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 با تشـکر از این کـه وقت خود 
را در اختیار نشـریه معارف گذاشتید، 
لطفاً ابتدا  سـاختار اداري، رسـالت و 
وظیفـه اصلی اداره امـور مبلغان نهاد 
نمایندگـي رهبـري در دانشـگاه ها را 

بیان فرمایید.
 ضمن تشکر از حضرت عالی و همکارانتان 
ب��ه جه��ت اهتمام در انتش��ار نش��ریه خوب 
و وزی��ن مع��ارف، مدیری��ت ام��ور مبلغ��ان 
نه��اد عه��ده دار اع��زام روحانی��ون فاضل از 
حوزه ه��اي علمی��ه به ویژه ح��وزه علمیه قم 
به دانش��گاه هاي سراسرکشور به عنوان مبلغ 
معارف دین و مکتب اهل بیت اس��ت که 
این مبلغان با بهره گیري از ش��یوه هاي متنوع 
در میان دانش��گاهیان در س��طوح مختلف به 
تبیین و ترویج مع��ارف قرآن و اهل بیت 

مي پردازند.
اداره  دارد 1.  اداره  ای��ن مدیری��ت دو   
اعزام مبلغ 2. اداره شبکه تبلیغی دانشجویان 
و اس��اتید. اداره اعزام مبلغ با سابقه 20 ساله 
از قدیمي ترین ادارات نهاد به حس��اب مي آید 
و شاید بتوان گفت اولین حضور اثرگذار را در 
میان دانش��گاهیان داشته است که با گذشت 
این س��ال ها و متراکم شدن تجارب بحمدهلل 
به توس��عه، پیش��رفت و کارآم��دي مطلوب 
رس��یده اس��ت. در این اداره واحد جذب مبلغ 
داریم ک��ه از میان فضالی حوزه پس از طي 
مراحل امتحان کتب��ي و مصاحبه احراز توان 
علمی  و مهارت ه��ای تبلیغی داوطلبان، براي 

تبلیغ در دانشگاه  جذب مي شوند. 
تبلی��غ م��ا دو حیطه دارد یعن��ی مبلغ ما 
دو مخاطب دارد 1. دانش��جویان 2. اس��اتید 
دانش��گاه ها. البته بخش تبلیغ ما برای اساتید 
دانشگاه هنوز به خوبی فعال نشده است ولی 
تبلیغ برای دانشجویان در نقطه مطلوب خود 
ق��رار دارد و الحم��دهلل در این زمینه با تجربه 
هس��تیم، و رویکرد اعزام م��ا تبلیغ چهره به 

چهره است. 
تا آنجا که بنده خبر دارم ایده مقام معظم 
رهبری در تبلیغ دانشگاهی ازمیان شیوه هاي 
مختلف تبلیغي این است که روحانیون به اتاق 
دانشجویان بروند و آنجا به شکل غم گسارانه 
و هم دالنه، حرف های دانش��جو را بش��نوند، 
س��خنرانی کنند و حتی جلسه پرسش و پاسخ 
عمومی تش��کیل بدهند، س��ر زدن به محیط 
شخصی دانشجو و شنیدن حرف دل او بسیار 
ارزش باالی��ی دارد. ما هم س��بک تبلیغمان 
را این گونه بس��ته ایم و احس��اس مي کنم که 
رضایت هم��کاران و دانش��جویان از مبلغان 
ما در دانش��گاه ها به جه��ت اتخاذ این روش 
اس��ت که مبلغان ما دو نفر دو نفر یا س��ه نفر 

آیین تبلیغی

در گفتگو با حجت االسام واعظی
مسئول طرح حكمت مديريت امورمبلغان
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سه نفر فارغ از هرگونه محیط نظارتی با دانشجوها 
گپ می زنند، دانشجویان هم حرف دلشان، شبهات 
اجتماعی سیاسی و مباحث دینی را که دارند مطرح 
می کنند. البته بدون ش��ک ش��یوه هاي دیگر مانند 
س��خنراني و منبر، پرس��ش و پاس��خ و... جایگاه و 
ارزش خود را داراس��ت. با توجه ب��ه وجود خطبای 
خ��وب در جمع مبلغان مان تبلی��غ منبر، بحث اداره 
جلسات پرسش و پاس��خ، بحث تشکیل حلقه های 
معرفت توس��ط مبلغان و کرس��ی های آزاد اندیشی  
هم داریم ولي پیش��گامي ب��ا روش تبلیغ چهره به 

چهره است 

 مشارکت شما از چه جنسی است؟
 س��بک ما این گونه است که اگر دفتر دانشگاه یا 
گروه معارف بگوید قرار است کرسی آزاداندیشی یا 
حلقه معرفتی یا گفتگو یا مناسبت یا مناظره علمی 
برگزار ش��ود و  احتیاج به استادی در این تخصص 
داریم، اگر تقاضا در زمان مشخص و مناسبي باشد 
ب��ه این نیاز پاس��خ می دهیم و مي توانیم اس��اتید و 

مبلغان را اعزام نماییم. 
در بخش تبلیغ برای دانش��جویان چند سبک 
اع��زام تبلیغی داریم که آنها را به تبلیغ مناس��بتی، 
تبلیغ اردوی��ی، تبلیغ مقطعی و مس��تمر نام گذاری 

کرده ایم. 

تبلیغ مناس��بتی مانند مناسبت هاي ماه محرم، 
م��اه مبارک رمض��ان، ایام فاطمی��ه و دهه آخر ماه 

صفر و این گونه مناسبت هاست. 

 آیا تبلیغ در مناسبت های ملی مانند 
ایام اهلل دهة فجر و یا دیگر مناسبت ها نیز 

برقرار است؟
 مناس��بت هایی مثل 22 بهمن یا دهة فجر چون 
بین تعطیلی های دو ترم تحصیلی دانشجویان است 
متأس��فانه از حیط��ة تبلیغی ما خارج اس��ت گر چه 
باید تدابیری اندیش��یده شود تا دهه فجر به فضاي 
پوی��اي تحصیلي اضافه ش��ود چون دانش��جویان 
موتور حرکت های اجتماعی هس��تند اگر دهه فجر 
در فضای دانش��گاه و دانش��جویان زنده شود بسیار 

عالی می شود. 
در ی��ک تبلی��غ مناس��بتی مبلغ��ان توانمند ما 
مي رون��د در خوابگاه ه��ای متع��دد دانش��گاهی و 
بعضي از آنها در خود دانش��گاه مس��تقر مي شوند و 
با دانش��جویان بح��ث و گفتگو می کنن��د و در این 
مدت با هیئت های مذهبی هم مرتبط مي ش��وند و 
سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، سرزدن به اتاق 

دانشجویان و... دارند. 
مبلغی که به دانش��گاه می فرس��تیم خودش را 
در مع��رض انواع فعالیت های فرهنگی، تبلیغی قرار 
می دهد و بر اساس میزان توانمندي اش شیوه هاي 

مختلف تبلیغي را به کار مي گیرد.
تبلیغ اردویی؛ دانش��گاه ها اردوهای علمی، 
زیارتی و تفریح��ی زیادی برگزار مي کنند الحمدهلل 
همکاران ما در دفاتر نهاد برای بس��یاری از اردوها 
تقاضای مبلغ می کنند چون دانشجویان می خواهند 
ای��ن چند روز که با هم هس��تند یک مبلغ هم کنار 
آنها باش��د یکی از اعزام های خوب ما اعزام اردویی 
اس��ت چون کوتاه اس��ت و با درس خواندن مبلغان 

تالقي چنداني ندارد. 
نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه اعزام های ما 
منوط به درخواس��ت میزبانان مبلغان است که این 
میزبان ها دفاتر نهاد یا دفاتر فرهنگی اس��المی در 
دانش��گاه ها یا مراکز علمی دانشگاهی هستند، اگر 
معاون��ت فرهنگی آنها تقاضا کن��د و ما احراز کنیم 
که ب��رای مبلغ ما برنامه فرهنگ��ی تبلیغی طراحي 
ش��ده اس��ت اعزام می کنیم، ش��رط ما تقاضاس��ت 
ما ب��ازوی همکارانمان در دانش��گاه هس��تیم، اگر 
آنها برنامه نداش��ته باش��ند ما ه��م اعزامي نداریم. 
الحمدهلل از اعزام های اردویی اس��تقبال می ش��ود. 
اردو های زیارت��ی، اردوهای راهیان ن��ور، اعزام به 
مناط��ق جنگ��ی، اردوهای جهادی که چند س��الي 
اس��ت تشکیل شده است داش��ته ایم که مبلغان مان 
را برای چند روز فرستاده ایم مثل اردوهای جهادی 
که برنامة مبلغ در آن منطقه برای دانشجوهاس��ت 
ولي براي خود منطقه و اهالی آنجا هم بنا به اقتضا 

برنامه تبلیغي دارد. 

اعـزام مقطعـی؛ برنام��ه ای مناس��بتی در 
دانش��گاه و برحس��ب نیاز آن دانشگاه است. فرض 
کنید یک جش��ن فارغ التحصیل��ی گرفته اند یا مثاًل 
در دانشگاهی مناسبتی خاص می باشد همکاران ما 
در دانش��گاه با بیان ویژگي برنامه شان از مبلغان و 
اس��اتید دعوت مي کنند ما هم مبلغان متناسبی که 

تقاضا کرده اند را اعزام می کنیم.
اعزام��ی هم به صورت مس��تمر داریم که این 
را ضمن توضیح گروه های تبلیغی عرض می کنم. 

به حمدهلل دو س��ال است که گروه های تبلیغی 
در اداره اعزام مبلغ ش��کل گرفته است قباًل مبلغان 
از این اداره به دانشگاه های مختلف اعزام می شدند 
که احتمال داش��ت در ده سال س��ابقه تبلیغی یک 
مبلغ ما بیست - سی دانشگاه در کارنامه اش وجود 

داشته باشد. 
از  تبلیغـي؛ همیش��ه  طـرح گروه هـاي 
ط��رف مبلغان تقاض��ا بوده که به طور مس��تمر به 
یک دانش��گاه یا خوابگاه اعزام ش��وند تا ماندگاری 
تبلیغی و اثرگذاری بیش��تر ش��ود. گروه هاي تبلیغی 
در یک کالم این اس��ت که جمع��ی از مبلغان مان 
را بر اس��اس نیاز یک دانش��گاه یا یک استان برای 
مدت س��ه، چهار سال به این دانش��گاه اختصاص 
می دهیم ک��ه فرصت های تبلیغی در آن دانش��گاه 
صرف��ًا از میان این گروه باش��د و در خود آن گروه 
سرگروهی مشخص مي شود که بتواند با اداره اعزام 
و همکاران ما در دانشگاه ها هماهنگي داشته باشد. 
مثاًل فرض کنید ده نفر به یک دانشگاه اعزام شوند 
این ده نفر خوابگاه ها را بین خودش��ان تقسیم کرده 
 و هر کدام یک س��ال مسئولیت خوابگاه مشخصي 
را ب��ه عهده مي گیرند در ای��ن صورت هر وقت که 
مبلغ به آنجا می رود کار تبلیغی اش از اولین ساعت 
ورود ش��روع می ش��ود چون قباًل با آنجا آشنا شده 
است در حالي که اگر متفرق و متفاوت می فرستادیم 
روزهاي اول صرف آش��نایی با بچه ها می ش��د و تا 
می خواست حرکت تبلیغی گرم شود زمان مشخص 

شده تمام می شد. 
همزمان با تش��کیل گروه ه��ای تبلیغی زمینه 
اعزام مس��تمر هم فراهم مي ش��ود یعن��ي با دفاتر 
نهاد در دانش��گاه ها هماهنگي صورت مي گیرد که 
برنامه ریزی داش��ته باش��ند و هر پنجشنبه و جمعه 
یا حت��ی بعضی از روزه��ای اول هفت��ه به صورت 
مس��تمر مبلغان به آنجا اعزام شوند به گونه اي که 
هر هفته مبلغ در دانش��گاه حضور داشته باشد این 
پیشنهاد با استقبال گرم مسئوالن دفاتر مواجه شد. 
دوس��تان با توجه به شرایط خودش��ان برنامه ریزی 
کرده اند و الحمدهلل گروه های تبلیغی متعددی برای 
دانش��گاه های مختلف مشخص ش��ده اند - به این 
نکته ک��ه توانمندی های متنوعی در ترکیب تبلیغی 
گ��روه ما باش��د که بتوان��د نیازمندی آن دانش��گاه 
را پاس��خ ده��د هم توج��ه داش��ته ایم- . بعد براي 
گروه ه��اي تبلیغي مي توان بح��ث تبلیغ گروهی را 

مخاطـب  دو  مـا  مبلـغ 
دارد ۱. دانشـــجویان 
۲.اسـاتید دانشـگاه ها. 
البتـه بخـش تبلیـغ ما 
برای اسـاتید دانشـگاه 
هنـوز بـه خوبـی فعال 
نشده اسـت ولی تبلیغ 
نقطـه  در  دانشـجویي 

مطلوب خود قرار دارد.
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آغاز نمود. تبلیغ گروهی، تبلیغ گروهی این است 
که ده نفری که به این دانش��گاه اعزام می شوند بر 
اساس توانمندی هایشان برنامه را بر عهده بگیرند و 
مبلغی که در امر مش��اوره متخصص است مشاوره 
آن دانشگاه را به عهده می گیرد مبلغی که در خطابه 
و منبر قوی است خطابه و منبر را عهده دار می شود 
یعنی ده نفر متکفل برنامه ها هستند، االن هر کسی 
به شکل فردی می رود و متکفل یک خوابگاه است. 

اعزام هـاي  درصـد  چنـد  اآلن   
دانشـگاه های شـما بـه شـکل گروه های 

تبلیغی است؟
 تقریبا 90% از اعزام های ما به ش��کل گروه های 
تبلیعی اس��ت. شیوه تبلیغی متفرقه خیلی کم داریم 
و گروه ه��ای تبلیغی مورد اس��تقبال مبلغان ما هم 

قرار گرفته اند. 
تبلیغ تخصصي؛ طرح تبلیغ تخصصي گام 
دیگر تبلیغ است، تبلیغ تخصصی به این معناست که 
جمعی ک��ه در موضوعی تخصص دارند با تقاضای 
دفاتر نهاد به آن دانش��گاه اعزام می ش��وند. فرض 
کنی��د برنامه ریزان دانش��گاهي احس��اس می کنند 
این جا بای��د به عنوان مثال موضوع غرب شناس��ی 
یا موضوع روش��نفکری یا حجاب کار ش��ود ما باید 
اینجا گروه های تخصصی متش��کل از شش، هفت 
نفر داش��ته باشیم که س��ه، چهار روز یا یک هفته 
در آن دانش��گاه مستقر ش��وند و از طریق برگزاری 
جلس��ات پرسش و پاس��خ و برگزاری حلقه معرفت 
یا حتی با برگ��زاری نمایش��گاه فرهنگی، گفتمان 
تبلیغی آن هفته آن دانش��گاه را مثاًل مسئله حجاب 
یا مسئله روابط با آمریکا قرار بدهند قاعدتًا دوستان 
ما در دفاتر بر اساس نیازی که دارند تقاضا می کنند. 
فرض کنید در دانشگاهی بحث عرفان های نوظهور 
به طور جدي مطرح اس��ت روشن است که فعالیت 
گ��روه تخصص��ي عرفان ه��اي نوظه��ور مي تواند 
در آنجا مؤثر و کارآمد باش��د. م��ا زمینه های گروه 
تخصص��ی را ایجاد کردیم بعض��ی از گروه ها مثل 
گ��روه تخصصی عرفان های نوظهور هم تش��کیل 
شده، البته گروه تخصصی حجاب، گروه تخصصی 
غرب شناس��ی، مباحث سیاسی و اخالق دانشجویی 
هم داری��م ولی هنوز در فاز اجرا نرفته ایم گرچه در 
بعضی از دانشگاه ها به طور محدود اجرا کرده ایم. بر 
فرض یک دانشگاه با آس��یبی مواجه است، طبیعتًا 
برای حل آن آس��یب در آنجا یک گروه متخصص 

مستقر می شوند و بر می گردند. 
سـازماندهی گروه هـا؛ هر گ��روه تبلیغی 
متشکل از چندین مبلغ است که یک سرگروه دارد 
بعض��ی از گروه ه��ا از یک مرب��ي برخوردارند و هر 
هفت��ه مباحث علمي مرتبط با تبلیغ دانش��گاهي را 
مباحثه مي کنند و حت��ی همة گروه هر ماه یک بار 
برای ارتقای توانمندی ه��ا و انتقال آخرین تجارب 
خودش��ان با هم جلسه تشکیل می دهند اداره اعزام 

ه��م ماهانه با س��ر گروه ها که جم��ع قابل توجهی 
هستند جلس��ه کاری می گذارند و معضالت و نقاط 
قوت و تجربیات در آن جلسه رد و بدل می شود که 
خیلی هم مورد اس��تقبال سرگروه ها هست چون از 

تجارب همدیگر استفاده می کنند.
نسبت به تبلیغ گروهی و گروه های تخصصی 
هم قاعدتًا باید برنامه هایی از قبیل ایجاد انس��جام 
و هماهنگ��ی بین چند نف��ر از این گ��روه، ارتقاي 
علمی آنها و فراهم س��ازی قالب ه��ای جدید برای 
ارائه مطالب در گروه ها داشته باشیم. در اداره اعزام 
یک��ی دو طرح هم اجرا ش��ده اس��ت طرحی به نام 
تربی��ت مبلغ داریم که ق��دري در مورد آن توضیح 
مي دهم. قباًل فضالي حوزوي که به نقطه بالفعلی 
مي رس��یدند، )مثاًل س��ه، چهار س��ال درس خارج 
مي خواندن��د( را جذب مي کردیم ول��ي االن حدود 
سه، چهار سال اس��ت مبلغان مان را به شکل فعال 
تأمی��ن می کنیم جدای از اینکه راه قبلي اس��تمرار 
دارد از می��ان طلبه های توانمند که هنوز وارد درس 
خارج نشده اند با مالک هاي مشخص براي شرکت 
در طرح تربیت مبلغ ش��هید ضابط، جذب کردیم در 
دوره اول 50 نف��ر طالبی که در این س��طح علمی 
بودند )مثاًل رسائل یا کفایه خوانده و سابقه دانشجو 
بودن هم داش��ته باش��ند( را جذب مي کردیم  این 
50 نفر را به هفت گروه تقس��یم کردیم در کنار هر 
یک از این گروه ها یک مربی قرار داشت از مبلغان 
با س��ابقه و با  روحیه تربیتی که در کنار این ها بودند، 
مباحث علمی را با هم می گذراندند. در طرح شهید 
ضابط چند کار انجام می ش��د، 1. جلس��ات هفتگی 
که در بارۀ تج��ارب تبلیغی با هم گفتگو می کردند. 
2. بحث نشس��ت های ماهیانه هر ماه یک نشست 
علمی ب��رای اینها برگزار می کردی��م و از یک ماه 
قب��ل منابع آن را پیش مطالع��ه مي کردند و در آن 
نشس��ت با حضور ذهن با اساتید متخصص مواجه 
ش��وند مرحله مقدماتي دوره ش��هید ضابط دو سال 
طول کش��ید دوره تکمیلی آن هم دوس��ال اس��ت. 
مخاطب��ان طرح در طول ای��ن مرحله مقدماتي 30 
روز هم به ش��کل کارورزی تبلیغ می رفتند یعنی در 
کنار مبلغان موفق ما قرار می گرفتند و در این مدت 
مس��ائل مختلف تبلیغي از قبیل نحوه ارتباط گیري، 
مواجهه با س��ؤال و ارائه پاس��خ و... را مش��اهده و 

تجربه مي کردند. 

 تحصیـالت ایـن مبلغـان در چـه 
سطحي است؟

 تحصیالت این مبلغان از پایان لمعتین تا شروع 
کفایه اس��ت. وقتی این ها چهار سال آموزش ببینند 
ب��ا توجه به آم��وزش تخصصی تبلیغ��ی که دیدند 
می ش��وند سال اول یا دوم درس خارج و دیگر مبلغ 
آموزش دیده ما به حساب می آیند مباحث گذشته و 

تجربه هم که دارند. 
الحم��دهلل دو دوره پنجاه نفره از برادران جذب 

کردی��م که هر دو دوره دو سالش��ان را گذراندند و 
وارد دوره تکمیلی شدند پنجاه نفر هم خواهر جذب 
کردیم. طرح شهید ضابط در مجموع 150 مخاطب 
داش��ت البته س��ال جذب آنها با فواصل یک ساله 
انجام گرفته اس��ت دوره تکمیلی هم طراحی ش��د. 
در این طرح یک شورای سیاست گذاری بسیار فعال 
بود ک��ه الحمدهلل به نظر م��ن در فضاهای تبلیغی 
فرهنگ��ی جزو ش��وراهای نمونه به ش��مار می آمد 
جلسات منظم هفتگی هم برای طراحی این برنامه 
بود که بس��یار برنامه منضبط و عالمانه ای متناسب 
با فضای تربیت مبلغ برای دانشگاه ریخته شد، این 
ش��ورا طرح مرحله تکمیلی را ه��م طراحی کردند. 
همزمان در مرکز آموزش ما برای تربیت مبلغ دورۀ 
اس��تاد قرائتی طراحی شد مخاطبان آن با یک سال 
درس خارج حضور داش��تند که با آموزش س��ریع تر 
آماده اعزام شوند این دوره هم با یک سری مباحث 

مبلغـی که به دانشـگاه 
خــودش  می فرسـتیم 
انـواع  معـرض  در  را 
فعالیت هـای فرهنگـی، 
قـرار می دهـد  تبلیغـی 
میـزان  اسـاس  بـر  و 
توانمندي اش شیوه هاي 
مختلف تبلیغي را به کار 
مي گیرد؛ از جمله: »تبلیغ 
اردویی«، یعني تبلیغ در 
زیارتی  اردوهای علمی، 
»اعـزام  تفریحـی؛  و 
مقطعی«، کـه برنامه ای 
مناسبتی و برحسب نیاز 
آن دانشگاه است مانند 
فارغ التحصیلی؛  جشـن 
»تبلیـغ گــــروهـی«، 
ایـن اسـت کـه مبلغان 
اسـاس  بـر  اعزامـي 
ن  یشـا ی هـا نمند ا تو
را بر عهـده  بـــرنامـه 
مبلغـی  مثـاًل  بگیرنـد، 
مشـاوره  امـر  در  کـه 
متخصص است مشاوره 
آن دانشگاه را به عهده 
می گیـرد و مبلغـی کـه 
در خطابـه و منبـر قوی 
اسـت خطابـه و منبر را 

عهده دار می شود.
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یک س��اله اجرا ش��د وقتی به مرحله دوره تکمیلی 
رس��یدند دوره ش��هید ضابط و دوره استاد قرائتی با 
هم ادغام ش��دند و طرح عمارها را تش��کیل دادند 
و همان طرح تکمیلی اجرا مي ش��ود. طرح تکمیلی 
ش��هید ضابط ب��رای خواه��ران در اداره اعزام مبلغ 
برگزار می ش��ود پنج��اه نفر از خواه��ران به مرحله 
تکمیلی رسیده اند و الحمدهلل برنامه هایشان را پیش 

می برند این هم از دوره های آموزش مبلغ است.
 نکت��ه پایان��ي در م��ورد اع��زام مبلغ��ان به 
دانش��گاه ها این که بحمداهلل سنت حسنه اي که در 
اداره اع��زام نه��اد وجود دارد گفتگوي مس��تقیم با 
مبلغان پس از اعزام هاي سراسري است که تا کنون 
س��عي ش��ده هر مبلغ حداقل در هر س��ال یکبار با 
مدیر ام��ور مبلغان در مورد مس��ائل تبلیغي گفتگو 
کرده و نکات و ایده هاي خود را مطرح مي کند چون 
مبلغان ما کارش��ناس و مدیر فرهنگی هستند وقتی 
با صحنه فرهنگی مواجه می ش��وند ایده ها، طرح ها 
و پیشنهاد هایی برای ارتقاي آن محیط ها دارند که 
نمی شود در جلسات جمعی از آنها استفاده کرد بلکه 
بای��د حرف های آنها را بش��نویم و این ایده ها را به 
کسانی که باید برنامه ریزی و اجرا کنند برسانیم این 

تقریبًا اجمالی از برنامه های اعزام ما بود. 
و  دانشـجویان  تبلیغـی  اداره شـبکه 
اسـاتید؛ اداره دیگری به نام اداره ش��بکه تبلیغی 
دانشجویان و اس��اتید هم داریم، طبق این ایده که 
از طرف مس��ئوالن محترم نهاد مطرح می ش��د که 
تبلیغ دین احتیاج به قش��ر خاصی ندارد زیرا تبیین 
معارف اس��المی را باید روحانی��ت انجام دهد ولی 
تبلی��غ و ترویج ای��ن معارف وظیفه هر مس��لمانی 
اس��ت هر کس باید آنچه  از اسالم می داند را برای 

دیگ��ران بگوید. در صدر اس��الم این گونه نبوده که 
قشر خاصی تبلیغ کند بلکه خرمافروش، معلم قرآن 
هم بوده؛ فردی نجار، بنا یا کش��اورز بود ولی برای 
آموزش اسالم به دیگران توسط پیامبر اعزام 
می ش��د پس با توجه ب��ه این نکته ط��رح حکمت 
طراحي ش��د تا دانشجویان اثرگذار را نسبت به این 
وظیفه دیني خود آگاه و فعال کنیم این طرح پیش از 
این چند سال در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا 
ش��د و ثمراتش را هم االن می بینیم. دانش��جویان 
مذهب��ی اثرگذار که االن هر کدام بخش��ی از امور 
فرهنگی اطراف خودشان را بر عهده گرفته و مؤثر 
هم هس��تند تا زمانی که دانشجو بودند در دانشگاه 
یاد گرفته اند که چگون��ه از دین دفاع عالمانه کنند 
و پ��س از دوران تحصیل هم ب��ا همین روحیه در 
جامعه حضور یافتند چ��ون مخاطبان طرح حکمت 
دانش��جویان مذهب��ی و اثرگذار هس��تند زمینه ای 
ایجادکردیم که مبلغان خوب ما بتوانند با بچه های 
مذهبی و اثرگذار دانش��گاه ها مرتبط باشند که این 
ارتباط بر اس��اس سه محور ارتقای معرفت دینی یا 
تعلیم، رش��د فضایل اخالقی ی��ا تهذیب و تبلیغ که 
مخاطبان از ابتدا ی��اد بگیرند هر چه را مي دانند به 
دیگران هم بگویند ت��ا دیگري را هم به همان راه 
حق��ی که پیدا کرده اند دع��وت کنند. این کل طرح 
حکمت بود الحمدهلل این طرح گام به گام، ش��روع 
شده و جای خودش را هم بین دانشجویان باز کرده 
و مبلغان هم به اهمیت این ش��یوه تبلیغ پی برده اند، 
این ط��رح را در بس��یاري از دانش��گاه های مراکز 
استان ها داریم. هدف از طرح حکمت ساختن انسان 
صالح مصلح است کس��ی که صالح باشد و خودش 
گلی��م خ��ودش را از آب بیرون بکش��د این ارزش 
دارد ولی ارزش��مندتر از آن این است که به دیگران 
برای اصالح خودش��ان کمک کن��د، طرح حکمت 
هم ش��ورای سیاست گذاری بس��یار سخت کوش و 
مس��لط به کار دارد که در ابعاد مختلف برنامه ریزی 
و سیاست گذاری کمک می کند. دفتر مرکزي طرح 
حکمت هم در قم مس��تقر است مبلغان آن ماهیانه 
دو جلس��ه دارند ک��ه در آن هماهنگی های الزم را 
انج��ام می دهند و دانش��جویان عضو طرح حکمت 
با حضور مبلغ و گاهي بدون حضور او در جلس��ات 
خود مباحث علمي و مهارتي را با هم طرح می کنند 
دانشجویان طرح حکمت سراسر کشور برای انتقال 
تجربیات و آشنایی با همدیگر هر سال حداقل یک 
یا دو بار جمع می ش��وند و حرک��ت دفاع آگاهانه و 
دلسوزانه از اسالم و نظام را با همدیگر برنامه ریزی 
می کنند هدف ما گسترش مبلغان اسالم است، قطعًا 
بس��یاری از پیام ها را دانشجویان از جنس خودشان 
بیشتر می پسندند و وقتی دیدند یک دانشجو ملتزم 
ب��ه دین و مروج دین اس��ت خودش��ان هم به این 

مسئله تشویق می شوند.
یک ش��بکه تبلیغی اس��اتید هم داریم، جمعی 
از اس��اتید بزرگوار دانش��گاه مراجع��ه مي کردند و 

می گفتن��د م��ا از فرصت تبلی��غ مع��ارف دیني در 
کالس ه��اي خ��ود برخورداری��م و از م��ا تقاضاي 
پشتیباني علمي و معنوي مي کردند به همین جهت 
ش��بکه تبلیغی اساتید که از اس��م آن هم پیداست 
گروهی از اس��اتید که تصمیم دارند از اس��الم دفاع 
کنند و معارف اهل بیت را در بین دانش��جویان 
و دل های مش��تاقی که زیر دستشان هست ترویج 
کنند به این جهت این شبکه را فعاًل طراحی کردیم 
و آمادگی اجرا هم داریم البته اساتید معارف اسالمی 
که الحمدهلل از این مباحث مستغنی هستند و به این 
کار مأنوس��ند و کارشناس این فن هستند با اساتید 
غیر معارف اس��المی که بخواهند از نظر محتوایی، 
مهارتی در این جمع باشند و از نظر موضوع حمایت 
ش��وند ما در خدمتشان هستیم هم می توانیم ارسال 
محصوالت و هم نشست های ارتقاي توانمندی های 
تبلیغی برای اساتید و یا ارتقاي علمی داشته باشیم 
و طبیعی اس��ت که این س��طح از کار، مدرس��ان و 
مبلغ��ان با تجربه ح��وزه را می طلبد که با اس��اتید 
دانش��گاهی و همکار خودشان مرتبط باشند که آن 
هم الحمدهلل زمینه اش فراهم ش��ده است. مبلغان و 
مدرسانی که ما با آنها در ارتباط هستیم بحمداهلل از 
توانمندي ه��ا و تخصص هاي متنوعي برخوردارند و 
بعضًا در تخصص شان جزو سرآمدها می باشند چون 
به تعبیر مقام معظم رهب��ري تبلیغ اصلي ترین کار 
جامعه علمي حوزوی اس��ت. از قدیم هم نسبت به 
این وظیفه در میان حوزویان حساس��یت بوده است 
به همین جهت اس��اتید حوزه در هر سطحي از علم 
که هس��تند خودش��ان را ملزم به تبلیغ مي دانند لذا 
ما مي توانیم براي ش��بکه تبلیغي از اساتید موفق و 
متخصص و متناس��ب با سطح اس��اتید هم استفاده 

کنیم.

توضیـح  هـم  مبلغه هـا  مـورد  در   
بفرماییـد؛ آیا مخاطبان ایـن مبلغان فقط 

خواهران هستند؟
 بل��ه مخاطبان اینها فقط خواهران هس��تند و به 
خوابگاه دانش��جویان خواهر هم سرکشي مي کنند. 
تقریبًا مباحث��ي که در مورد اداره اعزام مبلغ عرض 

کردم در مورد خواهران و برادران مبلغ نیز بود. 

 در پایـان انتظارات نهـاد از مبلغان 
و نیز از جامعه دانشـگاهي برای همکاری 

بیشتر با مبلغان را بیان فرمایید.
 دفاتر نهاد همیش��ه همکاریش��ان باعث ارتقای 
برنامه ها بوده اس��ت انش��اءاهلل که این برنامه ریزی 
اس��تمرار پی��دا کند و ب��ه گونه ای باش��د که وقتی 
مبل��غ به آنجا می رود ب��ا صحنه های فراوانی از کار 
برنامه ریزی شده مواجه گردد تا از فرصتش استفاده 
گ��ردد. الحم��دهلل برنام��ه ریزی خوب بوده اس��ت 
انش��اءاهلل که بیشتر ش��ود تا از فرصت مبلغانی که 

اعزام می شوند استفاده کنند.

تخصصـی«  »تبــلیـغ 
معناسـت که  ایـن  بـه 
جمعی کـه در موضوعی 
بـا  دارنـد  تخصـص 
نهـاد  دفاتـر  تقاضـای 
بـه آن دانشـگاه اعزام 
می شـوند. فـرض کنید 
بحـث  دانشـگاهی  در 
نوظهـور  عرفان هـای 
بـه طـور جـدي مطرح 
است، روشـن است که 
تخصصي  گروه  فعالیت 
نوظهـور  عرفان هـاي 
مي تواند در آنجا مؤثر و 

کارآمد باشد.
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