خاطرهها و تجربههای تبلیغی
اشاره

هاوامودههاییاس ره وجه

خالرههاآ لخوشیریند دگی،سرشا ادتبرت

ّ
بها ها اهگشاآد دگا یسعاد مندومود،اس د اینمیان،خالراتمبلغان
حودهدینودرهنگاینمردوبومدعالی میرنند،ارنجدهاد کجا ی
تهیهرهد
ِ
ّ
نبهاینوادآرمکمیرند امسیر بلیجز

اس رهبهمبلغان وپاویاتالقهمندا
ابهشایستگیلی مایندوبابهرهمندآاد اا با د جدهدیگجران،ادادمجونو

رومنلوب ربهاهدافخویش ایرایند  

خناآماددبی یادشو دواسان

ّ
د این وشتا ،شما آادخالرههاآمبلغانگرامید موضوتاتگو اگونا اوه
شدهرههریکحقیقتی وشن،اشا یبیدا گریجادضجیلتیا دشجمند ا ریجد
هجامی ابا جدوبجردا جشخوا نجدگانمیادهایجدو

میرندو و اگاهی ابجهدل

خوبیمددمی سا د 

پویندگان اه بلیزدینی ابه
ِ
استقامت در تبلیغ

ای اللهالعظمیبهاءالدینی،بهمدت23سجالبجهلجو مر جبد مجاهمبجا 
مضانومحرمبراآ بلیزبه وستاییمی دتند ایشاند ابتدابجا امالیمجاتو
ّ
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ً
قریبجا0مجردو3دند 
اآرجه 
مهرآهاآبرخیمردممواجهبود جد؛بهگو جه 
بی 

مراسمسخنرا یواقامه مادایشانحاضرمیشد د برخو دبرخیمردمد ایام
آبودرهبینخودشانمیگفتنجدایجنسجیددیگجربجهایناجا

بلیغیایشان،لو
اولماه مضان
خواهدامدواینددعهاولواخراوس ؛ولیبا عاب مامد ّ 
ّ
ً
سیدحتمادکرمیرندحجاال

سالبعددید دبادهمایشانامد د باخودگفتند:
ً
د،حتماماهمبا  مضانجبجرانمجیشجود؛

رهماهمحرمچیهآبهایشان داد
ّ
ولیحضرتای اللهبهاءالدینیبعداداینکه مادتیددنجر اد بیجرونابجادآ
اقامهمیرند،ادهمانجابهقمبرمیگردد برخیادمردمخیالمجیررد جدایجن
ددعهرهسیددس خالیبرگشته،دیگربجهایناجا خواهجدامجد؛امجاایج اللجه
العظمیبهاءالدینیبرخالف صو ا ان،مر ببهمدت23سالبها اامی ود
ومردمهمهرسالبیشترجذبمیشجو دود مراسجماقامجه مجادوسجخنرا ی
ایشانشرر میرنندواستقبالخوبیبهتمرمیاو د 
یکیدیگرادتمرههاآ بلیغیایشاند  وستاآمذرو ،اینبودرهمردما ااره
د دمانحکوم لازوتحتییک فرشانبهسربادآ ردتهبود،بعدادپیرودآ
ا قالببسیا آادا انبهجبهه دتندو 1فرشان یهبهد جه دیعشهادت ایر
امد د این وستاد  های ،لو آمتحولشدرهد بین وستاهاآهمجوا به
وستاآامامدمان(تج)معروفگردید واین،د سیاس رهلالببایجدد 

بهاینگو همساور وجهداشتهباشند  9
بلیزوا شادمردم ،
لطف خدا

ای اللهسیدلیبجهایرآ میگوید«:بایکواسنهادمرحومحاممیرداتلجی،
  9شریهاد،حوده 1 ،ابان،۹۴17ش،250گف وگوباای اللهحسینیمیا ای 

خاطرهها و تجربههای تبليغی
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پسرحامشیختباسرهادوتاظ هرانبود،شنیدمرهدرمود د:یکیاد اا اد
منبراآمنبردتوترردهبود پیشادمالج ،مرحجومپجد محجامتبجاس ا
ایشانپولسود[ با]میدهد من
خوابدیدمرهگف :میرداتلیا اامنبر رو
ِ
هم لفنرردم،تذ خواهیرردموگفتم:منبر مجیایجم گفج :چجرا؟مجند 
ود امهاگهیرردهام،بدمیشودوهرچهاصرا ررد،گفتم :مجیایجم بجاالخره
گفتم:پد م اد خوابدیدم،گف  :رو من مجی جوا ممخالفج پجد رجنم 
ایشانمیگوید:بعدادیکیدو ود،یکیاددنهاآهمسایهدتجو مرجردبجراآ
یکمال خصوصی،منهم دتم شباخجر،یجکمبلجزمختصجرآبجدون
پار د سینیچاآگذاش وجلوآمناو د؛گردتموداخرجیبمگذاشجتمو
مامشد بعداددوسه ود،د روچهمی دتم؛د یامد،سالمرردوگف :اقجا
شمابودیدمنهلدال یمنبر دتید؟گفتم:بله گف :میدا موضعمجالیایشجان
ً
خوب بود؛مندلممیخواهداینمبلز اادمنقبولرنید گفتم :منقربةالجی
اللهبهانمال میامدم گف  :هخواهشمیرنماین اادمنبگیریجد مجن
گردتم چک ضمینیهها  وما یبود اگجرمالج ان جاجرمجی دجتم011،
ومانمیداد دیدمدوبرابران ادادهاس دهمیدمخوابپد ماتجرمجادآهجم
ً
داشتهاس ؛یعنیماهماگرمنبرود سخوا د مانقربةالیاللهباشد،خداهم

لنفخودش ادا د » 9
پرهیز از منبر تقلیدی

ً
د؛یعنیتینا

بعضیهابهصو ت ود امهاآ ،ادیوییویا لویهیو یمنبرمی و
همانمنلب احفظرردهوبرباالآمنبرا اوهمیرنندرهاین،پسندیده یس ؛
  9شریهپگاهحوده،مهر،۹۴12ش،۹2گف وگوباای اللهسیدلیبجهایرآ 
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َ َ
د حالیرهادامامصادق  وای دا یمرهمیدرماید«:أ ْزل ُمالن َاس َمـ ْ َج َم َـع
َ ْ
ْ
تالم رینمردمرسیاس رهتلممردم ابهتلمخودش
یزل َمه؛ 9
َزل َمالن َ 
اس َإل َ

ً
بایدرامال ادیویی ،لویهیو ی ،ود امهاآمنبربرویموحتی

اضادهرند »پ ،
ّ
شدمبلزرمجک مجیرنجد بنجابراین،د رنجا 

رتابیهممنبر رویم؛چرارهبه

گوشرردنبهسخنرا یبقیهو وجهبهاتا دیگران،خودمانهممنالبی ابجهان

ً
اضادهرنیم شخصید  هران،رامال قلیدآمنبرمی د واداقاآرادی قلید
میررد؛بهشکلیرهحتیاگر ودهممنبرمی د ،هما نجد جوا اقجاآرجادی
باتثخندهمردممیشد

میگف :شبجمعهاس رهاین،

2

ذوق و سلیقه در تبلیغ

ّ
اآمبلز ،نهادا شومعلوماترادی یسج ؛بلکجهبایجدذوقوسجلیقها اوجه
بر 
یکیادتلماآقمادقولمرحومشرفالدینجبرتجاملی

منلب اداشتهباشد 
ّ
فرادمبلغان ابراآا شادبرخیادمسیحیانلبناندرستادیم پ 

میگوید:یک
ادمد ی بلیز،گفتهبود د:ارنونمیخواهیممسلمانشویم،بایدچهرنیم؟این
اقاآ وحا یگفتهبود د:ابتدابایدختنهبشویید 
ایشاناضادهرردهبود د:د س اس ره«ختنه»یکیاداحکاماسجالمواداب
دیناس ،امابایدذوقوسلیقهداش و تایج اقتضجاآحجال ارجرد بجراآ
ادهمسلما ان،بایداحکامسهروسادهوزیرمشمئهرننده اا اوهررد .

ایشاند با ه تیاهاینبرخو ددرمودهبود د:اینبرخو د،اترمعکوسگذاش 
وانمردم،مسلمان شد دواناقا اهم دررد د .
 9شیخصدوق،کتاب من ل یحضره الفقیه،م،۳ص ۴۱0
 2سخنان حا االسالم والمسلمین گنای د دو ه امودشی ا تقال  اا ب  بلیغی ،مد سه
دیضیه۹۴۱۳،ش 

خاطرهها و تجربههای تبليغی
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مرحومسیدشرفالدین،یک مو هدیگر ارجهخجودانمرحجومبرخجو درجرده

بود دواتربسیا منلوبیداشتهبجود،ایجنچنجینبیجاندرمجودهبود جد:یکجیاد
مسیحیانترو مندلبنان ،هدمنامدوگف :مجنمجیخجواهممسجلمانبشجوم 
گفتم:مسلمانبشوید گف :وظیفهمنچیس ؟گف :دو رع  مجادصجبح
بخوانوسه رع  مادمغرب گف :مسلما ان،هفده رع  مادمیخوا ند .
گفتم:ا انمسلما یشانیکمقدا آقوآشدهاس وپیامبراسجالم

بجراآ

ادهمسلما ان،بنابر قر وا یخ،دو رع  مادصبحوتصرمیخوا د د ارنون

شمارهمسلمانشدهاید،همیناتمال اا اامبدهید،رادیاس  .
مسلمان،قوآشدومی د د مساجدبادیگر مجادگها ان،

رمرمایناقاآ اده

لب،معمول مادمیخوا د؛ ااینکهماه مضاندرا سید ایشانسراسیمهپجیش
مججنامججدوگفج :مججنهججمبایججد ودهبگیججرم؟ گفججتم:خیججر ،ودهمربججوطبججه
مسلمانهاس مسلما انصد اسالم،بعدادمدتمدیدآرجهادبعثج 


رهنه
پیامبرگذش ،م مو به ودهگردتنشد د 
گف :منمیخواهم ودهبگیرم.گفتم:هرا دادهرهامادگیدا آ ،ودهبگیر .
مرحومشرفالدیندرمود د:این وش،سببگردیدرهسالدوم مامماه ا وده

بگیردوارنونایشانیکیادمسجلما انقجوآلبنجاناسج و ادلجهشجبش جر 
مینمیرند 9.

شودومهم رینبودجههاآجنوبلبنان اایشان


می

نیازسنجی در تبلیغ

مال ا تخابموضوع،سهچیهاس  ّ :اولینمال  ،یادمخالباس رجهد 
رااوچهدما یاس موقعی شغلی،سجنوجنسجی ،د ا تخجابموضجوع
  9شریه حوده،مردادوشهریو ،۹۴۱۱ش ،۴۱مصاحبهباحا االسالموالمسلمینمحمد
تباوی 
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بسیا مهماس مال دوم،قد تدهممخالباسج رجهایجامنلجببجراآ
مخالبقابردهماس یاخیر؟ومال سوم،دماناس رهبراآلر مسئله،
چهمیهاندماندا یم 
حدودسال9369بهجبهه دتمود ا اااحکامشکیات امیگفتم  ودسجوم،
دمندهاآبهمنگف  :ارنوند  مادشک میرردم؛ولجیایجنچنجد ودرجه

شروعبهبیانشکیاترردید،د  مادشکمجیرنم د ا اجامتوججهشجدمرجه
مسئلهشکیات،مسئلهمو د یاد دمندگان بودهاس



یکیاد وحا یاند حج،شروعبهبیان ماممحرماتاحرامرردرجهبعضجیاد
ً
هااصالد تمررسیا فاق میادتد؛مثرحرم شکا رردن؛د حالیرهباید

ا
امیگف
د چنیندضایی،اتمالومساورمو د یادحاام 

9

پاکت الغر

ما بایدبهمساوراقتصادآواینکهمننقهاقتصادآهس یاخیر ،وجهرنیموبه
پولیرهبهمامیدهند،اهمیتیبدهیم؛چراره ادقحقیقی،خداو داس

ُ ُ

ُ

؛« ِإ َّن

َّالل َه ُه َو َّالر َّزاق ذو ْالق َّو ِة ْال َمتین »2بهقولاقاآسیبویه:بجراآ بلیجزبجهشجهرآ

البدچکاس 
دتم وقتیبرگشتم،پار الزرآبهمنداد د پیشخودگفتمِ :
بادرردمدیدمصاحبخا ه وشتهاس «:بسماللهالرحمنالجرحیم حجاماقجا
دحم امدنادشما،چاآدادنوپذیراییادما؛منبر دتنادشما،جلسهگجردتن
ادما؛خداادهردوآماقبولبکند والسالمتلیکمو حمةاللهوبررا جه »بنجده
خدا91شبمنبر دتهبودوهیچچیهبهاو دادهبود د بله،مهمایناسج رجه
 9سخنانحا االسالموالمسلمیندال دادهد دو هامودشیا تقال اا ب بلیغی۹۴۱۳،ش
 2ذا یات،ایه 01

خاطرهها و تجربههای تبليغی
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خداهواآما اداشتهباشدوالبتهگاهی یهخداو دما اامتحان یهمیرند  9
عالمه جعفری و نهی از منکر

اشمی دج د 

قرشدهاس ره ودآتالمهمحمد قیجعفرآ بجهخا جه
روچهدددآ ادیدرهقالیخا هایشان ابرداشتهاسج ومیبجرد او ا عقیجب
ررد دددمیخواس قالیچه ابفروشدوباشخصید حالمعاملهبود،اسجتاد
جعفرآپیش د وباپیشنهادبهترآقالی اخریدوشرطرردخجوددروشجنده
ان ا اخا هبرایشحمررند
وقتیدددبهد خا هاستاد سید،بجهحقیقج مجاجراپجیبجردواداسجتادتجذ 
رنندهاآداشتهباشجد،وآ ااددددآ
خواس استادبدونا کهبرخو د ا اح  
بادداش ودرمود «:منره دیدم وادخا همندجرشدددیجدهباشجی مجن
دقطقالی ااد وخریدهام »بااینبرخو د،ددد ابه اه اس هدای ررد

2

شیوه تبلیغ مسیحیت

ّ
مبلغانمسیحی،ادرمتریندرص ها،بهتریناستفاده امیبر د د بسجیا آاد

ّ
خط لفنیمستقیممیانرلیساوبیما ستانهابرقرا رردها د
رشو هاآا وپایی ،

رهد هرلحظهادشبا ه ود،بیما آرهبهدلیرد دو جخجویشلنیجف جرو
اسیبپذیر رشدهاس ،بتوا ددقطبابرداشتنگوشی لفنوبدون یادبهگردتن

شما هاآ،بارلیساا باطبگیردود همجینلحظجاتودقجای،رو جاه،دلهجاآ
میدها انبهسوییبرودرها انمیخواهند
 9سخنانحا االسالموالمسلمینگناجید دو هامودشجیا تقجال اجا ب بلیغجی،مد سجه
دیضیه۹۴۱۳،ش 
 2دالمهتسگرآ،سیره اخالقی علما،ص ۱۹
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ا انمتناسبباشرایطادجرادجوامجعمختلجف ،وشهجاآگو جاگو ی ابجهرجا 
میبر د؛براآ مو ه،د ایستگاههاآمترود میجانا وپاییجا یرجهاهجرتلجمو

دا شا د،بروشو هاآ بشیرآ ودیعمیرنندرهسرشا اددیباییومرزوبی و
جذابی اس !
ً
مسیحی د جذبدیگران،منلقاتالهوشتاببهخرم میدهد اینخالره
ّ
مبلغیرهبهادریقاسفررردهبود،شنیدموسخ متحیجرشجدمرجه
ااددوس 
ّ
مبلغانمسیحیمیانقبایردقیرادریقابذ گوجهدر گیوبادماانوخیا پخش

می و دوششماهبعد،یعنیوقتیرهبو ههاآگوجهوخیا و
میرنند سپ  ،

ّ
بادمیگرد جد ا گجاهرتجابمقجدسبجها جان
بادماان شدرردهومیوهدادها د ،
میدهنجد؛انهنگجامیرجهخودشجان ابجهتنجوانولجی عمج ا هجابجهاتبجات

سا دها د

9

همسطح بودن با مردم

استفادهللبهاداسبابمتعا فمیان ودهمردموهمراهجیاقتصجادآبجاسجنح
متوسطمردم،براآش نصنفیاشبسیا الدموحیجا یاسج  وحجا ی بایجد
تمومیمیشجود،ا جالفتمجرو

مدتدما ی ارهمنتظر ارسییاوسیله قلیه
ضییعوق بهشما او د رمتریندایدهاینا تظا ،پیو داوبا ودهمردموجلوه
مردمی وحا ی اس رهچهبسااتر هجاییاند ایفجاآ سجال حجودوآ،اد
سات هاسخنرا یودههامقالهبیشترباشد
دما یرهمیخواستندبراآمرحومای اللهمشجکینیبجهتنجوان وجی مالج 
قلیهاآ هیهرنند،ایشانپرسیدهبود:
خبرگان هبرآوامامجمعهشهرقموسیله 
ماشینیرهمتوسطمردممی وا ندسجوا شجو د،چیسج ؟د اندمجان،پیکجان

 9حسینسروقام ،شرط بالغ؛ چهل کلید طالیی در مدیریت تبلیغ،ص۹2۴ج 920

خاطرهها و تجربههای تبليغی
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مردماداناستفادهمیررد د ایشاندرمودهبود:مجن

ا ومبیر ایایبودره وده

سیلهاآباال راداین می وا مسوا شوم  9
و 
فضاسازی الزم برای ارائه

اربهاآبراآ شوی،مجردمبجهخیجراتورمجکبجه
اآ،گویندهرم 


شبجمعه
اموات،چنینسخنمیگف «:امواتچشمبهدس شمادا جدوبجاالتمجاس


َ
َ
ْ ُ َ ََْ ْ َ ْ َ
ـفأ ْو

قاضامیرنندرهیکلقمه ا یبهمابدهید؛«از َط وازل ن َاع َـدُﻫ ٍمأوُ َغ ٍ
َع َک ْس َرة؛2باد همی،گردهیاپا ه ا یرهبهدقیرانمیدهید،بهما یه وجهداشجته
َ ُ َ َ
َُ
ی
رموُـهإلـ 
مـاُ 
ی 
عزثـو َالـ 
باشید »رسی اد خوابدید درهپیجاممجیداد«:إ 
َ
َ ِّ
ی ُمحتاجإل ـه؛3بجراآمجنتجوابا چجه ا جهدسجگانمیا دادیجد،
َلب فإُ 
الک َ 
َ

بفرستید؛دیرامنبههمینچیهبیمقدا  یهمحتاجم »

اوبایدچنیندضاسادآمیرردرهد تالمبردخ،بهتوابخیرات یاداس ؛ جه

خوداستخوانیا ان پ ،اگرحتیرمترینرا خیرآا ااممیدهید،توابش ا
هدیهامواترنیدرها هابهتوابهمینمقجدا  یجهمحتاما جد وآبجدونایجن
دضاسادآگف :امشبامواتشما،اجدادشماچشما تظا دوبهسجانهمجین
گربهیاسگرهسرسفرهحاضرمیشود،چشمشبهدس شماس  جابجرایش

که ا ییااستخوا یپر ابرنیجد!د ایجندمجان،برخجیشجنو دگانبجهشجدت

اجدادوامواتخودتمثرسجگوگربها جدو

دالنشده!
ا اح شد درهدالن 

بعد،گوینده ابهبادرتکگردتند  0

محمدتالمداده و آ،درسنامه میثاق طلبگی،ص 2۹۴

9
 2محدث و آ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،م،2ص ۹۱۴
 3محدثقمی،سفینة البحار،م،1ص ۹۴۴
 0تلیمختا آ،شیوهها و فنون تبیین احادیث،ص7۴ج 70

116



رهتوشه راهيان نور محرم 9316

توجه به ذهنیّت مخاطب

ا سانهموا هاددراو دههاآدرهنگی بلیزشدهد جامعهخویشاترمیپجذیرد 
هاودریبهجاآدراوا جیبجهبجا 

اترگذا آدرهنگو بلیغاتبیگا گان،رژد 
همی
او دهاس اینخوشبینیره صو رنیمشنو دگانمادا اآدکرودرهنگ اب
محمدآود رمال ّعبدوپذیراآسخنانماهستند،خیالیخاماس هجها ان
ا دیشهقومی،خرادیوزیراسالمیو یهامودههاآ سا ههاآگروهجی،پجیشو
ررردها د پ ،لبیعیاس رجهد برابجربسجیا آاد
بیشادما،قلبمردم اپ 
حقای،واحکاماسالمیوارنش شاندهندرهگاهیرا ،حتجیبجهاتتجراضو
جناالمیرشد

اهچا ه،ایناس رهاگراد ودی ،وجیهرامرموضوع،محجرومیم،ادخیجرش
دمینهسادآوبیجانپاسجخ
بگذ یمواگربیانانضرو آاس ،بامقدمهچینی ،
رامربهشبهههاآاحتمالی،موضوع ا قررنیم همچنین،لجر احجادیثیرجه

مشکرادریناسج 

یاذمبالدواقواماس جگذشتهادضعفا ها ج
ّ
د با همد
هایاصنفها یهبایدحسابشدهباشد 

همشازر،حرده
وایاتد با
ِ

بهتنوان مو ه،بحثحقوقیا عدددوجاتد محادرد ا جهود مجوا دآرجه
فکردمینیستیحارماس ،بایدبا مرواحتیاطمنر شجود د جیبجاچنجین
میگریس ؛ولیبلنجدشجدوبیجرونامجد وآ
فکرآد تهاآامامحسین  
انقجد هاهجم
ررد،میگف :امامحسجین  

رهاشکهایش اپا می

د حالی
مظلوم بودهاس گفتم:چرا؟پاسخداد:میگویندسهدنداشتهاس
دنجوا ید سفرتمرهگف :پیامبراررم

 اخیلیدوس میداشجتم؛ولجی

ارنوناداو ا احتم گفتم:چرا؟گف :براترسخنرا یشجما بعجدادچنجدبجا 
هاتالمؤمنین ا اح اس پ ،د ا اوه
سؤالوجواب،دهمیدمرهاد عددأ ّم 
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وحسابشدهسخنگف  9

چنینموا دآبایدبادق 
عیادت ،عیادت میآورد

یکیاددوستانللبه قرمیررد«:منبراآد مانبیما آامبهبیما سجتان دتجه
هبهظاهرزیرمذهبیمی مود،مرارهبالباس وحا ی 

بودم د ا ااپهشکیر
بودم،خیلیمو دلنفومحب قرا داد؛بهلو آرهاین وجهویژهبرایمسؤال
شدهبودرهاین دتا ،بهچهمنظو اس ؟بابگف وگو ابااوبادرردموتل 
اجویاشدم درترگف :منوقتیبچهبودم،بهدلیربیمجا آام،د بیما سجتان
دیرودابادآ هرانبسترآبودم خجا وادهام یجهشجرایطمجالیخجوبی داشجتندو
ندآپیشمی د واینمسجئله،د  شجدیدبیمجا آامبسجیا 

جریاند مانبهر
مؤتربود 
ودآای اللهدیرودابادآ خودشانبهبیما ستانامد جدوادبیمجا انتیجادت
ررد د بهمنره سید د،مراد انسنرودریبسیا مو دماللفج ومحبج 
قرا داد دوحتیمبلزقابر وجهیهمبراآد مانمنههینهررد د شیرینیاین
انقجد د دلمجناتجر
دتا ای اللهدیرودابادآرهد رسوت وحا یج بجود ،
گذاش رههردرد وحا ی امیبینم،بهاواحساسخوبیدا مو می وا ماو ا
اررام کنم » 2
زبان رسمی

مرحوممحمد قیدلسفیمیگوید «:ودآبراآخوا دنصیغهتقداددوام،بجه
 9همان،ص۹۹۳ج ۹۹0
 2جواد مهدوآ یگا ه و ماید صادقی ،تبلیغ بالینی ،خالره حا االسالم ماتبی تفتی،
ص963ج 960
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مالسیدتوتشدم صیغهتقد اهمبهدبجاندا سجیوهجمبجهدبجانتربجی
خوا دم یکیاددتوتشدگانرهسرلشکرا شبود،ادمنپرسید:چجرابجراآ
خوا دنصیغهتقجد،بجههمجاندبجاندا سجیارتفجا کردیجد؟مجامسجلما یمو
دا سیدبان پ ،باید مادوصیغهتقدماهمدا سیباشد براآاومثالیددمو
دبجان،تجربدبجان ،جر دبجان،ررددبجان،

گفتم:د مملک ماتالوهبردا سی
لردبانوبلوچدبانهموجوددا د پ ،چراسجرودملجیرشجو دقجطبجهدبجان

شودوبههمهدبانهاآسرودملی ساختهایدو میخوا یجد؟

دا سیخوا دهمی
پاسخداد:دباندا سی،دبان سمیمملک اس وبایدسجرودملجیبجهدبجان
دا سیخوا دهشود بهاوگفتم:شمابهچهرمیلیونمردمایرانح،میدهیدره
دا اآدبان سمیباشندومیگوییدسرودملی ابایدبهدباندا سیخوا د؛اما
بهیکمیلیا دمسلمانجهانرهدا اآدبانهاآمختلفهستند،ح ،میدهید
رهد امردین،دبان سمیداشتهباشندو مادوصیغهتقدشان ابهدبانتربی

بخوا ند؟اینمثال،د اواترگذاش وگف :متوجهشدم؛معذ تمیخواهم  9
فرصتشناسی

ً
معموالهنگامسفربهیکرشو خا جی،د سجالنا تظجا درودگجاهاددرصج 


استفادهمیرنموبابدوسجتی ابجادجردآادانرشجو بجادمجیرنموالبتجهد 

ً
مثالد ماه مضجانهنگجام
ا تخابسوژهمو د ظردق الدم اا ااممیدهم؛ 
سفربهاستا بول،د سالندرودگاهمهراباد هران ،گاهیبههمهمسادرانرردمو
ادمیانا ها،یک فر ارهبه ظرممی وا س دوس خجوبیبجراآمجنباشجد،
ا تخابرردم سرازش دتموبهاوگفتم:منادشماخوشمامدهومیخواهمبا
ّ
مالهمبلغان،درو دینوا دیبهش ،9363ش  912

 9مقاله« کات د یسیو بلیغی»،
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شمادوس شوم ایاشماهمتالقهاآدا یدرهبامندوس باشید؟ایشانهم
ابرادررد دره:منهمتالقهدا مرهدوستیداشتهباشم بعداداحوالپرسی،اد
اسمشسؤالرردم جوابداد:اسمبنده،لقماناس د اینموقع،اددرصج 
استفادهرردهوگفتم:امیددا مشماهممثرحضرتلقمان ،مربجیومعلجم
خوبیباشید  
د جوابگف  :ه،من یادبهمربیومعلمدا م باِلخرهبااینصحب هاباب
دوستیو داق بادشدورمرمتم،بیشترآپیداررد؛ ااینکهباخصوصجیات
د دگیاواشناشدمودهمیدمایشان وی یکشجرر اسج رجه90شجعبهد 
رشو هاآمختلفدا د اوهمباخصوصی وموقعی شغلیمجناشجناشجد 
البتهد لولصحب ها،بایددق رردوموضوتاتمو دتالقهلرفمقابجر ا
ن و،بسجیا صجمیمیشجدیمو جا
رشفرردومناینرجا  اا اجامدادم ادایج 
استا بولباهمصحب میرردیم بعدادان یهدوستیو داق مجاادامجهپیجدا
ررد؛ احدآرهد استا بولپیشنهادرردبهمنهلاوبرومویکماشیند مدت

اقامتمد اختیا منگذاش وبراآپیشبرداهداف بلیغیاممرارمکررد  9
هنر بیان

واتظتالوهبراینکهادایات،اخبا  ،ا یخ،اشعا ومساوردقهیمو داحتیجام
میرند،هنرمندهمبایدباشد امنالجبدینجی اد هجرمجو دبجا
مردماستفاده 
اهنگوقیادهوحرراتمناسبانادارندوبتوا جدادایجن اهد شجنو دگاناتجر
دو آوتمی،بگذا د بههمینمناسب ،بهیاددا مد یکیادددعا یرجهمنبجر
منمد یممنوعشدوبعدادادگردید،بهمسادمادبراآیکمال  جرحیم
ّ
مالهمبلغان،خرداد،9362ش،02ص 931

9
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دتوتشدهبودم منبر دتموبعدادمنبرپایینامدمو هدیجکمنبجر شسجتم جا
مستمعانبرو دو اهبادشود د اینموقع،دیدممردآرنا من شس وگف :
منهنرپیشههستمو حصیالتهنرآامد خا ممملک بودهوارنونهجمد 
امو هنرآادادرادشناختهشدهوممتادهسجتم مجنمر جبد ایجنمسجادرجه
شکیردا حهمیشودوشمامنبرمجی ویجد،شجرر مجیرجنم؛بجراآاینکجهاد
هنرهاآاختصاصیرهبهرا میبرید،استفادهرنم اواظها داش :شجمایجک
ودقضیهاآ اد با هامیرمؤمنان ومال بادپرسیادچند فجرمجتهمرجه
شخصی ارشتهومالش ابردهبود د،بجر وآمنبجربجهگو جهاآجالجب قجر
میرردیدوژس هاآمختلفبهخودمیگردتیدرهبراآمنبسیا جالب وجه

بود وقتی قرقولادبادپرسمیرردید،باژس بادپرسبیانمنلبمیرردیجد
ووقتیبهمتهماشا هداشتید،باژس متهمسخنمیگفتید انوق بجاژسج 
دیگرآداو آامیرمؤمنان  امنر  مودید اینحررجات،بجراآمجنبسجیا 
جالبومهماس باا کهصاحبانماال  رحیم ا میشناسجم،دقجطبجراآ
دیدنهنروسخنانشمابهایناامیایم د اینمجدترجهدولج منبجرشجما ا
ممنوعرردهبود،تصبا یبودمرهچرادول بههنراحترام میگذا د سجپ ،
خداحادظیرردو د 
ً
مقصودمادبیاناینخالره،اناس رهاساسامنبراد ظرصحب ،اهنگهجاآ
صدا،حرراتدس ،وضعقیاده،بهرا بردنلغ مناسبوهرلغتی ابااهنگ
مناسبخودادارردن،یکهنراس  9

تلیاربر یکهاد هرا ی،خاطرات و خطرات فلسفی در عرصه خطابه و منبر،ص26و 21
 9

