فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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شاخصههای تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهلبیت
مرضیه قنبری
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چکیده 

تبلیغ دین و هدایت انسانها به ارزشهای واالی الهی ،از اصـو رسـالت انبیـا ،جـوهره ادیـان
توحیدی و شاخصه مهم دینداری پیروان رسوالن حق محسوب میشود که از جمله مهمتـرین
عوامل پایداری دین اسالم و تدوامبخش راه انبیا و اولیای الهی است .ازآنجاکه پیـامبران و ائمـه
ّ
اطهار مبلغان حقیقی دین اسالم هستند ،شناخت سیره تبلیغی آنان بر اساا منـابع دینـی،
از بایستههای تبلیغ است و خود ،بیـانگر شـیوه صـحی انتقـا تعـالیم دینـی در جهـت بهبـود
ظرفیتهای عرصه تبلیغ و گرایش روزافزون مخاطب است.
این پژوهش ،الگوی مطلوب تبلیغ را بـا توجـه بـه سـیره انبیـا و اولیـای الهـی تـدوین نمـوده و
میکوشد تا گام مؤثری در پیشبرد اهداف رسالت و احیـای دیـن بـردارد و در عمـل ،بـه تحـو
چشمگیر در امر تبلیغ دین اسالم بینجامد .تبلیغ دین با توجه به سیره انبیا و اولیای الهی ،بر پایه
ّ
دینداری و آراستگی به فضایل اخالقی بنا شده است .ازاینرو ،باور قلبـی مبلـغ کـه برگرفتـه از
ّ
عمل و کردار اوست ،گام اساسی در دعوت مبلغ به سوی ارزشهای الهـی بـه شـمار مـیرود.
سیره پیامبران و اهلبیت  ،بیانگر آن است که آنان با استفاده از روشهـایی چـون :موعظـه،
بشارت ،انذار ،بیان تمثیل و تبلیغ چهرهبهچهره ،به ترویج دین پرداختهاند.

کلیدواژهگان 
روشهای تبلیغ ،پیامبران ،اهلبیت

*

ّ
 ،مبلغ.
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مقدمه 
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با توجه به اینکه سط آگاهی انسان درباره خودشناسـی و خداشناسـی محـدود اسـت ،خداونـد
متعا وظیفه ابالغ پیام الهی و ارائه تعالیم دین را سیره و ّ
سنت تمام انبیای الهی معرفی نموده و در
ّ
آیات متعددی ،از پیامبران به عنوان مبلغان دین نام برده (بقره )119 :و مأموریت اصلیشـان را تبلیـغ
ُ

َّ
ِّ
ساَّلت َّالله»(احـزاب .)39 :این آیه ،به یکی از مهمترین برنامـههـای
دانسته است؛ «ال ِ َن َُبلغون ِر
ِ

عمومی انبیا اشاره کرده که رسالتهای الهی را تبلیـغ مـیکردنـد (مکـارم شـیرازی1371 ،ش ،ج،17
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ص .)330تمام انبیا در ادوار مختلف تاریخی ،از طریق تبلیـغ و بـا شـیوه بیـان ،بشـر را بـه سـوی
هدایت و کما رهنمون کردند .این وظیفه خطیر ،بعد از پیامبراکرم

بر عهده ائمـه اطهـار

است .در حقیقت ،رکن اصلی وظایف انبیا و اولیای الهی ،تبلیغ اسـت و هـدف از بعثـت انبیـای
الهی نیز جز این نیست .اساسیترین محور تبلیغ در هدایت جامعه ،شناساندن ارزشهای الهـی
و انسانی ،و شکوفایی استعدادهای انسان در جهت رشد و تعالی است تـا بـا هـدایت و تربیـت،
خصلتهایی واالی انسانی در وجود بشر تقویت شـود .انسـان ،موجـودی انتخـابگر بـا فطـرت
خدایی است (روم )30 :که میتواند بـه مرتبـهای تعـالی نمایـد کـه شایسـته مقـام خلیفـةاللهی و
مسجود مالئکه (بقره )30 :شود و یا به درجهای سقوط نماید که از حیوان پسـتتـر شـود (اعـراف:

تفاوت قابلیت ،در پرتو پیروی از دستورات انبیای الهی و پذیرش دعـوت حـق اسـت و
 .)179این ِ
ّ
مبلغ ،نقش مؤثری در انتخاب راه صحی و حیات طیبـه ایفـا مـیکنـد .از منظـر قـرآن ،زنـدگی
حقیقی یا همان حیات طیبه (نحل95 :؛ انعام122 :؛ انفا  ،)24 :حیاتی است که انسان را بـه مرحلـه
حقیقی انسانیت و جایگاه قرب الهی رهنمون میسازد (سیدبنقطب1425 ،ق ،ج ،3ص1494؛ مکـارم

شیرازی1371 ،ش ،ج ،11ص .)394بر این اساا ،تبلیغ دیـن در راسـتای دسـتیابی بـه حیـات طیبـه
است تا بتوان با دریافت پیامهای آسمانی و بهکارگیری اندیشه ،به نوعی از زندگی که شایسته مقـام
انسانی است ،رسید (جعفری ،1382 ،ص .)39در این راستا ،تکلیـف عالمـان دیـن ،بیـان معـارف
دینی است .امام علی
َستَّى َأ َخذَ ِني َث ق ِن ٌْ َأ ْه ِ

در این باره فرمود« :ن َأ َخذَ ً َ و ِنيثَ ق ِن ٌْ َأ ْه ِ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْرم كَر َن َق ْطر
ًلْعل ِْم َِ َط َي ن ًلْعل ِْم لل َُْ َّهر ل ْلَ َّن ًلْعل َ

ًل ََْ ْه ِ َِ َْل َِب ِتطير ِن ًل ِْعل ِ
ْرم
َْ
َ ًل ََْ ْهر » (مفیـد1413 ،ق،

ص .)66طبق این حدیث ،خداوند متعا قبل از آنکه از نادانان در دریافـت علـم پیمـان گیـرد ،از
عالمان در بیان علم برای نادانان پیمان گرفت؛ زیرا علم ،قبـل از نـادانی اسـت .خداونـد متعـا ،

تبلیغ را از شاخصههای مهم دینداری پیروان انبیا معرفی نموده و به مؤمنان امر کـرده کـه عـدهای

برای کسب معارف دینی هجرت نمایند و بعد از بازگشت ،به انذار قـوم خـویش برردازنـد (توبـه:

.)122
پژوهش حاضر ،در صدد پاسخ به این پرسش است که پیامبران و اهلبیـت

در امـر تبلیـغ از

چه روشی در هدایت مردم استفاده میکردند این پژوهش ،از نوع مطالعات توصیفی تحلیلـی و
به شیوه کتابخانهای به گردآوری اطالعات پرداخته است .باتوجه به اهمیت امـر تبلیـغ در گـرایش
انسانها به دین اسالم ،شناخت سیره پیامبران و اهلبیت
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از جمله راههای کارآمدسازی تبلیـغ

آن ،حاصل نگاه عالمانه نسبت به ابعاد مختلف تبلیغ است.
.1مفهومشناسیتبلیغ 
تبلیغ از ریشه «بلغ» ،به معنای رسیدن کاری به انتهای مقصد ،پیامرسانی (ابنمنظور1414 ،ق ،ج،8
ص ،)420رسیدن به مطلوب شیء ،و کوشش در انجام دادن کاری بدون کوتاهی اسـت (ابـناثیـر،

1367ش ،ج ،1ص .)152تبلیغ که شناساندن خوبیها و تشویق به انجام آن ،و نیز ترسیم بـدیهـا و
نشاندادن راه گریز و منع از آن است ،از اصو بسیار مهم اسالم است (موسـوی خمینـی1389 ،ش،

ج ،21ص .)339در حقیقت ،تبلیغ صرف رساندن پیام نیست؛ بلکه فعالیتی اسـت کـه بـه تفـاهم
ّ
میان مبلغ و مخاطب کمک میکند؛ به گونهایکه مراد حاصل شود.
.2اهمیتتبلیغدین 

تبلیغ دین ،در اسالم ـ به عنوان کاملترین شریعت آسمانی ـ جایگاه برجستهای دارد؛ بهنحویکـه

ْ
خداوند متعا در قرآن کریم هدایت یک نفر را برابر با هدایت تمام انسانها شمرده اسـت؛ «مذن
َّ
َّ
ا
يعا»(مائده .)32 :مراد از «أحياها» ،نجات از یفلت و جهل و نیـل
أ ْحياها فكأنما أ ْحيا الناس ج ِم

به معرفت است؛ بهطوریکه گویی همه انسانهـا را نجـات داده اسـت (ابـنعجیبـه1419 ،ق ،ج،2

شخص گمراهی را به سـوی ایمـان راهنمـایی کنـد ،او را
ص .)33پس ،به حکم این آیه ،کسی که
ِ
زنده کرده است (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،5ص .)317روایـاتی نیـز در ایـن بـاره وارد شـده اسـت؛ از

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َِ
ًلسالم َقر َلُ :قل ُ
ْرت لَر ُ
يسى َع ٌْ َس َم َع َة ٌَْ ن ْه َر ًَن َع ٌْ أَي َع ْطد ً َ و علي و
جملهَ « :ع ٌْ ُع ْث َم َن ٌَْ ع َ
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است که گام مؤثری در نظام تربیتی اسالم ایفا میکند و بر عالمان دین الزم است که در امر تبلیـغ
ّ
ادامهدهنده راه آن بزرگواران باشند .توجه به سیره تبلیغی انبیا و اولیای الهی به عنوان مبلغان حقیقی
اسالمّ ،
مبین این نکته است که جریان تبلیغ ،صرف انتقا پیام به مخاطب نیست؛ بلکـه موفقیـت

ِ
ِ
َ
ِ ِ
ِ َ
َق ْو َل ً َ و َت َط َر َك ََ َت َع لَى « َن ٌْ َقتَر َ نَ ْفسر َ َغ ْيرر نَ ْفرس أ َْ َفسر ه فري ًْْلَ ْرض َفكَأنَّمر َقتَر َ ًلاَّر َ
رالل
َْ ِميع َ »...ف َق َل َن ٌْ َأ ْخ َر َْ َه ِن ٌْ َض َاللَة ِإلَى ُهدى َف َق ْد َأ ْس َي َه ََ َن ٌْ َأ ْخ َر َْ َه ِن ٌْ ُهردى ِإلَرى َض َ
َف َق ْد َقتَل ََه »(برقی1371 ،ق ،ج ،1ص .)232-231طبق این روایت ،کسی کـه فـردی را از گمراهـی بـه
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هدایت درآورد ،گویی او را زنده کرده است و آنکه فـردی را از هـدایت بـه سـوی گمراهـی َب َـرد،

گویی او را کشته است .قرآن کریم برای هدایت انسانها ،نه تنها به امر تبلیغ تأکید نمـوده اسـت؛
بلکه وظیفه اصلی رسالت انبیا را رساندن پیام دین میداند (مائده99 :؛ نحل35 :؛ عنکبوت18 :؛ یـس:
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 )17و پیامبر را جهت هدایت بشر ،مأمور به ابالغ دستورات الهـی نمـوده تـا عـذری بـاقی نمانـد
(حسینی شاهعبدالعظیمی1363 ،ش ،ج ،3ص183؛ مکارم شـیرازی1371 ،ش ،ج ،5ص )91و بـا فرمـان بـه
َ ِّ
یادآوری و بیان معارف دین از طریق پیامبراکرم  ،از ایشان به عنوان ُمذکر (یادآورنده) نـام بـرده
َّ

ْ

است؛ «ف ِّك ْْ ِإنما أنت ُم ِّكْ»(یاشیه .)21 :بنابراین ،از اهداف بعثـت پیـامبراکرم

 ،تبلیـغ دیـن

ِ
ِ
رد ُع َو ُه ْم ِإلَرى َر َِّ ِهرم»(مجلسـی1403 ،ق ،ج،9
است؛ « ِإن ََّم ََ َع َث ً َ و ُ َن ِطيَّ ُ لريُ َعل َِّم ًلاَّر َ هیر َا ُه ْم ََ َی ْ
ص .)372پیامبراکرم در پذیرش و عدم پذیرش دعوت حـق توسـط مـردم ،مسـئولیتی نـدارد؛
َّ
َّ ُ
ول ِإَّل ْالبَلغ»(مائده )99 :و از پیـامبراکرم
بلکه تنها وظیفه ابالغ بر عهده اوست؛ «ما على الْس ِ

چیزی بیش از ابالغ پیام الهـی خواسـته نمـیشـود؛ چراکـه پـس از ابـالغ ،کسـی کـه اهمـا و

سهلانگاری کند ،معذور نخواهد بود (مغنیه1424 ،ق ،ج ،3ص .)130طبرسی با اسـتناد بـه آیـه «و
َّ
ا ْ
ُ
ْ
صذالَا»(فصـلت ،)33 :دعـوت بـه سـوی دیـن را از
من أ ْحسن ق ْوَّل ِم َّمن دعا ِإلى اللذ ِه و ع ِمذل
ِ

بزرگترین عبادات و واجبترین واجبات دانسته است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،9ص.)19

امام علی در ارزش تبلیغ نزد خدای متعا چنین فرمود« :لَم كَلَّم ً َ نوسى َ ِ
رر ًَن َقر َل
َّ َ و ُ ُ َ ْ َ
رٌ ع ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
رو َم
وسرى آ َذ ُن لَر ُ فري ًلشَّ ر َف َعة َی ْ
وسى إلَهي َن َْ َزً ُ َن ٌْ َه َع نَ ْفس كَ ف َرة إلَى ًْإل ْس َال ِم َق َل َی ُن َ
ُن َ
ًل ِْق َي َن ِة ِل َم ٌْ یُ ِر ُید»(ابنبابویـه1376 ،ش ،ص .)208-207خداوند متعا در جواب موسی  ،پاداش

کسی که فرد کافری را به اسالم دعوت نماید ،مقام شفاعت قـرار داده اسـت .پیـامبر اکـرم

در

ضر ِ
ارزش معنوی تبلیغ چنین فرمودهِ « :إ َّن َأع َظم ًلاَّ ِ نا ِزلَة ِعاد ً َ ِ یوم ًل ِْقي ن ِة َأن َش هم ِفي َأر ِ
َْ
َْ و َْ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ َ
ْ
ِ
يم ِة ِل َخل ِْق ِ »(کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)208این حدیث ،باالترین مقـام را نـزد خداونـد بـرای
َِ لاَّص َ

ّ
مبلغ قرار داده که در زمین میگردد و برای مردم تبلیغ میکند .امـام صـادق

بـه نقـل از پیـامبر

اکرم فرمود« :ی َِي ًلرْ یوم ًل ِْقي ن ِة َ لَ ِنرٌ ًلْمسرا ِ
ت كَ لس َ ِ
ًلركَر ِم َأ َْ كَ ل َِْ َطر ِل
َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َّ
رم ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رٌ
ب َأنَّى لي َهذَ ً ََ ل َْم َأ ْع َمل َْه َف َي ُقو ُل َهذَ ً عل ُْم َ
ًلر ًََسي َف َي ُقو ُل َی َر ِّ
ك ًلَّذي َعل َّْمتَ ُ ًلاَّ َ یُ ْع َم ُ َِ ن ْ
َّ

ََ ْع ِد َك»(صفار1404 ،ق ،ج ،1ص .)6-5مردی در روز قیامت میآید که بـرای او حسـنات ماننـد ابـر

متراکم و کوههای برافراشته نوشته شده؛ درحالیکه آنها را انجام نداده اسـت و ایـن ،پـاداش علـم
اوست که به مردم آموخته و آنان بعد از او ،بدان عمل کردند.
ّ
.3ویژگیهایمبلغدین 

111

.3-1تطابقگفتاربارفتار 

و جامعه ایفا میکند .بدین سبب ،در متون اسالمی بر هماهنگی گفتار و کـردار تأکیـد شـده و از

ُ
َّ
کسانی که اعمالشان مطابق با گفتارشان نیست ،نکوهش شده است؛ «َا أ َُّْذا الذ ِ َن نمنذوا ِلذم
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
تق ُولون ما َّل تفع ُلون* ك ُبْ مق اتا ِعن َّالل ِه أ ْن تق ُولوا ما َّل تفع ُلون»(صف .)2-3 :در حقیقت ،مایه

زندگی انسان ،همین اصل برابری گفتار و کردار است و گفتار بدون عمل ،نشان از ضـعف اراده و
فقدان انصاف است (عاملی1360 ،ش ،ج ،8ص .)266خداونـد متعـا در آیـاتی شـخص پیـامبر را

مورد خطـاب قـرار داده و فرمـودهُ « :ق ْ
ذم فأ ْنذ ر* و ر َّبذك فك ِّبذْ* و ثيابذك فط ِّْذْ* و ُّ
الْ ْجذز
ِ
ِ
ّ
(مدثر)5-2 :؛ یعنی هم در باطن د و مرحله اعتقاد ،هم در مرحله عمل و هم بـه زبـان،
فا ْه ُجْ»

پروردگارت را به عظمت و کبریا منسوب کن (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،20ص .)80در واقـع ،رهبـران
الهــی هنگــامی کالمشــان نافــذ اســت ک ـه دامانشــان از هرگونــه آلــودگی پــاک باشــد و تقــوا و
ّ
پرهیزکاریشان از هر نظر مسلم گردد .به همین دلیل ،به دنبا فرمان قیـام و انـذار ،بـه پاکـدامنی
دستور میدهد و در ادامه میفرماید :از پلیدیها و آنچه موجب عذاب الهی است ،بررهیز (مکـارم

ازآن کسـی مـیدانـد کـه بـه
شیرازی1371 ،ش ،ج ،25ص .)213-212همچنین ،نیکوترین سخن را ِ
سوی خدا دعوت کند و عمل صال

ْ ْ ُ ْ ا
ذوَّل
انجام دهد و در برابر خدا تسلیم باشـد؛ «و من أحسن ق

َّ
َّ ْ
صالَا»(فصلت .)33 :این آیه ،داللت دارد بر اینکه داعی الـی اللـه بایـد
ِممن دعا ِإلى الل ِه و ع ِمل ِ

به علم خود عمل کند تا مردم زودتـر از او برذیرنـد و بـه گفتـارش بیشـتر اعتمـاد کننـد (طبرسـی،

1372ش ،ج ،9ص.)19
خداوند متعا  ،از میان تمامی اعما انسان ،بیش از هرچیز از این به خشم میآیـد کـه انسـان بـه
گفته خویش عمل نکند؛ چون این خـود ،از نشـانههـای نفـاق اسـت (طباطبـایی1390 ،ش ،ج،19

ص .)249پیامبران و اولیای الهی همواره به پیروان خویش دستور میدادنـد کـه بـا عمـل خـویش

شاخصههای تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهلبیت

ّ
ّاولین عامل مؤثر در امر تبلیغ ،مطابقت گفتار و رفتار مبلغ است که نقش مؤثری در سازندگی فرد

در حـدیثی فرمـود« :كُونُروً هعر َة ًلاَّر ِ
َُ

مردم را به دین حـق دعـوت نماینـد .امـام صـادق
ّ
َِ َأ ْع َم ِلكُ ْمَ ََ ،ال تَكُونُوً ُه َع ة َِ َأل ِْساَ ِتكُم»(حمیری1413 ،ق ،ص .)77بـر مبلـغ اسـت کـه مـردم را بـا
اعما خود به سوی حق دعوت نماید .امام علی

زیباترین گفتار را گفتـاری دانسـته کـه عمـل

ِ
رٌ ً ْل َف َعر ل»(تمیمـی آمـدی1410 ،ق،
 112گویندهاش ،آن را تصدیق نماید؛ « َأ ْس َس ٌُ ًل َْم َق ل َن َل َّد َق ُ ُس ْس ُ
ص .)212این حقیقت ،در سیره تبلیغی پیامبراکرم و معصومین بـه طـور واضـ مشـهود

است و آن بزرگواران همواره قبل از ابالغ دستورات دینی به مردم ،خود درعمل نسـبت بـه دیگـران
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پیشقدم بودند .امام علی در این باره چنین فرمودهَ « :أیُ َه ًلاَّ ُ ِإ ِّنري ََ ً َ و ِ َنر َأ ُسرثُكُ ْم َعلَرى
ِ
ص ِ
َ
رطلَكُ ْم َع ْا َهر »(نهـجالبالیـه،
َط َعة ِإ َّال ََ َأ ْسر ِط ُقكُ ْم ِإل َْي َهر ََ َال َأ ْن َهر كُ ْم َع ْ
رية إ َّال ََ أتَاَر َهى َق ْ
رٌ َن ْع َ

این است که در امر به طاعت و نهی از معصیت ،خود ابتدا عامل بـه

خطبه .)175فرمایش امام
ْ
َّ
الناس ب ْالب ِّْ و ت ْنس ْ
ذون
آن بودند و سرس ،دیگران را امر و نهی مینمودند .توبیخ در آیه «أ تأ ُم ُْون
ِ ِ
ُْ
أنفس ُكم»(بقره ،)44 :از این جهت است که عالمان ،مردم را به کسب رضای خدا و انجـام اعمـا
مورد نظر او امر میکنند؛ ولی خود به آن عمـل نمـیکننـد(داورپنـاه1366 ،ش ،ج ،1ص .)512امـام
علی

کسانی را که اندرز و موعظه مینمایند ،امـا خـود انـدرز نمـیپذیرنـد ،نکـوهش نمـوده

اســت؛ « ِلرْر سر َألَ َأ ْن ی ِع َظر َال َتكُررٌ ِنمررٌ یطر ِل ُ ِفرري ًلْمو ِع َظر ِ
رة ََ َال َیرتَّ ِع ُظ»(نهــجالبالیــه،
َ ُ َ ُ َ ُ
َْ
ْ َّ ُ َ
حکمت .)150امام باقر نیز عالم بیعمل را نکوهش نموده که چگونه در مورد هـدایت دیگـران
ردى ََ
آه َم ،كَ ْير َ تَرتَكَل َُّم َِ ْل ُه َ
رٌ َ
سخن میگوید ،درحالیکه خود در یفلت به سر میبرد؛ « َی ًَْ َ
َأ ْن َت َال تُ ِف ُ ِ
ًلر َهى»(طوسـی1414 ،ق ،ص .)203طبرسی با استناد به روایتـی از پیـامبراکرم
يق َعٌ َّ

در شب معراج ،در مورد کسانی که گفتارشان با رفتارشـان مطابقـت نـدارد ،چنـین آورده اسـت:

« َن َر ْر ُت ل َْيلَ َة ُأ ْس ِر َي َِي َعلَى ُأ َن
ِ
ًلد ْن َي
َف َق َل َه ُؤ َال ُخ َْ َط ُ ِن ٌْ َأ ْه ِ ُ

ت ْقرض َِ َف ههم َِم َق ِریض ِنٌ نَ ر َف ُقلْت نٌ ه ِ
ِ
رؤ َال َیر َْ ْط َرئير ُ
ُ َ ْ َ ُ
ُ َ ُ
َ ْ
ُُ ْ َ
ِ ِ
رهم»(طبرسـی،
ِن َّم ٌْ َك نُوً َیر ْأ ُن ُر َ
رو َن َأ ْن ُف َس ُ
َن ًلاَّر َ َر ْلط ِّر ََ َی ْا َس ْ

1372ش ،ج ،1ص .)215طبق این روایت ،حا خطیبان امت پیامبر که خودشان عامل بـه دیـن
نیستند ،در قیامت بدین صورت است که لبهای آنها را با قیچیهایی از آتـش می ُبرنـد و هرچـه
بریده میگردد ،دوباره جایش ُپر میشود .امام صادق

موعظه عالم بدون عمل را تشبیه به باران

ِ ِ ِ
ِ
َّرت
روی سنگ نموده که اثری از آن نمیماند و به پایین میلغزد؛ « ِإ َّن ًل َْع ل َم ِإ َذً ل َْم َی ْع َم ْ َِعلْمر َزل ْ
ِ
ِ
ًلص َف »(کلینـی1407 ،ق ،ج ،1ص .)44این حـدیث ،بیـانگر
َن ْوع َظتُ ُ َع ٌِ ً ْل ُقلُوب كَ َم َی ِز ُل ًل َْم َْ ُر َع ٌِ َّ

ّ
نفوذناپذیری گفتار مبلغ بیعمل در امر تبلیغ است .پیامبراکرم

نیز دعوت عالم بدون عمـل را

رر َعمر  ،كَم َثر ِ
همچون کسی دانسته است که بدون زه با کمان تیر بیندازد؛ «ن َث ُ ًل َِّذي ی ْد ُعو َِ َغي ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًل َِّذي َی ْر ِني َِ َغ ْي ِر ََتَر»(طوسی1414 ،ق ،ص .)534در این راستا ،خداوند متعا راه نفود در قلـبهـا

ُ
َّ
ُ
را عمل صال دانسته است که جاذبـه و کشـش فـوقالعـادهای دارد؛ « ِإ َّن الذ ِ َن نمنذوا و ع ِملذوا
ْ ُ ُ ُ َّ ْ ُ
َّ
من ُو ًّدا»(مریم .)96 :اعتقاد به یگـانگی خـدا و دعـوت پیـامبران کـه
َات سيجعل لْم الْح
الص ِال ِ
113

بازتابش در رو ،،فکر ،گفتار و کردار انسان به صورت اخالق عالیه انسـانی ماننـد :تقـوا ،پـاکی،
درستی ،امانت ،شجاعت ،ایثار و گذشت تجلی مـیکنـد ،همچـون نیـروی عظـیم مغنـاطیس،

ّ
ص .)144-145بنابراین ،کسی که مبلغ دین و الگوی مردم است و رهبری آنان را برعهده دارد ،باید
در ابتدا خود واجد ایمان و عمل صال باشد؛ تا گفتارش در میان مردم مؤثر واقع شود.
.3-2برخورداریازصالحیتاخالقی 

فضایل اخالقی ،از ویژگیهای بارز انبیا و اولیای الهی بوده است .خداوند متعـا در قـرآن کـریم
در آیات مختلفی انبیا را به دلیل ویژگیهای اخالقیشان سـتوده اسـت (مـریم41 :؛ مـریم54 :؛ ص:
 .)30پیامبراکرم به عنوان الگوی عالمیان ،به اخالق حسنه آراسته بودند؛ «لق ْ كان ل ُك ْ
ذم ِفذي
ُ ٌ
ُ
ول َّالل ِه أ ْسوة حسنة»(احزاب .)21 :اسوه در مورد رسو خدا  ،یعنـی پیـروی از ایشـان کـه
رس ِ
این وظیفه همیشه ثابت است و همواره باید بـه آن جنـاب تأسـی نمـود (طباطبـایی1390 ،ق ،ج،16

ص .)288حضرت اینچنین توانست مردم عصر خود را با رفتار و کـردار حسـنه خـویش بـه
ُ
فضایل اخالقی آراسته نماید .قرآن کریم پیامبر را دارای اخالق عظیم و حسـن خلـق معرفـی
ُُ
َّ
ُ
نموده است؛ «و ِإنك لعلى خ ُل ٍق ع ِظيم»(قلم .)4 :کلمه «خلق» ،به معنای ملکه نفسانی اسـت کـه

افعا بدنی به اقتضای آن ملکه ،بهآسانی از انسان سر میزند؛ خواه این ملکه از فضـایل باشـد یـا
ُ
رذایل؛ اما به صورت مطلق ،بیانگر فضیلت و خلق نیکوست .این آیه هرچند بهخودیخود حسن
خلق رسو خدا

را میستاید و بزرگ میشمارد ،اما با درنظرگرفتن سیاق عبـارت ،بـه اخـالق

اجتماعی حضرت نظر دارد؛ از قبیل :استواری بر حق ،صبر در مقابل آزار مردم و خطاکاریهـای
اراذ و عفو و چشمپوشی از آنان ،سخاوت ،مـدارا و تواضـع (طباطبـایی1390 ،ق ،ج ،19ص.)369
پیامبراکرم

بیش از آنچه به شمار آید ،در تحمل آزار مردمان صبور بود و توصیه مینمود کـه بـا

آن کس که از تو بریده ،پیوند کن و از آنکه به تو ستم کرده ،درگذر و او را عفو نما و به آن کس کـه
به تو بدی نموده ،نیکی کن .پس ،بر ّامت اوست که در تحمل آزار مردم ،به ایشان ّ
تأسی نماینـد و

شاخصههای تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهلبیت

رباینده است و حتی افراد ناپاک و آلوده از پاکـان لـذت مـیبرنـد (مکـارم شـیرازی1371 ،ش ،ج،13

ُُ
پیروی کنند (خسروانی1390 ،ق ،ج ،2ص .)126طبری به نقل از ابنعباا ،مراد از «خلق عظـیم» را
ُ
ُ
دین اسالم و مد ،پیامبراکرم دانسته است (طبـری1412 ،ق ،ج ،29ص« .)12حسـن خلـق» ،در
روایات به عنوان ّاولین و باارزشتـرین صـفتی معرفـی شـده کـه در قیامـت مـورد محاسـبه قـرار

میگیرد؛ « َقر ل رسرول ً َ ِ
َ َ ُ ُ و
114
ّ
ِ
ًل ُْخلُق(».کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)99در حقیقـت ،صـالحیت اخالقـی مبلـغ ،بـه تبلیـغ او رو،
ِ
ِ ِ َ
رٌ ُسس ِ
رع ِفري ِن َ ِ ِ
رٌ
َنر یُ َ
وض ُ
رو َم ً ْلق َي َنرة أ ْف َضر ُ ن ْ ْ
يرزًن ًْنررو َی ْ

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

میبخشد و موجب اثرپذیری و نفود کالم وی در مخاطب میشود.
ّ
در آیات و روایات ،بر فضایل اخالقـی تأکیـد بسـیار شـده اسـت و مبلـغ قبـل از تبلیـغ بایـد بـا
خودسازی ،آراسته به فضایل اخالقی گردد؛ تا زمینه تأثیرگذاری در دیگـران را فـراهم سـازد .امـام

ريم َغي ِ
ب نَ ْفس ُ ِللاَّ ِ ِإن ن َفلْيط َد ْأ َِتَ ْع ِل ِيم نَ ْف ِس ِ َقطر َ َت ْع ِل ِ
رر ِإ ََ
ْ
ْ
َْ
َ
علی در این باره فرمـودَ « :ن ٌْ نَ َص َ َ
ل َْيكُ ٌْ تَ ْأ ِهیطُ ُ َِ ِس َير ِت ِ َق ْط َ تَ ْأ ِهی ِط ِ َِ ِل َس ِن ِ ََ ُن َعل ُِّم نَ ْف ِس ِ (»...نهجالبالیـه ،حکمـت .)73بـر اسـاا ایـن

روایت ،هرکه خود را پیشوای مردم خواهد ،باید پیش از ادبکردن دیگـران ،بـه ادبنمـودن خـود
ّ
پردازد .بنابراین ،مبلغ دین باید نخست خودسازی کند و کماالت معنوی را در خود فراهم سـازد.

سرس ،به ارشاد دیگران برردازد.
یکی از عوامل سریع جذب مردم به اسالم ،شیوه مـدارا و آسـانگیـری پیـامبران و اهـلبیـت
است« .مدارا» ،به معنای مالطفت ،نرمی ،مالیمت و احتیـاطکـردن اسـت (ابـنمنظـور1414 ،ق،

ج ،14ص .)255پیامبراکرم

ُِ ِ ِ
ِ ِ
ُِ ِ
ًلر َس لَة»(ابـنشـعبه
فرمـود« :أن ْر ُت َ ُم َد ًَرًة ًلاَّ كَ َم أن ْر ُت َتَ ْطلي ِ ِّ

حرانی1404 ،ق ،ص .)48رفق و مدارا ،از ارزشهای واالی انسانی و مورد تأکید دین اسالم است و
هرگاه خلقوخوی انسان گردد و به صورت ملکه درآید ،نشان از تعـالی رو ،اسـت« .رفـق» ،بـه

معنای کاری را خوب انجامدادن و نرمخویی در مقابـل تنـدخویی اسـت (فراهیـدی1410 ،ق ،ج،5

ص .)149پیامبراکرم

ّ
به هنگام اعزام مبلغان ،توصیه به مـدار و سـخت نگـرفتن نمـوده اسـت؛

« َی ِّس ُرًَ ََ َال تُ َع ِّس ُرًَ ََ ََ ِّش ُرًَ ََ َال تُاَ ِّف ُرًَ»(ابن ابیجمهـور1405 ،ق ،ج ،1ص .)381اخـالق نیکـو و
کالم زیبا در امر تبلیغ ،مورد تأکید روایات است .امام صادق

رٌ
در این باره چنـین فرمـودَ « :ن ْ

َك َن َر ِفيق ِفي َأ ْن ِر ِإ َن َل َن یُ ِر ُید ِن ٌَ ًلاَّ (کلینـی1407 ،ق ،ج ،2ص)120؛ هرکه در کار خویش نـرم
و مالیم باشد ،به آنچه از مردم بخواهد ،میرسد ».مهربانی و نرمخـویی پیـامبراکرم در تبلیـغ
دین اسالم ،به حدی بود که خداوند متعا در قرآن کریم این خصلت حضـرت

را از عوامـل

ًّ
َّ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ْ ْ
ْ ُّ
ْ
ذب َّلنفضذوا
گرایش به دین دانسته است؛ «ف ِبما رحم ٍة ِمن الل ِه ِلنت لْم و لو كنت فظا غ ِليظ القل ِ

ِم ْن ح ْو ِلك»(آ عمران)159 :؛ زیرا حضرت با صفات کریمه و اخالق و سجایای نیکو ،بـرای مـردم
برهان و دلیل میآورد؛ درحـالیکـه اگـر جفاپیشـه و بـدخلق بـود ،از اطـراف حضـرت پراکنـده
میشدند (طبرسی1372 ،ش ،ج ،2ص .)869ایشان تا پایان زندگی بـرای دوسـت و دشـمن ،کـانون
رحمت بودند و قهر و خشم ایشان ،در سایه رحمت و پیشدرآمد آن بود (طالقـانی1362 ،ش ،ج،5

ص .)400البته میان خشونت در عمل و صالبت و قاطعیت ،تفاوت است؛ پیامبراکرم

در عین
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خوشرفتاری و تواضع ،در اجرای قوانین اسالمی ،قاطع و باصالبت بود (فت  .)29 :آیات بسـیاری
انبیای الهی در برابر جهل و ظلم ،همچون قاطعیت حضرت ابراهیم
 )58و صالبت حضرت موسـی
پیامبراکرم

در بتشکنی (انبیـا-57 :

در برابـر انحرافـات سـامری (طـه )97 :و نیـز برخـورد قـاطع

در برابر پیشنهادات ییرمنطقی مشرکان (کافرون ،)2 :از روشهای تبلغی دین اسـالم

است که منافاتی با نرمخویی در امر تبلیغ ندارد.
.3-3دارابودنآگاهیوبصیرت 

ّ
ُ ْ
در منابع اسالمی ،در مورد تخصص و شایستگی مبلغ تأکیـد بسـیاری شـده اسـت؛ «قذل هذ ِ ِه
َّ
ْ ُ
ذن َّاتبع ِنذي»(یوسـف .)108 :پیـامبراکرم ایـن راه را
س ِب ِيلي أدعوا ِإلى الل ِه على ب ِصذيْ ٍة أنذا و م ِ
بیاطالع یا از روی تقلید نریمود؛ بلکه از روی آگاهی و بصیرت ،خود و همه مـردم جهـان را بـه

سوی این طریقه خواند (مکارم شیرازی1371 ،ش ،ج ،10ص .)95در چنین راهی ،تنها کسانی شرکت
َ
دارند که در دین برای خدا مخلص باشند و عالم به مقـام ربالعـالمین و دارای بصـیرت و یقـین
بوده باشند .چنین نیست که هرکس کلمه «تابع رسو خدا

» بر او صادق بـود ،او نیـز شـریک

در این دعوت بوده باشد (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،11ص .)277این بیان قـرآن ،نشـان مـیدهـد همـه
ّ
کسانی که خود را پیرو ّ
سنت پیامبراکرم میدانند ،باید دعوتگر و مبلغ باشند و دعـوت و تبلیـغ
ایشان ،بر اساا آگاهی باشد .الزمه چنین مسئولیتی ،این است که با دعـوت و مفـاهیم آن آشـنا
باشند و از معانی و محتوای عقیده و شریعت و تصوری کـه اسـالم دربـاره خداونـد و آفـرینش و
ّ
انسان و زندگی دارد ،آگاهی داشته باشند .همچنین ،برای حل مشکالت مختلف زندگی انسـان،
راهحلهایی آگاهانه را ارائه دهد و در اصال ،اندیشه و رفتار و سیروسلوک انسـان ،از روشهـایی
علمی و مطلوبی استفاده نماید (قرضاوی و سلیمی1382 ،ش ،ص .)714بنابراین ،مهمتـرین نکتـهای
ّ
که در این آیه در مورد پیامبر و پیروان حقیقی ایشان به عنوان مبلغ مطر ،است ،این است کـه

شاخصههای تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهلبیت

در قرآن کریم بیانگر شجاعت و قاطعیت ستودنی پیامبران الهی در امر تبلیغ دین است؛ قاطعیـت

ّ
تبلیغ ایشان بر مبنای آگاهی و بصیرت باشد و مبلغ باید در خصـوص محتـوای تبلیـغ ،آگـاهی و
معلومات کافی داشته باشد .در این راستا ،در حدیثی از امام علی
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چنین آمده اسـتَ « :ال تَ ُقر ْ

ِ
َرم»(تمیمـی آمـدی1410 ،ق ،ص .)765ایـن روایـت ،بیـانگر آن
َن َال تَ ْعل َُم َفتُتَّ َه َم في ِإ ْخ َط ِر َك َِ َم تَ ْعل ُ
است که انسان آنچه را نمیداند ،نگوید؛ زیرا در ایـن صـورت ،گفتارهـای درسـت او نیـز مـورد

تهمت قرار میگیرد .پیامبران وظیفه دارند نعمتهای خداوند به بندگان و وجوب شـکر و بنـدگی
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در مقابل آن نعمتها و نیز دلیلهای الهی در دین را به مردم یـادآوری نماینـد (طبرسـی1372 ،ش،
ج ،10ص .)728در حقیقت ،جایگاه پیـامبران ،روشـنگری و ایجـاد بصـیرت دینـی اسـت« :قذ ْ
ْ

ُْ
صائ ُْ ِم ْن ر ِّب ُك ْم فم ْن أ ْبصْ ف ِلنف ِس ِه و م ْن ع ِمي فعل ْيْا(»...انعـام .)104 :ایـن برهانهـا و
جاءكم ب ِ

احتجاجهای روشن انبیا ،مایه بصیرتی از جانب خداوند برای بشر است که مشرکان در کار خـود
مختار هستند یا با این احتجاجات بصیرت یابند و یا در مسیر فهم آن ،به همان کوری خـود بـاقی
بمانند (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،7ص.)302
.3-4برخورداریازروحیهخستگیناپذیری 

خداوند متعا در تبلیغ حضرت نو ، ،به روحیه خستگیناپذیری نو،
ِّ

ا

«قال ر ِّب ِإني دع ْو ُت ق ْو ِمي ل ْيَل و نْارا»(نو .)5 :،نو ،نبی

اشاره نموده اسـت؛

قوم خود را پیوسـته در شـب و روز

به طاعت و عبادت خداوند دعوت کرد و هیچگاه در دعوت تقصیر ننمود (حسینی شاهعبـدالعظیمی،

1363ش ،ج ،13ص .)325خوانــدن در شــب و روز ،کنایــه اســت از اینکــه پیوســته و بــه طــور
خستگیناپذیر ،به دعـوت قـومش پرداخـت (طباطبـایی1390 ،ق ،ج ،20ص .)29خداونـد متعـا
پیامبر را به صبر و استقامت در راه تبلیغ اوامر الهی و نشر احکامش دعوت و تشو یق مـیکنـد کـه
در این راه ،با دلگرمی بکوشد و به اذیت و استهزای مشرکان توجه ننماید (خـوئی ،بـیتـا ،ص.)358
صبر ،به معنای خویشتنداری در تنگنا و سختی است (رایـب اصـفهانی1404 ،ق ،ج ،1ص .)273در
علم اخـالق ،صـبر ،همـان ثبـات نفـس و اطمینـان آن ،پریشاننگشـتن در بالیـا و مصـائب ،و
مقاومتکردن در حوادث و شداید است؛ بهنحویکه سینه انسـان ،تنـگ نشـود (نراقـی1378 ،ش،

ص .)214صبر و شکیبایی ،از فضایل اخالقی کاربردی اسـت کـه نقـش کلیـدی در تمـام ابعـاد
زندگی انسان دارد.

.4روشهایتبلیغی 
.4-1موعظهونصیحت 

موعظه و اندرز ،از شیوههای تبلیغی اولیای الهی است که موجب بیداری د ها میشود .موعظـه،
ّ
کالمی است که به د  ،نرمی و رقت میدهد ،قساوت قلب را میزداید ،خشـم و شـهوت را فـرو
مــینشــاند و هواهــای نفســانی را تســکین مــیدهــد .هیچفــردی ،از موعظــه بــینیــاز نیســت و
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هیچجامعهای نیست که احتیاج به موعظه نداشته باشـد (مطهـری1384 ،ش ،ج ،25ص .)344امـام

میشوند .پس ،برای آنها تازههای حکمت را بجویید ».یکی از وظایف انبیا در تبلیغ دین ،موعظـه

ْ
ْ
ِّ ْ ْ
ْ ُ
ْ ْ
جذادل ُْ ْم
ذة الَسذن ِة و
ذة و المو ِعظ ِ
يل ربك ِبال َِكم ِ
ِ
و مناظره زیبا و اندرز نیکوست؛ «ادع ِإلى س ِب ِ
ِب َّال ِتي ِهي أ ْحسن»(نحل .)125 :مراد از وعظ ،پند و اندرز ،نصیحت ،ترییب و ارشاد و هـدایت از
طریق لطف و عنایت و محبت است؛ نه تندی و خشونت (طیـب1369 ،ش ،ج ،8ص .)211موعظـه

نیکو ،یعنی ترییب و تشو یق مردم به ترک زشتیها و انجام کارهای پسندیده؛ بهطوریکه زشتیها
در نظر آنها تنفرآور ،و نیکیها در نظر آنان لذتبخش جلوه کند .واعظ نیکوسخن ،د های مـردم
را نرم میکند و بـذر خشـوع و خضـوع را در د هـای مـردم مـیافشـاند (طبرسـی1372 ،ش ،ج،6

َ
ص .)605مراد از جدا ح َسن نیز نقض کالم خصم و مقابلهبهمثل است؛ بهشرط آنکـه از طریـق
ُ
خوب و حسننیت باشد (قرشی1375 ،ش ،ج ،5ص .)522پیامبران همواره در امر تبلیغ به نصـیحت
ْ

و خیرخواهی توجه مینمودنـد؛ «قال س ٌ
َلم عل ْيك سأ ْستغ ِف ُْ لك ر ِّبي»(مـریم .)47 :ابـراهیم

در

مقابل تهدید پدر به رجم و طرد ،و بدی او ،به وی سالم نمود؛ سالمی که در آن ،احسان و امنیت
بود و به او وعده امنیت و سالمتی و احسان داد (طباطبایی1390 ،ق ،ج ،14ص.)60-59
.4-2بشارتوانذار 

َّ
ُ
ُ ْ
انبیای الهی در موارد مختلف مردم را بشارت ،و بیم و انذار میدادند؛ «و ما ن ْْ ِسذل ال ُم ْْس ِذلين ِإَّل
ِّ
ْ
ُمبش َِْن و ُمن ِ ِرَن»(انعام .)48 :بشارت و انذار ،همان تشو یق و تهدید است .این دو ،اصل مهـم
و سازنده و ترقـیبخـش ،برنامـه عملـی پیـامبران بـود (قرشـی1375 ،ش ،ج ،1ص .)226یـر از

رسالت و اعزام پیامبران ،دعوت به حق و خداپرستی است که به صـورت امـر و نهـی اسـت؛ امـا
حقیقت آن ،بشارت و دعوت و تهدید است (حسـینی همـدانی1404 ،ق ،ج ،5ص .)316انـذارکردن،

شاخصههای تبلیغ دینی در سیره پیامبران و اهلبیت

ِِ
وب تَ َم ُ كَ َم تَ َم ُ ًْْلَ َْ َد ًُن َفر َْتَ ُغوً
علی در اهمیت بیان موعظه و حکمت فرمودهِ « :إ َّن َهذإ ً ْل ُقلُ َ
ل ََه َط َر ًِئ َ ًل ِْم َكم(نهجالبالیه ،حکمت)91؛ همانا د ها خسته میشوند؛ چنـانکـه بـدنهـا خسـته

همواره مربوط به عذابهای اخروی نبوده است؛ بلکه در موارد بسیاری نسبت بـه عقوبـتهـای
ُ

ْ

ُ

ْ

ْ

دنیوی نیز بیم داده میشود؛ «ق ِل َّالل ُه َُن ِّج ُيك ْم ِمنْا و ِم ْن ُك ِّل ك ْْ ٍب ث َّم أن ُت ْم ُتش ِذْ ُكون»(انعـام.)64 :

خداوند برای انسانها اسباب نجات و فرج را فراهم میکنـد و آنـان را از گرفتـاریهـا و شـداید و
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بهطورکلی از هر ناراحتی نجات میدهد؛ اما همینکه احساا راحتی کردنـد و خـالص شـدند،
چیزهایی را که قادر بر نجاتشان نیستند ،شریک خدا قرار میدهند .این شرک ،گاهی آشکار و گـاه
نیز پنهان است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،4ص.)486
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.روشچهرهبهچهره 

4-3

تبلیغ چهرهبهچهره ،از شاخصهای نظام تبلیغی پیـامبراکرم

و ائمـه اطهـار

اسـت .شـیوه

تبلیغی پیامبران ،بر این بود که خود به سـراغ مـردم مـیرفتنـد و معـارف دیـن را بـرای آنـان بیـان
میکردند .پیـامبراکرم

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رث
رك َس ْي ُ
« َط ِطيب َه ًََّر َِْ ِّط َق ْد َأ ْسكَ َم َن َرًه َم ُ ََ َأ ْس َمى َن َوًس َم ُ َی َض ُع َذل َ

ًل َْم َْ ُة ِإل َْي »(تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص .)437ایشان همچون طبیبی بر سر بیمـاران حاضـر شـده،
مرهم آنها بود و داغ ایشان را بههنگام نیاز رفع مینمود .در حقیقت ،تبلیغ ،همان طبابت روحی و
معنوی است که محتـوای آن ،چـون دارویـی موجـب سـالمتی رو ،و روان مـردم شـده و بـه راه

مستقیم هدایتشان مینماید .این شیوه تبلیغ ،در میان ائمه اطهار نیز به تأسی از پیامبراکرم
از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است؛ امام حسین در نهضت عاشورا با الهام از ّ
سنت نبـوی
و علوی برای آگاهسازی مردم ،مجموعهای از شیوههای تبلیغی داشـتند کـه از یـکسـو ،موجـب
ماندگاری نهضت و از طرفی ،موجب تقویـت روحیـه یـاران و تضـعیف روحیـه مخالفـان شـده
است .روش برخورد امام حسین
حسین

با زهیربنقین ،نمونهای بـارز از شـیوه هـدایت و تبلیـغ امـام

است.

.4-4روشتمثیل 

بهرهگیری از تمثیل ،از شیوههای انتقا مفاهیم دینی اسـت کـه مسـائل را بـرای مخاطـب بسـیار

َّ َّ
ْ ُ ْ
ُ
يْ ْم
روشن و قابل فهم میکند .امام صادق در تفسیر آیه « ِإن ال ِ َن كفْوا ِب ِ
آَاتنذا سذوف نص ِذل ِ
ْ ُ ُ ُ ُ ْ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ا
ا ُ َّ
ودا غ ْيْها»(نساء ،)56 :برای انتقا بهتر مفهوم آیه ،از مثـا
نارا كلما ن ِضجت جلودهم ب لناهم جل

ِ
بهره گرفت و فرمـودَ « :أر َأیت لَو َأ َّن رْال َأ َخذَ لَ ِطاة َفكَسره ثُم رهه ِفي نلْط ِاه َف ِه ِ
ري
َ َ َ َّ َ َّ َ
َ
َ َ َ
َ ْ َ ْ َ ُ
ري ََ ه َ
ري ه َ
َ
ُ
َغ ْي ُر َه (طبرسـی1403 ،ق ،ج ،2ص)354؛ این ،همانند آن است که کسی خشتی را بشکند و خرد کند

و دوباره در قالب بریزد و به صورت خشت تـازهای درآورد .ایـن خشـت دوم ،همـان خشـت ّاو
است و در عینحا  ،خشت جدیدی است».
.4-5عدماطالهکالم 

امــام علــی

ب كَر َ
در مــورد پرهیــز از ســخنان طــوالنی و خســتهکننــده چنــین فرمــودُ « :ر َّ
رالم 119

كَ َّالم(تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص)379؛ چه بسا سخنانی که بسیار خستهکننده است ».در امـر تبلیـغ
نباید با بیان مطالب حاشیهای ،موجب مال و خستگی مخاطب شـد؛ چنـانکـه امـام علـی

و ُپربار استفاده نمود .آن حضرت

طوالنی بودن سخن را از آفات کـالم دانسـته اسـت؛ «آ َفر ُة

ً ْلكَ َال ِم ْ ًِإل َط لَة»(تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص.)280
.5ویژگیمحتوایتبلیغ 
.5-1تناسبمطالببانیازمخاطب 

اصو مشترک تمام ادیان توحیدی ،دعوت به خداوند یکتا و دوری از مظاهر شرک است و در هـر
عصری ،متناسب با شرایط آن عصر ،اهمیت دعوت انبیا حو محور خاصی بوده است؛ چنانکـه
ابراهیم نبی با مظاهر شرک و بتپرستی مبارزه نمود و یـا در دعـوت حضـرت لـوط ُ ،بعـد
اخالقی دارای اهمیت بیشتری بود (شعرا .)166-165 :در دعوت شـعیب نبـی ُ ،بعـد اقتصـادی

(هود )85 :و در دعوت صال

 ،مبارزه با دنیاپرسـتی و مـادیگـری و رفـاه و یـرور ناشـی از آن

(شعراء )130-128 :و در دعوت موسی  ،مبارزه با استضـعاف و اسـتکبار و سـحر بیشـتر مـورد
توجه بوده است (قصـص .)4 :بنابراین ،یکی از نکات حایز اهمیت در امر تبلیغ ،دعوت متناسب با
نیاز جامعه است که باید به نیاز و ضرورت هر عصر توجه نمود.
بیان تدریجی معارف و آموزههای دینی با توجه به ظرفیت ایمـانی مخاطـب ،از اهمیـت بسـزایی
برخوردار است .این امر ،سبب آمادگی روحی مخاطب میشود و موجب میگردد حقـایق الهـی
مفـاهیم متناسـب بـا
را بهآسانی و در کما آرامش برذیرد .درنظرگرفتن فهم مخاطبان برای انتقـا
ِ
درک آنها ،به حدی اهمیت دارد که تمام انبیای الهی در راه تبلیغ دین مأموریت یافتهاند که بـه ایـن

مهم توجه نمایند .پیامبراکرم

فرمودِ « :إنَّ نع َِر ًْْلَ ْن ِطي ِ نُكَلِّم ًلاَّ علَى َقد ِر ع ُق ِ
ول ِهم»(برقـی،
ُ َ َ
ْ ُ
َ
ََ َ
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رال ِم َنر َال یُ ِمر ُ ََ َال
رر ً ْلكَ َ
بهترین کالم را کالمی دانستهاند که نه مال آور باشد و نه انـدک؛ « َخ ْي ُ
َی ِق »(تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص .)355بنابراین ،باید برای کاربردی نمودن کالم ،از جمـالت کوتـاه

1371ق ،ج ،1ص .)195بنـابراین ،بـرای اینکـه محتـوای پیـام ینـی باشـد ،توافـق بـا احساســات و
هماهنگی با نیازهای عملی و عینی بشر ،از شرایط ینیبودن محتـوای یـک پیـام اسـت و اگـر بـا
نیازهای بشر ضـدیت داشـته باشـد ،نمـیتوانـد موفـق باشـد (مطهـری1374 ،ش ،ج ،17ص.)325
ُ
بهرهگیری از فرهنگ آداب و رسوم مخاطب ،نقش مؤثر و کارآمـدی در امـر تبلیـغ و ایجـاد انـس
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َّ
بیشتر با مخاطب دارد .در این راستا ،بیان آسان و روان ،اهمیت ویژهای در امر تبلیغ دارد؛ «ف ِإنمذا
ُ ِّ
ُْ
ْ ا
ْ َّ
َّ ْ ُ
ما ُل ًّ ا»(مـریم .)97 :قـرآن کـریم در عـین عمیـق و
سانك ِلتبشْ ِب ِه ال ُمت ِقين و تن ِ ر ِب ِه قو
َسْناه ِب ِل ِ
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ُپرمایه بودن ،دارای درک سهل و ساده است و حقایق بزرگ و برجسته ،در قالب الفا محـدود بـا
سهولت درک معانی ریخته شده است (مکارم شیرازی1371 ،ش ،ج ،13ص .)150پـس ،همراهـی بـا
ُ
مخاطب و استمرار آن ،موجب انس و تأثیرپذیری بیشتر در مخاطب خواهد شد.
.5-2بیانکاملدستوراتالهی 

از دیگر ویژگیهای انبیای الهی ،بیان کامل دستورات خداوند و پرهیز از افزودن چیزی به دیـن از

ُ ْ ُ ُ ُ ْ
ْ
ُ ُ
ُ َّ
جانب خود ،بدون اذن الهی است؛ «قل َّل أقول لك ْم ِعن ِ خز ِائن الل ِه و َّل أ ْعل ُم الغ ْيذب و َّل أقذول
ِّ
ل ُك ْم ِإني ملك»(انعام .)50 :عبارت «و َّل أ ْعل ُم ْالغ ْيب» ،بیانگر این است که من در علم به چیزی ،از

خود استقال ندارم و چنان نیستم که بدون آنکه از وحی بیاموزم ،بـه چیـزی علـم پیـدا کـنم و از
ناحیه خود و به طبع خود ،مجهز به چیزی نیستم که با آن به اسرار نهفتهای که انسـان بـه حسـب
عادت راه به علم آن ندارد ،راه پیدا کنم .بنابراین ،رسو خدا

مأمور به تبلیغ حقایقی است کـه

به وی وحی میشود و جز پیروی از آن دستورات ،وظیفه دیگـری نـدارد (طباطبـایی1390 ،ق ،ج،7

ص .)96-95تاریخ ادیان توحیدی به ما نشان میدهد که همه عزت و احترام پیامبران الهی به دلیل
تبعیت آنان از حدود و احکام الهی بوده است و اینکه هرگز روی حکم خدا و کلمه حق ،مجاملـه
و معاملهای صورت نمیدادند (گواهی1379 ،ش ،ص .)452-451همانگونهکه پیامبران ،تنهـا آنچـه
ّ
را خداوند متعا به آنان وحی فرستاده ،بیان میکنند ،مبلغان دینی نیز موظف هستند آنچه از قرآن
و روایات است ،بدون کوچکترین تحریفی بیان نمایند.
نتیجه 

تبلیغ ،تالشی است در راستای پرورش و تربیت دینی ،جهت هدایت و رشـد انسـان کـه بایـد بـه
بهترین وجه انجام گیرد تا تأثیر خود را بر مخاطب داشته باشد .درواقع ،تبلیغ ،ارشاد و هدایت بـه

ّ
ارزشهای الهی است .سیره انبیا و اهلبیت کارآمدترین روش است و مبلغ بایـد بـا تقویـت
ّ
ایمان در اجرای صحی و کارآمد امر تبلیغ ،گام بردارد .هدف مبلغ ،اصال ،نگرش مخاطـب در
راستای اهداف دینی و سوقدادن انسانها به بندگی خداوند متعا اسـت ،در ایـن راسـتا ،زمـانی
میتواند از اعماق بیکران دین الهی و ارزشهای واالی آن سخن گوید که خـود بـا تمـام وجـود،
اعماق دین را درک کرده باشد و ابتدا به خودشناسی پرداختـه باشـد و سـرس ،در جهـت اصـال،
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جامعه برآید .در حقیقت ،رویکرد تبلیغ دینی باید ناظر بر رفتار و عمل باشد؛ نه صـرف توصـیه و

دینی در عرصه جوامع بشری است تا در پرتو آن ،موجبات کما و سعادت انسان را فراهم نمود.
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گفتار .بنابراین ،تعلیم و تربیت از طریق امر تبلیغ ،گام مـؤثری در شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان
ّ
است که در پرتو آن ،میتوان به مراحل عالی رشد و کما نایل شد و رسالت مبلغ ،نشـر معـارف

کتابنامه 
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قرآن کریم.
نهج البالیه.
 .1ابن ابیجمهور ،محمدبنزینالدین1405 ،ق ،عوال الياال العزیزید ى انحادیا الدینياد
چاپ ّاو  ،قم ،دار سیدالشهداء للنشر.
 .2ابناثیر ،مبارکبنمحمد1367 ،ش ،النهاید ى غریب الحادی وان ار چـاپ چهـارم ،قـم،
مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 .3ابنبابویه ،محمدبنعلی1376 ،ش ،انمال چاپ ششم ،تهران ،کتابچی.
 .4ابنعجیبه ،احمد1419 ،ق ،البحر المدید ى تفسير الیرآ المجيد چاپ ّاو  ،قاهره ،حسـن
عباا زکی.
 .5ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی1404 ،ق ،تحف العیول چاپ دوم ،قم ،جامعه مدرسین.
 .6ابنمنظور ،محمدبنمکرم1414 ،ق ،لسا العرب چاپ سوم ،بیروت ،دار صادر.
 .7برقی ،احمدبنمحمد1371 ،ق ،المحاس چاپ دوم ،قم ،دارالکتب اإلسالمیة.
 .8تمیمی آمدی ،عبدالواحدبنمحمد1410 ،ق ،غررالحکم و دررالکيم (مجموعاد ما کيماات
وحکم اثمام عيا ) ،چاپ دوم ،قم ،دارالکتاب اإلسالمی.
 .9جعفری ،یعقوب1382 ،ش ،سيری در عيوم قرآ چاپ سوم ،تهران ،اسوه.
 .10حسینی شاهعبدالعظیمی ،حسینبناحمد1363 ،ش ،تفسير ا ناعشر چـاپ ّاو  ،تهـران،
انتشارات میقات.
 .11حسینی همدانی ،محمد1404 ،ق ،انوار در شا در تفسير قرآ  ،چاپ ّاو  ،تهران ،لطفی.
 .12حمیری ،عبداللهبنجعفر1413 ،ق ،قرب اثسناد ،چاپ ّاو  ،قم ،مؤسسه آ البیت .
 .13خسروانی ،علیرضا1390 ،ق ،تفسير سروی ،چاپ ّاو  ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
 .14خوئی ،ابوالقاسم ،بیتا ،البيا ى تفسير الیرآ قم ،مؤسسة إحیاء اآلثار االمام الخوئی.
 .15داورپناه ،ابوالفضل1366 ،ش ،انوار العرىا ى تفسير الیرآ چـاپ ّاو  ،تهـران ،کتابخانـه
صدر.
 .16رایب اصفهانی ،حسینبـنمحمـد1412 ،ق ،المفاردات ىا غریاب الیارآ چـاپ ّاو ،
دمشق ،دارالعلم الشامیة.
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 .17سیدبنقطب ،ابنابـراهیم1425 ،ق ،ىا الاالل الیارآ چـاپ سـیوپـنجم ،بیـروت ،دار
الشروق.
 .18صفار ،محمدبنحسن1404 ،ق ،یصائر الدرجات ىا ىضاائل آلمحماد چـاپ دوم،
قم ،مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
 .19طالقانی ،محمود1362 ،ش ،پرتوی ا قرآ چاپ چهارم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .20طباطبایی ،سید محمدحسین1390 ،ق ،الميازا ىا تفساير الیارآ چـاپ دوم ،بیـروت،
مؤسسه األعلمی للمطبوعات.
 .21طبرسی ،احمدبنعلی1403 ،ق ،اثحتجاج عي اهالاليجااج چـاپ ّاو  ،مشـهد ،نشـر
مرتضی.
 .22ـــــــ ،فضلبنحسن1372 ،ش ،مجمع البيا ى تفسير الیرآ چاپ سوم ،تهران ،ناصـر
خسرو.
 .23طبری ،محمـدبنجریـر1412 ،ق ،جاامع البياا ىا تفساير الیارآ چـاپ ّاو  ،بیـروت،
دارالمعرفة.
 .24طوسی ،محمدبنحسن1414 ،ق ،انمال چاپ ّاو  ،قم ،دارالثقافة.
 .25طیب ،عبدالحسین1369 ،ش ،أطيب البيا ى تفسير الیرآ چاپ دوم ،تهران ،اسالم.
 .26عاملی ،ابراهیم1360 ،ش ،تفسير عامي چاپ ّاو  ،تهران ،کتابفروشی صدوق.
 .27عیاشی ،محمدبنمسعود1380 ،ق ،کتاب التفسير چاپ ّاو  ،تهران ،چاپخانه علمیه.
 .28فراهیدی ،خلیلبناحمد1410 ،ق ،العي چاپ دوم ،قم ،انتشارات هجرت.
 .29قرشی ،علیاکبر1375 ،ش ،تفسير احس الحدی چاپ دوم ،تهران ،بنیاد بعثت.
 .30قرضاوی ،یوسف و سلیمی ،عبدالعزیز1382 ،ش ،قرآ منشور ندگ چـاپ ّاو  ،تهـران،
احسان.
 .31کلینی ،محمدبنیعقوب1407 ،ق ،الکاىا چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة.
 .32گواهی ،عبدالرحیم1379 ،ش ،درآمدی یر تاریخ ادیا در قرآ چاپ دوم ،تهران ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
چـاپ
 .33مجلسی ،محمدباقر1403 ،ق ،یحاراننوار الجامعد لدرر أ بار انئمد انطهاار
دوم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی.
 .34مغنیه ،محمدجواد1424 ،ق ،التفسير الکاشف چاپ ّاو  ،قم ،دارالکتاب اإلسالمی.
 .35مفید ،محمدبنمحمد1413 ،ق ،انمال چاپ او  ،قم ،کنگره شیخمفید.
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 .36مطهری ،مرتضی1384 ،ش ،مجموعه آ ار استاد شهيد مطهری چاپ هفتم ،تهران ،صدرا.
 .37مکارم شیرازی ،ناصر1371 ،ش ،تفسير نمونه چاپ دهم ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه.
 .38موسوی خمینی ،رو،الله1389 ،ش ،صحيفه امام چاپ پـنجم ،تهـران ،مؤسسـه تنظـیم و
نشر آثار امام خمینی.
 .39نراقی ،احمدبنمحمدمهدی1378 ،ش ،معراج السعادة ،قم ،هجرت.
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