
 

 

 

 های تبلیغی ها و تجربه هخاطر

 جا هست خدا همه

د سالندرودگاهپکن،بایکاستاددا شگاههندآاشناشدم استادآرهد 
 شت دهلی، وقتیدهمیدبراآخریدحقوقسیاسیتد یسمیۀدا شگاه ررد 

ام،پرسید:مگررشرتیذبحبهچین دته قبلهو ظا تبرمساگوش وتعیین
خداهمهجا یس ؟گفتم:بله گف :پسچراحیوا ات اهنگامرشتن وبه

رنید؟مگرمعتقد یستیدرهبههرلرف ورنیخداس ؟قبلهمی
بالنفوتنای خدابالداصلهد جوابشگفتم:ا سانهم وحدا دوهم

د همبراآجسمبر امهداشتهوینرامر،دینیاس رههمبراآ وحجسم 
باشد، وحمامادآ یس ،جه  دا د،تقبوجلو دا د،بههمیندلیرهر

ْیَّنما ُتَوُلوا َفَّثَم َوْجُه الَله»وق بهخداتوجهرند، وبهخداس :
َ
اماجسم1« َفأ

بههمیندلیر،دیناسالمبراآما،مادآاس ،جه دا د،پش و ودا د،
وچهمکا یبهتراد،جسمهمبر امهدادهاس رهباید وبهمکانمادآبایستد

 اولیا و ا بیا یوبهمکهره د ا اا،خالصحضرتابراهیمژه تریناتمال ا
ا د ا اامداده

                                                            
 551ایه، بقره9
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بها اامیردو وخوا د، وبها اامیبنابراین،جسمما وبها اا مادمی
رنیم، یه وشودوحیوا یرهزذایمان اادگوشتشتهیهمیبهخاکسپردهمی

می ذبح ا اا همبه و بودن متحد براآ این باشد  حالل تا بودنشود، جه 
1او ادراموش کنند ۀاآیادخداوبر امهاس تالحظهجسم

 سخنرانی با بلندگونخستین دردسرهای 

رانامدهبوداستفادهرنم،یخواستمادبلندگورهتادهبهابا نی خستوقتی
هاد مقابرسخنرا یمند هاومقدسمآبنتکسالعمرخشکهمقدسیاول

مساد،برسربلندگوبود!
مالستروسیپسریشب د  صفاتاقبه گییکیادمحترمی، ،نبود 

نیگر اهمی صفدا مهجماتاتومرحومپد م شستهبود د،منهمبودمو
انمالس د  بود د  ادکیادانمقدسمآبیادرادمقدسمآبپرررده ها

خییپا دلسفی اقاآ گف : بلند صداآ با مالس حرفین میلی خوب هاآ
د،چرابامهما حرفیانمهما  ابهمساداو دهید،امامتأترومتأسفمرهاید 

د؟ید می
توا ستندانتلماهم مییبهمسادامدهبودواقاتادهسالاولبودرهبلندگو

سردآند پسادا کهاناقاحرفخود ادد،باخونیهآبگوید انمالسچ
ددموگفتم:اشیپ ببریخدم  اصدا دخدم اناقاقد آینبشقابگه ا
اناقاآمقدسیم مآبررند  اس ، مند دا متا یه اقا گف  ه گهالآو

اذیتممی دتهمد دا  تینرندو می، گفتمچرا :اید؟گف ددهکتوا مبخو م 
توا مدو  اببینم بعدادا کهایندواقرا  اگردتم،تندشدمو میکبدونتین
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بخو آ؛ بتوا یزذا  دتید دانتا یهگذاشتیره د دان داشتی، شما گفتم:
  اببینی اینرا شماحاللاس ،ددآتادوکتوا ستیدو  اببینی،تینی م

امرهصدایمبه سدومیکرودون ااو دهامامنرهصدایمبهاخرمالس می
گذا آ؟دهی؟بدت میام؟   دتوامیا اابرسد،را حرامررده

بااینسخنمن،مالسوض تایبیپیداررد اقایانهمبالگردتند پسر
اآبود،دس پد ش اگرد واداآرهمرددهمیدهمردتینکید دانتا یهان

مالسبیرونبرد 
اولینبا رهد مسادسیدتهیهاللهواق د بادا تهرانخواستمسخنرا ی
رنم،مقدسیند جهاولحضو داشتند مرحومحایمیرداتباسعلیاسالمیره

زیابمردم،د  بشسبههمیدان،تنا آداش ومتصّدآامرمسادبود،د 
هاآسیاهشبستانمسادوحیاط ا وآجعبهبلندگو ا صبررد،ولیپا چه

حفا کرشیدرهپنهانباشدورسی بیند دستگاهبلندگو اهمد یبلندگومی
ما ندگذاشتهبود لاقچه

لیبااینوض د ا اابراآاولینبا منبر دتم  مادجمات بسیا مفّص
ایةاللهالعظمیحایسیداحمدخوا سا آامامجمات بود منبود مرحوم

ا دصدا اخوببابلندگوشروعبهصحب رردم مردمدید دهما ااره شسته
شنو د پنجدقیقهرهصحب رردم،دیدمحایمیرداتباسعلیبلندگو اقن می

یاددد داقاصدامرتبهدرکشد،یهارهاحتمالمخالفتشاندادهمیررد همان
ایدوخودا هااتتراضررد د حایمیرداتباسعلیباتدبیربادا آخود،به می

وسیلهآاینتمرمنفی،قضیه امثب ررد 
حتیقبراد ادیو،موقعیرهایةاللهالعظمیاقاآبروجردآد قمبود دو

بلندگوصحب میمند صحنحضرتمعصومه بعضیبا  ،هارردم،
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ررد،ایشانهمشبمعظملهپاآمنبرمنامد د بلندگورا میکدد د یمی
داد دوتااخرسار  شستند با شستنایشانپاآصحب من،را گوشمی

حضرتحرمتمامشدودیگررسیچیهآ گف  بعدهمبلندگو اباالآمأذن
1گذاشتندوصداآاذان اادانپخشررد د معصومه

 جا منبر نرو! این

«اقاآجمشیدآ» امدهۀدومصفربود د تهران،بهمنهلیکیاددوستانبه
دتوتداشتمتاتصرهامنبربروم 

هاوجلسهد ا هبود؛ولیدواتاقهمبهاقایاناختصاصداش رههمسایه
می شرر  ایشان بستگان محترم واتظ من، منبر اد قبر اقاآ»ررد د  جناب

االسالمجناباقاآحا » د وبعدادمن،خنیبا جمندمنبرمی«ی تول
« دادۀقمیوالمسلمیناقاآحایشیختلیمحدث

یک ود،وقتیوا دشدمرهاقاآتولی منبربود رنا منبر شستموخوابم
سراسیمهبهاینمالسوا دشد د برد د تالم ؤیادیدمرهاقاامامحسین

جا اضی یستماین»امایشانبرخاستموترضادبرردم بهمندرمود:بهاحتر
دا دما هدمردمابرودا یموبراآجامنبر رو!اینبندۀخدا میمنبربروآ؛این

«رند مالستهاآما،قندوچاآ امناسبتهیهمی
می دتا تولی  اقاآ شدم  بیدا  خواب  د اد و امد پایین منبر اد  ررد 

ا تظا داش مثرصاحب برگش   د بمنهل د و تا او بد قۀ خا ههمبه
اقا!»ام امدجلووگف :همیشهمراباالآمنبرببیند؛امادیدمنهمچنان شسته

«منبرتشریفببرید 

                                                            
 599ج591 خالراتومبا داتدلسفی،ص9
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« ه »گفتم:
«نخوب یس ؟ااآدا ید؟حالتتا ضه»گف :
« ه »گفتم:
«تانبیاو م؟چاآبراآ»گف :
«خیر!»گفتم:
«اال بیامحمدصلوات!اقا!مردممنتظر د   برخاتم»گف :

باد شستمواومبهوتشدهبود 
«مند اناتاقرا آباشمادا م »گفتم:

د باتاقخلوتی ابادرردوبها اا دتیم خواب ابراآاو قررردم دد
 دتمقندوچاآبخر»دیرگریهوگف : م،دیدمقیم اندیادد س اس !

خو  د خیلیمعلومحبهقندویکاستکانچاآمیاس  گفتممردم فرآیک
ا دان می چاآ و قند اد و تشریفشود منبر شما رردم! زلط خریدم  قیم 

«رنم ببرید،تاادمنبردا غشوید،منتدا کمی
دیدممناط هیومن برلرفو تیاهحاصرشد،منبر دتم 

 بهاو ج هم  ا قو آ و سماو  ررد، تهیه  ا چاآ و قند بهترین قول د ،
ررد وقتیمشغولختممالسودتاخودشجشس وچاآخوبوتادهدم

بودم،سینیقندوچاآتالیبهمالساو دوادمستمعانپذیراییررد بنادم
1اینا بابواحالۀرامراوبر دتا شیفتگانحضرتش!

 جای دیگر بخوانید! بروید

25رهبیشادجشمسی9330د سال» ویسد:میاحسانبخشالّله ای

                                                            
 919-915ص،بر منبر خاطره، حایشیختباسمحق،راشا ی9
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بهابکنا ا هلیجه تبلیغدتوتشدم وسیلهایابوذهابدقطجسال داشتم
قای،بود بهمحضاینکهادقای،پیادهشدم،مردآاداهالیامد،باصداآبلند
گف :اداینبچهمرشدترپیدا کردید؟وباقیادهمخصوصیبهمن گاهرردواد

کدلمادخدارممندو شد مناداینسخنمردخیلی ا اح شدمود 
صداآ امدم، پایین منبر اد وقتی احسن »خواستم  احسن  مساد« همه اد

بلندشد  اضیوخوشحالبودموانمردسخ ادگفتهخودشرمندهشد 
د همین وستاد منهلدردآسکو  داشتمرهبهمنخبرداد د،سیدآ

د اسرعوق  ا داختهاس    اه وبیداد وداد اهالیامده دیدم  دتم، ا اا به
اآ،دیگرماگویند:خوب،چندسالبراآماخوا ده وستابهسید وحا یمی

 یاد دا یم برویدجاآدیگربخوا ید منوقتیاینها اشنیدموحالواحوال
 کنداودکررندامده امدم  ایناا  گریستم، ا اح شدمرهچرا امتاسید ا

بگیرم   اگهانجایش ا میا دیشیدم  بهتواقبماجرا  ا اح ودلشکسته
امام تاشقان اآ و اآمردم گفتم: مردم به خناب دو ا  سید،  ظرم به دکرآ

بگوحسین من به سیدی! حضرت گفتند: ریس ؟ ان اد  وضه این ید:
جدمناس یاجداینسید؟گفتند: پرسیدم:اینسیدالشهداءالشهداء

دهید؟گفتند:پولیرهرفافجداینسید گفتم:پسجوابجدش اچهمي
دادید، اینسیدسالگذشته به هرچه گفتم: بنماید دا یم   وحا ی ا  فر دو

منچیهآادشمابدهید؛اگرچیهآدیادامد،بهمنبدهیدواگردیاد یامد،
 می منالبه سالرنم  اد بیش مردم سال بهان و امد د مساد به گذشته هاآ

برر اینگذش ،همبهسیدوهمبهمنپولبیشترآداد د همسیدوهممن
1«وهممردم اضیبود د 
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 عنایت حضرت معصومه

گوید:میاللهالعظمیسیدشهابالدینمرتشی افی حضرتای
بضاتتید قمد دگیرتوبیمرحومشیخزالمرضالبسید رمالتس»

شد،شب اگرسنهبه وداآرهاگرادحالایشانزفل میررد د؛بهگو همی
اوهیچصوتوصداییبراآ وضهخوا دن داش وحتیجر  می او د 

اآبخوا د هاآقممنبر دته، وضهرردبراآپیردن می
بعضیدهاتالرافقم   وآ اچا آبه براآپیردنگاهیاد و هاآدته

-او دوبهقمبادمیخوا دوچندقرا یبهدس میادهمهمحروم، وضهمی

گش  
 ود،ولید ا اارسیادیمکمحرمبهقصدتبلیغبها اکیکسال هدی

دلشبهحالاوسوخته،مقدا آپولبهکرند یکیادتالمانا ااودتوت می
رند بلیغبهدیا اصفهان اهنماییمیدهدواو ابراآتاومی

مرحوملبسی اهیاصفهانشد،ولیبادهمرسیاداودتوت کرد وآ
شود هنودچنددرسخیاداصفهان گذشتهبودرهد به اچا  هسپا یهدمی

 ود د انرویربیابومحلیبه ام وگنبد اه اگمررده،بهبیراههمیک هدی
درسا،اد اه وآدیادد دیرادتابسودان،وتشنگیلاق الرپیادهتلفبهخ

شود ادتدوتسلیممرگمیبادما ده،به وآدمینمی دتن

شدهوباچشمیگریاند همانحال،متوجهحضرتدالمهمعصومه
رند:ودلیبریانبهانحضرتتوسرررده،اینگو هخنابمی

دا یرهچندینواآرریمهاهربی !خوبمیاآدخترموسیبنجعفر
رنموهیچسالاس رهبارمالتسرتودقروبیچا گید جوا تود دگیمی
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 کرده شکایتی و میگله حال و میهمانام  سم چه این اخر وگویم: دا آ
 وادآاس رهتودا آ!همسایه

وبهحالخودگریهوقریببهاینرلماتمنالبی ابردبانجا آساخته
رند:برخیهواببخو !وقتیشنودرهبهاوخنابمیرند، اگاهصداییميمی

می بلند جا میاد مشاهده تعاب رمال با رویرشود، ان د  ابی  هر ره رند
میشودومقدا آادانابخوشگوا کجا آاس  وآبهان هراب هدی

ویدو مقیپیداررده،به اهخویشش وشدودس وصو تخویش اميمی
دهد ادامهمی

شودرهرند  اگهانمتوجهمید انبیاباندمهمهرردنباخود اشروعمی
صدایشتغییررردهوگویااصاًلتوضشدهاس  وقتیصدا ابهاوادخوا دن

م متوجهیبلند  یس   او اواد و حناره و اول صداآ این ره بیند می رند،
تنای مخصوصبیمی مو د ره اخرتحضرتمعصومهشود و بید یا

واق شدهاس  
وقتیبهیهد سیدود ا اامنبر د ،همگان اتح تأتیرمنبرشقرا داد

اواد ایرانۀو  قاط سایر مردم گوش به او، سحرامیه و مهیج و پرشو  منابر
1« سید 

 اخالص در تبلیغ

هاآاوِلتبلیغتجااصلیتأتیرگذا آاوس  ادسال ی معلمومبّلغ،شرط
االسالمقرا تجیبجودهاسج  اوبهتنواندزدزهحا « ی واخالص»امرود

خواهمادگجروهمؤلفجانتفسجیرگفتمرهمیگوید: ودآبهشهیدمنهرآمی
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تل  اجویاشجدام اقن رنم شهیدمنهرآ مو هداصلهبگیرموهمکا آ
د ید؟منادراااینحرف امی:گفتمچوناخالص دا م؛ایشانپرسیدومن

ج گفتم:وقتیتفسیرچاپشد،اول گاهرردمرهایاد شناسنامهرتاب جاممجن
ج وشتهشده،دیدم، اممنذررشد  دوبا هدق رجردمهاس رهادمؤلفانبودم

اینیعنیره ی منخجالصوهمکا انچندمین اماس ؟میانرهاسممند 
درمجود:د قضجاوت،اگجربه گجیمی»بهمجندرمجود: یس  شهیدمنهرآ

اخالصهمداشتی،تالجه کجنود تبجادت،اخجالصداشجتیا اجامبجدهو
اخالص داشتی،ا اام جدهود تبلیجغچجهاخجالصداشجتیوچجهاخجالص

1« داشتی،تبلیغبکن 

 دل درسی از عالمی صاحب

بهشهرآاداستاندا سمسادرترردموتجادو9094هاخرماهصفرد ده
 ود،بهخالردراهم بودنشرایطتبلیغد یکیادمدا ستلمیهاینشهرمعنر

دلوخبیجررجهما دهوبر امهتبلیغی داشتم شبسومبودرهتجالمیصجاحب
د مسادمامنبرامو دینیشهر ابهتهدهداش ،بهمندرمود:شماادامشب

توا مبهمسادبرویدواقامهجمات رنید،دیرامنگردتا آدیگرآدا مو می
چها شبرهبهانمساد دتممتوجهشدمایشجانمسجادوجبروم پسادسه

رجهد  یمجهسجاختهآهابجهمسجادمنبرخودشان ابهمنواگذا رردهوشب
2 و د بادا یچندا ی داش میخا یادشهربودوامامجمات وا

 چگونه روضه بخوانیم؟

د قجمآ جو آدا د،مرحومحایمیرداحسناقجا یادچینی وضه،بهدمینه
                                                            

 99،صنیم قرن تدریس و تبلیغ حسینصنع پو ،9
 )خالرهمحمود اظمشهرضایی(95ص،خاطرات و تجارب تبلیغی حسیندهنوآ،2



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

هجمیخجوبآخجوببود جد اصجاًلصجداآهجاآایشجانادمنبر  د یمنبرم
داشتند،بسیا مجؤتریخوبآرهصدایشاناد وضهرسا  وضهیول، داشتند

متنمناسبوسومشعرکررد د،دومییخوبامادهمۀاولیکدمینبود؛چون
یهایخوبو یهدبانحالآخوا د د ما بایدادشعرداصلهبگیریم،شعرهایم

چنا چجهمثجال:بجراآ؛ باشد،بسیا مناسجباسجتوا داداهربی یرهم
ایکشجعروبخوا یموصداهم داشتهباشیم،ابتداربر وضهتليبخواهیم

گجویمیداسجتانبجدونصجوتمجکشعرویکگوییم،منیداستانمناسبمی
اس یجا جه مجنواقعجًاد شجعرآببینیدبعداداینداستانوشعربه وضه یاد

د تراداینشعرد دبانحالحضرتسیدالشهداء النیفآشعریدا س
سادگا اس ،دیوانایشانباآاقاشعرادسراغ دا م اربریهنگاموداعباتل

بسیا خوبیدا د اشعا « خرمیثم»تنوان
گمججانمججدا رججهگفججتمبججرو،دلادتججوبریججدم

 

 
 قججششججمردهددمهمرهجج پیججادهدویججدم 

 

محاسنمبهرفدس بودواشجکبجهچشجمم



گهججیبججهخججاکدتججادمگهججیدجججاآپریججدم



  قام دلمبهپیشتو،جاند قفات،دیدهبه
خداآدا دودلشاهداس منچهرشیدم 

 

دوچشمخجودبگشجاوسجؤالرجنرجهبگجویم



دخیمهتاسجر عجشتجومجنچگو جه سجیدم



داشکدیده،لبمترشداندمجانرجهبجهخیمجه



دبانخشجکتجو اد دهجانخجویشمکیجدم



رشججد، ججه یججههخججولیمججی ججهتیججغشججمرمججرا



اآرجهداغتجودیجدممجرا،لحظجهدما هُرش 
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دداتشججمرججهدمیججدانهنججودالعنشجج مججی



صجججداآیجججاابتجججاآتجججو ادوبجججا هشجججنیدم



سججهدبججهزربجج مججنهججرجججوانوپیججربگریججد



رهشدبهخونجوا مخضجابمجوآسجفیدم



رنجججا رشجججتۀتجججوبجججاخجججدامعاملجججهرجججردم



 ااتخل،جهجان ابجهخو بهایج خریجدم



اینسخنادمن«میثم» ظمجهانسودبگوبه
رهدس ادهمهشستم ضاآدوس خریدم

مجنایجن مقدمهودمینهبخوا یم،صوتالدم جدا دکاینشعر اباییوقت
اللجهسجیدابوالحسجنام،پسجرمرحجومای داستان ابهتنواندمینجهدیجادگفتجه

امجامجماتج یحسناصجفها اللهسیدابوالای   اد  افرشتندیاصفها 
ِراقادادهبود د د صحنامیرمؤمنان اش ابرید جد،بین مادمغربوتشاسی

سنگینبود، گذاشتندموق  مادخبجردا بشجودوقتجیبجهمنجهلیمصیب خیل
رهاینداغیامد دبهایشانخبرداد د ادخادماینمردبه گسؤالررد دانشب

دد جدوی ادیدچهحالداش ؟خادمگف :مندیدمد صجحنخا جهقجدمم
خوا د:یخوا دواینشعر امیماربری وضهتل

رججهحسججینادزججماربججربججهجگججرداشجج یدازجج



خجججالِ،اربجججررجججهخبجججرداشججج جهبجججهدانداغ



مقتر،حتیاگرجملههمادک تیاها کهبایکشعروداستانمناسبوی
 1ه ماییم  اآبسیا جالبوجذابا اتوا یم وضهصوتهم داشتهباشیم،می

                                                            
دو هامودشجیا تقجالتاجا بتبلیغجی،مد سجهدیضجیه،حسینیقمی،ا تقالتاا بتبلیغی، 9

ش 5995
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 در خط و جناح نبودن )پرهیز از تحّزب( 

شب پنج اد بعد بودم، شده دتوت بیس شب شهرآ د  سخنرا ی براآ
می استفاده سوء من جلسه اد بادآ خط و  قاب  براآ ا اندهمیدم اد شود 

دادهخداحادظی قول شما گفتند:  هرردم  هستم، اسالم مرّوی من گفتم: اید!
1وسیلههوسهاآاینوان 

 طرحی برای از بین بردن اختالف

هاآشیراددتوتشدمچندسالقبر،د ماهمبا ک مضان،بهیکیادشهر
ومرابه وستایید الرافانشهردرستاد دتامهمانمسئولشو اآاسالمی

باشم  وستا
اماحساسرردمرهاهرمسادرمهستندوحدسد اولینشبسخنرا ی

اآد را باشد پسادمقدا آجستاو، وشنشدرهچونلهئددمرهبایدمس
بسیای هستم، پاآمنبر میمهمان  یسشو اآده باهاآ وستا، دیرا ایند؛

اختالدیایاادشدههاآخوبومسلمانایندوگروها سانمیانسفأرمالت
بود 

ادرادمصممبود درهپاآمنبرمنحاضرجیکی دو ودگذش اماگویا
اآرهاآا دیشید چا ه شو دومسادبی و ،بما د باخودگفتمبایدچا ه

ذهنم منلبیبه اختالداتپایانداد  به بهمسادرشا دو  ا مردم بتوانهمه
برداشتهوادبهاینصو ترهوسایرشخصی سیدوان اتملیرردم  ام ا

خواهماد وستاخواهیرردهوخداحادظی مودم اودکررردرهمیمیهبانتذ 
براآادبینبردن لرحمرا حاضراس بهخالرخدا اوگفتمایا به اما بروم 

                                                            
 79،صنیم قرن تدریس و تبلیغ حسینصنع پو ،9
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اداواختالفبپذیرد؟د پیپاسخمثب او،بهخا هدرما دهبسیج وستا دتهو
تقاضارردمرهمرابهتنوانمهمانبپذیرد گرچهاداینرا ارراهداش اماتقریباً

خودم ابهاوتحمیررردموپذیرد  
اوایرشب،بعداداینقضیهبهسوآمسادبه اهادتادموادا اارهمعموالً

اهشدو ود،درما دهبسیجهمبامنهمرمیهبانهمبا وحا یبهمسادمی
بین براآاد اینشروتیبود پیروآاداو اهیمسادشد دو لرددا ا شبه

1بردناختالدات 

                                                            
 )خالرهحسیندهنوآ(91-91،صخاطرات و تجارب تبلیغی حسیندهنوآ،9


