
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  فهم زيربناهاي فكري مخاطبين

  !چيست؟ مخاطب مشكلِ كه ميداني چه تو و: اول قسمت

  .كنيد فكر آن پاسخ به مطلب، ادامه خواندن از قبل و كنيد توجه زير پرسش سه به است خوب

 بدترين از اين من نظر به. دهيد پاسخ آنها به شما تا بنويسند هايي برگه در را خويش سؤاالت كه ايد گفته آموزان دانش به كنيد فرض
  :آموزان دانش سؤاالت اين از برخي. ايد كرده چنين فكري بي يا تجربگي بي سر از شما كنيم فرض ولي كارهاست

  خورد؟ مي هم دنيا درد به دين آيا) 1

  است؟ كرده خلق را ما خدا چرا) 2

  گيرد؟ نمي را جامعه ظلم جلوي رهبري چرا) 3

 دانش مثال يا است افتاده اتفاقي چنين شما كالس سر در كه كنيد فرض و كنيد فضاسازي مطلب، ادامه خواندن از قبل ميكنم خواهش
 ادامه سراغ به بعد و كنيد فكر عميقا خويش پاسخ به اول ميدهيد؟ پاسخي چه. است پرسيده شما از را سؤالي چنين كالس بيرون آموزي
  .برويد متن

 قرار چه از داستان كه بفهمي تا بخوان... افسوس. ميروند آن پاسخ سراغ به ميشوند، مواجه سؤاالت اين با وقتي برادران معموال كه افسوس
  :است

 احساسي جنبه صرفا ميشود، مطرح ما براي كه اشكاالتي و شبهات »درصد 95 باالي« معموال كه كرد توجه اساسي بسيار نكته اين به بايد
 حدود به خانمها در آمار اين. آنها »دانشهاي و بينشها« نه و ماست مخاطبان »احساسات و گرايشها و عواطف« آنها حقيقي منشأ و دارند

 يا راهنمايي يا دبيرستان در كه كسي يعني. است »درصد 98 باالي« حدود چيزي هم پايينتر سنين در آمار اين. ميرسد »درصد 99 باالي«
 بلكه نيست، مخاطب دانش و بينش آخر، و اول و اصلي مشكل تقريبا كه بداند، بايد دارد، اي عمده فعاليت دانشگاه اول سال هاي بچه
  !بس و است احساسات صرفا

 حاال و دارد ناآرامي خانواده احتماال و باالست او به روزگار فشار واقع در) دوم سؤال(است شدنش خلق چرايي از سؤالش كه نوجواني آن
 به حال و دارد بااليي گناه احساس و آيد نمي بر خود نفسِ پسِ از شايد يا. است كرده خلق را او خدا چرا كه است شده سؤال اين برايش

 گرفتار قوي احتمال) اول سؤال(ميپرسد سؤال دنيا در دين فوائد از كه نوجواني. نميشد خلق اصال كاش اي كه است افتاده فكر اين
 خانواده ميان تعارض در و دارد ديني بي كامال دوستان اينكه يا و هستند سختگير خيلي دينداري در او خانواده شايد يا است وسواس
 ،)سوم سؤال(نميگيرد را جامعه ظلم جلوي رهبري چرا كه است اين از سؤالش كه نوجواني. است گرفته قرار دين بي دوستان و متدين
 يا ميكند سؤال چنين نيست هضم قابل برايش عالقه اين و است ديده را رهبري به شما عالقه چون و دارد عالقه شما به يا قلبا احتماال
  . هستند ايشان مخالف او خانواده ولي دارد دوست را رهبري قلبا اينكه

: ميگويد نوجوان ببينيم وقتي. بود نخواهد »سؤال اوليه صورت« اساس بر پاسخهايمان هرگز است، اين پرسشها اين دغدغه كه بدانيم ما اگر
 داريم، زندگي در كه سختي همه اين ميگويد، او احتماال ميپرسي؟ را سؤال اين چرا ميگوييم جوابش در است؟ كرده خلق را ما چرا خدا

 وارد بعد به اينجا از. نكن خلق مرا ميگفتم كني، تحمل بايد چنيني اين سختيهاي تو كه ميگفت من به خدا اگر. كنم تحمل نميخواهم



 ميفهمانيد او به و ميگوييد خويش زندگي سختيهاي از و ميكنيد همدلي او با يا ميگوييد سختي فوائد از برايش و ميشويد او اصلي جواب
  . است متفاوت سؤال ابتدايي پاسخ با شما، پاسخ كامال كرديد، مشاهده كه همانطور. پاسخها سنخ اين از خالصه و ميكشند سختي همه كه

 دين گفت، خواهد او احتماال ميكني؟ را پرسش اين چرا طور؟ چه شود، پرسيده باز دارد جا ميپرسد، دين دنيوي فوائد از كه نوجواني يا
  ساده خيلي كه دين ميگوييد، درپاسخ. ندارد برايش چيزي سختي جز

 نمازم بار چند ميشوم مجبور گاهي من: ميگويد پاسخ در. ميĤيد سخت نظرش به خيلي دين چيز چه مثال است؟ سخت برايش چرا است،
 شيطان از تبعيت اين كه بفهمد تا ميشويد وسواس بحث وارد اينجا از شما خب...  و كنم غسل ميكشد طول ساعت دو يا كنم تكرار را

  !نيست اينها دين و است

 كه كساني بگوييد، ميخورد، بودن انقالبي اش قيافه به ديديد اگر و كنيد نگاه او قيافه به دارد جا ميكرد، سؤال رهبري از كه نوجواني مثال يا
 ادامه گفت، خواهم آينده جلسات در بعدا كه تخصصي شكل به را جواب و سؤال اين كسي و! ميكردند؟ چه بودند، خودشان ميكنند، نقد

 كه ميكنيم ظلم تو و من چرا داري؟ كار چه رهبري با: بگوييد شود، شاخ به شاخ شما با آمده و نيست مذهبي كه ديديد اگر. ميداديد
  ... و ميپرسي؟ را سؤال اين كه شده چه: بگوييد است، مند عالقه ظاهرا شما به كه ديديد هم اگر! بگيرد را جلويش رهبري

  

 دادن، پاسخ به سريعا لوحانه ساده حداقل گذرد، مي مخاطب سر در چه بفهمي سريعا تا نداري قوي شم اگر كه ميفهمد اينجا در عاقل
 شما و برس او ذهن پنهان هاي اليه به راه اين از و دهد شرح بيشتر را سؤالش كه بخواه مخاطب از و كن تأمل لحظه چند. نشو مشغول
  .كني توجه مخاطب مشكل احساسي جنبه به كه باشي داشته توجه اينكه بر مشروط البته! بدهي را چيزي چه پاسخ بايد كه فهميد خواهي

  

 شدن طرف بر با و شود پيدا احساسي منشأ آن بايد كه دارد احساسي منشأ مخاطب سؤاالت معموال: ميگويد مخاطب بودن احساسي اصل
. ميدهد انجام را احساسي منشأ تغيير فرآيند از بخشي تنها باشد، جا به كه صورتي در شما پاسخ. ميشود طرف بر هم سؤال احساسي، منشأ
 به پاسخ در كه ديد خواهيد دوم، قسمت در اهللا شاء ان فردا. كرد پيگيري نيز ديگر روشهاي از را احساسي منشأ و بود زيرك بايد

  .شود حل مخاطب مشكل تا گرفت خواهد توجه مورد ديگر، احساسي مناشئ طور چه پرسش، سه اين مشابه پرسشهايي

  

  !بود؟ كجا از آمارها اين! سؤال

! باشد علمي اش شبهه كه ام نخورده بر خانم يك با حال به تا بنده يعني. است بنده تبليغي شخصي تجربه اساس بر صرفا آمارها جواب:
 عدد به مختلف، دانشگاههاي خوابگاههاي در چهره به چهره تبليغ و دبيرستانها در فعاليت سال همه اين از بعد! درصد 99 گفتم احتياطا
 گرنه و شود، درك وجود تمام با بايد و است مهم خيلي اين. باشد علمي واقعا مشكلشان كه ام نخورده بر افرادي با دست، دو انگشتان
  .بود خواهد بچگانه شوخيهايي نكته، اين به توجه بدون گفت، خواهيم اين از بعد چه هر تقريبا

  

  

  



  .است مهم ما شخصيت و ما مخاطب، براي است، احساسي و عاطفي معموال مخاطبين برخود چون: دوم قسمت

  ! است زده مبلغ شمايِ خود سر به گُلي چه شود، رستگار آن با تا كني دعوت آن به را مخاطب ميخواهي شما كه چيزي

  .ده فرا گوش آن به خوب پس! دارد شرحي مطلب اين

 اينكه تا است متفاوت بسيار بداند،...  و روز به و كرده تحصيل شخصيتي را ما او اگر كه است طبيعي. ما شخصيت و ما به مخاطب ديدگاه
 خود در االمكان حتي كه است اين ميشود توصيه مبلغين به بسيار كه اموري از يكي. بپندارد متحجر و بين كوته و جاهل شخصيتي را ما

 تحليلهاي از كه است شخصي مبلغ، كه كند احساس مخاطب، بايد. شود او به نسبت مخاطب تواضع موجب كه كنند جمع هايي شاخصه
  .است باالتر او از بسيار گويا و است خارج عادي

  همين باشد! تبليغي موفقيت نكته مهمترين شايد

 بسيار اهللا بحمد و ميگويم را خود سوابق از برخي!) نيست صالح محيطها از بسياري در كه چرا(است »»»صالح««« كه محيطهايي در بنده
 كوچك بسيار واقع در ولو(هستند بزرگ مخاطبين براي معموال كه اخالقي رفتارهاي از اي گوشه ميكنم سعي همچنين. است گذار تأثير
 براي نمونه يك عنوان به. است گذار تأثير بسيار باشد، خدا براي اگر فقط و باشد، خدا براي اگر كارها اين. كنم ظاهر اي گونه به) اند

  : كنيد توجه خاطره اين به نكات اين مجموعه

  ... و تأليفات از برخي و مدرك و حوزه دروس خواندن سرعت و كنكور 18 رتبه! ميگويم خود سوابق از مختصري كالس ابتداي در

 و ام گذاشته را مسئوليت و مشغله كلي! نبودم بيكار قم در بنده: مميگوي و مده مي ادامه است، گرفته شديدي خفقان كالس كه حالي در
 بوده طوري اين خيليها براي كه طور همان كند، رو اون به رو اين از رو شما زندگي ميتواند هم صحبتهايم! تبليغ براي شما شهر ام آمده
  . است

 از آنها زندگي مسير و اند گرفته تأثير بسيار او از كه را موفقي بسيار افراد از خيلي و كشوري كامپيوتر المپياد و دوم سوم نفر ماجراي سپس
  . مميكن بيان است، شده رو آن به رو اين

 بر اينجا، در حقير كلمات از تكه هر ببينيد، تمرين عنوان به ميتوانيد. ميكند معجزه باشد، متواضعانه و مخلصانه اگر رفتارها اين كنيد باور
  .بود مخاطب با عاطفي خوب رابطه ايجاد نكات از يك كدام اساس

 بود بنا اگر ميكني، عرضه من به تو كه ديني اين كه هست، ذهنش ناخودآگاه در شبهه اين همواره نداند، موفق را ما مخاطب، كه زماني تا
  ! ميكرد تو خود برايِ اول كند، كاري

 نكرده چاپ كتابي هنوز و ندارد مهمي مدرك هنوز مثال. ندارد باشد، موفقيت مخاطبش نوجوان براي كه معيارهايي عزيز، مبلغ گاهي اما
  كرد؟ بايد چه فضايي چنين در...  و است

 بچه: ام گفته دبيرستانيها كالس در بارها. كنم استفاده درمخاطب تواضع ايجاد براي خود، شخصيتي مختلف ابعاد از ميكنم سعي همواره من
  !است؟ قدر چه من ماهيانه زندگي خرج ميدانيد ها

 را ها طلبه اگر كسي حقا و(كنند باور نميتوانستند اصال كه ها بچه خب! دارم هم بچه يك و) 96سال(تومان هزار 650: گفتم ها بچه به
  )نميكند باور باشد، نديده



 با متناسب را دارم كه پولهايي من خب ولي هستند، پولدار خيلي هم زنم پدر طور همين و پولدار پدرم و هستم پول خر خيلي من البته
  . ميكنم چيزها اين و دين تبليغ و خيرات صرف را اش بقيه و ميكنم مصرف زندگي خرج

 اگر گفتم، زنم پدر به هم من. بگيرم پارس پژو يك شما براي ازدواج هديه عنوان به ميخواهم من: گفت ازدواجم، موقع زنم، پدر مثال
  !نميشوم سوار بگيريد

 خوبي ظاهر ام زندگي اگر و هستم طلبه من: گفتم زنم پدر به: گفتم ها بچه به. هستند داستان ادامه منتظر هستند، متعجب بسيار كه ها بچه
 ما مثل هم تو اگر. ميشود بلند گرم جاي از تو نَفَسِفالني! : ميگويند مردم بگويم، دنيا به رغبتي بي و زهد از مردم به وقتي باشد، داشته
  !نميزدي را حرفها اين داشتي، مشكل

 اگر ديدم كردم، حساب بار يك من! آقا اي: ميگويم. ميدهند گوش دقت با بيشتر تعجب با ها بچه! ؟نميگيرم ماشين من چرا ميدانيد ها بچه
 فرض بر تازه. دارد بيمه و موتور روغن و سوخت پول من براي هم ميليون 3-2 سالي بعد! ميليون 20 ميشود بگيرم هم پرايد يك بخواهم

 پارك جاي فكر به بايد همچنين. باشم داشته را ماشين گاز يا باك بودن پر مشغله بايد ماشين، گرفتن از بعد...  و نباشد كار در تصادفي كه
 ماشين وجود با تازه. كنم تحمل را رانندگي خستگي و نكند تصادف ماشين باشم مراقب بايد هم راه بين. باشم هم مقصد و خانه در ماشين

 و خانم. ميĤيد دير دير چرا ميگويند بعدا ولي ندارد ماشين ميĤيد دير دير ميگويند، اآلن. ميشود بيشتر من از هم خانواده و اطرافيان انتظارات
 باشد راه بين كسي و باشم داشته ماشين اگر كه دارم اي روحيه يك من تازه. ميروند تاكسي با اآلن ولي برسانم را او من دارد انتظار ها بچه
  . ميگيرد من از زيادي وقت كنم سوار اگر و ميگيرم وجدان عذاب نكنم، سوارش و

 با مقصد تا منزل در از و شود نمي ميليون يك ام، خانواده و خود »سال يك« آمد و رفت و تاكسي خرج كل ندارم، ماشين كه اآلن اما
 انتظارات و است منزل درب ماشيني بعد، دقيقه دو خواستم، موقع هر و نيستم تصادف نگران و ميكنم مطالعه راه در من و ميرويم تاكسي

  !بكنم ديگري خير كار و بزنم ديگري جاي به ميتوانم ام كرده برد هم ميليون بيست تازه و است كمتر من از هم

 كه اينها تازه: گفتم لذا! ميشوند كافر جا يك و ميكنند سجده ها بچه همه شود، برداشته كالس صندليهاي اگر كه دريافتم هنگام اين در
 و ماهي، هزارتومان 400 با وانفساه، قم همين در كه دارم) ايران مقيم خارجي هاي طلبه(المصطفي جامعه از رفقايي من. هستم من شنيديد
! باالست توقعاتتان. ناشكريد ايرانيها شما كه ميگفتند من به تازه و دارند خوبي زندگي اي، اجاره منزل با و جايي هيچ از كمكي هيچ بدون

  ...شما ولي خوشيم...  و) هستيم خارجي چون(بيمه و يارانه بدون تومان 400 با ما

 قدري به) باشيم ديندار واقعا كه صورتي در(ما عادي رفتارهاي از برخي يا ها طلبه ما نداري حتي كه بود اين داستان اين ذكر از غرضم
 ميتواند تنهايي به يك هر دنيا، به ما رغبتي بي و خرجي كم و پركاري و خوري كم و خوابي كم. نميشود باورتان كه ميكند عظمت ايجاد
 مهمتر بسيار ها بچه براي من زندگي ماهانه خرج كه شدم، متوجه بعدها. نميكنيد باور كه كند درست مخاطب ذهن در ما از عظمتي چنان

  .است بودنم مجتهد و بودن 18 رتبه از

 نهار نه و است خورده صبحانه نه كه ميĤمد يادش دفعه يك كه ميشد درس مشغول قدر آن كه ميكرد نقل علما از يكي از پدرم بار يك مثال
. ميكرد تعريف عظمت با را داستان اين هميشه پدرم. بخورد چيزي ميرفت يادش روز يك كال كه ميشد كار مشغول قدر آن يعني! شام نه و

 بسيار ها طلبه متأسفانه ما، روزگار در كه ميدانم البته.(متعارف و عادي كامال طلبگي زندگي در و است عجيب مردم براي واقعا چيزها اين
  )اند شده مردم شبيه

 سبك و شخصيتي ابعاد كه است اين مهمتر البته و برسيد قوي بياني به تا كنيد كار زمينه اين در قوي بيان يك روي كه است اين مهم
 نياز ديگر كه ميشود زياد شود، مردم نظر در شما عظمت سبب كه اموري از قدر آن ناخودآگاه كنيد قوي اگر. كنيد قوي را خويش زندگي

  . نداريد خود بيان روي كردن كار به



 يازده كه هم من. برد كار به را» stand up comedy« كلمه سخنراني در. كرد سخنراني طلبه نفر يك و بودم نشسته طلبگي مجلسي در
 بعد. بودم نشنيده حال به تا) ميكنم پيگيري مخاطبينم نياز تناسب به را آنها اخبار صرفا و(نميبينم را چيزها اين و سريال و فيلم است، سال
: گفت دوستان از يكي! خنده زير زدند بودند، طلبه نفر 30 حدود كه جمع آن دوستان چيست؟ معنايش و بود چي كلمه اين گفتم، جلسه از

 است اصطالح يك اين! ببينيم خندوانه تا بيداريم شب نيمه از بعد تا ما ولي بخواني شب نماز تا ميخوابي زود شبها تو! پاكي خيلي تو! شيخ
  .داد توضيح را آن برايم بعد و ميشود گفته برنامه اين در كه

 كه نيست اين امروز طلبه مشكل: ميفرمود كه افتادم حوزه نام صاحب و معروف اساتيد از يكي كالم ياد بود؟ چه من گريه علت ميداني
  .كند نگاه هم را سريالها چندم تكرار است مقيد كه است اين مشكلش. ميبيند سريال

 آن، از قبل اال و بروي تبليغ سراغ به بعد و كني اصالح را خود اول است بهتر است، مردم مثل ات زندگي سبك كه هستي اي طلبه اگر
  »تفعلون ال ما تقولوا ان اهللا عند مقتا كبر. «بود خواهد قيامت وبال و وزر سبب بيشتر تبليغ
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  كُش شبهه رفتارهاي: سوم قسمت

 علمي و پاسخ! شد خواهد عوض كلي طور به شبهات به پاسخگويي به ما رويكرد باشد، عاطفي ما، مخاطبين مشكالت نوع شد، قرار وقتي
. كند نمي درست دين به ما مخاطب همسويي براي مانعي كه جهت اين از بلكه! است علمي كه جهت اين از نه ولي است، مهم آن بودنِ
 خود اثر پاسخ باشد، نداشته آن با مشكلي عاطفي نظر از مخاطب كه كنم ارائه فرد به حالي در را، علمي نظر از پاسخ بدترين من، اگر يعني
  !گذاشت خواهد را

 نحوي به كه است رفتارهايي آن و كرديم عرض نكته يك قبل، قسمت در. كرد دقت بسيار بايد ارتباط نوع و پاسخگويي نوع در لذا
  .ميشويم آشنا ديگر رفتارهاي از برخي با قسمت اين در. ميكند ثابت مخاطب براي را شما شخصيت

  كمتر سنين در خصوصا و او به دادن شخصيت و مخاطب به توجه. ب

 نگه خود ذهن در را سؤال اين افراد، از بسياري مثل كه است كرده خوبي كار چه اينكه و او سؤاالت و مخاطب فهم به دادن عظمت. ج
  شود مطلع آن جواب از تا كرده رجوع متخصص به و نداشته

 را او حرف شما كه ميكند درك او زيرا ميشود محقق هدف اين او، گفته از قويتر تقرير با معموال: مخاطب با قدمي هم و همراهي. د
  .ميراند سريعا را او اشتباهات، به سريع واكنش. ميشود حاصل نيز اشتباهاتش به ندادن، نشان سريع واكنش با معموال همچنين! ايد فهميده

 كمي و بش و خوش از بعد. بودند دين ضد بسيار ان افراد كه رفتم اتاقي به تهران، شهر دانشگاههاي از يكي در خوابگاهي در روزي
  ! است؟ درست! هستي رياضي سراسري كنكور 18 رتبه تو كه ام شنيده! شيخ يا: گفت افراد از يكي اوليه، صحبتهاي و پرسي احوال

  !رساند خوب تو به قاصد آنكه تو اي! آري: مگفت

  !ميخورند؟ دردي چه به آخندها! شدي؟ آخند رفتي كه نبود استعداد همه اين حيف: گفت

 روز يك ميكنند، جمع شبانگاهان را آشغالها كه شهرداري كاركنان اگر: ميگفت! كند رحمتش خدا كه علميه حوزه در داشتيم استادي: مگفت
  !شد نخواهد هيچ كنند، جمع را آخندها ما اگر اما! ميدارد بر گندي بوي را شهر نباشند،



 كالمي به شروع تمام ظرافت با اما! داد تحويل او به قشنگتر خودش از را او حرف و كرد همراهي آنها با تمام ظرافت با !خنديدند همگان
  ! كنند سجده و بياورند ايمان او به بود نزديك اتاق دانشجويان كالمش، انتهاي در كه صورتي به سوزاند بن و بيخ از را شبهه كه كرد

 به نسبت اوقات از بسياري در ما مخاطبين نخواهيم، چه و بخواهيم چه كه است اين مطلب اين از منظورم. نوگرايي روحيه به توجه. هـ
 روحيه اين به شبهات، به پاسخگويي در كنيم سعي بايد ما. باشند درست جوابها آن ولو دارند موضع است، شده مطرح سابقا كه جوابهايي

  .بدهيم مخاطب تحويل جذاب و نو بياناتي با را درست پاسخهاي حتي و كنيم توجه

 كنيد فرض مثال داد؟ را جوابش چگونه بايد.. ميپرسد سؤالي و ميĤيد شما سراغ به آموز دانش يك كالس از بعد اي مدرسه در كنيد فرض
 خوب نظرش به دين از كه قسمتهايي يا دين سختگيريهاي مورد در مثال تا چند بعد. ميدهد گير زيادي چيزها خيلي به دين چرا ميپرسد،

  .ميگويد نمياد

  گفت؟ چي او به بايد

 برگزار كالس سؤال اين مورد در جلسه 30 به نزديك قم، در خودم من. است مهم خيلي سؤال اين كه ميدانيد. مهمي سؤال عجب! اوه(((( 
  .نيست كننده قانع جوابها معموال. نميشود داده سؤال اين به خوبي جوابهاي معموال اتفاقا. ام كرده

  ....نميپرسند ولي دارند را سؤال همين كه هستند شما رفقاي از بسياري. ميپرسيد را سؤال اين و ايد آمده كه ميكنيد خوب قدر چه شما و

 و مهم روحيه خيلي اين و است مهم حقيقت كشف شما، براي كه دارد اين از نشان ميپرسيد و ايد داده اهميت سؤال اين به شما اينكه...
 قدر اين ولي بدم توضيح براتون مفصل نميتوانم اينجا من. است حقيقت كشف روحيه همين اساس بر شدن دار دين اصل. است خوبي
  ... كه بگم

  ...جواب سراغ ميرويم بعد

 قرار هم با يا هستم من كه جايي بيايي ظهر از بعد ميتواني بداني بيشتر داري دوست و نيست كافي برايت اگر البته: بايد گفت جواب از بعد
 پيام هم سروش ميتواني حتي تري راحت اگر. بدهي ايميل يا بگيري تماس ميتواني. دادم هم را تلفنم شماره و ايميل كالس سر. بگذاريم

  .بدي

 برايت داري فلش اگر. ام داده را جوابش مفصلتر آنجا در. است بخور درد به خيلي ولي نكردم چاپش هنوز كه دارم اي نوشته من راستي
  .))))بدهم را آن تا بياور فلش بعدا اال و بريزم اآلن

  !است شده كنده برايش ريشه از شبهه گويا و ميگذارد احترام تو به باشد، نفهميده هم هيچ اگر آموز دانش كه است هنگام اين در! آري

 فكر احساسي جهت كه داستانهايي و ژستها و رفتارها با او، اي ريشه سؤال به توجه بر عالوه مخاطب، سؤال به پاسخ در: بندي جمع
 خود براي گاهي حتي. است بيشتر بسيار جواب خود از مالزمات، اين تأثير گاهي. كنيد كمك او مشكلِ حل به ميرود، نشانه را مخاطب
  !است طور همين هم طالب

 به بسياري اشكاالت و سؤاالت كالس اواخر تا كالس اول از. بوديم زاده حسين استاد كالس سر در ،4 سطح فلسفه كالس در روزگاري
 و بود طوالني بسيار جواب، اصل چون ولي ميداد پاسخ مختلف هاي جنبه به هم استاد. ميشد مطرح استاد به شاگردان توسط بحث يك
 احساس را بحث به شاگردان شديد نارضايتي احساس كه كالس اواخر در استاد! نميشد اصلي جواب وارد استاد داشت، مقدمات به نياز
. »بداهت« حل راه ديگري و است »حضوري علم به ارجاع« حل راه يكي. دارد كلي حل راه دو شما پرسش اين: گفت مضمون اين به كرد،
 نميدانم و من خود را ديگري و است گفته مصباح استاد جناب را يكي اول، تقرير دو از. تقرير 4 بداهت و دارد تقرير دو حضوري علم



 و داشت قبول استاد را يكي و ام كرده اضافه من هم ديگر تقرير سه و است فياضي استاد تقرير يكي راه 4از. نه يا هست ايشان قبول مورد
  .نيست هم من كالس موضوع و ميكشد طول بسيار اينها تفصيل ولي نه يا دارد قبول كسي نميدانم را ديگر تاي دو

 برق كه ميبينم: فرمود و كرد احساس را اين هم استاد اينكه جالب! رسيد آرامش به ميكرد، مطرح اشكال كلي اول، از كه كالسي ديدم
  !شد آشكار دوستان چشمان در اطمينان

 بقيه حساب خودت شما است، طور اين فلسفه كالس وقتي! شد كنترل كامال كالس جو ولي نشدند جواب وارد استاد ديديد، كه همانطور
  !بكن را چيزها
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  !مخاطب شخصيت بلدزِرِ همان مبلغ يا: چهارم قسمت

! نيست عددي كه كنيم، ثابت مخاطب به بايد ميگوييم اينجا در. هستيم موفق خودمان كنيم، ثابت مخاطب به بايد كه گفتيم دوم قسمت در
 زميني سيب شما ديبدميني، ميگفته زميني سيب به كه زماني! است شكالت شما پيش است، الت كي هر پيش! ببيند ريز را خودش بايد

 سنخ اين از خالصه و! بخورد بستني خورشيد در برود ميدهد، دست بهش شما مقابل در كه شدني ضايع از داره جا! ميكرديد كشت
  !بدهد دست او به بايد كه احساسات

 ادامه در!!(اوست كردن نابود و كردن خُرد و كردن له او، با عاطفي ارتباط برقراري و مخاطب در گذاري تأثير در مهم بسيار نكات از يكي
  !!)داد خواهم توضيح كار اين روش مورد در

  .كند تواضع احساس مبلغ، شمايِ با همراهي از بعد مخاطب كه بود، اي گونه به بايد داشت، را او هواي و داد، بهاء او به بايد اينكه كنار در

 خود در كه است اين هدف اين به يافتن دست درست راه. نميكند احساس تغيير به نيازي ميداند، باال را خودش مخاطب كه زماني تا
 گذاشتن، كالس و تكبر. كند تواضع احساس و بشكند دلش آنها، با شدن مواجه با و است مخاطب انتظار از دور كه كنيد ايجاد فضائلي
 منصه به را خويش منتظره غير كماالت از برخي متواضعانه، كامال اي روحيه با اگر ولي دارد هم بدي تبليغي آثار ذاتي، مشكل بر عالوه
 و داريد فاصله او با خيلي شما شما كه كند احساس مخاطب بايد. ميشود ايجاد او در تغيير زمينه و ميشود متواضع مخاطب بگذاريد، ظهور

  .افتند نمي حركت فكر به خيلي نرسند، حسي چنين به كه زماني تا افراد نوع. است عقب خيلي او

 آنها براي نشود، زياد مردم با ما فاصله خوبيها در كه زماني تا. است گذار تأثير بسيار زمينه اين در باشد، باالتر حدش از چه هر خوبي
 ما زندگي به كه خودش زاويه از كسي هر يعني. بدهد رخ اتفاق اين ناخودآگاه كه كنيم رشد خوبيها در قدري به بايد. نيستيم ساز انگيزه
  .است عقب قدر چه كه كند فكر و كند تواضع احساس كند، نگاه

 تواضع موجب كه داشته نكاتي اينها زندگي گوشه هر. بود همين اش اساسي نكات از يكي بودند، گذار تأثير خيلي امام مرحوم امثال اينكه
 تواضع موجب برقش، و زرق بي زندگي و سادگي ديگر، برخي تواضع موجب علميتش ، برخي تواضع موجب اش، شبانه عبادت. ميشد
  .... و برخي

  .افتادند مي خود اصالح فكر به و ميكردند تباهي احساس. ميشدند خرد ايشان شخصيت جلوي اينكه خالصه



 تأثير آنها روي شود، زياد زندگي، مختلف ابعاد در آنها با شما فاصله چه هر. است طور همين هم طالب در گذاري وتأثير تبليغ براي حتي
 در كه علمي مسأله. اينهاست به شبهه حل عمده. است شبهات به پاسخگويي شخصيت اركان از همه ميگويم كه اينها. بود خواهيد تر گذار
 قسمت اين مهمي به ولي كرد رو و زير را امور خيلي ميتوان آنها با كه دارد اسراري و است مهم داشت، خواهيم تعامالتي آن با ادامه
  . نيست

 من از بود، ايستاده پشتم كه دانشجويي يك دفعه، يك كه بودم ايستاده صف در بدهم، تحصيلي انصراف تهران، دانشگاه از رفتم كه روزي
  انصراف؟ چرا چرا؟ آخه). بود انصراف برگه منظورش.(افتاد چشمم اتفاقي! نبود حواسم! ببخشيد گفت. كرد خواهي معذرت

 كارنامه بايد رفتن خارج درخواست براي(ميخواهد انگليسي كارنامه كه بود گفته آموزش مسئول به كند، صحبت من با اينكه از قبل
  ؟!كنم كار چه بمونم شده خراب اين. برم ميخوام: داد جواب چرا؟: گفت بهش آموزش مسئول). بگيرند انگليسي

  .بدم انصراف اومدم. حوزه برم ميخوام. نداره مشكلي. نه: گفتم بهش كرد، خواهي معذرت من از اينكه از بعد

  ....عمران ميخوني؟ چي. 18 گفتم بود؟ چند كنكورت رتبه گفت. 19- 18 گفتم بود؟ چند معدلت گفت

  نيست؟ حيف چرا؟ واقعا: گفت بيشتري جديت با دفعه اين! باخت رنگ خدا بنده اين

  .داره هدفي كسي هر! ديگه: گفتم

 طول در. كشيد طول كارم اي دقيقه 20 شايد. كردن نگاه خيره خيره من به كرد شروع و نشست سالن در دم رفت و بيرون زد صف از طرف
  .ميكرد نگاه رو من لحظه چند از هر و بود نشسته شده غرق كشيتهاش كه كسي مثل خدا بنده مدت اين

  چرا؟ واقعا: گفت و كرد نگاه من به دوباره بيرون، ميرفتم سالن از داشتم وقتي

  .برم بايد. شرمنده. مفصله گفتم. كنم صحبت باهاش نميشد داشتم، عجله خيلي كه هم من

 خيلي شرايطش كه بشويد مواجه آدمي يك با دفعه يك بريد،) ايران(شده خراب اين از كه بگيريد انگليسي كارنامه ايد اومده كه كنيد تصور
  !عمليه حوزه! قم بره) فني دانشكده(شده خراب اين از ميخواد هم اون و بهتره شما از

 كه نشه باورش اصال ببينه كه را شما تواضع مخاطب، يعني. هستم همين دنبال من. بريزه هم به طوري اين دفعه يك! داشت حق خداييش
 ببينه كه را شما علميت طرفي از و هستيد علم اهل شما كه نشه باورش ببينه رو شما عبادت طرف اون از و هستيد خاصي كس شما

 ميرسيد هم ديگه چيز به خانواده غير به شما كه نشه باورش ببينه كه را شما خانواده طرف اون از و هستيد زندگي اهل شما كه نشه باورش
  ... و

 زندگيت كه بدم متاعي يك تو به اومدم من كه گفتيم مخاطبمون به وقتي بعدا كه باشه، طوري يك بايد ما زندگي از تكه هر اينكه خالصه
 داشتي چيزي اگه تو! بدي من به كه داري چي تو! بده متاع خودت به اول برو تو! بابا نگه) ....كنم عرضه را دين تو به يعني(شه عوض
  ! نبود اين خودت وضع

  !نخواستيم! تو مثل بشوم تازه كه باشم داشته دين! است همين دلشان ته ولي نگويند، را اين روحانيون از بسياري به ما مردم شايد

. نيست خسران جز تبليغش، نشود، وارد عرصه اين به طلبه كه زماني تا. است شبهات به گويي پاسخ ركن اين. است تبليغ ركن اين
 قدم لذا. اند بهره بي آن از ديگران و است خوشبخت آن با كه دارد متاعي كه برسد احساس اين به بايد. است چرخيدن مشغول بيخودي

  .است خودسازي تبليغ، اول



 شرترين كه جايي و رفتم اتوبوس عقب، صندليهاي به بيشتر ارتباط البته و كنترل براي هميشه مثل و شدم دانشجويي اتوبوس سوار روزي
 از يكي اينكه تا نزد حرفي هيچ بود، نشسته من كنار كه دانشجويي ولي كشيد طول ساعت نيم مسير شايد. نشستم مينشينند، آنجا در رفقا

 دانشجو آن كه رسيد جايي به تا ميشد بيشتر دانشجو تعجب ميگفت چه هر. كردن بيان را حقير ويژگيهاي از برخي كرد شروع دوستان
 به. كنم غلبه نميتوانم خوابم به خيلي كه دارم مشكل يك من. آوردم كم شما جلوي ولي ميدانستم موفق خيلي را خودم هميشه من: گفت
  !كنم؟ چه بايد شما نظر

 من سراغ به نميتوانست آن از قبل و داد را من از استفاده اجازه خود به تواضع، از بعد دانشجو كرديد، دقت داستان اين در كه همانطور
  .ميدانست من از باالتر را خودش شأن زيرا بيايد،

   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  !هستي دين به شبهه بزرگترين تو خود: پنجم قسمت

 ما، نامسلماني و ما نقصانهاي! هستيم ما است، وارد دين به كه اي شبهه مهمترين كه ميشود روشن كرديم عرض قسمت چند اين آنچه از
  .است دين به شبهه بزرگترين

  !!!است خوب شويد مسلمان برويد شما مردم اي و نيستيم خوب ما ولي است خوب اسالم كه بگوييم نميتوانيم

  . ندارد ارزشي نباشد، عملي زيبا حرفهاي اگر! نيست سخت كه زدن زيبا حرف ميگويند. است اجرايي مدل امروز، دنياي مشكل

 شدند جمع هم با گربه از كردن فرار براي كه بود موشهايي آن ماجراي كتاب. است آن شبيه ما ماجراي كه داشتم داستاني كتاب كودكي در
  !كنيم فرار و بشنويم را صدايش آمد، ما سمت به وقت هر تا بياندازيم اي زنگوله گربه گردن به: گفت موشها از يكي! بگيرند تصميمي تا

  .بياندازد زنگوله گربه گردن در ميتوانست كسي چه! نبود اجرايي: داشت بزرگ مشكل يك ولي بود عالي هم خيلي. بود خوبي پيشنهاد

 كاري نكنيم،عمال پياده را واقعي اسالمي جمهوري كه زماني تا! است خوبي تئوريك طرح اسالمي جمهوري: بنويسيم كتاب صدها ما اگر
 خداي ما كشور مثل كشوري يك در ربا چنانچه اگر و) : 434ص ،4ج خميني، امام صحيفه(بشنويد را امام مرحوم جمله.(ايم نكرده

 محتواي است، اسالمي جمهوري جمهوريمان ما كه بگوييم توانيم نمي ما باشد، مردمش بين در تجارتش، در بانكش، در باز نخواسته،
h.) (است اسالمي جمهوري، p://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=18&page=434(  

  .است اين اصلي مشكل. داريم كم مسلمان ولي است شده نوشته واقعي اسالم مورد در كتاب هزاران

 غدير عيد روز كه را بزرگواري عالم آن كند رحمت خدا. كند حل ما زدن حرف بدون را شبهات از بسياري ناخودآگاه ميتواند ما شخصيت
  ميكنيد؟ گريه طوري اين عيد روز شما! بزرگوار گفتند، اطرافيان. بود كردن گريه مشغول

  بدهم؟ جواب بايد چه كردي، كافر را كافران چرا بگويد، من به قيامت روز در خداوند اگر كه افتادم فكر اين به امروز: فرمود

  دارد؟ شما به ربطي چه كافران كفر: گفتند

  . آنهاست هدايت از مانع من نقصهاي. ميبينند را من كفار امروز: فرمودند ايشان



 چرا كه است اين ميĤيد پيش برايش كه سؤالي اولين ميشنود، اسالم ارزشهاي از وقتي ما مخاطب! هستيم ما خود اسالم بر شبهه بزرگترين
  نشدي؟ چيزي خودت

 ميپرسيم استاد خود از بعد و باشيد داشته ليسانس 10 سال دو در ميتوانيد شما مثال كه ميماند خواني تند كالسهاي ادعاهاي اين مانند
  !نكردم اجرا من! كنيد اجرا شما ميگويد بگويد؟ چه داريد؟ ليسانس تا چند خودت

 اسم به كردم شروع هم من ميگويي؟ را كسي چه بزني، مثال را كسي مردم براي موفق ديندار براي بخواهي اگر: گفت من به استادي روزي
 تا: گفت استاد خود سر، آخر اينكه تا ميگفتم را بعدي اسم تعجب با هم من! ندارد فائده اين ميگفت استاد ميبردم، را ها اسم چه هر... بردن
  .كند مناقشه آن در نميتواند مخاطب كه است مثالي تنها مبلغ خود! است مناقشه مثال در نباشي، خودت مثال آن كه زماني

  .گريختند بيابان به و بدريدند جامگان و بگريستند جملگي مريدان و. هستي شبهه بزرگترين خود تو! آري

   

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

  است تبليغ بزرگ مانع مخاطب، نظر در دينان بي بزرگ شخصيت: ششم قسمت

 را آمريكا و غربي دينان بي كلمه واقعي معناي به ما مردم. ماست مخاطبين نظر در دينداران غير بزرگ شخصيت بعدي، اساسي شبهه اما
  .كردم مي تحقيق ريش تراشيدن به ايران مردم عالقه اجتماعي هاي زمينه مورد در پيش چندي. ميدانند خوبي هاي انسان

 مثال! نيست ما ايران شبيه اصال مسأله خارجي، كشورهاي از خيلي فوتبال بازيكنان ميان در حتي كه است اين عجيب بسيار نكات از يكي
 از بسياري قيافه كه ابتداء نداند، كسي اگر كه طوري دارند، اسالمي ريش ته با اي چهره بازيكنان، از زيادي تعداد آرژانتين ملي تيم در

  !!هستند اللهي حزب يا بسيجي آنها از بسياري كه ميكند تصور ببيند، را بازيكنان

 مرد مثال! هستند ريش بي ميشوند، مند عالقه آنها به ما فرزندان كودكي، از كه قهرمانهايي و كارتونها كه بود اين جالب بسيار نكات از يكي
  !ندارند ريش بگيريد، نظر در كه را محبوب متعارف فيلمهاي يا كارتوني قهرمان هر تقريبا و پاتر هري و عنكبوتي

 دارند جذابيت قدر آن سو، آن از و ندارند دين آنها از يك هيچ! آنهاست بودن دين بي قهرمانان، اين ديگر جالب مشترك ويژگيهاي از يكي
  .ميكنند انتخاب آنها تصاوير اساس بر هم را خود لباس و كيف و ميبندند دل آنها به ما هاي بچه كه

 بلكه ميبرند، ارث به آنها از را دين به دادن اهميت عدم و ديني بي تنها نه و ميشوند آشنا دين بي قهرمانان با كودكي از ما فرزندان! آري
  .ميكنند تنظيم آنها شخصيت اساس بر هم را خود چهره حتي

 حاشيه يك دين نيز، ما فرزندان زندگي در ندارد، آنها بودن قهرمان در نقشي هيچ و است حاشيه يك دين آنها زندگي در كه طور همان
  !بود خواهد
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 يعني اين! زندگيش سبك و ارزشهايش و غرب شيفته. باشيم خودباخته كه ميشويم تربيت نوعي به كودكي از ما! ايست دهنده تكان مستند
 چيزي به ايمان يعني. كفر داشتن دوست يعني غرب، داشتن دوست و نيست بغض و حب جز به چيزي ايمان! ما فرزندان به كفر تربيت
  .حق از غير

 اداري كار موقع هر ميگفت. آمريكايي هم و داشت ايراني شناسنامه هم داليلي به كه بود دوستان از يكي. است بسيار زمينه اين در صحبت
  .است بسيار صحبت! اندازد مي راه را كارم سريعا ادارات در چون ميبرم، خود با را آمريكايي شناسنامه دارم

 مشغول ما مخاطبين ناخودآگاه ابتدا از چون. زد حرف دين از آنها براي نميتوان باشند، بزرگ ما مخاطبين نظر در دينان بي كه زماني تا
  .آنهاست واقعي محبوبان

  .است دين بي زندگي و كفر و غرب واقعي چهره دادن نشان نوجوان، و جوان نسل در تربيتي كار براي قدم مهمترين! آري

 بر قدم از قدم نكنند، مقايسه دين بي زندگي بدبختيهاي با و نكنند درك متدين يك عنوان به را من زندگي زيباييهاي مردم كه زماني تا
  .كرد خواهم عرض عظيم، مشكل اين با مبارزه براي راهكارهايي بعد قسمتهاي در. است كوبيدن ظرف در آب ما، تبليغ و ايم نداشته

   

  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  !افشاگري: هفتم قسمت

  .ماست براي بزرگي مشكل مخاطب نظر در دينان بي شخصيت بودن بزرگ

  ميداند؟ برتر را دينان بي شخصيت امروز كه، است شده القاء ما مخاطب به چه. چيست بيني بزرگ اين منشأ كه ديد بايد

  .ميدهم تذكر مسأله اين جهات از برخي به اينجا در. دارد متعددي جهات مسأله اين

 اسم علمي، قضيه هر كه ايم آموخته كودكي از ما. دينان بي توسط آنهاست دلبسته ما مخاطب كه تكنولوژيهايي ظاهري پيشرفت. الف
  .هستند مسلمان غير حداقل يا دين بي آنها معمول! است غربي آن، كاشف

 به ميداديد مثبت پاسخ سؤال اين به شما نكرده خداي اگر! جهنم برود اديسون كه ميشود مگر كه ميپرسيدند سؤال زيادي افراد كه بود مدتي
  !است اديسون مديون جديد، بشر كه زيرا! ميشديد معرفي بشريت دشمن عنوان

 شخصيتهايي كارتونها، و فيلمها و سريالها در مردانگيهاست، و شجاعتها و رشادتها از سراسر آنها زندگي كه تلويزيوني قهرمانهاي. ب
  .باشد داشته سهمي آنها زندگي در دين اينكه بدون ميدارد دوست را آنها انساني هر كه افرادي. ندارد سهمي آنها زندگي در دين كه هستند

 كه هستند افرادي معموال ديني شخصيتهاي. است...  و گري سلَفي و ماندگي عقب و تحجر مظهر هست، آخوند چي هر سو آن از. ج
 نهي ميĤيد خوشش شخص كه چيزهايي از هم يكسره. نيستند شوخي اهل خيلي. دارند شاد چندان نه هاي چهره. نيستند اخالق خوش
 در نظام مباني عليه بر دين، اسم به خائن اي عده كه اسالمي جمهوري در خصوصا. باشد داشته خوبي موضع نبايد كه است طبيعي! ميكنند
 كه...  و اخالقي بي و اختالس كه بدهي توضيح چه هر شما حال. كردند مكدر را دين چهره و پرداختند...  و اختالس و ظلم به نظام همين
  .ميدهد شكل را او وجود اساسي ديدگاههاي آگاه ناخود بيند، مي جامعه آنچه! نيست دين جزو



 تربيت از ناشي آن از زيادي بخش شايد و دارد وجود انسانها از بسياري در ناخودآگاه كه است رواني حالت يك است غاز همسايه مرغ. د
  .باشد مشكل اين حل براي تربيتي برنامه نداشتن يا ناصحيح

 مخاطب براي را غرب حقيقت نوعي به بايد. است تفكر اين اصالح دارد، برنامه آن براي بصيرت با مبلغ كه اموري ترين اساسي از يكي
 حالت اين از كمي تا بكشانيم، چشمانش جلوي به اند، نبرده نيز را آن بوي غربيها ولي دارد او كه ارزشهايي و كنيم روشن خود

  . شود كم او خودباختگي
  

 زمينه در بتوانيم اگر. ميكند ساكت را مقابل طرف جا در كه است روشي دادن آمار. است دادن آمار مسأله، اين براي روشها بهترين از يكي
 را مخاطب ميتوان جا در كه است ابزاري آمار. ميكنيم پيدا قوي بسيار بسيار اقناع قدرت كنيم، عمل قوي مختلف، قضاياي در دهي آمار

  . باشيم داشته نيز را آمار نقد قدرت بايد البته. كرد ساكت

  .بگيرد را غربي جوامع ابعاد تمام تا باشد بايد مختلف ابعاد در آمارها

 جاي ما كودكان و جوانان اذهان در آنها هاي رسانه توسط كه طور آن نه و هست كه طور آن را غرب واقعيت نتوانيم ما اگر اينكه خالصه
  .بگوييم دين از سخن جديد نسل براي نيمتوانيم گاه هيچ كنيم، تبيين است، گرفته

   

  :دادن آمار مورد در حياتي نكته چند

 بدهيد را تذكر اين دائما بايد. ميكنيد پوشي چشم غرب خوبيهاي از و ميكنيد »نمايي سياه« شما بگويند كه كنيد عمل طوري نبايد اينكه اول
  .نميدهيم انجام ولي ميگويد، ما به هم ما دين عمدتا كه است چيزهايي دليل به آنها خوبيهاي البته ميبينيد، و ميدانيد هم را آنها خوبيهاي كه

  

 در ولي است بهتر غرب از ايران جامعه جهات، بسياري در هرچند. كنيم مقايسه ايران جامعه با را غرب آمار ارائه در نبايد اينكه دوم
 مثال(دينداران جامعه با را آمارها اين كه است اين درست حل راه. ندارد اي فائده دادن آمار سنخ اين لذا و است بدتر هم جهات بسياري
 وضعيت آمار كنارش در ميگوييد، سخن غربي كشورهاي در زندگي از رضايت وضعيت از سخن وقتي مثال! كنيد مقايسه) طالب جامعه
 است پايين زندگي از رضايت درآمد، باالي سطح وجود با كشور فالن در مثال طور چه كه ميكنند تعجب افراد و ميگوييد هم را آنها درآمد

 مقايسه ايران طالق آمار با را طالق آمار يا. دارند بااليي زندگي از رضايت كم، درآمد وجود با كه ميكنيد مقايسه طالب جامعه با بعد و
 يك عنوان به اجماال ولي نيستند ديندار طالب از بسياري اگرچه كه است اين هم مقايسه اين توجيه. كنيد مقايسه طالب با بلكه نكنيد
 آمار ما، جامعه آمار لذا و هستند زده غرب و گريز دين ما كشور مردم از بسياري ولي هستند ديني اجماال اي جامعه از تصادفي نمونه

 در الكلي مشروبات مصرف وضعيت. است زدگان غرب و(!!) اسالم كنندگان تحمل آمار حقيقت در بلكه نيست مسلمانان و اسالم وضعيت
  .هستند ادعا اين بر خوبي شواهد...  و انتخابات نتايج قبيل از ديگر مسائل بسياري و اخير سالهاي

  

 محض به ثانيا و برود ميخورد دردش به كه آمارهايي سراغ به خودش اوال تا باشد تيز مختلف آمارهاي در گوشش مبلغ بايد اينكه سوم
 ميليارد 90 سال در ميشود امداد كميته به كه كمكي كه شنيدم اعرافي اهللا آيت از پيش وقت چند مثال. كند استفاده آن از شنيد، آماري اينكه
 معموال كه قميها ببينيد، كه درآورد صدا به زنگي من براي آمار اين بالفاصله). است من از ترديد(است قم از آن ميليارد 50 يا 40 كه است



 نوعي فقراء به كمك و ديني جامعه بين لذا و ميكنند خيرات ديگر شهرهاي از بيشتر هم باز اقتصادي، سخت شرايط در هستند، دينيتر
  .دارد وجود آماري همبستگي

  :از عبارتند) دارم زمينه اين در آمار صدها و ام بوده من و(باشيد آن آمارهاي دنبال به بايد شما كه هايي زمينه از برخي

  ...)-خشونت-  اقتصادي-...)و جنسي آزار مثل(اخالقي(جرايم. 1

  خودآزاري-ها الكلي-اعتياد-افسردگي- خودكشي. 2

 اختالفات و شهر پايين شهر باال - مختلف اقشار در حقوق پراكندگي -حقوق سقف- كار محل در خوابي شب-روز شبانه در كار ساعت. 3
  ... و كنند پرداخت بايد مردم كه مالياتي مقدار -اساسي كاالهاي قيمت -آنها

 در دولت بودجه -كمكهايش و امداد كميته هاي هزينه و فقر خط-بيكاري-شغل كردن پيدا وضعيت- كار تسهيالت- درمان تسهيالت. 4
  ...مختلف بخشهاي

 و سال هر در دانشجو مقدار و آنها تعداد(دانشگاهها آمار- )دارد زيادي بسيار مغزهاي فرار چين مثال(مغزها فرار-طالق-مطالعه سرانه. 5
  ...) و كشور جمعيت با مقايسه

  

 حتي يا و باشد نشده تهيه رسمي آمار است ممكن ها زمينه از بسياري در. دهيد آماري گزارش خويش تجربيات از همواره اينكه چهارم
 مالي وضعيت من، طلبه دوستان دردص 90 مثال. دهيد گزارش آماري صورت به خويش تجربيات از. نباشد ممكن آن از دقيق آمار تهيه

  .شد ارائه آمار سبك همين مخاطب بودن احساسي اصل در كانال همين در يا) آنهاست درآمد تومان 700 زير مثال(ندارند خوبي

   

 كه علمي مجالتي. هستند خارجي و داخلي آمار هاي پژوهشكده جهان، و ايران آماري وضعيت از اطالع براي معتبر و خوب منابع از يكي
  .دارند بسياري آمارهاي مختلف هاي زمينه در و ميشوند چاپ شماره چندين ساالنه

  :شويد آشنا مؤسسات اين از تا سه اطالعات و سايت آدرس با ميتوانيد زير لينك در
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  آمارها از بسياري دريافت براي ديگر سايت سه هم اين

  دارد نيز كشور آماري مجالت مطرحترين به لينكهايي سايتها اين

  .است موجود مختلف  هاي زمينه در خوبي بسيار آمارهاي نيز بريتانيكا، يا آمريكا يا پديا ويكي مثل عمومي هاي نامه دانش در معموال



  

 داشته عنوان انتخاب در كه دقتي اساس بر را شما هم گوگل عالمه. است موضوعي بررسي مختلف، آمارهاي بررسي راه ترين ساده اما
  .ميكند ياري باشيد،

   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  !كردن نمازخوان حل راه: نهم قسمت

 اسالمي، احكام سائر يا و خواندن نماز وضعيت بهبود براي يا دختران ميان در حجاب بهبود براي طرحي تبليغي نهادهاي كه ام ديده بارها
 يا كوبيدن آب يا كردن لگد گل شبيه ميكنند، كه كاري كنوني، جامعه در كه ام كرده عرض طرحها اين مسئولين به همواره. اند ريخته
  .ندارد اثري ولي دارد زحمت كه بيهوده كاري! است جويدن آدامس

 ما نوجوانان و جوانان براي داري دين و دين اصل. است دين اصل جويي، دانش و آموزي دانش محيطهاي نوع در ما جامعه اصلي مشكل
 حجاب و نماز فلسفه مورد در هم سال صد شما است، چنين كه زماني تا. ميدانند اُملي و حماقت را دينداري اصل. است خدشه محل

  .ميدهد نشان وضوح به تجربه كه طور همان نميشود، منتهي عمل به آخر در بگوييد، برايشان

 نميدانند، ارزش را دين اصل ما آموزان دانش كه ميبينيم وقتي. ميشود شروع همينجا از نيز دين اصل به نسبت ديدگاهها و باورها اصالح
 كه سؤالي. است بحث اصل از قويتر بسيار اثرش كه دارد پنهاني فكري زيربناهاي او. بگوييم دين فوائد از ابتداء بياييم كه نيست اين راهش

 بايد نماز چرا ميگويد. است دينداران دانستن حقير دارد كه مشكلي. است دينان بي به عشقش دارد كه مشكلي ولي است دين چرا ميپرسد،
 نماز نبايد پس هستند، خوان نماز بدبخت ناتوانان و نميخوانند نماز من، الگويهاي و قهرمانها كه است اين او اصلي سؤال ولي خواند
 خصوص كه شد ارائه آمارهايي. بود نخواهد پاسخگو دين، چرايي مسأله از دقيق جواب هزاران باقيست، مشكالت اين كه زماني تا! خواند

  .باشد مؤثر ميتواند بسيار دانشجو و دبيرستاني قشر در

  .هست هم احكام به عمل وضعيت اصالح براي قدمهايي گفتيم، كنون تا كه مطالبي پس

 خود يا مخالف جنس با دوستي مورد در آموزان دانش براي را سخنرانيهايي مدتها من: ميگفت اي جلسه در كشوري مطرح مبلغان از يكي
 نظر از سخنرانيها اين بسيار جذابيت وجود با كه يافتم مي در ميگرفتم بازخورد كه بعدا ولي ميكردم اجرا...  و خواندن نماز يا ارضايي

 از. دريافتم را مشكل سرّ باالخره اينكه تا: ميفرمود ايشان. ميرفتند ميگفتم، آنچه سراغ به عمل در كمي بسياري بسيار تعداد مخاطبين،
 خب: گفتم! است گفته خدا چون: گفت ايشان! ميكنيد عمل اسالم احكام به چرا! ميخوانيد؟ نماز چرا شما بزرگ رماد پرسيدم، مادربزرگم

  !است آگاهتر ما مصلحت و خير به همه از و ميخواهد را ما صالح و خير خدا: گفت بزرگ مادر ؟!بگويد خدا

 ولي بود شب نماز و وقت اول نماز به مقيد ولي نميدانست نماز براي هم حكمت يك حتي من، بزرگ مادر. بود همين دقيقا مشكل! آري
 و است حكيم او ميدانست و ميشناخت را خدا بزرگ مادر. بود نشده حل من، مخاطب آموزان دانش براي كه بود شده حل برايش چيزي

  .باشد ملتزم دين احكام به بايد كه شود قانع عقلي نظر از كسي اينكه براي كافيست مسأله سه همين. اوست احكام اينها ميدانست

  .است همين است نشده حل برايشان ها بچه كه چيزي دقيقا و

 امروز نوجوان به كه ميداده ياد را دين ما بزرگ مادر به كسي آيا است؟ نشده حل چيزها اين ما هاي بچه براي كه شده چه شما نظر به حال
  چيست؟ مشكل. است بزرگ مادر از بيشتر بسيار ما، نوجوانان ديني اطالعات! هرگز است؟ نداده ياد



  .است نبوده ما بزرگ مادر براي چيز آن كه ميدهد ياد چيزهايي ما، نوجوان به كه هست اينجا در چيزي

 از نيز آنها فكر طرز حتي اينكه باالتر. نيست خودشان از نيز آنها علوم اينكه باالتر. نيست خودشان از ما، مخاطبين احساسات واقع در
 بخواهد ايكس كه ميداند را چيزهايي تنها ما مخاطب. باشد خواسته ايكس كه دارند، دوست را چيزهايي تنها ما مخاطبين. نيست خودشان

  .ميكنند تعبير نوين داري برده به آن از كه است چيزي همان اين! باشد كرده اراده ايكس كه ميكند فكر طوري تنها ما مخاطب. بداند او

 و خيال و فكر در حداقل ميكرد، عمل رئيسش دستور به بايد و بكند ميخواهد كه كاري نميتوانست برده قديم، زمان در داري برده در اگر
  . كند آزاد را خود زمان مرور به فعاليتها از مقداري كردن معين و قراردادهايي با ميتوانست. انديشيد مي آزاد و بود آزاد اش دروني عاليق

 حتي. بزند آسيب رئيسش به حتي يا و كند فرار متعددي راههاي طريق از ميتوانست ولي شود تمام گران برايش بود ممكن چه اگر
 هايي توانمندي با كه تاريخ در هايي برده بودند. بگيرد دست به هم را حكومت از شئوناتي كه شود برتر شخصيتي زمان مرور به ميتوانست

  .رسيدند حكومتي مقامات به مدتي از بعد و آزاد ابتداء دادند، نشان خود از كه

 تنها ما. ندارد را چارچوب از خارج چيزي دانستن حق حتي. ندارد آرزو و خيال و فكر توان حتي كسي ديگر نوين، داري برده در اما
  . كني آرزو بايد اند گفته ما به كه ميكنيم آرزو يا و داريم دوست را چيزي تنها و ميشود القاء ما به كه ميخواهيم چيزي

 ولي...  يا آفرين كار يا معلم يا تاجر يا طلبه يا مهندس يا باشم دكتر بايد يا من. شود خارج ساختارها از نميتواند كسي نوين، داري برده در
 اربابهاي نظر با كه باشم اي طلبه من اگر. كنم فعاليت توانم مي آنها چارچوب در فقط من كه دارد محدوديتهايي و قوانين اينها از يك هر
 و كنم تخطي مسير آن از ندارم حق و است شده تعيين كامال مسير من براي! بردارم قدم از قدم نميگذارند باشم، مخالف نوين داري برده
 شايد اگرچه مسائل اين. نكنم طي است، شده تعيين من گرفتن بردگي به براي كه را مسيري كه ميشوند من مانع نوين جامعه هاي برده خود

  .شد خواهد روشن جمالت تك تك تكليف بعدي پيامهاي در اهللا شاء ان ولي باشد مبهم جمالتم

 كه دارند حكومتي گويا! كند فرار آنها دست از ميتواند ونه كند پيدا دست آنها به ميتواند نه و ميشناسد كسي نه را نوين داري برده اربابهاي
  .هستند آنها برده حاكمان تمام

 طبقه اين از آنها فرزندان و حاكمان طبقه از كسي نه و كند پيدا راه حاكمان به بتواند كسي نه كه است اي گونه به جهاني داري برده نوع
  .ميشود دورتر روز به روز هم طبقه اين از اقشار سائر فاصله. شود خارج

  .است ايمان از بااليي درجه چه مهدي به ايمان و بكند است قرار چه و كيست مهدي كه فهميد خواهد تازه بفهمد، را اينها كسي اگر

  .باشيم گذاري تأثير مبلغ نميتوانيم هيچگاه بفهميم، آمده خودمان حتي و مخاطبمان سر كه باليي نتوانيم كه زماني تا

   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  نوين داري برده: دهم قسمت

  .كرد خواهد آشكار شما براي را صحبتها از خيلي فهم فيلم، اين. كنم تعريف برايتان فيلمي امروز بگذاريد

  . كنم باز برايتان را پرانتزي بگذاريد

  !نديدم تلويزيون ديگر دبيرستان، اول از. ام نديده سريالي و فيلم كه هست سالي 12 حدود بنده(((((
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 با انتخاب پس اين از. برداريم نيز ديگران چشمان از را عينك ميتوانيم كه ميكنيم پيدا دست حقايقي به ديديم، خود چشمان با را دنيا وقتي
  .بود خواهد او خود

 در بشر افراد تك تك زندگي بزرگنمايي ترومن، زندگي كه است اين واقعيت. كردم تعريف خالصه را ترومن نمايش فيلم ديروز: تفصيل
 در فقط هم »ما« نبود، او زندگي دنياي فيلم سازنده رضايت مورد كه بكند تفكراتي نداشت، حق ترومن كه طور همان. است جديد عصر

  .داريم كردن فكر حق شده، تعريف چارچوبهاي

 ما براي عاليق. باشيم داشته عالقه داريم، دوست آنچه به نداريم حق ما. است شده كاناليزه بود، فيلم اين در كه آنچه مانند دقيقا ما عاليق
 با متناسب كسي هر كه اند كرده طراحي كانال تعدادي. اند شده تعريف پيش از ما براي نيز زندگي مسيرهاي حتي. هستند شده تعريف
 از نوعي به و ميكنند سرزنش را او و ميريزند او سر آدم، و عالَم كند، تخطي آن از اگر و كند حركت مسير آن در بايد دارد كه هايي ويژگي
  .ميدارند باز مسير در حركت

 برو:  ميگويند سره يك ما به و هستند كشيدن هورا و كف حال در عده يك. اند انداخته آن وسط را ما كه است استاديوم يك شبيه ما دنياي
 از اگر اينكه جالب ميكنند؟ تشويق را من چرا بروم؟ بايد چه براي ام؟ گرفته قرار آن در چرا من كجاست؟ اينجا بروم؟ كجا ولي! .... برو
! گيري جو و هدفي بي. ماست مخاطبين تك تك روز و حال اين! نميدانيم: گفت خواهند ميكنيد، تشويق چرا بپرسيم گران تشويق خود
  .نميدانم ميگويد دوي؟ مي كجا ميگويي! دوند مي دارند و اند گرفته قرار فضا و جو تأثير تحت صرفا اينكه دوم و ندارند هدفي اينكه اول

 همه مشترك قدر چيست؟ زندگي از شما هدف. بود اين سؤال. بود گرفته مصاحبه اتفاقي نفر، صد از تهران، پاركهاي از يكي در آقايي يك
  !بود هدفي بي:  پاسخها

 يكي. ندارم هم فكر فرصت و ام نكرده فكر ميگفت يكي. نميدانم ميگفت يكي! طوري همين ميگفت يكي! ديگر دويد بايد ميگفت يكي
  ... و ندارم را چيزها اين به كردن فكر حوصله ميگفت

 از نظر صرف با هم ها طلبه ما خود حتي. مرگ سوي به ولي ميدوند هم سرعت با و ميدوند. هستند روز و حال اين در نفر ميليارد هفت
 درس چي؟ كه بشي مبلغ چي؟ كه بشي مجتهد ايم؟ شده خارج قاعده اين از واقعا آيا زدن، قشنگ عرفاني حرفهاي و دادن شعار مقام

  .گذاشت ميشود »چي كه« يك آخرش بگي چي هر چي؟ كه بخوني

 كرده درك را آن و باشد رسيده جواب اين به كه ام نديده طلبه دست، يك انگشتان عدد به حال به تا هستم، دوست آنها با كه طالبي در
 ميبرد، سر به كودكي آبادي در كه پيداست كامال كلمات هاي گوشه و زدنها حرف از. ام نديده دست انگشتان عدد به ميداند خدا. باشد
 متأثر را افكارش و زندگي كل امتحاني و ميكند خوشحالش اي نمره. ميĤورد در را او گريه نبودنش و ميكند آرام را او پستانكي كه زماني
  .ميشود درونيش حقيقت دادن نشان سبب توبيخي و ميكند خارجش اعتدال از آفريني. ميكند

  !ميپنداريم عاقل را خود همه و هستيم ناكجا به سرعت تمام با دويدن مشغول كه هستيم دنيايي در ما

  »الطريق عن بعدا اال السير سرعة يزيده ال الطريق، غير علي كالسائر بصيرة غير علي العامل: «ميخوانيم چنين كافي در صحيح سند با

. بود خواهد شدن دورتر مصروف زحماتمان لحظه لحظه. ميشويم دورتر مقصد از ايم، گرفته اشتباه را هدف وقتي بدويم، سريعت چه هر
 فكر حتي و چريدن به شوند مشغول همه. ميخواهند كه چيزهايي به كنند مشغول را افراد همه. است همين ميگفتم كه نوين داري برده
  .ها طلبه حتي! چريد بايد چرا كه نكنند



 كسي ما مخاطب. او به نه و كنيم اي ويژه كمك ميتوانيم خود به نه نكنيم، درك كامال را) خودمان البته و( مخاطبمان وضعيت كه زماني تا
 اين بردن بين از براي. است شده تثبيت برايش مداوم صورت به او، سن اندازه به اي بازه در دنيوي كامال صورتي به او عاليق كه است
   كرد؟ بايد چه است، رفته فرو كوهي مانند او وجود در كه بزرگ هرز علف

»لى الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَولٍ  عبج تَهعاً لَرَأَيعاً خاشدتَصنْ مةِ مخَشْي اللَّه و لْكثالُ تها الَْأملنَّاسِ نَضْرِبل ملَّهتَفَكَّرُون لَعي «  

  .ميرسد ديگران به نوبت بعد و دهيم قرار حقايق اين نزول محل را خود دل ابتداء. ميكند نرم را كوهها كه داريم ابزاري ما! آري

   

  !المفصل شرح في المطول: دوازدهم قسمت

 سبك و ميشود داده آموزش او به چيزهايي چون! چرا؟! نيست خوا نماز ما، مخاطب گفتيم خير؟ يا هستيم بحث كجاي ميدانيد نميدانم
 نوين داري برده همان اين گفتيم. باشد چارچوبها آن از خارج در او نميگذارد كه است شده القاء او به احساساتي و شده داده او به فكري
 از يكي است، غرب عاشق ما مخاطب اگر. هستند گيري برده تورهاي ها رسانه. هستند ها رسانه عمدتا هم، نوين داري برده ابزار. است
  .ايست رسانه تربيت اش، اصلي مناشئ

 بوديم، خودمان اگر واقعا كه آنچه دنبال بدويم بايد ما. هستند جوي. نستند واقعي عاليق نوين، داري برده در كه پرداختيم بجث به اينجا تا
  .هستند شده كاناليزه ما عاليق. نبوديم آن خواهان بسا چه

 آنها اگر. ميخواهند كه ميدانيم را آنچه فقط ما. هستند شده كاليزه نيز ما دانشهاي بلكه عاليق، تنها نه كه كنم عرض ميخواهم امروز
  .كنم صحبت تر اثباتي كمي بگذاريد. است گويايي مثال كامال گفتم، كه عينكي مثال! دانست نخواهيم هيچ نخواهند،

  .نفر هزار 300 حدود چيزي است؟ نفر چند تحميلي جنگ شهداي كل تعداد

  !شدند زخمي نفر هزار ده از كمتر ،)هواپيماها و قلو دو برجهاي(سپتامبر 11 واقعه در

  .شدند كشته نفر هزار 270) : منطقه اين اتمي بمباران( هيروشيما واقعه در

  :ميدانستيد آيا اما

  شدند؟ كشته هوايي بمباران يك توسط نفر هزار 600 آفريقايي ناحيه يك در

 كشته بود، تبر و داس آنها عمده سالح كه جنگي در انسان نفر ميليون يك حدود آفريقا، در داخلي جنگ يك در كه ميدانستيد حال به تا آيا
  شدند؟

 كه(كشور آن پليس كه آنجا از كه هست مسلمان 70 حدود دارد، جمعيت نفر ميليون 450 حدود كه آفريقايي كشوري در كه ميدانستيد آيا
 به و ميكنند قطع تبر با را مسلمانان سر منطقه، آن تندرو مسيحيان و ندارند منطقه آن مسلمانان به نسبت تعهدي هيچ) هستند فرانسوي

  ميكشند؟ باري فاجعه وضع

 ايد؟ داشته خبري ميگيرد، صورت افغانستان و پاكستان در خاص مناطقي مظلوم شيعيان عليه بر كه وحشتناكي هاي حمله از حال به تا آيا
  ايد؟ شنيده را پاراچنار اسم حتي حال به تا آيا



 چرا براستي ولي شويد، مطلع آنها از برخي از ميتوانيد اينترنتي صفحات در مختصر جستجويي با شما حتي و هستند موثق كامال خبرها اين
  نداريم؟ خبري آنها از ما معمول

 بايد مردم همه! آري. هستند ناخوشنود ديگر خبرهايي پخش از و شود منتشر خاص خبرهايي ميخواهند ما، زمان اي رسانه دنياي در چون
  . ميخواهند آنها كه را آنچه ببينند

 اين واقعيت ولي! دارند خبر هم احوال از همه كه ايست دهكده مانند دنيا اطالعات عصر در كه گفتند و دادند را جهاني دهكده شعار! آري
  .كنند زندگي تخيلي دهكده اين در همه! است خبر چه عالم در كه نداند كسي تا كردند مجازي اي دهكده را عالم كه است

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  گيرد مي عهده بر نيز را فكر طرز مديريت حتي نويت داري برده: سيزدهم قسمت

  .است شدن مديريت حال در نيز معتبر غير و معتبر علمي مواد نوع بلكه نيست عواطف و اطالعات كنترل در تنها مديريت

  .خوردم و ريختم قاشق روي بر نمك كمي مقدار معتبر، اسالمي دستور طبق و بودم نشسته سفره سر بر روزي. بزنم مثالي بگذاريد: گفتم

  !بريزيد نمك نميخواهد! دارد نمك غذا: گفت بود نشسته سفره روي كه بستگان از يكي

  .بخوريم نمك كمي مقدار آن از بعد و غذا از قبل كه است مستحب: گفتم

  !نميريزند نمك غذا در كه باشد وقتي مال اون شايد! دارد نمك غذا خب: گفت

 شدن عفوني ضد سبب نوعي به غذا از بعد و قبل خوردن نمك كه گفتم. كردم مطرح را اي فائده افتاد، جا ام هزاري دو سريعا كه من
  .ميشود مجاري

 دهان بذاق بيشتر شدن جاري به منجر نمك غذا از قبل: گفت و كرد بيان هم ديگر اي فائده: بود سفره سر در كه ما ديگر بستگان از يكي
 است، بازي دهان آب كه آنجا از نيز، خوردن غذا انتهاي در و ميكند باز را اشتهاء و) ميكند كمك غذا هضم در دهان، آب خود كه(ميشود

  .ميكند گيري جلو معده زياد شدن اسيدي از

  !شد حاال! آها: گفتند بودند، كرده اعتراض كه فاميلي آن

  :اينكه آن و آنهاست دل در مهم بسيار نكته يك و شود مي تكرار بارها و بارها ما روزانه زندگي در گفتگوها اين از

 نگفته يا باشد گفته چيزي پيغمبر اينكه. دين و وحي نه و است) است آن امروزي معناي به(علم است، حاكم مردم استداللهاي در آنچه
  .باشد جديد علم به مستند كه دارد ارزش زماني تنها باشد

 شايع دنيا كل مردم ميان در عام صورت به دارد، وجود دگرانديشان و سني و شيعه معتزلي نو علماي از آن مختلف درجات كه تفكر اين
 كرده نهادينه ما در كودكي، از را تفكر اين مختلف هاي قالب در و مختلف شكلهاي به ها رسانه. هستند ها رسانه هم آن اصلي منشأ. است
  . اند

 برخوردهاي. شوند مستند آن امروزي معناي به علم به نوعي به كه اند بوده قبول قابل هايي استدالل تنها ها كارتون و ها فيلم در كودكي از
  .اند شده تلقي عقل از خروج و گرايي احساس نوعي همواره ديني
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 عنوان به را ترامپ آن در كه كارتوني اسم هم شما شايد. است آن العاده فوق نگاري آينده نوين، داري برده هاي هنرنمايي از ديگر يكي
 كه واقعيتهايي با كارتون آن مشابه بعينه تصاوير شايد! باشيد ديده را كليپهايش شايد! باشيد شنيده ميكند معرفي آمريكا آينده جمهور رئيس
  !باشيد ديده است پيوسته تحقق به كارتون آن پخش از بعد بسيار

 و بلر توني از مثالهايي و است تحقق حال در امروز دنياي در عمال ضعفاء طبقه مقابل در گري اشرافي طبقه نظام كه گفتم بسته سر قبال
 آينده زدن رقم براي ساختاري نوين، داري برده! آري). بودم گذاشته اشتراك به كه وردي فايل در(كردم عرض سفيد كاخ مورد در كتابي
  .آنهاست خواسته و ميل مطابق

 حكومت فردا، اينكه براي. كنند كار آنها براي ما مغزهاي فردا اينكه براي چيست؟ براي اندازند، مي راه را پرستي غرب ما، جوامع در اينكه
 و شوند شهوت و لذت مشغول جوانانمان. بياندازند كار از را ما جوانان قدرت شهوات، با اينكه براي. كنند تنظيم خويش ميل مطابق را ما

 اينترنت از استفاده حق نه خودشان فرزندان ميكنند، اينها در غرق را دنيا كه حالي در اينكه جالب. نكنند درست دردسري آنها براي
 استفاده حق نه و) باشد نشسته ايشان كنار در صندلي در پدر كه داشتند اينترنت از استفاده اجازه هنگامي تنها كه اوباما دخترهاي مثل(دارند

 و ندارند پد آي از استفاده حق) شد فوت و بود اپل رئيس(جابز استيو فرزندان مثل و دارند...  و بوك فيس مثل اجتماعي هاي شبكه از
  .بمانند جا قدرت دنبالش به و علم از تا نشوند كلي فساد گرفتاريهاي زماني كه ميخوانند درس ويژه بسيار قوانين با مدارسي در فرزندانشان

   

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

  !كرد بيدار نوين، داران برده مصنوعي خواب از را نوجوان بايد: 14 قسمت

 شخص كماالت و دين حقيقت دادن نشان طرفي از و غرب حقيقت دادن نشان همان او، كردن بيدار براي راه سريعترين و بهترين شايد
 در. دارد ارائه مخاطب به شفاف و صاف و كنده پوست را تبليغي محتواي نميتوان وقت هيچ. دارد پيچيدگيهايي مسير اين اما. باشد مبلغ
  . ايم كرده حيف را محتوا صورت اين

 كه هستند افرادي دوم گروه. است تاثيرگذارتر آنها روي بر ترسها كه طيفي اول گروه.هستند طيف دو به تقسيم قابل كلي بطور ما مخاطبين
  .است سازتر انگيزه آنها براي آرزوها و اميدها

  .كنند حركت هدفي سوي به اميدها اثر بر مردم درصد ده حدود چيزي شايد و هستند ترسي افراد معموال

  .ميخوانند درس خوب نمره آوردن دست به براي كمتري تعداد و ميخوانند درس كم نمره ترس از آموزان دانش نوع مثال

. دارند بيشتري مخاطب ها ترس دقيقتر عبارت به يا.كنيم استفاده اميد از بيش ترس از خود مخاطبان ارزشي كردن همفكر براي بايد هم ما
  . بشارتهاست از بيش انذارها هم قرآن در اينكه جالب

 مردم حضور فرصت از من و ميكرد ويزيت رايگان را مردم دكتر آقاي آن. بودم رفته تبليغ به دكتري آقاي جناب با گلستان استان در زماني
  !ميكردم استفاده سخنراني براي ويزيت صف در

 كمي و كردم جمع را سالها و سن كم جلسه از بعد لذا و است بوده جلسه در حاضر كودكان اولم اميد ام، كرده سخنراني جا هر و هميشه
  . مختلف بازيهاي انجام به كرديم شروع و كرديم بش و خوش هم با



 زنان ناجور وضع از كرد شروع اتفاقي كامال صورتي به ها بچه از يكي. بودند شده خودماني خيلي ها بچه رسيديم، كه بازيها از قسمتي به
 شروع آمد كه ديگري! گفتن را داستانها از ديگر برخي كرد شروع خنده با ها ازبچه ديگر يكي بالفاصله. گفتن سخن شهرشان گردشگر

  كند.....

 شد، عوض بحث شد چي كه بيايند خود به آمدند تا ها بچه! هست؟ ها موزه در كه قديمي تيرهاي! ايد؟ ديده تير حال به تا ها بچه: گفتم
  !چيست؟ براي پيكان ميدانيد! است؟ پيكان يك آن سر كه ايد ديده

 اش فايده باشد، داشته بيشتري نفوذ و برد كه ميشود باعث و ميكند سنگين را تير جلوي اينكه بر عالوه. است مثلثي پيكان: گفتم! نه گفتند
 بايد يا بياورد، بيرون را تير بخواهد كسي. ميكند گير تير زيرا آورد، در راحتي به را تير نميتوان برود، فرو كسي بدن در وقتي كه است اين

  . كند گير ديده آسيب شخص بدن در تير است ممكن تازه! كند پاره را ديده آسيب بدن از بيشتري بافت

 شده بد كمي هم ها بچه حال و مميكرد تعريف را مسأله واقعي خيلي و مبود گرفته خود به خاصي قيافه كه مميزد حالي در را حرفها اين
  .بود

 و ميشود پخش شخص بدن در زهر ثانيه چند عرض در ميكند؟ كار چه باشد آلود زهر تيري چنين اگر ميدانيد: مداد ادامه وضعيت همان با
  .ميشود تمام شخص كار

. كند تحمل نميتوانست ديگر ها بچه از يكي.... بيايد در كاسه از شما چشم كه طوري كنم، شما چشم داخل را خودكار اين كن فرض: مگفت
  ... آيد مي در حدقه از چشم حتما. برود فرو كسي چشم در پيكان اين با تير اين كن فرض

  :مگفت ميخورد، هم به داشت حالشان كه ها بچه

  . است شيطان تيرهاي از آلود زهر تيري نامحرم به نگاه: فرمود اكرم پيغمبر

  :مگفت كامال متوجه شده بودم، را مطلب اين از ها بچه اطالع و خودارضايي آثار كه من

 ميكند عادت آن به شد، ارضا خود وقتي. است خودارضايي ميشود گرفتار كه بدبختي اولين كند، نگاه نامحرم به كه كسي ميدانيد، ها بچه ...
 سوز دوگانه دليل به ازدواج از بعد اينكه بدتر. ميشود جسمي و روحي بيماريهاي از بسياري و شديد ضعف سبب ارضايي خود به عادت و

 گرفتار خودارضايي عوارض از برخي به كه را خدايي بنده داستان بعد! ميدهد رخ طالق و نميگيرد صورت ارضا مستمني، شخص شدن
 نشده طرف بر آثار از يك هيچ ولي كند مصرف تا بود كرده وارد خارج از زيادي مدت را دنيا ويتامينهاي گرانترين كه كرد تعريف بود شده
 يك به شخص مدتي از بعد و شود ضعيف شخص در تفكر و تمركز كه ميشود سبب گناه فكر: مگفت سلمبه قلمبه كلماتي با بعد. بود

 به ولي بود واضح نا ها بچه برايمن  اصطالحات و حرفها از خيلي معناي. نميĤيد بر او از كاري كه ميشود تبديل هرزه و بيخاصيت موجود
 خود به ديگري. زد خويش پيشاني بر دست ديگري. گريه زير زد ها بچه از يكييك دفعه . ميكرد نگران را آنها و افزود مي كالم ابهت
  !هست؟ بازگشتي راه آيا! بكند؟ بايد چه شد مشكالت اين گرفتار كسي اگر! بودي؟ كجا حال به تا! فالني اي. گفت و داد جرأت

 ماهي مثال باشد كار اين اهل زياد شخص اگر. دارد به خيلي چيزها بستگيدر هر صورت نبايد ادامه داد ولي بر طرف شدن كلي آثار : گفتم
 درست نيست معلوم) منداشت اي چاره ترساندن براي خب ولي است كم بسيار عدد اين كه مميدانست اينكه با(باشد كرده را كار اين بار يك
 آمده وجود به احيانا عوارض و نيايد پيش مشكلي ديگر كند، ترك جدي صورت به اگر اهللا شاء ان باشد، مقدار اين از كمتر اگر ولي بشود

  .شود طرف بر

  نيست؟ راهي باشد، چنين اگر واقعا يعني گفتند و شدند نگران بيشتر آنهاست كم من ميگويم، كه زياد ديدند، كه ها بچه



 به توكل با اهللا شاء ان تا نشود مرتكب را عمل اين هرگز سال 5 حداقل بايد گفت چي؟ گفتند. است مشكل خب ولي هست كه راه: مگفت
 ممكن. نبود كه محال باالخره(شود منجر ديگري مشكالت و ناباروري به است ممكن ديگر بار يك حتي. نماند باقي عوارضش دعا و خدا
  !)بود

 زمينه در اجرايي نكاتي ذكر به شروع و كنيد اجرا دقت با را العملها دستور بايد. دارد حلهايي راه مسأله اين: مگفت و مگرفت پيشي دست
 داستاني ديگر، قسمت چند در اهللا شاء ان. است اعظم اكسير واقعا! باشد طلبتان كه بود چيزي آن، اعظم اكسير كه كرد ارضايي خود كنترل

  .گفت خواهم اعظم اكسير اين از

 از داستان اين در مثال. برد را استفاده حداكثر هست، مخاطب در كه احساساتي مجموعه از بايد كه باشيد داشته را نكته اين كلي صورت به
 برداري بهره حداكثر تأثر، اين از بعد و شوند متأثر ابتدا تا شد استفاده تير ماجراي در »بدن به افراد عالقه« و »خوردن هم به حال« احساس
 دقت با بايد كه دارد اي العاده فوق كارآييهاي يك هر نيز ديگر احساسات ولي است انگيزه و ترس احساسات مهمترين. گرفت صورت

  . شود شناساسي

  .نكنيد فراموش هرگز را مخاطب بودن احساسي اصل

   

 محقق را اميدي و ترسي انسانهاي جهت دو هر كه هست اساسي حل راه دو شود خواب از بيداري به منجر كه ترساندني براي: 15 قسمت
  .ميكند

  .داريم اساسي پيشنهاد دو مرحله اين در مشترك گفتگوي ايجاد براي

  )ترساندن برا(مرگ مساله

  )دين كاركرد و تشويق براي(موفقيت مساله و

  .كنيم شروع مساله دو اين از يكي از بايد هستند، دور ما ارزشهاي و انديشه و افكار از كه خود مخاطبين براي ما

  . برسند موفقيت به دارند دوست ها انسان معمول. شوند مي نگراني دچار كنند، فكر مرگ به اگر ها انسان معمول

  .است مخاطب فكر در واقعي ارزشهاي انداختن جا براي خوبي شروع مساله دو اين

 واقعي موفقيت معيار از بحث همچنين. كنيم گذاري ارزش مرگ، انكارناپذير حقيقت به توجه طريق از كه است اين هم بحث كلي رويكرد
  . رساند مي هدف همين به نيز

 رفتن خارج آرزويش ما، دانشجو و آموز دانش مخاطب. است فايده بي دين از صحبت نشود، ملكه ما مخاطب براي مباحث اين كه زماني تا
  .است امور منفورترين از دين ارزشي، نظام اين با. است عياشي يا شدن پولدار يا

  

 تمام كه است اين ادعايم كه »زندگي برنامه برترين« عنوان با اي نوشته. ام كشيده زحمت آن روي انصافا كه دارم اي نوشته يك بنده
 و شيعه چرا و اسالم چرا و دين چرا« حوزه چند در. است شده داده پاسخ نوشته اين در دارد، وجود ديني فضاي در كه متعارفي شبهات

  »شيعه از خاص قرائت اين چرا



 اصل موارد از بسياري در و نيست محور شبهه صورت به نوشته ساختار اصال و است نو سبكي با است، نوشتار اين در كه جوابهايي و
 اين كه ميكنم توصيه مبلغي طلبه هر به بنده اينكه خالصه. است شده تست جوان نسل براي بارها و بارها و است جديد كامال نيز جواب
  .بخواند را كتاب

 مسأله مورد در جالبي بيانهاي نوشتار اين اول قسمت در. است نوشتار صفحه 100 تقريبا آنها حذف با كه عكس كلي با صفحه 120
  قابل دانلود است) dinshenasi.com(در سايت .ميكنم تقديم اف دي پي صورت به بعدي پيام در را نوشتار. دارد وجود مرگ و موفقيت

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  مخاطبين شبهات: 16 قسمت

 و معيار مرگ وقتي و شد دين سراغ رفتن موفقيت، راه وقتي. كرديم بيان را افراد ارزشي وضعيت كردن تنظيم براي اساسي راهكار دو
 ارزش...)  و شهرت و رفاهي امكانات و پول(ما بيرونيهاي نه و) لذت و علم و آرامش مثل(داراييها وقتي و شد ارزشها سنجش محك
 دين اصل به توصيه هيچ، كه دين احكام. است فائده بي دين به توصيه اين از قبل تا. كرد باز دين از سخن سر ميتوان شد، شناخته واقعي

  .است فائده بي هم

 است آب روي اي لحظه...بسازيم بنايي آب روي كه ميمانيم كسي شبيه نشود، اصالح ها ريشه اين كه زماني تا. كرد شروع ها ريشه از بايد
  .ميشود خراب سرعت به و

  .كنيم تقسيم اساسي دسته 4 به را مخاطبين مهم شبهات ميتوان. ميرسد مخاطب شبهه اصل به نوبت اساسي مقدمات اين از بعد

  .دين چرايي به ناظر شبهات. 1

 بايد ديني چه كه است اين سؤال دينداري، و دين ضرورت اصل قبول از بعد يعني. دين عنوان او به اسالم دين چرايي به ناظر شبهات. 2
  .شود برگزيده

  .اسالمي مكاتب بين شيعه چرايي به ناظر شبهات. 3

  نرويم؟ ديگر قرائهاي سراغ چرا. ميشود ارائه دين بزرگان توسط شيعه از كه خاصي قرائت چرايي به ناظر شبهات. 4

 در انصافا. بخوانيد زاويه اين با دين، چرا قسمت در حداقل گذاشتم، كانال در اف دي پي صورت به كه را سابق نوشته حتما ميكنم توصيه
  .است شده ارائه پاسخگويي براي جالبي روشهاي خيلي نوشته اين

  

 شبهه تبديل مؤثر، بسيار بسيار كه روشها اين از يكي. كنم اشاره شبهات به پاسخگويي فني روشهاي از برخي به ميخواهم اينجا در اما
  . است تاريخي مسأله يك به مخاطب

 ايشان دوستان از جمعي براي تا ميكردند دعوت كاشان در خويش منزل به را حقير بنده كاشاني دوستان از يكي مدتي. بزنم مثالي بگذاريد
 بود، تابستان جلسات برگزاري زمان چون. كنم ارائه را مباحثي بودند، كشور مختلف دانشگاههاي برخي از دانشجوهايي همگي كه

  . بودند كشور مختلف دانشگاههاي از دانشجويان

  :گفت من به داشت، زيادي شبهات كه دوستان از يكي بار يك



  !بشنويم شما از ايم نگرفته حال به تا كه سؤاالتي پاسخ و بگيرد قرار بررسي مورد جلسات اين در داريم اميد كه داريم شبهاتي ما! برادر

  !تو قربان به جان اي بگو: گفتم

. ميدهند نسبت خدا به نميدانند را علتش و افتد مي كه اتفاقي يك مثال! ميدهند نسبت ماورايي امور به نميدانند چيزي هرجا دينداران: گفت
  !است دينداران جهل محصول خدا واقع در. خداست كار ميگويند

  

 لذا. كنم عوض را او احساسات توانست، نخواهم احساسي نظر از بدهم، خدا بنده اين به هم را جهان جواب بهترين من اگر: مگفت دل در
  !بخشكد بيخ از احساساتش ريشه كه كرد خواهم اش فني ضربه چنان آن عوض در! شد وارد جواب مقوله در نبايد

 مطرح غرب در پيش سال 250 به نزديك بار اولين حدود كه است تاريخي مسأله يك فرموديد شما كه اي مسأله اين! عزيز اي: مگفت او به
 اشكال يك فقط: گفت و كرد تجليل او از كتاب، اين ديدن از بعد پادشاه. نوشت كتابي زمانش، پادشاه براي فيزيكدانان از يكي. است شده
 جهان تحليل در من: گفت دانشمند! نبود خدا از صحبتي شما كتاب در كه است اين من اشكال: گفت پادشاه چي؟: گفت دانشمند! دارم
  !كنم تحليل خدا بدون را دنيا ميتوانستم يعني! نداشتم خدا به نيازي

 در اي رخنه وقتي كه خدايي يعني. است پوش رخنه خداي معناي به كه the God of gaps ميگويند را الهيات جور اين غرب فلسفه در
 كمتري نياز و ميشود كمتر ما جهلهاي چون ميشود تنگ عالم در خدا اين جاي علم پيشرفت با لذا! ميرانيم او از سخن داشتيم عالم تحليل

  !داشت خواهيم خدا از گفتن سخن به

 و برداشتند دست ديدگاه اين از متدينان هم غرب خود در. نميكردند تبيين طوري اين را خدا اصال شرق در و بود غرب در تفكر اين اما
  .كردند وارد ديدگاه اين به نقدهايي

  !گفتم او به ام، كرده مطرح زمينه اين در زندگي برنامه برترين نوشتار در كه را جوابهايي از برخي هم بعد

  

 شرق و غرب در كه است شده منقضي تاريخي مسأله يك مسأله اين كه ميشود اين تصورش بشنود، جواب طوري اين كه كسي آگاه ناخود
. ورزيد نخواهد اصرار آن به ديگر و شد خواهد خشكيده تحليل اين به او دلبستگي ريشه نشوند، را جواب فرض بر و اند داده را جوابش
 مشكل روش اين با ميتوانيم، بشر تفكرات تاريخ و غرب و شرق فلسفه به تسلط با ما كه دارد قائلي يك تاريخ در شبهات، غالب معموال
  .كنيم حل را شخص

 در يا پيش سال 1000 در فالن يا. ميگفت را همين هم هيوم يا! هست عمر حرف شما شبهه اين بله: ميگي زد، حرف طرف تا هم مثال
  :بگوييد مثال يعني. نشود ادبي بي مخاطب به كه باشيد داشته دقت بايد البته! ميبازه رنگ خدا بنده اصال. داشت را نظر همين باستان يونان

 سؤالي وقتي هستيد، خوبي آدم چون شما كه است اين او با شما فرق البته! هست عمر حرف است، رسيده شما ذهن به كه مطلبي اين
 گرفت برايش خوبي جواب يك بايد كه ميره جاهايي به افكار اوقات گاهي باالخره. نبود طوري اين او ولي ميپرسيد اهلش از باشيد داشته

  !ميلرزاند را آدم دل اال و

  . برداشت دست آن از قيمتي هيچ به نبايد هرگز كه است اصلي مخاطب به احترام و ادب

   



  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  نيستند مسلمان ولي دارند قبول را ديني كه كساني مشكل: 17 قسمت

 كه(گرايي تكثر مشكلش القاعدة علي است، نيامده حق دين سراغ ولي است شده حل دين اصل برايش كسي اگر كه ميداند توانمند مبلغ
 سخن اسالم از وقتي لذا و است اسالمي محتويات از مخاطب ناصحيح شناختهاي از برخي يا و) ميشود ناشي عرفاني تفكرات از معموال
  .مطالب سنخ اين امثال و اسالم زيباييهاي بيان نه و ميراند و خاص احكام و اسالمي خشن حدود از سخن ابتداء ميگويد

 نشان او به را اسالم زيباييهاي بعد مرحله در و كرد طرف بر را اسالم دين به نسبت ترمزهايش ابتداء بايد كسي چنين مشكل حل براي لذا
 شود باز صحبت سر تا داد نشان او به را شاخص بسيار زيباهاييهاي از برخي ابتدا يعني. است مفيد شود عمل نيز اين عكس گاهي البته. داد
  .كنيم طرف بر را آنها تا بشناسيم را مخاطبمان ترمزهاي بتوانيم و

 شنيدن از آنها مانع مسأله همين و دارند ترمزها و شبهات سنخ اين از اوقات بسياري نيز اند نرسيده دين اصل به هنوز كه كساني همچنين
 در تحقيق سراغ كه نميشود قائل ارزش قدر آن اسالم براي حتي شخص كه هستند قوي قدري به ترمزها اين يعني. است اسالم حقيقت
  .بيايد آن مورد

 قرار بررسي مورد اسالم دين قبول حوزه در هم و دين هر قبول از پيش حوزه در هم را ترمزها مهمترين زندگي برنامه برترين نوشتار در
  .ام داده

  . است »دين از علوم كفايت« و »دين از عقل كفايت: «دين از پيش ترمزهاي و شبهات مهمترين

 در. است »دين ستيز عقل يا گريز عقل ظاهر به هاي گزاره« و »خاص احكام: «دين اصل قبول از بعد اسالم، از پيش ترمز و شبهه مهمترين
  .است »دين حقيقت از عميق و صحيح شناخت عدم« قسمت اين در شبهه مهمترين واقع

 قوي بسيار نقشي احساسي شبهات فكري، شبهات كنار در همواره كه ميگويد مخاطب بودن احساسي اصل. هستند فكري شبهات اينها اما
  . ميكنند بازي

 دين يا مسلمانان ميان در مسلمان، غير يا متدين غير شخص يعني »دين آمدي كار: «از است عبارت حوزه دو هر در اصلي احساسي شبهه
  كرديم مطرح »خودسازي ضرورت« عنوان تحت قبال كه است اي شبهه همان اين. است نكرده مشاهده »آمدي كار« داران

 گذاشته اشتراك به قبل پيام چند در كه زندگي برنامه برترين نوشتار به شوند آشنا عميقي صورت به ترمزها با هستند مند عالقه كه دوستاني
  .كنند مراجعه شد،

   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  :18 قسمت

 و بود مذهبي دبيرستان يك كه(ميكردم شركت مدرسه اعتقادي كالسهاي از برخي در كه زماني. ميكردم زندگي زاهدان در مدتها بنده
 شمار بي فضائل همه اين وجود با سنت اهل است ممكن طور چه كه ميشد مطرح جدي خيلي سؤال اين برايم) داشت مذهبي كالسهاي
 با را »المراجعات« كتاب كه بار يك اينكه تا بود جدي برايم مدتها سؤال اين. ندارند قبول را ايشان امامت خويش، كتب در امير حضرت

  .گرفتم را خويش پاسخ ميكردم، نگاه زاويه اين



 بيت، اهل مسير به ايمان در سنت اهل مشكل اصليترين و آخر و اول مشكل كه رسيدم يقين به كردم، پيگيري بيشتر را مطلب كه بعدها
  !است اشكال همين

 تا 81ص زندگي، برنامه برترين نوشتار به شويد آشنا آنهاست شدن شيعه از مانع كه سنت اهل مهم فكري بناي زير اين با داريد دوست اگر
  .كنيد مراجعه 87

 ذكر صفحات در كه است همين مطلب اصل ولي ميشود مانع گاهي نيز شيعيان مورد در آنها هاي شنيده يا شيعيان اعتقادات از برخي البته
 در ميشود حل گفتگو اندكي با كه مسائل سنخ اين مهمترين. ميشود حل گفتگو و صحبت اندكي با جانبي مسائل آن معموال. ايم گفته شده
  .است شده مطرح نوشتار همان ادامه

   

  دين از خاص قرائت اين چرا: 19 قسمت

 را فقيه واليت يا تقليد مثل اساسي مسائل از برخي ولي شيعه هم و اسالم هم و دارند قبول را دين هم كه ميشويم مواجه افرادي با گاهي
 چرايي اصل در يعني. است قبل مراحل آنها اشكال اصلي منشأ ندارند، قبول را تقليد يا فقيه واليت كه افرادي معمول البته. ندارند قبول
 اشكاالت اين بايد موارد غالب در لذا. ميپذيرند را مسير بقيه شود، حل آنها اگر و دارند اي نشده حل مشكالت شيعه، يا اسالم يا دين

  .بپردازد فرد، ذهن در شيعه و اسالم و دين اوليه مباني اصالح به صرفا انسان و كرد نظر صرف را شخص

 اين اصلي منشأ. است گير مسائل سنخ اين در باز قوي، طور به قبل مراحل همه قبول وجود با شخصي كه ميشود مشاهده ندرت به ولي
 كساني از شخص اگر مثال. است ارتباط در آنها با و است شده بزرگ آنها ميان در فرد اين كه است خاص اي فرقه يا گروه شبهات، سنخ
 در شخص اگر يا. دارد موضع بسيار تقليد و فقيه واليت نسبت طبيعتا باشد، شده بزرگ تهران شهر مطرح اخباري چند ميان در كه باشد
  .دارد موضع اسالمي حكومت و فقيه واليت به نسبت باشد، شده بزرگ آنها همفكران يا حجتيه انجمن بقاياي ميان

 دوست عميقا آنها با و كنيد عمل خنثي خاصشان اعتقادات و آنها به نسبت اينكه اول. است چيز دو افرادي چنين با تعامل اصلي حل راه
 بايد دوم مرحله در. هستيد قويتر آنها از بلكه آنها مثل است، مهم آنها براي كه هايي زمينه در كه شود احراز آنها براي كه طوري به شويد
 مثال كه ميكنند فكر هستند، چنين اين كه افرادي معموال. رفت ريشه را »تاريخ در آن اصالت و شيعي درون خاص گروه حقانيت« فكر اصل

 مثال حلي عالمه زمان از و است مستحدث تقليد جريان مثال يا! اند كرده جعل جديد علماي و است مستحدث جرياني انقالبي، جريان
. اند كرده خراب جديد، علماي ولي اند داشته رويه وحدت مسائل اين در تاريخ طول در علما كه ميكنند فكر مثال يا. است شده جعل

 شبهه بيشتر عوام، قشر در. رفت نشانه را همان بعد و چيست آنها اصلي شبهه دقيقا كه فهميد دوستي و مراوده اين اثر بر بايد اينكه خالصه
 در بايد اينكه خالصه. نيست فقيه واليت كالمي-فقهي مسأله آنها مشكل اصال يعني. است جامعه در موجود فسادهاي فقيه، واليت به

 نشان موضعي هيچ و كرديد سكوت شما و كرد عرضه شما به را عقائدش او بارها اينكه از بعد و داد خرج به صبر بسيار گروه اين هدايت
  . بزنيد را خالص تير مناسب، موقعيت و زمان در كرديد، پا و دست خود براي مقبوليتي ضمن در و نداديد

 صحبت حقير با تلفني بوديم، شده دور هم از كه بود مدتي البته و داشتم او روي بر خوبي بسيار شناخت كه قديمي دوستان از يكي زيرو
 من و بود تهران در او. كند درست برايش جدي مشكالتي است ممكن اين و است شده تند خيلي انقالبيتش ضد درجه كه فهميدم و كرد
 الحيلي لطائف به باالخره و كردم خويش منزل به آمدن به دعوت و عليها اهللا سالم معصومه حضرت زيارت به دعوت را او تلفني! قم در

  .شدم كردنش راضي به موفق



 مناسب اصال من طرف از ساعت يك اين در مباحث سنخ اين طرح و بود ساعت يك حدود چيزي آمد مي ما منزل به او كه زماني مدت
 يقين. گذاشتم كتابها همه روي بر بود بسته نقش آن جد روي در ايشان بزرگ عكس كه را »هادي ابراهيم شهيد« كتاب گرفتم تصميم. نبود

 يك. كرد خواهد ايجاد بزرگي بسيار سؤال عالمت او براي قطعا و است چشمانش جلوي كتاب اين شود، ما منزل وارد وقتي كه داشتم
 گفتگوهاي الي به ال نيز را اين امثال و بودن رهبري نهاد مبلغ مثل كند، تعجب بسيار مقابل طرف ميشد باعث كه خودم از اطالعاتي سري
  .كردم منتقل او به خاطراتي نقل صورت به اوليه

 شروع عجيبي حالت با) هستم او خود قماش از كه بود اين بر تصورش سابق دوستي و رفتارها طبق چون(بود شده متعجب بسيار كه او
 ظن حسن تو به ما و!!! است دور حقيقت و حق مسير از اينها و رهبر و شهيد! است؟ شده چه را تو: شيخ يا كه تعجبهايش اظهار به كرد

  ؟!!است؟ بساطي چه اين و!!! داشتيم

 و ميكردم شركت فالن آقاي جلسات خصوصيترين در بوديد، شما كه گروهي فالن در كه بودم كسي من. عزيزم برادر: مگفت و مزد لبخندي
 جرأت كه هستي نفري دومين او از بعد شما و ام گفته نفر يك به پيش سال چندين را حرف فالن كه ميگفت اوقات برخي ايشان خود
 نبرده حقيقت از بويي ديگران و است ايشان مطلب حقيقت و حق كه ميكردم تصور گويا هم من و! بگويم تو به را علمي سرّ فالن ميكنم

  )شود راحت گروه و قماش اين به من اطالع از خيالش تا داستانها سنخ اين از و!(اند

 را دقيقتر و بهتر ديگران ميدانند، آنها فقط ميكرديم فكر كه نكاتي از بسياري گويا كه دريافتم ديدم، را آن و اين و شدم طلبه وقتي اما: مگفت
 شيخ و اردبيلي مقدس چون مخالفاني. يافتيم برايش مخالفيني شبيري تا كليني از ميپنداشتيم شيعه در متفق كه اموري از بسياري و ميدانند
  .بزرگواران اين امثال و مجلسي و عاملي حر شيخ و حلي محقق و حلي عالمه و طوسي

 نمي مقدس شما كه ديگراني با خيلي و آمد در آب از قالبي و نبود اصيلي تقدس چنان آن ايشان، الوصف زائد تقدس كه دريافتيم هم بعد
  .كردم بيان را ايشان همفكر مراجع دفاتر و مراجع داستانهاي از برخي بعد! ندارند فرقي پنداريد

 كم ات تندي از كمي كه بود اين هدفم ولي. شو همفكر من با كه بگويم نميخواهم من و هستي من برادر شما: گفتم او به هم نهايت در
 رويكردهايت در لذا. شوي زندگي در گران هاي هزينه پرداخت به مجبور پوچ و هيچ براي ترسيدم و شدم نگرانت تلفن پشت از واقعا. كنم
  . كن احتياط كمي گروه اين با ارتباطاتت و

 صحنه از پايان در هم بنده. ميفرستاد بنده نزد را دوستانش از برخي حتي بعدها و كرد تشكر بنده از بود، شده مجاب واقعا كه برادر اين
  .شد تمام مجلس عافيت و خوشي با و كرد خواهي معذرت سازيهايش

 و مراوده و دوستي همين مخاطب اين گيري اثر فني نكته. باشيد نگرفته اثر ولي باشيد كرده افراد سنخ اين با را بحثها اين امثال شما شايد
  .شد خواهيد خود از او دوري سبب صرفا كنيد مطرح را مباحث آن مقدمات، اين بدون كه زماني و بود من به او بسيار اطمينان

 او. بود گلو در خاري همچون اش سياسي گرايشهاي برايم همواره ولي داشت اي خداپسندانه و زماني امام روحيه خيلي كه داشتم دوستي
 تا. بزنم را خالص تيز مناسب موقعيتي در كه ميگشتم فرصت يك منتظر هميشه من و ميگذشت ما دوستي از سال دو. نميداد هم رأي حتي
 است، اين اش سياسي رويكرد ايشان كه بود شده متوجه خانم اينكه از بعد و كرد ازدواج انقالبي شديدا خانم يك با خدا بنده اين اينكه
 از مشكلي بود، شده مند عالقه بنده به بسيار سال دو اين در كه هم خدا بنده اين. بود شده محبت كم او به و بود شده آزرده بسيار

 را خالص تير بايد كه است زماني همان اين كه مدريافت و گرفت تماس مشكل اين بابت خالصه. گذاردن ميان در بنده با كه نبود مشكالتش
  . شود مشرف شام ضيافت به بنده منزل و بيايد مقدسه قم به زيارت قصد به كه مكرد وادار را او نميشود كه تلفن پشت از ولي بزنم



 روشي از ساعت دو عرض در شام، ضيافت اين در شناخت، اين از دقيق استفاده با بود شناخته را خويش دوست خوبي به كه بنده باالخره
  .گشت حل جهت اين از اش خانوادگي مشكالت و شد اصالح بسيار گرايشهايش فرد اين بعدها و مزد را خالص تير مشابه

 دوستي سال دو است ممكن كه شود روشن تا است، نياز هدايتها اين براي كه بود اي حوصله و صبر بيان داستان دو اين ذكر از غرض
 را او پاسخ سكوت و لبخند با بار هر من ولي بود گفته من به را عقائدش بارها اخير، فرد همين. بزنيد را خالص تير الزم لحظه در تا كنيد
  .ميشد من از او جدايي سبب تنها من، هنگام زود پاسخ. يافتم نمي مناسب را فرصت زيرا بودم، داده

   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  : 20 قسمت

  بندي جمع

 مردم فكر در كه فهميد بايد. كنيم چه مخاطبي هر با بدانيم دقيقا اينكه و است مخاطب فهم نيازمند چهره، به چهره يا خطابه تبليغ فن پس
  . چيست فكر هر با تعامل حل راه و ميگذرد چه

 اساس بر او ذهن در را ارزشها بعد مرحله در و كنيم تخريب را) كفر و غرب(پوشالي قهرمانهاي بعد مرحله در و بسازيم را خود بايد ابتدا
  .كنيم حل را او خاص مشكالت بعد مرحله در و بسازيم صحيح معيارهاي

  . هستيم نياز بي قبلي مراحل از باشد، آمده پيش كه مرحله هر تا مخاطبي هر

 ارتباط مخاطب با كه كسي. بگويد سخن مخاطب براي خويش ارزشهاي پايه بر كند شروع كه كسي. نفهمد را نوين داري برده كه كسي
  !ابدا التبليغ رائحة شمت ما ندهد، قرار آنها درست مسير را علم و عقل بزرگ بت كه كسي. باشد نكرده برقرار قوي عاطفي

  .ميشود خوان نماز بخوان، نماز بگوييم، اينكه بدون مخاطب باشد، حل اينها اگر

 كرده تلف وقت تقريبا بزند، اسالم خوبيهاي از سخن دارند، شك اسالم در بلكه نيست، دين اصل مشكلشان كه كساني براي مبلغي اگر
  . است

 از نيز و مخاطب بدبيني سبب وقت اتالف بر عالوه مبلغ، از اضافه كالم هر. بايد كه برود نشانه را هماني دقيقا و باشد زن نقطه بايد مبلغ
  .ميشود فرصت رفتن دست

  .بزنيد بايد را نقاطي چه دقيقا كه باشيد، فهميده نوشتار اين با اميدوارم

 جواب بايد را چيزي چه كه كنيد فكر جواب، خواندن از قبل شما تا ميكنم مطرح را تكرار پر بسيار سؤاالت سري يك تمرين، براي حال
  .خير يا ايد داده جواب درست آيا كه ببينيد خالصه جواب به مراجعه با بعد و بدهيد

  ميكنيد؟ چه. دارد عيبي چه داشتن دختر دوست كه ميپرسد شما از سپس. دارد دختر دوست نوجواني كنيد فرض: اول مورد

 به حتي و ميچشد را آنها از خيلي بلكه است آگاه مسأله اين عوارض از بسياري به حتي و نيست درست كار اين كه ميداند خود او: پاسخ
 در نوجوانان نوع مشكل. است بچگانه سؤالي چنين به پاسخ و شماست كردن مسخره او سؤال اين. است آگاه نيز آن خطرات از برخي
 اين با تعامل در راه منطقيترين. ميشود ارضا قالب اين در كه است عاطفي مشكل كمي و شهواني مشكل از تركيبي داشتن، دختر دوست



 بحث كردن عوض با حتي تغافل امكان اگر بعد مرحله در و بحث كردن عوض با حتي است تغافل امكان، صورت در ابتداء پرسشها سنخ
 مشكالتش از كمي حتي. ميكني را كار اين و داري دوست شما اآلن: بگوييد و شويد جدي مثال. است خوردن افسوس نداشت، وجود هم
 كمكت طور چه نميدانم واقعا. كني حذف خودت از طور چه را مشكالت اين پشيماني نميداني ميشوي، بزرگتر كه كمي ولي ميداني هم را

  . بودي خودت به كمك فكر به هم تو كاش اي. كنم

 را خويش بر غلبه قدرت ولي است پشيمان آن از حتي و آگاه مشكل اين و است خودارضايي اهل جواني يا نوجوان كنيد فرض: دوم مورد
 خودم به نميتوانم. ميكشد بعدي مراحل به كار كه ميشود شديد قدر آن گاهي و ميكند اذيتم واقعا كه ميĤيد سراغم به افكاري ميگويد. ندارد
  . كنم غلبه

. نيست او ترساندن راهكار. ميچشد را آنها و است آگاه را مشكالت نياز از بيش حتي كافي اندازه به. ندارد فكري مشكل جوان اين: پاسخ
 كنترل و تغذيه اصالح. دارد اعتماد كامال شما به او. نداريد او با خويش عاطفي ارتباط تقويت به نياز و است نزديك هم شما به او حتي
  .ندارند قدرتي فرد اين در شده ايجاد شهوت مقابل در كه هستند ضعيف راهكارهايي هم....  و فكر

 با باالخره كه كرده رشد محيطي در يا است هيئتي مثال دارد، بيت اهل به ويژه دلبستگي يك شما مخاطب اگر: است اعظم اكسير كه پاسخي
 اين موقع هر بگوييد او به. دارد وجود مؤثري بسيار درمان او براي دارد، اي ويژه نزديكي احساس قلبا السالم، عليهم بيت اهل از يكي
  :بگويد طور اين مثال. كند مناجات زمان امام با مثال آمد، سراغش به افكار

 جاي به كه من سر بر خاك! كنم؟ فكر چيزهايي چنين به هستيد، زهرا يوسف كه شما به كردن فكر جاي به بايد من آيا. زمان امام اي
 كمكش بخواهد، كمك شما از كسي اگر. كنيد كمكم. ميكنم فراموش را مرگ كه سرم بر خاك. هستم چنان و چنين فكر به شما، با مناجات
  ... و ميكنيد

 و ميكند فروكش شهوت آتش و ميكند عوض را طرف وجود فضاي سريعا ثانيه چند از كمتر عرض در شايد مناجاتها و صحبتها سنخ اين
  .ميشود مسلط خودش بر شخص

 رفته او اتاق به بار يك. نشست او كنار تيپ خوش بسيار دانشجو يك كه مبود نشسته صندلي روي بر دانشگاه هيئت كنار در روزي: خاطره
 من حاجي!: گفت. بله: گفت. كنيم صحبت خصوصي هم با دقيقه چند داري فرصت! شيخ: گفت. بود شده مند عالقه بنده به او و مبود

 به نگاه اهل من. كنم حل را آن اول دارد جا و است بزرگتر مشكلم اين گفتم هيئت، بروم آمدم اآلن. آيد نمي خوشم خودارضايي از واقعا
  كنم؟ چه. است نكرده حل را مشكلم ولي ام شنيده زياد هم دستور. ميكند اذيت مرا خيلي افكار گاهي ولي نيستم...  و تصاوير

 جايي حال به تا گفت و افتاد برقي چشمانش در بود، يافته حقيقت از رنگي كه دانشجو. مداد او به را باال پاسخ مشابه و مكرد تأمل اندكي
  .رفت و كرد تشكر. بدهد جواب واقعا يكي اين نظرم به. بكنند اي توصيه چنين بودم، نديده

 آنچه من: گفت و آمد مسوي به شتابان و ديد راه بين در را بنده جوان همان ناگهان بود، نفره هزار چند خوابگاه در حضور آخر روز كه فردا
 به كه ديدني خواب ماجراي دانشجو آن چنين اين و....خواب در سپس و برد خوابم مناجات و توسل با و دادم انجام ديشب گفتي شما

 ان لذا و كنيد خير به حمل ديديد خوابي هر اند، فرموده معتبر روايات در: مگفت و مزد لبخندي. كرد تعريف مبراي بود، زمان امام نظرش
  .است مشكالت از رهايي براي بشارتي شما براي خواب اين اهللا شاء

  . نيستند پاسخگو واقعا نيز آنها و نميدانم عمومي راههاي همان جز به كمكي راه ندارد، دلبستگي چنين شما، مخاطب اگر اما

 حل راحتي اين به و است مفصل بسيار آن بحث كه ميپرسد شما از اعتقادي اي مسأله از كالس بيرون آموزي دانش كنيد فرض: سوم مورد
  . نيست شرك چرا اينكه و شفاعت و توسل بحث مثال. است مانده تفريح زنگ پايان به كه است اي دقيقه دو تنها هم شما فرصت و نميشود



 آموزان دانش مشكل معموال طرفي از. است بزرگي بس اشتباه نميشود، حل مسأله و است كم فرصت كه حالي در پاسخ به ورود: پاسخ
 را همان خب كه بود واقعي داستان اگر! است سرايي داستان پاسخ، نوع بهترين اينجا در. است احساسي مشكل باشد، فكري اينكه از بيش

  .كرد تعريف ميكند، حل را فرد عاطفي جنبه كه داستاني و كرد توريه بايد نبود، واقعي اگر و بگوييد

 سؤال همين بودم، شما سال و سن در كه زماني من كه بگوييد بعد و)) توريه(نشود دروغ داستانتان اينكه براي(بگوييد كن فرض يك مثال
  ...  و بود نشده حل مشكلم و بودم پرسيده هم خيليها از و داشتم را

 مسائل مورد در مطلب صفحه هزار از بيش عمره از قبل. شدم مشرف عمره به دبيرستان دوم سال در بودم، آموز دانش كه زماني من
 و بود كرده رسوخ كمي دلم ته و ميكرد اذيتم شبهات مقداري مدينه، در. بودم رفته آنجا به پر دست و بودم خوانده عمره عبادي و اعتقادي

 به النبي مسجد در را شب كل گرفتم تصميم. نميداد پاسخ كند، راضي مرا كه طور آن هم كاروان روحاني. بكنم بايد چه كه نميدانستم واقعا
 مهاجرين از اي عده ام شنيده. اكرم پيغمبر اي گفتم و نشستم آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر خانه پشت سكوي روي رفتم. بپردازم عبادت
  .ميكرديد رسيدگي آنها به پيغمبر اي شما كه بودند فقيراني و ميشدند ساكن سكو اين روي

 چندين و اصفهاني جوان يك بود، گذشته كه شب نيمه از مقداري. برسيد دادم به خب. ام نشسته سكو اين روي كه هستم فقيري هم من
 دوست اند آمده آموزي دانش من مثل كه تهرانيها اين با اصفهاني دانشجوي جوان ديدم. نشستند من روي به رو و آمدند تهراني نوجوان
 تهراني نوجوانان همه و گذشت وضع اين به ساعتي يك باالخره. بود من ذهن در كه شبهاتي همان دقيقا پاسخگويي به كرد شروع و است
. داشتم ذهنم در سؤاالتي هنوز هم من. بود نشده حل كامل سؤاالتش هنوز و ماند باقي جوان با كه نوجوان يك جز به رفتند و كردند تشكر

 از كه هم من مدتي از بعد اينكه خالصه. ميداد پاسخ را او جالب بسيار جوابهايي با هم جوان آن و پرسيد مرا سؤاالت مانده باقي نوجوان
 حل مرا شبهات همه صبح اذان تا جوان و بدهيد پاسخ هم را سؤال چند اين است ممكن اگر گفتم و كردم جوان به رو ميدادم، گوش اول
 هم شما. شد حل شبهاتم اين تا شنيدم پاسخ شب آن ساعت 4-3 من. عزيز آموز دانش خب. نماند باقي اي شبهه ديگر خدا لطف به و كرد
 بودم، نگرفته جواب و بودم پرسيده خيليها از چون هم من و است شدني حل واقعا خب ولي بگذاري وقت بايد شود، حل ميخواهي اگر
 آرام و باشم خدمتت در) سروش اآلن(تلگرام طريق از ميخواهي اگر حال. شد حل مشكلم شب آن از بعد ولي بودم شده بدبين شما، مثل
  .باشي ارتباط در متخصص يك با بايد و نميشود حل معموال هم كتاب با مشكالت اين. بدهم تكه به تكه را شما پاسخ آرام

 و ايد شده او پرسش ميدان پيروز صورتشما هر در و نكند پيگيري ديگر بعدا است ممكن حتي. ميكند راحت را او خيال جواب، سنخ اين
 تحقيق به ميتوانيد مجازي، فضاي در او سؤال به پاسخگويي فرصت در ايد نكرده كافي تحقيق شما كه پرسيد سؤالي بعدا اگر فرض بر

  .بدهيد جامعتر پاسخي و پرداخته

. است ظلم اسالمي جمهوري اين در همه اين كه است اسالمي چه اين ميگويد، شما به تاكسي راننده و ايد شده تاكسي سوار: چهارم مورد
  . بخور بخور اهل مسئولينش و ميگيرد ربا بانكش

 از كه است مذهبي شخصيتي اين. كنيد انداز بر را او و بياندازيد تاكسي راننده چهره به نگاهي يك. باشيد زرنگ بايد لحظه اين در: پاسخ
 براي اآلن و كرده عصباني را او كه است آمده پيش برايش مشكلي كه است عادي شخصي اينكه يا ميزند را حرفها اين دين، درد روي
  .ميزند را حرفها اين شدنش خالي

 زمانهاست، سنخ اين و دقيقه ده بحث اگر ولي داد، پاسخ ميشود داريد، زياد فرصت اگر. بياندازيد راه به نگاهي يك بايد است، مذهبي اگر
 حل مشكالت كنيم، عمل وظيفه به خودمان لباس در هستيم كسي هر كنيم سعي اگر: بگويد بايد آدم اجماال. نيست منطقي دادن پاسخ
  .كلي پاسخهاي سنخ اين از و. ميشود



 عصباني قدر اين كه است شده چه حاال بگوييد آخرش. كند خالي را خودش خوب بگذاريد. نشويد پاسخ وارد اصال نيست، مذهبي اگر
 دهيد تذكر...  يا خوب فرزند يا سالمتي مثل دارد كه نعمتهايي و خدا ياد و دهيد دلداري را او. گفتن را مشكلش ميكند شروع بعد. هستيد

. نيست حكومت با مشكلش خدا بنده اين اصال. است تأليفقلوب خودش او رفتار سنخ اين...  و دارند مشكالت همه كه بفهمانيد او به و
  .ميكند فراموش را چيز همه شد نرم كه دلش خود به خود. كرد نرم دين به را دلش بايد. نيست فكري مشكلش

  .دوم حالت خصوصا است حالت دو همين حالتها ترين عمده ولي است متصور آن در هم ديگري حالتهاي مورد اين البته

 و كرد حكومت آن با نميشه اسالم و نيست كارآمد نظام كه ميگويد و مينالد اسالم و نظام كارآمدي از دانشجويي كنيد فرض: پنجم مورد
  ميكنيد؟ چه خب. حرفها اين امثال

 آموزش يا اند كرده اذيتش خوابگاه در مثال. آنهاست اطراف جزئي مشكالت سري يك افراد، اين مشكل معموال تاكسي، راننده مشابه: پاسخ
. است تخليه حال در اآلن و مشكالت سنخ اين امثال و است كرده معطل را او كلي كفايت بي مسئول يك و است داده گير او به دانشگاه
 ميكند شروع القاعده علي هستيد؟ ناراحت قدر اين شما كه است شده چي حاال بگوييد، او به آخر در و بزند را حرفهايش خوب بگذاريد

 در و بدهيد است خودتان شدنهاي اذيت از كه مشابه خاطراتي هم خودتان است خوب. پرداختن اينها و آموزش مشكالت از برخي بيان به
 و ميشود زبان هم شما با هم او معموال. است كرده عمل كفايت با قدر چه كه مسئول فالن مثال. بگوييد هم را مخالف موارد از برخي انتها

 در كند سعي كسي هر اگر انصافا كه بگوييد او به انتها در. كرد چنين فالنجا در. بدهد خيرش خدا. است طوري اين هم فالني ميگويد
 شده او به پاسخ وارد مستقيما اينكه بدون شما حالت اين در. ميشود حل مشكالت همه كند عمل اش اسالمي وظيفه به خودش لباس
  . داد خواهد شما به گرمي سالم حتما ببيند دانشگاه در را شما بار هر كه شد خواهد شخصي او البته و ايد رسانده پاسخ به را او باشيد،

 از بعد فاصله بال آن، زمان هرگز ولي كرد حل را اش فكري مشكالت هاي گوشه بعدي ارتباطات با بايد دارد، فكري مشكل كسي اگر البته
  .نيست او كردن اشكال

   

  سبحان ربك رب العزة هما يصفون و سالم علي المرسلين و الحمد هللا رب العالمين

 


