فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها
محمدعلی نجفی کرمانشاهی*

چکیده
کسب مهارت و توفیق در حوزه وعظ و تبلیغ ،به عوامل و رویکردهای مختلفـی وابسـته اسـت.
یکی از این رویکردها ،شناخت ویژگیهای خطیبان معـروف و واعظـان مشـهور جهـان تشـیع
ّ
است؛ تا مبلغ با شناخت و کشف رمز پیروزی و موفقیـت آنـان ،بـه الگـوبرداری پرداختـه ،در
مسیر تبلیغ و تبیین معارف اهلبیت به انجام وظیفه بپردازد.
ّ
واعظ شهیر ،حجتاالسالم شیخ محمدتقی فلسفی ،از وعاظ بنام شیعه در قرن اخیر است کـه
بیان مهمترین ویژگیهای منبر ایشان ،مسئله این نوشتار است .ایشان عالوه بر سابقه کهن وعظ
و خطابه که به بیش از هفتاد سال میرسد ،در امر منبر ،صـاحب سـبا اسـت .هـدف از ایـن
پژوهش ،ترسیم ویژگیهای منبر ایشان ،به انگیزه ارائه الگوی معیار است .روش این پـژوهش،
مبتنی بر تحقیق کتابخانهای و میدانی بوده است .در این پژوهش ،ضمن اینکه بر تنـو و تعـدد
ّ
ویژگیهای منبر وعاظ تأکید شده« ،ویژگی» را به خصوصـیتی کـه فقـد عـدهای بـه آن پایبنـد
هستند ،تعریف کرده و از ویژگیهای منبـر مرحـوم فلسـفی ،ده مـورد تحـت عنـاوینی چـون:
استفاده از مباحث علمی روز ،معرفی جامعیت اسالم ،کثرت مطالعـه و انبوهخـوانی ،اسـتفاده
صحیح از داستان ،ذکر حکیمانه روایات ،ذکر مسائل سیاسـی بـدون جنـاحگرایی ،اسـتفاده از
ابزار غیرزبانی ،همسویی گفتار و رفتار ،توجه به سه محور« :حکمت»« ،وعـظ» و «جـدل» و
توجه به جایگاه و نیاز مخاطب بیـان شـده اسـت .ایـن ویژگیهـا ،در سـه حیطـه« :خطیـب و
واعظ»« ،خطابه و وعظ» و «مخاطبان» سامان یافته است و در مجمو  ،هندسهای را در مقولـه
تبلیغ و منبر ارائه مینماید که میتوان آن را «مکتب تبلیغی فلسفی» نامید.

کلیدواژهگان
تبلیغ ،ویژگیهای منبر ،مرحوم فلسفی.
* دانشآموخته حوزه علمیه قم ،دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسالمی:

درآمد

گرو تالش فراوان و مطالعه بسیار است .همچنین ،بـرای
مهارتیابی در عرصه منبر و خطابه ،در ِ
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نیل به این مهم ،از تمرین مستمر و شرکت در کارگاههای آموزشی فنون سخنوری ،میتـوان بهـره
ِ
بــرد (حســینی قمــی ،1331 ،ص50و .)55البتــه راه دیگــری نیــز وجــود دارد و آن ،اســتفاده از ســیره
َ
سخنوری منبریها و خطبای صـاحب سـبا اسـت و بیشـا ،مرحـوم فلسـفی دارای سـبا
مختص به خود در امر تبلیغ و سخنوری است.

سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

در باره ویژگیهای منبر مرحوم فلسفی یا ویژگی منبر وی ـ با توجه به سیره تبلیغی ایشان و کتـاب
معروف ایشان در این زمینه ـ نوشتههایی پدید آمده اسـت (مـثال ر« ::.سـخن و سـخنوری» ،مجلـه

مبلغان ،شماره  ،27فروردین 1311ش)؛ ولی همچنان در مورد این مبحث ،میتوان بسیار سخن گفت
و مطلب نوشت؛ زیرا ضرورت و اهمیت آن در الگوسازی برای خطبای جوان و وعاظ تازهکـار و
حتی باتجربه ،بر اهل فن پوشیده نیست.
نوآوری این مقاله ،عالوه بر نگرش طبقهبندیگونه به ویژگیهای منبر مرحوم فلسـفی بـر اسـا
آنچه در کتاب ایشان تأکید شده ،استفاده از گزارشهای موجـود در خصـوص شـخص مرحـوم
فلسفی و منبر ایشان و نیز مشاهده یا استما اصل منبرهای آن بزرگوار اسـت .خواننـده در مقالـه
پیش رو ،با مهمترین خصوصیاتی که این خطیب فقید در منبر داشته و به شکل ارادی یا غیرارادی
ِ
از آنها بهره میبرده و منبرش را غنا میبخشیده و مخاطبانش را راضی مینموده ،آشنا میشـود تـا
اگر خواست از پیروان مکتب خطابه مرحوم فلسفی باشد ،نقشه این راه و معیار ّ
طی طریـق بـرای
وی ،مشخص و روشن باشد.
معرفی مرحوم فلسفی

حجتاالسالم والمسلمین شیخ محمدتقی فلسفی تنکـابنی ،از سرشـنا تـرین وعـاظ تـاریخ
معاصر است .او به سال  1320یا 1327ق در تهران دیده بـه جهـان گشـود .خانـدان وی ،اهـل
دانش و دیانت بود (دوانی ،1311 ،ص )203و پدرش آیتالله شیخ محمدرضا تنکابنی ـ کـه اهـل
آخوندمحله رامسر بود ـ از مجتهدان معروف و علمای طراز ّاول شیعه در تهران محسوب میشد
و آخرین شاگرد میرزا حبیبالله رشتی بود .پدر مرحوم فلسفی ،بیش از یکصد سال زیست و در
سال 1315ق دار فانی را ودا گفت .همچنین ،عموی مرحوم فلسفی که ابوالزوجه وی هم بـود،
شیخ محمدحسین تنکابنی نام داشت که از مجتهدان و علمای تهران به شمار میرفت .بهعالوه،

فقیه برجسته آیتالله میرزا علـی فلسـفی ،و عـالم متواضـع میـرزا ابوالقاسـم فلسـفی ،دو بـرادر
دانشمند مرحوم فلسفی بودند و شیخ محمد تنکابنی ،پسرعموی ایشـان بـود (امینـی ،1013 ،ج،1

ص321؛ شریف رازی ،1353 ،ص040ـ .)011
مرحوم فلسفی ،درو حوزوی را در معقول و منقول ،نزد اسـاتید برجسـتهای آموخـت؛ ولـی از
نوجوانی به خطابه و وعظ روی آورد و در این وادی شهره آفاق شد؛ به طوری که او را معروفترین
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خطیب عصر و مشهورترین واعظ زمان ـ در میان خطبا و وعاظ فارسیزبان ـ دانسـتهاند (شـریف

سخنوری ایجاد نمود (همان ،ص .)313خوشدل تهرانی که خود ادیبـی خطیـب بـود ،او را اسـتاد
استادان بالغت یاد میکند (همان ،ص .)334امام خمینی  ،او را «سخنگوی دیانت اسالم» (امام

خمینی ،1371 ،ج ،1ص )15نامید و حضرت آیتالله خامنهای ،وی را یگانه زمان در وعظ و تبلیـغ
منبری ،و دارای حقی عظیم بر اصحاب این حرفه مقد خواند که خدمات بزرگش در راه تبلیـغ
دین فراموشناشدنی است (پایگاه مقام معظم رهبری 27 ،آذر .)1377
وفات این خطیب شهیر و واعظ مجاهد ،در  30سالگی در آذر 1377ش /شـعبان 1013ق روی
داد و پیکرش را در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی

در شهرری به خـا :سـپردند .در

رحلت وی ،پیامهای تسلیت متعددی صادر شد و مراسم فراوانی در نقاط مختلـف کشـور برپـا
گشت (انصاری قمی ،1311 ،ص.)030
ویژگیهای منبر مرحوم فلسفی

منبر ،از ماده «نبر» است و به هر چیزی گفته میشود که چیز دیگری را بلند گرداند .منبر را از این
رو منبر گفتهاند که مرتفع و بلند است و به شخصی که فصیح و بلیـغ اسـت و از گنگـی بـه دور
ُ
عرب و ّنبار میگویند (فراهیدی1010 ،ق ،ص1331و.)1707
باشد ،م ِ
با اینکه از همان ابتدای اسالم ،سختافزاری به نام «منبر» ایجـاد گشـت و مـورد اسـتفاده قـرار
گرفت ،ولی نوعا تعبیر «خطیب» ،در مورد شخصی که وعظ مینمود ،خطبه میخواند و بر منبر
بود ،به کار میرفت .همسو با استفاده از وصف خطیب ،از توصیف «واعظ» برای فرد مذکور نیز
استفاده شد .لقب واعظ ،هرچند همواره در طول تاریخ تشیع به کار رفته و منحصر به قرون متأخر
نیست ،ولی فراگیری و فراوانـی آن ،از عصـر صـفویه بـه بعـد اسـت؛ چنانکـه اسـامی و زمـان

منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها

رازی ،1352 ،ص .)317او روشی نوین را در ّفن منبر پایهگـذاری کـرد و تحـولی عمیـق در زمینـه

شخصیتهایی که بدین نام شهره گشتهاند ،گواه و شـاهدی بـر آن اسـت (واعـظ خیابـانی،1312 ،

ص12؛ منزوی ،1377 ،ص .)2503در طلیعه عصر صفویه ،تعبیر «روضـهخوان» ــ کـه بـه عقیـده
شهید مطهری منشأ آن خواندن کتاب روضة الشهدای کاشفی سبزواری اسـت ـ نیـز اسـتعمال
 01گشت؛ اما در این اواخر ،تعبیر «منبری» رایج شد و مقصود از آن ،شخصـی اسـت کـه وعـظ و
خطابه مینماید؛ ولی زمانی که بحث از منبر میشـود ،شـامل مجموعـه ارکـان خطابـه ،یعنـی:
خطیب ،خطبه و مخاطب است؛ مگر اینکه قیـد احتـرازی خاصـی بـه کـار رود کـه دایـره آن را
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محدود نماید .در این مقاله ،هر سه مقوله یادشده ،مورد توجه است.
ویژگی خاص منبر ،القای خطابه از سوی واعظ و استما مخاطبان اسـت .اگرچـه سـعی شـده
روشهای دیگری ،بهویژه در اعصار متأخر پدید آید ،ولی اصلیترین خصوصیت منبـر خطبـای
تاریخ اسالم ،همین القا و استما دوسویه است؛ امری که برای غربیها و سیاحان خـارجی نیـز
ِ
جذاب و حیرتانگیز بوده و وضع توأمان القای خطابه از جانب خطیب و حالت انتظار و استما
مستمعان ،باعث شگفتی آنها میشـده اسـت (بـرای نمونـه ،ر ::.جعفریـان ،1370 ،ص ،274مقالـه

«سوگواری محرم در سفرنامههای خارجی»).
ناگفته نماند که مقصود از ویژگـی در ایـن نوشـتار ،معنـای لغـوی آن نیسـت؛ زیـرا ویژگیهـای
شخصی در نگاه نخست ،چیزهایی هستند که در یا شخص وجود داشته و در اشخاص دیگـر
وجود ندارند؛ مثال لقب مبار« :امیرالمؤمنین» ،از خصایص انحصاری حضرت امـام علـی
است که حتی بر انبیا و ائمه دیگر اطالق نمیگردد؛ اما در نگاه دیگر ،مقصود از ویژگـی ،بحـث
انحصار نیست؛ بلکه آن چیزی است که در غالب افراد یا صنف خـاص موجـود نیسـت و بـه
صورت برجسته در افرادی نادر موجود است .ازایـنرو ،منظـور مـا از ویژگیهـای منبـر مرحـوم
فلسفی در این پژوهش ،آن دسته ویژگیهای برجسته علمی و عملی ایشان است کـه معمـوال در
ّ
مبلغان دیگر وجود نـدارد .بـه طـور کلـی ،مـوارد ذیـل را میتـوان از ویژگیهـای منبـر مرحـوم
حجتاالسالم فلسفی برشمرد:
 .4استفاده از مباحث علمی روز

دانش جامعه بشری ،همواره در حال افزایش و تکامل است و بر اسا عقیده ما شیعیان ،پـس از
ظهور حضرت بقیة الله

 ،دانشی که بشر بدان دست یافته ،چندین برابر دیگر نیز رشد خواهـد

نمود و جهش پیدا میکند .بر این اسا و نیز به جهت تطـورات زنـدگی بشـر و اقتضـائات هـر

زمان ،آن دینی سرزنده و پویاست که بتواند با تکامل دانـش جوامـع ،گرفتـار جمـود یـا کهنگـی
نگردد .اعتقاد ما نیز به عنوان اینکه اسالم دین نهایی خداوند و مکتب تشیع ،قرائت اصیل و نـاب
از این دین مبین است ،بیانگر آن است که دین بتواند با زمانه پیش برود و حرفی برای گفتن داشته
باشد .از این جهت ،هنر عالم و محقق و خطیب شیعه است که بتواند الیههای پنهان مبانی دینی 00

را کشف کند و برای مردم تبیین نماید و در این مسیر ،از مباحث علمی روز نیز بهره ببـرد تـا هـم
تهمت دوگانگی دین و دانش از میان برود و هم مردم سرزندگی و تازگی دینی را که بدان معتقدند،
مهمی چون جامعهشناسی و روانشناسی بر نصوص اصیل دینی ،مرحوم فلسفی بسـیار موفـق و
پیشرو بود .وی بدون اینکه در دام تفسـیر مـادی از دیـن گرفتـار آیـد ،سـعی میکـرد بـر اسـا
مطالعات وسیعی که داشت ،نکات ناب مکاتب و علوم نـوین را در :نمایـد و سرچشـمه دینـی
تعدادی از آنان را به دست بدهد .شواهد متعددی از این زمینه را میتوان در منبرها یا نوشـتههای
وی به دست داد.
استعمار ،از نو کهن یا نوین آن ،از عوامل اثرگذار در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی بـوده اسـت

دادن رسانه تأثیرگذار منبـر
(والیتـی ،1333 ،ص .)243از جمله توطئههای استعمار ،ناکارآمد جلوه ِ

است و اگر واعظ به مسائل روز نپردازد ،در حقیقت ،در زمین استعمار و برای جبهـه باطـل کـار
نموده است .مقصود از پرداختن واعظ به مسائل روز ،ذکر مطالبی اسـت کـه مـورد ابـتال و نیـاز
جامعه است و این ،به معنای نپرداختن به وقایع و تاریخ سـایر امـم و ادوار کهـن نیسـت؛ بلکـه
میتوان به صورت نظیریابی و استناد به حوادث مشابه ،هرچند به هزارههای سابق متعلـق باشـد،
مسائل روز را متذکر شد و به مقصود خود رسید .البته از دید مرحوم فلسـفی ،واعـظ بایـد دقـت
داشته باشد که مطالب علمی مردود را بیان نکند و نصوص دینی مبتنی بر مطالبی را که به خرافـه
میماند یا خارج از در :وی است و موجب ضربه خـوردن بـه دیـن مـردم اسـت ،ارائـه ننمایـد
(حمیدزاده گیوی ،1313 ،ص.)207
 .5معرفی جامعیت اسالم

هدایت ،گونههای مختلف و متنوعی دارد که وعظ و خطابه ،یکی از آن گونهها و صورتهاسـت
(شریعتمداری ،1331 ،ص .)10برخی خطبا به این نکته مهم دقت دارند که بیان مطالب توسد آنها،
به گونهای باشد که جامعیت دین مبین اسالم را نشان بدهد و مرحوم فلسفی نیز از همـین دسـت
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حس کنند .در این زمینه ،یعنی بهره بردن از مباحث علمـی روز و تطبیـق مسـائل علـوم رایـج و

افراد بود .ایراد خطابه با این رویکرد ،موجب میگردد هم مخاطب جذب سخنان خطیب شود و
هم به صورت زنجیرهوار مسائل و معارف اسالمی برای وی حل گردد یا نسبت بـدانها معرفـت
در :ـ هرچنـد
تدریجی پیدا کند .معرفی جامعیت اسالم ،محتاج مطالعات گسـترده خطیـب و ِ

 01متوسد ـ وی از مجموعه عقاید و احکام و معارف اسالمی است .بدیهی است ،برای اینکه بیـان
جامعیت اسالم در خطابه یا خطیب جلوه کند ،باید سیر منطقی بحثها نیـز رعایـت شـود و
ّ
مبلغ ،سلسلهوار بتواند زنجیرههای گسسته را به هم پیوست دهـد و مخاطـب را بـا خـود همـراه
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نماید .هماهنگی ابتدا و انتهای هرمجلس سخنرانی و نیز پرهیز از تنـاق

گویی (فلسـفی،1317 ،

ج ،2ص ،)33از ملزومات بیان جامعیت اسالم است؛ زیرا ممکن است خطیبـی بتوانـد معـارف
اسالمی را با نگاهی جامع بیان کند ،ولی بر اثر عدم اتخاذ سیر منطقی بحث و نیز گرفتار شدن به
بیان مطالب متناق  ،به نتیجه مطلوب دست نیابد.
 .3کثرت مطالعه و انبوهخوانی

انسان غیرمعصوم هر مقدار که تیز و قوی باشد ،ولی با فاصله گرفتن از مطالعـات مسـتمر،
ذهن ِ

دقتش در بیان مطالب کم میگردد و برخی امور را فراموش کرده یا به صـورت نـاقص بـه خـاطر
ّ
خواهد داشت .ازاینرو ،استمرار مطالعه ،حتی برای مدرسان برجسته و مبلغـان توانـا نیـز امـری
ضروری است .متأسفانه ،بعضی افراد بدون توجه به این نکتـه ،پـس از اینکـه سـالیانی چنـد بـه
تدریس یا تبلیغ و خطابه اشتغال داشتند ،به همان دانستههای قبلی اکتفا کرده و هـی تالشـی در
انبوهخوانی و مطالعه مستمر ندارند .این امر ،آسیبهای فراوانی از جمله نقـل نـاقص یـا اشـتباه
دانســتههای قبلــی را در پــی خواهــد داشــت .حجــتاالســالم فلســفی ،هرچنــد تحصــیالت
طوالنیمدتی داشت و مبانی دینی و معارف مذهبی را نیا فرا گرفته بود ،اما همواره اهل مطالعه
روشمند و تحقیق هدفمند بود .دامنه مطالعات وی برای ارائه منبرهایش به گونهای بود که عـالوه
بر ده یا بیست ساعت مطالعهای که برای هر منبر اختصاص میداد ،وسعت زمانی بسیار بیشتری
را برای هضم و در :دقیقتر پارهای معارف لحاظ مینمـود تـا بـدانجا کـه خروجـی مطالعـات
انبوهش در برخی موضوعات ،عالوه بر منبرهایی که مثال در یا دهه یا یـا مـاه ارائـه مـیداد،
تولید کتابهایی علمی و ُپربار بود؛ به عنوان مثال ،نوشتههای ایشان در بـاره طفـل و جـوان و یـا
آیةالکرسی ،از نتایج مطالعات وسیع ایشان در مقطعی خاص بوده است.

 .1استفاده صحیح از داستان

از جمله اموری که در ّفن خطابه در میان تمام ادیان و مکاتب قدیم و جدید وجود داشـته و دارد،
بهره بردن از داستان و حکایت برای تفهیم معارف و مفاهیم است .در سـیره انبیـای الهـی

و

ائمه اطهار و نیز در تاریخ وعظ و خطابـه مسـلمانان و غیرمسـلمانان ،اسـتفاده از داسـتان و
حکایت در منابر و خطبههاُ ،پررنگ بوده است .مزایای استفاده از داستان در خطابه ،امری روشن

01

است و نیازی به تبیین ندارد .یکی از اصلیترین رویکردها در اصل جواز ،و بلکـه تـرجیح ذکـر
داستانگویی در منابر ،بهسان هر چیز دیگر ،دارای آداب و آفاتی است .از جمله آداب بهرهگیـری
از داستان در منبر ،عدم افراط در این مسیر ،بهره جستن از داستانهای مستند و حکایـات معتبـر
است؛ تا هدف اصلی از این کار که اقنا مخاطب است ،برآورده شود؛ امری که مرحوم فلسـفی
همواره بدان پایبند بود و در استناد به حکایات معتبر و دارای مصادر صحیح ،دقت وافـر و توجـه
بسیار داشت؛ برخالف آن دسته افرادی که گمان میبرند تمایل مستمعان بـرای شـنیدن داسـتان،
مجوز نقل هرگونه داستانی خواهد بود؛ زیرا چنـین تصـوری ،بـه عـدم تحقـق هـدف منبـر و در
مواردی ،نق

غرض و به وجود آمدن نتیجه منفی منجر میشود.

 .2ذکر حکیمانه روایات

حدیث ،منبع معرفت و حکمت است؛ ولی به سبب اینکه دایره فهم مخاطبان ،متفاوت اسـت و
مراتب در :مستمعمان یکسان نیست ،هنر خطیب و واعظ در این است کـه بـه فراخـور حـال و
میزان رتبه در :دینی افراد ،به ذکر احادیث بپردازد؛ چنانکه در توصیههای ائمه اطهار

نیز این

مطلب مشهود است و بیان مطلب به اندازه رتبه در :مخاطب ،از سـیره انبیـا و اوصـیا یـاد شـده
است (مازندرانی ،1302 ،ج ،12ص .)350گلچین نمودن روایات و احادیث خاص و ناب کـه دایـره
شمول آنها عمومیتر است ،از هنرهای یا خطیب است؛ بهویژه در روزگاری که وسایلی چون:
رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و موبایل باعث شده منبر خطیبان حالتی فرا منطقهای بـه خـود بگیـرد.
عدم ذکر روایاتی که موجب وهن مذهب است ،بسیار مهم میباشد .مرحـوم فلسـفی ،در زمـان
خود کامال به این مسئله واقف بود و نسبت به آن حساسیت داشت .بازگشت این رویکرد ارزنده و
حکیمانه مرحوم فلسفی ،به مقوله تناسب محتوا با حال مستمعان است و اینکه منبری آگاه باشـد
که چه موضوعی را برگزیند و استفادهاش از شعر و قصه و طنز به چه میـزان باشـد و یـا اگـر ذکـر
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داستان برای عبرتآموزی ،استناد به قرآن کریم در این زمینه است (دانشکیا ،1333 ،ص 54ـ .)55

احکام الزم است ،چه احکامی را بیان کند .آیا مجلـس خطابـه اقتضـا دارد مـتن عربـی آیـات و
ّ
روایات طوالنی را خواند یا اینکه مبلغ فقد متن عربی متون کوتاه را بخوانـد و از پریشـانی ذهـن
مخاطبان جلوگیری کند .آیا محور مباحث خطیب ،بیشتر تبشیری باشد یا انـذاری یـا تلفیقـی از
 04انذار و تبشیر .همچنین ،تکرار که بهندرت الزم است و غالبا موجب ماللت است ،در چه جایی
ضرورت مییابد؛ چون معموال مخاطب از طوالنی شدن سـخنرانی گریـزان اسـت .واعظـی در
منزل مرحوم فلسفی و در حضور ایشان منبر رفته بود .وی میگفـت :دیـدم در مقابـل منبـر ایـن
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عبارت را نوشتهاند :حداکثر بیست دقیقه!
بدیهی است که بیان مطالب مورد نیاز و به فراخور ذهن و در :مخطاب ،محتاج تسـلد خطیـب
به موضو سخن است .تعبیر مرحوم فلسفی از آن ،به «سخنوری و بصـیرت» میباشـد؛ اصـوال
آگاهی از مطلبی که قرار بر القا و تبیین آن استّ ،اولین وظیفه اساسی منبری محسـوب میگـردد
(فلسفی ،1317 ،ج ،2ص .)20پس ،او باید بینا و بصیر باشد و مطلبی را که برای ارائه آمـاده کـرده،
بهخوبی بفهمد و از سخن گفتن بدون علم پرهیز نماید؛ چه در صورتی کـه نسـبت بـه موضـو
سخن بیاطال است و چه در فرضی که متخصص و آگاه است ،ولی وقت مطالعه و مراجعـه و
مطالعه نداشته و بدون تحقیق کافی در باب موضوعی سخن میگوید؛ حال آنکـه چنـین سـخن
گفتنی ،سزاوار کسی است که از نظر مطالب و محفوظات آنچنان غنی باشد که بتواند در ظـرف
چند لحظه ،از محفوظات خویش موضوعی مناسب برگزیند (همان ،ص  03ـ .)07
پدر مرحوم فلسفی ،بدان حد مقید به استمرار تحصیالت دینی پسرش بود که با وجود اقبال مردم
به منبرهای او در سنین نوجوانی ،شرط کرده بود که تحصیالتش را تکمیل کنـد و در میانـه هفتـه
منبر نـرود و فقـد در پنجشـنبه و جمعـه بـه وعـظ و خطابـه بپـردازد (خردمنـد ،1310 ،ص.)523
همچنین ،آن مرحوم با داشتن تحصیالت طوالنی ،مطالعات مستمر و تحقیقات فراوان در دوران
ممنو المنبر بودن ،همچنان برای هر منبر 1 ،تا  14ساعت مطالعه مینمود.
یکی از آفات سخنرانی و نبایستههای محتوا به هنگام ارائه مطالب ،افکندن مخاطـب در شـبهه و
بیان نکاتی فراتر از در :اوست .وقتی مخاطب بستر مقـدماتی فراگیـری برخـی مطالـب را طـی
نکرده ،بیان مباحث مشتمل بر خرافات و غلو یا کرامات بیش از حد یا بیـان بعضـی اعجازهـای
معصــومین

 ،نــه تنهــا موجــب تقویــت دیانــت و ایمــان او نمیشــود ،بلکــه ممکــن اســت

خدایناکرده باعث سخره گرفتن اعجاز یا افتادن وی در شبهه گردد .واضح است کـه شـیطان در

هر امر و فعلی از بشر طمع میکند که آن را فاسد نماید و تبلیغ و وعظ و خطابـه نیـز از ایـن امـر
مستثنا نبوده و باید به نبایستهها و آسیبهای آن توجه کرد (حمیدزاده گیوی ،1313 ،ص 100ـ .)207
نقل شبهات غیرمجاز که نمیتوان بهآسانی اذهان مردم را از آن پا :کرد ،از آفـات برخـی وعـاظ
است (بهاری ،1375 ،ص .)140از دیدگاه مرحوم فلسفی ،ویژگی عدم القای شـبهه ،بسـیار مهـم و 01

اساسی است .شبههای که الزم است مطرح و رد شود ،باید ابتدا خوب شرح داده شود و سـپس،
پاسخ وافی بدان داد؛ بلکه بهتر است ابتدا پاسخ آن به صورت بحثی مفصل مطرح شود تا وقتـی

ص313،310و.)330
 .6ذکر مسائل سیاسی بدون جناحگرایی

زندهیاد شیخ محمدتقی فلسفی که به عنوان یا منبری اخالقی معـروف بـود ،نسـبت بـه وقـایع
سیاسی و اجتماعی زمانه ،بیگانه و بیاعتنـا نبـود .از نگـاه وی ،خطیـب بایـد آشـنا بـه مباحـث
اجتماعی و وضع سیاسی روز باشد تا مبادا سخنی بگوید یا موضعی اتخاذ نمایـد کـه بـرخالف
مصــلحت تلقــی گــردد (همــان ،ص151و .)113البتــه از دیــدگاه ایشــان ،سیاســی بــودن ،غیــر از
جناحیبودن است .اینکه منبری اهل سیاستورزی باشد ،قابل جمع با فراجناحی بودن است .از
نگاه او ،یکی از شراید منبری ،اصالحجویی و فسادستیز بودن اسـت؛ بـدین معنـا کـه رویکـرد
اساسی خود را بر اسا مکتب حضرت سید الشهداء  ،تمرکز بر ایجـاد اصـالح و مبـارزه بـا
ظلم و ظالم با فساد و فاسد قرار دهد؛ ولی شرط اساسی این کار ،داشتن بصیرت است .مرحـوم
فلسفی معتقد بود که انتقاد ،بخشی از محتوای منبر است؛ ولی باید ظریفانه و بابصـیرت مطـرح
شود (همان ،ص 131ـ  .)245و وی با وجود دهها سال ستمستیزی و داشتن روحیه اصالح در عصر
پهلوی ،پس از پیروزی انقالب به سبب اینکه انقالب اسالمی روی کار آمـده و انتقـاد ،موجـب
انتقاد علنی دست برداشت و میگفت :من در این باره ،وظیفهام را
سوء استفاده دشمن میشد ،از ِ

به طور خصوصی انجام میدهم (دوانی ،1370 ،ص .)230در باره انتقاد و آداب و انوا آن ،مرحوم
فلسفی به صورت مبسوط بحث نموده است (فلسفی ،1310 ،ص 323ـ .)302
ّ
شجاعت و نهراسیدن از غیرخدا ،از ویژگیهای الزم و ضـروری بـرای خطیـب و واعـظ و مبلـغ
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اصــل شــبهه مطــرح میشــود ،مخاطبــان جــواب را فهمیــده باشــند (فلســفی ،1317 ،ج،2

پسندیده است که از مرز شر تجاوز نکند و رنگ تهور به خود نگیرد .شجاعت خطیب ،بر نفـوذ
سخنش میافزاید ،اطمینان خاطر شنوندگان را افزایش داده ،موجب اقنا سریعتر آنـان میشـود
(فلسفی ،1317 ،ج ،2ص 205ـ .)203
 01ورود در عرصههای سیاسی نیز در ذیل مقوله شجاعت و دوری از عافیتطلبی تحلیل میگـردد.
مرحوم فلسفی در عصر پهلوی ّاول ،به سبب انتقاد از دستگاه حاکم ،ممنو المنبر شد .همچنین،
در سال 1327ش که با دسیسه انگلیس و غربیها ،اسـرائیل ِاعـالن موجودیـت کـرد و یکـی از
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بزرگترین امواج مخالفت با این قضیه ،در ایران و به طور خاص توسد آیتالله کاشانی و فدائیان

اسالم سامان داده شد (نجفی ،1337 ،ص .)115شیخ محمدتقی فلسفی ،از ابزار خطابه و منبر برای
رسواسازی خائنان استفاده میکرد .در واقعه شهدای آذربایجان در دهه بیستّ ،اولین مالقات شاه
با مرحوم فلسفی روی داد و این امر ،شرو ارتباط فلسفی با شاه بود .تا زمانی که این ارتباط قطع
نشده بود ،عامل کارگشایی از کار مؤمنان و گرفتاران بود و مرحوم فلسفی از ارتباطش بـرای حـل
مشکلها و رفع نیاز مؤمنان استفاده میکرد (شبیری ،1333 ،ص747و741؛ دوانی ،1307 ،ص 120ـ

 .)120فلسفی ،نماینده آیتالله بروجردی و مراجع بزرگ و رساننده پیام میان مراجع و دربـار بـود
ََ
(خردمند ،1310 ،ص .)521استیضاح دولت علم ،از فعالیتهای برجسته سیاسی مرحوم فلسـفی
بود که در زمان خود ،بسیار برجسته تلقی شد (همان ،ص 534ـ 532؛ ر ::.فلسفی ،استیضاح دولت

در حضور مل .)1310 ،
تبعیت از مرجعیت اعالی شیعه ،در راستای همین مقوله آشنایی با زمان میگنجـد .بـا اینکـه در
میان مؤمنان فقد سیره و ّ
سنت معصومین حجت است ،ولـی منبـری نمیتوانـد ایـن اصـل
بنیادین را نادیده انگارد که در عصر غیبت امام معصوم  ،مرجعیت دینی شیعه است که راهبـر
ّ
جامعه در صراط مستقیم و هادی امت است .ازاینرو ،تخطی از خد مرجعیـت ناپسـند بـوده و
گوش به فرمان مرجعیت بودن ،ویژگی منبریهای طراز ّاول و برجسته است .مرحوم فلسفی نیـز
در طول حیات خود ،همواره اینگونه بود؛ از باب نمونه ،میتوان به داستان حظیرة القد بهائیان
و هماهنگی میان وی و مرجع مطلق جهان تشیع ،مرحوم آیتالله العظمـی بروجـردی یـاد کـرد
(قیصری ،1334 ،ص03؛ گورابی ،1313 ،ش .)51مجمو ویژگیهای مرحوم فلسفی باعث شده بـود
تا به تعبیر آیتالله بهاءالدینی ،دستگاه طاغوت از منبرهای ایشان وحشت و هرا داشـته باشـد
(حیدری کاشانی ،1371 ،ص.)243

 .7استفاده از ابزار غیرزبانی

اگرچه برخی مؤلفههای فصاحت سخنور ،فطری و عطیهای الهی است ،اما با تمرین و مجاهـده
میتوان خطیبی فصیح شد؛ بدان گونه که سخن چون مـوم در دسـتان انسـان باشـد و در قامـت
شخصی سخنآفرین ،الفاظ و جمالت مناسب را اختیار کرده ،در فراز و فرود سخن دچار تردید
و توقف و بنبست نشود و در انتخاب کلمات و ترکیب جمالت تسـلد کـافی داشـته باشـد و از

استما شنونده مؤثر است (فلسفی ،1317 ،ج ،2ص 125ـ )151؛ چنانکه بالغت سخنور نیز ویژگی
مشابه دیگری است که باید عناصرش مراعات شود؛ مانند تفاوت میان زمان طبیعـی ،تـاریخی و
اجتماعی (همان ،ص  153ـ .)245
استفاده از ابزارهای غیرزبانی نیز توسد دستهای از منبریها مورد استفاده قرار میگیرد .طبق سیره
مرحوم فلسفی ـ به غیر از منبرهای رادیویی ایشان ـ استفاده از دست ،چرخش صورت ،استنطاق
از مخاطبان و دیگر مواردی که مصداق ابزار غیرزبانی و مفید در القای مطلـب یـا جلـب توجـه
خود ایشان بـه ایـن
مخاطب و مستمع است ،از ویژگیهای منبر ایشان شمرده میشود؛ چنانکه ِ

نکات تصریح نیز داشت (همان ،ص 223ـ )203؛ بهویژه دقت ایشان در اسـتفاده از «زبـان بـدن»
قابل التفات بود .در مجمو  ،استفاده از این تنو ابزاری موجب شده بود مرحوم فلسفی عالوه بر
بیان روان و شمردهای که داشت و بر ُپرمحتوا بودن منبرهایش تأکید مینمـود ،بتوانـد در عرصـه
منبر به عنوان یا الگوی مبتکر شناخته شود و مسیر منبر خویش را از صورت عادی آن به جهات
دیگر سوق دهد (انصاری قمی ،1311 ،ص.)033
 .8همسویی گفتار و رفتار

انتظاری که خداوند و اولیا و حتی اصناف مردم از سخنوران و خطیبان دارنـد ،همسـویی گفتـار
آنان با رفتارشان است .مرحوم فلسفی داستان جالبی را در این زمینه نقل میکند (فلسـفی،1317 ،

ج ،2ص )04و خود نیز پیوسته بر عامل به علم خویش بودن تأکید داشت .پند سودمند و نافعترین
واع ِ
وعظ ،آن است که خصوصیت بازدارندگی داشته باشد؛ « َالْوع ُظ الن ِافع ما ردع» و « َأ ْن َفع الْم ِ
ظ
ّ ُ َ َ َ
َ ْ
ُ َ

مااا َر َد َع» (آمــدی1370 ،ق ،ص02و )113بــدیهی اســت کــه یکــی از عوامــل اثرگــذار در تحقــق

بازدارندگی مورد انتظار در مقوله وعظ ،عمل شخص واعظ به بیاناتش باشد.

منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها

گفتن الفاظ زشت ،پیچیده یا نامأنو دوری کند .همچنین ،بحث تکیه بر صـوت و انـدازهگیری
ُ
صدا و اعتدال در تندگویی و کندگویی ،از مصادیق فصاحت بیان است که رعایت آنها در حسـن
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مرحوم فلسفی ،انسانی مقید به قیود شرعی ،مخلص ،دلسوز مردم و دارای پشتکار و همـت واال
بود .چون از نگاه او ،هدف اصلی اسالم آن است که مردم ساختهشده ،وظیفهشنا و درسـتکار
بارآیند و به مکارم اخالق و سجایای انسانی متخلق گردند (فلسفی ،1310 ،ج ،2ص .)234خود نیز
 08سعی داشت مزین به آداب و اخالق پسندیده باشد .رسانه منبر ،در گذشته و حال ظرفیت متخلق
ساختن مردم به مکارم اخالق را دارا بوده و هست؛ به شرط وجود یا و یژگـی مهـم در شـخص
منبری ،و آن ،تقید علمی و عملی به شر است؛ «یکی از ویژگیهای مهم آقای فلسفی ،این بـود
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

که در سخنرانیهایش خیلی مقید بود برخالف مـوازین شـر و روایـات مطلبـی نگویـد ...و...
میگفت :وقتی میخواهم مطلبی بگویمّ ،اول به کتب مراجعه میکنم تا خالف دیـن و روایـات
نباشد .سپس ،باالی منبر میگویم» (شبیری زنجانی ،1333 ،ص.)741
تخصص در دانش و نیز ورود در زمینههایی که انسان نسبت بـدان آگـاهی دارد و عـدم ورود در
زمینههایی که فاقد اطال در آنهاست ،یا حکم عقلی و دارای پشتوانه نقلی استوار است (نجفی،

 ،1331فصـل دوم) .مرحوم فلسفی میفرمود :خطیب باید آگاه به مطالبی باشـد کـه بیـان میکنـد
(فلســفی ،1317 ،ج ،2ص20؛ حمیــدزاده گیــوی ،1313 ،ص .)212ایشــان ســخنرانان را از ورود در
زمینههایی که نسبت بدان اطال کافی ندارند ،بر حذر میداشت و اظهار نظر در این زمینـهها را
ناپسند دانسته ،دارای آسیب فراوان میخواند.
برخالف موجی که قبل از انقالب ایجـاد شـده بـود ،مرحـوم فلسـفی قـرآن بسـندگی را مـذموم
میدانست و عقیده داشت در کنار استفاده از معارف قرآنی باید در منبرها محوریـت بـا معـارف
اهلبیت

باشد .خودش نیز تا بدانجا از روایات جـانبخش بهـره میبـرد کـه مجموعـههایی

حدیثی از منبرها و آثارش تولید شده است .از دید وی ،عترت و قرآن ،دو یادگار نبوی
از هم جدا نمیشوند و تبیین کتاب وحی بر عهده اهلبیت معظـم رسـول اکـرم

بـوده و

نهـاده شـده

است (فلسفی ،1313 ،ص.)01
ویژگی اصلی خطیب شیعه ،این است که محوریت را در منبر خویش به ثقلـین بدهـد و از ارائـه
منبرهای صرفا متکی بر مباحث علوم انسانی روز یا منبرهای قرآنمحـور دوری کنـد .همچنـین،
ایشان مقید بود ذکر کرامات علما در منبرش ُپررنگ نباشـد؛ تـا مناقـب و فضـایل اهلبیـت
تحت الشعا قرار نگیرد .ایشان از ذکر مطالب متشابه و شطحیات ،دوری میکرد .وی مقید بـود
مقتل و روضه نیز بخواند؛ چنانکه مجموعه مقاتل وی به چند صورت تجمیع و منتشر شده است

(از جمله :مقتل فلسفی ،به کوشش رحمتـی شهرضـا .)1312 ،البتـه در پخـش سـخنرانیهای رادیـویی
مرحوم فلسفی در زمان طاغوت ،به مح

اتمام سـخنرانی ،پخـش رادیـویی قطـع میگشـت و

مقتلهای وی پخش نمیشد (جوادی آملی ،1310 ،ص .)13به یاد امام زمان

بودن و آن خسـرو

خوبان را ناظر منبر و وعظ خویش دیدن ،از خصوصیات مرحوم فلسفی بود .وی میفرمود:
امام الزماا ِ
ک ِب ِ
«شما نیز هر وقت منبر میروید ،این را به خاطر داشته باشید که« :ما َظنُّ َ

یعنی به گونهای حرف بزنید که اگر امام

»؛

در مسجد را باز بکند و شما را بر بـاالی منبـر ببینـد،

 .1توجه به سه مؤلفه حکمت ،وعظ و جدل

اینکه شخص رویکرد منبرهای خویش را فقد تاعنصری قرار دهد ،یا آفـت در منبـر اسـت؛
زیرا دین اسالم جامعاألطراف است و مخاطبان نیز در بسترهای زمانی و مکانی ،متفاوت هستند.
از ویژگیهایی که در منبر مرحوم فلسفی مشهور بود و خود نیز بدان تصریح داشـت ،لـزوم ارائـه
منبرهای متنو است .تنو  ،به دو گونه است :عرضی و طولی .مقصود از تنو عرضی ،استفاده از
مطالب متنو در مباحث سلسلهوار و موضوعی است و مقصود از تنو طولی ،انتخاب منبرهای
کشکولی است .همچنین ،یکی از مصادیق تنو  ،استفاده از روش «زاویه انحرافی» است؛ یعنـی
گفتاری شود ،ابتدا مطلبی شگفت ،انکارآمیز و به ظاهر غیرقابل

قبول را مطرح میکند ،تا در واقع ،حقیقت ناشناختهای را برای مردم روشن سازد .این قسم سخن
گفتن ،در فکر شنوندگان اثر گذاشته و سخنان منبری را از یاد نمیبرند (فلسفی ،1317 ،ج ،2ص15

ـ .)142
به دستور خداوند ،رسول وی موظف بود دعوت خویش را بر سه اصل :سخنان حکیمانه ،مواعظ
حسنه و مجادلههای فاقد خصومت مبتنی سازد؛ چنانکه در قرآن آمده اسـتُ « :أ ْد ُع إلوى َ
وب ِي
س
ِ
ِ
َ
َ
َ
َر ِّب َک ِب ْال ِح ْک َم ِه َو ْال َم ْو ِعظ ِه ْال َح َسن ِه َو ج ِاد ْل ُه ْم ِب َّال ِتى ِه َى أ ْح َس ُن» (نحل ،آیه  .)125خطیب و منبری

نیز باید به اقتضـای مجلـس وعـظ و کیفیـت اسـتما مسـتمعان ،از یکـی از مصـادیق سـخنان
حکیمانه ،اندرزهای نیا و مقوله مجادله و مناظره بهره بجوید (فلسفی ،1317 ،ج 205 ،2ـ )213؛
هرچند مردم بیشتر در مواد خطابه به مظنونات ،مقبوالت و مشهورات عادت دارنـد؛ تـا برهـان و
استدالل (حسینیزاده ،1334 ،ص .)71بشر از نظر ساختمان عقلی و استعدادهای طبیعی ،طـوری
آفریده شده که برای تسخیر آسمانها و زمین شایستگی دارد؛ ولی این امر ،محتاج مجهـز شـدن

منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها

[تأیید نموده و] بگوید :احسنت» (پایگاه اینترنتی بالغ ،شماره مطلب.)1335/0/3 ،7121 :

خطیب بدون اینکه دچار تناق
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به سالح علم و عمل و به فعلیت در آوردن همـه اسـتعدادهای درونـیاش اسـت (فلسـفی ،الـف،

 ،1317ص .)12استفاده از رسانه منبر در تحقق فعلیت استعدادهای مردم ،امـری شـدنی اسـت؛
گرو توجه به عنصر زمان و مکان است .در واقع ،بازگشت این امر بـه همـان
ولی این موضو  ،در ِ

 11قانون تناسب محتوای منبر است؛ یعنی باید محتوایی که خطیب ارائه میدهد ،متناسب با زمان و
مکان ایراد خطابه باشد؛ به عنوان نمونه ،اگر در ایامی خاص منبر میرود ،به تناسب آن ایام بحث
کند یا اینکه وعظ در مکانهای خاص ،مثل جبهه یا مناطقی که برادران اهل ّ
سنت نیـز میزینـد،
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

اقتضائات مخصوص خود را دارد؛ امری که استعدادها را برای «فعلیت ایجابی» (سیر بـه سـوی
کمال) و «فعلیت سلبی» (دوری از انحرافات اخالقی و فکری) هدایت خواهد کرد.
 .41توجه به جایگاه و نیاز مخاطب

یکی از ارکان فرآیند تحقق مبحث وعظ ،مخاطب است .منبری موفق و مفید ،آن کسی است کـه
مخاطب و نیازهای وی را بشناسد و برای وی احترام قائـل شـود (همـو ،1317 ،ج ،2ص54و.)133
وظیفه نخسـت سـخنور ،آگـاهی و آگاهسـازی اسـت و دومـین وظیفـهاش ،اقنـا شـنوندگان و
مخاطبان است .عالوه بر این دو وظیفه ،ترغیب مستمعان نیـز بایـد مـورد توجـه خطیـب باشـد
ُ
(همان ،ص 21ـ  .)03اگرچه حسن استما مستمع از جهتی وظیفه اوست و شرط اصلی فراگیـری
دانش و رهیابی به کمال است (همان ،ص ،)241اما بر خطیب است که نـه تنهـا پریشـانی خـاطر
ُ
مستمع را پدید نیاورد ،بلکه در افزایش میل و رغبت و حسن اسـتما او بکوشـد .ایـن موضـو ،
ُ
حتی برای خود گوینده دانا نیز مفید است (همـان ،ص)212؛ چراکـه حسـن اسـتما  ،در قـدرت
تفهیم اثر میگذارد و اگر قدرت تفهیم منتفی گردد و شنوندگان مقصود منبری را در نیابند ،برپایی
مجلس وعظ و سخنرانی ،بیهوده و لغو است (همان ،ص .)215ازاینرو ،برای نیل به این مقصـود،
باید منبری روشهایی چون :استفاده از کلمات روان ،جمالت کوتاه ،مقایسه و سنجش ،تمثیل و
ُ
تشبیه ،پاسخ به پرسشها و مواردی دیگر را لحاظ کند تا در حسن استما شنونده ،ترغیب وی به
شنیدن و نفوذ قول خطیب مؤثر باشد (همان ،ص 210ـ  .)312مرحوم فلسفی عمال ایـن نکـات را
پیاده مینمود و مجمو این مزیتها موجب شده بود که برخی افراد مقید باشند بالفاصله پس از
منبر مرحوم فلسفی در جایی ،خـود را بـه منبـر بعـدی او نیـز برسـانند؛ چنانکـه در مـورد تـاج
نیشابوری ،واعظ شهیر عصر قاجار ،نقل شده که وقتی از منبـر پـایین میآمـد ،بیشـتر حاضـران
برمیخاستند تا خود را به مجلس بعدی او برسانند (خالقی ،1353 ،ص.)350

سخن پایانی

با وجود ایجاد رسانههای رقیب در عصر حاضر ،منبر دارای تفاوتهـا و ویژگیهـایی اسـت کـه
همچنان به دید برخی از صاحبنظران اهل تجربه« ،رسانهای بیبدیل» قلمداد میگردد (رفیعـی،

 ،1331ص)03؛ چنانکه شواهد متعددی از تأثیرگذاری منبر در وقایع و حوادث مهـم سیاسـی ـ
اجتماعی تاریخ ایران و ممالا اسالمی ،بهویژه ملتهـای شـیعی را مـیتـوان نشـان داد .بـدین
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ترتیب ،با برنامهریزی دقیق در بهرهبرداری از این رسانه میتـوان ماننـد گذشـته ،از آن در ترقـی و
است که میتواند سعادت و کمال بشر را بدون افتادن در چاه منحد تیرهروزی فراهم سازد .یکـی
از ابزارهای تحقق این امر ،توجه به جایگاه واعظان به عنوان یکی از طبقـات و اصـناف مـؤثر در
اجتما (جعفریـان ،1373 ،ج ،1ص )101و بهرهمندی هنرمندانه از رسانه بیبدیل منبر است .تربیت
منبریهای زبده ،راههای گوناگونی دارد که از جمله میتوان به شناساندن منبریهای موفق تاریخ
شیعه و بیان ویژگیهای منبر آنان اشاره کرد .مرحوم شیخ محمدتقی فلسفی ،از همین دست افراد
است که بـه ویژگیهـای منبـر معیـار وی ،بـر اسـا نوشـتهها و سـیره تبلیغـی وی پـرداختیم؛
ویژگیهایی که در راستای ارتباط با شخص خطیب ،محتوا و روش خطابه و مقتضیات مرتبد بـا
مخاطب تقسیم شده و هر کدام دارای جهات و حیثیاتی است؛ امـری کـه در مجمـو  ،موجـب
ّ
میشود قائل شویم که «مکتب تبلیغی فلسفی» ،یا مکتب معیار بـرای تربیـت مبلـغ و منبـری
است و باید در شناساندن و معرفی این مکتب کوشید.

منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها

پیشبرد اجتما اسالمی بهره برد .اسالم و بهخصوص مکتب تشیع ،دارای ابزارها و ظرفیتهـایی

منابع
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 .1قرآن کریم.
 .2نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی1313 ،ش ،چاپ پنجم ،قم ،اشکذر.
 .3 11امینی ،محمدهادی1013 ،ق ،معجم رجال الفکر فی النجف ،چاپ دوم ،بیجا ،بینا.
 .0انصاری قمی ،ناصرالدین1311 ،ش ،اختران فضیل  ،ج ،1قم ،دلیل ما.
 .5آمدی ،عبدالواحد1370 ،ق ،غررالحکم و درر الکلم ،ترجمه محمدعلی انصاری قمی ،قـم،
دار الکتاب.
 .0بهاری ،شیخ محمد1375 ،ش ،تذکره المتقین ،قم ،نهاوندی.
 .7جعفریان ،رسول1373 ،ش ،صفویه درعرصه دین ،فرهنگ و سیاس  ،ج ،1قـم ،پژوهشـگاه
حوزه و دانشگاه.
 .1ـــــــــــــــ 1370 ،ش ،مقاالت تاریخی ،ج ،2چاپ دوم ،قم ،الهادی.
 .3جوادی آملی ،عبدالله1310 ،ش ،مهر استاد ،چاپ سوم ،قم ،اسراء.
 .14حسینیزاده ،سید علی1334 ،ش ،نگرشی بر آموزش بتا تککیتب بتر آمتوزش دینتی ،چـاپ
ششم ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .11حسینی قمی ،سید حسین1331 ،ش ،مصاحبه با ایشان در مجموعه پلههای منبتر ،تـدوین
گروه تولید محتوای دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،بوستان کتاب.
ّ
 .12حمیدزاده گیوی ،علیاکبر1313 ،ش ،بایستهها و نبایستههای تبلیغ و مبلغین ،تهران ،حسام
و پورنگ.
 .13حیدری کاشانی ،علی1371 ،ش ،سیری در آفاق ،قم ،حیدری بیگدلی.
 .10خالقی ،روح الله1353 ،ش ،سرگذش موسیقی ایران ،ج ،1تهران.
 .15خردمند ،محمد1310 ،ش ،خطیب یگانه؛ مقاله «شرح حال مرحوم فلستفی در مجموعته
گلشن ابرار» ،ج ،5چاپ دوم ،قم ،نورالسجاد.
 .10خمینی ،سید روح الله1371 ،ش ،صحیفه امام ،ج ،1تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام
خمینی .
 .17دانشکیا ،محمدحسین1333 ،ش ،نگاهی دیگر به تاریخ در قرآن ،قم ،دانشگاه معارف.
 .11دوانی ،علی و دیگران1370 ،ش ،خاطرات و مبارزات حج االسالم فلسفی ،تهران ،مرکـز
اسناد انقالب اسالمی.

منبر مرحوم فلسفی ویژگیها و معیارها

 .13دوانی ،علی1311 ،ش ،مفاخر اسالم :معاصتران ،ج ،13چـاپ دوم ،تهـران ،مرکـز اسـناد
انقالب اسالمی.
 .24رفیعی ،ناصر1331 ،ش ،مصاحبه با ایشان در مجموعه پلههای منبتر ،تـدوین گـروه تولیـد
محتوای دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،بوستان کتاب.
11
 .21شبیری زنجانی ،سید موسی ،1333 ،جرعهای از دریا ،ج ،3قم ،کتابشناسی شیعه.
 .22شریعتمداری ،علی1331 ،ش ،رسال تربیتی و عملی مراکز آموزشی ،چاپ هفتم ،تهران،
سمت.
 .23شریف رازی ،محمد1352 ،ش ،گنجینه دانشمنبان ،ج ،2تهران ،اسالمیه.
 .20ـــــــــــــــــــــ 1353 ،ش ،گنجینه دانشمنبان ،ج ،0تهران ،اسالمیه.
 .25فراهیدی ،خلیل بن احمد1010 ،ق ،العین ،تحقیق و تصحیح مخزومی ،سامرایی و طیـب،
ِ
قم ،اسوه.
 .20فلسفی ،محمدتقی1310 ،ش ،اخالق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی ،چاپ دهـم،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .27ـــــــــــــــــــ 1310 ،ش ،استیضاح دول در حضور مل  ،چاپ دوم ،تهـران ،دفتـر
نشر فرهنگ اسالمی.
 .21ـــــــــــــــــــ 1317 ،ش ،آیة الکرسی پیام آسمانی توحیب ،چاپ دهم ،الـف ،تهـران،
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .23ـــــــــــــــــــ 1317 ،ش ،بزرگسال و جوان ،ج ،2چاپ هشتم ،ب ،تهران ،دفتـر نشـر
فرهنگ اسالمی.
 .34ـــــــــــــــــــ  ،1317 ،سخن و سخنوری ،چاپ نهم ،ج ،تهـران ،دفتـر نشـر فرهنـگ
اسالمی.
 .31ـــــــــــــــــــ 1313 ،ش ،شرح و تفسیر دعای مکارم األخالق ،ج ،1چاپ چهاردهم،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .32ـــــــــــــــــــ 1312 ،ش ،مقتل فلسفی (روضههای واعظ شهیر مرحوم فلستفی  ،بـه
کوشش محمد رحمتی شهرضا ،قم ،روزنه دانش.
 .33قیصری ،مهدی1334 ،ش ،خطیب توانا ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .30گورابی ،سید یاسم ،پاییز « ،1313سیره عملی آیت الله العظمی بروجـردی» ،مجلته علتوم
سیاسی ،قم ،دانشگاه باقرالعلوم  ،شماره .51
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 .35مازندرانی ،مال صالح1302 ،ش ،شرح کافی ،تهران ،المکتبة االسالمیة.
 .30منزوی ،علینقی و دیگران1377 ،ش ،فهرس اعالم الذریعة ،ج ،3تهران ،دانشگاه تهران.
 .37نجفی کرمانشاهی ،محمدعلی1331 ،ش ،تتکییرات تمتبنی تخصتر در پت وه  ،قـم،
میراث ماندگار.
14
 .31ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1337 ،ش ،فعالی های عالمان شیعه در عرصه بینالملل،
قم ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه.
 .33واعظ خیابانی ،میرزا علی1312 ،ش ،علمای معاصر ،تصـحیح عقیقـی بخشایشـی ،قـم،
نوید اسالم.
 .04والیتی ،علیاکبر1333 ،ش ،فرهنگ و تمبن اسالمی ،چاپ شصتویا ،قم ،معارف.
پایگاههای اینترنتی

 .1پایگاه اینترنتی بالغ (معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم)،
نشانی:
 .2پایگاه دفتر مقام معظم رهبری ،نشانی:

*

*

