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 )حفظه اهلل تعالی(مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین استاد حاج علیرضا پناهیان 
 معرفی مختصر:

  : تهران – 1344متولد 

 رزمنده و جانباز دفاع مقدس 

 حید خراسانی اساتید برجسته : مقام معظم رهبری ، آیت اهلل جوادی آملی ، آیت اهلل و

مود شاهرودی سید کاظم حائری یزدی ، آیت اهلل تهرانی ، آیت اهلل سید مح، آیت اهلل 

 و...

 تشار ( ، تکبر تالیفات : شهر خدا ) در مورد برکات ماه رمضان ( ، انتظار ) در دست ان

 ر( و...پنهان ) در دست انتشا

  محمد رسول اهلل )ص( در زمان جنگ، 27لشگر »مسوولیتها : معاونت فرهنگی 

نر، هنگی نهاد رهبری در دانشگاهها و مسوول نهاد رهبری دانشگاه همعاونت فر

 رئیس اتاق فکر نهاد نمایندگی مفام معظم رهبری در دانشگاه ها و...

 

 چی شد که شما طلبه شدید؟

؛ ولی آن داشتند به اینکه ما طلبه بشیمبنده پدرم روحانی بودند و به شدت هم عالقه 

ود هر کتابی چیزی که شخصا مرا عالقه مند کرد به طلبه شدن، عالقه به موجودی به نام انسان ب

لوم انسانی که مختصات انسان را معرفی می کرد من باعالقه می خواندم و دوران دبیرستان هم ع

ان راهنمایی از ود به دلیل اینکه مشاور دوررا انتخاب کرده بودم با اینکه ریاضیاتم خیلی قوی ب

ها و  من پرسیده بود تو به چی عالقه داری؟ گفتم به انسان عالقه دارم به درک علت کنش

تابهای کواکنش های انسان خیلی عالقه مندم به همین دلیل از دوران راهنمایی و دبیرستان 

ساس و طلبگی بخوانم چون احروانشناسی را مطالعه می کردم این عامل موجب شد من بروم 

ی پیدا ممکن است به آن دسترس« وجود انسان»کردم در معارف دینی بیشترین حقایق در مورد 

 هم اضافه شد« تبلیغی»و « تربیتی»و « انقالبی گری»کنم بعدها انگیزه های 
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 چطور شد که حضرتعالی معروف شدید؟ و علت موفقیت منبرهاتون چی بود؟

است که ممکن است در زندگی خیلی ها بیفتد و دلیل بر  معروفیت یک اتفاقی

 ارزشمندی کسی نیست و حتی دلیل بر موفقیت کسی نیست.

بود  من سعی کردم به شدت به نیاز مخاطبانم فکر کنم نه به امور دیگری که ممکن 

خن گفتن در این راه بازدارنده باشند. به همین دلیل ابتدا دنبال طرح جدیدی برای شیوه س

اطب خوب ودم با مردم نبودم نگاهی که من به شدت به نیاز مخاطب داشتم ارتباط مرا با مخخ

 برقرار کرد و به مرور زمان این روش تکامل پیدا کرد تا به این وضع موجود رسید

 

 چه فرآیندی طی شد که حضرتعالی بعنوان سخنران بیت رهبری انتخاب شدید؟ آیا

 ی شما نظری داشته اند؟مقام معظم رهبری در مورد سخنران

ی شوند من نمی دانم با چه ساز و کاری کسانی که در بیت سخنرانی می کنند انتخاب م

 ولی اجماال می دانم که ایشان در جریان سخنرانی های ما در جلسات هیئت قم و حتی

د داشته ان سخنرانیهایی که از تلویزیون پخش می شد بودند و در این زمینه اظهار نظرهایی هم

د به بنده و و به خود بنده هم مطالبی در این زمینه رسیده است. ایشان که خیلی لطف داشته ان

 ما از الطاف ایشان و سعه صدر ایشان خیلی برخوردار بوده ایم در این ایام.

 

مودید که من شما از آقا خواسته بودید در نماز شبتان مرا دعا کنید و بعد از اون هم فر

 شرفت خاصی دارم. درست است؟احساس کردم یک پی

بله در این هیچ تردیدی نیست من در اولین برخوردهایم از ایشان که اظهار لطف می 

فرمودند تقاضا کردم که در نماز شبشون به طور خاص برای من دعا کنند و ایشان هم قول 
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دعا  دادند و حتما قولشان را محقق کرده اند و من هر موقع خدمت ایشان می رسم و تقاضای

 می کنم اثرش را به طور روشن در زندگی خودم می بینم

 

 ظاهرا آقا در مورد تربیت سخنران خوب به حضرتعالی سفارشی کرده بودند درست

 است یا نه؟ و اگر درست بوده آیا شما در این زمینه اقدامی کرده اید؟

ا تأکید ان بمن یک بار برای مشورت در زمینه فعالیتهایم خدمت ایشان رسیده بودم ایش

مبلغان  ویژه ای نسبت به این اقدام یعنی اینکه تجربیات منتقل شود و کمک بشود به تربیت

ت معاونت خوب به بنده تأکیدات و توصیه های جدی داشتند. بنده هم از آن زمان آمدم در خدم

 ریس وتبلیغ قرار گرفتم و بخشی از وقت خودم را اختصاص داده ام به تعیین سر فصل و تد

ه تخصصی مباحثه با دوستانی که آنجا هستند و خیلی هم راضی هستم از فعالیتی که در مجموع

م تا طلبه تبلیغ دارم و دنبال این هم هستم که تهران یک مرکز تخصصی تبلیغ راه اندازی کنی

 های تهران هم بتوانند از این برنامه ها استفاده کنند 

 

 ایتان بفرماییدیک خاطره شیرین از تبلیغ یا سخنرانی ه

اولین خاطره شیرین من در تبلیغ بر می گردد به یک شب اربعین در دوران دفاع مقدس 

بود. من آن زمان سخنرانی می کردم اما بیشتر شبیه به کالسداری  5و  4قبل از عملیات کربالی 

از  بود و نمی توانستم منبر بروم ولی به عنوان روحانی گردان حبیب بودم شب اربعین هیئتی

تهران آمده بود به اضافه تمام گردانهای دیگری که در آن منطقه بودند که میهمان گردان حبیب 

شده بودند مسؤولین گردان گفتند شما باید منبر بروید گفتم من منبر بلد نیستم بروم و باید یک 

بت منبری بیاورید! خیلی اصرار کردند و من هم بعد از نماز به حالت ایستاده شروع به صح

کردم که کسی توقعش از ما باال نرود یک مرتبه گرد و خاکی بلند شد و جلسه را به هم ریخت 

من در دلم گفتم خدایا من که بلد نبودم حرف بزنم و همین مقداری هم که می خواستم صحبتی 

کنم تا عزاداری را شروع کنند جلسه بیشتر به هم خورد با این طوفان! همه شروع کردند به 
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گرد و خاکهاشون و سر و صدای تکاندن لباسها بعد از آن طوفان یک مرتبه، صدای  تکاندن

این گرد و غبارها »]همهمه ای[غالب جلسه شد من می خواستم این صدا را آرام کنم؛ لذا گفتم: 

از اینجا گریه های مردم «! را الزم نیست بتکانید اینها گرد و غبارهای مسافر راه کربال است و... 

د و در طول مدت صحبت من مردم با گریه از این حرفها استقبال می کردند و خدا شروع ش

هم کلماتی بر زبان ما جاری کرد که متناسب جلسه بود. از فردا شبش هرکس صدای ما را می 

شنید مثل اینکه عهدی شده بود انسی پیدا کرده بودند همراه با آن احساسات معنوی و ناب 

ها بروز می دادند لذا اولین باری که ما منبری رفتیم که مردم پای  خودشان را در همان جبهه

منبر ما گریه کنند آنجا بود و هم شیرین ترین خاطره و هم اولین خاطره من است اون موقع 

 سالم بود التبه قبل از آن بیشتر کالسداری می کردم.  23

بود که  ی شهید مطهریاولین کارهایی که من در زمینه تبلیغ انجام دادم تدریس کتابها

شگاه تدریس می گفتم و بچه های کالس را وادار می کردم آن را خالصه کنند در دبیرستان و دان

هم از  کرده بودم و در همان دوران دفاع مقدس برای دانشجویان و دانش آموزان و در مسجد

را گفتم  بالغهاین طور کارهای تدریسی انجام می دادم و بعد از کتابهای شهید مطهری نهج ال

 ولی همه را به شیوه کالسداری می گفتم نه منبر.

 

 برای ورود به مجلس یا شروع منبر توسل یا ذکر خاصی هم دارید؟

که « علی العظیمال حول و ال قوة اال باهلل ال»از بعضی از اذکار استفاده می کنم مثل ذکر 

 «. یا ذا الحکمة و البیان»دیگر مثل به بنده سفارش کرده اند و برخی ذکرهای 

را هم از پدرم یاد گرفته ام که همیشه قبل از « رب اشرح لی صدری و... »آیه شریفه 

منبرهاش می گفت و تناسب هم دارد از این جهت که حضرت موسی علیه السالم ظاهرا لکنت 

اندازد البته ما که طبیعتا زبان داشتند و این آیه من را یاد تقاضای عاجزانه و صادقانه ایشان می 
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در مقام ایشان نیستیم و گرد راه این بزرگان هم نیستیم ولی ما هم همین تمنا را در این آیه 

 داریم برای اینکه خدا به ما امکان حرف زدن بدهد با همه کمی بضاعتمان.

 

ید و می گویند شما شماره حساب می دهید و دفتر و ... دارید و یک میلیون می گیر

 این حرفها آیا درست است؟ از

ده، در تا حاال بنده یک بار هم در طول عمر تبلیغی خودم که بیشتر از بیست سال بو

الن هم امورد مبلغ حق الزحمه و نوع دریافتش هیچ صحبتی نکرده ام نه من و نه دفترمان و 

ی دهند م هرکسی خواست می تواند امتحان کند و زنگ بزند به دفتر ما و ببیند که چه پاسخی

 . آنها می گویند نمی دانیم یا دخالتی نداریم و هیچ وقت بحث تعیین نرخ نبوده است

ه اکثر منبرهایی هم که بنده می روم مخصوصا در ایام و مناسبتهای خاص مثل ده

 !محرم، منبرهایی است که خودم ایجاد کرده ام؛ از کی باید حق الزحمه دریافت کنم؟

 

 که منبر می روند در مورد همین حق الزحمه دارید؟توصیه ای به طلبه هایی 

ند. ولی روزی را به خدا واگذار کنند ان شاء اهلل مردم هم وظایف خودشون رو می دون

کردم بوده من پرکارترین سفرهای خارج از کشور داشتم در حالی که یک ریال هم دریافت ن

ی داخلی تیم چه برسه به سفرهایعنی کسی چیزی نداده که ما دریافت کنیم و ما هم چیزی نگف

ای  و منبرهای داخلی که اتفاق می افته و هر کسی هم می خواهد به صورت غیر محترمانه

اید شأن بهدیه ای یا حق الزحمه ای پرداخت کنه قطعا ازش دریافت نمی کنم باالخره معتقدم 

در مقابل  . اینکه روحانی حفظ بشه و هیچ وقت به خاطر حق الزحمه جایی به تبلیغ نمی پردازه

سیار جمع حق الزحمه بپردازند اصال رفتار صحیحی نیست گرچه این حق الزحمه ها را من ب

اسخی برای پناچیز می دانم و بیشتر هزینه رفت و آمد طلبه ها است و وقتی که گذاشته اند، و 

 دوران تحصیل اینها و زحمات علمی که داشته اند نیست. 
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نیست.  ت هست که نحوه پرداخت این حق الزحمه ها محترمانهاما بله؛ بسیاری از اوقا

ه من در این موقعیتها نمی توانم شیوه درست برخورد را بگم گاهی ممکن است توصیه ب

طلبه ای  استنکاف از پذیرش اون هدیه در برخی از موارد توصیه بجایی نباشد باالخره ممکنه

حداقل  ،اگر استنکاف نمی کنند از پذیرش باشد که به همان مبلغ هم نیاز داشته باشد ولی 

 تذکر بدهند اگر تذکر حضوری هم ندادند بعدا تذکر بدهند

 

یل دارد. نظر بعضی به شما انتقاد دارند که منبر شما آیه و روایت کم دارد یا بیشتر تحل

 شما چیست؟

پیرامون یک درسته بحثهای ما بیشتر از اینکه گزارشی باشه از مجموعه ای از آیات و روایات 

موضوع، تحلیلی است از یک موضوع. البته با استفاده از برخی از آیات و روایات یا تحلیلی 

است درباره یک متن دینی. منتهی بسیاری از اوقات آیات و روایات مورد استفاده در بحث 

م آیه توسط فضالیی که احیانا انتقاد می کنند دیده نمی شود و اال اگر دقت کنند می بینند که ه

و روایت در بحث هست و هم اینکه تحلیلها خودش با کمک آیات و روایات انجام می گیره 

ضمن اینکه برخی از اساتید ما توصیه می کردند به اینکه آیات و روایات برای سخنرانی زیاد 

استفاده نکنیم که مردم فکر کنند که تعداد زیادی آیه و روایت یاد گرفته اند در حالی که در 

ها تدبر کافی نکرده اند. یکی از اساتید ما می گفت در یک ماه رمضان برای فهم یک آیه قرآن آن

باید وقت گذاشته بشه خوب ضمن آن از آیات دیگر استفاده می کنیم ولی اگر بخواهیم همه 

آنها را تصریح کنیم ممکنه این تصور ایجاد بشه که بله ما مجموعه ای از آیات و روایات را 

ولی من «... . علیکم بالدرایه ال بالروایه» علیهم السالمسفارش هم شده در کالم اهل بیت  فهمیدیم

اعتقاد به اینکه خود بیان روایت برکاتی دارد، دارم و اعتقاد به اینکه خود متن عربی روایت هم 

می تونه کمک بکنه در بسیاری از مخاطبان دارم منتهی در برخی دیگر از مخاطبان هم اینطور 
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نیست مخاطبان فراوانی هستند که اون تحلیلها را بهتر باهاش ارتباط برقرار می کنند، عالقه مند 

 می شوند بعد که مستعد شدند آمادگی شنیدن روایات را هم پیدا می کنند. 

ا در یک مسأله دیگری هم که وجود دارد برای بسیاری از مخاطبان عمومی وقتی که م

ست می رار می گیریم و ترجمه آن تمرکز اونها در جلسه از دجریان قرائت متن های عربی ق

ستمر مقدمه رود و ما به تمرکز بخشیدن مخاطب نیاز داریم برای اینکه تمرکز و تفکر عمیق و م

ارم ای است برای تأثیرات روحی که مخاطب از سخن می پذیرد. در عین حال من تردیدی ند

ای بسیاری از مخاطبین جذاب است. حتی سخنرانیهایی که پر از آیه و روایت هست بر

ز اسخنرانیهایی که متن محور است برای بسیاری از مخاطبین ما جذاب است منتهی خیلی 

ی هفتگی سخنرانیهایی که از ما پخش می شود سخنرانیهای در مناسبتها است و اال سخنرانیها

محور  تهران سالهاست متنو دانشگاه علیهم السالم ما در قم و تهران در هیئت محبین اهل بیت 

، «القشرح دعای مکارم االخ»یا « شرح خطبه همام»، «نهج البالغه 31شرح نامه »است مثل 

اصال موضوع بحث، یک متن دینی است. در عین حال من باز عرض می کنم که من حافظه 

اطب قویی در حفظ آیات و روایات ندارم شاید اگر حافظه ی قوی داشتم در جاهایی که مخ

 خوبی است. قاضای شنیدن متن روایت یا آیه قرآن را دارد بیشتر استفاده می کردم و این کارت

 گاهی از اوقات توسط مخاطبینی که غرق در بحث می شوند آن آیه و روایت دیده

ه این نمی شود من تجربه کرده ام طلبه ای می گفت چرا آیه و روایت نمی خوانی؟ گفتم مگ

انی متوجه گفتم؟ و... گفت بله گفتی ولی نمی دانم چرا در حال سخنررو نگفتم؟ مگه این رو ن

وایت رنشدم اونقدر غرق در بحث بوده که متوجه نشده ضمن این تحلیلی که می شنود آیه و 

 هم می شنود حتی گاهی با عبارت عربی هم می شنود اما متوجه نشده است

 

ین که انگیزه ند تبلیغ کنند برای ااگر بخواهید بیانی داشته باشید برای طالبی که بخواه

 ؟ای ایجاد کند که علمی و تخصصی بحث تبلیغ را آموزش ببینند چه توصیه ای می کنید
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آگاهی  وموفقیت در امر تبلیغ بیشتر از اینکه به مهارت بستگی داشته باشد به علوم 

ت دیگر: عبار های خاصی نیازمند است که ما می توانیم آن علوم و آگاهی ها را کسب کنیم به

وای بیان ارتباط موفقیت در تبلیغ بیشتر از اینکه به صورت بیان انسان ارتباط داشته باشد به محت

 ه دست بیاوریم. دارد و این محتوای بیان را می توانیم در اثر تحصیل علوم مورد نیاز و متناسب ب

مهارتها بدانیم  موفقیت در تبلیغ را در جامعه ی خودمون امروز نباید زیاد وابسته به

درصد قابل اکتساب است فقط اون کسانی  80اگرجه مهارتها تا درصد بسیار باالیی تا حدود 

که در اوج هنرنمایی می خواهند سخنرانی کنند ممکنه اوج هنرنمایی شون به ویژگیهای شخصی 

موزش شون ارتباط داشته باشد و اال یک سخنرانی موفق که گره گشا باشد بصیرت افزا باشد آ

دهنده باشد مؤثر از نظر روحی باشد قابل آموزش است و از آن طرف محتوایی که الزم است 

برای اینکه ما در مقام تبلیغ از آن محتوا استفاده کنیم محتوایی است که غیر از آن چیزی است 

که در مسیر عادی آموزش در حوزه های علمیه با آن برخورد می کنیم واقعا باید رشته های 

صی تبلیغ به آن اهمیت داده شود خصوصا از نظر محتوایی ممکنه خیلی از فضال در حوزه تخص

از خیلی از احکام اسالمی خبر داشته باشند، از خیلی از مبانی خبر داشته باشند، منتهی وقتی به 

آنها می گوییم یک گزاره برای تأثیر گذاری روی این گروه سنی تهیه کنید که این گزاره از نظر 

می تناسب با انسان شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی مخاطب داشته باشه، چون از عل

انسان شناسی گسترده و تفصیلی و روانشناسی و جامعه شناسی مخاطب به صورت عمیق 

برخوردار نیست و تجربه ای در جهت تولید بسته های علمی و محتوایی مناسب برای این 

ی مناسب را انتخاب کند. فاضل هم هست. پس ما باید گروه خاص ندارد، نمی تواند محتوا

هم به خودمان امیدوار باشیم در امر آموزش و هم نباید امر تبلیغ را ساده بینگاریم چون امر 

تبلیغ نه برای فضال امر ساده ای است نه برای کسانی که از فضل فراوانی برخوردار نیستند در  

جهت درک دین ، درک عمیق دین و انتقال آن به مخاطب  مقام تهیه محتوا و باید اقدام کنیم در

ولی از نظر اینکه من یکی از عوامل مهم موفقیت را در گره خوردن همه عوامل موفقیت افزا و 
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موفقیت زا به هم دیگر در این عامل می بینم اینه که یک مبلغ باید قبل از اینکه به فکر موفقیت 

از این که عالقه داشته باشد به اینکه مبلغ موفقی  باشد به فکر سعادت مخاطبش باشد. قبل

بشود عالقه مند باشد که مخاطبش به بهشت برود عالقه مند باشد مخاطبش با خدا ارتباط 

برقرار کند وقتی مبلغ از صمیم دل به چنین چیزی عالقه مند بود، همه عوامل دست به دست 

 دهم می دهند و توفیق را برای این مبلغ فراهم می کنن

 

ا چه گفته می شود اگر ما تخصصی تبلیغ بخوانیم نیازی به فقه و. اصول نداریم شم

 جوابی می دهید؟

ی من فکر می کنم یک مبلغ بیشتر از یک کسی که اجتهاد در فقه و اصول به معنا

ارهایش اعم خیلی از ساز و کخاص دارد به قدرت اجتهاد نیاز دارد! چون اجتهاد به معنای 

ن زمینه آمشخص نشده و خیلی از ابوابش تبویب و تفصیل نیافته خیلی از روشهای استنباط در 

قه به فها تبیین و تدوین نشده است لذا قدرت فکری و تحلیلی و قدرت استنباط در کسی که 

 معنای اعم را می خواهد داشته باشد باید بیشتر باشد. 

ن محتوا همچنان ریم و مبلغ ناموفق داریم در تهیه و تولید محتوا، در تبییما مبلغ موفق دا

ت را می پردازد ممکن است سخنش به صواب باشد یا نه پس ما فقاه« افتاء»که کسی که به 

ز مجتهد ننشینید برای مبلغ قطعا الزم می دانیم استادی داشتیم که تأکید می کرد پای منبر کمتر ا

ه معنای توانایی استنباط برای مبلغ الزم است که همین فقه و اصول ب نوعی اجتهاد ، نوعی

دی که خاص و اجتهاد به معنای خاص می تواند خیلی کمک کند و مقدمه باشد برای آن اجتها

ه واصول قوی الزم است لذا دوستان طلبه ای که در وادی تبلیغ می ایند حتما باید در زمینه فق

 د توانایی های دیگری هم داشته باشند.باشند تازه به اضافه آن بای
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آیا غیر از اجتهاد دقیقا به طور جزیی در فقه واصول رابطه ای با خود منبر یا تبلیغ می 

 دانید؟

د با یک بله! روش استنباط ، اصول استنباط احکام دینی از متون دینی و نحوه برخور 

ز یک نگاه امی کنید اگر بخواهید  متن همه در تبلیغ مؤثرند شما وقتی باالی منبر طرح مسأله

ا دینی طرح مسأله کنید بهترین دوران تمرین شما مکاسب و درس خارج است درس خارج ه

حی را وبهترین محل هستند برای تمرین طرح مسأله و حل مسأله از یک نگاه دینی که عقل و 

بر وقتی باالی منبه هم درآمیخته اینها دقیقا کمک می کند اگر کسی فقه واصولش ضعیف باشد 

جربی تمی خواهد مسأله ای را مطرح کند و حالجی کند انسان متوجه می شود یا به روشهای 

می کنم  داره یک مسأله ای را مطرح می کند یا به روشهای عوامانه و غیر عالمانه. من عرض

باید  تماحفقه و اصول به معنای رایج که در حوزه است برای تبلیغ الزم است اما کافی نیست 

اشد حال بکسی که می خواهد مبلغ موفق باشد تجربه کافی ازفقه و اصول رایج در حوزه داشته 

و بگوید  ممکن است یک مبلغ نیاز نبیند که برای استنباط احکام کار تولید علمی انجام دهد

ون دینی اکثریت مت»برای این موضوعات خیلی ها هستند . یکی از مراجع به من می فرمودند: 

ین او اکثریت قرآن برای معارف دینی است که کسی در مقام استنباط معارف دیگر از  ما

ار این کاش من وقتم گرفت»ایشان می فرمودند: «. سرچشمه ها اقدام خاصی انجام نداده است

ولید بپردازم تفقه و اصول به معنای رایج خاص کلمه نبود و می توانستم در این دریای معانی به 

 « دان بدهیم به برداشتهای سطحی و عوامانه از متون و معارف دینی.ما نباید می

امح در متأسفانه بعضی نگاهشان به تبلیغ همین طور است فکر می کنند تبلیغ یعنی تس

مکی کادله سنن تا هر نوع برداشت ذوقی و استحسانی از آیات و روایات مهم این است که 

که ترجمه  ی اوقات با یک شعر هم یا با یک روایتکرده باشیم به اخالق و معنویت جامعه. گاه

 ها دارد کنیم این کمک صورت می گیرد. نه! تبلیغ نیاز به معارف خیلی عمیق تر از این حرف

 



 

 

14 

 «راز موفقیت»  کتاب ازخشی ب

 

 docxاول. جلسه

 

شما تا پایه چند صالح می دانید یک طلبه بخواند یا چندسال درس خارج بخواند؟ آیا مقدار 

 خاصی را توصیه می کنید؟

درس خارج را دیده باشد و درس خارج را به خوبی چشیده  یک مبلغ موفق حتما باید

باشد حاال ممکن است برای بعضی ها سه چهار سال درس خارج کافی باشد بعضی ها بیشتر 

مهم این است که مزه درس خارج را بچشند شیوه استنباط را فهمیده باشند خودش در برداشت 

رک کرده باشد مهم این است که اصولی از آیات و روایات اشتباه نرود. منطق فهم دین را د

ترین استداللهای فلسفی و کالمی را برای دفاع از مبانی نظری دین باهاش آشنا باشد و شیوه 

استدالل کردن کالمی و فلسفی را بلد باشد و فرق بین این دو را درک کرده باشد تا یکی یکی 

اگر باشد بشناسد این حرفها را و  اینها را حتی در مقام ترویج دهنده حرفهای دیگر مبلغین هم

جنسشان را درک کند و در مقام استفاده از آنها توانمند باشد عیبی ندارد طلبه در طول این مسیر 

تجربه تبلیغی داشته باشد ولی هر مبلغی که از او تعریف کردند نباید احساس کند که دیگر به 

 مباحث بیشتری نیاز ندارد.

 و برکاته والسالم علیکم و رحمه اهلل

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین

   «محمد مهدی ماندگار» 
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)حفظه اهلل تعالی(مصاحبه با حجه االسالم والمسلمین محمد مهدی ماندگار   

 معرفی اجمالی:

  : 1343متولد 

 محل تولد : مشهد 

 رزمنده دفاع مقدس 

 تحصیالت : خارج فقه و اصول / فوق لیسانس علوم سیاسی 

  د تبریزی ، وحیاساتید برجسته : حضرات آیات فاضل لنکرانی ، شیخ جواد

 خراسانی و جوادی آملی

 عضو  مسولیتها : مسول سابق نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت و مدیر سابق و

 ...هیات امنای موسسه روایت سیره شهدا، استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه، و

 ردید؟چطور شد طلبه شدید و از کی وارد حوزه علمیه شدید؟ تبلیغ را از کی شروع ک

درمشهد به دنیا آمده ام. 1343ر محمد مهدی ماندگار معروف به ماندگاری، متولد حقی

پدرم روحانی و منبری و ذاکر بودند، خدا رحمتشان کند. دوران تحصیالت تا دیپلم را در مشهد 

بودیم. طبیعتا فعالیت های دوران انقالب را در مشهد بودیم و از قبل از پیروزی انقالب که به 

ی در کنار پدرم یک مقدار درس های حوزه را به طور غیر رسمی در مشهد می طور غیر رسم

وارد حوزه ی علمیه ی قم شدم و تقریبا سی سال است  1361خواندم. به طور رسمی از سال 

که در حوزه علمیه ی قم هستیم. دوران جبهه یا به صورت رزمنده توفیق داشتیم تماشاچی 

غی و در عین حالیکه توفیقی بود حضوری در جبهه داشتیم آنجا باشیم یا به صورت رزمی تبلی

تمام کردیم یعنی هفت ساله که حاال  69وارد شدیم سال  62درس ها را هم می خواندیم. سال 

مشغول درس  69توی این هفت سال دو سه سالش هم رفت و آمد توی جبهه بود و از سال 

ر دانشگاه باقرالعلوم دفتر تبلیغات خارج شدم در کنار درس حوزه درس علوم سیاسی را هم د

حوزه ی علمیه ی قم مشغول شدیم تا مقطع کارشناسی ارشد که تمام شد برای مقطع دکترا 

هم هنوز توفیق پیدا نکردم اعتقاد من بر این رشته این بود که امام فرمودند یک مجتهد از دیدگاه 
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احساس کردیم رشته ی علوم ما باید توان مدیریت یک کشور غیر اسالمی را داشته باشد. 

سیاسی از آن رشته ها ی میان رشته ای است که هم مدیریت دارد هم جامعه شناسی دارد هم 

سیاست دارد هم فقه سیاسی دارد و هم روان شناسی دارد و هم روابط بین الملل دارد. یک 

تباط ما را جامعیتی دارد و خیلی هم من از این رشته ای که خواندم راضی ام چون هم باب ار

با علوم انسانی باز کرد هم باب ارتباط ما را با محیط های دانشگاهی. ادبیات آن ها را ما از 

،عزیزان  62طریق این رشته خیلی بهتر یاد گرفتیم. در کنار درس حوزه و دانشگاه از همان سال 

قبلش  سال 5ـ 4که حضور رسمی ما در حوزه بود چون گفتم  62شاید تعجب بکنند، از سال 

کار منبر را تو جبهه شروع کردم یعنی  62به صورت غیر رسمی تو حوزه می خوندم، از سال 

سال است تا اآلن و در جبهه تا موقعی که جنگ بود تبلیغ غیر از جبهه ها و جنگ  28تقریبا 

نرفتیم. بعد از جنگ تبلیغ شهرستان ها و دانشگاهها و مدارس و حاال محیط های مختلف 

حمدهلل به لطف وعنایت الهی شکل گرفته. در کنار کار تبلیغ کار حوزه و کار دانشگاه تبلیغی ال

یکی دو سال نمایندگی مقام  74تا  70یک چهار سالی امام جمعه ی موقت طبس بودم از سال 

معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت بودم ولی اینها هیچ کدام آن موقع تبلیغ ما را تعطیل 

را تعطیل نکرد !تحقیق ما را الحمدهلل تعطیل نکرد! اعتقاد من بر این بوده که نکرد! تحصیل ما 

هر کس هر جا می رود باید به رشد خودش هم فکر کند. هم استفاده ببرد هم استفاده برساند 

متاسفانه طلبه ها غافل از این هستند و در کنار اینها تا مدتی در دفتر تبلیغات توی مرکز 

ی مختلفی را داشتیم توی مرکز آموزش خواهران من مسئولیت گروه تحقیقات مدیریت ها

علمی را داشتم مرکز آموزش مبلیغین دفتر که کار ره توشه ها را می کردیم مدیریت آن مرکز 

داشتیم تا االن حدود بیست  70و کار علمی مرکز را داشتیم تدریس در دانشگاه را تقریبا از سال 

هم تقریبا در رشته ی تخصصی  80دروس معارف و سال سال است رسمی و غیر رسمی تو 

و در کنار عزیز خودم حاج رحمت اهلل علیه تبلیغ به عنوان گروه علمی تبلیغ در کنار حاج آقای ضابط 

و حاج آقای نقوی بودیم و تدریس و کار آقای پناهیان حاج آقای برادارن حاج آقای مالنوری 
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همه این ها باز در راستای  78علمی رشته تخصصی تبلیغ یک توفیق دیگری هم داشتیم از سال 

تبلیغ بوده مؤسسه ی روایت سیره شهدا یا همان گروه تفحص سیره ی شهدا که باز کار تبلیغ 

که آن هم به در حوزه ی خاص موضوع خاص مخاطب خاص و شرایط خاص را داشتیم 

حمدهلل یک کار با برکتی است دارد انجام می شود اآلن هنوز ادامه دارد. یعنی می خواهم در 

یک کلمه بگویم به لطف وعنایت الهی اگر بخواهم حاال در یک کلمه معرفی کرده باشیم بنا 

گذاشتیم زندگی مان محور اصلی اش تبلیغ باشد حاال تحقیق در خدمت تبلیغ تدریس در 

ت تبلیغ تحصیل در خدمت تبلیغ و مدیریت های فرهنگی هم که قبول کردیم همه در خدم

راستای تبلیغ باشد من احساس می کنم که طلبه از روزی که وارد حوزه می شود در هر 

خروجی حوزه نیت بکند چه بخواهد قاضی بشود چه بخواهد امام جمعه بشود چه بخواهد 

ر فرهنگی بشود و مبلغ باشد خاصیت اولش تبلیغ فقیه بشود محقق بشود مدرس بشود مدی

 است .

 

 حاج آقایکی از دغدغه های طلبه ها این است که دوست دارند موفق بشوند دوست

را به  دارند رشد کنند. رازهای موفقیت یک مبلغ را به طور کلی و رازهای موفقیت خودتان

 طور جزئی را اگر بیان بفرمایید ممنون می شوم .

ی کنم که شاید یک اصل کلی داریم که ما اگر در تبلیغ تکلیفمان را انجام من احساس م

بدیم موفق می شویم در یک کلمه واین یک کلمه را تبدیل به دوازده گام می کنیم من اعتقاد 

و از آن « ال یکلف اهلل اال وسعها»دارم که خدا هم یک کلمه بیشتر از ما نخواسته رفع تکلیف 

یث قدسی داریم کن لی اکن لک ای بنده ی کوچولوی من تو آنچه طرف هم فرموده که حد

که تکلیفت هست به خاطر من و رضای من انجام بدی من با تمام خداییم کمکت می کنم لذا 

ما اگر این معنا را باور کنیم، که خیلی واضح می گویم من ما اگر تکلیفمان را انجام بدهیم خدا 

لیفمان را انجام بدهیم که همان تبلیغ خالصانه و آگاهانه و تکلیفش را بلد است. لذا ما اگر تک

عالمانه که اشاره خواهم کرد انجام دادیم خدا عزت به ما می ده مودت می ده نصرت می ده 
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برکت می ده ثروت می ده قدرت می ده نفوذ می ده هدایت می ده نورانیت می ده بصیرت می 

می ده فقط ما تو این تکلیف باید کارمان را ده همه ی آنچه که مربوط به خدا هست به ما 

درست انجام بدهیم من دوازده تا قدم را به عنوان راز موفقیت در تکلیف تبلیغ می خواهم 

عرض بکنم محضر مبلغین عزیز خودم که همچنان که اشاره کردیم من این را اینجوری می گم 

یچ کس هم برای عدم موفقیت همه می خواهند موفق بشوند تالش هم می کنند برای موفقیت ه

تو این وادی قدم نمی گذارد ولی همه موفق نمی شوند چون موفقیت فرمول دارد اصال عالم 

عالم اسرار است عالم فرمول است اولین قدم این است که ما بریم موضوع تبلیغ را از دین 

راه «. بغیر السنتکمکونوا دعاه الناس »بپرسیم ما اآلن فکر می کنیم تبلیغ فقط رو منبر است نه 

رفتن شما طلبه ها خودش تبلیغ است، نگاه کردنتان خندیدنتان حرف زدنتان باال نگاه می کنید 

پایین نگاه می کنید مستقیم نگاه می کنید اینها همه تبلیغ است اثرش هم بیشتر است پس ببینید 

محرم نیست. من  تعریف تبلیغ فقط منبر و کالس و پشت تریبون و تو راهیان و تو رمضان و

برای زن وبچه ام هم مبلغم برای اقوامم هم مبلغم برای نانوایی سر کوچه هم مبلغم یک خاطره 

ای را من در یکی از برنامه های سمت خدا برام پیش آمد خیلی برام جالب بود، یک پیامکی 

م بیرون برای من آمده بود از یک روحانی از انگلستان که من از مرکز اسالمی انگلستان آمد

سوارتاکسی شدم پول راکه برگرداند بیست سنت اضافه داد یعنی مثال به خورده ی آنها هی با 

خودم گفتم بیست سنت که عددی نیست برگردانم یا برنگردانم می گه آخرش با خودم گفتم 

بهش برگردانم بیست سنت را که دادم راننده بهم گفت آقا اجازه بدید من چند روز است که 

م کلنجار می روم که مسلمان بشوم من مسیحی ام امروز روز نتیجه گیری من بود. با با خود

خودم گفتم این آقا که از مرکز اسالمی آمده بیرون امتحانش می کنم بیست سنت بهش بیشتر 

می دهم اگر دین اینها حق باشد که آنقدر دقیق باشد که بیست سنت را برگرداند من قطعا می 

اگر نه خیلی براش مهم نبود وگذاشت جیبش و رفت من هم از خیرش  روم مسلمان می شوم

می گذرم می گه این جمله را که راننده مسیحی انگلیسی گفت من شکه شدم تا حد غش پیش 
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رفتم خدایا! یک سهل انگاری اآلن من نزدیک بود اسالم را به بیست سنت بفروشم! ببین این 

و منبر هم نبوده، تو کالس هم نبوده، پشت دوربین هم تبلیغ است این اصال حرف نمی زدها، ر

هم نبوده، تو رسانه هم نبوده. پس اولین قدم در راز موفقیت این است که من تعریف تبلیغ را 

 از دین بگیرم یعنی تمام حرکات و سکنات و آداب و احساس ما می شود تبلیغ.

ید خالصانه اینکه حکم تبلیغ را هم از دین بگیرم که تبلیغ باید چه جوری باشد؛ بادوم 

ذر «. قوال لینا»باشد، آگاهانه باشد عالمانه باشد، حکم را یعنی اینکه قرآن حکم تبلیغ را گفته 

یا جایی «. اقوال سدیدا، قوال بلیغا، قوال کریم»قرآن هر چی قل قل آمده حکم های تبلیغ است 

ه ما یاد بسؤال و جواب ها یعنی احکام تبلیغ را خیلی قشنگ « یسئلونک یسئلونک»رموده: که ف

ن بگیریم این قدم داده. ما اگر تو تبلیغ بریم سراغ قرآن و احکام تبلیغ را از قرآن بگیریم از دی

ضا می کند دوم. چون تنها آیین نامه ای که می تونیم با آن خودمان را تنظیم کنیم و خدا ام

 « .ورضیت لکم االسالم دینا»سالم است ا

ای سوم: ببینید امروز دنیا دنیای ارتباطات است خوب دقت کنید هر کسی دارد بر

رقی خودش یک فرمولی می گه آن آقا می نویسد راز یک سخنرانی موفق آن آقا می نویسد ش

مه می نویسد غربی می نویسد دانشگاهی می نویسد جامعه شناس می نویسد خوب است ه

وع دینی علمی است ولی آنچه که باید تسلیم کند تسلیم در برابر دین باشد. پس ببینید موض

سخنرانی باید  حکم دینی تسلیم در برابر استانداردهای دین ال غیر آقا اینکه غربی ها می گن تو

س ا دارد. پاینطوری باشی ما چه کار به غربی ها داریم آنچه خوبان همه دارند اسالم ما یک ج

م فقط رمز موفقیت این است که خیلی به غالب هایی که از شرق و غرب می آید وابسته نشوی

است! چهره به  به دین مثال منبر ما به اعتقاد همه کارشناسان هنوز بی نظیرترین رسانه ی تبلیغ

ای جچهره است، نفس تو نفس است. بله! مقام معظم رهبری هم تأکید دارند که هیچ چیزی 

 نمی گیرد. منبر را 

قدم چهارم در راز موفقیت این است که اهل تفکر باشند به همین فرمول هایی که دین 

حرف بزنید، « علی قدر عقولهم»گفته به همین حکم هایی که دین گفته فکر کنند. آقا دین گفته 
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به لسان قوم حرف بزنید، ولید حرف بزنید، سدید حرف بزنید. اینها را فکر کنند مبلغی موفق 

است که فکر کند. بابا این فکری که خدا به ما داده وجه ممیزه ی  ما با حیوانات است. اگر 

قرار باشد من از این فکر استفاده نکنم خوب با ضبط صوت چه فرقی دارم؟ ضبط صوت هم 

می گذارند بی فکر می گه دیگه. لذا من گاهی وقتها گفتم که مبلغ بزرگوار شما یک وقت می 

انشایی بگی یک وقت می تونی بگی این بحث من سه تا مطلب است این مطلب تونی بحثت را 

اولش یک مقدمه دارد یک نتیجه دارد مطلب دومش دو تا شاخه دارد مطلب سومش سه تا 

شاخه دارد. این را با فکر یک کم منظمش بکن، تنظیمش بکن، دسته بندیش بکن، موفق تری. 

بقالی را تبدیل کنیم به یک فروشگاه زنجیره ای. چه  ببینید با فکر ما می تونیم یک مغازه ی

جوری قدیم ها وقتی یک نفری می رفت تو مغازه ی بقالی مغازه ی دیگه ای تو آن خیابان 

نبود هر جور بهش جنس می داد مجبور بود بگیرد نیاز دارم غیر از این هم مغازه ای نیست 

ه در می آورد تو پالستیک می ریخت حال یک سیر آرد  نخود می خواستی می رفت از ته کیس

می داد به ما اما امروز بازار بورس مواد غذایی تو آن خیابان است دیگه آن بقالی به آن شکل 

پنجاه سال پیشش مشتری ندارد! باید برود بسته بندی بکند. قصه ی تبلیغ هم همین جور است؛ 

د، کانال حوزه و روحانیت. امروز قبل از انقالب مردم از یک کانال کاالی دینشان را می گرفتن

بازار بورس است، من نگم می رود از صداو سیما می گیرد از مجله می گیرد، از روزنامه می 

گیرد، از سایت می گیرد، از اینترنت می گیرد، از ماهواره می گیرد. پس من باید با فکر از 

ایی خارج نشوم اما چهارچوب های دین خارج نشوم از محتوای دین خارج نشوم از پاسخ ه

 شکلش را سلیقه به خرج بدهم این هم قدم چهارم پس متفکرانه باید باشد .
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ود که باستاد ببخشید نکته ی جالبی را اشاره کردید و من هم یکی از سؤالهام همین 

است  تو سمت خدا هم ما می بینیم که از کارهای زیبای حضرت عالی تقسیم بندی های قشنگ

پنج ویژگی را  ان باید چهار تا ویژگی داشته باشد یا زائر امام رضا باید اینکه منتظر امام زم

ی شوم داشته باشد دوست داشتم جرقه ی این تقسیمات را یک کم بیشتر تذکر بدهید ممنون م

. 

اینکه ما می گوییم متفکرانه باشد در قدم چهارم به عنوان رمز موفقیت تفکر می خواد 

تو فضای خأل است این جواب نمی ده یک وقت جمود داریم تفکر یک وقت هست تفکر ما 

به الفاظ روایات این هم جواب نمی ده تفکر تو متون دین خوب اولین جرقه ای که تو تقسیم 

بندی ها برای ما آمده از مواعظ العددیه؛ الصبر ثالثه مثال مردم سه گروه اند مردم پنج گروه اند 

.. . خوب از اینها می گیریم موتور تقسیم خودش راه تو این موضوع جامعه سه دسته است و.

می افتد حتی من گاهی وقتها گفتم هر پدیده ای را نگاه کردیم خیلی قشنگ بیاییم سه تا قسمت 

طبیعی برایش درست کنیم مقدمه اش چی متنش چی و نتیجه اش چی این تقسیم طبیعی است 

بیر اساتید: مباحث قبل، مباحث حین، دیگه. منطقی هم هست. مقدمه، متن، نتیجه. یا به تع

مباحث بعد. این خوب می شه دسته بندی این قدم چهارم تمرین هم می خواهد که البته من 

اینجا چون دوستان خواستید اینجا بگویم یک مبلغ شاید چهار یا پنج تا تمرین الزم دارد که 

.تمرین شنیدن :بشنوند 2 .تمرین دیدن : منبرهای موفق را ببینند1همین جا بگویم بد نیست 

.تمرین نقد کردن. این تمرین ها قطعا باید 5.تمرین گفتن: بگوید 4.تمرین نوشتن: بنویسد 3

باشد اگر نباشد قطعا نمی شود. پس ببینید ما باید بریم به سمت متفکرانه بودن در قدم چهارم 

ی بینیم که مبلغ ما برنامه رازهای موفقیت وقتی تفکر کردیم تدبیر برنامه ریزی هم بکنیم امروز م

ریزی قشنگی ندارد! نه برنامه ریزی برای مطالعه اش، من می گویم برنامه ریزی را تو چند 

جهت دوستان حتما باید داشته باشند: یکی برنامه ریزی مطالعه ی تبلیغ، دو برنامه ریزی مباحثه 

ه باشیم. مباحثه ی تبلیغ یعنی ی تبلیغ، ما مباحثه ی فقه و اصول داریم مباحثه ی تبلیغ هم داشت

چی؟ یکی دو سه تا مبلغ بنشینند بگویند می خواهیم راجع به حجاب برای مخاطب دبیرستانی 
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تو شرایط تهران صحبت بکنیم یکی یک آیه می گه یکی یک روایت می گه یکی یک حدیث 

هم از  می گه یکی یک شعر می گه تفسیر می گه این می شه مباحثه ی تبلیغ برداشت هاشان

این مواد با همدیگر چک می کنند. این می شه مباحثه ی تبلیغ. پس ما برنامه ریزی مطالعه الزم 

داریم برنامه ریزی مباحثه الزم داریم برنامه ریزی برای تمرین الزم داریم. من به بچه های 

مع کالس می گم سه چهار تا نشستید یکی بره منبر تمرین کنید، بذارید اشکال هامان را ج

خودمان بگن قبل از اینکه اشکال هامان بره تو جامعه و ما را هو کنند برنامه ریزی کنیم برای 

اینکه منبر بشنویم من اآلن خیلی از منبری های موفق را دیدم ماشین خوب الحمدهلل سی دی 

خور است یک سی دی هم پنجاه تا صد تا منبر توش است  خوب من از اینجا تا تهران می 

تا منبر گوش می کنم از رادیو معارف رادیو قرآن و از سی دی ها گوش می کنم. یعنی روم دو 

اینکه آدم بشنود منبرهای موفق را و نقد هم بکند. هیچ اشکالی ندارد؛ ببینید ما اگر برنامه ریزی 

رم اما اینکه اآلن یک دفعه به من بگن بیا برو باالی منبر! الکی بداشته باشیم این می شود تدبیر، 

دو سه تا روایت وآیه بگم؛ صرف دو سه تا روایت و آیه جمع کردن و روی منبر گفتن ظلم به آن  

 مجلس و آیات و روایات است! چون نمی دانم چه جوری می خوام بیانش کنم .

عد می بببخشید استاد، شما می خواهید که دوازده گام را بیان کنید سؤال هایی که من 

نبر است. بدید همین جا بپرسم یکی از مشکالت طلبه ها آماده سازی م خواستم بپرسم اگه اجازه

 جضرتعالی چطور منبر هاتون رو آماده می کنید؟

من همین جا روش آماده سازی منبر را اینجوری محضر دوستان عرض می کنم ببینید 

دم است یک روز ی این نرم افزارها و امکانات نبود یک روایات می خواستیم بگردیم من خودم یا

جلد بهار را ورق زدیم تا یک روایت پیدا کنیم اینجوری نبود.  20یک بار جدی می گم ها شاید 

یه کم ما طلبه ها متأسفانه تنبل شدیم، مبلغین اآلن نرم افزار آیات ادعیه اشعار تمثیل حکایت ضرب 

بدهم یک  المثل داستان آمار منابع موضوعات آرشیو همه اینها هست. فقط من به خودم زحمت

موضوعی را، اول یک نقشه ای را بریزم.  ببینید من باید تو هر موضوعی یک نقشه ای داشته باشم 



 

 

24 

 «راز موفقیت»  کتاب ازخشی ب

 

 docxاول. جلسه

 

و اال می افتم به کلی گویی. مثال من می خواهم راجع به صبر صحبت کنم خوب معانی صبر، 

، ریشه ها، عوامل صبر، بسترهای صبر، شرایطش، ابزارش، آثارش، آسیب شناسی اش، مصادیق اش

متضادهاش، مراتبش، انواعش، خوب این خودش شد یک نقشه ی جامع. خوب می گم بر اساس 

نقشه ای که چیدم می ریم تو منابع مواد ومالت جمع می کنم این ها را فیش نویسی می کنم بعد 

یک تحلیل هایی برای خودم می نویسم در تحلیل ها ابتدا از تحلیل موفقین استفاده می کنم بعد 

ودم موتور تحلیلم راه می افتد این می شه آماده سازی منبر پس ببینید قدم پنجم شد کم کم خ

 تدبیر آماده سازی به تعبیر شما . 

ت است. من باید بدانم برای موفقیت باید مشکال« تحمل»قدم ششم که خیلی مهم است 

ی، قتصادرا تحمل کنم. مشکالت از مسیر مواد مالت، مشکالت جمع آوری اطالعات، مشکالت ا

اب سالم اجتماعی، نیش زبان، روحی، اگر یک مبلغی مثال یکی آمد به استادش گفت که امروز جو

به آن مرحله  ما را ندادند یا به ما متلک گفتند استادش گفت خاکستر هم رو سرت ریختند اوه هنوز

امبر بود پیکه خاکستر بریزند خیلی کار دارد!  باالی سر بزرگترین مبلغ هستی که وجود مبارک 

گه  خاکستر هم ریختند! شکمبه گوسفند هم ریختند! تحمل کردند. ما می گیم خو ب قرآن می

وره یوسف انه من یتق ویصبر در س«. انا اال اضیع اجر الصابرین»اگر تو تحمل کردی صبر کردی 

 است که ما حتما به نتیجه می رسانیم و پاداش می دهیم پس این قدم ششم . 

دا تالش خاست. توکل یعنی اعتماد به اسباب ومسبباتی که خدا فرموده. « کلتو»رمز هفتم 

طالعه کردم را سبب موفقیت گذاشته، خدا مطالعه را سبب فهم گذاشته. یعنی من اعتماد کنم اگر م

یک  خوب خودم می فهمم نه اینجا هم خدا دارد کمکت می کند. توکل یعنی وقتی که داری از

 است باشد این سبب را کی گذاشته خدا.سبب استفاده می کنی حو

:واگذارکردن نتیجه به خدا. ببینید؛ من اآلن تالش می کنم فکر می « تفویض»رمز هشتم 

کردم تالش کنم می توانم این جمع را جذبشان کنم ولی نتوانستم تو اگر تالشت درست بوده تو 

ی اگر هم نشوی پیروزی یعنی پیروزی ما اعتقاد به احدی الحسنیین داریم اگر موفق بشوی پیروز
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موفقیت ما تو تکلیف و واگذارکردن نتیجه به خداست. موفقیت ما رسیدن به نتیجه نیست. لذا ما 

 «. للمصیبت اجران و للمخته اجر واحد»می گیم 

ه و واسطه قدم نهم توسل است. من باید باور کنم تو قدم به قدم تبلیغم ارتباطم با وسیل

ه من نور ترت و خواص از اولیای خدا هستند یادم نره اینها هستند که بفیض الهی که قرآن و ع

 می دهند .

 

 استاد ببخشید در زمینه توسل ذکر خاصی قبل از منبرتان شما دارید ؟

الهمنی والهی انطقنی بالهدی »حاال آن را اشاره خواهم کرد. بله من ذکری راکه می گم 

ی الذی ری ،افوض امری الی اهلل ،توکلت علی الحرب اشرح لی صدری و یسرلی ام»یا  « التقوی

 «. ال یموت

راجع به توسل هم ضمن اینکه توسل عمومی به ذوات مقدس معصومین داریم دوستان 

سل به اما زمان شاید شنیده باشند اول منبرم رسم دارم اللهم کن لولیک .. را می خوانم این ذکر تو

 ای مردم حرف بزنیم.است. آقا جان ما از طرف شما می خواهیم بر

نجیر است قدم دهم استغفار. چون ما اعتقاد داریم گناهان ما مانع موفقیت ماست. گناه ز

از می کند. ماشین دارد می رود ولی پاش زنجیر است خوب این راه نمی ره استغفار آن زنجیر را ب

ن موانعی که به تواند آلذا قبل از هر منبری یک استغفار که با صلوات هم قرین باشد انشاء اهلل می 

 خاطر گناه قبلی من است من را تو انجام این تکلیف موفقم کند.

ن باشد قدم یازده صدقه بدهیم. حاال صدقه حتما پول نیست. صدقه این است که نیتم ای 

ن دادن که من گره گشای مردم باشم یعنی تو همین حرف زدنم هم نیتم تبلیغ خودم نباشد. نشا

 اشته باشم. هایم نباشد دنبال این باشم گره از کار مردم باز کنم درد، دین د اطالعات و آگاهی

قدم دوازدهم دعا است، که از همه مهم تر است هم خودم دعاکنم برای خودم هم از 

مؤمنین و مؤمنات و پدرو مادر بخواهم برام دعا کنند و هم از وجود  مبارک امام زمان بخواهم 

گام گام های  12من احساس می کنم این «. یا ابانا استغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئین»برام دعا کند 
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گام 12موفقیت است تو هر تکلیفی حاال من تطبیقش دادم بر تکلیف تبلیغ تو ازدواج هم همین 

است به اقتضای خودش تو اشتغال هم هست تو تحصیل هم هست من احساس می کنم ما مبلغین 

باید خدا اثر بده من وسیله هستم خدا «. ال مؤثره الوجود اال اهلل»کلمه را باید باور کنیم که یک 

توفیق این وسیله را به من داده این وسیله را هم باز خدا خشابش را پر می کند به دعای مؤمنین، 

اهلل  ما رمیت اذ رمیت و لکن»به برکت استغفار، به برکت توسل، به برکت صدقه، در یک کلمه 

من احساس می کنم ما اگر ااول و وسط و آخر و قبل و بعدش خودمان را بسپاریم به خدا «. رمی

و اهل بیت و هیچ حسابی برای خودمان باز نکنیم، من روی یک منبر خیلی مهمی اللهم کن لولیک 

ی ... را غلط خواندم دوباره خواندم غلط خواندم سه باره خواندم غلط خواندم! اصال مجلس م

خواست به هم بریزه! چرا چون یک کم باد افتاده بود تو دماغ من خیلی جاها گفتم مردم اگر 

ماندگاری باشد و خودش اللهم کن لولیک ... را هم بلد نیست بخواند! ولی اگر من باشم و خدای 

 خودم ... . لذا بعضی ها می گن ما اینجای منبر کم آوردیم می گم من که از اول و وسط و آخرش

اگر خدا قبلش و وسطش و بعدش وحینش و باال و ...«. هو االول و اآلخر والظاهر و »کم آوردم 

پایین و ظاهر وباطن دست ما را نگیرد ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. ضمن اینکه باور کردم هیچ 

 وقت خودم را بی نیاز از ارتباط با خدا اتصال با خدا واهل بیت نمی دانم.

 

ن سؤال گام را درست برداشتم چون دوستا 12بینید من نتیجه گیری از این حضرت استاد ب

ت خدمت در ذهنشان بود یعنی سیر رشد یک طلبه برای رسیدن به اینکه رسانه ای بشود و در جه

 بیشتر به مردم باشد...

حاال فقط رسانه نه! ما خیلی بند شهرت نباشیم، فقط در جهت یک کلمه من باید تکلیف 

من آمدم تو ساختار تبلیع، من « . لیبلوکم ایکم احسن عمال»ا به نحو احسن انجام بدهم تبلیغم ر

آمد م تو ساحت تبلیغ، انتخاب کردم یا بگیم انتخاب شدم انشاء اهلل برای تبلیغ. حاال می خوام 

رای اینجا بهترین نوع تبلیغ را انجام بدم حاال می خواد این تبلیغ من برای ده نفر باشد می خواد ب

ده میلیون نفر باشد. آن روزی که پیغمبر خدا در مدینه تبلیغ می کردند دوربین نبود، سایتی هم 
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نبود، رسانه ای هم نبود، اما خدا پخشش کرد. دوستان اینکه فقط بروند تو رسانه موفق بشوند 

باشم من را نباشد. وظیفه شان را انجام بدهند من را گذاشتند تو رسانه من دنبال خیلی جایگاهها ن

گذاشتند تو جایگاه نماز جمعه، دبیرستان،، دانشگاه، پادگان، سرباز خانه، محیط ورزشی، هنری 

و... خیلی خوب رزق من این بوده تو آن جا به اقتضای آن جا بهترین نوع تبلیغ را از خدا بخواهم 

 است .انجام بدهم این دوازده گام فرمول بهترین نوع تبلیغ به اقتضای هر موقعیتی 

 

مت فقط یک سؤال دیگه این که آن نگاه های قشنگ شما به معارف دینی در برنامه  س

 خدا یا ... که ما می بینیم باعث جذب مخاطب می شه، اینو چطور می شه بدست آورد؟

ببینید من اعتقاد دارم طلبه های عزیز ما اعتقاد به امدادهای غیبی دارند. ما می گیم باالترین 

دای متعال این نیست که آتش برای ابراهیم سرد شد! این باالترین امداد الهی نیست، امداد غیبی خ

باالترین امداد الهی این نیست که رود نیل شکافته شد. اینها تو عالم مادیات است شدنی هم هست. 

باالترین امداد غیبی خدا به فکر بشر است. من اگر لحظه ای که دارم مطالعه می کنم، لحظه ای که 

ارم بیان می کنم، دارم از منبر می روم باال، لحظه ای که دارم فکر می کنم راجع به منبر، خودم را د

.خدایا تو از توان و ضعف 2.خدایا تو از نیاز این مردم آگاه تری .1بسپارم به خدا با سه نکته : 

ترین بحث را .خدایا حاالکه من را تو این جایگاه قرار دادی کمکم کن به 3های من آگاه تری . 

برای این مردم از مجموع معارف تو بگم. یعنی باور کنید اگر ما لحظه ای که داریم تبلیغ می کنیم، 

یعنی از قبلش گفتیم کل زندگی ما تبلیغ است، خودمان را قشنگ بسپاریم به خدا و اهل بیت و 

یه »ضابط فرمود:  این سپردن هم مانع تالش ما نشود. ما تمام تالشمان را بکنیم به قو ل حاجی

آیه قرآن « جوری کار کنیم که وقتی امام زمان آمدن بگیم بیشتر از این از دست مان بر نمی آمد.

یعنی آن چه که تو چنته ام بود آوردم «. و جئنا ببضعه مزجه»سوره یوسف  88چنین می فرماید آیه 

از ما حرکت »خواندند: بقیه اش تویی خدایا همان جمله قدیم که پدر و مادرها در گوشمان می 

این نگاههای قشنگ مال من نیست، هیچیش مال من نیست، استعدادش هم مال «. از خدا برکت

من نیست و همه اش لطف خداست. من می خوام درد دین داشته باشم، مردم هم درد دین دارند 
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م علمنا اهلل بمواالتک» و مشکالت دارند، می خوام با استفاده از دین مشکالت مردم را حل کنم. 

که امام هادی در زیارت جامعه فرمودند ما می  خواهیم به « معالم دیننا واصلح ما کان فسد دنیانا

واسطه قرآن و عترت مشکالت مردم را جواب بدهیم که بعد این دین در ذهن مردم زیباتر جلوه 

ت، حل المسائل کند. طوری گه مردم بگن: دین آموزشگاه ما هست، درمانگاه ماست، دانشگاه ماس

ماست، آئین نامه زندگی ماست، فقط اینجا آنچه که مربوط به من است تالش است. و من گفتم 

 این چهارتا مربوط به من است مواظب باشم «. سالمت»و « سلیقه»و « سواد»و « سوز»تا سین:  4

 

ا بعضی موقع طلبه زحمت  می کشد محتوای قشنگ آماده کرده روش آماده سازی  اش ر

ی باشد ایت می کند ولی به دالیل مختلف منبرش نمی گیرد اینجا مدیریت طلبه باید چه جوررع

 که مجلس را بتواند کنترل کند؟

به ها ببینید خیلی حرف باید زده بشود در واقع بحث ما یک کم رمزو رازموفقیت و تجر

ه خدا. ما بسپردیم  بود. البته من موفق هم نیستم. من می خوام بگم ماها باور کردیم خودمان را

دم کوتاهی ق 12کوتاهی نکردیم یک. باور کردیم باید بسپاریم به خدا کوتاهی نکنیم تو تمام آن 

صلحتی بوده نکنم اگه کوتاهی نکردم گرفت الحمد هلل اگر نگرفت الحمد هلل. اینکه نگرفت شاید م

ستایی فت رفتم یه روقرار نبود من توی این مجلس اصال مطرح بشوم. یه عالمی خودش به من گ

ن مشهور بودیم منبر بروم یه عالمی تو آن روستا بود مردم قد رآن عالم را نمی دانستند ولی ما چو

ون منبر این چقدر ما را دانستند ما منبر رفتیم نگرفت اولش رفتم تو فکر بعد که خبر رسید مردم 

بینید من بچه سر قشنگی داشت. عالم جدید نگرفته رفتند عالم خودشان را بیشتر تحویل گرفتند. 

 اگر خودم را واگذار کنم به خدا. گفت:

 پسندم آنچه را جانان پسندد     من از درمان و درد ووصل و هجران 

نشود. کوتاهی من نباشد ضمن اینکه اوال قرار نیست « بما کسبت ایدیکم»به شرطی که 

تم دیدم منتقل نمی شود یا من حاال اگر به من گفتند یک ساعت برو صحبت کن بیست دقیقه رف

گیر دارم یا مخاطب یا شرایط یا همه مان گیر داریم  تموم کنم، والسالم علیکم ورحمت اهلل. قسم 



 

 

 
29 

 «راز موفقیت»  کتاب ازخشی ب

 

 docxاول. جلسه

 

نخوردیم یک ساعت مردم را معطل کنیم. لذا ما گفتیم که ما ها باید که سلیقه ی منبرهای یک 

 دقیقه ای سه دقیقه ای پنج دقیقه ای داشته باشیم. 

 

 ن اگر مطلبی به ذهن مبارکتان می رسد بفرمایید:در پایا

یرید. نکته ی آخر آن توسل را می خوام یه جور دیگه بگم توسل را تو منبر دست کم نگ

ور هم یعنی اگر اعتقاد دارم موضوعات و مطالب حواله ای است، توسل هم حواله ای است و با

. هنوز خیلی رمزو داهلل دوباره زنده می شیمکنم هر جا که ما کم آوردیم بگیم السالم علیک یا ابا عب

اهلل بخش  راز ها دارد، حاال تو این فرصت کوتاه یک بخشی را گفتیم. تو فرصت های بعدی انشاء

ان با روایت های دیگه اش را می گیم. فقط انس طلبه ها و مبلغین عزیز با قرآن قطع نشود. انس ش

ان آیه و آیه فراموش نشود. حتما تو منبرهام50روزی فرمودند علیه السالم قطع نشود. امام عسگری 

مردم واقعا  روایت باشد. حتما توسل باشد. برای مردم ساده بگیم. سه تا کلمه آخر بگم منبری را

ن کارهایی که با .قابل فهم براشان باشد با دسته بندی با مقدمه متن نتیجه با همی1می پرستند که : 

کاربردی .2طبقه نوجوان جوان کودک بزرگسال اصناف واقشار.   فکرمان انجام می دیم قابل فهم

. مستند 3باشد یعنی گره بخورد تو زندگی مردم مردم فقط صرف شنیدن یکسری اطالعات نباشد.  

 به آیات و روایت باشد . خدا به هم مان توفیق بده انشاء اهلل .

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته



 

 

 

 

 

 

 

 م والمسلمین مصاحبه با حجه االسال

 «مسعود عالی»
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 )حفظه اهلل تعالی( م والمسلمین مسعود عالیمصاحبه با حجه االسال

 معرفی اجمالی:

 : تهران – 1342تاریخ تولد 

  1360سال ورود به حوزه:  بعد از دیپلم در سال 

 تحصیالت : خارج فقه و اصول ، کارشناسی جامعه شناسی 

 از اساتید دروس عالی حوزه 

  صلحی : حضرات آیات شیخ جواد تبریزی ، مکارم شیرازی ، بهجت ، ماساتید برجسته

 اراکی

  ولید نرم تمسولیتها : عضو هیات امنا و سرپرست مرکز جامع علوم اسالمی که در زمینه

 افزار فکری جهت اداره حکومت اسالمی فعالیت مینماید

صه ر این عرمنبر وتبلیغ و سخنرانی رو کی شروع کردید؟ و علت موفقیت خودتون رو د

 چی می دونید؟

م و شروع کارطلبگی از زمان جنگ بود وعالوه بر درس خواندن به جبهه ها هم می رفت

ین مساله شروع کردم و ا 1375شروع تبلیغ و سخنرانیم از جبهه بود. ولی به طور رسمی از سال 

که  68سال به خاطر حضور در جنگ تصمیم گرفتم مقدار بیشتری به درس و بحثم برسم. بعد از 

 جنگ تمام شد بیشتر به درس و تدریس مشغول شدم 

تبلیغ به طور حرفه ای و اینکه جزء اهداف جدی من باشه نبود. البته اینکه بد بدانم نه، 

که وارد عرصه تبلیغ شدیم، حسم این بود  1375در ذهنم نبود که به این سمت بروم. اما از سال 

ی خالءهای زیادی است و اینکه چون سازماندهی که این عرصه یک عرصه جدی هست و دارا

در امر تبلیغ آن چنان که باید نداریم و از نیروهای موجود هم به خوبی استفاده نمی کنیم، لذا حس 
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به بعد بخش عمده ای از وقتم را در  1378کردم در این زمینه هم می توانم موثر باشم. از سال 

 در چند سال اخیر تبلیغ بیشترین وقتم را گرفت.موازات درس ها به امر تبلیغ پرداختم و 

 علت موفقیت در منبر را چه می دانید؟

وفیق من بدون ذره ای تعارف در خود توفیق خاصی نمی بینم، نه اینکه توفیق نباشه ت

ه آمدنم کهست، اما همین مقدار که هست اگر بخوهم علتش رو بیان کنم با قطع نظر از لطف خدا 

د هم خودش داستانی داره که لطف خاص خداوند و اهل بیت )ع( بود. چندر حوزه و طلبگی 

 نکته به نظرم می رسه که شاید برای دوستان مفید باشه.

جلسه  اول اینکه خیلی حرص به منبر و اینکه صحبت کنم رو نداشتم. همین اآلن هم اگر

دلخوری  بدون ذره ایای باشد ولو جلسه سنگین که یکی از آقایان بخواهد برود با کمال میل و 

جهتش چیه،  به او واگذار می کنم و ممنون می شوم که او برود. حرص بر تبلیغ نداشتم. نمی دانم

دارد خوب اما گمانم این است که این کار یک بار هست که اگر این بار رو کس دیگری بتواند بر

رص ول خدا )ص( حبه ما احسان کرده و دلیل نداره که رد احسان کنیم. انسان خوبه مثل رس

گیرد این ببرهدایت داشته باشه اما حرص بر اینکه حتما من منبر بروم  و کار به دست من صورت 

ار به کحرص حرصیه که از نفسانیت سر چشمه می گیره. ما نباید درامر تبلیغ حرص انجام این 

ودش بشه خدست خودمان داشته باشیم و نه طمع داشته باشیم. به نظرم اگر این نکات رعایت 

 باعث جلب عنایت و مشمول دعاهای خیراهل بیت و خصوصا امام زمان شامل حال می شود.

م این نکته دیگر که به نظرم در امر تبلیغ خیلی مهم باشه بحث مطالعات هست. من سعی

ه هیچ موقعه ای کبود که اگر چیزی رو قبول کردم انصافا از جان مایه بگذارم، کم نذارم. یاد ندارم 

ک بحثی ف این عمل کرده باشم. فرقی هم ندارد که جلسه سبک باشه یا سنگین. بله ممکنه یخال

ی گذارم. مرا در جای دیگر هم بحث کنم. این امکان دارد. اما در ابتدای بحث واقعا سنگ تموم 

د، آن حدیث رسول اکرم )ص(که فرمودند:خدا دوست دارد که اگر کسی کاری را انجام می ده

 انجام بدهد.محکم وخوب 
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هم در مطالعه و گزینش موضوع مفید و هم در چینش مبحث و شکل منبر سعی خودم 

 این است که تالش الزم رامی کنم تا مخاطب کامال استفاده ی الزم را از آن بحث ببرد.

د واقعا اگر کسی فکر کند که که با یک مطالعه ساده می توانند در امر تبلیغ موفق بشو

به مطالعه  ک مبلغ باید یک پشتوانه معرفتی برای خودش درست کنه و فقط و فقطاشتباه می کند. ی

ز ورود جدی اسال قبل  15ضربتی ونزدیک به منبر و سخنرانی اکتفا نکنه. لذا من خودم حقیقتا در 

جودی که به عرصه تبلیغ در کنار دروس حوزه مطالعات غیر درسی بسیار گسترده ای داشتم. با و

ی برای اشتم و عالوه بر دروس خود مطالعاتم قطع نمی شد. اگر پشتوانه معارفچندین تدریس د

 انسان درست بشود در موقع صحبت غنی تر می تواند به مباحث وارد شود.

 

شه و چطور منبرتان را چطور آماده می کنید؟ یک طلبه چگونه برای منبرش مطالعه داشته با

 محتوای منبر را چینش کنند؟

د:یک بخش آن محتواست و بخش دیگر آن شکل منبر، ورود و خروج منبر دو بخش دار

 بحث، زنگ تفریح و رفع خستگی مخاطب در البالی بحث و...  .

د من وقت زیادی رو برای شکل منبر می گذارم. من خودم خیلی بد سلیقه و دیر پسن

 و بحثهستم، خودم رو یک مخاطب کم حوصله و دیر پسند فرض می کنم که می خواهم برای ا

ب باشد. منبر را تنظیم کنم. باید کاری کنیم که در هر دقیقه ی سخنرانی ومنبر مطالب مفید و جذا

اری باید مطلبی مفید به مخاطب القا کند. وقت گذرانی و حاشیه گویی و مباحث سبک و تکر

 نباشد. اینها قبل از منبر باید آماده شود. 

و از لحاظ محتوا هم قبل از کارهای قبل  فکر در شناخت موضوع که کارایی داشته باشد

چند روز یا حداقل چند ساعت قبل از جلسه روی چینش و ورود جذاب بحث فکر می کنم. برای 

شروع نباید طوری باشد که مخاطب تمام بحث را بفهمد و حس تکراری بودن بحث در او پیدا 

وان استفاده کرد. گاهی هم شود. یکی از این روش ها ابهام است و از روش های دیگر هم می ت
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با یک خاطره وارد بحث می شوم. ورود باید چنان جذاب باشد که مخاطب جوان تنوع طلب وکم 

 حوصله را پای بحث بنشاند.

 

 برای به دست آوردن محتوای ناب از چه منابعی استفاده می کنید؟

ر ود قراتوصیه بنده به مبلغین این است که فقط یک منبع خاص را به عنوان منبع خ

 ندهند.گر چه زمان بر خواهد بود اما اصولی تر هم همین اشت .

 دوستان خوب است در هفت موضوع وقت کافی بگذارند:

 :تفسیر -

ور : دوستان یک برنامه ریزی بلند مدت انجام بدهند و روزی نیم ساعت به طحدیث -

سیر نور، مثال اول تفسیر نمونه، بعد تفمدام تفسیر از سیر ساده به سخت را ببینند. 

ند با تفسیر صافی و مجمع البیان و... وبعد از آن هر روز یک ربع حدیث مطالعه کن

 اصول کافی که ترجمه هم دارد شروع کنید. 

ب از غنی ترین منابع شناخت است. خودم قبل از طلبگی آن کتا آثار شهید مطهری -

ود رو مطالعه میکردم عنایت خاص روی هایی که از شهید مطهری که چاپ شده ب

 45کتب شهید مطهری دارم. مباحث این کتاب ها به روز هم هست. اگر کسی روزانه 

 دقیقه مطالعه ی مدام داشته باشه در یک سال تمام خواهد کرد.

 یکی دیگر از موضوعاتی که باید کار کرد مطالعه اخالقی و تربیتی است. -

 تاریخ معاصر از مشروطه تا کنون.مباحث سیره و تاریخ معصومین و -

 موضوع دیگر مباحث عقاید ومعارف است. -
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ادبیات فارسی و نثرها و رمان ها و داستان ها و کشکول ه و کتبی که به نظم )شعر(   -

در امده است.در کنار مطالعات جدی و درسی خود از این کتب می توان به عنوان 

 رفع خستگی استفاده کنند.  

ی منبرشان فت موضوع اگر دائم باشد یک پشتوانه معارفی قوی محتوایی برابا مطالعه این ه

طهری مخواهد بود. نباید به یک کتاب خاص اکتفا کرد. به طور خاصی روی مجموعه آثار شهید 

انای استفاده و تاکید می کنم و اکتفا به آن هم نباید کرد؛ باید از علوم مختلفی بهره ببرند و تو

 باشند. بکارگیری را داشته

رای بفرمودید در میان منبر برای اینکه مخاطب خسته نشود، زنگ تفریح هایی داریم. 

 زنگ تفریح در سخنرانی از چه مطالبی استفاده کنیم؟

هم  مباحثی که استفاده می کنیم دو چیز است که البته ممکن است موردی بیش از این

 باشد.

علیهم سته که قله های ما، معصومین مباحثی که از بزرگان اخالقی معاصر می باشد.در (1

هستند اما برای مردم ذهنیتی است معصوم که در یک فازی است که برای آن صلوات اهلل 

ها گفته می شود به سرعت نمی توانند الگوگیری کنند.اگر یک نمونه های وسطی را 

یدا ارائه دهیم که همان اخالقیات معصومین در مراتب پایین تر در این افراد تحقق پ

کرده؛ طبیعتا این بیشتر می تواند محریک و انگیزه بشود برایشان که آن کار را عمل 

کنند. لذا من سعی ام بر این است که از بزرگان اخالقی مان و گاه از شهدا و بیشتر 

از علما که بیشتر حالت الگودهی دارند؛ من روی علما از این جهت تأکید می کنم 

بودند که آدم های خوبی هم بودند ولی چه بسا اگر  چون ممکن است بعضی از عرفا

کسی آن ها را الگو قرار دهد یک مطالبی بوده در دستورالعمل هاشون که خیلی 

حجیت ندارد؛ از این جهت بیشتر علمای دین و مربوط به زمان معاصر و شهدای 
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هم بزرگوارمون. این یکی از چیزهایی است که من به عنوان زنگ تفریح میگم و آن 

قضایای زیادی هست که تا حد زیادی هزم پذیر باشد و به موقع گفته شود یعنی 

کامال متناسب با مطلبی باشد که پروراندید و اگر بخواهیم به زور مطلبی را بگنجانیم 

 این شاید اثر منفی اش بیشتر از اثر مثبتش باشد.

ذهنم  م چیزی را درهمان ادبیاتی که گفتم؛یعنی از اشعار. چون من به زور نمی توان (1

بگنجانم و همان موقعی که دروس حوزوی را می خواندم همزمان زندگی نامه و 

 دیوان شعر هم می خواندم؛ خصوصا زمان خستگی و خود به خود در ذهنم می ماند

و در صحبت هایم هم خیلی اوقات به همین شکل می آید و چون عالقه به شعر 

 داشتم خود به خود جاگرفته در ذهنم.

تان دارید قبل از منبر مشخص می کنید که چه چیزی بگویید یا نه؛ کلیات محتوا را در ذهن

 و مابقی را به باالی منبر و فضای جاکم بر جلسه واگذار می کنید؟

ز منبر ممکن است انسان هنگام منبر جزئیاتی به ذهنش بیاید اما خیلی کلی نیست.قبل ا

باشد و جاهایی که حاشیه یا زنگ تفریح بروم من سعی می کنم چینش مباحث خیلی روشن 

منبر  جایش معلوم باشد؛ حاال ممکن است به طور موردی چیزی به ذهنم بیاید اما من قبل از

 مباحثم را نظم می دهم.

 

 آیا ذکر یا توسل خاصی را قبل از منبر دارید؟

ل الجعذکر خاص به آن معنا نه؛ اما دو مطلب است که خیلی معمول است؛ یکی اللهم 

زهرا  وجیها بالحسین)فرازی در زیارت عاشورا( و دیگری اینکه حضرت امیر را نسبت به حضرت

 کمک می خواهم که به حق او عنایتی بفرمایند.
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در برنامه سمت خدا بحثی داشتید راجع به مرگ. هم مطالبی که می گفتید عالی بود و هم 

رار گرفتند. می توانید بگویید از چه منابعی اثراتی که داشت و می توان گفت که همه تحت تأثیر ق

 استفاده کردید؟

لبه به نظرم رسید که در جامعه بحث مرگ خیلی خالی شده و به عبارتی دنیایی شدن غ

رصه اش عپیدا کرده و انگار خجالت می کشیم که این بحث را مطرح کنیم و یا شاید خجالت نه؛ 

تظر بودم شاید فکر می کنیم بحث مرگ باید در مجالس ختم باشد! من خیلی منپیش نمی آید و یا 

ین باره که فرصتی بشود تا این بحث مطرح شود چون می دانستم که معصومین مباحثی دارند در ا

 .اشدبمنتقل شود به مردم می تواند خیلی مؤثر علیهم صلوات اهلل که اگر این بخش معارف اهل بیت 

هم لوات اهلل  علیهم صیاد مرگ واقعا باعث یاد مرگ است آن مباحث اهل بیت عالوه بر اینکه 

برنامه  مباحث بسیار ارزشمندی است و وقتی هم من این موضوع را مطرح کردم برای تهیه کننده

بردی ایشان هم موافقت کردند و من هم سعی کردم که مطالب به زبان روایت گفته شود و کار

احثی می دانم ام این تأثیر را واقعا بدون اغراق برای کلمات معصوم و مبباشد. از این جهت من تم

ند و من مطرح کردند.و تأکید داشتم که مردم حتما این مباحث را بدانعلیهم صلوات اهلل که معصومین 

کی از هم به دوستان بزرگوار توصیه می کنم که اگر جایی هستند که تبلیغات مستمر دارند ی

نداتش مطلب قرار دهند و سعی کنند جوری این مباحث را مطرح کنند که مستمباحثشان را این 

 فراموش نشود.

 

 از چه منابعی استفاده نمودید؟

که من  که ده جلد است« معادشناسی عالمه تهرانی»منابع متعددی بوده که مهم ترینشان 

معاد »اب ی هم کتجلد را مطالعه کردم  و یک10خیلی زیاد مطالعه داشتم و شاید چندین بار همه 

امطالعه و من توصیه می کنم که دوستان عزیز حتما این دو کتاب ر« آیت اهلل سید محمد شجاعی

 کنند. البته منابع دیگری هم بوده ولی این دو عنوان کتاب منبع اصلی بودند.
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در منبرهای شما داستان هایی از علما گفته می شود که خیلی شیرین است و مباحثی در 

م زمان که پیش می گیرید مباحث بسیار شیرینی است. لذا می توانید منابع خاصی را مورد اما

 معرفی کنید؟

شتم کتاب مطالعه دا200منابع خاصی نیست و در این مورد من می توانم بگویم حداقل 

م زمان. به هر کتاب باید خوانده باشند در مورد اما60تا50و توصیه دارم به مبلغان دین که حداقل 

دم چون ما باید از زوایای مختلفی وارد شویم. من از این جهت در مباحث مهدویت وارد شحال 

ح می شد چند سالی بود که مطالعات زیادی داشتم و هم مجالس مختلفی بود که دیدگاه هایی مطر

اصی نیست خو زوایایی باز می شد برای مطالعه که بیشتر مطالعه داشته باشم. از این جهت منبع 

 به دوستان می گفتم یک دوره مطالعات عمومی داشته باشند و یک دوره مطالعه و همیشه

 اختصاصی.

ه کتاب بود که من معرفی کرده بودم و خیلی هم مشکل نیست ب50دوره عمومی حدودا 

دست آوردنش و دوره تخصصی که واقعا مباحث سنگین تری است مثل بحث جهانی شدن و 

تابی که به سطح دوم مطالعاتشان قرار داده شود. به هر حال کبحث دکترین مهدویت که این ها در 

مرحوم آیت  از "سیمای آفتاب"عنوان منبع معرفی کنیم نبوده است. البته می توانم چند کتاب مثل 

آقای محمد حکیمی و کتاب هایی که  "عصر زندگی"و "خورشید مغرب"اهلل طاهری و کتاب

اش برای  بی استثنا کتاب های این مؤسسه و ماهنامه مؤسسه موعود چاپ کرده؛ استثنا نمی کنم؛

 ه روز است.بدوستانی که می خواهند راجع به امام زمان مطالعه داشته باشند، بی استثنا مفید و 

 

سی کشما در مباحث فقه و اصول خیلی خوب کار کردید و از بین اساتید اگر بخواهیم 

که برای ما  همه شما را مثال می زنند. ذهنیتیرا مثال بزنیم که در این زمینه خیلی مسلط است، 

ست زیاد فقه مبلغین پیش می آید این است که چون ما با عموم مردم سر و کار داریم دیگر الزم نی

فی است.آیا و اصول بدانیم و همین که حدیثی بخوانیم یا یک روایت یا آیه با تفسیرش؛این ها کا

 شما با این گفته موافقید؟
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اد و تقریبا گفتار دارند که ایشان شأن منبر را شأن اجته10اله ای در کتاب شهید مطهری مق

ی که بعضی در حد مرجعیت می بینند. متأسفانه به هر حال مقداری شأن منبر تنزل پیدا کرده طور

را بزنیم و  از افراد غیر عالمان دین می گویند اگر منبر این است ما هم می توانیم این حرف ها

مداحی می  ر دو کتاب مطالعه کندآن هم می تواند منبر برود. یا مثال یک مداح کهحس می کند اگ

یک  کند چون خودش را مذهبی تر می بیند ممکن است گاهی سخنرانی هم بکند! یعنی سخنرانی

راحتی  مداح تکثیر می شود نه مداحی او. واین به این دلیل است که او حس می کند خیلی کار

اقعا یک منبر وحفظ شود. من نمیخواهم بگویم الزاما باید یک مرجع باشد، اما است. باید شأن منبر 

کامال  خوب و ایده آل همین است که یک کارشناس دین به یک معنا کسی است که به منابع دینی

بع اولیه، آشناست و مستندات یک مطلب در دستانش است و اگر باید مطلبی را استخراج کند از من

وآوری اشد. همیشه از دست چندم نخواهد استفاده کند و خودش هم بتواند نتوانش را داشته ب

 د.داشته باشد. به تعبیری دیگر چشمه از درون بجوشد نه اینکه همش از بیرون آب بریزن

خودشان  بعضی از افراد مبلغ هستند که مدام کسی باید از بیرون چیزی به آن ها بدهد و

م حوزوی اگر کسی فقه و اصول را  حتی بعضی دیگر از علو از درون جوششی ندارند. من به نظرم

باحث فقهی مثل عرفان و فلسفه را، این چیزها که به عنوان پایه های کارشناسی دین، احکام و م

بر، منبری یا مباحث معارفی دین محسوب می شوند، هرچه این ها را عمیق تر کار کند، انصافا من

ب می مردم حتی مردم عوام نمی فهمند. واقعا مردم خو غنی می شود. این طور فکر نکنیم که

توانند تشخیص دهند سطح کسی را که حرف می زند؛ لذا شهید مطهری حرف هایش می شود 

یقی سند. شهید مطهری می تواند فرهنگ ساز شود چون مردم می دانند از مستندات بسیار عم

 برخوردار بوده و می دانند که ایشان کارشناس دین است.

مکن است افراد دیگری هم باشند اما نمی تواند حرف هایشان سند باشد یا فرهنگ م

منتقل کند به دلیل اینکه مخاطب نمی تواند خیلی اعتماد کند چون مثال حرف های امام یا مقام 

معظم رهبری را به عنوان فصل الخطاب قبول دارند نه به عنوان اینکه ایشان ولی فقیه هستند. من 

توصیه می کنم به دوستان که در کنار کار تبلیغی آن علوم پایه حوزه را شاید فاصله  از این جهت
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اش با تبلیغ زیاد به نظر برسد اما بیگانه نشویم با این علوم. چون این علوم برای تبلیغ یک پشتوانه 

 است.

 

 مبلغین در فقه و اصول تا چه سطحی برسند مناسب است؟

یک  ه قریب به اجتهاد باشد حداقل به طور بالقوهمن به نظرم می رسد اگر تعبیری ک

خواهد.  مجتهدی باشد؛ یعنی اگر یک مسأله فقهی یا اخالقی چون مسأله اخالقی هم استخراج می

هید شما فرض کنید اگر بخواهید راجع به ساده زیستی و زهد صحبت کنید که دقیقا تشخیص د

یک جور  فاده کنید چون هر کدام از ائمهکه ساده زیستی چیست این باید از سیره معصومین است

ن خوب منتقل رفتار داشتند.این را باید کسی به دست آورد که بتواند روح دین را از سیره معصومی

 کند.

ر حوزه سال د12تا10به نظر من باید قریب االجتهاد شود یا اگر از نظر حوزوی بگوییم 

دار را ن موقع تبلیغ نکند اما این مقخوب درس بخواند؛ یک درس خواندن خوب. نه اینکه تا آ

وانده خسال درس خارج 4یا3باید خوانده باشد. اگر می خواهد یک مبلغ خوب باشد حداقل باید 

 باشد و خوب هم خوانده باشد.

 

 راه به دست آوردن مراحل اخالقی برای یک طلبه چیست؟

ا رش که در مهمه این ها را به گونه ای که دین را هم از جهت اخالقی و جهات دیگ

شنیدن موعظه را  تحقق پیدا کند استفاده کنیم. ما نیاز داریم موعظه هایی را بشنویم. تقاضا می کنم

ین اجدی بگیرید؛ هرکس در هر سطحی که باشد. گاهی شنیدن مباحث اخالقی ما دیر می شود. 

کن، آن  موعظهموعظه ها بسیار اثرگذار است. امیرالمؤمنین به یکی از اصحاب خود می گفت مرا 

که در  فرد گفت آقا شما که همه چیز را می دانید. آقا فرمودند که در شنیدن اثر خاصی است

 دانستن نیست.



 

 

 
41 

 «راز موفقیت»  کتاب ازخشی ب

 

 docxاول. جلسه

 

وان استفاده تهم خودمان را بی بهره نکنیم. می 70نگرفتیم، از نمره 100اگر از استاد نمره 

رد. من کداری استفاده کرد با توجه به سی دی هایی که موجود است می توان از موعظه های شنی

مثل کتاب  جمله سی دی های امام )ره( و آیت اهلل مجتهدی تهرانی و..... و ازکتاب های اخالقی

وانید قصد خالبته غرض شما تمام کردن کتاب ها نباشد مثل وقتی قرآن می «. آیت اهلل بهجت»های 

 تمام کردن آن را ندارید؛ هدف انس با قرآن است نه تمام کردن آن.

ک کتاب اخالقی چهل حدیث معراج السعاده،شرح جنود عقل و جهل هرکدام سه یا ی

امام زاده  چهار صفحه بخواند و مداومت داشته باشد. استفاده از شارژرهای مختلف  مثل رفتن به

لکه برای رفتن ها، زیارت اهل قبور، شهدا یا قبرستان ها؛ نه صرفا برای فاتحه خواندن و برگشتن ب

صمیم ن، مخصوصا امام زاده هایی که خلوت است انسان بهتر می تواند بفهمد و تو تأمل کرد

 گیری کند. باید از همه شارژها استفاده کند چون در زندگی اخالقی همه مؤثر است.

 

 اگر خاطره ی تبلیغی مد نظرتان هست بفرمایید:

ن بود سنگی اولین بار که تبلیغ رفتم برخورد سرد و سنگین میزبان برایم خیلی سخت  و

 و همان برایم درسی شد که بدون دعوت جایی نروم چون بدون دعوت آن جا رفته بودم. و

 خداروشکر خاطرات خوش زیادی بوده است.

ما ادر اصفهان ایام اعتکاف خیلی کم می خوابیدم و روز اخر صدایم خروسی شده بود 

تان که ار گرفت. یکی از دوسمنبری که رفتم خیلی خوب شد و مورد استفاده خودم و دیگران قر

 ه راضی بود.به راستگویی او اطمینان دارم در رؤیای صادقانه دیده بود که امام زمان از آن جلس

یکی دیگر از خاطرات خوش من صحبت کردن در حرم سیدالشهدا در کربال بود که 

 احساس می کردم صحبت ها مال خودم نیست؛ روی پای خودم نبودم.

ر آن زیاد ز لوازم کار ماست که باید تحمل کنیم، هم اجر آن و هم تأثیخاطرات تلخ یکی ا

 خواهد بود.

 در پایان اگر نکته ایی مد نظرتان هست بفرمایید:
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 چند نکته که به نظرم مفید است:

مان می طمع نداشتن به کار تبلیغی.معامله با خداکردن.چون خدا بیشتر از آنچه که گ -

 د.کنیم جبران می کند.اگر این چنین شد تبلیغ خالصانه تأثیرگذاری صددرصد دار

کسی که صحبت می کند سعی کند انصافا خودش هم گوش کند و از خدا بخواهد  -

و هم  که اولین مستمع و متأثر به این حرف ها خودش باشد؛ هم به یاد داشته باشید

 درخواست کنید.

یک  کنیم.آن را یک عمل حاشیه ای قرار ندهیم.آنبرای تبلیغ وقت بگذاریم و کار  -

حمت زمحصول طلبگی ماست،این کار تمام انبیا و اوصیای الهی است و باید برای ان 

 بکشیم هم از جهت محتوا و شکل آن خوب ارائه دهیم.

در بحث شکل منبر و محتوا،مخاطب را خوب لحاظ کنید)اقتضائات مخاطبان(برخی  -

بی ن شناسی تبلیغ است و قسمتی از آن هم دیداری و تجراز آن الزمه مطالعه روا

 است؛برای اینکه با سخنان ما ارتباط برقرار کنند.

عمل  صحبت ها را به گونه ای طراحی کنیم که قابل اجرا باشد،مخاطب بتواند به آن -

 کند وبا وجود مستندات دینی عملیاتی و کاربردی هم باشد.

ید،ذهن آرامش ندارد و فضا فضای شلوغی گاهی صحبت ها ممکن است خوب در نیا -

ل است و به هر دلیلی منبر نمی گیرد.بهترین راه حل کوتاه کردن بحث است؛حداق

 مخاطب خسته نمی شود، زدگی و ضدتبلیغ درست نمی شود.

سعی کنیم در مباحث یک فرصتی قرار بدهیم در خور بحث که با مخاطب گفتگو  -

را مسئول  پیش آمده بیاید در میان بگذارد و خود داشته باشیم تا اگر ابهام یا سؤالی

 بدانیم و جوابگو و ارتباط های بعد از منبر داشته باشیم.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته



 

  

 

 
 

 معرفی محصوالت
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  یالماس نیو رقم زدن تمدن نو یخیتار چیظهور و گذر از پ یدر مقدمه ساز رانیو ملت ا یانقالب اسالم گاهیجا نتبیی ��

است که از  یخیتار دهیپد کیانقالب رقم زدن  نیامام یرو به رهبر شیدر قرن پ یو انقالب اسالم رانیا وریغ بزرگ ملت تماموری️✳

 سابقه است . یصدر اسالم تا کنون ب

 کرد .  لیتبد ریقدرت شکست ناپذ کیرا به  رانیشد و ا یسپر یرینظ بی شکل به گذشته سال 50 در اول گام️✳

قرن  یمتعدد بر دوش امت اسالم اتیاست که حسب روا یا ژهیو تیاست مامور ایدر دن یاسالم نینو سازی تمدن که دوم گام️✳

 حاضر است. 

 مهم است. اریبس تیمامور نیدر ا یجمهور استیر 1400و  98انتخابات اسفند  گاهجای️✳


