
 

 خاطرات و تجربیات تبلیغی

 مقدمه

ههایی اسهت کهه توجهه بهه ،نهها  هها و ،موزه های تلخ و شهیری  زنهدگی، سرشهار از عدرت خاطره
غان عزیز که در حوزه دیه   راهگشای زندگانی سعادتنود و موفق است  در ای  میان، خاطرات مدلآ

غان نوپا و یا عالقه و فرهوِگ ای  مرز و بو  فعالیت می کوده از نناتی است که به مدلآ ن موهدا کوود، ،
موهدی از تجهارب  شایسهتگی طهی ننایوهد و بها بهره کود تا مسیر تدلیغ را به به ای  وادی کنک می

تر بهه اههداف خهویش  تر و مطلهوب نیاز شوند و ،سان ارزنده دیگران، از ،زمون و خطای مجدد بی
 نای  ،یود  

غان عزیز در موضوعات گوناگون ارائه شه در ای  نوشتار، شناری از خاطره ده کهه هریهک های مدلآ
هها  کوهد و نهور ،گهاهی را بهه دس حدیدتی روش ، اشارتی بیدارگر یا فضیلتی ارزشنود را تأکید می

 رساند  خوبی مدد می افزاید و پویودگان راه تدلیِغ دیوی را به تاباند و بر دانش خوانودگان می می

 برابر پاداش ده. 1

رفتم   یمودهر مه یبزرگه ید: در روسهتایگو یان میروزی  فیا سال  والنسلن و توانا، حجتیخط
از  ینهیمره  بهود و در  یکه توهها روحهان ید بزرگواریشد  س یو،مد  در ،ن موطده، طو ن رفت

 زبان م  بود یکرد، م یمساجد ،ن مر ، اقامه جناعت م
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ک لوله ،ب یکرد و در موزلش فدط  یم یزندگ یماد ی، با کندودهای  ،برومودیدر ع ی  روحانیا
و  یریهداشت  ،ن مرد مرتهر ، در اثهر پ یاو فاسله بسیار یداشت که ،ن هم با اتاق مسنونوجود 

  یر ،ب، بهه زمهیدن به شیتا رس یزمستان عالوه بر ترنآ  سرما، گاه یها ضعف چشم، در شو
شد  م  با سرف مدلغ هفت هزار تومان، لولهه ،ب را تها ،شهپزخانه و  یافتاد و بدنش مجرو  م یم

 د یار خوشراس گردی  کار بسیورد  که او از ااو ، ییدستشو
هه یهوگا  نهزوس بهاران شهد یموزلم در اسفهان در اثر فرسودگ یها هنان ساس، سدف اتاق دًا چنآ

از جهایی کهه اسهاًل بهاور  یزود بهه ی،ن را نداشتم؛ وله یجهت اسال  کلآ  یکرد و قدرت مال یم
ش از هفتاد هزار تومان تنا  یزوگا  کرد  و بیها را ا فراهم شد که با ،ن پشت با  یلیکرد ، وسا ینن

ً پرداخت گرد دُر َأْمهاِلهدا»فه: یه شرید  به مصداق ،یشد که کالآ ُْ دُه َع ، 1«َمْن جداَء ِباْلَحَّسدَنِة َفََ
فهت ههزار ت ننود؛ تازه ،ن هیرا که م  خرج کرده بود ، خداوند به م  عوا یبرابر ،ن پول درست ده

 ر بود  یده بود و م  فدط واسطه امر خیرس یکش ق سهم سادات به مصرف لولهیتومان هم از طر
 

 یندههر تههوان کوههیبههه ،س پ یگههر خههدمت
 

 ی  خدمت ار به ظاهر وگهر در نههان کوهیا 
 

   جههزایاجدادشههان دهوههد تههو را بهتههر
 

 2یگنان کو یخدمت نه بهر او که به خود ب 
 

 نیستحکمت  . هیچ چیزی، بی2

کفوبهودن امها  خواسهتگاری، مهریهه و ههم رفتم  شدی درباره شیوهفاطنیه در شیراز مودر می دهه
بیاناتی داشتم و از جهیزیه ساده حضرت سردت شد  بعد از مودهر،   و حضرت زهرا علی

 بود، گفت:  زد و سورتش سرا شدهسالی در حالی که عدده به گلو حرف میمرد میان
بود و پس از مدتی، به خواستگاری  پیش دختر  در یک پارک با پسر جلفی ،شوا شده ،قا  دو ساس»

خورد، مه  مخهالف ایه  وسهلت بهود ؛ ولهی ،مدند  با توجه به ایونه ظاهر و باطوش به ما ننی
کهرد  عاقدهت ته  بهه قضها دختر  بر ای  وسلت پافشاری داشت و مادرش هم از او پشتیدانی می

، شام  یک تریلی ُپر از اثاث بهه ،نهها دادیهم؛ ولهی پهس از چوهدی، ایه  دادیم  جهیزیه مفصلی
بود، قریهو یهک وانهت از  ازدواج به طالق کشید  دامادمان که جهاز را خرج دود و بدمستی کرده

                                                           

  506  انعا ، ،یه  1
  00و  01، ص گفتارهای ارزنده  غالمرضا فیروزیان،  2
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 «  ای در شنم داشت، به خانه برگرداند که بچه اثاثیه را با دختر  درحالی
که حننتی در کار است  پسِر ،ن مرد کهه بسهیجی  های ای  مرد، متوجه شد بعد از شویدن حرف

رفته پدر  ای  است که در زمان جوگ که دولهت ،رد  ازدست ۀبود، برایم ند  کرد که جریان سرمای
فروخت و پهوس ایه  داد تا برای مرد  نان بپزند، پدر  در بازار ،نها را ،زاد میای به نانواها میسهنیه

بهود  ایه  مهاجرا، بهرایم سهود مرننهی بهود کهه ههیچ امهری، دست ،مهده جهیزیه از ،ن ماس به 
 1حننت نیست  بی

 قاتیدر توفی دینگاه توح. 3

با توجه به توفیدات علنی و تدلیغی حاج ،قای قرائتی و ابتنهار و خالقیهت ایشهان در سهخووری و 
برخهی  ارائه مضامی  تازه و ناب، نگاه ایشان به هنه ای  توفیدات، یک نگاه توحیدی است کهه در

 مواقع، ای  نگاه در کالمشان بروز و ظهور پیدا کرده است 
هایهت گرفتهه و گه  کهردهس پاسهخ  دانی چهرا مودهر و کالو گوید که: می وقتی کسی به ایشان می

را  یمه  حهدیث»ها فرمودنهد:  و زمانی در یک از برنامه« هنه به خاطر لطف خداست »دهد:  می
ند  گفتم: ای  حدیث خیلی اثر دارد  هنی  حدیث را در جای در جایی خواند  و زار زار گریه کرد

دیگر هم خواند  و هنه خودیدند؛ یعوی خدا متوجهم کرد که قرائتی  اگر حرفت بهه دس نشسهت، 
ها از تو بیان بهتری دارند؛ م  بهه ایه   ها از تو باسوادتر هستود، خیلی به خاطر سواد نیست  خیلی

کردی که مرد  را گریاندی  هنی  حدیث را با هنی  لو و دندان دهم و لاا تو فنر  حدیث اثر می
 2«گفتی؛ اما به جای ایونه مرد  مودلو شوند، خودیدند 

 ها رنج و دردها. 4

د   یهد را ای خسهته و دهیشهور جوان رو ادهیپ وارک گاشتم  در می خلوتی ابانیخ از عصر روز یک
 او و داشهت دعوا خدا شد   با شیننزد .زد می حرف خودش رنج  با و درد مست اما بود؛ مست

 !ننود می اعدا  و ردک می و نمر را
 هم م  و ستادیا هک بود  یا است؛ ردهک دایپ مدافعی خدا هک ردک اسیخ افتاد، م  به چشنش وقتی

 اما م؛یبگو زییچ هک بود رد  موتظرک را بیان شیها داشت  ناله ادهایفر خدا با م ، به رو و ستاد یا
                                                           

  ۷۲ه  ۷6، ص رقرن منب خاطرات نیم  غالمعلی ناطق خراسانی،  1
یس و تبلیغ نیمپور،    حسی  سوعت 2   5۷، ص قرن تدر
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 و رد که شروآ ،نگاه و ومک می حس را تو درد زنیس گفتم: م  ننی حرفی د: چراینزد   پرس حرفی
 .داد  شر  خود  زندگی از داستانی شیبرا

 بها مه  هک داد  حیتوض شیبرا هم م  و گرفت ،رامشی اش، هیگر افتاد  با هیگر به م  برای چارهیب
 .شد  تر قوی و فتاد ین پا از رنج، هنه  یا

 هها، ضهربه  یها تو  بها های بت مث  بود ؛ ییها بت ریاس گرفتم  م  ییها درو دردها،  یا از م 
گفهتم:  خهود  با د   م یبر ،نها از ها، نامردی  یا بود   با گرانید به وابسته ستود  م نش میها بت

 شد   مه  راحت شد، عوض توقعم هک  یهن باشمس داشته مردانگی و راحتی توقع م  چرا اساًل 
 ایه، سهوزاندس مهی مهرا قهدر  یا خدا چرا هک افتاد  رنف  یا به شدند، دتریشد ها ضربه هک هوگامی

 بودس ردهک مجدور را او سیک مگر دهسی،فر طانیش مرا مگر ،خر استس م  دشن 
 چهه را مردهت اسهاًل  ومیهد  بدی،فر ننی هک خواست ننی را ماها و مرا اگر نداشت، دوست مرا اگر

 ادیهفر او بهه توانم می چگونه اوس پس، جز ختسیر ها دس در سیک چه را عشق شور دسی،فر سیک
 !ترندس نر  تو از جالدها و ترند مهربان تو از ها هودیی هک بزنم
 ،تهش و دیرسه می ای جرقه به ها، سؤاس  یا از دا کهر برابر در هم او و بود  شده مودلو خود  م 
 و زده او هکه ییها ضربه و داشته او هک ییها مردت برابر در و دهیبر دوست از چگونه هک گرفت می
 .است باخته را خود و انداخته راه ادیفر ر،نتش جای به سته،نش او هک ییها بت

 را هها رنهج  یها میگهو مهی هنهبل بساز؛ درد با و  ک ترن  را رنج میگو ننی گفتم: م  او به ،نگاه
 تیهبرا گهرانید ایهبگاار  ، پس، ایس ،ورده وجود به خودت ایاند  ، برخاسته جاک از هک  ک  یترل

 درسش و رییبگ را اش بهره هک وشنب پس ست،ین دو هر  یا از اگر و  ک خراب پس، اندس ساخته
 .بخوانی را

 هسهتم؛ جهاک در هکه سهتین مکبها نداشم، ا  بدبختی عام  خود  هک هوگامی گفتم: م  وقت ،ن
 مه  از دار ، ،نچهه از شهتریب .رفهت راه تهوان مهی ییپا هر با و هست درسی الو،ک هر در چون
 .ستودین ارک طلو

 .بلهرز  شههیهن هکه سهتمین ،نهها دههان ،مپر ستم  م ین ،نها ریاس مرد س گفتم: م  شخودیگفت: ن
 و قدرت م  در و ودک می تر یکنزد خود  به مرا ،نها های خوده بود، ساف حسابم م  هک هوگامی

 1د یننا می بارور را نفس به اعتناد
                                                           

  15ه  16، ص های سبز آیه   علی سفایی حائری، 1
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 آفت بزرگ، غرور. 5

زد  معنوً  در اوای  جوانی، برای تدلیغ عاز  قوچان شد   حسیویه وسیعی بود و جنعیت موج می
فرمودنهد و مختصرًا ارشادات خودشهان را بیهان مهی الله قوچانیبعد از مودر م ، حضرت ،یت

بهود؛  ختم و دعای مجلس هم با حضرت ایشان بهود  بهه قهوس معهروف، مجلهس مها گه  کهرده
س عووان ،خوند کوچک میکه در شهر هنه مرا بهطوری به شواختود  سوت و سدای م ، حهرف اوآ

بهود؛  جهای مه  شهدهزد  تشویق مرد  و جوانی و خامی خود ، باعث ُعجهو و غهرور بهیرا می
اعتوهایی رد کهرد  و گفهتم: مه  ایه  که هیئت کوچنی از م  دعوت کردند و م  بها بهیطوری به

رو ؛ امها مهو  نشهانم داد کهه در ایه  خانهه، ُعجهو و کوچک چوهد نفهری را ننهی هایمجلس
ر ننی  ریایی را خریدارند و بس شنسته و بی خرند  ایوجا دسخودمروری و تندآ

عوهوان ،خهری  کرد   مه  بههروز عاشورا بود  روز ،خر مجلس که حاس  ده روز را باید جنع می
خواندنهد  مه  ها را از حفظ میزمان، مداحان باید مصیدتخواند   در ،ن مدا  باید مصیدت می

طوراتفاقی، مداحان قد  از م  ،ن سه شعر را خواندنهد و مهرا هنانوهد بود   به سه شعر ،ماده کرده
بودند  به خهود  گرفته ها مرا نشانهمایه گااردند  نوبت به م  رسید  هنه چشمعصا و بیکوری بی

ر است  نهیو زد  که ای ، نتیجه   تندآ
اسهغر مه  از داد  فدط گفتم یها علهیخواستم داد بزنم ،قا غلط کرد ؛ اما عدده در گلو اجازه ننی

ای افتاد تر بودی؛ کننم ک   ناگهان، چشنم به شیرخواره تر  و تو هم از هنه کوچک هنه کوچک
قوداقه را به م  بدهیهد؛  کرد مرا بگیر  فریاد زد کردن بود؛ مث  ایونه به م  ندا میکه در حاس گریه

دانم چه شعری ناخود،گاه بر زبهانم جهاری شهد یها جه مرد  بلود شد  ننیضتشوه است  سدای 
گهارد، چیهزی بهه یهاد   بهتراست بگویم جاری کردند که تا کوون که پوجاه سهاس از ،ن مهاجرا می

 1،ید  ننی

 بحث سیاسی. 6

هها یطالو بودرعداو دعهوت شهد   شهواب ب نزدیک دوازده ساس پیش، یک دهه در مسجد علی
روزها بازار انتخابات رئیس جنهور گهر  بهود و شد  ،نکرد  و جنعیتی هم جنع می سخورانی می

داری از طیهف خهاص، سهردت  م  هم تا شو تاسوعا، حتی یک کلنهه از انتخابهات و طهرف
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داری و  رفههایی زد  کهه برخهی بهه طهای، حرفنداشتم؛ اما در شو تاسوعا به درخواست عده
هنراهی با م  و برخی علیه طرف مداب ، مجلس را به هم ریختود و مرا از معرکه به هت  بردنهد و 

هغ بایهد در مداحهث سیاسهی از طهرف 1دادن گناشتود  تا سدح مأموری را برای کشیک داری  ]مدلآ
 ود [گر شسازی افراد سوءاستفادهحرمتی و فتوههای سیاسی پرهیز نناید؛ تا مانع بیجوا 

 اشک و آه یتیم. 7

شنسی است؛ یعوهی هوگهامی کهه بهرای  5116تا  51۲۷های  داستان زیر، مربوط به حدود ساس
 رفتم  تدلیغ به شهرهای مختلف ،ذربایجان می

شهد، رسهیدیم   در ینی از سفرها و هوگا  ظهر، به شهر سلناو که ،ن زمان شهاهپور نامیهده می
خانه وارد شدند  مه  غهاایی  غاا ایستاد  مسافران به قهوه ها برای سرف اتوبوو در ینی از میدان

خواستم و ،وردند  هوگا  سرف غاا، شخصی که معلو  شد کارموهد ینهی از ادارات اسهت و بهه 
الی که بار او را از گاراژ به موزس رسهانده بهود، وارد قهوه خانهه شهد  ،ن  ،نجا موتد  شده، هنراه حنآ

گوید: یک  خواهد و می اربر در مداب  حن  اثاثیه م  پوس ننیچی گفت: ،قا  ای  ب شخ  به قهوه
شود، یک وعده غاا به او  دانم خرج غاای او چه مدلغ می وعده، شنم مرا سیر ک   چون م  ننی

بدهید؛ هرچه هزیوه ،ن شد، قدوس دار   سپس، کارت اشتغاس اداری خود را با مدلغی پوس به عووان 
 چی داد و رفت  بیعانه به قهوه

ی بودند  به مر  ایونه کارمود به قهوه بیشتر مشتریان ،ن قهوه چی گفت: یک وعهده،  خانه، مرلآ
های مخصوص به یندیگر نگاه کردند  م  و بعضی از مسافران،  شنم او را سیر ُک ، هنه با خوده

و کردیم؛ به از ای  خوده ظاهرًا بی س خصوص که سخوانی هم بی  ،نها بهه ُترکهی رد و بهد جا تعجآ
 شد  می

م  که پهلوی ینی از هنان اهالی بومی نشسته بود ، از او پرسید : ،قا  غهاا خواسهت  کهه خوهده 
هاس داسهتانی دارد  گفهتم:  ندارد؛ دیگران هم مشغوس غاا خوردن هستود  گفت: بله، ولی ایه  حنآ

ی از او گاشته است، حدود سی ساس قد  مردی  اس که امروز ِسوآ مهتننآ  چیستس گفت: ای  حنآ
شواسهود و داسهتانش را  دار بود  بیا و برویی داشهت  هنهه مهرد  ایه  شههر او را می و کاسدی پوس

 دانود  می
                                                           

  19  هنان، ص  1
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شوهری که دختهر سهه یها چههار سهاله  روزی نوبت رختشویی موزس ایشان بود  زن رختشوی بی
د  ای  شد، ،مد و مشغوس کار ش های موزس او دعوت می یتینی داشت و معنوً  برای شست  لداو

ها، ،ن روز تا بعد  خانه بود؛ ولی شست  لداو زن هنیشه بعد از اتنا  کار، ناهار را مهنان ساحو
اس امروزی، ،ن روز سر ظهر بهه موهزس ،مهد  ناههارش را  از ظهر طوس کشید  هنی  مرد، یعوی حنآ

خهود جداگانه حاضر کردند و مشغوس خوردن شد  ،ن دختر یتیم که از سدح کوار مادر زحنتنش 
نشسته بود و معلو  ندود سدح هم چیزی خورده است یا نه، به مر  شویدن بوی طعا ، نزدیهک 

شد، بهه سهفره نگهاه کهرد و انتظهار  وضو  در ،ن خوانده می اتاق ،مد و با چشنانی که گرسوگی به
ه ای چشنش به ،ن بچ خانه او را بوشاند و غاا به او بدهد؛ ولی با ایونه در هر لدنه داشت ساحو

ههایش را در ،ورد و وارد اتهاق  داد  دختهرک کفش اعتوا، به خوردن غاا ادامه می افتاد، کاماًل بی می
 شد و نزدیک سفره ایستاد 

اس امروزی، چهره حسرت دید؛ ولی هنچوان مشغوس غهاا  زده دختر را می ،ن مرد، یعوی هنی  حنآ
موتظر یک اشاره کوچهک مهرد روی مرد  نزدیک سفره نشست و  به خوردن بود  دخترک درست رو

کرد ای  بچهه بها مهادرش بعهدًا غهاا خواههد  ای بردارد؛ ولی مرد که فنر می بود تا بالفاسله لدنه
خورد، با سوگدلِی تنا  تا ،خری  لدنه و ،نچه در ظرف بود، خورد و برخاسهت و رفهت  دختهرک 

شهد  از جها  هایش ظهاهر چشنش به ظرف خالی افتاد، ،ههی کشهید و قطهره اشهنی روی گونهه
انگیهز طعها  را در مغهز خهود هنهراه  که تصویر غهاا و بهوی دس برخاست و با گرسوگی، درحالی

 برد، با هنان اشِک چشم از اتاق بیرون رفت  می
اس فعلی، طدق معنوس شا  خهورد و خوابیهد  خهواب دیهد کهه  شِو هنان روز، ،ن مرد، یعوی حنآ

ای برداشت؛ هووز بهه دههانش نرسهیده    لدنهگرسوه است  در عالم خواب، غاایی حاضر کردند
بود که دستی مچ او را گرفت  دست دیگرش را دراز کرد، دست دیگهری ،مهد و ،ن دسهت را ههم 
ت گرسوگی، با سر به طرف سفره خم شد که بها دههان غهاا را بدلعهد، بهاز دسهت  گرفت  از شدآ

و خهود را گرسهوه دیهد   اش کوفت  در هنی  حاس، از خواب بیدار شهد دیگری مرنم به پیشانی
خهورد، بهه ههیچ وجهه،  شده حاضهر بهود، خهورد؛ ولهی هرچهه می برخاست و ،نچه غاای طدخ

شهده و سهدزیجات و  ههای ُخشک کم سهر کهوزه روغه ، نان یافت  کم اش تخفیف ننی گرسوگی
کهه  طوری هرحاس، هر چه قاب  خوردن بود برداشهت و خهورد؛ ولهی هنچوهان گرسهوه بهود؛ به به

 بدیه شو را از گرسوگی به خواب رود نتوانست 
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کهم  ای  گرسوگی، هنچوان ادامه داشت  ناچار به طدیو مراجعه کهرد و بهه درمهان پرداخهت  کم
موجودِی خود را سرف معالجه کرد تا جایی که مغازه و خانه خود را فروخت و بهرای معالجهه بهه 

تهران به طهور ناشهواو پهس از  هایش متفرق شدند و او در تهران رفت  زنش از او جدا شد و بچه
اتنا  نددیوگی و موجودی، به کارگری و عنلگی رو ،ورد و چون تنها  سهاعات در فنهر خهوردن 

 تدریج به بدبختی افتاد  داد و به بود، در،مدش کفاف زندگی او را ننی
الی می را  کود  از کسانی که او ینی دو ساس است که به شهر خود برگشته و با ای  س  و ساس، حنآ

گیرد؛ ولی با اشخاص ناشواو، در ازای حن  بار، فدط یک شهنم سهیر  شواسود، پوس ندد می می
بردار نیست و معنوً  کارش بها سهاحو بهار بهه  که شنم او اسوً  سیری گاارد؛ درحالی قرار می

 کشد و خالسه، بدبختی او، نتیجه ،ه و اشک ،ن بچه یتیم است  دعوا و نزاآ می
َیْمَسُح َیَدُه َعّلی رأِس َیتيْ َرْحَمًة َلُه ِااا َاْعطاُه الّله ِبُکِّل َشْعَرة  ناورًا  ما ِمْ  َعْبد  »د: فرمو اما  سادق
هرکس دست نوازش بر سر یتیم بنشد، خداوند روز قیامت به تعداد موههایی کهه از  1؛َیْوَم القياَمة

 «زیر دست او رد شود، نوری به او عوایت خواهد ننود 
 یتههیم کههه از جههور روزگههاربههس کههودک 

 

 در کامشان به جای غاا اشِک مهادر اسهت 
 

 ای ننهرد هرکس که دید خسته دس و چاره
 

 در پیشههگاه عههدس الهههی سههتنگر اسههت 
 

 گهههر دردموهههد را برههههانی ز چوهههگ درد
 

 2بالله که از عدهادت سدسهاله بهتهر اسهت 
 

 مجید قرآن جویی ازشفا. 8

نویسهد: جوهاب دستغیو، سومی  شهید مرهراب، مهیالله شهید سید عددالرسی  حضرت ،یت
قنهری  511۷کرد: در مرض عنومی ،نفو نزا که در ماه مرر  ساس سید مرنود حنیدی ند  می

ا  هنه به ای  بیناری مدتال به وقوآ پیوست و بیشتر اهالی شیراز به ،ن مدتال شدند، م  و اه  خانه
حاس، سهید جلیه ، مرحهو  سهید میهرزا امها  شدیم و م  از شدت بیناری، بیهوش شد   در ،ن 

به مرد  »جناعت مسجد فتح را دید  که در مسجد وکی  پس از نناز جناعت به یک نفر فرمود: 
َوُنَنِزُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَّو ِشدفاء  »بگو: دست راست خود را بر دو شدیده خود گاارید و ،یه شریفه 

                                                           

  1، ص ۷۲، ج بحار األنوار  عالمه مجلسی،  1
  515ه  5۲9، ص ارزندهگفتار   غالمرضا فیروزیان،  2
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ِمنيَن َوال َيزيُد  ِْ ُم َْ را هفت مرتده بخوانید و بر هرکس کهه بخوانیهد،  1«الَّظاِلميَن ِإاَل َخّساراَوَرْحَمة  ِل
 «دهد خدا شفا می

چون به خود ،مد ، ،یه شریفه مزبور را هفت مرتده خواند ؛ فورًا خدا شفا مرحنت کرد  برخاسهتم 
بسهتر  و دست بر شدیده فرزند  گااشتم و ،ن ،یه را هفت بار خواند ؛ او هم فهورًا خهوب شهد و از

برخاست  خالسه، تنا  اه  خانه در هنان روز خوب شدند و از ،ن ساس تا به حهاس، ههرکس از 
 2یاید خوانم؛ فورًا شفا میشود، هنی  ،یه شریفه را بر او می ا  به سر درد مدتال میخانواده

 تأثیر لباس روحانیت. 9

گفهت؛ خیلهی بهه دلهم  ی میگفت: ،قایی روحانی، مدتی بها مها بهود و مطهالد برادر پاسداری می
هایش برایم دلوشی  بود که فراموش نشدنی اسهت؛ ولهی یهک روز  نشست و به قدری سردت می

سر بازار قم دید  کسی به شن  مرموزی خودش را از م  پوهان کرد و رفت  کوجناو شهد  بدیهوم 
تم؛ هنهان اش را گهرفتم، او را شهواخ خواست مه  او را بدیهوم  وقتهی پهی او چه کسی بود که ننی

روحانی بود که مهرا شهیفته خهود کهرده بهود؛ ولهی بها لدهاو شخصهی  وقتهی او را بهدون لدهاو 
 3اش دید ، یک لرظه تنا  ،نچه او مرا با ،ن ساخته بود، از دلم مرو شد  روحانی

ن شّر . 11
ُ
ذ

ُ
ن خیر، ا

ُ
ذ

ُ
 ا

و بهه او گفهتم: چهرا در روستایی در اطراف ساوجدالغ به تدلیغ رفته بود   ینروز پیرمردی را دیهد  
،یم؛ ولی حاج ،قا  ههر روحهانی کهه ،مهد، گروههی را جهاب کهرد و  ،ییس گفت: می مسجد ننی

-دیگران را کوبید  رمزش ای  بود که: در هر نوبت تدلیغی، چه رمضان یا مرر ، هر گروه و طایفه

ند و از او کهه از کردشد، او را علیه طایفه دیگر ترریک میای که حاج ،قا در موزلشان پایرایی می
 کردند  خدر بود، سوء استفاده می مسائ  ایوجا بی

وقتی ای  مطلو را از ،ن پیرمرد شوید ، یاد  ،مد که ینی از دوستانم به مرلی رفته بهود و گروههی 
رود و سهخورانی کوود؛ او هم مودهر مهیای دیگر بدگویی می گیرند و ینسره از طایفهاطرافش را می

                                                           

کویم و ستنگران را جز خسران ]و زیان[ و از قر،ن، ،نچه شفا و رحنت است، برای مؤموان نازس می: »8۲  اسراء، ،یه  1
 «افزاید ننی

  101و  10۲، ص هزارویک حکایت قرآنی  مرندحسی  مرندی،  2
  91، ص تجارب مبّلغان هنرمند  مهدی چراغی،  3
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کود  بعد فهنیده بود که قضیه برعنس بهوده اسهت و ،نچهه گفتهه و اعتهراض می ،تشیوی علیه ،نها
کود  در ایوجها بهه یهاد ،یهه کرده بود، در مورد هنی  افرادی که او را ترریک کرده بودند، سدق می

یم   1قر،ن افتاد  که پیامدر اسال ، ُاُذن خیر بودند؛ اما متأسفانه بعضی از ما، ُاُذن شرآ

 د!میزبان فاس. 11

های افهراد،  اطراف شیراز، شهری بود که برای تدلیغ رفته بود   پس از چود روز، از خالس سهردت
غ قدلی، فرد موفدی ندوده و دلی  عد  موفدیتش ای  بود که: در موزس کسی اتراق  متوجه شد  که مدلآ

ود که: گهاوی کرده بود که در بی  مرد  معروف به فساد بود و شهرت میزبان به فساد، از ای  باب ب
گفتوهد: جهایی کرد  مرد  مهیرا سرقت کرده و سر بریده بود و از حاج ،قا با گوشت ،ن پایرایی می

 که دزد، مرید ،قا شود، ،نجا جای ما نیست 
هایی که از نظر اخالقی یا اقتصادی یا فرهوگی، وجهه موفی دارند، مثه   دهد: ،د تجربه نشان می

فاسدند، موقعیت روحهانی را ترهت تهأثیر قهرار داده و ،ن را  ضهایع  اند یا ایونه رباخوارند، سارق
 2ای وجیه داشته باشد تواند کار کود که وجهه کوود  روحانی وقتی می می

 فراش! تجدیدحاج آقا! . 12

ایا  ماه رمضان برای تدلیغ به روستایی اعزا  شده بود   بعد از چود روز، ینی از اهالی روسهتا کهه 
،مد طلده را بهه شهنلی بود، به مسجد ،مد؛ ولی ،دمی ناقال و موذی بود و بدش ننیسابدًا کدخدا 

-به دا  بیودازد  چودی  بار به م  اسرار کرد که: حاج ،قا  یک ماه، زیاد است؛ اگر مای  باشی، می

خهواهی، توانیم برایت دختر جور کویم و ازدواج کوی و مرتو برای تدلیغ ایوجا بیایی و یا اگهر ننهی
رو  و نیهازی  خواهم؛ یک ماه ایوجا هسهتم و مهیکویم  گفتم: ننی نان بیوه داریم، برایت عدد میز

ً : تدعهات موفهی که ای  احتناس را می نیست؛ درحالی داد  که اگر زیر بار چوهی  کهاری بهرو ، اوآ
از قیهد متعددی گریدانم را خواهد گرفت و زنجیری به پایم بسته خواهد شد که حا حا ها نتوانم 

ها را دعهوت بهه ها و غیرجوانای بوشیوود برایم دست بگیرند که: ایوها جوان،ن ،زاد شو   ثانیًا: عده
توانوهد خودشهان را کوتهرس ننایوهد  ثالثهًا: یهک سهری کوود؛ ولهی یهک مهاه ننهی تدوا و کوترس می

                                                           

  90 و 91  هنان، ص  1
  566  هنان، ص  2
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دانهد ،خهر و یای به وقوآ بپیوندد کهه خهدا مهبیوی نشدهها و مسائ  پیشمراورات دیگر و حرف
گفهتم: نهه  او گفت، م  هم با جدیت مهیانجامد  ای  بود که هر بار که او می عاقدتش به کجا می

 1هم وقتی دید جدی هستم، قضیه را رها کرد 

 رمز پیروزی . استقامت،13
ای از سوی ایشان برای تدلیهغ بهه ینهی از شههرهای ننایوده الله بروجردی در زمان مرحو  ،یت

تی، به جهت فعالیت چشنگیر او، دشنوان دی ، بها تهنهتایران  هها و شهایعات رفت  پس از مدآ
فراوان، عرسه را بر او توگ کردند تا او را فراری دهود  ،ن روحهانی اعهال  کهرد کهه در فهالن روز، 

ای مهم خواهد داشت و حرف ،خر را خواهد زد  دوستان و دشنوان به گنان ایونهه جلسهه جلسه
ت، هنه جنع شدند و او روی مودر رفت و گفت: ای مهرد   اگهر پشهت سهر مه  خداحافظی اس

داران رابطه دارد، باور کوید  اگر گفتود: فالنی اه  فسهاد  گفتود: فالنی با ارباب و خوانی  و سرمایه
خواهد از ایه  خواند، باور کوید  اما اگر گفتود: او می و فرشاست، باور کوید  اگر گفتود: نناز ننی

 2برود، هرگز باور ننوید که م  تا ،خری  لرظه در سوگر تدلیغی خود خواهم ماند شهر 

 . شکیبایی در انجام وظایف14
گرفتوهد و  اید که اقوا  پیشی ، اندیای الهی را هوگا  تدلیغ ،نان بهه تنسهخر می در قر،ن کریم خوانده

ای غلهط پیشهه کهرده بودنهد،  کردنهد و شهیوه از ،نجا که پیشیویان از یندیگر تدلید می 3،زردند  می
گفتوهد: مگهر  کردنهد و می داد، او را اسهتهزا می هوگامی که کسی روشی سریح را نشان ،نهها مهی

م  ایه  قضهیه، مانوهد حنایهت ،ن پزشهک ینفر برحق باشی و هنه ما بر باط  باش یکشود تو  می
ویده بود در شهری بیناری پوستی شایع شده و واگیر دارد  مرد  شههر هنهه متخصآ  است که ش

ها، انگار از یاد برده بودند که ای  رفتار، نوعی بیناری  شده بودند و پس از ساس« خارش»مدتال به 
 است:

                                                           

  9۷  هنان، ص  1
  09و  08، ص رسیدن و رساندن؛ نگرشی نو به تبلیغ نوین   بشیر خیری و امیرحسی  کرینی وثیق، 2
لیَ  : »۷ه  0  زخرف، ،یه 3 وآ

َ
َوما یْأتیِهْم ِمْ  َنِدی ِإ آ کاُنوا ِبِه یْسَتْهِزُؤَن؛ و چدهدر پیهامدرانی  *َوکْم َأْرَسْلوا ِمْ  َنِدی ِفی ْاأل

 «در اقوا  پیشی  فرستادیم  و بر مرد  هیچ رسولی نیامد، جز ،ننه او را به مسخره ]و اننار[ گرفتود 
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 خههوِی َبههد، در طدیعتههی کههه نشسههت
 

 1نهههرود تههها بهههه وقهههِت مهههر ، از دسهههت 
 

ا کرد و به ،نجا رفت  چهون مهرد  او را دیدنهد،  پزشک، برای معالجه اهالی ،ن دیار، داروهایی مهیآ
سخت ترسیدند  گرداگردش جنع شدند و از ورودش به شهر منانعهت کردنهد  پزشهک، علهت 

خارانی (  او هرچهه  مخالفتشان را پرسید؛ گفتود: تو بیناری  زیرا از جوس ما نیستی )بدنت را ننی
شود ما هنه مری   گفتود: مگر می ای نداشت  می ر کرد که م  سالنم و شنا بینارید، فایدهاسرا

 باشیم و فدط تو سالم باشیس 
های بزر  دیوی ما رفتهه  ها و ،زارهایی است که بر ای  اسوه زبان ،نچه گفته شد، اندکی از هنه زخِم 

اثر شویدن چود ناسهزا و  نه بر است  حاس کسی که در ای  عرسه مددو و الهی قد  گااشته، چگو
را تهاب بیاوریهد؛ گهاهی وقتهی بها  ۲5دهدس شنا باید جاهلیت قرن  زبان، طاقت از کف می زخِم 

مان  اگر شنا  گفتم: یا ساحو کرد  و می شد ، رو به قدله می رو می ها روبه زبان ها و زخِم  دشوا  الزآ
زبهان شهویدن، ،سهان  پایرید، از هنگهان زخِم تان ب از ما روی نگردانید و ما را به سربازی و نوکری

 2است 
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