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و  سایتهای سیاسی  را،  خودتان  معرفت  من! سقف  عزیزان  ببرید.  باال  را  »معرفتهاتان 
اوراق روزنامه ها و پرسه زدن در سایتهای گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها 
نیست... سطح معرفت دینی باال برود؛ این یکی از کارهاست که حتمًا الزم است. به نظر 

من آن کاری که مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسالمی است.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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فراتــر رفتــن از اخبــار و هیاهوهــای رســانه ای روزمــره و داشــتن برنامــه و ســیر مطالعــات دینــی 
و اجتماعــی از جملــه توصیه هــا و تأکیــدات همیشــگی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در طــول 

ســالیان متمــادی بــوده اســت.
فعالین  به خصوص  گوناگون  افراد  اسامی  مطالعات  مسیر  در  می تواند  که  عرصه هایی  جمله  از 
فرهنگی - اجتماعی و ... مورد توجه و استفاده قرار گیرد اندیشه های مقام معظم رهبری بوده و 

اصلی ترین مجرای ظهور و بُروز این افکار نیز بیانات معظم له می باشد.
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR پیش از این در جهت نیل به این مهم و زمینه سازی مناسب 
جهت آشنایی مناسب اقشار گوناگون با ابعاد مختلف این اندیشه  ها، محصول »پیشخوان« را ارائه 
داده بود. پیشخوان مبتنی بر فهرست بیانات پایه و اصلی رهبری در یک موضوع بود که هر یک از 
بیانات مربوط به موضوع نیز دارای نمایه ی موضوعی خاِص خود بود که هم اکنون نیز آرشیو این 

موضوعات در صفحه ی پیشخوان این پایگاه قابل دسترسی است.
و  دریافت  جهت  پیشخوان  موضوعی  جزوات  مطالعاتی،  حرکت  این  تکمیل  جهت  در   اینک 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شده است. گفتنی است »جزوات پیشخوان« در قالب PDF آماده شده و 

شامل بیاناِت مختص به هر موضوع به صورت مجزا و مشخص می باشد.

اشاره



نکات مورد مالحظه در منبر 

منبر، تبلیغی استثنایی
رعایت چند نکته در منبر

فهمیدن نیاز مردم
رعایت اعتدال در منبرها

رعایت اقتضای حال
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نکات مورد مالحظه در منبر *

 منبر، تبلیغی استثنایی
ــن  ــاه رمضــان در پیــش اســت. ای ــه م ــم ک ــرم عــرض میکن ــان محت ــز و آقای ــرادران عزی ــه شــما ب ــن ب م
مــاه رمضــان و مــاه رمضانهــا و ایــام معــّد بــرای تبلیــغ را خیلــی بایــد قــدر بدانیــم. در ایــن ایــام، مــردم 
ــغ  ــتند و تبلی ــام هس ــغ اس ــت تبلی ــا در خدم ــون و روزنامه ه ــو، تلویزی ــانه ها، رادی ــه رس ــد. البت آماده ان
میکننــد؛ امــا ســنت منبــر مــا - یعنــی نشســتن جلــوی مســتمع و چهره به چهــره بــا او حــرف زدن - یــک 
چیــز اســتثنایی اســت؛ ایــن را از دســت ندهیــد. ایــن، چیــز خیلــی بــا عظمــت و بــا ارزش و مهمــی اســت.

 رعایت چند نکته در منبر:

1- فهمیدن نیاز مردم
در اظهاراتی که در منبرها میشود، رعایت چند چیز را بکنید:

ــروز  ــد. ام ــدا کنی ــد؟ آن را پی ــاج دارن ــزی را بیشــتر احتی ــه چی ــردم چ ــروز م ــردم اســت. ام ــاز م اول، نی
مــردم بــه اخــاق و عمــق تفکــر انقابــی احتیــاج دارنــد. ایــن انقابــی کــه بــه وجــود آمــد، بــر پایــه ی چــه 
مبانــی ای اســتوار اســت؟ ایــن را مــردم احتیــاج دارنــد. بایــد روی ایــن، فکــر کنیــد. بهتریــن مرجــع هــم، 
ــه  ــای قیمــی اســت ک ــه( و بعضــی از نوشــته ها و گفته ه ــات و فرمایشــهای امام)رضــوان اللَّ تعالی علی کلم
در طــول ایــن یــازده ســال، بحمــداللَّ مــا بزرگانــی داشــته ایم کــه آنهــا بیــان کرده انــد. البتــه بــرای اهــل 
ــن  ــام دی ــه اس ــام و این ک ــت اس ــت و جامعی ــاب حاکمی ــث در ب ــرآن و حدی ــه ق ــه ی ب ــق، مراجع تحقی

*. بیانات در جمع فضا و طاب و روحانیون مشهد 1369/01/04
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زندگــی اســت، پــس بــه آن نیــاز اســت، ضــروری میباشــد.

2- رعایت اعتدال در منبرها
دوم، اعتــدال را رعایــت کنیــد. اعتــدال، یعنــی در هیــچ جهــت دچــار افــراط نشــوید. بعضــی در منبرهــا 
دچــار افــراط میشــوند؛ حــاال یــا در طــرف جهــات اخاقــی، یــا در طــرف جهــات سیاســی؛ فــرق نمیکنــد. 
علیایّ حــال، افــراط مذمــوم اســت؛ مستحســن نیســت. البتــه مــردم بــه اخاقیــات خیلــی احتیــاج دارنــد. 
ــان و در آحــاد مردممــان، صفــات  ــرای این کــه در خودم ــم؛ ب ــی داری ــه یــک انقــاب اخاق ــاج ب ــا احتی م
ــات  ــات و آی ــه در روای ــی ک ــان خصوصیات ــا هم ــی را ب ــلِم حقیق ــم و اخــاق ُمس ــه را ریشــه کن کنی رذیل
کریمــه ی قــرآن هســت، در مــردم رشــد بدهیــم. اخــاق، خیلــی الزم اســت؛ امــا این طــور نباشــد کــه مــا 
وقتــی اخــاق میگوییــم، یــا بــرای مــردم حدیــث میخوانیــم، بکلــی از مســایل روز، مســایل انقــاب، مســایل 
ــر کنــار باشــیم. همان طــور کــه  ــه ب ــر از حادث ــازده ســاِل پُ جهــان، مســایل زندگــی و تاریخچــه ی ایــن ی
عــرض کــردم، بعضــی کــه منبــر میرونــد، وقتــی انســان پــای منبرشــان مینشــیند، گویــی در ایــن کشــور 
انقابــی رخ نــداده، گویــی رهبــری مثــل امــام راحــل )رضوان اللَّ علیــه( ظهــور نکــرده، گویــی ایــن جنــگ 
اتفــاق نیفتــاده اســت! این طــور حــرف میزننــد و بکلــی از اوضــاع برکنارنــد! ایــن، از آن طــرف افــراط اســت.

ــر و ســخنرانی خــود، همــه ی مطلــب را - مــن  ــراط خطاســت. بعضــی در منب در جهــت سیاســی هــم اف
ــه امــور سیاســی میکننــد و یــک کلمــه اخــاق و نصیحــت و تهذیــب و  ــی الختــم - مصــروف ب البــدو ال
احــکام، در گفتارشــان نیســت! حّتــی مثــًا میبینیــد کــه آقــا در فــان ده منبــر رفتــه و دربــاره ی انقــاب 
نیکاراگوئــه بحــث میکنــد و این کــه چه طــور شــد ساندنیســتها در نیکاراگوئــه شکســت خوردنــد! یــا مثــًا 
دربــاره ی علــل پیدایــش کشــور نامیبیــا و این کــه ســابقه اش چــه بــوده اســت، بحــث میکنــد! حــاال ایــن 
بحثهــا چــه اهمیتــی دارد، او دیگــر فکــر نمیکنــد و توجــه نــدارد کــه ایــن مباحــث، در رادیــو، تلویزیــون و 
روزنامه هــا مطــرح میشــود و همــه آن را میگوینــد. ایــن هــم از ایــن طــرف افــراط اســت. افــراط، از هیــچ 
ــردی و  ــی، ف ــر را بیــن احــکام دینــی - همیــن احــکام عمل ــاه رمضــان، منب طــرف مناســب نیســت.در م
جمعــی - نصایــح و اخاقیــات متخــذه از آیــات کریمــه ی قــرآن و احادیــث شــریفه و تکیــه ی روی اینهــا 
ــور و  ــاب و کش ــب انق ــردم در جن ــف م ــایل روز و تکالی ــان مس ــز بی ــا، و نی ــح از آنه ــتفاده ی صحی و اس
شناســاندن دوســت و دشــمن تقســیم کنیــد. پــس، اعتــدال و عــدم افــراط هــم، یکــی از آن شــرایط اســت.

3- رعایت اقتضای حال
چیــز دیگــری کــه بایــد رعایــت کنیــد، اقتضــای حــال اســت. گاهــی مطلبــی صحیــح اســت، امــا گفتــن آن 
در بعضــی از تریبونهــا مستحســن نیســت و بــاور مســتمع را جلــب نخواهــد کــرد. مــا حــرِف گفتنــی خیلــی 
داریــم. بعضــی از نقلهــای ضعیــف، بعضــی از روایــات یــا حکایــات ضعیــف و بعضــی از اســتنتاجهای ضعیــف 
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را مطــرح نکنیــد. هرجــا منبــر میرویــد، منبــر بایــد قــوی باشــد؛ ولــو در ســطح پاییــن. مــن همیشــه مثــال 
میزنــم، میگویــم: کتابــی کــه بــرای کاس اول یــا دوم دبســتان در بــاب یــک مســأله ی ریاضــی مینویســند، 
ــان  ــم بی ــن عل ــاالی ای ــاِت ب ــتداللِی درج ــاِت اس ــاب ریاضی ــی در ب ــه کتاب ــد ک ــی را میگوی ــان مطلب هم
ــر  ــدد ســیب دیگ ــا دو ع ــدد ســیب را ب ــر دو ع ــد اگ ــم میگوین ــد؛ مطلبــش یکــی اســت. این جــا ه میکن
جمــع کــردی، چهــار عــدد میشــود. تــا ده ســال، بیســت ســال بعــد هــم کــه ایــن کــودک رشــد میکنــد و 
درس میخوانــد، بــاز هــم همیــن اســت، عــوض نمیشــود؛ ولــو در این جــا ســطحی و بــا زبــان ســاده صحبــت 
ــد این طــور باشــد. ســاده بگویید،امــا  ــان دیگــری بیــان شــده باشــد. بای ــا ســطح و زب شــده و در آن جــا ب
غلــط ابــداً. البتــه ایــن جلســات منبــری کــه در ســابق معمــول بــود، خیلــی خــوب اســت کــه امــروز هــم 

باشــد؛ بــرای این کــه از لحــاظ قالــب و محتــوا اصــاح بشــود.
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موعظه، تبیین معارف و ارائه ی الگو، سه فصل مربوط به 
شغل منبر

شرف هر فن وابسته به هدف و غایت آن
منبر رفتن، جزو شریفترین کارهاست

الزامات اهل منبر
موتور حرکت قرون اسالمی در جهت تفکرات صحیح اسالمی

سه فصل مربوط به شغل منبر
منبر؛ یک نهاد مؤثر در بافت اجتماعی، دینی و فکری

رسانه ای به نام منبر
وظیفه جدید در مقابل نهاد منبر

پیشبرد منبر از لحاظ محتوا، قالب و روشها
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موعظه، تبیین معارف و ارائه ی الگو، سه فصل مربوط به شغل منبر  

 شرف هر فن وابسته به هدف و غایت آن
در جلســه، اگرچــه جمعــی از علمــای عالی مقــام تشــریف دارنــد، ولــی بــه مناســبت نزدیکــی مــاه محــّرم، 
ایــن جلســه بیشــتر ناظــر بــه گوینــدگان دینــی و مبلّغــان اســت. یــک جملــه در بــاب تبلیــغ دینــی عــرض 

میکنــم و در پایــان، مطلبــی هــم دربــاره ی مجموعــه ی روحانیــت مطــرح خواهــم کــرد.
ــدف و  ــرف ه ــه ش ــی، ب ــر فن ــرف ه ــه ش ــت ک ــت اس ــب درس ــن مطل ــر ای ــم، اگ ــد عرض کن ــاً بای مقدمت
ــن و  ــغ دی ــن تبلی ــن ف ــون، همی ــرف فن ــی از اش ــه یک ــم ک ــد بگویی ــتگی دارد، بای ــن بس ــت از آن ف غای
گویندگــی معــارف دینــی و اســامی اســت؛ همیــن چیــزی کــه در عــرف مــا، بــه وعــظ و منبــر معــروف 
اســت؛ زیــرا هــدف از حرفــه ی تبلیــغ و گویندگــی دینــی، عبــارت اســت از موعظــه بــرای تزکیــه ی مــردم، 
تبییــن معــارف دینــی بــرای بــاال رفتــن ســطح آگاهــی دینــی مــردم، و بیــان مصایــب و مراثــی حضــرت 
ــت در راه  ــه حرک ــیدن ب ــت بخش ــرای کیفی ــردم، ب ــه م ــی ب ــه ی الگوی ــی ارای ــام(؛ یعن )علیه الّس ابیعبداللَّ
ــکار و  ــردن اف ــاال ب ــم ب ــه، ه ــم تزکی ــا جــزو اشــرف هدفهاســت؛ ه ــن چیزه ــه ی ای ــزرگ. هم ــای ب هدفه

. ــرای جهــاد و تــاش فــی ســبیل اللَّ ــه ی الگــو ب آگاهیهــای مــردم، هــم ارای

 منبر رفتن، جزو شریفترین کارهاست
 ایــن فــن را نبایــد کوچــک گرفــت. منبــر رفتــن و ســخن گفتــن در امــر دیــن، جــزو شــریفترین کارهاســت، 
و بایــد و شــاید کــه شــریفترین انســانها و عالمتریــن و آگاهتریــن آنهــا بــه مســایل اســامی و عاملتریــن آنها 
بــه احــکام شــرعی، در ایــن راه قــدم بردارنــد و آن را بــرای خــود افتخــاری بداننــد؛ کمــا این کــه در گذشــته 
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هــم همین طــور بــوده اســت. افــرادی مثــل شــیخ جعفــر شوشــتری - عالــم اخاقــی بــزرگ - کــه خــود 
منبــری بــوده اســت؛ یــا مرحــوم حــاج آقــا رضــا همدانــی واعــظ - صاحــب کتــاب »هدیّةالّنملــة« - کــه 
ــد  ــا پســر آن مرحــوم، مرحــوم آقامیــرزا محّم ــوده اســت؛ ی خــود یــک واعــظ و یــک گوینــده ی دینــی ب
همدانــی کــه از علمــا بــوده اســت؛ و امثــال اینهــا. در گذشــته، شــخصیتهای علمــی و چهره هــای معــروف 
تقوایــی و دینــی، متصــف بــه ایــن صفــت و مفتخــر بــه ایــن فــن بوده انــد. در ایــن زمــان هــم مــا بحمــداللَّ 

ــد و هســتند. ــم و بوده ان ــر دیده ای ــغ و منب ــه ی تبلی شــخصیتهای برجســته یی در زمین

 الزامات اهل منبر
آن چیــزی کــه در محــدوده ی جمــع کســانی کــه اهــل منبرنــد - چــه حرفــه ی آنهــا ایــن اســت، و چــه در 
کنــار حرفــه ی اصلــی بــه آن میپردازنــد - واقعــاً بایــد معلــوم باشــد، ایــن اســت کــه اگــر مــا میخواهیــم 
مــردم را موعظــه بکنیــم، الزمــه ی آن در درجــه ی اول، اتعــاظ نفســی خــود ماســت. بــرای کســی کــه بنــا 
بــر گویندگــی دیــن دارد، تهذیــب نفــس یــک امــر الزامــی اســت، تــا از دل بگویــد و حــرف او دارای اثــر 

بشــود و عملــش قــول او را تقویــت کنــد و شــاهدی بــر آن باشــد.
چــون مبلّــغ بنــا بــر ایــن دارد کــه ســطح فکــر مــردم را در مســایل اســامی بــاال ببــرد، پــس بایــد آگاهــی 
و بینــش دینــی وســیع و متنــوع داشــته باشــد؛ بــا قــرآن مأنــوس باشــد؛ در احادیــث غــور بکنــد و کــرده 
باشــد؛ بــا افــکار نــوی مربــوط بــه مذهــب و دیــن آشــنا باشــد؛ اهــل تحقیــق دربــاره ی مســایل دینــی و 
افــکار دینــی باشــد؛ نــه فقــط آشــنایی بــا دیــن بــه تنهایــی، بلکــه در کنــار مســایل دینــی، پاره یــی افــکار 
فلســفی و بینشــهای اجتماعــی هســت کــه از آنهــا هــم بایــد طعمــی چشــیده و آگاهییــی داشــته باشــد؛ 
ــه مــردم معرفــی کنــد، در ایــن کار بایــد دقت نظــر و  و چــون بنــا دارد کــه اســوه ی جهــاد و مبــارزه را ب
ــدروزه ی آن حضــرت در  ــام( و ماجــرای چن ــرا زندگــی حسین بن علی)علیه الّس وســواس داشــته باشــد؛ زی
کربــا، فصــل عظیمــی از تاریــخ ماســت؛ حجــم آن کــم، امــا مفهــوم آن بســیار وســیع، و عمــق آن خیلــی 

زیــاد اســت.

 موتور حرکت قرون اسالمی در جهت تفکرات صحیح اسالمی
ماجــرای حسین بن علی)علیه الّســام(، حقیقتــاً موتــور حرکــت قــرون اســامی در جهــت تفکــرات صحیــح 
ــه میخواســته اســت در  ــر کــس ک ــد فیســبیل اللَّ و ه ــر مجاه ــر آزادیخــواه و ه ــوده اســت. ه اســامی ب
ــرار  ــود ق ــوی خ ــی و معن ــتوانه ی روح ــه و آن را پش ــه گرفت ــرا مای ــود، از آن ماج ــر وارد بش ــدان خط می
داده اســت. در انقــاب مــا، ایــن معنــا بــه صــورت بّینــی واضــح بــود. معلــوم نبــود اگــر مــا ایــن حادثــه 
را نمیداشــتیم، چه طــور میتوانســتیم در ایــن معرکــه خــوض کنیــم. ایــن خــودش فصــل عریــض و قابــل 
تعمقــی اســت کــه تمســک بــه ذیــل ماجــرای عاشــورا و مجاهــدت سیدالشهداء)علیه الّصاةوالّســام(، چــه 
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ــر آن  ــد، از عظمــت تأثی ــور میکن ــن مســأله غ ــا داشــت. انســان وقتــی در ای ــری در وضــع انقــاب م تأثی
حادثــه بــه دهشــت میافتــد و فکــر میکنــد کســانی کــه از آن محرومنــد، ایــن خــأ را چگونــه میتواننــد 

پُــر کننــد.

 سه فصل مربوط به شغل منبر
ــوه -  ــو و اس ــه ی الگ ــارف، و ارای ــن مع ــه، تبیی ــی موعظ ــر - یعن ــه شــغل منب ــوط ب ــه فصــل مرب ــن س ای
هرکــدام الزمه یــی در نفــس منبــری و گوینــده دارد و چیــزی از او میطلبــد. پــس، ایــن میــدان را نبایــد 
کــم گرفــت. در گذشــته تصــور غلطــی در ذهــن بعضــی از ماهــا بــود کــه بحمــداللَّ بعدهــا مرتفــع شــد. 
ــوان  ــا روضه خ ــر ی ــد اهل منب ــت، نمیتوان ــد اس ــم و مجته ــی اهل عل ــر کس ــه اگ ــم ک ــال میکردی ــا خی م
ــن ســه وظیفــه  ــم. آن کســی کــه میخواهــد ای ــن دو را در دو ســطح مختلــف مشــاهده میکردی باشــد؛ ای
ــج در  ــوم و فنــون رای را عهــده دار بشــود، چــه بهتــر اســت کــه در معــارف دینــی، در فقــه اســام، در عل
حوزه هــای علمیــه - کــه مــاک فهــم احــکام اســت - در ســطح بــاال، بلکــه اعلــی باشــد. منبــر را بــا ایــن 

چشــم ببینیــم.

 منبر؛ یک نهاد مؤثر در بافت اجتماعی، دینی و فکری
تأثیــر نهــاد منبــر در جامعــه ی مــا، هنــوز یــک تأثیــر بررســی نشــده اســت. شــما بــه جامعــه ی مــا نــگاه 
)علیه الّســام( نباشــد، کجاســت؟ از شــهرهای بــزرگ  کنیــد، ببینیــد جایــی کــه منبــری بــه نــام ابیعبداللَّ
و مراکــز پُرجمیعــت، تــا دوردســتها، روســتاها، حّتــی روســتاهای کوچــک و دورافتــاده، دانشــگاهها، میــان 
دانشــمندان، انجمنهــای تحصیلکــردگان علــوم جدیــد، تــا مــردِم دور از علــوم و معــارف جــاری زمــان در 
ــع  ــی از مواق ــی در موقع ــه گوینده ی ــام( نیســت، ک )علیه الّس ــر ابیعبداللَّ ــاط کشــور، در کجــا منب اقصــا نق
ــه عنــوان یــک مجموعــه ی باتفکــر  ــد؟ پــس، کل جامعــه ی مــا ب ــر آن منبــر نمیــرود و ســخنی نمیگوی ب
و عقیــده ی شــیعی، زیــر چتــر امــام حســین)ع( اســت. البتــه مخصــوص شــیعیان هــم نیســت؛ در نقــاط 
ــی  ــن بســاط بهره ی ــه نحــوی از انحــاء از ای ــر مســلمین هــم ب ــر شــیعه، بلکــه غی ــم، غی ــی از عال گوناگون
میبرنــد.در طــول قرنهــا و در ایــن چنــد قــرن اخیــر، در مجمــوع کشــور مــا، ایــن بینــش و ایــن تذکــر راجــع 
ــردم را  ــطحی م ــت و در س ــته اس ــود داش ــام( وج ــبت حسین بن علی)علیه الّس ــام و مناس ــه ن ــن، ب ــه دی ب
متذکــر بــه دیــن نگهداشــته اســت. ایــن کانال کشــی وســیع، در انقــاب بــه کار آمــد. از ایــن کانال کشــی 
منظــم در ســطح کشــور، تفکــر انقابــی مــا - کــه مســتند بــه حادثــه ی عاشــورا هــم بــود - در همــه جــا 
ــا کشــورهای  ــا را ب ــن خصــوص، کشــور م ــدا کــرد و مــردم را وارد میــدان نمــود. اگــر در ای گســترش پی
دیگــر اســامی مقایســه کنیــد، در آن جایــی کــه نــام امــام حســین)ع( وجــود نــدارد، فــرق بّیــن ایــن دو را 
مشــاهده خواهیــد کــرد. ایــن، خصوصیاتــی بــه جامعــه ی مــا بخشــیده اســت.پس، ایــن یــک نهــاد مؤثــر در 
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بافــت اجتماعــی و دینــی و فکــری ماســت. ایــن مجموعــه و ایــن نهــاد، در گذشــته مؤثــر بــود؛ امــا تحــت 
یــک ضابطــه و قانــون و قاعــده نبــود؛ عــاوه بــر این کــه افــکار دینــی، میــدان عرضه شــدن و مطرح شــدن 
نداشــت. در ایــن رســانه ی جمعــِی صوتــی و تصویــری کشــور، تنهــا در ایــام عاشــورا، ســطح خیلــی نازلــی از 
ایــن مســایل را در شــکل یــک ســینه زنی و از ایــن قبیــل، بــه مــردم نشــان میــداد. وقتــی هــم کــه انســان 

گــوش میکــرد، غالبــاً انحرافــی بــود!

 رسانه ای به نام منبر
 امــروز ایــن رســانه، حامــل پیــام تفســیر قــرآن و معــارف اســامی و مســایل فلســفی و عرفانــی و معــارف 
آل محّمد)علیهم الّصاه والّســام( اســت. پــس، از طرفــی، ایــن یــک امــکان جدیــد در خدمــت گوینــدگان 
ــه  ــم کــه ب ــدا کرده ای ــوان و امــکان را پی ــن ت ــا معممــان و گوینــدگان، ای ــن اســت؛ از طــرف دیگــر، م دی
صــورت یــک وظیفــه، معــارف اســامی را در همــه ی ابعــادش، آزادانــه بــرای مــردم بشــکافیم. در گذشــته 
این طــور نبــود. چیزهایــی را میشــد گفــت، چیزهایــی را هــم نمیبایــد گفــت و نمیگذاشــتند؛ ولــی امــروز 

آن طــور نیســت.

 وظیفه جدید در مقابل نهاد منبر
 گمــان مــن ایــن اســت کــه مــا امــروز در قبــال نهــاد منبــر، یــک وظیفــه ی جدیــد داریم؛ یــک ســازماندهی 
ــن  ــن ف ــران ای ــیله ی معم ــه وس ــتی ب ــه، بایس ــده و ضابط ــن قاع ــت. ای ــه الزم اس ــده و ضابط ــک قاع و ی
ــون آن را  ــب گوناگ ــد و جوان ــن راه بوده ان ــالیان درازی درای ــه س ــانی ک ــدان و کس ــن می ــرگان ای و خب
ــتی  ــف و سس ــخن ضعی ــر س ــود. ه ــرار بش ــان برق ــرایط زم ــه ش ــان ب ــا و آگاه ــز فض ــنجیده اند، و نی س
گفتــه نشــود؛ هــر معرفــت بیفایــده یــا کــم فایده یــی، جــای معــارف پُرفایــده را نگیــرد؛ اقتضــای زمانــه و 
نیــاز مــردم بــه معــارف دینــی، مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ حادثــه ی عاشــورا کــه در بــاب جهــاد و مبــارزه ی 
، ام المعــارف اســت و پایــه ی اصلــی انقــاب ماســت، بــه صــورت پیراســته بیــان بشــود؛ حقایــق  فی ســبیل اللَّ
در آن جلــوه کنــد و اضافاتــی کــه احیانــاً در گوشــه وکنار از زبانهــا و یــا قلمهایــی تــراوش کــرده و شــنیده و 
خوانــده شــده اســت، کنــار بــرود. مســأله ی عاشــورا شــوخی نیســت. نمیشــود ایــن قضیــه ی بــا آن عظمــت 
ــد ایــن کارهــا انجــام  ــات آمیخــت و انتظــار تأثیــر کامــل داشــت. امــروز، روزی اســت کــه بای ــا خراف را ب

بگیــرد.
ــی را کــه امــروز   مداحــان اهل بیــت و گوینــدگان معــارف و مراثــی آن بزرگــواران، چــه موقــع ایــن امکان
در اختیــار شماســت، داشــتند؟ علمــای دیــن، چــه هنــگام میتوانســتند بــر ایــن کار اشــراف و نظارتــی - 
ــا خشــنود  ــه چیزه ــه از این گون ــه کســانی هســتند ک ــد - داشــته باشــند؟ البت ــروز دارن ــه ام ــان ک آن چن
نخواهنــد بــود - نباشــند - مانعــی نــدارد؛ آنچــه مــورد رضــای خــدا و مــورد نیــاز مــردم و توقــع نســلهای 
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بعــد از ماســت، بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. تقریبــاً در صــد ســال پیــش، مرحــوم حــاج میرزاحســین 
ــت.  ــان« نوش ــر روضه خوان ــه ی اول و دوم منب ــرایط پل ــان، در ش ــؤ و مرج ــام »لؤل ــه ن ــی ب ــوری، کتاب ن
ــه ی اول و دوم  ــه پل ــود ک ــن ب ــر ای ــه فک ــود، ب ــنفکر و آگاه ب ــوز، روش ــه دلس ــدث ک ــک مح ــان، ی آن زم
منبــر، هرکــدام شــرایطی دارد؛ بیشــرط نمیشــود وارد ایــن میــدان شــد. شــاید در آن روز، روضه خوانــان و 

ــتند. ــه دوم مینشس ــاظ روی پل ــه ی اول، و وع ــان روی پل مرثیه خوان
 آن روز، آن بزرگــوار مینوشــت و در محــدوده ی دیــد آن زمــان میدیــد؛ امــا امــروز شــما در یــک محــدوده ی 
وســیعتر میبینیــد و میتوانیــد آن را عمــل بکنیــد: چــه کســی بــه صــورت مجــاز منبــر بــرود و مــورد قبــول 
ــای  ــه معن ــن، ب ــد؟ ای ــا بگوی ــی و کج ــد؟ ک ــه بگوی ــد؟ چ ــارت دارد، باش ــن کار نظ ــر ای ــه ب ــی ک جامعه ی
نسخه نویســی و دســت ایــن و آن دادن نیســت. در کشــورهای اســامی دیگــر این گونــه اســت کــه 
ــن را بخــوان.  ــد ای ــد و میگوین ــی میگذارن ــار امام جمعه ی ــزی را مینویســند و در اختی ــوران دولتــی چی مأم
ــدان الزم اســت و  ــن می ــن و پیشکســوتهای ای ــاتید ف ــتفاده ی از اس ــه و بررســی و اس ــر و مطالع ــه، تفک ن
بایــد بــا معیارهایــی، مناســبگویی و درســتخوانی، بــا هــدف اصــاح خوانــدن و گفتــن، انجــام بگیــرد. امــروز 
ــوزه ی  ــا ح ــه و در رأس آنه ــای علمی ــبختانه حوزه ه ــود دارد. خوش ــه وج ــا ضابط ــیاری از زمینه ه در بس
مبارکــه ی علمیــه ی قــم، در جهــت ســازماندهی و طبقه بنــدی و مراتب ســازی پیــش میــرود. ایــن، حرکــت 
ــدان هــم  ــن می ــده اســت. در ای ــا باالخــره شــروع گردی ــاز شــده، ام ــر آغ مبارکــی اســت کــه اگرچــه دی
چنیــن کاری بایســتی انجــام بگیــرد. البتــه دشــوار اســت و فکــر و زحمــت و پشــتکار الزم دارد؛ امــا بایــد 
بشــود. آن نســلی کــه میخواهــد از ســخن دینــی مــا اســتفاده کنــد، اگــر مــا آن را پیراســته نکنیــم، از مــا 

نمیگــذرد.

 پیشبرد منبر از لحاظ محتوا، قالب و روشها
  امــروز دنیــا در زنده تریــن مســایل و علــوم مــورد احتیــاج مــردم، ساعت به ســاعت روشــهای نــو را پیــش 
میــآورد. واقعــاً در بســیاری از علومــی کــه در میــدان و صحنــه ی تبــادل نظــر هســت، شــما اگــر امــروز 
نظریه یــی را خواندیــد، یــک مــاه بعــد نمیتوانیــد بــه عنــوان آخریــن نظریــه بــه آن تکیــه کنیــد. روشــها 
دایمــاً عــوض میشــود و حرفهــا نوبه نــو میآیــد. مــا چه طــور میخواهیــم حــرف حــق خودمــان را بــه همــان 
شــیوه و روشــی کــه بــا مــردِم پنجــاه ســال یــا صــد ســال پیــش گفتــه میشــد، امــروز در میــان بگذاریــم؟ 
امــروز حّتــی بــا قبــل از انقــاب فــرق دارد. منبــری کــه در روزهــای پیــش از انقــاب - در ســالهای 55 و 
56 و 57 - میتوانســت مفیــد و مؤثــر باشــد، ممکــن اســت امــروز در همه جــا آن قــدر مفیــد و مؤثــر نباشــد. 
البتــه بعضــی از معــارف هســت کــه بــه هــر زبانــی و در هــر شــرایطی بیــان بشــود، گیرایــی دارد؛ امــا ایــن 
عمومیــت نــدارد. ایــن، آن نکتــه ی اساســی اســت کــه خواســتم در بــاب مســایل منبــر و اهــل منبــر عــرض 

کنــم و خاصــه اش، پیشــبرد ایــن فــن شــریف از لحــاظ محتــوا و قالــب و روشــها و اسلوبهاســت.
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ما بایستی حرف خود را به دل ها برسانیم 

توجه به وضعیت کشور و نظام از جهت برنامه ریزی 
و انتخاب آدمهای کارآمد

پیچیده تر شدن توطئه های دشمن علیه ما
 استفاده از فرصت اختالف در جبهه ی کفر و استکبار

تنها سنگر با عظمتی که در مقابل استکبار و 
شیطان باقی مانده 

انتظار دشمنی های بسیار عمیق و پیچیده  از طرف 
استکبار

کاری که برای جنگ فرهنگی باید کرد
جلوگیری از تباه شدن نسل جوان

دو عامل اثر گذار بر روی ذهن جوانها
وظیفه سنگین ائمه جمعه در تبلیغ

رعایت دو مسئله در باب تبلیغ
نمازجمعه، تریبون و منبر عظیم تبیین دین خدا

روی این مسائل فکر شود
ائمه ی جمعه، بزرگترین مظهر عمومی روحانیت

ایجاد پادزهر در مقابل افکار غربی
رد انحرافات، تحریفات و اشتباهات در جوانان

پرجاذبه کردن منبرهای جمعه
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ما بایســتی حرف خود را به دل ها برسانیم *

 توجه به وضعیت کشــور و نظام از جهت برنامه ریزی و انتخاب آدمهای کارآمد
قبــل از این کــه مطلــب مــورد نظــر را عــرض بکنــم، مقدمه یــی را بیــان میکنــم.آن مقدمــه ایــن اســت 
کــه امــروز وضعیــت کشــور و نظــام و انقــاب مــا از دو جهــت قابــل توجــه اســت: اول از جهــت موازیــن 
ــای  ــن تجربه ه ــه کار گرفت ــد، ب ــای کارآم ــاب آدمه ــزی، انتخ ــی برنامه ری ــت؛ یعن ــک حکوم ــی ی معمول
ــه آنهــا نیــاز اســت، و روان شــدن کار.  ــا مســائل و مفاهیمــی کــه در حکومــت ب فــراوان، آشــنا شــدن ب
مــا در ایــن جهــت پیشــرفت کرده ایــم و اثــر ایــن پیشــرفت محســوس اســت. بنابرایــن، در مجموعــه ی 

اداره ی کشــور، همــه چیــز رو بــه پیشــرفت اســت.
 مــن حــاال کــه بــه خطــوط گوناگونــی کــه در اداره ی کشــور وجــود دارد، نــگاه میکنــم، احســاس میکنــم 
کــه مــا در همــه ی ایــن خطــوط، از لحــاظ مدیریــت، برنامه ریــزی و پختگــی در کار، در حــال پیشــرفتیم. 
ــا در  ــًا م ــد. مث ــد ش ــن خواه ــه روش ــن نکت ــود، ای ــاب بش ــن ب ــوطی در ای ــق و مبس ــل دقی ــر تحلی اگ
ــه ی اقتصــاد،  ــر موجــود در زمین ــه ی اقتصــاد، در حــال پیشــرفتیم. ممکــن اســت بعضــی از ظواه زمین
مثــل تــورم و گرانــی ارزاق و مســائلی از ایــن قبیــل، بــه ذهــن آقایــان بیایــد؛ امــا مــن عــرض میکنــم کــه 
ایــن بــا آن چیــزی کــه مــا ادعــا میکنیــم، منافاتــی نــدارد. مــا باالخــره در همیــن زمینــه ی اقتصــاد، بــا 
گذشــت ســالهای متمــادی، بــه نقطــه ی روشــنی رســیده ایم؛ یعنــی بــرای مســؤوالن، برنامــه ی اقتصــاد 
کشــور، برنامــه ی روشــنی اســت؛ و مشــییی کــه بــرای رســیدن بــه هدفهــای ایــن برنامــه در نظــر گرفتــه 

شــده، مشــی صحیــح و متیــن و قابــل دفاعــی اســت.
 خیلــی از کارهایــی کــه خــودش صحیــح، هدفــش صحیــح، و ممشــا هــم درســت اســت، در حیــن عبــور 

*. بیانات در دیدار ائمه ی  جمعه ی  سراسر کشور 1370/06/25
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ــودن راه و  ــت ب ــل نادرس ــکات، دلی ــن مش ــد. ای ــورد میکن ــکاتی برخ ــه مش ــف، ب ــای مختل از گردنه ه
هــدف و برنامــه و پیش بینــی نیســت. حــاال ایــن یــک نمونــه، برنامــه ی متیــن و دقیقــی اســت کــه اگــر 
ــه ی مســائل سیاســی  ــه نقاطــی خــوب خواهــد رســید. در زمین ــرود، ب ــارض و بی مزاحــم پیــش ب بی مع
و مشــی بین المللــی، برنامــه ی دقیــِق روشــِن حساب شــده یی وجــود دارد کــه اگــر بی معــارض و 
بی مزاحــم حرکــت بکنــد، بــه هدفهــای خوبــی خواهــد رســید. در زمینه هــای مختلــف، دردهــا شــناخته 

ــد. ــزی و اقدامن شــده، و مســؤوالن در صــدد برنامه ری
 البتــه »کّل مــا یتمّنــی المــرء یدرکــه« و »نّیــة المؤمــن خیــر مــن عملــه« 1. همیشــه مؤمــن چیزهایــی 
را نیــت میکنــد کــه احیانــاً در مقــام عمــل نمیتوانــد بــه آنهــا دســت پیــدا کنــد. نیــت مؤمــن، همیشــه 
باالتــر و بهتــر از آن مقــداری اســت کــه عمــل میکنــد؛ ایــن یــک امــر قهــری اســت. حــاال ایــن مســائل 
اقتصــادی یــا سیاســی و غیــره، بــه عنــوان مثــال مطــرح شــد؛ ایــن یــک جنبــه ی مســأله اســت؛ یعنــی 
امــروز وضــع مــا در حرکــت عمومــی کشــور بــه ســمت هدفهــای انقابــی، از گذشــته روشــنتر، دقیقتــر 

و مســتحکمتر اســت.

 پیچیده تر شدن توطئه های دشمن علیه ما
ــای  ــر، توطئه ه ــل دیگ ــی دالی ــل و بس ــن دلی ــه همی ــروز ب ــه ام ــت ک ــن اس ــه ای ــر قضی ــرف دیگ   ط
ــم بصراحــت اعتــراف نمیکنــد کــه قصــد  ــر اســت. البتــه هیچ کــس در عال دشــمنان برضــد مــا پیچیده ت
ــا  ــه دوســت، زبانه ــا هم ــف اســت. ظاهره ــا اســام مخال ــا ب ــوری اســامی را دارد، ی ــا جمه ــت ب مخالف
ــه خــودی  ــود کــه ب گــرم و گیــرا، امــا باطــن قضیــه چیــز دیگــری اســت. یــک طــرف، دشــمن چــپ ب
ــورهای  ــتی و کش ــام مارکسیس ــی نظ ــم. یعن ــه نداری ــا آن را در صحن ــد و م ــود ش ــل و ناب ــود مضمح خ
فراهم شــده ی بــا ایــن نظــام، امــروز آن موضــع خصومــت دیــروز را بــا مــا ندارنــد. امــا ســؤال ایــن اســت 
کــه آیــا حــذف ایــن دشــمن در مجمــوع صحنــه ی نبــردی کــه انقــاب و اســام بــا دشــمنان دارد، بــه 
نفــع مــا تمــام شــد؟ آیــا در میــدان نبــرد، بــه معنــای کم شــدن دشــمنیها بــا مــا شــد، یــا نــه؟ از یــک 
ــده ی خــودش  ــود کــه جبهــه ی الحــاد، ســاح برن ــه نفــع مــا تمــام شــد و آن، ایــن ب نظــر بلــه، ایــن ب

ــت داد. ــود - از دس ــم ب ــروته دار مارکسیس ــده و س ــب تدوین ش ــتی و مکت ــر مارکسیس ــه تفک را - ک
 برادرانــی کــه در دوران مبــارزات و اوایــل انقــاب بــا گروههــای چــپ ســروکار داشــتند، یادشــان اســت 
ــه از  ــد. آن جبه ــاد میکردن ــب ی ــن مکت ــی از ای ــدرت و اطمینان ــی و از چــه موضــع ق ــا چــه حدت ــه ب ک
بیــن رفــت و معلــوم شــد کــه امــروز تفکــر مــاّدی صریــح، در دنیــا جایــی نــدارد. ایــن، نقطــه ی مثبــت 
قضیــه بــود؛ امــا از آن طــرف، امــام در نامــه بــه رئیــس جمهــور شــوروی، مرقــوم فرمودنــد کــه شــما بایــد 

مواظــب باشــید کــه تســلیم غــرب نشــوید؛ ولــی بــه ایــن توصیــه ی امــام عمــل نشــد.
ــی و نان خــور و  ــای غرب ــود، جــزو اروپ ــی ب ــای غرب ــه ی دغدغــه ی اروپ ــای شــرقی کــه مای ــروز اروپ   ام
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ســیاهی لشــکر اروپــای غربــی شــده اســت! کشــورهایی کــه در بیــن دو قــدرت، در حــال مانــور بودنــد، 
بــه خاطــر این کــه در آن کشــورها اســتقال حقیقــی نیســت، بــه یــک طــرف متمایــل شــده اند و همــه 

ــد. ــک طــرف رفته ان ــه ی ب
 امــروز یــک امپراتــوری خطرنــاک عظیــم - البتــه بــه حســب ظاهــر؛ باطــن قضیــه چیــز دیگــری اســت 
ــرار  ــم ق ــک نقطــه ی عال ــوژی، در ی ــم و ســاح و تکنول ــه عل ــز ب ــرد - مجه ــم ک ــان خواه ــاال بی ــه ح ک

ــم. ــد آن را دســت کــم بگیری گرفتــه؛ در رأس آن هــم امریکاســت. ایــن خطــر بزرگــی اســت؛ مــا نبای

 اســتفاده از فرصت اختالف در جبهه ی کفر و استکبار
 نقطــه ی مثبتــی کــه بــاز در این جــا بایــد از نظــر دور نمانــد، ایــن اســت کــه »المنافقــون و المنافقــات 
ــد:  ــات« میفرمای ــون و المؤمن ــورد »المؤمن ــد. در م ــس یکدیگرن ــی از جن ــض« 2؛ یعن ــن بع ــم م بعضه
ــد. بیــن منافقــون و منافقــات، آن صمیمیــت و صفــا  ــه یکدیگرن »بعضهــم اولیــاء بعــض« 3؛ پیوســته ی ب
ــه وجــود نخواهــد آمــد. باالخــره در ایــن جبهــه ی واحــد کفــر و اســتکبار، اختــاف  و وحــدت هرگــز ب
و تشــتت رأی و تعــارض قــوا و نیروهــا بــا یکدیگــر بــه قــدری وجــود خواهــد داشــت کــه اگــر مؤمنیــِن 
وقت شــناس وجــود داشــته باشــند و بخواهنــد از فرصتهــا اســتفاده کننــد، بتواننــد؛ لیکــن ظاهــر قضیــه 
آن اســت کــه اگــر خطــر واحــدی مجموعــه ی قــدرت مــاّدی عالــم و ایــن امپراتــوری خطرنــاک را تهدیــد 

بکنــد، آنهــا دستشــان بــا هــم اســت.

 تنها ســنگر با عظمتی که در مقابل استکبار و شیطان باقی مانده 
امــروز در دنیــا در مقابــل ایــن امپراتــوری واحــد، چــه قدرتــی هســت؟ کامــًا روشــن اســت کــه هیــچ 
تفکــر و مکتــب و ایدئولــوژی و گرایــش فکرییــی غیــر از اســام نیســت. نگذاشــتند کــه در مقابــل ایــن 
مجموعــه، چیــزی از ســنگرهای قــدرت و مبــارزه باقــی بمانــد؛ جــز اســام کــه همچنــان باقــی اســت و 

بــه حــول و قــّوه ی الهــی همیشــه باقــی خواهــد بــود.
ــل  ــی، از قبی ــن دانشــمندان فیلســوف و جامعه شــناس غرب ــا هســت. همی ــکاری در دنی ــروز اف ــه ام  البت
آنهایــی کــه قبــًا بودنــد، امــروز هــم هســتند و مکاتــب اجتماعــی دارنــد؛ لیکــن ایــن مکاتــب اجتماعــی 
ــی - کــه  ــه اصطــاح دمکراســی غرب ــی اســت. همیــن لیبرالیســم و ب و سیاســی، در خدمــت تفکــر غرب
خودشــان مایلنــد ایــن امپراتــوری جهانــی را بــه نــام دمکراســی بشــری اســم بگذارنــد؛ کــه البتــه در آن 

از دمکراســی و آزادی واقعــی هــم خبــری نیســت - در خدمــت همیــن امپراتــوری اســت.
 امــروز مکتبــی کــه بــه انســانها تعلیــم بدهــد کــه بایــد بــا ایــن شــیطان زر و زور جنگیــد، وجــود نــدارد؛ 
ناسیونالیســم و حــس ملیــت هــم در مقابــل آن قــدرت قــرار نــدارد. یــک روز در آفریقــا و در امریــکای 
التیــن و در بعضــی کشــورهای آســیا، اســتعمارگران مســتقیماً قــدرت را بــه دســت میگرفتنــد؛ روحیــه ی 
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ــم  ــروز آن ه ــد؛ ام ــرار میدادن ــل خودشــان ق ــد و در مقاب ــردم را جریحــه دار میکردن ــت م ــت و ملی قومی
نیســت. امــروز سیاســت اســتعماری، خیلــی دقیقتــر از آن اســت کــه حــس ناسیونالیســم و ملیت گرایــی 
و قومیت گرایــی مــردم را بــر علیــه خــود تحریــک بکنــد. قومیــت عربــی، یــک نمونــه اســت. آیــا قومیــت 
ــد  ــه کار خواه ــا ب ــع آنه ــه نف ــت امریکاســت و ب ــا در خدم ــد ایســتاد، ی ــکا خواه ــل امری ــی در مقاب عرب

رفــت؟
  هیــچ مکتبــی، هیــچ ســنگری و هیــچ نقطــه ی اتــکاء و امیــدی وجــود نــدارد. البتــه انســانهای حق طلــب 
ــه  ــی ک ــای او و خافهای ــتکبار و قدرت نماییه ــدرت اس ــی از ق ــان ناش ــد. خفق ــن نمیرون ــت از بی هیچ وق
ــد  ــن نخواه ــدام از بی ــا هیچک ــد، اینه ــد ش ــب خواه ــتر مرتک ــا بیش ــود و بعده ــب میش ــون مرتک هم اکن
رفــت و از نظــر انســانهای دقیــق و حســاس، مغفــول نخواهنــد مانــد. نســل جــوان در کشــورهای مختلــِف 
فقیــر و وابســته و در خدمــت اســتکبار غربــی، مطمئنــاً مثــل گذشــته جــوش و خــروش خواهنــد داشــت؛ 
اینهــا کــه از بیــن نمیرونــد؛ امــا ســنگری هــم ندارنــد و وســیله یی کــه پشــت ســر آن قــرار بگیرنــد و آن 
را بــرای اطفــای غیــظ خــود در مقابــل مســتکبران و ظالمــان بــه کار ببرنــد، در اختیارشــان نیســت. یــک 
وســیله باقــی اســت، و آن اســام اســت؛ آن هــم اســام بــا تفســیر درســت و انقابــی و بــه تعبیــر امــام 
بزرگوارمــان، اســام نــاب محّمدی)صلّیاللَّ علیه والــه(. ایــن اســام اســت کــه امــروز در مقابــل ایــن همــه 
ــه خــود  ــن اســام اســت کــه هنــوز ملتهــا را ب ــا حضــور دارد و از آن میترســند؛ ای ــی در دنی قدرت نمای
جــذب میکنــد؛ ایــن اســام اســت کــه امــروز شــما بــه هــر نقطــه از نقــاط عالــم کــه ســفر کنیــد - چــه 
کشــور اســامی باشــد، چــه غیــر اســامی - انســانها و جوانــان زیــادی را مییابیــد کــه بــه شــوق آن، بــه 
همــان شــبحی کــه از دور میبیننــد و میشــنوند، امیــد و دل بســته اند؛ لــذا بــه شــما نزدیــک میشــوند، 

بــا شــما حــرف میزننــد، از شــما استفســار میکننــد و خیلیهــا از شــما کمــک میخواهنــد.
ــا ایــن عظمــت،  ــل شــیطان و شــیطنت ب ــل اســتکبار و در مقاب ــن تنهــا ســنگری اســت کــه در مقاب  ای
باقــی اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه امــروز دشــمنیها بــا اســام و بــا نظامــی کــه ایــن حقیقــت و ایــن 
مکتــب را ترویــج میکنــد و پرچــم آن را بــه دســت گرفتــه، بیــش از پیــش اســت. ایــن هــم آن طــرف 

دیگــر قضیــه اســت.

 انتظار دشــمنی های بسیار عمیق و پیچیده  از طرف استکبار
  امــروز مــا بایــد منتظــر دشــمنیهای بســیار عمیــق و پیچیده یــی از طــرف اســتکبار باشــیم. البتــه بعیــد 
ــه  ــای گذشــته باشــد؛ ب ــه صــورت تجربه ه ــی و ب ــه ی نظام ــه صــورت حمل ــن دشــمنیها ب ــه ای اســت ک
ــد کــرد. یکــی از راههــا، تنگ کــردن  ــن کار انتخــاب خواهن ــرای ای ــاد راههــای دیگــری را ب احتمــال زی

محاصــره ی اقتصــادی اســت. یکــی از راههــا، فشــارهای روزافــزون سیاســی اســت.
 االن میبینیــد چنــد وقتــی اســت کــه بــاز مســأله ی حقــوق بشــر در دهنهــا افتــاده اســت. فــان کشــور، 
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ــد؛  ــه جنــگ جمهــوری اســامی میآین ــه ی حقــوق بشــر ب ــا حرب فــان مجموعــه و فــان کمیســیون، ب
کســانی کــه تــه دلشــان، حقوقــی بــرای بشــر قایــل نیســتند؛ و اگــر حقــی بــرای انســان قایلنــد، بــرای 
ــظ  ــرای حف ــی، ب ــا انســان غیرغرب ــه میلیونه ــد ک ــر انســان؛ و حاضرن ــرای ه ــه ب ــی اســت، ن انســان غرب
ســعادت و ســامت خودشــان نابــود و فــدا بشــوند. ایــن آدمهــای دروغگــو، شــعار حقــوق بشــر را علیــه 
جمهــوری اســامی علــم میکننــد، و قبــًا هــم فشــارهای سیاســی از ایــن قبیــل و فشــارهایی از طریــق 

بــه وجــود آوردن مراکــز فســاد و تباهــی در داخــل را علــم کــرده بودنــد.
این کــه مــا مکــرر گفته ایــم و میگوییــم کــه توطئــه ی فرهنگــی در جریــان اســت و مــن آن را بــه عیــان 
در مقابــل خــودم مشــاهده میکنــم، متکــی بــه اســتدالل اســت؛ شــعار نمیدهــم؛ مــن ایــن را مشــاهده 
میکنــم. امــروز دشــمن بــا شــیوه ی بســیار زیرکانه یــی در داخــل، در حــال یــک جنــگ و مبــارزه ی تمــام 

عیــار فرهنگــی علیــه ماســت. ایــن همــان مقدمه یــی اســت کــه میخواســتم عــرض بکنــم.

 کاری که برای جنگ فرهنگی باید کرد
مطلــب ایــن اســت کــه حــاال مــا بــرای ایــن جنــگ فرهنگــی چــه کار بایــد کنیــم؟ عــادت بــر ایــن جــاری 
ــا شــنیده بشــود - کــه چنیــن مشــکلی هــم  اســت کــه اگــر یــک مشــکل فرهنگــی در کشــور دیــده ی
ــه طــرف دولــت برگردانیــم و بگوییــم کــه دولــت! شــما چــرا تــاش و  وجــود دارد - همــه ی روهــا را ب
فعالیــت نمیکنــی؟! مثــال واضحــش هــم بدحجابــی، یــا در بعضــی از شــهرها و نقــاط دور افتــاده، رواج 
ــا  ــند، ی ــا مینویس ــرای م ــان ب ــی آقای ــه گاه ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــی و ای ــای قدیم ــاز و دهله ــن س ای

ــد. ــد و ناراحتن ــان گله من ــه بعضــی آقای ــع میشــویم ک ــا مطل ــد و م ــزارش میآی گ
ــت؛  ــا نیس ــی اینه ــه ی فرهنگ ــأله ی توطئ ــا مس ــت - ام ــکی نیس ــت - ش ــدی اس ــر ب ــا ظواه ــه اینه البت
ــه آن توطئــه، مســأله ی خیلــی کم اهمیتــی اســت. امــروز از  اینهــا ظاهــره ی کوچکــی اســت و نســبت ب
ــا قبــل از انقــاب، خیلــی ژرف و عمیــق  ــان کشــور، فاصلــه ی مــا ب لحــاظ وضــع حجــاب و وضعیــت زن
ــه قبــل از انقــاب، این قــدر فاصلــه پیــدا کــرده باشــیم.  اســت. کمتــر قســمتی اســت کــه مــا نســبت ب
ــن،  ــه مذهــب و دی ــوط ب شــما ببینیــد در کدامیــک از بخشــهای مختلــف جامعــه - چــه بخشــهای مرب
چــه بخشــهای مربــوط بــه مســائل علمــی، چــه بخشــهای مربــوط بــه سیاســت و اقتصــاد و غیــره - ایــن 
همــه فاصلــه بیــن وضــع موجــود و وضــع آن روز وجــود دارد، کــه در حــال حاضــر مــا میــان زن امــروز 
ــود. آن روز،  ــده ب و زن زمــان حکومــت ستمشــاهی مشــاهده میکنیــم؟ آن روز، چیــزی از زن باقــی نمان
نگذاشــته بودنــد کــه چیــزی بــه نــام حرمــت و حجــاب و حفــاظ و قداســت و طهــارت زن باقــی بمانــد؛ 
بخصــوص در شــهرهای بــزرگ. وضعیــت امــروز، قابــل مقایســه بــا آن روز نیســت. البتــه شــکی نیســت 
کــه بایــد از ایــن بهتــر بشــود؛ امــا آنچــه کــه امــروز هســت، قابــل مقایســه بــا آن روزگار نیســت. ایــن، 
ــه  ــه عنــوان ضایعــه ی فرهنگــی و پوســیدگی جامعــه ی خودمــان و ب ــد ب آن چیــزی نیســت کــه مــا بای
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عنــوان خطــر و حملــه ی دشــمن بــه آن توجــه بکنیــم؛ چیــز دیگــری اســت کــه در مــواردی، ایــن هــم 
ــر آن اســت. ــی از مظاه ــه ها و یک ــی از گوش یک

 جلوگیری از تباه شدن نسل جوان
ــه وســیله ی دشــمن  ــاه شــدن تدریجــی ب ــان! نســل جــوان در حــال تب ــه آقای ــب این ک خاصــه ی مطل
اســت؛ مــا بایــد نگذاریــم. مــا بایــد نســل جوانــی را حفــظ کنیــم کــه اگــر جنــگ بــود، دفــاع کنــد؛ اگــر 
حادثه یــی در داخــل بــود، حضــور پیــدا کنــد؛ آن جــا کــه نوبــت علــم و تربیــت علمــی و تحقیقــی اســت، 
درس بخوانــد و خودســازی کنــد؛ آن جایــی کــه صحبــت آینــده اســت، خــود را آمــاده کنــد. روی ایــن 
ــون، کار و  ــا شــکلها و شــیوه های گوناگ ــج ب ــد اســت، دارد بتدری ــه و امی ــه ی تکی ــه مای نســل جــوان ک
تــاش میشــود؛ ایــن تــاش هــم عمدتــاً فرهنگــی اســت. البتــه محافلــی بــرای این کــه جوانــان را ببرنــد 
و آلــوده بــه فســاد بکننــد، وجــود دارد، کــه جنبــه ی غیــر فرهنگــی و جنبــه ی عملــی دارد؛ لیکــن آنچــه 

کــه بیــش از همــه خطرنــاک اســت، ذهــن و فکــر و روحیــه ی جــوان اســت؛ ایــن را بایــد دریافــت.

 دو عامل اثر گذار بر روی ذهن جوانها
بیشــترین چیــزی کــه روی ذهــن جــوان اثــر میکنــد، دو عامــل اســت: یکــی تبلیغــات گوناگــون دشــمن 
اســت؛ تبلیغاتــی کــه جــوان را نســبت بــه حقایــق مقــدس اســامی و حقایقــی کــه در انقــاب بــه عنــوان 
ــی اعتقــاد شــناخته شــده، سســت و بیتفــاوت کنــد. و عامــل دوم،  مســلّمات و پایه هــا و ســتونهای اصل
عــدم تبییــن و دفــاع صحیــح از ایــن حقایــق و اصــول اســت. مــن گمــان میکنــم کــه تأثیــر عامــل دوم، 
کمتــر از عامــل اول نباشــد؛ چــون در نظــام جمهــوری اســامی، بــه طــور صریــح و علنــی، علیــه اســام و 
اصــول اســامی و مبانــی اســامی و معــارف اســامی، کمتــر تبلیــغ میشــود و میــدان بــرای تبلیــغ وســیع 
بــاز نیســت؛ بنابرایــن تبلیــغ دشــمن فقــط ســطح معینــی را میپوشــاند؛ در حالــی کــه عامــل دوم، دیگــر 

ــدارد. ــی ن حــد و اندازه ی

 وظیفه سنگین ائمه جمعه در تبلیغ
ــاع درســتی از  ــن و دف ــا تبیی ــی م ــم، وقت ــان نکردی ــق را بی ــا حقای ــی م ــم، وقت ــغ نکردی ــا تبلی ــی م وقت
معــارف اســامی - از خــود توحیــد، از حکومــت الهــی، از لــزوم عبودیــت انســان در مقابــل خــدا، از لــزوم 
تســلیم انســان در مقابــل احــکام خــدا، کــه پایه هــای اصلــی اســت - نکردیــم، تأثیــری کــه از ایــن عــدم 
دفــاع و عــدم تبییــن و عــدم توجیــه صحیــح حاصــل میشــود، محــدود بــه حــد خاصــی نیســت؛ شــامل 

همــه اســت.
مــن از این جــا میخواهــم بــه وظیفــه ی خودمــان بــه عنــوان روحانیــون و بخصــوص ائمــه ی جمعــه وارد 
ــام  ــد انج ــه بای ــه ی جمع ــان ائم ــه آقای ــت. کاری ک ــنگین اس ــی س ــه خیل ــن، وظیف ــر م ــه نظ ــوم. ب بش
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ــا آن سرســری برخــورد کــرد، و نمیشــود آن را  ــوان ب ــم و بزرگــی اســت؛ نمیت ــد، کار بســیار عظی بدهن
ســهل گرفــت.

 رعایت دو مسئله در باب تبلیغ
البتــه آنچــه ممکــن اســت در ذهــن بعضــی از آقایــان بگــذرد، در ذهــن مــن هــم هســت. ممکــن اســت 
ــی از  ــا بعض ــون ی ــو و تلویزی ــًا رادی ــرف مث ــم، از آن ط ــغ بکنی ــه تبلی ــا هرچ ــه م ــد ک ــی بگوین بعض
مراکــز، ضــد تبلیــغ انجــام میدهنــد. البتــه مــن ایــن را تــا حــدودی قبــول دارم؛ طبعــاً مــا کــه بــه طــور 
صددرصــد ایــن را قبــول نداریــم. بلــه، تبلیغــات بــد و نادرســت در آن جــا هســت؛ ولــی مــن قایــل بــه 

ــم دو مســأله هســت: تفکیــک بیــن مســائل هســتم. مــن میگوی
یــک مســأله ایــن اســت کــه ببینیــم ضــد تبلیغهایــی کــه از ناحیــه ی غیــر ماســت، چیســت؛ آنهــا را بایــد 
عــاج کنیــم؛ در ایــن شــکی نیســت. البتــه بایــد دســتی و تدبیــری و اقدامــی و کاری دنبــال آن بــرود، و 

امیدواریــم کــه ان شــاءاللَّ اصــاح بشــود. نســبت بــه آن مســائل، دنبالگیــری هــم هســت.
ــو و  ــه این کــه رادی ــا توجــه ب ــه همیــن وضعیــت، و ب ــا توجــه ب مســأله ی دیگــر ایــن اســت کــه حــاال ب
تلویزیــون مــا، رادیــو و تلویزیــوِن مطلــوِب حــد اعــای الزِم بــرای محیــط اســامی نیســت، چــه کار بایــد 
ــد ادعــا بکنــد کــه  ــا محیــط روحانــی مــا میتوان ــا ایــن، تکلیــف را از گــردن مــا برمیــدارد؟ آی کــرد؟ آی
همــه ی تــاش و کار الزم را در جهــت توجیــه افــکار جوانــان و نوجوانــان و زنــان و مــردان در ایــن جامعــه 
انجــام میدهــد؟ ایــن، آن ســؤالی اســت کــه مــا بایــد بــه آن جــواب بدهیــم. در ایــن بخــش قضیــه، مــن 
خــودم را هــم بــه عنــوان یــک روحانــی مثــل شــما مســؤول میدانــم. البتــه وظایــف دیگــری هســت کــه 

بایــد در جــای خــودش عمــل بشــود، و امیدواریــم کــه عمــل بشــود.
در بــاب تبییــن چه طــور؟ مــن میگویــم در یــک شــهر، آنچــه کــه از منبــر جمعــه متوقــع اســت، فقــط 
ایــن نیســت کــه مــا مطلبــی را آماده کنیــم و برویــم در منبــر بیــان کنیــم؛ بیــش از ایــن متوقــع اســت. 
متوقــع ایــن اســت کــه مثــل طبیبــی باشــیم کــه بیمــاری را جســتجو میکنــد و او را میشناســد و درمــان 
او را بــا زحمــت هرچــه تمامتــر تهیــه میکنــد و آن را بــر روی زخــم میگــذارد، یــا بــه بیمــار میخورانــد.

تکلیــف مــا ایــن نیســت کــه بگوییــم: »مــا گفتیــم؛ هــر کــس میخواهــد، عمــل بکنــد«. ایــن مربــوط بــه 
ایــن دوره نیســت کــه حکومــت بــه دســت مســلمین اســت؛ دوره یــی کــه بــار اداره ی جامعــه بــر دوش 
ــا  ــم اســامی را از ذهنه ــا مفاهی ــد، ت ــاش میکن ــن همــه ت ــه دشــمن ای ــی ک ماســت؛ بخصــوص دوره ی
بزدایــد. تکلیــف مــا فقــط ایــن نیســت کــه حــاال مطلبــی را گفتیــم؛ شــد، شــد؛ نشــد، نشــد؛ مــا فقــط 
ــا  ــانیم؛ »و م ــا برس ــه دله ــا بایســتی حــرف خــود را ب ــه نیســت. م ــم؛ این گون ــان را بزنی بایســتی حرفم
ــت،  ــت؛ نگرف ــت، گرف ــی گرف ــم، کس ــاب کنی ــوا پرت ــزی را در ه ــه چی ــاغ« 4. این ک ــول ااّلالب علیالّرس
ــه عنــوان یــک  ــه جایــی رســید، رســید؛ نرســید، نرســید؛ ایــن قبــول نیســت. مــن ایــن را ب نگرفــت؛ ب
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ــم. مشــکل مشــاهده میکن
البتــه میدانــم کــه آقایــان تــاش میکننــد و زحمــت میکشــند. امام جمعــه در یــک شــهر، مرکــز توقعــات 
ــی از مشــکات را  ــردم حــل خیل ــی و کار اداری و سیاســی دارد؛ م ــات اســت؛ کار مردم و محــل مراجع
ــی  ــد، بعض ــم معممن ــت ه ــؤوالن حکوم ــی از مس ــه او و بعض ــرف این ک ــه ص ــی ب ــد؛ حّت از او میخواهن
ــن  ــر ای ــد ب ــن بای ــم؛ لیک ــا را میدان ــن اینه ــد! م ــم او میبینن ــکات را از چش ــود مش ــا، وج از کوته نظره

مشــکات فایــق آمــد و آن تکلیــف اصلــی را پیــدا کــرد.

 نمازجمعــه، تریبون و منبر عظیم تبیین دین خدا
 بــرادران! امــروز در یــک شــهر، اگــر امــام جمعــه فرضــاً بــه اختــاف فــان دو مســؤول اداری نرســید، 
ــرد،  ــدام و اصــاح ک ــر رســید و اق ــه اگ ــد. البت ــن نمیآی ــه زمی ــچ آســمانی ب هیچ طــوری نمیشــود و هی
خیلــی بهتــر اســت؛ امــا چنانچــه مــن در ایــن شــهر باشــم و مســؤولیت تریبــون و منبــر عظیــم تبییــن 

ــه اســت. ــن ضایع ــن بشــوند، ای ــروه بیدی ــان گروه گ ــن خــدا را داشــته باشــم و درعین حــال جوان دی
ــه نمــاز جمعــه جــذب کــرد. مــن گــزارش  ــان را ب ــه میشــود جوان ــد فکــر کنیــم کــه چگون ــا اول بای م
ــن  ــه ای ــه ک ــم. آنچ ــرور میبین ــه م ــها را ب ــی از بخش ــی بعض ــور، حّت ــر کش ــه ی سرتاس ــای جمع نمازه
گزارشــها بــرای مــا ایجــاب میکنــد، ایــن اســت کــه نســبت بــه ایــن قضیــه، بررســی و فکــر بشــود. البتــه 
خیلــی آســان میشــود همــه ی تقصیرهــا را گــردن دیگــران انداخــت؛ بگوییــم وضــع اقتصــادی این طــور، 

گرانــی آن طــور، فوتبــال آن طــور، پــس مــردم نمیآینــد! میشــود ایــن را گفــت؛ امــا درســت نیســت.
اینهــا عواملــی در گوشــه و کنــار هســتند و البتــه تأثیراتــی هــم دارنــد - بیتأثیــر نیســتند - امــا عامــل 
ــا  ــا بســیار معــدود حضــور دارد، ی ــدارد، ی ایــن کــه مــا ببینیــم در نمــاز جمعــه ی مــا جوانــی حضــور ن
بــا شــوق و رغبــت نمیآیــد، ایــن نیســت. اصــل قضیــه ایــن اســت کــه ایــن مرکــز بایــد جاذبــه داشــته 
باشــد، تــا بکشــاند. اگــر جاذبــه داشــت، خواهــد کشــاند؛ حّتــی از پــای تلویزیــون هــم هرگونــه انســانی 

ــاند. را میکش

 روی این مسائل فکر شود
آقایــان! بایــد روی ایــن مســأله فکــر کــرد. توقــع و خواهــش مــن ایــن اســت کــه آقایــان در ایــن جلســات 
ــه  ــت؛ از چ ــه کار گرف ــه میشــود ب ــن قضی ــرای ای ــی را ب ــه چــه عوامل ــد ک ــر کنن ــن مســأله فک روی ای
شــیوه ی بیانــی بایــد اســتفاده کــرد و از چگونــه مطلبــی بــرای جــذب و جاذبــه بایــد بهــره بــرد. ممکــن 
اســت بعضــی ابتــکار الزم در شــناختن بیــان صحیــح نداشــته باشــند؛ بســیار خــوب، بنشــینیم ترتیبــی 
ــار  ــردد و در اختی ــن گ ــی تدوی ــان در مجموعه ی ــن بی ــا بهتری ــود، ب ــه بش ــد گفت ــه بای ــه آنچ ــم ک بدهی

همــه گذاشــته شــود.
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مــا نبایــد ایــن مرکــز بــه ایــن مهمــی را رهــا بکنیــم؛ اســاس کار مــا این جاســت. نمــاز جمعــه اســت کــه 
دلهــا را محکــم و ایمانهــا را قــوی میکنــد؛ شــجاعت اقــدام بــه افــراد میبخشــد و ایــن ســربازان عظیــم 
و ایــن جنــوداللَّ را در هنــگام لــزوم بــه کار میانــدازد. اگــر ایــن حربــه کنــد شــد، بســیاری از مشــکات 
بــه وجــود خواهدآمد.تکیــه ی نظــام الهــی بــه مــردم اســت؛ و مــردم بیــش از همه چیــز، بــا عواطــف و بــا 
ایمانشــان در صحنــه حضــور پیــدا میکننــد؛ ایــن عواطــف و ایــن ایمــان را بایســتی جــذب کــرد. البتــه 
ــه همــه ی  ــه ائمــه ی جمعــه نیســت؛ مربوطــه ب ــوط ب ــن زمینــه مطالبــی دارم کــه فقــط مرب مــن در ای
ــان  ــه آقای ــط اختصــاص ب ــه فق ــم ک ــرض بکن ــی ع ــب را در جمع ــون اســت، و بایســتی آن مطال روحانی
ائمــه ی جمعــه نداشــته باشــد، کــه همــه ی بــار بــر در خانــه ی ایــن بزرگــواران فــرود بیایــد؛ لیکــن آنچــه 
کــه این جــا میتوانــم عــرض بکنــم، ایــن »منبــر« اســت. ایــن منبــری کــه در اختیــار ماســت، مســؤولیت 
ســنگینی اســت؛ ایــن مســؤولیت را بایســتی بــا تمــام شــرایط و بــا همــه ی خصوصیــات آن قبــول کــرد 

ــه کــه الزم اســت، از آن اســتفاده نمــود. ــه همان گون و ب

 ائمه ی جمعه، بزرگترین مظهر عمومی روحانیت
امــروز چشــم مــردم بــه شماســت. امــروز امیــد و تکیــه ی معنــوی مــردم بــه روحانیــت اســت. بزرگتریــن 
مظهــر عمومــی روحانیــت در همه جــای کشــور، ائمــه ی جمعــه هســتند. البتــه در حوزه هــای علمیــه و 
مراکــز علمــی، اســاتید و اســاطین و مراجــع هســتند؛ امــا مخصــوص بعضــی از نقــاط کشــورند. آن چیــزی 
کــه در همــه جــای کشــور عمومیــت دارد، امامــت جمعــه اســت. امامــت جمعــه، هــم نمایندگــی از کل 

روحانیــت، و هــم نمایندگــی از نظــام اســت؛ چــون نظــام هــم نظــام اســامی اســت.
ــت  ــا آن اهمی ــوِن ب ــز و آن کان ــه، بایســتی در آن مرک ــن توج ــا ای ــن برداشــت و ب ــا ای ــد، ب ــن دی ــا ای ب
حضــور پیــدا کــرد و بــر اســاس آن بایســتی مطلــب انتخــاب نمــود و بــه مــردم گفــت. مــن گمــان میکنــم 
کــه بــر ایــن اســاس مــا بایــد مقــداری کار کنیــم. البتــه حرفــی نــدارم کــه خــود مــن در هــر کاری کــه 
بایــد انجــام بگیــرد، شــرکت بکنــم. بــا این کــه گرفتــاری مــن زیــاد اســت، لیکــن ایــن مســأله را بســیار 

مهــم میدانــم و معتقــدم کــه بایســتی بــرای ایــن کار، فکــر اساســی بشــود.
بایــد مطالبــی از مســائل اســامی آمــاده گــردد و بــه شــکل مناســبی تحریــر و تقریــر بشــود و در همــه 
ــی از  ــد مطالب ــرد. بای ــای بگی ــا ج ــا و ذهنه ــه ی دله ــه در هم ــان ک ــود؛ آن چن ــه بش ــور گفت ــای کش ج
ــم  ــه میدانی ــد ک ــی باش ــری و فرضیی ــبهه های تقدی ــه ش ــخ ب ــه پاس ــائل اســامی انتخــاب بشــود ک مس

ــف، در بیــن خــواص مــردم پراکنــده میشــود. ــا وســایل مختل امــروز ب

 ایجاد پادزهر در مقابل افکار غربی
افــکار فاســفه و نویســندگان و متفکــران مــاّدی غــرب، امــروز در ســطح دانشــگاههای مــا، بــه صــورت 
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کتــاب و ترجمــه وجــود دارد. نمیشــود ســدی درســت کــرد کــه اینهــا وارد نشــوند؛ ایــن امــکان نــدارد و 
مصلحــت نیســت. افــکار بایــد بیاینــد و حضــور داشــته باشــند. در مقابــل آن افــکار، بایــد پادزهــر ایجــاد 
کــرد. روحانیــت ایــن کشــور، جوانــان را در مقابــل تفکــرات پُرجاذبــه ی مارکسیســم واکســینه کــرد و بــه 

آنــان پادزهــر زد.
مارکسیســتها در ایــن مملکــت، مگــر کــم کار میکردنــد، کــم جــزوه منتشــر میکردنــد، کم بحــث میکردند؟ 
همیــن متفکــران اســام و روحانیــون بودنــد کــه توانســتند در مقابــل آن همــه حــرف پُرجاذبــه و شــیرین 
و عوامفریــب - کــه از آن عوامفریب تــر، انســان کمتــر حرفــی را ســراغ دارد - جوانــان مــا را حفــظ کننــد. 
ــد. حــاال دیگــر هــر  ــا مارکسیســتها مبــارزه ی علمــی میکردن ــد کــه ب ــان مــا کســانی بودن در بیــن جوان

فکــری باشــد، جاذبــه اش بیشــتر از آنهــا کــه نیســت.

 رد انحرافات، تحریفات و اشتباهات در جوانان
ــکل  ــه ش ــه ب ــد ک ــتباهاتی باش ــات و اش ــات و تحریف ــه رد انحراف ــم ک ــاده کنی ــی را آم ــد مطالب ــا بای م
ــی  ــی گاه ــود. حّت ــیم میش ــا تقس ــان م ــان جوان ــف، می ــای مختل ــا و جزوه ه ــری، در کتابه ــوراک فک خ
ــی  ــانه های جمع ــه در رس ــی ک ــز در گفتگوهای ــگاه و نی ــی دانش ــای درس ــا و کتابه ــته، در جزوه ه نادانس
مــا منتشــر میشــود، ایــن مطالــب میآیــد! مــا بایســتی پاســخ اینهــا را آمــاده بکنیــم. جمعــی خوشــفکر 
و دانشــمند وقــت بگذارنــد و آمــاده کننــد، تــا در بیــن همــه ی ائمــه ی جمعــه منتشــر گــردد و بــر روی 
ــی روز،  ــائل سیاس ــق و مس ــی دقی ــی و کار سیاس ــای سیاس ــث و تحلیله ــود. مباح ــه ش آن، کار و مطالع
ــه شــکل صحیــح و عمیــق و دقیــق بررســی گــردد و در اختیــار ائمــه ی جمعــه گذاشــته شــود.  ــد ب بای
اینهــا کارهایــی اســت کــه خــود ایــن مجموعــه بایــد انجــام بدهنــد. ایــن مجموعــه، یــک ســازماندهی 
عمومــی در ســطح کشــور اســت کــه بایــد کارهایــش را خــودش و در درون خــودش انجــام بدهــد. البتــه 

ــرادران هســت. در مرکــز، قهــراً وظایفــی برعهــده ی ب

 پرجاذبه کردن منبرهای جمعه
ایــن طــرق را بایــد انتخــاب کــرد: منبرهــای جمعــه را بایســتی پُرجاذبــه کــرد و جوانــان را بــه آن جــذب 
ــا را  ــه ایمانه ــی ک ــرد. از چیزهای ــز ک ــاع ســالم اســت، بایســتی پرهی ــر طب ــه منّف ــی ک نمــود. از چیزهای
از روحانــی ســلب میکنــد، بایســتی اجتنــاب کــرد. یکــی از وظایــف عمــده ی روحانیــت، عبــارت از ایــن 
اســت کــه ایــن ایمانهــا را حفــظ کنــد؛ چــون ایمــان بــه روحانیــت، همــواره مــازم بــا ایمــان بــه اصــل 
ــاد  ــک اعتق ــا ی ــول نداشــته باشــند، ام ــت را قب ــه روحانی ــد ک ــر کســانی بوده ان ــوده اســت. کمت ــن ب دی
ــم.  ــر یافته ای ــا کمت ــی م ــد، ول ــا کرده ان ــی ادع ــند. بعض ــته باش ــن داش ــل دی ــه اص ــابی ب ــت و حس درس
مــردم دیــن را از ایــن طریــق فهمیده انــد. ایمــان مــردم بــه دیــن، بایــد همــراه بــا ایمانشــان بــه همیــن 
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مجموعــه باشــد.
ــد روزی فرصــت  ــداللَّ چن ــد. بحم ــائل بحــث کنن ــن مس ــه روی ای ــد ک ــال دارن ــیونها مج ــه کمیس  البت
هســت؛ میشــود ایــن موضوعــات را مــورد تأمــل قــرار داد و در آنهــا اندیشــید و واقعــاً دلســوزانه و پیگیــر، 

راه پیــدا کــرد؛ خــدای متعــال هــم کمــک خواهــد کــرد.
ــه فضــل الهــی، تشــکیات عظیــم امامــت جمعــه در کشــور، تاکنــون خدمــات بزرگــی انجــام داده و   ب
کشــور و انقــاب را حفــظ کــرده و بــه مــردم امیــد و نشــاط بخشــیده اســت؛ در آینــده هــم ان شــاءاللَّ 
بایســتی همین طــور باشــد، و بــه فضــل الهــی خواهــد بــود، و ابــزار و وســیله اش در اختیــار ماســت. مــا 

بایســتی تــاش و کار کنیــم، تــا ان شــاءاللَّ رحمــت الهــی جلــب بشــود.

یم
سان

 بر
ها

دل 
ه 

را ب
ود 

 خ
ف

حر
ی 

ست
بای

ما 



تبلیغ یعنی؛ قرص کردن پایه های نظام  

انجام وظیفه، احساسی شوق آفرین برای طلبه
دونگاه در منبر رفتن
حرکت متوکاًل علی اللَّ

نگاه به قضایا با معیار الهی
تبلیغ، یعنی رساندن

تبلیغ با زباِن امروز
عقاید ما باید »الریب فیه« و قرص و محکم باشد

استفاده از فرصت تبلیغ
 نمیشود منبر بی مطالعه رفت

منبر هنری و غیر هنری
قرص کردن پایه های نظام با تبلیغ

مرکز دنیا 
اضافه کردن ابزار هنری در تبلیغ



تبلیــــــغ

تبلیغ یعنی؛ قرص کردن پایه های نظام *

 انجام وظیفه، احساسی شوق آفرین برای طلبه
ــه  ــا همیش ــا طلبه ه ــرای م ــه ب ــه آنچ ــت ک ــن اس ــم، ای ــرض کن ــم ع ــروز میخواه ــه ام ــی ک ــه ی اول نکت
ــاخت  ــرم و س ــکل و ف ــا ش ــی، ب ــم طلبگ ــت. عال ــوده اس ــه ب ــام وظیف ــاس انج ــوده، احس ــوق آفرین ب ش
ــتخدام و  ــآورد و اس ــپزی را می ــان آش ــت انس ــک وق ــرق دارد. ی ــاً اداری ف ــتگاههای صرف ــوای دس و محت
ــوالً  ــد. معم ــم کن ــی فراه ــرای جمع ــی را ب ــی، طعام ــک میهمان ــًا در ی ــه مث ــرای این ک ــد، ب ــر میکن اجی
آشــپزها مقــدار زیــادی روغــن، گوشــت و جنــس عالییــی از برنــج میطلبنــد و یــک فهرســت طوالنــی هــم 
میدهنــد کــه اینهــا را بــرای مــا فراهــم کنیــد؛ آدم میدانــد هــم کــه اگــر فراهــم نکنــد، هنــر اینهــا بــه کار 
نخواهــد افتــاد و باالخــره آن کاری را کــه بایــد بکننــد، نمیکننــد! یــک وقــت هــم ایــن اســت کــه شــما در 
ــواده و دوســتانتان هــم هســتند؛ مثــًا در جبهــه ی جنــگ هســتید و در  مجموعه یــی هســتید؛ افــراد خان
ــا  ــد؛ این ج ــر آشــپزی داری ــم هن ــم گرســنه هســتند و شــما ه ــد و دوســتانتان ه ــر افتاده ای ــی گی نقطه ی
ــا  ــه کمــر، ب ــد؛ عاشــقانه، سراســیمه، دســتهاباال، دامنهــا ب ــد و قیــودی نداری دیگــر شــرط و شــروط و قی
ــر از آن غــذا هــم در  ــن غــذا بهت ــوان و قــدرت و ابتــکار، غــذا را تهیــه میکنیــد؛ کــه گاهــی ای همــه ی ت
ــا از اول این طــوری  ــا طلبه ه ــه اســت. م ــت و احســاس وظیف ــد؛ چــون از روی عشــق و شــور و محب میآی

کرده ایــم. کار 

 دونگاه در منبر رفتن
 آن وقتــی کــه در دوران مبــارزات و نهضــت اســامی، طلبه یــی از مرکــزی مأمــور میشــد، یــا حّتــی بــدون 

*. بیانات در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسامی 1370/12/05
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ــی را از  ــاند، مردم ــی برس ــه جای ــی را ب ــه پیام ــرای این ک ــرد، ب ــت میک ــی حرک ــز خاص ــت از مرک مأموری
اوضــاع مطلــع کنــد و اعامیه یــی را در جایــی تولیــد یــا تکثیــر کنــد، کمتریــن چیــز و آخریــن مطلبــی 
ــود؛ اصــل قضیــه ایــن بــود کــه راه بیفتــد؛ راه هــم میافتــاد و خــدای  ــات ب ــه یــادش میآمــد، امکان کــه ب
متعــال هــم بــه حرکــت او برکــت میــداد و شــد آنچــه کــه شــد. ایــن نقــل از جــای دوری نیســت؛ زندگــی 

خــود شماســت کــه آن را شــاهد بودیــد.
 درس خواندنهــا و تبلیغــات دینــِی معمولــی مــا هــم همین طــور بــوده اســت. بــرای منبــر گاهــی دعــوت 
ــن  ــم کــه باالخــره ای ــن بودی ــب - دنبــال ای ــد، گاهــی هــم بیدعــوت میرفتیــم - و هــذا هــو الغال میکردن
ــه  ــم، ب ــاده کرده ای ــه آم ــری ک ــن منب ــم، ای ــه کرده ای ــی ک ــن مطالعه ی ــم، ای ــم کرده ای ــه فراه ــی ک مطلب
گــوش مــردم برســد. مــا بــا آن کســانی کــه وقتــی بــرای منبــر دعوتشــان میکردنــد، میگفتنــد کــه ایــن 

مقــدار بایــد بدهیــد، یــا ِچکــش را قبــًا بایــد بدهیــد، فــرق داشــتیم؛ آن عالــم طلبگــی نبــود.
امــروز هــم همین طــور اســت. نفرماییــد کــه حــاال مــا تشــکیات و حکومــت و دولــت و بودجــه و خزانــه و 
درآمــد نفــت داریــم؛ بلــه، معلــوم اســت؛ لیکــن یــک کشــور بــر ایــن امکانــات اســتوار اســت. اگــر شــرکای 
مــا در کارهــای کشــور - آنهایــی کــه غیــر کار مــا را بــر عهــده دارنــد - قیــودی، حــدودی، امتیازاتــی، شــرط 
و شــروطی در کارشــان هســت و ســهم مــا بــرای تبلیغــات کــم میشــود، بســیار خــوب، فلنرجــع الــی اصلنــا؛ 

بــا همــان روحیــه، همــان نشــاط و همــان تــاش.

 حرکت متوکاًل علی اللَّ
ــدگان  ــن خاطــرات رزمن ــی ای ــن گاه ــد. م ــگ بودی ــدان جن ــدر در می ــه شــماها چه ق ــد 1 ک  اشــاره کردن
ــه همــت حــوزه ی هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی دارد  ــن روزهــا ب ــم - کــه خوشــبختانه ای را میخوان
چــاپ میشــود - وقتــی کــه آنهــا خاطــرات خودشــان را نقــل میکننــد، میبینیــم کــه حضــور یــک روحانــی 
ــا، در دشــوارترین  ــن ســنگرها و کمینگاهه ــن خطــوط، در خطرناکتری ــه ی جــوان در مقدم تری ــک طلب و ی
ــوده اســت؛  ــده و اثربخــش ب ــت و پُرفای ــدر بابرک ــده و حســاس، چه ق ــن کنن ــای تعیی ــف، در لحظه ه مواق
ــه او  ــد، ن ــه بودن ــر گرفت ــش در نظ ــی برای ــه بودجه ی ــرد، ن ــت میک ــه حرک ــی آن طلب ــه وقت ــی ک در حال
یــادش بــود کــه بودجــه اش کجاســت؛ نمیگفــت بــرای مــا چــه بودجه یــی در مجلــس تصویــب شــده، یــا از 
طــرف دولــت و خزانــه چــه بودجه یــی تخصیــص داده شــده اســت. شــما و امثــال شــما بــه آن جــا رفتیــد 
ــن  ــه ای ــود، ب ــری نب ــچ خب ــاد و از اســام هی ــه از جه ــی ک ــد و در دوران ــات را انجــام دادی ــن خدم و همی
بنــای عظیمــی کــه نامــش حماســه ی جهــاد اســامی اســت، کمــک کردیــد؛ کاخــی بــه عظمــت تاریــخ 
ســاختید و سرچشــمه یی جــاری کردیــد کــه ان شــاءاللَّ بــرکات آن تــا ابدالدهــر باقــی خواهــد مانــد؛ یعنــی 
شــما هــم در اجــرای ایــن سرچشــمه ســهیم بودیــد و چه قــدر نیروهــای مقــدس و مؤمــن و ایــن جوانــان 

بســیجی و بقیــه ی نیروهــای رزمنــده و مســلح در ایــن جهــت کار کردنــد.

1. آیةاللَّ جنتی
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 البتــه ایــن حرفهــا معنایــش ایــن نیســت کــه مــا و هرکســی در جمهــوری اســامی، درصــدد نباشــد کــه 
بــرای کار تبلیغــات، امکانــات بیشــتری را فراهــم بکنــد - ایــن وظیفــه ی ماســت؛ وظیفه مــان را هــم بایــد 
انجــام بدهیــم - امــا شــما هــم منتظــر انجــام ایــن وظیفــه از ســوی مســؤوالن نمانیــد؛ شــما حرکــت را 
علــی بــاب اللَّ و متــوکًا علیــاللَّ و قاصــداً لوجهــه الکریــم ادامــه دهیــد، تــا ان شــاءاللَّ خــدای متعــال از شــما 
قبــول کنــد؛ کــه اگــر قبــول کــرد، از همــه ی اینهــا عظمتــش بیشــتر اســت. غصــه و درد آن جاســت کــه 
تاشــی بکنیــم، امــا خــدا آن را قبــول نکنــد؛ بــه خاطــر این کــه اخــاص مــا در آن کــم اســت. مخلصــاً، 
موقنــاً و متــوکًا علیــاللَّ راه بیفتیــد، خــدای متعــال ان شــاءاللَّ کمــک خواهــد کــرد؛ هــم کمــک مــاّدی، و 

هــم کمــک غیرمــاّدی.

 نگاه به قضایا با معیار الهی
 البتــه گاهــی هــم خــدا کمــک مــاّدی نمیکنــد. این طــور هــم نیســت کــه مــا فــرض کنیــم در همــه ی 
ــم هرچــه هســت، نقشــه ی  ــه، طبیعــت عال ــد؛ ن ــاّدی کن حــاالت خــدای متعــال موظــف اســت کمــک م
الهــی کار خــودش را میکنــد. زکریــای نبــی را بــا اره بــه دو نیــم کردنــد. مــن ذیــل ایــن آیــه ی شــریفه ی 
»الّذیــن قــال لهــم الّنــاس اّن الّنــاس قــد جمعــوا لکــم فاخشــوهم فزادهــم ایمانــا و قالــوا حســبنا اللَّ و نعــم 
الوکیــل. فانقلبــوا بنعمــة مــن اللَّ و فضــل لــم یمسســهم ســوء« 2 ســابقاً روایتــی دیــدم کــه ایــن »فانقلبــوا 
بنعمــة مــن اللَّ و فضــل لــم یمسســهم ســوء« مربــوط بــه همانهایــی اســت کــه در راه خــدا کشــته شــدند. 
کشــته شــدن در راه خــدا، »ســوء« نیســت. معنــای »لــم یمسســهم ســوء« ایــن نیســت کــه یــک ســیلی 
هــم بــه مــا نخواهــد خــورد؛ چــرا، ســیلی هــم میخــورد؛ باالتــر از ســیلی هــم میخــورد؛ منتهــا ایــن »ســوء« 
نیســت. بــا معیــار الهــی کــه نــگاه کنیــد، »لــم یمسســهم ســوء«؛ امــا بــا معیارهــای مــاّدِی بشــری کــه نــگاه 
کنیــد، همــه اش »ســوء« اســت. خــدای متعــال بــا معیارهــای خــودش حــرف میزنــد؛ بــا معیــار محــدود مــا 

ماّدیدلهــا و ماّدیذهنهــا کــه حــرف نمیزنــد.
ــد. در  ــدا باش ــای خ ــول و رض ــرای قب ــد ب ــما بای ــت ش ــد. حرک ــک میکن ــدا کم ــاءاللَّ خ ــال ان ش به هرح
مناجــات شــعبانیه میخوانیــم: »مــا اضّنــک ترّدنــی فــی حاجــة قــد افنیــت عمــری فــی طلبهــا منــک«.3 آن 
چیــزی کــه مــا عمــر خــود را بــرای آن فنــا کردیــم، چیســت؟ آن ان شــاءاللَّ کســب رضــا و مغفــرت الهــی 

اســت؛ اصــل کار ایــن اســت؛ ایــن بایــد بــه دســت بیایــد.

 تبلیغ، یعنی رساندن
ــه حســب شــرایط  ــزار رســاندن، ب ــاب معنــای تبلیــغ اســت. تبلیــغ، یعنــی رســاندن. اب  نکتــه ی دوم در ب
متفــاوت اســت. یــک وقــت هســت کــه شــما میخواهیــد چیــزی را بــه اتــاق بغلــی برســانید؛ میشــود آن را 
در مشــت گرفــت و بــه آن جــا بــرد؛ امــا گاهــی یــک فرســخ فاصلــه هســت؛ گاهــی تــا آن طــرف دنیــا بایــد 
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برویــد؛ گاهــی حجابهــا و دیوارهــا هســت؛ گاهــی از کوههــا و گردنه هــا بایــد عبــور کنیــد؛ گاهــی آنچــه 
را کــه بردیــد، طــرف طوعــاً و رغبتــاً میپذیــرد؛ گاهــی بایــد بــا لطایف الحیــل آن را بــه او بدهیــد؛ گاهــی 
دیگــری آن جــا ایســتاده و نمیگــذارد آن چیــزی کــه شــما بُرده ایــد، بــه او برســد؛ بنابرایــن، تبلیــغ انــواع و 
اقســامی دارد. در هــر شــرایطی، نحــوه ی رســاندن بــه گونه یــی اســت. آن چیســت کــه تشــخیص میدهــد 

ابــزار و نحــوه ی رســاندن کــدام اســت؟ آن، ابتــکار و ذوق و ســلیقه و فهــم و ســرعت انتقــال شماســت.

 تبلیغ با زباِن امروز
ــه دســت بگیریــد و آب را در آن  ــرد، شــما لیوانــی ب ــه یــک فرســخی ب اگــر آن جایــی کــه آبــی را بایــد ب
ــردن  ــن چه طــور آب ب ــد شــد: ای ــد، دچــار شــگفتی خواهن ــگاه کنن ــی ن ــا وقت ــد، عق ــد و راه بیفتی بریزی
ــا قمقمه یــی پیــدا کنیــد؛ الاقــل ســطلی پیــدا کنیــد؛ چــون یــک فرســخ  اســت!؟ آن جــا بایــد کــوزه و ی
ــزد؛ آب را  ــا لیــوان میشــکند و آب میری ــر میخــورد؛ ی بایــد طــی بشــود. آب در یــک لیــوان تــکان و لب پَ
ــم  ــی برمیداری ــا دو دســت از جای ــه آب را ب ــه همان طــوری ک ــه این ک ــد؛ چــه برســد ب این طــوری نمیبرن
و بــه لــب خودمــان نزدیــک میکنیــم، بخواهیــم بــا دو دســت آن را بگیریــم و ببریــم؛ عقــا بــر ایــن کار، 

ــد! بیشــتر میخندن
ــک روز شــیخ  ــه، ی ــود. بل ــر ب ــی هــم مؤث ــم و خیل ــغ میکردی ــک روز این طــوری تبلی ــد گفــت کــه ی  نبای
ــردم  ــه م ــد و ب ــر میآم ــران روی منب ــدارس ته ــی از م ــه( در یک ــتری4 )رضوان اللَّ تعالی علی ــر شوش جعف
ــی درســت  ــردم، انقاب ــای م ــر، در دله ــن تذک ــا ای ــی هســت. ب ــد خدای ــدر بدانی ــردم! همین ق ــت: م میگف
ــال  ــود؛ به هرح ــتمع ب ــت مس ــود، قابلی ــای آن روز ب ــود، فض ــدا ب ــک خ ــود، کم ــس او ب ــاال نََف ــرد. ح میک
تأثیــر خــودش را میکــرد. امــروز اگــر مــن و شــما برویــم روی منبــر بنشــینیم و بگوییــم مــردم! همین قــدر 
ــا  ــا پ ــگاه م ــد عجــب! آن ــد و میگوین ــکان میدهن ــا ســری ت ــل م ــم مث ــردم ه ــی هســت، م ــد خدای بدانی

ــم یکــن شــیئا مذکــورا! ــد؛ کأن ل ــا میشــوند و میرون ــم، آنهــا هــم پ میشــویم و میروی
ــا،  ــال اینه ــاة« و امث ــن« و »عین الحی ــاب »حق الیقی ــه( در کت ــی5 )رضوان اللَّ علی ــوم مجلس ــک روز مرح  ی
اخــاق و عقایــد دینــی را بــا همــان زبــاِن خــودش میگفــت و دنیایــی را بــه تفکــر اعتقــادِی شــیعی نزدیــک 
میکــرد. شــما خیــال نکنیــد کــه ایــن کتــب مجلســی بیهــوده نوشــته شــده اســت؛ نخیــر، پایه هــای تشــیع 
را - در آن زمانــی کــه تشــیع در کشــور مــا تــازه بــود - همیــن کتابهــا قــرص کــرده اســت. بــه کتابهــای 
ــد  ــد و نگویی ــگاه نکنی ــارت ن ــم حق ــه چش ــی ب ــاة« مجلس ــن« و »عین الحی ــوب« و »حق الیقی »حیاةالقل
اینهــا چــه اثــری دارد؛ نخیــر، اینهــا یــک روز خیلــی اثــر داشــته اســت. مجلســی وقتــی آمــده اســت کــه 
در همــان شــهر، یــک قــرن و نیــم قبــل از آن، بــرای این کــه مــردم را بــه عقایــد شــیعه وادار کننــد، چــه 
ــد ایــن عقایــد را در دلهــای مــردم  ــد؛ مجلســی و امثــال او آمدن ــی غیرانســانییی کــرده بودن کارهــای حّت
ــه درد میخــورد؛ امــا امــروز مــن و شــما نمیتوانیــم »حق الیقیــن« و  ــد. آن روز آن مطالــب ب محکــم کردن

4. 1303 - 1230 ق
5. 1111 - 1037 ق
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»حیاةالقلــوب« را تجویــز کنیــم؛ بگذاریــد در قفســه بــه عنــوان تاریــخ بمانــد؛ اگــر هنــر داریــم، آن مضمــون 
را بــا زبــاِن امــروز بنویســیم. بنــده امــروز »حق الیقیــن« و »حیاةالقلــوب« را بــرای مــردم تجویــز نمیکنــم؛ 
بــه درد مــردم نمیخــورد. ممکــن اســت خیلــی از شــماها اصــًا »حق الیقیــن« را نخوانــده باشــید؛ امــا بنــده 
ــر از  خوانــده ام. »حیاةالقلــوب«، »حق الیقیــن«، »عین الحیــاة« - ایــن کتــب فارســی مرحــوم مجلســی - پُ
مطلــب اســت؛ امــا نــه مطلــب بــاب جــوان امــروز؛ نــه مطلــب بــاب تفکــر روشــنفکرِی امــروز کــه در زمــان 

مجلســی از ایــن حرفهــا عیــن و اثــری نبــود.

 عقاید ما باید »الریب فیه« و قرص و محکم باشد
ــا رادیوهــا و کتابهــا  ــو، حــرِف فکربرانگیــز و حواس جذب کــن در دنیــا وجــود دارد کــه ب  آن قــدر ســخن ن
و ترجمه هــا بــه این جــا میآیــد؛ نمیشــود کــه مــن و شــما هــر یــک خطــی کــه در جایــی نوشــته شــد یــا 
گفتــه شــد، فــوراً عــزا بگیریــم و جنجــال راه بیندازیــم کــه فــان کــس فــان چیــز را ترجمــه کــرده یــا 
فــان چیــز را گفتــه اســت؛ گفتــه باشــد؛ فکــر اســت، میگوینــد. شــما خیــال میکنیــد روزی کــه شــبهه ی 
ــه6 را رفــع میکردنــد، بــه صــرف این کــه کســی شــبهه ی ابن کمونــه را در کتابهایــش بنویســد، او  ابن کمون
را تکفیــر میکردنــد؟ مگــر میشــود مــردم را بیخــودی تکفیــر کــرد؟ مگــر میشــود هرکــس حــرف جدیــدی 
ــا نگفتــن کــه مشــکل مــا حــل  زد، مــا بگوییــم شــما مخالفیــد، شــما ضدیــد؛ ایــن مطلــب را نگوییــد؟ ب

نمیشــود.
 قــرآن کریــم بــا ایــن عظمــت، افــکار الحادیهــا و ماّدیهــا را در خــودش نقــل میکنــد؛ دشــنام آنهــا را بــه 
ــد کــه فــان  ــی حــاال کســی جــرأت نمیکنــد بگوی ــوا ســاحر او مجنــون«؛7 ول پیامبــر نقــل میکنــد؛ »قال
کــس بــه فانــی - کــه رئیــس ایــن تشــکیات اســت - چنیــن اهانتــی کــرده اســت! امــا قــرآن بــا صراحــت 
ــچ شــکی  ــه«؛ 8 در آن هی ــب فی ــد و متکــی اســت؛ »الری ــه خــودش معتق ــد؛ چــون ب ــل میکن ــن را نق ای

نیســت.
همــه ی مــا بایــد »الریــب فیــه« باشــیم؛ عقایــد مــا بایــد »الریــب فیــه« و قــرص و محکــم و اســتوار باشــد و 
آن را بــا زبــان مناســب بیــان کنیــم؛ آن وقــت خواهیــم دیــد کــه »ســحر بــا معجــزه پهلــو نزنــد دل خــوش 
دار«.9 دیگــر غصــه نخوریــد؛ معجــزه را بــه میــدان بیاوریــد؛ ســحر بــه خــودی خــود جمــع خواهــد شــد و 
آن ِعصــّی10 و حبالشــان11 را خواهــد خــورد و بــرد. مهــم ایــن اســت کــه مــا ایــن یــد بیضــا را از َجیبمــان 
بیــرون بیاوریــم و نشــان بدهیــم؛ مهــم ایــن اســت کــه مــا ایــن عصــای موســوی را بیندازیــم؛ ایــن همــان 

ابتــکار را الزم دارد.

 استفاده از فرصت تبلیغ
 میخواهــم ایــن را عــرض بکنــم کــه تبلیــغ - رســاندن - مقدماتــی دارد؛ بایــد محتــوا را آمــاده کــرد؛ ابــزار 
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را هــم بــه تناســب انتخــاب کــرد و پشــت ســر ایــن محتــوا و ابــزار، همــت و شــوق و اراده ی قوییــی هــم 
قــرار داد و بــا ســعه ی صــدر جلــو رفــت. این کــه عــرض میکنیــم محتــوا، یادمــان باشــد کــه مــا معممــان 
ســالهای متمــادی منتظــر بودیــم کــه گوشــه یی از شــهری، در مســجد یــا حســینیه یی، چهــار نفــر جمــع 
ــا یــک کلمــه حــرف بزنیــم؛ بیــش از این کــه نبــوده اســت. در شــهری، عالمــی، پیشــنمازی،  بشــوند و م
منبــرِی خــوب و فاضلــی بــود و کســی غیــر او نبــود، یــا اشــخاص چندانــی غیــر او نبودنــد؛ جــوش میــزد، 
غصــه میخــورد، زحمــت میکشــید، بــه ایــن متوســل میشــد، بــه آن متوســل میشــد، رفــع تهمــت میکــرد، 
ایجــاد زمینــه میکــرد؛ بــرای چــه؟ بــرای این کــه همیــن یــک وجــب مســجد را از او نگیرنــد - بــه عنــوان 
ــا فــان مســجد در فــان شــهر دیگــر -  ــدی در رفســنجان؛ ی ــای پورمحّم ــال، مســجد ســقاخانه ی آق مث
چــرا؟ چــون فکــر میکــرد کــه االن پایــگاه اشــعاع فکــری همین جاســت؛ اگــر این جــا را هــم بســتند، هیــچ 
چیــز باقــی نمیمانـَـد. آیــا امــروز هــم همین طــور اســت؟ امــروز شــما در ایــن شــهر داریــد تبلیــغ میکنیــد 
و میدانیــد کــه در صــد و ســی و چنــد شــهر دیگــری کــه فرمودنــد،12 مثــل شــما دارنــد تبلیــغ میکننــد؛ 
وانگهــی رادیــو و تلویزیــون هــم همیــن تبلیــغ شــما را دارد میکنــد؛ روی دیگــر ســکه ی رادیــو و تلویزیــون 
ایــن اســت؛ حــاال چهــار تــا ســاز و آواز و چهــار تــار مــو کــه بیــرون میآیــد، همــه جنجالشــان بلنــد میشــود؛ 
ــم اســامی پخــش  ــرآن و ســخنرانی و مفاهی ــا شــب ق ــح ت ــو صب ــه رادی ــد ک ــن را نمیبینن ــر ای ــا دیگ ام
، و ختــم مطلــب بــا آیــه ی قــرآن اســت. پــس امــروز مــا فرصــت خوبــی  میکنــد؛ شــروع مطلــب بــا بســم اللَّ

داریــم؛ آیــا از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده کنیــم یــا نــه؟ بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم.

 نمیشود منبر بی مطالعه رفت
ــه  ــّم آنچ ــّم و غ ــه ه ــی این ک ــه، یعن ــِر بی مطالع ــم. منب ــه بروی ــِر بی مطالع ــه منب ــود ک ــوری نمیش  این ط
کــه میخواهیــم بیــان کنیــم و بــه مــردم بگوییــم، در دل مــا نباشــد؛ بگوییــم حــاال باالخــره میرویــم ببینیــم 
ــِل  ــرد. حداق ــزی ک ــد برنامه ری ــه نمیشــود؛ بای ــد! این ک ــه زبانمــان میآی ــد و چــه ب ــان میافت ــه یادم چــه ب
قضیــه ایــن اســت کــه از بهتریــن گفته هایــی کــه گوینــدگان بــزرگ و متفکرانــی مثــل شــهید مطهــری، 
شــهید بهشــتی، شــهید باهنــر و اینهایــی کــه در گذشــته چیزهایــی گفتنــد و نوشــتند، مطالبــی در ذهــن 
مــن و شــما ثبــت باشــد؛ یعنــی هــر جــا رفتیــم، بتوانیــم مفاهیمــی را کــه آقــای مطهــری در طــول ایــن 
چندســاله بیــان کــرده، مطــرح کنیــم. االن بیــش از چهــل عنــوان کتــاب از آقــای مطهــری موجــود اســت؛ 
ایــن کتابهــا هــم غالبــاً ســخنرانی اســت - در میــان اینهــا کتابــی کــه ایشــان نوشــته باشــد، کمتــر وجــود 
دارد - همینهــا را مــا روان باشــیم؛ خوانــده باشــیم؛ فهمیــده باشــیم؛ در ذهنمــان نشســته باشــد؛ اینهــا را 
بیــان کنیــم؛ امــروز اینهــا حرفهــای نویــی اســت؛ حرفهــای کهنه یــی نیســت. البتــه مطالــب بعضــی دیگــر 
ــی  ــب نوی ــوز مطال ــه( هن ــری )رضوان اللَّ علی ــهید مطه ــب ش ــوص مطال ــا بخص ــت؛ ام ــور اس ــم همین ط ه
ــاره ی تقــوا بحــث کنیــد.  اســت؛ مطالبــی اســت کــه در نظــام مــا الزم اســت. مثــًا شــما میخواهیــد درب

12. آیةاللَّ جنتی
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ــوا  ــاره ی تق ــد ســخنرانی درب ــای مطهــری حــدود ســی ســال قبــل - در ســال 1339 - در تهــران چن آق
کردنــد کــه در همیــن »گفتــار مــاه« 13 منتشــر شــده اســت؛ نــگاه کنیــد ببینیــد چه قــدر پایــه اش باالســت 
ــا مطالبــی کــه ممکــن اســت مــا در یــک منبــِر بیمطالعــه بگوییــم، متفــاوت اســت؛ اینهــا را  و چه قــدر ب

مــا بایــد بلــد باشــیم.

 منبر هنری و غیر هنری
 همــه ی کار هــم فقــط منبــر نیســت؛ اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و ابزارهــای هنــری هــم الزم اســت. 
ــان  ــد منبرهاش ــما دیده ای ــه ش ــی ک ــای خوب ــن منبریه ــری. ای ــری و غیرهن ــت؛ هن ــه اس ــر دو گون منب
میگیــرد، همــه اش بــه لــّب مطالــب نیســت؛ بــه هنرمنــدی در بیــان اســت. در گذشــته، افــراِد وارد میگفتنــد 
کــه بعضــی از منبریهــای معــروف زمــان مــا یــک هنرمنــد واقعینــد. بایــد هنــر ســخن گفتــن، هنــر بیــان 
کــردن و تبلیــغ کــردن را فــرا گرفــت. بایــد کتابهــای خــوب در اختیــار مــردم گذاشــت. بایــد قشــرها را از 
هــم تفکیــک کــرد؛ دختــران جــوان، پســران جــوان، کــودکان، اســاتید علــوم جدیــد، دانشــمندان، تــوده و 

عامــه ی مــردم، زنــاِن در خانــه؛ هــر کــدام از اینهــا مطالبــی میخواهنــد.

 قرص کردن پایه های نظام با تبلیغ
ــن؛ ســازمان تبلیغــات یعنــی  ــد پایه هــای نظــام را قــرص کنیــم؛ تبلیــغ یعنــی ای ــا بای ــز! م ــرادران عزی  ب
ــاً  ایــن؛ یعنــی یــک مجموعــه ی پُرتحــرک و فعــال. البتــه مــن بایســتی حقیقــت را عــرض بکنــم. حقیقت
ــار تاشــهای بســیار باارزشــی  ــن اطــاع دارم - در گوشــه و کن ــه م ــی ک ــا آن جای ــات - ت ســازمان تبلیغ
کــرده اســت؛ امــا ظرفیــت ایــن ســازمان بیــش از اینهاســت. ایــن همــه روحانــِی خــوب، وجــود شــخص 
ــازمان،  ــن س ــی در رأس ای ــای جنت ــاب آق ــل جن ــی مث ــه و عالم ــابقه دار و موج ــت و س ــاارزش و بافضیل ب
و وجــود عناصــر خــوب در داخــل کشــور - بحــث خــارج کشــور، بحــث دیگــری اســت - انتظــار از ایــن 
ســازمان را بــاال میبــرد. مــا کــه در فــان گوشــه ی ســازمان مشــغول کار هســتیم، دایــم بایــد آن شــغل را 
جــدی بگیریــم و بــه آن برســیم؛ آن را همــان کار مهمــی بدانیــم کــه بــه مــا محــول شــده اســت؛ خودمــان 
را در آن شــغل بســازیم؛ نبایــد فکــر کنیــم کــه حــاال دیگــر مثــًا چنــد ســال اســت کــه در فــان شــهر 
مشــغول ایــن کارهــا هســتیم؛ نــه، واقعــاً چــه فرقــی میکنــد؟ در جبهــه بــه یکــی میگوینــد ســر برانــکار را 
بگیــر و مجروحــان را ببــر؛ بــه یکــی میگوینــد آر. پــی. جــی بــزن؛ بــه یکــی میگوینــد بــرو نــگاه کــن، هــر 
وقــت دیــدی کســی میآیــد، مــا را خبــر کــن. بنابرایــن، هرکســی کاری میکنــد. چنانچــه هــر کــدام ایــن 
کار را نکردنــد، جبهــه شکســت خواهــد خــورد. نمیشــود مــا بگوییــم ایــن هــم کار شــد کــه بــه دســت مــا 
داده انــد؛ بــرو مجروحــان را بــردار حمــل کــن! در حقیقــت، اهمیــت حمــل مجــروح در جــای خــود، کمتــر 

از زدن آر. پــی. جــی کــه نیســت.
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13. »گفتــار مــاه« نــام مجموعه یــی ســه جلــدی شــامل ســی ســخنرانی اســت کــه توســط اشــخاص مختلــف در »انجمــن 
ماهانــه ی دینــی« ایــراد شــده اســت. فعالیــت ایــن انجمــن از ســال 1339 شــروع شــد و بــه مــدت دو ســال و نیــم ادامــه 

یافــت و شــهید آیــةاللَّ مطهــری در آن جلســه هفــت ســخنرانی ایــراد کردنــد.
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 مرکز دنیا 
 در جمهــوری اســامی، هــر جــا کــه قــرار گرفته ایــد، همان جــا را مرکــز دنیــا بدانیــد و آگاه باشــید کــه 
همــه ی کارهــا بــه شــما متوجــه اســت. چنــد مــاه قبــل از رحلــت امــام )رضوان اللَّ علیــه(، مرتــب از مــن 
میپرســیدند کــه بعــد از اتمــام دوره ی ریاســت جمهــوری میخواهیــد چــه کار کنیــد. مــن خــودم بــه مشــاغل 
ــه یی  ــه گوش ــوری ب ــت جمه ــام دوره ی ریاس ــد از اتم ــه بع ــردم ک ــر میک ــه دارم؛ فک ــاد عاق ــی زی فرهنگ
بــروم و کار فرهنگــی بکنــم. وقتــی از مــن چنیــن ســؤالی کردنــد، گفتــم اگــر بعــد از پایــان دوره ی ریاســت 
جمهــوری، امــام بــه مــن بگوینــد کــه بــروم رئیــس عقیدتــی، سیاســی گروهــان ژاندارمــری زابــل بشــوم - 
حّتــی اگــر بــه جــای گروهــان، پاســگاه بــود - مــن دســت زن و بچــه ام را میگیــرم و میــروم! واللَّ ایــن را 
راســت میگفتــم و از تــه دل بیــان میکــردم؛ یعنــی بــرای مــن زابــل مرکــز دنیــا میشــد و مــن در آن جــا 
مشــغول کار عقیدتــی، سیاســی میشــدم! بــه نظــر مــن بایســتی بــا ایــن روحیــه کار و تــاش کــرد و زحمــت 

کشــید؛ در این صــورت، خــدای متعــال بــه کارمــان برکــت خواهــد داد.

 اضافه کردن ابزار هنری در تبلیغ
 غــرض ایــن اســت کــه ابــزار هنــری را هــم اضافــه کنیــد؛ در پــی محتــوای عالــی هــم باشــید و بــه کــم 
و متوســط هــم قانــع نشــوید. اگــر شــما اهــل فکــر و تــراوش فکــری و ســازندگی و خاقیــت در مفاهیــم 
هســتید، فبهــا و نعمــت؛ اگــر نیســتید، از آن فــردی کــه هســت، بگیریــد؛ کتابــی کــه دارد، آن را بخوانیــد 
و حفــظ کنیــد. دوم، انتخــاب و اســتفاده از ابزارهــای مناســب، بــا ذوق و ســلیقه، ابتــکار، خاقیــت، فهــم 
موقــع و بیــاِن طبــق مقتضــای حــال اســت. ســوم، همــت و ایمــان و اراده یــی کــه پشــت ســر اینهــا باشــد؛ 

یعنــی خســته نشــدن.
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تبلیغی که همچون تیغ بُرنده پرده ظلمات را می شکافد 

آشکار شدن برکات عاشورا با گذشت زمان
شروع نهضت پانزده خرداد به برکت عاشورا

بهره برداری به بهترین شکل ممکن از ماجرای عاشورا 
و محّرم

عاشورا، حربه ای علیه ظلمات متراکم حاکم بر فضای 
زندگی

مسئولیت امروز روحانیون
امروز حسین بن علی میتواند دنیا را نجات دهد

روضه خوانی عاشورا به شکل سنتی
اتقان در واقعه خوانی 

فراموش نشدن هدف امام حسین در بحث
بیان حقایق اسالمی در منبر

تشبیه طالب به نحل
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تبلیغی که همچون تیغ بُرنده پرده ظلمات را می شکافد *

 آشکار شدن برکات عاشورا با گذشت زمان
اگــر چــه در بــاب محــّرم و عاشــورا و آثــار ایــن پدیــده عظیــْم صحبتهــا و افــادات ارزشــمندی شــده اســت 
ــره  ــه چه ــود ک ــاس میش ــذرد، احس ــان میگ ــه زم ــر چ ــن ه ــم؛ لک ــتفاده کرده ای ــنیده ایم و اس ــه ش و هم
بــی زوال ایــن خورشــید منــّور - کــه میشــود آن را بــه »خورشــید شــهادت«، »خورشــید جهــاد مظلومانــه 
ــه« تعبیــر کــرد کــه به وســیله حســین بن علــی علیه الّســام و یارانــش برافروختــه شــد - بیشــتر  و غریبان
آشــکار میگــردد و بــرکات عاشــورا بیشــتر معلــوم میشــود. از همــان روز اّولــی کــه ایــن حادثــه اتّفــاق افتــاد، 
تأثیــرات بنیانــی آن، بتدریــج معلــوم شــد. از همــان روزهــا، عــّده ای احســاس کردنــد کــه وظایفــی دارنــد. 
ــام  ــی بنی هاشــم و بنی الحســن علیهم الّصاةوالّس ــارزات طوالن ــای مب ــد. قضای ماجــرای »تّوابیــن« پیش آم
ــرن دوم  ــط ق ــت، در اواس ــا خاس ــه به پ ــه بنی امّی ــه علی ــاس ک ــت بنی عّب ــی نهض ــد، حّت ــد. بع ــش آم پی
هجــری، در همــه اطــراف عالــم اســام آن روز، بخصــوص در ایــران و شــرق ایــران - خراســان - و غیــره، 
بــا فرســتادن ُدعاتــی، زمینــه را بــرای ازالــه حکومــت ظالــم، مســتکبر و نژادپرســت امــوی، فراهــم کردنــد. 
حّتــی نهضــت عّباســیان هــم کــه باالخــره بــه پیــروزی رســید، بــا نــام حســین بن علی علیه الّســام شــروع 

شــد.
 اگــر تاریــخ را نــگاه کنیــد، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه ُدعــات بنی عّبــاس، وقتــی بــه اطــراف عالــم اســام 
ــر و  ــد پیغمب ــون فرزن ــام خ ــوار و انتق ــهادت آن بزرگ ــام و ش ــین بن علی علیه الّس ــون حس ــد، از خ میرفتن
جگــر گوشــه فاطمــه زهــرا علیهاســام، مایــه میگرفتنــد تــا بتواننــد تبلیغــات خودشــان را بــه راه بیندازنــد. 
مــردم هــم قبــول میکردنــد. حّتــی - آن طــور کــه در ذهنــم هســت - لبــاس ســیاهی کــه شــعار بنی عّبــاس 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1374/03/03
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بــود، بــه عنــوان لبــاس عــزای امــام حســین انتخــاب شــد و بعدهــا هــم در زمــان حکومــت پانصــد ســاله 
بنی عّبــاس، همــواره لبــاس رســمی آنهــا، لبــاس ســیاه بــود. لبــاس ســیاه، بــرای اّولیــن بــار بــه مناســبت 
عــزاداری امــام حســین اســتفاده شــد. آنهــا میگفتنــد: »هــذا حــداد آل محّمــد« صلّی اللَّ علیــه و آلــه. یعنــی 
ــه پیغمبــر اســت. این گونــه شــروع کردنــد و آن تحــّول را بــه راه انداختنــد. البتــه  ایــن لبــاس عــزای ذریّ
منحــرف شــدند و خــود آنهــا هــم دنبالــه کار بنی امّیــه را پیــش بردنــد. اینهــا تأثیــرات عاشــورایی اســت. 

در طــول زمــان نیــز همین طــور بــوده اســت. 

 شروع نهضت پانزده خرداد به برکت عاشورا
آنچــه در زمــان مــا اتّفــاق افتــاد، از همــه اینهــا باالتــر بــود. یعنــی در عصــر تســلّط ظلــم، کفــر و الحــاد 
ــده  ــی ش ــرّراِت بین الملل ــون و مق ــْم قان ــون و ظل ــاف قان ــْت خ ــه عدال ــری ک ــم؛ در عص ــر عال ــر سرتاس ب
اســت، حــق بــه حکومــت رســید. این کــه شــما میبینیــد ابرقدرتهــا زورگویــی میکننــد و میخواهنــد نظــام 
جدیــدی را بــر دنیــا حاکــم کننــد - کــه البتــه همــان نظــام قبلــی هــم نظــام حاکمّیــت ابرقدرتهــا بــود - 
ایــن، همــان ســلطه ظلــم اســت. بــرای هــر آنچــه در دنیــا ظلــم، حق کشــی و تبعیــض میشــود، اســمهای 
ــوع  ــن ن ــد. بدتری ــل میگذارن ــن قبی ــانی« و از ای ــهای انس ــاع از ارزش ــر«، »دف ــوق بش ــل »حق ــی مث قانون
ــر دنیــا مســلّط شــود. در  ــه اســم حــق، ب ــه اســم عــدل و ناحــق ب ســیطره ظلــم ایــن اســت کــه ظلــم ب
ــه برکــت عاشــورا، حجــاب ظلمــت شــکافته و خورشــید حقیقــت آشــکار شــد.  ــی، ناگهــان ب چنیــن زمان
ــد آن را منــزوی کننــد، در  ــه قــدرت و حکومــت رســید. اســام کــه همــه دســتها ســعی میکردن حــق، ب
وســط عرصــه، خــودش را مطــرح کــرد و دنیــا مجبــور شــد کــه حضــور اســاِم راســتین و نــاب را در شــکل 
حکومــت جمهــوری اســامی بپذیــرد. شــروع نهضــت پانــزده خــرداد هــم بــه برکــت عاشــورا بــود. امســال 
بعــد از گذشــت ســی و دو ســه ســال از حادثــه پانــزده خــرداد، مثــل آن ســال اّول، دوبــاره خــرداد بــا محــّرم 

همزمــان و مقــارن شــده اســت.

 بهره برداری به بهترین شکل ممکن از ماجرای عاشورا و محّرم
ــم محــّرم  ــا دوازده ــل و دوی شمســی - هشــتاد و ســه قمــری - ب ــه در ســال چه ــزده خــرداد ک  در پان
مصــادف بــود، امــام بزرگــوار مــا رضوان اللَّ تعالی علیــه در عرصــه عاشــورایی و بــا بهره بــرداری بــه بهتریــن 
ــده از دِل خــود را به گــوش  ــام حــق و داِد برآم شــکل ممکــن از ماجــرای عاشــورا و محــّرم، توانســتند پی
مــردم برســانند و مــردم را متحــّول کننــد. اّولیــن شــهدای مــا هــم در ماجــرای پانــزده خــرداد، در تهــران، 
ــد و در معــرض تهاجــِم  ــد کــه آمدن ورامیــن و بعضــی جاهــای دیگــر، همیــن ســینه زنهای حســینی بودن
دشــمِن عاشــورا قــرار گرفتنــد. در ســال پنجــاه و هفــت هــم مشــاهده کردیــد ماجــرای آن روز و ماهــی 
ــّرم،  ــای مح ــه قضای ــوار از هم ــام بزرگ ــام را ام ــن ن ــود. ای ــروز میش ــیر پی ــر شمش ــون ب ــه در آن، خ را ک
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ــروی از  ــه پی ــران ب ــردم ای ــی م ــد. یعن ــم ش ــور ه ــد. همین ط ــرح کردن ــتحصال و مط ــری، اس خاصه گی
ــن  ــروز شــد. ای ــر شمشــیر پی ــد و در نتیجــه خــون ب ــام، درس عاشــورا را گرفتن حســین بن علی علیه الّس

موضــوع در ماجــرای امــام حســین چیــز عجیبــی اســت.

 عاشورا، حربه ای علیه ظلمات متراکم حاکم بر فضای زندگی
 خــوب؛ حــاال مــا و شــما، امانتــدار و وارِث ایــن حقیقــت تاریخــی هســتیم. امــروز کســانی هســتند کــه 
میخواهنــد ماجــرای عاشــورا را بــه عنــوان یــک درس، خاطــره و یک شــرح واقعــه، از زبــان علمــا، روحانیون، 
مبلّغیــن، مبلّغــات و امثــال اینهــا بشــنوند. مــا در ایــن زمینــه چــه خواهیــم کــرد؟ در این جــا بــه قضیــه 
خیلــی مهــمِّ تبلیــغ میرســیم. اگــر روزی ایــن طــّاب جــوان، فضــای حوزه هــای علمّیــه، مبلّغیــن، وعــّاظ، 
ــم  ــم حاک ــات متراک ــه ظلم ــه ای علی ــل حرب ــان، توانســته اند ماجــرای عاشــورا را مث مّداحــان و روضه خوان
ــده الهــی پــرده ظلمــات را بشــکافند و  ــا ایــن تیــغ بُرن ــد و ب ــه کار گیرن ــر فضــای زندگــی همــه بشــر ب ب
خورشــید حقیقــت را بــه شــکل حاکمّیــت اســام، واضــح و آشــکار کننــد - ایــن حقیقــت در زمــان مــا اتّفاق 
افتــاده اســت - چــرا نبایــد متوّقــع بــود کــه در هــر عصــر و زمانــی - هــر چــه هــم کــه تبلیغــات دشــمن در 
آن دوره ســخت، همه گیــر و ظلمــات »اّشــد تراکمــاً« باشــد - مبلّغیــن، گوینــدگان و علمــای دیــن، بتواننــد 

علیــه هــر باطلــی، شمشــیر حــق و ذوالفقــار علــوی و ولــوی را در دســت گیرنــد و از آن اســتفاده کننــد!؟

 مسئولیت امروز روحانیون
 چــرا مــا چنیــن چیــزی را مســتبعد بدانیــم!؟ درســت اســت کــه امــروز تبلیغــات دشــمن، همــه فضــای 
ذهــن بشــریّت را فــرا گرفتــه اســت. در ایــن، شــّکی نیســت. درســت اســت کــه امــوال کانــی برای تشــویش 
چهــره اســام، بخصــوص تشــّیع، خــرج میشــود. درســت اســت کــه هــر کــس کــه منافــع نامشــروعی در 
ــه فعالیــت علیــه اســام و حکومــت اســامی میبینــد.  زندگــی ملتهــا و کشــورها دارد، خــود را موّظــف ب
ــاق  ــا اســتفاده از همــه امکانــات، در یــک امــر اتّف ــا همــه تفــّرق و تشــّتتش، ب درســت اســت کــه کفــر، ب
کــرده و آن ضّدیــت بــا اســاِم نــاب اســت و حّتــی اســام محــرَّف را هــم بــه جنــِگ اســاِم نــاب آورده و بــه 
میــدان کشــانیده اســت. اینهــا همــه درســت؛ امــا آیــا جنــاح حــق و جبهــه اســاِم نــاِب نمیتوانــد در مقابــل 
ــام محــّرم، همــان  ــام و حقیقــت عاشــورا و پی ــه برکــت روح، پی ــود، ب ــه و خباثت آل ــن تبلیغــات خصمان ای
معجــزه را یــک بــار دیگــر تکــرار کنــد!؟ چــرا نتوانــد!؟ ســختی دارد؛ امــا ممکــن اســت. هّمــت و فــداکاری 

ــاز اســت؛ بن بســت نیســت. الزم دارد. راه ب
 مســؤولیت مــا و شــما ایــن اســت. امــروز دنیــا تشــنه حقیقــت اســت. ایــن حــرِف یــک روحانــی یــا یــک 
شــخِص متعّصــِب اســامی نیســت؛ بلکــه حــرف کســانی اســت کــه ســالها بــا فرهنــگ غربــی ارتبــاط، رفــت 
و آمــد، مبادلــه و حّتــی نســبت بــه آن، حســن نظــر داشــته اند. آنهــا میگوینــد کــه امــروز دنیــای غــرب در 
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ســطوح حّساســش، تشــنه اســام اســت. »ســطوح حّســاس« یعنــی چــه؟ فــان جماعــت عامــی و غافــل، 
ــردان،  ــّکام، دولتم ــل ح ــت - مث ــرح اس ــّدت مط ــان به ش ــه منافعش ــی ک ــد جماعتهای ــرض بفرمایی ــا ف ی
ســرمایه داران، زرانــدوزان و زورگویــان - بخشــهای کــرخ و دیــر احســاِس پیکــره فرهنــگ غــرب و جوامــِع 
غربی انــد. دانشــمندان، متفّکریــن، انســانهای بــا وجــدان، روشــنفکران و جوانــان بخشــهای حّســاس پیکــره 
جوامــع غربــی هســتند. ایــن بخشــهای حّســاس، امــروز تشــنه مکتــب و درســی از زندگــی هســتند کــه 
ــکات  ــی، مش ــکات زندگ ــن مش ــی از ای ــد. خیل ــات ده ــی نج ــِی زندگ ــوارِی واقع ــزاران دش ــا را از ه آنه
ــزل و عــدم اطمینــان  ــی، افســردگی، تزل واقعــی نیســت. مشــکل واقعــی، احســاس ناامنــِی روحــی، تنهای
ــر را  ــک نف ــروت و شــهرت، ی ــا مشــکات واقعــی بشــر اســت کــه در اوج ث و ســکینه روحــی اســت. اینه
ــا  ــرداری از زندگــی اســت؛ اّم ــات تّنعــم و بهره ب ــدار و دارای امکان ــه خودکشــی وادار میکنــد. جــوان، پول ب
ــاِت  ــی و نداشــتن امکان ــد. خــوب؛ چــرا؟ دردش چیســت؟ کــدام درد اســت کــه از بیپول خودکشــی میکن
تمّتــِع جســمانی و لذایــذ جنســی هــم ســخت تر اســت؟ دردی کــه امــروز گریبــان جوامــع مــاّدی دنیــا و 
تمــّدن غربــی را گرفتــه اســت، عــدم اطمینــان، عــدم آرامــش، عــدم نقطــه اتّــکای روحــی، عــدم اُنــس و 

تواصــل بیــن انســانها، احســاس غربــت، و انکســار اســت.

 امروز حسین بن علی میتواند دنیا را نجات دهد
 بخشــهای حســاس جوامعــی کــه ایــن دردهــا را بیشــتر احســاس میکننــد، چشــم انتظارنــد کــه دســت 
نجاتــی بیایــد و آنهــا را از ایــن حالــت نجــات دهــد. در آن جاهایــی کــه آگاهــی هســت، چشــمها بــه اســام 
دوختــه شــده اســت. البتــه عــّده ای از آنهــا آگاهــی ندارنــد و اســام را نمیشناســند؛ امــا زمینــه گرایــش 
ــی از  ــد. یک ــه میکنن ــام تکی ــّخصاً روی اس ــند، مش ــام را میشناس ــه اس ــانی ک ــد. کس ــام را دارن ــه اس ب
اندیشــمندان ایرانــی خــوِد مــا گفتــه بــود - بنــده شــنیدم آن شــخص بــه رحمــت خــدا رفتــه اســت - کــه 
ــات و  ــی، معنّوی ــت.« زندگ ــاری و مّاصدراس ــیخ انص ــل ش ــی مث ــتجوی چهره های ــرب در جس ــروز غ »ام
ارزشــهای آنهــا، امــروز چهره هــای غربــی و متفّکریــن غربــی را جــذب میکنــد. منبــع زّخــار ایــن حقایــق 
ــه و اوج ایــن معــارف، معرفــت عاشــورایی اســت. قــدر اینهــا را بایــد  و ارزشــها، معــارف اســامی، و در قلّ
دانســت. مــا حــاال میخواهیــم ایــن معــارف را در مقابــل چشــم مــردم دنیــا قــرار دهیــم. مــن این جــا، بــا 
ــد و یــک حرکــت  ــت کردن ــا را اجاب ــراد و آحــادی کــه در ســال گذشــته درخواســت م تشــّکر از همــه اف
ــر روی همیــن قضیــه تکیــه  ــاز میخواهــم ب ــد، ب تحریف آمیــز را از صفحــه عــزاداری عاشــورا حــذف نمودن
ــا را  ــد دنی ــین بن علی میتوان ــروز حس ــام! ام ــین بن علی علیه الّس ــه حس ــن ب ــن؛ مؤمنی ــزان م ــم. عزی کن
ــم و کارهــای  ــد مفاهی ــد. نگذاری ــف، چهــره او را مغشــوش نکنن ــا تحری ــه شــرط آن کــه ب نجــات دهــد؛ ب
تحریف آمیــز و غلــط، چشــمها و دلهــا را از چهــره مبــارک و منــّور سّیدالشــهدا علیه الّصاةوالّســام، 

ــا تحریــف مقابلــه کنیــد. منحــرف کنــد. ب
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 روضه خوانی عاشورا به شکل سنتی
ــرای  ــورا و ماج ــه، عاش ــی این ک ــم: یک ــرض کن ــب را ع ــه، دو مطل ــور خاص ــه ط ــم ب ــده میخواه  بن
ــه  ــرای ســّنت گرایی، بلک ــه ب ــا ن ــی شــود؛ اّم ــه شــکل ســّنتی روضه خوان ــر، ب ــد در منب حســین بن علی بای
ــح  ــد، صب ــور ش ــورا این ط ــد، روز عاش ــور ش ــورا این ط ــب عاش ــه، ش ــی این ک ــی. یعن ــق واقعه خوان از طری
عاشــورا این طــور شــد. شــما ببینیــد یــک حادثــه بــزرگ، بــه مــرور از بیــن میــرود؛ اّمــا حادثــه عاشــورا، بــه 
برکــت همیــن خواندنهــا، بــا جزئّیاتــش باقــی مانــده اســت. فــان کــس این طــوری آمــد بــا امــام حســین 
ــات را  ــن کلم ــد؛ این طــوری شــهید شــد و ای ــدان، این طــوری جنگی ــه می ــت ب ــرد؛ این طــوری رف وداع ک

بــر زبــان جــاری کــرد.

 اتقان در واقعه خوانی 
واقعــه خوانــی، تــا حــّد ممکــن، بایــد متقــن باشــد. مثــًا در حــدود »لهــوِف« ابن طــاووس و »ارشــاِد« مفیــد 
و امثــال اینهــا - نــه چیزهــای مــن درآوردی - واقعه خوانــی و روضه خوانــی شــود. در خــال روضه خوانــی، 
ــده،  ــدن نوحــه ســینه زنی و در خــال ســخنرانیهای آموزن ــت، خوان ســخنرانی، مّداحــی، شــعرهای مصیب
ــام حســین علیه الّصاةوالّســام. یعنــی همــان هدفی کــه در کلمــات خــود آن بزرگــوار  ماجــرا و هــدف ام
هســت کــه: »وانــی لــم اخــرِج اشــراً و البطــرا و ال ظالمــاً و ال مفســداً، و انّمــا خرجــت لطلــب االصــاح فــی 
 ، ــاس، اّن رســول اللَّ ــة جــّدی« 1، بیــان شــود. ایــن، یــک ســرفصل اســت. عباراتــی از قبیــل »ایهــا الّن اّم
ــر  ــم یغّی ...، فل ــاً لعهــد اللَّ ، ناکث ــراً، مســتحًا لحــرم اللَّ ــال: مــن رأی ســلطاناً جائ م، ق صلّیاللَّ علیه وآله وســلّ
علیــه بفعــل و القــول، کان حقــاً علــی اللَّ ان یدخلــه مدخلــه« 2 و »مــن کان بــادالً فینامهجتــه و موّطنــاً 

علــی لقــاءاللَّ نفســه فلیرحــل معنــا« 3، هــر کــداْم یــک درس و ســرفصلند.
ــک کدحــاً«  ــی ربّ ــک کادٌح ال ــا خداســت. هــدف آفرینــش بشــر و هــدِف »انّ ــات ب ــاءاللَّ و ماق  بحــِث لق
ــن  ــر کســی موّط ــد. اگ ــات کن ــه« : ماق ــه »فماقی ــن اســت ک ــا - همی ــن تاشــها و زحمته 4 - همــه ای

در لقــاءاللَّ اســت و بــر لقــاءاللَّ توطیــن نفــس کــرده اســت، »فلیــرح معنــا« : بایــد بــا حســین راه بیفتــد. 
نمیشــود تــوی خانــه نشســت. نمیشــود بــه دنیــا و تمّتعــات دنیــا چســبید و از راه حســین غافــل شــد. بایــد 
راه بیفتیــم. ایــن راه افتــادن از درون و از نفــس مــا، بــا تهذیــب نفــس شــروع میشــود و بــه ســطح جامعــه 
ــا و  ــا خاصه گیریه ــام حســین اســت. اینه ــای ام ــا هدفه ــان شــود. اینه ــد بی ــا بای ــان میکشــد. اینه و جه

جمعبندیهــای نهضــت حســینی اســت.

 فراموش نشدن هدف امام حسین در بحث
ــی  ــام حســین علیه الّســام در حال ــن اســت کــه یــک روز ام جمعبنــدی نهضــت حســینی علیه الّســام ای
کــه همــه دنیــا در زیــر ســیطره ظلمــات ظلــم و جــور پوشــیده و محکــوم بــود و هیــچ کــس جــرأت نداشــت 
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ــد،  ــگاه کنی ــرد. شــما ن ــام ک ــود - قی ــی ب ــیاه و ظلمان ــان س ــن و زم ــد - فضــا، زمی ــان کن ــت را بی حقیق
ــا امــام حســین نیامــد. ــا امــام حســین نیامــد. »عبداللَّ بن جعفــر« ب ــاس« ب ــن عّب ببینیــد: »اب

ــن  ــود؟ در چنی ــا در چــه وضعــی ب ــن نشــان نمیدهــد کــه دنی ــن، چیســت؟ ای ــای ای ــن! معن ــزان م  عزی
ــا  ــد؛ ام ــرت ماندن ــر آن حض ــری دور و ب ــد ده نف ــه چن ــود. البت ــا ب ــک و تنه ــین ت ــام حس ــی، ام وضعیت
ــورا،  ــب عاش ــم ش ــرض کنی ــت!؟ ف ــن اس ــر از ای ــر غی ــتاد. مگ ــرت می ایس ــم، آن حض ــد ه ــر نمی ماندن اگ
ــر  ــی اکب ــد. ابوالفضــل و عل ــد.« همــه میرفتن ــم را برداشــتم؛ بروی ــود کــه »مــن بیعت وقتــی حضــرت فرم
ــتاد  ــا می ایس ــت، ی ــرت برمیگش ــد؟ حض ــه میش ــورا چ ــد. روز عاش ــا میمان ــرت تنه ــد و حض ــم میرفتن ه
ــا در  ــه دنی ــم و هم ــا بمان ــن تنه ــر م ــت »اگ ــه گف ــد ک ــدا ش ــر پی ــک نف ــا، ی ــان م ــد؟ در زم و میجنگی
ــود کــه عمــل کــرد و راســت گفــت.  ــل مــن باشــند، از راهــم برنمی گــردم.« آن شــخص، امــام مــا ب مقاب
»صدقــوا مــا عاهــدوا اللَّ علیــه.«5 لقلقــه زبــان را کــه - خــوب همــه داریــم. دیدیــد، یــک انســان حســینی و 
عاشــورایی چــه کــرد؟ خــوب؛ اگــر همــه مــا عاشــورایی باشــیم، حرکــت دنیــا بــه ســمت صــاح، ســریع، و 
زمینــه ظهــور ولــی مطلــِق حــق، فراهــم خواهــد شــد. بایــد ایــن مفــاد بــرای مــردم بیــان شــود. فرامــوش 
نکنیــد کــه هــدف امــام حســین بیــان شــود. حــاال ممکــن اســت انســان یــک حدیــث اخاقیــای هــم - بــه 
ــا در خــال ســخن،  ــد، یــا سیاســت کشــور یــا دنیــا را تشــریح کنــد. اینهــا الزم اســت؛ اّم فــرض - بخوان
حتمــاً طــوری صحبــت شــود کــه تصریحــاً، تلویحــاً، مســتّقًا و ضمنــاً، ماجــرای عاشــورا تبییــن شــود و 

ــود. ــد. ایــن، مطلــب اّول ب مکتــوم و مخفــی نمان

 بیان حقایق اسالمی در منبر
ــام  ــه خــوِد حســین بن علی علیه الّس ــن فرصــت اســتفاده شــود و همان طــور ک ــه، از ای ــب دوم این ک  مطل
ــام  ــده شــده و آزاد شــده خــون و قی ــرد )اســام، در حقیقــت زن ــده ک ــادش، اســام را زن ــه برکــت جه ب
حســین بن علی اســت( امــروز هــم شــما بــه انگیــزه یــاد، نــام و منبــر آن بزرگــوار، حقایــق اســامی را بیــان 
کنیــد؛ قــرآن و حدیــث را معرفــی کنیــد؛ نهج الباغــه را بــرای مــردم بخوانیــد؛ حقایــق اســامی، از جملــه 
همیــن حقیقــت مبارکــی را کــه امــروز در حکومــت حــق، یعنــی نظــام علــوی، ولــوی و نبــوی جمهــوری 
اســامی، تجّســد پیــدا کــرده اســت بــرای مــردم بیــان کنیــد. ایــن، جــزو باالتریــن معــارف اســامی اســت. 
خیــال نکننــد کــه میشــود اســام را تبییــن کــرد و از حاکمیــت اســام - کــه امــروز در ایــن مــرز و بــوم 
متجّســد شــده اســت - غافــل مانــد و آن را مغفولٌ عنــه گذاشــت. ایــن، توصیــه مــا بــه شــما عزیــزان اســت.

 تشبیه طالب به نحل
ــزرگان؛ بخصــوص طــّاب جــوان، پرشــور، مؤمــن و  ــرکات در وجــود آقایــان محتــرم، ب  بحمــداللَّ همــه ب
فاضــل، وجــود دارد. در روز اّول هــم کــه همیــن طبقــه، ایــن نهضــت را گســترش دادنــد، و بــا اســتفاده از 

5. احزاب: 23
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آن حدیــث شــریف، اصحابشــان را بــه نحــل تشــبیه کردنــد، ایــن آیــه در مقابــل چشــم انســان مجســم 
ــاً و من الّشــجر و ممــا یعرشــون.  میشــد کــه »و اوحــی ربّــک الــی الّنحــل ان اتّخــذی من الجبــال بیوت
ــه  ــاب را ب ــد و عســل ن ــق را می مکیدن ــک.«)6( حقای ــرات فاســلکی ســبل ربّ ــن کّل الثم ــی م ــّم کل ث
ــم  ــروز ه ــن اســت. ام ــم همی ــروز ه ــاس« )7(. ام ــفاء للن ــه ش ــه »فی ــد، ک ــت میدادن تشــنگان حقیق
طــّاب، فضــا و مبلّغیــن جــوان، بــا بهره گیــری از تجربه هــای اســاتید و بــزرگان ایــن فنــون، کوله بــار 
خودشــان را محکــم کننــد و بــه امیــد خــدا، بــرای خــدا، در راه خــدا و بــا قصــد قربــت، برونــد و ایــن 
حقایــق را در همــه جــای کشــور، در اقطــار ایــن کشــور، در اقطــار عالــم، بــا زبــان مناســب بیــان کننــد.
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تبلیــــــغ

تبلیــغ، اّولین وظیفه عالم دینی *

 تبلیغ، ســنت پایدار جامعه شیعی
ــت و  ــت اس ــت و رحم ــاه برک ــان، م ــاه رمض ــن م ــت؛ لیک ــان نیس ــاه رمض ــوص م ــن مخص ــغ دی تبلی
ــدا و راه  ــن خ ــاه، دی ــن م ــد در ای ــانی بتوانن ــر کس ــت و اگ ــی اس ــرکات اله ــی از ب ــم یک ــغ ه تبلی
ــرکات الهــی محســوب خواهــد شــد.  ــه شــکل صحیحــی تبلیــغ کننــد، یقینــاً از ب زندگــی مــردم را ب
ــا -  ــه ج ــغ در هم ــر تبلی ــت اندرکاران ام ــؤوالن و دس ــه مس ــت ک ــای آن اس ــر، ج ــن خاط ــه همی ب
ــد. ــژه ای کنن ــه وی ــیعی، توج ــه ش ــدار جامع ــّنت پای ــن س ــه ای ــه - ب ــای علمّی ــوص در حوزه ه بخص

 فرق اساســی در تبلیغ شیعیان و دیگران
ــر آن وجــود دارد و آن  ــان شــیعیان و روحانیــت شــیعه و غی ــغ در می ــن تبلی ــرق اساســی بی ــک ف ی
ــت  ــک مأموری ــی و ی ــّرر دولت ــه مق ــک وظیف ــت، ی ــیله روحانی ــه وس ــن ب ــغ دی ــه تبلی ــت ک ــن اس ای
رســمی و خشــک نیســت؛ بلکــه در آن انگیزه هــای شــخصی و از جملــه انگیزه هــای معنــوی و 
الهــی و همچنیــن ســایق نقــش دارد. ایــن، از جهتــی نقطــه قــوت اســت. در بقیــه ادیــان و مذاهــب 
ــر  ــی ام ــد در حرکــت تکمیل ــا بای ــه م ــه شــکلی اســت ک ــغ ب ــغ وجــود دارد و گاهــی تبلی ــم، تبلی ه

ــم. ــل کنی ــان را تکمی ــم و کارم ــا فرابگیری ــود، از آنه ــغ خ تبلی
 در عیــن حــال، جوهــر کار در میــان مــا روحانیــت شــیعه، یــک جوهــر ویــژه اســت. احســاس تکلیــف 
ــاّدی  ــن کــه انگیزه هــای م ــه ای ــد. ن ــه تبلیــغ کن ــدام ب الهــی، بیشــتر موجــب میشــود کــه کســی اق
ــغ منافــات دارد؛ ایــن  وجــود نــدارد، یــا مثــًا وظیفــه الهــی بــا بعضــی انگیزه هــای مــاّدی بــرای مبلّ

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1374/10/27
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ــدام میکنــد و  ــه امــر تبلیــغ اق ــار خــود ب ــا اختی ــی ب ــن کــه یــک نفــر روحان طــور نیســت. نفــس ای
اگــر اهــل اخــاص و تقــّرب بــه خــدا و توّجــه بــه منافــع معنــوی تبلیــغ باشــد، جلــو او میــدان کار 

بــاز میشــود، مهــم اســت. ایــن فرصــت قابــل توّجهــی اســت کــه در اختیــار ماســت.

 برکات ســنت هزار ساله تبلیغ
بــه هــر حــال، ایــن یــک ســّنت هــزار ســاله اســت و اگــر دوران قبــل از هــزار ســالی کــه حوزه هــای 
ــان  ــرد، در آن زم ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــت شــیعه تشــکیل شــده اســت، م ــه روحانی ــه و جامع علمّی
ــه  ــن آنچ ــم؛ لیک ــغ را مشــاهده میکنی ــیعه، تبلی ــی ش ــدگان علم ــان برجســتگان و زب ــا در می ــم م ه
کــه روشــن و مــدّون اســت و میتوانیــم بــا نــام و نشــان از آن یــاد کنیــم؛ همیــن مدتــی اســت کــه 
ــی  ــیخ طوس ــه( و ش ــوان اللَّ علی ــی )رض ــید مرتض ــان س ــد. در زم ــود آم ــه وج ــه ب ــای علمّی حوزه ه
)رحمةاللَّ تعالــی( فقهــا و علمــای بزرگــی از حــوزه بغــداد و ســپس حــوزه نجــِف آن روز، بــه مناطــق 
ــد.  ــا ســکونت میکردن ــکام، در آن جاه ــان اح ــغ و بی ــرای تبلی ــزام میشــدند و ب ــف اســامی اع مختل
ــتند  ــرار داش ــی ق ــِی علم ــطح عال ــد و در س ــاکن بودن ــامات س ــب و ش ــه حل ــه در منطق ــی ک بزرگان
ــورد اســتفاده اســت، در  ــروز م ــا ام ــا ت ــار علمــی آنه ــزرگ محســوب میشــدند و آث ــن ب و از مجتهدی
حقیقــت از بــرکات اعزامهــای همیــن بزرگاننــد کــه مبلّغیــن را از نجــف و بغــداد بــه آن دیــار اعــزام 

ــد. کردن

 دوران ســخت تبلیغ مبلغان
ــای  ــد و دوران تقیه ه ــی کردن ــی را ط ــا دوران مختلف ــای آنه ــیعه و علم ــّدت، ش ــن م ــه در ای البت
ســخت و شــّدت عملهــای فــراوان از طــرف حــّکام جائــر زمــان را پشــت ســر گذاشــتند. یــک وقتــی 
ــهرهای  ــیاری از ش ــه آن روز و در بس ــیعه را در جامع ــن ش ــات و مبلّغی ــر دع ــه اگ ــت ک ــوده اس ب
ــد؛  ــر میگرفتن ــازات را در نظ ــخت ترین مج ــا س ــرای آنه ــد، ب ــدا میکردن ــا پی ــی م ــور فعل ــن کش همی
لیکــن تبلیــغ متوّقــف نشــد. اگــر بــرادران عزیــز مقــداری بــه تاریــخ مراجعــه کننــد، بــرای فهمیــدن 
ــا  ــام در کج ــن اس ــروز مبلّغی ــم ام ــه بفهمی ــد ک ــک میکن ــت و کم ــیار الزم اس ــی بس ــت فعل موقعّی
ــوص  ــن - بخص ــرای مبلّغی ــا ب ــخت ترین مجازاته ــتند. س ــی هس ــه موقعیت ــد و در چ ــرار گرفته ان ق
ــهرهای  ــه ش ــرآن ب ــق ق ــری و حقای ــه جعف ــکام و فق ــان اح ــغ و بی ــرای تبلی ــه ب ــر ک ــن مهاج مبلّغی
ــا  ــر آنه ــارهایی ب ــه فش ــد و چ ــی میکردن ــی زندگ ــه تقیه های ــا چ ــا ب ــود. آنه ــد - ب ــف میرفتن مختل

ــد. ــع نش ــد و منقط ــف نمان ــغ متوّق ــته ی تبلی ــن رش ــد؛ لیک وارد میش

 تبلیــغ، اولین وظیفه عالم دینی 
ایــن را از آن جهــت میخواهــم بگویــم کــه امــروز علمایــی کــه مشــغول تحصیــل علــم دیــن و حقایــق 
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دینــی هســتند و نیــز فضــای حوزه هــا و علمــای شهرســتانها توجــه کننــد کــه اّولیــن وظیفــه عالــم 
ــغ، بــه  دینــی تبلیــغ اســت و علــم دیــن بــرای تبلیــغ اســت. درســت اســت کــه تربیــت عالـِـم و مبلّ
ــّاب از  ــا و ط ــاگردان و فض ــینند و ش ــه ای بنش ــه در نقط ــاج دارد ک ــی احتی ــزرگان و متخّصصین ب
آنهــا اســتفاده کننــد و توّقعــی نیســت کــه آنهــا بــا طبقــات مختلــف مــردم مواجــه شــوند. کار آنهــا 
ــول  ــل قب ــت و قاب ــود درس ــای خ ــن در ج ــت - ای ــص اس ــم و متخّص ِ ــغ و عال ــت مبلّ ــع تربی در واق
اســت - لیکــن وقتــی انســان بــا نــگاه کلّــی بــه علمــای دیــن نــگاه میکنــد، آن عــده متخّصص پــرور، 

عــّده کمــی خواهنــد بــود.

تبلیغ مختلف  سطوح   
ــن  ــه ای ــت. البت ــن اس ــِق دی ــاندن حقای ــغ و رس ــارت از تبلی ــیعه، عب ــای ش ــن علم ــاس کار در بی اس
کار، ســطوح مختلفــی دارد: یــک ســطح، ســطح عاّمــه مــردم اســت. ســطح دیگــر مربــوط بــه کســانی 
ــدگان  ــه زب ــوط ب ــم مرب ــطح ه ــک س ــد. ی ــی برخوردارن ــت و آگاه ــدودی از معرف ــا ح ــه ت ــت ک اس
جامعــه اســت؛ افــرادی کــه اگــر چــه در علــِم دیــن آگاهــی و معرفتــی ندارنــد؛ ولــی در رشــته های 
ــن  ــوند و داری ذه ــوب میش ــته ای محس ــخاص برجس ــی، اش ــف زندگ ــون مختل ــا فن ــر ی ــوم دیگ عل
وّقــاد و هــوش سرشــار و تجربــه و آگاهــی و معرفتنــد. اینهــا هــم جــزو مخاطبیــِن مبلّغیــِن دیــن بــه 
شــمار میآینــد. اینهــا هــم احتیــاج دارنــد کــه برایشــان دیــن بیــان شــود. پــس در یــک نــگاه کلّــی، 
ــِغ دیــن بــا قشــرهای مختلفــی مواجــه اســت و فقــط بــا طبقــه عامــی محــض رو بــه رو نیســت؛  مبلّ
بلکــه بــا افــرادی کــه تــا حــدود زیــادی از معرفــت و علــم و دانــش و تجربــه برخــوردار هســتند نیــز 

مواجــه میشــود. ایــن مطلــب قابــل توّجهــی اســت کــه اســاس و مــاک تصمیــم گیــری میشــود.

 مبّلغ دین، عالِم انتخاب شــده
ــف  ــزو وظای ــن ج ــغ دی ــت و تبلی ــده اس ــاب ش ــم انتخ ِ ــن، عال ــغ دی ــه مبلّ ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
ــه.  ــن را انجــام دهنــد؟ ن ِــم، تبلیــغ دی ــر عال ــراد غی ــا میشــد بگوییــم کــه اف ــن اســت. آی علمــای دی
تبلیــغ دیــن وظیفــه عالـِـم اســت. کســانی کــه میخواهنــد تبلیــغ دیــن کننــد، بایــد از علــِم دیــن - در 
حــّدی کــه مــورد نیــاز آنهاســت - برخــوردار باشــند. معنــای ایــن حــرف، ایــن اســت کــه مبلّــِغ دیــن 
بایــد در هــر ســطحی کــه مخاطبیــن خــود را مشــاهده میکنــد، بــرای بــاال بــردن آنهــا از آن ســطح، 
هّمــت بگمــارد و باقــی مانــدن مخاطبیــن خــود را در یــک نقطــه، تّحمــل نکنــد. اســاس کار تبلیــغ، 
ــت  ــری داد و در جه ــی و رشــد فک ــرد و ترّق ــا را آگاه ک ــد آنه ــردِن مخاطــب اســت. بای ــش ب ــر پی ب
آگاهــی دینــی و تقــّرب بــه پــروردگار و کمــاالت نفســانی پیــش بــرد؛ مثــل شــاگردی کــه انســان او 

ــه روز تربیــت میکنــد و پیــش میبــرد. را روز ب
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 عالــم با عمل بودن مبلغ
ــام )رضــوان  ــد و ام ــزرگان گفته ان ــه شــده اســت و ب ــه ســوم هــم مطلبــی اســت کــه بارهــا گفت نکت
ــم  ــن ه ــوِد م ــم و خ ــب را گفته ای ــن مطل ــه، ای ــد. هم ــه کرده ان ــر آن تکی ــّرر ب ــز مک ــه( نی اللَّ علی
ــِغ دیــن و مبّیــِن معــارف دینــی، بایــد بــه زبــان  بیــش از همــه بــه فهــم ایــن مطلــب محتاجــم. مبلّ
اکتفــا نکنــد؛ بلکــه عمــل او هــم بایــد ایمــان و اخــاص و صفایــش را در بیــان ایــن حقیقــت بــرای 
ــن  ــای دی ــه علم ــر کاری ک ــد در ه ــاهده میکنی ــه مش ــن ک ــد. ای ــان ده ــد و نش ــت کن ــب ثاب مخاط
پیشــگام باشــند، مــردم پاســخ مثبــت میدهنــد و اجابــت میکننــد و جمــع میشــوند و عمــل میکننــد 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــاب - ب ــوِد انق ــه خ ــت و چ ــر سیاس ــه ام ــد، چ ــه باش ــه جبه - چ
ــد، توانســته اســت  ــا بوده ان ــل از م ــه قب ــی ک ــار و نیکان ــه خاطــر عمــل اخی ــاس و شــغل و زّی، ب لب
ــزرگان ماســت  ــه و جلــب کنــد. ایــن، اخــاص علمــای گذشــته و ب ــه خــود متوّج ایمــان مــردم را ب
ــن  ــن، چنی ــای دی ــی علم ــم. وقت ــظ کنی ــن را حف ــد ای و ســرمایه ارزشــمندی محســوب میشــود. بای
ایمــان و اخاصــی را از خــود نشــان میدهنــد و عمــًا بــرای مــردم ثابــت میکننــد،کار هدایــت آنهــا 

ــان میســازند. را آس

 صدق در گفتار مبلغ
ــاند،  ــدا بکش ــه راه خ ــردم را ب ــد م ــه بتوان ــی ک ــرای کس ــن، ب ــد. ای ــدا میکنن ــدا را پی ــردم، راه خ م
ــِی  ــر خارج ــت. در تأثی ــار اس ــدق در گفت ــل و ص ــه عم ــف ب ــن، متوّق ــواب دارد! ای ــر و ث ــدر اج چق
ــع و  ــم واق ــر صــادق باشــد، حــرف و کار و راه او، در عالَ ــن طــور اســت. انســان اگ ــز همی ــا نی کاره
خــارج برکــت پیــدا میکنــد. صــدِق یــک ملــت و یــک اّمــت، میتوانــد آنهــا را در میدانهــای گوناگــون 
ــب  ــردم را جل ــان م ــتند ایم ــه توانس ــد ک ــادق بودن ــود ص ــا در راه خ ــوار م ــام بزرگ ــد. ام ــروز کن پی
ــر آن  ــانند، و ااّل اگ ــا برس ــن ج ــه ای ــت را ب ــتند نهض ــه توانس ــد ک ــادق بودن ــز ص ــردم نی ــد و م کنن
ــه  ــن علی ــد. امیرالمؤمنی ــت میش ــه شکس ــوم ب ــت محک ــن نهض ــود، ای ــان نمیب ــا و ایم ــدق و صف ص
ــر ...)1(«. ــزل علیناالّنص ــت و ان ــزل بعدّوناالکب ــا ان ــا رأی اللَّ صدقن ــود: »فلّم ــام فرم ــاة و الّس الّص

در صــدر اســام نیــز ایــن طــور بــوده اســت. صــدق الزم اســت. صــدق یعنــی ایــن کــه گفتــار انســان 
بــه وســیله عمــل و کــردارش تأییــد شــود. اگــر مــا مــردم را بــه بیرغبتــی بــه زخــارف دنیــا دعــوت 
میکنیــم، بایــد ایــن معنــا در عمــل خــود مــا هــم دیــده شــود. اگــر مــا مــردم را بــه تــاش بیمــزد 
ــه  ــی ک ــم آن جای ــا ه ــود م ــم، خ ــوت میکنی ــاج دارد - دع ــام احتی ــه نظ ــی ک ــت - در آن جای و مّن
ــاز  ــه آن نی ــدون دغدغ ــد اســت، ب ــا نیازمن ــاش م ــه ت ــم نظــام و کشــور اســامی ب احســاس میکنی

ــد. ــر میکن ــواردی اســت کــه تبلیــغ را مؤثّ ــم. اینهــا م ــر کســی نگذاری را برطــرف کنیــم و مّنتــی ب
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 عذری که از مبلغان پذیرفته نیســت
یــک نکتــه دیگــر هــم در بــاب تبلیــغ مطــرح میکنــم کــه قبــًا آن را بــه فضــا و زبــدگان قــم نیــز 
عــرض کــرده ام. عزیــزان مــن! امــروز دوران حاکمیــت اســام اســت و اگــر یــک جــای کارمــان لنــگ 
باشــد، هیــچ عــذری از مــا پذیرفتــه نیســت. در زمــان طاغــوت و حاکمیــت کفــر، میگفتیــم وســایل و 
ابــزار در اختیــار مــا نیســت؛ ولــی امــروز علمــای دیــن و روحانیــون، نمیتواننــد ایــن حــرف را بزننــد. 
ــه آنچــه  امــروز، اگــر جامعــه علمــی و دینــی - یعنــی همیــن جامعــه روحانیــت و علمــای دیــن - ب
ــذری  ــد، ع ــل نکنن ــه عم ــو َحّق ــا ه ــاِن اســام اســت، کم ــه و جه ــان و کشــور و جامع ــاز زم ــه نی ک
ــه همیــن  ــود. ب ــد. در ذهــن آینــدگان، ســؤال جــّدی خواهــد ب ــخ ندارن پیــش خــدای متعــال و تاری
خاطــر بــه ایــن چیزهــا بایــد توّجــه کنیــم و اقــدام الزم را انجــام دهیــم. البتــه، شــاید هــر فــردی از 
افــراد، قــادر بــر اقــدام نباشــد؛ امــا وقتــی مجموعــه و همــه آحــاد بخواهنــد، میشــود اقــدام کــرد و 

ممکــن نیســت انجــام نگیــرد. عمــده ایــن اســت کــه همــه بخواهنــد ایــن طــور شــود.

 تعلیــم و فراگیری فن تبلیغ
آن نکتــه ای کــه در قــم مطــرح کــردم و امــروز بــه شــما هــم عــرض میکنــم، ایــن اســت کــه تبلیــغ 
یــک ّفــن اســت و بــه تعلیــم و فراگیــری احتیــاج دارد. همچنیــن نیــاز دارد کــه نــو بــه نــو و روز بــه 
ــه شــود. اینهــا چیزهایــی اســت کــه الزم اســت. جامعــه  ــه مبلّغیــن ارائ ــوازم آن ب روز، ضرورتهــا و ل
ــد کســانی  ــغ را آموخــت. بای ــنِ ّ تبلی ــد ف ــد کار خــود را درســت انجــام دهــد. بای ــد بتوان تبلیغــی بای
ایــن فــن را یــاد بگیرنــد و تعلیــم دهنــد و تکمیــل کننــد. عــاوه بــر ایــن - همــان طــور کــه عــرض 

ــغ، بایــد در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد. شــد - نیازهــای روز بــه روز تبلیــغ و مبلّ
ــت اســت؟ بعضــی  ــی دارای اولویّ ــم؟ در کجــا چــه مطلب ــردم بگویی ــه م ــزی را ب ــروز چــه چی ــا ام م
ــات  ــل اخاقّی ــه شــود؛ مث ــه گفت ــه هم ــوم ب ــد در ســطح عم ــی اســت و بای ــی، عموم از مســائل دین
ــا  ــام و ی ــه نظ ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــد؛ ی ــاج دارن ــه آن احتی ــه ب ــه هم ــی ک ــی و سیاس ــارف دین و مع
ــات  ــه اهمیــت انتخاب ــد مــردم را ب ــغ میــرود، بای ــات کــه هــر جــا مبلّ مســائل موســمی ماننــد انتخاب
ــق بــه همــه جــای  آشــنا کنــد و تفهیــم نمایــد کــه ایــن یــک وظیفــه و ضــرورت اســت. اینهــا متعلّ
ــه  ــق ب ــاْت متعلّ ــی از موضوع ــن بعض ــت؛ لیک ــی نیس ــّل معّین ــر و مح ــوص قش ــت و مخص ــور اس کش
ــاز  ــورد نی ــی م ــان و دانشــجویان، چیزهای ــط روشــنفکران و جوان ــًا در محی بعضــی از جاهاســت؛ مث
ــد. ــان کن ــد کســی باشــد کــه آنهــا را بی ــاز نباشــد و بای ــورد نی اســت کــه شــاید در جــای دیگــر م

 کارهایی که حوزه بایــد برای تبلیغ انجام دهد
ــن کار را  ــد ای ــوزه بای ــود ح ــت. خ ــب اس ــغ الزم و واج ــوزش تبلی ــرای آم ــزی ب ــن اّوالً، مرک بنابرای
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بکنــد و دیگــران نــه میتواننــد و نــه بعضــی جاهــا امیــن هســتند. ایــن کار، کاِر حــوزه اســت و بایــد 
ــا  ــه ج ــرای هم ــی ب ــات عموم ــاً، موضوع ــدازی شــود. ثانی ــری راه ان ــا در شــهر دیگ ــم و ی در خــود ق
ــینند و  ــر بنش ــب نظ ــته و صاح ــراد برجس ــا و اف ــزرگان و علم ــا و ب ــی از فض ــود و جمع ــن ش تدوی
موضوعــات مهــم را تعییــن و تدویــن کننــد - نــه ایــن کــه هــر کســی بیایــد کتابــی فراهــم کنــد - 
تــا هــر مبلّغــی حداقــل بدانــد آنچــه کــه بایــد در اختیــار مخاطبیــن بگــذارد، چــه چیزهایــی اســت.

ــرای  ــود کــه اگــر ســی ســال قبــل ب ــه منســوخ - اســت. حرفهایــی ب بعضــی از معــارف، قدیمــی - ن
ــازه  ــر ت ــا دیگ ــن حرفه ــروز ای ــی ام ــود؛ ول ــازه ای ب ــای ت ــه میشــد، حرفه ــن گفت ــژه متدیّ ــع وی جوام
ــد را جســتجو و بیــان کــرد. البتــه تکــرار آنچــه  ــد حرفهــای مهــم و جدی نیســت. همــه میداننــد بای
کــه مخاطبیــن میداننــد، در مــواردی الزم اســت؛ زیــرا چیزهایــی وجــود دارد کــه بایــد تکــرار شــود، 
ولــی چیزهایــی هــم هســت کــه تکــرارش ُممــّل اســت. پــس بایــد مجموعه هایــی باشــد کــه ســطح 
ــه در  ــی ک ــات دین ــاب تعلیم ــًا کت ــد مث ــما ببینی ــد. ش ــان ده ــغ نش ــه مبلّ ــارف را ب ــرای مع الزم ب
مــدارس و دانشــگاهها تدریــس میشــود، چــه مفاهیمــی را بیــان میکنــد؟ مبلّــغ دیــن، آن جایــی کــه 
ــد  ــر باشــد؛ بلکــه بای ــد از آن پایینت ــب دینیــش نبای ــی مواجــه اســت، ســطح مطل ــان مخاطب ــا چن ب

ــرد. ــش بب ــد و پی ــت کن ــد او را هدای ــا بتوان ــد ت ــر و برجســته تر باش از آن راقیت
نیــاز دیگــر، نشــریه بــرای تبلیــغ اســت. ایــن نشــریه بایــد بــه وســیله افــراد صاحــب نظــر و از روی 
ــاز کــردن - منتشــر شــود. حــاال  ــه عنــواِن از ســر ب ــه ب احســاس مســؤولیت و معرفــت و دانــش - ن
محــّل ایــن طــور بحثهــا، ایــن جــا هــم نیســت؛ بایــد جلســاتی مخصــوص ایــن گونــه بحثهــا تشــکیل 
شــود تــا ببینیــم چــه الزم اســت و چــه الزم نیســت. عزیــزان مــن! اگــر ایــن کارهــا شــد، حقیقــت 
ــان اســام را روشــن  ــل فضــای جه ــی حّداق ــه طــور طبیع ــار شماســت ب ــه در اختی درخشــنده ای ک
ــه طــور  ــود و پاســخ فکــری ب ــی خــأ نب ــد. وقت ــد بکن ــچ کار نمیتوان ــرد. دشــمن هــم هی ــد ک خواه
ــاز  ــا ب ــد و گره ه ــه ای حــل گردی ــه شــکل حکیمان ــن ب مناســب داده شــد و معضــات ذهــن مخاطبی
شــد، دشــمن چــه کار میتوانــد بکنــد؟ تبلیــغ دشــمن چــه تأثیــری میتوانــد ببخشــد؟ حــرف درســت 
ایــن جاســت. وقتــی خــأ بــود، دشــمن همــه کار میتوانــد بکنــد و در خانــه مــا هــم میتوانــد نفــوذ 
کنــد و جوانــان مــا را ببــرد و بعــد مــا بایــد بدویــم تــا بــه او برســم. نبایــد بگذاریــد چنیــن وضعــی 

پیــش آیــد.

 پرداختــن جامعه تبلیغ به صورت یک کار اصلــی و حقیقی به تبلیغ
ــن  ــود؛ م ــه میش ــع گفت ــن مجام ــه در ای ــول همیش ــور معم ــه ط ــه ب ــی ک ــر از مطالب ــن، غی بنابرای
ــه  ــی و الزم ــی و حقیق ــک کار اصل ــورت ی ــه ص ــغ ب ــه تبلی ــد ب ــا بای ــی م ــه تبلیغ ــه جامع ــّرم ک مص
ــگاه کنــد. جامعــه علمــِی دینــی - یعنــی روحانیــت - اولیــن وظیفــه اش تبلیــغ  ــِم دیــن ن قطعــِی عل
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ــرایط و  ــت. ش ــون نیس ــاص از روحانی ــّده ای خ ــوِص ع ــه دوِم مخص ــه درج ــک وظیف ــغ ی ــت. تبلی اس
لــوازم و نیازهــا و تاشــهایی احتیــاج دارد. کســانی کــه اهــل ایــن کارنــد، بایــد دامــن هّمــت بــه کمــر 
ــروز نظــام اســامی، پشــتیبان  ــد . ام ــت را انجــام دهن ــن حرک ــد و ای ــاال کنن ــد و آســتینها را ب بزنن
ایــن گونــه حرکتهاســت. علمــای محتــرم دیــن، ائّمــه محتــرم جماعــات وآبرومنــدان محتــرم در هــر 

ــد. ــد نماین ــد و آن را تأیی ــت کنن ــت حمای ــه حرک ــن گون ــه هســتند، از ای ــا ک ج
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اساس تبلیغ در دوران حاکمیت اسالم *

البتــه اهمیــت مــاه محــّرم و آنچــه در ایــن مــاه انجــام میگیــرد، آن قدر هســت کــه بــه خاطــر آن، اجتماعاتی 
تشــکیل شــود و دربــاره مســائل مربــوط بــه آن، گفتگــو صــورت گیــرد. ان شــاءاللَّ در آینــده، خیلــی بجــا و 
خــوب اســت کــه قبــل از ایــاِم تبلیــغ مــاه محــّرم، هماهنگیهــا و همفکریهــای فراوانــی در جهــات مختلــف، 
بــرای انتخــاب موضوعــات و کیفّیــت تبلیــغ و وظایــف مهّمــی کــه در مــاه محــّرم هســت، انجــام شــود. مــا 

هــم امــروز بــه قــدر وســع، چنــد کلمــه ای عــرض میکنیــم:

 تفاوت تبلیغ در دوران حاکمیت سالم
 در قضیــه محــّرم - کــه در تاریــخ اســام، از همــه جهــت قضیــه نمونــه و بینظیــری اســت - یــک جهــت 
بــارز، همیــن قضیــه تبلیــغ اســت. فرصتــی اســت بــرای ایــن کــه بــه برکــت خــون مطّهــر و نابحــق ریختــه 
ــردم  ــا، م ــه آنه ــوار و واقعــه مظلومان ــواده آن بزرگ ــام و اصحــاب و خان ــاة والّس ــه الّص حســین بن علی علی
نســبت بــه حقایــق آن دینــی کــه ایــن دمــاِء مطّهــره بــه پــاس آن ریختــه شــد، آشــنا و آگاه شــوند. ایــن 

هــم یکــی از بــرکات مانــدگار حادثــه کرباســت و بایــد آن را قــدر دانســت.
 چنــد صــد ســال اســت کــه در ایــران و شــاید در بقیــه نقــاِط پیــرو مذهــب اهــل بیــت در عالــم، ســّنت 
تبلیــغ در مــاه مهــّم محــّرم جــاری اســت. تبلیــغ در دورانــی کــه حاکمّیــت اســام نیســت، یــک تفــاوت 
اساســی بــا تبلیــغ در دوران حاکمیــت اســام دارد. در دوران حاکمیــت اســام، تبلیــغ هــر بخشــی از دیــن، 
ــرای اداره  ــه ب ــه ای ک ــش از مجموع ــک بخ ــان ی ــی بی ــود؛ یعن ــع ش ــود واق ــای خ ــد درســت در ج میتوان
زندگــی مــردم الزم اســت. در حالــی کــه وقتــی حاکمیــت اســام وجــود نــدارد، ایــن طــور نیســت؛ بخشــها 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1376/12/13
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ــه هــم بی ارتبــاط اســت و همــه مجموعــه، کامــل نیســت. از هــم جداســت، ب

 بیان احکام فقهی و اخالق در دوران حاکمیت اسالم
ــه  ــکام را دوگون ــد، آن اح ــام کار میکن ــت اس ــی در دوره حاکمی ــکام فقه ــاره اح ــی درب ــر کس ــاً اگ  فرض
میتوانــد مــورد مطالعــه و ماحظــه قــرار دهــد: یــک طــور احــکام فقهــی مربــوط بــه اداره یــک فــرد، منهــای 
ایــن کــه ایــن فــرد در کجــای عالــم زندگــی میکنــد. یــک وقــت هــم انســان همیــن حکــم فقهــی را بــه 
عنــوان بخشــی کوچــک یــا بــزرگ از چگونگــی اداره یــک جامعــه بررســی میکنــد. اینهــا بــا هــم متفــاوت 
ــی در مســأله طهــارت و  ــد؛ حّت ــه وجــود میآی ــی ب اســت. حتــی در اســتنباط حکــم فقهــی هــم تفاوتهای
نجاســت؛ حّتــی در مســائل شــخصی. یــک وقــت بــه عنــوان جزئــی از مجموعــه اداره کننــده فــرد و جامعــه 
در حاکمیــت اســام مطــرح میشــود؛ یــک وقــت هــم نــه، مجــّرد از مجموعــه اســام و فقــط بــه عنــوان 
یــک حکــم کــه بــرای یــک فــرد مطــرح اســت، میباشــد. ای کاش فضــای روشــن بین بنشــینند، تفاصیــل 

ــرای پژوهشــگران خــوِد حوزه هــای علمیــه تشــریح کننــد. ایــن تفاوتهــا را ب
 مســأله اخــاق نیــز همیــن طــور اســت. مثــًا راجــع بــه گذشــت و صبــر حــرف میزنیــم. یــک وقــت یــک 
ــاً  ــِی صرف ــی و روح ــتور اخاق ــک دس ــامی و ی ــاق اس ــوان اخ ــه عن ــض اســت و ب ــأله شــخصِی مح مس
فــردی، یــک ارزش مطــرح میشــود: در مقابــل مصائــب صبــر کنیــم. ایــن، یــک طــور اســت. یــک وقــت هــم 
صبــر در ســطح جامعــه ای کــه بــا انــواع مشــکات و فشــارها و موانــع و عوائــق در کار و راه خــود مواجــه 
اســت، مطــرح میشــود: بایــد افــراد در قبــال ایــن موانــع و ایــن شــداید، صبــر بورزنــد. در ایــن جــا، صبــر 

یــک طــور دیگــر مطــرح میشــود. حقیقــت صبــر یــک چیــز اســت؛ چگونگــی طــرح قضیــه مهــّم اســت.

 تفاوت تبلیغ در قبل و بعد از حکومت اسالمی
 اســاس فــرق بیــن دوگونــه تبلیــغ کــه عــرض کردیــم، ایــن اســت کــه در دوران حاکمیــت اســام، دیــن 
عبــارت از مجموعــه مســائل زندگــی اســت کــه سیاســت هــم جــزو آن اســت، اداره حکومــت هــم جــزو آن 
ــا  ــف دنی ــای مختل ــل جناح ه ــلمانان در مقاب ــای مس ــی و موضع گیری ه ــات خارج ــائل ارتباط ــت، مس اس
هــم جــزو آن اســت، مســائل اقتصــادی هــم جــزو همیــن مجموعــه اســت، ارتبــاط اشــخاص بــا یکدیگــر 
و رعایــت اخــاق در امــور مختلــف زندگــی هــم جــزو آن اســت. دیــن، یــک مجموعــه اســت کــه شــامل 
ــائلی  ــرد، مس ــام گی ــد انج ــه دســت جمعی بای ــی، مســائلی ک ــردی، مســائل اجتماع مســائل شــخصی و ف
ــوط  ــه مرب ــد و مســائلی ک ــد آن را انجــام دهن ــراد میتوانن ــک اف ــک ی ــی ی ــی اســت، ول ــو اجتماع ــه ول ک
بــه سرنوشــت دنیــا یــا سرنوشــت آن کشــور اســت، میشــود. وقتــی کــه میخواهیــم تبلیــغ کنیــم، یعنــی 
ــت  ــه حکوم ــل از اقام ــا در گذشــته قب ــه م ــی ک ــوع تبلیغ ــا ن ــغ، ب ــن تبلی ــد ای ــا. ببینی ــه اینه ــِغ هم تبلی
حــق و حکومــت الهــی میکردیــم، چقــدر متفــاوت اســت. آن روز کافــی بــود مــا همیــن موضوعــی را کــه 
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میخواهیــم تبلیــغ کنیــم، درســت بلــد باشــیم؛ آن گاه یــک مبلّــغ خــوب میشــدیم. امــروز اگــر جهــان، یــا 
الاقــل جامعــه خــود را درســت نشناســیم، هــر چــه هــم کــه آن موضــوع را خــوب بلــد باشــیم، نمیتوانیــم 
یــک مبلـّـغ خــوب باشــیم. بایــد بفهمیــم ایــن حرفــی کــه مــا میزنیــم، بــه کجــا ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ چــه 
جناحــی را در ســطح جهــان - نــه در ســطح کشــور - تقویــت میکنــد، چــه جناحــی را تضعیــف میکنــد. 
مثــل یــک جبهــه نبــرد. یــک وقــت یــک نفــر انســان، بــا دشــمنی مواجــه میشــود و میخواهــد از خــودش 
دفــاع کنــد. ایــن، یــک طــور دفــاع اســت. یــک وقــت هــم انســان در مجمــوع یــک جبهــه چنــد کیلومتــری 
در ســنگری قــرار گرفتــه اســت و میخواهــد دفــاع کنــد. ایــن دفــاع، طــور دیگــر اســت. یــک وقــت بایــد بــه 
مصلحــت جلــو رفــت، یــک وقــت هــم بایــد بــه مصلحــت عقــب آمــد. یــک وقــت انســان خیــال میکنــد کــه 

در حــال حملــه بــه دشــمن اســت؛ امــا ناگهــان میبینــد کــه بــه خــودی تیرانــدازی میکنــد!

 مسؤولیت مضاعف مبّلغان دین در دوران حکومت اسالمی
 از اّول تشــکیل ایــن نظــام تــا امــروز، بعضــی از افــراد بودنــد و هســتند کــه در گوشــه و کنــار مینشــینند و 
زبــان انتقادشــان مرتـّـب روی ایــن نظــام و حقایــق آن بــاز اســت. اشــتباه اساســی آنهــا ایــن اســت کــه مثــل 
کســانی هســتند کــه در ســنگرهای خــود، خوابشــان بــرده اســت؛ بعــد کــه از اطــراف جبهــه پیشــرفتهایی 
ــا حــاال  ــن آق ــد، ای ــا گرفته ان ــو جلوه ــد مواضــع دشــمن را آن جل ــّده ای رفته ان ــه اســت و ع صــورت گرفت
از خــواب پــا شــده اســت و آن جایــی را کــه خودیهــا گرفته انــد، زیــر رگبــار میگیــرد؛ بــه خیــال آن کــه 
ــدن در  ــدارد! خــواب مان ــر ن ــوده و خب ــا خــواب ب ــن آق ــا ای ــد؛ ام ــا، خودیهاین دشــمن آن جاســت! آن ج

مســائل سیاســی، گاهــی ایــن طــور نتایجــی میدهــد. تبلیــغ، ایــن قــدر اهمّیــت پیــدا میکنــد.
 گاهــی شــنیده میشــود کــه در گوشــه و کنــار، کســانی اظهاراتــی میکننــد و حرفهایــی میزننــد و بــدون 
ــا  ــه وضــع و محــاذات سیاســی دنی ــه ب ــدم توّج ــر ع ــر اث ــن، ب ــد. ای ــه وارد میکنن ــی ضرب ــه جای ــه، ب توّج
ــمن  ــه دش ــت، جبه ــودی کجاس ــه خ ــه جبه ــد ک ــت. نمیدانن ــمن اس ــت و دش ــاذات دوس ــع و مح و وض
ــم و بخواهیــم آنهــا را بگوییــم. گاهــی بیــان  ــاد بگیری ــا مســأله ی کجاســت. کافــی نیســت کــه مــا چهارت
یــک مســأله، شــیوه خاصــی دارد کــه اگــر آن شــیوه رعایــت نشــود، ممکــن اســت ضربــه وارد بیایــد. بایــد 
هوشــیار بــود. ایــن، خصوصّیــت فضــای اقامــه دولــت حــّق اســت. در فضایــی کــه دولــت حــق قائــم اســت، 
همــه اهــل حــق، مسؤولیتشــان مضاعــف میشــود. وقتــی کــه دولــت و نظــام اجتماعــی بــر اســاس دیــن 
ــرض  ــه ع ــان طــور ک ــم - هم ــا ه ــه اینه ــف میشــود. اســاس هم ــن مضاع ــان دی اســت، مســؤولیت مبلّغ

کردیــم - ایــن اســت کــه دیــن و سیاســت از هــم منفــک نیســتند.

 بیشترین حمله  به اصول فکرِی سیاسِی نظام جمهوری بعد از انقالب
ــوار و  ــام بزرگ ــه ام ــه نظــام سیاســی اســام اســت ک ــوط ب ــن فصــِل مرب ــن بزرگتری ــن، ای ــاد م ــه اعتق  ب
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عظیــم الّشــأن مــا ابــداع کــرد. ســالها، بلکــه قرنهــای متمــادی، قدرتمنــدان و زمامــداران ناحــق و غیرعــادِل 
عالــم ســعی کردنــد دیــن را - کــه هــر جــا هســت، حکــم بــه حــّق و عــدل میکنــد و بــا کســی مماشــات 
نمیکنــد - از دخالــت در امــور خودشــان پــس بزننــد. قرنهــای متمــادی ســعی کردنــد اثبــات کننــد کــه 
دیــن از سیاســت جداســت؛ چــرا دیــن را بــا سیاســت مخلــوط میکنیــد؟ برویــد دیــن خودتــان را تبلیــغ 
کنیــد! حرفهــای ظاهــر فریبــی هــم مطــرح میکردنــد: دیــن، اشــرف از ایــن اســت کــه وارد میــدان سیاســِت 
آلــوده شــود! بلــه؛ سیاســتی کــه از دیــن جــدا باشــد،آلوده اســت؛ امــا سیاســِت دینــی بــه همــان انــدازه 

مقــّدس اســت کــه عبــادِت دینــی.
ــه اصــول فکــرِی سیاســِی نظــام جمهــوری  ــه ای کــه ب ــروز، شــاید بیشــترین حمل ــا ام  بعــد از انقــاب ت
ــا  ــای دنی ــه ج ــت. هم ــت« اس ــن از سیاس ــکاک دی ــدم انف ــن »ع ــه همی ــه ب ــت، حمل ــده اس ــامی ش اس
ــا نشســته اند، کتــاب  ــه میکننــد. امــروز کســانی در اطــراف دنی ــد؛ امــروز هــم حمل ــه کردن ــن حمل ــه ای ب
مینویســند، مقالــه مینویســند، بــه زبانهــای مختلــف و در محیطهــای دور از ایــران و در همــه جــای جهــان، 
! ایــن  گفتــار تلویزیونــی ارائــه میکننــد؛ بــرای ایــن کــه ثابــت کننــد دیــن از سیاســت جداســت. ســبحان اللَّ
ــم و ناحــق، چقــدر نقــش  قضیــه »عــدم انفــکاک دیــن از سیاســت«، در شکســتن هیمنــه قدرتهــای ظال
عظیمــی دارد کــه رهایــش نمیکننــد! روز بــه روز علیــه قضیــه »عــدم انفــکاک دیــن از سیاســت« حــرف 
گفتــه میشــود،مطلب نوشــته میشــود. البتــه عــّده ای هــم در داخــل، گاهــی مثــل طوطــی - کــه بیتوّجــه، 
چیزهایــی را تکــرار میکنــد - ماننــد همــان حرفهــا را تکــرار میکننــد. البتــه بعضــی هــم اصــًا دلشــان بــا 

بیگانــگان اســت و دیــن را بــا کلّیــت خــودش قبــول ندارنــد!

 آگاهی از سیاست برای امر تبلیغ 
در آن ســالهای ریاســت جمهــوری کــه بــرای شــرکت در یــک اجتمــاع جهانــی، میخواســتم بــه یــک کشــور 
ــه کــردم کــه  ــام ارائ ــودم و طبــق معمــول، خدمــت ام خارجــی ســفر کنــم، ســخنرانیای فراهــم کــرده ب
ایشــان نظــر بدهنــد. ایشــان در حاشــیه یادداشــت کردنــد کــه راجــع بــه »عــدم انفــکاک دیــن از سیاســت« 
ــدم  ــه »ع ــن قضی ــه ای ــردم ک ــدری تعجــب ک ــش ق ــن اّول ــد. م ــی بگنجانی ــن ســخنرانی مطلب ــم در ای ه
انفــکاک دیــن از سیاســت«، چــه ارتباطــی میتوانــد بــا ســران کشــورها - مثــًا صــد کشــور غیــر مســلمان 
- داشــته باشــد؟ در عیــن حــال، چــون امــام دســتور داده بودنــد، نشســتم چنــد صفحــه نوشــتم. وقتــی 
وارد مطلــب شــدم، تأّمــل کــردم و دیــدم کــه نــه، درســت همیــن اســت. جــای ایــن بحــث، در منبرهــای 
عظیــم جهانــی اســت. چــرا؟ چــون علیــه ایــن بحــث، در منبرهــای جهانــی کار میشــود. بعــد هــم بــه آن 
ــن حــرف  ــع شــد و اهمیــت ای ــر واق ــم و بســیار هــم در نفــوس مؤثّ ــا کردی جــا رفتیــم و آن بحــث را الق

ــزرگ را میرســاند. ــد. ایــن عــدم تفکیــک دیــن از سیاســت، روشــن بینی آن مــرد ب آشــکار گردی
 وقتــی کــه بــه عــدم تفکیــک دیــن از سیاســت قائــل هســتید، پــس اهــل دیــن بایــد سیاســت را بشناســند 
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و آن را بفهمنــد و در آن جایــی کــه میــداِن کار سیاســی اســت، فّعــال باشــند و در آن جایــی کــه میــدان 
ــد. سیاســت  ــان احــکام دینــی محــض اســت، آگاه از امــر سیاســی و وضــع سیاســی، آن را اعــام کنن بی
موجــب نمیشــود کــه انســان حکمــی را کتمــان کنــد. سیاســت نبایــد موجــب کتمــان احــکام الهــی شــود. 
ــه عکــس، سیاســت موجــب میشــود کــه انســان، احــکام و معــارف الهــی را طــوری بیــان کنــد  نخیــر؛ ب
کــه در نفــوس مؤثـّـر واقــع شــود و بــا توّجــه بــه همــه جوانــب ادا گــردد. ایــن، معنــای آگاهــی از سیاســت 

بــرای امــر تبلیــغ اســت.
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احتیاج همه به تصفیه باطنی
فرصتی برای عروج معنوی

استفاده حداکثری از فرصتها 
از دست ندادن فرصت تبلیغ

ارکان تبلیغ:
درس اخالق بگویید

پاسخ به استفهام های مخاطبان
پاسخ به نیازهای مردم

یکی از خدمت های دشمن به ما
اهمیت دادن دشمن به مسئله اختالف

مبهم جلوه دادن آینده
حاکم کردن یأس دلها

نابودکردن ایمان مردم به ارزشها و پایه های انقالب
تبلیغ نقطه مقابل همه ی فعالیت های دشمن
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منشأ، هدف و روش سه رکن تبلیغ *

 احتیاج همه به تصفیه باطنی
ــی ماننــد شــما  ــا جمــع عزیزان ــرای مــن توفیــق بزرگــی اســت کــه در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، ب ب
ماقاتــی کنــم. خصوصیــت ایــن جمــع همیــن اســت کــه عمرشــان، جوانیشــان، نیروهایشــان، بــه جــای 
صــرف در منافــع و مصالــح شــخصی و جمــع کــردن و گــردآوردن مطــاع دنیــوی بــرای خــود، صــرف اهــداف 
ــرای  ــن شــرف بزرگــی ب ــا میشــود. ای ــی در دله ــی ایمــان دین ــم مبان ــن و تحکی ــغ دی ــن و تبلی واالی دی
ملــت ایــران اســت کــه روحانیــت اســام در ایــن کشــور، حــاوی مجموعــه ای اســت کــه حّقــاً و انصافــاً در 

مجموعــه همــه جمعهــا و ســازمانهای روحانــی در بیــن ادیــان و مذاهــب عالــم، بینظیــر اســت.
 مــاه رمضــان، مــاه مبارکــی اســت. بــرکات رمضــان، از خــوِد آحــاد و افــراد مســلمانی کــه میخواهنــد در 
ضیافــت الهــی در ایــن مــاه وارد شــوند، شــروع میشــود؛ از دلهــا شــروع میشــود. اّولیــن حقیقتــی کــه تحــت 
تأثیــر بــرکات ایــن مــاه قــرار میگیــرد، دل و جــان مؤمنیــن و روزه داران و وارد شــوندگان بــه عتبــه مقّدس و 
مبــارک ایــن مــاه اســت. از طرفــی روزه ایــن مــاه، از طرفــی تــاوت قــرآن در ایــن مــاه و از طرفــی اُنــس بــا 
ادعیــه ای کــه در ایــن مــاه وارد شــده اســت، انســان را در معــرض یــک تزکیــه و تهذیــب و تصفیــه باطنــی 

قــرار میدهــد و مــا همــه بــه ایــن تصفیــه احتیــاج داریــم.

 فرصتی برای عروج معنوی
 عــاوه بــر این کــه هــر فــرد مســلمانی احتیــاج دارد بــه این کــه در ایــن مــاه ذخیــره تقــوا و پرهیــزکاری 
و تهذیــب و تزکیــه را بــرای خــود فراهــم کنــد، مــا منســلکین در ســلک روحانیــت، بیشــتر از دیگــران بــه 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1376/10/03
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ایــن معنــا احتیــاج داریــم. بــه قــول آن عــارف معــروف1 کــه میگویــد: »آب کــه از بــرکات الهــی اســت، همه 
پلیدیهــا و ناپاکیهــا را از بیــن میبــرد؛ هــر جســمی کــه بــا آب تمــاس میگیــرد، پــاک میشــود؛ ولــی خــود 
آب تحــت تأثیــر تمــاس بــا ناپاکهــا و ناپاکیهــا، بــه تصفیــه احتیــاج پیــدا میکنــد و خــدای متعــال در یــک 
گــردش طبیعــی، آب را بــه بخــار تبدیــل میکنــد؛ بــه آســمان میبــرد، از بــاال مجــّدداً بــه صــورت قطــرات 
بــاران بــه زمیــن برمیگردانــد، پلیدیهــا را از آن جــدا میکنــد، آن را تصفیــه میکنــد و بــاز بــه صــورت مــاء 

طهــور در اختیــار افــراد انســان و ســایر موجــودات قــرار میدهــد.«
 گوینــده ایــن ســخن حکمت آمیــز میگویــد: »ایــن جــان شــما، معــارف شــما، نصایــح شــما، بلکــه خــود 
قلــب و روح شــما، همــان مــاء طهــوری اســت کــه ناپاکیهــا را از انســانها میزدایــد؛ امــا خــود ایــن مــاء طهــور 
بتدریــج بــه تصفیــه و تزکیــه احتیــاج پیــدا میکنــد و تزکیــه و تصفیــه آن، جــز بــا یــک عــروج معنــوی، جــز 
بــا یــک گــردش معنــوی بــه ســمت علویـّـات - کــه آن هــم بــا ذکــر و دعــا حاصــل خواهــد شــد - ممکــن 
نمیشــود.« بــا ذکــر، بــا توّجــه، بــا توّســل، بــا مناجــات، بــا نافلــه، بــا تضــّرع در مقابــل خداونــد، بــا تفّکــر در 
آیــات آفاقــی و انفســی، ایــن مــاء طهــور بــاز همــان طهــارت خــود را بــه دســت میــآورد؛ آمــاده میشــود تــا 
بــاز هــم بــا پلیدیهــا مواجــه گــردد و آنهــا را از جســم و جــان بشــر و عالــم بزدایــد. بنابرایــن، مــاه رمضــان 

فرصــت ایــن عــروج معنــوی اســت.

 استفاده حداکثری از فرصتها 
ــرای  همیشــه فرصــت هســت. مــاه شــعبان و مــاه رجــب نیــز همین طــور اســت. ایــام دیگــر ســال هــم ب
ــروی از  ــر« 2. پی ــع الّذک ــن اتّب ــذر م ــا تن ــور اســت؛ »انّم ــد، همین ط ــر و توّجهن ــل ذک ــه اه ــانهایی ک انس
ذکــر - یعنــی بــه یــادآوردن و توّجــه کــردن - مایــه نجــات جــان بشــر اســت. در همــه ایــام ســال، در همــه 
شــبها، در نیمه شــبها، بــا تــاوت قــرآن، بــا تدبّــر در قــرآن، بــا خوانــدن ایــن دعاهــای پُرمغــز و عمیــق و 
ایــن لحــن عاشــقانه ای کــه در ایــن دعاهــا هســت - بخصــوص ادعّیــه صحیفــه مبارکــه ســّجادیه - میشــود 
ایــن تســویه باطــن را بــه وجــود آورد؛ ولــی مــاه رمضــان یــک فرصــت اســتثنایی اســت. لیالــی و ایــام ایــن 

مــاه، هــر ســاعت و هــر دقیقــه اش بــرای انســان - بخصــوص بــرای جوانــان - یــک فرصــت اســت.
ــن و شــریعت  ــت دی ــق الهــی در خدم ــه توفی ــان را ب ــی خودت ــه بحمــداللَّ جوان  شــما فضــای جــوان ک
و تبلیــغ قــرار داده ایــد، خیلــی بایــد بهــره ببریــد و از قبــل از ورود در مــاه رمضــان، در همیــن روزهــای 
ــر  ــر آماده ت ــده حقی ــن بن ــال ای ــد. شــما از امث ــاده کنی ــان را آم ــده اســت، خودت ــی مان ــه باق ــدودی ک مع
هســتید. هــم از لحــاظ روحــی آماده تریــد، هــم گرفتاریهــای کمتــری داریــد و هــم از نورانّیــت بیشــتری 
برخورداریــد. ایــن را قــدر بدانیــد، مغتنــم بشــمارید و خودتــان را بــاز هــم هرچــه بیشــتر بــرای برداشــتن 
بارهــای ســنگینتر و انجــام بخشــیدن بــه کارهــای بزرگتــر آمــاده کنیــد. هنــوز ایــن جامعــه و ایــن کشــور 
و ایــن دنیــای بــزرگ و ایــن تاریــخ، بــه تــاش شــما - آن هــم تــاش مقــّدس و پاکیــزه - خیلــی احتیــاج 

1. مقصود »موالنا« ست که در مثنوی به این مطلب پرداخته است.
2. یس: 11
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دارد. بایســتی از ایــن فرصتهــا حّداکثــر اســتفاده را بکنیــد.

 از دست ندادن فرصت تبلیغ
 در زندگــی شــما عزیــزان، یــک عامــل دیگــر هــم بــرای مبــارک بــودن ایــن مــاه وجــود دارد و آن تبلیــغ 
اســت، کــه اجتمــاع امــروز مــا هــم بــه مناســبت تبلیــغ اســت. تبلیــغ بــه ایــن شــکلی کــه در میــان مــا 
معمــول اســت، امــر خیلــی بدیعــی اســت. حقیقتــاً هیچکــدام از روشــهای تبلیغــی، هنــری، وســایل ارتبــاط 
ــی از  ــغ مغن ــن تبلی ــه ای ــم ک ــرض کن ــم ع ــرد. نمیخواه ــغ را نمیگی ــن تبلی ــای ای ــانه ها، ج ــی و رس جمع

آنهاســت؛ لیکــن آنهــا هــم مغنــی از ایــن تبلیــغ و از ایــن ســبک و ایــن روش نیســت.
 این کــه انســانی روبــه رو بــا مؤمنیــن در اجتماعــات هــرروزه یــا هرشــبه پیاپــی بنشــیند و بــرای آنهــا بــا 
روشــهایی کــه بایــد مــورد توّجــه قــرار گیــرد بــه بیــان معــارف الهــی را بپــردازد، نصیحــت کنــد، اخــاق 
فاضلــه را بــرای آنهــا بشــکافد، صــراط مســتقیم را در مقابلشــان قــرار دهــد و آن را برایشــان تبییــن کنــد 
و میــان گوینــده و مخاطــب، نفســها و نگاههــا و دلهــا بــر هــم گــره بخــورد، ایــن چیــز بســیار بــا اهمیتــی 
ــه هیــچ قیمــت از دســت بدهنــد.  ــد ایــن را ب ــه نبای اســت. جامعــه روحانیــت و حوزه هــای مبارکــه علمّی
ــغ را  ــن تبلی ــدر ای ــن راه ق ــغ در ای ــان تبلی ــا و عام ــّاب و فض ــم ط ــت؛ ه ــم هس ــور ه ــه همین ط البت
میداننــد، هــم بــزرگان تــا ســطح عالــِی مراجــع معّظــم بــه ایــن ســبک تبلیــغ اهمیــت میدهنــد و بایــد هــم 

اهمیــت بدهنــد؛ چــون بســیار حائــز اهمیــت واقعــی اســت.

ارکان تبلیغ:

1- منشأ
 ایــن تبلیــغ دارای ســه رکــن اصلــی اســت کــه مــن مختصــراً عــرض میکنــم: یــک رکــن، منشــأ ایــن تبلیــغ 

اســت؛ یــک رکــن، هــدف ایــن تبلیــغ اســت؛ یــک رکــن، ابــزار و وســایل و شــیوه های ایــن تبلیــغ اســت.
 منشــأ ایــن تبلیــغ چیســت و چــه بایــد باشــد؟ منشــأ ایــن تبلیــغ بایــد فکــر، اندیشــه، خردمنــدی، اخــاص 
ــن تبلیــغ از روی  ــی سرچشــمه بگیــرد. اگــر ای ــد از یــک منبــع نوران ــت باشــد؛ یعنــی تبلیــغ بای و معنویّ
هــوای نفــس شــد، براســاس انگیزه هــای ناســالم شــد، از روی بیاعتنایــی بــه اصــل کار شــد و آن منشــأ را 
نداشــت، تأثیــر آن هــم تأثیــر آن سرچشــمه فّیاضــی نخواهــد بــود کــه از یــک منشــأ عزیــز و پُربــار حقیقــی 
سرچشــمه میگیــرد و میریــزد؛ منقطــع و ناســالم و آلــوده خواهــد شــد. منشــأ بایــد هــم فکــر و اندیشــه و 
مطالعــه و تأّمــل و تدبـّـر باشــد و هــم اخــاص و نصــح و عاقــه بــه مخاطــب کــه بــرای او تبلیــغ میکنیــم.

 در تبلیغاتــی کــه در دنیــا بــرای بعضــی از فــرق - کــه مــن نمیخواهــم اســم بیــاورم - میشــود و میگوینــد 
ــا  ــد، ب ــن کارهــا را کردن ــد، ای ــا را زدن ــن حرفه ــد، ای ــا در فان جــا رفتن ــا ی ــه در آفریق ــان فرق ــان ف مبلّغ
ایــن هــدف اســت کــه آنهــا میخواهنــد نشــان دهنــد کــه تبلیغشــان ناشــی از همیــن منشــأ مبــارک اســت 
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- یعنــی از عشــق و نصــح نســبت بــه مخاطبــان - لیکــن حقیقــت قضیــه غیــر از ایــن اســت. معلــوم شــد 
کــه گروههــای تبشــیری از صدوپنجــاه ســال پیــش، دویســت ســال پیــش، بــه عنــوان مقّدمــه اســتعمار، 
ــر - چــه در کشــورهای آســیایی و چــه بیشــتر از آن در کشــورهای  ــی را در کشــورهای دیگ چــه کارهای
ــل ذکــر نیســت؛  ــن حرفهاســت، کــه قاب ــر از ای ــا هــم وضــع بدت ــد. در خــود اروپ ــی - انجــام دادن آفریقای
لیکــن در شــما ایــن ممکــن واقــع اســت و گذشــته تبلیغــی مــا نیــز همیــن را نشــان میدهــد کــه تبلیــغ 

ناشــی از اندیشــه و فکــر و مطالعــه و تدبّــر و رســیدگی اســت.
ــه آثــار تبلیغــی برخــی از بــزرگان نــگاه کنیــد! اغلــب کتابهــای مرحــوم آیــةاللَّ شــهید مطّهــری   شــما ب
ــه  ــبکی ک ــن روش و س ــا همی ــه ب ــت ک ــات اوس ــی تبلیغ ــت؛ یعن ــخنرانیهای اوس ــه س رضوان اللَّ تعالی علی
شــما امــروز انجــام میدهیــد، ابــاغ شــده اســت، تبلیــغ شــده اســت، رســانده شــده اســت و ببینیــد چقــدر 
پرمایــه و پرمغــز اســت. از ایــن قبیــل، الــی ماشــاءاللَّ چــه در دوران قبــل از انقــاب و چــه بعــد از آن وجــود 
دارد. همچنیــن منشــأ بایــد همــان اخــاص و صفــا و عشــق و عاقــه بــه مخاطبــان را داشــته باشــد؛ »عزیــز 
علیــه مــا عنّتــم حریــص علیکــم بالمؤمنیــن رؤوف رحیــم« 3. ایــن، خصوصیــِت آن مبلّــِغ اّول و داعــِی اّول 
اســت کــه شــما دنبالــش حرکــت میکنیــد. بایــد بــا مــردم این گونــه بــود. بــا ایــن منشــأ بایــد بــا مــردم 
ــغ بــا ایــن احســاس و بــا آن مایــه فکــری ســخنش وارد میــدان میشــود، مثــل  حــرف زد. وقتــی کــه مبلّ
ــر میگــذارد و  ــل قطــرات آب زالل در ســخت ترین ســنگها هــم اث ــد، مث ــا را جــذب میکن مغناطیــس دله
در زمیــن مناســب بــاروری میدهــد؛ »والبلــد الّطّیــب یخــرج نباتــه بــإذن ربّــه«.4 آنچــه کــه شــما از ایــن 
زالل معنــوی بــه ســرزمین دلهــای مــردم و ذهنهــای مــردم ســرازیر کنیــد، فــوراً پــرورش مییابــد و رشــد 
میکنــد، کــه نمونه هــای آن را در زندگیهــای خودمــان مشــاهده کردیــم و یــک نمونــه اش همیــن انقــاب 
ــود؛ حــال تحلیلگــران مــاّدی  اســت. ایــن انقــاِب عظیــم، مهمتریــن رکــن و عاملــش همیــن تبلیغــات ب
هرطــور میخواهنــد تبلیــغ کننــد، بکننــد. آنچــه کــه مــا دیدیــم و حــس کردیــم، ایــن اســت و هــر هــدف 

بزرگــی هــم بــا ایــن تأمیــن خواهــد شــد.

2- هدف
« باشــد؛ »صــراط اللَّ العزیــز الحمیــد«5، »انـّـک علــی صــراط مســتقیم«6، »ادع الــی   هــدف بایــد »صــراط اللَّ
ســبیل ربـّـک« 7. هــدف تمــام پیامبــران، کشــاندن مــردم بــه صــراط مســتقیم اســت و صــراط مســتقیم هــم 
یعنــی عبودیــت؛ »و ان اعبدونــی هــذا صــراط مســتقیم« 8. بایــد مــردم را بــه عبودیّــت الهــی کــه همــان 
صــراط مســتقیم اســت، ســوق دهیــد. البتــه ایــن عبودیّــت، در زمینــه اخــاق، در زمینــه عمــل فــردی و 
در زمینــه عمــل اجتماعــی کاربــرد دارد، کــه وقتــی بحــث عمــل اجتماعــی پیــش آمــد، آن وقــت بحثهــای 

سیاســی، تحلیلهــای سیاســی - تبییــن سیاســی - هــم در حــوزه کار شــما قــرار میگیــرد.
 اشــتباه کســانی کــه در گذشــته مســائل سیاســی را از تبلیــغ کنــار میگذاشــتند، در ایــن بــود کــه عبودیـّـت 
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را بــه منطقــه فــردی منحصــر میکردنــد. آنهــا این جــا را غلــط میفهمیدنــد و غلــط عمــل میکردنــد. بلــه؛ 
هــدف، کشــاندن مــردم بــه عبودیـّـت اســت؛ منتهــا عبودیـّـت منطقــه وســیعی در زندگــی انســان دارد و آن 
منطقــه بــه عمــل شــخصی منحصــر نیســت. وقتــی کــه عمــل جامعــه، عمــل یــک مجموعــه عظیــم انســانی 
و مــردم یــک کشــور، عمــل اقتصــادی، عمــل سیاســی و موضعگیریهــای سیاســی مشــمول بحــث عبودیـّـت 

شــد، آن وقــت دعــوت شــما هــم میتوانــد شــامل ایــن مســائل باشــد و بایــد هــم باشــد؛ چــاره ای نداریــد.
ــاق و  ــد، درس اخ ــم بگویی ــی ه ــاق سیاس ــد، درس اخ ــاق بگویی ــد درس اخ ــد بای ــاق بگویی درس اخ
معنویـّـت هــم بگوییــد، تحلیــل سیاســی هــم بدهیــد، دشــمن درونــی را هــم - کــه نفــس اّمــاره یــا شــیطان 
رجیــم اســت - معرفــی کنیــد، دشــمن اجتماعــی را هــم - کــه شــیطان بــزرگ یــا شــیطانهای گوناگوننــد 
- معرفــی کنیــد، ایــادی و اذنــاب شــیطان را هــم معرفــی کنیــد. وقتــی معنــای عبودیّــت الهــی ایــن شــد 
« اجتنــاب کنــد و تبــّری جویــد، بایــد از همــه اَشــکال آن تبــّری جویــد. »انــداد  کــه انســان از »انــداد اللَّ
«، یــک وقــت نفــس پلیــد انســانی اســت کــه درون اوســت؛ »نفســک التــی بیــن جنبیــک9«. یــک وقــت  اللَّ
شــیطان اســت کــه در دعــای صحیفــه ســّجادیه میگوییــد کــه »او را در وجــود مــن مســتقر کــردی و بــه 
چیــزی کــه مــرا از آن متمّکــن نکــردی، تمّکــن بخشــیدی.« یــک وقــت هــم شــیطانهای قدرتمنــد عرصــه 
سیاســیاند کــه بــرای اغــوا و راهزنــی و تســلّط و ضربــه زدن و بــه جهّنــم کشــاندن ملتهــا و شــعوب بشــری 
« اینهاینــد. دعــوت بــه عبودیّــت، نفــی اینهــا را میطلبــد؛ چــاره ای نداریــد.  منتظــر نشســته اند. »انــداد اللَّ
مــا توصیــه نمیکنیــم کــه منبرهــا و ســخنرانیها را بــه جنبه هــای فــردی و شــخصی منحصــر کنیــد؛ نــه. 
ممکــن اســت یــک ســخنرانی، یــک منبــر، یــک سلســله منبــر، منحصــر بــه ایــن معانــی باشــد - مانعــی 
نــدارد - امــا در کنــار آن بایســتی صحنــه زندگــی اجتماعــی - سیاســی انســان هــم میــدان عبودیــت الهــی 

باشــد. آن جــا هــم بایســتی طواغیــت ازالــه و زدوده شــوند و افشــا گردنــد.

3- روش
 عامــل ســوم، عبــارت از روش اســت. روشــها خیلــی مهــّم اســت. در همیــن آیــه مبارکــه »ادع الــی ســبیل 
ــخن  ــم، س ــخن محک ــی س ــز، یعن ــخن حکمت آمی ــت. س ــوده اس ــان فرم ــة10«، روش را بی ــک بالحکم ربّ
غیرمشــتبه، ســخن غیرموهــون و غیــر ضعیــف. حکمــت، همــه اینهــا را دارد. ســخن حکیــم اســت، یعنــی 
ــة  ــة والموعظ ــت؛ »بالحکم ــابه اس ــل متش ــم در مقاب ــت، ه ــتحکم اس ــم مس ــت، ه ــز اس ــم حکمت آمی ه
الحســنة و جادلهــم بالّتــی هــی احســن11«. گفتگــو، مذاکــره، بــا ذهنهــا مواجــه شــدن، مخاطــب قــراردادن 

دلهــا و ذهنهــا، بــا لســان مبیــن و بــا روش برادرانــه حــرف زدن، بســیار بســیار مهــّم اســت.

 پاسخ به استفهام های مخاطبان
 عزیــزان مــن! از جملــه چیزهایــی کــه در تبلیــغ بســیار مهّم اســت، این اســت که شــما پاســخ اســتفهامهای 
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مخاطبــان خــود را بدهیــد. اگــر جوانــی جلــِو مــا نشســته اســت و ده، بیســت ســؤال در ذهــن اوســت، مــا 
هــم یــک ســخنرانی یکســاعته بــرای او میکنیــم، در حالــی کــه هیچیــک از ســؤاالت او جــواب داده نشــده 
اســت، آیــا بــه نظــر شــما ایــن ســخنرانی موّفــق اســت؟ البتــه کــه نــه. مــا بایــد ســؤالهای ذهــن او را کــه 
احیانــاً بــر زبــان نمیــآورد، یــا نمیتوانــد بــه زبــان بیــاورد، یــا خــودش متوّجــه نیســت کــه ایــن ســؤالها را 
بایــد بــه زبــان آورد، یــا موقعیــت مقتضــی نیســت، پاســخ دهیــم. چطــور میشــود پاســخ داد؟ وقتــی کــه 

اســتفهامهای او کشــف شــود و مــا بدانیــم در ذهــن او چیســت.
ــا نســل جــوان تمــاس بگیریــد،  ــه علمــا توصیــه میکنــم کــه ب  این قــدر کــه مــن بــه فضــای جــوان و ب
ــا را  ــد، اســتفهامهای اینه ــا را بخواهی ــد، ســؤالهای اینه ــا نســل جــوان تمــاس بگیری ــن اســت. ب ــرای ای ب
بشناســید، ببینیــد وقتــی پــای صحبــت روحانــی مینشــینند، چــه میطلبنــد؛ نــه این کــه چــه توّقــع دارنــد 
شــما بگوییــد، بلکــه چــه توّقــع دارنــد بــرای آنهــا تبییــن شــود. ایــن شــناختن نیازهــا، خیلــی مهــّم اســت.

 پاسخ به نیازهای مردم
 از ایــن باالتــر، نیازهــای جماعــت مــردم اســت. گاهــی یــک نیــاز تبلیغــی در جامعــه وجــود دارد، آحــاد 
هــم بــه آن توّجــه ندارنــد؛ ولــی شــما میدانیــد کــه ایــن نیــاز هســت. مثــًا شــما تبلیغــات دشــمن را گــوش 
کردیــد، دیدیــد کــه دشــمن متمرکــز و متوّجــه بــه چیســت؛ میفهمیــد کــه بایــد ایــن را مــورد توّجــه قــرار 
ــه پلیــدی و دفــن تبلیغــات کــذب دشــمن را بکنیــد؛ در حالــی کــه ممکــن اســت خــود آن  دهیــد و ازال

مخاطبــان بــه آن توّجــه نداشــته باشــند. ایــن میشــود رفــع نیــاز.

 یکی از خدمت های دشمن به ما
ــه مــا نشــان  ــه مــا میکننــد، همیــن اســت کــه ب ــزان مــن! یکــی از خدمتهایــی کــه دشــمنان مــا ب  عزی
میدهنــد در تبلیــغ روی چــه نقاطــی بایــد متمرکــز شــویم. امــروز اگــر شــما نــگاه کنیــد، میبینیــد کــه 
ــد  ــر روی چن ــات خــود را ب ــد و تبلیغ ــم داده ان ــه دســت ه ــی دشــمن دســت ب همــه دســتگاههای تبلیغ
نقطــه متمرکــز کرده انــد. در رأس آنهــا هــم تبلیغــات صهیونیستهاســت. صهیونیســتها کــه عــرض میکنیــم، 
ــت صهیونیســت غاصــب نیســت؛ او بخشــی از مجموعــه صهیونیستهاســت؛ مجموعــه  ــا دول فقــط مــراد م
صهیونیســتهایی کــه ســرمایه داران بــزرگ کشــورهایی از جملــه امریــکا را تشــکیل میدهنــد و بــر سیاســت 
ــای  ــکا، در زمینه ه ــره امری ــکا، کنگ ــت امری ــکا، دول ــور امری ــفانه کش ــروز متأّس ــلّطند. ام ــور مس آن کش
گوناگــون - مالــی، تبلیغاتــی، فرهنگــی و غیــره - اســیر طلســم صهیونیســتند. تبلیغــات رســانه ای دنیــا هــم 
غالبــاً در اختیــار اینهاســت. ایــن خبرگزاریهــای معروفــی کــه شــما میبینیــد، عمده شــان در اختیــار همیــن 
ــا آنهــا هم جهتنــد. اگــر شــما تبلیغــات اینهــا  ــق بــه آنهــا نیســتند، ب مجموعه انــد. بعضیهــا هــم کــه متعلّ
را نــگاه کنیــد، میبینیــد کــه در مــورد کشــور عزیــز و ملــت بــزرگ و قهرمــان و درعین حــال مظلــوم مــا، 
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بــر روی چنــد نقطــه متمرکزنــد: اّول، اختــاف و دوئیــت و تفرقــه اســت؛ همــان داســتان قدیمــی »تفرقــه 
بینــداز، حکومــت کــن«؛ همــان درد و بــای عمــده ای کــه از قدیــم در جــان ملتهــا میافتــاده اســت. درصدند 
تفرقــه ایجــاد کننــد، یــا اگــر هرچــه تــاش کردنــد دیدنــد نمیتواننــد تفرقــه ایجــاد کننــد، شــایعه تفرقــه 

بیندازنــد.
 شــما ماحظــه کنیــد، همیــن کنفرانــس اســامی بحمــداللَّ و بــه عــّزت الهــی، موجــب عــّزت امت اســامی 
ــه العــزة جمیعــاً« :)12( هرکــس عــزت میخواهــد،  ــد العــّزة فللَّ ــران شــد؛ »مــن کان یری ــز ای و ملــت عزی
ســراغ خــدا بــرود؛ خــدا بــه او عــزت خواهــد داد. در ایــن کنفرانــس، ایــن آیــه شــریفه خــودش را نشــان 
داد و دســت قــدرت الهــی و عــزت الهــی، ملــت ایــران و دولــت ایــران و مســؤوالن کشــور و دســت اندرکاران 
را در دنیــا مثــل خورشــیدی روشــنیبخش و بامشــکوة و منــور جلــوه داد. علیرغــم میــل امریــکا، بــه وســیله 
ایــن اجــاس باشــکوهی کــه در این جــا تشــکیل شــد، همــه سیاســتهای امریــکا در مــورد ایــران شکســت 
خــورد. دیدنــد کــه ایــن اجــاس، نشــان دهنده وحــدت، یکپارچگــی، مدیریّــت قــوی، همــکاری صمیمانــه 
بیــن مســؤوالن کشــور و مســؤوالن و مــردم اســت و قــدرت و توانایــی انجــام کارهــای بــزرگ و پیچیــده 
و مرّکــب را دیدنــد. حــاال چــه کار بایــد بکننــد؟ شــروع بــه ســاختن شــایعات و ایجــاد اختــاف کردنــد. از 
روز اّول تشــکیل کنفرانــس تــا به حــال شــایعه اختــاف را همین طــور ترویــج میکننــد. البتــه کســی هــم 
گوشــش بدهــکار نیســت، اعتنایــی هــم نمیکنــد؛ چــون شــواهد و قرائــن و نصــوص و همه چیــز برخــاف 

شــایعات آنهاســت؛ امــا آنهــا کار خودشــان را میکننــد.

 اهمیت دادن دشمن به مسئله اختالف
 پیداســت کــه بــه مســأله اختــاف خیلــی اهمیــت میدهنــد. شــما بایــد درســت نقطــه مقابــل ایــن جریــان 
حرکــت کنیــد. اّوالً ســعی کنیــد اختــاف نباشــد، ثانیــاً ســعی کنیــد شــایعه اختــاف کــه دشــمن آن را 
رشــد و پــرورش میدهــد، نباشــد. کســانی کــه شــایعه اختــاف را در داخــل تقویــت میکننــد، مثــل کســانی 
هســتند کــه خــود اختــاف را دامــن میزننــد. دســتهای حقیــر و ضعیــف و پلیــدی ســعی میکننــد ایجــاد 
اختــاف کننــد. اگــر هــم دیدنــد نمیشــود اختــاف بــه وجــود آورنــد، ســعی میکننــد شــایعه پراکنی کننــد 
کــه بلــه، اختــاف هســت. مثــل این کــه دشــمن ســعی میکنــد بــه جبهــه حــق شکســت وارد کنــد. وقتــی 
کــه دیــد نمیتوانــد، شــایعه میانــدازد کــه بلــه، شکســت میخورنــد؛ االن اســت کــه شکســت بخورنــد؛ االن 
اســت کــه عقب نشــینی کننــد! کار دشــمن همیــن اســت؛ شــما بایــد نقطــه مقابــل او حرکــت کنیــد. ایــن 
خدمتــی اســت کــه دشــمن بــه مــا میکنــد. دشــمن بــه مــا نشــان میدهــد کــه روی ایــن نقطــه حّســاس 
اســت و در واقــع معلــوم میشــود کــه مــا بایســتی روی ایــن نقطــه متمرکــز شــویم. البتــه نســبت بــه رفتــار 
دشــمن، عکس العملــی و انفعالــی حرکــت نمیکنیــم؛ یــک تجزیــه و تحلیــل منطقــی و خردمندانــه اســت.
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 مبهم جلوه دادن آینده
 نقطــه دوم، تیره وتــار و مبهــم جلــوه دادن آینــده اســت. ســعی دشــمن ایــن اســت کــه نشــان دهــد آینــده 
مبهــم و تیره وتــار اســت و معلــوم نیســت کــه چــه خواهــد شــد و بــه کجــا میرســند. وظیفــه مبلّــغ دیــن و 
مبلّــغ معنویــت و پیــام آور حقیقــت ایــن اســت کــه مــردم را امیــدوار کنــد و یــأس را از آنهــا بزدایــد. یــأس، 
ــد  ــگاه کنی ــردم زدوده شــود. ن ــأس از م ــه ی ــاش گــردد ک ــد ت ــت اســت. بای ــک مل ــن دشــمن ی بزرگتری
ببینیــد در منطقــه ای کــه مــورد بحــث شماســت، مخاطبتــان چــه زبانــی نیــاز دارد. بــه هــر تقدیــر بایــد 

مانــع شــوید کــه یــأس در دلهــا راه پیــدا کنــد.

 حاکم کردن یأس دلها
 کاری کــه دشــمن میخواهــد بکنــد، ایــن اســت کــه یــأس را بــر دلهــا حاکــم کنــد و هــر کــس بــه گونــه ای 
مأیــوس باشــد: دانشــجو یکطــور، دانش آمــوز یکطــور، کارگــر یکطــور، روحانــی یکطــور، کاســب یکطــور، 
اداری یکطــور، مســؤول دولتــی یکطــور، مســؤول بلندپایــه یکطــور. هرکــدام روشــهایی دارنــد؛ مــا از نزدیــک 
میبینیــم. روشــهایی دارنــد کــه حّتــی برخــی از مســؤوالن بلندپایــه را هــم در یــک کشــور مأیــوس کننــد. 
مــا مســؤوالنی را از کشــورهای دیگــر میبینیــم کــه گاهــی بــا مــا صحبــت میکننــد، دلشــان پــر از یــأس 
اســت. واقعــاً آدم مأیــوس چــه کار میتوانــد بکنــد؟ مــا ســعی کردیــم یــأس را از دلهــای آنهــا بیــرون بکشــیم 
و بــه جایــش امیــد تزریــق کنیــم. بحمــداللَّ ملــت مــا، ملــت امیــدوار و بانشــاطی اســت. در مــردم امیــد را 

تزریــق کنیــد.

 نابودکردن ایمان مردم به ارزشها و پایه های انقالب
 یــک مرکــز دیگــر کــه دشــمن روی آن کار میکنــد، ارزشــها و پایه هــا و اســاس انقــاب اســت. دشــمن 
میخواهــد ایمــان مــردم بــه آن عاملــی کــه توانســت ایــن حرکــت عظیــم و معجزآســا را تقریبــاً نــوزده ســال 
ــه پیــروزی  ــه نفــع اســام و مســلمین ب ــدارد و جنــگ را ب ــا امــروز نگــه ب ــه وجــود آورد و آن را ت قبــل ب
ــه پایه هــا و  ــد مراقــب باشــید. میخواهنــد مــردم را ب برســاند، در دلهــا و ذهنهــا از بیــن ببــرد. خیلــی بای
بــه اصــول انقــاب و بــه ایــن حرکــت و نهضــت عظیــم و بــه پایه هــای جمهــوری اســامی بیاعتقــاد و آنهــا 
را متزلــزل کننــد. دشــمنی آنهــا بــا اشــخاص نیســت. دشــمنی آنهــا بــا فــان عنــوان مخصــوص نیســت. 
دشــمنی بــا اصــل ایــن حرکــت عظیــم اســت؛ دشــمنی بــا انقــاب اســت. کســی کــه ایــن را نفهمــد، چقــدر 

غافــل اســت!

 تبلیغ نقطه مقابل همه ی فعالیت های دشمن
ــل ایــن حرکــت، حرکــت شــما در تبلیــغ اســت. اگــر آن منشــأ تبلیغــی، آن هــدف تبلیغــی   نقطــه مقاب
و ایــن روشــها و ابزارهــا و شــیوه های تبلیغــی مــورد نظــر باشــد، موّفقتریــن و ماندگارتریــن و عمیقتریــن 
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ــه شــما  ــه صــورت ســّنتی انجــام میدهیــد. مــن ب روشــهای تبلیغــی همیــن کاری اســت کــه شــما ب
عــرض کنــم کــه بــه فضــل الهــی ایــن را مــا بــه چشــم خودمــان مشــاهده کردیــم و دیدیــم کــه دســت 
ــم  ــه قدرتهــای عظی ــکا، ن ــدرت امری ــه ق ــد. ن ــت و پشــتیبانی میکن ــت را حمای ــن مل ــدرت الهــی، ای ق
مالــی و اقتصــادی، نــه قدرتهــای جاسوســی و امنیتــی و نــه قدرتهــای مخــّرب نظامــی، هیچکــدام قــادر 
نیســتند ایــن ملــت مؤمــن و انقابــی و شــاداب و جــوان و پرامیــد را از راه عــّزت و عظمــت اســام کــه 
پیــش میبــرد و پرچــم اســام را کــه بــر دســت گرفتــه اســت و بــه اهتــزاز درمیــآورد، برگرداننــد و او 

را در نیمــه راه متوّقــف کننــد.
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گزینش مخاطب و محتوا، دو نکته مهم در چگونگی تبلیغ *

 نقش تعیین کننده مبلغان دینی
ــت.  ــک دوره نیس ــوص ی ــت و مخص ــی اس ــات اجتماع ــی در حی ــائل اساس ــی از مس ــغ، یک ــأله تبلی مس
ــر شــده اســت، یکــی  ــل تعبی ــن قبی ــن« و از ای ــان«، »تبیی ــاغ«، »بی ــه »ب ــرآن ب ــه از آن در ق ــغ ک تبلی
ــان و مصلحــان اســت. تبلیــغ،  ــران و دانای از وظایــف مقــّدس، وظیفــه انبیــا، وظیفــه علمــا، وظیفــه متفّک
یعنــی رســاندن. رســاندِن چــه؟ رســاندِن آن حقایقــی بــه اذهــان و دلهــای مخاطبــان کــه بــدون آن، دچــار 
ــه انســانی دارد.  ــک جنب ــغ، ی ــرد. تبلی ــاال میب ــغ را ب ــه ارزش تبلی ــن اســت ک ــد شــد. ای خســارت خواهن
تبلیغــی کــه اســام بــه آن امــر میکنــد و علمــای اســام و روحانیــت شــیعه، در طــول تاریــخ بــه آن پایبنــد 
ــه« 1 - هــم جنبــه  ــاس و التکتمون ــد، وظیفــه ای اســت کــه هــم جنبــه الهــی دارد - »لتبیّننــه للّن بوده ان
انســانی دارد؛ چــون دســتگیری از دلهــا و ذهنهــا و انســانهایی اســت کــه دچــار عــدم علــم، دچــار شــک و 

دچــار جهالتنــد. بــه ایــن وظیفــه، بایــد بــا ایــن چشــم نــگاه کــرد.
ــوده و نگذاشــته  ــه ایــن مســأله ب  بحمــداللَّ روحانیــت اســام در طــول ایــن چنــد قــرن اخیــر، پایبنــد ب
ــات خامــوش گــردد. قبــل از پیــروزی انقــاب،  اســت کــه مشــعل فــروزان تبلیــغ دیــن و اخــاق و معنویّ
ــارز و روشــن اســت. بعــد از  ــرای کســانی کــه مّطلعنــد، کامــًا ب نقــش عظیمــی کــه تبلیــغ ایفــا کــرد، ب
ــد جامعــه را دچــار رکــود و  ــا ُطــرق مختلفــی تــاش میکردن پیــروزی انقــاب، هنگامــی کــه دشــمنان ب
اختــاف و تشــّنج کننــد، نقــش مبلّغیــن دینــی در شــهرها، روســتاها، مراکــز عمــده کشــور و در منبرهــای 

مختلــف، نقشــی تعییــن کننــده و بســیار مهــم بــود.

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1377/02/02 
1. آل عمران: 187
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 تبلیغ دین به شکل سّنتی مهمترین ابزار 
ــا بــودن   امــروز هــم تبلیــغ، دارای همــان نقــش عظیــم اســت. مبــادا کســی این طــور تصــّور کنــد کــه ب
رادیــو و تلویزیــون و ویدئــو و ایــن وســایل امــروزی، دیگــر منبــر چــه نقشــی دارد؟ تبلیــغ دیــن چــه نقشــی 
ــا  ــن، ب ــش مخاطبی ــا گزین ــه رو، ب ــس - روب ــک مجل ــک انســان در ی ــار ی ــه گفت ــری ک ــه؛ آن تأثی دارد؟ ن
ــی بــا هــر نــوع تبلیــغ دیگــر متفــاوت اســت.  انتخــاب مطلــب الزم - در ذهــن مخاطبیــن میگــذارد، به کلّ
ــار مواجهــه انســانی در آن هســت. بســیار  ــا آن هســت؛ آث ــرکات الهــی ب ــوِع تبلیغــی اســت کــه ب ــن، ن ای

مهــّم اســت.
ــر  ــون علی الّظاه ــم؛ چ ــان کن ــما بی ــرای ش ــن را ب ــغ دی ــت تبلی ــه اهمی ــا درصــدد نیســتم ک ــن این ج  م
ایــن معنــا بــرای شــما روشــن اســت و بــر ایــن معنــا عــازم هســتید؛ لــذا از ایــن مقولــه میگذریــم. اجمــاالً 
عــرض میکنیــم کــه تبلیــغ دیــن بــه شــکل ســّنتی، یعنــی همیــن حضــور روحانــی در جمعهــای مختلــف 
مــردم و اســتفاده از منبــر دیــن و تبلیــغ، یکــی از مهمتریــن ابزارهــا و نعمــی اســت کــه خــدای متعــال در 
اختیــار شــما قــرار داده اســت. بــرای خــدا و در راه خــدا، بایــد حّداکثــر و بهتریــن اســتفاده را از آن بکنیــد.

 حداکثر اهتمام در تبلیغ
 آنچــه مــن امــروز میخواهــم عــرض کنــم، تذّکــر مطلبــی دربــاره چگونگــی ایــن تبلیــغ اســت؛ بخصــوص 
در برهــه حاضــر زمــان و دوران کنونــی انقــاب مــا. آن نکتــه ایــن اســت کــه در تبلیــغ، بایــد دو چیــز را بــا 

حّداکثــر اهتمــام، مــورد توّجــه قــرار داد: یکــی گزینــش مخاطــب و یکــی گزینــش محتواســت.
ــغول  ــی مش ــان در جمع ــه انس ــی ک ــند. وقت ــردم باش ــی از م ــرهای مختلف ــت قش ــن اس ــب، ممک  مخاط
صحبــت میشــود، اگــر بدانــد کــه مخاطــب او کیســت و مخاطــب خــود را انتخــاب کنــد و آن مخاطــب را 
مــورد نظــر قــرار دهــد، طبعــاً محتــوا را هــم بــه تبــع انتخــاِب مخاطــب، بــه تناســب نیــاز او انتخــاب خواهــد 

کــرد. پــس ایــن دو، مرتبــط و مّتصــل بــه یکدیگــر اســت.

 جوانان، اکثریت مخاطبان منبرهای تبلیغی
 در مــورد انتخــاب مخاطــب، مــن میخواهــم عــرض کنــم شــاید الزم اســت کــه امــروز، اکثریـّـت نزدیــک بــه 

همــه مخاطبــان منبرهــای تبلیغــی مــا، جوانــان باشــند - نســل جــوان - بــه چنــد دلیــل:
 اّوالً چــون امــروز جوانــان در کشــور مــا اکثریّتنــد. جوانــان در بعضــی از کشــورها اقلّیتنــد، ولــی در کشــور 
ــا  ــردم م ــوم م ــش از دو س ــی بی ــد؛ یعن ــان اکثریّتن ــروز جوان ــت، ام ــه هس ــّخصی ک ــل مش ــه دالی ــا، ب م
جواناننــد. خــود شــما هــم جوانیــد؛ اکثــر جــزو همیــن نســل هســتید. پــس بیشــتر از همــه آنهــا را بایــد 

مخاطــب قــرار داد. ایــن یــک.
 دوم این کــه دشــمنان ایــن کشــور، دشــمنان ایــن انقــاب و دشــمنان دیــن، بــا توّجــه بــه همیــن حقیقــت، 
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مّدتهاســت کــه بــرای مخاطبیــن جــوان برنامه ریــزی میکننــد. ممکــن اســت مــا غفلــت کــرده باشــیم؛ امــا 
ــه  ــا و روشــهایی ک ــا، ابزاره ــا، جزوه ه ــه وســیله رادیوه ــد ب ــت نکــرده اســت! ســعی دارن ــا غفل دشــمن م
متناســب بــا طبیعــت جــوان و شــهوات قشــرهایی از جوانــان هــم هســت، دلهــا و فکرهــای آنهــا را متوّجــه 
و تســخیر کننــد و در آنهــا اعمــال نفــوذ نماینــد. ایــن هــم دلیــل دیگــری اســت کــه بایــد توّجــه بیشــتِر 

شــما بــه جوانــان باشــد.
ــوز  ــت. هن ــی اس ــون دل او نوران ــت؛ چ ــر اس ــان پذیر و زودپذی ــوان، آس ــه ج ــت ک ــن اس ــوم ای ــل س  دلی
آلودگــی در دلهــای جوانــان بــه قــدر افــرادی از قبیــل بنــده کــه ســّنی از آنهــا گذشــته اســت، نیســت و 
ــد و آن را  ــد و بیاین ــت را درک کنن ــی حقیق ــه راحت ــد ب ــتند؛ میتوانن ــی هس ــده اند. نوران ــخت پذیر نش س

ــرای گزینــش ایــن قشــر اســت. ــد. ایــن هــم دلیــل دیگــری ب بشــنوند و بپذیرن
 پــس، از اّول کــه شــما بــه فکــر تبلیــغ هســتید و میخواهیــد مطالبــی را بــرای بیــان دیــن و اخــاق و هــر 
آنچــه بایــد گفتــه شــود، انتخــاب کنیــد، هــدف را مخاطبــه بــا جوانــان قــرار دهیــد. ایــن، نــوع محتــوا را 

تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.

 محتوایی که باید در منبر تبلیغ گفت
ــرای مــردم بیــان کنیــم؟  ــِر تبلیــغ، ب ــد چــه چیــزی را در منب  امــروز کــدام محتــوا مهــّم اســت؟ مــا بای
میتــوان در یــک کلمــه گفــت: مباحثــی کــه عقایــد دینــی آنهــا را مســتحکم و راســخ کنــد؛ لیکــن همیــن 
ــزل و اضطــراب نیســت. آن کــس کــه  ــد دچــار تزل ــل تفســیر و تبییــن اســت. بعضــی از عقای ــه، قاب جمل
میخواهــد مخاطــب خــود را هدایــت کنــد، ابتــدا بایــد ببینــد آن بخــش جهالــت او و آن بخــش آســیب پذیر 
ذهــن او، کجاســت. بایــد آن امواجــی را کــه بــر روی ذهــن مخاطبیــن شــما تــاش و کار میکنــد تــا تخریــب 
نمایــد، بشناســید، تــا بدانیــد جــوان، چــه چیــزی را احتیــاج دارد کــه بــه او بگوییــد. طــوری نباشــد کــه 
ــه آن ســؤالها و  ــه جــای پاســخگویی ب ــا ب ــا وجــود داشــته باشــد و م ــا ســؤال در ذهــن مخاطــب م دهه

اســتفهامها، یــک مطلــب دیگــر را کــه اصــًا بــرای او مــورد ســؤال نیســت، مطــرح کنیــم.
 ایــن مطلبــی کــه عــرض میکنــم، مربــوط بــه مــاه محــّرِم امســال و جمــع حاضــر نیســت؛ ایــن بایــد اســاس 
کار تبلیــغ مــا باشــد. اگــر در دانشــگاهها تبلیــغ میکنیــم؛ اگــر در نیروهــای مســلّح یــا در قشــرها و جوامــع 
مختلــف تبلیــغ میکنیــم - در هرجــا کــه بــا مخاطبیــن خودمــان مواجــه هســتیم - اّول بایــد بدانیــم کــه 

آن ســؤال و اســتفهامی کــه در ذهــن جــوان اســت، چیســت.
 البتــه مــواردی هــم پیــش میآیــد کــه ســؤال و اســتفهامی کــه در ذهــن اوســت، اهمیــت کمــی دارد و 
شــما ترجیــح میدهیــد چیــز مهمتــری رابــه او بگوییــد. البتــه بایــد همین طــور عمــل کنیــد؛ لیکــن امــروز 
کــه شــبهات، ســؤالها و اســتفهامهای گوناگــون را بــه فکــر قشــرهای مختلــف – علی الخصــوص جوانــان - 
تزریــق میکننــد، مبلـّـغ دیــن بایســتی آن شــبهه را، آن مــوج مخــّرب و مفســد و مضــّر را بشناســد تــا بدانــد 
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کــه میخواهــد عــاج چــه دردی را بکنــد و کــدام خــأ را میخواهــد پــر کنــد.

 راسخ کردن اعتقاد به حاکمیت اسالم
ــه مســائل اعتقــادی اســام  ــد ب ــر این کــه بای ــن اســت کــه امــروز عــاوه ب  یــک نکتــه اساســِی دیگــر ای
ــام را  ــت اس ــه حاکمی ــاد ب ــد اعتق ــود، بای ــخ نم ــا راس ــا و دله ــام را در ذهنه ــه اس ــاد ب پرداخــت و اعتق
ــم در طــول قرنهــای  ــن امــری اســت کــه مســلمانان عال ــن مطلــب واضــح اســت. ای هــم راســخ کــرد. ای
متمــادی و بخصــوص متفّکریــن بــزرگ در قــرن اخیــر - از ســید جمــال اســدآبادی تــا اقبــال الهــوری، تــا 
ــن  ــد کــه دی ــا علمــای بزرگــی در داخــل کشــور خــود مــا - دنبــال آن بوده ان ــزرگان فکــر و اندیشــه، ت ب
ــوده اســت. امــروز دســتها، زبانهــا، نوشــته ها و امــواج  خــدا را حاکــم کننــد و ایــن ادامــه راه پیغمبــران ب
ــن را در  ــد. بایســتی ای ــاد میکنن ــؤال ایج ــاره آن، س ــه و درب ــاد خدش ــر واضــح ایج ــن ام ــی، در ای تبلیغات
ذهنهــا مســتحکم کنیــد. بایــد بداننــد کــه حاکمیــت اســام، یعنــی حاکمیــت عــدل و علــم و انصــاف بــر 
مجموعــه انســانها. حاکمیتــی کــه میتوانــد هــم جســم انســانها، هــم دل انســانها، هــم عواطــف، اخــاق و 
زندگــی واقعــی و زندگــی معنــوی آنهــا و هــم دنیــا و آخرتشــان را آبــاد کنــد. حاکمیــت دیــن یعنــی ایــن.

ــا و  ــاالرض لیفســد فیه ــی ســعی فی ــه »اذا تول ــوت اســت؛ ک ــت طاغ ــل حاکمی ــن، در مقاب ــت دی  حاکمی
یهلــک الحــرث والنســل2«. حاکمیــت طاغــوت، حاکمیــت فســاد و حاکمیــت ضایــع کــردن دیــن و دنیاســت 
- نــه فقــط دیــن - کمااین کــه در گذشــته کشــور خودمــان از نزدیــک شــاهد بودیــم و کســانی کــه آن دوره 
را درک کردنــد، همــه آن را حــس نمودنــد. حاکمیــت خــدا، یعنــی نجــات و ســعادت انســانها. حاکمیــت 
دیــن خــدا، یعنــی پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی انســانها. هــر نیــازی کــه انســانها دارنــد - نیازهــای 
معنــوی، نیازهــای مــاّدی، فــردی، اجتماعــی، دنیــوی، اخــروی و همــه و همــه - در ظــّل حاکمیــت دیــن 

خــدا تأمیــن میشــود.
 بایســتی اینهــا را بــرای مــردم، بخصــوص بــرای جوانــان تبییــن کنیــد. اگرچــه ملــت مــا بحمــداللَّ ایــن 
ــد و در  ــاع کردن ــود از آن دف ــه وج ــا هم ــد، ب ــد، آن را پذیرفته ان ــدان معتقدن ــِن دن ــأله را از ب ــش مس بخ
هشــت ســال دفــاع مقــّدس، خونهایشــان را در حاکمیــت دیــن خــدا دادنــد و امــروز هــم همان طــور اســت؛ 
ــرای  ــد از تــاش دشــمن غافــل شــد. آنهــا کار میکننــد، ب لیکــن نبایــد از کیــد دشــمن غافــل شــد. نبای

ــد. ــتفاده آن را بکنن ــد؛ اس ــره آن را ببرن ــّدت، به ــه در درازم این ک

 مواردی که باید جوانها را به سمت آنها سوق داد
 از جملــه چیزهایــی کــه بخصــوص در رابطــه بــا جوانــان، الزم اســت بــه آنهــا گفتــه شــود و آنهــا بــه آن 
هدایــت شــوند، ســوق دادن آنــان بــه اندیشــیدن، تعّقــل، اخــاق اســامی، حلــم، اجتنــاب از شــتابزدگی 
و عجلــه در امــور، اجتنــاب از تندخویــی و اِعمــال خشــونت اســت. در محیــط اســامی آن وقتــی میشــود 

2. بقره: 205
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حقایــق را بــه اعمــاق دلهــا نفــوذ داد کــه زبــان لّیــن، رفتــار اندیشــمندانه و عاقانــه در میــان باشــد و حلــم 
وجــود داشــته باشــد.

ــتن و در  ــه داش ــردم - جنب ــی م ــه اصطــاح عموم ــتن - ب ــت داش ــان ظرفّی ــارت اســت از هم ــم، عب  حل
قضایــای گوناگــون، آتشــی نشــدن؛ در وقــت اِعمــال غضــب، غضــب را اعمــال کــردن، کــه هــر انســان عاقلــی 
ــّره، مبنــای کار جامعــه  ــا دشــمنان، اعمــال میکنــد. امــا در زندگــی روزم هــم در جنگهــا و در برخــورد ب
ــا مواجــه شــدن و  ــا قضای ــه ب ــه و منصفان ــب را دیــدن، عاقان ــر، اندیشــیدن، جوان ــل، تدبّ ــر تأّم اســامی ب
شــتابزده نبــودن در داوری اســت. اینهــا را بــه جوانــان تعلیــم دهیــد. جوانــان را جوانــاِن پرداختــه و ســاخته 

اّمــت اســام و اخــاق اســامی بــار آوریــد. اینهــا الزم اســت.

 بازگو کردن نعمت بزرگ انقالب برای مردم
ــه  ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــد، نعم ــان - بگویی ــه جوان ــوص ب ــردم - بخص ــه م ــد ب ــه بای ــی ک ــه نکات  از جمل
ــران  ــت ای ــم مل ــت عظی ــر و حرک ــدر و کم نظی ــأن و عظیم الق ــر عظیم الّش ــیله رهب ــه وس ــال ب ــدای متع خ
در ایــن انقــاب عظیــم بــه مــا داد. جوانــان امــروز، قبــل از ایــن انقــاب را ندیدنــد، بــا آن آشــنا نیســتند و 
نمیداننــد در ایــن مملکــت چــه بــود و چــه ذلّتــی بــر ملــت ایــران حاکــم بــود! در پنجــاه ســاِل آخــر قبــل 
از انقــاب، دو نفــر در ایــن مملکــت حکومــت کردنــد - پــدر و پســر - کــه هــر دو را بیگانــگان بــر ســِر کار 
ــا  ــاک و بی محاب ــدر بیب ــک قل ــه ی ــد - ب ــدا کردن ــّزاق پی ــوج ق ــان ف ــد. رضاخــان را انگلیســیها از می آوردن
ــام  ــه مق ــا ب ــد ت ــد، او را آوردن ــد! دســت، پشــتش زدن ــد و دســت او ســاح دادن ــاج داشــتند - آوردن احتی
ســلطنت رســاندند، بعــد مقاصــد خودشــان را بــه وســیله او اِعمــال کردنــد! آن کاری را کــه میخواســتند در 
ایــن مملکــت بکننــد بــه وســیله او کردنــد. آن ضربــه ای را کــه میخواســتند بــه دیــن، بــه روحانیــت، بــه 
ــه وســیله  ــه پایه هــای دینــی و اعتقــادی ایــن کشــور بزننــد، ب ســّنتهای قدیمــی و ملــی ایــن کشــور و ب
ــل از  ــا - از قب ــیها مّدته ــورد! انگلیس ــا میخ ــه درد آنه ــود، ب ــتاخی ب ــاک و گس ــون آدم بی ب ــد. چ او زدن
مشــروطیت - دنبــال وســیله نفــوذی در ایــن کشــور میگشــتند؛ امــا نمیشــد. بیشــتر هــم علمــا مانــع نفــوذ 
بودنــد. ایــن آدم، آدمــی بــود کــه میدانســتند در برخــورد بــا علمــا، گســتاخ و بی بــاک اســت. او را بــر ســِر 
کار آوردنــد و هــر کار خواســتند، بــه وســیله او انجــام دادنــد! بعــد هــم چــون دیدنــد کــه از لحــاظ سیاســی 

بــه ســمِت دیگــری گرایــش پیــدا میکنــد، او را برداشــتند و پســرش را جایــش گذاشــتند!
ــان،  ــه حــکام، فرمانروای ــن نیســت ک ــر از ای ــی باالت ــچ ننگ ــران - هی ــت ای ــرای مل ــت - ب ــک مل ــرای ی  ب
سیاســتمداران و سررشــته داران امــور کشــور را دولــت انگلیــس بــه وســیله ســفارتخانه خــود بیــاورد و ببــرد! 
کــدام ننــگ بــرای یــک ملــت، از ایــن باالتــر اســت!؟ خاطراتــی را کــه از عناصــر دوران پهلــوی نوشــته اند، 
بخوانیــد! بعــد از آن کــه در ســال 1320 رضاخــان را بردنــد، پســر او محمدرضــا تــا چنــد روز نمیدانســت 
کــه آیــا پادشــاه خواهــد بــود یــا نــه! کســی را بــه ســفارت انگلیــس فرســتاد، آنهــا گفتنــد کــه بلــه، عیبــی 
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ــا  ــد! خوشــحال شــد. اینه ــان کار را بکن ــد و ف ــان کار را نکن ــه ف ــه شــرطی ک ــاه باشــد، ب ــدارد، پادش ن
حقایــق ایــن کشــور اســت.

 پنجــاه ســال حکومــت ایــران کــه حکومــت دیکتاتــوری، ســلطنتی، طاغوتــی، فاســد و آن چنانــی بــود، بــه 
وســیله دو نفــری انجــام گرفــت کــه آنهــا را بیگانــگان بــر ســِر کار آوردنــد و مــردم هیــچ نقشــی نداشــتند. 
ــد!  ــن ســاطین را ببینی ــود. شــرِح حــال ای قبــل از آن هــم کــه حکومــت قاجــار و حکومــت ســاطین ب
ــا  ــت را از صــدر اعظــم ت ــال دول ــد! عّم ــل ذکــر نبودن ــا قاب ــرای آنه ــردم کــه اصــًا ب ــچ، م ــردم کــه هی م
ــا چنیــن هســتید،  ــران م ــن نوک ــد شــما در بی ــا میگفتن ــه آنه ــن، نوکــران خودشــان میدانســتند و ب پایی

ــد! ــن کشــور حاکــم بوده ان ــر ای ــی ب ــان هســتید! چنیــن حکومتهای چن
 ایــن بــرای اولیــن بــار در طــول قــرون متمــادی اســت کــه بــه برکــت انقــاب در ایــن کشــور، حکومتهایــی 
ــردم  ــت، مردم دوســتی و گزینــش م ــوا، عدال ــم، تق ــا، عل ــه مــاک مســؤوالن حکومته ــد ک ســر کار میآین
ــه  ــد؛ اهــل ســوء اســتفاده، دزدی و سرســپردگی ب ــردم و در خدمــت مردمن ــرای م ــد؛ ب ــا مردمن اســت. ب
دشــمن نیســتند. ایــن حقایــق در تاریــخ طوالنــی ایــران، قرنهــا ســابقه نداشــته اســت. اینهــا را اســام و 
ــران چــه  ــرای نســل جــوان تشــریح کنیــد؛ بداننــد کشــور ای ــد ب ــن ملــت داد. اینهــا را بای ــه ای انقــاب ب
بــود و چــه شــد! از کجــا بــه کجــا آمــد! امــروز تفاله هــای همــان رژیمهــای وابســته فاســِد ذلیــِل توســری 
خــورده حقیــر، در دامــن همــان اربابهایــی کــه آن روز بــه ایشــان پــول میدادنــد، نشســته اند! امــروز هــم 
بــه ایشــان پــول میدهنــد، میکروفــون دستشــان میدهنــد، بــا ایشــان مصاحبــه میکننــد، پخــش میکننــد، 
رادیــو و روزنامــه درســت میکننــد؛ آن وقــت بــه فــان نقطــه جمهــوری اســامی - یــک گوشــه از نظــام 
ــزرگ و در  ــد و آن را ب ــکالی را وارد میکنن ــامی - اش ــت اس ــل حکوم ــض و طوی ــتگاه عری ــم و دس عظی
ــغ  ــروز تبلی ــی اســت. ام ــکات مهّم ــا ن ــد؛ اینه ــا را بدانن ــان اینه ــد جوان ــد! بای رادیوهایشــان پخــش میکنن
ــم بشــود. از  ــا ه ــن چیزه ــرد و شــامل ای ــم در بربگی ــا را ه ــن چیزه ــق، بایســتی ای ــن حقای ــن و تبیی دی
جملــه چیزهــای مهمــی کــه بایســتی در تبلیغــات، مــردم را بــه آن توّجــه دهیــد، مســأله وحــدت و اتّفــاق 

و اتّحــاد ملــت اســت.

 در منابر مسائل اختالفی را مطرح نکنید
 عزیــزان مــن! امــروز وقتــی کــه مــن بــه امــواج تبلیغاتــی دشــمنان نــگاه میکنــم و نیــز بــه آنچــه کــه بــه 
تبــع آنهــا بعضــی از انســانهای غافــل یــا مغــرض و بــددل ترویــج میکننــد، همیــن خــّط اختــاف، خــّط 
ایجــاد تشــنج و ایجــاد درگیــری آحــاد مــردم و بــزرگ کــردن چیزهــای کوچــک اســت. مبــادا در منابــر 
عمومــی، در آن جایــی کــه بایســتی دیــن و اخــاق تبلیــغ شــود، مســائل اختافــی را مطــرح و اختافهــا را 
ــزرگ جلــوه دهــد. از اّوِل انقــاب، این طــور  ــزرگ کنیــد! دشــمن ســعی میکنــد اختافــات کوچــک را ب ب
ــا حضــور  ــوده اســت و فقــط امــروز نیســت. از اّوِل انقــاب، از قبــل از جنــگ، حتــی در دوران جنــگ ب ب



77

تبلیــــــغ

ــر  ــه عنــوان ســندی ب ــد چیــز کوچکــی را ب ــوده اســت. ســعی میکردن امــام بزرگــوار، همیشــه این طــور ب
ــر  ــه ه ــد ک ــوه دهن ــزرگ جل ــان ب ــا شــیوه های روانشناســانه تبلیغــی، آن چن ــاف و شــکاف، ب وجــود اخت
کــس گــوش میکنــد خیــال کنــد کــه در کشــور، غوغایــی از زد و خــورد و اختنــاق اســت؛ در حالــی کــه 

چنیــن چیــزی نبــود؛ االن هــم نیســت.
ــی کــه   متأّســفانه بعضــی از مطبوعــات خــوِد مــا هــم بی توّجــه، همیــن خــط را دنبــال میکننــد! در حال
ــه مســائل  ــا بتواننــد ب ــد ت ــه فضــای آرامــی دارن ــت خدمتگــزار، احتیــاج ب امــروز مســؤولین کشــور و دول
ــاز  ــد مشــکات و گره هــا را ب ــد و بتوانن عمــده کشــور برســند، مســائل اقتصــادی را ســر و ســامانی بدهن
کننــد. البتــه دولتهــا بــرای بازکــردن گره هــا هســتند و همــه تــاش خودشــان را هــم میکننــد؛ امــا ایــن 
ــی  ــد! حّت ــی بیــن آحــاد مــردم دارد. بعضــی از قلمهــا نمیتواننــد آرام بگیرن ــه جــّو آرام و همدل احتیــاج ب
گاهــی بــه بهانــه حمایــت از دولــت هــم بیشــتر فضــا را متشــّنج و جوســازی میکننــد! اینهــا مســائل مهّمــی 

اســت.

 اساس کار، اخالق است
ــروز شــامل همــه  ــزرگ اســام اســت، ام ــن ب ــه علمــا و مبلّغی ــق کــه وظیف ــن حقای ــن و تبیی ــغ دی  تبلی
اینهاســت. اگــر مــا از لحــاظ اقتصــاد بــه باالتریــن مقــام برســیم و از لحــاظ سیاســت، همیــن اقتــدار و عّزتــی 
را کــه امــروز داریــم، چنــد برابــر کنیــم، ولــی اخاقهــای مــردم مــا، اخاقهــای اســامی نباشــد؛ در میــان 
ــاس کار، اخــاق  ــت. اس ــد رف ــن خواه ــاس کار از بی ــد، اس ــی نباش ــم و خوش بین ــر، حل ــا گذشــت، صب م
اســت. همــه اینهــا مقّدمــه اخــاق حســنه اســت - بعثــت التّمــم مــکارم االخــاق - 3 حکومــت اســامی 
بــرای ایــن اســت کــه انســانها در ایــن فضــا تربیــت شــوند، اخــاق آنهــا تعالــی پیــدا کنــد، بــه خــدا نزدیکتر 
شــوند و قصــد قربــت کننــد. سیاســت هــم قصــد قربــت الزم دارد. مســائل سیاســی هــم قصــد قربــت الزم 
دارد. آن کــه در مســائل سیاســی چیــزی میگویــد و آن کــه چیــزی مینویســد؛ آن کــه تحلیــل میکنــد و 
آن کــه تصمیــم میگیــرد، بایســتی بتوانــد قصــد قربــت کنــد. قصــد قربــت چــه زمانــی اســت؟ آن وقتــی 
اســت کــه مطالعــه و بررســی کنیــد، ببینیــد رضــای خــدا در ایــن کار هســت؟ اگــر رضــای خــدا را در ایــن 
کار دیدیــد، میتوانیــد قصــد قربــت کنیــد. پــس اّول، احــراز رضــای خــدا الزم اســت. ببینیــد چقــدر خــط 

روشــن اســت و چطــور بعضــی توّجــه نمیکننــد!
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»انسان سازی« هدف تبلیغ و یکی از بزرگترین کارها *

 مسأله ای که باید منبری و مداح مراقب باشند
ــه  ــوار ب ــن بزرگ ــاِد ای ــزرگ را ی ــت ب ــن فرص ــم. ای ــغ میکنی ــین بن علی تبلی ــام حس ــر ن ــان، زی ــا مبلّغ م
مبلّغــان دیــن بخشــیده اســت، کــه بتواننــد تبلیــغ دیــن را در ســطوح مختلــف انجــام بدهنــد. هــر یــک 
ــه عاطفــه و فرامــوش  از آن ســه عنصــر بایــد در تبلیــغ مــا نقــش داشــته باشــد؛ هــم ِصــرف پرداختــن ب
ــک  ــت، کوچ ــه اس ــام( نهفت ــین بن علی )علیه الّس ــرای حس ــه در ماج ــل ک ــق و عق ــه ی منط ــردن جنب ک
کــردن حادثــه اســت، هــم فرامــوش کــردن جنبــه ی حماســه و عــزت، ناقــص کــردن ایــن حادثــه ی عظیــم 
و شکســتن یــک جواهــر گرانبهاســت؛ ایــن مســأله را بایــد همــه - روضه خــوان، منبــری و مــداح - مراقــب 

باشــیم.

 تبلیغ یعنی رساندن به دل
تبلیــغ یعنــی چــه؟ تبلیــغ یعنــی رســاندن؛ بایــد برســانید. بــه کجــا؟ بــه گــوش؟ نــه؛ بــه دل. بعضــی از 
تبلیغ هــای مــا حتــی بــه گــوش هــم درســت نمیرســد! گــوش هــم حتــی آن را تحمــل و منتقــل نمیکنــد! 
گــوش کــه گرفــت، میدهــد بــه مغــز؛ قضیــه این جــا نبایــد تمــام بشــود، بلکــه بایــد بیایــد در دل نفــوذ و 
رســوخ کنــد و بــه هویــت مــا هویــت مســتمع - تبدیــل شــود. تبلیــغ بــرای ایــن اســت. مــا تبلیــغ نمیکنیــم 
فقــط بــرای این کــه چیــزی گفتــه باشــیم؛ مــا تبلیــغ میکنیــم بــرای این کــه آنچــه را کــه موضــوع تبلیــغ 
اســت، در دل مخاطــب وارد شــود و نفــوذ کنــد. آن چیســت؟ آن، همــه ی آن چیزهایــی اســت کــه در اســام 
بــه عنــوان ارزش، مــورد حمایــت جــان و حــرم و نامــوس حضــرت ابی عبــداللَّ )علیه الّســام( قــرار گرفــت، 
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کــه همــه ی پیغمبــران و اولیــای الهــی دیگــر و وجــود مقــدس رســول اللَّ هــم همین طــور عمــل کردنــد، 
کــه البتــه مظهــرش حســین بن علی )علیه الّســام( اســت. مــا میخواهیــم منطــق دیــن، ارزش هــای دینــی، 
اخــاق دینــی و همــه ی چیزهایــی را کــه در بنــای یــک شــخصیت انســانی بــر مبنــای دیــن تأثیــر دارد، 

تبلیــغ کنیــم؛ بــرای این کــه مخاطــب مــا بــه همیــن شــخصیت دینــی تبدیــل شــود.

 منطق عنصر اصلی در تبلیغ ما
از جملــه ی ایــن کارهــا، بنــای حکومــت اســامی اســت. ایــن را مــن عــرض بکنــم کــه تشــکیل حکومــت 
ــراد را  ــت انســانی اف ــد تشــکیل هوی ــن مســأله نبای ــا ای ــن کارهاســت، ام اســامی، یکــی از معجزه گون تری
- فــرد فــرِد انســان هایی را کــه مــا بــا آنهــا ســر و کار داریــم - از یــاد مــا ببــرد. ایــن، خیلــی مهــم اســت. 
نبــی مکــّرم اســام انســان ها را اول ســاخت؛ اول ایــن پایه هــا را تراشــید، تــا توانســت ایــن بنــا را بــر روی 
دوش آنهــا قــرار دهــد. در تمــام مــدت آن ده ســال - کــه بیــش از صــد ســال کار در ایــن ده ســال متراکــم 
شــده اســت - پیغمبــر در همــه جــا؛ در بحبوحــه ی جنــگ، در هنــگام ســاختن، در هنــگام عبــادت کــردن، 
در هنــگام گفتگــو کــردن بــا مــردم، بنــای هویــت انســان های مخاطــِب خــودش را فرامــوش نکــرد؛ پیغمبــر 
ــرآن را  ــات ق ــرد. آی ــازی میک ــم انسان س ــد ه ــدر و اُح ــزاب، ب ــل اح ــاک مث ــای خطرن ــای جنگ ه در غوغ

ماحظــه کنیــد! »انسان ســازی« هــدِف ایــن تبلیــغ اســت و ایــن، یکــی از بزرگتریــن کارهاســت.
از دو طــرف نبایــد لطمــه بخوریــم: نــه مــا بایــد مســائل سیاســی را بکلــی از حیطه ی حــرف و گفــت و تاش 
و مجاهــدِت تبلیغــی خودمــان خــارج کنیــم؛ آن چنــان کــه دشــمنان روی آن ده هــا ســال ســرمایه گذاری 
کردنــد، ولــی نهضــت اســامی آمــد و ایــن ســرمایه گذاری را آتــش زد و از بیــن بــرد و گفتــار و اندیشــه ی 
سیاســی را وارد متــن فعالیت هــای دینــی کــرد، و نــه از ایــن طــرف بایــد بیفتیــم کــه تصــور کنیــم همــه ی 
ــه بنشــینیم مســائل  ــن ک ــی ای ــن، یعن ــا مؤمنی ــردم و ب ــا م ــه ی ب ــغ، همــه ی مخاطب ــر، همــه ی تبلی منب
ــد، واجــب  ــر نباش ــر اگ ــک کاِر واجب ت ــر، ی ــم؛ نخی ــل کنی ــی را تحلی ــائل سیاس ــرائیل و مس ــکا و اس امری
دیگــری وجــود دارد و آن، دِل مخاطــب شماســت. دل و جــان و فکــر او را بایســتی تعمیــر و آبــاد و ســیراب 
کنیــم. البتــه ایــن بــه یــک منبــع درونــی احتیــاج دارد. ماهــا بایــد یــک چیــزی در خودمــان داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم ایــن تأثیــر را بــر مخاطــب بگذاریــم، وااّل نمیشــود. در آن ســرمایه ی درونــی، بایــد عنصــر فکــر 
و منطــق باشــد؛ بایــد بــه فکــر و منطــِق درســت مجهــز شــویم، تــا حــرف ُسســت زده نشــود. آنهایــی کــه 
ــد.  ــتی زده ان ــًا درس ــرف کام ــت، ح ــد اس ــص و ب ــای ناق ــا، دفاع ه ــن حمله ه ــی از مؤثرتری ــد یک گفته ان
وقتــی دفــاع از دیــن، ضعیــف و ُسســت و بــد باشــد، تأثیــرش از حملــه ی بــه دیــن، بیشــتر اســت؛ بایــد از 
ایــن، بــه خــدا پنــاه ببریــم. مبــادا در حــرف و منبــر و تبلیــغ مــا - آنچــه بــه عنــوان تبلیــغ داریــم انجــام 
میدهیــم - حــرف ُسســت، بیمنطــق و ثابــت نشــده ای وجــود داشــته باشــد. گاهــی بعضــی از چیزهایــی 
ــدارد، خــود، یــک حکمــت و مســأله ی اخاقــی اســت، کــه دیگــر ســند  کــه در کتابــی هســت و ســند ن
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نمیخواهــد و میتوانیــم آن را بیــان کنیــم؛ ایــن، عیبــی نــدارد؛ امــا یــک وقــت هســت کــه یــک چیــزی دور 
از ذهــن مخاطــب اســت، کــه بــاورش بــرای او مشــکل اســت؛ ایــن را نبایــد بگوییــم؛ چــون ایــن مســأله، 
او را از اصــل قضیــه دور میکنــد و موجــب موهــون شــدن دیــن و مبلّــغ دیــن در ذهــن و دل او میشــود و 
خیــال میکنــد ایــن، از منطــق عــاری اســت؛ در حالــی کــه پایــه ی کار مــا منطــق اســت. بنابرایــن، منطــق، 

عنصــر اصلــی در تبلیــغ ماســت.

 عمل ما، رساترین تبلیغ
بعــد از ایــن، نوبــت بــه چگونــه عمــل کــردِن مــا میرســد. مــا در فــان شــهر یــا روســتا بــرای تبلیــغ وارد 
میشــویم؛ رفتــار، نشســت و برخاســت، معاشــرت، نــگاه و عبــادت مــا، دلبســتگی یــا دلبســته نبــودن مــا بــه 
تنعمــات دنیــوی و خــورد و خــواب مــا، رســاترین تبلیــغ یــا ضدتبلیــغ اســت؛ درســت باشــد، تبلیــغ اســت؛ 
غلــط باشــد، ضدتبلیــغ اســت. مــا در محیــط اجتماعــی و محیــط زندگــی چطــور میتوانیــم دل مــردم را 
بــه منشــأ گفتــار خودمــان مطمئــن کنیــم و اعتمــاد آنهــا را برانگیزیــم؛ در حالــی کــه از مذمــِت شــهوات 
دنیــوی حــرف میزنیــم و در عمــل خــدای نکــرده خودمــان طــور دیگــری عمــل میکنیــم! از مذمــت دل 
ســپردن بــه پــول و حرکــت کــردن و مجاهــدت کــردن در راه زیاده خواهیهــای دنیــوی حــرف بزنیــم؛ امــا 
عمــل مــا طــور دیگــری باشــد! چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت اثــر بکنــد!؟ یــا اثــر اصــًا نمیکنــد، 
یــا اثــِر زودگــذر میکنــد، یــا اثــری میکنــد کــه بعــد بــا کشــف واقعیــِت کار مــا، درســت بــه ضداثــر تبدیــل 

میشــود. بنابرایــن، عمــل بســیار مهــم اســت.

 هنرمندی در نحوه بیان
ــت،  ــروز اینترن ــده دارم. ام ــی عقی ــر خیل ــه منب ــن ب ــان اســت. م ــدی در نحــوه ی بی عنصــر ســوم، هنرمن
ماهــواره، تلویزیــون و ابزارهــای گوناگــون ارتباطــِی فــراوان هســت، امــا هیچ کــدام از اینهــا منبــر نیســت؛ 
ــه در  ــازی دارد ک ــخص و ممت ــر مش ــک تأثی ــن ی ــرف زدن؛ ای ــس ح ــه رو و نفس به نف ــی روب ــر یعن منب
هیچ کــدام از شــیوه های دیگــر، ایــن تأثیــر وجــود نــدارد. ایــن را بایــد نگــه داشــت؛ چیــز باارزشــی اســت؛ 

ــد اثــر ببخشــد. ــا بتوان ــه ادا کــرد ت منتهــا بایســتی آن را هنرمندان

 حاکم بودن انذار بر دل ما و مستمعان ما 
ــک جــا حضــرت  ــه ی ســجادیه ی ــای صحیف ــم: در دع ــغ عــرض بکن ــه ی تبلی ــن زمین ــه در همی ــک نکت ی
ســجاد )علیه الّســام( از طــرف خــودش بــه خداونــد متعــال عــرض میکنــد کــه: »تفعــل ذلــک یــا الهــی 
بمــن خوفــه اکثــر مــن رجائــه ال ان یکــون خوفــه قنوطــاً«؛ مــن خوفــم از رجایــم بیشــتر اســت، نــه این کــه 
مأیــوس باشــم. ایــن، یــک اعــان رســمی و دســتورالعمل اســت. خــوف را همــراه رجــاء حتمــاً بــه دل هــا 
ــات و  ــن آی ــی از ای ــه بعض ــم - ک ــی را بخوانی ــت اله ــات رحم ــا آی ــه م ــتر. این ک ــوف را بیش ــد؛ و خ بدمی
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مبشــرات، مخصــوص یــک دســته ی خاصــی از مؤمنیــن اســت و بــه مــا ربطــی نــدارد - و یــک عــده ای را 
غافــل کنیــم و نتیجــه اش ایــن بشــود کــه خیــال کننــد - بــا یــک توّهــم معنویــت - غــرق در معنویتنــد و از 
واجبــات و ضروریــات دیــن در عمــل غافــل بماننــد، درســت نیســت. در قــرآن، بشــارت مخصــوص مؤمنیــن 
اســت؛ امــا انــذار بــرای همــه اســت؛ مؤمــن و کافــر مــورد انذارنــد. پیغمبــر خــدا گریــه میکنــد، شــخصی 
! خداونــد فرمــود: »لیغفــر لــک اللَّ مــا تقــّدم مــن ذنبــک و مــا تأخــر«. ایــن  عــرض میکنــد: یــا رســول اللَّ
گریــه بــرای چیســت؟ عــرض میکنــد: »أوال اکــون عبــدا شــاکرا«؛ یعنــی اگــر شــکر آن مغفــرت را نکنــم، 
ــر دل مــا و مســتمعان مــا حاکــم  ــذار بایــد ب پایــه ی آن مغفــرت ُسســت خواهــد شــد. در همــه حــال، ان
باشــد. راه، راِه دشــواری اســت؛ بشــر بایســت خــود را بــرای پیمــودن ایــن راه و رســیدن بــه آن ســرمنزل 

آمــاده کنــد.

 تبلیغ، کار بسیار بزرگ، حساس و موثر
ــرکات تبلیغ هــای گذشــته را مشــاهده  ــروز ب ــری اســت. ام ــزرگ، حســاس و مؤث ــغ، کاِر بســیار ب کار تبلی
میکنیــم و فــردا بــرکات تبلیــغ امــروِز شــما را ان شــاءاللَّ جامعــه مشــاهده خواهــد کــرد. تأثیــرات تبلیــغ، 
دفعــی و آنــی نیســت؛ طوالنیمــدت اســت. مبلّــغ دیــن اگــر ظواهــری را مشــاهده میکنــد کــه بــه گمــان 
او ظواهــر غیــر دینــی اســت، مأیــوس نشــود. ایــن توّهماتــی کــه بعضــی شــایع میکننــد کــه جوان هــا از 
دیــن برگشــته اند، همــه را جنــگ روانــی بدانیــد، کــه واقــع قضیــه هــم همیــن اســت. این طــور نیســت؛ 
ــر  ــد و دل هاشــان تشــنه اســت. ه ــق دینن ــد و تشــنه ی حقای ــن دارن ــه طــرِف دی ــا دل را ب ــای م جوان ه
جــواِن ســالم الفطره و ســالم الطبیعه ای این طــور اســت؛ مخصــوص این جــا هــم نیســت. این جــا بحمــداللَّ 
زمینــه هــم آمــاده اســت؛ تشــنه اند و مشــتاق؛ بایــد کاِم جــان آنهــا را ســیراب و بــا حقایــق دینــی شــیرین 
کــرد؛ ایــن نتیجــه اش را خواهــد بخشــید و فــردای جامعــه ی مــا از ایــن موهبت هــا بهره منــد خواهــد شــد.
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تبلیــــــغ

الزامات تبلیغ *  

مناســبت هــم مناســبت تبلیــغ اســت؛ یعنــی در واقــع کار اصلــی و جوهــری مــن و شــما. ایــام هــم ایــام 
کامــًا مناســبی اســت و ایــام الهام بخشــی اســت؛ دیــروز، روز مبــارک مباهلــه بــود؛ چنــد روز دیگــر ایــام 
محــّرم شــروع خواهــد شــد؛ روز بیســت و هفتــم آذر - چنــد روز دیگــر - روز پیونــد یــا وحــدت حــوزه و 
دانشــگاه اســت. همــه ی ایــن مناســبتها بــرای مــا کــه کمربســته ی تبلیــغ دیــن و ابــاغ حقیقــت بــه دلهــا 

و ذهنهــا هســتیم، مناســبتهای مهــم و درس آمــوزی اســت.
 روز مباهلــه، روزی اســت کــه پیامبــر مکــرم اســام، عزیزتریــن عناصــر انســانی خــود را بــه صحنــه میــآورد. 
نکتــه ی مهــم در بــاب مباهلــه ایــن اســت: »و انفســنا و انفســکم« در آن هســت؛ »و نســاءنا و نســاءکم«1در 
آن هســت؛ عزیزتریــن انســانها را پیغمبــر اکــرم انتخــاب میکنــد و بــه صحنــه میــآورد بــرای محاجــه ای کــه 
در آن بایــد تمایــز بیــن حــق و باطــل و شــاخص روشــنگر در معــرض دیــد همــه قــرار بگیــرد. هیــچ ســابقه 
نداشــته اســت کــه در راه تبلیــغ دیــن و بیــان حقیقــت، پیغمبــر دســت عزیــزان خــود، فرزنــدان خــود و 
ــرادر و جانشــین خــود هســت - بگیــرد و بیــاورد وســط میــدان؛  دختــر خــود و امیرالمؤمنیــن را - کــه ب
اســتثنائی بــودن روز مباهلــه بــه ایــن شــکل اســت. یعنــی نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه بیــان حقیقــت، 
ابــاغ حقیقــت، چقــدر مهــم اســت؛ میــآورد بــه میــدان بــا ایــن داعیــه کــه میگویــد بیائیــم مباهلــه کنیــم؛ 

هــر کــدام بــر حــق بودیــم، بمانــد، هــر کــدام بــر خــاف حــق بودیــم، ریشــه کن بشــود بــا عــذاب الهــی.

 مباهله امام حسین)ع( در کربال برای تبلیغ دین

* بیانات در دیدار با جمعی از طاب و روحانیون 1388/09/22
1. آل عمران: 61
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ــاة و  ــه الّص ــام حســین )علی ــی ام ــی؛ یعن ــه شــکل عمل ــاده اســت ب ــاق افت ــه در محــّرم اتف  همیــن قضی
ــدارد  ــزان خــود را برمی ــن عزی ــخ، عزیزتری ــت، روشــنگری در طــول تاری ــان حقیق ــرای بی ــم ب ــام( ه الّس
میــآورد وســط میــدان. امــام حســین )علیه الّســام( کــه میدانســت حادثــه چــه جــور تمــام خواهــد شــد؛ 
ــم  ــا ه ــود را آورد. اینج ــز خ ــرادران عزی ــدان خــود را آورد، ب ــود را آورد، فرزن ــب را آورد، همســران خ زین
مســئله، مســئله ی تبلیــغ دیــن اســت؛ تبلیــغ بــه معنــای حقیقــی کلمــه؛ رســاندن پیــام، روشــن کــردن 
فضــا؛ ابعــاد مســئله ی تبلیــغ را ایــن جــوری میشــود فهمیــد کــه چقــدر مهــم اســت. در آن خطبــه »مــن 
رأی ســلطانا جائــرا مســتحّا لحــرم اللَّ ناکثــا لعهــداللَّ ... و لم یغّیــر علیــه بفعــل و ال قــول کان حّقــا علــی 
اللَّ ان یدخلــه مدخلــه«؛2 یعنــی وقتــی او دارد فضــا را بــه ایــن شــکل آلــوده میکنــد، خــراب میکنــد، بایــد 
یــا بــا فعــل یــا بــا قــول آمــد روشــنگری کــرد. و امــام حســین )علیه الّســام( ایــن کار را انجــام میدهــد، 
آن هــم بــا ایــن هزینــه ی ســنگین؛ عیــاالت خــود، همســران خــود، عزیــزان خــود، فرزنــدان امیرالمؤمنیــن، 

زینــب کبــری، اینهــا را برمیــدارد میآیــد وســط میــدان.

 ناظر بودن اصل مسئله ی تبلیغ به عمل، همراه با بصیرت و یقین
 یــک بُعــد امــروزی قضیــه هــم آن مناســبت ســوم اســت، کــه پیونــد حــوزه و دانشــگاه اســت. اینجــا هــم 
ــا علمــای  مســئله، مســئله ی ســاختن و رســاندن اســت. ارتبــاط مجموعــه ی عظیــم دانشــجوئی کشــور ب
ــن  ــوب در ای ــه مطل ــت ک ــزی اس ــی، چی ــغ دین ــی و تبلی ــت دین ــاغل در راه معرف ــان ش ــا جوان ــن، ب دی
مناســبت اســت؛ یعنــی ایــن مناســبت بــرای آن هســت. وحــدت حــوزه و دانشــگاه یعنــی ایــن. وااّل مــراد 
وحــدت عینــی و خارجــی کــه نبــود. ایــن کــه معنــا نــدارد. حــوزه، حــوزه اســت، دانشــگاه، دانشــگاه اســت؛ 
یعنــی ایــن پیونــد حقیقــی بیــن دو مجموعــه ی اثرگــذار و مهمــی کــه تــا آن روز کــه از ســوی امــام عزیــز 
بیــان شــد و ابــراز شــد، سیاســتها بــر ایــن بــود کــه ایــن دو را از هــم دور نگــه دارنــد و جــدا نگــه دارنــد: 
دانشــگاه از اســام دور بمانــد، حــوزه از تحــوالت جهانــی و پیشــرفتهای علمــی فاصلــه بگیــرد؛ اینهــا از هــم 
دور بشــوند؛ یعنــی ایــن دو بــال بــا هــم تــاش نکننــد، هماهنــگ نباشــند. ایــن، برمیگــردد بــه مســئله ی 
تبلیــغ. اهمیــت تبلیــغ، ایــن اســت. درس هــم کــه میخوانیــم، بــرای ایــن اســت کــه بتوانیــم پیــام الهــی 
را ابــاغ کنیــم، برســانیم؛ حــاال چــه در زمینــه ی معــارف دینــی، چــه در زمینــه ی احــکام دینــی، چــه در 

زمینــه ی اخــاق الهــی.
 پــس ایــن مناســبتها و ایــن اصــل مســئله ی تبلیــغ، ناظــر اســت بــه عمــل، همــراه بــا بصیــرت و یقیــن. 
بایــد بصیــرت باشــد. یقیــن، یعنــی همــان ایمــان قلبــی متعهدانــه، وجــود داشــته باشــد و بــر پایــه ی ایــن 
ــود، امــا کاری انجــام نگرفــت، ایــن  ــود، یقیــن ب بصیــرت و یقیــن، حرکــت انجــام بگیــرد. اگــر بصیــرت ب
مطلــوب نیســت؛ تبلیــغ نشــده اســت. اگــر چیــزی تبلیــغ شــد، امــا بــدون بصیــرت و بــدون یقیــن - هــر 
کــدام از اینهــا کــم باشــد - یــک پایــه خــراب اســت و مطلــوب بــه دســت نخواهــد آمــد. ایــن یقیــن همــان 

2. مقتل ابیمخنف، ص 85؛ »هر کس سلطان ستمکاری را ببیند که حرام خدا را حال میشمارد و پیمان خدا را میگسلد، ... 
اگر با رفتار و گفتار خود کارهای او را تغییر ندهد، سزاست که خداوند او را با وی محشور کند.«
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چیــزی اســت کــه »ءامــن الّرســول بمــا انــزل الیــه مــن ربـّـه و المؤمنــون کّل ءامــن بــاللَّ و مائکتــه و کتبــه 
و رســله«؛3 یعنــی اولْ کســی کــه بــه پیــام، اعتقــاد و ایمــان عمیــق پیــدا میکنــد، خــوِد پیــام آور اســت. اگــر 
ایــن نبــود، کار دنبالــه پیــدا نخواهــد کــرد، نفــوذ نخواهــد کــرد. آن ایمــان هــم بایــد بــا بصیــرت همــراه 
باشــد؛ همچنانــی کــه حــاال دربــاره ی بصیــرت مطالبــی گفتــه شــده اســت و روشــن اســت. ایــن، میشــود 
ــل  ــّم عم ــداق ات ــح و مص ــل صال ــاً عم ــوا الّصالحات«،4واقع ــوا و عمل ــن ءامن ــی »اّن الّذی ــح. یعن ــل صال عم
صالــح، همیــن تبلیــغ اســت کــه انجــام بایــد بگیــرد. پــس در بــاب تبلیــغ، بایــد فکــر کــرد، بایــد کار کــرد. 
ایــن نکتــه ای را کــه جنــاب آقــای مقتدائــی5 اخیــراً در بیانشــان ذکــر کردنــد، مــن نشــنیده بــودم و بــرای 
مــن نکتــه ی مهمــی اســت کــه گفتنــد مرکــزی بــرای طراحــی در بــاب تبلیــغ دیــن تشــکیل شــده اســت. 

خــب، ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــن خواســتم مطالبــه کنــم کــه ایــن کار بایــد انجــام بگیــرد.

 نقش امروزی تبلیغ در دنیا
 ببینیــد امــروز تبلیــغ در دنیــا خیلــی نقــش پیــدا کــرده اســت و همیشــه همیــن جــور بــوده اســت. قبــًا 
ایــن ابزارهــا نبــود؛ ایــن ارتباطهــای نزدیــک نبــود. مــا معممیــن یــک امتیــاز داریــم کــه تبلیــغ رویــاروی و 
چهره به چهــره میکنیــم. ایــن یــک کار بینظیــری اســت کــه هیــچ چیــزی جــای ایــن را نمیگیــرد؛ منبــر 
ــا مــردم حــرف زدن. ایــن، از ســایر شــیوه های تبلیــغ، از جهاتــی کارســازتر اســت - آن جهــات  رفتــن، ب
ــر  ــی را پ هنــری و غیــره، آنهــا هــم در جــای خــود الزم اســت - امــا ایــن یــک تأثیــری دارد، یــک خأئ
ــدارد. پــس تبلیــغ مهــم اســت و امــروز  میکنــد کــه ســایر دســتگاه ها و شــیوه های تبلیغــی ایــن اثــر را ن

ابــزار اساســی اســت. مــا هــم یکــی از شــیوه های مؤثــر تبلیــغ را در اختیــار داریــم.

 تبلیغ باید جریان ساز و گفتمان ساز باشد
 میخواهیــم عــرض بکنیــم تبلیــغ بایــد جریــان ســاز باشــد، تبلیــغ بایــد گفتمــان ســاز باشــد، تبلیــغ بایــد 
فضــا ایجــاد کنــد؛ گفتمــان ایجــاد کنــد. گفتمــان یعنــی یــک مفهــوم و یــک معرفــت همه گیــر بشــود در 
برهــه ای از زمــان در یــک جامعــه. آنوقــت، ایــن میشــود گفتمــان جامعــه. ایــن، بــا کارهــای جــدا جــدای 
ــل  ــال و مث ــزی و کاِر فع ــه برنامه ری ــاج دارد ب ــن کار احتی ــد؛ ای ــد ش ــل نخواه ــده، حاص ــزی نش برنامه ری
دمیــدن پیوســته ی در وســیله ی فشــاری اســت کــه میتوانــد آب یــا مایــه ی حیــات یــا هــوا را بــه نقــاط 
مختلفــی کــه مــورد نظــر اســت، برســاند. بایــد دائــم بــا ایــن دم دمیــد، تــا ایــن اشــتعال همیشــه باقــی 

ــه برنامه ریــزی احتیــاج دارد. ــد متوقــف بشــود و ب ــد. ایــن کار هیــچ نبای بمان
 ایــن گفتمــان ســازی بــرای چیســت؟ بــرای ایــن اســت کــه اندیشــه ی دینــی، معرفــت دینــی در مخاطبان، 
در مــردم، رشــد پیــدا کنــد. اندیشــه ی دینــی کــه رشــد پیــدا کــرد، وقتــی همــراه بــا احســاس مســئولیت 
باشــد و تعهــد باشــد، عمــل بــه وجــود میــآورد و همــان چیــزی میشــود کــه پیغمبــران دنبــال آن بودنــد. 
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3. بقره: 285؛ »پیامبر ]خدا[ بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است، ایمان آورده است و مؤمنان همگی به خدا و 
فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند ...«

4. بقره: 277؛ »کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند...«
5. رئیس حوزه ی علمیه ی قم
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فرهنــگ صحیــح، معرفــت صحیــح، در مــواردی بیداربــاش، در مــواردی هشــدار؛ اینهــا کارکردهــای تبلیــغ 
اســت؛ آثــار و نتائجــی اســت کــه بــر تبلیــغ مترتــب میشــود.

 محرم، بهترین فرصت برای تبلیغ
 یــک نمونــه، همیــن تبلیغــات مــاه محــّرم اســت کــه بــه مناســبت عــزاداری محــّرم انجــام میگیــرد. ایــن، 
بهتریــن فرصــت بــرای تبلیــغ کــردن اســت. از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده کــرد بــرای همــان مطلبــی کــه 
ــق. اگــر چنانچــه ســر دو راهــی  ــز، شــاخص ســازی، معالم الطری عــرض شــد؛ شــاخص ایجــاد بشــود؛ مای
تابلوئــی نباشــد کــه نشــان بدهــد راِه فــان جــا از کجاســت، طــرف راســت اســت یــا طــرف چــپ اســت، 
ایــن ســیر کننــده و رونــده، بــه خطــا خواهــد افتــاد. اگــر چنــد راهــی باشــد، گمــراه خواهــد شــد. شــاخص 
بایــد معّیــن کــرد، انگشــت اشــاره را بایســتی واضــح مقابــل چشــم همــه قــرار داد تــا بتواننــد گمــراه نشــوند. 
ــت  ــداران حقیق ــاس کار طرف ــت، اس ــازی اس ــر فتنه س ــت ب ــمنان حقیق ــاس کار دش ــه اس ــی ک در دنیائ
بایســت بــر ایــن باشــد کــه بصیــرت را، راهنمائــی را، هرچــه میتواننــد، برجســته تر کننــد و ایــن شــاخصها 
را، ایــن مایزهــا را، ایــن معالم الطریــق را بیشــتر، واضح تــر، روشــن تر در مقابــل چشــم مــردم قــرار بدهنــد، 

کــه مــردم بفهمنــد، تشــخیص بدهنــد و گمــراه نشــوند.

 دو شرط برای تبلیِغ رساالت اللَّ
ــد -  ــاوت کردن ــه ت ــه احــزاب اســت، ک ــه ی ســوره ی مبارک ــن اســت - در آی ــب ای ــک مطل ــغ ی  در تبلی
 ، »الّذیــن یبلّغــون رســاالت اللَّ و یخشــونه و الیخشــون احــدا ااّلاللَّ و کفــی بــاللَّ حســیبا«.6 تبلیِغ رســاالت اللَّ
«. اوالً خشــیت الهــی  بــا ایــن دو تــا شــرط عملــی اســت: »یخشــونه«، ایــن یــک. »و ال یخشــون احــدا ااّل اللَّ
الزم اســت؛ بــرای خــدا باشــد، در راه خــدا باشــد، ملهــم از تعلیــم الهــی باشــد. اگــر برخــاف الهــام الهــی  و 
ملهمــات از تعلیــم الهــی باشــد، گمراهــی اســت، ضالــت اســت. »فمــاذا بعــد الحــّق ااّل الّضــال«.7 فهمیــدن 
 .» ــدا ااّل اللَّ ــون اح ــق: »و الیخش ــان ح ــه ی بی ــد، در مرحل ــود. بع ــل میش ــی حاص ــیت اله ــا خش ــق ب ح
چــرا؟ چــون حــق و حقیقــت، دشــمن دارد؛ بیــان حقیقــت آســان نیســت. دشــمنان حقیقــت دنیاداراننــد، 
ــی کــه  ــا زمان ــا آخــر هــم، ت ــوده اســت، ت ــخ ایــن جــور ب قدرتمنداننــد، طواغیــت عالمنــد؛ در طــول تاری
دولــت حقــه ی ولیعصــر )ارواحنــا فــداه( ظهــور بکنــد، همیــن جــور خواهــد بــود. ایــن قدرتمنــدان بیــکار 
کــه نمیماننــد؛ ایجــاد اشــکال میکننــد، ضربــه میزننــد، از همــه ی ابزارهایشــان اســتفاده میکننــد. پــس باید 
« وجــود داشــته باشــد، وااّل اگــر از غیــر خــدا ترســی وجــود داشــت - بــه انــواع و  »و الیخشــون احــدا ااّل اللَّ
اقســامه. تــرس هــم یــک جــور نیســت - راه دیگــر منســد خواهــد شــد. یــک وقــت ایــن اســت کــه انســان 
تــرس از جانــش دارد، یــک وقــت تــرس بــر مــال دارد، یــک وقــت تــرس بــر آبــرو دارد، یــک وقــت تــرس از 
حــرف و گفــِت ایــن و آن دارد؛ اینهــا همــه تــرس اســت. ایــن ترســها را بایــد گذاشــت کنــار؛ »و الیخشــون 

6. احزاب: 39؛ »همان کسانی که پیامهای خدا را اباغ میکنند و از او میترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا 
برای حسابرسی کفایت میکند.«

7. یونس: 32؛ »... و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟...«
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«. ایــن، زحمــت زیــادی دارد. ایــن رنــج را، ایــن زحمــت را خیلــی اوقــات هــم افــراد نمیفهمنــد،  احــدا ااّل اللَّ
ــاللَّ حســیبا«؛  ــد: »و کفــی ب ــه اش میفرمای مــردم درک نمیکننــد چــه رنجــی دارد کشــیده میشــود. دنبال
ــا شــجاعت و  ــراه ب ــن، هم ــا یقی ــراه ب ــداِم هم ــده ی خــدا. اخــاص، اق ــه عه ــذار ب ــاب را بگ حســاب و کت
شــهامت، و حســاب و کتــاب را بــه عهــده ی خــدا گذاشــتن. ایــن میشــود آن قــواره ی کلــی تبلیــغ اســامی.

 بیان مصیبتها و مناقب اولیاء خدا برای پیوند عاطفی
ــه  ــم ک ــرض بکن ــش هســت - ع ــاال در پی ــه ح ــّرم - ک ــغ در دوران مح ــورد تبلی ــن در م ــم م ــن را ه  ای
بعضــی حــاال ممکــن اســت بگوینــد شــما میخواهیــد نهضــت امــام حســین را بیــان بکنیــد، خیلــی خــب، 
برویــد بیــان کنیــد، دیگــر روضه خوانــی و گریــه و زاری و اینهــا چیســت؟ برویــد بنشــینید بیــان کنیــد کــه 
حضــرت ایــن کار را کردنــد، ایــن کار را کردنــد، هدفشــان هــم ایــن بــود. ایــن، خیلــی فکــر خطائــی اســت، 
نــگاه غلطــی اســت. ایــن عاطفــه ی نســبت بــه اولیــاء خــدا، اولیــاء دیــن، ایــن پیونــد عاطفــی، پشــتوانه ی 
ــی ســخت میشــود در  ــن پشــتوانه، خیل ــدون ای ــی اســت. ب ــد عمل ــد فکــری و پیون بســیار ارزشــمند پیون
ایــن راه حرکــت کــرد. ایــن پیونــد عاطفــی، خیلــی مهــم اســت. اینــی کــه امــام راحــل )رضــوان اللَّ علیــه( 
فرمودنــد عــزاداری بــه ســبک ســنتی، ایــن یــک حــرف از روی عــادت نبــود؛ حــرف بســیار عمیقــی اســت؛ 

ژرف نگرانــه اســت. ببینیــد در قــرآن نســبت بــه اولیــاء الهــی ســه تعبیــر وجــود دارد:
 یــک تعبیــر، تعبیــر والیــت اســت؛ »انّمــا ولّیکــم اللَّ و رســوله و الّذیــن امنــوا الّذیــن یقیمــون الّصلــوة و 
یؤتــون الّزکــوة و هــم راکعــون«؛8 بحــث والیــت. معلــوم اســت کــه پیونــد، ارتبــاط، معرفــت، اینهــا داخــل 

در زیرمجموعــه ی والیــت اســت.
 یــک بحــث، بحــث اطاعــت اســت؛ »اطیعــوا اللَّ و اطیعــوا الّرســول و اولــی االمــر منکــم«؛9 اطاعــت رســول و 
اطاعــت اولیاالمــر. ایــن، در عمــل اســت. در میــدان عمــل بایــد اطاعــت کــرد، پیــروی کــرد. امــا یــک بحــث 
ســومی وجــود دارد و آن، بحــث مــودت اســت. »قــل ال اســئلکم  علیــه اجــرا ااّل المــوّدة فــی القربــی«.10 
ایــن مــودت چیســت دیگــر؟ والیــِت اینهــا را داشــته باشــید، اطاعــت هــم از اینهــا بکنیــد؛ مــودت بــرای 
ــر ســر امــت اســامی  ــی ب ــن مــودت نباشــد، همــان بائ ــن مــودت، پشــتوانه اســت. اگــر ای چیســت؟ ای
ــار گذاشــتند،  ــودت را کن ــن م ــه همی ــد ک ــده ای آم ــک ع ــر ســر ی ــای اول ب ــه در دورانه ــد ک ــد آم خواه
بتدریــج اطاعــت و والیــت هــم کنــار گذاشــته شــد. بحــث مــودت خیلــی مهــم اســت. ایــن مــودت، بــا ایــن 
ارتباطــات عاطفــی حاصــل میشــود؛ ماجــرای مصیبتهــای اینهــا را گفتــن، یــک جــور ایجــاد ارتبــاط عاطفــی 

اســت؛ ماجــرای مناقــب اینهــا و فضائــل اینهــا را گفتــن، یــک جــور دیگــر پیونــد عاطفــی اســت.

 اهمیت تبلیغ در پیوند عاطفی با اولیاء دین
 بنابرایــن، ایــن عزاداریهائــی کــه انجــام میگیــرد، ایــن گریــه و زاریــای کــه میشــود، ایــن تشــریح حــوادث 

یغ
تبل

ت 
اما

الز

8. مائده: 55؛ »ولّی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا میدارند و در حال 
رکوع زکات میدهند.«

9. نساء: 59؛ »... خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید ...«
10. شوری: 23؛ »... بگو به ازای آن ]رسالت [ پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره ی خویشاوندان ...«
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عاشــورا کــه میشــود، اینهــا چیزهــای الزمــی اســت. یــک عــده از موضــع روشــنفکری نیاینــد بگوینــد آقــا، 
ــی کــه مــردم  ــا آخــر الزم اســت؛ همیــن کارهائ ــه، اینهــا الزم اســت؛ اینهــا ت اینهــا دیگــر الزم نیســت. ن
میکننــد. البتــه یــک شــکل های بــدی وجــود دارد کــه گفته ایــم؛ مثــل قمــه زدن کــه گفتیــم ایــن ممنــوع 
ــان دشــمنان علیــه دوســتان اهل بیــت  ــد ایــن کار انجــام بگیــرد؛ ایــن، مایــه ی دراز شــدن زب اســت، نبای
اســت. امــا همیــن عــزاداری متعارفــی کــه مــردم میکننــد؛ دســته جات ســینه زنی راه میاندازنــد، َعلـَـم بلنــد 
میکننــد، اظهــار محبــت میکننــد، شــعار مینویســند، میخواننــد، گریــه میکننــد؛ اینهــا ارتبــاط عاطفــی را 

روزبــه روز بیشــتر میکنــد؛ اینهــا خیلــی چیزهــای خوبــی اســت. ایــن، اهمیــت تبلیــغ.

 وظیفه حوزه علمیه نسبت به تبلیغ
 بنابرایــن در حــوزه ی علمیــه - کــه مرکــز هــم از همــه جهــت قــم اســت - بایــد بــرای ایــن ترتیــب دادن 
و جریان ســازی و هماهنــگ کــردن و سیاســتگذاری بــرای تبلیــغ، حتمــاً یــک کار خوبــی انجــام بگیــرد - 
کــه حــاال مــژده اش را دادنــد - ان شــاءاللَّ کــه ایــن کار دنبــال بشــود. ای بســا در یــک برهــه ای برخــی از 
مســائل بایســت تبلیــغ بشــود کــه مثــًا پنــج ســال، ده ســال بــه آن نیــاز اســت و ممکــن اســت پنــج ســال 
بعــد، آن موضــوع اصــًا مــورد نیــاز نباشــد. ایــن کار را بایــد طراحــی کــرد. مــا ایــن را همیشــه ســفارش 
میکنیــم بــه مبلغیــن، بــه طــاب، بــه فضــا کــه نیازســنجی کنیــد و بــر طبــق نیــاز مخاطــب و اســتفهام 
مخاطــب، حــرف بزنیــد؛ امــا ایــن کاِر یــک فــرد نیســت. افــراد ممکــن اســت در ایــن شــناخت و ارزیابــی 
هــم بعضــاً اشــتباه بکننــد. ایــن، کار یــک جمــع متمرکــز و یــک برنامه ریــزی اســت، کــه ان شــاءاللَّ بایــد 

انجــام بگیــرد.

 کار متمرکز و برنامه ریزی شده برای تبلیغ
 مهمتریــن برهــه ای و زمــان و مکانــی کــه تبلیــغ، آنجــا معنــا میدهــد، جائــی اســت کــه فتنــه وجود داشــته 
باشــد. بیشــترین زحمــت در صــدر اســام و در زمــان پیغمبــر، زحمــات مربــوط بــه منافقیــن بــود. بعــد از 
ــا افــرادی  پیغمبــر، در زمــان امیرالمؤمنیــن زحماتــی بــود کــه از درگیــری و چالــش حکومــت اســامی ب
کــه مدعــی اســام بودنــد، بــه وجــود میآمــد. بعــد هــم همیــن جــور؛ در دوران ائمــه )علیهم الّســام( هــم 
همیــن جــور؛ دوران غبارآلودگــی فضــا. وااّل آن وقتــی کــه جنــگ بــدر هســت، کار، دشــوار نیســت؛ آن وقتی 
ــا دشــمنانی کــه مشــخص اســت ایــن دشــمن چــه میگویــد،  کــه در میدانهــای نبــرد حاضــر میشــوند، ب
کار دشــوار نیســت. آن وقتــی مســئله مشــکل اســت کــه امیرالمؤمنیــن در مقابــل کســانی واقــع میشــود 
کــه اینهــا مدعــی اســامند و معتقــد بــه اســام هــم هســتند؛ اینجــور نبــود کــه معتقــد بــه اســام هــم 
نباشــند، از اســام برگشــته باشــند؛ نــه، معتقدنــد بــه اســام، راه را غلــط میرونــد، هواهــای نفســانی کار 
دستشــان میدهــد. ایــن، مشــکلترین وضــع اســت کــه افــراد را بــه شــبهه میانــدازد؛ بــه طــوری کــه اصحــاب 
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عبداللَّ بن مســعود میآینــد خدمــت حضــرت، میگوینــد »انـّـا قــد شــککنا فــی هــذا القتــال«!11 چــرا بایــد 
شــک کننــد؟ ایــن شــک خــواص، پایــه ی حرکــت صحیــح جامعــه ی اســامی را مثــل موریانــه میجــود. 
اینــی کــه خــواص در حقایــق روشــن تردیــد پیــدا کننــد و شــک پیــدا کننــد، اســاس کارهــا را مشــکل 
میکنــد. مشــکل کار امیرالمؤمنیــن، ایــن اســت. امــروز هــم همیــن اســت. امــروز در ســطح دنیــا کــه 
نــگاه کنیــد، همیــن جــور اســت؛ در ســطح داخــل جامعــه ی خودمــان کــه نــگاه کنیــد، همیــن جــور 

اســت. تبییــن الزم اســت.
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11. واقعة صفین، ص 115: »ما در این جنگ شک داریم.«
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دو ضرورت برای تبلیغ در شــرایط فعلی *

 انتخــاب مخاطب در تبلیغ
تبلیــغ، داســتان مفصلــی اســت. اگــر میخواهیــد تبلیــِغ خــوب بکنیــد، از قبــل مخاطــب خودتــان 
ــان  ــب خودت ــر مخاط ــوب، اگ ــی خ ــد؛ خیل ــرف بزنی ــا ح ــا جوانه ــد ب ــد. میخواهی ــاب کنی را انتخ

ــد ســؤال او چیســت. ــد بدانی ــا هســتند - بای ــه جوانه ــد - ک را انتخــاب کردی
 یــک طلبــه ای بــود، مشــهد درس مــا میآمــد؛ بعــد مدتــی بــود، نبــود؛ او را تــوی درس 
نمیدیــدم. بعــد از مدتــی او را دیــدم، گفتــم کجــا بــودی؟ گفــت فــان جــا - یکــی از شــهرهای 
ــه نتیجــه ای  ــم خــب، باالخــره چــی؟ گفــت ب ــودم. گفت ــغ ب دور اســتان خراســان - مشــغول تبلی
ــه  ــن هرچ ــت م ــم. گف ــاد نگرفت ــردم ی ــن م ــرای ای ــی ب ــن هیچ ــه م ــت ک ــن اس ــیدم، ای ــه رس ک
ــد شــناخت؛  ــن مخاطب نشناســی اســت. مخاطــب را بای ــا نمیخــورد! خــب، ای ــه درد اینه ــدم، ب بل

ــرده. ــهری، تحصیلک ــتائی، ش روس
 امــروز مــا چقــدر جــوان تحصیلکــرده داریــم. در همیــن کرمانشــاه شــما، جمعیــت تحصیلکرده هــا 
ــد. یــک وقتــی ایــن خبرهــا نبــود. قبــل از انقــاب، همــه ی ایــن اســتان کرمانشــاه،  خیلــی زیادن
ــر  ــا براب ــاید ده ه ــا ش ــر ی ــاال ده براب ــت؛ ح ــگاهی داش ــرده ی دانش ــا تحصیلک ــیصد ت ــاید س ش
ــرار  ــون ق ــای گوناگ ــی و گفتمانه ــواج تبلیغات ــرض ام ــد، در مع ــا جوانن ــتند. اینه ــرده هس تحصیلک
ــن،  ــاده ک ــش را آم ــدان، جواب ــد؛ شــما ســؤال او را ب ــه وجــود میآی ــد، برایشــان ســؤال ب میگیرن
ــدان،  ــر او را ب ــن، فک ــاب ک ــودت را انتخ ــب خ ــخگوئی؛ مخاط ــز پاس ــین در مرک ــرو بنش ــد ب بع
متناســب بــا فکــر او و آنچــه کــه نیــاز اوســت از کتــاب و ســنت و از کلمــات بــزرگان، مطالــب را 

*. بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه  1390/07/20



ضوع "تبلیغ"
شتر درباره مو

مطالعه بی

94

تبلیــــــغ

ــای  ــن کتابه ــت؛ همی ــم هس ــت ه ــد، درس ــی فرمودن ــای ممدوح ــاب آق ــذار. جن ــارش بگ در اختی
ــاز و  ــا نی ــب ب ــا را متناس ــد اینه ــانی بیاین ــزان، کس ــریف المی ــاب ش ــری، کت ــای مطه ــوم آق مرح
ــرد.  ــام بگی ــم انج ــد در ق ــم بای ــن کار ه ــاال ای ــب، ح ــد. خ ــه کنن ــاب و ارائ ــا انتخ ــؤال جوانه س
شــما در قمیــد. خطــاب مــا بــه قــم، یــک خطــاب دائمــی اســت. قــم بایــد ایــن کارهــا را انجــام 

ــی اســت. ــای الزم ــا کاره ــد؛ اینه ــد، بکنی ــد؛ بکنن بده

 تزکیــه مخاطبان خود
ــه تربیــت بیندیشــید. بجــز در یــک جــا در قــرآن،  ــا شــاید بیــش از تعلیــم، ب ــه قــدر تعلیــم، ی  ب
ــدم  ــم مق ــر تعلی ــه - ب ــر از »یزّکیهــم« اســت، همــه جــا »یزّکیهــم« - تزکی کــه »یعلّمهــم« جلوت
ــه  ــن اســت ک ــده ی ای ــاید نشــان دهن ــن ش 1 ای ــة«. ــاب و الحکم ــم الکت ــم و یعلّمه اســت؛ »یزّکیه
ــت  ــن تربی ــد. ای ــت کنی ــد، تربی ــه کنی ــان را تزکی ــان خودت ــری دارد. مخاطب ــگاه برت ــه جای تزکی
ــه  ــم نفس ــدأ بتعلی ــا فلیب ــاس امام ــه للّن ــب نفس ــن نص ــم، »م ــرض کردی ــه ع ــور ک ــن ط ــم همی ه

ــد انجــام داد. ــن کار ســخت را هــم بای ــره«، ســخت اســت.   ای قبــل تعلیــم غی

 اثرگذاری در الیه هــای عمیق مخاطبان
ــات او  ــه احساس ــن ک ــه ای ــد ب ــاء نکنی ــد. اکتف ــر بگذاری ــب اث ــن مخاط ــق ذه ــای عمی  در الیه ه
ــر  ــق ذهــن اث ــد در آن الیه هــای عمی ــه، ســعی کنی ــب شــد، راضــی بشــوید؛ ن ــا عواطــف او جل ی

ــرود. ــون از دســت ن ــا حــوادث گوناگ ــا ب ــد ت بگذاری

 وظیفه ورود در مســائل اجتماعی
وارد  اجتماعــی  بایســتی در مســائل  دارنــد. روحانیــون  اجتماعــی هــم   روحانیــون وظائــف 
ــی  ــائل اجتماع ــی در مس ــن ورود روحان ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای ــه ی اساس ــا آن نکت ــوند؛ منته ش
ــده ای  ــر فای ــد، دیگ ــم ش ــا تحک ــر ب ــم؛ اگ ــا تحک ــه ب ــد، ن ــت باش ــا روحانی ــراه ب ــد ورود هم بای
ــه ی  ــا ارائ ــا نصیحــت، ب ــا اخــاق، ب ــا روحانیــت، ب ــن اســت کــه ب ــی ای ــدارد. خصوصیــت روحان ن
ــر  ــوند. اگ ــک کاری وادار ش ــه ی ــد، ب ــع کن ــد، قان ــتاق کن ــد، مش ــه را آگاه کن ــراف قضی راه، اط
ــی عمــل کنــد. البتــه اگــر شــما  ــد در مقــام روحان ــی بای ــدارد. روحان ــده ای ن ــا تحکــم شــد، فای ب
ــام  ــد، در مق ــری داری ــه ی دیگ ــک وظیف ــور ی ــس جمه ــام رئی ــدید، در مق ــور ش ــس جمه رئی
ــان  ــا زب ــی، وظیفــه ایــن اســت کــه ب قاضــی یــک وظیفــه ی دیگــری داریــد؛ امــا در مقــام روحان
ــه ی  ــا روحی ــد، ب ــد باش ــم نبای ــا تحک ــد؛ ب ــرف بزنی ــردم ح ــا م ــاء ب ــان انبی ــا زب ــت و ب روحانی

سیاســیکارانه نبایــد باشــد.

1. آل عمران: 164
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 تشــویق مخاطبان به نماز
ــر توانســته باشــد  ــش قطــع شــده، اگ ــه همــه ی رابطه های ــز اســت. آن کســی ک ــاز، همــه چی  نم
ــان  ــت. مخاطبانت ــم اس ــی مه ــاز خیل ــد. نم ــات میده ــن او را نج ــه دارد، ای ــاز را نگ ــه ی نم رابط
ــن  ــد. ای ــان کنی ــت را آس ــای جماع ــا در نمازه ــرکت آنه ــای ش ــد، راه ه ــویق کنی ــاز تش ــه نم را ب
ســمینار نمــاز کــه هــر ســال برگــزار میشــود، مــن نمیدانــم تــا حــاال در کرمانشــاه برگــزار شــده 

ــه نمــاز میدهــد. ــوه ای ب ــق و جل ــن را در اینجــا برگــزار کنیــد؛ یــک رون ــه؛ ای ــا ن ی

 آزرده نکردن مبلغان شــیعه و سنی
ــی کنیــد.  ــا هــم همراهــی کنیــد، همدل  مبلّغــان شــیعه و ســنی هــم همدیگــر را آزرده نکننــد. ب
ــد. یــک  ــوارد اختصاصــِی خودشــان، ســنی کار خــودش را بکنــد، شــیعه کار خــودش را بکن در م
ــاءاللَّ آن  ــد، ان ش ــر ش ــن اگ ــد. ای ــر کار کنن ــا همدیگ ــه ب ــود دارد، ک ــم وج ــترکی ه ــوارد مش م

ــت. ــت روحانیــت پیــش خواهــد رف وق

 رونق تازه اســالم با پیروزی انقالب اسالمی
ــق  ــک رون ــا ی ــام در دنی ــد، اس ــروز ش ــه پی ــامی ک ــاب اس ــم؛ انق ــرض کن ــما ع ــه ش ــن ب  م
ــور  ــدام موت ــن ک ــود؟ ای ــن چــه ب ــه ای ــد ک ــر افتادن ــه فک ــا ب ــا در دنی ــرد. خیلیه ــدا ک ــازه ای پی ت
ــرب را  ــه غ ــاورد ک ــود بی ــه وج ــی را ب ــه ی عظیم ــن حادث ــک چنی ــت ی ــه توانس ــود ک ــدرت ب پرق
تــکان داد؟ پیــروزی انقــاب اســامی و عظمــت امــام، غــرب را تــکان داد، نظــام ســلطه را تــکان 
ــد، حقایقــی  ــه قــرآن مراجعــه کردن ــد ببیننــد ایــن چیســت. ب ــد برون ــه فکــر افتادن داد. خیلیهــا ب
ــد. در آن  ــدا کردن ــه اســام پی ــش ب ــذا مشــتاق اســام شــدند، گرای ــد؛ ل از اســام دستشــان آم
ــه وجــود آمــد، کــه ادامــه هــم  ــه ســمت اســام ب ــه، یــک مــوج ب برهــه، یــک فصــل، یــک حمل

ــدا کــرد. پی
 مــوج دوم، آن وقتــی شــد کــه نظــام مارکسیســتی شکســت خــورد. حّتــی در کشــورهای 
ــه نظــام  ــد خودشــان را ب ــه امی ــد ک ــادی بودن ــان بااخــاِص زی ــاد و مردم ــای زی اســامی، جوانه
ــت  ــد توانس ــتی خواهن ــت سوسیالیس ــکیل دول ــا تش ــد ب ــر میکردن ــد؛ فک ــته بودن ــتی بس مارکسیس
ــاً  ــم واقع ــان ه ــد؛ بعضیهاش ــان دور کنن ــه را از کشورهاش ــه و چ ــه و چ ــی و چ ــر و بیعدالت فق
ــه  ــان، چ ــه از مسلمانهاش ــودم؛ چ ــده ب ــا را دی ــی از اینه ــده بعض ــد؛ بن ــی بودن ــان صادق مردم
از غیــر مسلمانهاشــان؛ مردمــان صادقــی بودنــد، امــا بــه اســام هیــچ اعتقــادی نداشــتند؛ 
ــرای  ــدی ب ــم امی ــد در مارکسیس ــال میکردن ــه خی ــر اینک ــرای خاط ــد ب ــده بودن ــت ش مارکسیس
ــذا  ــدارد؛ ل ــده ای ن ــه، فای ــد ن ــا دیدن ــورد، اینه ــت خ ــم شکس ــه مارکسیس ــد ک ــت؛ بع ــردم هس م
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ــد. ــام آمدن ــمت اس ــه س ب

 مســئله  ای که دشــمن میخواهــد در تبلیغاتش کوچک کند
ــد در مصــر و تونــس و لیبــی و یمــن و جاهــای  ــی کــه شــما دیدی ــن گروه هــای جوان  همــه ی ای
ــل  ــدود چه ــی ح ــادی - یعن 60 و 70 می ــای  ــا در دهه ه ــد، اینه ــام میدادن ــعار اس ــر، ش دیگ
ــتی  ــعارهای کمونیس ــد، ش ــپ میدادن ــعارهای چ ــان ش ــش - همه ش ــال پی ــی س ــش، س ــال پی س
ــود.  ــتی ب ــای مارکسیس ــش حرفه ــت، البه الی ــزی میگف ــام چی ــی از اس ــم کس ــر ه ــد؛ اگ میدادن
حّتــی در کشــور خــود مــا هــم مــواردی از ایــن قبیــل بــود؛ مــن نمیخواهــم اســم بیــاورم. بودنــد 
ــرات مارکسیســتی  ــع تفک ــرف اســامی، در واق ــه الی ح ــا الب ــد، ام ــه از اســام میگفتن ــانی ک کس
بــود کــه داشــت تبلیــغ و ترویــج میشــد. خــب، اینهــا یــک جائــی اثــر خــودش را میبخشــد. بعــد 
ــدند،  ــوس ش ــه از مارکسیســم مأی ــا ک ــن گروه ه ــه ی ای ــورد، هم ــه مارکسیســم شکســت خ از آنک
بــه اســام برگشــتند؛ بــه اســام نــگاه کردنــد، بــه قــرآن نــگاه کردنــد، بــه احــکام اســامی نــگاه 
ــام  ــه ی اس ــر پای ــی ب ــک نظام ــب، ی ــد عج ــد؛ دیدن ــگاه کردن ــامی ن ــوری اس ــه جمه ــد، ب گردن
ــای  ــه ی قدرته ــه، هم ــت گرفت ــر دس ــی را س ــدرن و مترق ــعارهای م ــه ی ش ــده، هم ــا آم ــر پ س
ــوه  ــل ک ــم مث ــن ه ــد، ای ــارزه میکن ــد مب ــا او دارن ــا ب ــون ملته ــدگان خ ــتمگر و مکن ــم و س ظال
ــت.  ــن چیس ــم ای ــم ببینی ــب بیائی ــب، خ ــد عج ــد؛ گفتن ــگفت آمدن ــه ش ــرزد. ب ــتاده و نمیل ایس
ــا را  ــد آنه ــته بودن ــتند و نتوانس ــش میگش ــیزم دنبال ــتند و در مارکس ــه میخواس ــی را ک همانهائ
ــم  ــن ه ــد حــاال در اســام هســت. ای ــی شکســت خــورد، میدیدن ــه بکل ــم ک ــد ه ــد، بع ــدا کنن پی
ــده  ــود آم ــه وج ــاال ب ــم ح ــک مقطــع ه ــد. ی ــدا ش ــه اســام پی ــش ب ــه گرای ــود ک ــک مقطــع ب ی
ــتی.  ــاد کاپیتالیس ــرب، اقتص ــی غ ــرال دموکراس ــی، لیب ــزم غرب ــدن از لیبرالی ــوس ش ــت؛ مأی اس

ــت؟ ــر اس ــه خب ــد چ میبینی
ــود.  ــک نمیش ــه کوچ ــه ک ــع قضی ــد. واق ــک کنن ــات کوچ ــئله را در تبلیغ ــن مس ــد ای  میخواهن
در  آن هــم  نیویــورک،  در  یعنــی  آمریــکا،  اقتصــادی  پایتخــت  در  آمریــکا،  مالــی  مرکــز  در 
ــان »وال اســتریت« کــه کانــون اصلــی ســرمایه داری دنیاســت، هــزاران نفــر جمعیــت جمــع  خیاب
ــتند،  ــه سیاه پوس ــه هم ــد، ن ــه مهاجرن ــا ن ــم. اینه ــرمایه داری را نمیخواهی ــا س ــد م ــوند، بگوین بش
نــه از طبقــات پائیــن جامعه انــد؛ در میانشــان اســتاد دانشــگاه هســت، سیاســتمدار هســت، 
ــم.  ــتی را نمیخواهی ــام کاپیتالیس ــا نظ ــد م ــته اند؛ میگوین ــا پیوس ــه اینه ــجوئی ب ــای دانش گروه ه
ــی  ــی«، یعن ــه غرب ــه شــرقی، ن ــم »ن ــه از اول گفتی ــا هــم ک ــن حــرف ماســت؛ م ــن همی خــب، ای
نــه نظــام کاپیتالیســتی، نــه نظــام سوسیالیســتی؛ آن سوسیالیســتیاش بــود کــه بــه جهنــم 
ــام  ــه اس ــال ب ــه، اقب ــن حادث ــد از ای ــود. بع ــرازیر میش ــواش س ــواش ی ــم دارد ی ــن ه ــت، ای رف

ــوج ســوم اســت. ــر اســت؛ م ــوج دیگ ــک م ــم ی ــن ه ــد شــد. ای بیشــتر خواه
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 آمادگی روحانیــت برای تبلیغ
ــار  ــه کن ــت ب ــای سس ــد. حرفه ــاده باش ــد آم ــام بای ــت اس ــید. روحانی ــاده باش ــماها آم ــد ش  بای
ــده، از  ــه ش ــنت گرفت ــاب و س ــه از کت ــام ک ــه دار اس ــوی و ریش ــی و ق ــارف منطق ــرود؛ مع ب
ــند  ــی، عقل پس ــتحکم عقل ــی مس ــده؛ مبان ــاذ ش ــام( اتخ ــن )علیهم الّس ــه ی معصومی ــات ائم کلم
ــش  ــوج گرای ــد م ــد دی ــود؛ خواهی ــرح ش ــه ی بشــری مط ــای انســان و جامع ــا نیازه و متناســب ب

ــد. ــد ش ــتر خواه ــام بیش ــه اس ب
 خــب، مــا کــه بــا شــما خیلــی حــرف داریــم. جلســه هــم بــرای مــن - همــان طــور کــه عــرض 

کــردم - جلســه ی محظــوظ کننــده ای اســت؛ لیکــن خــب، رعایــت وقــت را هــم بایــد کــرد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


