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دشمن	

 جنگ	تبلیغاتی	دشمن	علیه	ما،	از	جنگ	اقتصادی	هم	شدیدتر	است
 چرا	کافران	همیشه	مؤمنان	را	مسخره	می	کنند؟

 عملیات	روانی	و	تبلیغاتی	کافران	علیه	مؤمنان	با	»تمسخر«	است	
	کافر	 گر	نقطه	ضعفی	هم	نداشته	باشد،	مورد	تمسخر مؤمن	حتی	ا

قرار	می	گیرد	

ضعف ما در تبلیغات، موجب توفیق دشمن در این عرصه 
شده است     

مباحث این سلسله از جلسات مان را به موضوع »تبلیغات« 
اختصاص می دهیم و همچنین نقش تبلیغات در جامعۀ 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 ۴

امروز و به ویژه در جامعۀ انقالبی خودمان و بررسی وضعیت 
دنبال  آنها  که  روانی ای  عملیات  و  ما  دشمنان  تبلیغاتی 
در  ما  که  بپردازیم  این  به  می خواهیم  عالوه،  به  می کنند. 
کنیم و اساسًا پاسخ به این  مقابل این تبلیغات باید چه کار 
از دشمن هستیم؟  که ما چرا در تبلیغات ضعیف تر  سؤال 
واقعًا ما از نظر تبلیغی ضعیفیم و دشمنان ما هجمۀ فراوان 
که آنها دارند قوی تر عمل می کنند.  دارند و به نظر می رسد 

البته بنده قائل نیستم به اینکه دشمنان ما در تبلیغات، 
قوی هستند یا قوی تر از ما هستند، بلکه به تعبیر درست 
ایجاد  خألی  یک  که  است  ما  ضعف  این  که  گفت  باید 
می کند تا آنها برندۀ صحنۀ تبلیغات بشوند. با همۀ ضعفی 
که بنده در بیان خودم دارم، این بحث ممکن است برای 
ما  مردم  عموم  چون  بشود.  واقع  مفید  هم  مردم  عموم 
هستند؛  آن سو  و  این سو  از  تبلیغات  مصرف کنندۀ  معمواًل 
مقابلش  در  باید  که  می شنوند  را  دشمنان  تبلیغات  هم 
مبّلغ  عنوان  به  می توانند  خودشان  هم  بشوند،  کسینه  وا
گی های تبلیغاِت دوستان مردم و  عمل کنند، هم اینکه ویژ

بدانند.  باید  را  انقالب  جبهۀ 

گرچه همۀ مردم باید به نوعی در موضوع تبلیغات، متبّحر  ا
و متفّکر باشند و در این زمینه حتی توانمند هم بشوند تا در 
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کنند، اما طبیعتًا مخاطب اصلی  این جهاد تبلیغی شرکت 
که  این بحث می توانند »اهالی رسانه و اهالی هنر« باشند 
این هیئت هم چون منسوب است به دوستان اهل هنر و 
رسانه، طبیعتًا در اینجا مخاطبان بیشتری خواهد داشت. 
اهالی  درد  به  فقط  که  نمی کنیم  صحبت  طوری  ما  البته 
رسانه بخورد، ولی شاید اهالی رسانه دقت بیشتری نسبت 
به  نمی خواهیم  ما  البته  باشند.  داشته  موضوع  این  به 
کمۀ اهالی رسانه بپردازیم، اما باید به تقویت خودمان  محا
که این تقویت چگونه  کنیم و ببینیم  در جبهۀ رسانه اقدام 
ممکن است؟ حتی در بعضی از زمینه ها اصاًل ممکن است 
که  کنیم. اینها مسائلی است  ما نتوانیم خودمان را تقویت 

باید مورد بحث قرار بگیرد.

این جملۀ رهبری را بازتاب بدهید: »تحّرکات دشمن علیه 
ما در عرصۀ تبلیغات بیشتر از عرصۀ امنیت و اقتصاد است«  

معظم  مقام  از  را  جمله ای  می خواهم  صحبتم  آغاز  در 
صحبت های  آخرین  از  که  کنم  قرائت  شما  برای  رهبری 
ریاست جمهوری  حکم  تنفیذ  جریان  در  و  هست  ایشان 
که عرض  کردند. تقاضای من از همۀ دوستانی  جدید بیان 
بنده را می شنوند این است که هر کسی در فضای رسانه ای، 
دستش به هر صفحه ای می رسد این جملۀ رهبری را بازتاب 
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را بازتاب  که این سخن  بدهد. همه با هم تصمیم بگیریم 
فرمایش  در  چیست؟  در  جمله  این  اهمیت  حاال  بدهیم. 
خود ایشان، اهمیت این جمله معلوم است. خیلی ها توّجه 
نداشتند به اینکه این جملۀ خیلی خاصی است و ما باید 
کلیدی و نکتۀ  کنیم به این جملۀ  توجه خودمان را جلب 

که مقام معظم رهبری بیان فرمودند. بسیار مهمی 

ایشان می فرمایند: »مطلب آخر هم مسئلۀ جنگ تبلیغاتی 
امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما،  دشمن است. 
و  تبلیغاتی  تحّرکات  اقتصادی،  و  امنیتی  تحّرکات  از  بیش 

 )1۴00/05/12( رسانه ای است.«  تبلیغات  و  نرم  جنگ 

هجمه های  کّل  به  نسبت  که  می گوید  دارد  کسی  را  این   
کشورمان هم اشراف  کّل وضعیت  دشمن اشراف دارد، به 
گزارش می دهد  دارد. ایشان دارد از باال رصد می کند و به ما 
جنگ  زمینۀ  در  ما،  علیه  دشمن  تحرکات  بیشترین  که 
که  اقتصادی  تحّرکات  از  بیش  تبلیغاتی است؛ حتی  و  نرم 
بتوانند ضربه  و هرچه  االن ما در تحریم هستیم  می بینید 
می زنند و ذره ای کوتاه نمی آیند. همچنین بیش از تحّرکات 
2۴ساعته  تحّرکات  این  تقریبًا  که  ما  علیه  دشمن  امنیتِی 
امنیتی  نظر  از  ضربه ای  کوچک ترین  بتوانند  گر  ا و  است 
نظر  از  را  ما  دارند  دائمًا  آنها  می زنند.  حتمًا  بزنند،  ما  به 
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که بتوانند ضربه بزنند.  اقتصادی و امنیتی، رصد می کنند 
اما مقام معظم رهبری می فرماید که بیش از اینها، در عرصۀ 

می کنند.  دشمنی  ما  علیه  تبلیغات، 

رهبری  معظم  مقام  جملۀ  همین  می خواهم  شما  از  بنده 
گرام، تلگرام، واتساپ، گروه های ایتا و بله و هر  را در اینستا
که  کنید تا مطمئن بشوید  که می توانید، منعکس  فضایی 
که ارادتمند به رهبر  کسانی  همه این را شنیده اند؛ نه فقط 
انقالب هستند، بلکه هر شهروندی، حتی هر ضّد انقالبی، 
این را بشنود و بداند که این نظر رهبر ایران است. مطمئن 
مهمی  جملۀ  چون  شنیدند؛  را  جمله  این  همه  بشوید 
یا  که »تبلیغات مهم است«  ایشان می فرمودند  گر  ا است! 
که »حملۀ تبلیغاتی دشمن علیه ما فراوان  گر می فرمودند  ا
ایشان  اما  بودند.  عادی ای  جمالت  اینها  خب  است.« 
ما  علیه  تبلیغات  عرصۀ  در  دشمن  »تحّرکات  می فرماید 
بیشتر از تحّرکات دشمن در عرصۀ امنیت و اقتصاد است.«

فرمود:  رهبری  ما،  علیه  تحریم ها  سخت ترین  وجود  با 
حمالت تبلیغاتی علیه ما بیشتر از حمالت اقتصادی است

کشور در طول   بزرگ ترین تحریم های اقتصادی علیه یک 
ما  دشمنان  ولی  باشد.  گرفته  انجام  ما  علیه  شاید  تاریخ 
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و  تبلیغاتی  حمالت  ما  علیه  اقتصادی،  حمالت  از  بیشتر 
جنگ روانی دارند. نباید از کنار این جمله راحت رد بشویم؛ 

باید مجّهز بشویم.  باید یک فکری بکنیم، 

رهبر انقالب در ادامۀ مطلب فوق می فرماید: »برای اینکه 
بر افکار عمومی مردم مسّلط بشوند، مبالغ هنگفت هزینه 
می کنند، کارهای بسیار انجام می دهند، فکرهای بسیاری را 
کار استخدام می کنند، تا  در مجموعه های فکری برای این 
گون، افکار عمومی  گونا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات 
کشورها را-از جمله بیشتر از همه، امروز کشور ما را که هدف 
کنند و در اختیار  سوءنیت قدرت های بزرگ است- قبضه 
بگیرند. وقتی افکار عمومی یک مّلت در اختیار بیگانه قرار 
گرفت، حرکت آن مّلت هم طبعًا طبق میل آن بیگانه پیش 

خواهد رفت.« )همان(

رهبر انقالب: »ما در زمینۀ کار تبلیغاتی ضعف داریم«

موضوع  که  بخوانیم  را  ایشان  کالم  دوم  قسمت  حاال  خب 
می فرماید:  ایشان  است،  قسمت  همین  بیشتر  ما،  بحث 
ضعف  زمینه  این  در  ما  است،  مهمی  کار  تبلیغاتی  »کار 
داریم.« این داورِی رهبری انقالب است دربارۀ عملیات ما 

دشمن. مقابل  در 
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از  که  غافلی  آدم های  آن  از  بگذریم  »حاال  می فرماید:  بعد 
که  رسانه های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می کنند 
حاال آن محّل بحث ما نیست؛ لکن دربارۀ آن کسانی هم که 
کم کاری داریم. در زمینۀ  قصد خیر در این زمینه دارند، ما 
کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه ای 
باید قوی تر و هوشمندانه تر عمل کنیم.« حاال این می تواند 
مربوط باشد به حوزه، صداوسیما، سایت های خبری جبهۀ 

انقالب و...

اینکه  یکی  می فرماید:  بیان  ایشان  را  نکته  تا  دو  اینجا  در 
کارمان ضعیف است.  کیفی  »ما ضعف داریم« یعنی از نظر 
دیگر اینکه »ما کم کاری داریم«، یعنی از نظر کّمی هم ضعف 
کالم خیلی واضح است. دیگر ما نباید بگذاریم  داریم. این 
غریب  نگذشته،  یک ماه  هنوز  جامعۀ مان،  رهبر  سخن 
به ده  ایشان است؛ مربوط  ارزیابی  آخرین  این هم  بماند. 
زمان  به  مربوط  نیست،  پیش  سال  بیست  یا  پیش  سال 
کنون،  که بگوییم »ما از آن زمان تا  حضرت امام)ره( نیست 
الحمدهلل خیلی پیشرفت کرده ایم...« ایشان مّطلع ترین فرد 
کار تبلیغی ما  هستند، داوری شان دربارۀ توان تبلیغی ما و 
کم کاری داریم« و داورِی ایشان  که »ما ضعف و  این است 
که تحّرکش در عرصۀ تبلیغات  دربارۀ دشمن هم این است 
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بیش از امنیت و اقتصاد است. بگذارید بنده در کنار اهمیت 
این حرف، چیز دیگری نگویم تا برجسته باقی بماند. 

این جمله، نه سلیقۀ بنده است و نه کالمی است که از جانب 
که  کامل ندارد، و نه سخنی است  که اشراف  شخصی باشد 
حتی دشمنان انقالب دوست نداشته باشند بشنوند. آنها 
بشوند  خوشحال  حرف،  این  شنیدن  از  می خواهند  گر  ا
را  این  است  خوب  کسی  هر  بشوند.  خوشحال  بگذارید 
که تحت تأثیر  بشنود. چه بسا بخشی از افراد جامعه باشند 
را  این  حتمًا  باید  آنها  باشند؛  گرفته  قرار  دشمن  تبلیغات 
گر تو از جبهۀ انقالب فاصله داری،  که »ا بشنوند تا بدانند 
این به خاطر ضعف تبلیغات جبهۀ انقالب است، و به خاطر 
عملیات روانی دشمن؛ شاید تحت تأثیر آنها قرار گرفته ای.« 

با  اما  نیست،  فراوان  کیفیِت  با   
ً
لزوما دشمن  تبلیغی  کار 

است فراوان  کمیِت 

کاری  کنید  سعی  دیدید،  انقالب  ضّد  سایت  یک  شما  گر  ا
ممکن  ُخب  کنند.  منتشر  را  جمله  این  هم  آنها  که  کنید 
است برایشان موجب تقویت روحیه بشود و بگویند »َبه َبه، 
می شود«  حس  دارد  کارمان  سنگینی ِ  تبلیغاتی،  نظر  از  ما 
اشکالی ندارد، بگذارید این را بگویند. بنده عرض می کنم که 
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آنها کارشان لزومًا با کیفیت فراوان نیست اما با کّمیت فراوان 
عملیات  از  برخی  بعد،  جلسات  در  ادامۀ  در  بنده  است. 
که واقعًا احمقانه است،  کرد  روانی دشمن را عرض خواهم 
عمل  قوی تر  این  از  می توانند  آنها  است.  ناشی گرانه  واقعًا 

از این نیست. کنند اما عرضۀ شان بیشتر 

به خاطر  می شود؟  دیده  مؤثرتر  آنها  کار  گاهی  چرا  پس 
گر شما برای دروازۀ تیم خودتان، دروازبان  کم کاری ما. مثاًل ا
نگذاری و مدافع نگذاری، ضعیف ترین مهاجِم حریف هم 
می آید و صد تا ُگل به شما می زند. دیگر برایش کاری ندارد! 
گل می زنند.  شما دروازه را خالی بگذاری، طبیعتًا آنها زیاد 

که  کم و بیش از این جور حرف ها، از بنده شنیده اید  شما 
بنده معمواًل از ضعِف جبهۀ رسانه ای و تبلیغاتی خودمان 
ِگله می کنم؛ بیشتر هم روی سخن من با حوزه های علمیه 
که  گله می کنند  است. بعضی از دوستان طلبه، حتی از من 
»تو چرا ضعف تبلیغاتی دینی ما را باالی منبر می گویی؟ اینها 
کن...«  مطرح  خودمان  بین  بیا  است؛  طلبگی  بحث های 
بنده می گویم: ُخب این دیگر چیزی نیست که بنده داوری 
کرده باشم و شما بخواهید با آن، به طور سلیقه ای برخورد 
که می فرماید  انقالب ما است  کالم رهبری عزیز  کنید؛ این 
تبلیغات  از  اعم  هم  این  و  داریم.«  ضعف  تبلیغات  در  »ما 
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دینی صحیح، تبلیغات سیاسی صحیح و تبلیغات صحیح 
در عرصه های مختلف فرهنگی و سبک زندگی است. این 
می تواند انتقاد از رسانۀ ملی تلّقی بشود و می تواند انتقاد از 

همۀ سایت های خبری جبهۀ انقالب تلّقی بشود. 

تبلیغاتی،  کار  زمینۀ  در  را  ضعف هایمان  و  بنشینیم  باید 
کنیم بررسی 

کالم رهبر  بنده می خواهم ببینم آیا خبرگزاری های ما، این 
یا نمی گیرند؟ حوزۀ هنری  را به خودشان می گیرند  انقالب 
کالم رهبر انقالب را به خودش می گیرد یا نه؟ رسانۀ  آیا این 
نمی گیریم؟  یا  می گیریم  خودمان  به  آیا  طلبه ها،  ما  و  ملی 
که ما باید این را به خودمان بگیریم؛ از  بنده اعالم می کنم 
که می بینم و می شناسم. البته  گرفته تا خیلی هایی  خودم 
، یک عملیات موفقیت آمیز یا افراد  ممکن است، به طور نادر
موفقی موجود باشند و ما این را انکار نمی کنیم، ولی در یک 
دیگر  که  است  انقالب  رهبر  تعابیر  این  نهایی،  جمع بندی 
کار مهّمی  نیازی به توضیح ندارد، می فرماید »کار تبلیغاتی 
است و ما در این زمینه ضعف داریم...در زمینۀ کار تبلیغاتی 
و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه ای باید قوی تر 
واضح  خیلی  سخن،  این  بکنیم.«  عمل  هوشمندانه تر  و 
کنیم.  است. ما هم باید بنشینیم و ضعف هایمان را بررسی 



| جلسه اول |
لزوم ارزیابی عملکرد تبلیغی و عملیات روانی دشمن  13

اآلن تک تک فعاالن عرصۀ تبلیغ، مثل بندۀ طلبۀ ضعیف، 
خودش  از  باید  ما  از  یک  هر  می پردازیم.  تبلیغ  به  داریم 
کجا  در  را  خودت  ضعف  و  چیست  »برنامه ات  بپرسد: 
با  رابطه  در  و  کنیم  عمل  هوشمندانه  باید  ما  می دانی؟« 
خودمان باید به نتیجه برسیم که باالخره چه کار می خواهیم 
داریم،  تبلیغات  عرصۀ  در  تحّول  برای  که  طرحی  بکنیم؟ 
بدهد. زمینه  این  در  گزارشی  یک  باید  کسی  هر  چیست؟ 

از این طرف  یقینًا باید عملیات روانی دشمن را شناخت و 
موجود  خودی  جبهۀ  در  آنچه  برای  کرد  وارد  نقدی  هم 
است. البته نقد که طبیعتًا وارد است کمااینکه مقام معظم 
این  چیستِی  و  چگونگی  اما  می کنند،  بیان  دارند  رهبری 
باید دقیقًا معلوم  که در جبهۀ ما موجود است،  اشکاالتی 

بشود.

نه؛  است!«  درست  کارمان  »ما  که  بگوید  نیاید  هیچ کس 
معلوم است که ما ضعف داریم، البته ممکن است به ندرت، 
برخی از نوابغ باشند که احیانًا کارشان درست باشد، یا بعضی 
درست  کارشان  احیانًا  که  باشند  تبلیغی  فعالیت های  از 
باشد؛ بله! ما که این را انکار نمی کنیم. اتفاق های خوب هم 
دیده می شود و زحمت های فراوانی دارد انجام می شود. اما 
که اتفاقًا فرد متخصصی هم در  کل، رهبری عزیز انقالب  در 
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این زمینه هستند ارزیابی شان کاماًل مشخص است. ایشان 
اهل  تبلیغ،  اهل  خطابه،  اهل   ، منبر اهل  انقالب،  قبل  از 
بیان، اهل شعر و اهل ادبیات بودند و هستند و هیچ وقت 

هم ارتباط شان را قطع نکردند.

از کجا شروع کنیم؟ از ارزیابی ای عملکرد تبلیغی دشمن

تصور  بنده  کنیم؟  شروع  کجا  از  که  است  این  سؤال  خب، 
می کنم همان طور که مقام معظم رهبری در این جملۀ شان 
کردند، ما هم یک ارزیابی ای  اول از تبلیغات دشمن شروع 
به  را  شما  بنده  باشیم.  داشته  دشمن  تبلیغی  عملکرد  از 
مهمانِی قرآن دعوت می کنم؛ ببینیم در قرآن کریم، عملیات 
روانی و تبلیغاتی دشمنان بشریت و به تعبیری »دشمنان 
عالم  در  دارد  امروز  که  اتفاقی  است؟  چگونه  مؤمنین« 
واقعیت می افتد دقیقًا همین چیزهایی است پروردگار عالم 

کریم از عملکرد دشمنان ما بیان فرموده است. در قرآن 

 ِفي ِکَتاٍب ُمِبیٍن« 
َّ

 َیاِبٍس ِإال
َ

 َرْطٍب َوال
َ

خود قرآن می فرماید: »ال
خدا  اینکه  مگر  نیست  تری  و  خشک  هیچ  )انعام/59( 
زمینۀ  در  االن  ما  دشمنان  است.  کرده  یاد  آن  از  قرآن  در 
قرآن  روی  از  برویم  ابتدا  می کنند؟  دارند  چه کار  تبلیغات، 
روانِی  جنگ  دربارۀ  متعال  خداوند  که  ببینیم  و  بخوانیم 
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که  مؤمنینی  »دشمنان  دیگر  تعبیر  به  و  بشریت  دشمنان 
می فرماید؟ چه  کنند«  حرکت  خدا  به سوی  می خواهند 

فعالیت تبلیغی ابلیس علیه انسان چگونه است؟

ابلیس!  یعنی  انسان شروع می کنم؛  اولین دشمن  از  بنده 
کند  گمراه  که ما را  طبق آیۀ قرآن، ابلیس قسم خورده است 
ْجَمِعیَن؛ ص/82( این خودش یک 

َ
ُهْم أ ْغِوَیَنّ

ُ َ
ِتَك ل )َقاَل َفِبِعَزّ

هم  را  ما  گمراه کردن  شیوۀ  بعد،  و  است  تبلیغاتی  عملیات 
و  کرده  واقع لطف  در  گفته است. خداوند متعال  خودش 
این را به ما فرموده که بدانید، شیطان چه کار دارد می کند؟ 
کریم  قرآن  و  است  بشریت  اول  دشمن  که  شیطانی  همان 
 

َ
)ال است.  کرده  معرفی  مبین«  »عدّو  عنوان  به  را  او  بارها 

ُمِبیٌن ؛ یس/60( َعُدٌوّ  َلُکْم  ُه 
ّ
ِإَن ْیَطاَن 

ّ
الَش َتْعُبُدوا 

حضرت امام)ره( فرمود »آمریکا شیطان بزرگ است« یعنی 
عملکرد  از  خارج  نمی توانند  اصاًل  بشریت،  دشمنان  این 
نویی  طرح  می آورند،  که  طرحی  هر  کنند.  عمل  شیطان، 
نیست، بلکه تکرار آن چیزی است که شیطان انجام داده و 
القاء کرده است. یا خود شیطان انجام داده است، یا اینکه 

انجام بدهند.  که پیروانش  القاء می کند 
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خداوند  و  می کند  چه کار  ما  دربارۀ  ما  دشمن  ببینیم  حاال 
انجام می دهد،  ابلیس  که  روانی ای  متعال دربارۀ عملیات 
ِبَما  َرِبّ  »َقاَل  می فرماید:  قرآن  آیه  در  می فرماید؟  چه 
به خاطر  »خدایا،  می گوید:  ابلیس  )حجر/39(  ْغَوْیَتِني« 

َ
أ

کردی!« ببینید ابلیس چقدر بی ادب  گمراهم  اینکه من را 
گمراه  مرا  »خدا  می گوید  می زند!  حرف  بد  چقدر  و  است 
داشتی  مرض  خودت  تو  نکرد!  گمراهت  خدا  نامرد،  کرد!« 
کرد، تو خودت رفوزه شدی،  گمراه شدی. خدا امتحانت  و 
می توانستی خراب نشوی... باالخره ابلیس، کافر شده است 

می زند. حرف  این جوری  که  است  طبیعی  و 

محور عملیات روانی ابلیس برای گمراه کردن انسان، زیباجلوه 
دادن چیزهای مختلف است تا انسان اسیر آن بشود

به خاطر  خدایا  ْغَوْیَتِني«، 
َ
أ ِبَما  »َرِبّ  می گوید:  ابلیس  ُخب 

َنَنّ َلُهْم ِفي  َزِیّ
ُ َ
کردی چه کار می کنم؟ »ل گمراهم  اینکه من را 

جملۀ  بگذارید   )39/ )حجر ْجَمِعیَن« 
َ
أ ُهْم  ْغِوَیَنّ

ُ َ
َل و  ْرِض 

َ ْ
ال

کنم:  کنم، و جملۀ اول را بعدش ترجمه  دوم را اول ترجمه 
می گوید: »خدایا به خاطر اینکه من را گمراه کردی، من قطعًا 
گمراه می کنم؛ این قول قطعِی ابلیس است و  بندگان تو را 
که خدا  خدا هم اختیاراتش را به او داده است. اختیاراتی 
درباره اش  باید  و  است  توجه  جالب  هم  است  داده  او  به 
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صحبت کنیم. )در مورد اختیارات ابلیس برای این عملیات 
در  بدهد،  انجام  انسان ها  علیه  می خواهد  که  روانی ای 

کرد( را عرض خواهم  جلسۀ بعد، مطالبی 

گمراه  را  اینها  حتمًا  من  ُهْم«،  ْغِوَیّنَ
ُ َ
»ل می گوید:  ابلیس   

معنایش  طبیعتًا  می کنم«  »گمراه  می گوید  وقتی  می کنم؛ 
گمراه می کنم. ُخب  که از طریق تبلیغات، اینها را  این است 
حاال چه جوری گمراه می کنی؟ محور عملیات خودش را هم 
گفته است. وقتی این آیات را می خوانیم، می بینیم که واقعًا 
که  و چقدر خدا مهربان است  ابلیس خبیث است  چقدر 

را، برای ما لو داده است.  ابلیس  محور عملیات 

 » َنّنَ َزِیّ
ُ َ
»ل کلمۀ  در  ْرِض«؛ 

َ ْ
ال ِفي  َلُهْم  َنَنّ  َزِیّ

ُ َ
»ل می فرماید: 

و  حتمًا  من  یعنی  است؛  آمده  هم  سِر  پشت  کید  تأ چندتا 
کار را انجام می دهم. یعنی شیطان با  قطعًا و مطمئنًا این 
ضرس قاطع می خواهد این کار را انجام بدهد و خیلی روی 
روان شناس  و  انسان شناس  یک  شیطان  دارد.  کید  تأ آن 
بر  را  تسلط  این  چگونه  و  چرا  او  اینکه  است.  فوق العاده 
که فعاًل  کرده است، نیاز به شرح و توضیح دارد  انسان پیدا 
از این داستان، می گذریم. اما شیطان خیلی هوشمندانه، 
آن نقطه ضعف های ما را می داند و بر اساس همان نقطه 
که عملیات من  گفته است  که از ما سراغ دارد  ضعف هایی 
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که او را برای  این گونه است.... خدایا خیلی ممنون هستیم 
ما لو دادی، خیلی خوب است که ما دست دشمن خودمان 
را بخوانیم و بدانیم که طرح و نقشۀ او برای ضربه زدن به ما 

است. چگونه 

ْرِض«؛ یعنی در زمین و در این دنیا، هر 
َ ْ
َنّنَ َلُهْم ِفي ال َزِیّ

ُ َ
»ل

می دهم  زینت  می دهم.  زینت  انسان  برای  هست  چیزی 
آن قدر  درحالی که  می دهم،  جلوه  زیبا  یعنی  چه؟  یعنی 
که خیلی زیباست. چه  هم زیبا نیست ولی او فکر می کند 
چیزهایی را زینت می دهی؟ می گوید: تو چه کار داری؟ من 
یک چیزهایی را روی زمین برای انسان زینت می دهم که او 
کند خیلی مهم است تا اسیرش بشود و عالقه مندش  فکر 

از جایش حرکت بکند.  بشود و دیگر نتواند 

گر  ا ُخب  دارد؟  اشکالی  چه  می دهد،  زینت  شیطان  اینکه 
دستگاه  دیگر  ببینی  هست،  که  آنی  از  زیباتر  را  چیزی  هر 
گر سخت تر  ا را  یا هر چیزی  کار نمی کند.  فکری ات درست 
خوب  نمی توانی  دیگر  ببینی،  هست  که  آنی  از  تلخ تر  یا 
درباره اش تصمیم بگیری. نمی توانی خوب درباره اش اراده 
که  آنی  از  زیباتر  را  گر هر چیزی  ا باشی.  و عزم داشته  کنی 
از  را  تو  خیاالت  این  و  می دارد  َبرت  خیال  ببینی،  هست 

کرد. خواهند  گمراه  مسیرت 
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به  ْرِض« 
َ ْ
ال ِفي  َلُهْم  َنَنّ  َزِیّ

ُ َ
»ل کند؛  چه کار  می داند  شیطان 

همین دلیل انسان بیشتر اسیر خیاالت خودش است. اما 
که قباًل درباره اش خیاالت داشته، وقتی به آن  به هر چیزی 
می رسد دیگر برایش تمام می شود، مثاًل در خیال خودش 
می گوید: »من یک ماشین آخرین مدل داشته باشم، چه 
روی  آدم  خوشبخت ترین  دیگر  که  می کند  فکر  می شود!« 
زمین می شود. اما وقتی به آن برسد، بعد از یک هفته دیگر 
برایش مزه ندارد و تمام می شود و دیگر روحیه ندارد و حال 

ندارد. 

ْرِض«؛ در زمین برای اینها زینت می دهم. 
َ ْ
َنَنّ َلُهْم ِفي ال َزِیّ

ُ َ
»ل

حاال زمین گیرشان می کنم، اینها را اسیر چیزهایی می کنم که 
در این دنیای مادی برای آنها زینت داده ام. بعد می گوید: 

ْجَمِعیَن« آنها را گمراه می کنم. 
َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ َ
»َو ل

بازتاب عملیات ابلیس در کافران چیست؟

حاال ببینید بر اساس دیگر آیات قرآن، بازتاب عملیات ابلیس 
برای کافران چگونه است. آیۀ فوق که عملیات روانِی ابلیس 
نمونۀ  و  است  یک دانه  همین  کریم،  قرآن  در  می داد،  لو  را 
کافران،  که می خواهم دربارۀ  آیه ای  دیگری ندارد، ولی این 
برای شما بخوانم نمونه اش در قرآن زیاد است. در این آیه، 
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شما عملیات روانِی کافران علیه مؤمنان را می بینید و درواقع 
آنها توسط پروردگار عالم برای ما لو می روند. خدایا تو چقدر 
از  می توانیم  ما  و  می دهی  لو  ما  به  را  ما  دشمن  که  خوبی 
که داریم  کنیم چون می دانیم  همان اول، خودمان را آماده 

وارد چه میدان درگیری ای با دشمن می شویم. 

)بقره/212(  ْنَیا« 
ّ

الُد اْلَحَیاُة  َکَفُروا  ِذیَن 
ّ
ِلَل َن  »ُزِیّ می فرماید: 

آن  کافران، حیات دنیا زینت داده شده است. یعنی  برای 
که گفت »من حتمًا زینت می دهم« روی اینها مؤثر  ابلیسی 
تأثیر  تحت  کافر  و  است  کافر  این  ُخب  است؛  شده  واقع 
آیه می فرماید: »َو  ادامۀ  قرار می گیرد. در  تبلیغات شیطان 
اینها  برای  دنیا  حیات  چون  آَمُنوا«؛  ذیَن 

ّ
اَل ِمَن  َیْسَخُروَن 

می کنند.  مسخره  را  مؤمنین  است،  شده  داده  زینت 

مورد  باشد،  نداشته  هم  ضعفی  نقطه  گر  ا حتی  مؤمن 
می گیرد قرار  کافر  تمسخر 

هر  می شود.  مسخره  کافران  توسط  شد،  مؤمن  کسی  هر 
کسی طاقت مسخره شدن ندارد زیاد با مؤمنین نپلکد! چرا 
مؤمنین مسخره می شوند؟ نه اینکه فکر کنی انسان مؤمن، 
که مسخره می شود! البته  کاری می کند  حتمًا خودش یک 
داشته  ضعفی  نقطه  یک  مؤمن،  یک  گاهی  است  ممکن 
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که  مؤمنی  ولی  کنند  مسخره اش  آن،  به خاطر  که  باشد 
می کنند؛  مسخره اش  باز  باشد،  نداشته  هم  ضعف  نقطه 
مثل پیامبر خدا. پیامبران که نقطه ضعفی ندارند، پس چرا 

می کنند؟ مسخره  را  ایشان 

ِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل 
ْ
قرآن می فرماید: »یا َحْسَرًة َعَلی اْلِعباِد ما َیأ

 کاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُؤَن« )یس/30( ای حسرت بر بندگان خدا 
َّ

ِإال
که هر پیغمبری را فرستادیم مسخره اش کردند. بله؛ ممکن 
که  باشم  گفتاری داشته  و یک  کنم  رفتاری  است من یک 
چقدر  اما  کنم  مراعات  باید  من  طبیعتًا  کنند،  مسخره ام 
مؤمن  اینکه  دلیل  به  تو  باالخره  کنی؟  مراعات  می خواهی 

می شوی.  مسخره  هستی، 

بنده دارم از مقدمات فاصله می گیرم و شما را به متن عملیات 
می برم؛ یعنی در متن جزئیات عملیات روانی دشمن. همان 
دارند  ما  دشمنان  فرمود:  رهبری  معظم  مقام  که  چیزی 

کار می کنند. بیشتر از هر جایی در این قسمت 

چرا مؤمنین همواره مورد تمسخِر کافرین قرار می گیرند؟

کافرین  تمسخِر  مورد  این قدر  که  می کنند  چه کار  مؤمنین 
کردند.  مسخره  را  پیغمبرها  همۀ  کمااینکه  می گیرند؟  قرار 
را  اینها مؤمنین  همان اول قرآن در سورۀ بقره می فرماید: 
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ا َمَعُکْم 
َ
ِإّن  

ْ
 ِإلَی  َشَیاِطیِنِهْم َقاُلوا

ْ
استهزاء می کنند )َو ِإَذا َخَلْوا

می فرماید:  که  هم  اینجا  بقره/1۴(  ِزُءون ؛  ُمْستَهْ ُن  نَحْ َما 
َ
ِإّن

را  مؤمنان  شده،  داده  زینت  برایشان  دنیا  که  کافرانی 
ْنَیا َو َیْسَخُروَن 

ّ
ِذیَن َکَفُروا اْلَحَیاُة الُد

ّ
َن ِلَل مسخره می کنند. )ُزِیّ

آَمُنوا(  ذیَن 
ّ
اَل ِمَن 

ُخب  چیزها«  نگویند  مردم  چیزکی  نباشد  »تا  می گویند 
که  چرا مؤمنین، مسخره خورشان خوب است؟ ببخشید 
بنده این طوری سؤال می کنم. خدایا خوِد شما فرمودی 
واقعًا  کافران  آیا  می شوند.  مسخره  همه اش  مؤمنان  که 
هنر خاصی در مسخره کردن دارند؟ آیا خیلی هنر قوی ای 
که  می کنند  عمل  به گونه ای  مؤمنان،  اینکه  یا  دارند 

می شوند؟  مسخره 

مسخره  را  مؤمنان  کافران،  اینکه  دالیل  بگویم  می خواهم 
را  اینها  است  جالب  خیلی  است؟  چیزهایی  چه  می کنند 
گر خواستید مؤمنانه رفتار کنید، بدانید که قطعًا  بشنوید تا ا
مؤمنانه  اینکه  مگر  ندارد؛  دیگری  راه  و  می شوید  مسخره 
می ترسند  مسخره شدن  از  خیلی  که  کسانی  نکنید.  رفتار 
مؤمنانه  نمی شود  که  بدانند  کنند،  مراعات  می خواهند  و 

نشوند!  مسخره  و  کنند  رفتار 
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دلیل اول برای تمسخر مؤمنین، عقالنیِت مؤمن است

عقل  اولش  دلیل  چیست؟  مؤمنان  مسخره شدن  دلیل 
است؛ یعنی چون مؤمنان عاقالنه عمل می کنند، مسخره 
می شوند. عاقالنه  رفتارکردن و عاقالنه سخن گفتن، همواره 
ُحمق  از  و  نیستند  برخوردار  عقل  از  که  کسانی  توسط 
عقل،  چرا  می گیرد.  قرار  تمسخر  مورد  هستند،  برخوردار 
ْعَقُل 

َ
»أ می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع(  می شود؟  مسخره 

ْنَظُرُهْم ِفی اْلَعَواِقب « )غررالحکم/3367( عاقل ترین 
َ
اِس أ الَنّ

می کنند.  نگاه  را  دور  عاقبِت  که  هستند  کسانی  انسان ها 
ببینند! را  دور  عاقبت  نمی توانند  همه 

کره کنی، ضربه اش به  گر با آمریکا مذا مثاًل شما می گویید: »ا
تو بیشتر می شود« ولی این حرف شما را مسخره می کنند. 
آیندۀ  و  آیندۀ دور است  به  این نتیجه، مربوط  چرا؟ چون 

نزدیک معمواًل تزئین شده است. 

الحسین)ع( وضعیت  اباعبداهلل  بگویید »روضۀ  گر  ا مثاًل  یا 
مسخره  را  شما  به شدت  می کند.«  بهتر  را  کشور  اقتصادی 
می گوید  می گوید!  چه  »ببینید  می گویند:  و  کرد  خواهند 
روضه بروید تا وضع زندگی شما و اوضاع اقتصادی مملکت 
بهتر بشود!« البته شما حرف عاقالنه ای زده ای اما نتیجۀ 
این  بین  ربِط  هم  مقابل  طرف  گفته ای.  را  آن  دوِر  خیلی 
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نتیجه و آن مقدمه را نمی فهمد و مسخره ات می کند. حاال 
شما منظورت از این حرف، چه بود؟ شما بگو »من می روم 
نگو.  این  از  بیشتر  همین،  می شود«  خوب  حالم  روضه 
بقیه اش این است که وقتی حالم خوب بشود، فعالیتم بهتر 
می شود، وقتی فعالیتم بهتر بشود، درآمدم بهتر می شود. 
آن  برسی. شما  نتیجه  این  به  تا  اما طبیعتًا طول می کشد 
گر  گفتی. ُخب یک دفعه ای آخرش را نگو! ا نتیجۀ نهایی را 
بگویی روضه باعث می شود وضع زندگی ام بهتر بشود، رگبار 

تمسخرها را به سمت تو خواهد آمد.

سخن عاقالنه و هوشمندانه، قابل تمسخر است

قابل  هوشمندانه،  فوق العاده  سخن  و  عاقالنه  سخن 
تمسخر است. چرا مؤمنین و پیامبران را مسخره می کنند؟ 
بگویند،  را  اتفاقی  یک  بعیِد  آثار  می خواهند  اینها  چون 
که  تمسخر می شوند. این یک دلیل. دلیل دوم این است 
بعیده  مقدمات  و  ریشه ها  است،  زیاد  عقلش  چون  مؤمن 
اینجا شروع  از  را هم خوب می بیند. مثاًل می گوید »ماجرا، 
هم  را  مؤمن  حرف  این  دوباره  رسید...«  آنجا  به  که  شد 
مسخره می کنند، چون ربط ِ بین این ریشه ها و مقدمات و 
آن نتایج را نمی فهمند، چون فهم ندارند، قرآن می فرماید 
؛  َیْفَقُهون   ال  َقْوٌم  ُهْم 

َ
ّن

َ
ِبأ ُقُلوَبُهْم  اهلُل  )َصَرَف  َیْفَقُهون «  »ال 
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مسخره ات  بگویی  را  مصیبتی  یک  ریشۀ  تو  توبه/127( 
گر بودند، حضرت زینب را هم مسخره می کردند  می کنند. ا
کشتۀ روز دوشنبه،  کشتۀ برادر و فرمود: ای  کنار  وقتی آمد 
اْلُحَسْیَن  َتْنُدُب  َعِلّیٍ ع  ِبْنَت  )َزْیَنَب  روز دوشنبه...  از  امان 
ِس ِمَن 

ْ
أ ع َو ُتَناِدی ِبَصْوٍت َحِزیٍن...َو َهَذا ُحَسْیٌن َمْجُزوُز الّرَ

ْضَحی َعْسَکُرُه ِفی 
َ
أ ِبی َمْن 

َ
ِبأ َداِء  الّرِ َو  اْلِعَماَمِة  اْلَقَفا َمْسُلوُب 

ْثَنْیِن َنْهبا؛ لهوف/133( خیلی از مورخین می گویند  ِ
ْ

َیْوِم ال
که عاشورا در روز جمعه یا شنبه بوده است، پس چرا حضرت 
درواقع  حضرت  دوشنبه؟  روز  کشتۀ  می فرماید  زینب)س( 
آمدند دِر خانه حضرت  که  آن روزی  دارد اشاره می کند به 
از  می رود  عاقل  است؛  این  عاقل  زدند.  آتش  را  زهرا)س( 

می کند. شروع  مقدمات  و  ریشه ها 

را می بیند. مؤمن هم چون  انسان عاقل، مقدمات بعیده 
گر کسی مؤمن شده باشد و عقل  عاقل است مؤمن شده؛ ا
چون  مؤمن  نمی خورد.  درد  به  ایمانش  که  باشد  نداشته 
می بیند،  را  بعید  آثار  چون  و  می بیند  را  بعید  ریشه های 
می شود مسخره اش کرد. مثاًل شما احادیثی که دربارۀ رابطۀ 
مسخره تان  حتمًا  کنید،  مطرح  گر  ا هست،  بال  و  گناه  بین 
گر در یک کشوری سیل و زلزله نیامده باشد،  می کنند. مثاًل ا

گناه نمی کنند؟«  آنجا  با تمسخر می گویند »مگر 
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و  می زند  حرف  عالم  روابط  پیچیدگی های  از  مؤمن 
پیشرفت  دارد  هم  علم  البته  می کنند.  مسخره اش 
کمتر  کند، این تمسخرها  می کند، هرچقدر علم پیشرفت 
می شود. یک زمانی روشنفکرهای مذهبی و مسلمان های 
، یکی از کتاب هایی را که مسخره می کردند، کتاب  روشنفکر
المّتقین  حلیة  کتاب  این  در  مگر  بود.  المّتقین«  »حلیة 
گر می خواهی  چه نوشته است؟ آداب. مثاًل می فرماید: »ا
سرت  روی  دستاری(  چیزی)یک  یک  بروی  دستشویی 
دستشویی  که  کردن  مسخره  به  می کنند  شروع  بگذار« 
را  باید حجاب بگیری! باالخره این  هم می خواهی بروی 
دالیلی  یک  علمی،  نظر  از  اخیرًا  حاال  می کردند.  مسخره 

کرده اند. پیدا  برایش 

، به این مطالب رسید، آن وقت  گر طب جدید و علم بشر ا
گر این را بگویی  چه؟ ُخب تا وقتی که علم به اینجاها برسد، ا
باید  چه  نگوییم؟  کنیم؟  چه کار  پس  می کنند.  مسخره ات 
کرد؟ مثاًل یک مقدارش را جرأت پیدا کن و بگو، یک مقدارش 
را هم نگو، یک مقدارش را هم با توضیح بگو و با یک ادبیاتی 

که بفهمند.  بگو 
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به  مؤمن  که  است  این  مؤمنین  تمسخر  برای  دوم  دلیل 
است   ملتزم  واقعیت«  و  »علم 

چرا مؤمنان را مسخره می کنند؟ یک دلیلش عقالنیت است. 
عقل یعنی دیدن ریشه های بعید، عقل یعنی دیدن همۀ 
، عامل مؤثر نباشند.  عواملی که حتی ممکن است به ظاهر
همه جانبه نگری.  یعنی  عقل  بعید.  آثار  دیدن  یعنی  عقل 
عقل یعنی اولویت دادن. شما وقتی به یک چیزی اولویت 
می دهی، آن کسی که نمی فهمد شما برای چه داری به این 
اولویت می دهی، مسخره ات می کند، چون عقلش  مسئله 

نمی رسد. 

عقل  مسئلۀ  وقت ها  بعضی   . پایین تر بیاییم  پله  یک  ُخب 
هم نیست، اما باز هم تو را مسخره می کنند. چون مؤمن، به 
علم و به واقعیت، ملتزم است، او را مسخره می کنند! گاهی 
شما اصاًل بحث عقالنی هم وسط نمی آوری بلکه یک بحث 

علمی، وسط می آوری. 

به دلیل عقل؛ چون  را مسخره می کنند؟ یکی  چرا مؤمنان 
آثار بعید  که شما مقدمات بعید یا  عقالنیت اقتضا می کند 
کنی و مورد بحث قرار بدهی. اصاًل مالحظۀ آثار  را مالحظه 
بعید، موجب تمسخر می شود. یکی دیگر از دالیل تمسخر 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 28

بها  تجربه  به  و  علم  به  مؤمنین  که  است  این  مؤمنین، 
بگذارد،  پا  زیر  را  تجربه  کسی  هر  روایت،  طبق  و  می دهند 
الَعقِل و  ِمَن  وِتَی 

ُ
ا َنفَع ما  ُحِرَم  ِقّیَ َمن 

َ
الّش )إّنَ  شقّی است. 

که نمی خواهد به  کسی  جِرَبِة ؛ نهج البالغه/نامه 78( اما  الّتَ
کند، و نمی خواهد واقعیت های تجربی را  علم و تجربه نگاه 

را مسخره می کند. این مؤمنین  بفهمد، 

دلیل سوم برای تمسخر مؤمنین، ابراز عشق و محبِت مؤمن 
است

دلیل  به  مؤمن  انسان  چیست؟  تمسخر  برای  سوم  دلیل 
علم و به دلیل عقل، به اهمیت یک چیزهایی پی می برد 
را  عشقش  این  و  می رسد  وافری  عشق  و  محبت  یک  به  و 
انسان  مؤمن  انسان  می شود.  تمسخر  هم  باز  و  کند،  ابراز 
یک  وقتی  طبیعتًا  باشد  سالم  وقتی  انسان  است،  سالمی 
می گیرد!  آتش  می سوزد،  دلش  می بیند،  را  کشتارجمعی 
دلش برای نابودشدن نسل بشر می سوزد و داد می زند. تا 
و می گویند »این دادبزن  داد می زند، مسخره اش می کنند 
که مسخره نشویم؟ سنگ  کنیم  را می گویی؟« ُخب چه کار 
تا  باش  آهن  نباش،  آدم  یعنی  باش؛  سرد  باش،  یخ  باش، 
می خواهند  که  آدم هایی  دیده اید  البد  نکنند!  مسخره ات 

هستند.  بی تفاوت  همه چیز  به  نسبت  نشوند،  مسخره 
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به جنایتکارها هیچ احساس بدی  انگار نسبت  بعضی ها 
یک  می کنند،  صحبت  شمر  دربارۀ  وقتی  مثاًل  ندارند، 
»لعنت اهلل علیه« هم نمی گویند یا ابراز تنفر از او نمی کنند، 
ُخب  رفتند!  دنیا  از  تصادف  اثر  در  امام حسین)ع(  انگار 
که سر ایشان را بریدند و چه کسانی این جنایت را  چه شد 
انجام دادند؟ شما هیچ احساسی در این باره نداری؟ شما 
مشکلی  هیچ  ملعون،  شمر  با  یعنی  است؟  خوب  حالت 
نداری؟ یا وقتی دربارۀ امام حسین)ع( صحبت می کنند، 

نمی کنند.  محبت  ابراز 

درست  احساسات  نشوند،  مسخره  اینکه  برای  بعضی ها 
است بد  خیلی  این  می کنند؛  پنهان  را  خود  انسانی 

اصاًل بعضی ها چون می خواهند مسخره نشوند، احساسات 
خیلی  این  و  می کنند  پنهان  را  خودشان  انسانی  درست 
ابراز  را  امام حسین)ع(  به  محبت  و  عشق  چرا  است.  زشت 
که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل  نکنیم؟ حسین جان؛ »هر 

که از عشق تو دیوانه شود« نیست، عاقل آنست 

چرا احساسات انسانی خودت را پنهان می کنی؟ می گوید: 
آنها  بکنی،  کاری  هر  می کنند!«  مسخره ام  بکنم،  ابراز  گر  »ا
که من انسان نباشم تا  تو را مسخره ات می کنند، نمی شود 
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مسخره ام نکنند! اآلن مگر شما مسخره نمی شوید؟ مثاًل ما را 
مسخره می کنند که چرا به فلسطین توجه دارید؟ می گویی: 
، عمق  عمق استراتژیک ما است... اصاًل این آدم سطحی نگر
عاقالنه  حرف  هم  باز  تو  چیست؟  می فهمد  را  استراتژیک 
بر  »مرگ  می گویی  شما  مثاًل  یا  کردند.  مسخره ات  و  زدی 
مرگ  از  این قدر  می گوید  و  می کند  مسخره ات  و  اسرائیل« 
حرف نزنید.... نمی فهمد که ما با همین »مرگ بر اسرائیل« 

کردیم.  در منطقه چه کار 

در  جهان  با  و  تنّفرید  اهل  همه اش  »شما  می گویند 
گفتیم و یکی  آمریکا و اسرائیل  بر  افتاده اید!« ما یک مرگ 
هم مرگ بر انگلیس گفتیم؛ انگلیسی که یک دوم یا یک سوم 
ُکشت و خیلی از پدران ما در  ملت ایران را با ایجاد قحطی 
این قدر  که  هم  آمریکا  هستند.  دوران  آن  یتیم های  واقع 
همین  اخیرش  نمونۀ  است؛  معلوم  دیگر  که  کرده  جنایت 
جهان  در  دیگر  که  هم  کودک کش  اسرائیل  است.  داعش 
کشور »مرگ« گفتیم،  منفور است. ما فقط به همین سه تا 
در  جهان  با  شما  می گویند:  گفتیم؟  مرگ  جهان  به  ِکی  ما 
افتادید و این قدر مسخره می کنند که دیگر جرأت نکنید در 

بکنید. ابراز احساسات   ، ابناء بشر با  و در دوستی  نفرت 
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کشور هم  ، در تصمیم گیری سیاسیون و مدیران  با تمسخر
می گذارند اثر 

یمن  مردم  مظلومیت  که  کالس  با  »آدم  می گوید:  مثاًل 
که اصاًل جرأت  حرف نمی زند!« این قدر مسخره ات می کند 
نمی کنی اسم مردم یمن را بیاوری. درحالی که اقتضاء منافع 
مّلی ات است که از مظلومیت آنها دفاع کنی، اقتضاء منافع 
کنی چون  گر توانستی حتی از آنها دفاع  که ا مّلی ات است 
گر بتوانی  آنها دارند با دشمن مشترک تو می جنگند. اصاًل ا
از آنها دفاع کنی، قدرت خودت افزایش پیدا می کند. اما چه 

که اینها را ببیند؟  کسی عقل دارد 

برای  انسانی  احساسات  ابراز  برای  داری،  جرأت  االن  شما 
مردم یمن یک پوستر بزنی؟ این قدر مسخره ات می کنند! 
می گویند: ما خودمان این قدر مشکالت داریم، شما رفتی 
از  این مشکالت ما ناشی  آنها می روی؟! خب  قربان صدقۀ 
مقدم،  جبهۀ  در  دارد  یمن  االن  که  است  آمریکایی  همان 
شما  نمی فهمد.  را  حرف ها  این  اصاًل  می شکند.  را  آن  کمر 
کیلومتر فاصله هست هم به او نگو،  که با یک  حرف هایی 
کیلومتر فاصله دارد! این نوک دماغش را  که چندهزار  یمن 

نمی بیند.  بیشتر 
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اثر  هم  سیاسیون  تصمیم گیری  در  حتی  تمسخر،  با  اینها 
می گذارند.  اثر  کشور  مدیران  برنامه ریزی  روی  می گذارند، 
و  انقالبیون  تفّکر  قدرت  روی  است!  قوی  خیلی  تمسخر 
آدم های سالم و مؤمنین هم اثر می گذارند. لذا مؤمنین باید 

تأثیر تمسخر قرار نگیرند. که تحت  به خدا قول بدهند 

نمی شود که مؤمن باشی و تو را مسخره نکنند

در ابتدای این جلسه گفتیم که ابلیس، زیبا جلوه می دهد. 
نحوۀ  این  کنیم.  صحبت  گانه  جدا باید  هم  این  مورد  در 
جلوه  زیبا  کافران،  برای  دنیا  است.  ابلیس  روانِی  عملیات 
کافران در ُحمق و بی عقلی و جهالت هستند،  داده شده و 
بگویی،  عاشقانه  سخن  یا  عاقالنه  سخن  اینها  به  گر  ا لذا 

می کنند.  مسخره ات 

نکنند؟  مسخره  را  من  و  باشم  مؤمن  من  می شود  حاال 
مؤمن  نباشی،  عاقل  و  باشی  مؤمن  اینکه  مگر  نمی شود؛ 
و  باشی  مؤمن  نکنی،  دفاع  علم،  از  و  نباشی  عالم  و  باشی 
عاشق نشوی. مگر می شود مؤمن باشی و عاشق نشوی؟ 
اهمیت  برایت  نفر  صدها  مرگ  و  بشوی  مؤمن  می شود 

باشد؟! نداشته 
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دلیل  به  یکی  می کنند؟  مسخره  را  مؤمنان  کافران،  چرا 
علم و عقل، چون مؤمنان ملتزم هستند به تجربه و عقل. 
و  علم  گر  ا فرمود:  اشعری  ابوموسی  به  امیرالمؤمنین)ع( 
ِقّیَ َمن ُحِرَم َنفَع 

َ
عقل را زیرپا بگذاری، شقّی هستی )إّنَ الّش

جِرَبِة ؛ نهج البالغه/نامه 78( مؤمنان  وِتَی ِمَن الَعقِل و الّتَ
ُ
ما ا

درواقع  عقل  بدهند.  بها  عقل،  و  تجربه  به  موظف اند 
می خواهد آثار دورتر را ببیند، می خواهد همۀ آثار را ببیند، 
نمی توانند  که  آنهایی  خب  ببیند.  را  ریشه ها  می خواهد 
این چیزها را ببینند، مسخره می کنند. علم هم می خواهد 

کند. نگاه  را  تجربه 

آمریکا  به  »نمی شود  فرمود  تجربه  اساس  بر  انقالب  رهبر 
کردند مسخره  برخی  اما  کرد«  اعتماد 

مقام معظم رهبری یک حرف عاقالنه زدند و رئیس جمهور 
فرمودند:  رهبری  معظم  مقام  کردند.  مسخره  قبلی مان 
کرد، من خوش بین  طبق تجربه نمی شود به آمریکا اعتماد 
که آمدند  نیستم. اما رئیس جمهور ما یک هفته نشده بود 
نیست!  بدبینی  و  خوش بینی  محّل  دیپلماسی  گفتند:  و 
درحالی که این بدبینی نسبت به آمریکا طبق تجربه به دست 
بین المللی.  تاریخی  جهانی  تجربۀ  یک  آن هم  است؛  آمده 
کرد،  اعتماد  نمی شود  آمریکا  به  است  ننوشته  که  قرآن  در 
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این حاصل تجربه است. مؤمن هم موظف است، خدا این 
از یک سوراخ  که »مؤمن  او قرار داده است  را برای  وظیفه 
دوبار گزیده نمی شود« وظیفه اش این است که تجربه را بها 
آن  ولی  فرمود  تجربه  اساس  بر  را  این  انقالب  رهبر  بدهد. 
کرد. چرا مسخره می کند؟ به خاطر اینکه شما  فرد، مسخره 
مقّید به تجربه هستی ولی او مقّید به تجربه نیست لذا تو را 

می کند. مسخره 

می شوی،  حساس  انسانی ات  احساسات  دلیل  به  تو 
خاطر  به  می زنی،  فریاد  عاشقانه  می شوی،  شوریده حال 
احساسات انسانی ات از دشمن بشریت نفرت پیدا می کنی، 
مسخره ات  شده ای،  احساساتی  شما  که  می بیند  تا  او  اما 
می کند و می گوید »این احساساتی ها را ببینید...« ُخب اول 
گر دلیلش درست  ا این احساساتش چیست؟  ببین دلیِل 
نباید  است،  مقدس  و  خوب  هم  احساسات  آن  است، 
مسخره کرد. احساسات خالف عقل غلط است، احساسات 
دارد،  مثبت  اثر  که  احساساتی  اما  است،  غلط  علم  خالف 

تأمین می کند.   را هم  تو  اتفاقًا منافع 

مسخره  کافران  توسط  و  باشید  مؤمن  نمی توانید  شما 
نشوید. کافر یعنی چه؟ یعنی کسی که می پوشاند. چه چیزی 
را می پوشاند؟ یا علم را، یا عقل را، یا عالقه های انسانی را. 
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باالخره یک واقعیتی را دارد می پوشاند و یک چیزی را دارد 
کافر، حتمًا تو را  که به او »کافر« می گویند. این  انکار می کند 
گر کسی تاب و توان مسخره شدن نداشته  مسخره می کند. ا
باشد، نمی تواند مؤمنانه رفتار کند. مؤمنانه رفتارکردن یعنی 
کردن  ملتزم بودن به علم؛ حتی علم تجربی. مؤمنانه رفتار 
یعنی ملتزم بودن به عقل. ملتزم بودن به احساسات شریف 
که عقل هم این احساسات را تأیید می کند، علم و  انسانی 
کدام از  تجربه هم این احساسات را تأیید می کند. ولی هر 
گر بخواهد یک کمی خالف تصور ابلهانۀ کسانی  این سه تا ا
که مؤمنانه زندگی نمی کنند قرار بگیرد، تمسخرش می کنند. 
را  و قرآن هم، همین  پس مؤمن همیشه تمسخر می شود 

فرموده است.



| جلسه دوم |
زندگی	 های	 زشتی	 دادن	 نشان	 در	 ما	 ضعف	

غیرمؤمنانه	

 اولین	اقدام	برای	اینکه	ضعف	تبلیغاتی	خودمان	را	برطرف	کنیم	چیست؟
یک	سوژۀ	جالب	برای	هنرمندان	جهت	ساخت	فیلم

شیطان با عملیاتی که در ذهن و احساس ما انجام می دهد 
می خواهد ما را گمراه کند

برای  راهکارها  از  برخی  می خواهیم  جلسات  این  در 
را  برطرف شدن ضعف تبلیغات در جبهۀ دین و اهل حق 
قرآن  کریمۀ  آیات  در  قبل،  جلسۀ  کنیم.  بحث  همدیگر  با 
را  انسان ها  »من  می گوید  قاطع  به طور  شیطان  که  دیدیم 
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ص/82(  ْجَمِعیَن؛ 
َ
أ ُهْم  ْغِوَیَنّ

ُ َ
ل ِتَك  َفِبِعَزّ )َقاَل  می کنم«  گمراه 

روش  انسان،  گمراه کردن  برای  شیطان  روش   البته 
فیزیولوژیک نیست بلکه کاماًل تبلیغاتی است، یعنی از طریق 
انجام  ما  احساس  و  ذهن  در  که  عملیاتی  و  روانی  جنگ 
کند، اصاًل خوِد گمراه کردن،  گمراه  می دهد، می خواهد ما را 
در واقع یک عملیات تبلیغاتی از این جنس است؛ شیطان 
می خواهد روی افکار مردم اثر بگذارد و این کار را هم خوب 

است. بلد 

قرآن  می کند؟  چه کار  انسان ها  کردن  گمراه  برای  شیطان 
یعنی   )39، )حجر ْرض « 

َ ْ
ال ِفي  َلُهْم  َنّنَ  َزّیِ

ُ َ
»ل می فرماید: 

غیرخدا را، دنیا را، زمین را، زندگی را و... برای انسان ها زیبا 
جلوه می دهد. البته زمین به عنوان »طبیعت« زیبایی  دارد، 
اصل زندگی و دنیا که محّل زندگی  است هم زیبایی  دارد؛ اما 
زیبا جلوه بدهد، یک  را  اینها  ابلیس می خواهد  که  طوری 
چیز دیگری است. اتفاقًا درک زیبایی طبیعِی دنیا، تو را به 
خدا و به خالق این زیبایی می رساند. درک زیبایی زندگی 
کرد.  کر خدا و ممنون و مقّرب به خدا خواهد  هم تو را شا
کرد و هدیۀ زیبایی به تو داد، تو به  کسی به تو محبت  گر  ا
خوِد او بیشتر عالقه مند می شوی تا به هدیۀ او. هیچ وقت 
به او نمی گویی که هدیۀ تو از خود تو زیباتر است. این حرف 
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گر ما بدون آسیب و آفت، زیبایِی طبیعی  توهین است. لذا ا
را  خودمان  وجوِد  و  طبیعت  و  زندگی  زیبایی های  و  دنیا 

کنیم، از خدا دور نمی شویم. درست درک 

جلوه  زیبا  انسان ها  برای   را  غلط  زندگی  سبک  شیطان 
نیایند خدا  راه  به  تا  می دهد 

ْرِض« یعنی 
َ ْ
ال َلُهْم ِفي  َنّنَ  َزِیّ

ُ َ
که می گوید: »ل سخن شیطان 

در  خداوند  چه؟  یعنی  می دهم،  جلوه  زیبا  آنها  برای  من 
شیطان  دادِن  جلوه  زیبا  این  دقیق  معنای  دیگری  آیات 
ذیَن 

َ
ِلّل َن  که در واقع مکر خداست، بیان می فرماید: »ُزّیِ را 

ْیطاُن 
َ

الّش َلُهُم  َن  »َزّیَ )بقره،212(،  ْنیا« 
ُ

الّد اْلَحیاُة  َکَفُروا 
ْعماَلُهم « )نمل، 2۴( خداوند متعال کلمۀ »ُزّیَن« را در قرآن 

َ
أ

با صَیغ )شکل های( مختلف به کار برده است ولی بیشترین 
که »سبک زندگی  این افراد، برای شان  مصرفش این است 
»سبک  می گوییم  امروزه  ما  است«  شده  داده  جلوه  زیبا 
استفاده  »اعمال«  تعبیر  از  متعال،  خداوند  اما  زندگی« 

می فرماید.

یا  انسان  اعمال  زینت دادن  آیه،  شش  در  متعال  خداوند 
سبک زندگی انسان را کاماًل به ابلیس نسبت می دهد. گاهی 
گرفتار  را  انسان  خداوند،  که  است  مجازاتی  ابلیس،  زینت 
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ُعوا  ُسنا َتَضّرَ
ْ
آن می کند. خداوند در آیۀ »َفَلْو ال ِإْذ جاَءُهْم َبأ

کاُنوا َیْعَمُلون «  ْیطاُن ما 
َ

َن َلُهُم الّش َولِکْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َو َزّیَ
)انعام،۴3( برخی آدم ها هستند که قساوت قلب پیدا کردند 
و شیطان برای آنها زیبا جلوه داد آنچه را انجام می دادند، 
شیطان،  که  نیست  خاص  کار  یک  َیعَملوَن«؛  کانوا  »ما 
َیعَملوَن«  را زینت داده باشد. »کانوا  کار  انجاِم آن یک دانه 
فعل ماضی استمراری است به معنای »انجام می دادند«، 
انجام می دهد، یعنی سبک  آدم همیشه  که  رفتاری  یعنی 
رفتار و زندگِی انسان ها. شیطان سبک زندگی شان را زینت 

می دهد.

ِإلی   ْرَسْلنا 
َ
أ َلَقْد  »َتاهلِل  می فرماید:  دیگری  آیۀ  یک  در  قرآن 

ُهُم  َوِلّیُ َفُهَو  ْعماَلُهْم 
َ
أ ْیطاُن 

َ
الّش َلُهُم  َن  َفَزّیَ َقْبِلَك  ِمْن  َمٍم 

ُ
أ

سوگند،  به خدا  یعنی  )نحل،63(  لیٌم« 
َ
أ َعذاٌب  َلُهْم  َو  اْلَیْوَم 

اّما  فرستادیم،  تو  از  پیش  امت هاى  به سوى  را  پیامبرانی 
شیطان اعمال شان را در نظرشان زینت داد و امروز او ولّی 
آنهاست!  براى  کی  دردنا مجازات  و  است  سرپرست شان  و 
شیطان، رفتار غلط اینها را برای شان زیبا جلوه داد و مانع 
این  مسحور  اینکه  به واسطۀ  بیایند،  خدا  راه  به  که  شد 

شدند. دروغین  زیبایِی 
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خیلی ها تحمل شنیدن زشتی های پنهان فرهنگ و سبک 
خوشبخت  را  غربی ها  که  کسی  ندارند/  را  غربی   زندگی 

می بیند زشت   
ً
دائما را  خودش  بداند، 

تبلیغی  جریان  که  ابلیس  تبلیغی  جریان  این  مقابل  در 
زیبا می بینند، ما  را  زندگی شان  کافران هم هست و سبک 
باید چه کار کنیم؟ یکی اینکه باید به کافران نشان بدهیم که 
شیطان به آنها دروغ گفته و درواقع زندگی شان زیبا نیست. 
دیگر اینکه به مؤمنانی که شیفتۀ کافران می شوند، بگوییم 
کافران در  که زندگی  کافران زیبا نیست، چون وقتی دنیای 
نظِر این مؤمنان، زیبا جلوه داده شود-به دستور شیطان 
با این تزییِن دروغین، خراب بکند-  را  که می خواهد همه 
این زیبایی را ترویج می کنند. ما در این چهل سال، این دو 
که  کار مهم را انجام نداده ایم. و نتیجه اش این شده است 
خیلی ها حتی تحمل شنیدن زشتی های پنهان فرهنگ و 

سبک زندگی غربی  را هم ندارند.

دهه،  این  در  می خواهم  بنده  که  حرفی  مهم ترین  شاید 
سبک  و  فرهنگ  که  است  همین  کنم  عرض  شما  خدمت 
زندگی غربی، زیبا نیست اما برای ما زینت داده شده است. 
کسی آنها را خوشبخت بداند، آنها را پیشرفته بداند و  وقتی 
را  خودش  باشد،  آمده  چشمش  به  آنها  زندگی   زیبایی های 
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را نخواهد دید.  دائمًا زشت می بیند و زیبایی های خودش 
چنین کسی اصاًل ذهن و چشمش ُپر شده است، او نمی تواند 
َك  کند. »ُحّبُ کند. انساِن شیفته، نمی تواند نقد  درست تفکر 
الفقیه/ج۴/ص380(  )من الیحضر  ُیِصم «  َو  ُیْعِمي  ْي ِء 

َ
ِللّش

کر می شود. را دوست دارد، کور و  وقتی انسان چیزی 

برای  را  مشرکین  زندگی  شیطان،  هم  )ص(  پیامبر زمان  در 
می داد زینت  مسلمان ها 

او می گوید »من  گفته، بی اساس نیست.  ابلیس  که  حرفی 
زینت  برایش  را  کسی  هر  زندگی  غلط  سبک  و  غلط  کار 
این  اینکه  نه  هست،  و  بوده  این طور  همیشه  می دهم« 
زمان  باشد. در  و فرهنگ غرب  اآلن  به  بحث فقط مربوط 
برای  را  مشرکین  زندگی  شیطان،  هم  رسول خدا)ص( 
پیش   آنها  چرا  می فرمود:  خدا  می داد.  زینت  مسلمان ها 
به نظر می رسند؟ مگر مشرکین  زیباتر  از مسلمان ها  برخی 
از مسلمان ها،  که منجر می شد برخی  چه چیزی داشتند 
که آنها  عّزت را پیش آنها بخواهند و دوست داشته باشند 
ة؟« )نساء،139(   َیْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعّزَ

َ
تحویلشان بگیرند؟ »أ

گر ما توانسته بودیم  آیا واقعًا زندگِی دشمنان ما زشت است؟ ا
می توانستند  همه  امروز  بدهیم،  نشان  را  آنها  زشتی های 
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ما  متأسفانه  ولی  ببینند.  را  واقعیت  این  اینترنت،  در 
نتوانسته ایم این کار را انجام بدهیم و االن سبک زندگی آنها 
دارد به این طرف، تهاجم می کند و خیلی ها دارند الگوهای 

انتخاب می کنند. را  آنها 

در  موجود  پنهان  زشتی های  از  کنم  شروع  االن  بنده  گر  ا
این  از  احتمااًل  بزنم،  حرف  غربی  زندگی  سبک  و  فرهنگ 
کرد.  حرف ها برای تمسخر و جنگ روانی استفاده خواهند 
که چرا مسخره  کردیم  این صحبت  در جلسۀ قبل، دربارۀ 
همین  علتش  یک  است؟  راحت  حق،  جبهۀ  اهل  کردِن 
درست  و  است  عمیق  یک مقدار  اینها  حرف  که  است 
فهمیده نمی شود. مخصوصًا اآلن در ارتباط با غرب، آیا شما 
که سبک زندگی  می توانید راحت به مردم بگویید »آنهایی 
این  مردم  آیا  و  نیست«؟  زیبا  زندگی شان  ندارند،  مؤمنانه  

می کنند؟ قبول  را  حرف 

این موضوع بسیار مهم است، این طور نیست که خداوند از 
کید صحبت کند. ابلیس  یک موضوع غیرمهم، این قدر با تأ
که من قطعًا  گفته است  او  را خوب بلد است؛  کار خودش 
کار را هم  سبک زندگی غلط اینها را زینت خواهم داد و این 

انجام می  دهد.
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نکنی  موشکافی  را  غربی  زندگی  عمیق  الیه های  وقتی  تا 
کنی درک  را  آن  بدِی  نمی توانی 

غربی،  زندگی  سبک  و  فرهنگ  فضای  در  زندگی  واقعًا  آیا 
را  زندگی  این  عمیق  و  درونی  الیه های  وقتی  تا  است؟  بد 
این  پشت سر  غِم  و  افسردگی  و  اندوه  و  نکنی  موشکافی 
درک  را  بدی  این  نمی توانی  نبینی،  را  ظاهری  لبخندهای 
دادن  جلوه  زیبا  همان  را-که  کارش  شیطان  چون  کنی. 

می دهد.  انجام  به خوبی  دارد  است- 

دموکراسی،  وضع  چه  »این  بگوییم:  می توانیم  االن  ما 
عین  که  است؟  غرب  در  بشر  حقوق  و  آزادی خواهی 
می دهند  اجازه  خود  مسئوالن  به  مردم شان  آب خوردن، 
دو  تروریست ها،  این  و  کنند  حمایت  تروریست ها  از  رسمًا 
میلیون نفر کشته یا آواره یا مجروح یا اسیر در سوریه ایجاد 
که به این  کنند؟ آیا در کشورهای غربی هیچ انسانی نیست 
جنایت ها اعتراض کند؟« البته بعضی وقت ها شما می بینید 
که مثاًل در فرانسه، انگلیس یا آمریکا علیه این جنایت ها یک 
که غالبًا مسلمان ها و عرب هایی  اعتراضاتی هم شده است 

می کنند.  اعتراض  دارند  هستند  آنجا  که 

این هم خیلی دردآور است که مردم همین کشورهای عربی 
کشورهای  در  دارند  غربی ها  این  که  می بینند  مسلمان،  و 
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این  با  اما  می کنند،  جنایت  و  آدم کشی  این قدر  مسلمان، 
حال، یکی از آرزوهای  درصد قابل توجهی از جوان های شان 
این است که بروند در غرب زندگی کنند! درواقع باید به آنها 
گفت: یعنی دوست داری بروی در کنار قاتالن مردم کشورت 
َنّنَ  َزِیّ

ُ َ
کنی؟ چه طوری این واقعیت را نمی بینی؟! »ل زندگی 

زینت  جوان،  این  برای  آنها  زندگی  سبک  ْرِض« 
َ ْ
ال ِفي  َلُهْم 

، سبک  زندگی  ، بدون فکر داده شده است و به همین خاطر
و فرهنگ آنها را قبول می کند.

باید  کنیم  برطرف  را  خودمان  تبلیغاتی  ضعف  اینکه  برای 
کنیم؟  چه کار 

ما  گر  ا هستند؟  ما  از  موفق تر  تبلیغاتی،  نظر  از  آنها  چرا 
بخواهیم ضعف تبلیغاتی خودمان را برطرف کنیم باید چه کار 
که این ایده را دنبال  کنیم؟ بنده حدود بیست سال است 
می کنم؛ به هر هنرمندی می رسم، می گویم: نمی خواهد از 
ایران، برای ایرانی ها و خارجی ها فیلم بسازی، هرچه فیلم 
گر هم از ایران،  از ایران برای ایرانی ها ساختند بس است. ا
برای خارجی ها در جشنواره ها فیلم بردند، معمواًل بدبختی 
ایرانی ها را نشان دادند. شما برو برای ما و برای خودشان، از 
. برای خودشان فیلم  باطِن خراب زندگی غربی ها فیلم بساز
، ما هم می بینیم. در آنجا هم برخی از محدودیت های  بساز
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که  فیلم هایی  این  مثل  نداری.  را  ایران  در  فیلم ساختن 
و  تلویزیون  در  و  می سازند  محدودیت-  خارجی ها-بدون 
سینمای ایران هم پخش می شود، همان جا بساز و بعد بیا 
آنها و عمیق تر  برو داخل زندگی  کن. یک الیه  اینجا پخش 
. که لبخند می زند، نخور نگاه کن. فریب سطح زندگی اش را 

یک سری  بفرستیم،  فیلم ساز  غرب،  به  وقتی  است  ممکن 
از این فیلم سازهای ما بروند و از خوبی های ظاهری غرب، 
این  خوِد  یعنی  بدهند،  ما  تحویل  بیاورند  و  بسازند  فیلم 
فیلم سازها هم تحت تأثیر ظاهر فریبندۀ غرب قرار بگیرند. 
جنگ،  این  در  برخی  و  است  تبلیغاتی  جنگ  این  باالخره 
مغلوب می شوند. بنده این راه حّل استالین را قبول ندارم، 
چون معلوم است که این راه حل غیرانسانی است: می گویند 
وقتی سربازهای روسیه در جنگ علیه هیتلر به آلمان رفتند 
و برلین را گرفتند، استالین قطار سربازان را در مسیر بر گشت 
منفجر کرد و تمام سربازانش را کشت. پرسیدند چرا این کار 
را می کنی؟! اینها فاتحان  هستند. گفت اینها غرب را دیدند و 
اآلن که برگردند، به کم راضی نمی شوند و می خواهند اینجا 
باید مثل  تو  این روش ها حتمًا غلط است.  کنند!  را غربی 
، به میدان نبرد بروی و سالم بیرون بیایی، صید خودت  شیر
به  نسبت  نمی خواهیم  ما  بیایی.  بیرون  پیروز  و  بگیری  را 
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غرب، »کورباش و دورباش« بگوییم. اتفاقًا می خواهیم همه 
کنند.  با دیدۀ عبرت بین، به غرب نگاه 

که   دیدم بعضی از جوان ها یک حرکتی انجام دادند 
ً
اخیرا

کار نسبت به آن  به آنها خسته نباشید می گویم، البته این 
که  انجام بشود، صرفًا یک نیم قدمی است  باید  که  چیزی 
برداشته شده است. اینها رفته بودند در برخی از کشورهای 
با زن و مرد و دختر و پسر جوان صحبت می کردند  غربی، 
آقا و خانم باهم بیرون بروند، آقا  گر  و می گفتند: در ایران ا
و مرد،  اینجا زن  آنها می گفتند: در  را می دهد.  خرج خانم 
ُدنگی خرج می دهند! از زن ها می پرسید: آیا خوب است که 
آقا خرج شما را بدهد؟ مثاًل یکی از آنها می گفت: بله، اینکه 
خیلی خوب است ولی اینجا یک چنین جوانمرد ی ای پیدا 
کلمۀ جوانمردی را بنده استفاده می کنم  نمی شود. )البته 
احترام  زن  به  مرد  ایران،  در  می کنم(  مضمون  به  نقل  و 
خرجت  عمر،  طول  تمام  در  من  می گوید  او  به  و  می گذارد 
بدهم.  را  خرجت  که  است  واجب  من  بر  چون  می دهم  را 
گر  ا آن خانم غربی وقتی این حرف را شنید، گفت: واقعًا؟! 
کنم هرچه بگوید حرفش را گوش  من با چنین کسی زندگی 
می کنم. اصاًل چنین چیزی برایش قابل تصور نبود؛ این قدر 

سبک زندگی  آنها، برای شان زیبا جلوه داده شده است!
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پیشرفت خوب است، اما به چه قیمتی؟

و  روشنفکرها  از  بعضی   چیست؟  ما  مشکل   اآلن 
رسانه ای های ما نمی فهمند دموکراسی از دیکتاتوری بدتر 
است. درحالی که این خیلی ساده است، پنجاه سال پیش 
عالمۀ طباطبایی)ره( فرمودند دموکراسی از دیکتاتوری بدتر 
است عّلتش را هم توضیح دادند. )ترجمه تفسیر المیزان/

حرف  این  نمی کنند  جرأت  دینی  معلم های  ج۴/ص19۴( 
»من  می گویند  چرا؟  بنویسند.  مدرسه ای  کتاب های  در  را 
که  است  معلوم  بدهم؟  توضیح  را  حرف  این  چه طوری 
کشتارها،  دموکراسی بهتر است!« پس این آمار جنایت ها و 
با  پیشرفته  کشورهای  این  که  می دانی  آیا  می شود؟  چه 
دزدی، جنایت و غارت، به این ثروت رسیده اند؟ آیا می دانی 
از غارت و ظلم  کشورهای پیشرفته دست  گر همین اآلن  ا
جهان  کشورهای  از  خیلی  ندارند؟!  رقابت  قدرت  بردارند، 
که صنایع  کشورهایی  گر  سوم صنعت آن چنانی ندارند اما ا
جهان  منابع  غارت  از  دست  اآلن  همین  دارند،  پیشرفته 

می خورند. شکست  رقابت  در  بردارند،  سوم 

می سازد،  ماشین هایی  چه  کشور،  فالن  »َبه به!  می گویند: 
اآلن  همین  اینها  گر  ا دارد...«  تأسیساتی  چه  کشور  فالن 
را  چیزها  این  نمی توانند  دیگر  بردارند،  غارت  از  دست 
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جنایت  و  غارت  از  دست  آمریکا  اآلن،  همین  گر  ا بسازند. 
بردارد، صنایعش می خوابد! چرا این قدر با ما مشکل دارند؟ 
باال  مطلوب  حّد  به  منطقه،  در  را  نفت  قیمت  اآلن  ما  گر  ا
قیمت  آن وقت  می افتند.  التماس  و  گدایی  به  آنها  ببریم، 
تکنولوژی  و  دانش  در  بله؛  می شود؟  چقدر  ماشین شان 
بدون  نکردند،  شروع  جنایت  بدون  اما  کرده اند،  پیشرفت 
جنایت  بدون  هم  اآلن  همین  و  ندادند  ادامه  جنایت 

بدهند! ادامه  نمی توانند 

بالفاصله  می گویی،  بعضی ها  به  را  حرف ها  این  وقتی 
استعمارگر  هم  ژاپن  مگر  چطور؟  ژاپن  »پس  می گویند: 
خودش  از  و  آنهاست  دست  در  ژاپن،  ُخب  است؟« 
اراده ای ندارد. سرمایه شان و اموال  و دارایی های شان در 
چین  پیشرفت  »ُخب  می گویند:  برخی  آنهاست.  اختیار 
را چه می گویی؟« آیا شما حاضر هستی به سبک زندگی 
مثل  است  حاضر  ایرانی   کدام  کنی؟  زندگی  چین،  مردم 
چینی ها کار کند و زندگی کند؟ البته نمی گویم که ما تنبلی 
کنیم و کار نکنیم؛ کار کردن و منّظم بودن خوب است اما 

قیمتی؟   چه  به 
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می دانی در غرب، نظم و صداقت را به چه قیمتی به دست 
آوردند؟ /خواستند ابرو را درست کنند، چشم را درآوردند! 

به  تزئین شده است. شما نمی توانی  ما  برای  بعضی چیزها 
کسی که غرب و تمدن غرب در ذهنش تزئین شده، تفکر دینی 
را منتقل کنی، چون او مدام دین را سیاه می بیند، نورانیت و 
صفای دین را نمی بیند. او اصاًل خودبه خود به سمت تنفر از 
دین داران می رود. برآورد شخصی بنده این است که بسیاری 
از  مذهبی های ما بلکه حزب اللهی های ما هنوز نتوانسته اند 
کنند.  عبور  غرب  تفکر  و  فرهنگ  تزئین  کورکنندۀ  مانع  از 
این  کار می کنند! می دانی  آنجا خیلی منظم  مثاًل می گویند 
آوردند؟ یا می گویند: آنجا در  نظم  را به چه قیمتی به دست 
آدم، درست و صادقانه برخورد می کنند. می دانی  با  ادارات 
شما  آیا  ببین  بعد  رسیدند؟  صداقت  این  به  چه طوری  آنها 
حاضر هستی آن طوری صداقت داشته باشی؟ این از همان 

گر بگویم، تحّمل نمی شود.   که ا حرف هایی است 

این ضرب المثل را شنیده ای که می گوید »آمد ابرو را درست 
کند، زد چشمش را کور کرد« فرض کنید به شما بگویند: یک 
دستگاهی آمده است که ابرو را خیلی خوب درست می کند، 
اینکه  می گویی:  شما  بدهیم؟  تو  به  مجانی  می خواهی 
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این است  اما مشکلش  بعد می گویند:  خیلی خوب است. 
که چشمت را کور می کند! شما نه تنها آن را نمی گیری، بلکه 
ناراحت هم می شوی و می گویی: این چه دستگاهی است 
رویش  اضافه  پول  هم  میلیارد  یک  آوردی؟  من  برای  که 
جاهایی  یک  االن  نمی گیرم!  من  بدهی،  من  به  و  بگذاری 
و  کردند  ایجاد  را  امتیازهایی  یک  فرهنگ ها،  از  برخی  در 

کنند، اما چشم را درآوردند. خواستند ابرو را درست 

از بین بردن حیا در  غربی ها فرهنگ صداقت را به قیمت 
کردند ایجاد  جامعه 

گر در یک جامعه ای حیا را از بین ببری و صداقت را بر حیا  ا
ندارد.  ارزش  جامعه  آن  در  صداقت  دیگر  بدهی،  ترجیح 
روان شناسی دانشگاه  انستیتوی  رئیس  کاردان  آقای دکتر 
ایشان  بودند.  اجتماعی  روان  شناسی  استاد  و  تهران 
گفته است »در فرهنگ  می گفتند: فالن روان شناس غربی 
از دنیا رفته و پول فراوانی  بابایش  غرب، وقتی یک پسری 
در  دِم  و  باشد  غمگین  باید  چرا  است،  رسیده  ارث  او  به 
مجلِس عزای پدرش بایستد؟ او طبیعتًا خوشحال است و 
کاردان می گفت: ژاپنی ها  می تواند پارتی بدهد!« آقای دکتر 
استفاده  را  ضرب المثل  این  آمریکایی ها  فرهنگ  برای 
کرده  باز  را  دهانش  این قدر  ببین،  را  »قورباغه  که  می کنند 
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از بس بی حیایی  کوچک حلقش هم پیداست!«  زبان  که 
گر در جامعه ای  در بین آمریکایی ها رواج دارد. آیا می دانید ا
بی حیایی رواج پیدا کند صداقت افزایش پیدا می کند؟ پس 
کرد باید ببینید چرا  گر در جامعه ای صداقت افزایش پیدا  ا

آیا مبنایش درست است؟  و  کرده  افزایش پیدا 

»حیا«  آن  از  قبل  اما  است،  دین  در  اول  ارزش  صداقت 
َما  َفاْصَنْع  َتْسَتْحِي  َلْم  »ِإَذا  فرمود:  کرم)ص(  ا پیامبر  است. 
گر حیا نداری  ِشْئت « )امالی شیخ صدوق/ص510( یعنی ا
برو هر کاری دلت می خواهد انجام بده؛ من اصاًل نمی توانم 
را  صداقت  من  بیا  داشتی  حیا  وقتی  بکنم.  کاری  تو  با 
اّولین صفت مؤمنان است.  آموزش بدهم. صداقت  برایت 
 

ّ
اال و  باشی  باید حیا داشته  اینکه مؤمن بشوی  از  اما قبل 

گر صداقت بر اساس  اصاًل از ایمان با تو صحبت نمی کنند. ا
منفعت طلبی و از سِر بی رحمی به دیگران باشد چطور؟ این 
صداقت چه ارزشی دارد؟ خیلی وقت ها آدم ها از سِر لطف 
گر راستش  به دیگران بعضی از حرف ها را نباید بزنند چون ا
صداقت  گر  ا می شکند.  دلش  مقابل،  طرف  بگویند،  را 
گر  ا چطور؟  باشد  شدید  خیلی  خودخواهی  یک  عالمت 
َمِن  ْیَت 

َ
َفَرأ  

َ
»أ ؟  چطور بدهد  رواج  را  بی مهری  صداقت، 

بودند،  بت پرست  بعضی ها  )جاثیه،23(؛  َهواُه«  ِإلَهُه  َخَذ 
َ
اّت
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تئوریزه  غرب  در  نفس،  هوای  بودند.  هواپرست  بعضی ها 
که آن را می پرستند. آیا  شده و به یک مکتب تبدیل شده 

بایستی؟ آن  مقابل  در  می کنی  جرأت 

الیه های پشتی  را در غربی ها می پسندید،  گر یک صفتی  ا
کنید آن را هم بررسی 

شما کدام صفت را در غربی ها می پسندید؟ بیاورید الیه های 
کنیم. مثاًل پرتالش بودن  پشتی آن صفت ها را با هم بررسی 
به  واقعًا در فرهنگ غربی هست.  که  از صفاتی است  یکی 
گر شما را دچار بردگی نوین کنند به حدی که  چه دلیل؟ آیا ا
، برای یک لقمه نان بدوی، ارزش انسانی  شما از ترس فقر
دارد؟ نظم در غرب هست ولی امیرالمؤمنین علی)ع( نظم را 
ْهِلي َو 

َ
وِصیُکَما َو َجِمیَع َوَلِدي َو أ

ُ
مطلق نمی داند. فرمود: »أ

ْمِرُکْم« )نهج البالغه/نامه 
َ
َمْن َبَلَغُه ِکَتاِبي ِبَتْقَوى اهلِل َو َنْظِم أ

۴7(، به خاطر تقوا نظم داشته باشید؛ نه از سر اینکه مثاًل 
کم می کنند!«  گر نامنظم باشم از حقوقم  »ا

و  محترم  استاد  خیلی  البته  که  دانشگاه  استاد  یک  به 
تدریس  کشور  از  خارج  دانشگاه های  در  و  است  متدّینی 
کنند.  می کند، گفتم بیا تهران تا از علمت در ایران استفاده 
که االن تدریس  گر من بیایم، در این دانشگاهی  گفت »نه؛ ا
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کسی به عنوان  می کنم، زود جایم را می گیرند، چون اینجا 
یک  اینجا  بلکه  نمی شود  استخدام  علمی  هیئت  عضو 
رقابت دائمی بین اساتید هست و من باید مدام خودم را 
کنار می گذارند.« ُخب این آدم، دارد   من را 

ّ
کنم، و اال به روز 

این  نشود!  بیکار  کار  از  اینکه  برای  می کند  علمی  جهاد 
که به طرف بگویند: »تو  چقدر ارزش دارد؟ مثل این است 
گر انسانیت خودت را  کن، حتی ا کار  بَدم؛ بمیر و بَدم!« تو 

بدهی! دست  از 

گر از سِر تقوا نباشد، ارزش ندارد نظم و صداقت ا

صداقت،  و  تالش  نظم،  طرفدار  »شما  که  نگویید  بنده  به 
نیستی؟!« چرا من طرفدار اینها هستم؛ اما قرآن می فرماید: 
گر این خوبی ها  قین « )مائده،27(، ا ُل اهلُل ِمَن اْلُمّتَ ما َیَتَقّبَ

َ
»ِإّن

که در  این موفقیت هایی  ندارد.  ارزش  نباشد  تقوا  به خاطر 
کرده باشند ولی چشم را  گر ابرویی را درست  غرب هست، ا
اول  جهانی  جنگ  در  چقدر  ندارد.  ارزش  باشند،  درآورده 
مرحلۀ  در  کرد؟  پیشرفت  صنایع  تا  شد  کشته  آدم  دوم  و 
کشتی های بخار غربی ها  و  که صنعت  آغاز دوران استعمار 
کردند؟  استعمار  را  دیگر  کشورهای  چقدر  بود،  افتاده  راه 
کارخانه های نساجی انگلیس، چقدر به زنان خودشان ظلم 
گرفتند؟ آیا اینها ارزش دارد؟!  کارگرهای ارزان قیمت  کردند و 
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فارس منافع داریم!  ما در خلیج  اآلن هم رسمًا می گویند: 
شما غلط می کنید اینجا منافع دارید. این منطقه برای ما 
و کشورهای همسایه ما است، اصاًل به شما چه ربطی دارد؟ 
می گویند: آنجا نفت هست! بله، ُخب هر موقع نفت به هر 
قیمتی بود، به شما هم می فروشیم.... آنها مشکل شان این 
گر دست از این غارت بردارند، ورشکست می شوند  است که ا
اصاًل  می بیند.  صدمه  که  است  کشوری  اولین  آمریکا  و 
گرفته اند  فرهنگش یک طوری است که هزینه هایشان را باال 
که جنگ  کنند. لذا می بینید  و مجبورند به تناسبش غارت 
می کند،  غارت  می فروشد،  را  سالح هایش  می اندازد،  راه 
که  را  کارهایی  همۀ  و  برمی دارد  را  دیگر  کشورهای  معادن 
یک مقدار  زمینه  این  در  ترامپ  می دهد.  انجام  می دانید 
گاو  اینها  که  می گفت  رسمی  خیلی  بود.  بقیه  از  صادق تر 
شیرده ما هستند! یعنی آن ظاهر منافقانۀ دیپلماسی را هم 

نمی کرد.  رعایت 

نقد تمدن غرب در خود غرب راحت تر است، چون مردِم 
کرده اند تجربه اش  آنجا 

که  غرب  تمدن  زیبایی  که  است  این  کارها  اولین  از  یکی 
فرو  ما  جامعۀ  مردم  ذهن  در  نیست  حقیقی  زیبایی  یک 
ذهن  در  را  غرب  تمدن  زیبایی  بتوانی  باید  بشود.  ریخته 
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کار  این  اتفاقًا  که  بریزی  فرو  هم  مغرب زمین  مردم  خوِد 
کشور در  آسان تر است. جالب است وقتی من در خارج از 
می کردم،  صحبت  غرب  تمدن  علیه  ضّدانقالب ها  جمع 
 
ً
کثرا که ا سرهای شان را پایین می انداختند. در آن جلسه 
و پیغمبر حرف  و خدا  از دین  بودند، وقتی  ضّدانقالب ها 
نقد  به  کردم  شروع  وقتی  اما  می کردند  توهین  می زدم، 
زندگی می کردند،  آن  که در  و همان فرهنگی  تمدن غربی 
گفتم  انداختند.  پایین  را  سرشان  و  شدند  کت  سا دیگر 
ترافیک و نظم خیابان ها خوب است، به خاطر  اینجا  گر  ا
وحشی گری پلیس اینجاست، این ترافیک خوب چه ارزشی 
کرده  تجربه  چون  انداختند،  پایین  را  سرهای شان  دارد؟ 
که در خیابان های شان چه خبر است!  بودند و می دیدند 
مردم  چون  گفت  را  حرف ها  این  می شود  راحت تر  آنجا 

کرده اند. تجربه 

آمده  ایرانی  جوان های  که  بودم  نشسته  جلسه ای  در 
کانادا رفته بود  که تازه از ایران به  بودند، یکی از دانشجوها 
در جمع اینها بود. او بیشتر اشکال می کرد. یکی از اشکاالت 
یا سؤاالتش این بود که چرا در ایران نمی گذارید دختر و پسر 
که  در دبیرستان ها با هم راحت باشند؟ در دانشگاه ها هم 
محدودیت هایی می گذارید. با یک ادبیات خیلی شیک و 
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مثاًل روشنفکرانه ای که شما اینجاها می شنوید حرف می زد. 
همدیگر  با  پسرها  و  دخترها  که  کانادا  در  کردم  عرض  من 
که  راحت اند اولین تجربۀ شکست و اولین ضربۀ روحی ای 
خانم ها می خورند در چه سنی است و به چه دلیلی است؟ 
جواب  من  اصاًل  و  گفتند  یکی یکی  کردند  شروع  خودشان 
سراغ  یکی یکی  شد،  باز  نطق شان  که  کمی  یک  ندادم. 
دادن  توضیح  به  کردند  شروع  و  رفتند  بدبختی های شان 
که از این محدویت ها خبری نیست. مشکالت آن فضایی 

که زشتی های پنهان غرب را نشان  اولین اقدام این است 
بدهید

گر  غربزدگی خیلی بدبختی بزرگی است. غرب یعنی چه؟ آیا ا
همین مسائل، در شرق بود مشکلی نداشتیم؟ اصاًل بحث 
غرب و شرق نیست، منظور ما از زندگِی غربی، یعنی »زندگِی  
بدون خدا و بدون دستور دین خدا« و این زندگی، به ضرر 
ْنُفِسُکْم َو ِإْن 

َ
ْحَسْنُتْم ِل

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
انسان تمام می شود. »ِإْن أ

بزک می کنند  را  آنها ظاهرش  البته  )اسراء،7(.  َفَلها«  ُتْم 
ْ
َسأ

َ
أ

کنند و به خورِد دیگران هم بدهند.  که بتوانند آن را تحمل 
چون مؤمنین هنوز با دین خودشان به درستی دین دارانه 
که خوشبخت بشوند، لذا مثل افراد ندید  زندگی نکرده اند 
باید بکنی  تو  که  اقدامی  اولین  آنها می شوند.   بدید، اسیر 
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»دارد  که  بدهی  نشان  غربی ها  آن  خوِد  به  که  است  این 
زیبا  درحالی که  می دهد  جلوه  زیبا  دارد  می گوید،  دروغ 
نیست« همچنین باید بتوانی برای خودمان هم ثابت کنی، 
را  پنهانش  زشتی های  هم  اینجا  جوان  برای  بتوانی  باید 

بدهی.  نشان 

که ما در  حاال معلوم شد چرا مقام معظم رهبری فرمودند 
بیا  نباشیم  ضعیف  اینکه  برای  هستیم؟  ضعیف  تبلیغات 
کار را انجام بده، یعنی زشتی های پنهان غرب را نشان  این 
همین  از  بگذاری؛  کولت  روی  دوربین  نمی خواهد  بده. 

کن. استفاده  موبایلت 

در  غیرمؤمنانه  و  غلط  زندگی  سبک  برای  بعضی ها 
ابلیس  اغوای  دچار  و  هستند،  غرق   فریب خوردگی 
زیبایی  نمی توانند  لذا  )حجر،39(  ُهم «  ْغِوَیّنَ

ُ َ
»ل شده اند 

مجلس  زیبایی  از  شما  گر  ا ببینند.  را  مؤمنانه  زندگِی  این 
آیا  نمی آمدی،  نمی بردی  لذت  اربعین  و  حسین )ع(  امام 
توانستی زیبایی اینها را نشان بدهی؟ آن وجه ماجرا این 
که زیبایی خودت را نشان بدهی. اول این زیبایی را  است 
درک کن تا بتوانی این زیبایی را منتقل کنی. آیا لذتی را که از 
اینجا می بری می توانی منتقل کنی؟ هنرش را داری؟ تا حاال 
کار را نکرده ایم مگر اینکه امام حسن عسگری)ع(  که این 
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بیندازد،  راه  نفری  میلیون  بیست  تجمع  اربعین  خود  در 
بعد  بشویم،  بزرگ  لشکر  این  سیاهی  لشکر  کدام  هر  ما  و 
کنند.  تعدادش برای غربی ها چشمگیر باشد و به آن نگاه 
ولی ما نمی توانیم و هنرش را نداریم که این زیبایی را به آنها 

کنیم.  منتقل 

و  کنند  پیدا  را  انسان ها  پنهان  ناراحتی های  ما  هنرمندان 
کنند ناراحتی ها دعوت  این  را به قیام علیه  مردم 

از دوستان یک موسیقی ای ساخته بودند و روضه  بعضی 
را به زبان موسیقی برای غربی ها به انگلیسی ترجمه  کرده 
گوش  از اینکه ما چندبار  بودند. کار قشنگی بود. ولی بعد 
نمی فهمد!  که  او  ولی  می فهمیم  را  اینها  ما  گفتیم  کردیم 
امام برای ما عزیز است، برای ما وداع خواهر و برادر خیلی 
مهم است؛ آنجا اصاًل برادر و خواهر همدیگر را نمی بینند که 
بخواهند وداع کنند. گفتیم، خدایا زیبایی کربال را چه طوری 

کنیم تا او بفهمد ماجرا چیست؟  بیان 

حسین)ع(  این  آیا  بود  گفته  غربی  اندیشمندان  از  یکی 
این  که شما می گویید اخیرًا شهید شده است؟ گفتیم نه؛ 
اینها  آیا  مربوط به هزار و چهارصد سال پیش است. گفت 
می دانستند.  همه  اینها  نه،  گفتیم:  فهمیده اند؟  اخیراً 
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را  دلیلش  ُخب  می کنند؟  گریه  دارند  این طوری  چرا  پس 
البته  توانستی؟  گر  ا کن،  منتقل  را  این  شما  نمی فهمد، 
انتقال این مطالب خیلی سخت  است. ما و هنرمندهای ما 
که خیلی آسان تر است و جلوی  خیلی ضعیفیم. چیزی را 
چشم  ما و آنها است و دارند حّس اش می کنند نمی توانیم 

کنیم! منتقل 

هنرمندهای ما اولین کاری که برای نجات حیات بشر انجام 
می دهند این باشد که ناراحتی های پنهان انسان ها را پیدا 
کنند و مردم را به قیام و فریاد علیه تحمیل این ناراحتی ها 
و  بیدارترین  غربی،  جوامع  بین  در  االن  کنند.  دعوت 
یک  به  می توانستم  گر  ا است،  فرانسه  جامعه،  آماده ترین 
را بکنید  کار  این  بروید  کنم، می گفتم شما  عده ای واجب 
و آنها را نجات  بدهید. آنها یک  سال و خرده ای تظاهرات 
معتقدند  ریخت؛  به هم  را  تظاهرات شان  آمد  کرونا  کردند، 
کرده  استثمار  را  اینها  تل آویو«  لندن،  »واشنگتن،  حلقۀ 
است. خودشان معتقدند که ما این طوری در فرانسه فساد 
نداشتیم. برای اینکه زوِر مّلت فرانسه را بگیرند فساد را به 
آنها تزریق کردند. من با یک گروه بیست نفره از دانشمندان  
ما  می گفتند  کردم.  صحبت  ایران  در  دلسوزان شان،  و 
نجات  هالیوودی  فرهنگ  از  را  فرانسه  ملت  می خواهیم 
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بدهیم. نمی خواستند مسلمان بشوند ولی برای شان مهم 
که از یک مسلمان بپرسند و جواب بگیرند. هم نبود 

به  ما  که  کرد  کاری  خودش  روضه های  با  حسین)ع(  امام 
نشویم عالقه مند  دشمنان اش 

امام  است...«  کشیده  را  ما  زحمت  حسین)ع(  »خیلی 
ما  که  کرد  کاری  کربال  در  خودش  روضه های  با  حسین)ع( 
یک ذره هم به دشمنان اش عالقه مند نشویم. خدا می داند 
گر یزید ملعون این جنایت را در حّق امام حسین)ع( انجام  ا
کاخ معاویه عالقه مند می شدیم. امام  نمی داد شاید ما به 

آنها نرویم.  که ما طرف  کرد  حسین)ع( کاری 

از  یکی  می گفت:  کسی  یک  تهران  محله های  از  یکی  در 
ماه  در  دیگر  من  که  گفت  ما  محّلۀ  حرفه ای  عرق خورهای 
محرم عرق نمی خورم. در ماه رمضان به او می گوییم دست 
یک  محرم   گفت،  ولی  نمی داشت  بر  دست  بردار!  این  از 
بریدۀ  سر  وقتی  شنیدم  گفت  چرا؟  گفتم  است.  دیگر  چیز 
حسین)ع( جلوی یزید بود، بساط عرق هم آنجا بوده است...
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دشمن

	ترفندهای	شیطان	را	بشناسیم،	عملیات	روانی	و	تبلیغاتی	دشمن	 گر ا
 را	هم	می	فهمیم

یکی	از	عملیات	های	روانی	شیطان	علیه	انسان	»وعده	دادن«	و	
»آرزومندکردن«	است	

که باید به آن  ابلیس و عملکرد او، یکی از امور غیبی است 
ایمان آورد

یکی از وجوه بسیار مهّم ایمان به غیب، ایمان به دشمنِی 
ابلیس و شیطان است، ایمان به مؤثربودِن کارهای او و 
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گرچه به فرمودۀ قرآن، کید شیطان ضعیف  قدرت اوست ا
ْیطاِن کاَن َضعیفًا« )نساء،76(. بیش از 

َ
است »ِإّنَ َکْیَد الّش

کید می  کند  کریم تأ بیست مرتبه خداوند متعال در قرآن 
ما،  دیِن  دشمن  نه  شماست،  دشمن  شیطان  اینکه  بر 
دشمن خوِد ما است. فکر نکنید یک زمانی ممکن است 
بردارد!  دشمنی  از  دست  و  بشود  رفیق  آدم  با  شیطان 
گر زمین بخوری و  مثاًل همین که شما داری راه می  روی ا
گر دزد، جیبت را  پایت زخم بشود، او خوشحال می  شود. ا
گر در گناه هم  بزند او خوشحال می  شود. اصاًل شما حتی ا
گناهش خوب  ناراحت می  شود، می  گوید  او  ببری،  لذت 
بود، اما چرا لذت برد؟ دشمن شخص خوِد شماست و بِد 

شما را می خواهد.

ایمان  و  خدا  مهربانی  به  ایمان  و  خدا  به  ایمان  شاید 
انسان  چون  باشد،  آسان   خیلی ها  برای  خدا  قدرت  به 
یک  انسان  کند.  انکار  را  خدا  نمی تواند  فطری  به صورت 
این  می  کند  حس  همیشه  و  می  خواهد  پناهی  و  پشت 
و  ابلیس  باور  اما  باشد.  باید  خداوند(  )یعنی  برتر  قدرت 
انسان ها سخت است.  از  برای خیلی  او  و مکائد  دشمنی 
دنیای  در  مخصوصًا  کنند،  فکر  آن  دربارۀ  باید  آدم ها  لذا 
که ابداً نام و یادی از شیطان نیست. ممکن است  جدید 
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از  جایی  زندگی،  در  عماًل  ولی  نشود،  انکار  رسمًا  او  وجود 
شیطان یاد نمی شود. منتها قدیمی های ما تحت فضای 
دین و ادیان الهی، همیشه به چیزی به نام شیطان اعتقاد 
داشتند و نسبت به آن حساس بودند. وقتی دنیای مدرن 
کنار بزند و علم را جانشین  کاًل همۀ دین را  کرد  آمد، سعی 
آن بکند و خصوصًا علوم تجربی را منبع معرفت قرار بدهد. 
چون در علوم تجربی چیزی به نام شیطان وجود نداشت 
و نمی شود به سادگی آن را اثبات کرد، لذا شما می  بینید که 

است. محو شده  هم  یاد شیطان 

این مطلب در مدرسه چه طور باید آموزش داده بشود؟ ما 
که اصول عقاید را یاد می  دهیم، اما  خیلی اشتباه می  کنیم 
آموزش  را  ایمان به مبدأ و معاد  یاد نمی دهیم.  را  شیطان 
اما  آموزش می  دهیم،  را  نبّوت  و  ایمان به وحی  می  دهیم، 
ایمان به وجود دشمنی به نام ابلیس را آموزش نمی دهیم. 
که باید به  ابلیس و عملکرد او هم یکی از امور غیبی است 
ُیْؤِمُنوَن  ذیَن 

َ
»اّل می فرماید:  قرآن  کمااینکه  آورد،  ایمان  آن 

در  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  )بقره،3(  ِباْلَغْیِب« 
کید،  قصه های مختلف داستان شیطان را خیلی قوی و با تأ

می  کند. مطرح 
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آنچه در قرآن دربارۀ ابلیس آمده، مرور کنید تا دست آمریکا 
را بخوانید

گر ما شیطان را برای زندگی  فردی  و اجتماعی مان جدی  ا
کنیم. او  بگیریم، می  توانیم ترفندهای او را در قرآن مطالعه 
باالخره هست و دارد روی ما تأثیرگذاری می  کند. قدیمی ها 
دعوای شان  کسی  با  وقتی  یا  می  شدند،  عصبانی  تا 
کسی اذیت شان می  کرد، قبل از نشان دادن هر  می  شد، یا 
چه طور  ببین  شیطان،  بر  »لعنت  می  گفتند  عکس العملی 
دیگری  شخص  یک  درحالی که  می  کند...«  عصبانی  را  من 
کرده، اما چرا شیطان را لعنت می  کند؟ چون  او را عصبانی 
آنها این حضور ذهن را داشتند که همیشه ابلیس، آتش بیار 

است.  معرکه 

حضرت امام)ره( در ادبیات سیاسی یک اتفاق بزرگی را رقم 
زدند؛ ایشان اسم دشمن زمینی، دشمن سیاسی و دشمن 
فرمودند  و  گذاشتند  بزرگ«  »شیطان  را  ما  کشور  طاغوتی 
آمریکا شیطان بزرگ است. به این ترتیب به ما الگو دادند 
گر می  خواهید روش این دشمن را بفهمید، آنچه را در  که ا
دست  تا  کنید  مرور  است،  آمده  ابلیس  دربارۀ  کریم  قرآن 

آمریکا را بخوانید. 
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این  در  ما  و  است  مهّمی  کار  تبلیغاتی  کار  انقالب:  رهبر 
داریم کم کاری  و  ضعف  زمینه 

اتفاقًا  که  کنیم  کار  می  خواهیم  تبلیغات  زمینۀ  در  ما  حاال 
تخّصص شیطان هم تبلیغات است. مقام معظم رهبری در 
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی فرمودند: 
»امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحّرکات 
و  نرم  جنگ  و  تبلیغاتی  تحّرکات  اقتصادی،  و  امنّیتی 
تبلیغات رسانه ای است؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم 
مسّلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می کنند، کارهای بسیار 

)1۴00/5/12( می دهند«  انجام 

است،  مراقب  و  می  کند  رصد  دارد  که  است  کسی  ایشان 
چه  در  دشمن  هزینه های  ببیند  که  می  کند  مطالعه  دائمًا 
حجم  که  می  کند  نگاه  ایشان  وقتی  هست.  زمینه هایی 
دشمنی دشمنان ما در عرصۀ تبلیغات بیشتر از عرصه های 
نظر  از  و  کنیم  توجه  موضوع  این  به  باید  ما  است،  دیگر 
کنار  کنیم. ضمن اینکه ایشان در  تبلیغاتی احساس ناامنی 
این مطلب فرمودند: »کار تبلیغاتی، کار مهّمی است؛ ما در 
کم کاری داریم« )1۴00/5/12(  این زمینه ضعف داریم... ما 
در  »ما  که  می فرماید  تبلیغات،  در  کم کاری  کنار  در  وقتی 
از  هم  کّمی  نظر  از  هم  یعنی  هستیم«  ضعیف  زمینه  این 
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که ما از نظر  کیفی، ضعیف هستیم. واقعش این است  نظر 
نیامده ایم. خودمان  به  سال  چهل  این  در  تبلیغی 

حاال که قوا و دولتمردها همسو با شعارهای انقالب شدند، 
 شروع به تبلیغات می  کند

ً
دشمن شدیدا

خوب است من این مطلب را توضیح بدهم. چرا باید ایشان 
این حرف را در جلسۀ تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید 
اقتصادی  مطالب  مناسبِت  چیست؟  مناسبت اش  بزند؟ 
کشورمان است.  معلوم است، چون مسئلۀ اوِل این روزهای 
کرونا هم معلوم است. مناسبت درست عمل کردن  مناسبت 
بر  کید  تا درواقع  هم  مردمی بودن  و  درست خدمت کردن  و 
شعارهای رئیس جمهور جدید است؛ مناسبت  این مطالب 
به  »تبلیغات«  بحث  اما  است.  معلوم  کاماًل  تنفیذ  جلسۀ  با 
گر  ا واقعًا  درحالی که  شد،  بیان  مناسبت  بدون  کاماًل   ، ظاهر

کنیم می  بینیم یک مناسبت خاص دارد. دقت 

با  همسو  دولتمردها  و  قوا  که  گفت  می  شود  تقریبًا  اآلن 
این  ان شاءاهلل در  و می  خواهند  انقالب هستند  شعارهای 
بشوند.  موفق  که  می  کنیم  دعا  هم  ما  کنند.  عمل  جهت 
که  کنیم  توجه  این  به  چیزی  هر  از  بیش  باید  ما  اآلن 
متأسفانه  می  کنند.  تبلیغات  به  شروع  به شدت  دشمنان 
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مواضع  با  صریحًا  خودش  مواضع  از  برخی  در  قبلی  دولت 
هم  دشمن  تبلیغات  لذا  داشت  همسویی  ما،  دشمنان 
کره را خیلی  آن چنان شدید نبود، مثاًل اینکه دولت قبلی مذا
کارآمد  کره را خیلی  کارآمد می  دانست، دشمنان ما هم مذا
ما  برای  اصل،  در  کره  مذا می  دانیم  درحالی که  می  دانند، 
که دولت  کردیم. اما حاال  کارآمدی ندارد و این را هم تجربه 
کرده است، آنها  با جبهۀ انقالب و مقاومت، همسویی  پیدا 
دیگر چیزی دست شان نیست، بنابراین می خواهند محکم 
کرد،  رصد  درست  را  دشمن  عملکرد  باید  لذا  بزنند.  ضربه 
که ببینیم او وقتی می  خواهد عملیات روانی انجام بدهد، 
دقیقًا چه کار می  کند؟ تا ما بتوانیم هم پاتک بزنیم، هم تأثیر 

نپذیرند.  تأثیر  که  بگوییم  مردم مان  به  هم  نپذیریم، 

یکی از واجبات برای جامعۀ ما این است که عملیات روانی 
دشمن را با جزئیات، برای مردم توضیح بدهیم

فیلم  پای  وقتی  باهوش ترند  که  بعضی ها  اوقات  از  گاهی 
که  می  کنند  پیش بینی  نشستند،  سریالی  یا  سینمایی 
اتفاقًا  بعد  و  افتاد،  خواهد  اتفاقی  چه  داستان،  ادامۀ  در 
کنار او نشسته اند،  که در  همان طور هم می  شود. اینهایی 
غیرمنتظره  بگذار  می  کنی.  بی مزه  را  »فیلم  می  گویند: 
که یک  کنیم...« کسانی  کیف  باشد، ما به هیجان بیاییم و 
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می  کنند،  پیش بینی  را  قصه  یک  یا  داستان  یک  سریال، 
چون فیلمنامه های زیادی خوانده اند یا فیلم های زیادی 
دیده اند، می  توانند پیش بینی بکنند و زیاد از دیدن فیلم، 
جاذبه  نه  باشد  پیش بینی  قابل  فیلم  گر  ا نمی برند.  لذت 
دارد، نه آدم را می  ترساند، نه دنبال خودش می  کشاند، نه 
را هم  را متقاعد می  کند؛ آدم می  تواند ضعف هایش  انسان 
باشد  پیش بینی  قابل  برای تان  دشمن  حرکت  گر  ا ببیند. 
دشمن  وقتی  بخوانید،  تبلیغات  در  را  دشمن  دست  و 
از  قبل  اصاًل  می  شوید،  متوجه  قشنگ  می  کند،  عملیات 
کرد،  خواهد  چه  اآلن  می  دانید  شما  کند،  عملیات  اینکه 
از واجبات برای جامعۀ ما  بنابراین تأثیر نمی پذیرید. یکی 
این است که عملیات روانی دشمن را با جزئیات برای مردم 

بدهیم. توضیح 

به  ما  گر  »ا می گویند:  خودی  رسانه های  اهالی  از  برخی 
است...  این گونه  دشمن،  روانی  عملیات  که  بگوییم  مردم 
روانی متهم  انجام عملیات  به  را هم  ممکن است خوِد ما 
روانی،  عملیات  از  بخش  یک  می گوییم:  پاسخ  در    کنند« 
که اصاًل ما از این روش ها استفاده  روش های غلطی است 
کارهایی است  روانی،  از عملیات  اما یک بخش  نمی کنیم، 
که  می  دهیم  انجام  ما  هم  می  دهد،  انجام  دشمن  هم  که 
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این قسمِت درستش هست. چون دشمنان ما هیچ وقت 
نیست؛  غلط  که  مواضع شان  همۀ  و  حرف های شان  همۀ 
آنها غلط و درست را با هم قاطی می  کنند و به خورِد مردم 
تأثیرشان  کسی تحت  که  گر همه اش غلط بود  ا می  دهند. 
ضعف ها  می  گویند،  هم  درست  اخبار  آنها  نمی گرفت.  قرار 
آنها  و  است  مهم  البته  که  هست  اینجا  در  خرابی هایی  و 
اما  می  گویند،  هم  درست  و  می کنند  بازگو  را  ضعف ها  این 
می  گویند،  هم  را  خودشان  دروغ های  مسائل،  این  همراه 
بزرگنمایی ها و کوچکنمایی های خودشان را به مردم انتقال 
می  دهند تا بتوانند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار بدهند.

همه باید عملیات ابلیس را بدانند و در این باره حرفه ای 
بشوند

گر ما دست دشمن را بخوانیم، از او کمتر تأثیر می  پذیریم.  ا
که شیوۀ علمیات روانِی  بنده به دوستان رسانه می  گویم 
دشمن را لو بدهید تا همه بدانند. این دوستان می  گویند 
»این طوری تأثیِر بخشی از عملیات رسانه اِی خوِد ما هم، 
گر مردم یک فیلم  ا کم می  شود« اشکالی ندارد، بگذارید 
فیلم  به  کارگردان،  یک  مثل  می  کنند،  نگاه  را  سینمایی 
سینمایی  فیلم  به  کارگردان  وقتی  کنند.  نگاه  سینمایی 
نگاه می  کند، به این توجه نمی کند که مثاًل االن این بازیگر، 
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می  کند  نگاه  بلکه  و...  کند  فرار  خطر  از  که  می  دود  دارد 
که دارد دنبال این بازیگر می  رود، روی  ببیند آیا دوربینی 
یک  از  او  است؟  فیلم بردار  دست  روی  یا  دارد  قرار  ریل 
زاویۀ دیگری نگاه می  کند، او فنی نگاه می  کند. مثاًل شما 
نگاه می  کنی به اینکه طرف در تاریکی افتاده است و اآلن 
نور  ببین  می  گوید:  کارگردان  اما  می  کند.  تهدیدش   ، خطر
صحنه، چه طوری تنظیم شده است... او به مسائل فنِی 

می پردازد.  خودش 

حرفه ای  این طور  ابلیس،  عملیات  دربارۀ  باید  همه 
»لعنت  می  گفتند  می  شدند  عصبانی  تا  قدیمی ها  بشوند. 
از  یکی  می  دانستند.  را  ابلیس  عملیات  چون  شیطان«  بر 
کند،  ایجاد  سوءتفاهم  که  است  این  ابلیس  عملیات های 
در  انسان  اینکه  یا  کند  ایجاد  نفرت  کند،  ایجاد  عداوت 
کند.  عجله  و...  پاسخ دادن  در  انتقام گرفتن،  در  قضاوت، 
چون این چیزها را مفّصل دیده بودند، لذا تا حس می کردند 
او  بر شیطان،  لعنت  که حالشان بد شده است، می  گفتند 
حتمًا دارد دخالت می  کند و درست هم می  گفتند. هرچند 
باالخره  اما  باشد  داشته  خطا  هم  طرف شان  است  ممکن 

می  دهد. انجام  را  خودش  کار  دارد  وسط  آن  شیطان 
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زیبایی هاِی  درون  زشتِی  که  داریم  نیاز  هنرمندانی  به 
بدهند نشان  را  بزک شده 

دشمن بشرّیت، دشمن اّمت اسالمی و دشمن مردم ایران، 
بشرّیت  دشمنان  همان  ما  دشمنان  است،  یکی  درواقع 
گر ما از اسالم دست برداریم،  که ا هستند و این طور نیست 
ما  قربان صدقۀ  و  بردارند  ما  با  دشمنِی  از  دست  هم  آنها 
یا  هندی ها  که  انگلیس  مگر  نیست.  این طور   

ً
ابدا بروند، 

به خاطر  فقط  کشیده،  بردگی  به  جهان  در  را  کشوری  هر 
می  شود  بیشتر  دشمنِی  موجب  اسالم  البته  است؟  اسالم 
برای اینکه آنها می  دانند که اسالم، ما را قدرتمندتر می  کند. 
که با ما دشمنی  به هر حال آنها دشمنان بشریت هستند 
کوتاه  آنها  برداریم  اسالم  از  گر دست  ا نکنید  فکر  می  کنند. 

با ما رفیق می شوند!  و  می آیند 

با  و  کنند  روانی  عملیات  می  خواهند  دشمنان  این  وقتی 
هیچ  کنند،  خراب  را  عمومی مان  افکار  ما،  علیه  تبلیغات 
تمام  متعال  خداوند  ندارند.  ابلیس  الگوی  جز  الگویی 
عملیات روانِی ابلیس را قشنگ برای ما توضیح داده است. 
علیه  شیطان  ببینیم  تا  بخوانیم  قرآن  ما  است  کافی  لذا 
کارهای  فرق  می توانیم  کم کم  آن وقت  می  کند؟  چه کار  ما 
، متوجه بشویم. رسول خدا)ص(  شیطان را با کارهای پیغمبر
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الُهدى  ِمن  إَلّيَ  َلیَس  و  غا  ُمَبّلِ و  داِعیا  »ُبِعثُت  می  فرماید: 
َشيٌء«  الَلِة 

َ
الّض ِمن  إَلیِه  َلیَس  و  ُمَزّیِنا  إبلیُس  ُخِلَق  و  َشيٌء 

)میزان الحکمه /ج12/ ص589( من دعوت کننده و مبّلغ، 
نیست،  مبّلغ  و  دعوت کننده  ابلیس،  ولی  شدم  مبعوث 
کفر  بلکه مزّین است و زیبا جلوه می  دهد. ابلیس همیشه 
و معصیت و رفتارهای غلط را زیبا جلوه می  دهد درحالی که 
درون  زشتِی  که  داریم  نیاز  هنرمندانی  به  ما  نیستند.  زیبا 
زیبایی هایی را که آنها رنگ می کنند و مردم را گول می  زنند، 
و  باید  که  آن طور  هنرمندانی،  چنین  هنوز  بدهند.  نشان 
در  هنر  عالی  آموزش  کز  مرا آیا  است.  نشده  تربیت  شاید 
که ضّد  کنند  کسانی را تربیت  بخش محتوایی، نمی توانند 

بکنند؟  کار  ابلیس  روانی  عملیات 

انسان  علیه  شیطان  روانی  عملیات های  از  یکی 
»وعده دادن« است / شیطان بعد از اینکه وعده می  دهد، 

می  کند شیفته  و  آرزومند  را  مردم 

کریم در یک آیه چندتا از عملیات شیطان را این گونه  قران 
 
َ
ِإاّل ْیطاُن 

َ
الّش َیِعُدُهُم  َو ما  یِهْم  ُیَمّنِ َو  »َیِعُدُهْم  بیان می کند: 

آن هم  می  دهد،  وعده  یعنی  »َیِعُدُهم«  )نساء،120(،  ُغُرورًا« 
را  انسان ها  یعنی  یِهْم«  »ُیَمّنِ دروغین!  و  خرمن  سِر  وعدۀ 
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« شیطان 
ً
ُغرورا  

ّ
إال الّشیطاُن  َیِعُدُهُم  آرزومند می  کند. »َو ما 

فریب.  از  هیچ وعده ای نمی دهد مگر وعدۀ سرشار 

انسان  علیه  شیطان  روانی  عملیات های  از  یکی 
بزرگ  جّد  آدم)ع(  حضرت  با  شیطان  است.  »وعده دادن« 
َك َعلی  

ُ
ُدّل

َ
گفت: »یا آَدُم  َهْل أ کرد. به او  کار را  ما هم همین 

من  می  خواهی  آیا  َیْبلی «)طه،120(،  ال  ُمْلٍك  َو  اْلُخْلِد  َشَجَرِة 
وعدۀ  یک  درواقع  ببرم؟  جاودانگی  درخت  سمت  به  را  تو 
وعده  فقط  شیطان  ُیَمّنیِهم«  و  »َیِعُدُهم  داد.  خرمن  سِر 
آرزومند  بر وعده دادن،  او حرفه ای است، عالوه  نمی دهد، 
گر ما  ا انجام بدهیم.  بلد نیستیم  که ما  کاری  هم می  کند؛ 
به ظهور حضرت ولی عصر ارواحناله الفدا وعده بدهیم، ما 
راست گفته ایم، اما وعدۀ شیطان دروغ است. »َو ما َیِعُدُهُم 
گر شیطان وعده بدهد دروغ گفته ولی   ُغرورًا«، ا

ّ
الّشیطاُن إال

گر خدا و رسول خدا)ص( و مؤمنین وعده بدهند، راست  ا
می گویند. 

کار انجام می دهد: یکی اینکه  طبق این آیه، شیطان دو تا 
را  انسان ها  اینکه  دیگر  و  »َیِعُدُهْم«  می دهد  دروغ  وعدۀ 
وعده  اینکه  از  بعد  شیطان  »ُیَمّنیِهم«  می کند  آرزومند 
را  مردم  که  می  کند  چه کار  آدم ها  با  نمی دانم  می  دهد، 
برای  دارد!  هنری  چه  ابلیس  می  کند.  شیفته  و  آرزومند 
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به  تبدیل  وعده هایش  که  دارد  ترفندهایی  شیفته سازی 
می  شود. آرزو 

و  تبلیغی  ترفند  درواقع  غربی،  انسانی  علوم  از  بسیاری 
است موهوم  آیندۀ  برای  آدم ها  به  دروغ  وعدۀ  دادِن 

کنم.  عرض  شما  خدمت  فنی  و  عمیق  بسیار  توضیح  یک 
بسیاری از علوم انسانی در واقع ترفندهای تبلیغی و دادن 
که  است  موهوم  آیندۀ  برای  آدم ها  به  دروغین  وعده های 
گر به آراء  اسمش را دانش می  گذارد. مثاًل اینکه می  گویند »ا
کسی ظلم نمی کند و مردم بر  عمومی مراجعه بشود دیگر 
کم می  شوند« ُخب این حرف را روی  سرنوشت خودشان حا
کردند،  کر  چه حسابی می  گویند؟ با تبلیغات، گوش فلک را 
که  کسی جرأت ندارد حتی آن اشکاالتی را  کشور ما  اآلن در 
گرفته اند،  اندیشمندان علوم اجتماعی غربی به دموکراسی 
راه  او  علیه  تبلیغاتی  هجمۀ  می ترسد  چون  کند،  مطرح 

بیفتد، این فضا اصاًل علمی نیست.

این ما نیستیم که این ایرادها را به دموکراسی وارد می کنیم؛ 
بلکه خود اندیشمندان غربی هستند که می  گویند دموکراسی 
کردنی نیست  با این روش هایی که گفته می شود تحقق پیدا
چون باز هم قدرت با ترفندهای جدید و به اسم مردم، به 
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کام زورگویان می  شود. حتی یکی از اندیشمندان غربی به نام 
دنیا  آخر  »لیبرال دموکراسی،  می گفت  قباًل  که  »فوکویاما« 
که  کردم، چون دید  که من اشتباه   گفته است 

ً
است« اخیرا

محقق نمی شود، دید که دنیا دارد به یک راه دیگری می  رود. 
را درست پیش بینی  آینده  او نتوانسته  که  ُخب معلوم شد 
که  نمی کردند  پیش بینی  خیلی ها  اقتصاد،  در  مگر  کند. 
بعد  ولی  می  شود؟  آن طوری  مثاًل  بکنید،  را  کارها  این  گر  ا
کشور ما یک دولتی آمده بود  یک طور دیگر شد. در همین 
که می  خواست خیلی چیزها را اصالح کند، می  گفت اول باید 
فضای سیاسی باز بشود، بعدًا رشد اقتصادی ایجاد بشود. 
رشد  این  به  که  دارد  سیاسی  باز  فضای  چین،  اآلن  مگر 

است؟ رسیده  اقتصادی 

بعضی از غربزده ها دربارۀ علوم انسانی غربی دچار تعصب 
هستند

اشتباهات  این طور  انسانی،  علوم  مختلف  شاخه های  در 
وجود دارد. یک وقت اندیشمندان علوم انسانی فکر نکنند 
گرفته ام، ُخب یک فقیه یا فیلسوف  که من علیه آنها موضع 
اصاًل  دارد؟  اشکالی  چه  اشتباه  کند،  است  ممکن  هم 
همین که  اصاًل  می دهد.  تغییر  را  خودش  فتوای  خودش 
از  یکی   یعنی  می  کند،  فرق  آقا  آن  فتوای  با  آقا  این  فتوای 
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آنها دارد اشتباه می  کند! اآلن به هیچ فقیهی بر نمی خورد 
که فتوای یک فقیه دیگر، یک چیز دیگر  او بگویند  گر به  ا
کردی یا او. خیلی راحت می  گوید بله  است، یا شما اشتباه 
علمی شان  تولیدات  و  احکام   ما  فقهای  است.  همین طور 
بعضی  غربی،  انسانی  علوم  دربارۀ  ولی  نمی کنند  تبلیغ  را 
را  آنها  علمی  تولیدات  و  هستند  تعصب  دچار  غربزده ها  از 

می کنند.  تبلیغ  متعصبانه  خیلی 

در علوم انسانی هم ممکن است اشتباه بشود. با تبلیغات، 
که انگار در علوم  کرد  گرفت و طوری القا  نباید جلوی نقد را 
انسانی،  علوم  در  بعضی ها  نیست!  اشتباهی  هیچ  انسانی 
در علوم اجتماعی، در روان شناسی یا در هر چیز دیگری، 
که  ندارد  عیبی  شده اند،  اندیشه ای  یک  طرفدار  باالخره 
گر  که ا کرده و طرفدارش شده اند؛ مشکل این است  باورش 
که »این حرف ممکن است اشتباه  کسی جلوی آنها بگوید 
برخورد  متعصبانه  و  می شوند  برآشفته  به شدت  باشد« 
دیدید  را  کسی  هر  باشد.  بی تعصب  باید  آدم  می کنند. 
ابلیس  بدانید  می  کند،  دفاع  دانش  یک  از  فریب کارانه  که 
پشت سرش یک موضعی دارد. ابلیس از آن دانش برای به 

می برد.   بهره  بشر  بردگی کشیدن 
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برای اغوای مردم استفاده  از »تبلیغات«  خداوند در قرآن 
نمی کند

انجام  را  کار  این  گر  »ا می گوید  شیطان  یعنی  »َیِعُدُهْم« 
چرا  اما  وعده دادن.  می  شود  این  می  شود«  خوب  بدهید 
را  انسان ها  شیطان،  چرا  یِهْم«؟  »ُیَمِنّ می فرماید  بعدش 
نگاه  به  نسبت  آنها  که  به حدی  می  کند  شیفته  و  آرزومند 
واقعیت ها  روی  به  را  خود  چشم  و  می شوند  کور  نّقادانه، 

است.  همین  شیطان،  کار  می بندند؟ 

سرد  خیلی  خداوند  اتفاقًا  شیطان،  شیوۀ  این  مقابِل  در 
امید  بکنید،  را  کار  این  گر  ا می  فرماید:  مثاًل  می  کند،  رفتار 
َیْرَحَمُکم «  ْن 

َ
أ ُکْم  َرّبُ »َعسی   کند  رحم  شما  به  خدا  است 

)اسراء،8( چرا می گویی امید است؟ ُخب خیلی قاطع بگو 
اینکه دروغ می  گوید،  با  ابلیس  امیدوار بشود!  تا حسابی 
را  مسائل  از  خیلی  خدا  اما  می  زند،  حرف  قاطع  خیلی 
خدا  است  »ممکن  اینکه  مثاًل  می  گذارد؛  امکان  بقعۀ  در 
ببخشد، ممکن است خدا قبول کند، ممکن است عاقبت 
خداوند  قرآن  در  بگو!  محکم  خب  و...«  بشوی  به خیر 
استفاده  مردم  اغوای  برای  امروزه  که  را  تبلیغات  اصول 

نمی کند. استفاده  می  شود، 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 78

در  ما  که  بپردازم  موضوع  این  به  نمی خواهم  فعاًل  بنده 
کنیم.  جبهۀ خودی، از چه اصول تبلیغاتی ای باید پیروی 
کنی،  نگاه  غرب گدا،  روزنامه های  این  به  گر  ا مثاًل  ولی 
یک جوری  را  غرب گراها  و  غربی  اندیشمندان  که  می بینی 
جرأت  و  می  شوی  مرعوب  تو  اصاًل  که  می  کنند  برجسته 
قرآن  سراغ  اما  وقتی  بزنی!  حرف  علیه شان  نمی کنی 
می  روی، می بینی که خدا بارها در قرآن نسبت به پیامبرش 
ضّد تبلیغ، حرف می  زند. خدایا، شما که پیغمبر فرستادی 
چطور  خداوند  ببینید  اما  کن!  حمایتش  یک کمی  ُخب 
ْحَبْبت « )قصص،56( 

َ
أ َك ال َتْهدي َمْن 

َ
بیان می  فرماید: »ِإّن

که خودت دوست دارى هدایت  را  کسی  تو نمی توانی هر 
کنی . یا می  فرماید: »َلْسَت َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطر« )غاشیه،22( تو 

نداری.  سیطره  آنها  بر 

کرم)ص( می  فرماید: نخواه  در آیۀ دیگری خطاب به پیامبر ا
که قطعًا روی مخاطبانت تأثیر بگذاری، جزو نادان ها نباش 
تأثیر  بگذار  خدایا!  )انعام،35(  اْلجاِهلین «  ِمَن  َتُکوَنّنَ  »َفال 
بگذارد! مگر ایشان مبّلغ نیست؟ پیامبر محدودیت دارد و 
نمی تواند هر چیزی بگوید. وقتی شما قرآن را مرور می کنید، 
پشت  خداوند  انگار  که  می  کنید  احساس  وقت ها  بعضی 
البته خدا هیچ وقت پشت  کرده است!  را خالی  پیغمبرش 
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که در بعضی  پیامبرش را خالی نمی کند، منظور این است 
معنای  -به  تبلیغ  ضّد  خداوند  انگار  قرآن،  عبارت های  از 

امروزِی کلمه- دربارۀ پیغمبر دارد صحبت می  کند.

ا  ِإّمَ َو   
ً
ِکرا شا ا  ِإّمَ بیَل  الّسَ َهَدْیناُه  ا 

َ
»ِإّن می فرماید:  خداوند 

شما  می  دهیم،  نشان  را  راست  راه  ما  «)انسان،3(؛ 
ً
َکُفورا

می  خواهی تشکر کن، می  خواهی کفران بورز. خدا و رسولش 
در  می  شود  موجب  که  می  کنند  برخورد  بزرگوارانه  این قدر 
از  بعضی ها  و  می  گیرد  جان  نفاق  پیغمبر)ص(  حکومت 

می  کنند. سوءاستفاده  فرصت، 

دانش های  بستر  در  دشمن  تبلیغاتی  فعالیت  از  بخشی 
است انسانی  علوم  و  اجتماعی 

وعده های شیطان قطعًا دروغ است، در برخی از شاخه های 
علوم انسانی هم همین اتفاق افتاده است؛ یعنی وعده های 
کاماًل دروغ می دهند. هرچند سال یک بار هم دروغ شان لو 
که  می  رود. البته خطا در دانش تجربی عیبی ندارد، کسی 
که من  کرده، مثاًل می  گوید »تا اینجایی  دانش تجربی پیدا 
را بکنی، در سیاست این  کار  باید در اقتصاد این  می  دانم 
کار را بکنی، در مطبوعات باید این طوری بشود و...« عیبی 
و...  فیلسوف  و  فقیه  اشتباه می  کند،  او هم  باالخره  ندارد، 
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هم ممکن است اشتباه کنند. ما مجبوریم بر اساس آخرین 
اما هر  کنیم.  زندگی  و فقهی  دانش عقلی، تجربی، پزشکی 
انسانی  علوم  موضوعی)مثل  یک  به  راجع  دیدید  موقع 
کنند  که شما را شیفته  یا...( دارند زیادی تبلیغات می  کنند 
کنید،  و قدرت نقد و ارزیابی را از شما بگیرند، به آن شک 
که دارد »ُیَمّنیِهم« را انجام می دهد. کار ابلیس است  شاید 

از  بخشی  بگویم،  کریمه  آیۀ  این  ذیل  می  خواهم  بنده 
و  اجتماعی  دانش های  بستر  در  دشمن  تبلیغاتی  فعالیت 
در  پزشک،  دوستان  همین  از  بعضی   است.  انسانی  علوم 
که انگار قطعی  پزشکی نوین، یک طوری تبلیغات می  کنند 
آخرین بررسی ها،  یافته ها و  آخرین  است، درحالی که طبق 
دارو  و  درمان  یک  نیست،  قطعی  چیزی  هیچ  پزشکی  در 
گر این مسئله جا بیفتد، مردم  ممکن است نتیجه ندهد. ا

می  کنند. حرکت  معقول 

کنار دالر  که مردم هزار تومانی را  برجام را طوری بزک  کردند 
گرفتند و  رقصیدند!

کردند و آن را خیلی عمده و  بعضی ها برجام را خیلی بزک 
کردند و  کردند و مردم را به طور غیرواقعی امیدوار  برجسته 
اقتصاد کشور کاماًل شرطی شد. اقتصاد حتی در دوران دفاع 
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که اآلن شده است.  مقدس هم این قدر شرطی نشده بود 
ان شاء اهلل این دولت بتواند اقتصاد را از شرطی بودن نسبت 
کند. وقتی از آنها پرسیدند:  کره جدا  به نوساناتی مثل مذا
گفتند: »باید  کردید؟ رسمًا در جواب  چرا اقتصاد را شرطی 
درحالی که  کنند!«  همراهی  مردم  تا  می  کردیم  بزرگنمایی 
مردم با رأی شان به شما اختیار داده بودند و دیگر نیاز به 

نداشتید. چیزی 

خیابان  به  مردم  اصاًل  که  می  کردند  تبلیغات  یک طوری 
آمدند و هزار تومانی را کنار دالر گرفتند و  رقصیدند. این یعنی 
اینکه  با  رهبری  آن طرف مقام معظم  از  »ُیَمّنیِهم«!  همان 
کرات  کره را داده بود، ولی می  فرمود من به این مذا اجازه مذا
خوش بین نیستم و کشور را نباید وابسته کرد. وقتی کشور را 
به دشمنت وابسته می  کنی و به او تکیه می دهی، طبیعتًا او 
کنار می  کشد تا زمین بخوری! این خیلی ساده است. یکی از 
ترفندها همین است. شیطان وقتی موقع وعده های دروغ 
خودش می  شود، چنان شروع به تبلیغات و عملیات روانی 
آرزومند می  کند. اآلن خیلی ها در  که همه را  عظیم می  کند 
در  که  آنهایی  درحالی که  بروند  آمریکا  به  دارند  آرزو  جهان 
خوِد آمریکا زندگی می  کنند و اسیر شده اند، خودشان دارند 
با  را  ناامن  کشور  آنها یک  آنجا می  گویند.  حرف هایی علیه 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 82

تبلیغات شدید، این قدر جّذاب نشان می دهند. جالب این 
مردم  از  می  کنند  تبلیغات  هالیوود،  با  مثاًل  وقتی  که  است 
پول هم می  گیرند؛ مثل این است که بگویید »یک پولی بده 
آنها بلد هستند  من این زهر را در حلقوم تو بریزم!« چون 
کم کم  که تو آرزومند بشوی و بعد  یک طوری تبلیغات   کنند 

ذائقه ات را هم تغییر می  دهند. 

مذهبی ها  از  بی طبقه  جامعۀ  وعدۀ  با  مارکسیست ها 
می کردند درست  تروریست 

آنچنانی  وعده دادن های  از  نمونه  یک  مارکسیست ها 
کردند. طوری برای رسیدن  را اجرا  آیندۀ موهوم  در مورد 
از  برخی  که  بودند  به یک »جامعۀ بی طبقه« وعده داده 
آدم  و  می شدند  مارکسیست   ، کشور این  در  مذهبی ها 
بودند!  کرده  باور  را  آنها  وعده های  این قدر  می  کشتند! 
آنها  با مارکسیست ها بحث  می کردیم.  انقالب، خیلی  اول 
می گفتند: سرمایه داری و مالکیت از بین می  رود و زمین، 
شده  آرزومند  این حد،  تا  می  شود...  برین  بهشت  مثل 
کنی  بودند! فقط می  گفتند: هرچه دین هست، باید نابود 
که  کسانی  البته  برسی!  بی طبقه  جامعۀ  این  به  زودتر  تا 
هیچ وجه  به  نمی توانستند  را  دین  از  قسمت هایی  یک 
با  را  مارکسیزم  یعنی  بودند.  شده  التقاطی  کنند،  انکار 
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که  خلق«  »مجاهدین  مثل  شدند  و  کردند  قاطی  اسالم 
به  وعد ه هایی  چه  ببینید  کشتند.  آدم  نفر  هزار  هفده 
که یک  کرده بودند  آنها داده بودند و چقدر آرزومندشان 
کردند. »َیِعُدُهم و ُیَمّنیِهم«  چنین تروریست هایی درست 
وعده دادن های قطعی اما دروغین، و از آن طرف »ُیَمّنیِهم« 
 وعدۀ دروغین اش 

ّ
که مکّمل آن وعدۀ دروغین است و اال

شما  حاال  آنهاست.  روانی  عملیاِت  ترفند  این  نمی گیرد! 
رسانه های بیگانه یا رسانه های این بیگانه پرست ها را نگاه 

می  دهند. وعده  دارند  چه طوری  ببینید  کنید؛ 

کسی  یعنی  آمده؛  پدید  عالم  در  تئوریک  خأل  یک  آلن  ا
آباد  آینده دنیای شما را  که من در  نمی تواند وعده بدهد 

می کنم

ولی  فرستاد  جلو  را  نیروهایش  فرمانده،  یک  که  می  گویند 
خوردید؟  شکست  چرا  گفت  برگشتند.  و  خوردند  شکست 
تعداد آنها زیاد بود؟ گفتند نه؛ کمتر بود. گفت اسلحۀ شان 
گفت  بود.  بیشتر  ما  اسلحۀ  اتفاقًا  نه؛  گفتند  بود؟  بیشتر 
گفتند  بودید؟  پایین  شما  و  داشتند  باالتری  موقعیت  آنها 
چرا  پس  گفت  بودند.  پایین  آنها  و  بودیم  باال  ما  اتفاقًا  نه؛ 

بود!  بیشتر  روی شان  آنها  گفتند:  خوردید؟  شکست 
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ضّددین،  و  ضّدبشر  وعده های  تمام  دروغین  بودِن  امروز 
روی  می  توانند  غربی ها  چرا  دیگر  اآلن  است.  شده  اثبات 
کسی  مغز بعضی ها این قدر نفوذ داشته باشند؟ االن دیگر 
غربی  دموکراسی  می  خواهم  »من  که  نمی گوید  جهان  در 
که من سبک  کسی نمی گوید  کنم« دیگر  کشورم اجرا  را در 
نمانده  وعده  جای  دیگر  اصاًل  می  خواهم.  را  غربی  زندگی 
فقط  بلکه  نمی دهند،  هم  وعده  دیگر  است  جالب  است. 
می  کنند  شیفته  هم  باز  می  شود!  اجرا  دارد  »ُیَمّنیِهم« 
درحالی که نتیجۀ خراِب سبک زندگِی خودشان، برای همه 

است.  شده  معلوم 

جریان های  پیش،  سال  بیست  حدود  زمانی  یک 
روی  دیگری  اسم های  البته  داخلی-که  ضّدانقالب 
پرمطالعه،  و  روشنفکر  افراد  مثل  می  گذارند-  خودشان 
که ژست روشنفکری به  دائمًا رفرنس های علمی می  دادند 
می  دهد  فحش  فقط  همان ها  اآلن  ولی  بگیرند،  خودشان 
استفاده  قبلی  رفرنس های  آن  از  نمی توانند  دیگر  چون 
نابود می شود.  با همین دموکراسی، دنیا دارد  کنند، چون 
آمریکا  در  که  داشتیم  رئیس جمهوری  یک  ما  زمانی  یک 
شما  می  کنیم،  حرکت  داریم  دموکراسی  سوی  به  »ما    گفت 
کامل پیاده  که ما دموکراسی را  از ما انتظار نداشته باشید 
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کرده باشیم، باید صبر کنیم...« آیا او اآلن حاضر است بگوید 
که ما می  خواهیم مثل آمریکا بشویم؟! کدام دانشمند غربی 

می  کند؟ تأیید  را  این 

ادعایی  و  وعده  کسی  دیگر  که  می دهد  رخ  زمانی  ظهور 
ندارد بشر  خوشبختی  برای 

آنها  اینکه  از  از چه چیزی ضربه می  خوریم؟  داریم  ما  پس 
روی شان زیاد است، و اال دروغ بودن وعده هایشان معلوم 
اتفاقًا  بدهند!  نمی توانند  هم  وعده  دیگر  و  است  شده 
که دیگر  ظهور حضرت ولی عصر ارواحناله الفدا زمانی است 
بگوید من می  توانستم  و  نمی تواند وعده بدهد  هیچ کسی 
مردم را خوشبخت کنم اما نگذاشتند. این مطلب در روایات 
ِمَن  ِصْنٌف  َیْبَقی   

َ
ال ی  َحّتَ ْمُر 

َ ْ
ال َهَذا  َیُکوُن  )َما  است.  آمده 

یَنا  ا َلْو ُوّلِ
َ
 َیُقوَل َقاِئٌل ِإّن

َ
ی ال اِس َحّتَ وا َعَلی الّنَ

ُ
 و َقْد ُوّل

َّ
اِس ِإال الّنَ

َلَعَدْلَنا ُثّمَ َیُقوُم اْلَقاِئُم ِباْلَحّقِ َو اْلَعْدِل؛ غیبت نعمانی/27۴( 
 َمَلُکوا 

َّ
ْهُل َبْیٍت َلُهْم َدْوَلٌة ِإال

َ
َوِل َو َلْن َیْبَقی أ

ُ
)َدْوَلُتَنا آِخُر الّد

ِء 
َ

ْوا ِسیَرَتَنا ِإَذا َمِلْکَنا ِسْرَنا ِمْثَل ِسیَرِة َهُؤال
َ
 َیُقوُلوا ِإَذا َرأ

َ
َقْبَلَنا ِلَئاّل

للطوسی/ص۴72(  الغیبه  ؛ 

داریم  توقع  قبل،  زمان های  از  بیشتر  ما  که  دالیلی  از  یکی 
که  است  این  بدهد،  رخ  زودی  به  ظهور  ان شاءاهلل  که 
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کسی برای ادارۀ عالم، تئورِی جدیدی ندارد و بطالن  دیگر 
یک  است.  شده  ثابت  عمل،  در  هم  قبلی  تئوری های 
زمانی فکر می  کردند سازمان ملل و شورای امنیت، راه حّل 
مشکالت عالم است. یک زمانی فکر می  کردند که دموکراسی 
آمده  پدید  عالم  در  تئوریک  خأل  یک  اآلن  است.  حل  راه 
که من در آینده،  کسی نمی تواند وعده بدهد  است، یعنی 

کرد. خواهم  آباد  را  شما 

بدهید،  انجام  دشمن  علیه  تبلیغی  کار  می  خواهید  گر  ا
منتشر  می  دادند،  که  را  وعده هایی  به  مربوط  فیلم های 
همه جا،  در  فرانسه،  در  ایران،  در  غرب،  خود  در  کنید؛ 
فیلم های شان را بگذارید و بعد بگویید »اآلن پنجاه سال، 
است،  گذشته  وعده ها  این  از  سال  هفتاد  یا  سال  شصت 
دیدید که وعده های شان دروغ بود!« بگذار مردم از اسارِت 
ُیَمّنیِهم«؛ قباًل  و  اشتیاق به غرب خالص بشوند. »َیِعُدُهم 
هم  وعده  دیگر  حاال  می  کردند،  آرزومند  و  می  دادند  وعده 

می  کنند!  آرزومند  خالی خالی  و  نمی دهند 

اهل بیت)ع( کسی را با فریب به یاری دعوت نمی کنند

ابلیس-  عملیات  فوق-دربارۀ  آیۀ  ادامۀ  در  خداوند 
)نساء،120(   » ُغُروراً  

َ
ِإاّل ْیطاُن 

َ
الّش َیِعُدُهُم  ما  »َو  می فرماید: 
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شیطان عالوه بر وعدۀ دروغ، از فریب و نیرنگ هم استفاده 
می کند. این یکی از کارکردهای شیطان در تبلیغات است که 
امروز هم با آن مواجه هستیم. انواع و اقسام فریب ها وجود 
کارشان می  گیرد و می توانند مردم  دارد، به همین دلیل هم 

فریب بدهند.  را 

روضه  برای تان  حاال  دیدید؟  را  فریب  کلمه   اینجا  ُخب 
بخوانم؛ امام حسین)ع( در شب عاشورا یک جملۀ طالیی 
در  امروز  که  است  جهت  این  از  طالیی بودنش  کرد.  بیان 
تمام دنیا ارزش  این جمله از همۀ مفاهیم اومانیستی باالتر 
است، به دین هم ربطی ندارد. اباعبداهلل الحسین)ع( شب 
عاشورا به یارانش فرمود، ما اهل بیت)ع( به خودمان حرام 
یاری  به  را  کسی  فریب،  با  و  بدهیم  فریب  را  کسی  کرده ایم 
کنیم. فردا شما باشید یا نباشید مرا می  کشند، هیچ   دعوت 
کشته  بماند،  کسی  هر  بشویم.  پیروز  ما  که  نیست  امیدی 
کلکم معي ال یبقی  خواهد شد. )...إني غدا أقتل و تقتلون 

الهداه/ج۴/ص53( اثبات  واحد؛  منکم 

کسی هم  کربال، یارانش را فریب نداد، به  امام حسین)ع( در 
امید بیخود نداد، بلکه یارانش را-به تعبیر ما- ترساند و فرمود 
کشته می شوید. امام حسین)ع( در ابتدا حتی  که همه شما 
کار انجام  گر می خواست این  وعدۀ راست هم به آنها نداد؛ ا
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کشته می شوید« باید  گر بمانید  آنکه فرمود »ا از  بدهد، بعد 
گر بمانید و من را یاری کنید خدا بهشت و رضوان  می  فرمود که ا
خودش را شامل حال شما خواهد کرد. اباعبداهلل الحسین)ع( 
گر می  خواهید بروید بروید، من  اول این را نگفت؛ بلکه فرمود ا
ُه آِخُر 

َ
ّن

َ
ُظّنُ أ

َ َ
از شما راضی هستم و بیعتم را برداشتم. )َو ِإّنِي ل

ِذْنُت َلُکْم َفاْنَطِلُقوا َجِمیعًا ِفي 
َ
 َو ِإّنِي َقْد أ

َ
ال

َ
ِء أ

َ
َیْوٍم َلَنا ِمْن َهُؤال

ِخُذوُه 
َ
ْیُل َقْد َغِشَیُکْم َفاّت

َ
ي ِذَماٌم َهَذا الّل ِحّلٍ َلْیَس َعَلْیُکْم ِمّنِ

َجَماًل ؛ ارشاد مفید/ج2 /ص92(

برای  عالم،  آزادی خواهان  همۀ  با  را  امام حسین)ع(  فرق 
بدهید توضیح  جهان  مردم 

یک جمعی از جوانان در اروپا و آمریکا دارند روی اربعین کار 
گفتم بروید فرق بین امام حسین)ع( و  می  کنند. به ایشان 
بگویید  گر  ا بدهید.  توضیح  را  عالم  آزادی خواهان  همۀ 
آزادی خواه  می  گویند  است،  آزادی خواه  حسین)ع(  امام 
مظلوم  می  گویند  است  مظلوم  او  بگوییم  گر  ا است.  زیاد 
گر بگویی او ضّدظلم است، می  گویند ضّدظلم  زیاد است. ا
زیاد است. بگویید امام حسین)ع( چه فرقی با بقیه دارد؟ 
کسی وعدۀ  که امام حسین)ع( به  یک تفاوتش این است 
دروغ نداد، وعدۀ راست هم نداد، به یارانش فرمود بلند 
محترمانه،  خیلی  بلکه  نکرد،  جذب شان  بروید.  شوید 
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اصرار  ماندن  بر  خیلی  یارانش  وقتی  کرد.  هم  دفع شان 
کردند، امام حسین)ع( به خواهرش زینب)س( فرمود: زیر 
صحنه،  این  نیستند.  یاران  این  مثل  کسی  کبود  آسمان 

است.  مهمی  صحنۀ 

در جنگ احد، رسول خدا)ص( به اصحابش فریاد می  زد که 
فرار نکنید، ولی آنها فرار می  کردند! همه رفتند به جز علی بن 
ابی طالب)ع( و یکی دیگر از اصحاب رسول خدا)ص(. وقتی 
این دو نفر ماندند رسول خدا)ص( فرمود: علی)ع( جاِن من 
است، ما از هم جدا نیستیم. و به آن نفر دوم فرمود: همه 
گفت: من با شما  کرد و  کمی نگاه  رفتند، تو هم برو. او یک 
ُحٍد 

ُ
أ اُس َعْن َرُسوِل اهلِل ص ِفي َیْوِم  َق الّنَ َتَفّرَ ا  می  مانم. )َلّمَ

ی َقاَم َبْیَن َیَدْیِه َفَرَفَع َرُسوُل اهلِل  دًا َسْیَفُه َحّتَ َجاَء َعِلّيٌ ُمَتَقّلِ
اِس َفَقاَل َیا َرُسوَل  َسُه ِإَلْیِه َفَقاَل َلُه َما َلَك َلْم َتِفّرَ َمَع الّنَ

ْ
ص َرأ

ْرِجُع َکاِفرًا َبْعَد ِإْساَلِمي... َفَجاَء َجْبَرِئیُل ع َفَقاَل َیا َرُسوَل 
َ
 أ

َ
اهلِل أ

اهلِل َلَقْد َعِجَبِت اْلَماَلِئَکُة َو َعِجْبَنا َمَعُهْم ِمْن ُحْسِن ُمَواَساِة 
َو  َهَذا  ِمْن  َیْمَنُعُه  َما  َو  َرُسوُل اهلِل ص  َفَقاَل  ِبَنْفِسِه  َلَك  َعِلّيٍ 
ى َرُسوُل اهلِل ص 

َ
ا َرأ ي؛ ارشاد مفید/ج1/ص85(  )َفَلّمَ ُهَو ِمّنِ

ِسِه 
ْ
اِس ِمَن اْلَهِزیَمِة َو اْلَباَلِء َرَفَع اْلَبْیَضَة َعْن َرأ َما َقْد َنَزَل ِبالّنَ

ْقَتْل... َفَلْم َیَزْل 
ُ
ُمْت َو َلْم أ

َ
َنا َلْم أ

َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
َو َجَعَل ُیَناِدي أ

ْنَصاِرّيُ ]َرِضَي اهلُل 
َ ْ
ُبو ُدَجاَنَة ال

َ
ِبي َطاِلٍب ]ع [ َو أ

َ
[ َعِلّيُ ْبُن أ

َّ
]ِإال
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َفاْلَحْق  اُس  الّنَ َبا ُدَجاَنَة َذَهَب 
َ
أ َیا  َعْنُه [ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ص 

َو  َباَیْعَناَك  َیا َرُسوَل اهلِل َما َعَلی َهَذا  ُبو ُدَجاَنَة 
َ
أ ِبَقْوِمَك َفَقاَل 

کوفی/ص9۴(   َباَیْعَنا اهلَل ؛ تفسیر فرات 

به جز علی)ع(  اما در احد  نفر ماندند  و دو  کربال هفتاد  در 
 

َ
ال »َفِإّنِي  فرمود:  حسین)ع(  امام  لذا  ماند!  نفر  یک  فقط 

َبّرَ 
َ
أ َبْیٍت  ْهَل 

َ
أ  

َ
ال َو  ْصَحاِبي 

َ
أ ِمْن   

ً
َخْیرا  

َ
ال َو  ْوَفی 

َ
أ ْصَحابًا 

َ
أ ْعَلُم 

َ
أ

یارانی  من  مفید/ج2/ص91(  شیخ  ْوَصل «)االرشاد، 
َ
أ  

َ
ال َو 

باوفاتر و بهتر از یاران خود، و خاندانی نیکوکارتر و مهربان تر 
از خاندان خود سراغ ندارم. بعد از اینکه اصحاب، خودشان 
که  حاال  فرمود  حسین)ع(  امام  بمانند،  که  کردند  التماس 
ماندید بیایید من به شما وعدۀ صادق بدهم و جای تان 
را در بهشت نشان بدهم »َقاَل َلُهُم اْرَفُعوا ُرُءوَسُکْم َو اْنُظُروا 
ُهَو  َو  ِة  اْلَجّنَ ِمَن  َمَناِزِلِهْم  َو  َمَواِضِعِهْم  ِإَلی  َیْنُظُروَن  َفَجَعُلوا 
َهِذِه  َو  ُفاَلُن  َیا  َقْصُرَك  َهَذا  َو  ُفاَلُن  َیا  َمْنِزُلَك  َهَذا  َلُهْم  َیُقوُل 
الجرائح/ج2/ص8۴7( منتها  و  )الخرائج  ُفاَلن «  َیا  َدَرَجُتَك 
کنند  التماس  ماندن  برای  آنها  اینکه  از  قبل  را  حرف  این 
برسد  چه  ندهد،  وعده  ایشان  به  کرد  سعی  اصاًل  نفرمود! 
که  به وعدۀ دروغ! بلکه فرمود بر ما اهل بیت، حرام است 
بخواهیم کسی را فریب بدهیم. من کشته خواهم شد و شما 

بروید... بلند شوید  کشته خواهید شد،  گر بمانید  ا هم 



| جلسه چهارم |
در	 تبلیغات	 موفقیت	 برای	 ما	 زمان	 امتیازات	

جبهۀ	حق

	از	جبهۀ	حق	است؟ 	قوی	تر
ً
 چرا	تبلیغات	جبهۀ	باطل،	معموال

	کنیم	که	تبلیغات	جبهۀ	حق،	موثر	واقع	شود؟ چه	کار

 قوی تر از جبهۀ حق است؟
ً
چرا تبلیغات جبهۀ باطل، معموال

گری است.  کار شیطان اساسًا عملیات روانی، وسوسه و اغوا
انجام  شیطان  که  عملیات هایی  انواع  متعال  خداوند 
تأمل  این خیلی جای  قرآن توضیح می دهد،  می دهد، در 
دارد و ما باید عملکرد او را دقیق بشناسیم؛ حتی آنجاهایی 
تا  بفهمیم  را  آن  باید  ما  می کند  ایجاد  دل  در  وسوسه  که 
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حرف های  واقع  در  و  است  ابلیس  وسوسۀ  اینها  بدانیم 
کار تبلیغی است »َو ما َعَلی  دل ما نیست. کار پیامبران هم 
 اْلَبالُغ اْلُمبیُن« )نور،5۴(. اما چرا معمواًل تبلیغات 

َ
ُسوِل ِإاّل الّرَ

و در جبهۀ حق،  از جبهۀ حق است  باطل، قوی تر  جبهۀ 
البته مؤثر  باید و شاید مؤثر نیست؟  که  آن چنان  تبلیغات 

کند. که همۀ مسائل را حل  آنچنان  هست اما نه 

گر یک طلبه  را به هر کفرستانی بفرستیم، احتمااًل یک  اآلن ا
خدا)ص(  رسول  که  می شود  چه طور  اما  بگذارد.  تأثیراتی 
ایمان  هم  نفر  یک  و  می رود  جایی  یک  به  عظمت،  آن  با 
طائف  به  حضرت،  آن  که  داریم  نبوی  تاریخ  در  نمی آورد! 
هم  نفر  یک  آنجا  اما  کردند  صحبت  و  شدند  تشریف فرما 
تاریخ  در  )البته  می شود؟  این طوری  چرا  نیاورد.  ایمان 
هست که برخی می گویند، در طائف یک نفر ایمان آورد ولی 

نیست.( این طور  که  می گویند  مورخین  کثر  ا

که  ما امروز برای موفقیت در تبلیغات دین، امتیازاتی داریم 
صدر اسالم و قبل از آن، اولیاء خدا نداشتند

تبلیغ- از عدم موفقیت  در  اولیاء خدا، مواردی  در زندگی 
البته عدم موفقیِت ظاهری- سراغ داریم. مثاًل امیرالمؤمنین 
نفِر  دوهزار  روی  خوارج،  نفر  هزار  چهار  حدود  از  علی)ع( 
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دیگرشان  نفر  دوهزار  روی  اما  بگذارد،  تأثیر  توانست  آنها 
نتوانست تأثیر بگذارد، حدود یک سال با آنها گفتگو کرد ولی 
موفق نبود آنها را به راه بیاورد. البته در حقیقت، آنها توفیق 
کلمۀ  هیچ وقت  ما  بشوند،  هدایت  که  نداشتند  لیاقت  و 
ولی  نمی دهیم  نسبت  هدی)ع(  ائمۀ  به  را  موفق نبودن 
کنیم،  گر به حسِب ظاهر بخواهیم بگوییم و از بیرون نگاه  ا
برای  تاریخ  در  زیادی  نمونه های  می شود.  دیده  این طور 
تأثیر نداشتِن کالم انبیاء و اولیاء خدا وجود دارد. حضرت 
نوح)ع( که 950سال تبلیغ و دعوت کرد، آخر سر، چندنفر را 

توانست دور خودش جمع بکند؟ تعداد خیلی اندک.

این مطلب یک مقدار به کسانی که اهل تبلیغ دین هستند 
اولیاء  تبلیغ  نیست،  مؤثر  ما  تبلیغ  گر  ا که  می دهد  روحیه 
خدا هم زیاد مؤثر نبوده و کارشان زیاد نگرفته است؛ باالخره 
اما  است.  نگذاشته  بگذارد،  مطلوب  اثر  باید  که  آن طوری 
و زمان  با زمان صدر اسالم  که زمان ما  این است  واقعیت 
که  قبل از آن، یک تفاوت بسیار اساسی دارد؛ به یک دلیل 
باید موفق تر باشیم. یک  امروز  امروز شرح خواهم داد. ما 
از آن  امکاناتی در اختیار اولیاء خدا در صدر اسالم و قبل 

که امروز در اختیار ما هست. نبوده 
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اولیاء خدا هم مانند هرکسی که کار تبلیغاتی می کند وعده 
می دهند؛ البته وعدۀ درست 

به  ابتدا  کنیم،  اینکه در مورد زمان خودمان بحث  از  قبل 
باطل  جبهۀ  تبلیغات  می شود  موجب  که  دالیلی  از  یکی 
بپردازم.  نشود  موفق  حق  جبهۀ  تبلیغات  و  بشود  موفق 
دالیل متعددی هست، بعضی از دالیل را به تعابیر دیگری 
در بحث های سال های قبل)در همین هیئت هنر( مطرح 
کردیم، یکی از دالیل را که سال های قبل کمتر از آن صحبت 

گفتگو می کنیم.  کردیم در این جلسه با هم 

آنها وعده  به  کنند،  ترغیب  را  اینکه مردم  برای  الهی  اولیاء 
که وعده های شان هم خیلی درست است و هم  می دهند 
مطلوب بشر است. یک نمونه از وعده های اولیاء الهی را که 
َو  ْوراَة  الّتَ قاُموا 

َ
أ ُهْم 

َ
ّن

َ
أ َلْو  »َو  این است:  بیان می فرماید  قرآن 

ِمْن  َو  َفْوِقِهْم  ِمْن  َکُلوا 
َ َ
ل ِهْم  َرّبِ ِمْن  ِإَلْیِهْم  ْنِزَل 

ُ
أ ما  َو  ْنجیَل  ِ

ْ
ال

گر آنها تورات و انجیل )واقعی  ْرُجِلِهم « )مائده،66( ا
َ
َتْحِت أ

از  یقین  به  می نمودند  برپا  شده،  نازل  آنها  به  آنچه  و  را( 
باالى سرشان و از زیر پاهاي شان، روزى می خوردند؛ یعنی 
خیلی  تعبیر  می شدند.  برخوردار  زمین  و  آسمان  برکات  از 
شفافی است و تبلیغاتی هم محسوب می شود. می فرماید: 
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خداوند از باال و پایین برای تان می ریخت که بخورید، یعنی 
می شدید! فراوان  نعمت  دارای  این قدر 

حضرت زهرای اطهر)س( در خطبه ای که برای زنان مهاجر 
فرمودند  بیان  طبرسی/ج1/ص108(  )احتجاج،  انصار  و 
گر مردم مدینه پای علی بن  ا که  را خواندند  آیۀ قرآن  این 
ْهَل 

َ
ّنَ أ

َ
ابی طالب)ع( ایستاده بودند این گونه می شد: »َو َلْو أ

ْرِض  
َ ْ
ماِء َو ال َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ

َ
اْلُقرى  آَمُنوا َو اّت

)اعراف،96(.  َیْکِسُبوَن «  کاُنوا  ِبما  َخْذناُهْم 
َ
َفأ ُبوا 

َ
َکّذ لِکْن  َو 

وعده ای که در این آیه داده شده، مثل همان وعدۀ آیۀ قبل 
هم  را  دیگری  نعمات  انبیاء  زبان  از  متعال  خداوند  است. 
گر شما چنین بکنید، چنان می شود...  که ا وعده می دهد 
در روایات هم وعده های بسیاری داده شده است در مورد 
اتفاق های خوبی که در وجود انسان، در مقدرات، در دنیای 
او، در روحیات و افکار انسان رخ می دهد، اولیاء الهی باید 
و  بدهند  وعده  می کند،  تبلیغاتی  کار  که  کسی  هر  مانند 
بگویند که شما بهترین رضایتمندی را پیدا خواهید کرد. در 
که شیطان هم وعده می دهد »َیِعُدُهم«  آیات قرآن دیدیم 
اما وعده های شیطان دروغ و وعده های خدا راست است.
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مسیر  باید   / بگیرد؟  حق  جبهۀ  تبلیغات  که  کنیم  چه کار 
بدهیم  توضیح  را  دین  وعده های  تحقق  علمِی 

که وعده های خدا و پیامبران  کنیم  در این دعوا باید چه کار 
جا بیفتد و دروغ وعده های شیطان و دشمنان معلوم بشود؟ 
گر توانستیم این عملیات  چه عملیاتی را باید انجام بدهیم؟ ا
را انجام بدهیم در بخشی از عملیات تبلیغی موفق خواهیم 
که  است  این  به  وابسته  عملیات  از  بخشی  یک  چون  بود. 
فعال  که  کسانی  به  بحث  این  کنند.  قبول  را  وعده ها  مردم 
خوِد  ندارد.  اختصاص  هستند  رسانه  و  تبلیغات  عرصۀ  در 
شما هم باید وعده های اخروی و دنیوِی پیغمبران الهی را 
و محکم حرکت  اشتیاق  با  کنی  باور  را  گر وعده  ا کنید.  باور 
اصاًل  نکنی،  باور  عمیقًا  را  شیطان  وعده های  گر  ا می کنی. 

او نخواهی رفت. طرف وعده های شیطان و وسوسه های 

باید  بگیرد؟  حق  جبهۀ  تبلیغات  که  کنیم  چه کار  باید 
وعده ها را بگوییم و مسیر دانشی )علمِی( تحقق آن وعده ها 
زهرا)س(  حضرت  وقتی  من  نظر  به  بدهیم.  توضیح  را 
َبَرکاٍت  َعَلْیِهْم  َلَفَتْحنا  َقْوا 

َ
اّت َو  آَمُنوا  اْلُقرى   ْهَل 

َ
أ ّنَ 

َ
أ َلْو  »َو  آیۀ 

مردم  آن  برای  نمی شد  خواندند  را  ْرض« 
َ ْ
ال َو  ماِء  الّسَ ِمَن 

بن  علی  والیت  گر  ا »چرا  که  بدهند  توضیح  را  این  دلیل 
کنید، برکات آسمان و زمین به روی  را قبول  ابی طالب)ع( 
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توان  نمی فهمیدند،  مردم  آن  چون  می شود؟«  باز  شما 
درک آن را نداشتد و سطح جامعه در این حّد نبود. والیت 
آدِم  آثارش به سادگی فهمیده نمی شود. هر  عمیق است، 
گر  آنها بیماردل نبودند، ا گر  سطحی ای نمی فهمد. منتها ا
گر برخوردار از ایمان خالص و حکمت  راحت طلب نبودند، ا
این  بفرماید  کید  تأ زهرا)س(  حضرت  اینکه  بدون  بودند 
می فهمیدند  قرآن  آیۀ  خواندن  با  می فهمیدند،  را  حرف 
را  که می تواند این نعمات  امیرالمؤمنین)ع( است  که خّط 
آنها  نمی فهمند.  که  بود  این  بهانۀ شان  اما  بدهد.  تحقق 
نشد،  ابی طالب)ع(  بن  علی  والیت  گر  »ا می کردند  گمان 
ُخب اشکالی ندارد؛ یک شخص دیگری ولّی می شود! البته 
گر صددرصد از او اطاعت  ایشان را هم قبول داریم، اما چرا ا
نکنیم، دنیای مان به هم می ریزد؟« این را درک نمی کردند.

شده  باعث  بشری  جامعۀ  در  دانش  و  عقل  رشد  آلن  ا
که وعده های دین قابل تحقق است بتوانیم نشان بدهیم 

جهل و عدم رشد عقالنی در طول تاریخ، همیشه در اینکه 
ولی  است.  بوده  مؤثر  نشود  محقق  الهی  انبیاء  وعده های 
اآلن ما انتظار داریم به خاطر رشد عقل، به خاطر دانشی که 
در جامعۀ بشری در علوم انسانی وجود دارد، بتوانیم نشان 
وعده های  و  است  تحقق  قابل  دین  وعده های  بدهیم 
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که  دشمنان ما غلط است. مثاًل ببینید؛ این ساده نیست 
شخصی مثل »فوکویاما« به عنوان اسطورۀ معاصر در علوم 
می گفت  قبل  سال  چند  تا  که  تمدنی  مباحث  و  سیاسی 
که  می گوید  دارد  اآلن  است!«  دنیا  آخر  »لیبرال دموکراسی 
که  چین  االن  باشد.  دیگری  چیزهای  یک  راه حل،  شاید 
کرونا موفق  بوده  آزادی نمی دهد، هم در اقتصاد و هم در 
است، مردم راحت تر دارند زندگی می کنند و شادتر هستند، 

کردیم. شاید ما اشتباه 

مطالب  بشر،  تجربۀ  و  عقل  رشد  به واسطۀ  اآلن  شما 
صدر  زمان  در  ولی  کنید  بیان  می توانید  راحت تر  را  عمیق 
قدرت  خدا  اولیاء  هم  آن موقع  البته  نبود.  این طور  اسالم، 
که مردم  این بود  باالیی داشتند، ولی مشکل  بیان خیلی 
»َلو  می فرمود:  علی)ع(  امیرالمؤمنین  مثاًل  نمی فهمیدند. 
المام  )موسوعة  نارًا«  و  نورًا  الماِء  ِمَن  َلُکم  َلَجَعلُت  ِشئُت 
گر  ا ري شهري/ج6/ص286(  أبي طالب)ع(،  بن  علّي 
می کردم؛  ایجاد  گرما  و  نور  آب،  از  شما  برای  می خواستم 
چه طوری  علی)ع(  امیرالمؤمنین  نمی فهمیدند.  آنها  ولی 
بچه ای  هر  اآلن  بفهماند؟  را  چیزها  این  زمان  آن  مردم  به 
که چه طوری از آب روان برق تولید می کنند. این  می فهمد 
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مطلب دربارۀ تکنولوژِی سخت است، اما در تکنولوژِی نرم 
است. همین طور  هم، 

کرده و راحت تر می شود در  اآلن مباحث سیاسی، پیشرفت 
این باره حرف زد. تا همین چهل یا پنجاه سال پیش، واقعًا 
بعضی از حرف ها را نمی شد زد، اصاًل کسی باور نمی کرد! برای 
کند اصاًل آن حرف ها را  اینکه یک آدم متدّین، عاقل جلوه 
با  امام  گر می زد، مسخره اش می کردند. حضرت  ا و  نمی زد 
کرد.  یک انقالب عظیم برای بیان برخی از حرف ها جا باز 
مثاًل اآلن والیت فقیه یک اصل جاافتاده در کشورمان است 
و واقعًا نه دشمن های نظرِی قوی ای دارد و نه دشمن های 
هم  خاورمیانه  در  بلکه  ما  کشور  در  نه تنها  قوی.  عملِی 
دوستان نظری و عملِی بسیار قوی ای دارد. دوران حضرت 
آشنا شده  با این مفهوم  تازه مردم  امام)ره( این طور نبود. 
اآلن  می شد.  شبهه  دچار  راحت  خیلی  ذهن شان  بودند. 
این طور شده است که »معما چون حل گشت آسان شود« 
کرده و شما  اتفاقی افتاده؛ سطح عقل بشر رشد  اآلن یک 

می توانی دالیل تحقق وعده های الهی را بگویی.
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پنجاه سال پیش بسیاری از متدّینین احساس می کردند راه 
علوم تجربی خالف راه خداست!

حّس  یک  پیش،  سال  پنجاه  حدود  مثاًل  انقالب،  از  قبل 
از اینکه روز به  از مؤمنین ایجاد شده بود  ترسی در خیلی 
کنند و جوان ها از دین، بیشتر  روز دانشگاه ها توسعه پیدا 
به  بهانۀ علم،  به  را  بگیرند. چون مدام حرف هایی  فاصله 

بیزار  بشوند.  دین  از  تا  می دادند  جوان ها  خورد 

راه  که  داشت  وجود  حّس  این  متدّینین  از  خیلی  در 
حرف  این  آثار  شما  خداست.  راه  خالف  تجربی  علوم 
شهید  می بینید؛  هم  مطهری  شهید  کتاب های  در  را 
را  مفهوم  این  خودش  کتاب های  در  معمواًل  مطهری 
است،  الزم  علم  که  »همان طوری  که  می داد  توضیح 
اآلن  مطهری  شهید  گر  ا شاید  است...«  الزم  هم  ایمان 
می فرمود  و  می زد  را  حرف  این  دیگری  یک طور  بود، 
که  نمی بینید  را  علمی  هیچ  و  است  علم  میوۀ  »ایمان 
شما را به سمت ایمان راهنمایی نکند...« ولی آن زمان 
کسی  گر  که ا در فضای تبلیغاتی، این حرف غلبه داشت 

می شود!  بی دین  برود،  علم  سراغ 
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کرده،  تأیید  علم  که  را  دین  از  همان قدر  فقط  بعضی ها 
می پذیرند

علوم  هرچه  که  نمی کرد  پیش بینی  کسی  زمان  آن  شاید 
معلوم  و  می شود  دین  مؤید  اتفاقًا  بکند  پیشرفت  انسانی 
کسانی  گفته است. البته آن زمان هم  می شود دین راست 
بودند که تا حدودی به این معنا تفّطن پیدا کرده بودند. دو 
گر برویم سراغ علم، دین  گروه می گفتند ا گروه بودند؛ یکی 
کتاب پانزده جلدِی »اولین  ک نژاد  تأیید می شود، شهید پا
دانشگاه، آخرین پیامبر« را در این باره نوشت، البته حجم 
کتاب »اولین دانشگاه، آخرین پیامبر« کم بود و در مجموع، 
کند.  اقناع  غالب،  به صورت  را  عمومی  افکار  نمی توانست 
عرصۀ  در  ویژه  به  علمی،  جدید  یافته های  از  آنچه  ایشان 
آورده  کتاب  این  بود، در  پیامبر  که مؤید سخنان  پزشکی، 
کتاب  که این  بود. ما آن موقع، خیلی خوشحال می شدیم 
را می خواندیم برای اینکه ایشان می گفت »دین پیامبر ما 
گفته، علمی است...« آن زمان فضا  خرافاتی نیست، هرچه 
این طور بود که جوان های انقالبی در دانشگاه، مارکسیست 
دین  توده هاست،  افیون  »دین  می گفتند  و  می شدند 
نمی گذارد کسی انقالب کند. باید دین را نابود کرد تا انقالب 
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یک  بشود!«  عدالت خواهی  تا  برود،  بین  از  ظلم  تا  بشود، 
 
ً
خّط دیگر هم خّط مرحوم بازرگان و برخی دیگر بود که بعدا

این طور  تقریبًا  آنها  ایستادند.  امام  جلوی  سیاسی  نظر  از 
بود  کرده  تأیید  علم  که  را  دین  از  همان قدر  که  بودند 

بر پذیرش بقیۀ  دین هم نداشتند. می پذیرفتند و اصرار 

کار حسابی و خوب ببینی،  گر چهار تا  شما از یک پزشک، ا
می خواهی  او  از  و  می کنی  پیدا  اطمینان  و  اعتماد  او  به 
تا  چهار  بعضی ها  بده...«  انجام  هم  را  ما  جراحِی  »عمل 
علمی  آنها  همۀ   که  می بینند  پیغمبر)ص(  کار  از  شاهد 
به  آن وقت  ندارند،  رّدش  برای  هم  دلیلی  هیچ  است، 
پیغمبر)ص( ایمان می آورند و خودشان را به پیغمبر)ص( 
می سپارند و هرچه ایشان گفت، یقین می کنند. اما بعضی ها 
از  کرده  ثابت  علم  که  آنجایی  »تا  می گویند  پیامبر)ص(  به 
از  نکرده  ثابت  علم  که  را  چیزی  ولی  می کنیم،  قبول  شما 
گرچه برای قبول نکردِن آن، دلیلی  شما قبول نمی کنیم!« ا
هم ندارند. اینها در همۀ زندگی شان دارند به خیلی ها)مثل 
می رسند  که  اینجا  به  ولی  می کنند؛  اعتماد  و...(  پزشک 
یک دفعه ای خسیس و بخیل می شوند و قبول نمی کنند؛ 

هست. غرب  در  هم  امروز  نحله،  این 
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خیلی  مارکسیسم  بطالن  اثبات  شوروی  سقوط  با  امروز 
است ساده 

این  بازاِر  بود.  سخت  دین،  از  دفاع  واقعًا  انقالب  اّول 
تهران  دانشگاه  جلوی  خصوصًا  و  چهارراه ها  سِر  بحث ها 
مسّلحانه  مارکسیست ها  درحالی که  بود،  داغ  شدت  به 
و  اسلحه  مرکز  اصاًل  بودند.  کرده  اشغال  را  تهران  دانشگاه 
مرکز دفتِر مسّلحانۀ شان در دانشگاه بود. نیروهای انقالب 
آزاد  را  تهران  دانشگاه  مسّلحانه،  عملیات  با  ماه ها  از  بعد 
ولی  بود  دانشگاه  در  هم  علمی  حرکت های  البته  کردند. 
بحث  و  می آمدند  دانشگاه  جلوی  و  بودند  قدرتمند  آنها 
می کردند. ما هم می رفتیم بحث می کردیم و مجبور بودیم 

کنیم. گفتگو  آنها  با  بتوانیم  تا  بخوانیم  کتاب 

نبرید  بین  از  را  فردی  مالکیت  شما  گر  ا می گفتند:  مثاًل 
گفته  اسالم  می گفتیم:  ما  می شود.  مسلط  سرمایه داری 
باید جلوی سرمایه دارِی  ندارد ولی  مالکیت فردی اشکال 
می شود!  می گفتیم  ما  نمی شود،  می گفت  او  گرفت.  را  بد 
کنیم.  قانع  را  که نمی توانستیم همدیگر  بود  این نقطه ای 
ندارد  انگیزه  کسی  نباشد،  فردی  مالکیِت  گر  ا می گفتیم  ما 
مرحوم  یا  مطهری  شهید  کتاب های  در  را  اینها  بکند،  کار 
شوروی  او  بودیم.  خوانده  دیگران  و  جعفری  محمدتقی 
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مالکیت  رفع  با  شوروی  »ببین  می گفت  و  می داد  نشان  را 
نمی توانستیم  آن موقع  ما  کرده؟«  پیشرفتی  چه  فردی 
بگوییم که پیشرفت  شوروی موقت است و زمین می خورد. 
وعده ما یک وعدۀ سِر خرمن بود، لذا متقاعد نمی شدند. 
ولی  باشد  خصوصی  مالکیت  »می شود  می گفتیم  ما 
او  بماند.«  باقی  ارزش ها  و  نشوند  کم  حا سرمایه دارها 
می گفت »نه نمی شود، آنها آخر سر می آیند و شما را نابود 
می کنند« ما وعده می دهیم، او هم وعده می دهد. اما اآلن 
این حرف ها، راحت شده است. نفی مالکیت خصوصی اثر 
سال  صد  سقوطش،  تا  پدیدآمدن  از  اندیشه  این  ندارد، 

رفت.  و  شد  نابود  که  نکشید  طول 

مالکیت  گر  ا آن طرف  از  باشد.  باید  خصوصی  مالکیت 
سیطرۀ  تحت  نظام،  و  جامعه  نباید  باشد،  خصوصی 
کاپیتالیسم قرار بگیرد.  سرمایه داران زالوصفت و استکبار و 
رأس سرمایه دارها آمریکا است. نظام و انقالب ما را ببینید؛ 
کاپیتالیسم قرار نگرفته ایم. البته بعضی ها  ما تحت سیطرۀ 
و  بکشند  سرمایه داری  سمت  به  را  ما  جامعۀ  می خواهند 
ما می خواهیم به سمت اسالم بکشیم، پس ما هنوز به آن 

دارد. ادامه  دعوا  و  نرفته ایم  سمت 



| جلسه چهارم |
امتیازات زمان ما برای موفقیت تبلیغات در جبهۀ حق 105

می شد  داده  وعده  اسالم،  صدر  در  اینکه  کالم  خالصۀ   
باور نمی کردند. شما در زمان  را   این وعده 

ً
کثرا ا ولی مردم 

ولی  می بینید  روشن  کاماًل  را  حق  ارواحناله الفدا  امام زمان 
که  می آورند  ایمان  گروهی  نمی آوردند.  ایمان  همه  هم  باز 
ایمان  ندارند  باطن  که صفای  گروهی  باطن دارند،  صفای 

می شوند.  تسلیم  اما  نمی آورند، 

تأیید  برای  ما  زمان  امتیاز   ، بشر تجربِی  و  عقلی  رشد 
است ابلیس  وعده های  رّد  و  الهی  وعده های 

آشکار بیان  را به طور واضح و  اآلن ما می توانیم دالیل مان 
کنند،  قبول  را  پیامبران  و  خدا  وعده های  مردم  تا  کنیم، 
مبارک  اتفاق  تا  دو  اآلن  کنیم.  استفاده  علم  از  می توانیم 
وعده های  می توانیم  حدی  تا  اینکه  یکی  است:  افتاده 
دوم  کنیم،  اثبات  علم  از  کمک گرفتن  با  را  الهی  پیامبران 
کمک علم و تجربه، تا حّد بسیار زیادی  اینکه می توانیم با 
رشد  این  و  کنیم  اثبات  را  ابلیس  وعده های  دروغ بودن 
کسی مثاًل  ، امتیاز زمان ما است. اآلن تا  عقلی و تجربِی بشر
بخواهد از کاپیتالیسم یا از سوسیالیسم دفاع کند، ما تجربۀ 
بشری را جلویش می گذاریم و مشکالتی را که اینها نتوانستند 
راحت می شود. کار  این طوری  کنند نشان می دهیم،  حل 
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و  داریم  اختیار  در  عبرت،  عنوان  به  را  اسالم  تاریخ  ما 
کنیم. البته در تحلیل تاریخ اسالم  می توانیم آن را تحلیل 
هم ضعف داریم. بعضی ها که اصاًل مانع  تحلیل تاریخ اسالم 
برای مردم هستند! آنها کاًل از تحلیل و تفکر بدشان می آید. 
بعضی ها می گویند منبرهایی که در آن مباحث تحلیلی بیان 
بشود، خیلی عالی است، اما بعضی ها می گویند »منبرهای 
تحلیلی خیلی بد است، روایت را بخوان و برو، به بقیه اش 
چه کار داری؟!« مگر تو دشمن تحلیل و تفکر هستی؟ روایت 
کتابخانه  را در  روایت  این  برو؛ یعنی چه؟ خب  و  را بخوان 
دور  ما  اصاًل  نمی خواهد.  منبر  اینکه  خواند؛  می شود  هم 
هم جمع شده ایم تا بحث ما یک فایدۀ مضاعفی نسبت به 
کتابخانه داشته باشد. بعضی ها اصاًل از تحلیل، تفکر و تدّبر 
در قصه های تاریخی یا روایت یا آیۀ قرآن ناراحت می شوند.

دوران  تا  اسالم  صدر  از  زیادی  تاریخی  تجربیات  آلن  ا ما 
کنیم استناد  آن  به  می توانیم  که  داریم  معاصر 

که ما امروز نسبت به صدر اسالم داریم این است  امتیازی 
که می توانیم برای تبلیغ و تبییِن  وعده های پیامبران الهی، 
کنیم؛ این امتیاز در  از دانش بشر و تجربۀ تاریخی استفاده 
صدر اسالم نبود. مثاًل حضرت زهرا)س( وقتی زنان مهاجر 
شتر  از  فرمود:  آنها  به  خطاب  آمدند  عیادتش  به  انصار  و 
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خالفت شیر نخواهید دوشید بلکه خون خواهید نوشید 
َما َلَعْمِري َلَقْد َلِقَحْت َفَنِظَرٌة َرْیَثَما ُتْنَتُج ُثّمَ اْحَتَلُبوا ِمْل َء 

َ
»أ

اْلَقْعِب َدمًا َعِبیطًا« )احتجاج طبرسی/ج1/ص109(. شصت 
سال گذشت تا بعد از حادثۀ کربال در واقعۀ حّره، لشکر یزید 
گر یزید قتل  سراغ مدینه آمد و مردم مدینه را قتل عام کرد. ا
امروز  شاید  بود،  نداده  انجام  مدینه  در  را  حّره  واقعۀ  عام 
طرفدارهای امام حسین)ع( را-که یزید را لعن می کنند- به 
رگبار می بستند کمااینکه داعشی ها می خواستند این کار را 
بکنند، اما یزید در جهان اسالم، آبرویی ندارد. بنده یک بار 
که یک عالقه ای به اهل بیت)ع( دارند  با دوستانی از مصر 
ولی مکتب اهل بیت)ع( را قبول ندارند، گفتگو کردم. بحث 
توضیح  برای شان  خواستم  شد،  مطرح  اربعین  و  محرم 
آن چیست.  گفتم ما علیه یزیدی قیام  که ماجرای  بدهم 
بریده  سر  اهل سنت  از  اهل بیت)ع(  از  بیشتر  که  کردیم 
است، هم جنایت یزید نسبت به آنها بیشتر بوده، هم به 
نوامیس شان تجاوز کرده است و واقعۀ حّره را توضیح دادم 
یزیدی  چنین  با  ما  گفتم  می دانستند.  آنها  از  بعضی   که 
دشمن هستیم و بحث تمام شد و مسئله حل شد. منتها 
که  این تجربۀ تاریخی در زمان امیرالمؤمنین علی)ع( نبود 
ایشان به آن استناد بکند بعداً پیش آمد. ولی ما اآلن این 

تجربیات تاریخی را داریم.
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ما نه فقط تجربه صدر اسالم را داریم، بلکه تا زمان مشروطه 
یک  می شود  چطور  نمی دانم  اصاًل  من  داریم.  تجربه  هم 
گاه نسبت به مسائل انقالب، بخواهد از  طلبه یا غیرطلبۀ آ
کند اما مشروطه را بلد نباشد و مطالعه نکرده  انقالب دفاع 
باشد.. اآلن شما بخواهی آخوند انقالبی با آخوند غیرانقالبی 
را فرقش را بفهمی چطور می خواهی بفهمی؟ باید مشروطه 

را خوانده باشی.

حضرت آیت اهلل العظمی بهجت تحلیل  می کند که چرا مرحوم 
و  پذیرفتند  را  مشروطه  باالخره  خراسانی  آخوند  و  نائینی 
که  کسانی  شد  معلوم  بعدًا  نپذیرفتند؟  فالنی  و  فالنی  چرا 
که پذیرفتند بعداً  کسانی  گفته بودند و  نپذیرفتند، درست 
باشد  بلد  را  مسئله  این  باید  طلبه ای  هر  شدند.  پشیمان 
با  انگلیسی ها  می گذارند.  کاله  آدم  سر  چه طوری  بداند  تا 
کردند  کت  که حوزۀ علمیه را سا کردند  حوزۀ علمیه چه کار 
و آن را دور زدند و تسلط خودشان را در عراق یک طور و در 
، ِاعمال کردند. البته آنها مدل مطلوب خاصی  ایران یک طور
نداشتند، برایشان مهم این بود که مسّلط بشوند، در ترکیه 
گر  . ا با آتاتورک، اینجا با رضاخان و در هند هم یک طور دیگر
ما اآلن در تبلیغات ضعیف هستیم، باید بدانیم که در صدر 
اسالم هم اولیاء خدا همیشه موفق نبودند، ولی االن عقل و 
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تجربۀ بشر رشد کرده، ما تجربۀ تاریخی مهمی داریم، جامعۀ 
جهانی  هم می تواند به حّقانیت ما شهادت بدهد، تجربۀ 
هم  بدهد،  شهادت  ما  حّقانیت  به  می تواند  هم  تاریخی 

کند. می تواند بطالن اّدعاها و وعده های شیطان را ثابت 

کافی نیست،  برای تبلیغ در جبهۀ انقالب، عشق و ایمان 
حداقل باید کلیات حرف های دشمنان و جواب آنها را بلد 

باشیم

چقدر  حق  جبهۀ  مبّلغ  نیروی  یک  و  تبلیغاتی  فرِد  یک 
را  کتاب هایش  بیا من فهرست  باشد؟  باید مطالعه داشته 
کتاب  از بس  بود؟  آوینی موفق  بگویم. چرا شهید  به شما 
می خواند. شهید سلیمانی با اینکه مبّلغ نبود، اما وقتی در 
مقام تبلیغ قرار می گرفت مثل آنجایی که وصیتنامه نوشت 
پخش  که  ایشان  مختصر  سخنرانی های  از  بعضی  مثل  یا 
شده، خیلی عمیق صحبت می کرد. شما باید چند تا واحد 
درسی بگذرانی تا بتوانی حرف های ایشان را بفهمی، شهید 
اهالی  از  بعضی   آن وقت  می خواند.  کتاب  خیلی  سلیمانی 
رسانه و تبلیغ جبهۀ انقالب و هنر همین طوری آمده اند و 
کار  می خواهند با عشق و ایمان و وفاداری شان برای اسالم 

نمی شود!  خب  کنند. 
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بودن  اسالمی  و  شده  اسالمی  مملکت،  نکنید  فکر  شما 
روی  خواستی،  که  را  اسالم  قسمت  هر  که  است  این  به 
را  آیه  کدام  کن  برداری و هوار هوار بکنی، نه! صبر  دست 
چه  در  چیزی؟  چه  مقابل  در  را؟  مفهوم  کدام  برداشتی؟ 
و  سوءاستفاده  با  است  سال  چهارصد  و  هزار  موقعیتی؟ 
برداشت نادرست از قرآن سر بریدند. مطالعه این مشکل را 
حل می کند؛ حتی مطالعه نسبت به علوم انسانی، نسبت 
که دشمن دین هستند.  به علوم غربی و نسبت به آنهایی 
کردند، بی فکر دشمنی نکردند،  که با دین دشمنی  آنهایی 
حرف های  نمی خواهم  من  کردند.  فکر  نشستند  بلکه 
تمدن  پی ریزی  در  که  را  غربی   فیلسوفان  و  اندیشمندان 
فالنی  بگویم  یکی یکی  بیاورم  بودند  مؤثر  غربی  مضحک 
حداقل،  باید  شما  اما  بکنم،  برطرفش  بعد  گفت  را  این 
باید  باشید.  بلد  را  جواب هایش  و  آنها  حرف های  کّلیات 

باشد. درست  جهت گیری هایت 

در  ضعف  به خاطر  است،  ضعیف  ما  جبهۀ  تبلیغات  گر  ا
است اندیشه  و  مطالعه 

شاید  کن.  مطالعه  کتاب  تا  هزار  برو  بگویم  نمی خواهم 
گر یک دانه اش را مطالعه  کتاب هایی وجود داشته باشند ا
کتاب موجود  گر آن  ا را بگیرد. ولی  کتاب  کنی جای صد تا 
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نیست، تو باید صدتا کتاب را مطالعه کنی. باید تاریخ معاصر 
را دقیق ببینی. این حرف هایی که اآلن بعضی ها علیه حوزه 
تازه ای  و... می زنند حرف های  آخوندی  رژیم  و  آخوندها  و 
نیست، برو تاریخ بخوان ببین چه کسانی عین این حرف ها 
را می گفتند؟ بعضی  از این حرف ها را نماینده های مارک داِر 

انگلیس، صریحًا می گفتند. 

دربارۀ  باید  آخوند  یک  »چرا  که  می گیرند  ایراد  بعضی ها 
کند؟ این چیز جدیدی  کارخانه ها صحبت  لزوم راه افتادن 
است!« درحالی که این حرف ها اصاًل جدید نیست. شهید 
که هنوز  مدرس در مجلس زمان مشروطه در دوران قاجار 
که »شما باید  رضاخان نیامده بود با آلمانی ها دعوا داشت 
به  محصول  فقط  چرا  بیندازید؛  راه  ایران  در  را  تولید  خّط 
به خاطر  ما ضعیف است  تبلیغاِت جبهۀ  گر  ا ما بدهید؟« 

اندیشه است. و  ضعف در مطالعه 

کسی در تبلیغاتش موفق است که بتواند برای مخاطب جا 
دین،  وعده های  است«/  تحقق  قابل  »وعده اش  بیندازد 

گذشته، قابل اثبات است الن راحت تر از  ا

می دهد،  وعده  شیطان  کنم.  جمع بندی  را  امشب  عرض 
باید  است؛  همین  تبلیغات  اصاًل  می دهد.  وعده  هم  خدا 
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مردم  تا  بدهی  نشان  را  چشم اندازی  باید  بدهی،  وعده 
زمان های  در  می دهد  دین  که  وعده هایی  بشوند.  جذب 
گذشته، زیاد قابل اثبات نبود ولی اآلن راحت تر قابل اثبات 
ما  ضعف  از  ایراد  نشویم،  موفق  اآلن  ما  گر  ا پس  است. 
گر  ا از ما طلبه ها است و بعد دیگران.  اول  ایراد هم  است. 
در  نبود شاید ضعف های دیگر هم  ما طلبه ها  ضعف های 

نبود. دیگر  جاهای 

می تواند  که  کسی  است؟  موفق  تبلیغاتش  در  کسی  چه 
که این وعده قابل تحقق است.  برای مخاطب جا بیندازد 
ُهْم« )نساء/119( من آنها را  َیّنَ َمِنّ

ُ َ
شیطان این هنر را دارد »ل

آرزومند و شیفته می کنم. ما نمی توانیم به سادگی مردم را 
کنیم. یک زمانی  آرزومند، شیفته و عاشق جامعۀ مهدوی 
رئیس جمهور دوران اصالحات می گفت »ما دنبال جامعۀ 
مدنی هستیم« و بعد آن را به جامعۀ نبوی تفسیر می کرد. 
درحالی که جامعۀ مدنی در علوم انسانی یک معنای خاص 
که این همه  دارد و مقصودشان همین جامعۀ غربی است 
تا  است.  کرده  ایجاد  عالم  برای  و  خودش  برای  کت  فال
می گویی«  را  آمریکا  جامعۀ  همین  داری  »تو  می گفتیم 
می گفت »نه!« ُخب چرا می گویی جامعۀ مدنی؟ بگو جامعۀ 
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رئیس جمهور  چون  داشت  وجود  ابهام ها  این  نبوی. 
می گفت. آن طوری 

کردیم به  همان زمان یک بحثی را در مهدیۀ تهران شروع 
نبوی  جامعۀ  االن  ما  گفتیم  آنجا  مهدوی«.  »جامعۀ  نام 
نمی خواهیم چون جامعۀ نبوی ُپر از منافق بود، ما جامعۀ 
آنجا  باشد.  ضعیف  آن  در  منافق  که  می خواهیم  مهدوی 
فرق بین جامعۀ نبوی و جامعۀ مهدوی را گفتیم. مثاًل اینکه 
منافق در جامعۀ مهدوی ذلیل است، اما در جامعۀ نبوی، 

می کردند. اذیت  منافق ها 

دین  مبّلغ  و  بگویید  سخن  آینده  از  می خواهید  شما  گر  ا
از دانش  بتوانید  باید  و مسیر حّق خودتان بشوید  مرام  و 
تبلیغات تان  این  مسیر  در  دانش  با  و  کنید  استفاده 
االن در یک جمله  به تصویر بکشید. مثاًل  را  زیبا  آینده ای 
می گویی »تفکر مارکسیزم نمی گیرد، چون در عمل دیدیم 
صد  باید  پیش(  50سال  زمان)حدود  آن  ولی  نگرفت«  که 
کنی  کتاب می نوشتی، آخرش هم نمی توانستی متقاعد  تا 
»دیدی  می گویی:  کلمه  یک  اآلن  نمی گیرد.  مارکسیزم  که 
فروپاشی  دچار  شوروی  دیدی  خورد؟  شکست  مارکسیزم 
از  بعضی  برنمی آمدی.  آنها  عهدۀ  از  زمان  آن  شد؟« 

می کردند. تفسیر  مارکسیزم  به  را  اسالم  مسلمان ها 
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دروغ،  و  نمایش  با  و  منطقی  دلیل  ارائۀ  بدون  دشمنان، 
می کنند تزئین  را  خود  وعدۀ 

کاًل جبهۀ حق، اآلن در تبلیغات ضعیف هستیم؟  چرا ما و 
چون توضیِح وعده های درست و جامعۀ آرمانِی ما، با علم 
و به گونه ای که مردم بفهمند سخت است. چرا آنها کارشان 
ندارند  نیاز  می گویند،  دروغ  راحت  آنها  چون  است؟  آسان 
شلوغ  می دهند!  نمایش  می کنند،  نقاشی  کنند،  اثبات 
می شود،  عالی  خیلی  »این طوری  می گویند:  و  می کنند 
مردم راحت  تر می شوند...« و بعد هم تصاویر راحتِی مردم را 
نشان می دهد. علوم انسانی آن جاهایی که بدون مرام خدا 
را ترسیم  آیندۀ خوبی  از دستورات دین،  با فاصله  گرفتن  و 
انجام  ابلیسی  جنس  از  تبلیغاتی  دارد  درواقع  می کند، 
شیفته اش  مردم  تا  می کند  تزئین  را  آینده  دارد  می دهد؛ 

نمی آورد.  منطقی  دلیل  درحالی که  بشوند، 

می گوییم:  دانشگاه  اساتید  از  برخی  به  کالس،  سِر  وقتی 
گر ما کارهایی را که علوم انسانی غربی  شما از کجا می دانی ا
می شود؟  درست  ما  امورات  بدهیم،  انجام  می کند  توصیه 
علوم  در  ما  استاد  ندارند.  سؤال  این  برای  منطقی  جواب 
که »ما باید  او می گفت  گرد »جان دیو یی« بود.  تربیتی، شا
 ، ، مادر، دختر و پسر کنیم. پدر دموکراسی را از خانه شروع 
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گفت همان اجرا بشود،  کثریت هرچه  کنند، رأی ا رأی گیری 
 جامعه نابود 

ّ
گر این طوری بشود جامعه آباد می شود و اال ا

ایراد دارد.   اما این حرف خیلی  می شود!« 

که دموکراسی قابل تحقق است؟  گفته است  کسی  اواًل چه 
می گویند  غربی،  اندیشمندان  از  دیگر  برخی  و  باتی مور 
کنیم دموکراسی  دموکراسی قابل تحقق نیست. ثانیًا فرض 
تحقق پیدا بکند، این مشکالت چطور حل می شود؟ عالوه 
بر اینها، اصاًل چرا دموکرسی؟! شاید به جای رأی گیری یک 
و  بزر گ تر  احترام  باشد.  داشته  وجود  هم  دیگری  روش 
وعده  اینها  که  روشی  این  می شود؟  چه  دیگر  مقوله های 
می دهند، چیزی را درست نمی کند بلکه همه چیز را نابود 
می کند. اآلن خیلی  از دعواهای سیاسی کشور ما سِر همین 
در  که  می چسبند  انسانی ای  علوم  به  برخی  حرف هاست. 
و  روابط  تنظیم کنندۀ  را  آن  و  است  شده  مندرس  غرب، 

می کند. تلّقی  جامعه  آیندۀ  آبادکنندۀ 

ما  هستند  دموکراسی پرست  غرب زده ها  برخی  که  آن قدر 
نیستیم! خداپرست 

که به شدت تحت  وقتی با بعضی ها بحث می کنی، می بینی 
تأثیر تبلیغات هستند. یک اندیشمند غربی به ایران آمده 
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آنجا  دانشگاه  در  برگشت،  خودش  کشور  به  وقتی  بود، 
»من  گفت  بود؛  سنگین  ما  برای  خیلی  که  زد  حرفی  یک 
اینجا در  گرفته اند!  را خیلی جدی  نظر من  ایران دیدم  در 
حساب  صاحب نظر  را  ما  کسی  هم  خودمان  دانشگاه های 
نمی کند ولی آنجا می گویند دانشمندان غربی این را گفتند... 
و خیلی به حرف های ما اهمیت می دهند« چرا باید این طور 

باشد؟ چرا ما نباید امثال او را به چالش  بکشیم؟ 

همین اآلن در جامعۀ ما یک جریان تبلیغی قوّی، ضّد خّط 
مقاومت و امام و شهدا هست و دست غربزده هایی است 
که چند تا اصطالح غربی هم یاد گرفتند و متحّجر در الفاظ و 
اصطالحات و تعابیر و تعاریف و بایدهای غربی هستند. اصاًل 
که آنها دموکراسی پرست  کرد! آن قدر  نمی شود با آنها بحث 
هستند ما خداپرست نیستیم. دموکراسی یک طرح قابل 
در  است!  پارادوکسیکال  اصاًل  دارد،  مشکالتی  است،  نقد 

گفته اند. غرب هم خیلی ها این حرف ها را 

گر تبلیغات بلد بودیم مملکت ما در این هشت سال به  ا
کشیده نمی شد کت  فال

اآلن قابل قبول نیست که ما از نظر تبلیغاتی ضعیف باشیم؛ 
برای اینکه دانش بشری، تجربۀ بشری، عقل جامعه، عقل 
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شده  فربه  خیلی  و  کرده  رشد  سال  چهل  این  در  ما  خوِد 
نمی توانستی  شما  پیش  سال  هشت  همین  مثاًل  است. 
نظرسنجی ها  طبق  ندارد«  فایده  »مذکره  بگویی  راحت 
دارد.  اثر  کره  مذا که  می گفتند  مردم  درصد  هشتاد  باالی 
ولی اآلن طبق نظرسنجی ها باالی هشتاد درصد می گویند 
کره هیچ اثری ندارد. این خیلی رشد معناداری است.  مذا

ما که بلد نبودیم تبلیغات بکنیم، هنوز هم بلد نیستیم ولی 
گر  این قدر ضربه خوردیم تا رشد کردیم! آقایان حزب اللهی ، ا
کت کشیده  تبلیغات بلد بودیم مملکت ما هشت سال به فال
نمی شد. تبلیغات بلد نیستیم. این حرف بنده هم نیست، 

رهبر انقالب فرمودند که ما در تبلیغات، ضعیف هستیم.

که دین  به صورت علمی توضیح بدهیم وعده هایی  باید 
است واقعی  می دهد 

حل  را  بزرگ  مشکل  یک  تا  کنیم  شروع  دانش  از  باید  ما 
توضیح  بتوانیم  باید  چیست؟  بزرگ  مشکل  آن  کنیم. 
که دین می دهد واقعی است. در مورد  بدهیم وعده هایی 
گوش نکنم، نگاه  گر من موسیقِی حرام  انسان، مثاًل اینکه ا
حرام نداشته باشم، نماز شب داشته باشم، واقعًا در علم 
این  بتواند  که  داریم  فیلمساز  آیا یک  دارد؟  اثر  و خاّلقیتم 
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را به خوبی نشان بدهد؟ می دانید چقدر باید روان شناسی 
خوانده باشد تا بتواند این را نشان بدهد؟ می دانید چقدر 
باید زندگی شهدا را مطالعه کرده باشد تا بتواند این را نشان 
بدهد؟! در میان آخوندها هم شاید کسی را نداشته باشیم 

بنویسد!  فیلمنامه ای  بتواند یک چنین  که 

حق  حرف ها  »این  که  کنیم  ثابت  می توانیم  آخوندها  ما 
است...« ما از نظر استدالل کالمی برای شما ثابت می کنیم 
با  و  است«  حق   ، پیغمبر و  خدا  این  قرآن،  این  راه،  »این 
این حکم، حکِم خداست،  استنباط شرعی هم می گوییم 
نشان  را  این  که  بنویسیم  فیلم نامه ای  نمی توانیم  اما 
آدم  که این حکم خدا چه طوری  بدهد. مثاًل نشان بدهد 
را  را رشد می دهد؟ طلبه جماعت معمواًل می گوید من این 
بلد نیستم. آقای بوعلی سینا وقتی می خواهد یک مسئلۀ 
غامض علمی را حل بکند به مسجد می رود دو رکعت نماز 
می خواند آن وقت حل می شود؛ توضیح بده چه طوری این 
فیلمساز  نیستم.  بلد  من  می گوید  طلبه  می افتد؟  اتفاق 
آدم،  چه طوری  اینکه  اما  نیستم.  بلد  من  می گوید  هم 
عاشق دختر همسایه می شود؟ می گوید این را بلد هستم 
گر بخواهی هزار تا  و می توانم برایش ده جور فیلم بسازم و ا

بکنم! ردیف  برایت  قصه 
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کارگردان فاضل،  البته ممکن است یک طلبۀ فاضل یا یک 
اینها را بلد باشد. یک وقت نگویید »شما همه را زدید!« ولی 
که اینها را نشان بدهد.  در هر صورت، ما فیلمی ندیده ایم 
ما بعضی از فیلم ها را تشویق هم می کنیم ولی آن چیزی که 
باید باشد نیست. روان شناسی شهوت، درک عمومی دارد 
ولی روان شناسی معنویت، درک عمومی ندارد، باید بروی 
بگردی پیدا بکنی تا بتوانی برایش فیلم بسازی. فهمیدن 
فرآیند تحول یا تکامل تدریجی یک انسان و توضیح آثارش 
گر در  خیلی سخت است. جامعۀ ما جامعۀ آماده ای است. ا
جامعۀ ما خوب تبلیغات انجام بگیرد یک شبه راه صدساله 

را طی می کند. 

و  ایران  باالی  جایگاه  که  کنیم  درست  فیلم هایی  باید 
بیندازد جا  جهان  در  را  ما  فرهنگ 

همین  است،  نشده  انجام  درستی  تبلیغات  هنوز  بااینکه 
االن این قدر افراد در جامعۀ ما پای دین هستند. بنده با 
اینکه انتقادهایی دارم، ولی خوش بین هستم؛ برای اینکه 
که این همه  تاریخ، ما چنین جامعه ای نداشتیم  در طول 
هجمه های تبلیغاتی علیه دین  و مرامش صورت بگیرد ولی 
کار ایستاده باشد. جدیدترین رئیس جمهورش  محکم پای 
به شدت  او  علیه  درحالی که  می آورد،  رأی  میلیون  هیجده 
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کمیت  حا نمایندۀ  او  گفتند  مثاًل  بودند،  کرده  تبلیغات 
در  دشمنان  و...  است  اعدام کننده  است،  آخوند  است، 
انتخابات شرکت  که اصاًل در  گفتند  تبلیغات شان به مردم 
کردند ولی باز هم مردم  نکنید! این همه بمباران تبلیغاتی 
آمدند و بیشترین درصد رأی را نسبت به رئیس جمهورهای 
چه  جامعه  این  در  دیگر  دادند.  اول  دورۀ  در  قبلی 
می خواهی؟ ده میلیون از این هجده میلیون برای آبادکردن 
کافی است. چرا اینها به ما رشد نمی دهد؟ و آزادکردن دنیا 

کنند.  مسخره  را  آن  است  ممکن  که  می زنم  حرفی  یک 
یک  انبیاء)ع(  وقتی  می کنند؟  مسخره  را  الهی  انبیاء  چرا 
درک  که  اقداماتی  یک  به  می دهند  ربط  را  آینده هایی 
که  نمی شود، کافران مسخره  می کنند. حرف من این است 
گر می خواهید مشکالت اقتصادی ما در جهان حل بشود  ا
کارهای  و محصوالت مان در جهان، ُبرد داشته باشد )البته 
را بیاورید  را نفی نمی کنم( آدم هایی  که مؤثر باشد  دیگری 
که  کنند  درست  فیلم هایی  بتوانند  تبلیغات  عرصۀ  در  که 
ایراِن ناب را در جهان جا بیندازد، خودش را، تاریخش را، 
اآلنش را، فکرش را، فرهنگ اش را. آمریکا برای یک فرهنگ 
کردند،  پیدا  تهّوع  آن  از  اروپا  مردم  که  دروغین  و  پوچ 
آن، درآمدی باالتر  از  و  راه بیندازد  می تواند صنعت سینما 
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از درآمد نفت پیدا بکند و مّلت ها را به اسیری بکشد. آیا ما 
و  جّذاب ترین  است.  جّذاب تر  که  ما  فرهنگ   نمی توانیم؟ 
پرفروش ترین فیلم های آنها هم به خاطر مزخرفات شهوانی 
آیا  است،  دیگری  مفاهیم  به خاطر  بلکه  نیست،  هرزگی  و 
آن  نداری.  هنرمند  تو  شاید  بسازی؟  را  اینها  نمی توانی  تو 
که او می خواهد بفهمد، عمقش کم است اما چیزی  چیزی 
که تو می خواهی بفهمی و برایش فیلم بسازی، عمقش زیاد 
کاری بکنی، دروغ بودن  است. آنها وعده می دهند و تو باید 

کنی. ثابت  را  آنها  وعده های 

میزان  پیش،  70سال  به  نسبت  چرا  بدهید  نشان 
نکرده؟ پیدا  افزایش  هم  یک درصد  غربی ها  رضایتمندی  

که  وقت ها  بعضی   مثاًل  می کند؟  چه  ما  صداوسیمای  اآلن 
تظاهرات در غرب می شود و پلیس می آید چهار نفر را کتک 
می زند، اینها را نشان می دهد و می گوید »ببین غرب وحشی 
را  شهرشان  و  می آید  سیل  آنجا  در  وقتی  یا  است...«  این 
نابود می کند و آنها هم نمی توانند کاری بکنند، ما می گوییم 
این طور  اما  کردیم!«  برخورد  بهتر  ایران،  در  ما  »ببین 
می گویند  ندارد.  فایده  زیاد  غرب،  تمدن  علیه  تبلیغات 
کجا در غرب یک خرابی ای  که  این است  تلویزیون دنبال 
هست تا آن را برای ما نشان بدهد ولی خرابی های خودمان 
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را نشان نمی دهد. این تبلیغات علیه تمدن غرب تبلیغات 
از حرف هایش  اصیلی نیست. هرچند ممکن است بعضی 
مسئلۀ  یک  غرب،  وحشی  پلیس  مثاًل  باشد؛  مهمی  حرف 

است.  جدی 

کسی را  که تظاهرات نشده، پلیس  اما تو باید بروی آنجایی 
کسیناسیون شده و... بروی در اعماق  نزده، سیل نیامده، وا
زندگی و تفکر و روحیات انسان ها، طبق آماری که خودشان 
گرفتند نشان بدهی چرا نسبت به هفتاد سال پیش میزان 
رضایتمندی شان یک درصد هم افزایش پیدا نکرده است؟ 
فیلسوف  آدم  یک  نکرد؟  خوشبخت  را  آنها  تکنولوژی  چرا 
حکیم فهیم می خواهد برود فیلمش را بسازد. اول به خوِد 
که »حال شما خوب نیست« و بعد به همۀ اهل  آنها بگوید 

که »حال آنها خوب نیست«. عالم بگوید 

چرا تبلیغات  دشمنان مؤثر است؟ چون وعده هایشان یا 
دروغ است یا سطحی و زودرس

چرا تبلیغات  آنها می گیرد؟ چون آنها وعده هایی که می دهند 
کسی دنبال  که  دروغ است. روی این هم حساب می کنند 
تاریخی مّلت ها  و عبرت گرفتن نیست، حافظۀ  تجربه کردن 
بدهند  می خواهند  که  هم  وعده هایی  است.  کوتاه  خیلی 
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نوک ِدماغی است، وعده های عمیق و پیچیده ای نیست . 
گر راست بگویند، وعده های شان  آنها یا دروغ می گویند، یا ا

خیلی سطحی و زودرس است. 

عمیق  خیلی  بدهی  می خواهی  شما  که  وعده هایی  اما 
برای  ثانیًا  می کنند،  مسخره ات  اواًل  خاطر  همین  به  است. 
را  آنها  بتوانی  باید  بدهی  عمیق  وعده های  بخواهی  اینکه 
مردم  اسالم  صدر  در  کنی؟  تبیین  می توانی  آیا  کنی،  تبیین 
نمی توانستند بفهمند ولی اآلن می توانند بفهمند. ان شاءاهلل 

کنیم. تبلیغات  درست  بتوانیم  ما  که  کند  کمک  خدا 

کفار علیه پیامبران می گفتند »هرچه افراد پست و ساده لوح 
آلن این طور نیست است به شما می گرود!« ولی ا

قرآن  می گفتند.  چه  پیامبران  مقابل  در  کفار  ببینید 
 
َ
ِإاّل َنراَك  ما  َقْوِمِه  ِمْن  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل  

ُ
اْلَمأَل »َفقاَل  می فرماید: 

ِي َو 
ْ
أ راِذُلنا باِدَي الّرَ

َ
ذیَن ُهْم أ

َ
 اّل

َ
َبَعَك ِإاّل

َ
َبَشرًا ِمْثَلنا َو ما َنراَك اّت

ُکْم کاِذبین «)هود،27(  ما َنرى  َلُکْم َعَلْینا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظّنُ
کافر قوم حضرت نوح)ع( -در پاسخ او- گفتند: »ما  اشراف 
تو را جز بشرى همچون خودمان نمی بینیم و کسانی را که 
گروهی از اراذل و افراد ساده لوح،  کرده اند، جز  از تو پیروى 
خود  به  نسبت  فضیلتی  شما  براى  و  نمی کنیم  مشاهده 
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در  می کنیم!«؛  تصور  دروغگو  را  شما  بلکه  نمی بینیم؛ 
تبلیغاتی که علیه پیامبران می کردند می گفتند ما می بینیم 
هرچه افراد پست و ساده لوح است به شما می گرود. خیلی 
می کنند  پیغمبرها  علیه  آنها  که  تبلیغاتی  است!  جالب 
ما  جامعۀ  سادۀ  آدم های  و  پست  آدم های  است.  این 
شما  دنبال  باهوش،  آدم های  ولی  هستند  شما  دنبال 
ُکْم  َنُظّنُ َبْل  َعَلْینا ِمْن َفْضٍل  َلُکْم  راه نمی افتند. »َو ما َنري  
کاِذبین«، شما هم بر ما برتری نداری، بلکه ما فکر می کنیم 

می گویید.  دروغ  کاًل  شما 

وقتی کفار این حرف ها را می گفتند کار پیغمبرها گیر می کرد 
این  اآلن  بگوید.  شما  به  را  اینها  نمی تواند  کسی  اآلن  ولی 

کنید. کار  گوی و این میدان، بیایید شروع به 

یکی از مقامات سیاسی در مالزی می گفت: امروزه در جهان 
لیسانس  از  کثراً  ا می شوند،  شیعه  دارند  که  کسانی  اسالم 
بگوید  نمی تواند  کسی  هستند...  باال  به  فوق لیسانس  و 
اراذل و ساده اندیشان به شما عالقه مند می شوند و ایمان 
کالس باسوادها  کالس  تشّیع در جهان  می آورند. اصاًل اآلن 
و آدم های خیلی هوشمند است. اما باز هم تو در تبلیغات 
نمی توانند  نیست،  قدیم  زمان  مثل  اآلن  هستی!  ضعیف 
انبیاء)ع(  زمان  مثل  اآلن  کنند.  مسخره  را  شما  آن طوری 
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ْرَذُلون « 
َ ْ
ال َبَعَك 

َ
اّت َو  َلَك  ُنْؤِمُن   

َ
»أ بگوید:  نمی تواند  کسی 

درحالی که  بیاوریم  ایمان  تو  به  بیاییم  ما  )شعراء،111(؛ 
آدم های پست و به دردنخوِر جامعه به شما ایمان آوردند؟ 
اآلن شما به عنوان نماد خّط فکری تان، سردار سلیمانی ها 
متن   هستند.  اسطوره  و  دادند  تکان  را  جهان  که  دارید  را 
آنها  آیا  ببینید.  را  شهیدتان  هزار  دویست  وصیتنامه های 

هستند؟ جامعه  پایین  سطح  آدم های 

فدای غربت رسول خدا)ص( بشوم! حرف کفار از جهتی هم 
ایمان  رسول خدا)ص(  به  که  کسانی  از  خیلی  بود،  راست 
می آوردند غالم و برده بودند، البته در بین آنها افراد نسبتًا 
کمی از افراد برجسته  برجسته هم بود، ولی نه زیاد. تعداد 
کثر  مانند حمزه و ابوطالب سالم اهلل علیهما ایمان آوردند. ا
در  نیاوردند.  ایمان  پیغمبر)ص(  به  قریش  برجستۀ  افراد 
امیرالمؤمنین)ع( ده ساله بودند، به همین  ابتدای بعثت، 
خاطر رسول خدا)ص( را مسخره می کردند و می گفتند یک 
گرچه  بچه را دنبال خودت راه انداختی تا تو را تأیید  کند. ا
نبود  بود ولی چون عرب  باسواد  و  پیرمرد  فارسی،  سلمان 
نمی شود.  حساب  او  می گفتند  و  نمی گرفتند  تحویل  را  او 
اآلن این مسائل تحول پیدا کرده و دیگر این طوری نیست. 
کالس  کالس ها طرف شما هستند، اصاًل اآلن آن طرفی ها  با
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ندارند. ولی ما در تبلیغات ضعیف هستیم و آنها در تبلیغات 
کرد.  قوی هستند. باید برای این نکته فکری 

که روان شناسی،  کند  کسی می تواند خوب تبلیغات دینی 
کرده باشد جامعه شناسی و تاریخ مطالعه 

کردیم.  عرض  هم  راهکار  دل،  درد  کنار  در  جلسه  این  در 
کسی می تواند درست تبلیغات دینی بکند که روان شناسی، 
باید  هم  باشد،  کرده  مطالعه   ... و  تاریخ  جامعه شناسی، 
کند، هم حقانیت جبهۀ  بطالن جبهۀ باطل را خوب درک 
زندگی  در  هم  فردی،  زندگی  در  هم  کند؛  درک  را  حق 
این  می خوانیم  طلبه ها  ما  که  درس هایی  در  اجتماعی. 
جهد  و  جّد  باید  خودش  طلبه،   یک  لذا  نیست؛  مسائل 
بکند و مطالعات جنبی اش را افزایش بدهد. ما در حوزه به 
اینها مطالعات جنبی می گوییم. فلسفه و منطق را بخوان 
تا  بخوان  را  اصول  و  فقه  و  بشود  درست  تفّکرت  قدرت  تا 
دین  از  مردم  هدایت  برای  برو  بعد  بشوی،  آشنا  دین  با 
علمی  فعالیت  یک  خودش  تبلیغ،  کار  اما  کن.  استفاده 

می خواهد! دیگر  سنگیِن 

بشود،  فیلمساز  می خواهد  که  کسی  تبلیغات،  عرصۀ  در 
از  یا  بشود  فیلمساز  می خواهد  تکنیک،  نظر  از  بداند  باید 
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که در فضای هالیوود درس خوانده اند  نظر محتوا؟ کسانی 
جنبۀ  ایده،  است«  مسئله  مهم ترین  »ایده،  می گویند 
محتوایی دارد، جنبۀ روان شناختی دارد. نمی شود که شما 
انسان شناسی کار نکرده باشی و فقط از دین خبردار بشوی 
محتوا  برایش  و  بدهی  توضیح  را  والیت فقیه  بتوانی  مثاًل  و 

کنی. تولید 

فقیر  اهل بیت)ع(  می خواستند  اسالم  صدر  در  عّده ای 
کنند تحقیر  را  آنها  تا  باشند 

بگویند  می خواستند  که  بود  طوری  فضا  اسالم،  صدر  در 
پیامبر)ص( و بچه های پیامبر بی کالس هستند. مثاًل یکی از 
حرف هایی که آن زمان می زدند و موجب بی کالسی بود این 
که می گفتند آنها فقیرند. به امام علی)ع( گزارش دادند  بود 
که طلحه و زبیر می گویند: علی)ع( از اموال دنیا چیزی در 
امام،  بر  آنها  سخن  این  َمال «.  ِلَعِلّيٍ  »َلْیَس  ندارد  دست 
خود  کارگزاران  به  حضرت  آن   ، خاطر این  به  آمد.  سخت 
دستور داد درآمد غلۀ آن سال را تبدیل به سکه های نقره 
که صدهزار درهم شد. سپس حضرت آن دو را دعوت  کنند 
َشْي ء«  ِفیِه  َحٍد 

َ
ِل َلْیَس  ِلي  اهلِل  َو  اْلَماُل  »َهَذا  فرمود:  و  کرد 

آنها شریک  در  کسی  و  از درآمد سال من است  اموال  این 
نیست. طلحه و زبیر از نزد آن حضرت رفتند درحالی که به 
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)کافی/ است.  ثروتمند  خیلی  علی)ع(  می گفتند:  هم دیگر 
ج6/ص۴۴0(

که  دشمنانی  مقابل  در  اینکه  برای  سجاد)ع(  امام 
کرامتش  و  عّزت  کنند،  خوار  را  اهل بیت)ع(  می خواستند 
قیمتش  که  می شد  گران بهایی  شتر  بر  سوار  بشود،  حفظ 
َکاَن  اَلُم  لّسَ

َ
ا َعَلْیِهَما  ْلُحَسْیِن 

َ
ا ْبَن  َعِلّيَ  )ِإّنَ  بود.  دینار  صد 

ِبَها َنْفَسُه ؛ محاسن/ج2/ ُیْکِرُم  اِحَلَة ِبِماَئِة ِدیَناٍر  لّرَ
َ
ا َلَیْبَتاُع 

  )639 ص

اولین کاری که بعد از پیغمبر)ص( انجام دادند، گرفتن فدک 
بود. چون می خواستند اهل بیت)ع( پول نداشته باشند تا 
دشمنان بتوانند اهل بیت)ع( را تحقیر کنند. شما می دانید 
که فاطمۀ زهرا)س( پای فدک چه کار کرد. امیرالمؤمنین)ع( 
هم وقتی غریب شد، نه صرفًا برای ثواب، بلکه به عنوان یک 
گذاشت  راهبرد بزرگ مبارزه، بیست و پنج سال مهارتش را 
که  کرد  کند و چاه هایی را حفر  برای اینکه باغ هایی درست 
گر به اطراف مدینه بروید و بپرسید  هنوز بعد از 1۴00سال ا
چون  می دهند.  شما  به  را  علی)ع(  چاه ِ  آدرس  علی«  »بئر 
امیرالمؤمنین)ع( می خواست بچه هایش فقیر نشوند در آن 

کنند.  که با فقر، می خواستند آنها را تحقیر  جامعه ای 
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عّزت  و  اقتدار  شرایط،  سخت ترین  در  توانست  زینب)س( 
کند حفظ  را  )ص(  پیامبر فرزندان 

وقتی بچه های حسین)ع( با لباس های پاره و مندرس، وارد 
حسین)ع(  بچه های  می خواستند  دشمنان  شدند.  کوفه 
کنند، آنها را میان مردم بردند، شاید می خواستند  را تحقیر 
بدهند.  صدقه  پیغمبر)ص(  بچه های  به  بیایند  بعضی ها 
که اعالم  حکم استراتژیک و راهبردی پیغمبر)ص( را ببینید 
معنایش  یک  است«  حرام  من  فرزندان  به  »صدقه  کرد 
گر بچه های من از گرسنگی هم بمیرند  می تواند این باشد که ا
حق ندارند از کسی صدقه بگیرند، من نمی خواهم بچه های 

و علی)ع( در میان مردم تحقیر بشوند... فاطمه)س( 

فرزندان  عّزت  و  اقتدار  توانست  که  زینب)س(  فدای  جانم 
رفتار  چه طوری  تو  زینب)س(!  یا  بکند.  حفظ  را  پیامبر)ص( 
می کردی؟! آیا ما می توانیم فیلم حضرت زینب)س( را بسازیم. 
نمی شود ساخت، باشکوه ترین قهرمان زن تاریخ در َوجنات 
گفتار و عملکرد باید ساخته بشود. چه طور یک تنه  و رفتار و 
دستش  می خورد،  زمین  بچه ای  وقتی  می ایستاد؟  آنجا 
پرت  را  آن  می دادند  صدقه  خرما  و  نان  وقتی  می گرفت.  را 
می کرد. وقتی کسی نزدیک دخترهای پیغمبر)ص( می شد، او 

بزرگواری شان حفظ بشود. و  که عزت   را عقب می راند 
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کردند. کوفه مثل شام  در شام خیلی اهل بیت)ع( را اذیت 
شیون  عده ای  یک  بودند،  گروه  دو  مردم  کوفه  در  نبود؛ 
توهین  و  می زدند  سنگ  عده ای  یک  می کردند،  گریه  و 
گریه کردن شان را نفرین  می کردند. حضرت زینب)س( آنها و 
)احتجاج  ْفَرة«  الّزَ ِت 

َ
َهَدأ  

َ
ال َو  اْلَعْبَرُة  ِت 

َ
َرَقأ »َفاَل  فرمود  و  کرد 

یک  داشت،  مگو  درِد  یک  کوفه  طبرسی/ج2/ص30۴(. 
کِم  حا عنوان  به  امیرالمؤمنین)ع(  دختر  زینب)س(  روزی 
کوچه ها راه می رفت.  عالم اسالم، با عّزت و احترام در این 
گردنت  که عزیز بودی، طناب اسارت به  الهی در محله ای 
با  و  به عنوان اسیر  که عّزتمند بودی  نیندازند، در شهری 

ندهند... عبور  را  شما  مندرس،  و  کی  خا لباس 
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با	آن

»وسوسه«	یکی	از	دالیل	غلبۀ	تبلیغاتی	جبهۀ	باطل	بر	جبهۀ	حق	
 است

در	مقابل	وسوسه	های	دشمنان،	سه	اقدام	فعاالنه	می		توان	انجام	داد			

گاهی ضعف ما در مقابل تبلیغات دشمن، تقصیر خودمان 
گاهی به خاطر طبیعِت درگیری حق و باطل است است اما 

ما در اینجا می خواهیم ابلیس و عملیات روانی ابلیس را الگو 
وقت ها  بعضی  دشمن.  تبلیغات  مطالعۀ  برای  بدهیم  قرار 
ضعف ما در مقابل تبلیغات دشمن، تقصیر خودمان است 
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اما بعضی  وقت ها، تقصیر ما نیست، بلکه ناشی از طبیعِت 
درگیری حق و باطل است. در این جلسه می خواهیم دربارۀ 

این بخش صحبت کنیم:

و  شیطان  که  هست   روانی  عملیات  انواع  از  بعضی 
می شود  موجب  که  می دهند  انجام  شیطان صفت ها 
ما  حق،  جبهۀ  در  ولی  کند  اثر  باطل،  جبهۀ  تبلیغاِت 
نمی توانیم آن را انجام بدهیم و این یکی از دالیل طبیعِی 
باطل  جبهۀ  به  نسبت  حق  جبهۀ  تبلیغات  ضعیف بودن 

. ست ا

تبلیغات دارد.  تبلیغات دارد، جبهۀ باطل هم  جبهۀ حق 
زیبانمایی دارد، جبهۀ باطل  و  تزئین  جبهۀ حق عملیات 
هم عملیات تزئین و زیبانمایی دارد، اما عملیات زیبانمایی 
زیبانمایی   عملیات  و  است  حقیقی  حق،  جبهۀ  توسط 
توسط جبهۀ باطل، دروغین است. جبهۀ حق به یک آیندۀ 
خوب دعوت می کند، جبهۀ باطل هم به یک آیندۀ خوب 
باطل  جبهۀ  دعوت  می گوید  حق  جبهۀ  می کند.  دعوت 
دروغ است. اتفاقًا جبهۀ باطل هم در مورد وعده های جبهۀ 
حق همین را می گوید. همۀ  این مطالب در آیات قرآن بیان 
که بنده خالصه اش را برای شما مطرح می کنم.  شده است 
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بر  باطل  جبهۀ  تبلیغاتی  غلبۀ  دالیل  از  یکی  »وسوسه« 
ما  ولی  می کند  »وسوسه«  شیطان   / است  حق  جبهۀ 

کنیم وسوسه  نمی توانیم 

یکی از دالیل غلبۀ جبهۀ باطل بر جبهۀ حق در عملیات 
که  روانی و تبلیغات، »وسوسه« است. وسوسه، کاری است 
ابلیس از روز اول نسبت به حضرت آدم)ع( انجام داده و از 
خدا امکاناتش را گرفت و می تواند در فضای تبلیغات، انجام 
وسوسه  کنیم.  وسوسه  نمی توانیم  ما  درحالی که  بدهد، 
مختلِف  صورت های  متعدد،  آیات  در  کریم  قرآن  چیست؟ 
کریمه  آیۀ  یک  در  است.  داده  توضیح  را  وسوسه کردن 
)اعراف،20( شیطان  ْیطان « 

َ
الّش َلُهَما  »َفَوْسَوَس  می فرماید: 

کرد.  را وسوسه  و حّوا)س(  آدم)ع(  حضرت 

َشّرِ  »ِمْن  می فرماید:  متعال  خداوند  دیگری  جای  در 
خّناس.  وسوسه کنندۀ  شّر  از  اِس«)ناس،۴(  اْلَخّنَ اْلَوْسواِس 
راز  می کند.  وسوسه  پنهانی  که  کسی  یعنی  »خّناس« 
موفقیت  این وسوسه کننده در همین پنهان بودنش است. 
ببر  پناه  خدا  به  می فرماید:  ناس  سورۀ  در  متعال  خداوند 
ُعوُذ 

َ
أ »ُقْل  است.  سخت  خیلی  وسوسه  از  فرارکردن  چون 

تو  خدایا!  اِس«)ناس،1-3(؛  الّنَ ِإَلِه  اِس  الّنَ َمِلِك  اِس  الّنَ ِبَرّبِ 
رّب من هستی، تو پادشاه من هستی، تو معبود من هستی، 
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تو همه چیز من هستی، من به تو پناه می برم از شّر وسوسۀ 
تأثیر می گذارند.  زیرپوستی  که در دل ما  آنهایی  خّناسان، 
َنْحُن  َو  َنْفُسُه  ِبِه  ُتَوْسِوُس  َنْعَلُم ما  َو  ْنساَن  ِ

ْ
ال َخَلْقَنا  َلَقْد  »َو 

را  انسان  خودمان  ما  اْلَورید«)ق،16(  َحْبِل  ِمْن  ِإَلْیِه  ْقَرُب 
َ
أ

کردیم و ما می دانیم چه چیزی نفس او را به وسوسه  خلق 
آیه  این  نزدیک تر هستیم.  او  به  گردن  از رگ  ما  می اندازد، 
نشان  دارد  را  انسان  درونی  بسیار  و  پنهان  وضعیت  یک 

است. آمده  میان  به  وسوسه  بحث  چون  می دهد، 

شیرین   
ً
نسبتا که  چیزی  که  می آید  پدید  جایی  وسوسه 

باشد ممنوع  است 

پدید  جایی  وسوسه  معمواًل  می کند؟  وسوسه  ابلیس  چرا 
می آید که چیزی که نسبتًا شیرین است ممنوع باشد. دین 
برای هوای نفس ممنوعیت هایی ایجاد می کند. چرا؟ چون 
دین، برخی بهره های حداقلی از حیات را ممنوع می کند تا 
کثری از حیات برسی. بعضی چیزها هم  تو به بهره های حدا
آنها را ممنوع می کند تا هم خودت  اصاًل بد هستند، دین 

ضربه نخوری و هم به دیگران ضربه نزنی. 

به  شروع  دین  وقتی  دارد؛  نهی هایی  و  ممنوعیت ها  دین 
ایجاد  وسوسه  فضای  می کند،  ممنوع کردن  و  نهی  کردن 
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می شود. اواًل »النساُن َحریٌص َعلی ما ُمِنَع«، وقتی انسان را 
از چیزی منع بکنی به آن حریص می شود. پس یک چیزی 
که منع شده،  در درون خوِد انسان هست. ثانیًا آن چیزی 
شیطان  وسوسۀ  است.  دوم  عامل  هم  این  دارد.  شیرینی  
که خدا این هنر را به او داده است.  که یک هنر است  هم 

وقتی یک چیزی ممنوع باشد ارزش های جامعه نمی گذارد 
گر بخواهی علنی به سمتش بروی،  علنی به سمتش بروی. ا
ممکن است حتی عقل خودت اجازه ندهد، بگوید که »این 
اصیل تر،   ، حقیقی تر بهرۀ  سراغ  است؛  دنیا  از  کمی  بهرۀ 
پایدارتر و لّذت فرح بخش تر برو، این لّذت کم، من را از بین 
به  عمیق  لّذت  ولی  می کند؛  خودش  صرف  را  من  می برد، 
همین طوری  حالل  لّذت  کنم«  رشد  تا  می کند  کمک  من 
است، مثل ویتامین می ماند، ولی لّذت حرام، زهر هالهل 
شیرینِی  مورد  در  چرا  می کند.  ضعیف  را  انسان  و  است 
ممنوع، وسوسه انجام می شود؟ چون حرف منطقی ندارد 
که  کند، حرفی  و نمی تواند به صورت منطقی با تو صحبت 
اصالت انسانی داشته باشد هم ندارد، بنابراین می خواهد 
می شود  اسمش  این  بمالد؛  شیره  را  تو  سِر  یک طوری 
و  عقالنّیت  به  یا  می کنی  مراجعه  عقلت  به  وقتی  وسوسه. 
که  که در جامعه هست نگاه می کنی، می بینی  ارزش هایی 
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گر دین دار هم باشی و به امر و نهی خدا نگاه  نباید بروی. ا
وسوسه  برای  جا  که  اینجاست  بروی.  نباید  هم  باز  بکنی، 

می آید.  پدید 

دشمن با عقالنیت نمی تواند تو را به سمت باطل ببرد، لذا 
سراغ فریب و وسوسه می رود  

خدا و اولیائش با منطق، با عقالنیت، با توجه دادِن به منافع 
دشمن  ولی  می کنند،  دعوت  چیزی  سمت  به  را  تو  و...  تو 
نه عقالنیت دارد و نه می تواند منفعتی را برای تو، توضیح 
فریب  نتواند  گر  ا می کند،  وسوسه  خاطر،  همین  به  بدهد 
گر تو ساده  باشی، نادانی کنی، گول  بدهد، وسوسه می کند. ا
حرف های مزخرفش را بخوری، منطق غلطش را قبول کنی، 
گر علنی نتواند بیاید،  علنی می آید و فریبت می دهد منتها ا

وسوسه می کند. 

که مردم اسالم را پذیرفتند، دستورات  کشور اسالمی  در یک 
که مردم منطقًا قبول  کنید  دین را معقول می دانند، و فرض 
هم  مؤمن  گر  ا حتی  است،  بهتر  اسالمی  زندگی  سبک  کردند 
کار نباشد، خدایی هم در میان نباشد،  نباشی، آخرتی هم در 
گر به صورت ارزش های نهادینه شده در جامعه، جا بیفتد که  ا
این سبک زندگی بهتر است، آن وقت تازه نوبت وسوسه است. 
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که دارند علیه دین،  بعضی ها با علم غلط و دانش اندکی 
عملیات روانی می کنند

دروغین  وعده های  برای  خود  تبلیغات  در  دشمن  گاهی 
کریم  قرآن  می کند.  استفاده  تجربی  دانش  از  خود، 
ِبما  َفِرُحوا  ناِت  ِباْلَبّیِ ُرُسُلُهْم  جاَءْتُهْم  ا  »َفَلّمَ می فرماید: 
َیْسَتْهِزُؤن «  ِبِه  کاُنوا  ما  ِبِهْم  حاَق  َو  اْلِعْلِم  ِمَن  ِعْنَدُهْم 
براى  روشن  دالیل  پیامبران شان  که  هنگامی  )غافر،83( 
آنان آوردند، به اندك دانشی که نزد خود داشتند خوشحال 
بودند ]و غیر آن را چیزى به حساب نمی آوردند[ ولی عذابی 
کرد.  را احاطه  آنان  را به مسخره می گرفتند،  آن  که همواره 
آنها با علمی که داشتند در مقابل انبیاء مقاومت کردند، در 
مقابل دانش خودشان حرف انبیاء را بیخود می دانستند و 
تمسخر می کردند که باعث شد بالی الهی آنها را گرفت. پس 
که دارند مقابل پیام  بعضی ها با علم غلط و دانش اندکی 
کسانی  انبیاء، جنگ و عملیات روانی راه می اندازند. اینها 
هستند که به تعبیر امروزی ها، اّدعای روشنفکری  می کنند. 
با  باید  می کنند.  روانی  عملیات  دین  علیه  علم،  با  اینها 
اآلن  تجربی  دانش  خوِد  کنی.  برخورد  اینها  مقابل  دانایی 
گر دانش دینی، خوب تبیین بشود،  کمک می کند. ا خیلی 
کردیم.  کمک می کند. در این باره در جلسات قبل صحبت 
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است.  وسوسه  شیطان،  روانی  عملیات  انواع  از  یکی  پس 
کسانی  می بینید.  را  وسوسه  فیلم ها،  از  بسیاری  در  شما 
فیلم،  یک  در  گر  ا می گویند  هستند  فیلمسازی  اهل  که 
مخاطب را وسوسه بکنی یا وسوسه شدن را نشان بدهی، 
که  وقتی  تا  دارد  مخاطب  هرزه کردن  در  عمیق تری  تأثیر 
علنی یک صحنۀ فسق و فجور نشان بدهی. لذا امروز در 
جهان، کار بخشی از هنرمندان این است که روی وسوسه ها 
مطالعه می کنند و بعد اینها را به تصویر می کشند، آن وقت، 
سرگرم کننده  فیلم های شان  واقعًا  می گیرد،  هم  کارشان 
بدشان  وسوسه شدن  از  که  کسانی  برای  مگر  می شود، 
تا  بعضی ها  می دانند.  خودشان  به  توهین  را  آن  و  می آید 
وسوسه می شوند، از شّر شیطان به خدا پناه می برند؛ چون 

چیست. داستان  می دانند 

برای  زمینه  باشند،  برقرار  ارزش ها  که  جامعه ای  در 
هست هم  وسوسه کردن 

که علم، کارایی نداشته باشد، نوبت وسوسه و نوبت  وقتی 
پنهان کاری آنها می شود. پس چه کار کنیم؟ در جوامع غربی 
ما  وسوسه ها  کنترل  و  بردن  بین  از  برای  گفتند  بعضی ها 
کار را بکنید خیلی از  گر این  کنیم، ا همه چیز را علنی و آزاد 
کم می شود و دیگر  ارزش ها از بین می رود ولی وسوسه هم 
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بکند،  کسی هر غلطی می خواهد  یعنی هر  پیش نمی آید، 
علنی دنبالش می رود و آن وقت دیگر جای وسوسه نیست. 
گر یک ذره وسوسه وجود داشته باشد، آدم آن را  یا اینکه ا

زود ابراز می کند. 

جایی  دیگر  رفتند،  بین  از  ارزش ها  جامعه ای،  در  وقتی 
گر در  برای وسوسه کردن و وسوسه شدن وجود ندارد. ولی ا
جامعه ای ارزش ها برقرار باشند، وسوسه کردن هم جا دارد 
گر در جامعه،  کیفی دارد. ا و به اصطالح »زیرآبی رفتن« یک 
لذا  نیست  هم  ممنوعیت  نباشند،  نداشته  وجود  ارزشی 
ممنوع  که  چیزی  گر  ا یا  نیست.  هم  وسوسه  برای  جایی 
شده است، لّذتی نداشته باشد، باز هم جایی برای وسوسه 

نیست.

امور  به  را  انسان ها  چون  نمی کنیم،  وسوسه  را  کسی  ما 
عقالنی دعوت می کنیم و نمی خواهیم کسی را فریب بدهیم

که یک نوع عملیات به نام وسوسه کردن  کسی نگوید حاال 
آنها ارزشی  کنیم! چون برای  آنها را وسوسه  هست، ما هم 
وجود ندارد که بخواهیم وسوسه شان کنیم. ما می خواهیم 
کنیم  کنیم، به اموری دعوت  آنها را به امور عقالنی دعوت 
آنها  اما  نیست.  فوری  لّذتش  ولی  هست  لّذت بخش  که 
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به  ما  است.  فوری  لّذتش  که  می کنند  دعوت  اموری  به 
فکر  خیلی  باید  طرف  می کنیم.  دعوت  عمیق،   لّذ ت های 
دعوت  لذت هایی  به  او  ولی  بفهمد.  را  لّذت ها  آن  تا  کند 
می کند که اتفاقًا هرچه فکر نکند، بهتر آنها را می فهمد، بهتر 

می شود.  آویزان شان  و  می چسبد 

خوِد  می تواند.  او  ولی  کنیم  وسوسه  نمی توانیم  ما 
را خیلی ها  البته هنرش  وسوسه کردن هم هنر می خواهد، 
چه  کنی،  وسوسه  نمی خواهی  اصاًل  که  شما  هستند.  بلد 
کنی؟  َعَلم  این وسوسه کننده ها  که در مقابِل  هنری داری 
ممکن است کسی را صدجور وسوسه   کنی و به زانو درنیاید، 
روش  دربیاید.  زانو  به  وسوسه،  نوِع  یکمین  و  صد  با  ولی 
فروشنده ها  از  بعضی  می کند.  فرق  آدم ها  وسوسه کردِن 
کاال  خوب بلد هستند چه طوری خریدار را وسوسه کنند که 
گر توانست با عقل و دانایی و منافع و... باالخره  را بخرد. ا
یک  توانست  گر  ا یا  می کنند،  تحریک  را  خریدار  یک طور 
می کند،  وادار  خریدن  به  را  شما  که  می دهد  گاهی هایی  آ
گر منطق نداشت و نتوانست، مثاًل می گوید »بردار برو  ولی ا

کن!« خوشحال  را  بچه ات 

کنی و مثاًل به یک هوسی او را به  کسی را وسوسه  گر شما  ا
هیئت بیاوری، خدا می فرماید: چرا وسوسه اش کردی؟ اصاًل 
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را  کفش اش  آوردی! من خودم می گویم  را  او  کردی  بیخود 
را دزدیده شد، چه  »آمدم هیئت،  کفشم  بگوید  تا  بدزدند 
خاطرۀ بدی! من دیگر هیئت نمی آیم!« خدا هم از آن باال 

می گوید »می خواهم صد سال سیاه نیایی!«

بیایند،  هوایی  و  هوسی  وسوسه ای،  که  کسانی  معمواًل 
و  زیبایی  مورد  در  نیست.  وسوسه  ما  کار  در  نمی مانند! 
شیطان  می دهم،  جلوه  زیبا  »من  فرمود  خدا  زیباسازی، 
هم زیبا جلوه می دهد« در مورد دعوت؛ هم شیطان دعوت 
به  وعده دادن  دربارۀ  می کند.  دعوت  پیامبر  هم  می کند، 
کار را می کند، هم شیطان.  یک آیندۀ خوب؛ هم خدا این 
ولی دربارۀ وسوسه، این طور نیست. خدا می گوید: چرا من 
بدهم؟  فریب  را  کسی  می خواهم  من  مگر  بکنم؟  وسوسه 

می کند.  وسوسه  کند،  اغوا  می خواهد  که  کسی 

در مقابل وسوسه ها سه اقدام باید انجام بدهیم؟ / اول: 
روش های وسوسه کردن را توضیح بدهیم و به همه معرفی 

کنیم

کند  که آنها را اجرا  بخشی از هنر به انواع مدل های وسوسه 
اختصاص یافته است. ما در مقابل وسوسه چه کار باید کنیم؟ 

کار انجام بدهیم: ما باید در مقابل وسوسه های ابلیس سه 
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توضیح  شفاف  را  وسوسه شدن  و  وسوسه کردن  اینکه  اول 
که خدا  کاری است  بدهیم تا دست دشمن رو بشود. این 
در قرآن انجام داده و می فرماید: من تو را وسوسه نمی کنم 
می دهم.  توضیح  برایت  را  وسوسه کردن  مدل های  ولی 
نشان  فیلم های مان  در  را  وسوسه کردن  مدل های  باید 
کار را می کنند. مثل  بدهیم. بعضی از فیلم ها در جهان این 
اول  از  هیچ کس  جوان ها.  معتادکردن  مختلف  روش های 
وجود  گونی  گونا روش های  ولی  بشود  معتاد  نمی خواهد 
کرده است. باید  کدامش یک عده ای را بیچاره  که هر  دارد 

داد. توضیح  را  وسوسه شدن  مدل های 

به  شروع  کسی  وقتی  کنیم،  معرفی  را  وسوسه  ها  انواع  گر  ا
سِر  دارد  او  که  می شوند  متوجه  همه  کند  وسوسه کردن 
فیلم ها  جّذابیت  عامل  کار  این  اتفاقًا  می گذارد.  کاله  من 
شما  که  است  سرگرم کننده  به شّدت  یعنی  می شود،  هم 
و  فریب دادن  طرز  بگویید  مردم  به  فیلم های تان  در 
می کند  نگاه  طرف  است.  چگونه  مردم  سِر  کاله گذاشتن 
را  خودش  سر  رفتن  کاله  بارها  تجربۀ  چون  می خندد،  و 
می رسد.  گاهی  خودآ و  خودشناسی  به  می آورد،  یاد  به 
به  فیلم،  پای  آدم  که  است  سرگرم کننده  و  قشنگ  خیلی 
خودش  از  را  آدم  که  فیلم ها  بعضی   برسد.  گاهی  خودآ
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به  را  آدم  که  اما فیلم هایی  غافل می کند، خیلی بد است، 
گاهی می رساند، بسیار خوب است؛ البته هر دو نوع  خودآ

است. سرگرم کننده  فیلم، 

شخصیت های  انواع  و  وسوسه شدن  زشتِی  دوم؛ 
بدهیم توضیح  را  وسوسه پذیر 

باید قبح و زشتی وسوسه شدن و نقاط ضعفی  اینکه  دوم 
توضیح  هم  بشوند  وسوسه  آدم ها  می شود  موجب  که  را 
این  می شوی؟  وسوسه  که  داری  ایرادی  چه  تو  بدهیم. 
که ما از این طرف می توانیم انجام بدهیم، مثاًل  کاری است 
که  کتر یا شخصیِت افراد وسوسه شده را  کارا شما می توانید 
در زمینه های مختلف به بیراهه رفته اند، توضیح بدهید؟ 

اخیرًا در دانش های تجربی و علوم انسانی مثل روان شناسی، 
که انواع شخصیت هایی  پیشرفت هایی حاصل شده است 
که وسوسه پذیر هستند به صورت یک بیماری، به صورت  را 
لو  کمبود،  دارای  آدم  یک  به صورت  و  عقده ای  آدم  یک 
افرادی  کرد، چه  را می شود وسوسه  افرادی  می دهند. چه 
است  دانش هایی  همان  از  این  کرد.  وسوسه  نمی شود  را 
این طرف  بخواهد  کسی  گر  ا کردم  عرض  قبل،  جلسات  که 
دوم  کار  پس  دارد.  بستگی  دانش  به  کارش  کند،  تبلیغات 
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که می توانیم انجام بدهیم، نشان دادن قبح وسوسه شدن 
است تا طرف به خودش بیاید.

سوم؛ کسانی را که وسوسه  نمی شوند به تصویر بکشیم تا 
افراد را شیفته کنیم

است،  خوب  خیلی  بدهیم  انجام  بتوانیم  گر  ا که  سوم  کار 
نمی شوند.  وسوسه  که  است  آدم هایی  کشیدن  تصویر  به 
عصر  الحسین)ع(،  اباعبداهلل  کربالی  حماسۀ  ماجرای  در 
کرد  روز تاسوعا شمر ملعون، اباالفضل العباس)ع( را دعوت 
کاری نداریم... همه از اینکه  که تو از معرکه خارج شو، با تو 
حتی  می کنند.  ِکیف  نشدند،  وسوسه  عباس)ع(  حضرت 
وقتی اباالفضل)ع( در اوج تشنگی، کنار آب رفت اما وسوسه 
که آب بخورد. اصاًل عباس)ع( وسوسه شدنی نیست.  نشد 
این رفتارها جلوه هایی از صالبت درونی و صالبت روحی او 
گر بتوانیم این شخصیت را در هر داستانی، به خوبی  است. ا
شیفته  را  افراد  می توانیم  و  می بریم  دل  دربیاوریم،  آب  از 
کنیم -اصاًل هم الزم نیست که داستان دینی باشد و مربوط 
به شخصیت های مذهبی و اولیاء خدا باشد- در این صورت 
وسوسه  نمی توانیم  ما  بگذاریم.  تأثیر  خیلی  می توانیم 
به  نمی شوند  وسوسه   که  را  کسانی  می توانیم  ولی  بکنیم، 
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تصویر بکشیم. این کاری است که ما در مقابل جبهۀ باطل 
که وسوسه می کنند، می توانیم انجام بدهیم. کسانی  و 

زیبایی  و  وسوسه شوندگان  ضعف های  سریال،  و  فیلم  با 
بدهیم نشان  را  وسوسه  بر  غلبه کنندگان 

گذشته  دیگر  وسوسه،  ترفندهای  انواع  کارگیری  به  دوران 
دوران  می فهمند.  را  چیزها  این  اآلن  دنیا  مردم  و  است 
وسوسه شدن گذشته است، غالبًا ترفندهای وسوسه کردن، 
از بس تکراری شده، دیگر تهوع آور شده است! اآلن فرصت 
وسوسه  که  را  شخصیت هایی  اینکه  برای  است  خوبی 
کنیم. فیلم سازها معمواًل  می شوند، لو بدهیم و تحقیرشان 
شعاری  بدهد،  نشان  را  خوب بودن  که  فیلمی  می گویند 
که این آدِم  است. بله؛ منتها شما باید بتوانی نشان بدهی 
گذشت و تسلیم  خوب هم وسوسه شد اما از این وسوسه 
نشد؛ چرا گذشت؟ در درونش چه اتفاقی افتاد؟ این را باید 

بدهی.  نشان  بتوانی 

می دهند.  ترجیح  فیلم سازی  بر  را  مستندسازی  بعضی ها 
آوینی هم همین است. بله؛ مستند،  می گویند نظر شهید 
به جای  هم  مستندسازی  مثبت  گی های  ویژ است،  واقعی 
تحت  مستند  با  فرهیخته،   انسان های  محفوظ،  خودش 
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و  محفوظ  خودش  به جای  این هم  می گیرند،  قرار  تأثیر 
هیچ حرفی در آن نیست، اما در فیلم ها و قصه های تخّیلی 
مستند  در  که  بکنید  می توانید  کارهایی  شما  نمایشی،  و 

بدهید.  انجام  نمی توانید 

چندتا فیلم نزدیک به مستند از شخصیت شهید باقری و 
کارهای خیلی  حاج احمد متوسلیان ساخته شده که البته 
خوبی بود، هم بدیع بود، هم در جامعه مؤثر بود، ولی اینها 
جای یک فیلم سینمایی  یا یک سریال را که از روی یک رمان 
گرفته شده باشد، نمی گیرند. چون با این فیلم ها از دِل آن 
بازیگر باخبر می شویم و می توانیم تردیدش را، انتخابش را، 
اینها الزم است. هرچند  را ببینیم.  شکست اش و تکاملش 
مستندسازی ارزش خاّص خودش را دارد ولی ارزش  کارهای 

نمایشی اصاًل کم نمی شود. 

پس ما در مقابل وسوسه، سه تا کار می توانیم انجام بدهیم: 
کنیم. 2- ضعف های  1- انواع ترفندهای وسوسه را معرفی 
 -3 بدهیم.  لو  را  وسوسه شوندگان  و  وسوسه  پذیرندگان 
تشریح  وسوسه  نمی شوند  که  را  کسانی  شخصیت  زیبایی 
مجموعۀ  به  است  وابسته  انسان  ارزش های  تمام  کنیم. 

او وجود دارد.  که در دل  وسوسه نشدنی 
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را  انسان  تا  می آورد  پدید  را  وسوسه  زمینۀ  خودش  خدا 
بدهد رشد  و  کند  تقویت 

فکر  بعضی ها  می کند؟  چه کار  دین  و  متعال  خداوند 
من!  بندگان  ای  می گوید  فقط  متعال  خداوند  می کنند 
خدا  کار  ولی  دارد،  را  پیام  این  خدا  البته  نشوید.  وسوسه 
همین  می کند.  هم  دیگر  کار  یک  خدا  نیست.  این  فقط 
که می گوید وسوسه نشو، خودش زمینۀ وسوسه را  خدایی 
پدید می آورد. خدایا! چرا آن درخت ممنوعه را در بهشت 
کسی  گر می خواهی  گذاشتی؟ مگر اینجا بهشت نیست؟! ا
زمینۀ  می خواهم  من  »نه؛   . بردار را  آن  نزند  دست  آن  به 
وسوسه  زمینۀ  می کنیم  گمان  ما  خدایا،  باشد!«  وسوسه 
شدی،  ناراحت  چون  هم  تو  و  آمده  پیش  همین طوری 
داری نهی می کنی! درحالی که این طور نیست، خدا خودش 
خداوند،  نهی  خوِد  اصاًل  و  می آورد  پیش  را  وسوسه  زمینۀ 

است.  وسوسه  عامل 

وسوسه شدن  زمینۀ  خدا  اینکه  از  باشیم  داشته  اطالع  باید 
برای  را  وسوسه ای  زمینه های  چه  خدا  می آورد.  پیش  را 
می آید،  جلو  می شود،  زنده  خدا  می آورد؟  پیش  کسانی  چه 
بویش  می شنوی،  را  صدایش  می کنی،  بغلش  می بینی اش، 
کسی می خواهد خدا برایش هست  را استشمام می کنی. هر 
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کند، دست خدا را اینجا بخواند.  بشود و اصاًل با خدا زندگی 
خدایا! در چه زمینه هایی زمینۀ  وسوسه من را پدید می آوری؟ 

خدا در هر زمینه ای که بخواهد انسان را امتحان کند و او را 
رشد بدهد، زمینۀ وسوسه را ایجاد می کند

البته خدا انسان را وسوسه نمی کند، ابلیس و نفس، انسان را 
وسوسه می کند، خدا فقط زمینه اش را پدید می آورد. خداوند 
در همان زمینه ای که می خواهد انسان را امتحان کند و او را 

تقویت بکند و رشد بدهد، زمینۀ وسوسه را ایجاد می کند. 

ببینید خدا در چه زمینه هایی از شما امتحان می گیرد؟ چه 
کند؟  زمینه هایی ایجاد می کند تا شیطان، شما را وسوسه 
که  کنم و بگویم  کره  من می خواستم با خداوند متعال مذا
دشمن  تبلیغات  موفقیت  زمینۀ  می کنم  خواهش  خدایا، 
اینکه شما  کاهش بده. می خواستم به خدا بگویم مثل  را 
خودت فتنه ایجاد می کنی! دیدم که اتفاقًا خداوند در قرآن 
یعنی  فتنه  می کنم؛  فتنه  خودم  من  می فرماید  بی محابا 

ِبَبْعٍض« )انعام،53( َبْعَضُهْم  ا  َفَتّنَ َکذِلَك  امتحان »َو 

تا زمینۀ وسوسه پیش آمد و شیطان شروع به وسوسه کرد، 
یعنی شما  این  بگویید »خدایا،  و  بکنید  به خدا  نگاه  یک 
می شوم  وسوسه  که  کنی  امتحان  را  من  می خواهی  اآلن 
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اصاًل  این  است.  همین طور  بله  می فرماید  نمی شوم؟«  یا 
فرد.  برای یک  نه  و  برای یک جامعه  نه  تصادفی نیست؛ 

باشد،  نداشته  عمیق  اثر  جامعه،  روی  وسوسه ها  وقتی 
است ظهور  وقت  آن موقع 

که  باید در زندگی فردی و زندگی اجتماعی به جایی برسیم 
وسوسه ها روی ما اثر نداشته باشد. وقتی وسوسه ها روی 
جامعه، اثر عمیق نداشته باشد آن موقع وقت ظهور است. 
البته شاید با ظهور، جامعۀ مؤمنین یک دفعه ای به جایی 
شما  به  من  باشد.  نداشته  اثر  رویش  وسوسه ها  که  برسد 
مژده بدهم؛ تقریبًا دوران وسوسه کردن ملت ها به راه باطل 

گذشته است و دیگر وسوسه، اثر چندانی ندارد. 

در تبلیغات، رسمًا مردم را وسوسه می کنند، مثاًل انقالب های 
لبنان  می شود.  شروع  وسوسه  یک  از  ببینید،  را  مخملی 
یک بار با همین وسوسه ها به هم ریخت، چرا؟ مثاًل یک ذره 
سر  به  بالیی  چه  دیدید  بشود،  گران  می خواست  اینترنت 
که آدم ها  لبنان آوردند! اول با یک وسوسه، کاری می کنند 
به تظاهرات می آیند و بعد، شهر به هم می ریزد. این دومینو 
موجب سقوط پول لبنان و خیلی افتضاحات دیگر می شود، 
کشور در معرض بی ثباتی قرار می گیرد. بعد هم  بالخره آن 
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چقدر  اّول  تظاهرات  »موضوع  می پرسند:  مردم  از  وقتی 
تحریک مان  ولی  نبود،  مهم  خیلی  می گویند:  بود؟«  مهم 
کردند، یعنی وسوسه شده بودند. باید وسوسۀ خّناس ها را 
بشناسیم. مثاًل در همین انتخابات اخیر کشورمان، وسوسۀ 

که در انتخابات شرکت نکنیم. خّناس ها این بود 

باید وسوسۀ خّناس ها را بشناسیم

بعضی ها حریص می شوند به اینکه سراغ برخی از اطالعات 
پنهان در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی دیگران بروند. 
از  برخی  خالف  اطالعات،  آن  و  است  خّنا س گونه  این کار 
ُنرم ها و ارزش های پایدار جامعه است. با فیلم های دوربین 
را نشان داد. مثاًل  این وسوسه ها  از  برخی  مخفی می شود 
پول را می اندازند که ببینند چه کسانی وسوسه می شوند آن 
را بردارند. اینها نمونه هایی از لو دادن این گونه عملیات ها 
است و می تواند واقعًا به همین سادگی نشان بدهد. یک 
بشود  استفاده  ترفندها  همین  از  گر  ا هم  عمیق تر  کمی 
که آدم ها چه طوری وسوسه می شوند. می توان نشان داد 

پس ما می توانیم مقابل وسوسه، اقدام کنیم و نشان بدهیم 
چه  وسوسه شوندگان  هست؟  عملیات  نوع  چند  وسوسه 
هستند؟  کسانی  چه  وسوسه نشوندگان  هستند؟  کسانی 
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شهرداری،  رفتگر  یک  مثاًل  است.  خوبی  کار  خیلی  این  و 
صاحبش  به  را  آن  و  بود  کرده  پیدا  تومان  میلیون  بیست 
را  این  نشدی،  وسوسه  آیا  پرسیدند  او  از  وقتی  رساند. 
برداری؟! می گوید نه. این آدم ارزش دارد. همه او را دوست 
دارند. می توانیم با استفاده از فضای مجازی او را به همدیگر 
کرد، ما در این زمینه ها  کارها را می شود  نشان بدهیم. این 

داریم.  کم کاری  و فردی خیلی  اجتماعی  در موضوعات 

که  یک جا  جز  است  بدی  چیز   
ً
مطلقا »هوس«  قرآن  در 

کنی هوس  و  بشوی  وسوسه  است  خوب   
ً
اتفاقا

نیست  بد  حتی  نیست.  بدی  چیز  مطلق  به طور  وسوسه 
هوس کردن  آیا  بکند!  عمل  بی عقالنه  یک وقت هایی  آدم 
مطلقًا بد است؟ آیا بیست و چهار ساعته آدم باید عقالنی 
بگذارند  خوب  هوِس  و  هوا  یک  نمی شود  آیا  بکند؟  عمل 
کنیم، زیر بقیۀ  گر یک دفعه ای دل مان بخواهد مستی  که ا
است،  بدی  چیز  نفس  هوای  قرآن  در  بزنیم؟  منافع مان 
یک جا  جز  است،  بدی  چیز  هوس  سقوط،  یعنی  »هوی« 
که  کلمۀ »هوی« را آورده و آنجا خوب است  که اتفاقًا قرآن 

بشوی.  وسوسه 
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وقتی  می فرماید:  قرآن  کجاست؟  خوب  هوِس  این  حاال 
حضرت ابراهیم)ع( همسر و فرزندش اسماعیل را کنار خانۀ 
اِس َتْهوي ِإَلْیِهْم«  ْفِئَدًة ِمَن الّنَ

َ
کعبه گذاشت، گفت: »َفاْجَعْل أ

سوى  به  را  مردم  از  گروهی  دل هاى  خدایا!  )ابراهیم،37( 
کن قلوب مؤمنین،  کاری  کن . یک  آنان عالقمند و متمایل 
هوس کنند پیش بچه های من بیایند. امام باقر)ع( با اشاره 
ِإَلْیَنا«  ْن َیُطوُفوا ِبَها ُثّمَ َیْنِفُروا 

َ
ِمُروا أ

ُ
به این آیه می فرماید: »أ

)کافی/ج1/ص392(. این آیۀ قرآن، دعای حضرت ابراهیم 
برای فرزندانش یعنی »چهارده معصوم« است که مستجاب 
که یک دفعه ای تو هوِس حرم  شد، به همین خاطر است 

اباعبداهلل الحسین)ع( به سرت می زند.

ما  هوس  و  هوا  و  ما  مستی  زمینۀ  امام حسین)ع(  محبت 
د می شو

اینکه  مثاًل  می گذارند،  کنار  را  منطق  خیلی ها  اربعین  در 
کار دارم، پول ندارم و...« اینها را رها می کنند  »االن خیلی 
و  باطن  در  اربعین  زیارت  البته  می روند.  اربعین  سراغ  و 
واقع  در  است.  عقالنی  شّدت  به  رفتار  یک  خودش  ذات 
که  که حسین)ع( با آدم می کند، همان عبارتی است  کاری 
آیۀ  می دارد.  َبرت  حسین)ع(  هوای  یعنی  آمده؛  قرآن  در 
کلمه دارد اشاره می کند: »َتْهوي ِإَلْیِهْم« یعنی  قرآن به این 
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دوست داشتن حسین)ع( و به سمت حسین)ع( رفتن. یک 
کسی »هوا« َبرش دارد یعنی چه؟ یعنی یک دفعه ای بگوید 

برو! ماشین  با  ُخب  بروم«  پیاده  می خواهم  »من 

آن اوائل، بعضی ها پیاده روی را مسخره می کردند. ُخب آنها 
چه  طرف  ببین،  برو  نگرفته !  هوا  را  آنها  هنوز  نمی فهمند، 
لذتی می برد؛ دارد پابرهنه می رود، کفش هایش را هم آویزان 
مسافرت  به  هتل،  بدون  هیچ وقت  که  کسی  است.  کرده 
ک می خوابد  کنار جاده، روی خا اینجا شب در  نمی رفت، 
زندگی ام  شب  بهترین  می گوید  می کند!  ِکیف  هم  خیلی  و 

ک خوابیدم... که روی خا شبی بود 

یا حسین)ع(! تو تفریح ما هستی، مستِی ما هستی، هوای 
ما هستی، هوس ما هستی. اینها اشارۀ صریح قرآن است: 
کاری  اِس َتْهوي ِإَلْیِهْم«، یعنی خدایا  ْفِئَدًة ِمَن الّنَ

َ
»َفاْجَعْل أ

کن که دل های گروهی از مردم به سمت بچه های من هوس 
مستی  این  دارد.  مستی   اربعین  دارد.  برشان  هوا  و  کنند 
برای  کسی  می دارد.  نگه  شارژ  را  آدم  یک سال  تا  اربعین 
اربعین، آن چنان تبلیغات نکرده، بلکه خود امام حسین)ع( 

کرده است... را هوایی  همین طوری دِل محبین خودش 
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قبر  زیارت  مشتاق  که  است  این  مؤمن  عالمت  فرمودند 
اباعبداهلل الحسین)ع( است، مثاًل هرچندوقت یک بار دلش 
برای حرم امام حسین)ع( تنگ می شود و برای حرم بی قرار 
َنا  ِة َفَیْعِرُض ُحّبَ ْهِل اْلَجّنَ

َ
ُه ِمْن أ

َ
ّن

َ
ْن َیْعَلَم أ

َ
َراَد أ

َ
می شود )َمْن أ

َعَلی َقْلِبِه َفِإْن َقِبَلُه َفُهَو ُمْؤِمٌن َو َمْن َکاَن َلَنا ُمِحّبًا َفْلَیْرَغْب 
اْلُحَسْیِن ع؛ کامل الزیارات/ ص193(  َقْبِر  ِزَیاَرِة  ِفی 

خاطر  همین  به  باالست  خیلی  علما  شأِن  عراق،  در 
که  تقلید  مراجع  خصوصًا  می کنند؛  رفتار  باوقار  خیلی 
که  است  مشهور  داستان  این  دارند.  عجیبی  شأن های 
و  عبا  العلوم«  بحر  »عالمۀ  دیدند  یک دفعه ای  کربال  در 
و  سر  به   ، عزادار دستۀ  افراد  مثل  و  گذاشته  کنار  را  عمامه 
سینه زنان، می دود و به سمت حرم می رود. گفتند: آقا شما 
دیدم  وقتی  گفت  می کنی؟  چه کار  شدی!  احساساتی  هم 
خجالت  خودم  از  می دود،  این طوری  دارد  امام زمان)عج( 

کردم. را  این کار  هم  من  لذا  کشیدم 

خیلی ها یک دفعه ای برای حرم حسین)ع(، هوایی می شوند...

یک کسی می گفت: یک زائر را در کربال با یک پیراهن و شلوار 
است  شسته  را  اصلی اش  لباس  کردم  فکر  دیدم.  ُکردی  
چیز  هیچ  ایران  از  است،  همین  لباسم  همۀ  گفت:  او  ولی 
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اربعین  ولی  نمی خوانی،  نماز  گفتم  نیاوردم.  خودم  همراه 
آمده ای؟ گفت: کنار وانتم داد می زدم و میوه می فروختم، 
شده،  باز  مرز  فالنی،  گفت  رفقا  از  یکی  زد،  زنگ  موبایلم 
فقط کارت ملی نشان می دهند و رد می شوند، می آیی کربال 
برویم؟ می گفت: من تا حاال نه هیئت رفتم، نه زیارت رفتم، 
کربال چیست؟! اآلن من در یک لقمۀ نان  بیا برویم! گفتم 
خودم ماندم. گفت بیا خرجی که ندارد، می رویم کربال زیارت 
از  هم  ما  یعنی  وسوسه.  می شود  این  می آییم.  و  می کنیم 

داریم.  وسوسه  این طرف 

آن جوان میوه  فروش می گوید: یک دفعه ای هوایی شدم. 
که بیا پای وانت، میوه ها را  گفتم  به یکی از رفقا زنگ زدم و 
بفروش، پولش را ببر خانه. بعد که راه افتادم، به مادرم زنگ 
زدم، گفتم من دارم می روم کربال. گفت »من را مسخره نکن، 
کربال چه ربطی داری؟ می گویم دو رکعت نماز بخوان  تو به 
گفتم من واقعًا لب مرز  نمی خوانی!« رفتم لب مرز به مادرم 
هستم و دارم می روم کربال. گفت »باز هم دنبال الواتی رفتی، 
، من واقعًا دارم  داری سرم را کاله می گذاری؟« گفتم: نه مادر
حسین)ع(  امام  دستگاه  در  را  چیزها  این  کربال...  می روم 
که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست؛  فراوان داریم. »هر 

که از عشق تو دیوانه شود« عاقل آنست 
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تبلیغات	دشمن

،	اثر	می	کند؟  چرا	تبلیغات	دشمنان	دین	راحت	تر
 کمک	خدا	به	مؤمنین	در	مقابل	تبلیغات	دشمن	چیست؟

	تبلیغات	دین	مؤثرتر	است؟	قسمت	 کدام	قسمت	از
اباعبداهلل	الحسین	)ع(

چرا تبلیغات دشمنان دین،  راحت تر اثر می کند؟

چرا تبلیغات دشمنان دین و در واقع »دشمنان بشریت« 
منافع  طرفداران  یعنی  دین  طرفداران  تبلیغات  به  نسبت 
حقیقی انسان ها، راحت تر اثر می کند؟ یکی از دالیلش این 
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یا  ابزار  یک  می کنند،  تبلیغ  دین  ضّد  که  آنهایی  که  است 
وسیلۀ ُبرنده به نام »هوای نفس« دارند. آنها از طریق هوای 
نفس، جاذبه هایی را ایجاد می کنند که می توانند دل مردم 
را ببرند. اما دین، برعکس آنها اتفاقًا مردم را از هوای نفس 
مردم،  عالقه های  و  تصمیمات   دارد  دوست  و  می دارد  باز 
گرفتار هوای نفس نباشد. همین مسئله باعث ایجاد یک 

نقطه ضعف در تبلیغات ما می شود.

هوای نفس یعنی چه؟ هوای نفس یعنی دوست داشتنی های 
دوست داشتنی هایی  یعنی  چه؟  یعنی  کم ارزش  کم ارزش؛ 
خصوصیت  نمی کنند.  تولید  انسان  در  زیادی  لّذت  که 
این  نفس  هوای  بر  مبتنی  دوست داشتنی های  مهم  
تا  بکشی  زحمت  نیست  الزم  است،  فوری  و  نقد  که  است 
بگوییم  نفس  هوای  به  می توانیم  بفهمی.  را  لّذت ها  این 

فوری«.  »لّذت های  یا  سطحی«  »دوست داشتنی های 

لّذت های  این  چون  است؟  ممنوع  لّذت ها  از  بعضی  چرا 
سطحی و کم ارزش برای انسان، شادمانی زیاد و خوشحالی 
که  است  این  لّذت ها  این  مشکل   نمی کنند.  ایجاد  عمیق 
پایدار  عالقه های  و  عمیق تر  لّذت های  به  رسیدن  مانع 
می شوند. اصاًل لّذت حرام و لّذت حالل چه معنایی دارد؟ آن 
چیزی که حرام است، این است که انسان با لّذ ت های کمتر 
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، به لّذت های برتر و عمیق تر نرسد. لّذت مناجات با  ِکهتر و 
خدا یک لّذت روحی است. کار خوب، جوانمردی، گذشت و 
مانند اینها همه لّذت دارد. اتفاقًا این لذائذ خیلی عمیق تر 
و خیلی سرِ حال آورتر هستند. ولی لذت های کم ارزش، یعنی 
لّذت هایی که مقدار لّذتش کم است، آسیب روحی به دنبال 
سراغ  گر  ا که  است  شده  ساخته  طوری  انسان  روح  دارد. 
کم ارزش برود دیگر لذ ت های عمیق را نمی تواند  لذت های 
کند. )این مبحث خیلی مفّصل است و سال ها قبل  درک 

کرده ایم.( تحت عنوان »تنها مسیر« در این باره بحث 

محور اصلی در مخالفت با انبیاء)ع( تبعّیت از هوای نفس 
است

ْنُفُسُهْم 
َ
أ َتْهوى   َرُسوٌل ِبما ال  ما جاَءُهْم 

َ
قرآن می فرماید: »ُکّل

پیامبرى  زمان  هر  )مائده،70(  َیْقُتُلون «  َفریقًا  َو  ُبوا 
َ

َکّذ َفریقًا 
را  عده اى  می آورد،  آنها  نفِس  هوای  خالف  بر  حکمی 
قرآن  همچنین  می کشتند.  را  عده اى  و  می کردند  تکذیب 
به  دارد  وجود  جریانی  خداپرستان  مقابل  در  می فرماید: 
َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه« )جاثیه،23(؛ 

َ
ْیَت َمِن اّت

َ
َفَرأ

َ
نام هواپرستان؛ »أ

اینها کسانی هستند که هوای نفس خودشان را معبود خود 
قرار داده اند. بنابراین محور اصلی در مخالفت با انبیاء)ع( 

است.  نفس  هوای  از  تبعّیت 
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هوای نفس واقعًا به نفع آدم نیست اما یک ذره به صورت 
کاذب و موقت، و البته فوری و بی زحمت، آدم را خوشحال 
می کند ولی از آن طرف عمیقًا به روح انسان صدمه می زند. 
چرا تبلیغات دشمنان دین می گیرد؟ چون روی هوای نفس 
آدم های  دارد.  بیشتری  استوار است. هوای نفس طرفدار 
سطحی هوای نفس را بیشتر می پذیرند. چرا تبلیغات دین 
آدم های  با هوای نفس مخالفت می کند.  نمی گیرد؟ چون 
انبیاء)ع( مشکل پیدا می کنند. در این جلسه،  با  سطحی 
کرد، هم از  ان شاءاهلل هم دربارۀ راه حّلش صحبت خواهیم 

کرد.  کریم استفاده خواهیم  قرآن 

کسانی که می خواهند هوای نفس شان را تحمیل کنند آن را 
تئوریزه می کنند و به ظاهر »معقول« جلوه می دهند

که »پیامبر  یکی از نهی های فراوان به انبیاء الهی این است 
می فرماید:  مثاًل  نکن«  تبعّیت  مردم  نفس  هوای  از  من! 
تنها  ْهواَءُهْم« )شوری،15(. 

َ
أ ِبْع  َتّتَ ال  َو  ِمْرَت 

ُ
أ َکما  اْسَتِقْم  »َو 

که پیامبر نباید حرف  که در قرآن، مکرر آمده است  موردی 
ادیان و  گروه ذی نفوذ، صاحبان  آن  و  گروه  این  آن،  و  این 
صاحبان فَرق منحرف را گوش کند، این است که می فرماید 

ْهواَءُهْم« 
َ
ِبْع أ َتّتَ از هوای نفس اینها تبعّیت نکن »َو ال 
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که می خواهند  کسانی  پیامبران خیلی محکم  هستند و به 
راحت  کنند،  تحمیل  ایشان  به  را  خودشان  نفس  هوای 
نفس  هوای  می خواهند  وقتی  اینها  »نه!«.  می گویند: 
که »این هوای نفس  کنند، نمی گویند  خودشان را تحمیل 
ما است!« بلکه هوای نفس شان را تئوریزه می کنند و آن را 
ممکن  مثاًل  می دهند.  نشان  علمی،  به ظاهر  و  زیبا  خیلی 
اختالالت  یا  ژنتیک  اختالالت  خاطر  به  افراد  بعضی  است 
هورمونی به بیمارِی روانی عصبی و جسمی همجنس گرایی 
این  اینکه  برای  اما  باشند.  شده  مبتال  همجنس بازی  یا 
بپذیرند،  را  این  و  بشود  عادی  مردم  بین  همجنس گرایی 
می خواهد  دل شان  کاری  هر  مردم  بگذارید  که  نمی گویند 
هم  »این  می گویند  و  می کنند  تئوریزه  را  این  بلکه  بکنند، 

است!« بشر  حقوق  از  یکی 

قتل عامی  صرب ها  اروپاست.  اسالمِی  کشور  تنها  بوسنی 
گسترده ای در آنجا راه انداختند که مبادا این کشور پا بگیرد. 
بوسنی سرزمینی بسیار خّرم اما فقیر است، چرا فقیر است؛ 
چون این کشور اسالمی است، نمی گذارند که آباد و ثروتمند 
به  مردم شان  دست   گر  ا معمواًل   ، خاطر به همین  بشود. 
این  به  آمریکا  که  برسد، مهاجرت می کنند. سفیری  جایی 
که اصرار دارد  کشور فرستاده است یک همجنس باز است 
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به  احترام  عنوان  به  اینجا  در  را  همجنس بازی  باید  شما 
را  بکنید. تظاهرات همجنس بازها  قانونی   اقلیت ها  حقوق 
در  هم  آمریکا  سفیر  خوِد  و  انداختند  راه  کشور  آن  در  هم 
که می خواهند هوای نفس  اینها وقتی  آن شرکت می کند. 
تحت  یا   ، بشر حقوق  عنوان  تحت  را  آن  کنند،  تحمیل  را 
جلوه  معقول  را  آن  تا  می کنند  تئوریزه  و...  آزادی  عنوان 
بدهند. در جلسات قبل، دربارۀ ربط بین برخی دانش های 
تبلیغاتی  با  طواغیت،  تولیدشدۀ  دانش های  یا  بی اساس 
مخالفان  نکنید  فکر  کردیم.  صحبت  می دهند،  انجام  که 
که ما هوای نفس خودمان  فریاد می زنند  دین، مستقیمًا 
و  قشنگ  حرف های  قالب  در  را  آن  بلکه  می خواهیم!  را 

می کنند. مطرح  مردم پسند، 

دعوت  عمیق  و  پایدار  ت 
ّ

لذ به  را  انسان ها  پیامبران، 
می زند لطمه  انسان  به  نفس  هوای  می کنند/ 

»نه!  می گویند  صادقانه  و  صریح  خیلی  الهی  پیامبران 
چون  بکنید  را  کار  این  نباید  است،  ممنوع  نفس  هوای 
که برای مردم، ملموس است  لطمه می خورید« آن چیزی 
لّذت هوای نفس است. بعضی ها دین را مسخره می کنند 
کاًل هر چیزی لّذت بخش باشد  و می گویند: »دین می گوید 
دین  بلکه  نیست،  این طور  واقعًا  درحالی که  است!«  حرام 
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به دنبال لذت عمیق تر است؛ حتی در زمینه های مادی و 
برای  می کند  توصیه  کم خوردن  به  دین  گر  ا مثاًل  جسمی. 
گر توصیه  این است که لذت غذاخوردن افزایش پیدا کند. ا
که لذت افطار خیلی بیشتر  به روزه می کند برای این است 

است.  معمولی  غذای  یک  لذت  از 

 ، پیامبران یک ضّد تبلیغ دارند. آنها انسان ها را به لّذت پایدار
لّذت  عمیق و لّذتی دعوت می کنند که باید به خاطرش رنج 
کنی. این راه تا حدودی طوالنی و  کتساب  بکشی تا آن را ا
را به لذت های  آدم ها  اما مخالفان پیامبران  سخت است. 
کار  ولی  می گیرد  آنها  کار  طبیعتًا  می کنند.  دعوت  سطحی 

پیامبران نمی گیرد.

را  که ایمان  کمک خدا به پیغمبر این است  در امر تبلیغ، 
می دهد قرار  »زیبا«  و  »محبوب«  ما  برای 

َلْو  اهلِل  َرُسوَل  فیُکْم  ّنَ 
َ
أ اْعَلُموا  »َو  می فرماید:  کریم  قرآن 

ِإَلْیُکُم  َب  َحّبَ اهلَل  لِکّنَ  َو  ْم  َلَعِنّتُ ْمِر 
َ ْ
ال ِمَن  َکثیٍر  في   ُیطیُعُکْم 

َو  اْلُفُسوَق  َو  اْلُکْفَر  ِإَلْیُکُم  َه  َکّرَ َو  ُقُلوِبُکْم  في   َنُه  َزّیَ َو  یماَن 
ْ

ال
که  بدانید  و  اِشُدون «)حجرات،7(؛  الّرَ ُهُم  ولِئَك 

ُ
أ اْلِعْصیاَن 

در  است  واجب  شما  بر  ]و  شماست  میان  در  خدا  پیامبر 
از  کارها  از  او در بسیارى  گر  ا کنید[،  پیروى  او  از  امور  همه 
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گرفتارى و زحمت می شوید،  کند، قطعًا دچار  شما پیروى 
دل  در  را  آن  و  داد  قرار  شما  محبوب  را  ایمان  خدا  ولی 
کفر و بدکارى و نافرمانی را ناخوشایند  هایتان زینت داد، و 

هستند.  هدایت یافته  اینها  ساخت،  شما 

ْمِر 
َ ْ
ال ِمَن  َکثیٍر  في   ُیطیُعُکْم  »َلْو  می فرماید:  قرآن  وقتی 

گوش بکند،  را  گر رسول خدا)ص( حرف های شما  ا ْم«  َلَعِنّتُ
دیگری  تعبیر  عبارت  این  می شوید؛  اذیت  خودتان  شما 
! از هوای نفس آنها تبعّیت  که »ای پیغمبر برای این است 
بکن  کاری  یک  خدایا،  است  این طور  که  حاال  پس  نکن« 
گر قرار باشد  که رسول خدا)ص( در تبلیغش موفق بشود، ا
موفق  نکند،  گوش  را  مردم  حرف  اصاًل  رسول خدا)ص( 
کنید،  نمی شود، بلکه دشمنان اش موفق می شوند. دقت 
لِکّنَ اهلَل  خداوند متعال در عبارت بعد چه می فرماید؟ »َو 
پیامبر  که  حاال  ُقُلوِبُکْم«؛  في   َنُه  َزّیَ َو  یماَن 

ْ
ال ِإَلْیُکُم  َب  َحّبَ

را  ایمان  جبران،  برای  خدا  کند،  گوش  را  شما  حرف  نباید 
برای تو محبوب و دوست داشتنی می کند و آن را در دل تو 
که خدا در تبلیغات به  کمکی است  زیبا قرار می دهد. این 

می کند. پیغمبر 

در تبلیغات دینی و تبلیغاِت پیامبران، با هوای نفس آدم ها 
تبلیغات  در  می شود.  مخالفت  دارد،  جذابیت  برایشان  که 
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که عمیق هستند و به سادگی،  دینی، انسان به لذت هایی 
مثاًل  می شود.  دعوت  نمی کند  پیدا  دسترسی  آن  به  کسی 
افراد،  از  بسیاری  می کند،  دعوت  معنوی  لّذت  به  پیامبر 
که به چشیدن لذت معنوی برسند طی نمی کنند،  راهی را 
پس تبلیغات پیامبران ضعیف می شود درحالی که تبلیغات 
کارش  لذا  است،  نفس  هوای  ترویج  بر  مبتنی  دشمن 
که  نخواهید  پیغمبر  از  شما  می فرماید  خدا  می گیرد. 
را  ایمان  کمک،  به عنوان  اما  کند،  گوش  را  حرف های شما 

زیبا. هم  و  می دهم  قرار  محبوب  هم  شما،  برای 

کدام قسمت  از ایمان را برای ما زیبا قرار می دهد؟ /  خدا 
خداست کمک  امیرالمؤمنین)ع(  محبت 

کار  کار را بکنی مشکل حل است، خب این  گر این  خدایا، ا
را بکن! خدایا، نماز شب را برای ما زیبا قرار بده. نماز یومیه 
برای  را  نگاه حرام  ترک  تا عاشقش بشویم.  بده  قرار  زیبا  را 
گر ما را عالقه مند و عاشق و شیفتۀ دین  ما زیبا قرار بده. ا
خودت قرار بدهی قصه حل می شود. خدایا، پس چرا این 
َب  »َحّبَ نگفتم  که  من  می فرماید:  خدا  نمی کنی؟!...  را  کار 
یماَن«. آنهایی که 

ْ
َب ِإَلْیُکُم ال ِإَلْیُکُم الّدین« بلکه گفتم »َحّبَ

گفتی مثل نماز شب و نماز یومیه و نگاه حرام نکردن  شما 
و خمس و زکات دادن و...، بخش هایی از دین است. منتها 
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قسمت هایی   یک  آن هم  است،  قلبی  ارتباط  یک  ایمان 
امام  را؟  قسمت  کدام  می دهم.  قرار  زیبا  برایت  را  ایمان  از 
ُقُلوِبُکْم  َنُه ِفي  َزّیَ َو  یماَن   ِ

ْ
ال ِإَلْیُکُم  َب  صادق)ع( فرمود: »َحّبَ

امام  )کافی/ج1/ص۴26(.  اْلُمْؤِمِنیَن)ع(«  ِمیَر 
َ
أ َیْعِني 

باقر)ع( هم با استناد به این آیه می فرماید: »ُحّبُ َعِلّيِ ]ْبِن 
کوفی/ فرات  )تفسیر  ِنَفاق «  ُبْغُضُه  َو  ِإیَماٌن  ع [  َطاِلٍب  ِبي 

َ
أ

خداست. کمک  امیرالمؤمنین)ع(  محبت  پس  ص۴28( 

کسانی  ای  هستید،  نفس  هوای  گرفتار  که  آدم هایی  ای 
که حرف های عمیق دین را متوجه نمی شوید، حرف های 
خودتان را به پیغمبر تحمیل نکنید، او نمی تواند حرف های 
خوِد  کند  قبول  را  شما  حرف های  گر  ا کند.  قبول  را  شما 
بگیرد،  پیغمبر  کار  اینکه  برای  ولی  می شوید.  اذیت  شما 
خداوند یک قسمت از دعوت پیغمبر را برای شما محبوب 
و عزیز قرار می دهد. آن چیست؟ »ایمان«. منظور از ایمان 
علی  فرزندان  و  بن ابی طالب)ع(  علی  محبت  چیست؟ 
بن ابی طالب. مثاًل می بینی فالن شخص، گنهکار است ولی 
امیرالمؤمنین)ع( را دوست دارد، امام حسین)ع( را دوست 
خیلی  داریم  دوست  را  امام حسین)ع(  ما  اینکه  پس  دارد. 
حساب شده است. این محبت در ساختار دین یک جایگاه 

حساس و مهم دارد.
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َه ِإَلْیُکُم اْلُکْفَر َو اْلُفُسوَق َو  در ادامۀ این آیه می فرماید: »َو َکّرَ
اْلِعْصیاَن«؛ در مقابل برای اینکه تبلیغات دشمن در میان 
کفر را در نزد شما نامطلوب قرار داده  شما نگیرد، خداوند 
کسی شخصیت نازنین علی امیرالمؤمنین)ع( را  گر  است. ا
کند واقعًا از او بدت می آید. از مخالفت با اولیاء خدا  انکار 
زمینه،  این  در  امام حسین)ع(  هرچند  می آید.  بدت  واقعًا 
هزینه های زیادی داده است؛ مثاًل علی اصغرش را آورد، اصاًل 
شما هیچ وقت آب تان با حرمله و دشمنان امام حسین)ع( 
به  خدا  کمک  اینها  همۀ  رفت.  نخواهد  جوی  یک  در 
شماست. خدا می گوید من این قسمت ها را برای تو درست 

کن. کردم؛ نماز یومیه و بقیۀ چیزها را خودت درست 

امام خمینی)ره(: با     این روضه ها و سینه زنی ها، ما را حفظ   
  کرده اند

قسمت  همین  است؟  مؤثر  دین  تبلیغات  قسمت  کدام 
و  هزار  »اآلن  می فرمود  امام)ره(  اباعبداهلل الحسین )ع(. 
با این روضه ها و  با     این منبرها و  که  چهار صد سال است 
با این مصیبت ها و با این سینه زنی ها ما را حفظ     کرده اند؛ 
تا حاال آورده اند اسالم را« )صحیفه امام/ج8/ص526( بعد 
می فرمود »روضه است که این محراب، که این منبر را حفظ 
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گر آن روضه نبود، این منبر هم نبود، این مطالب هم  کرده. ا
کرده«)همان(.  حفظ  آن  نبود، 

کنیم!«  بیان  را  معارف  باید  ما  »اول  که  نگویند  منبری ها 
به  مردم  عشق  آن  و  محبت  آن  روضه،  آن  صدقۀ سر  تو 
کنی حرف بزنی. تو اصل  حسین)ع( می توانی فرصت پیدا 
و  مقدمه  را  منبر  بنده  لذا  است!  اصل  روضه  آن  نیستی، 
آماده سازی  فقط  نه  را  منبر  می دانم.  روضه  تقویت کنندۀ 
مردم  شدن  روضه ای تر  برای  بلکه  شب،  آن  روضۀ  برای 
عالقه،  آن  عشق،  آن  که  کند  کاری  باید  منبر  می دانم. 
متعال  خداوند  پس  بشود.  اضافه  دین،  از  لّذت بردن  آن 
قسمتی از دین را پیش ما زیبا قرار می دهد که همان ایمان 
عمیق،  فهم  کسب  و  تالش  با  خودمان  باید  ما  بعد  است. 

بشویم. موفق  عمل  و  اطاعت  در  کنیم  سعی 

مخصوص  هدیۀ  شده،  ما  دل های  محبوب  ایمان  اینکه 
است خداوند 

بعدی  آیۀ  در  یماَن« 
ْ

ال ِإَلْیُکُم  َب  »َحّبَ فرمود:  قرآن  وقتی 
َحِکیم «  َعِلیٌم  اهلُل  َو  ِنْعَمًة  َو  اهلِل  ِمَن  »َفْضاًل  می فرماید: 
آیه  این  توضیح  در  طباطبایی)ره(  عالمه  )حجرات،8(؛ 
گر خداى تعالی ایمان را محبوب دلهاي شان  می نویسد: »ا
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کرد و کفر و فسوق و عصیان را مورد نفرت شان قرار داد، صرفًا 
که به ایشان ارزانی داشت « )المیزان/ عطیه و نعمتی بود 

ج18/ص۴68(

به  را  آن  تو  خداست،  مخصوص  هدیۀ  درواقع  ایمان  این 
دست نیاوردی. این طور نیست که تو یک کاری کرده باشی 
تا ایمان پیِش تو زیبا قرار بگیرد، یا محبت امیرالمؤمنین)ع( 
این  بیفتد.  دلت  در  محبت اش  و  بگیرد  قرار  زیبا  تو  پیِش 
تو  به  کردی  انتخاب  را  دین  تو  وقتی  که  خداست  هدیۀ 
کار برای تو آسان بشود. اصاًل چه بسا خوِد این  می دهد تا 
طول  در  و  اسالم  صدر  در  خیلی ها  دین داری  آغاز  هدیه 

شد. تاریخ 

که محبت اولیاء خدا را زیاد دریافت نکرده، برائت از  کسی 
دشمنان خدا را هم زیاد دریافت نمی کند

کراهت-که در ادامۀ  گر شما به این محبت بها بدهی، آن  ا
َو  اْلُکْفَر  ِإَلْیُکُم  َه  َکّرَ »َو  می آید:  دلت  به  هم  می فرماید-  آیه 
کراهت بهای  گر به این محبت و آن  اْلُفُسوَق َو اْلِعْصیاَن«. ا
برائت  و  تبدیل می شود  برائت  به  تو  کراهت  بیشتر بدهی، 
عاشورا  زیارت  در  کمااینکه  می شود.  تبدیل  عداوت  به  تو 
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می خوانیم: »حرٌب لمن حاربکم«، یا اباعبداهلل! من دشمن 
که با شما جنگید. کسی  هستم و می جنگم با 

اما  مخالف اند  اهل بیت)ع(  دشمنان  با  فقط  بعضی ها 
می جنگند.  و  دشمن اند  اهل بیت)ع(  دشمان  با  بعضی ها 
حضرت  در  مثاًل  برود.  باال  می تواند  برائت  درجۀ  یعنی 
به دشمنان  و عداوت نسبت  برائت  امام)ره( خیلی درجۀ 
امیرالمؤمنین علی)ع( باال رفته بود و این یعنی یک یک آدم 
آن طرف  از  ندهد  بها  زیاد  طرف  این  به  کسی  گر  ا انقالبی. 
اولیاء  این طرف هدیۀ محبت  از  که  هم ُشل می آید؛ کسی 
از  را زیاد دریافت نکرده باشد،  یماَن« 

ْ
ال ِإَلْیُکُم  َب  خدا »َحّبَ

آن طرف، برائت را هم زیاد دریافت نمی کند. هم محبت به 
اولیاء خدا را می توانید افزایش بدهید، هم برائت و عداوت 
و  بشریت  دشمنان  واقع  در  که  را  خدا  اولیاء  دشمنان  با 

بدهید. افزایش  می توانید  هستند  خودتان  دشمنان 

تبلیغات در جامعۀ دینی باید مبتنی بر افزایش نفرت نسبت 
به هواپرستی باشد تا هواپرستی ُمد نشود

حاال ما در عرصۀ تبلیغات چه کار کنیم؟ ما در عرصۀ تبلیغات 
چندتا کار باید انجام بدهیم. یکی اینکه تبلیغات در جامعۀ 
هواپرستی  به  نسبت  نفرت  افزایش  بر  مبتنی  باید  دینی 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 170

به  ما  اصاًل  است.  بی شخصیتی  آدم  هواپرست  آدم  باشد. 
گر کاری نداشته باشیم و دین را هم کنار بگذاریم؛  دین هم ا

که آدمی هوسی، آدم هواپرست، بد است.  می بینیم 

نرمال«  »زندگِی  به نام  را  اصطالحی  رندانه،  خیلی   
ً
اخیرا

درست کرده اند و می گویند: زندگی نرمال این است که آدم، 
را  وقتش  برود  جایی  یک  بشود،  بد  حالش  بکند،  مستی 
تلف کند، هرزگی کند، سِر کار برود و... زندگی نرمالی که اینها 
می گویند، ُپر از سهل گیری و سرشار از هواپرستی است. مثاًل 
یک جایی هست که ساندویچ های خیلی کثیف می فروشد، 
کنی بروی همان را  گاهی هوس  که  زندگی نرمال این است 
بخوری! چرا همیشه می خواهی غذای مفید بخوری؟! اینها 
مدل سازی برای همان زندگِی هواپرستانه است. مثاًل یک 
برای این است  کارها  را ُمد می کنند. این  پاره  زمانی شلوار 
که  کردم  کنند. قباًل عرض  ُمد  را  که می خواهند هواپرستی 
که  می کنم  عرض  دارم  اآلن  می کنند،  تئوریزه  را  هواپرستی 
هواپرستی را ُمد می کنند. شما باید در جامعه، کار تبلیغاتی 
کاِر  مسئله  این  روی  باید  نشود.  ُمد  هواپرستی  که  بکنی 
باید  کرد،  تبلیغ  را  نظم  باید  مثاًل  کرد.  سنگین  تبلیغاتی 
نفس  هوای  با  می توانند  که  را  کترهایی  کارا و  شخصیت ها 

کرد؛ خصوصًا در مدارس. کنند، تقویت  مخالفت 



| جلسه ششم |
دعوت به هواپرستی؛ یکی از علل مؤثربودن تبلیغات دشمن 171

جدید  مدارس  از  برخی  شعار   »! بخور دیرتر  را  »شیرینی 
است غربی 

که برای شکوفایی   به این مطلب رسیده اند 
ً
غربی ها اخیرا

مدرسه،  در  بچه ها  که  کنند  کاری  باید  بچه ها  استعداد 
یک مقدار سختی بکشند و هرچه دوست دارند، به سراغش 
شیرینی  دانش آموز،  چند  جلوی  روان شناس،  یک  نروند. 
گر این شیرینی را نخورید نیم ساعت دیگر  گذاشت و گفت: ا
که  کند  گذاشت تا بررسی  به شما جایزه می دهم. دوربین 
آنها چه رفتاری انجام می دهند. آن روان شناس به همین  
کرد.  مطالعه  را  دانش آموز  صدها  شاید  و  ده ها  صورت 
می خواست ببیند فرق رفتار آنهایی که شیرینی را می خورند 
کسانی  دید  چیست؟  نمی خورند  را  شیرینی  که  آنهایی  با 
که  هستند  آنهایی  نخورند  را  شیرینی  می شوند  موفق  که 
به شیرینی نگاه نمی کنند و خودشان را یک جای دیگری 
نگاه  شیرینی  به  مدام  که  آنهایی  ولی  می کنند،  مشغول 
نخورم...«  بخورم  نخورم،  »بخورم،  می گویند  و  می کنند 

می خورند.  را  شیرینی  آخرسر 

این روان شناس، پانزده سال بعد با بعضی  از آن دانش آموزها 
با  آنها متناسب  از  کدام  که سرنوشت هر  کرد، دید  برخورد 
کرده بود، با همدیگر فرق می کند. او به طور  که  آن آزمایشی 
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اتفاقی متوجه شد هرکسی شیرینی را نخورده بود، االن آدم 
موفقی شده است، ولو اینکه در مدرسه نمره هایش کم بوده 
است،  نشده  موفقی  آدم  بود،  خورده  را  شیرینی  هرکسی  و 
ولو اینکه آن موقع نمره های باالیی داشت. همین آزمایش 
هوش  روی  روان شناس ها  کم کم  شد  باعث  آن،  نتایج  و 
هیجانی مطالعه کنند. روان شناس ها به این نتیجه رسیدند 
نمی زند،  را  اول  حرف  انسان  موفقیت  در  استعداد،  که 
حافظه یا هوِش شناختی، حرف اول را نمی زند، آنچه حرف 
این  تحصیلی-  موفقیت  می زند-حتی  موفقیت  در  را  اول 
دوست  که  چیزی  خوردن  از  بتوانی  چقدر  »تو  که  است 
داری خودداری کنی« بر این اساس هم مدرسه ای تأسیس 
را  شعار  این  مدرسه،  در  بچه ها  پیراهن های  روی  و  کردند 

را دیرتر بخور«. نوشتند: »شیرینی 

که مبارزه با هوای نفس را برای بچه، جا نیندازد  مدرسه ای 
ک است! خطرنا

تنبلی کردن، تن پروری کردن و... باید در مدرسه از بین برود. 
مدرسه ای که حافظۀ بچه ها را پر کند ولی مخالفت با هوای 
نفس را در بچه ها نهادینه نکند، بهتر است تعطیل بشود! 
که  ندارد. کسی  و پرورش هم خاصیتی  آموزش  وزارت  این 
نیمش  و  قورت  دو  بگیرد،  مدرک  مدرسه هایی  چنین  از 
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باقی است! چه ارزشی دارد به کسی، علم آموزش بدهی که 
نمی شود؟  دانشمند  و  خاّلق  نمی شود،  دیگر  علوم  زایندۀ 
 ، که مثل شمشیر کسی یاد بدهی  چه ارزشی دارد علمی به 
است  منتظر  هواپرست  آدم  باشد؟  مست  زنگی  دست  در 
با مدرکش برود یک پست را بگیرد تا پدر بقیه را دربیاورد! 

کسی، برود جارو بکشد و بیل بزند بهتر است. چنین 

ک است شما بچۀ تان  پدر و مادرهای محترم، اصاًل خطرنا
این  هم  دین  فقط  کنید.  ثبت نام  مدرسه ای  چنین  در  را 
تربیت، متخصص  و  تعلیم  در  که  کسانی  اآلن  را نمی گوید، 
هستند و از علوم تجربی استفاده می کنند، دارند می گویند 
که مبارزه  ک است بچۀ تان را ببرید در مدرسه ای  که خطرنا

با هوای نفس را برای بچه جا نیندازد.

برای موفقیت در تبلیغات دینی باید مخالفت کردن با هوای 
نفس، تبدیل به فرهنگ بشود

جامعه  آن  در  دینی  تبلیغات  که  می خواهد  جامعه ای  گر  ا
موفق  بشود، باید مخالفت کردن با دوست داشتنی ها را ُمد 
کند و زیبا جلوه بدهد و این را در فرهنگ جامعه نهادینه 
که اعتقادات  کند. الزم نیست خودت را به زحمت بیندازی 
مردم را تقویت کنی. اصاًل فرض کن که همه معتقد هستند. 
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که  گیِر اصلی مردم در هوای نفس است. این حرفی است 
هوای  به خاطر  مردم  می فرماید:  و  می زند  قرآن  در  خدا 
ما جاَءُهْم َرُسوٌل 

َ
نفس، با انبیاء الهی مخالفت می کنند. )ُکّل

ُبوا َو َفریقًا َیْقُتُلون ؛ مائده،70(
َ

ْنُفُسُهْم َفریقًا َکّذ
َ
ِبما ال َتْهوى  أ

کنید  کاری  گر بخواهید جبهۀ تبلیغاتی ما قوی بشود باید   ا
دوست داشتنی های  و  نفس  هوای  سراغ  جامعه،  در  که 
با  مخالفت کردن  آن طرف،  از  و  باشد،  زشت  رفتن،  سطحی 
کالس بشود. برای  هوای نفس تبدیل به فرهنگ بشود و با
و  سینمایی  فیلم  میلیون  یک  چیزی  چنین  نهادینه کردن 
سریال می شود ساخت. البته ما در این کارها ضعیفیم و درک 
کمربند ایمنی را  کافی در این زمینه نداریم. این قدر بستن 
در همۀ فیلم ها به مناسبت های مختلف نشان دادند تا به 
کرد. از یک طرف، تنبلی مانع بستن  کمک  فرهنگ شدنش 
اذیتی  یک  کمربند  طرف،  یک  از  و  می شود  ایمنی  کمربند 
کالس،  با آدم های  فرهنگ سازی،  جریمه،  ولی  دارد؛  هم 
کمک  ، آدم  های محبوب و... همه به  آدم های حماسه ساز
کمربند ایمنی برای مردم، عادی شد و حاال  آمدند تا بستن 
شما راحت با هوای نفس خودت مخالفت می کنی و کمربند 
ایمنی را می بندی. دربارۀ بقیۀ مسائل هم همین طور است، 

کنیم تا فرهنگ بشود. کار  باید روی آنها درست 
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سال ها پیش یک سریال ژاپنی ساختند ]که اسم شخصیت 
آب  از  طوری  را  آن  کتر  کارا و  بود[  »اوشین«  آن  اصلی 
که الگو و اسطورۀ جهانی شد. مگر آن شخصیت  درآوردند 
در  را  این  ژاپنی ها  می کرد.  خودداری  می کرد؟  چه کار 
که »یک ژاپنی موفق، آدم  فرهنِگ خودشان جا انداختند 
و  بد  و  می زند  لبخند  ولی  می شود  ناراحت  است،  خوددار 
ابراز شادی  زیادی  بیراه نمی گوید، خوشحال می شود ولی 
بگویم  نمی خواهم  البته  نمی شود«  ذوق مرگ  و  نمی کند 
عناصر  از  برخی  اما  است  موفق  و  ایده آل  سریال،  آن  که 

داشتند. نگه  مهم  و  کلیدی  خیلی  را  فرهنگی شان 

که  چرا تبلیغات دینی در یک جامعه اثر نمی کند؟ جامعه ای 
هواپرستی در آن ُمد باشد، و افراد خیلی راحت بگویند »دلم 
که  است  معلوم  بشود،  ارزش  به  تبدیل  این  و  می خواهد!« 
تبلیغات دینی در آن جامعه اثر نمی کند. جامعه ای که تبلیغاِت 
گاهی  گاهی و حتی ذهن آ خودکنترلی، خویشتن داری، خودآ

کرد.  نداشته باشد، تبلیغات سوء دشمن، در آن اثر خواهد 

اسالمی شدن یعنی هرچه انسانی تر شدن

بعضی وقت ها می بینید که هواپرستی از سر و روی آدم های 
تئوریزه  را  که هواپرستی  سیاسی مملکت می بارد به حدی 
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که  آنجا نرسیده  می کنند. هنوز رشد سیاسی جامعۀ ما به 
ببینند  گر  ا ریاست جمهوری،  انتخابات  تبلیغات  در  مثاًل 
را ترویج می کند همان جا  کاندیدایی، دارد هواپرستی  یک 
در  بروی!«  بیرون  رقابت ها  دوِر  از  باید  »شما  بگویند  او  به 
که رأی نمی آورد،  مملکت ما برخی می گویند: »فالن نامزد 
که رأی بیاورد یا رأی نیاورد،  پس بگذار باشد!« مهم نیست 
مهم این است که یک خّط قرمزی وجود داشته باشد. این 
حرف ها ربطی به دین و جمهوری اسالمی هم ندارد. اصاًل 
بگویید  ایران  اسالمی  جمهوری  به جای  شما  که  موافقم 
دین  که  اموری  از  خیلی  چون  ایران.  »انسانِی«  جمهوری 

انسانی  هستند. امور  دارد می گوید، همه 

در ایام محرم و عزاداری، شما بررسی کنید که آثار فیزیولوژیک 
گریه کن، برای یک  که برای یک  این حّس عمیق و قشنگی 
می شود  پیدا  می گیرد،  شور  که  کسی  یک  برای  سینه زن، 
کنیم؟  را بفهمیم و بررسی  آیا نباید ما این حّس  چیست؟ 
، برای سیاوش دارد سینه  که این عزادار اصاًل چه کار داریم 
هیجان  دارد  چگوآرا  برای  امام حسین)ع(؟  برای  یا  می زند 
این  به  بنده  اباالفضل العباس)ع(؟  برای  یا  می کند  پیدا 
این  »اثر  که  است  این  من  سوال  ندارم؛  کاری  هم  مسائل 
نباید  آیا  چیست؟«  انسان ها  جسم  روی  مثبت  هیجان 
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نیست.  دینی  مسائل  اینها  بفهمند؟  را  این  دانشمندها 
این هیجان دارد روی جسم افراد اثر می گذارد! گریه از نظر 
عکس العمل  یک  گریه  می کند؟  چه کار  جسم  با  فیزیولوژی 
آیا  ندارد؟  اثر  انسان  بدن  روی  آیا  است.  روحی  عمیق 
بلکه  روانپزشک ها،  از  انسانی نیست؟ بعضی   اینها مسائل 
از  بعضی  حتی  می رسند.  خوبی  توصیه های  به  روانکاوها 
پزشک ها می گویند یک مقدار سحرخیز بشوید، یک مقدار 
پزشک ها  اما  می کشم«  »گرسنگی  می گوید  بگیرید.  روزه 
دارد  اشکالی  چه  است.  دیگر  چیز  یک  روزه  اثر  می گویند 
که یک دانشمند بگوید اصاًل خدا وجود هم نداشته باشد 
اثر فیزیولوژیک دارد؟ این  که مسلمان ها می گیرند  روزه ای 

است.  تجربی  و  علمی  مسئلۀ  یک 

بعضی ها مسخره می کنند، یا وحشت می کنند یا به وحشت 
بخواهد  مملکت  اینکه  از  می کنند  توهین  یا  می اندازند، 
اسالمی بشود. اسالمی شدن یعنی هرچه انسانی تر شدن و 
هرچه به شادابِی بیشتر رسیدن. ما هنوز نتوانسته ایم اینها 
را در مملکت جا بیندازیم. در مدرسه، آموزش مبارزه با هوای 
نفس به دانش آموز، مساوی است با دانشمندپروری. فقط 
دین هم این را نمی گوید، بلکه غیردیندارها هم اخیراً دارند 
کنیم. همین را می گویند. پس وضع مدرسه ها را باید عوض 
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برای نشان دادن زشتِی هواپرستی وجود  راه های بسیاری 
گرفته تا ترانه دارد؛ از فیلم 

جامعه ای  در  می شود؟  واقع  مؤثر  دشمن  تبلیغات  چرا 
بدون  آدم ها  و  است  مطلوب  فرهنگش  در  هواپرستی  که 
کنند زشت است،  خجالت کشیدن و بدون اینکه احساس 
می گویند »دلم می خواهد...« در چنین جامعه ای تبلیغات 
مؤثر  پیغمبرها  تبلیغات  و  می شود  واقع  مؤثر  دشمن 
این  انجام بدهیم  باید  که  کارهایی  از  نمی شود. پس یکی 

بدهیم.  جلوه  زشت  را  هواپرستی  که  است 

گرفته  فیلم ها  از  دارد،  وجود  کار  این  برای  زیادی  راه های 
را فریاد می زنند و  که هواپرستی  ترانه هایی   . ترانه ها و...  تا 
یک  گر  ا هستند.  افسرده کننده  می زنند،  فریاد  هواپرستانه 
موسیقی  در ریتم هم مشکلی نداشته باشد و حالل باشد، 
ممنوع  باید  بدهد،  توسعه  را  هواپرستی  مضمونش  اما 
گر حکومت هم آن را ممنوع نکرد، باید از نظر  بشود؛ حتی ا
فرهنگی بگویند »تو بدکاری انجام دادی«. ما با انسان، سر 
و کار داریم و باید ببینیم چه چیزی در فرهنگ ما، انسان را 

می دهد؟ رشد 
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چون  است؟  مؤثر  دشمن،  تبلیغات  ما  جامعۀ  در  چرا 
نمی دهیم! جلوه  زشت  را  هواپرستی 

برای  می شود؛  واقع  مؤثر  دشمن  تبلیغات  ما  جامعۀ  در 
در  ژاپنی ها  نمی دهیم.  جلوه  زشت  را  هواپرستی  اینکه 
اینکه  با  کردند،  مقاومت  خیلی  آمریکایی   فرهنگ  مقابل 
کردند،  وارد  ژاپنی  فرهنگ  به  سختی  ضربات  آمریکایی ها 
اما هنوز هم در میان شان مقاومت دیده می شود. ژاپنی ها 
یک  مثاًل  می کردند؟  چه کار  مقاومت شان  جریان  در 
فرهنگ  دربارۀ  که  است  ضرب المثلی  همین  نمونه اش، 
را  دهانش  طوری  ببین؛  را  »قورباغه  می گویند:  آمریکایی 
یعنی  پیداست!«  هم  حلقش  ته  زبان کوچِک  که  کرده  باز 
پنهانی ها  که همۀ  آمریکایی  و بی حیای  به فرهنگ دریده 
را  آن  می خواهد  چون  »قورباغه«  می گوید  می اندازد،  رو  را 
تحقیر کند. آن وقت در کشور ما، کجا فرهنگ غربی را تحقیر 
کنید،  را تحقیر  آنها  اینکه فرهنگ غلط  می کنید؟! به جای 
یک طوری  نه!«  است  گفته  »اسالم  می گویید:  همه اش 
می گویی »اسالم گفته است نه!« که انگار دلت می خواسته، 

است!  نداده  اجازه  اسالم  متأسفانه  ولی 

»شئونات  می گویند  یک طوری  می رسند،  که  حجاب  به 
گفته  اسالم  »متأسفانه  یعنی  که  کنید«  رعایت  را  اسالمی 
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 ما هم دل مان می خواهد 
ّ

کنید و اال است حجاب را رعایت 
اسالم  چون  نیست  چاره ای  دیگر  ولی  کنیم،  بی حجابی 
گفته که حجاب داشته باشید!« اصاًل چرا می گویی شئونات 
جلوی  کسی  گر  ا انسانی!  شئونات  بگو  ُخب  اسالمی؟ 
بیمارستان، بوق بزند و بیمارها را اذیت کند، به او می گویند 
»بی وجدان، مگر نمی بینی اینجا بیمارستان است...« هیچ 
وقت کسی نمی گوید »ای غیرمذهبی، چرا بوق زدی!« چون 
بوق زدن در آنجا اصاًل مخالف انسانیت است. پس یکی از 
را  هواپرستی  که  است  این  بدهیم  انجام  باید  که  کارهایی 

بدهیم. نشان  زشت 

اقدام اول: زشتِی هواپرستی را نشان بدهیم / اقدام دوم: 
مبارزه با هوای نفس را زیبا نشان بدهیم

پس کار اول این است که زشتِی هواپرستی را نشان بدهیم، 
و  تنبلی  باید  را زشت نشان بدهیم،  رها بودن  و  یله بودن 
تن پروری در فرهنگ جامعۀ ما، زشت تلقی بشود. کار دوم 
دادن  نشان  کنار  در  باید  چیست؟  بدهیم  انجام  باید  که 
زشتِی هواپرستی، زیبایِی هواپرست نبودن را نشان بدهیم. 
با یک ورزشکار  مثاًل خبرنگار صداوسیما، وقتی می خواهد 
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که حسابی دویده و خسته است  کند، آن زمانی  مصاحبه 
با او مصاحبه کند، جوان های مردم که ُگل  زدن و افتخارات 
و ثروت او را می بینند، باید سخت کوشی و خستگِی  او را هم 
غذایی  هر   ، ورزشکار یک  که  بدانند  دیگران  باید  ببینند، 
یک  مثاًل  می کشد،  زجر  ملی،  تیم  بازیکن  نمی خورد،  را 
شکنجه  واقعًا  بکند،  کم  وزن  می خواهد  وقتی  ُکشتی گیر 
که سخت کوشِی ورزشکاران  می شود، اینها را نشان بدهید 
دراز  را  پایت  نشستی،  تلویزیون  جلوی  بشود.  دیده  هم 
گر عاشق  کردی و می گویی: »عاشق فوتبال هستم!« ُخب ا

کن! برو یک مقدار بدو و تمرین  فوتبال هستی 

انضباط،  نفس،  هوای  با  مبارزه  که  است  این  دوم  کار 
نشان  زیبا  و  شیک  را  خود  به  سخت گیری  و  سخت کوشی 
بدهیم. خداوند کار اول را این طور بیان می کند »َلْو ُیِطیُعُکْم 
گر پیغمبر، حرف  ْم« )حجرات/7(؛ ا ْمِر َلَعِنّتُ

َ ْ
َکِثیٍر ِمَن ال ِفي 

شما را گوش کند خودتان به زحمت می افتید... باید نشان 
زحمت  به  خودش  کند  هواپرستی  کسی  گر  ا که  بدهیم 
خدا  که  را  زیبایی  این  که  است  این  هم  دوم  کار  می افتد. 
یماَن 

ْ
َب ِإَلْیُکُم ال فرموده است، تقویت کنیم: »َو لِکّنَ اهلَل َحّبَ

ُقُلوِبُکم «. َنُه في   َزّیَ َو 
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اهمیت  اربعین و محبت امام حسین)ع( در سازندگی روح و 
سازندگی جامعه، خیلی باالست

یک  که  فرهنگی  زمینه های  از  خیلی  در  ما  جامعۀ   در 
پرداخت  با  انداخت،  جا  می شود  سختی  به  را  مسئله ای 
برای  هزینه ای  اما  می شود  انجام  فرهنگی  کارهای  هزینه، 
البته  نمی گیرد.  صورت  امام حسین)ع(  به  محبت  رونق 
مردم خودشان برای محبت امام حسین)ع( خرج می کنند 
کند خیلی بهتر است. منظورم از  کمک  گر دولت هم  ولی ا
کمک دولت چیست؟ مثاًل اینکه مسئولین محترم دولتی، 
هر کاری که می توانند انجام بدهند تا اربعین، رونق بیشتری 
در  اربعین  لّذت  مثل  معنوی ای   لّذت  هیچ  باشد.  داشته 
کام یک جوان، اثرگذار نیست و هیچ معنویتی مثل اربعین 
کّل حرکت یک جامعه  کّل زندگی انسان و در  نمی تواند در 

باشد.  مؤثر 

اهمیت   نیست؛  عادی  و  ساده  آئین  یک  اربعین 
مجالس  اوج  امام حسین)ع(-که  محبت  و  اربعین 
اباعبداهلل الحسین)ع( هم اربعین است- در سازندگی روح، 
در سازندگی جامعه و در بهبود وضعیت فرهنگی جامعه از 
هر حیث، خیلی باالست. مگر اینکه آدم، روشنفکر نباشد یا 
که این مطلب را نفهمد. حضرت  کوته فکر باشد  بی سواد و 
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روشنفکر  -منظورشان  روشنفکرها  گر  ا می فرمود:  امام)ره( 
ضّددین بود- اثر عزاداری را می دانستند، خودشان جلسۀ 
گر روشنفکران ما فهمیده باشند که این  روضه می گرفتند. )ا
مجالس و این دعاها و این ذکرها و این مجالس مصیبت 
سیاسی  ُبعد  گر  ا چیست...  اجتماعی اش  و  سیاسی  جنبه 
بپا  مجلس  هم  غربزده ها  همان  بفهمند،  اینها  را  اینها 
و  بخواهند  را  ملت  چنانچه  می کنند،  عزادارى  و  می کنند 
کشور خودشان را بخواهند؛ صحیفۀ امام/ج16/ص3۴7(

و  آیینی«  آثار  از  تقدیر  برگزاری »همایش ساالنۀ  پیشنهاد 
سال نوحه های  بهترین  انتخاب 

یکی از کارهایی که برای تقویت تبلیغات جبهۀ حق می شود 
و  کرده  باز  که خدا  را  راهی  که همین  این است  انجام داد 
یماَن« 

ْ
َب ِإَلْیُکُم ال رایگان به ما داده است تقویت  کنیم »َحّبَ

سعی  اهل بیت)ع(؛  و  امیرالمؤمنین)ع(  محبوبیت  یعنی 
کنیم در این راه یک خدمتی انجام بدهیم.

 ، عزیز نوحه خوان های   ، صفر و  محرم  ایام  در  هرسال 
و  زیبا  بسیار  مضامین  و  آهنگ  که  می خوانند  نوحه هایی 
متنوعی دارد و بعضی از اینها ماندگار هستند. یک دفعه ای 
دارند  همه  و  شده  پخش  همه جا  نوحه ای  یک  می بینید 
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گوش می دهند، با آن صفا می کنند، اشک می ریزند و لّذت 
معنوی می برند. ما باید به اینها بها بدهیم؛ مثاًل برای تقدیر 

کنیم. برگزار  همایش هایی  آیینی،  آثار  از 

جشنواره  و...  تئاتر  موسیقی،  فیلم،  برای  که  همان طور 
هم  نوحه  برای   ، صفر و  محرم  از  بعد  می توانیم  داریم، 
آثار  کمک مردم، از  همایش های ساالنه داشته باشیم تا با 
کران، پیشکسو ت ها و  برگزیده تقدیر شود. می شود از بین ذا
موسیقی دان ها هم افرادی به عنوان هیئت داوران دعوت 

بشوند. 

نوحه خوانی  هیچ  و  هیئتی  هیچ  که  است  معلوم  البته 
به خاطر برگزیده شدن آثارش در همایش ساالنۀ آثار آیینی، 
نوحه نمی خواند. اینها تا وقتی اخالص و سوِز درون نداشته 
باشند و یک معامله ای با خدا و اهل بیت)ع( نکنند، اصاًل 
کارشان شکل نمی گیرد. اما تقدیر از آثار خوب، کاری است 

انجام می دادند. ائمه هدی)ع(  که 

کری به این گونه همایش ها و تقدیر شدن نیاز ندارد  هیچ ذا
جهت دهی  و  جوانان  تشویق  و  دادن  ارائه  الگو  برای  اما 
است.  الزم  همایش هایی  چنین  آثار،  به  عمق بخشی  و 
همایش  سالیانه تقدیر از آثار آیینی، هم زمینۀ نقد و بررسی 
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کرده و  را فراهم می کند، هم استعدادهای برتر را شناسایی 
می دهد. قرار  حمایت  مورد 

مردم خودشان به عشق امام حسین)ع( حرکت می کنند، 
کاری بکنند اما دولت ها هم باید برای تقویت اش یک 

متأسفانه ما به این مسئله، زیاد بها نمی دهیم. بنده دارم 
خرج  حسین)ع(  امام  روضۀ  برای  کمیت  حا که  می بینم 
نمی کند. دولت ها معمواًل استدالل شان این بوده که »مردم 
خودشان در این زمینه اقدام می کنند...« الحمدهلل روضۀ 
گر این جلسات را دولت ها  امام حسین)ع( مردمی است. ا
و وزارتخانه ها راه می انداختند خیلی بی مزه می شد، ما هم 
خرجی  یک  بیایند  وزارتخانه ها  و  دولت ها  که  نمی گوییم 
به  خودشان  مردم  بگیرند.  را  مردم  خرج  جای  که  بکنند 
هم  دولت ها  اما  می کنند،  حرکت  حسین)ع(  امام  عشق 
کارهایی  یک  می توانند  مردمی،  حرکت  این  تقویِت  برای 
کرد؟ بارها  انجام بدهند. مثاًل برای عاشورا چه  کار می شود 
برای  بدهند  اختصاص  را  خیابان هایی  یک  کردم،  عرض 
کنند و مردم اقسام  اینکه دسته های عزاداری از آنجا عبور 
را  زیبا  تعزیه های  انواع  و  حسینی)ع(  شور  نمایش های 
ببینند. و مردم هم در روز عاشورا از صبح تا شب بنشینند و 

بریزند.  ببرند و اشک  کنند، لذت  نگاه  دسته 
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باید به این مسئله بها بدهیم و برایش فکر کنیم، همان طور 
امور ساده و جزئِی کم اثرتر فکر می کنیم.  از  برای خیلی  که 
که  چرا جبهۀ حق ضعیف است؟ برای اینکه قدر نعمتی را 
داریم خوب نمی دانیم، مثاًل همین نعمِت روضه و محبت 
از  حمایت  برای  می تواند  دولت  حسین)ع(.  امام  به  مردم 
مداح های اهل بیت)ع( و این گونه محافل، یک طرح هایی 
اقدام  زمینه  این  در  خودشان  مردم  البته  کند.  اجرا  را 
انجام  حرکت هایی  یک  می تواند  هم  دولت  اما  می کنند 
بدهد، دستگاه ها می توانند خدماتی ارائه بدهند، این رونق 
مردمی می تواند یک سامان بیشتری پیدا کند. ولی معمواًل 

را نمی دانیم.   قدِر این نعمات 

برایت  نشستم،  سفره ات  سِر  خیلی  من  اباعبداهلل!  یا  بگو 
کنم؟ چه کار 

که دِر خانۀ اباعبداهلل الحسین)ع( زیاد مقیم هستید  شما 
بدانید  حسین)ع(  امام  مدیون  را  خودتان  می برید  بهره  و 
»یا  بگو  بدهید.  انجام  حسین)ع(  امام  برای  کاری  یک  و 
چه کار  برایت  نشستم،  سفره ات  سِر  خیلی  من  اباعبداهلل! 
یک  اهل بیت)ع(  دیدید  یک وقت  بخواهید.  را  این  کنم؟« 

دادی... انجام  تو  هم  کاری  یک  کردند،  باز  برایت  راهی 



| جلسه ششم |
دعوت به هواپرستی؛ یکی از علل مؤثربودن تبلیغات دشمن 187

کاری برای امام حسین)ع( بکنیم ولی  ما می خواهیم یک 
را  انجام بدهیم. شما خودت  کاری  از ما نمی خواهند  آنها 
بُکش، بلکه بتوانی یک کاری انجام بدهی. این حرف خیلی 
معنا دارد. مگر ثواب یک زیارت اباعبداهلل الحسین)ع( کم 
است؟ من نمی خواهم خواب تعریف کنم ولی منطقی است 

گر اباالفضل)ع( چیزی بخواهد همین را بخواهد.  و ا

 ، آخر لحظه های  آن  در  وقتی  اباالفضل)ع(  دل  از  امان 
کرد. آن لحظه ها چه دلی داشت، چه آتشی  اربابش را نگاه 
گرفته بود! یا حسین)ع(! من رفتم و تو را تنها گذاشتم... این 
بلند  نمی تواند  دیگر  دید  اینکه  است،  سنگین  خیلی  داغ 
، اباالفضل  کند. آن لحظه های آخر کمک  شود و به اربابش 
آب  دادم  قول  بچه ها  به  من  می آمد  یادش  العباس)ع( 

ببرم... برای شان 
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	برخورد	کنیم؟  با	کسانی	که	نمی		خواهند	حق	را	بشوند،	چطور
خودمان	را	معّطل	ناشنوندگاِن	حق	نکنیم؛	شنوندگان	حق	در	جهان	

 فراوانند
اولویت	دادن	به	ناشنوندگان،	بسیاری	از	شنوندگان	را	از	شنیدن	حرف	

حق	محروم	می	کند	

بلکه  نمی شنوند  خودشان  نه تنها  حق،  ناشنوندگان 
بشنوند هم  دیگران  نمی گذارند 

تبلیغ  و  دین  تبلیغ  راه  سِر  مهم  بسیار  مشکالت  از  یکی 
و  ُمصّر  بسیار  ناشنوندگاِن  بعضی ها  که  است  این  حقایق، 
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شنیدن  بشنوند،  نیستند  حاضر  اصاًل  هستند،  متحجری 
را آغاز نمی کنند، خوب نمی شنوند و حتی قبل از اینکه به 
کج فهمی برسند، کج شنوی دارند. قرآن در مورد ناشنوندگان 
کرده است. خداوند متعال عّلت ناشنوا  حق، مفّصل بحث 
می فرماید:  و  می کند  بیان  حق،  به  نسبت  را  اینها  بودن 
ذیَن َطَبَع اهلُل 

َ
ولِئَك اّل

ُ
که اینها نشنوند: »أ کاری می کنم  من 

اْلغاِفُلون «  ُهُم  ولِئَك 
ُ
أ َو  ْبصاِرِهْم 

َ
أ َو  َسْمِعِهْم  َو  ُقُلوِبِهْم  َعلی  

الهی  مجازات  نوع  یک  خودش  ناشنوندگی،  )نحل،108( 
که شایستگِی شنیدن ندارند. این یک  کسانی  برای  است 
که بعضی وقت ها شما اصاًل نمی توانید پیام  معضل است 

گوش بعضی ها برسانید. و به  کنید  را منتقل  حق 

ناشنوندگان حق نه تنها خودشان نمی شنوند بلکه دیگران 
را هم نمی گذارند بشنوند. مشرکین در مکه، زائران خانۀ خدا 
تا صدای  گوش شان بگذارند  که پنبه در  را وادار می کردند 
پیامبر)ص( به آنها نرسد. ما اینجا دوتا مشکل داریم: »یکی 
مشکل ناشنوندگان« که باید بدانیم با این افراد، در عرصۀ 
تبلیغات چه کار کنیم؟چه اقدامی برای شان انجام بدهیم؟ 
آیا آنها را رها کنیم؟ مشکل دیگر اینکه: اینها اجازۀ شنیدن به 
کاًل تخریب  می کنند.  دیگران نمی دهند، فرهنگ شنیدن را 
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که اینها  کنیم؟ برای برطرف کردن مانعی  با اینها باید چه کار 
برای شنیدن بقیه ایجاد می کنند، چه فکری باید بکنیم؟

کنیم؛  آنها را رها  باید از بخشی از مخاطبان ناامید شده و 
این یک راهبرد است

که  کسانی  ببینیم.  دقیق تر  را  ماجرا  اصل  ابتدا  باید  ما 
بردارند  قدم  دینی  حقایق  تبلیغ  عرصۀ  در  می خواهند 
ناامید  مخاطبین  از  بخشی  از  باید  »شما  بدانند:  را  این 
بشوید؛ این خودش یک استراتژی و راهبرد است« خدا در 
ْسَمَعُهْم 

َ َ
ل َخْیرًا  اهلُل فیِهْم  َعِلَم  َلْو  »َو  کریم می فرماید:  قرآن 

گر خدا  ا )انفال،23(؛  ُمْعِرُضون «  ُهْم  َو  ْوا 
َ
َلَتَوّل ْسَمَعُهْم 

َ
أ َلْو  َو 

گوش شان می رساند،  خیری در اینها می دید حقیقت را به 
اصاًل  پس  کرد؛  نخواهند  تبعّیت  بشنوند،  هم  گر  ا اینها 

بشنوند.  نمی خواهم 

خیلی  پیامبران  از  پیروی  به  مؤمنین  وقت ها  بعضی 
را  حقیقت  بعضی ها  چرا  اینکه  به خاطر  می خورند  حرص 
نمی دانند؟ درحالی که آنها خودشان نمی خواهند بشنوند. 
شاید  باشد؛  نرسیده  گوش اش  به  حق  که  نیست  این طور 
شنوندۀ  نمی تواند  او  ولی  است  خورده  گوش اش  به  بارها 
خوبی باشد. از بعضی ها باید ناامید شد. خدا به پیغمبرش 
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َلْم  ْم 
َ
أ ْنَذْرَتُهْم 

َ
أ  

َ
أ َعَلْیِهْم  َسواٌء  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل »ِإّنَ  می فرماید: 

کافر شدند، براى  که  ُیْؤِمُنون « )بقره،6(؛ کسانی  ُتْنِذْرُهْم ال 
آنان را )از عذاب الهی( بترسانی یا  که  آنان تفاوت نمی کند 
نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد... در اینجا خدا دارد ناامید 
آیا در  کن«  رها  را  افراد  این طور  و می فرماید: »شما  می کند 
که جهان توسط ایشان اداره  زمان امام زمان ارواحناله الفدا 
را بشنوند؟  که نخواهند حق  می شود هم عده ای هستند 
بله. پس چه طور در آن زمان مشکل نداریم؟ راه حل هایی را 
که ما باید اقدام کنیم تا بتوانیم از مانع این افراد عبور کنیم 
کرد. دربارۀ اینکه اینها نمی شنوند و  در ادامه عرض خواهم 

هست. قرآن  در  زیادی  آیات  بشنوند،  نمی خواهند 

و  بشنوند  را  باطل  حرف  دارند  دوست  حق،  ناشنوندگان 
را قبول می کنند آن  زود  خیلی 

گی دیگرشان این است  گی دیگر هم دارند، ویژ اینها یک ویژ
اُعوَن ِلْلَکِذِب«)مائده،۴1( هستند. خداوند متعال  که »َسّمَ
گوش شان  گر اینها حرف دروغ و حرف باطل به  می فرماید ا
بخورد، اتفاقًا خیلی دوست دارند آن را بشنوند و خیلی زود 
)س( در مورد  هم آن را قبول می کنند. حضرت زهرای اطهر
این طیف افراد در سخنرانی فدک فرمودند: »اْلُمْسِرَعَة ِإَلی 
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ای  یعنی  طبرسی/ج1/ص106(  )احتجاج  اْلَباِطل «  ِقیِل 
که حرف غلط را زودتر می پذیرید... مردمی 

وقتی  هم  دیگر  موقعیت های  و  مجازی  فضای  در  اآلن 
حرف غلطی مطرح می شود، معمواًل بیشتر دیده می شود 
)و اصطالحًا »ویو« می خوَرد( چه بسا بیشتر هم پسندیده 
شود )الیک بخورد( و شاید هم بیشتر پخش بشود )فوروارد 
گر حرف راست بزنی، مگر به این سادگی حرکت  بشود(. ولی ا
»کّلی  می گویند:  بعضی ها  می شود!  شنیده  مگر  می کند! 
در  تا  بگوییم  جذاب  ظاهرًا  ولی  بیخود  و  مفت  حرف های 
تا حرف خوب هم  کنار این حرف های جذاب، بتوانیم دو 
وجود  دیگری  چاره های  نیست؛  کار  چارۀ  این  اما  بزنیم!« 

کنیم. آنها را دنبال  که باید  دارد 

عده ای  »یک  که  بگیریم  نظر  در  را  مسئله  این  ما  گر  ا
شنوندگان خیلی خوبی برای حرف باطل هستند« آن وقت 
وجه  هیچ  به  عده ای  یک  نمی شود.  تضعیف  روحیۀ مان 
شنوندگان شما نیستند؛ خودتان را به زحمت نیندازید. یک 
هستند،  باطل  اهل  حرف های  شنوندۀ  بدجوری  عده ای 
شما این را عالمت موفقیت آنها تلّقی نکن، کمااینکه نباید 
عالمت عدم موفقیت خودت هم تلّقی بکنی. این مسئله را 

باید در امر تبلیغ درنظر بگیریم.
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میزان استقبال مخاطبان از یک حرف، معیار درستی برای 
آن نیست قضاوت دربارۀ 

که می گویند »فالن حرف،  را دیدم  ارزیابی ها  از  من بعضی 
موفق نیست، چون خیلی ها آن را نمی شنوند« یا می گویند 
»فالن حرف، موفق است، چون خیلی ها آن را می شنوند« 
و  شنوندگان  نوع  چه  از  شما  پرسید:  باید  درحالی که 
ناشنوندگانی صحبت می کنی؟ بعضی ها دنبال این هستند 
می کنند  استقبال  آن وقت  بکنی،  تحریف  را  دین  شما  که 
دین  علیه  دارند  دوست  بعضی ها  می گیرند.  را  مطلب  و 
آثار رسانه ای  صحبت بکنی، ولو غیرهنرمندانه. بسیاری از 
که در جبهۀ باطل تولید می شود، واقعًا عاری از هنر  هنری 
خاطر  این  به  می شود  استقبال  زیاد  آنها  از  گر  ا هستند. 
که آدم هایی از آن جنس، دنبالش می روند. مثل ما  است 
کسی  گر یک  ا و  را دوست داریم  امام حسین)ع(  که روضۀ 
با  لذا  است،  جذاب  ما  برای  بخواند،  هم  غیرهنرمندانه 
سینه  پایش  و  می کنیم  ارادت  ابراز  می کنیم،  همراهی  آن 
بی رحمانه  روضه خوانی  هیچ  با  هیچ وقت  اینجا  می زنیم. 
است،  خودمان  جنس  از  حرفش  چون  نمی کنیم  برخورد 
هرچند ممکن است بعضی ها را ترجیح بدهیم. اما جنس  
، آن را  بعضی ها از جنس حرف باطل است، به همین خاطر

باشد. غیرهنرمندانه  ولو  می پذیرند  بهتر 
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ارزیابی های مان به شدت در نظر  را در  ما باید این نکته ها 
یک  ضعف  و  قوت  دربارۀ  قضاوت  یا  تشخیص  بگیریم. 
مصرف کنندگان  به  مراجعه  با  صرفًا  تبلیغاتی  نظر  از  حرف 
و استقبال کنندگان، کار غلطی است. بر اساس استقبال یا 
گفت فالن حرف از نظر تبلیغاتی  عدِم استقبال، نمی شود 
کار قوی یا ضعیفی است. دربارۀ ما طلبه ها و اهل منبر هم 
گر من بتوانم مستمع بیشتری داشته  همین طور است مثاًل ا
یا  است،  درست تر  حرفم  که  نمی شود  این  بر  دلیل  باشم 
من مخلص تر هستم؛ به هیچ وجه این طور نیست. میزان 
استقبال دلیل نمی شود که حتمًا من حرف عمیق تری دارم 
می زنم. حتی تأثیرپذیری هم دلیل قطعِی موفقیت نیست، 
البته عدم موفقیِت مطلق هم در جامعۀ ما خوب نیست؛ 
چنین  در  داریم.  خوبی  و  فرهنگی  بسیار  جامعۀ  ما  چون 
جامعه ای عدم ِ استقبال مطلق، نشان می دهد یک ضعفی 

دارد. وجود 

گی دارند: »پذیرش  کسانی که در جبهۀ حق هستند دو ویژ
آسان حرف حق« و »اعراض از حرف باطل«

حق،  حرف  برای  بعضی ها  که  کنم  اضافه  هم  را  نکته  این 
ُمناِدیًا  َسِمْعنا  نا 

َ
ِإّن نا  »َرّبَ هستند.  خوبی  خیلی  شنونده های 

ا« )آل عمران،193( پروردگارا،  ُکْم َفآَمّنَ ْن آِمُنوا ِبَرّبِ
َ
ُینادي ِلْلیماِن أ
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ما صداى منادى )تو( را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که 
آوردیم ...  »به پروردگار خود، ایمان بیاورید« و ما ایمان 

بارها در قرآن تصریح شده است »کسانی که ایمان می آورند، 
خوب می شنوند« اینها همیشه در قرآن تحسین شده اند. 
ِبُعوَن  ذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیّتَ

َ
خداوند متعال می فرماید: »اّل

ْلباب « 
َ ْ
وُلوا ال

ُ
ولِئَك ُهْم أ

ُ
ذیَن َهداُهُم اهلُل َو أ

َ
ولِئَك اّل

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
أ

)زمر،18( آنهایی که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروى 
و  کرده  هدایت شان  خدا  که  هستند  کسانی  آنها  می کنند، 
آنها همان خردمندان هستند. یا می فرماید: »َو ِإذا َسِمُعوا 
ْعَرُضوا َعْنُه« )قصص،55( تا حرف بیخود می شنوند از 

َ
ْغَو أ

َ
الّل

آن اعراض می کنند و تحت تأثیر قرار نمی گیرند. پس کسانی 
که در قرآن  گی دارند  که در جبهۀ حق هستند هم دو ویژ
تحسین شده است؛ یکی اینکه حرف حق را می شنوند و آن 
را زود و راحت می پذیرند، دیگر اینکه از حرف باطل اعراض 

می کنند و با شنیدنش دچار تردید نمی شوند.

این  بر  دلیل  هستند  خوبی   آدم های  مخاطبان تان  گر  ا
هستید هنرمند  دین،  تبلیغ  در  شما   

ً
حتما که  نیست 

ما  گر  ا که  است  این  بشوم  متذّکر  باید  اینجا  که  نکته ای 
کردیم و مردم بر اساس  در جبهۀ حق، شروع به تبلیغات 
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بر  این دلیل  را پذیرفتند،  ک خودشان سخن ما  فطرت پا
هنر ما در تبلیغ دین نیست بلکه مخاطب ما خیلی باصفا 
حتی  و  بگویی  طوری  هر  را  مطلب  شما  است.  نورانی  و 
بلد هم نباشی بگویی او مطلب را می گیرد. بعضی ها واقعًا 

هستند. این طوری  

کار  که می خواهند شروع به  بنده خدمت برخی از مبّلغین 
تبلیغی کنند، عرض می کنم که بروید یک جمع خیلی خوب 
گر شما بلد هم  )مخاطب های خوب( پیدا کنید، چون حتی ا
نباشید مطلب را خوب ارائه بدهید، آنها مطلب را می گیرند. 
این کار، شما را تقویت می کند، تمرین تان را افزایش می دهد 
و کم کم اشتباهات خودتان را در طرز بیان، اصالح می کنید. 
ما این مسئله را در جبهه، خیلی تجربه کردیم. مخاطبی که 
در جبهه حضور داشت، واقعًا مصرف کنندۀ حرف حق بود؛ 
بکند،  پیدا  خوبی  حّس  یک  صرفًا  اینکه  برای  نمی شنید 
یک ذره  نمی گذاشت  اصاًل  می کرد،  عمل  و  می شنید  بلکه 
سفره  سِر  آدم  که  نانی  مثل  بشود،  دورریز  مطالب،  از  هم 
نریزد. خدمت مبّلغین  را هم دور  و یک ذره اش  کند  میل 
محترم این نکته را هم عرض می کنم که وقتی مخاطبان تان 
که حتمًا شما  آدم های خوبی  هستند دلیل بر این نیست 



| جلسه هفتم |
یک راهبرد مهم در تبلیغ؛ ناامیدشدن از برخی افراد 197

مورد  در  باشید  مواظب  هستید.  هنرمند  دین  تبلیغ  در 
خودتان اشتباه، تصّور نکنید.

غ باید مخاطب شناس باشد یعنی بداند بعضی ها زود 
ّ

مبل
کج فهمی دارند مطلب را می فهمند و بعضی ها 

جایی  یک  در  مبّلغین  باشد  الزم  شاید  اوقات،  از  بعضی 
آن  نفرت،  شّدت  از  می خواهد  مخاطب  که  کنند  صحبت 
کند! بنده چنین محیط هایی را در خارج  مبّلغ را تکه تکه 
کرده ام و دیده ام چقدر حرف زدن در چنین  کشور تجربه  از 
محیطی سخت است، آنجا مخاطبین شما هیچ پیش فرض 
و مبنایی را قبول ندارند و صریحًا در برخی از محیط ها به 
آدم در آن محیط ها  که  شما توهین می کنند. خوب است 
هم به فعالیت تبلیغی بپردازد و عکس العمل ها را ببیند، تا 
بفهمد چقدر حرف زدن در چنین جاهایی سخت است و 
که در مورد تبلیغ دین دارد  از آن  تصّوِر ابتدایی و نادرستی 

بیاید.  بیرون 

مبّلغ باید مخاطب شناس باشد یعنی بداند که بعضی ها زود 
کج فهمی دارند )و  و راحت، مطلب را می فهمند و بعضی ها 
که آدم  کند( خیلی سخت است  این دو را از هم بازشناسی 
که بد برداشت نکنند. البته  کج فهم ها طوری حرف بزند  با 
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 بد برداشت می کنند و انگار 
ً
که عمدا بعضی ها هم هستند 

زندگی شان از این راه می گذرد که یک حرف را معکوس جلوه 
بدهند و مقصود گوینده را درک نکنند. این مسئله در مورد 
قرآن کریم هم هست؛ قرآن کریم کالم خداست. کالمی باالتر 
از کالم خدا نداریم. بعضی ها که شنوندگان خوبی نیستند از 
که باید امیرالمؤمنین)ع( را به  قرآن به این نتیجه می رسند 
که این طور نیست،  گفته شود  قتل برسانند. هرچه به آنها 
ِ «)یوسف،۴0( 

 هلِلَّ
َ
ِإاّل می گویند: خود قرآن فرمود »ِإِن اْلُحْکُم 

یعنی حکومت جز برای خدا نیست.

دو اقدام راهبردی در عرصۀ تبلیغ	 

توضیح  مردم  و  جامعه  برای  شنوندگان  انواع  اول:  راهبرد 
کند تیپ شناسی  را  خودش  هرکسی  تا  بشود  داده 

کردِن  کرد؟« برای برطرف  حاال برویم سراغ اینکه »چه باید 
انجام  باید  اقداماتی  چه  تبلیغات،  در  خودمان  ضعف 
اول  قدم  بگیریم؟  پیش  در  را  راهبردهایی  چه  و  بدهیم 
برای  انواع شنوندگان  که  این است  راهبرد،  به عنوان یک 
کدام، خودشان را  جامعه و مردم توضیح داده بشود تا هر 
کار را انجام داده است.  کریم، این  کنند. قرآن  تیپ شناسی 
کند و ببیند »شنیدِن چه مطالبی مرا  کسی باید دقت  هر 
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جذب می کند؟ از شنیدن چه مطالبی خوشش می آید و از 
می آید؟« بدش  مطالبی  چه  شنیدن 

از  ولی  بشنوند،  روایت  و  آیه  دارند  دوست  صرفًا  بعضی ها 
بدشان  روایات،  و  آیات  به  مربوط  تحلیل های  شنیدِن 
باشد.  آنها  تکّبر  از  ناشی  است  ممکن  حالت  این  می آید. 
کسی  یک  اینکه  از  می آید  بدش  است،  متکّبر  چون  یعنی 

کند. تحلیل  برایش 

و  ارزیابی  شنوندگی،  نظر  از  را  خودشان  باید  بعضی ها 
قیِل  ِالی  »اْلُمْسِرَعِة  من  آیا  که  ببینند  و  کنند  تیپ شناسی 
در  را  خودشان  باید  هم  بعضی ها  نه؟  یا  هستم  اْلباِطِل« 
می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع(  کنند.  ارزیابی  »گویندگی« 
حکمت392(  البالغه،  )نهج  ِلَساِنِه«  َتْحَت  َمْخُبوٌء  »اْلَمْرَء 
شخصیت آدم ها پشت سر زبان شان مخفی است. مثاًل شما 
کتاب بعضی ها، شنیدن حرف بعضی ها، دیدن  از خواندن 
فیلم بعضی ها یا شنیدن موسیقی بعضی ها می توانی تیِپ 
را تشخیص بدهی. تیپ شخصیتی شعرای  شخصیتی اش 
کاماًل قابل تشخیص است، بعضی ها در تیپ شناسی،  بزرگ 
که  همان طور  بکنند.  را  کار  این  می توانند  و  هستند  وارد 
گویندگان  کنند،  تیپ شناسی  را  خودشان  باید  شنوندگان 
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کنند. چه بسا شنوندگان  هم باید خودشان را تیپ شناسی 
بکنند.  انتخاب  را  خودشان  خاّص  گویندۀ  بروند  باید  هم 

را  شنوندگان  انواع  که  است  این  اول  راهبردی  اقدام  پس 
ارزیابی  را  نوع شنوندگی مان  تا هم خودمان  کنیم،  معرفی 
کنیم، هم جامعه، انواع شنوندگان را بشناسد. من چگونه 
صبور  حرف،  یک  شنیدن  برای  من  آیا  می شنوم؟  حرف 
می دهید  لو  وقتی  را  بد ی ها  از  بعضی  عجول؟  یا  هستم 
می دهی  توضیح  شما  که  وقتی  می شود.  حل  خودبه خود 
بدشان  مطالب  این طور  از  شنوندگان،  تیپ  »این  مثاًل  که 
این  و  می بینند  را  خودشان  دفعه ای  یک  می آید...« 
کمکی به آنها بکند و بگویند  گاهی ممکن است یک  خودآ
حاضر  چرا  می آید؟  بدم  مطالب  این طور  از  چرا  »راستی 
انواع  وقتی  کنم؟«  گوش  آخر  تا  را  مطالب  این طور  نیستم 
کردید، او خودش را بهتر می شناسد و به  تیپ ها را معرفی 

می رسد.  گاهی  خودآ

از غذایی  که انسان می بیند و می شنود مهم تر  چیزهایی 
می خورد که  است 

کریم  قرآن  است.  آدم  روح  ک  خورا واقع  در  تبلیغات 
ْنساُن ِإلی  َطعاِمِه« )عبس،2۴( انسان  ِ

ْ
می فرماید: »َفْلَیْنُظِر ال
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)ع( ذیل این آیه  باید به غذای خودش نگاه بکند. امام باقر
ُخُذه « )کافی/ج1/

ْ
َیأ ْن  َعّمَ ُخُذُه 

ْ
َیأ ِذي 

َ
اّل می فرماید: »ِعْلُمُه 

ص50( طعام، علم است و انسان باید دقت کند علمش را از 
می گیرد. کسی  چه 

با این نگاه، محصوالت تبلیغی و فرهنگی هم طعام است. 
که داری چه  کنی تا ببینی  شما باید به غذای خودت نگاه 
که حساب شده غذا بخوری.  کنی  چیزی می خوری و سعی 
غذایی  از  مهم تر  می شنود  و  می بیند  انسان  که  چیزهایی 
که می خورد. فرق نمی کند محصوالت تبلیغی از چه  است 
کتاب،  سخنرانی،  پوستر،  فیلم،  موسیقی،  باشد،  جنسی 
بار  منفی  را  شما  مطالب،  این  از  بعضی   .  ... و  قصه  رمان، 
می آورند، بعضی ها فقط آدم های منفی را جذب می کنند، 
بعضی ها شما را مثبت بار می آورند و بعضی ها فقط آدم های 

را جذب می کنند.  مثبت 

ما می توانیم مطالب قرآن را در بسته های علمی به عنوان 
کنیم دانش علوم انسانی به دیگران منتقل 

انواع  و  برای حرف حق  انواع شنوندگان  قرآن،  خداوند در 
شنوندگان برای حرف باطل را معرفی می کند و به این موضوع 
معرفی کردن ها  این  می خواهد  خدا  دارد.  فراوان  توجه 
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خیلی  کافرها.  گوش  به  یقینًا  برسد؟  کسانی  چه  گوش  به 
تا دیوار  از باب »به در می گویم  قرآن  از حرف های خدا در 
است  فارسی   ضرب المثل  یک  عبارت،  این  است.  بشنود« 
که امام صادق)ع( این مطلب را با ضرب المثل عربی بیان 
ْعِني َو اْسَمِعي َیا َجاَرة« 

َ
اِك أ کرده و می فرماید: »َنَزَل اْلُقْرآُن ِبِإّیَ

که من با  )کافی/ج2/ص631( قرآن به این شکل نازل شد 
تو صحبت می کنم اما ای همسایه، تو بشنو! 

کافرها  باید  که  است  حرف هایی  قرآن  مطالب  از  خیلی 
کافران  گوش  بشنوند، البته ما موفق نبودیم این آیات را به 
گوش  به  را  قرآن  آیات  از  بعضی  باید  ما  اینکه  برسانیم. 
کافران برسانیم یعنی چه؟ یعنی یک معرفی جهانی از آنها 
که »قرآن این حرف  ارائه بدهیم. الزم نیست حتمًا بگوییم 
بسته های  در  را  قرآن  مطالب  می توانیم  ما  است«  گفته  را 
منتقل  دیگران  به  انسانی  علوم  دانش  عنوان  به  علمی 
کتاب ها در جهان انواع  کتاب های  کنیم. اآلن پرفروش ترین 
روان شناسی  روان شناسی،  مثل  است،  خودشناسی 
می دهند.  اهمیت  خودشان  به  آدم ها  چون  و...  موفقیت 

تیپ هاست. انواع  همین  معرفی  اول،  راهبرد  پس 
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کسانی  راهبرد دوم: نباید خودمان را معطل متقاعدکردن 
که حرف مان را نمی پذیرند کنیم 

که هیچ وقت  راهبرد دوم در تبلیغاِت جبهۀ حق این است 
که  کنیم  عده ای  کردن  متقاعد  معطل  را  خودمان  نباید 
هزینۀ  اینها  متقاعدکردن  برای  و  نمی پذیرند  را  حرف مان 
کنیم متقاعدکردن اینها در اولویت ما  بیشتر بگذاریم و فکر 
کنید یک  کرد. فرض  است. اصاًل این طور نیست؛ باید عبور 
عده ای در مملکت ما در حوزه یا خارج از حوزه، نخواستند 
عقالنیت والیت فقیه را بشنوند، بفهمند و بپذیرند، هر روز 
که  کتاب، علیه والیت فقیه می نویسند. درست است  یک 
باید یکی دو نفر بنشینند برای همۀ این صدتا کتاب، جواب 
بنویسند، اما خودت را معطل اینها نکن. هم در جهان و هم 

گوِش شنوا خیلی زیاد هست. در جامعۀ خودت 

گر شما  ا اآلن  را نمی رویم.  اول  راهبرد  ما معمواًل  متأسفانه 
کتاب  دنبال  و...  ناشنوندگان  و  شنوندگان  انواع  دربارۀ 
نمی کنید  پیدا  وزین  متن  یک  سادگی ها  این  به  باشید، 
اقدام  راهبرد،  این  به  نسبت  قرآن  در  خداوند  درحالی که 
کرده است. راهبرد دوم را هم خیلی وقت ها اقدام نمی کنیم. 
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را و هزینه ای  یک دفعه ای می بینی صدتا طلبه وقت شان 
کشور  در  دینی  معارف  تبلیغات  برای  به زحمت  که  را 
به صدتا  برای جواب دادن  فراهم می شود، صرف می کنند 
گوشه ای  یک  در  نفر  دو  یکی  که  شبهاتی  و  خزعبالت  از 
نشسته اند و با عنادورزی مدام دارند شبهه مطرح می کنند. 
این صدنفر آدم فاضل فکر می کنند مشکل اول این است 
در  شبهات  همیشه  بدهیم.  پاسخ  را  شبهات  این  باید  که 
وقت  هم  نفر  یکی دو  ندارد  اشکال  البته  نیستند؛  اولویت 

بدهند. جواب  شبهه  و  بگذارند 

همیشه  باشیم،  شبهات  به  پاسخ دادن  مشغول  فقط  گر  ا
که ما چه بگوییم؟ تعیین می کنند  دشمنان 

را دور بزنیم. چرا  گاهی باید مثل عملیات نظامی، دشمن 
از  را  برو سؤاالتی  آنها جواب می دهی؟  به  شما مدام داری 
که نمی تواند جواب  کن  آنها مطرح  طرف جبهۀ حق برای 
بدهد! اآلن در عرصۀ جنگ رسانه ای و عملیات روانی هم 
این طرف  توییت نویس،  صدتا  ما  مثاًل  است.  همین طور 
درگیری  یا  پاسخ دادن  مشغول  همه  دفعه ای  یک  داریم، 
کافی برخوردار نیست.  که از اهمیت  با موضوعی می شوند 
گر  ا کنند.  ایجاد  حساسیت  آن  دربارۀ  توانسته اند  آنها  ولی 
که ما باید چه  این طور باشد، همیشه آنها تعیین می کنند 
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بگوییم و همیشه آنها ما را در موضع دفاعی قرار می دهند. 
 ، کنیم؟ مثاًل در زندان یا فالن بخش دیگر ِکی حمله  پس ما 
گر جواب دارد،  اتفاقی افتاده یا مشکلی ایجاد شده است، ا
 عذرخواهی کنند، اما فقط چند 

ّ
چندنفر جواب بدهند و اال

نفر مشغوِل این مسئله بشوند نه همه!

دارد  ما  خوِد  حّق  در  و  جهان  در  جنایت ها  بزرگ ترین 
صورت می گیرد، بزرگ ترین جنایت ها دارد توسط بسیاری از 
این  از  برخی  گرفته می شود.  ندیده  ما  روشنفکران جامعۀ 
معترضین، آن وقتی که داعشی ها رسمًا سر می بریدند و کنیز 
می گرفتند، حاضر نبودند بگویند »اینها تروریست هستند« 
می گفتند »اینها مبارز هستند!« یک بار حاضر نشدند علیه 
که  آمریکایی   بر  »مرگ  بگویند  و  بزنند  حرف  غرب  تمدن 
جنایتکارترین  تأییدکنندگان  اینها  کرد«  درست  را  داعش 
مسائل  همین  به  شما  ُخب  هستند.  بشرّیت  جنایتکاران 
بپردازید، چرا همه اش شبهه جواب می دهید؟ باید از یک 

برویم. ناامید بشویم و سراغ بقیه  عده ای 
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کنیم و فقط بخواهیم چندتا  را رها  کثریت مخاطبان  ا چرا 
کنیم؟   درست  را  کج فهم  آدم 

جبهۀ  فعاالن  درصد  نود  که  است  این  بنده  پیشنهاد 
رسانه ای انقالب، دست از دفاع کردن از انقالب و پاسخ به 
شبهات بردارند و به تبیین انقالب و اسالم ناب برای مردم 
اولویتی  چه  این  نکن؛  معطل  را  خودت  بپردازند.  جهان 
است که تو را گرفتار کرده است؟! مردم اروپا منتظرند، مردم 
آمریکای التین منتظرند، مردم هند و چین منتظرند، مردم 

می کنی؟!  چه کار  داری  منتظرند.  دور  آسیای 

که  کنم  ثابت  اینها  به  باید  اول  »من  می گویند:  برخی 
گر می خواستند بفهمند  والیت فقیه حق است!« ُخب اینها ا
که تا حاال فهمیده بودند. خداوند دو جا در قرآن می فرماید: 
را  اینها   ، پیغمبر ای  یعنی  حجر،3(،  و  )انعام،91  »َذرُهم« 
کن. خوِد پروردگار دارد  گذار  کن و به حال خودشان وا رها 
می فرماید که »اینها را رها کن!« اما بعضی ها این حرف خدا 
را  اینها  و می گویند: »نه؛ من می خواهم  گوش نمی کنند  را 
را  برو وقَتت  را می گیرند،  تو  اینها وقت  کنم!« ُخب  متقاعد 
، یک جاهای دیگری را نگاه کن.  برای موضوعات دیگر بگذار

در همین جامعۀ خودمان، جوان های بسیار زیادی داریم 
که شنوای حرف حّق زیبا هستند. اما خیلی از ما طلبه ها، 
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کرده ایم و  کثریت هستند( رها  این مخاطبان خوب را )که ا
بیشتر به پاسخ شبهات می پردازیم، چون می خواهیم فهم  
، داریم  چهارتا آدم کج فهم را درست کنیم! یعنی ما با این کار
امکانات مان را تلف می کنیم درحالی که مردم همین طوری 

دارند راه خودشان را می روند. 

کنیم؟ مثاًل  چرا نمی رویم جامعۀ سالم خودمان را متقاعد 
این جوان سالم، هیچ شبهه ای ندارد و دوست دارد سؤال 
کند »اسالم چیست؟ اسالم را برای من تعریف  کن« ولی ما 
می گوییم: »صبر کن، اول جواب ایرادهایی را که گرفته اند به 
تو بگویم!« می گوید من اصاًل کاری ندارم چه ایرادی گرفتند 
کتاب اسالم  شناسی  آن دادی. ما  و تو چه جواب هایی به 
کتاب معرفی دین و تبیین چیستی دین در حوزه خیلی  و 
که  کثراً درگیر جزئیاتی هستند  کم داریم. چرا؟ چون علما ا
کردند، حاال  ایجاد  را  این مشکالت  از شبهه افکن ها  خیلی 
می کنند.  برطرف  را  شبهات  و  مشکالت  این  دارند  علما 
درحالی که جوان می گوید »من اصاًل کاری به این و آن ندارم 
ارائه  من  به  دین  از  ترسیمی  یک  می زنند،  حرفی  چه  که 

ببینم دین چیست؟« بدهید 
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 برای ذهن های سالم در دنیا حرفی نداریم چون 
ً
ما معموال

اولویت  ما در تبلیغ »پاسخ دادن به شبهه« است

که ما معمواًل برای ذهن های سالم در  خیلی عجیب است 
خیلی  دنیا  در  سالم  ذهن  درحالی که  نداریم،  حرفی  دنیا 
مکتب های  از  سالم  ذهن  که  امروز  مخصوصًا  است!  زیاد 
فلسفِی غرب عبورکرده است. دیگر فرهنگ و سبک زندگی 
برای ذهن سالم جذابیت ندارد. ذهن سالم دنبال  غرب، 
حرف تازه است. ولی ما معمواًل برای آنها حرفی نداریم چون 
اولویت  استراتژی ما در تبلیغ، پاسخ دادن به شبهه است. 
البته بنده مخالف پاسخ دادن به شبهه نیستم؛ پاسخ دادن 
اما پاسخ دادن به شبهه مثل داروی  باید باشد.  به شبهه 
باید  هم  است،  قیمتی  هم  سرطان  داروی  است،  سرطان 
تولید بشود، هم الزم است برای اینکه جاِن یک نفر را نجات 
بدهد. البته خیلی وقت ها ممکن است داروی سرطان تأثیر 
آرامش  بیمار  اینکه  برای  می گویند  ولی  باشد،  نداشته  هم 
الزم  باشد  داشته  بیشتری  عمر  و  باشد  داشته  بیشتری 

است... ضمن اینکه بعضی ها را هم سالم می کند. 

کثر مردم  جواب دادن به شبهه مثل داروی سرطان است. ا
که سرطان ندارند، اینها نان شب می خواهند. حاال ما چند 
تا نانوایی باید داشته باشیم؟ خیلی زیاد. برای یک جامعۀ 
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داشته  پژوهشگاه  تا  یکی دو  باید  نفری  میلیون  هشتاد 
اما شاید الاقل چند  کند،  تولید  که داروی سرطان  باشیم 
که  ده هزار نانوایی الزم داریم. نانوایی چه کار می کند؟ کسی 
معده اش هیچ مسئله ای ندارد، غذا می خواهد. اولویت را 
آنها  از  بعضی  ندهیم،  آنها  متقاعدکردن  و  ناشنوندگان  به 
آنها  برای  سرطان  داروی  بله،  است؛  سرطانی  فکرشان 
کن، مؤثر باشد یا نباشد، عیبی ندارد. اما اولویت را  درست 

را می خواهد.  روزانه  که غذای  کسی بدهیم  به 

از  را  شنوندگان  از  بسیاری  ناشنوندگان،  به  دادن  اولویت 
می کند محروم  حق  حرف  شنیدن 

که  می بینم  چیزهایی  شرقی  و  غربی  رسانه های  در  بنده 
کردند  درست  رادیویی  یک  مثاًل  می کنم.  تعجب  به شدت 
معنوی  روزانۀ  دستورالعمل  شما  به  »من  می گوید  که 
می دهم...« هر روز می گوید »تو امروز به این موضوع توجه 
آن  کن...« هیچ دین و معنویتی به معنای خداپرستی در 
خیلی  صورت  به  را  انسانی  مباحث  همین  بلکه  نیست، 
کثرش هم درست است. ُخب  رقیق، ارائه می دهد که البته ا
که بگوید »ای جوان ها!  نیفتاد  این فکر  به  چرا یک طلبه 
من روزانه به شما یک برنامه می دهم، این برنامۀ روزانه سه 

می کند...«  تأمین  را  تو  سال 
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که می گویند: من مصرف کنندۀ دین  خیلی از افراد هستند 
هستم، امروز به هزار تا حرف که نمی توانم توجه کنم! امروز 
تو به من بگو به چه چیزی توجه کنم؟ هر روز هم نمی توانم 
روی  می گوید  امروز  آقا  این  مثاًل  بروم،  نفر  یک  پیش 
کن، بعد چند هفته پیش یکی دیگر می روم،  کار  حسادت 
او هم می گوید اآلن روی حسادت کار کن. ُخب من که روی 
کرده بودم... ولی متأسفانه ما اصاًل برای  حسادت قباًل کار 
مخاطبان خودمان چنین برنامه هایی نداریم، یعنی برای 
افراد سالم برنامۀ تغذیۀ روحی و معنوی نداریم. الزمه اش 
که به متقاعدکردن ناشنوندگان اولویت ندهیم.  این است 
از  را  شنوندگان  از  بسیاری  ناشنوندگان،  به  دادن  اولویت 
شنوندگان  دائمًا  باید  می کند.  محروم  حق  حرف  شنیدن 
که  حرف حق را در اولویت قرار بدهیم. نباید ناشنوندگانی 
 تولیدکنندۀ شبهه هستند، اولویت اول مان باشد. البته الزم 

است، یک جاهایی هم به شبهه جواب بدهیم.

رفع شبهات، مسئلۀ اوِل جوان ها نیست

بود  این  دانشگاه ها  در  علمی  فعالیت  بهترین  زمانی  یک 
که غرب اندیشان القاء می کردند برطرف بشود.  که شبهاتی 
گر فالنی این حرف را می گوید،  مثاًل اینکه جواب بدهیم »ا
می گوید.  دارد  بهتر  را  این  اسالم  و  است...  این  اشتباهش 
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برای  و  دانشگاه  در  را  حرف ها  این  پیش،  سال ها  از  بنده 
دانشجوها مطرح می کردم، اما متوجه شدم که این حرف ها 
مسئلۀ اوِل جوان ها نیست. دانشجوی جوان می گوید »خدا 
کنم؟ احساس می کنم به  کجا  باید پیدایش  کجاست؟ اآلن 
می خواستم  که  را  شبهاتی  آن  دیدم،  من  دارم...«  نیاز  او 
عده ای  هرچند  نیست!  آنها  شبهۀ  اصاًل  بدهم،  جواب 
ما  که  ندارند  شبهه ای   

ً
کثرا ا اما  دارند  شبهاتی  که  هستند 

بخواهیم به شبهات آنها پاسخ بدهیم. لذا من شغل خودم 
کردم، گفتم ما دیگر شغل جواب دادن به شبهه  را  را عوض 
کنار می گذاریم و سراغ نیاز اصلی مردم و جوان ها می رویم، 
یعنی به آن چیزهایی که نیاز روزمره مردم است می پردازیم. 

پاسخ  به  هم  نیم نگاهی  بحث ها،  و  صحبت   در  البته 
که اساسًا ذهن  مردم و  شبهات دارم، اما واقعش این است 
ک نیست، مخصوصًا در فضای  خصوصًا جوان ها، شبهه نا
راهنمایی  یا  ابتدایی  که سِر کالس  تربیت. جوانی  و  تعلیم 
باید  اول  و  یا دبیرستان نشسته، اصاًل ذهنش خالی است 
یک تصّوری از دین پیدا بکند. منتها به جای این کار، شبهۀ 
می خواهند  بعد  می اندازند  ذهنش  به  را  معتزله  و  اشاعره 
کنند! آن وقت به جوان  آن را بیرون بیاورند و شبهه را حل 
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ّ

خودمان هم می گوییم »این علم است، این را یاد بگیر و اال
مرد!« خواهی  جاهل 

متقاعد  که  کسانی  سراغ  بروید  و  کنید  رها  را  ناشنوندگان 
می شوند

آموزش عقاید دینی  آغاز  در  دارد شما  مثاًل چقدر ضرورت 
کنی؟ مگر جوان های ما مخالف عدل  از عدل خدا صحبت 
خدا  وجود  به  که  کسانی  و  آتئیست ها  از  من  هستند؟! 
گر یک خدایی وجود داشته  معتقدند نیستند، پرسیدم »ا
باشد که این عالم را آفریده باشد این خدا علی القاعده عادل 
که  گفتند بله عادل است. ذهن سالم  است یا نه؟« آنها هم 
گر  در عدل خدا شبهه نمی کند. ممکن است افردی بگوید ا
خدا عادل است چرا شرور ایجاد می شود؟ چرا خدا یک نفر 
مگر  نیست!  خیلی ها  مسئلۀ  این  ولی  و...  آفریده؟  فلج  را 
که همه باید اول این را بفهمند بعد زندگی  این طور است 
کسی از سِر تفّنن  کنند؟! البته ممکن است یک  یا عبادت 
گر خدا عادل است چرا بعضی ها فلج به دنیا  کند »ا سوال 
می آیند؟« ُخب شما هم بگو »وقت ندارم جواب بدهم« او 
را می بیند و می گوید »یادت هست من  بعد چهار سال تو 
را  سؤال  این  گر  ا پس  می گویی:  شما  کردم؟«  را  سؤال  این 
نکرده بودی، باز هم داشتی زندگی ات را می کردی و تأثیری 
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در زندگی ات نداشته؟ می گوید بله. بگو پس همین طوری به 
ادامه بده.  زندگی ات 

است:  اساسی  راهبرد  یک  و  بزرگ  مسئلۀ  یک  این 
که ذهن شان تولیدکنندۀ شبهه  ناشنوندگانی وجود دارند 
کلی  و  می روی  راه  کیلومتر  هزار  شما  آن وقت  هست،  هم 
کنی! ُخب این یک  هزینه می کنی برای اینکه او را متقاعد 
را  این  این نمی خواهد متقاعد بشود،  اصاًل  کن!  رها  را  نفر 
برو  حجر،3(  و  )انعام،91  »َذرُهم«  می فرماید  قرآن  در  خدا 
می فهمند.  را  ماجرا  و  می شوند  متقاعد  که  کسانی  سراغ 

کشیش های مسیحی در لبنان، پرسیدند: این والیت فقیهی 
که آقای سیدحسن نصراهلل می گوید »من عضو حزب والیت 
والیت فقیه  دادیم:  پاسخ  آنها  به  چیست؟  هستم«  فقیه 
که باتقواست و معرفت دینی دارد جامعه را  یعنی یک نفر 
رأی مردم است و مردم  رأی،   

ّ
اال و  کّلیات هدایت بکند  در 

و  می کنند  اداره  را  کشور  خودشان  نمایندگان  با  خودشان 
که خیلی  گفت این  او نقش داور را دارد... کشیش مسیحی 
که ما والیت  چیز خوبی است، برای لبنان هم خوب است 
فقیه داشته باشیم، همین آقای سیدحسن نصراهلل خوب 
گفتگوی ساده، مشتری شدند. ما به همین  است... با یک 
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اندازه هم والیت فقیه را برای جهان جا نینداختیم، آن وقت 
با صدها کتاب داریم جواب شبهات والیت فقیه را می دهیم!

و  تبیین  را  انقالب  نتایج  و  آثار  انقالب،  از  دفاع  جای  به 
کنیم توصیف 

ما در تبلیغات ضعیف هستیم و یک دلیلش همین است. 
جای  به  که  می شناسید  انقالبی  رسانه اِی  نفر  چند  شما 
توصیف  و  تبیین  را  انقالب  نتایج  و  آثار  انقالب،  از  دفاع 
نشان  را  ایران  طبیعت  تلویزیون،  در  که  کسی  آن  کنند. 
زیبایی ها  و  می کند  عبور  چالش ها  همۀ  کنار  از  می دهد، 
و  آلودگی ها  روی  مگس،  مثل  نمی رود  می دهد،  نشان  را 
ما هم حرف های  انقالب  و  بنشیند. دربارۀ جامعه  زخم ها 
قشنگ فراوانی هست که می شود بیان کرد؛ چیزهای خیلی 
که از دیدن و شنیدِن آنها یک احساس خوب به  ساده ای 
کشور می آیند و ما را  که از خارج  ما دست می دهد. کسانی 
می بینند، خوبی های زیادی از ایران -با همۀ مشکالتش- 
سختی هایی  مردم  که  شرایطی  این  در  اما  می کنند.  بازگو 
از خوبی ها حرف بزنی  گر  ا که  کردند  کاری  دارند، بعضی ها 
کرد.  مورد هجمه قرار می گیری، به نظر بنده، باید مقاومت 
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ناشنوندگان  به  اول،  درجۀ  در  که  نیست  این طور  اصاًل 
بپردازیم و شبهات آنها را پاسخ بدهیم و دفاع کردن، حرف 
به  نسبت  هم  خودمان  ما  که  اآلن  همین  بزند.  را  اول 
وضعیت موجود خیلی منتقد هستیم و می گوییم وضع مان 
تبدیل  ایرانی ها  زندگی  از  بخش هایی  گر  ا نیست،  درست 
به فیلم بشود و با نگاه بین المللی در جهان پخش بشود، 

بود. خواهد  بین المللی  سریال های  جذاب ترین 

غیر از ناشنوندگان، عده ای نابینندگان حق هستند

یک فیلم نامه ای در ارتباط با موضوع »زن« پیشنهاد شد که 
مربوط می شد به اربعین، حضور نیروهای آمریکایی در عراق 
و مقایسۀ بین فرهنگ مردم خونگرم عراق با فرهنگ غرب. 
که به  در این فیلم نامه یک سرباز یا درجه دار زن آمریکایی 
عراق آمده بود در یک ماجرایی دچار مجروحیت می شود 
رفتارهای  و  عراق  عشایر  با  می شود  مواجه  راه،  بین  در  و 
که برای زیارت راه انداخته بودند.  کاروانی  کارانۀ آنها در  فدا
زندگی  می کند،  نگاه  را  خودش  زندگی  آمریکایی،  زن  این 
عشایر عراق را هم نگاه می کند و می بیند که اینجا زن چقدر 

حرمت دارد... 
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وقتی این فیلم نامه پیشنهاد شد، بعد از مدتی گفتند »ایدۀ 
عوض  چرا  پرسیدیم:  است!«  شده  عوض  فیلم نامه،  این 
گر نمی خواستند، کاًل می توانستند این فیلم نامه  شد؟ ُخب ا
تغییر  را  آن  کنار بگذارند و یک چیز دیگری بسازند، چرا  را 
کرده  مخالفت  بازیگرها  که  شدیم  متوجه   

ً
بعدا دادند؟ 

نسبت  را  عراقی  زن  ما  که  دارد  دلیلی  »چه  بودند:  گفته  و 
چه؟  یعنی  حرف  این  بدهیم؟!«  قرار  برتر  آمریکایی  زن  به 
اینها نمی خواستند واقعیت را به تصویر بکشند، چون این 
را می گفت، این سبک  داستان فیلم نامه، داشت حقیقت 
زندگی توی خون مردم عراق است و آنها همین طوری زندگی 
چطور  است  معلوم  که  هم  آمریکا  مردم  زندگی  می کنند، 
است! ُخب این دوتا با هم مقایسه بشود تا ترجیح هایش 
و  را بگویند  اما بعضی ها حاضر نیستند حق  معلوم بشود. 

پنهان می کنند.  را  درواقع حق 

باید خوبی های خودمان را  ببینیم و به تصویر بکشیم

هم  عده ای  ناشنوندگان،  از  غیر  می فرماید:  قرآن  در  خدا 
ما  )بقره،18(  ُعْمٌي«  ُبْکٌم  »ُصٌمّ  هستند:  حق  نابینندگان 
شروع  هنوز  را  تبلیغات  درواقع  و  ضعیفیم  تبلیغات  در 
کور  نابینندگاِن  و  کر  ناشنوندگاِن  به  مدام  چون  نکرده ایم؛ 
آنها  چشم  در  را  حق  یک طوری  می خواهیم  و  می پردازیم 
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را  اینها  ببینند،  را  حق  نمی خواهند  وقتی  ُخب  کنیم!  فرو 
کنید؛ در جهان این همه شنوندگان حق وجود دارند،  رها 
این همه بینندگان حق وجود دارند، برای آنها فیلم بسازید. 
این حرف بنده هم مربوط به امروز نیست، حدود بیست 
می گویم  فرهنگی  نهادهای  به  را  حرف  این  که  است  سال 
اما کسانی که در مدیریت ها هستند گوش نمی دهند. آقای 

است! این  االن  ما  اولویت  فیلمنامه نویس، 

کمک  با   
ً
کثرا ا و  هزینه کردن  بدون  و  رفتیم  بوسنی  به  ما 

ایران  نقش  کردیم.  دفاع  بوسنی  مسلمانان  از  نرم افزاری، 
در بوسنی واقعًا بی نظیر بود. آنجا شهید دادیم، اما بعد از 
کردیم. شما باید بروی فیلم  جنگ، آنها را به امان خدا رها 
و  اروپا  مردم  بین  بوسنی  مردم  مسلمانی کردن  از  بسازی 
دو  از  را  بوسنی  مظلوم  مردم  که  کروات هایی  و  صرب ها 

کردند. قتل عام  و  کردند  قیچی  طرف، 

چندسال پیش، برخی از کروات ها و صرب ها را به پیاده روی 
آنها درجا مسلمان شدند، گفتند  از  آوردیم، بعضی   اربعین 
اسالم چه چیز قشنگی است! یکی  از آنها مسلمان نشد ولی 
کتاب نوشت دربارۀ اینکه اسالم عجب چیز قشنگی است... 
کثر مسلمان های آنجا مسلک درویشی دارند، بنده به آنها  ا
کنید.  معرفی  را  خودتان  درویشِی  همین  »شما  می گفتم: 
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مثاًل اینکه شما یک ذکری را تکرار می کنید، چه می گویید؟ 
بدهید،  تغییر  را  خودتان  مسلک  این  شما  نمی خواهم  ما 
که دارید نشان بدهید...« آنها هم از این  همین زیبایی  را 

حرف ها، استقبال می کردند و اشک می ریختند.

چرا ما خوبی های خودمان را نمی بینیم؟ آن وقت می گویید 
توسط  سال  هر  می کنند؟!  اداره  یهودی ها  را  هالیوود  چرا 
کارگردانان مسیحی چند فیلم در خدمت تقدیر از یهود در 
جهان ساخته می شود، انگار باید یک عرض ارادتی بکنند 
گر  کارشان ادامه بدهند! خوب بود ا کنند به  تا اجازه پیدا 
هم  اینجا  مسیحی  محترم  کارگردان های  همان  از  برخی 
و  ببینند  هست  ما  جامعۀ  در  که  را  زیبایی هایی  و  بیایند 

اینها را به تصویر بکشند.

البته ما خودمان بهتر می توانیم این زیبایی ها را به تصویر 
غلط  نشانه گیری  ما  است،  غلط  ما  راهبرد  منتها  بکشیم، 
بپردازیم  که  است  این  اول  مسئلۀ  می کنیم  فکر  ما  است؛ 
ما  بشوند!  شنوا  نمی خواهند  هیچ وقت  که  کسانی  آن  به 
پرچم  روی  پا  مثاًل  که  کسی  به  مرتبه  صدها  می خواهیم 
کودک کش است!  که اسرائیل  اسرائیل نمی گذارد بفهمانیم 
کسی  چه  اصاًل  می کنیم.  مصرف  اینجا  را  هزینۀ مان  تمام 
گفته است که باید برویم جواب شان را بدهیم! ُخب او دیگر 
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گر می خواست بفهمد تا حاال فهمیده  نمی خواهد بفهمد، ا
را نشان بده. بود! برو به بقیۀ مردم جهان، حقایق 

در تبلیغات، باید دو راهبرد را دنبال کنیم:

است  کاری  همان  اول  اولویت  دارد،  وجود  راهبرد  دوتا 
و  شنوندگان  تیپ شناسِی  یعنی  می دهد،  انجام  قرآن  که 
ناشنوندگان و بینندگان و نابینندگاِن تبلیغات جبهۀ حق. 
کار روان شناسانۀ خیلی قشنگ  توضیح این تیپ شناسی، 
را  این  نیستیم  بلد  طلبه ها  ما  البته  است.  ارزشمندی  و 
درسی  حوزه،  در  چون  بدهیم.  توضیح  و  کنیم  توصیف 
توضیح  را  قرآن  آیه های  این  بتوانیم  آن  طبق  که  نداریم 
البته اخیرًا یک »رشتۀ تخصصی تبلیغ« در تهران  بدهیم. 
که امیدوارم در این زمینه، کارهای اساسی   راه افتاده است 
گر ما طلبه ها در این زمینه، ضعیف باشیم،  صورت بگیرد. ا
زمینه،  این  در  هم  غیرطلبه  انقالبِی  جوان های  طبیعتًا 
کجا  نمی توانند قوی باشند. آنها هم می گویند »ُخب ما از 
بدانیم؟« یک کارگردان محترم یک بار در تلویزیون می گفت 
»کدام یک از طلبه ها یا علمای حوزه، می آید ما را راهنمایی 
کند؟« حرف ایشان درست بود. پس یک راهبرد این است 

بشود.  انجام  تیپ شناسی  که 
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راهبرد دوم هم عبور از کسانی است که ناشنونده و نابیننده 
ببینند.  و  را بشنوند   نمی خواهند حق 

ً
یعنی عمدا هستند، 

نباید زیاد به اینها اهمیت بدهید، از اینها عبور کنید و بپردازید 
به شنوندگان و آدم های بی مسئله که فراون هستند.

)ص( دید که اهل مکه شنوندۀ حق نیستند، از  وقتی پیامبر
آنها روگردان شد و سراغ اهل مدینه رفت 

کرم)ص( بگویم. یک روز یک نفر از رسول  یک قصه از پیامبر ا
کرده ای که رسول خدا هستی؟  خدا)ص( پرسید: شما اّدعا 
کردند. آن مرد، آدم بی مسئله ای بود، گفت:  حضرت تایید 
کسی  شما به چه چیزی دعوت می کنی؟ ما را به سوی چه 
جواب  قشنگ  چقدر  کرم)ص(  ا پیامبر  ببین  می خوانی؟ 
دادند. رسول خدا)ص( فرمودند: فرمود: تو را به سوی کسی 
دعوت می کنم که وقتی در سرزمین یا بیابان خشکی باشی 
کرده باشی و او را صدا بزنی، جوابت  گم  و آذوقۀ خودت را 
که وقتی  را به سوی خدایی دعوت می کنم  تو  را می دهد. 
را  جوابت  بزنی  صدا  را  او  و  بشود  قحطی  و  خشک سالی 
همین طور  بله،  گفت  و  کرد  تأملی  یک  مرد  آن  می دهد... 
است. آن خدا، تو را فرستاده است؟ فرمود: بله. گفت: بگو 
من چه طوری ایمان بیاورم؟ به همین سادگی ایمان آورد. 
ُبو َتِمیَمَة 

َ
»نه چک زدیم نه چانه ایمان آمد به خانه« )َقاَل أ
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َوَفْدُت َعَلی َرُسوِل اهلِل ص... َفُقْلُت ِإَلی َما َتْدُعو َیا َرُسوَل اهلِل 
ْضَلْلَت َراِحَلَتَک 

َ
ْرِض َفاَلٍة َفأ

َ
ُکْنَت ِبأ ِذی ِإَذا 

َ
ْدُعوَک ِإَلی اّل

َ
َقاَل أ

ْو 
َ
أ ْرُضَک 

َ
أ ْت   اْسَتّنَ ِإَذا  ِذی 

َ
اّل ِإَلی  ْدُعوَک 

َ
أ َو  َجاَبَک 

َ
أ َفَدَعْوَتُه 

ّبُ َهَذا  ِبیَک َلِنْعَم الّرَ
َ
َجاَبَک َقاَل َفُقْلُت َو أ

َ
ْجَدَبْت َفَدَعْوَتُه أ

َ
أ

کنزالفوائد/ج1/ص212( ؛  ْسَلْمُت 
َ
َفأ

گفته به  کسی  اما قریش مکه به پیامبر)ص( می گفتند: چه 
گر جبرئیل  شما وحی فرستاده اند؟ ما باید مالئکه را ببینیم، ا
خداوند  که  زدند  ُغر  این قدر  بشنویم...  را  صدایش  است، 
و  نگاه نکن  آنها  به  َعْنُهم « دیگر  ْعِرْض 

َ
»أ به پیغمبر فرمود 

کرد.  کار خودت را بکن. و بعد هم ایشان شروع به هجرت 
پیامبر)ص( یک جوان به نام »مصعب« را به مدینه فرستاد 
گفت:  بپردازد.  قرآن  آموزش  و  اسالم  تبلیغ  به  مدینه  در  تا 
کن به تبلیغ دین. وقتی مشرکین مکه  برو در مدینه شروع 
را محدود  ایشان  تا  با پیغمبر)ص( بودند  مشغول درگیری 

کرد.  کنند، ایشان درواقع مدینه را فتح 

نمی خواهد هیچ ناشنونده ای را متقاعد کنی، وقتت را برای 
شنوندگان بگذار

بنده دوست دارم اهالی رسانه و دوستان انقالبی را در یک 
جلسه ای جمع کنم و به هفتاد یا هشتاد درصدشان بگویم: 
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دیگر از این به بعد، هیچ شبهه ای را جواب ندهید، از این 
به بعد، نمی خواهد هیچ ناشنونده ای را متقاعد کنید، بلکه 

بروید وقت خودتان را برای جاهای دیگر بگذارید. 

به  کنید  تبلیغ  درست  را  حجاب  فرانسه،  در  شما  گر  ا مثاًل 
فیلِم  بعد  و  بفهمند،  خوب  را  شما  حرف  آنها  که  صورتی 
که آنجا در تعامل بین شما و آن اروپایی ها  همین اتفاقی را 
کنید، خیلی ها محجبه می شوند.  می افتد، در اینجا پخش 
و  شده  بیدار  واقعًا  فرانسه   بزنید.  چانه  نمی خواهد  دیگر 
کرده است. آنها در ارتباط با زندگِی مفسده آمیز  تحول پیدا 
غربی -یا به قول آنها هالیوودی- که به آنها تحمیل شده، 
بیشتر حساس شده اند. اآلن در فرانسه، حساسیت نسبت 
به هالیوود بیشتر از ایران است، مردم  فرانسه ناراحت اند و 
می گویند: این وضعیت را برای ما درست کرده اند برای اینکه 
بر ما مسلط بشوند. مردم فرانسه خیلی سیاسی شده اند و 

کرده است. گاهی سیاسی آنها افزایش پیدا  آ

در یک کنفرانس بین المللی، یک شخصی، یک کتاب سیصد 
چهارصد صفحه ای به زبان فرانسه به من داد و گفت: اینها 
که نشان  آورده ام  کتاب فقط سند  این  تحلیل نیست، در 
صهیونیست هاست  کار  فرانسه،  در  بی بندوباری  می دهد 
برای اینکه ملت فرانسه را ضعیف کنند تا تحت یوق آنها قرار 
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بگیرند. شش یا هفت سال پیش آن کتاب را به جایی دادم 
کتاب در اولویت نیست!  گفتند این  کنند. آنها  که ترجمه 

هرکس برای منتقل کردن عطر شکوفه های قیام حسین)ع( 
به جهان، هر تالشی می تواند انجام بدهد

پیدا  دسترسی  آنها  به  باید  ما  زیادند،  حق  شنوندگان 
امیرالمؤمنین  بعد  و  خدا)ص(  رسول  طبیعی  عمر  کنیم. 
مدت  در  شد.  منافقین  چالش های  با  درگیر  علی)ع( 
 پنج سال، سه تا جنگ داخلی برای این شخصیت 

ً
حدودا

کردند. دیگر چشم امید همه به اباعبداهلل  جهانی درست 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حال  زبان  شاید  بود.  الحسین)ع( 
این باشد »یا رسول اهلل! من پیام شما را با سِر بریدۀ خودم 
به مردم جهان می رسانم، فقط زینب)س( پای کار باشد...« 
که اآلن زیباترین و  کرد  حسین)ع( از شاهراه اربعین، کاری 
، مؤثرتر و  که انتقال پیامش راحت تر تنها بخش دین است 

است. دین  بخش های  همۀ  از  زیباتر 

دین  بخش  بزرگ ترین  برای  بمیرد  اربعین  برای  کسی  هر 
به شهادت رسیده است. چه جوان های نابی برای اربعین 
شهادت گونۀ  مرگ  چه  و  کردند  فراوان  کاری های  فدا
نورانی ای داشتند. چه کسانی برای این اربعین خون دادند 
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را  امام حسین)ع( خودش  نگیرید.  قربانی شدند؟ ساده  و 
ثمره  دارد  اآلن  است.  میوه چینی  موقع  اآلن  و  کرد  هزینه 
هرکس  می گیرد.  را  عالم  دارد  شکوفه  این  عطر  می دهد، 
به  حسین)ع(  قیام  شکوفه های  عطر  منتقل کردن  برای 
جهان -نه فقط جامعۀ اسالمی- هر تالشی می تواند انجام 
کار نیست.  بدهد. هیچ تعّصب دینی، قشری و مناسکی در 
بعضی ها به بنده انتقاد می کنند و می گویند »تو داری دین 
نگاه  مناسک  حّد  در  کربال  به  می کنی!«  ترویج  را  مناسکی 
شعار  اینها  است.  حسین)ع(  مهدِی  ظهور  شمیم  نکنید؛ 
نیست. ما اآلن جز زبان حسین)ع( و جز طریق اربعین چه 

داریم؟ جهان  مردم  بر  تأثیرگذاری  برای  دیگری  باِز  راه 

و  حق  نابینندگان  از  برای تان  تا  برویم  کربال  سراغ  به  حاال 
کردند  آنها در تاریخ ایجاد  که  از دردی  ناشنوندگان حق و 
روضه بخوانم. بنابر نقلی می گویند: امام حسین)ع( در روز 
عاشورا وضعیت جنگی را کنار گذاشت و عبای پیغمبر)ص( 
را پوشید، دیدند زیر عبای خودش یک چیزی گرفته است. 
گفتند شاید قرآن آورده ما را به قرآن قسم بدهد. نابینندگان 
را  اصغرش  علی  قنداقۀ  حسین)ع(  امام  ببینید.  را  حق 
درآورد و به مردم نشان داد ولی آنها نمی خواستند ببینند 
و بشنوند. بعد فرمود »قد بقي هذا الطفل یتلّظی عطشا« 
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)لهوف، ترجمۀ میرابوطالبی/ص150( همه را کشتید و فقط 
که از تشنگی دارد دست و پا می زند.  این طفل باقی مانده 
من با شما جنگ دارم و شما می خواهید من را بکشید، این 
چه کار  باید  حسین)ع(  دیگر  است؟  کرده  گناهی  چه  بچه 
کند تا حق را به آنها بفهماند و نشان بدهد و حّجت را تمام 
گر علی اصغر را می گرفتند و سیرابش می کردند  کند؟ شاید ا
ورق بر می گشت. شدت دشمنی ابلیس با بشریت در اینجا 
شنید  سجاد)ع(  امام  وقتی  حرمله!  از  امان  داشت.  نقش 
قاتلین پدرش اباعبداهلل الحسین)ع( و اصحاب و اهل بیت 
ْبُن  َحْرَمَلُة  َصَنَع  »َما  کرد:  سؤال  می شوند،  مجازات  دارند 
َسِدي ؟« )امالی، شیخ طوسی/ص238( آیا حرمله 

َ ْ
َکاِهَلَة ال

کردند یا نه... را هم مجازات 
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ضعف	تبلیغات	ما	

	تبلیغات	باید	تفاوت	انسان	ها	را	در	نظر	گرفت  در
خیلی	ها	دربارۀ	انقالب	دچار	سوءتفاهم	شده	اند	چون	ادبیات	

جبهۀ	انقالب،	درست	نبوده

در انتقال دین باید تفاوت آدم ها را در نظر گرفت

که  از دالیل ضعف تبلیغات در جبهۀ حق این است  یکی 
خیلی از اوقات، اهالی جبهۀ حق در بیان حقایق، حد نگه 
نمی دارند و رعایت ظرفیت مردم را نمی کنند و نمی خواهند 
یا  بدهند،  سوق  حقایق  سوی  به  تدریج  به  را  مردم 
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می خواهند  بفهمند؛  را  انسان ها  بین  تفاوت  نمی خواهند 
روز اول، حرف آخر را بزنند و این موجِب دل زدگی خیلی ها 
تفاوت  باید  دین  انتقال  در  نیست.  صحیح  که  می شود 

گرفت.  نظر  در  را  آدم ها 

و همه  از توصیه ها، عمومی است  برخی  کرونا،  مثاًل دربارۀ 
اجتماعی.  فاصلۀ  و  ماسک زدن  مانند  بکنند؛  رعایت  باید 
ولی ممکن است برای بعضی ها، رعایت توصیه های بیشتری 
الزم باشد، مثل سالمندان، بیماران و... توصیه های دینی 
این طور  دین داری  دربارۀ  البته  است،  همین طور  هم 
، برای افراد مریض تر باشد،  نیست که توصیه های سنگین تر
است  آنهایی  برای  سنگین تر  توصیه های  دین،  در  بلکه 
آدم های  برای  دین  سنگین تر  توصیه های  سالم ترند.  که 
باظرفیت و آدم های باصفا است، نباید این توصیه ها را برای 

کرد.  نسخه نویسی  هم  دیگران 

کنیم چقدر انتظار ایمان از  وقتی می خواهیم دین را تبلیغ 
داریم؟  مردم  از  عقالنیت  انتظار  چقدر  حتی  داریم؟  مردم 
در  را  عقل  مقدار  هم  متعال،  خداوند  روایات،  اساس  بر 
انسان ها متفاوت آفریده و هم مقدار ایمان را به اندازه های 
نظر  در  تفاوت  این  گر  ا است.  کرده  آدم ها  روزِی  متفاوت، 
تبلیغات دینی اصاًل تحّول پیدا  آن وقت  گرفته بشود شاید 
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شاید  داریم  مردم  از  اآلن  ما  که  انتظارهایی  از  خیلی  کند. 
باشیم. داشته  نباید  دیگر 

کلۀ روحی خودش عمل می کند، لذا  هر کسی بر اساس شا
در تبلیغات باید مخاطب شناسی بشود

که  را برای شما بخوانم  آیات قرآن  از  ابتدا من نمونه هایی 
نشان می دهد ظرفیت ها با همدیگر متفاوت هستند. مثاًل 
ِکَلِته «  شا َعلی   َیْعَمُل   

ٌ
ُکّل »ُقْل  می فرماید:  کریمه  آیۀ  این 

کلۀ روحی خودش عمل  کسی بر اساس شا )اسراء،8۴( هر 
می کند، به همین خاطر باید در تبلیغات، مخاطب شناسی 

را شناخت.  کله های مختلف  باید شا بشود، 

ْنَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب 
َ
ِذي أ

ّ
قرآن در آیۀ دیگری می فرماید: »ُهَو اَل

ُمَتَشاِبَهاٌت«  َخُر 
ُ
أ َو  اْلِکَتاِب  ُمّ 

ُ
أ ُهَنّ  ُمْحَکَماٌت  آَیاٌت  ِمْنُه 

)آل عمران،7( برخی از آیات قرآن محکم اند و برخی متشابه اند، 
چون  می فهمد  را  معنایش  بخواند  را  محکم  آیات  کسی  هر 
آیات  حقیقی  معنای  ولی  است  واضح  و  روشن  معنای شان 
ا  ّمَ

َ
»َفأ می فرماید:  بعد  می فهمند.  بعضی ها  فقط  را  متشابه 

ِبُعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتغاَء اْلِفْتَنِة َو  ذیَن في  ُقُلوِبِهْم َزْیٌغ َفَیّتَ
َ
اّل

آیات  سراغ  کنند  فتنه  می خواهند  که  آنهایی  ویِلِه«  
ْ
َتأ اْبِتغاَء 

متشابه می روند چون آیات متشابه را می شود به چند صورت 
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معنا کرد، لذا این افراد، از همان فرصت استفاده می کنند و با 
می کنند.  ایجاد  فتنه  سوءتفاهم،  ایجاد 

نمی توانی  تو  د:  فرمو  موسی  حضرت  به  خضر  حضرت 
خبر  مسائل  برخی  از  چون  کنی  تحمل  را  من  با  همراهِی 

نداری

خداوند متعال در سورۀ کهف، داستان فوق العاده عجیبی را 
که یقینًا از عجائب داستان های قرآن است.  مطرح می کند 
اتفاقًا موضوعش »ظرفیت برای فهمیدن حق« است. این 
داستان برای حضرت موسی و حضرت خضر اتفاق می افتد. 
این دو شخصیت برجسته با هم مواجه می شوند و حضرت 
کند  موسی)ع( از حضرت خضر)ع( می خواهد با او همراهی 
ْن 

َ
أ َعلی   ِبُعَك 

َ
ّت

َ
أ َهْل  ُموسی   َلُه  »قاَل  کند  او علم آموزی  از  تا 

به  ُرْشدا«)کهف،66(. حضرت خضر)ع(  ْمَت  ُعّلِ ا  ِمّمَ َمِن  ُتَعّلِ
کسی مثل حضرت موسی)ع( -نه یک آدم معمولی  مثل ما- 
َك َلْن َتْسَتطیَع َمِعَي َصْبرا« )کهف،67( تو 

َ
می فرماید: »قاَل ِإّن

نمی توانی همراهِی با من را تحمل بکنی. حضرت موسی)ع( 
تو  با  من  که  بودند  خواسته  ایشان  از  عظمتش،  آن  با 
همراهی و پیروی کنم، تا از تو چیزی یاد بگیرم و راه رسیدن 
کنم. آن وقت حضرت خضر می فرماید:  به خدا را بهتر پیدا 

»تو نمی توانی!«
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اصرار  خودش  تقاضای  بر  عمران)ع(  بن  موسی  حضرت 
صابر  را  من  شما  اهلل  ان  شاء  که  می دهند  ادامه  و  می کنند 
خواهی دید و من شما را نافرمانی نمی کنم »َقاَل َسَتِجُدنِی 
ْمًرا « )کهف،69(. آن وقت 

َ
أ َلَك  ْعصِی 

َ
أ  

َ
َو ال ِإن َشاَء اهلُل َصاِبًرا 

من  دنبال  می خواهی  گر  ا فرمود:  او  به  خضر)ع(  حضرت 
کنی، از من سؤال نکن تا من به  راه بیفتی و از من تبعّیت 
َفاَل  َبْعَتنِی 

َ
اّت َفِإِن  »َقاَل  بدهم  توضیح  برایت  خودم  موقع، 

ِذْکًرا«)کهف،70(.  ِمْنُه  َلَك  ْحِدَث 
ُ
أ َحتّیَ  َشیٍء  َعن  َتسَئْلنِی 

سه تا اتفاق افتاد و حضرت موسی)ع( در هر سه مورد، صبر 
کار را می کنی؟!« آخر سر  کرد »چرا داری این  نکرد و سؤال 
هم حضرت خضر)ع( حقیقت را برایش توضیح دادند، و با او 
خداحافظی کردند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید 
حضرت خضر)ع( به همراهی حضرت موسی)ع( پایان داد: 
»َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْینِی َو َبْیِنك « )کهف،78(. این خیلی مهم 
ولی  بگیرد  ضعیفی  نمرۀ  یک  می توانست  ایشان  است؛ 

کرد. کاًل قطع  همراهی را قطع نکند، اما این همراهی را 

که ما باید به این جمله  یک جمله ای حضرت خضر دارند 
توجه کنیم. می فرماید تو چه طوری می توانی بر کارهای من 
کنی درحالی که از خیلی چیزها خبر نداری؟! »َو َکْیَف  صبر 
که تو یک  « )کهف،68( وقتی  َتْصِبُر َعلَی  َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخبراً
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چیزهایی را در عالم نمی دانی، نمی توانی صبر کنی. حضرت 
موسی)ع(، پیغمبر است، در ایمان و یقین او حرفی نیست، 
اما با اینکه اطالعات خوبی دارد، به هرحال یک چیزهایی 
که از آن  که از آنها اطالع ندارد. همان چیزهایی  هم هست 
ایشان  به  خضر  حضرت  می کند.  ایجاد  مشکل  ندارد  خبر 
نمی فرماید: چون ایمان تو ضعیف است، تو یقین نداری، 
کنی! تو آدم دارای نفس خرابی هستی، لذا نمی توانی صبر 

خیلی ها به خاطر ناراحتی و بیماری قلب  و روح، نمی توانند 
دربارۀ  که  آیه ای  همان  در  مثاًل  کنند.  صبر  حق،  آیات  با 
ِذیَن ِفي 

َ
ا اّل ّمَ

َ
»محکم و متشابه« بود، خداوند می فرماید: »َفأ

ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة«؛ آنهایی که  ُقُلوِبِهْم َزْیٌغ َفَیّتَ
در دل شان بیماری  هست سراغ آیات متشابه می روند. اما 
حضرت موسی)ع( که در دلش بیماری نبود؛ مشکِل ایشان 

بی خبری بود.

زمان)عج(  امام  به  شیعیان  از  بعضی   ، ظهور زمان  در  چرا 
می کنند؟ اعتراض 

کسی که مؤمن باشد و یک مقدار هم اخبار و اطالعات داشته 
کاری از یک مؤمن تر و باخبرتر از خودش ببیند،  گر  باشد، ا
که  کند؛ همان طور  کند و نتواند تحمل  ممکن است قاطی 
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که  کند. این طور نبود  حضرت موسی)ع( نتوانست تحمل 
کند،  سؤال  فقط  )ع(  خضر حضرت  از  موسی)ع(  حضرت 
بلکه کارش به اعتراض کشیده شد، اعتراض های ایشان هم 
بد نبود و به قول ما »عدالتخواهانه« بود. حضرت موسی)ع( 

یک مقدار خبر داشت ولی از همۀ مطلب، خبر نداشت.  

یک  وقتی  که  بکنیم  را  کار  این  باید  معمواًل  طلبه ها  ما 
نکته ای  یک  به  و  کردیم  پیدا  روایات،  و  آیات  از  را  مطلبی 
از ما اشراف  که بیشتر  کسی  رسیدیم، پیش یک بزرگ تر و 
کنیم، چون ممکن است ما یک چیزی  دارد برویم و مطرح 
دربیاید.  آب  از  غلط  برداشت مان  و  باشیم  نداشته  خبر  را 
گاهی از اوقات، ما در اثر دانایی و عالیق دینی، ممکن است 
دچار اشتباه بشویم، مانند اشتباهی که حضرت موسی)ع( 
نسبت به حضرت خضر)ع( انجام داد. گفت »تو مو می بینی 

و من پیچش مو«

حاال چه طوری باید به امام زمان ارواحناله الفدا نزدیک شد؟ 
)ع( باالتر است و  امام زمان)ع( که مقام شان از حضرت خضر
ما هم مقام  و درک مان از حضرت موسی)ع( پایین تر است. 
خودت  همراه  را  من  امام زمان)عج(  یا  می گویی  دائم  شما 
گر ایشان برای  ، من را نزدیک خودت قرار بده. چه بسا ا ببر
روایات  در  کمااینکه  کنیم،  کنند، همه مان قاطی  ما ظهور 
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، بعضی از شیعیان با همین سبک  که بعد از ظهور هست 
با  انسان ها  ظرفیت های  پس  می کنند.  قاطی  اعتراض ها 
همدیگر متفاوت است و باید در تبلیغات، این ظرفیت ها را 

کرد. کرد و به آن توجه  رعایت 

با هم  توانایی های شان  و  با همدیگر فرق می کنند  آدم ها 
کند را سرزنش  نباید دیگری  کسی  یکسان نیست پس 

دربارۀ  مفّصل  روایت  یک  از  قسمتی  در  صادق)ع(  امام 
َعِلَم  »َلْو  می فرماید:  همدیگر  با  انسان ها  ظرفیت   تفاوت 
َحٌد 

َ
اُس َکْیَف َخَلَق اهلُل َتَباَرَك َو َتَعاَلی َهَذا اْلَخْلَق َلْم َیُلْم أ الّنَ

خدا  که  می دانستند  مردم  گر  ا )کافی/ج2/ص۴۴(  َحدا« 
َ
أ

سرزنش  را  دیگری  هیچ کس  آفریده،  را  آدم ها  چه طوری 
خداوند  که  می دهند  توضیح  حضرت  بعد،  و  نمی کرد. 
اجزائی را آفرید که تعدادشان به چهل و نه می رسد و هر جزء 
را به ده قسمت تقسیم کرد. وقتی خدا خواست انسان ها را 
را قرار داد و در یک  نفر  بیافریند در یک نفر یک دهم جزء 
دیگر دودهم جزء را قرار داد و ... تا اینکه در یک نفر هم یک 
جزء کامل را قرار داد. در شخص دیگر یک جزء و یک دهم 
جزء را قرار داد و ... تا اینکه در یک نفر دو جزء کامل را قرار 
مقداری  انسانی  هر  آفرینش  در  شکل  همین  به  و...  داد 
که همۀ چهل و  را قرار داد تا رفیع ترین انسان  آن اجزاء  از 
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ْرَبِعیَن 
َ
ْرَفِعِهْم ِتْسَعًة َو أ

َ
ی َبَلَغ ِبأ نه جزء را در او قرار داد »َحّتَ

که یک دهم  کسی  ُجْزءا«. سپس امام صادق)ع( می فرماید 
که دارندۀ دودهم جزء قادر است، قدرت  جزء دارد بر آنچه 
کسی را  که یک جزء دارد توانایی  ، کسی  ندارد و همین طور
 َیْقِدُر َعَلی 

َ
که دارندۀ دو جزء است ندارد »َمْن َتّمَ َلُه ُجْزٌء ال

ْن َیُکوَن ِمْثَل َصاِحِب اْلُجْزَءْین «. بنابراین آدم ها با همدیگر 
َ
أ

به  نیست  یکسان  هم  با  توانایی های شان  و  می کنند  فرق 
کسی دیگر را  همین خاطر »ال َیُلم احٌد احدا«؛ کسی نباید 

کند. سرزنش 

می خواهی  کرد،  گناه  یک  نفر  یک  می بینی  شما  وقتی 
می خواهی  کنی،  دعوتش  می خواهی  کنی،  نصیحتش 
کنی. وقتی  تبلیغات دینی بکنی، تو نباید دربارۀ او قضاوت 
این طور باشد، کار خیلی پیچیده می شود. تبلیغات دینِی 
را  آن خانمی  با سرزنش باشد. مثاًل بعضی ها  توأم  نباید  ما 
که بدحجابی دارد، سرزنش می کنند و می گویند بی حجابی 
عالمت فالن موضوع است... و عالوه بر او، شوهرش را هم 
باید  ما  بکنیم.  سرزنش  نباید  درحالی که  می کنند  سرزنش 
از  خیلی  این صورت،  در  کنیم.  تبلیغات  سرزنش،  بدون 

می شود. حذف  اصاًل  ما  تبلیغاِت 
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 رعایت نمی شود:
ً
نکته ای که در شیوۀ تبلیغاتی ما، معموال

ِبُکْنِه  ْلِعَباَد 
َ
ا اهلِل  رسوُل  َم 

َ
َکّل »ما  می فرماید  صادق)ع(  امام 

به  خدا)ص(  رسول  هرگز  )کافی/ج1/ص23(   » َقّطُ َعْقِلِه 
اندازۀ عقل خودش با انسان ها صحبت نکرد. اهالی تبلیغ 
باید  و...  امام  حضرت  مواضع  تبلیغ  انقالب،  تبلیغ  دین، 
به  بلکه  نگویند،  و  دارند  نگه  را  حرف هایی  یک  بتوانند 
اندازۀ ظرفیت عقلی مردم حرف بزنند یا مطالب را به تدریج 
بگویند. در ادامۀ همان حدیث، امام صادق)ع( می فرماید: 
َم الّناس 

َ
ِمرنا أن ُنَکّل

ُ
رسول خدا  فرمودند »إّنا معاشَر النبیاء ا

به  مردم  با  داریم  دستور  پیامبران  ما  ُعقوِلِهم«،  َقدِر  َعلی 
در  ما  تبلیغات  در  نکته  این  بزنیم.  حرف  عقل شان  اندازۀ 

نمی شود. رعایت  معمواًل  انقالب،  بحث های 

ما خیلی از اوقات در تبلیغات خودمان، بد حرف می زنیم؛ 
کنیم«  مثاًل وقتی می گویی »ما باید ارزش های مان را حفظ 
»مردم،  می گوید  و  می کند  سوءاستفاده  هم  مقابل  طرِف 
کنند، شما  اینها می خواهند این ارزش ها را حفظ  ببینید، 
از  ما  منظور  درحالی که  کنیم...«  حفظ  را  منافع  بیایید 
ارزش ها، همان منافع است. حفظ ارزش ها یعنی منافع را 
محکم تر حفظ کنیم. ولی آنها می گویند: »انقالبی ها فقط از 
دین و ارزش های دینی  می گویند و به منافع ما کاری ندارند« 
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است،  منافع  حفظ  برنامۀ  دین  که  است  این  حقیقت  اما 
برنامه  دین،  از  منظورت  که  آقایی  ای  نیست.  دیگر  چیز 
حفظ منافع است، ُخب بگو »حفظ منافع« چرا یک طوری 
حرف می زنی که دعوا بشود و عده ای سوءاستفاده  کنند. به 

قدر ظرفیت مردم با مردم حرف بزنیم.

گاهی اوقات، وقتی می خواهید با مردم حرف بزنید باید با 
کنید. حضرت ابراهیم)ع( وقتی کودک بود، به  آنها همراهی 
عمویش آزر که نقش پدر را برایش داشت می گفت »چرا این 
بت ها را می پرستی؟ بت پرستی کار صحیحی نیست...« حاال 
کیست. او به ستاره و  که پیغمبر شده، حتمًا می داند خدا 
که در آسمان، شکوهی دارند نگاه می کند و می فرماید  ماه 
گر من یک  »هذا رّبی« )انعام،76(، این خدای من است... ا
روزی این طوری منبر بروم و مثل حضرت ابراهیم)ع( دو تا 
کنم تا بعد سراغ  کفریات بگویم، برای اینکه توّجهی را جلب 
آن حرف های اصیل بروم، چطور با من برخورد خواهد شد؟ 
گفتم »ال  کنید، من  گفتی؟... صبر  کفر  گفت: چرا  خواهند 
 اهلل«... اما صبری وجود ندارد. تو 

ّ
الَه« که بعدش بگویم »إال

باید همین اّول، حرف آخر را بزنی. واقعًا ما دچار اشکاالت 
اساسی هستیم.
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کنید  صحبت  اطاعت  از  اینکه  از  قبل  والیت،  موضوع  در 
کنید صحبت  افراد  استقالل  و  کرامت  از  باید 

وقتی شما می گویی »باید ذوب در والیت شد، باید از والیت 
و...«  است  مطلق  ایشان  والیت  کرد،  مطلق  تبعّیت  فقیه، 
بعضی ها واقعًا معنای این حرف ها را نمی فهمند، لذا دل زده 
می شوند و زمینه برای ضّدانقالب درست می شود. ُخب چرا 
آدم  می زنی؟  اول  را  آخر  حرف  چرا  می کنی؟  شروع  اینجا  از 
از  را بغل می کند، نمی گوید »ان شاءاهلل بعد  نوزاد  وقتی یک 
بگیرند،  برایت  مفّصل  خیلی  ختم  جلسۀ  یک  ُمردی  اینکه 
این  چرا  برگردد...«  مادرت  برای  بدنت  شدی  شهید  گر  ا یا 
حرف ها را می زنی؟! بگو: قدم نورسیده مبارک... بله، درست 
کس برای همیشه زنده نمی ماند و همه یک  که هیچ  است 
بگوییم،  کار  اوِل  را همین  نباید همه چیز  ولی  روز می میرند 
و  خوب  آرزوهای  باید  اآلن  نیست.  حرف ها  این  موقع  اآلن 
در  حرف ها  این  جای  کنی.  جاری  زبان  به  قشنگ  کلمات 
که بگویی:  آنجا خیلی هم قشنگ است  وصیت نامه است. 
تو  راه  در  بدنم  و  بشوم  واقع  مؤثر  می خواهم  من  خدایا! 
قطعه قطعه بشود... اآلن بگو: ان شاءاهلل به سالمت، زیر سایۀ 
کند... فعاًل از زندگی حرف بزن.  پدر و مادر صد سال زندگی 
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از  اینکه  از  قبل  می رسید،  والیت  موضوع  به  شما  وقتی 
افراد  استقالل  و  کرامت  از  باید  کنید،  صحبت  اطاعت 
آنهایی  فرمودند:  نصراهلل  سیدحسن  آقای  کنید.  صحبت 
که نوکر ابرقدرت ها هستند مثل برده، خوار و ذلیل هستند، 
ولی ما پیش رهبرمان و پیش کسی که به سرپرستی قبولش 
روز  )سخنرانی  هستیم...  آقا  فقیه-  والیت  داریم-یعنی 
جامعه  افراد  تک تک  ولّی فقیه،   )1۴00/05/28 عاشورا- 
آن عبارت  با  آقایی می خواهد. ببین این عبارت  را در اوج 
اطاعت، چقدر فرق می کند؟ این عبارت سوءتفاهم خیلی 

می کند.  ایجاد  کمتری 

تفاهم  سوء  دچار  انقالب  دربارۀ  که  کسانی  از  بسیاری 
است انقالب  جبهۀ  غلِط  ادبیات  اثر  در  هستند، 

بنده تصور می کنم ما به یک نهضت رفع سوءتفاهم احتیاج 
داریم. بنده معتقدم بسیاری از کسانی که با اسالم انقالبی، 
انقالب اسالمی و با مفاهیمی مثل بسیج و مقاومت، مشکل 
دارند و دچار سوء تفاهم هستند، در اثر ادبیات غلط جبهۀ 
انقالب دچار این مشکالت شده اند. می توان گفت که جریان 
فکری اصالح طلبی-البته به جز بخش ژورنالیستِی شومش 
به  دارند-  دروغگو  سیاسیون  و  روزنامه ها  و  خبرنگارها  که 
سوءتفاهم  آن  است.  آمده  به وجود  سوءتفاهم  یک  خاطر 
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در برداشت شان از اسالم انقالبی و انقالب اسالمی است که 
عمل  غیرواقع بینانه  می خواهند  انقالبی ها  می کنند  خیال 
هستند  ارزش هایی  دنبال  ملی،  منافع  جای  به  و  بکنند 
باشد  هم  مردم  منافع  خالف  ارزش ها  این  گر  ا حتی  که 
پایش می ایستند؛ آن وقت به اینها انگ ها و برچسب هایی 
این طوری  اصاًل  درحالی که  چسباندند.  هم  اصولگرا  مثل 
نیست. هیچ نیروی ارزشی و مؤمنی با عقل مخالف نیست. 
کدام یک از ارزش های ما هست که منافع ما را در کوتاه مدت 
و بلندمدت در نظر نمی گیرد. کدام ارزش انقالبی، در مقابل 

منافع مّلی می ایستد؟!

منافع  بر  اصرار  و  عقالنیت  جز  نیست  چیزی  انقالبی گری 
ملی. ترجمه  و تفسیر انقالب، همین است. با این حساب، 
انقالبی  واقعًا  من  که  بگوید  است  حاضر  ضّدانقالب  کدام 
نیستم؟ )یعنی طرفدار منافع ملی نیستم( حاال سؤال این 
که چرا ما می گوییم »اسالمی«؟ به خاطر اینکه اسالم  است 
که می تواند طرز دفاع از منافع ملی را به ما  نرم افزاری است 
گر کسی بتواند به طور عقالنی، اسالم را کنار بزند  یاد بدهد. ا
ُخب  است،  دیگری  چیز  یک  منافع،  از  دفاع  طرز  بگوید  و 
که  گر عقل مان نمی گفت  ا کنار می گذاریم.  را  ما هم اسالم 
این روش برای زندگی عقالنی است، مسلمان نمی شدیم. 
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بار  یک  هم  انقالب  رهبر  کمااینکه  ندارد.  وجود  تعّصبی 
و  کره نمی کنیم  آمریکا مذا با  که  ما می گوییم  گر  ا فرمودند: 
از  ناشی  بلکه  نیست  تعصب  یک  این  ندارد،  فایده  این کار 

دانش و تجربه و یک تحلیل عقالنی است.

متأسفانه خیلی ها از انقالب و دین، طوری صحبت می کنند 
که سوءتفاهم برانگیز است. مثاًل شما یک جایی سوءتفاهم 
بعضی ها  دیگری،  جای  یک  در  اما  می کنید  برطرف 
کامنت های مثبت برای  سوءتفاهم ایجاد می کنند. چه بسا 
چون  باشد!  هم  زیادتر  می کند  ایجاد  سوءتفاهم  که  کسی 
یک عده ای هستند که از سوءتفاهم خوش شان می آید و با 

می کنند. همراهی  آن 

مردم  عقل  با  متناسب  را  دینی  حقایق  بخواهیم  وقتی 
اصاًل  را  از حرف ها  که بعضی  این موجب می شود  بگوییم، 
از  گونۀ دیگری بزنیم، بعضی  را به  از حرف ها  نزنیم، بعضی 
کنیم. و روش  حرف ها را به تدریج بزنیم و ترتیب را رعایت 
نباید  را  دینی  حقایق  از  بعضی  است.  همین  هم،  درست 
سوءتفاهم  و  نداری  توضیح دادن  وقت  اینکه  برای  گفت. 

می شود. ایجاد 
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قرآن هم که سخن خداوند است، با آن استحکام و عظمتش، 
متشابهات دارد. خوِد خدا می فرماید: بعضی از حرف های 
گر  من متشابه است و می توانید از آنها سوءبرداشت بکنید. ا
خواستید اینها را بفهمید به آیات محکم قرآن مراجعه کنید. 
وقتی از آیات قرآن هم ممکن است سوءتفاهم بشود، آیا از 
ایجاد  همین  حتمًا  نمی شود؟  ایجاد  سوءتفاهم  ما  حرف 
می شود. البته بخشی از  مشکل به وجود آمدن سوءتفاهم 
نسبت  ولی  است.  مربوط  افراد  خود  به  غلط،  برداشت  و 
که به ما مربوط می شود، ما باید رعایت  به بخش دیگرش 

بکنیم.

آن  پذیرفتن  به  فقط  ما  سخن  تحّمل  صادق)ع(:  امام 
کرد حفظ  و  پوشاند  نااهالن  از  را  آن  باید  بلکه  نیست 

که باید توسط ما صورت بگیرد  چند نمونه از رعایت هایی 
صادق)ع(  امام  می خوانم.  شما  برای  روایت  چند  در  را 
َو  َلُه  ْصِدیُق  الّتَ ْمِرَنا 

َ
أ اْحِتَماِل  ِمِن  َلْیَس  ُه 

َ
»ِإّن می فرماید: 

َغْیِر  ِمْن  ِصَیاَنُتُه  َو  َسْتُرُه  ْمِرَنا 
َ
أ اْحِتَمال   ِمِن  َفَقْط  اْلَقُبوُل 

ْهِلِه« )کافی/ج2/ض222( تحّمل سخن ما فقط به تایید 
َ
أ

و  نااهالن پوشاند  از  را  آن  باید  بلکه  نیست  آن  پذیرفتن  و 
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لذا  کشیدن.  و  حمل کردن  یعنی  »احتمال«  کرد.  حفظ 
کالم حضرت این است: کشیدن بار حرف ما به این  معنای 
ما  حرف  تحمل  اجزاء  از  یکی  کنید.  قبول  را  آن  که  نیست 
کسی نگویید! چرا امام صادق)ع(  که آن را به هر  این است 
امام  از  که  را  حرفی  شما  وقتی  چون  می زند؟  را  حرف  این 
گرفتی به غیراهلش می زنی، او را با امام دشمن می کنی. ما 
ذهن ها  از  خیلی  خودمان،  غلط  ادبیات  با  حزب اللهی ها 
که  کتاب هایی  کثر  ا کردیم.  خراب  والیت فقیه  به  نسبت  را 
در باب والیت فقیه نوشته شده و در جامعه منتشر شده، 
سوءتفاهم برانگیز است، چون ادبیات شان درست نیست. 
برخی می گویند: »ما به اثرگذاری روی مردم چه کار داریم؟!« 
مگر می شود به این موضوع مهم، بی تفاوت بود؟! شما باید 
خواستم  فقط  »من  می گویند:  برخی  مثاًل  یا  کنید.  رعایت 
علمی  کتاب  همین  جمالت  ُخب  بنویسم!«  علمی  کتاب 
تو را برمی دارند و می گویند »ببینید، اینها به چه چیزهایی 
معتقدند! اینها فکر می کنند ما یتیم ِ صغیر هستیم و نباید 
کتاب  تو،  متن  علیه  روشنفکری  ادبیات  با  کنیم...«  فکر 

نشود. درست  سوءتفاهم  که  بنویس  طوری  می نویسند. 

 در ادامۀ همان حدیث امام صادق)ع( می فرماید: »َرِحَم 
ُثوُهْم ِبَما َیْعِرُفوَن  اِس ِإَلی َنْفِسِه َحّدِ َة الّنَ

َ
اهلُل َعْبدًا اْجَتّرَ َمَوّد
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اِصُب َلَنا َحْربًا  َو اْسُتُروا َعْنُهْم َما ُیْنِکُروَن ُثّمَ َقاَل َو اهلِل َما الّنَ
اِطِق َعَلْیَنا ِبَما َنْکَره «؛ خدا رحمت   َعَلْیَنا َمُئوَنًة ِمَن الّنَ

َ
َشّد

َ
ِبأ

و  کند  جلب  خودش  به  را  مردم  محبت  که  را  کسی  کند 
که  آنچه  که مردم می فهمند و می پذیرند و  را بزند  حرفی 
باعث انکار آنها می شود از آنها می پوشاند. بعد می فرماید: 
راه  جنگ  ما  علیه  که  کسی  رنج  و  زحمت  قسم!  خدا  به 
ما  دربارۀ  سخنانی  که  نیست  کسی  از  بیشتر  می اندازد 
که خود ما نمی پسندیم. یعنی بعضی از دوستان  می گوید 
برای ما  اندازۀ دشمنان مان  به  که می زنند  با حرف هایی 

می کنند. درست  زحمت 

زماِن گفتن یک حرف خوب، بسیار مهم است

بود  اهل بیت)ه(  خاصان  از  که  ُجعفی  عبداهلل  بن  جابر 
)ع( در مدینه  می گوید زمانی که جوان بودم به نزد امام باقر
شرف یاب شدم و عرض کردم در طلب علم از شما به نزدتان 
ْنَت 

َ
آمدم. امام باقر)ع( نوشته ای به من داد و فرمود: »ِإْن أ

َة َفَعَلْیَك َلْعَنِتي َو َلْعَنُة آَباِئي، َو  َمّیَ
ُ
ی َتْهِلَك َبُنو أ ْثَت ِبِه َحّتَ

َ
َحّد

َة َفَعَلْیَك َلْعَنِتي  َمّیَ
ُ
ْنَت َکَتْمَت ِمْنُه َشْیئًا َبْعَد َهاَلِك َبِني أ

َ
ِإَذا أ

سقوط  از  قبل  را  نوشته  این  از  چیزی  گر  ا آَباِئي«  َلْعَنُة  َو 
بنی امیه به کسی بیان بکنی لعنت من و لعنت پدران من بر 
کید سنگینی است- و بعد فرمودند:  تو - این جمله خیلی تأ
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پنهان  بنی امیه  نابودی  از  بعد  را  نوشته  این  از  چیزی  گر  ا
کنی، لعنت من و لعنت پدران من بر تو باد.

گفتن یک  که زمان  این سخن امام باقر)ع( نشان می دهد 
سخن، بسیار مهم است. جابر می گوید: سپس امام باقر)ع( 
ْثَت ِبَشْي ٍء 

َ
نوشتۀ دیگری به من دادند و فرمودند: »َفِإْن َحّد

 َفَعَلْیَك َلْعَنِتي َو َلْعَنُة آَباِئي « هرگز نباید چیزی از این 
ً
َبدا

َ
ِمْنُه أ

گر چنین کنی لعنت من و لعنت پدران  نوشته را بیان کنی، ا
از  چیزی  هیچ کس  به  نباید  هیچ وقت  یعنی  باد.  تو  بر  من 
مطالب آن نوشتۀ دوم بگویی، این نوشته مخصوص خودت 

است. پس بعضی از حقایق دینی این طوری هستند.

از ایمان را به  که ایمانش باالتر است نباید حقایقی  کسی 
کند با ایمان پایین تر تحمیل  فرِد 

َعْشُر  یَماَن  ِ
ْ

ال »ِإّنَ  می فرماید:  روایاتی  در  صادق)ع(  امام 
ْسَفُل ِمْنَك ِبَدَرَجٍة 

َ
ْیَت َمْن ُهَو أ

َ
ِم... َو ِإَذا َرأ

َ
ّل َدَرَجاٍت ِبَمْنِزَلِة الّسُ

 ُیِطیُق َفَتْکِسَرُه َفِإّنَ 
َ

 َتْحِمَلّنَ َعَلْیِه َما ال
َ

َفاْرَفْعُه ِإَلْیَك ِبِرْفٍق َو ال
ظرفیت  )کافی/ج2/ص۴5(  َجْبُرُه«  َفَعَلْیِه  ُمْؤِمنًا  َکَسَر  َمْن 
که مثل  ایمانی آدم ها متفاوت است. ایمان ده درجه دارد 
می روند.  باال  آن  از  قدم  به  قدم  که  است  نردبان  پّله های 
تا  دوم...  درجه  در  یکی  و  است  ایمان  اول  درجه  در  یکی 
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ایمان قرار  که در درجۀ دوم  می رسد به درجۀ دهم. کسی 
که در درجۀ اول است، ایمان دارد.  دارد دوبرابر آن فردی 
که در درجۀ  را  کسی  گر  ا امام صادق)ع( توصیه می فرماید 
که  چیزی  و  بیاور  باال  مدارا  با  را  او  دیدی،  است  پایین تر 
هرکس،  بشکند.  او  که  نکن  تحمیل  او  بر  ندارد  را  طاقتش 
مؤمنی را بشکند باید آن را جبران و ترمیم کند... منظور این 
پایین تر  فرد  به  را  ایمان  از  حقایقی  باالتر  فرد  گر  ا که  است 
، او از ایمان خارج بشود، مسئول  کار تحمیل بکند و با این 
کفر او است و باید او را به ایمان برگرداند تا خدا توبه اش را 
کردی؟ کافرش  بپذیرد. تو او را از دین، دل زده  کردی! چرا 

به  اصحابش  از  یکی  به  دیگری  روایت  در  صادق)ع(  امام 
َو  ِشیَعِتَنا  َعَلی  َتْحِمُلوا   

َ
»ال می فرماید:  حنظله  بن  عمر  نام 

 َیْحَتِمُلوَن َما َتْحِمُلون «؛ به شیعیان 
َ

اَس ال اْرُفُقوا ِبِهْم َفِإّنَ الّنَ
کنید.  ما -حرف های سنگین- تحمیل نکنید، با آنها مدارا 
بعد  کرد.  تحمیل  را  چیز  همه  نباید  هم  شیعیان  به  یعنی 
می فرماید: مردم نمی توانند آنچه را که شما حمل می کنید، 
کردی، به  و برخاست  امام، نشست  با مِن  کنند)تو  تحمل 
بعضی   طلبه ها  ما  می کند...(  فرق  ظرفیَتت  خاطر  همین 
که انتظارات باالیی از مردم داریم. وقت ها اشتباه می کنیم 
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را  که عموم مردم قدرت تحّملش  از معارف هست  برخی 
ندارند 

َما  َثاِبُت  »َیا  ثابت بن سعید می فرماید:  به  امام صادق)ع( 
ْمِرُکْم... َو 

َ
 ِإَلی أ

ً
َحدا

َ
 َتْدُعوا أ

َ
اِس َو ال وا َعِن الّنَ

ُ
اِس ُکّف َلُکْم َو ِللّنَ

ي َو َجاِري « )کافی/ج1/ ِخي َو اْبُن َعّمِ
َ
ي َو أ َحٌد َعّمِ

َ
 َیُقوُل أ

َ
ال

احدی  کنید!  رها  را  مردم  مردم؟  با  دارید  چه کار  ص165( 
را به امر والیت دعوت نکنید. )البته سخن امام)ع( مطلق 
که ما والیت را تبلیغ نکنیم(  نیست و معنایش این نیست 
زمین جمع  و  آسمان ها  گر  ا به خدا قسم،  بعد می فرماید: 
را  گمراهی اش  خداوند  که  کنند  هدایت  را  کسی  تا  بشوند 
گر آسمان ها و  ا کنند و  را هدایت  او  کرده، نمی توانند  اراده 
زمین جمع بشوند تا کسی را گمراه بکنند که خدا هدایتش 
می فرماید:  بعد  کنند.  گمراه  را  او  نمی توانند  کرده،  اراده  را 
شما نگویید که این عموی من است، این برادرم است، این 
پسرعمویم است، این همسایه ام است و دوست دارم به او 
گمراه  که  بگویم. ممکن است دل تو برای او سوخته باشد 
می زند.  پس  باشد،  نداشته  را  ظرفیت اش  گر  ا ولی  نشود، 
این نکته خیلی فوق العاده  است. روایت دیگری می فرماید: 
آیا دوست دارید خدا و پیغمبر تکذیب بشوند؟ چرا مطلب را 
 طوری می گویید که طرف بگوید: اصاًل من، خدا و پیغمبرتان 

را قبول ندارم!
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حاال از این روایت ها و این مطالب، نتیجه گیری کنیم. برخی 
را  آنها  باید  و  ندارند  را  تحّملش  مردم  که  هست  معارف  از 
معارف  آن  تحّمل  قدرت  مردم  دلیل،  چند  به  پنهان کرد. 
برخی   -2 ندارند.  باال  ایمانی  ظرفیت  برخی   -1 ندارند:  را 
اصاًل دشمن هستند و سوءاستفاده می کنند، آنها به خاطر 
مرض شان می خواهند با سوءاستفاده از کالم شما، کّل دین 
 -۴ ندارند.  باال  عقالنِی  ظرفیت  برخی   -3 خراب  کنند.  را 
برخی دیگر ظرفیت معرفتِی باال ندارد. توان دریافت معارِف 
سطح باال هم ظرفیت ایمانی می خواهد، هم ظرفیت عقلی 
کسی عاقل باشد ولی از  و هم ظرفیت خبری. ممکن است 

بعضی چیزها خبر نداشته باشد.

)ص( و  بسیاری از مشکالت امروز ما در زمان حیات پیامبر
ائمۀ هدی)ع( هم بود

خیلی  بودند،  رسانده  قتل  به  را  فرزندش  که  آقایی  یک 
اتفاق  این  باید  اسالمی  مملکت  در  می گفت  بود،  برآشفته 
گفتم  بشوند؟!  گذاشته  مسئولینی  چنین  باید  آیا  بیافتد؟! 
کرده  که نباید بشود. گفت آیا ما برای این قیام  معلوم است 
بودیم؟! گفتم در زمان امیرالمؤمنین)ع( هم این طور اتفاقات 
کرده بود؟!  می افتاد. گفت واقعًا ایشان آن مقامات را نصب 
گفتم آیا می دانی در زمان  گفتم. بعد  گفتم بله و نمونه اش را 
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را  نمونه اش  بود؟  افتاده  اتفاق ها  این  از  هم  پیغمبر)ص( 
گفتم او هم منصوب پیغمبر)ص( بود. ممکن  کردم و  بیان 
آنها  گفت  بکند.  خطا  هم  امیرالمؤمنین)ع(  منصوب  است 
آدم بد را منصوب نمی کردند! گفتم یک نمونه اش »زیاد بن 
ابیه« است، ایشان حسابدار امیرالمؤمنین)ع( و به تعبیر ما 
مسئول مالی و دارایی بود، چندین نامۀ توبیخ هم حضرت 
به ایشان داده  بود. زیاد پدر عبیداهلل بن زیاد ملعون است 
لعن اش  عاشورا  زیارت  در  و  شد  حسین)ع(  امام  قاتل  که 
می کنیم، عبیداهلل پسر همین فرد است. زیاد بن ابیه، اشاره 
او فرزند نامشروع بوده و اهل مکه هم این  که  به این دارد 
کسی  را می دانستند. گفت واقعًا امیرالمؤمنین)ع( به چنین 
ُپست و مقام داده بود؟! گفتم این  جزو مسّلمات تاریخ است.

اشتِر  مالک  اینها  گر  ا که  می کنند  اعتراض  بعضی ها 
مالک  مگر  گفتم  کنند!  اشتباه  نباید  هستند،  علی)ع( 
ابوموسی  داری؟  تصّوری  چه  شما  نمی کرد؟  اشتباه  اشتر 
حفظ  اشتر  مالک  توسط  مقطعی  یک  در  ملعون،  اشعرِی 
او  می خواست  اول  روز  همان  امیرالمؤمنین)ع(   

ّ
اال و  شد 

که او  گفت مصلحت این است  کنار بگذارد. مالک اشتر  را 
کرد،  خرابکاری  به  شروع  اشعری  ابوموسی  که  بعد  باشد. 
امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر فرمود: برو صاحبت را جمع 
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از  او بود. آن فرد بعد  ، قباًل طرفداِر  کن... چون مالک اشتر
شنیدن این مطالب گفت: عجب! من فکر کردم مالک اشتر 

است!  بیست  نمره اش  و  بود  قاطع  خیلی 

مدینه،  به  کرم)ص(  ا پیامبر  هجرت  از  قبل  امین  جبرئیل 
دوازده گانه  نقبای  همان  که  داد  ایشان  به  اسم  تا  دوازده 
بودند که مسئولیت  ادارۀ امور مختلف شهر مدینه را بر عهده 
ْخِرُجوا ِإَلّیَ ِمْنُکُم اْثَنْی َعَشَر 

َ
داشتند. )َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ص: أ

َخَذ ُموَسی ِمْن َبِنی ِإْسَراِئیَل 
َ
َنِقیبًا َیْکُفُلوَن َعَلْیُکْم ِبَذِلَک َکَما أ

ع  َجْبَرِئیُل  َشاَر 
َ
َفأ ِشْئَت،  َمْن  اْخَتْر  َفَقاُلوا  َنِقیبًا  َعَشَر  اْثَنْی 

آیا  اعالم الوری/60(  َنِقیب ؛  َهَذا  َو  َنِقیٌب  َهَذا  َفَقاَل  ِإَلْیِهْم 
از  بعضی   نه؛  ماندند؟  سالم  آخر  تا   ، نفر دوازده  این  همۀ 
که بعد از رحلت پیامبر)ص(،  کسانی بودند  آنها جزء همان 
بردند... خدایا!  به مسجد  بیعت  برای  را  امیرالمؤمنین)ع( 
حیات  جزء  مسائل  این  نه؛  می کنی؟  اشتباه  هم  تو  مگر 

است. بشر  اجتماعِی 

بسیاری از مشکالت امروز ما در زمان حیات ائمۀ هدی)ع( 
هم بود ولی در زمان امام زمان ارواحناله الفداه نخواهد بود. 
که چرا نخواهد بود. چون، هم حضرت  عّلتش معلوم است 
قدرت برخورد با منحرفین را دارد و هم افکار عمومی آمادگی 
کسی بیخود منحرف نمی شود و مردم هم  دارد. چون آنجا 
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کسی اّولین عالئم انحرافش را نشان  که  هوشیارند، همین 
بدهد، مردم همه می فهمند. این مسئله به همان تبلیغاتی 
تبلیغات  در  ما  فرمودند  آقا  حضرت  اآلن  که  است  مربوط 
ما  جامعۀ  در  عمومی  افکار  ادارۀ  یعنی  هستیم،  ضعیف 

ضعیف است.

که هم شیعیان، راحت  در عرصۀ تبلیغ، مطالبی را بگوییم 
کنند بپذیرند، هم غیرمسلمان ها تحمل 

باید  ما  تبلیغات  که  است  این   ، امروز بحث  جمع بندی 
و  مردم  عقالنی  ظرفیت  مردم،  ایمانی  ظرفیت  با  متناسب 
بعضی  ندارند،  اطالع  بعضی ها  باشد.  مردم  خبری  ظرفیت 
وقت ها عقلش نیست، بعضی وقت ها هم ظرفیت ایمانی باال 
گانه به طور مفّصل صحبت  که در مورد آن باید جدا نیست 
از  او  است،  خبیث  دشمن  طرف  هم  وقت ها  بعضی  کرد. 
متشابهات قرآن هم سوءاستفاده می کند، از شما که راحت تر 
است.  شده  سخت  حرف زدن  واقعًا  می کند.  سوءاستفاده 
کنید برای آنها می شود  گر شیعیان خالص و ُخّلصی را پیدا  ا

زد. نمی شود  معمولی  شیعیان  برای  که  زد  حرف هایی 

دقیق  و  مؤثر  ناب،  حرف های  بگوییم؟  چه  حاال  ُخب 
است.  نگفته  را  آنها  هیچ کس  هنوز  که  مانده  باقی  فراوانی 
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روابط  تنظیم کنندۀ  تکان دهنده،  مهم،  بحث های  اینقدر 
اسالم  و  اسالمی  انقالب  پایه های  تثبیت کنندۀ  اجتماعی، 
که هنوز به آنها پرداخته نشده است.  انقالبی، مانده است 
کردم،  عرض  را  گفت  نباید  که  چیزهایی  از  مقدار  یک 
که  بگوییم  را  مطالبی  بگوییم؟  باید  را  چیزهایی  چه  ولی 
نه تنها شیعیان راحت تحّمل می کنند، نه تنها غیرشیعیان 
بلکه  بکنند،  تحّمل  خوب  می توانند  غیرمؤمنین  و 
تحمل  می توانند  هم  ضّددین  کافرهای  و  غیرمسلمان ها 
کنند و حتی بگویند »چه حرف قشنگی است!« نمونه های 
چرا  ُخب  هست،  روایات  و  قرآن  در  خوب،  حرف های  این 

نمی گوییم؟! را  حرف ها  این 

چه  بگوییم،  »چه  کند:  مشخص  که  هست  ستادی  آیا 
بپردازیم؟« موضوعاتی  چه  به  و  نگوییم؟ 

ادبیات  تولید  برای  منظم  و  مرتب  فرماندهی  اتاق  یک  ما 
تبلیغات  باید  ادبیاتی  چه  »با  که  کند  مشخص  تا  نداریم 
حمله  ما  به  اقتصادی  نظر  از  دشمن  بگیرد؟«  صورت 
می کند، از نظر امنیتی به ما حمله می کند، ولی حمالتش 
و  اقتصاد  عرصۀ  در  حمله  از  بیشتر  تبلیغات،  عرصۀ  در 
خیلی  انقالب  رهبر  اقتصادی،  عرصۀ  برای  است.  امنیت 
بشود،  تشکیل  ستاد  یک  باید  که  فرمودند  پیش  وقت 
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ستاد  یک  هم  امنیت  برای  نیست؟  اقتصادی  جنگ  مگر 
کّل قوا. برای مسائل تبلیغی  داریم به نام ستاد فرماندهی 
که ستاد مرکزی مسائل  آقا فرمودند  چطور؟ یکبار حضرت 
ستاد  آیا  است.  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  فرهنگی، 
تبلیغات هم در شورای عالی انقالب فرهنگی هست؟! من 
که  ندارد  وجود  ستادی  چنین  که  می دهم  خبر  شما  به 
بگوید »این حرف هایی را که مردم ظرفیت ندارند یا دشمن 
سوءاستفاده می کند نگوییم...« خب چه بگوییم؟ همین 
که »اینها را بگوییم، با این ادبیات  کند  ستاد باید مشخص 
ستادی  چنین  بپردازیم...«  موضوعات  این  به  بگوییم، 
بگوید  اساسًا  که  نداریم  ستادی  چنین  تنها  نه  نداریم. 
را  ظرفیت اش  مؤمنان  هم  که  امروز  با  متناسب  ادبیات 
داشته باشند، هم غیرمؤمنان و هم معاندان سوءاستفاده 
حاال  بگوید  که  نداریم  هم  ستادی  بلکه  چیست،  نکنند 
کدام سخن است؟ در این باره ان شاءاهلل در جلسات  زمان 

کرد. خواهم  عرض  شما  خدمت  را  مطالبی  باقیمانده، 

اختالف  دچار  آخرالزمان  در  شیعیان  روایات،  طبق 
می کنند تکفیر  را  همدیگر  و  می شوند 

باید  را  چیزهایی  »چه  اینکه  سِر  کردیم  توافق  وقتی 
کنیم »حاال کدامش را اآلن  بگوییم؟« بعدش باید مشخص 
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در  راهبردها  تشخیص  نگوییم؟«  اآلن  را  کدامش  بگوییم؟ 
که  کار دیگر است. آن را  هر زمانی برای ارتقاء جامعه، یک 
اصاًل نداریم. تا دلت بخواهد سِر سوءتفاهم ها جنگ و دعوا 
اصالح طلبی،  نام  به  فکری ای  جریان  یک  ایجاد  با  داریم. 
ایجاد  دین  به  نسبت  کشور  در  اساسی  سوءتفاهم های 
کردند. به جریان سیاسی و ژورنالیستِی شومش کاری ندارم، 
است  دلسوز  و  سالم  وقت ها  خیلی  فکری اش  جریان  اما 

است. سوءتفاهم  در  کاماًل  منتها 

ولی  است  زیاد  بسیار  هم  مؤمنین  بین  سوءتفاهم ها 
متأسفانه هیچ تالشی برای رفع سوءتفاهم انجام نمی دهند. 
در روایات هست که شیعیان در آخرالزمان خیلی با همدیگر 
که  سوءتفاهم هایی  خاطر  به  و  می کنند  پیدا  اختالف 
َیُکوُن  را تکفیر می کنند. )ال  ایجاد شده، همدیگر  بین شان 
َیْتُفُل  َو  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُکْم   

َ
َیْبَرأ ی  َحّتَ َتْنَتِظُروَنُه  ِذی 

َ
اّل ْمُر 

َ ْ
ال

ِباْلُکْفِر  َبْعُضُکْم ِفی ُوُجوِه َبْعٍض َو َیْشَهَد َبْعُضُکْم َعَلی َبْعٍض 
َماِن ِمْن َخْیٍر  َو َیْلَعَن َبْعُضُکْم َبْعضًا َفُقْلُت َلُه َما ِفی َذِلَک الّزَ
َو  َقاِئُمَنا  َیُقوُم  َماِن  الّزَ َذِلَک  ِفی  ُه 

ُ
ُکّل اْلَخْیُر  ع  اْلُحَسْیُن  َفَقاَل 

ه؛ غیبت نعمانی/ص206( وقتی بین حضرت 
َ
َیْدَفُع َذِلَک ُکّل

موسی)ع( و حضرت خضر)ع( سوءتفاهم پیش بیاید، بین  ما 
دو تا که اصاًل قابل مقایسه با آن بزرگان نیستیم، سوءتفاهم 
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حضرت  می آید.  پیش  که  است  طبیعی  نیاید؟  پیش 
خضر)ع( به موسی)ع( گفت: خودم به تو توضیح می دهم... 
آمد،  پیش  سوءتفاهم  دیگر  مؤمن  یک  و  شما  بین   وقتی 
بروید بنشینید صحبت کنید، شاید برای همدیگر توضیحی 

باشید. داشته 

امام حسین)ع( چه کرد تا سوء تفاهم مردم شام نسبت به 
اهل بیت)ع( برطرف بشود؟

شروع  بریده،  سِر  با  که  بشوم  اباعبداهلل الحسین)ع(  فدای 
به رفع سوءتفاهم در بازار شام کرد. فدای زین العابدین)ع( 
کربال تا شام، برای شرح  که بعد از یک سفر طوالنی از  بشوم 
مؤذن  وقتی  یزید  گفتند.  مجلس  در  که  کرد  قیام  اذانی 
دًا َرُسوُل اهلل )ص(« فرمود: ای یزید!  ّنَ ُمَحّمَ

َ
ْشَهُد أ

َ
گفت: »أ

که اآلن نامش برده شد جّد توست یا جّد من  این پیامبری 
/ االنوار بحار  ك ؟؛ 

ُ
َجّد ْم 

َ
أ ي  َجّدِ َهَذا  ٌد)ص(  )»ُمَحّمَ است؟ 

که  که تازه خیلی ها فهمیدند  ج۴5/ص139( آن موقع بود 
اینها بچه های پیغمبرند! قباًل می گفتند: مگر پیغمبر)ص( 
غیر از یزید، فامیل دیگری هم دارد؟ چون معاویه خودش 
را جاانداخته بود که جزو قریش و فامیل های پیغمبر است. 
آنجا بود که تازه بعضی ها فهمیدند اینها بچه های علی)ع( و 

هستند... فاطمه)س( 
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شام  در  ابی طالب)ع(  بن  علی  به  نسبت  که  کینه ای  با 
حضرت  از  زیادی  کینۀ  معاویه،  کرد؟  باید  چه  هست 
علی)ع( در دل های مردم شام قرار داده  است. اهل شام 
در جنگ با امیرالمؤمنین)ع( در صفین، هفتاد هزار کشته 
دادند و کینه های شان شعله ورتر شد. یا امیرالمؤمنین)ع( 
یا  سپردم...  حسینم  به  را  اینها  می کنی؟  چه کار  اینها  با 
شهادت  به  کربال  در  که  حسین ات  امیرالمؤمنین)ع(، 
شام،  کّل  برای  که  دارد  ساله  سه  یک  حسینم  می رسد! 

است... کافی 



| جلسه نهم |
در	 اولویت	ها	 تشخیص	 و	 زمان	شناسی	 لزوم	

تبلیغات	جبهه	حق

گاهی	ها	اولویت	بندی	 	تبلیغات	باید	بین	آ تبلیغ	با	تعلیم	فرق	دارد؛	در
 کنیم

	ما	ارائه	الگو	برای	یک	»زندگی	جمعِی	درست«	است		 اولویت	امروز

تفاوت  می کند،  پیدا  اولویت  موضوع  یک  زمانی  هر  در   
می کنند مشخص  اولویت ها  همین  را  زمان ها 

یکی از نکات بسیار مهم برای اینکه بتوانیم ضعف تبلیغاتی 
جبهۀ حق را برطرف کنیم این است که صرفًا به علم، دانایی 
کتفا نکنیم. یکی از اشکاالت تبلیغات جبهۀ  گاهی دادن ا و آ
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کتفا  گاهی و به حق شناسی  ا آ که به علم و  حق این است 
بشود. نمی شود هر سخن حقی، هر مخاطبی و هر زمانی 
که باید  کردم  کنار همدیگر قرار داد. در جلسۀ قبل عرض  را 
انواع مخاطبان را در نظر بگیریم. در این جلسه می خواهم 
عرض بکنم جدای از مخاطبان، مقولۀ دیگری هم هست 
گرچه با مقولۀ مخاطب ارتباط دارد ولی  به نام »زمان« که ا

به طور مستقل هم قابل تصور است. 

بعضی ها نبض زمان را در دست  دارند، می توانند تشخیص 
یک  عنوان  به  آنچه  بین  از  دینی،  معارف  بین  از  بدهند 
کنند، االن موقع بیان  کید  حقیقت باید در جامعه بر آن تأ
کلی جامعه االن موقع  چه چیزی است و با توجه به حرکت 
گر انسان کل قرآن را مثل یک  کید بر چه مفهومی است. ا تأ
تِلکس خبری مقابل خودش بگذارد و بین آیات و معارف، 
به هم  خیلی  نباشد  قائل  استفاده  برای  ترجیحی  هیچ 
بر عدالت است، یک وقت  کید  تأ می ریزد. یک وقت زمان 
کید  کید بر مفهوم سخاوت است، یک وقت زمان تأ زمان تأ
کار  بر  بیشتر  کید  تأ زمان  تقوای فردی است، یک وقت  بر 
جمعی است. در هر زمانی یک موضوع اولویت پیدا می کند. 
می کنند.  مشخص  اولویت ها  همین  را  زمان ها  تفاوت  این 
وقتی می گوییم »زمانۀ شما با زمانۀ ما فرق می کند« معنایش 
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که در  که یک اولویت هایی در زمان شما هست  این است 
زمان ما نبود.

بین  باید  تبلیغات  در  دارد،  فرق  تعلیمات  با  تبلیغات 
کنیم اولویت بندی  گاهی ها  آ

را  انسان ها  نمی شود  هستند،  زمان  اسیر  خیلی  انسان ها 
خارج از زمان تصور کرد، حتی به بسیاری از احکام دینی هم 
نمی شود خارج از زمان پرداخت. البته برخی از احکام زمان 
روزه.  واجب بودن  یا  نماز  واجب بودن  نفس  مثل  ندارند، 
تبلیغات با تعلیمات فرق دارد. در تعلیم، شما می خواهی 
گاهی ها  گاهی منتقل کنی، چه اآلن زمان پرداختن به آن آ آ
در جامعه باشد یا االن اصاًل زمانش نباشد، اما در تبلیغات، 
گاهی  و اطالعاتی را منتقل می کنیم که االن اولویت دارد.  آن آ
اولویت  آیا االن حجاب  مثاًل حجاب خیلی مهم است ولی 
دارد؟ در تبلیغات، باید وزن کشی و اولویت بندی بکنی، در 

تبلیغات باید راهبرد را تشخیص بدهی.

االن صدتا حرف خوب داریم اما بی تردید در زمان ما فقط 
اولویت دارند و بقیه شان در درجات بعدی  آنها  از  تا  چند 
که مبّلغ است فقط  قرار می گیرند. کسی  اولویت  و  اهمیت 
به  می خواهد  بلکه  کند،  تربیت  نمی خواهد  را  فرد  یک 
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جامعه  در  را  حرف  یک  شما  وقتی  بدهد،  جهت  جامعه 
نیاز  حرف  این  به  ما  جامعۀ  االن  یعنی  می کنید  مطرح 
کند و االن اولویت این  خاص دارد و باید به آن توجه ویژه 
است که جهالت دربارۀ این مفهوم برطرف بشود. مثاًل بنده 
که در  تصور می کنم ما در این سال ها با توجه به شرایطی 
آن هستیم، به »کار جمعی، زندگی جمعی و مدل فعالیت 
با  اولویت  بنابراین  داریم  نیاز  جمعی«  مؤمنانۀ  اقتصادی 
این موضوع است. این اولویت این قدر مهم است که برخی 

می بازند. رنگ  آن  مقابل  در   ، دیگر اولویت های  از 

مباحث راهبردی و تعیین اولویت به سادگی قابل محاسبه 
و اندازه گیری نیست

که االن باید با  کاری  مباحث راهبردی و تعیین الویِت »آن 
آن  به  باید  که »بیشتر  کاری  آن  یا  بپردازی«  آن  به  سرعت 
محاسبه  قابل  سادگی  به  که  نیستند  مسائلی  بپردازی« 
راهبردی  برنامه ریزی  در  گذشته  در  باشند.  اندازه گیری  و 
خودت  جلوی  را   SWOT جدول  می گفتند  بعضی ها 
بگذار و ببین به چه نتیجه ای می رسی، یعنی نقاط قوت، 
کدام  بیین    ، بشمار را  فرصت ها  و  تهدید ها  ضعف،  نقاط 
یک  در  هم  بعد  و  بده،  ضریب  آن  به  است؟  مهم تر  یک 
که  کاری  مهم ترین  االن  ببین  و  کن  محاسبه  جمع بندی، 



چرا ما در تبلیغات ضعیف هستیم؟
محرم 1400 260

که باید ذیلش یک  باید انجام بدهی و مهم ترین راهبردی 
است؟  کدام  بکنی  اقدامات  سری 

با  می گویند  بلکه  نمی زنند،  را  حرف  این  دیگر   
ً
اخیرا

و  فرصت ها  محاسبۀ  با  و  ضعف  و  قوت  نقاط  محاسبۀ 
بیاوری.  به دست  را  راهبرد  مهم ترین  نمی توانی  تهدیدها 
پس چطوری تشخیص بدهیم؟ می گویند بعضی ها قدرت 
تفکر استراتژیک دارند، ذاتًا استراتژیست هستند، نمی تواند 
ولی  دارد،  اهمیت  چیزی  چه  االن  بکند  ثابت  تو  برای 
می گوید االن بیشتر به این موضوع بپردازید. بعدًا می بینی 
گرچه دانش مدیریت و  ا اما بعضی ها  حرفش درست بود. 
برنامه ریزی راهبردی را دارند، اطالعات هم در اختیار شان 
ما  تهدیدهای  و  »اینها فرصت ها  و می گویی  قرار می دهی 
و  برسند  نهایی  جمع بندی  به  نمی توانند  ولی  است...« 

بدهند. تشخیص  را  صحیح  راهبرد 

و  اجتماعی    حکمت  و  عقل  به  اولویت ها  تشخیص  برای 
است نیاز  هوا پرستی ها  ترک 

به  گاهی  می گوییم؟  چه  راهبرد،  تشخیص  به  اسالم  در  ما 
گاهی  »بصیرت«،  می گوییم  گاهی  »فرقان«،  می گوییم  آن 
اینها  تای  سه  هر  مختلف  زوایای  از  »حکمت«.  می گوییم 
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کسی  هست، گاهی هم به آن می گوییم »عقل«. یعنی یک 
باید به عقلش برسد که باید چه کار بکند؟ یکی از ضعف های 
ما در تبلیغات  این است که علم بیشتر از عقل حضور دارد، 
قدرت  می دهد.  تشخیص  را  اولویت ها  عقل،  درحالی که 
انسان  که  است  نیاز  اجتماعی   حکمت  خصوصًا  حکمت، 
بفهمد االن چه چیزی اولویت دارد. ممکن است بعضی ها 
تقوا،  با  می تواند  آدم  باشند.  داشته  بیشتر  را  قدرت  این 
به  هوا پرستی ها  سلسله  یک  از  شدن  خالی  با  و  توسل  با 
نمی کند  -فرق  باسواد  عالم  آدم  یک  مثاًل  برسد.  حکمت 
یک  هرکدام  باالخره  و...  روزنامه نگار  حوزوی،  دانشگاهی، 
سوادی برای خودشان دارند- در چه مواقعی دچار اشتباه 
آن  -یعنی  را  خودش  کاالی  می خواهد  که  وقتی  می شود؟ 
به  اینکه  از  بیشتر  یعنی  بفروشد،  گرفته-  یاد  که  را  چیزی 
کاالی خودش و قیمتی  جامعه و نیاز جامعه نگاه بکند، به 
کردن خودش نگاه می کند.  کاالی خودش و قیمتی  بودن 
محدود  دید  زاویۀ  از  می خواهد  همیشه  کسی  چنین 

بد است. این خیلی  و  بکند  نگاه  تخصصی خودش 

گاهی هست،  حّب جاه یا تکبر و تصّلب برای کسی که دارای آ
از  فراتر  را  زمانه اش  نیازهای  و  اولویت ها  می شود  موجب 
گاهی  ای  آ »این  بگویی  او  به  گر  ا نکند.  درک  گاهی هایش  آ
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که تو می گویی االن در اولویت نیست« طرف از حّیز انتفاع 
باید  هستم،  بلد  را  همین  من  می  گوید  می شود،  ساقط 
گر اینها را نگویم بیکار می شوم! فکر  کنید. ا گوش  همین را 
نکنید هوا پرستی یعنی دنبال ِمی گساری رفتن، نه؛ همین ها 
کسی یک چیزی را قباًل  هم هوای نفس است. یا مثاًل یک 
گفته ولی حاال با اینکه زمانه تغییر کرده، نمی خواهد از حرف 
خودش کوتاه بیاید، به خاطر تصّلبی که دارد حاضر نیست 

نسبت به تغییر زمان، انعطاف داشته باشد.

کالمش را  کند،  آزاد باشد، به جامعه نگاه  غ باید رها و 
ّ

مبل
کند گاهی اش نکند، اسیِر نیاز جامعه  آ اسیر 

ما در بحث تبلیغ، به مبّلغ عرض می کنیم که مبّلغ باید رها 
را در دست  زمان  کند، نبض  نگاه  به جامعه  باشد،  آزاد  و 
بر  نباید  حتی  بدهد،  قرار  ک  مال را  خودش  نباید  بگیرد، 
اساس حال خودش بعضی از اولویت ها را تشخیص بدهد. 
و  می زنند  این  از  باالتر  حرف های  حتی  حسابی ها  آدم 
می گویند باید نبضت را با نبض حضرت ولی عصر ارواحنا له 
که او تشخیص می دهد هماهنگ  الفداء و با اولویت هایی 
که یک انسان صاحب دل،  کنی. مرحوم حاج آقای دوالبی 
می فرمودند  بودند،  معنویت  صاحِب  و  صاحب معرفت 
شما می بینید در یک جلسه  یک آقایی دارد در مورد فالن 
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کشور می بینی  آن طرف  موضوع صحبت می کند، می روی 
می کنند،  صحبت  موضوع  این  مورد  در  دارند  هم  آنجا 
الفداء  له  ارواحنا  با قلب حضرت ولی عصر  اینها قلب شان 
روایات  در  دوالبی،  آقای  کالم  از  جدای  است.  هماهنگ 
اهل بیت)ع( هم آمده است که حزن بی دلیل شما به خاطر 
حزن ما است. )َفُقْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل ِإّنِي 
ُبو َعْبِد اهلِل 

َ
ْعِرَف ِلَذِلَك َسَببًا َفَقاَل أ

َ
ْن أ

َ
ْحَزُن ِمْن َغْیِر أ

َ
ْغَتّمُ َو أ

َ َ
ل

ا ِإَذا َدَخَل َعَلْیَنا 
َ
ّن

َ
ا ِل َح َیِصُل ِإَلْیُکْم ِمّنَ ع ِإّنَ َذِلَك اْلَحَزَن َو اْلَفَر

ُکْم ِمْن ُنوِر اهلِل  ا ا َو ِإّیَ
َ
ّن

َ
ْو ُسُروٌر َکاَن َذِلَك َداِخاًل َعَلْیُکْم ِل

َ
ُحْزٌن أ

؛ علل الشرائع/ج 1/ص 9۴( »دل به دل راه دارد« 
َ

َعّزَ َو َجّل
از سخنان اهل بیت)ع( قابل استفاده است. هدایت های 
و  کند  رها  را  خودش  باید  آدم  است.  همین طور  هم  الهی 

باشد. آزاد 

اینکه  از  قبل  بار  هر  می کنیم  عرض  طلبه  دوستان  به  ما 
 ... و  رمضان  ماه  محرم،  منبر  مباحث  برای  بخواهید 
فرصت  خودتان  به  روز  چند  بکنید،  انتخاب  موضوعی 
بدهید، قرآن و روایات را مطالعۀ آزاد بکنید. خودتان را آزاد 
در اختیار این روایات قرار بدهید. نگویید »چون من فالن 
چیز را بلد هستم، پس همان را بگویم!« البته خیلی چیزها 
از  بگویی  می خواهی  که  چیزی  طبیعتًا  باشیم.  بلد  باید  را 
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را  کالمت  ولی  هستی  بلد  که  است  چیزهایی  همان  میان 
گر شما مشاور هستید،  گاهی ات نکن، اسیر نیاز کن. ا اسیر آ
را  خودتان  باشید.  نداشته  اتکاء  خودتان  دانسته های  به 
یک مقدار رها کنید، گاهی می بینی دو نفر یک سؤال را از تو 

بگویی. کدام یک چیزی  به هر  باید  اما  می پرسند 

تفاوت دستور خضاب در زمان أمیرالمؤمنین)ع( نسبت به 
)ص( زمان پیامبر

زمان، یک نبضی دارد، آدم ها هم نبضی دارند، آدم ها هم 
کلی، اولویت هایی  در حال اقبال و ادبار هستند. اما به طور 
کنم، مثاًل در نهج  در جامعه هست. چند تا نمونه را بیان 
که پرسیدند: یا أمیرالمؤمنین)ع(! شما  البالغه آمده است 
کردن اصرار ندارید، ولی رسول خدا)ص( دستور  بر خضاب 
رسول  زمان  فرمود  أمیرالمؤمنین)ع(  می دادند.  خضاب 
خدا)ص( با زمان من فرق می کند. در زمان رسول خدا)ص( 
یهودی ها خضاب نمی کردند، رسول خدا)ص( می فرمودند 
باشید.  متفاوت  آنها  با  که  کنید  رنگ  را  سفیدتان  موهای  
که  کیدی  تأ و  آن استحباب  اما االن دیگر فرقی نمی کند و 
در زمان رسول خدا)ص( داشت، دیگر وجود ندارد. چون 
تعداد یهودی ها در جامعۀ ما زیاد نیستند. وقتی تعداد کم 
ُروا  ُسوِل)ص( َغّیِ شد، زمانه عوض شد. »ُسِئَل ع َعْن َقْوِل الّرَ
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َما َقاَل )ص( َذِلَك َو 
َ
ِإّن ُهوا ِباْلَیُهوِد َفَقاَل )ع(   َتَشّبَ

َ
ْیَب َو ال

َ
الّش

َسَع ِنَطاُقُه َو َضَرَب ِبِجَراِنِه َفاْمُرٌؤ َو 
َ
َن َو َقِد اّت

ْ
ا اآل ّمَ

َ
 َفأ

ٌ
یُن ُقّل الّدِ

)نهج البالغه، صبحی صالح/ص۴71( اْخَتار«  َما 

نه تنها در یک جامعه بلکه حتی در عمر یک انسان هم در 
زمان های مختلف، اولویت ها متفاوت است

اولویت ها  و  مراقبت ها  عداوت ها،  رقابت ها،  زمانی  هر  در 
فرق می کند. در زمان دفاع مقدس، به یک دبیرستان  رفتیم 
آنجا  بیایند.  جبهه  به  جوان ها  که  کنیم  تبلیغ  اینکه  برای 
امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: »َفِإّنَ  که  را خواندم  این روایت 
ْوِلَیاِئه «)نهج 

َ
ِة أ ِة َفَتَحُه اهلُل ِلَخاّصَ ْبَواِب اْلَجّنَ

َ
اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن أ

البالغه، صبحی صالح/ص69(، جهاد به قدری ارزش دارد 
که خدا برای خاصان از اولیاء خودش در جهاد را باز می کند. 
بعد از اینکه صحبت مان تمام شد یک آقایی پشت بلندگو  
گفتند درست است، ولی  که ایشان  رفت و گفت این روایتی 
بمیرد  هم  بستر  در  مؤمن  گر  »ا که  هست  هم  روایت  این 
شهید است« بنشینید درس بخوانید، علم آموزی هم ثواب 
عامِل  چون  اما  می گفت،  درست  هم  ایشان  دارد.  زیادی 
که  گرفته بود  زمان را برداشته بود، به همین خاطر نتیجه 

»به جبهه نروید!«
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هم  انسان  یک  عمر  در  حتی  بلکه  جامعه،  یک  در  نه تنها 
در زمان های مختلف اولویت ها متفاوت است. مثاًل توصیه 
که  سن شان  بخوانند،  دعا  بیشتر  جوان ها  که  است  شده 
باال رفت بیشتر نماز بخواند. انسان در سن های مختلف، 
تفاوت  رعایت  تربیت،  امر  در  دارد.  مختلف  امتحان های 
حال افراد با یکدیگر مهم است، و تفاوت سنین مختلف یک 
انسان و ادوار مختلف زندگی او مهم است. اما در تبلیغات، 

باید نبض زمان را بگیری.

الن خواندن بخشی از روایات برای مردم، اولویت ندارد ا

کدام یک از  ما االن در چه زمانی هستیم؟ در این زمان، به 
روایات باید بیشتر توجه کنیم؟ بخشی از روایات نهج البالغۀ 
ممکن  هست  علی  )ع(  أمیرالمؤمنین  سخنان  که  شریف 
اولویت نداشته باشد. معنای این حرف  است در زمان ما 
که ما نهج البالغه را نمی خواهیم! بنده می گویم  این نیست 
زمان  این  در  نهج البالغه  مطالب  از  برخی  است  ممکن 
اولویت نداشته باشد و اتفاقًا بخشی از مطالب نهج البالغه 
کافی  ممکن است اآلن برای ما اولویت باشد. دربارۀ اصول 
کتاب اصول  گرچه سخنانی برای همۀ زمان ها در  چطور؟ ا
کافی هست، اما بخشی از مطالبش االن برای ما بیشتر الزم 

است.
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برای  شیعه  یک  به  گوشی  دِر  صادق  )ع(  امام  یکجا  مثاًل 
گفته است، شما نمی توانید حتمًا و  نجاتش یک مطلبی را 
کل جامعۀ  کنی و برای  لزومًا آن حدیث را تبدیل به نسخه 
را  حدیث  آن  بروی  االن  همین   گر  ا بپیچی.  امروز  اسالمِی 
در تلویزیون بگویی، درواقع به یک نوعی، اسالم سکوالر را 
گفتم« آن  کرده ای! نگو »من سخن امام صادق  )ع( را  تبلیغ 
سخن در جای خودش درست است اما وقتی تو آن حدیث 
معنای  یک  ما،  زماِن  شرایط  به  توجه  با  می گویی،  االن  را 

می کند. پیدا  خاصی 

به  نباید  می کند،  دعوت  کاری  به  را  ما  جامعه،  ولّی  وقتی 
بپردازیم دیگر  فرعِی  موضوعات 

مثاًل یکی از آیات عجیب قرآن درباره زمان شناسی آیۀ »امر 
جامع« است. امر جامع یکی از آیات ناشناختۀ قرآن برای 
را  آیه  این  باید  دانش آموز ها  تمام  درحالی که  است،  مردم 
بلد باشند. همۀ ما االن داریم در فضای همین آیه تنفس 
ما  تقصیر  ندارند،  توجه  آیه  این  به  مردم  گر  ا می کنیم، 
طلبه ها است. ما باید برخی از آیاِت متناسب با این زمان را 

می کردیم. کار  همدیگر  با  بیشتر 
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اْلُمْؤِمُنوَن  َما 
َ
»ِإّن می فرماید:  قرآن  که  است  این  جامع  امر 

ْمٍر جاِمٍع َلْم 
َ
کاُنوا َمَعُه َعلی  أ ذیَن آَمُنوا ِباهلِل َو َرُسوِلِه َو ِإذا 

َ
اّل

کسانی هستند  ِذُنوه « )نور،62( مؤمنان 
ْ
ی َیْسَتأ َیْذَهُبوا َحّتَ

کار  در  هنگامی که  و  آورده اند  ایمان  او  رسول   و  خدا  به  که 
او  از  تا  نمی روند  او  نزد  از  باشند  او  همراه  اجتماعی  مهم 
اجازه بگیرند؛ چون ممکن است یک استثنایی برای یک 
و  اجتماعی  امر  یک  یعنی  جامع  امر  بیاید.  پیش  کسی 
که االن در اولویت قرار دارد. وقتی پیامبر یا ولّی  موضوعی 
کاری دعوت می کند، کسی نباید به موضوعات  جامعه به 

بپردازد. دیگر  فرعی 

وقتی  مثاًل  است.  والیت  مقام  جامع  امر  تعیین کنندۀ  االن 
اولویت  تولید است،  امسال سال جهش  ایشان می فرماید 
والیت  شئون  از  یکی  اتفاقًا  است.  شده  مشخص  ما  برای 
یک  با  جامعه  ولّی  فرق  است.  اولویت ها  این  تشخیص 
که ولّی جامعه تعیین کنندۀ  عالم دینی معمولی این است 
برخی از اولویت ها برای دولت ها، برای مجلس و برای همۀ 
گر می خواهید واقعًا قلب تان »ِمن عند اهلل«  جامعه است. ا
ببینید  برسید،  برکات  و  فوائد  از  خیلی  به  و  بشود  هدایت 
این طوری  چیست.  می کند  تعیین  والیت  که  اولویت هایی 
که  بهتر حرکت می کنید، اصاًل وظیفۀ ما همین است. وقتی 
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خودت را نسبت به آن اولویت ها منعطف نشان می دهی، 
صاحب  خودت  اصاًل  می آید،  دستت  به  چیزها  خیلی 
حکمت می شوی، صاحب تشخیص اولویت می شوی. ولّی 
چیزی  چه  به  باید  زمان  این  در  که  می کند  تعیین  جامعه 
توجه کرد، هرچند ممکن است خیلی ها به گفتگو و مباحثه 

با ولّی جامعه بیفتند. و مشاجره و چالش 

هم در زندگی فردی و هم برای عمل کردن به دین، لحظه به 
لحظه به »تشخیص اولویت« نیاز داری

یک بار امام باقر  )ع( در تشییع جنازۀ یکی از مؤمنین شرکت 
کرده بودند. یک فقیهی که از افراد برجسته و باسواد آن زمان 
بود هم در تشییع آمده بود -ببینید غربت ائمۀ هدی  )ع( 
ائمۀ معصومین)ع(  که در زمان حضور  کجا رسیده بود  به 
فقیه شهر، یک شخص دیگری بود!- یک زنی از عزاداران، 
این  گر  ا گفت:  باسواد  آدم  آن  زیادی می کرد.  نالۀ  و  شیون 
کت نکنید من می روم، او دارد معصیت می کند،  خانم را سا
کردند، آن  کاری  من دیگر جایم در این جلسه نیست. هر 
ترک  را  آنجا  فقیه  مرد   ، خاطر همین  به  و  نشد  کت  سا زن 
)ع( گفت: آقا شما چرا  کرد و رفت. یک نفر آمد و به امام باقر
بسیار  کار  یک  او  معصیت  به خاطر  من  فرمود  نمی روید؟ 
بافضیلت را که تشییع جنازه است ترک نمی کنم. صاحب عزا 
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آقا شما بفرمایید... حضرت  ، گفت:  آمد و ضمن تشکر هم 
فرمودند: من می مانم و تشییع را ادامه می دهم. دوباره از 
فرمود  امام)ع(  بروید.  بودید  مأذون  که  شما  پرسیدند  آقا 
برویم، ما  ایشان  که حاال به اذن  نیامدیم  ایشان  امر  به  ما 
ُبوَجْعَفٍر ع َجَناَزَة َرُجٍل 

َ
برای ثواب خودمان آمده ایم. )َحَضَر أ

َنا َمَعُه َو َکاَن ِفیَها َعَطاٌء َفَصَرَخْت َصاِرَخٌة َفَقاَل 
َ
ِمْن ُقَرْیٍش َو أ

َعَطاٌء...  َفَرَجَع  َتْسُکْت  َفَلْم  َقاَل  َلَنْرِجَعّنَ  ْو 
َ
أ َلَتْسُکِتّنَ  َعَطاٌء 

َلَك 
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ِریُد أ

ُ
ُجوِع َو ِلي َحاَجٌة أ ِذَن َلَك ِفي الّرُ

َ
َفُقْلُت َلُه َقْد أ

َما ُهَو 
َ
 ِبِإْذِنِه َنْرِجُع ِإّن

َ
َعْنَها َفَقاَل اْمِض َفَلْیَس ِبِإْذِنِه ِجْئَنا َو ال

ُجُل ُیْؤَجُر َعَلی  ْجٌر َطَلْبَناُه َفِبَقْدِر َما َیْتَبُع اْلَجَناَزَة الّرَ
َ
َفْضٌل َو أ

کافی/ج3/ص171( ؛  َذِلك  

که بخواهی به دین عمل بکنی و حتی در  لحظه به لحظه 
زندگی فردِی خودت، نیاز به تشخیص اولویت داری. غالبًا 
کرده است. در  گذار  خدا تشخیص اولویت ها را به خود ما وا
اجتماعی  زندگی  در  است،  همین طور  که  شخصی  زندگی 
گر این اولویت ها را درک نکنی با ولّی جامعه، همراهی  هم ا
خوبی  یار  و  خوب  همراه  می توانند  آنهایی  کرد.  نخواهی 

که این اولویت ها را تشخیص بدهند. باشند 
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الن باید برای زندگِی درست، یک مدل و الگو ارائه بدهیم ما ا

از  بنده  بگوییم؟  باید  چه  بشویم  زمان شناس  اینکه  برای 
که  بود  این  اولویت  آنجا  زدم؛  مثال  مقدس  دفاع  دوران 
ولی  دارد«  ارزش  چقدر  جنگ  جبهۀ  در  »شهادت  بگویی 
برای جوان ها  روایت دیگری  آقا )مدیر دبیرستان( یک  آن 
است.  شهید  بمیرد،  هم  بستر  در  گر  ا مؤمن  که  خواند 
البته این روایت هم غلط نیست، اما می شود با یک روایت 

کرد.  تحریف  عمل،  مقام  در  را  دین  درست، 

االن چطور؟ جامعۀ ما االن بیشتر مبتال به چه چیزی است 
که اولویت ندارد و باید آن را کنار بگذاریم و به یک چیز دیگری 
که اولویت دارد بپردازیم؟ ما االن باید ریشۀ رانت خواری ها را 
از بین ببریم، ما االن باید برای زندگِی درست، مدل و الگو 
کشورمان  که در  ارائه بدهیم، نه اینکه صرفًا مواظب باشیم 
»تصادف  بگویید  که  است  این  مثل  این کار  نشود.  ظلم 
کنم؟«  نکن!« می گوید: »چشم، ولی حاال چطوری رانندگی 
کاری ندارم! االن  و شما می گویید: من با آن قسمتش دیگر 
به من فقط  تو  رانندگی جایزه می دهند،  بهترین  به  دارند 

می گویی تصادف نکن! 
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و  عدالت  دهۀ  دهه،  این  فرمودند:  رهبری  معظم  مقام 
است،  بنا  سنگ  است،  معلوم  که  عدالت  است.  پیشرفت 
الگو  آن  از  دارد،  نیاز  الگو  یک  پیشرفت  چطور؟  پیشرفت 
پیشرفت  برای  الگو  آن  از  گر  ا اتفاقًا  نمی شود.  زده  حرف 
ریشه   می شود.  کنده  هم  بی عدالتی  ریشه   بشود  صحبت 
بی عدالتی در قوۀ قضائیه نیست، ریشۀ بی عدالتی بیشتر در 
گرفته  دولت است. چارۀ اینکه در دولت، جلوی بی عدالتی 
بشود چیست؟ چاره اش در مشارکت فراوان مردم در امور 
 رئیس جمهوِر محترم، این مباحث 

ً
خودشان است. اخیرا

را چندین بار مطرح فرمودند، به ویژه در دیدار اخیرشان در 
. بنده خیلی خوشحال هستم که ایشان به این مسأله  اهواز
که در اخبار می شنوم، استاندارها  آن طوری  توجه دارند و 
که باید سطح مشارکت عمومی را باال ببرند.  کردند  را مأمور 
گر سطح مشارکت مردم باال برود چه می شود؟ وقتی مردم  ا
وجود  رانت خواری  امکان  دارند،  حضور  و  هستند  خبردار 

داشت. نخواهد 

درست  جمعِی  زندگی  یک  که  است  این  ما  زمانۀ  اولویت 
داشته باشیم تا مردم در همۀ زمینه ها ساالر امور خود باشند

کثر مذهبی های  ما فرهنگ حضور بیشتر در همۀ عرصه ها  ا
را ندارند. می گویند »یاابن الحسن)عج(! تو به من فرمان بده، 
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»مسئله  که  است  این  حضرت  پاسخ  چشم«  می گویم  من 
فقط فرمان من نیست، مشکل شما این است که نمی توانید 
که دارم این  کنید...« بنده چندین سال است  با هم زندگی 
مطلب را به عنوان یکی از اولویت های زمانۀ خودمان عرض 
می کنم. البته این مطلب را از صحبت رهبر انقالب گرفته ام و 
که ببینید  کدهای مهمی از سخنان رهبری بیاورم  می توانم 

ایشان چطور این اولویت را تعیین می کنند. 

قبل  دولت  ابتدایی  سال های  در  رهبری  معظم  مقام 
فرمودند: مردم ساالری دینی این نیست که مردم فقط پای 
آن هم یک جلوۀ مردم ساالری دینی  بروند،  رأی  صندوق 
که  می کند  پیدا  تحقق  زمانی  دینی  مردم ساالری  است. 
مردم در همۀ زمینه ها ساالر امور خودشان باشند.... و بعد، 
با تعابیری اشاره کردند به اینکه مردم در مسائل اقتصادی 
مشارکت کنند و ساالر امور اقتصادی خودشان باشند. این 
که  فرمودند  هم  دیگری  جای  در  که  است  چیزی  همان 
رکن اقتصاد مقاومتی مشارکت باالی مردم است. همچنین 
بسیج  است.  دینی  مردم ساالری  مظهر  بسیج  فرمودند: 
بدهد.  افزایش  را  مشارکت  سطح  باید  کند؟  کار  چه  باید 
که رهبر  )بیانات رهبری 03/09/1395( هشت سال است 
کرده اند. وقتی سطح مشارکت و  انقالب این خط را دنبال 
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کند، بسیاری از  احساس مسئولیت اجتماعی افزایش پیدا 
می شود. حل  گره ها 

شما دانش آموز را برای امروز داری تربیت می کنی، نه برای 
کند، نه برای دوران دفاع مقدس  که انقالب  قبل از انقالب 
برای  تربیت  بهترین  برسد.  شهادت  به  و  بجنگد  برود  که 
یعنی  باشیم،  داشته  جمعی  تربیت  که  است  این  امروز 
دانش آموزان ما در مدرسه تمرین کنند که وقتی وارد جامعه 
باشند،  داشته  درست  جمعی  زندگِی  یک  بتوانند  شدند، 
گر  که این اولویِت زمانۀ ما است. ا دالئل زیادی وجود دارد 
شما چیز دیگری را اولویت بدهی، اشتباه است. البته حرِف 
درجۀ  اولویت های  بزند،  بتواند  آدم  که  است  زیاد  درست 
که آدم باید به  دوم و سوم و چهارم و پنجم هم زیاد است 

بپردازد. آن 

باید بیشتر وقت مان را برای مدِل زندگی مسئوالنه، جمعی 
دانه بگذاریم

ّ
و مول

مقام معظم رهبری به دولتمردها فرمودند: ما در عدالت، 
این  کنید...  درست  را  مشکل  این  باید  و  هستیم  عقب 
دارند.  عدالت  اجرای  برای  دولتمردها  که  است  وظیفه ای 
کنیم  ولی ما چه وظیفه ای در موضوع عدالت داریم؟ نگاه 
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گر ظالمانه  کنیم و ا کردند مطالبه گری  گر ظالمانه رفتار  که ا
کردید«  برقرار  را  عدالت  که  »آفرین  بگوییم  نکردند  رفتار 
ولی این تمام قصه نیست، کار ما فقط مطالبه گری نیست. 
برای  روز  طول  در  را  وقت مان  از  چقدر  باید  االن  ما  ُخب 
کسی دزدی نکند؟!  مطالبه گری بگذاریم و مواظب باشیم 

نمی شود!  زندگی  ما  برای  اینکه 

موضوع مهم این است که من االن چطور باید زندگی کنم؟ 
باید  باشم. من  فعاالنۀ مولدانه داشته  زندگِی جمعی  باید 
کنار  که ضعفا را به اندازۀ مسئولیت خودم  کار جمعی بکنم 
پدید  اجتماعی  حرکت  یک  باید  کنم.  سازماندهی  اقویا 
کنم به فعالیت جمعی، تا قدرت دولت را  بیاید. باید شروع 
به نفع قدرت مردم کاهش بدهم، تا نظارت ها افزایش پیدا 
کند و زمینۀ ظلم برطرف بشود. ما باید نود درصد وقت مان 
را برای مدل زندگی مسئوالنه، جمعی و موّلدانه بگذاریم. در 
گر کسی ظلم کرد با او برخورد  ده درصد دیگر هم ببینیم که ا
مدل  باید  نیست،  مطالبه گری  که  زندگی مان  همۀ  کنیم. 
کاپیتالیستی  که نمی خواهیم  زندگِی ما مشخص بشود. ما 
ما  زندگی  مدل  کنیم.  زندگی  کمونیستی  و  مارکسیستی  یا 
به دست  را  خودمان  زندگی  مدل  هنوز  ما  است؟  چگونه 
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آن  در  اولویت ها  باید  که  است  اموری  اینها  نیاورده ایم. 
بشود.  داده  تشخیص 

امام رضا)ع(: خداوند هر پیغمبری را با معجزه ای متناسب 
کرد با زمان خودش مبعوث 

سّکیت  ابن  بخوانم.  شما  برای  رضا  )ع(  امام  از  سخنی 
گفتم چرا خداوند  امام رضا  )ع( رفتم و  می گوید: من پیش 
 ، ابزار سحر و  با معجزه ی عصا  را  متعال حضرت موسی)ع( 
با  را  خدا)ص(  رسول  و  طب  ابزار  با  را  عیسی)ع(  حضرت 
رضا  )ع(  امام  کرد.  مبعوث  کالم  جنس  از  معجزه ای  و  قرآن 
حضرت  زمان  در  فرمودند  جواب شان  اول  قسمت  در 
زمان  در  بودند،  میدان دار  خیلی  ساحر ها  موسی)ع( 
حضرت عیسی)ع( اطباء خیلی میدان دار بودند، ایشان نه 
، روی  کار کرد، با این  کور شفا داد بلکه مرده هم زنده  تنها 

بشوند.  کت  سا همه  که  زد  همه  دست 

کلمات و ادبیاتش  اما در زمان رسول خدا)ص( که عرب به 
اینکه  ضمن  که  آمد  کتاب  یک  خداوند  طرف  از  می نازید، 
اهداف دیگر را از نظر موعظه و معرفت تأمین می کرد خود 
کارهای دیگر نیاز نبود، چون  کالم هم معجزه شد و به  این 
کرد و حجت را بر آنها تمام  قرآن سخنان آن مردم را باطل 
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 ص ِفي َوْقٍت َکاَن اْلَغاِلُب َعَلی 
ً
دا نمود. »َو ِإّنَ اهلَل َبَعَث ُمَحّمَ

ِمْن  َتاُهْم 
َ
َفأ ْعَر  الّشِ َقاَل  ُه  ُظّنُ

َ
أ َو  اْلَکاَلم   َو  اْلُخَطَب  َعْصِرِه  ْهِل 

َ
أ

ْثَبَت ِبِه 
َ
ْبَطَل ِبِه َقْوَلُهْم َو أ

َ
ِعْنِد اهلِل ِمْن َمَواِعِظِه َو ِحَکِمِه َما أ

)کافی/ج1/ص25( َعَلْیِهم «  َة  اْلُحّجَ

گاه باشد اشتباه ها  طبق روایت، کسی که به زمان خودش آ
به او حمله نمی کنند

قبل از اینکه قسمت پایانی این روایت را بخوانم-که اصل 
کنم:  مطرح  سؤال  یک  بگذارد  هست-  آن  از  مقصودم 
زمان  ما  جهانی  زمان  چیست؟  زمان  ما  زمان   االن  راستی 
که  کنید. االن زمانی هست  چیست؟ روی این سؤال تأمل 
پیشرفت  غرب  چرا  می پرسد  می روی  مسلمانی  هر  پیش 
کرده است؟ االن مدل زندگی غربی به عنوان سبک زندگی 
و فرهنگ، دارد تحمیل می شود، دارد تهاجم فرهنگی، بلکه 
شبیخون فرهنگی اتفاق می افتد. در این شبیخون فرهنگی 
بیشتر از اینکه فرهنِگ ما را بزنند، دارند یک فرهنگ دیگر 
گر بخواهی در مقابل آن فرهنگ بایستی،  را غالب می کنند. ا
چه باید بگویی؟ چه چیزی برای جایگزین کردن آن داری؟ 

اینها یک اقتضائاتی دارد.
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روایات متعددی دربارۀ  باید مرد زمان خودش باشد.  آدم 
امام  که  است  حدیثی  موارد،  آن  از  یکی  هست؛  زمان 
َواِبس « 

َ
 َتْهُجُم َعَلْیِه الّل

َ
صادق)ع( می فرماید: »اْلَعاِلُم ِبَزَماِنِه ال

باشد  گاه  آ خودش  زمان  به  که  کسی  )کافی/ج1/ص27( 
اشتباه ها به او حمله نمی کنند، لذا پراشتباه نخواهد بود. 

در زمانۀ ما حجت چگونه بر مردم تمام می شود؟ با عقل

ابن سّکیت در ادامۀ آن حدیثی که دربارۀ »تناسب معجزات 
پرسید:  حضرت  آن  از  کرد،  نقل  رضا)ع(  امام  از  انبیاء)ع(« 
حجت  ما  زمانۀ  در  امروز  اْلَیْوم ؟«  اْلَخْلِق  َعَلی  ُة  اْلُحّجَ »َفَما 

چگونه بر مردم تمام می شود؟ 

در قسمت اول روایت، این سؤال مطرح شد که چرا حضرت 
موسی)ع( با عصایی که اژدها شد آمد؟ به دلیل اینکه با این 
کار می توانست حجت را تمام بکند. چرا حضرت عیسی)ع( 
با طب و شفا دادن بیماران آمد؟ برای اینکه با این شیوه، 
کریم،  قرآن  با  هم  خدا)ص(  رسول  و  بکند،  تمام  را  حجت 
زمان  در  می پرسد:  سّکیت  ابن  حاال  کرد.  تمام  را  حجت 
فرمودند:  حضرت  می شود؟  تمام  چیزی  چه  با  حجت  ما 
اْلَکاِذُب  َو  ُقُه  َفُیَصّدِ اهلِل  َعَلی  اِدُق  الّصَ ِبِه  ُیْعَرُف  »اْلَعْقُل 
با عقل،  ما  زمان  )کافی/ج1/ص25( در  ُبُه«  َفُیَکّذِ اهلِل  َعَلی 



| جلسه نهم |
لزوم زمان شناسی و تشخیص اولویت ها در تبلیغات جبهه حق 279

حجت تمام می شود. یعنی دین یک مجموعه از دانایی ها 
باید زمان  با عقل خودت  تو  تو داده است،  به  و دارایی ها 
پیامبری  یک  نیست  نیازی  دیگر  کنی.  داوری  را  خودت 
یک دفعه ای  بزند.  رقم  را  اتفاقی  تا  بیاید  معجزه ای  یک  با 
که امروز یکی از مهمات ما  ممکن است تو تشخیص بدهی 

است. »اربعین« 

آیندۀ امیدبخش، یأس انقالبیون مؤمن  توجه به ظهور و 
را از بین می برد

فضای  سنگین،  تورم  یک  با  کم کم  مقدس  دفاع  از  بعد 
واقعًا  سازندگی  دولت  در  آمد،  پیش  کشور  در  نامطلوبی 
حماسۀ  از  گرفتن  فاصله  در  سریع  و  شدید  حرکت  یک 
دفاع مقدس و ارزش های آن و جمع آوری غنائم و... دیده 
بود.  رسیده  فلسفی  یأس  یک  به  جامعه  انگار  می شد. 
اداره  برای  باید  »کاًل  گفتند  آمدند  دیگر  گروه  یک  بعد،  و 
شده  طوری  فضا  برویم«  غربی  تفکر  سراغ  جامعه  کردن 
که مذهبی های انقالبی، دیگر آینده ای برای خودشان  بود 
آن تصمیمی  در  و  نمی دیدند. یک جلسه ای تشکیل شد 
آینده  »ما  که  شد  داده  تشخیص  اولویت  یک  شد،  گرفته 

است«  الفداء  له  ارواحنا  زمان  امام  آینده مان  داریم؛ 
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جامعۀ  سمت  به  باید  ما  که  می گفت  زمان  آن  آقایی  یک 
جامعۀ  از  من  »منظور  می گفت:  البته  برویم.  مدنی 
یک  این طرف،  در  اما  است!«  نبوی  جامعۀ  همان  مدنی 
که باید سراغ جامعۀ مهدوی برویم.  بحث هایی شروع شد 
یک  شد.  اندازی  راه  بود،  تعطیل  که  ندبه   دعای  جلسات 
از بین برد. این  را  آیندۀ امیدبخش، یأس انقالبیون مؤمن 
که »تو هنوز هدف داری، تو هنوز قله داری،  معنا القا شد 
بیا به سمت آن هدف برو...« یعنی در یک زمانی، برجسته 
شاید  و  بود  اصلی  کار  واقعًا  ظهور  و  مهدوی  جامعۀ  کردن 
گشتن  کربال  اولویتش از »حسین، حسین)ع(« گفتن و دور 
که باید یک افق و آیندۀ روشنی  باالتر بود. چون زمانی بود 
کنید.  که باید به آن آینده نگاه  را به مردم نشان می دادیم 
بعد از اینکه این آینده، حسابی جا افتاد باید بگویی »حاال 
چطوری برای ظهور مقدمه سازی کنیم؟« و ما تا االن هم در 
همین مرحله  هستیم و از این حیث، در دورۀ مقدمه سازی 
ظهور هستیم. یکی از اولویت های زمانۀ ما »رفتار مؤمنان 
آخرالزمان،  در  که  هست  روایت  در  مثاًل  است.  یکدیگر«  با 
که آب دهان  شیعیان همدیگر را تکفیر می کنند، به حدی 
َتْنَتِظُروَنُه  ِذی 

َ
اّل ْمُر 

َ ْ
به صورت هم پرت می کنند. )ال َیُکوُن ال

 َبْعُضُکْم ِمْن َبْعٍض َو َیْتُفُل َبْعُضُکْم ِفی ُوُجوِه َبْعٍض 
َ
ی َیْبَرأ َحّتَ

َبْعضًا  َبْعُضُکْم  َیْلَعَن  َو  ِباْلُکْفِر  َبْعٍض  َعَلی  َبْعُضُکْم  َیْشَهَد  َو 
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َماِن ِمْن َخْیٍر َفَقاَل اْلُحَسْیُن ع اْلَخْیُر  َفُقْلُت َلُه َما ِفی َذِلَک الّزَ
ه؛ غیبت 

َ
ُکّل َذِلَک  َیْدَفُع  َو  َقاِئُمَنا  َیُقوُم  َماِن  الّزَ َذِلَک  ِفی  ُه 

ُ
ُکّل

نعمانی/ص206( االن در فضای مجازی، بعضی ها به شدت 
 

ّ
با هم دعوا دارند، این دعوا سِر همین اولویت ها است و اال

گاهی ها یکی است و همه اطالعات شان با هم برابر است.  آ
معمواًل افراد سِر همین اولویت ها با هم دعوا می کنند.

هرچه به آخرالزمان می رسیم اهمیت عقالنیت بیشتر می شود

امام رضا)ع( در پاسخ ابن سّکیت فرمود: امروز با عقالنیت 
اْلَخْلِق  َعَلی  ُة  اْلُحّجَ )َفَما  می شود.  تمام  انسان  بر  حجت 
ُقُه  اِدُق َعَلی اهلِل َفُیَصّدِ اْلَیْوَم َقاَل َفَقاَل ع اْلَعْقُل ُیْعَرُف ِبِه الّصَ
به  هرچه  )کافی/ج1/ص25(  ؛  ُبه   َفُیَکّذِ اهلِل  َعَلی  اْلَکاِذُب  َو 
از  می شود.  بیشتر  عقالنیت  اهمیت  می رسیم  آخرالزمان 
معرفت   که  کرد  برداشت  این طور  می توان  روایات،  برخی 
یک  اینها  یعنی  است،  قبلی ها  از  بیشتر  آخرالزمانی ها 

نمی فهمیدند.  قبلی ها  که  می فهمند  را  چیزهایی 

»عقل  است  حجت  برای  ما  امروز  که  چیزهایی  از  یکی 
تجربی« است، درحالی که قباًل این طور نبود. االن می توانیم 
حجت  اتمام  خیلی  چون  کنیم  استفاده  تجربی  عقل  از 
به  را  ما  کمال،  و  تمام  تجربی  عقل  است  ممکن  می کند. 
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مقصد نرساند که قطعًا همین است، با عقل تجربی نمی شود 
کند و  کت  به آخر راه رفت، ولی می تواند خیلی آدم ها را سا

بدهد. را  جواب شان 

که  را  حرف هایی  است:  این  ما  زمانه   اولویت های  از  یکی 
بگوییم نباید  می کند  سوءاستفاده  آن  از  دشمن 

بخوانم.  شما  برای  زمان  مورد  در  دیگر  روایت  یک 
َمْن  َماِن  ِبالّزَ اِس  الّنَ ْعَرُف 

َ
»أ می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 

الحکم/ص۴80(  غرر  )تصنیف  ْحَداِثه « 
َ
أ ِمْن  ْب  َیَتَعّجَ َلْم 

که  کسی است  گاه ترین مردم نسبت به زمان  عارف ترین و آ
از اتفاقات زمانه تعجب نمی کند. چرا؟ چون این اتفاقات، 
برایش قابل پیش بینی بوده است. متأسفانه بنده نمی توانم 
خیلی مصداقی صحبت کنم چون وارد اختالفات می شویم. 
یکی از اولویت های زمانۀ  ما این است که بهانه دست کسی 
با  دینی،  جامعۀ  با  دین،  با  کسی  نشویم  باعث  و  ندهیم 
والیت و با مسیر انقالب مخالفت یا معارضه بکند. زمان مان 
تا بن دندان مسلح هستند،  حساس است، دشمنان مان 
از نظر تبلیغی واقعًا ابزار آنها از ما خیلی قوی تر است. آنها 
نمی گذارند  می بندند،  را  ما  ماهواره ای  شبکه های  راحت 
حرف ما در جهان پخش بشود. در چنین زمانی ما باید چه 
کار کنیم؟ االن ما باید واقعًا پرهیز کنیم از اینکه سوءتفاهم ها 
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که مردم ظرفیتش  را افزایش بدهیم. بعضی از حرف هایی 
که دشمن از  را ندارند نباید بگوییم. برخی از حرف هایی را 
آن سوءاستفاده می کند نباید بگوییم. نه اینکه حرف های 
حداقلی بگوییم، نه؛ حرف های بلند هم می شود گفت. ولی 

که مخاطب جهانی دارد. بلندی  حرف های 

هر  که  بزنیم  حرف  طوری  حسین  )ع(  امام  از  امروز  باید  ما 
است،  منطقی  شما  »سخن  بگویند  شنیدند  عالم  کجای 
چقدر این شخصیت اسطوره ای و این شخصیت حماسی 
ادبیات  متأسفانه  است...«  نازنینی  شخصیت  عزتمند،  و 
از اولویت های زمانۀ ما جذب جهان   ما قوی نیست. یکی 
کنیم،  گر جهان غرب را به دین خودت جذب  غرب است. ا
کشور هستند تا حدی حل  که در داخل  مشکالت اینهایی 

می شود.

امروز علوم تجربی، زبان بین المللی است/ وجه مشترک 
ما با مردم جهان برای تبلیغ دین همان علوم تجربی است

»علوم  امروز  و  گفت  سخن  مردم  زبان  با  باید  همیشه 
تجربی« زبان بین المللی است. نمی گویم مردم غیر از زبان 
علوم تجربی را نمی فهمند، ولی این وجه غالب است. مگر 
کنار  را  معنویت  است  نیامده  تجربی  علوم  معنای  به  علم 
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برگردانیم،  را  معنویت  باید  تجربی  علم  خود  با  پس  بزند، 
کرد. اصاًل  که »شهید مطهری« یک مقدار آن را شروع  کاری 
در برخی از روایات، استراتژی را برای ما مشخص می کنند. 
از  باید  آمد  باطل  که  طریقی  هر  از  می فرماید:  اینکه  مثاًل 
وا اْلَحَجَر ِمْن َحْیُث 

ُ
کنی تا حق بیاید.)ُرّد همان راه بیرونش 

؛ نهج البالغه/حکمت31۴(  ر
َ

الّش  
َّ

ِإال َیْدَفُعُه   
َ

ال ّرَ 
َ

الّش َفِإّنَ  َجاَء 
این روایت نه تنها راهبرد مشخص می کند، بلکه دارد قانون 

می دهد. ما  برای  راهبردنویسی 

کل  باشد،  اعتقادی  امور  سِر  ما  نزاع  نیست  الزم  االن 
عزمی  و  وحدت  آن  و  بنیادش  و  اساس  مملکت،  کارهای 
باید  که  و اختالفاتی  باشیم  برای پیشرفت داشته  باید  که 
که باید بدست بیاید و... همۀ  گذاشته بشود و قدرتی  کنار 
 ) اینها با علوم تجربی )در عرصۀ علوم انسانی و علوم دیگر
قابل حل است. االن ضدیت علوم تجربی با دین کم است، 
خیلی حرف های خوب هم در علوم تجربی هست. خدا در 
قرآن کریم به عنوان یک قانون مهم در ارتباط با امر تبلیغ، 
کنید«  شروع  مشترک  وجه  »از  که  می کند  مطرح  را  این 
َبْیَننا  َکِلَمٍة َسواٍء  ِإلی   َتعاَلْوا  اْلِکتاِب  ْهَل 

َ
أ یا  می فرماید: »ُقْل 

گر همین االن  َو َبْیَنُکْم« )آل عمران،6۴( طبق این قانون، ا
ما بخواهیم از وجه مشترک با مردم جهان شروع کنیم این 
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وجه مشترک، همان علوم تجربی است. بیایید سر همین 
با هم به توافق برسیم.

از  کرد، بعضی ها یک طوری  اینها دقت  به  باید  االن خیلی 
تجربی  دانش  اسیر  که  آنهایی  که  می کنند  دفاع  انقالب، 
خیلی  تجربی  دانش  با  دین  می شوند.  دل زده  هستند 
بنده  آن  بشویم،  وارد  طریق  این  از  گر  ا و  است  قابل  دفاع 
خدا هم دل زده نمی شود. البته همۀ دین با دانش تجربی 
که دانش  را دیده  افق هایی  قابل توجیه نیست، دین یک 
گردش هم نمی رسد، اما برای بیان یک سری از  تجربی به 

کرد. استفاده  تجربی  دانش  از  می توان  اّولیات، 

با ادبیات واقع گرایانه و تأییدشده در علوم تجربی، دین 
کنیم را تبلیغ 

که  کنید، می بینید  گر به بیانات مقام معظم رهبری نگاه  ا
تعبیر  -به  و  واقع بینانه  کاماًل  است  سال  چندین  ایشان 
بنده- با ادبیات غیرارزشی، دارند مفاهیم را تبیین می کنند؛ 
مفهوم  در  ما  تبلیغات  ضعف   »مقاومت«.  مفهوم  مثل 
بگوییم  که  است  این  در  ضعف مان  چیست؟  در  مقاومت 
کنیم...« درست است  که باید مقاومت  »خدا فرموده است 
که خدانشناس است این حرف  کسی  که خدا فرموده، اما 
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مسخره  به  می کند  شروع  خاطر  همین  به  نمی فهمد،  را 
خاطر  به  رفت  بین  از  مردم  »منافع   می گوید  او  کردن. 
اصاًل  می گویند،  پرت  و  چرت  اینها  دارند،  اینها  که  خدایی 
سالم نیستند...« ُخب شما یک حرفی بزن که سوءاستفاده 
مقاومت  دربارۀ  چطور  رهبری  معظم  مقام  ببینیم  نکنند. 
هزینه  مقاومت  که  می فرماید  ایشان  مثاًل  می زند؟  حرف 
بکند  حساب  انسان  گر  ا ولی  دارد  هزینه  هم  سازش  دارد، 
است....  مقاومت  هزینۀ  از  بیشتر  سازش  هزینۀ  می فهمد 

می رود. مقاومت  سمت  به  عاقل  آدم  پس 

ُة َعَلی اْلَخْلِق  امام رضا)ع( فرمود عقل حجت است )َما اْلُحّجَ
مقام  حرف  تحف العقول/ص۴50(  اْلَعْقُل؛  ع  َفَقاَل  اْلَیْوَم 
و  خدا  از  اینجا  در  است،  عقالنی  حرف  یک  رهبری  معظم 
چه  حرف،  این  مخاطب  لذا  نگذاشتند.  مایه  هم  پیغمبر 
که  می گوید  باشد  هرچه  و...  باشد  گبر  چه  باشد،  یهودی 

است. درست  حرف  این 

و  واقع گرایانه  ادبیات  با  دین،  از  کنیم  شروع  همه مان  گر  ا
کنیم  صحبت  تجربی  علوم  در  شده  تأیید  ادبیات  حتی 
به  دوباره  بعضی ها  البته  است.  حل  اولیه مان  مقدمات 
خدا)ص(  »رسول  می گویند:  و  می کنند  حمله  من  حرف 
کرد...« ُخب در مکه، رقیب  و قیامت شروع  با بحث معاد 
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که مدعیان دروغین مبدأ و معاد  پیامبر)ص( کسانی بودند 
کرم)ص( با مشرکین قریش درگیر بود. مشکل  بودند. پیامبر ا
صاحب  و  متولی  را  خودشان  که  بود  این  قریش  مشرکین 
کعبه می دانستند، میراث دار معجزۀ بزرگ الهی برای  خانۀ 
خدا)ص(  رسول  می دانستند.  ابرهه  سپاه  رفتن  بین  از 
دست شان  از  کردند  درست  آنها  که  قالبی   دین  این  باید 
که رسول  که مدعی علوم تجربی نبودند  بیرون بیاورد. آنها 
که خود  خدا)ص( با این ادبیات با ایشان در بیفتد. بماند 
رسول خدا)ص( و قرآن کریم و روایات به این مسأله که مردم 

می دهند. بها  خیلی  بکند،  دعوت  دین  به  واقع بینانه  را 

خیلی از افراد، دریچۀ قلب خود را به روی علوم تجربی باز 
کردند، باید از همین جا وارد بشوید

که  کسانی  از  خیلی  کنیم.  برطرف  را  سوءتفاهم ها  باید  ما 
انقالبی نیستند یا حتی ضدانقالب هستند، برداشت شان 
او صحبت  که  ادبیاتی  با همان  باید  انقالب غلط است.  از 
می کند و مرام خودش را بر آن مبنا چیده است، یک نهضت 
رفع سوءتفاهم راه بیاندازیم. أمیرالمؤمنین علی  )ع( فرمود: 
که باز است  وقتی خواستید به دل ها وارد بشوید، از دری 
وارد بشوید از در بسته نمی شود وارد شد، از دیوار نمی شود 
ِمْن  ُتوَها 

ْ
َفأ ِإْدَباراً  َو   

ً
ِإْقَباال َو  َشْهَوًة  ِلْلُقُلوِب  )ِإّنَ  رفت.  داخل 
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ْکِرَه َعِمي؛ نهج البالغه/ 
ُ
ِقَبِل َشْهَوِتَها َو ِإْقَباِلَها َفِإّنَ اْلَقْلَب ِإَذا أ

حکمت193( 

، دریچۀ قلب خودشان را به روی  امروزه خیلی از افراد بشر
علوم تجربی باز کرده اند، عاشق علوم تجربی و تجربۀ بشری 
گر حرف دیگر بزنی  هستند، باید از همین جا وارد بشوی، ا
نمی پذیرد. ما خیلی حرف در این زمینه داریم. أمیرالمؤمنین 
گر عقل و تجربه را زیر  علی  )ع( به ابوموسی اشعری فرمود ا
َما  َنْفَع  ُحِرَم  َمْن  ِقّيَ 

َ
الّش »َفِإّنَ  هستی  شقی  بگذاری  پایت 

ْجِرَبة« )نهج البالغه، نامه78( حضرت  َو الّتَ اْلَعْقِل  وِتَي ِمَن 
ُ
أ

و  خدا  و  والیت مداری  از  نمی تواند  که  اشعری  ابوموسی  با 
که دین و ایمان درست و حسابی  کند. او  قیامت صحبت 

نداشت، لذا بر مبنای عقل و تجربه صحبت می کنند.

با ادبیاتی صحبت کنیم که مردم راحت تر می فهمند

بسیاری  کنیم،  صحبت  تجربی  علوم  و  عقل  مبنای  بر  گر  ا
اینکه  مثاًل  می پذیرند.  را  ما  حرف  راحت تر  مخاطبان،  از 
فرموده اند سراغ لذات حرام نروید، چون قدرت لذت بردن 
تجربی  علوم  با  االن  که  است  حرفی  می رود،  بین  از  شما 
کاری  هم  قیامت  به  کسی  گر  ا حتی  است.  قابل  اثبات 
روش،  این  بپذیرد.  می تواند  را  مطلب  این  باشد،  نداشته 
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دیگر  می اندازد،  جا  را  دین  فرهنگ  می کند،  درست  را  پایه 
کارهای  برای  آدم  بعد  نمی کند،  فرار  کسی  حداقل،  این  از 
باالتر فرصت پیدا می کند. ما هنوز نتوانسته ایم این طوری 
کنیم. ما یک بار دربارۀ این صحبت  کردیم  از حجاب دفاع 
انرژی های  خوب،  لباس  با  مرد-  چه  و  زن  -چه  آدم ها  که 
 بازخوردهای خیلی خوبی 

ً
خودشان را نگه می دارند... بعدا

تأثیر پذیرفته  از این صحبت،  که  کسانی  از  کردیم  دریافت 
کار  مختلف  دانش های  روی  ما  است  خوب  چقدر  بودند. 
کنیم و با ادبیاتی صحبت کنیم که مردم راحت تر می فهمند. 
و  انرژی  که  می فرمود  حرام  موسیقی  دربارۀ  امام  حضرت 
ظّله،  دام  ما،  معّظم  )استاد  می برد.  بین  از  را  جوان  ارادۀ 
کردن به تغّنیات سلب  گوش  می  فرمودند بیشتر از هر چه 
چه  حدیث/ص8(  چهل  می  کند؛  انسان  از  عزم  و  اراده 
تعبیر قشنگی! به جای اینکه با عذاب دوزخ بترساند فرمود 
مقام  که  همان طوری  می شوی.  ضعیف  حرام  موسیقی  با 
معظم رهبری فرمودند ما در تبلیغات مان مشکالت اساسی 

کنیم. برطرف  إن شاءاهلل  را  مشکالت  این  باید  داریم 

همۀ  که  کرده اند  سفارش  ما  به  خیلی  هدی  )ع(  ائمۀ 
ة« 

ّ
َمَوَد  

ّ
ُکَل ِإَلْینا  وا  »ُجُرّ بکشید  ما  سمت  به  را  دل ها 

)تحف العقول/۴88( هر دلی را می توانید بیاورید، دل را، نه 
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کالم  اینکه حتمًا عقاید دینی  افراد را تغییر دهید. چیزی از 
که او می تواند حسنش را بفهمد، به او بگو  اهل بیت)ع( را 
گر عاشق نمی شود، الاقل احترام  ا تا عاشق امام تو بشود. 
اول  روز  نمی خواهد  نیست.  تحمیلی  که  عشق  بگذارد، 
در  او  گر  ا چون  کنید،  اثبات  را  علی ابن ابیطالب  )ع(  والیت 

می زند.  پس  طبیعتًا  نباشد،  فضا  این 

هزینه های  نکنیم،  برطرف  را  خودمان  تبلیغات  ضعف  گر  ا
بدهیم... باید  سنگینی 

 باید هزینه بدهیم. 
ّ

بیایید ضعف تبلیغات را برطرف کنیم، و اال
اسالم داد چیزی جز  و دین  که رسول خدا)ص(  هزینه ای 
نبود.  بچه هایش  اسارت  و  أباعبداهلل الحسین)ع(  شهادت 
سخن حق باید ابالغ و منتقل بشود. در جهان اسالم تنها 
که دین، به خوبی تبلیغ نشده بود شام بود، چون  جایی 
کم بود، آنها چیزی جز آنچه معاویه  از اول، معاویه آنجا حا
دیگر  مناطق  در  گر  ا نداشتند.  برداشت  دین  از  بود  گفته 
بعداً منحرف شدند، الاقل ته مانده هایی از آن راه اصیل در 
راه  کسی دسترسی به این  اما در شام  آنجاها موجود بود، 
اصیل پیدا نکرده بود، اتفاقًا بغض به أمیرالمؤمنین علی  )ع( 
کرده بودند. مأموریت به دست یک عده ای زن و  هم پیدا 
بچه )اهل بیت امام حسین( افتاد. خدایا! چطوری می شود 
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کتک خورده و تازیانه خورده  کاروان اسیر و عزتمند و  از این 
کرد؟ عبور 

کنید،  کاروان پیموده است، حرکت  که این  گر در مسیری  ا
از  یکی  »اینجا  می گویند  که  هست  جاهایی  یک  می بینید 
بچه های حسین)ع( از دنیا رفته ... اینجا همسر حسین)ع( 
کاروان اسرا را به سوی شام  که  از دنیا رفته است...« زمانی 
که  دارد  سردی  پاییز  مناطق،  آن  و  بود  پاییز  می بردند 
تحمل آن بسیار سخت است. خلوص حضرت زینب)س( 
که نخواستند همۀ این سختی ها  را ببینید  و اهل بیت)ع( 
ما  به  را  خودشان  مصیبت  از  یک کمی  بگویند،  ما  به  را 
گفتند و بقیه اش معاملۀ خودشان با خدا است. فقط شهر 
شام را آذین نبستند بلکه اهل بیت)ع( داغ هایی دیدند و 
کردند  تازیانه هایی در این راه خوردند و خرابه نشینی هایی 
و از همه بدتر توهین هایی دیدند. کاروان اسرا به هر شهری 
که  بود  کوفه  در  فقط  می کردند،  هلهله  مردم  می رسیدند 

می کردند... گریه  بعضی ها 
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	تبلیغات،	باید	اولویت	را	به	»کالن	نگری«	بدهیم  در
	بر	جزئی	نگری	و	بازداشتن	از	 رویکرد	تبلیغی	جبهۀ	باطل،	اصرار

کالن	نگری	است			

که بیشترین تحّرک  هر دو اماِم جامعۀ ما هشدار داده اند 
دشمن علیه ما در عرصۀ تبلیغات و جنگ نرم است

می فرمودند:  تبلیغات  اهمیت  دربارۀ  خمینی)س(  امام 
»تبلیغات مسئله ای است پر اهمیت و حساس، یعنی دنیا 
با تبلیغات حرکت می کند. آن قدری که دشمنان ما از حربه 
تبلیغات استفاده می کنند از طریق دیگری نمی کنند؛ و ما 
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هم باید به مسئلۀ تبلیغات بسیار اهمیت دهیم و از همه 
کنیم.« )صحیفه  آن توجه  به  که هست، بیشتر  چیز هایی 
کالم حضرت امام)ره( مربوط به  امام/ج17/ص2۴3( این 
 چهل سال بعد، 

ً
سال 1361 است. در سال 1۴00 یعنی حدودا

مقام معظم رهبری در جلسۀ تنفیذ ریاست جمهوری آقای 
رئیسی فرمودند: »امروز بیشترین تحّرک دشمنان ما علیه 
ما بیش از تحّرکات امنّیتی و اقتصادی، تحّرکات تبلیغاتی و 
تبلیغات رسانه ای است« )1۴00/5/12( یعنی  و  نرم  جنگ 
آن قدری که ما از نظر تبلیغات مورد هجمه دشمن هستیم 
از نظر اقتصادی و امنیتی مورد هجمه نیستیم. درحالی که 
ما  علیه  دشمن  که  اقتصادی   محاصرۀ  این  می بینید  شما 
که  انجام داده، در تاریخ بی نظیر است و از نظر امنیتی هم 
وضعیت منطقه را می بینید، آمریکایی ها چه طوری مستقیم 
و  می کنند  حمایت  را  تروریستی  جریان های  غیرمستقیم  و 
که  چقدر ما شهید داده ایم. با این حال، دو اماِم جامعۀ ما 
باال نگاه می کنند هر دو در این باره، یک  از  را  دارند اوضاع 
عبارت دارند. مقام معظم رهبری هم وضع این زمان ما را 
که وضعیت زمان حال  دارد اعالم می کند. جالب این است 
آغاز  زمان  واقع  در  که  است  سال 1361  وضعیت  شبیه  ما، 

پیروزی های دفاع مقدس بود.
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با یک دهه  تبلیغات،  که بحث دربارۀ  دوستان فکر نکنند 
در  حرف ها  کلیدی ترین  هنوز  می شود؛  تمام  سخنرانی 
خودم  اندک  بضاعت  با  بنده  است.  مانده  باقی  این باره 
گر به  که ا وقتی به ابعاد این موضوع نگاه می کنم، می بینم 
مدت دو سال، هر هفته یک جلسۀ هفتگی داشته باشیم 
که در قرآن  شاید بتوانیم فقط یک دور مباحث تبلیغات را 
گر به سراغ روایات و کلمات  هست، با هم بحث کنیم، حتی ا
معصومین و موضوعات دیگر هم نرویم. خداوند متعال در 
کریم چه مستقیم چه غیرمستقیم  موضوع تبلیغ در قرآن 
کلیدواژۀ تبلیغ را در  خیلی حرف دارد؛ البته نه اینکه برویم 
قرآن جستجو کنیم! در این جلسۀ آخر، می خواهم یک نگاه 
را خدمت  گزارشی  و  بیندازم  قرآن  در  تبلیغ  به جریان  کّلی 

کنم. شما عرض 

و  جزئی نگری  بر  اصرار  باطل،  جبهۀ  تبلیغی  رویکرد 
است کالن نگری  از  بازداشتن 

و  قّوت  دلیل  طرف،  آن  از  و  ما  ضعف  دالیل  از  یکی 
در  ما  که  است  این  تبلیغات  عرصۀ  در  دشمن  موفقیت 
نگاه  هم  دشمن  و  نداریم  کالن  نگاه  تبلیغات  موضوع 
جزئی در مسائل تبلیغی دارد. ما در عرصۀ تبلیغ به دام 
می خواهیم  بعد  شده ایم،  جزئی نگر  و  افتاده ایم  دشمن 
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با همان رویکرد جزء نگری حرف های دینی و تبلیغ دینی 
بدهیم.  انجام 

کالن نگری  به  را  اولویت  باید  حق  جبهۀ  تبلیغی  رویکرد 
بدهد. اما رویکرد تبلیغی جبهۀ باطل بر جزئی نگری اصرار 
دارد و انسان ها را از کالن نگری بازمی دارد و همین جا محّل 
گری و فریب می شود، همین جا محّل پیش نرفتن حرف  اغوا
حق و پیش رفتن حرف باطل می شود. بستر اثرگذاری حرف 
باطل جزئی گرایی و جزئی نگری است. بستر پیروزی حق در 
عرصۀ تبلیغات، اولویت دادن به کل نگری و کّلی گرایی است.

کل جامعه و  که در  کار سازمان یافته و منسجم  اسالم به 
می دهد  اهمیت  بیشتر  بگذارد،  خاصی  اثر  تاریخ 

»جریان های  دنبال  اسالمی  جامعۀ  در  اآلن  باید  ما  مثاًل 
فساد« و اموری که فساد را به صورت کالن در جامعه تزریق 
گر خواستیم  ا می کنند باشیم تا جامعۀ مان درست بشود. 
فساد  مجموعه های  می رویم  آن وقت  بشویم،  جزئی نگر 
افشا  و  پیدا  را  مافیاها  و  می گیریم  نشانه  را  مافیاها  یعنی 
می کنیم. حکم قضایی ظلم و فساد سازمان یافته با اینکه 
یک نفر یک خطایی انجام بدهد فرق می کند. از خطاهای 
یک نفر می شود گذشت. اسالم واقعًا دین اغماض و رحمت 
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می خواهند  وقتی  می بینید  شما  کمااینکه  است.  رأفت  و 
خطاهای  به  نسبت  را  اسالم  کنند  خراب  را  اسالم  چهرۀ 
فردی سختگیر نشان می دهند. درحالی که این طور نیست. 
اسالم به فساد و ظلم سازمان یافته خیلی اهمیت می دهد 
جرائم  اندازۀ  به  فردی  گناه های  می کند.  قیام  آنها  علیه  و 

نیستند. بد  دارند،  کالن  آثار  که  سازمان یافته ای 

و  جامعه  کل  در  که  منسجم  و  سازمان یافته  کار  به  اسالم 
تاریخ اثر خاصی بگذارد خیلی بیشتر اهمیت می دهد تا به 
تک کارهای خوب. شما هزار تا کار فردی خوب انجام بدهی، 
قیمت اش به اندازۀ اشک شما برای اباعبداهلل الحسین)ع( 
گر اشک بر اباعبداهلل الحسین)ع( علنی  نیست، خصوصًا ا
و  پشت بام  و  صحرا  به  عاشورا  روز  شده  توصیه  باشد. 
دسته های عزاداری و تجّمعات بروید. چرا؟ چون این یک 
مسئلۀ کالن است؛ بنابراین ثوابش هم خیلی بیشتر است. 
خیلی  ثوابش  پس  است  کالن  مسئلۀ  یک  اربعین  زیارت 
انسان  باعث تجمع میلیون ها  اربعین  زیارت  بیشتر است. 
می شود؛ اثرش تاریخی است، نه تنها یک نظام، بلکه تمدن 
به  می کند،  عوض  بشر  حیات  در  را  ریل  می کند،  عوض  را 
قول مقام معظم رهبری، پیچ تاریخی ایجاد می کند تا مسیر 
را تنظیم می کند. آن وقت برخی  برگردد، مسیر حیات بشر 
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ُخب  می روی؟  پیاده  را  راه  این  »چرا  می گویند  نادان  افراد 
نمی روی؟!«  پیاده  را  کار  سِر  تا  خانه  از  چرا  برو!  ماشین  با 

اتفاقی دارد می افتد. اینجا چه  که  نمی فهمد 

با نگاه کالن می شود فهمید که بیشترین مشکل »معصیت« 
نیست؛ »کفر و نفاق« است

»معصیت«  مشکل  بیشترین  که  می بینید  قرآن  در  شما 
نیست، بیشترین مشکل »کفر و نفاق« است. کفر و نفاق با 
گناه خیلی فرق می کند. یک کسی ممکن است مؤمن باشد، 
نکند،  زیاد عذاب  را  او  اما خدا  انجام بدهد،  گناه  کّلی هم 
مسئلۀ  یک  که  را  ایمان  چون  ببخشد  را  او   ، سر آخر  شاید 

است.  کرده  حفظ  است،  کالن 

گر شما بررسی  که ا گناه های خیلی شنیع هست  از  بعضی 
حکم  بدهی،  خبر  بروی  بعد  و  شده  انجام  بفهمی  و  کنی 
گفتی؟!«  که »چرا  که تو را شاّلق بزنند  شرعی تو این است 
جریان  یک  داری  تو  چون  دارد،  شاّلق  علنی  روزه خواری 
اسالم  می کنی.  خدشه دار  را  جامعه  در  عظیم  فرهنگی 
است،  سهل گیر  هم  خیلی  اسالم  اتفاقًا  نیست،  سختگیر 
بکن!  گناه  می خواهی  هرچه  خصوصی  خودت،  برای  برو 
را خراب  کّلیت جامعه  ولی  را می بخشد  تو  ان شاءاهلل خدا 
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کّل  که در  کّلی جامعه را، ارزش های دینی  را  نکن، فرهنگ 
سراغ  باید  ما  نکن.  خدشه دار  است  کم  حا جامعه  فضای 

کنیم.  نگاه  را  آنها  و  برویم  کالن تر  و  کّلی تر  مسائل 

به جای پرداختن به فسادهای جزئی، سراغ جریان های 
بروید بزرگ  سازمان یافتۀ 

پزشک  یک  مثاًل  بدهم.  توضیح  دیگری  یک طور  بگذارید 
کلیۀ  حتی  بُکشد،  را  کسی  یک  و  بکند  خطا  است  ممکن 
طرف را بدزدد. یک خلبان ممکن است خطا بکند و هواپیما 
کند  کند. یک عالم دینی ممکن است خطا  کوه برخورد  به 
و فتوای اشتباه بدهد. یک تولیدکنندۀ غذا، ممکن است 
خطا بکند و غذای مسموم به مردم بدهد. این اشتباهات 
در زندگی طبیعی است. به قول معروف »انسان جایز الخطا 
که ما بخواهیم به آن اولویت  است« اینها چیزهایی نیست 
کرده، یک نفر دزدی  اینکه یک نفر ظلمی  یا مثاًل  بدهیم. 
کرده، یا یک مسئول خطایی مرتکب شده، بی عدالتی کرده، 
نیست،  مهم  خطاها  این  نمی گوید  کسی  کرده.  رانتخواری 
حتمًا اینها مهم است. جرایم فردی، جرایم جزئی هستند 
و قوۀ قضائیه باید به این موارد بپردازد؛ ولی ممکن است 
دست  به  سالم  نان  که  کند  کاری   ، کشور در  جریانی  یک 
مردم نرسد؛ مثاًل با یک برنامه ای،  سبوس را از آرد جدا کند، 



| جلسه دهم |
کالن نگری؛ راهبردی مهم در تبلیغات جبهه حق 299

 هیچ کاری نکرده، یعنی قتل فاحشی 
ً
درست است که ظاهرا

که میزان  کرده  کاری  با تغذیۀ مردم  اما  انجام نداده است 
بیماری ها و مرگ و میر به صورت نامحسوس افزایش یافته 
که بروید این  است. اولویت برای فعالیت تبلیغی این است 

کنید، چون اهمیت  اینها بیشتر است. موارد را افشا 

از دکترها و طبیب های  که  مثاًل یک خانم دکتر متخصص 
قیام  شما  چرا  می گفت:  است  کشور  در  شناخته شده 
نمی کنید؟ مسئلۀ کرونا و کشتاری که کرونا می کند در مقابل 
موجود  قوانین  با  دارد  کشور  در  که  جنین  سقط  مسئلۀ 
انجام می گیرد که اصاًل چیزی نیست! آماری که ایشان داده 
غربالگری  می گفت:  ایشان  بود.  ک  وحشتنا بسیار  بودند، 
کشور ما می خواهد نود درصدی اجرا بشود، درحالی که  در 
در انگلیس، حدود 35درصدی و در آمریکا چیزی پایین تر 
دادند  توضیح  جزئیات  با  ایشان  می شود.  اجرا  رقم  این  از 
می گیرد،  انجام  غلط  صورت  به  ما  کشور  در  غربالگری  که 
که  که می خواهد به شما اعالم بکند  آزمایشگاهی  گر  مثاًل ا
بچه تان نارس و ناقص است و باید ساقطش کنید، دو و نیم 
درصد خطا بکند، در آمریکا آزمایش هایش معتبر محسوب 
تا نزدیک بیست درصد هم  کشور ما  گر در  ا نمی شود ولی 
خطا بکند آزمایش هایش معتبر درنظرگرفته می شود! وقتی 
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دیگر  این  می کند  احساس  آدم  می شویم،  جزئیات  وارد 
سازمان یافته  خطای  یک  این  نیست؛  نفر  یک  خطای 
عجیب  خیلی  پشت پرده   جریان  و  مافیا  یک  این  است! 
گذشت.  آن  از  نباید  که  است  نکاتی  اینها  است.  غریب 
سراغ  جزئی  موارد  جای  به  می گوید  اسالم  تبلیغی  رویکرد 
دین  علیه  که  مافیایی ای  بزرگ  سازمان یافتۀ  جریان های 
و  مهم  ضربات  که  آنهایی  بروید؛  می کنند  قیام  بشریت  و 

می زنند. اجتماعی  ماندگار 

و  می کنند  کار  نامحسوس  و  زیرپوستی  معمواًل  مافیاها 
که بیایند اسلحه  زیرآبی می روند. مافیاها این طور نیستند 
می روند  آنها  کنند.  شلیک  و  بگذارند  آدم  شقیقۀ  روی  را 
فکر می کنند. صهیونیست ها برنامه های زیادی به این نحو 
برای جهان بشریت و برای دین ما دارند. قرآن با آنها خیلی 

دارد.  مسئله 

ریشه کن کردن  »دولت  را  سیزدهم  دولت  این  باید  ما 
مافیاها« بدانیم، نه دولت صرفًا درگیر با موارد جزئی فساد. 
بگیرد،  را  فساد  جزئی  موارد  جلوی  دولت  که  است  خوب 
ولی این تمام مسئله نیست. جلوی موارد جزئی را غالبًا با 
با قوۀ  را  گرفت؛ موارد جزئی ظلم  قوۀ قضائیه هم می شود 
و  که ظلم  را  کرد. ولی مواردی  کنترل  قضائیه هم می شود 
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جنایت انبوه مرتکب می شوند، باید با دستگاه های امنیتی 
کرد.   دنبال 

ذائقۀ مردم باید عادت کند به اینکه به مسائل کالن توجه 
داشته باشند

همۀ  تبلیغات،  جریان  در  که  می فرمود  امام)ره(  حضرت 
قلم ها متوجه دشمن اصلی باشد... آمریکا را رها نکنید. این 
خودش یک نوع کل نگری یا -به تعبیر دقیق تر- کالن نگری 
عادت  به گونه ای  را  مردم  ذائقۀ  اساسًا  باید  ما  است. 
کالن توجه داشته باشند. مثاًل وقتی  که به مسائل  بدهیم 
اعتقاد  »یک  می گویند  کنند  خراب  را  حجاب  می خواهند 
کّل  که  شخصی است!« نه؛ حجاب یک سبک زندگی است 
یا  را می تواند تحت شعاع قرار بدهد، بودن  حرکت جامعه 
نبودنش مسیر حرکت جامعه را تغییر خواهد داد. حجاب 
اخالق  کتاب  یک  شبیه  قرآن  نیست.  فردی  مسئلۀ  اصاًل 
دارد  هم  فردی  اخالق  دربارۀ  آیاتی  گرچه  ا نیست،  فردی 
اینکه  مثل  می کند،  نگاه  کالن  موضوعات  به  همیشه  ولی 
این  کسی مؤمن است.  کافر و چه  کسی  اعالم می کند چه 
قرآن  است.  کالن  خیلی  تقسیم بندی  یک  تقسیم بندی 
درگیری ها را این طوری تعریف می کند برای اینکه می خواهد 

را رشد بدهد. تو  ذائقۀ 
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برنامه ریزی بدون نگاه به مسائل کالن ممکن نیست

که  هرطوری  را  خودش  زمین  کسی  هر   ، شهر یک  در  گر  ا
زندگی  شهر  آن  در  نمی شود  دیگر  بسازد  خواست،  دلش 
و  شد  تصویب  قانونی  تهران  شهر  برای  قبل  سال ها  کرد. 
نشستند  ریختند،  کّلی  طرح  یک  تهران  کالن شهر  برای 
خیابان های شان،  توزیع شان،  آدم  همه  این  کردند  فکر 
نهادهای  و  ادارات  آموزشی شان،  فضای سبزشان، محیط 

بشود؟  تقسیم  باید  چه طوری  و...  دولتی شان 

برنامه ریزی بدون نگاه به مسائل کالن ممکن نمی شود. مثاًل 
کسی یک جایی زمین دارد به او می گویند »تو در پنجاه  یک 
باید پنجاه درصد  و  درصد زمینت اجازه ساخت وساز داری 
زمینت را به فضای سبز بدهی، چون در غیر این صورت شهر 
به هم می ریزد« یا می گویند: »شما نمی توانی بیشتر از فالن 
مطرح  کالن  مسئلۀ  یک  چون  بسازی،  خانه  طبقه  مقدار 

که هیچ کسی به طور خاص با آن مواجه نیست.«  است 

به  رو  غرب  تمدن  که  فهمید  نمی شود  جزئی نگری  با 
است انقراض 

دشمنان  وقتی  ببینید  بزنم؛  آن طرف  از  دیگر  مثال  یک 
کنند چه کار می کنند؛ یک دانه  را زمین گیر  می خواهند ما 
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فساد  و  فقر  یک  کوچک،  ظلم  یک  کوچک،  بی عدالتی 
و  می کنند  برجسته  را  آن  و  می دهند  نشان  را  موردی 
روش  همیشه  بزنند.  زمین  آن  با  را  ما  نظام  می خواهند 
کالن، ما  به صورت  آنها هیچ وقت  این است.  ما  دشمنان 
نقد  بخواهند  کالن  صورت  به  گر  ا چون  نمی کنند  نقد  را 
که نتیجه مثبت است. در چهل سال  کنند معلوم می شود 
علی رغم  است،  شده  بیشتر  منطقه  در  ما  نفوذ  گذشته 
زمینه ها  از  خیلی  در  ما  مختلف،  هجمه های  و  تحریم ها 
گام دوم است. خیلی ها  کرده ایم. این مضمون بیانیۀ  رشد 
بیانیۀ گام دوم را نخواندند، چون کالن نگری در آن هست. 
گر یک خبر جزئی و پرداختن به جزئیات در آن بود، اآلن  ا

داشتند. خبر  همه 

کنند،  تبلیغات  خودشان  از  می خواهند  وقتی  ما  دشمنان 
نشان  را  غربی  سلبریتی  یک  می کنند.  را  کار  همین  هم  باز 
می دهند یا جزئیاتی از خوشبختی در زندگی غربی را به رخ 
که  بفهم  این مورد جزئی  از  »تو  و می گویند  همه می کشند 
کالن  گر  تمّدن ما چقدر بزرگ و باشکوه است!« درحالی که ا
است.  انقراض  به  رو  غرب،  تمّدن  که  می فهمید  کنید  نگاه 
که جزئی نگرند این را نمی فهمند، ولی اندیشمندان  کسانی 
خودشان دارند می گویند که این تمدن رو به انقراض است. 
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وقتی به تمّدن غرب نگاه کالن کنی، می بینی که نتیجه نداده 
که در عرض و طول  کالن  و رو به انقراض است. وقتی نگاه 
این چهل سال و انواع آثار و ابعاد موفقیت ها داشته باشی 
-البته کاستی ها را نفی نمی کنیم- به این نتیجه می رسی که 

تمّدن اسالمی در آیندۀ جهان دارد شکل می گیرد.

گر خوب باشد خدا  خدا کالِن زندگی افراد را نگاه می کند، ا
جزئیات بدش را می بخشد

با  هم  خداوند  خوِد  بروید.  کالن نگری  سراغ  تبلیغات،  در 
افراد، همین طوری برخورد می کند؛ کالِن زندگی افراد را نگاه 
را می بخشد؛  باشد خدا جزئیات بدش  گر خوب  ا می کند، 
خراب  را  خودت  زندگی  کالِن  نیست.  سختگیر  خدا  واقعًا 
من  باالخره  خدایا!  می زنی:  صدا  مناجات  در  مثاًل  نکن. 
می گویی  اینکه  ببخش...  را  من  پس  دارم  قبول  را  تو  که 
»خدایا من تو را قبول دارم« یک موضوع خیلی کالن است. 
باشید.  دین تان  مراقب  می فرماید:  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
گر  گناه در آن بخشیده است؛ ولی ا گر دین داشته باشید  ا
و  ندارد  ارزش  بکنید  هم  خوب  کار  باشید،  نداشته  دین 
ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن 

َ
ِبي َعْبِد اهلِل ع َقاَل: َکاَن أ

َ
قبول نمی شود.( َعْن أ

اُس ِدیَنُکْم ِدیَنُکْم َفِإّنَ  َها الّنَ ّیُ
َ
َکِثیراً َما َیُقوُل ِفي ُخْطَبِتِه َیا أ ع 

ُتْغَفُر  ِفیِه  َئُة  ّیِ
الّسَ َو  َغْیِرِه  ِفي  اْلَحَسَنِة  ِمَن  َخْیٌر  ِفیِه  َئَة  ّیِ

الّسَ
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اصل  ص۴6۴(   / ج2  کافی/  ؛  ُتْقَبُل   
َ

ال َغْیِرِه  ِفي  اْلَحَسَنُة  َو 
است.  کالن  مسئلۀ  یک  دین  پذیرش 

وقتی کّل قرآن را نگاه می کنی، قرآن ما را این طوری راهنمایی 
می کند که »در تبلیغات، مسائل کالن برایت اهمیت بیشتری 
کالنش را ببین و از آن  کفر، مسائل  داشته باشد« در جبهۀ 
فاصله بگیر و بیزاری بجوی و جذبش نشو، در جبهۀ حق هم 
کالنش را ببین و جذبش  کالن و پیروزی های  موفقیت های 
بشو و حّقانیتش را بفهم. این مسیری است که قرآن برای ما 
گروه های  مشخص می کند. به همین دلیل قرآن مردم را به 

کّلی و بزرگ مثل کافران و مؤمنان تقسیم بندی می کند. 

رانتخواری زیاد  وقتی خصوصی سازی انجام نشود امکان 
کالن است می شود؛ این یک مسئلۀ 

کنی باید اواًل به  گر شما می خواهی از انقالب اسالمی دفاع  ا
گر می خواهی چیزی  کالن توجه بکنی، ثانیًا ا موفقیت های 
را در جمهوری اسالمی اصالح بکنی، باید از ظلم های کالن 
یک  من  کنی.  جلوگیری  بزرگ  ظلم های  و  سازمان یافته 
و  چهل  اصل  سیاست های  از  باید  ما  بگویم:  را  نمونه اش 
دفاع  است،  خصوصی سازی  برای  که  اساسی  قانون  چهار 
بایستیم.  آن  پای  باید  هستیم  هم  عدالتخواه  گر  ا کنیم. 
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امکان  نمی شود،  انجام  خصوصی سازی  وقتی  چون 
رانتخواری زیاد می شود. این یک مسئلۀ کالن است. ممکن 
که »هنوز دولت، آدم  گفته شود  کارخانه  است در مورد یک 
حرف  این  کند«  گذار  وا را  آن  تا  است  نکرده  پیدا  مناسبی 
اشتباه  که مبادا  نکنیم  گذار  وا را  کارخانه ها  که  غلط است 
درست  باید  و  کنیم  گذار  وا مردم  به  باید  بشود؛  گذار  وا
کرد. بعضی  از دولتی ها  کنیم. هیچ کدام را نباید ترک  گذار  وا
رانت خواری می کنند و حقوق های کالن می گیرند. این مال 
خصولتی هاست، یعنی نیمه خصوصی هایی است که دولت 

کند.  گذار  وا به مردم  نیامده  دلش 

که تدوین  سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی 
کالن است.  شده، باید درست اجرا بشود. این یک مسئلۀ 
کشورمان،  مثاًل چرا در مسئلۀ پزشکی و بهداشت و درمان 
کالن،  برنامه هایی  و  باالدستی  اسناد  در  که  توصیه هایی 
به آنها توجه شده است، اجرا نمی شود؟ چرا سیاست های 
پای  رعایت نمی شود؟ نکند  کالن نظام دربارۀ طب سنتی 
از وزیر محترم بهداشت تقاضا  یک مافیا در میان هست؟ 
طب  در  را  نظام  کلی  سیاست های  که  را  کسانی  می کنیم، 
آمده،  توسعه  ششم  برنامۀ  در  که  را  آنچه  یا  ندارند،  قبول 
دربارۀ طب و طب سنتی -و به تعبیر دقیق تر- طب ایرانی 
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قبول ندارند، در وزارت بهداشت راه ندهند و آنها را به عنوان 
معاون و مدیرکل قرار ندهند. 

گر کسی دنبال عدالت می گردد اینها ظلم های بزرگی است  ا
ویالی  یک  مثاًل  کسی  یک  اینکه  برود.  سراغش  باید  که 
این  به  باید  البته  ساخته،  جایی  در  خودش  برای  اضافی 
اساسی  گره های   ، کار این  ولی  بشود  رسیدگی  هم  مسائل 
و  هست  جزئی  موارد  در  هم  بی عدالتی  نمی کند.  حل  را 
باعث  کالن  کالن؛ منتها بی عدالتی در موارد  هم در موارد 
نمی شود  که  شکلی  به  آن هم  می شود؛  گسترده  ظلم های 

گرفت. را  هیچ کسی  مچ 

که با آزمایش بالینی  چرا بعضی ها ارتباط طب و معنویت را 
هم قابل بررسی است، تخطئه می کنند؟

مباحثی  از  یکی  می گفت:  محقق  و  متخصص  پزشک  یک 
کار می شود،  که در غرب به شدت دنبال می شود و روی آن 
ارتباط طب و مذهب یا طّب مذهبی است؛ همان چیزی 
که بعضی ها در اینجا وقتی می شنود، تخطئه اش می کنند. 
چرا تخطئه می کنید؟! درحالی که آنها آزمایش بالینی تجربی 
روی  دعا  که  کردند  چاپ  هم  را  مقاالتش  داده اند،  انجام 

بیمار مؤثر است.
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در  که  دادند  را  ارائه  علمی  تحقیق  یک  مستندات  ایشان 
کلیسا  آن، شمارۀ چند تخت یک بیمارستان را به اعضای 
دادند تا برای آنها دعا کنند درحالی که اصاًل نمی دانستند که 
آن بیماران چه کسانی هستند و بیماری شان چیست. آنها 
برای عدۀ دیگری از بیماران هم که مشخص شده بود، دعا 
نکردند. بعد از چندماه وضعیت این بیماران را بررسی کردند 
که دعا مؤثر است، مرگ و میر در اینها کمتر است،  و دیدند 
است....  کمتر  بخورند  باید  درد  تسکین  برای  که  دارویی 
یا  باشد  پیغمبر  و  خدا  به  معتقد  کسی  نیست  الزم  اصاًل 
نیست  الزم  حتی  بکند.  را  کار  این  روایت،  و  آیه  اساس  بر 
محقق اش خداپرست باشد؛ می تواند بگوید دعا مؤثر است 
بکنند چه اصحاب مسجد.  را  کار  این  کلیسا  چه اصحاب 
کالن  کشور انجام نگیرد، درواقع یک ظلم  کارها در  گر این  ا
گرفت. ارزش  این  را  کالن  است. باید جلوی این ظلم های 
کار  گرفتن مچ یک دزد است چون این  کارها خیلی باالتر از 

خیلی از ارزش ها و آثار مثبت را به دنبال می آورد.

خداوند با علوم تجربی هم حق را اثبات می کند

دارد  جریانی  چه  دید  باید  است؛  باز  راه  این  می گوید  علم 
اندیشمند  و  آدم عالم  را می گیرد؟ مگر یک  راه  این  جلوی 
جوادی  آیت اهلل   حضرت  قول  به  می کند؟  مخالفت  علم  با 
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گر علم درست  آملی، ما علم اسالمی و غیراسالمی نداریم. ا
یا  برسیم  آن  به  تجربی  دلیل  به  چه  است،  اسالمی  باشد، 
اصاًل از یک جنس دیگری از علوم باشد مثل فلسفه یا فقه، 
گاهی ای که درست باشد اسالمی است. خدا آن را خلق  هر آ
کرده است. پرده برداشتن از خلق خدا همان قدر علم است 
کدام  که پرده برداشتن از امر خدا، علم است. باید ببینیم 
احتمال  و  دارند  بیشتری  فوائد  ما  برای  درست ترند،  یک 

کمتر است تا به سمت همان برویم. خطایش 

خوب است آدم تعصب علمی نداشته باشد و امکان بررسی، 
روش  بر  جهان  اآلن  بگذارد.  باقی  را  علم  تولید  و  تحقیق 
می توانیم  روش،  همین  با  هم  ما  ُخب  دارد.  اصرار  تجربی 
کنیم. یک  را حل  )مثل موضوع حجاب(  از مسائل  خیلی 
روان شناسی  بالینی،  روان شناسی  که  افرادی  و  اطبا  روزی 
فیزیولوژیک و خیلی از این دانش های تجربی را خوانده اند، 
، ترویج  در مورد حجاب، صحبت خواهند کرد. آن وقت دیگر
حجاب یک موعظۀ دینی و آخوندی محسوب نخواهد شد، 
مختلف  دانش های  در  را  مقدماتش  و  عالئم  مردم  چون 
را  خود  سوی  به  آمدن  راه های  متعال  خداوند  می بینند. 
بعضی ها  همین  برای  است  کرده  باز  خیلی  انسان ها  برای 
را به جهنم می برد. چون می گوید »تو به چه چیزی معتقد 
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همان،  طریق  از  من  داری؟  قبول  را  چیزی  چه  هستی؟ 
حجت را بر تو تمام کنم. علوم تجربی را قبول داری؟! من بر 
همین اساس حق را به تو اثبات می کنم...« خدا برای همه 

می کند.  اتمام حجت 

پی  بهتر  حق  انیت 
ّ

حق به  می تواند  انسان  کالن،  نگاه  با 
نکند جزئیات  اسیر  را  ما  دشمن  که  باشیم  مراقب  ببرد، 

که »ما باید تبلیغات را به سمت  خالصۀ نکتۀ اول، این شد 
دشمنان  و  دشمن  نقد  در  مردم  گر  ا ببریم«  کالن نگری 
کنند، فساد و تباهی اش  بشریت و جبهۀ باطل، کالن نگری 
کالن،  نگاه  با  و  کالن نگری  با  حق  اثبات  در  می بینند.  را 
مراقب  ببرد.  پی  بهتر  حق  حّقانیت  به  می تواند  انسان 
باشیم یک وقت دشمن، ما را اسیر برخی از جزئیات نکند 
)چه جزئیات خوبی از خودش یا جزئیات بدی از ما( البته 
جزئیات بد در جامعۀ ما مهم است و باید به آن پرداخت، 
که  این است  اولویت  اولویت چیست.  که  باید بدانیم  ولی 
کنیم باید سراغ  را اصالح  گر می خواهیم جامعۀ خودمان  ا
ساختارهای  ساختارها،  قوانین،  مافیاها،  کالن،  مشکالت 
مجلس  برویم.  می شود  فقر  و  فساد  موجب  که  حقوقی 
شورای اسالمی به خصوص بخش مطالعات مجلس خیلی 
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که  قانون  تا  سه  دو  گاهی  دارند.  مسئولیت  زمینه  این  در 
ظاهرش هم خوب است، مبدأ فسادهای فراوان می شود. 

امام)ره(: هماهنگی در تبلیغات، از اهّم امور است / نقطۀ 
قوت تبلیغات دشمن این است که با هم هماهنگ هستند

این  را عرض می کنم  که فقط سرفصلش  یک مشکل دیگر 
با هم  که  این است  تبلیغات دشمن  نقطۀ قوت  که  است 
هم  با  که  است  این  ما  ضعف  نقطۀ  هستند.  هماهنگ 
عرصۀ  در  حق  جبهۀ  برای  هماهنگی  نیستیم.  هماهنگ 
تکیه کالم  هست  یادم  است.  واجبات  اوجب  از  تبلیغات 
حضرت امام »وحدت کلمه« بود. متأسفانه در جبهۀ ما، هر 
کسی ساز خودش را می زند. آیا یک هماهنگ کننده نیست؟ 
تشخیص های  یا  منّیت ها  چیست؟  تفرقه  این  عامل 

است.  مهم  خیلی  ما  ناهماهنگی  مختلف؟ 

به  معتقد  مذهبِی  آدم های  برخی  که  است  این  جالب 
تا  نیستند  عضو  مجازی  صفحات  در  که  هستند  انقالب 
کنند؛  الیک  و  فالو  است،  خوب  که  را  صفحه هایی  الاقل 
پیام  یک  پای  که  نمی کند  وظیفه  احساس  چون  چرا؟ 
بعضی  صفحات  من  بگذارد.  مثبت  کامنت  یک  خوب، 
در  چرا  اینها  می گویم:  و  می کنم  نگاه  را  خوب  افراد  از 
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این  می دانم  درحالی که  هستند؟  غریب  مجازی،  فضای 
آقا  آن  گر دشمن  ا آقا میلیون ها نفر عالقه مند دارد؛ مثاًل 
گریه می کنند. پس چرا آنها  را بکشد میلیون ها نفر برایش 
حرف  چرا  نمی گذارند؟  کامنت  چرا  نیستند؟  اینجا  در 
بچه مذهبی ها  از  برخی  که  است  این  مشکل  نمی زنند؟ 

نمی دهند. اهمیت  فضا،  این  به  اصاًل 

صفحات   ، نماز تعقیبات  به جای  باید  آدم  اوقات،  از  گاهی 
این طوری  ما  چرا  کند.  فوروارد  و  فالو  و  الیک  را  انقالبی 
نیستیم؟ نیروی انقالبی تحصیل کرده را می بینید که اصاًل از 
از مذهبی ها و  فضای مجازی استفاده نمی کنند، بسیاری 
انقالبیون اهل تبلیغات نیستند. اصاًل خیلی ها اهل تبلیغات 
انسجام  هستند  تبلیغات  اهل  که  هم  خیلی ها  نیستند، 
اعضای  با  دیدار  در   1360 سال  در  امام  حضرت  ندارند. 
در  باید  »ما  فرمودند:  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
همۀ امور، هماهنگی را حفظ نماییم، مخصوصًا هماهنگی 
در تبلیغات که از اهّم امور است باید بیشتر حفظ شود. باید 
کنید وحدت و هماهنگی را به صورتی حفظ نمایید  سعی 
امام/ )صحیفه  ببرید.«  بین  از  را  سوء  تبلیغات  هرگونه  که 

ج16/ص113(
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را تأیید می کنی /  گاهی با سکوت خودت، جبهۀ دشمن 
نفی  می زند  ضرر  جامعه  به  آنچه  تبلیغات،  عرصۀ  در  گر  ا

خورد خواهیم  ک  هولنا ضربه های  نکنیم، 

گر  ا زد  خواهند  شما  به  ک  هولنا ضربه های  افراد  رذل ترین  
که  تک تک  شما در عرصۀ تبلیغات حاضر نشوید و آنچه را 
تو  بگویید  نکنید؛  نفی  می زند،  ضرر  جامعه  به  و  است  بد 
امام  مثل  چرا  نمی کنید؟  منکر  از  نهی  چرا  کردی.  اشتباه 
زهرا)س(  حضرت  مثل  چرا  نمی کنید؟  حرکت  حسین)ع( 
حضرت  مادرت  نمی دهی؟  پیغام  چرا  نمی کنید؟  حرکت 
را  خانه ها  دِر  رفت  روز  چهل  شکسته  پهلوی  با  زهرا)س( 
از  نهی  چرا  نمی دهی!؟  پیام  و  نشستی  خانه ات  در  تو  زد! 
گر یک ترانه خوان، ترانۀ بدی خوانده  منکر نمی کنیم؟ مثاًل ا
اصاًل  نبود...«  خوب  »این  بگویند  نفر  میلیون  یک  است، 
نفر  میلیون  ده  زد،  بدی  حرف  یک  هم  آخوند  یک  گر  ا
بگویند »این اشتباه است، این خالف قرآن است...« بروید 
که مؤثر  و بدانید  را بگوید،  این حرف ها  در فضای مجازی 
است. مخصوصًا این حرف ها در جبهۀ باطل خیلی مؤثرتر 
اْلُمِسي ُء  َو  خائُف  »الخائُن  فرمود:  حسین)ع(  امام  است. 
خیانت  دارد  که  کسی  الناظر/ص8۴(.  )ُنزهۀ  ُمْسَتْوِحش « 
می کند و به دیگران ضربه می زند، می ترسد و جا می خورد! 
نباید  می زند  ضربه  جامعه  به  که  مسائلی  این  مقابل  در 
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سکوت کرد، این سکوت به خاطر چیست؟ آیا با سکوت تان 
باید  عمومی  افکار  می کنید؟  تأیید  را  دشمن  جبهۀ  دارید 

منفعل.  نه  باشد،  فعال 

در  خودتان  را  افکارتان  ادارۀ  مردم،  ای  می گوید:  اسالم 
بگیرید... دست 

و  وحدت  کنید  سعی  »باید  می فرماید:  خمینی)س(  امام 
تبلیغات  هرگونه  که  نمایید  حفظ  صورتی  به  را  هماهنگی 
از بین ببرید.« )صحیفه امام/ج16/ص113( اسالم  را  سوء 
به شیوۀ غربی موافق نیست. اسالم  افکار عمومی  ادارۀ  با 
بدهند  شکل  را  افکارشان  خودشان  مردم  عموم  اینکه  با 
خیلی  دو،  این  است.  موافق  بکنند  دفاع  افکارشان  از  و 
که  است  مهارت  عمومی  افکار  ادارۀ  می کند.  فرق  هم  با 
یعنی  غربی  معنای  به  تبلیغات  دارند.  گاندایی ها  پروپا
ادارۀ افکار عمومی، یعنی چطور سِر مردم را شیره بمالیم، 
چطوری مردم را جهت بدهیم. اسالم می گوید »ای مردم! 
بگیرید. خودتان  را خودتان در دست  افکار خودتان  ادارۀ 
باطل  مقابل  در  خودتان  کنید،  دفاع  خودتان  افکار  از 
قرار  دست تان  کف  در  را  امکاناتش  اآلن  خدا  و  بایستید« 
حسابی  آدم  تو  که  نیست  رأی گیری  روز  فقط  است.  داده 
هستی، تو هر لحظه آدم حسابی هستی و هر لحظه نقش 
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داری و هر لحظه داری رأی می دهی و هر لحظه باید تعیین 
بدهیم.   انجام  را  کارها  خیلی  می توانیم  ما  کنی. 

امام خمینی: سالح تبلیغات، برنده تر از سالح جنگی است

کالم فوق می فرماید: »می دانید  حضرت امام)ره( در ادامۀ 
میدان های  در  سالح  کاربرد  از  برنده تر  تبلیغات،  سالح  که 
و  ترسید  بیشتر  آنها  تبلیغات  اسلحه  از  باید  است،  جنگ 
با  امیدوارم  هستیم...  ضعیف  زمینه  این  در  ما  متأسفانه 
دشمن  دسیسه های  تمام  تبلیغات،  در  نظم  و  هماهنگی 
خنثی شود« )صحیفه امام/ج16/ص113( نه اینکه یک نفر 
برود یک مستندی بسازد، نه اینکه یک خبرگزاری برود یک 

حرفی را بزند. 

بعد می فرماید: »دشمن حملۀ نظامی نمی کند زیرا می داند 
از حملۀ نظامی کاری ساخته نیست...« این حرف ها را امام 
ولی  دادیم  شهید  هزاران  که  می گوید  دارد  جنگ  زمان  در 
بیشتر  تبلیغات،  به  ایشان  چقدر  دوران،  همان  در  ببینید 
از  می خواستند  »آنها  می فرماید:  بعد  می دهد.  اهمیت 
داخِل خوِد ما ضربه ای بزنند، ولی دیدند نشد و نمی توانند، 
به  می خواهند  برنداشتند.  تبلیغات  از  دست  وجود  این  با 
وسیلۀ تبلیغات سوء اتحاد ما را از بین ببرند. پس شما هرچه 
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بیشتر، هرچه می توانید بیشتر هماهنگ شوید و همه یک 
امام/ج16/ص 11۴( کنید.« )صحیفۀ  را دنبال  هدف 

« و »موجب تشّتت یا انسجام  امام)ره(: تبلیغات »اساس کار
یک ملت« است

احساس  باید  »شما  می فرماید:  دیگری  سخن  در  ایشان 
این  ما  مملکت  صالح  و  ما  مکتب  و  دین  صالح  که  کنید 
که  کنیم. واضح است  کار را دنبال  که همه با هم یک  است 
کار را انجام دهند، گرچه ممکن است در  گروه یک  گر یک  ا
اختالف  مدت  طول  در  باالخره  ولی  نباشد  اختالفی  ابتدا 
موجب  و  است  کار  اساس  تبلیغات  که  آنجا  از  می شود. 
و  هماهنگی  شما  است  ملت  یک  انسجام  یا  و  تشّتت 
کنید )یعنی در موضوع تبلیغات( و تنها  اتحادتان را حفظ 
 

ّ
که پیروز می شویم؛ و اال در حفظ اتحاد و هماهنگی است 

و دوباره تحت سلطۀ قدرتی دیگر  شکست خواهیم خورد 
امام/ج15/ص361( )صحیفۀ  گرفت.«  خواهیم  قرار 

گروهی،  اختالف  کنید  »سعی  می فرماید:  ادامه  در  ایشان 
بگذارید  این  بر  را  بنایتان  نشود.  تبلیغ  در  اختالف  اساس 
که در این صورت است  کنید  که برای اسالم و حق خدمت 
که اختالف پیدا نمی کنید. اختالف مال شیطان است، در 
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گر گروه ها برای خدا کار کنند و با هم  رحمان اختالف نیست. ا
که اطالعاتشان بیشتر از آنهاست  کنند و با افرادی  مشورت 
همکاری نمایند، شاید بتوانند تبلیغات را راه بیندازند. امروز 
روزنامه ها و رادیوها دائمًا ما را مورد حمله قرار می دهند...« 
می گفتند!  چه  بودند  اآلن  امام  حضرت  گر  ا ببینید  حاال 
که هزاران  حتمًا بحث فضای مجازی را وسط می کشیدند 
بعد  است.  زمان  آن  رادیوهای  و  روزنامه ها  از  بیشتر  برابر 
می فرماید: »شما هم باید در مقابل آنها به تکلیف تان عمل 
کنید. عمده آن است که انسان تکلیف اش را در مقابل خدا 
کند از اول شکست  گر بخواهد خودنمایی   ا

ّ
ادا نماید؛ و اال

بعضی ها  امام/ج15/ص362(  )صحیفۀ  است.«  خورده 
هستند.  خودشان  اثبات کردن  دنبال  تبلیغات،  عرصۀ  در 
اساسًا مبدأ اختالف آنجاست که کسی دنبال اثبات کردن یا 

باشد. خودش  جاانداختن 

ملت،  بین  نمی تواند  امام حسین)ع(  مثل  عاملی  هیچ 
کند ایجاد  اتحاد 

»این  می فرماید:  دیگری  جای  در  امام)ره(  حضرت 
این  هست،  کربال  قصۀ  در  ما  ملت  تمام  در  که  هماهنگی 
روانی  امر  بزرگترین  و  دنیا.  در  است  سیاسی  امر  بزرگترین 
گر خوب  است در دنیا. تمام قلوب با هم متحد می شوند. ا
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برای این هماهنگی پیروز هستیم. و قدر  ببریم، ما  راهش 
این را باید بدانیم« )صحیفه امام/ج11/ص99( یعنی هیچ 
اتحاد  این  نمی تواند  اباعبداهلل الحسین)ع(  مثل  عاملی 
واقعًا  امام حسین)ع(  اآلن  ببینید  کند.  ایجاد  بین ملت  را 
رمضان  ماه  در  شما  آیا  است!  داده  شما  به  انسجامی  چه 
می توانید به مردم بگویید »چون ماه رمضان است بیایید 
کار را بکنید.  یک یونیفرم خاص بپوشیم؟« نمی توانید این 
در هیچ جامعۀ دینی به این سادگی نمی توانید چنین کاری 
بکنید. فقط یک جا لباس متحدالشکل داریم و آن هم در 
گر شما آن یونیفرم و آن لباس متحدالشکل  که ا حج است 
را نپوشی و آن هماهنگی را نداشته باشی، احکام سخت و 

دارد.  سنگین  مجازات های 

لباس  است؟  کرده  چه کار  الحسین)ع(  اباعبداهلل  ببین  اما 
یک شکل و یک رنگ احرام )لباس مشکی رنگ( به تن همه 
کرده است. این قدرت اباعبداهلل الحسین)ع( است. ما حج 
برمی گشتیم  آخر  سنگ زدِن  از  داشتیم  وقتی  بودیم  رفته 
تشنه  بودیم ولی آب نبود که بخوریم )شاید فقط یک مقدار 
برای  اما  بخریم  را  آب  بودیم  حاضر  ما  بود(  آب  مختصری 
خرید هم آب نبود، تا اینکه به شهر مکه رسیدیم. معلوم بود 
در آن زمان از سال، زیر آفتاب سوزان این تعداد آدم دارند 
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برای  دلش  هیچ کسی  اما  می خواهند  آب  اینها  و  می آیند 
دیگری چندان نمی سوخت. حج زیباست و هرکسی می رود 
کردی  چه  تو  اباعبداهلل)ع(!  یا  اما  می شود.  شیفته اش 
زائر  راه  سِر  را  آن  و  می گذرند  خودشان  هستی  از  مردم  که 
اربعین می آورند؟ نه تنها آب و غذا می آورند بلکه پاهای شان 
در  می کنند.  مداوا  را  زخم های شان  و  می دهند  ماساژ  را 
رفقای  با  ایران،  از  بیمارستان  رئیس  یک  موکب ها  از  یکی 
مداوای  برای  بودند-  متخصص  دکترهای  از  خودش-که 
بیماران آمده بودند؛ همه بع عشق امام حسین)ع( و برای 
خدمت به زائران اربعین. ایشان می گفت: در این چند سالی 
شده اند،  متوجه  هم  عراقی  دوستان  می آییم،  اینجا  که 
مریضی های شان را موقع اربعین می آورند برای درمان. امام 

حسین)ع( یک دورهمی عجیبی تشکیل داده است. 

چرا آن حسی که در مسیر اربعین داریم در حرم نداریم؟

یا اباعبداهلل)ع(! آیا می شود این دورهمی ما را تا ظهور به هم 
این  کنی در فراق  ک  را هال را بردی ما  نزنی؟ آمدی دل ما 
آدم  که اربعین نرفته اید، می دانید  دورهمی؟ آی آدم هایی 
که مهدِی فاطمه هم حضور دارند و دور  آنجا حس می کند 
گرم می شود.  شمع وجود ایشان این قدر دل ها به همدیگر 
واقعًا هیچ کجا مانند اربعین نیست. بعضی ها می گویند: چرا 
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ما آن حسی را که در راه داریم، در حرم نداریم؟ می گویم چون 
در حرم، هر کسی دارد ساز خودش را می زند ولی اینجا همه 
نور  تولید  داری  هم  تو  می کنند!  کاری  فدا هم  برای  دارند 
می گویم:  هست...  حسین)ع(  امام  آنجا  می گوید:  می کنی! 
اینجا هم امام حسین)ع( هست، هم امام زمان)عج( هست! 

هم مادرش فاطمۀ زهرا)س( هست! 

نکتۀ  اینجا  در  ولی  هست،  حسین)ع(  امام  دوجا  هر  در 
کاری می کنید،  اضافه این است که »شما دارید برای هم فدا
هم  به  دارید  شما  می گذارید،  احترام  هم  به  دارید  شما 
کمک می کنید« خدا می داند که مردم در این مسیر نورانی، 
حقایقی  چه  به  زمان)عج(  امام  با  مناجات شان  عالم  در 

برسند... می توانند 
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