		گذاشته	بود	و	فشار	بر	مدیریت	برخي	از	دانشگاه	ها	
ــدن	ایده	هاي	رهبر	این	فرقه،	با	 ــي	علمي	براي	مطرح	ش بود	براي	دادن	کرس
ــاتي	در	نقد	افکار	آن	شخص	براي	 ــتي،	جلس ــهید	بهش ــگاه	ش تدبیر	نهاد	دانش
ــخص	برگزار	کردم	و	بعد	از	 ــجوها	و	به	ویژه	براي	بعضي	شاگردان	آن	ش دانش
مدتي	منجر	به	مناظره	بنده	با	رهبر	آن	فرقه	در	آن	دانشگاه	شد،	که	پس	از	آن،	
این	مشکل	کامال	حل	شد	و	بساط	آن	در	آنجا	جمع	گردید؛	و	اقاًل	فشار	ظاهري	
ــد.	البته	بعداً	پشت	پرده	جریان	آن	گروه	و	رهبرش،	کامال	 آن	گروه	برداشته	ش

آشکار	و	برمال	شد	که	الیه	هاي	بسیار	جدي	تر	و	
خطرناکي	داشت.

امث�ال تبلیغ�ي تجربهه�اي 
حضرتعال�ي،ب�رايدیگ�رمبلغان،به
ویژهمبلغانجوان،راهگشاوتأثیرگذار
اس�ت.مس�تدعياس�تبرايحس�ن
خت�ام،ازتجرب�هخ�اصتبلیغ�يخود

برایمانبفرمایید.
	من	با	دوستان	دانشجو	که	ارتباط	برقرار	
ــل	نگاه	به	 ــم	به	آنها	مث ــم،	حقیقتًا	نگاه مي	کن
فرزندان	خودم	هست.	همین	هم	باعث	شده	که	
هنوز	اکثر	ارتباطات	ما	محفوظ	بماند.	رابطه	مان	
ــت	و	با	 ــجویان	رابطه	پدر،	فرزندي	اس ــا	دانش ب
اساتید	محترم	رابطه	برادري	است.	احترام	اساتید	
دانشگاه	را	کاماًل	باید	رعایت	کرد؛	یعني	اگر	جایي	
ــاتید	صحبت	مي	کنم،	من	صندلي	خود	 براي	اس
ــاتید	 را	از	باال،	بر	مي	دارم	و	مي	گذارم	نزدیک	اس
ــأن	و	جهت	علمي	آنها	را	مي	کنم.	تا	 و	رعایت	ش
اینکه	او	احساس	نکند	که	من	مي	خواهم	از	یک	
ــا	او	صحبت	کنم.	به	همین	 ــع	بلند	و	باال	ب موض
ــات	بحمداهلل	اثر	مي	گذارد.	اگر	دقت	 جهت	جلس
ــید	وقتي	که	افراد	مختلف	به	مالقات	 کرده	باش
ــان	 ــالب	مي	روند،	جلوس	ایش ــر	معظم	انق رهب
ــت؛	یک	موقعي	باال	مي	نشیند،	یک	 متفاوت	اس
موقعي	هم	پایین	مي	نشیند.	در	حقیقت	رفتار	باید	
ــاب	شده	باشد.	ما	باید	یک	زیرکي	ها،	 خیلي	حس
ــته	باشیم.	این	 ــادگي	هایي	را	داش رعایت	ها	و	س
ــه	اتاق	من	 ــجویان	ب ــت	که	مثاًل	وقتي	دانش اس
ــد	معمواًل	جلو	 ــون	مي	خواهند	برون ــد،	چ مي	آین
ــت	مي	کنم؛	یا	 ــان	را	جف ــي	روم	و	کفش	هایش م
ــم	تقریبًا	بدون	 ــگاه	حرکت	مي	کن وقتي	در	دانش
ــجویان	سبقت	 ــالم	کردن	بر	دانش ــتثنا	در	س اس
مي	گیرم.	یک	دانشجویي	بعد	از	چند	سال	به	من	
مي	گفت	حاج	آقا	خاطره	اي	که	در	این	سال	ها	از	
ــما	براي	ما	مانده	این	است	که	بر	ما	در	سالم	 ش

ب�ا عملم�ان ب�ا م�ا اگ�ر
اس�اتید ب�ا و دانش�جوها
حرفبزنیم،ماندگاراستو
آنهایيكهحرفهايماست
فرام�وش بعضيه��ای�ش
ميشود.پسسعيكنیمكه
توج�هاصليماندرتبلیغبه
اعمالورفتارهايعمليمان
باش�د.مرح�ومعالمهخیلي
زیبادرجواباینپرس�ش
كهچرادیناینقدربهرفتار
واعم�الاهمی�تميده�د؟
ميفرمایدچوندیننميآید
اعتق�اداترابی�انكندبعد
عمل�يراب�رآنمترتبكند
بلک�هعمليرابی�انميكند
بعداعتقاديرابرآنمترتب
ميس�ازد.چ�ونم�ردمدر
مرتبةعملندب�اصورتهاو
اعمالمرتبطند،شمااعتقاد
راب�هاودادهای�دوقت�يكه
درمرتبهعملميرس�یدآن
عملس�ابقباایناعتقادي
كهش�مابهاودادهاید،نزاع
ميكن�د؛ل�ذاميبینی�دك�ه
دیگ�رعملجدی�ديمحقق
نميش�ود،بااینكهميداند

خوباست.

کردن	سبقت	مي	گرفتي.	مي	بینید	که	خاطره	این	عمل	برایش	مانده	است.	آنچه	
ــاید	خیلي	هایش	نمانده	باشد.	 ــت	مانده	است،	اما	حرف	هاي	ما	ش که	اعمال	اس
این	رابطه	عملي	باعث	مي	شود	که	نگاه	حسني	داشته	باشد؛	که	این	نگاه	حسن	
ــت	و	براي	مخاطب	ملکه	اي	در	وجودش	 ــبت	به	روحانیت،	نجات	دهنده	اس نس
ایجاد	کرده	باشد	در	حالي	که	ممکن	است	به	حرف	ها	تفصیاًل	هم	توجه	نداشته	

باشد.
ــاتید	 ــجوها	و	با	اس ــم	که	اگر	ما	با	عملمان	با	دانش ــذا	من	عرض	مي	کن ل
حرف	بزنیم،	ماندگار	است	و	آنهایي	که	حرف	هاي	ماست	بعضي	هایش	فراموش	
ــعي	کنیم	که	توجه	اصلي	مان	در	تبلیغ	به	اعمال	و	رفتارهاي	 ــود.	پس	س مي	ش
ــش	که	چرا	دین	 ــد.	مرحوم	عالمه	خیلي	زیبا	در	جواب	این	پرس عملي	مان	باش
ــن	نمي	آید	 ــد؟	مي	فرماید	چون	دی ــال	اهمیت	مي	ده ــه	رفتار	و	اعم ــدر	ب این	ق
اعتقادات	را	بیان	کند	بعد	عملي	را	بر	آن	مترتب	کند	بلکه	عملي	را	بیان	مي	کند	
بعد	اعتقادي	را	بر	آن	مترتب	مي	سازد.	چون	مردم	در	مرتبة	عملند	با	صورت	ها	
و	اعمال	مرتبطند،	شما	اعتقاد	را	به	او	داده	اید	وقتي	که		در	مرتبه	عمل	مي	رسید	
آن	عمل	سابق	با	این	اعتقادي	که	شما	به	او	داده	اید،	نزاع	مي	کند؛	لذا	مي	بینید	
ــود،	با	این	که	 که	دیگر	عمل	جدیدي	محقق	نمي	ش
ــروع	مي	کند	 ــت.	دین	از	عمل	ش مي	داند	خوب	اس
چون	مي	داند	چیزي	که	منازعش	است	عمل	است،		
ــا	او	نزاع	کرد	تا	قدرت	نزاع	 ــذا	باید	با	یک	عمل	ب ل
ــده	 ــد	لذا	به	عمل	این	قدر	پرداخته	ش ــته	باش داش
ــا	این	نگاه	عملي	 ــت.	ما	هم	باید	در	تبلیغمان	ب اس
و	نهادینه	کردن	اعمال	و	ارتباطاتمان	با	دانشجوها	
ــاتید	و	قشر	جوان،	رابطه	برقرار	کنیم؛	که	این	 و	اس
ــت.	بنابراین	فکر	و	اعتقاد	هم	اثر	دارد،	 اثرگذار	اس
ــد	و	به	 ــادی	که	با	عمل	گره	خورده	باش ولی	اعتق

عمل	رسیده	باشد.
ــغ	از	یک	جایي	 ــا	باید	در	تبلی ــر	اینکه	م دیگ
ــیت	برانگیز	 ــروع	کنیم	که	براي	مخاطب	حساس ش

نباشد؛	یعني	به	حساسیت	ها	دامن	نزنیم.
عن��ای�ت و توج���ه حس�ن از 

حضرتعاليبهمعارف،سپاسگزاریم.
	بنده	هم	از	شما	تشکر	مي	کنم.
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