
 

 های تبلیغی  ها و تجربه خاطره

 اشاره 

هاییاس ره وجههاوامودههاآ لخوشیریند دگی،سرشا ادتبرتخالره
بها ها اهگشاآد دگا یسعاد مندومود،اس  د اینمیان،خالراتمبّلغان

رنجدهاد کجا یتهیهرهد حودهدینودرهنِگاینمردوبومدعالی می رنند،ا
رند امسیر بلیجزنبهاینوادآرمکمیمندااس رهبهمبّلغان وپاویاتالقه

مندآاد اا با د جدهدیگجران،ادادمجونوشایستگیلی مایندوبابهره ابه
 ربهاهدافخویش ایرایند  رومنلوب یادشو دواسانخناآماددبی

د موضوتاتگو اگونا اوهگرامیهاآمبّلغاند این وشتا ،شما آادخالره
شدهرههریکحقیقتی وشن،اشا  یبیدا گریجادضجیلتیا دشجمند ا  ریجد

ادهایجدو ابا جدوبجردا جشخوا نجدگانمیهجامیرندو و اگاهی ابجهدلمی
 سا د خوبیمددمیپویندگان اه بلیِزدینی ابه

 استقامت در تبلیغ 

مر جبد مجاهمبجا  سجالبجهلجو 23بهمدت،اللهالعظمیبهاءالدینی ای
ایشاند ابتدابجا امالیمجاتو  دتندمبراآ بلیزبه وستاییمی مضانومحّر
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دند 3مجردو0رجه قریبجاًاآگو جهبه؛هاآبرخیمردممواجهبود جدمهرآبی
شد د برخو دبرخیمردمد ایاممراسمسخنرا یواقامه مادایشانحاضرمی

گفتنجدایجنسجیددیگجربجهایناجا آبودرهبینخودشانمیلو، بلیغیایشان
لماه مضانولیبا عاب مامد اّو؛س اولواخر خواهدامدواینددعهاّو

رندحجاالدکرمیسیدحتماً:باخودگفتند سالبعددید دبادهمایشانامد د
؛شجودجبجرانمجیماهمبا   مضانمچیهآبهایشان داد د،حتماًرهماهمحّر

دنجر اد بیجرونابجادآاللهبهاءالدینیبعداداینکه مادتید ولیحضرتای
ررد جدایجنگردد برخیادمردمخیالمجیادهمانجابهقمبرمی،رنداقامهمی

اللجه امجاایج؛دیگربجهایناجا خواهجدامجد،ددعهرهسیددس خالیبرگشته
 ودسالبها اامی23 صو ا ان،مر ببهمدتالعظمیبهاءالدینیبرخالف

شجو دود مراسجماقامجه مجادوسجخنرا یومردمهمهرسالبیشترجذبمی
او  د رنندواستقبالخوبیبهتمرمیایشانشرر می
ا اارهمردمرهاینبود، بلیغیایشاند  وستاآمذرو هاآهیکیدیگرادتمر

بهسربادآ ردتهبود،بعدادپیرودآشانتحتییک فرد دمانحکوم لازو
 فرشان یهبهد جه دیعشهادت ایر1ا قالببسیا آادا انبهجبهه دتندو

جوا بهلو آمتحولشدرهد بین وستاهاآهم،امد د این وستاد  های 
بایجدد د سیاس رهلالب، وستاآامامدمان)تج(معروفگردید واین

9 ر وجهداشتهباشندوگو همسابهاین، بلیزوا شادمردم

 لطف خدا

بایکواسنهادمرحومحاممیرداتلجی،»گوید:می اللهسیدلیبجهایرآای 

                                                            
اللهحسینیمیا ای وگوباای ،گف 250،ش۹۴17ابان 1 ،اد،حوده  شریه9
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یکیاد اا اد:پسرحامشیختباسرهادوتاظ هرانبود،شنیدمرهدرمود د
رحجومپجد محجامتبجاس امنبراآمنبردتوترردهبود پیشادمالج ،م

دهد منخوابدیدمرهگف :میرداتلیا اامنبر رو ایشانپوِلسود] با[می
ایجم گفج :چجرا؟مجند هم لفنرردم،تذ خواهیرردموگفتم:منبر مجی

بجاالخره ایجم مجی:شودوهرچهاصرا ررد،گفتمام،بدمی ود امهاگهیررده
 جوا ممخالفج پجد رجنم  رو من مجی:گف ،دیدمپد م اد خواب:گفتم

هاآهمسایهدتجو مرجردبجراآبعدادیکیدو ود،یکیاددن:گویدایشانمی
یجکمبلجزمختصجرآبجدون،یکمال خصوصی،منهم دتم شباخجر
گردتموداخرجیبمگذاشجتمو؛پار د سینیچاآگذاش وجلوآمناو د

د یامد،سالمرردوگف :اقجا؛ دتمد روچهمی،سه ود مامشد بعداددو
دا موضعمجالیایشجانبله گف :می:شمابودیدمنهلدال یمنبر دتید؟گفتم

منقربًةالجی گفتم: خواهداینمبلز اادمنقبولرنیدمندلممی؛خوب بود
منبگیریجد مجنرنماین ااد هخواهشمی:امدم گف اللهبهانمال می

011، دجتماگجرمالج ان جاجرمجی  وما یبودگردتم چک ضمینیهها 
داد دیدمدوبرابران ادادهاس  دهمیدمخوابپد ماتجرمجادآهجم ومانمی

یعنیماهماگرمنبرود سخوا د مانقربًةالیاللهباشد،خداهم؛داشتهاس 
9«لنفخودش ادا د 

 نبر تقلیدیپرهیز از م

 و د؛یعنیتیناًاآ، ادیوییویا لویهیو یمنبرمیهابهصو ت ود امهبعضی
؛پسندیده یس ،رنندرهاینهمانمنلب احفظرردهوبرباالآمنبرا اوهمی

                                                            
 اللهسیدلیبجهایرآ،گف وگوباای ۹2ش،۹۴12مهرپگاهحوده، شریه 9
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اَسَمـْ َجَمـَع»درماید: وای دا یمرهمیرهادامامصادقد حالی ْزَلُمالن 
َ
أ

اَس هتلممردم ابهتلمخودشریاس سر رینمردمتالم9؛َإَلیَزْلَمهَزْلَمالن 
منبربرویموحتیآا، ود امهی لویهیو ،ی ادیوی بایدرامالًپ ،« ندراضاده

د رنجا ،رنجد بنجابراینزرمجک مجیهممنبر رویم؛چرارهبه شدمبلّیتابر
اتا دیگران،خودمانهممنالبی ابجهانرردنبهسخنرا یبقیهو وجهبهگوش

 د واداقاآرادی قلیداضادهرنیم شخصید  هران،راماًل قلیدآمنبرمی
 د ،هما نجد جوا اقجاآرجادیرهحتیاگر ودهممنبرمیشکلیررد؛بهمی
 2شد باتثخندهمردممی،گف :شبجمعهاس رهاینمی

 ذوق و سلیقه در تبلیغ

بلکجهبایجدذوقوسجلیقها اوجه؛ز، نهادا شومعلوماترادی یسج اآمبلّبر
الدینجبرتجاملییکیادتلماآقمادقولمرحومشرفد منلب اداشتهباش

پ  غان ابراآا شادبرخیادمسیحیانلبناندرستادیمگوید:یک فرادمبلّمی
اینمسلمانشویم،بایدچهرنیم؟خواهیمادمد ی بلیز،گفتهبود د:ارنونمی

د اقاآ وحا یگفتهبود د:ابتدابایدختنهبشویی
احکاماسجالموادابیکیاد«ختنه»ایشاناضادهرردهبود د:د س اس ره

دیناس ،امابایدذوقوسلیقهداش و تایج اقتضجاآحجال ارجرد بجراآ
.ا اوهرردیرمشمئهرننده امسلما ان،بایداحکامسهروسادهوز اده

ایشاند با ه تیاهاینبرخو ددرمودهبود د:اینبرخو د،اترمعکوسگذاش 
.وانمردم،مسلمان شد دواناقا اهم دررد د

                                                            
 ۴۱0،ص۳،ممن ل یحضره الفقیهکتاب شیخصدوق، 9
حا  2 مد سهسخنان  بلیغی،  اا ب ا تقال امودشی دو ه د  گنای والمسلمین االسالم

ش ۹۴۱۳دیضیه،
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الدین،یک مو هدیگر ارجهخجودانمرحجومبرخجو درجردهمرحومسیدشرف
نجینبیجاندرمجودهبود جد:یکجیادچبود دواتربسیا منلوبیداشتهبجود،ایجن

خجواهممسجلمانبشجوم مسیحیانترو مندلبنان، هدمنامدوگف :مجنمجی
مسلمانبشوید گف :وظیفهمنچیس ؟گف :دو رع  مجادصجبح:گفتم

.خوا ندبخوانوسه رع  مادمغرب گف :مسلما ان،هفده رع  مادمی
بجراآاسجالمپیامبر آقوآشدهاس وشانیکمقداگفتم:ا انمسلما ی

خوا د د ارنونبر قر وا یخ،دو رع  مادصبحوتصرمیمسلما ان،بنا اده
. رادیاس ،همیناتمال اا اامبدهید،ایدشمارهمسلمانشده

 د د مساجدبادیگر مجادگها ان،مسلمان،قوآشدومیرمایناقاآ ادهرم
ایشانسراسیمهپجیش اینکهماه مضاندرا سید اد؛خوا  مادمیلب،معمول

گفججتم:خیججر، ودهمربججوطبججه مججنامججدوگفجج :مججنهججمبایججد ودهبگیججرم؟
ادمدتمدیدآرجهادبعثج اسالم،بعدمسلما انصد   هاسمسلمانرهنه

د گردتنشد مو به وده م،پیامبرگذش 
. ودهبگیر،گفتم:هرا دادهرهامادگیدا آ.خواهم ودهبگیرمگف :منمی
سالدوم مامماه ا ودهرهسببگردید،الدیندرمود د:این وشمرحومشرف

 ادلجهشجبش جر وبگیردوارنونایشانیکیادمسجلما انقجوآلبنجاناسج 
9.رندمینمی هاآجنوبلبنان اایشان  رینبودجهشودومهم می

 در تبلیغنیازسنجی 

لینمال ، یادمخالباس رجهد اّو:مال ا تخابموضوع،سهچیهاس 
د ا تخجابموضجوع،جنسجی ورااوچهدما یاس  موقعی شغلی،سجن

                                                            
االسالموالمسلمینمحمد مصاحبهباحا،۴۱،ش۹۴۱۱حوده،مردادوشهریو   شریه9

ی تباو
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بسیا مهماس  مال دوم،قد تدهممخالباسج رجهایجامنلجببجراآ
،مسئلهمخالبقابردهماس یاخیر؟ومال سوم،دماناس رهبراآلر 

چهمیهاندماندا یم 
،گفتم  ودسجومبهجبهه دتمود ا اااحکامشکیات امی9369حدودسال

ولجیایجنچنجد ودرجه؛رردم ارنوند  مادشک می:اآبهمنگف  دمنده
رنم د ا اجامتوججهشجدمرجهشروعبهبیانشکیاترردید،د  مادشکمجی

 یاد دمندگان بودهاس  مسئلهشکیات،مسئلهمو د
یکیاد وحا یاند حج،شروعبهبیان ماممحرماتاحرامرردرجهبعضجیاد

رهبایدد حالی؛مثرحرم شکا رردن؛ادتدد تمررسیا فاق میا هااصالً
 9گف   امیحااماتمالومساورمو د یادد چنیندضایی،

 پاکت الغر

ما بایدبهمساوراقتصادآواینکهمننقهاقتصادآهس یاخیر، وجهرنیموبه
ِإنَّ »؛خداو داس  ادقحقیقی،دهیم؛چرارهبدهند،اهمیتیپولیرهبهمامی

ِة اْلَمتین اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ َه ُهَو الرَّ بجهشجهرآبجراآ بلیجز:بهقولاقاآسیبویه2« اللَّ
البدِچکاس  :گفتمپیشخودپار الزرآبهمنداد د ،م دتم وقتیبرگشت

حجاماقجا بسماللهالرحمنالجرحیم»:بادرردمدیدمصاحبخا ه وشتهاس 
گجردتنمنبر دتنادشما،جلسه؛دادنوپذیراییادمادحم امدنادشما،چاآ

هبنجد« اللهوبررا جهةوالسالمتلیکمو حم خداادهردوآماقبولبکند؛ادما
مهمایناسج رجهبله، دادهبود د بهاوشبمنبر دتهبودوهیچچیه91خدا

                                                            
 ش ۹۴۱۳دادهد دو هامودشیا تقال اا ب بلیغی،االسالموالمسلمیندال سخنانحا  9
 01،ایهذا یات 2
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9رند می یهامتحان یهخداو دما اخداهواآما اداشتهباشدوالبتهگاهی

 عالمه جعفری و نهی از منکر

  دج  داشمیبجهخا جه ودآتالمهمحمد قیجعفرآره قرشدهاس 
بجرد او ا عقیجبروچهدددآ ادیدرهقالیخا هایشان ابرداشتهاسج ومی

خواس قالیچه ابفروشدوباشخصید حالمعاملهبود،اسجتادررد دددمی
جعفرآپیش د وباپیشنهادبهترآقالی اخریدوشرطرردخجوددروشجنده

 ان ا اخا هبرایشحمررند 
خا هاستاد سید،بجهحقیقج مجاجراپجیبجردواداسجتادتجذ وقتیدددبهد 

اآداشتهباشجد،وآ ااددددآرنندهخواس  استادبدونا کهبرخو د ا اح 
منره دیدم وادخا همندجرشدددیجدهباشجی   مجن»   بادداش ودرمود:

 2اس هدای ررد بااینبرخو د،ددد ابه اه «ام دقطقالی ااد وخریده

 تبلیغ مسیحیت  شیوه

بر د د بسجیا آادها،بهتریناستفاده امیغانمسیحی،ادرمتریندرص مبلّ
ا دهابرقرا ررده لفنیمستقیممیانرلیساوبیما ستانخّط،رشو هاآا وپایی

 جروبیما آرهبهدلیرد دو  جخجویشلنیجف، ودرهد هرلحظهادشبا ه
پذیر رشدهاس ،بتوا ددقطبابرداشتنگوشی لفنوبدون یادبهگردتناسیب
هجاآبارلیساا  باطبگیردود همجینلحظجاتودقجای،رو جاه،دل،اآشما ه

 خواهند  میدها انبهسوییبرودرها انمی

                                                            
االسالموالمسلمینگناجید دو هامودشجیا تقجال اجا ب بلیغجی،مد سجهسخنانحا  9

ش ۹۴۱۳دیضیه،
 ۱۹،صسیره اخالقی علمادالمهتسگرآ، 2
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هجاآگو جاگو ی ابجهرجا ا انمتناسبباشرایطادجرادجوامجعمختلجف، وش
هاآمترود میجانا وپاییجا یرجهاهجرتلجمود ایستگاه،بر د؛براآ مو همی

اددیباییومرزوبی وسرشا رنندرها د،بروشو هاآ بشیرآ ودیعمیدا ش
 !اس جذابی 

دهد اینخالرهمنلقًاتالهوشتاببهخرم می،مسیحی د جذبدیگران
شنیدموسخ متحیجرشجدمرجه،رردهبودغیرهبهادریقاسفر ااددوس مبلّ

غانمسیحیمیانقبایردقیرادریقابذ گوجهدر گیوبادماانوخیا پخشمبلّ
هاآگوجهوخیا ووقتیرهبو ه،یعنی و دوششماهبعدمی،رنند سپ می

ا گجاهرتجابمقجّدسبجها جانگرد جد بادمی،ا دبادماان شدرردهومیوهداده
 عمج ا هجابجهاتبجاتانهنگجامیرجهخودشجان ابجهتنجوانولجی؛دهنجدمی

 9ا د  سا ده

 سطح بودن با مردمهم

مردموهمراهجیاقتصجادآبجاسجنحهللبهاداسبابمتعا فمیان ودهاستفاد
اشبسیا الدموحیجا یاسج   وحجا ی بایجدمتوسطمردم،براآش نصنفی
ا جالفتمجرو،شجودتمومیمیه قلیهیاوسیلمدتدما ی ارهمنتظر ارسی

همردموجلوهاینا تظا ،پیو داوبا وده ضییعوق بهشما او د رمترینداید
مردمی وحا ی اس رهچهبسااتر هجاییاند ایفجاآ سجال حجودوآ،اد

 هامقالهبیشترباشد هاسخنرا یودهسات 
اللهمشجکینیبجهتنجوان وجی مالج مای خواستندبراآمرحودما یرهمی

اآ هیهرنند،ایشانپرسیدهبود: قلیههشهرقموسیلهخبرگان هبرآوامامجمع
پیکجان،چیسج ؟د اندمجان، وا ندسجوا شجو دماشینیرهمتوسطمردممی

                                                            
 920ج۹2۴،صچهل کلید طالیی در مدیریت تبلیغ ؛شرط بالغحسینسروقام ، 9
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ررد د ایشاندرمودهبود:مجنمردماداناستفادهمیها ومبیر ایایبودره ود
9 وا مسوا شوم اآباال راداین میسیلهو

  ارائه برای الزم فضاسازی

اآبراآ شوی،مجردمبجهخیجراتورمجکبجه اربهاآ،گویندهرمشبجمعه
امواتچشمبهدس شمادا  جدوبجاالتمجاس»گف :اموات،چنینسخنمی

َهٍماْزَطُ وا»؛یکلقمه ا یبهمابدهیدرهرنند قاضامی ُْ َغ ـٍفَزَلْ َناَعـَد َُ ْو
َ
ْوأ

َ
أ

دهید،بهما یه وجهداشجتهباد همی،گردهیاپا ه ا یرهبهدقیرانمی2؛َعَکْسَرة
ـرُممـاَُیواَلـُثـعَزإ»داد:رسی اد خوابدید درهپیجاممجی «باشید یَلـإهوَُ
ُمیُِّإفََلَبالَک ،ا دادیجده ا جهدسجگانمیبجراآمجنتجوابا چج3؛ ـهلَإحتاج 

 « مقدا  یهمحتاجمبفرستید؛دیرامنبههمینچیهبی
 جهاس ؛رردرهد تالمبردخ،بهتوابخیرات یاداوبایدچنیندضاسادآمی
توابش ا،دهیداگرحتیرمترینرا خیرآا ااممی،خوداستخوانیا ان پ 

 جد وآبجدونایجناهدیهامواترنیدرها هابهتوابهمینمقجدا  یجهمحتام
سجانهمجینا تظا  دوبهدضاسادآگف :امشبامواتشما،اجدادشماچشم

چشمشبهدس شماس  جابجرایش،شودگربهیاسگرهسرسفرهحاضرمی
شجدتخجیشجنو دگانبجهد ایجندمجان،بر! ا ییااستخوا یپر ابرنیجد که

ا جدواجدادوامواتخودتمثرسجگوگربه!شدهدالن ا اح شد درهدالن
0 ابهبادرتکگردتند گویندهبعد،

                                                            
 2۹۴،صنامه میثاق طلبگی درسداده و آ،محمدتالم 9
 ۹۱۴،ص2،مالوسائل و مستنبط المسائل کمستدر  محدث و آ،2
 ۹۴۴ص،1،مسفینة البحار محدثقمی،3
 70ج7۴،صها و فنون تبیین احادیث شیوهتلیمختا آ، 0
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 توجه به ذهنیّت مخاطب 

پجذیرد شدهد جامعهخویشاترمیهاآدرهنگی بلیزا سانهموا هاددراو ده
هجاآدراوا جیبجهبجا هاودریبهمیاترگذا آدرهنگو بلیغاتبیگا گان،رژد

بینیره صو رنیمشنو دگانمادا اآدکرودرهنگ اباو دهاس  اینخوش
هجها انمحمدآود رمال عّبدوپذیراآسخنانماهستند،خیالیخاماس  

هاآگروهجی،پجیشوهاآ سا ها دیشهقومی،خرادیوزیراسالمیو یهاموده
لبیعیاس رجهد برابجربسجیا آاد،ا د پ ررردهبمردم اپ بیشادما،قل

حتجیبجهاتتجراضو،حقای،واحکاماسالمیوارنش شاندهندرهگاهیرا 
 رشد جناالمی

ایناس رهاگراد ودی، وجیهرامرموضوع،محجرومیم،ادخیجرش، اهچا ه
سادآوبیجانپاسجخدمینهچینی،بگذ یمواگربیانانضرو آاس ،بامقدمه

لجر احجادیثیرجه،همچنینهاآاحتمالی،موضوع ا قررنیم رامربهشبهه
ادریناسج  مشکرجگذشتهادضعفا هاجبالدواقواماس د با همد یاذمّ

 شدهباشد ها یهبایدحسابهایاصنف وایاتد با همشاِزر،حرده
 عدددوجاتد محادرد ا جهود مجوا دآرجهبهتنوان مو ه،بحثحقوقیا

 فکردمینیستیحارماس ،بایدبا  مرواحتیاطمنر شجود د جیبجاچنجین
ولیبلنجدشجدوبیجرونامجد وآ؛گریس می فکرآد تهاآامامحسین

قجد هاهجمانگف :امامحسجینررد،میهایش اپا میرهاشکد حالی
 گویندسهدنداشتهاس  چرا؟پاسخداد:می:گفتممظلوم بودهاس  

ولجی؛داشجتم اخیلیدوس میدنجوا ید سفرتمرهگف :پیامبراررم
ارنوناداو ا احتم گفتم:چرا؟گف :براترسخنرا یشجما بعجدادچنجدبجا 

ا اوهد ،المؤمنین ا اح اس  پ هاتمّأاد عددرهدهمیدم،سؤالوجواب
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9 سخنگف شدهوحسابدق باچنینموا دآباید

 آوردعیادت، عیادت می 

امبهبیما سجتان دتجهمنبراآد مانبیما آ»رد:ریاددوستانللبه قرمیکی
هبالباس وحا ی رمرا، مودهبهظاهرزیرمذهبیمیریکبودم د ا ااپهش

الؤهاین وجهویژهبرایمسرلو آهب؛دادخیلیمو دلنفومحب قرا ،بودم
ردموتل رگو ابااوبادوبهچهمنظو اس ؟بابگف ،هاین دتا رشدهبود

د بیما سجتان،امبیمجا آهدلیرب،ترگف :منوقتیبچهبودمر اجویاشدم د
ام یجهشجرایطمجالیخجوبی داشجتندودیرودابادآ هرانبسترآبودم خجا واده

امبسجیا د  شجدیدبیمجا آ، د واینمسجئلهندآپیشمیرد مانبهجریان
تربود ؤم

خودشانبهبیما ستانامد جدوادبیمجا انتیجادتاللهدیرودابادآ ودآای 
یبسیا مو دماللفج ومحبج رودرمراد انسن،ه سید دربهمن ررد د

رد د شیرینیاینرمانمنههینهقرا داد دوحتیمبلزقابر وجهیهمبراآد 
قجد د دلمجناتجران،سوت وحا یج بجودرهد راللهدیرودابادآ دتا ای 
 وا ماو ابهاواحساسخوبیدا مو می،بینمههردرد وحا ی امیرگذاش 

2«نم کرام را

 زبان رسمی

بجه،اددوام ودآبراآخوا دنصیغهتقد»گوید:مرحوممحمد قیدلسفیمی

                                                            
 ۹۹0ج۹۹۳ص،همان 9
صادقی 2 ماید و یگا ه مهدوآ خالرهتبلیغ بالینی،جواد تفتیحا ، ماتبی ،االسالم

 960ج963ص
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مالسیدتوتشدم صیغهتقد اهمبهدبجاندا سجیوهجمبجهدبجانتربجی
شدگانرهسرلشکرا  شبود،ادمنپرسید:چجرابجراآخوا دم یکیاددتوت

خوا دنصیغهتقجد،بجههمجاندبجاندا سجیارتفجا کردیجد؟مجامسجلما یمو
اشد براآاومثالیددموباید مادوصیغهتقدماهمدا سیب،پ  دباندا سی

دبجان،ررددبجان،دبجان، جر دبجان،تجربگفتم:د مملک ماتالوهبردا سی
چراسجرودملجیرشجو دقجطبجهدبجان،پ  دبانهموجوددا دلردبانوبلوچ

خوا یجد؟ایدو میهاآسرودملی ساختهشودوبههمهدباندا سیخوا دهمی
ان سمیمملک اس وبایدسجرودملجیبجهدبجانپاسخداد:دباندا سی،دب

دهیدرهدا سیخوا دهشود بهاوگفتم:شمابهچهرمیلیونمردمایرانح،می
گوییدسرودملی ابایدبهدباندا سیخوا د؛امادا اآدبان سمیباشندومی

یددههاآمختلفهستند،ح، میبهیکمیلیا دمسلمانجهانرهدا اآدبان
رهد امردین،دبان سمیداشتهباشندو مادوصیغهتقدشان ابهدبانتربی

9خواهم معذ تمی؛د اواترگذاش وگف :متوجهشدم،بخوا ند؟اینمثال

 شناسیفرصت

د سجالنا تظجا درودگجاهاددرصج ،هنگامسفربهیکرشو خا جیمعموالً
رنموالبتجهد ادجردآادانرشجو بجادمجیرنموبابدوسجتی ابجاستفادهمی

د ماه مضجانهنگجاممثالً؛دهما تخابسوژهمو د ظردق الدم اا ااممی
سفربهاستا بول،د سالندرودگاهمهراباد هران، گاهیبههمهمسادرانرردمو

 وا س دوس خجوبیبجراآمجنباشجد،یک فر ارهبه ظرممی،ادمیانا ها
خواهمباا تخابرردم سرازش دتموبهاوگفتم:منادشماخوشمامدهومی

                                                            
 912،ش9363غان،درو دینوا دیبهش مالهمبلّ،« کات د یسیو بلیغی»مقاله 9
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اآدا یدرهبامندوس باشید؟ایشانهمشمادوس شوم ایاشماهمتالقه
اد،پرسیابرادررد دره:منهمتالقهدا مرهدوستیداشتهباشم بعداداحوال

اددرصج ،قماناس  د اینموقعلبنده،اسمشسؤالرردم جوابداد:اسم
مربجیومعلجم،استفادهرردهوگفتم:امیددا مشماهممثرحضرتلقمان

خوبیباشید 
هابابخرهبااینصحب د جوابگف : ه،من یادبهمربیومعلمدا م باِل

 ااینکهباخصوصجیات؛رمتم،بیشترآپیداررددوستیو داق بادشدورم
شجعبهد 90د دگیاواشناشدمودهمیدمایشان وی یکشجرر اسج رجه

رشو هاآمختلفدا د اوهمباخصوصی وموقعی شغلیمجناشجناشجد 
ها،بایددق رردوموضوتاتمو دتالقهلرفمقابجر االبتهد لولصحب 

بسجیا صجمیمیشجدیمو جا، ونرشفرردومناینرجا  اا اجامدادم ادایج
رردیم بعدادان یهدوستیو داق مجاادامجهپیجدااستا بولباهمصحب می

 احدآرهد استا بولپیشنهادرردبهمنهلاوبرومویکماشیند مدت؛ررد
9اممرارمکررد اقامتمد اختیا منگذاش وبراآپیشبرداهداف بلیغی

 هنر بیان

ردقهیمو داحتیجاموتالوهبراینکهادایات،اخبا ، ا یخ،اشعا ومساواتظ
باشد امنالجبدینجی اد هجرمجو دبجابایدرند،هنرمندهممیمردماستفاده

اهنگوقیادهوحرراتمناسبانادارندوبتوا جدادایجن اهد شجنو دگاناتجر
اددا مد یکیادددعا یرجهمنبجربهی،دو آوتمی،بگذا د بههمینمناسب 

منمد یممنوعشدوبعدادادگردید،بهمسادمادبراآیکمال  جرحیم

                                                            
 931،ص02،ش9362خرداد،غانمالهمبلّ 9
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ادمنبرپایینامدمو هدیجکمنبجر شسجتم جاوبعددتوتشدهبودم منبر دتم
:دیدممردآرنا من شس وگف ،نبرو دو اهبادشود د اینموقعامستمع

مد خا ممملک بودهوارنونهجمد اتمو حصیالتهنرآمنهنرپیشههس
شدهوممتادهسجتم مجنمر جبد ایجنمسجادرجهامو هنرآادادرادشناخته

بجراآاینکجهاد؛رجنم ویجد،شجرر مجیشودوشمامنبرمجی شکیردا حهمی
شجمایجک:اواظها داش  برید،استفادهرنمهنرهاآاختصاصیرهبهرا می

ومال بادپرسیادچند فجرمجتهمرجهنامنؤماآ اد با هامیر ودقضیه
اآجالجب قجرشخصی ارشتهومالش ابردهبود د،بجر وآمنبجربجهگو جه

گردتیدرهبراآمنبسیا جالب وجههاآمختلفبهخودمیرردیدوژس می
رردیجدباژس بادپرسبیانمنلبمی،رردیدبود وقتی قرقولادبادپرسمی

گفتید انوق بجاژسج باژس متهمسخنمی،ووقتیبهمتهماشا هداشتید
بسجیا ،بجراآمجناینحررجاتمنر  مودید  انامنؤمدیگرآداو آامیر

شناسجم،دقجطبجراآجالبومهماس  باا کهصاحبانماال  رحیم ا می
ایم د اینمجدترجهدولج منبجرشجما ابهایناامیدیدنهنروسخنانشما

،د   سجپ گذا ممنوعرردهبود،تصبا یبودمرهچرادول بههنراحترام می
خداحادظیرردو د  

هجاآاس رهاساسًامنبراد ظرصحب ،اهنگان،مقصودمادبیاناینخالره
بوهرلغتی ابااهنگصدا،حرراتدس ،وضعقیاده،بهرا بردنلغ مناس

9یکهنراس  ،مناسبخودادارردن

                                                            
 21و26،صخاطرات و خطرات فلسفی در عرصه خطابه و منبراربر یکهاد هرا ی،تلی 9


