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  ها درباره تبلیغ ها و توصیه تجربه

  رضا رمضانى گیالنى

باشد. البته بسیارى از روحانیون گرانقدر ممكن  سال تبلیغ مى 24آنچه در ذيل آورده شده، تجربیات بیش از 

تواند براى همه و خصوصاً كسانى  است تجربیات بیشترى را به دست آورده باشند كه مجموعه اين تجربیات مى

 باشند سودمند باشد. در ابتداى مسیر تبلیغ دين مى كه

البالغه و  . آن چه بايد براى مبلغ مهم باشد، تفسیر و تبیین قرآن كريم و كالم عترت طاهره )مخصوصاً نهج1

صحیفه سجاديه( است؛ زيرا سعادت زندگى بشر، مرهون پیروى از آن دو است و جدايى از آنها شقاوت و 

 خواهد داشت. بنابراين بايد سعى كرد كه با آنها انس گرفت تا معلم انس ديگران گرديد.بدبختى را به دنبال 

ترين اصل براى يك مبلّغ دينى است و آن گوهرى است كه خداى متعال به دوستداران خود  . اخالص مهم2

اخالص عطا فرموده است. برترين رستگارى به واسطه اخالص قابل دسترسى خواهد بود. از اين رو هر چه 

 بیشتر باشد، پاداش دنیوى و اخروى بیشترى را به دنبال خواهد داشت.

ترين وظايف و تكالیفى است كه بر عهده مبلغان گذاشته شده است. همواره بايد همت كرد  . تبلیغ دين از مهم3

 تا در اداى اين تكلیف بزرگ الهى كوتاهى صورت نپذيرد و به بهترين صورت انجام شود.

او حاصل نشده  الهى براى بايد خوف و خشیت الهى داشته باشد؛ زيرا در صورتى كه اين ترس و خشیت. مبلغ 4

 نشده است. قرآن نائل مبلّغ از ديدگاه باشد، به مقام

كه در پیشگاه قادر متعال مورد بررسى  آورد، عالوه بر اين . مبلغ بايد مراقب باشد و بداند هر چه بر زبان مى5

كنند. بنابراين بايد سعى كند آن چه را كه  ، خلق خدا هم براى آن حساب ويژه باز مىقرار خواهد گرفت

 گويد، خود، عامل آن باشد. مى

. مبلغ بايد حق بگويد؛ اگر چه تلخ و سنگین براى خود يا ديگران باشد؛ هر چند در بیان حق بايد با سلیقه بود 6

 رد.و به بهترين شیوه و در بهترين زمان آن را ارائه ك

. مبلّغ بايد با اصطالحات روز تا حد عمومى آشنائى الزم را داشته باشد تا در تبیین و توضیح مباحث بیشترين 7

پژوهى  شناسى، روانشناسى، اقتصاد، سیاست و آنچه در حوزه دين توفیق را داشته باشد. مانند: اصطالحات جامعه

 مطرح است.

گیرد كه هم مردم با آنها انس بگیرند و هم اثر وضعى و نورانیت . از آيات و روايات استفاده فراوان صورت 8

 ها بر جاى بماند. آن بر دل
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. طبیعى است كه يك مبلّغ هر چقدر هم توانا باشد، پاسخ همه سؤاالت را نخواهد دانست. بنابراين بايد درباره 9

در ارتباط بامراكز مربوطه به دست داند، از پرسشگر طلب فرصت نمايد تا پاسخ آن را با مطالعه و يا  آنچه نمى

دانیم نگوئیم و نیز آنچه را كه بر آن آگاه نیستیم  آورد لذا به اين دو اصل مهم توجّه داشته باشیم: آنچه را كه نمى

 نفى ننمائیم.

. سخنران سعى كند پیش از شروع هر منبر مطالب را آماده و دسته بندى نمايد. همچنین موضوع بحث را 10

 مشخص كرده و فیش بردارى الزم را انجام دهد.براى خود 

. بر اين باور باشیم كه هنگام سخنرانى، يكى از مستمعین حضرت ولى عصر)عج( است؛ لذا بايد مراقب 11

 كه مطالب بايد از اتقان و استحكام الزم برخوردار باشد. آداب سخنورى و منبر باشیم در عین آن

ثر مطلوب داشته باشد، بايد مباحث براى خود گوينده كامالً هضم شده كه مطالب بر مستمعین ا . براى اين12

باشد. در صورتى كه مباحث از مسائل معنوى و قلبى باشد، بايد آن را باور نمود تا تأثیرش را بر مستمعین 

 بگذارد.

رزيابى ارائه ايد، مناسب است مباحث خود را براى ا . در صورتى كه با جمعى از مبلّغین به سفر تبلیغى رفته13

 دهید كه اگر اشكال و ايرادى وارد باشد، توسط دوستان مرتفع گردد.

شويم، خیلى بايد مراقب رفتار و حتّى نحوه خوردن و آشامیدن خود  هايى كه گاهى حاضر مى . در میهمانى14

را در اين  ها براى مردم درس و آموزش خواهد بود و مردم خیلى از مسائل باشیم؛ زيرا اين نشست و برخاست

 آموزند. نوع جلسات مى

شوند و به سخنان آنها با تمام وجود  مند مى . مردم به واسطه حسن ظنّى كه به مبلغان دارند، به آنان عالقه15

دهند، بیشتر  دهند. از اين رو سعى كنیم اين حسن ظن و احتمال صدقى را كه به سخنان ما مى گوش فرا مى

 تقويت كنیم.

ز اساتید؛ اثر تبلیغ، ابتدا بايد در خودمان ظهور و بروز نمايد در غیر اين صورت ممكن است . به قول يكى ا16

زمینه خسران را براى خود فراهم كرده باشیم. اگر ما از خدا و معاد و قرآن و پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم و 

 آن را در خود به باور بنشانیم.گوئیم، بايد مفاد و محتوا و مضمون  امامان معصوم علیهم السالم سخن مى

 . براى دستیابى به آرامش تبلیغى بايد انس خود را با قرآن و روايات بیشتر نمود.17

. با اصطالحات سنگین و مغلق و غیرقابل دريافت و فهم با مردم سخن نگوئیم؛ بلكه سعى كنیم عموم مردم 18

عامّه بیان كنیم. اگر استعداد مردم منطقه در نظر گرفته را در نظر بگیريم و مطالب را با مبانى محكم و ادبیات 

 تر و ماندگار خواهد بود. شود در اين صورت تأثیر سخن دلنشین

 «.قَدْرِ عُقُولِهِمْ  كَلِّمُوا النَّاسَ عَلى»
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رد و گذا ها مى . از دعاهاى مأثوره بیشتر استفاده كنیم؛ زيرا خواندن دعا و معناى آن تأثیر عمیقى را بر جان19

 نمايد. دهد و تلطیف مى روح را صیقل مى

. موعظه، پند و مباحث اخالقى، زبان فطرت است و در جلسات خصوصاً در ماه مبارك رمضان در جاى 20

 خود اثر و بازتاب وسیعى را بر جاى خواهد گذاشت.

 (1«)وَاَحْىِ قَلْبَكَ بَالْمَوعِظَةِ وَاَمِتْهُ بِالزَّهادَة و...»

گیرد،  اى كه خدا در مقام موعظه كننده قرار مى اى شده است؛ به گونه به بحث موعظه توجّه ويژه در قرآن كريم

 فرمايد: مى

 (2«)قُلْ اِنَّما اَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ»

 «يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُون»فرمايد: و در جاى ديگر مى

بر ديگران قرار ندهیم؛ بلكه همواره اين . هیچ گاه بیان خوب و يا صداى خوب خود را عامل فخر فروشى 21

 اى براى رسیدن به مقاصد عالیه قرار داده شود. دو نعمت وسیله

توانید دين را تقويت نمائید،  رويد، اگر نمى وقتى به تبلیغ مى»فرمود:  كرد و مى . بزرگى ما را نصیحت مى22

 تا در تقويت دينش همّت و تالش كنیم. همواره بايد از خدا توفیق طلب نمود«. الاقل آن را تضعیف نكنید

. همواره از بزرگان به بزرگى ياد شود تا براى ديگران درس باشد كه از بزرگانشان به عظمت و بزرگى ياد 23

 كنند.

. مردم را بیشتر با امام زمان)عج( و فرهنگ انتظار و فرج آشنا كنیم. براى راه اندازى اين فرهنگ بايد عهد و 24

 ها و اطاعت از امام علیه السالم، دغدغه ما باشد. به مسؤولیتپیمان نسبت 

تواند آن را  جلسه و بلكه كمتر مى 30كه حداكثر در  -رسد هر مبلّغى بايد يك دوره علم تجويد  . به نظر مى25

شود و گاهى بايد در  هاى اصلى خود قرار دهد. هنگام تبلیغ گاهى امام جماعت مى جزو برنامه -بگذراند 

ات قرائت قرآن شركت كند و به هیچ وجه صالح نیست كه اين فن را ندانسته، به قرائت و تالوت اقدام جلس

گونه كه شايسته است قرائت نمايد. الزم  ترين فايده علم قرائت و تجويد آن است كه كالم الهى را آن نمايد. مهم

 هاء واجب و الزم شمرده شده است.به يادآورى است، به كارگیرى بخشى از مسائل علم تجويد به فتواى فق

. هیچ گاه به تعريف و تمجید ديگران دل نبنديم. اگر سخن حقّى گفته شده، سرزنش ديگران نبايد هیچ 26

است و آدمى بايد به آن عزّت ببالد چرا كه ذلت الهى را هیچ كس   تعالى تأثیرى بگذارد؛ زيرا عزّت از جانب حق

 تواند از بین ببرد. نمى

 (3«) يَنْصُرُنى  فَمَنْ ذَالَّذى  يَخْذُلُنِى وَاِنْ خَذَلْتَنى  اِنْ نَصَرْتَنِى فَمَنْ ذَالَّذى اِلهِى»
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. مبلّغى كه با منطقه تبلیغى خود ناآشنا است، سعى كند اعتماد مردم را به خود جلب نمايد تا مردم به اين 27

چ گاه طمع به مال مردم را در دل خود نپرورانده و باور برسند كه او براى اصالح امور دينى آنها آمده است و هی

 اغراض غیرالهى ندارد.

. مبلّغ در اين عصر كه خداى متعال چنین عظمت و شوكتى را به نظام جمهورى اسالمى داده، بايد به دفاع از 28

ت كه قدر و دستاوردهاى بزرگ انقالب بپردازد و آن را بزرگترين نعمت و هديه الهى بداند. بر همگان الزم اس

منزلت اين نعمت بزرگ را بدانند تا خداى متعال در افزايش نعمت بر ما منّت گذارد و اين نظام مقدس را به 

گستر حضرت ولى عصر)عج( متصل فرمايد. از اين رو در وقت مناسب به تبیین و تفسیر  دولت عدالت

ند جمهوريت بر مبناى اسالمیت، كرامت هايى مان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى اقدام نمايد؛ تئورى تئورى

 انسان و....

رسد تالوت روزانه قرآن و تأمّل و تفكّر در آن و نیز استمرار بر خواندن زيارت آل يس و دعاى  . به نظر مى29

 عهد از كارهاى خوبى است كه انشاءاللَّه بايد خودمان را به انجام آنها عادت دهیم.

هاى مستند و با شرائط مناسب مجلس خوانده  كه روضه ركتى دارد به شرط آن. ذكر توسّل، آثار بسیار با ب30

اى  شود. در صورتى كه حال روضه خواندن نداريد، به عرض يك سالم به ذوات مقدسه اكتفاء كنید؛ زيرا روضه

 شت.كه شرايط الزم را براى تأثیرگذارى از جانب مبلغ نداشته باشد اثر خوبى بر مبلغ و مستمع نخواهد گذا

 (4«)عَلَیْكَ قَوالً ثَقیالً  اِنَّا سَنُلْقى». مبلّغ بايد سعى كند پیام الهى را كه سنگین است،31

 چرا كه ما به زودى سخنى سنگین به تو القا خواهیم كرد.

 .(5«)وَما عَلَى الرَّسوُل ِاِلّا البَالغ»ترين وظیفه مبلّغ دينى است: به دل و جان مستمع وارد نمايد و اين مهم

اى داشته باشد و از حاالت و وضعیت روحى و معنوى خود غافل  . هر مبلّغى در ايام تبلیغ براى خود برنامه32

 نباشد؛ زيرا همواره بايد از افراط و تفريط در همه چیز پرهیز نمود.

د براى اى در منطقه تبلیغى وجود داشته باشند، آنها را تشويق كنی . در صورتى كه نیروهاى زبده و آماده33

 تحصیل علوم دينى به حوزه وارد شوند.

كنند و در حقیقت با اين ايثار،  . به روحانیون محلى كه وقت خود را به صورت كامل صرف مسائل منطقه مى34

كنند و برخى ممكن است تا حدى از مسائل دقیق حوزوى بعیدالعهد باشند، احترام بگذاريم و آنها را  جهاد مى

 آزرده خاطر نكنیم.

كه همه مطالب به اسالم نسبت داده شود، پرهیز گردد و در غیرمحكمات از  ها سعى شود از اين . در سخنرانى35

كسى چنین چیزى نگفته »و « گويند همه اين مطلب را مى»و يا « به نظر اسالم مطلب اين است»كلماتى چون 

« سى اين حرف را زده اشتباه كردههر ك»و يا « اين اشتباه محض است كه كسى چنین سخنى بگويد»و يا « است
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توان هر مطلبى را به اسالم نسبت داد. در  احتراز شود؛ زيرا علوم الهى بسیار وسیع، عمیق و دقیق است و نمى

 منبر بايد از محكمات دينى سخن گفت و از متشابهات پرهیز كرد و در نظريات اعتدال را رعايت نمود.

با مسائل دينى، تا حدى كه تخصص داريد، با ادبیات عمومى پاسخ الزم  . سعى كنید به شبهات روز در رابطه36

 بدهید.

هاى اصلى در ايام تبلیغ باشد. سعى كنیم سیره و سنت  . بیان سیره معصومین علیهم السالم بايد جزو برنامه37

نیم كه بخش هاى مختلف به مردم آموزش دهیم. فراموش نك پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم را در بخش

مهمى از مشكالت چه در سطح جامعه و چه در سطح خانواده با الگو گرفتن از سیره آن بزرگواران به سادگى 

 شود. حل مى

. مبلّغ به مباحثى كه مسلّط نیست نپردازد. خصوصاً در مراكز علمى و دانشگاهى بايد با دقت فراوان سخن 38

مل مورد ارزيابى قرار داد و حتّى گزينش احاديث و روايات گفت و جوانب مطلب و موضوع بحث را به طور كا

 به مقتضاى زمان و مكان صورت گیرد.

هاى جوانان با دقت گوش داد و با  . در پاسخ به سؤاالت، سهل انگارى و آسان انديشى نشود. بايد به پرسش39

اده شود و از آنها دعوت به دقت به آنها پاسخ داد. حتى براى پاسخ به سؤاالت آنها جلسات اختصاصى قرار د

 عمل آيد.

هاى مطالعاتى و كتابخوانى راه اندازى شود  . در صورتى كه در محل تبلیغ، جوانان بیشتر حضور دارند، گروه40

توانید راه اندازى  هاى مختلف را با مشخص كردن سرگروه مى و خود مبلّغ هدايت آنها را عهده دار شود. گروه

قدس سره بهترين گزينه براى اين كار است؛ به شرط  هاى شهید مطهرى فید است. كتابكنید كه بسیار مؤثر و م

 هاى آسان شروع شود و براى رفع اشكاالت و پاسخ به سؤاالت زمانى خاص در نظر گرفته شود. كه از كتاب آن

تر از همه به شناسى و مسائل بین المللى اسالم از مسائل مهمى است كه بايد در اين زمان بیش . بحث دشمن41

هاى مختلف ورود و نفوذ دشمن را شناخت و در مقابل  آن توجّه داشت و ديگران را به آن توجّه داد. بايد روش

 آنها موضع گرفت.

. مبلّغ بايد به مسائل فرهنگى توجّه عمیق داشته باشد. تصحیح فرهنگِ خانه و خانواده در رأس امور فرهنگى 42

 است.

بینید، در مدّتى كه در منطقه تبلیغى حضور داريد به امر مشاوره  زم را در خود مى. در صورتى كه توان ال43

 بپردازيد. البته همه احتیاطهاى الزم بايد مورد توجّه قرار گیرد.

گاه نبايد اظهار خستگى كرد و بايد دعوت مردم را براى حضور در مجالس مذهبى و عمومى اجابت  . هیچ44

 كرد.
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كه مبلغ تنها وظیفه تبلیغى خود را سخنرانى بداند؛ بلكه بايد از هر ابزار درست و صحیح گونه نباشد  . اين45

 براى تبلیغ دين استفاده كرده و البته بايد شرايط و موقعیت زمانى و مكانى را به طور كامل مورد توجّه قرار داد.

و ريش سفیدان از ضروريات  هاى شهدا و ايثارگران و محترمین . رعايت حرمت بزرگان محلّى و خانواده46

 است.

 . از عوام زدگى و تحت تأثیر اشخاص با نفوذ و غیرصالح قرار گرفتن پرهیز گردد.47

 . طرح ضرورت رجوع به رساله عملیه و مباحث احكام خصوصاً خمس و زكات و غیره از اهم امور است.48
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