دو فصلنامه دانش پژوهشى «تأمل»

سال سوم  /پاییز وزمستان 1397

صفحات 23-42

Biannual Student Journal of Ta`mmol
vol.3,No.6,Autumn and winter 2018
23-42

صفات تبلیغی پیامبر ()q
در نهج البالغه

1

روح اهلل عطاران طوسی

2

چکیده

مقاله حاضر با انگیزه ارائه شمایی از صفات تبلیغی نبی مکرم اسالم ( )qاز نظرگاه امیرمؤمنان علی ()g

نگاشته شده است .این مهم ،با ذکر سخنان امام علی ( )gدر نهج البالغه با تأکید بر آیات و روایات انجام
پذیرفته و در البه الی مباحث به داستان های تبلیغی با نثری روان و ساده پرداخته شده است.

در این مقاله ،ابتدا به تعریف اصطالحات ،سپس به اهمیت تبلیغ از نگاه امام خمینی()wو مقام معظم رهبری

حفظه اهلل و نهج البالغه می پردازد .پس از آن به ویژگی های تبلیغی پیامبر از نگاه این کتاب شریف اشاره

می کند.

کلمات کلیدی

پیامبر اکرم ( ،)qامیرالمؤمنین( ،)gصفات تبلیغی ،تبلیغ

-1تاريخ دريافت مقاله _1397/7/18 :تاريخ پذيرش مقاله1397/8/23 :
 -2دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه بین المللی امام رضا  ، gرشته نهج البالغه
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مقدمه

تبلیغ ،وظیفه اصلی پیامبران الهی و ائمه و باالخص پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد ( ،)qبوده است.

از این رو شناخت ویژگی های تبلیغی ایشان ،امری الزم به شمار می آید .حال اگر این ویژگی ها را در کالم

شریف بزرگ مبلغ اسالم بعد از پیامبر( ،)qحضرت علی ( ،)gجست و جو و پیگیری شود اهمیت آن رابیشتر

می نمایاند .تحقیق حاضر به دنبال تبیین ویژگی های تبلیغی پیامبر( )qاز نگاه نهج البالغه می باشد.

در گذشته تحقیقات مشابه مانند کتاب سیمای پیامبر اکرم( )qدر نهج البالغه آقای عبد المجید زهادت
صورت گرفته است .اما هیچ کدام به صورت تخصصی به ویژگی های تبلیغی پیامبر( )qاز منظر نهج البالغه

نپرداختند.

این مقاله در ابتدا به تعریف اصطالحات ،سپس به اهمیت تبلیغ از نگاه امام خمینی( )wو مقام معظم رهبری

حفظه اهلل و نهج البالغه می پردازد .پس از آن به ویژگی های تبلیغی پیامبر( )qاز نگاه این کتاب شریف می

پردازد.

تعریف اصطالحات

« تبلیغ» در فرهنگ لغت عمید به معنای رساندن پیام یا خبر ،پیام یا مطلبی را به اطالع مردم رسانیدن،

می باشد( .عمید )278:1354 ،و «بالغ» به معنای رسیدن به چیزی ،رسیدن بمقصود ،و بمعنی خبر یا پیغام
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که باید بکسی رسانده شود ،آمده است( .همان )205:1354 ،ابالغ نیز به معنای رساندن ،و رسانیدن نامه یا

پیام به کسی،

می باشد( .همان)60:1354 ،

راغب در المفردات فی غریب القرآن گوید:

المقدرة ،و ربما
وغ و ا ْل اَبَل ُغ :االنتهاء إلى أقصى المقصد و المنتهى ،مكانا كان أو زمانا ،أو أمرا من األمور
ا ْل ُب ُل ُ
ّ

يعبر به عن المشارفة عليه و إن لم ينته إليه ،فمن االنتهاء… و يقالَ :بل َّْغ ُت ُه الخبر و َأ ْبل َْغ ُت ُه مثله ،و ب ّلغته أكثر ،قال
ّ

ِ
تعالىُ :أ َب ِّل ُغ ُك ْم رِ
ساالت َر ِّبي).األعراف ( (62 /راغب اصفهانی)144: 1412 ،

بلوغ و بالغ به معناى رسيدن به دورترين و پايانى ترين نقطه مقصد است ،مكانى باشد يا زمانى و يا يكى از
امورى كه داراى نهايت و پايان است و گاه از آن براى نزديك شدن به هدف نيز استفاده مى شود ،گرچه به آن

نرسند .

ابن منظور در لسان العرب گوید:

الغ .و في التنزيلِ :إلاَّ َبالغ ًا ِم َن اللهَّ ِ َو رِ ساال ِت ِهَ ،أي ال َأ ِج ُد َم ْنجى إِال َأن ُأ َب ِّل َغ عن ا ِ
هلل ما ُأ ْر ِس ْل ُت به .و
الغ :اإل ِْب ُ
الب ُ
و َ
التب ِليغ( .ابن منظور ،1414 ،ج)419 :8
اإل ُ
ِبالغ :اإل ُ
ِيصال ،و كذلك ْ

ديگر لغت نامه هاي عرب نيز تبليغ را بدينگونه توضيح داده اند .نکته قابل ذکر اين که ،در تبليغ رساندن يک امر
فکري و نظري و به عبارت ديگر يک پيام در مورد رسانيدن ،يک شيء خارجي و عيني استعمال دارد.

مشتقات آن 27 ،بار تكرار شده است .البته عناوين
مخاطب است  ،برساند  .در قرآن كريم ،واژه «تبليغ» و ّ
ديگرى مانند  :هدايت ،دعوت ،موعظه ،تبشير ،تخويف ،انذار ،امر به معروف و نهى از منكر نيز با عنوان تبليغ،
ارتباط نزديك دارند؛ اما هيچ يك ،از بار فرهنگى واژه «تبليغ» ،در انتقال پيام ها برخوردار نيستند  .از منظر

قرآن كريم و احاديث اسالمى ،رساندن پيام هاى سازنده خداوند مهربان به انديشه و دل مردم  ،مهم ترين وظيفه
انبياى الهى و ادامه دهندگان راه آنان است(.ری شهری1380 ،ش)17-18 :

ارزش و اهميت تبليغ از ديدگاه امام خميني (رحمه اهلل)

موضوع تبلیغ و اهمیت آن از قبل از انقالب ،توجه حضرت امام را به خود جلب کرده و بعد از پیروزی انقالب

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

مواد تبليغى همراه خود را به مقصد نهايى كه انديشه و دل
«مب ّلغ» ،كسى است كه با همه توان تالش مى كند تا ّ

نیز به مراتب اهمیت یافته است.

ایشان درباره تبلیغات ضد دینی رژیم گذشته و جلوگیری از دعوت به دین اسالم در ضمن اعالمیه مشترکی به

مناسبت سالگرد قیام  15خرداد ،خطاب به همگان می فرمایند:

در این مملکت تمام فرق ضاله ،آشکارا تبلیغ ضد اسالمی می کنند ،محافل آزاد دارند ،مجالس علنی دارند...،
مدارس رسمی دارند ،برخوردار از پشتیبانی دولت ها هستند ،نشر کتب ضد دینی آزاد است؛ فقط مسلمان

ها و مبلغین مذهبی و علمای اسالم آزاد نیستند ،تبلیغات دینی و بیان قانون شکنی ها« ،ارتجاع سیاه»شناخته

شده و ممنوع گردیده ،محافل دینی و مجامع مذهبی محتاج به اجازه شهربانی ها و سازمان هاست( .خمینی،

1378ش ،ج)335 :1

دربارة جایگاه و اهمیت تبلیغات ،امام خمینی( )wسخن معروفی دارند که «سالح تبلیغات ،برنده ترین سالح

هاست» در این باره می فرمایند:

می دانید که سالح تبلیغات ،برنده تر از کاربرد سالح در میدان های جنگ است ،باید از اسلحه تبلیغات آن ها

بیشتر ترسید و متأسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم( .همان ،ج)112 :16

بنابراین مسأله تبلیغات یک امر مهمی است که می شود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است؛
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متأسفانه ما در این دوره کوتاه نتوانستیم به این امر درست قیام کنیم .البته مشکالتی که از اول در داخل کشور

داشتیم و مشکالتی که از خارج برای ما پیش آوردند ،مانع شد؛ مقداری هم اهمال هایی در این امر شد؛ دیگران

مشغول تبلیغ شدند ،چه قدرت های بزرگ و چه وابستگان به آن ها تبلیغات بر ضد ما کردند و تا آن مقدار که
می توانستند و می خواستند این جمهوری اسالمی را بر غیر آن جهتی که دارد معرفی کردند .تبلیغات بر ضد ما

وضعش این است و آن متاع ها که دارند بر خالف انسانیت است( .همان ،ج)41 :14

ارزش و اهميت تبليغ از نظر حضرت آيت اهلل خامنه ای حفظه اهلل

رهبر معظم انقالب اسالمي مي فرمايند:

مقدس اسالم ،برای پیشبرد هدفهای الهی و اسالمی،
دین اسالم ،دین تبلیغ است .درست است که ما در دین ّ

جهاد و شمشیر را داریم؛ ّاما اصل ،بر تبلیغ و تبیین است .جهاد ،فلسفه دیگری دارد .جهاد ،برای مقابله با

قلدران و ستمگران و موانع تبلیغ و موانع گسترش نور اسالم است.

آنجایی که چنین مانعی وجود ندارد ،یا حتی در آنجایی که این مانع هم هست و جهاد امکان پذیر نیست،

راه اساسی اسالم ،تبلیغ است ...از هزار و چهارصد سال پیش تا حاال ،چه موقع مسلمین تبلیغ نمی کردند؟
(خامنه ای1372 ،ش)

برادران عزیز! امروز ،فرصت عظیمی در اختیار روحانیت است .هیچ وقت در طول تاریخ بعد از زمان رسول
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اکرم( )qتا امروز ،چنین فرصتی در اختیار دعات دین نبوده است .دعوت کنندگان دین ،چه موقع چنین
فرصت به این مغتنمی را در اختیار داشته اند؟ ...فرصت عظیم و عزیزی است و ما امروز باید بتوانیم به عنوان
مبلغان دین ،نقش کارآمد و ماندگاری ایفا کنیم ،خدای متعال ،از ما سؤال می کند .این ،وظیفه ما است و باید

خودمان را آماده کنیم(.همان)1369 ،

در جای دیگر در خصوص اهمیت آن می فرمایند:

مسأله تبلیغ تفکر اسالمی و حقیقت اسالم ناب باید جدی گرفته شود و ابعاد کمی و کیفی آن به دقت مورد توجه

و رعایت قرار گیرد .برای این منظور باید ترتیبی اتخاذ شود که مبلغین و پویندگان راه منبر ،خود را موظف به

شرکت در دورههای ویژه تبلیغ بدانند و این مهم تنها با بهره گرفتن از امکانات اعتباری حوزه علمیه امکانپذیر
خواهد بود( .همان1375 ،ش)

جایگاه تبلیغ درنهج البالغه

قبل از این که به صفات تبلیغی پیامبر( )qاز نگاه نهج البالغه بپردازیم ،جایگاه تبلیغ را در این کتاب شریف

در سه محور بررسی می کنیم.

حضرت علی ( )gدر خطبه یک ،فلسفه بعثت پیامبران را تبلیغ امانت رسالت به مردم معرفی می کند:

الر َسا َل ِة َأ َما َن َت ُه ْم َل َّما َب َّد َل ْأَك َث ُر َخ ْل ِق ِه َع ْه َد اللهَّ ِ
َو ْاصطَ فَى ُس ْب َحا َن ُه ِم ْن ُو ْل ِد ِه َأ ْن ِبيَ َاء َأ َخذَ َعلَى ا ْل َو ْحيِ ِمي َثا َق ُه ْم َو َعلَى َت ْب ِل ِيغ ِّ
الشيَ ِ
ين َع ْن َم ْع ِر َف ِت ِه َو ْاق َتطَ َع ْت ُه ْم َع ْن ِع َبا َد ِت ِه َف َب َع َث ِفيهِ ْم ُر ُسل َُه
ِإل َْيهِ ْم َف َجهِ ُلوا َح َّق ُه َو ا َّت َخذُ وا الأَْ ْن َدا َد َم َع ُه َو ْاح َتا َل ْت ُه ُم َّ
اط ُ
وه ْم َم ْن ِس َّي ِن ْع َم ِت ِه َو يَ ْح َت ُّجوا َع ْلَيهِ ْم بِال َّت ْب ِل ِيغ َو ُي ِث ُيروا ل َُه ْم َد َفا ِئ َن
وه ْم ِمي َث َ
اق ِف ْط َر ِت ِه َو ُيذَكِّ ُر ُ
َو َوا َت َر ِإل َْيهِ ْم َأ ْن ِبيَ َاء ُه ِليَ ْس َت ْأ ُد ُ
وه ُم الآْيَ ِ
ات ا ْل ُم َق َّد َرة( .نهج البالغه ،خ1؛ مجلسی1403 ،ق ،ج)60 :11
ا ْل ُع ُقولِ َو ُي ُر ُ
خدا پيمان وحى را از پيامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند ،آنگاه كه در عصر جاهليتها بيشتر
مردم ،پيمان خدا را ناديده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدايان دروغين روى آوردند ،و

شيطان مردم را ازمعرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا كرد ،خداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود ،و هر

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

وجوب تبلیغ

چندگاه ،متناسب با خواستههاى انسانها ،رسوالن خود را پى در پى اعزام كرد تا وفادارى به پيمان فطرت را از
حجت خدا را بر آنها تمام نمايند
آنان باز جويند و نعمتهاى فراموش شده را به ياد آورند و با ابالغ احكام الهىّ ،

معرفى كنند.
و توانمندىهاى پنهان شده عقلها را آشكار سازند و نشانههاى قدرت خدا را ّ

اهمیت تبلیغ

حضرت امیر( )gدر بیان اهمیت تبلیغ یکی از وظایف امام را ابالغ پند و اندرز می دانند:

لس َّن ِة َو ِإ َق َام ُة
ِإ َّن ُه ل َْي َس َعلَى الإْ َِم ِام ِإلاَّ َما ُح ِّملَ ِم ْن َأ ْمرِ َر ِّب ِه الإْ ِْب اَل ُغ ِفي ا ْل َم ْو ِعظَ ِة َو الاِ ْج ِت َه ُاد ِفي ال َّن ِص َ
يح ِة َو الإْ ِْحيَ ُاء ِل ُّ
ا ْل ُح ُد ِ
الس ْه َمانِ َعلَى َأ ْه ِل َها(.همان،خ)104
ود َعلَى ُم ْس َت ِح ِّق َيها َو إ ِْص َد ُار ُّ
همانا بر امام واجب نيست جز آنچه را كه خدا امر فرمايد ،و آن ،كوتاهى نكردن در پند و نصيحت ،تالش در

خير خواهى ،زنده نگهداشتن س ّنت پيامبر ( ،)qجارى ساختن حدود الهى بر مجرمان  ،رساندن سهمهاى بيت
المال به طبقات مردم ،است.

َيس
ابن ابی الحدید معتزلی نیز در حکمتی منسوب به حضرتش در شرح نهج البالغه اش چنین نقل می کند:ل َ
الز ِم َن ِة َو َ
ُك ُّل ذي عَينٍ ُي ِ
األ ِ
لوم الَّتي ِه َي
ِالع ِ
العقولِ َّ
لباب الحا ِئ َر ِة ب ُ
سم ُع َ .ف َت َص َّدقوا َعلى ُاو ِلي ُ
بص ُر  ،وال ُك ُّل ذي ُا ُذنٍ يَ َ
ون َمآ َأ َنز ْل َنا ِم َن ا ْلب َِّي َن ِ
اس ِفى ا ْل ِك َت ِ
ـب
ـت َو ا ْل ُهدَى ِمن َب ْع ِد َما َّبَي َّن ُـه ِلل َّن ِ
ين ْ
َ
يَك ُت ُم َ
أفض ُل َص َدقا ِت ُكم ُ .ث َّم َتال»  :إ َِّن ال َِّذ َ
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ون “(.بقره ()159/ابی الحدید معتزلی ،1337 ،ج ،267 :20حکمت )104
ُأ ْولَـ ِئ َك يَ ْل َع ُن ُه ُم اللهَّ ُ َو يَ ْل َع ُن ُه ُم اللَّـ ِع ُن َ

امام على ( )gدر حكمت هاى منسوب به ايشان ـ «هر صاحب چشمى نمى بيند ،و هر صاحب گوشى نمى
شنود  .پس علوم را به عاقالن فرسوده و خردمندان حيران ،صدقه دهيد كه برترينِ صدقه هاى شما همين است».
آنگاه اين آيه را تالوت نمود »:كسانى كه نشانه هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده ايم ،بعد از آن كه

آن را براى مردم در كتاب روشن ساختيم  ،پنهان مى دارند  ،خدا آنان را لعنت كند ،و لعنت كنندگان ،لعنتشان

مى كنند» .

چنانچه از خطبه  55نهج البالغه استفاده می گردد ،آن حضرت در جنگ صفین از نبرد امتناع داشت ،تا جایی که
آن بزرگوار را به ترس و تزلزل در جنگ متهم ساختند!! حضرت درجواب آنان فرمود« :روزی که در جنگ خیبر

سربازان اسالم از فتح و پیروزی مأیوس شده بودند ،و اولی و دومی نیز با شکست و فرار در برابر جنگجویان

یهود رزم آوران مسلمان را می ترسانیدند ،رسول خدا فرمودند :فردا پرچم اسالم را به دست رادمردی می سپارم

که او خدا و پیامبرش را دوست داشته ،و خدا و رسولش نیز اورا دوست دارند ،و او هرگز فرار نمی کند»...

سرانجام چون پرچم را به دست من داد ،هنگام عزیمتم به جنگ فرمود« :ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير

لك مما طلعت عليه الشمس».

هر گاه خداوند به وسیله تو تنها یک نفر انسان گمراه را هدایت کند ،از تمام آنچه آفتاب بر آنها می تابد برای
تو بهتر است.
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این حدیث شریف نبوی و سیره علوی می رساندکه تبلیغات و ارشاد مردم ارزش واالیی داشته ،حتی در شرایط

عادی بر جهاد نیز مقدم است( .بابازاده)22 :1382 ،

یاری کردن خداوند

حضرت علی ( )gدر خطبه  183حضرت با استناد به آیه قرآن ،جایگاه تبلیغ را یاری کردن خداوند بیان

می دارند:

دامَك ْم» َو...
قال اللُهّ ُس ْبحا َن ُهِ « :ا ْن َت ْن ُص ُروا اللَهّ يَ ْن ُص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت اَ ْق ُ
َف َق ْد َ
خداى سبحان فرمود « :اگر خدا را يارى كنيد ،شما را پيروز مى گرداند و قدم هاى شما را استوار مى دارد».
(نهج البالغه ،ترجمه دشتی)354 :1379 ،

صفات تبلیغی پیامبر( )qدر نهج البالغه
صبر و استقامت

صبر و استقامت از مهمترین شرایطی است که حضرت علی( )gدر راه تبلیغ دین از نبی مکرم اسالم به خوبی

در جای جای نهج البالغه حضرت علی( ،)gپیامبر( )qرا الگوی استقامت در زمینه های مختلف هدایت
معرفی می کند .از جمله در خطبه  116فرمود:

َأ ْر َسل َُه َد ِاعي ًا إِلَى ا ْل َح ِّق َو َش ِاهداً َعلَى ا ْل َخ ْلقِ َف َبل ََّغ رِ َس اَال ِت َر ِّب ِه غ َْي َر َوانٍ َو اَل ُم َق ِّص ٍر َو َج َاه َد ِفي اللهَّ ِ َأ ْع َد َاء ُه غ َْي َر َو ِاهنٍ
َو اَل ُم َعذِّ رٍ إ َِم ُام َمنِ ا َّتقَى َو َب َص ُر َمنِ ْاه َتدَى.
خداوند پيامبر( )qرا فرستاد تا دعوت كننده به حق ،و گواه اعمال خلق باشد.

پيامبر( )qبدون سستى و كوتاهى ،رسالت پروردگارش را رسانيد ،و در راه خدا با دشمنانش بدون عذر تراشى
جنگيد .پيامبر( )qپيشواى پرهيزكاران ،و روشنى بخش چشم هدايت شدگان است(.همان)224 :

یعنی پیامبر اکرم( )qدر انجام مأموریت الهی و رساندن رسالت های خداوند بدون هیچگونه سستی و کوتاهی

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

فراگرفت و یک مبلغ راستین باید با اقتدا به سیره عملی این بزرگواران ،بتواند آن را بکار گیرد.

از پای نایستاد و استقامت ورزید.

امام( )gدر خطبه  72ضمن تعلیم درود فرستادن بر نبی گرامی اسالم( ،)qصفات آن حضرت را
برمی شمارند و از جمله به پایداری و خستگی ناپذیری آن رادمرد الهی اشاره می فرماید:

«اج َع ْل َش َرا ِئ َف َصل ََوا ِت َك َو َن َو ِام َي َبرَكَ ا ِت َك َعلَى ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسو ِل َك ا ْل َخا ِت ِم ِل َما َس َب َق َو ا ْل َفا ِت ِح ِل َما ا ْن َغ َل َق
ْ
ات الأَْ َب ِ
الدا ِف ِع ج َْي َش ِ
رِك
اضطَ ل ََع َقا ِئم ًا ِب َأ ْم َ
اط ِ
يل َو َّ
َو ا ْل ُم ْع ِلنِ ا ْل َح َّق بِا ْل َح ِّق َو َّ
الد ِام ِغ َص ْو اَل ِت الأَْ َضا ِليل كَ َما ُح ِّملَ َف ْ

ُم ْس َت ْو ِفزاً ِفي َم ْر َضا ِت َك غ َْي َر َن ِ
ِك َحا ِفظ ًا ِل َع ْه ِد َك َم ِ
رِك
اكلٍ َع ْن ُق ُد ٍم َو اَل َوا ٍه ِفي َع ْز ٍم َو ِاعي ًا ِل َو ْحي َ
اضي ًا َعلَى َن َف ِاذ َأ ْم َ
وض َح ِ
وب َب ْع َد َخ ْو َض ِ
ات ا ْل ِف َتنِ َو آْال َث ِام َو َأ َق َام ُم ِ
ات
َح َّتى َأ ْورَى َق َب َس ا ْل َقاب ِِس َو َأ َض َاء الطَّ َ
رِيق ِل ْل َخاب ِِط َو ُه ِديَ ْت ِب ِه ا ْل ُق ُل ُ
الأَْ ْع اَل ِم َو ِّنَي َر ِ
ات الأَْ ْحكَ ِام».

محمد ( )qبنده و فرستادهات اختصاص ده ،كه خاتم
گرامىترين درودها و افزونترين بركات خود را بر ّ
پيامبران گذشته ،و گشاينده درهاى بسته و آشكار كننده حق با برهان است.

دفع كننده لشكرهاى باطل ،و درهم كوبنده شوكت گمراهان است ،آن گونه كه بار سنگين رسالت را بر دوش
حتى يك قدم به عقب برنگشت ،و
كشيد ،و به فرمانت قيام كرد ،و به سرعت در راه خشنودى تو گام برداشتّ ،
اراده او سست نشد ،و در پذيرش و گرفتن وحى ،نيرومند بود ،حافظ و نگهبان عهد و پيمان تو بود ،و در اجراى

فرمانت تالش كرد تا آنجا كه نور حق را آشكار ،و راه را براى جاهالن روشن ساخت ،و دلهايى كه در فتنه و
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گناه فرو رفته بودند هدايت شدند .پرچمهاى حق را بر افراشت( .همان)121 :

امام( )gدرباره پایداری و استقامت نبی گرامی اسالم( ) qدر راه تبلیغ دین در خطبه 190می فرماید:

اع َعلَى
َو َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُُه َد َعا إِلَى طَ َ
اع ِت ِه َو َق َاه َر َأ ْع َد َاء ُه ِج َهاداً َع ْن ِدي ِن ِه اَل يَ ْث ِني ِه َع ْن َذ ِل َك ْاج ِت َم ٌ
اس لإِ ِْط َف ِاء ُنورِ ه.
ْ
تَك ِذي ِب ِه َو ا ْل ِت َم ٌ

محمد ( )qبنده و پيامبر اوست ،انسانها را به اطاعت خدا دعوت فرمود ،و با دشمنان
و گواهى مىدهم كه ّ
خدا در راه دين او پيكار و مغلوبشان كرد .هرگز همداستانى دشمنان كه او را دروغگو خواندند ،او را از دعوت
حق باز نداشت ،و تالش آنان براى خاموش كردن نور رسالت به نتيجهاى نرسيد(.همان372 :؛ زهادت:1386 ،

)182-178

خود پیامبر گرامی اسالم در راه تبلیغ دین آزارها دید و برهمه آنها صبر و استقامت ورزید.

برخی از مشرکان  ،بچه دان گوسفند را هنگام نماز ،بر سر آن حضرت می انداختند .شخص دیگری از آن ها که

همسایه پیغمبر بود ،بچه دان آلوده گوسفند را در دیگ غذای آن حضرت می انداخت( .حسینی)124 :1383 ،

چنان پیامبر( )qصبر و استقامت در راه تبلیغ و دعوت نشان می دهد ،گویی خداوند نیز از این صبر تعجب

می کند!!! جایی که در سوره کهف می گوید:

َفل ََعلَّکَ ِ
باخ ٌع َن ْفسَکَ َعلى آثارِ ِه ْم إ ِْن ل َْم ُی ْؤ ِم ُنوا بِهذَ ا ا ْل َح ِد ِ
یث َأ َسف ًا(.کهف)6/
گوئى مى خواهى به خاطر اعمال آنان ،خود را از غم و اندوه هالک کنى ،اگر به این گفتار ایمان نیاورند!

شهامت و شجاعت

یکی دیگر از صفات تبلیغ نبوی در نهج البالغه شهامت و شجاعت می باشد .امام( )gشجاعت نبی گرامی

اسالم( )qرا در کالم غریب  9هنگام جنگ این گونه تصویر می فرماید:

يَك ْن َأ َح ٌد ِم َّنا َأ ْق َر َب إِلَى ا ْل َع ُد ِّو ِم ْنه.
ُك َّنا ِإ َذا ْاح َم َّر ا ْل َب ْأ ُس ا َّتق َْي َنا ب َِر ُسولِ اللهَّ ِ (َ )qفل َْم ُ
هر گاه آتش جنگ شعله مىكشيد ،ما به رسول خدا ( )qپناه مىبرديم ،كه در آن لحظه كسى از ما همانند
پيامبر ( )qبه دشمن نزديكتر نبود( .نهج البالغه ،ترجمه دشتی)690 :1379 ،
در اینجا توجه شما را به دو داستان در این زمینه جلب می کنم:

در زمان قدیم پادشاهی بود که کنیز باهوشی داشت .روزی از روزها پادشاه مقداری شراب خورده و مست

گردید ،و بدین صورت در حال بیهوشی افتاده و نماز نخواند! کنیز فرصت را غنیمت شمرده و آتشی افروخت،
و آن را کامال داغ و شعله ور ساخت ،آنگاه مقداری از آن آتش گداخته را برداشته و بر روی پادشاه گذاشت.

پادشاه نعره کنان از مستی به هوش آمد و گفت :چرا چنین کرده ای ؟! کنیز جواب داد :تو تحمل آتش دنیا را

نداری ،پس آتش آخرت را چگونه تحمل خواهی کرد؟!

تبیلغ به موقع آن کنیز باهوش اثر خود را گذاشت ،و پادشاه بیدار شد ،و راه دیکتاتوری و ستم را رها کرد ،و

برای همیشه رو به عبادت و بندگی آورد و با زندگی ساده و بی ریا عمرش را به پایان رسانید(.معتزلی،1337 ،

ج)157 :3

همچنین در مورد شجاعت زنان مبلغ آمده است:

سخنانش در هنگام نبرد صفین ،معاویه را آزار می داد ،لذا به والی خود در کوفه نوشت که ام الخیر را به نزدش

در کوفه بفرستد .وقتی ام الخیر به شام آمد معاویه به او گفت :به یاد می آوری در صفین چگونه پس از کشته

شدن عمار یاسر مردم را علیه ما تحریک می کردی و چه می گفتی؟

ام الخیر پاسخ داد  :سخنی از پیش آماده نبود و بعد آن را ذکر نکردم و به یاد نمی آورم؟

معاویه از اطرافیان خود پرسید  :کدامیک از شما سخن ام الخیر را به یاد دارد؟

مردی گفت :من برخی از آن سخنان او را به یاد دارم .او بر شتری خاکستری سوار بود و تازیانه ای در دست

اس ا َّت ُقوا َر َّب ُک ْم إ َِّن
داشت و هم چون شتری خشمگین در میان مردم می گشت و و با تالوت آیه قرآن َ
«یا َأ ُّی َها ال َّن ُ
اع ِة َش ْی ٌء َع ِظ ٌیم» .فریاد می زد  :ای مردم از پروردگارتان پروا کنید که زلزله رستاخیز حادثه هولناکی
الس َ
َز ْل َز َل َة َّ

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

ام الخیر ،دختر حریش بارقی ،یکی از زنان مبلغ و از صاحبان فصاحت و بالغت بود؛ که یاد و خاطره تبلیغات و

است(.واسعی -دیانی)224 :1386 ،

نامه نوشتن به امپراتوری های بزرگ آن زمان ،خود جلوه دیگری از شجاعت حضرتش می باشد.

نصح و خیر خواهی

پیامبر( )qگرامی اسالم ،در تبلیغ دین به منافع شخصی خود نمی اندیشید ،بلکه منافع مخاطبان و مردم را مورد

توجه قرار می داد و برای آنان خیرخواهی می کرد .امام علی( )gدر مورد ویژگی اولین مبلغ اسالم یعنی پیامبر
اکرم( )qدر خطبه  195می فرماید:

َو َن َص َح ِل ْل َخ ْلق .و مردم را نصیحت فرمود(.مرتضوی)268 :1390 ،

حضرت در خطبه  95در بیان فضیلت رسول اکرم( )qنیز می فرماید:

ِ
ومضى َعلَى الطَّ ري َق ِة ،و َدعا إلَى
َير ٍة ،
وحاط َ
بون في ِفت َن ٍة َ . . .فبال ََغ (ِ )qفي ال َّن َ
صيح ِة َ ،
َب َع َث ُه َوال ّن ُ
اس ُض ّال ٌل في ح َ

الم ِ
ِ
الح َس َن ِة .
وعظَ ِة َ
كم ِة َو َ
الح َ

خدا پيامبر اسالم را به هنگامى مبعوث فرمود كه مردم در حيرت و سرگردانى بودند ،در فتنهها به سر مىبردند،

پس پيامبر ( )qدر نصيحت و خيرخواهى نهايت تالش را كرد ،و آنان را به راه راست راهنمايى ،و از راه
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حكمت و موعظه نيكو ،مردم را به خدا دعوت فرمود(.نهج البالغه ،ترجمه دشتی)178 :1379 ،

شهید مطهری ره در این زمینه می گوید:

مسأله دوم که قرآن مجید در مسأله تبلیغ روی آن تکیه می کند ،چیزی است که از آن به «نصح» تعبیر

می نماید .ما معمو ًال نصح را به خیرخواهی ترجمه می کنیم .البته این معنا درست است ،ولی ظاهراً خیرخواهی
عین معنای نصح نیست ،الزمه معنای نصح است( .نصح) ظاهراً در مقابل (غش) است .شما اگر بخواهید به
کسی شیر بفروشید ،ممکن است شیر خالص به او بدهید ،و ممکن است خدای ناخواسته شیری که داخلش آب

کرده اید بدهید ،یا اگر می خواهید سکه طالیی را به کسی بدهید ،ممکن است آن را به صورت خالص بدهید
(در حد عیار معمولی) و ممکن است به صورت مغشوش بدهید ،یعنی در آن غش باشد .نصح در مقابل غش

است .ناصح واقعی آن کسی است که خلوص کامل داشته باشد .توبه نصوح؛ یعنی ،توبه خالص.

مبلغ باید ناصح و خالص و مخلص باشد ،یعنی در گفتن خودش هیچ هدف و غرضی جز رساندن پیام که خیر

آن طرف است نداشته باشد(.مطهری)330 :1390 ،

در قرآن کریم نیز در سوره آل عمران آیات  68 ،62و  79چنین میگوید:

ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم رِ َســل ِ
ون.
نص ُح ُ
لَك ْم َو َأ ْعل َُم ِم َن اللهَّ ِ َما َال َت ْعل َُم َ
َـت َر ِّبى َو َأ َ
ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم رِ َســل ِ
لَك ْم َن ِ
ين.
َـت َر ِّبى َو َأ َنا ُ
اص ٌح َأ ِم ٌ

لَك ْم َول ِ
ون ال َّن ِ
ين.
ال يَ ـ َق ْو ِم َل َق ْد َأ ْبل َْغ ُت ُك ْم رِ َسا َل َة َر ِّبى َو َن َص ْح ُت ُ
َف َت َولَّى َع ْن ُه ْم َو َق َ
َـكن َّال ُت ِح ُّب َ
ـص ِح َ
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اخالق حسنه

قطع ًا یکی از عواملی که در گسترش دین مبین اسالم تأثیر شگرفی داشته است ،نرمی در برخورد و مهربانی آن
حضرت بوده است .چنانچه خداوند متعال به پیامبرش( )qمی فرماید :اگر این خلق و خوی تو نبود  ،مسلمانان

از دور تو پراکنده می شدند(.آل عمران)159/

چنانچه حضرت امیر( )gدر خطبه  105در مورد اخالق حسنه پیامبر( )qمی فرمایند:
يم ًة».
َ
يم ًةَ ،و َأ ْج َو َد ا ْل ُم ْس َت ْمطَ َ
«و َأ ْط َه َر ا ْل ُمطَ َّهر َ
رِين ِد َ
ِين ِش َ

اخالقش از همه پاكان پاك تر و باران كرمش از هر چيزى با دوامتر بود(.نهج البالغه ،ترجمه دشتی:1379 ،

)192

حضرت علی( )gداستان بسیار زیبایی از اخالق حسنه پیامبر( )qرا در خطبه  ،192که به خطبه قاصعه

معروف است ،نقل می کند:

«و َل َق ْد ُك ْن ُت َم َع ُه ( َ ) qل َّما َأ َت ُاه ا ْل َم أَ ُل ِم ْن ُقر َْي ٍش َف َقالُوا َل ُه يَ ا ُم َح َّم ُد ِإ َّن َك َق ِد َّادع َْي َت َع ِظيم ًا ل َْم يَ َّد ِع ِه َآب ُاؤ َك َو اَل
َ

ول َو إ ِْن َل ْم َت ْف َع ْل َع ِل ْم َنا َأ َّن َك
َأ َح ٌد ِم ْن ْبَي ِت َك َو َن ْح ُن َن ْس َأل َ
ُك َأ ْمراً إ ِْن َأ ْن َت َأ َج ْب َت َنا ِإل َْي ِه َو َأر َْي َت َن ُاه َع ِل ْم َنا َأ َّن َك َنب ٌِّي َو َر ُس ٌ

َس ِ
اب.
اح ٌر كَ ذَّ ٌ

َف َل َّما َنظَ َر ا ْل َق ْو ُم إِلَى َذ ِل َك َقالُوا ُع ُل ّواً َو ْاس ِت ْك َباراً َف ُم ْر َها َف ْليَ ْأ ِت َك ِن ْص ُف َها َو يَ ْبقَى ِن ْص ُف َها َف َأ َم َر َها بِذَ ِل َك َف َأ ْق َبلَ ِإل َْي ِه ِن ْص ُف َها
كَ َأ ْع َج ِب إ ِْق َبالٍ َو َأ َش ِّد ِه َدوِ ّي ًا فَكَ ا َد ْت َت ْل َت ُّف ب َِر ُسولِ اللهَّ ِ ( )q
ان َف َأ َم َر ُه ( َ ) qف َر َج َع
َف َقالُوا ُك ْفراً َو ُع ُت ّواً َف ُم ْر َهذَ ا ِّ
الن ْص َف َف ْليَ ْر ِج ْع إِلَى ِن ْص ِف ِه كَ َما كَ َ
الش َج َر َة َف َعل َْت َما َف َع َل ْت ِب َأ ْمرِ اللهَّ ِ َت َعالَى
َف ُق ْل ُت َأ َنا اَل ِإ َل َه ِإلاَّ اللهَّ ُ ِإ ِّني َأ َّو ُل ُم ْؤ ِمنٍ ب َ
ول اللهَّ ِ َو َأ َّو ُل َم ْن َأ َق َّر ِب َأ َّن َّ
ِك يَ ا َر ُس َ
َت ْص ِديق ًا ب ُِن ُب َّو ِت َك َو إ ِْج اَللاً ِلكَ ِل َم ِت َك َف َقالَا ْل َق ْو ُم ُك ُّل ُه ْم َب ْل ِ
يف ِفي ِه َو َه ْل ُي َص ِّد ُق َك ِفي
الس ْح ِر َخ ِف ٌ
ساح ٌر كَ ذَّ ٌ
اب َع ِج ُ
يب ِّ
ِك ِإلاَّ ِم ْث ُل َهذَ ا (يَ ْع ُنو َن ِني)».
َأ ْمر َ

من با پيامبر( )qبودم آنگاه كه سران قريش نزد او آمدند و گفتند:

«اى محمد تو ّادعاى بزرگى كردى ،كه هيچيك از پدران و خاندانت نكردند ،ما از تو معجزهاى مىخواهيم،
اگر پاسخ مثبت داده ،انجام دهى ،مىدانيم كه تو پيامبر و فرستاده خدايى ،و اگر از انجام آن سرباز زنى ،خواهيم

دانست كه ساحر و دروغگويى»

پس پيامبر( )qفرمود« :شما چه مىخواهيد؟» گفتند« :اين درخت را بخوان تا از ريشه كنده شود و در پيش تو

بايستد» پيامبر( )qفرمود :خداوند بر همه چيز تواناست .حال اگر خداوند اين كار را بكند آيا ايمان مىآوريد
و به حق شهادت مىدهيد؟ گفتند :آرى.

پيامبر( )qفرمود :من بزودى نشانتان مىدهم آنچه را كه درخواست كرديد ،و همانا بهتر از هر كس مىدانم
كه شما به خير و نيكى باز نخواهيد گشت ،زيرا در ميان شما كسى است كه كشته شده و در چاه «بدر» دفن

خواهد شد ،و كسى است كه جنگ احزاب را تدارك خواهد كرد.

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

ال
ُون َقالُوا َت ْد ُعو َل َنا َه ِذ ِه َّ
الش َج َر َة َح َّتى َت ْن َق ِل َع ب ُِع ُرو ِق َها َو َت ِق َف ْبَي َن يَ د َْي َك َف َق َ
َف َق َ
)و َما َت ْس َأل َ
ال ( َ q
ون بِا ْل َح ِّق َقالُوا َن َع ْم
(  ) qإ َِّن اللهََّ َعلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير َفإ ِْن َف َعلَ اللهَّ ُ ُ
ون َو َت ْش َه ُد َ
لَك ْم َذ ِل َك َأ ُت ْؤ ِم ُن َ
ون إِلَى خ َْي ٍر
ال َف ِإ ِّني َس ُأرِ ُ
َق َ
ون َو ِإ ِّني لأََ ْعل َُم َأ َّن ُك ْم اَل َت ِفي ُئ َ
يك ْم َما َت ْط ُل ُب َ
يك ْم َم ْن ُي ْط َر ُح ِفي ا ْل َق ِل ِ
اب
َو إ َِّن ِف ُ
يب َو َم ْن ُي َح ِّز ُب الأَْ ْح َز َ
ول اللهَّ ِ َفا ْن َق ِل ِعي ب ُِع ُرو ِق ِك َح َّتى
ال ( ) qيَ ا َّأَي ُت َها َّ
ُث َّم َق َ
ين َأ ِّني َر ُس ُ
ين ِباللهَّ ِ َو ا ْليَ ْو ِم آْال ِخ ِر َو َت ْع َل ِم َ
الش َج َر ُة إ ِْن ُك ْن ِت ُت ْؤ ِم ِن َ
َت ِق ِفي ْبَي َن يَ َد َّي ِبإ ِْذنِ اللهَّ ِ
يد َو َق ْص ٌف كَ َق ْص ِف َأ ْج ِن َح ِة الطَّ ْي ِر َح َّتى َو َق َف ْت ْبَي َن
َو ال َِّذي َب َع َث ُه بِا ْل َح ِّق اَل ْن َق َل َع ْت ب ُِع ُرو ِق َها َو َج َاء ْت َو َل َها َدوِ ٌّي َش ِد ٌ
)م َر ْفرِ َف ًة
يَ َد ْي َر ُسولِ اللهَّ ِ ( ُ q
)و ب َِب ْع ِض َأ ْغ َصا ِن َها َعلَى َم ْن ِكبِي َو ُك ْن ُت َع ْن يَ ِمي ِن ِه () q
َو َأ ْل َق ْت ب ُِغ ْص ِن َها الأَْ ْعلَى َعلَى َر ُسولِ اللهَّ ِ ( َ q
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دو فصلنامه دانش پژوهشى «تأمل» /سال سوم /پاییز و زمستان 1397

سپس به درخت اشاره كرد و فرمود« :اى درخت اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارى ،و مىدانى من پيامبر

خدايم ،از زمين با ريشههايت در آى ،و به فرمان خدا در پيش روى من قرار گير»

سوگند به پيامبرى كه خدا او را به حق مبعوث كرد ،درخت با ريشههايش از زمين كنده شده ،و پيش آمد كه با

صداى شديد چونان به هم خوردن بال پرندگان ،يا به هم خوردن شاخههاى درختان ،جلو آمد و در پيش روى
پيامبر( )qايستاد كه برخى از شاخههاى بلند خود را بر روى پيامبر( )qو بعضى ديگر را روى من انداخت
و من در طرف راست پيامبر( )qايستاده بودم،

وقتى سران قريش اين منظره را مشاهده كردند ،با كبر و غرور گفتند« :به درخت فرمان ده ،نصفش جلوتر آيد،
و نصف ديگر در جاى خود بماند» پيامبر( )qفرمان داد .نيمى از درخت با وضعى شگفتآور و صدايى سخت

به پيامبر( )qنزديك شد گويا مىخواست دور آن حضرت بپيچد،

ّاما سران قريش از روى كفر و سركشى گفتند« :فرمان ده اين نصف باز گردد و به نيم ديگر ملحق شود ،و به
صورت اول در آيد» پيامبر( )qدستور داد و چنان شد.

من گفتم :ال اله اال اللهّ  ،اى رسول خدا من نخستين كسى هستم كه به تو ايمان آوردم ،و نخستين فردى هستم

نبوت ،و بزرگداشت دعوت رسالت ،آنچه را خواستى انجام
اقرار مىكنم كه درخت با فرمان خدا براى تصديق ّ
داد.

ّاما سران قريش همگى گفتند« :او ساحرى است دروغگو ،كه سحرى شگفت آور دارد ،و سخت با مهارت
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نبوت تو را كسى جز امثال على باور مىكند؟»(همان)398 :
است» .و خطاب به پيامبر( ) qگفتند« :آيا ّ

این داستان هم یک معجزه پیامبر( )qمی باشد و هم به نوعی اخالق نیکوی پیامبر در زمان تبلیغ را می رساند.

علی( )gهمیشه با مردم با چهره بشاش رو به رو می شد ،مثل خود پیغمبر .علی با مردم مزاح می کرد ،مادام
که به حد باطل نرسد ،همچنان که پیغمبر مزاح می کرد .رنود موال ،یگانه عیبی که به علی گرفتند برای خالفت

(عیب واقعی که نمی توانستند بگیرند) ،این بود که گفتند :عیب علی این است که خنده روست و مزاح
می کند؛ مردی باید خلیفه بشود که عبوس باشد و مردم از او بترسند ،وقتی به او نگاه می کنند ،بی جهت هم

شده از او بترسند(.موگهی)134 :1381 ،

ابن ابی الحدید در خصوص اخالق خوش نبی گونه حضرت علی( )gمی گوید:

و اما خوش خلقی و گشادگی چهره او  ،که آن هم ضرب المثل است تا آنجا که دشمنان این را برای او عیب

می دانستند .عمرو بن عاص به اهل شام می گفت :او زیاد شوخی می کند ،و علی در این مورد فرمود :از پسر
نابغه عجب است ،که به اهل شام چنین وانمود می کند که من اهل شوخی و مزاح و بازی و ممارست با زنانم.

و عمروعاص این مطلب را از عمربن خطاب گرفت آنگاه که می خواست برای جانشینی خود فردی را برگزیند.

(طبیبیان)42 :1390 ،

فروتنی و تواضع

مساله دیگر که قرآن مجید در سبک و روش تبلیغی پیغمبر( )qنقل می کند ،تواضع و فروتنی است (نقطه
مقابل استکبار) .کسی که می خواهد پیامی را ،آن هم پیامی خدا را به مردم برساند ،باید در مقابل مردم ،در

خضوع و فروتنی باشد(.موگهی)140 :1381 ،

در خطبه 192سه نشانه تواضع برای پیامبران و امامان از جمله نبی اکرم( )qبر می شمارد:

ص اللُهّ ِفى ا ْل ِك ْبرِ ِال َحد ِم ْن ِع ِ
خاص ِة اَ ْنبِيا ِئ ِه َو اَ ْو ِليا ِئ ِهَ ،و ِ
كاب َر،
باد ِه ل ََر َّخ َ
« َفل َْو َر َّخ َ
ص في ِه ِل َّ
لك َّن ُه ُس ْبحا َن ُه كَ َّر َه ِال َْيهِ ُم ال َّت ُ
الت ِ
نين».
واض َعَ ،ف َا ْل َص ُقوا بِاال ْْر ِ
َو َر ِضىَ ل َُه ُم ال َّت ُ
راب ُو ُج َ
ض ُخ ُدو َد ُه ْمَ ،و َع َّف ُروا ِفى ُّ
وه ُه ْمَ ،و َخ َف ُضوا اَ ْج ِن َح َت ُه ْم ِل ْل ُم ْؤ ِم َ
تكبرورزيدن را اجازه مىفرمود ،حتما به بندگان مخصوص خود از پيامبران و امامان ( )bاجازه مىداد،
اگر خدا ّ
تكبر و خودپسندى را نسبت به آنان ناپسند ،و تواضع و فروتنى را براى آنان پسنديد،
در صورتى كه خداى سبحان ّ
كه چهره بر زمين مىگذارند و صورتها بر خاك مىمالند ،و در برابر مؤمنان فروتنى مىكنند(.نهج البالغه،

ترجمه دشتی)386 :1379 ،

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

نهایت درجه فروتن باشد؛ یعنی پر مدعایی نکند ،اظهار انانیت و منیت نکند ،مردم را تحقیر نکند؛ باید در نهایت

تواضع در عرصه های گوناگون زندگی پیامبر اکرم( )qتبلور دارد از جمله از یکی از همسران رسول اهلل نقل
می کنند که پیغمبر در خانه اش مثل سایر اعضا رفتار می کرد .لباسهایش را می شست  ،شیر گوسفندان را

می دوشید ،جامه اش را ترمیم می کرد ،کفشش را تعمیر می نمود ،از خودش پذیرایی می کرد ،خانه را جارو
می زد ،زانوی شتر را می بست ،اسبش را خوراک می داد ،با خدمتکار غذا می خورد ،با آنها خمیر می کرد و

آنچه از بازار می خرید ،خود حمل می کرد و به خانه می آورد(.حسینی)1389 :1383 ،

بنابراین مبلغین با تواضع و فروتنی می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

امانت داري

حضرت علي( )gدر بعضي جاهاي نهج البالغه ،پيامبر گرامي اسالم را با صفت تبليغي امانت داري
مي ستايند .از جمله در خطبه  26مي فرمايد:

ِيل َو َأ ْن ُت ْم َم ْع َش َر ا ْل َع َر ِب َعلَى َش ِّر ِدينٍ َو ِفي َش ِّر
ين َو َأ ِمين ًا َعلَى ال َّت ْنز ِ
«إ َِّن اللهََّ َب َع َث ُم َح َّمداً (( َ ))qن ِذيراً ِل ْل َعال َِم َ
ون ْبَي َن ِح َج َار ٍة ُخ ْشنٍ َو ح ََّي ٍ
ون
ون ِد َم ُ
َدارٍ ُم ِن ُ
اءَك ْم َو َت ْقطَ ُع َ
ون ا ْل َج ْش َب َو َت ْس ِف ُك َ
ون ا ْلكَ ِد َر َو َت ْأ ُك ُل َ
ات ُص ٍّم َت ْش َر ُب َ
يخ َ
وب ٌة ».
امَك ْم الأَْ ْص َن ُام ِف ُ
َأ ْر َح ُ
وب ٌة َو آْال َث ُام ب ُِك ْم َم ْع ُص َ
يك ْم َم ْن ُص َ
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محمد( )qرا هشدار دهنده جهانيان مبعوث فرمود ،تا امين و پاسدار وحى
خداوند ،پيامبر اسالم ،حضرت ّ

الهى باشد ،آنگاه كه شما م ّلت عرب ،بدترين دين را داشته ،و در بدترين خانه زندگى مىكرديد ،ميان غارها،
سمى خطرناك فاقد شنوايى ،به سر مىبرديد ،آبهاى آلوده مىنوشيديد و غذاهاى
سنگهاى خشن و مارهاى ّ

ناگوار مىخورديد ،خون يكديگر را به ناحق مىريختيد ،و پيوند خويشاوندى را مىبرديد ،بتها ميان شما
پرستش مىشد ،و مفاسد و گناهان ،شما را فرا گرفته بود( .نهج البالغه ،ترجمه دشتی)72 :1379 ،
و يا در خطبه 106پيامبر( )qرا امين مي داند:

ُك
الدينِ َو َب ِعي ُث َك ِن ْع َم ًة َو َر ُسول َ
ون َو َشهِ ُيد َك يَ ْو َم ِّ
«ح َّتى َأ ْورَى َق َبس ًا ِل َقاب ٍِس َو َأ َن َار َعلَم ًا ِل َحاب ٍِس َف ُه َو َأ ِم ُين َك ا ْل َم ْأ ُم ُ
َ

بِا ْل َح ِّق َر ْح َم ًة».

تا آن كه خداوند با دست پيامبر( )qشعلهاى از نور براى طالبان آن برافروخت ،و بر سر راه گمشدگان چراغى

پرفروغ قرار داد .خداوندا پيامبر( )qامين و مورد اطمينان و گواه روز قيامت است ،نعمتى است كه برانگيخته
و رحمتى است كه به حق فرستادهاى(.همان)196 :

و یا در خطبه  173پیامبر( )qاسالم را امین وحی می داند:

ين َو ْح ِي ِه َو َخا َت ُم ُر ُس ِل ِه َو َب ِش ُير َر ْح َم ِت ِه َو َن ِذ ُير ِن ْق َم ِت ِه».
« َأ ِم ُ

پيامبر اسالم( )qامين وحى پروردگار ،و خاتم پيامبران ،و بشارت دهنده رحمت ،و بيم دهنده كيفر الهى

است( .همان)326 :
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و یا در خطبه  185داریم:

الص ِف ُّي َو َأ ِم ُينه الرضی (.»)q
« َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُُه َّ
محمد ( )qبنده و فرستاده خدا ،و پيامبر برگزيده ،و امانت دار پسنديده اوست «درود خدا
گواهى مىدهم كه ّ

بر او و عترت او باد» (همان)358 :

حضرت محمد( )qقبل از بعثت نیز به محمد امین معروف بودند و بعد از هجرت از مکه به مدینه رسول خدا،
امیرالمومنین( )gرا مأمور کرد تا هدایایی که مردم به او سپرده بودند به مردم بازگرداند.

شاهد و کواه بودن

حضرت علي( )gدر خطبه 105و 116يکي از ويژگي هاي رسالت پيامبر( )qرا ،شاهد بودن اعمال خلق

معرفي مي کند:

« َأ ْر َسل َُه َد ِاعي ًا إِلَى ا ْل َح ِّق َو َش ِاهداً َعلَى ا ْل َخ ْلق».

خداوند پيامبر () qرا فرستاد تا دعوت كننده به حق ،و گواه اعمال خلق باشد(.همان)224 :

«ح َّتى َب َع َث اللهَّ ُ ُم َح َّمداً ( َ )qشهِ يداً َو َب ِشيراً َو َن ِذيرا».
َ

محمد (  )qرا برانگيخت ،گواهى دهنده ،بشارت دهنده ،هشدار دهنده(.همان)192 :
تا اينكه خدا ّ

نوید و هشدار دادن

پیامبر( ،)qنوید دهنده بهشت و هشدار دهنده از جهنم است؛ و یا هر کاری را که به سوی خوبیست بشارت،
پیامبر( )qرا با این دو ویژگی نام برده اند؛ از جمله در خطبه  26که مربوط به پس از کشته شدن محمد بن

ابی بکر می باشد به صفت اول می ستاید:

ِيل».
ين َو َأ ِمين ًا َعلَى ال َّت ْنز ِ
«إ َِّن اللهََّ َب َع َث ُم َح َّمداً ( َ )qن ِذيراً ِل ْل َعال َِم َ

محمد( )qرا هشدار دهنده جهانيان مبعوث فرمود ،تا امين و پاسدار وحى الهى
خداوند ،پيامبر اسالم ،حضرت ّ

باشد(.همان)73 :

حضرتش در خطبه  105وی را به سه صفت شهید ،بشیر و نذیر می ستاید:
«ح َّتى َب َع َث اللهَّ ُ ُم َح َّمداً ( َ )qشهِ يداً َو َب ِشيراً َو َن ِذيراً ».
َ

محمد ( )qرا برانگيخت ،گواهى دهنده ،بشارت دهنده ،هشدار دهنده(.همان)192 :
تا اينكه خدا ّ

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

و هر کاری را که به سوی بدی دعوت می کند هشدار می دهد .امیر مؤمنان ( ) gدر نهج البالغه بارها

در خطبه  109نیز هنگامی که پارسایی وی را برمی شمارد می گوید:

«بل ََّغ َع ْن َر ِّب ِه ُم ْع ِذراً َو َن َص َح لأِ ُ َّم ِت ِه ُم ْن ِذراً َو َد َعا إِلَى ا ْل َج َّن ِة ُم َب ِّشراً َو َخ َّو َف ِم َن ال َّنارِ ُم َحذِّ راً».
َ
و براى تبليغ احكامى كه قطع كننده عذرهاست تالش كرد ،و ّامت اسالمى را با هشدارهاى الزم نصيحت كرد،

و با بشارتها مردم را به سوى بهشت فراخواند ،و از آتش جه ّنم پرهيز داد(.همان)208 :
و در خطبه  160می فرماید:

وب ِة».
لس َ
« َفإ َِّن اللهََّ َج َعلَ ُم َح َّمداً ( َ q
اع ِة َو ُم َب ِّشراً بِا ْل َج َّن ِة َو ُم ْن ِذراً بِا ْل ُع ُق َ
)علَم ًا ِل َّ
كه همانا خداوند ،محمد ( ) qرا نشانه قيامت ،و مژده دهنده بهشت ،و ترساننده از كيفر جهنم قرار داد.
(همان)300 :

در نامه  62خطاب به مالک اشتر می فرماید:

ين َو ُمه َْي ِمن ًا َعلَى ا ْل ُم ْر َس ِلين».
(س ْب َحا َن ُه) َب َع َث ُم َح َّمداً ( َ ) qن ِذيراً ِل ْل َعال َِم َ
« َأ َّما َب ْع ُد َفإ َِّن اللهََّ ُ

محمد ( )qرا فرستاد تا بيم دهنده جهانيان ،و گواه پيامبران پيش از
پس از ياد خدا و درود خداوند سبحان ّ

خود باشد.

در خطبه  2نیز پیامبر را چنین توصیف می کند:
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« َت ْح ِذيراً بِالآْيَ ِ
ات َو َت ْخوِ يف ًا بِا ْل َم ُث اَل ِت».

و با آيات الهى مردم را پرهيز دهد ،و از كيفرهاى الهى بترساند(.همان)42 :

آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر نمونه ذیل آیات  39تا  55احزاب می گوید:

و همانگونه كه قبال هم گفته ايم بشارت و انذار همه جا بايد تواءم با هم و متعادل با يكديگر باشد چرا كه نيمى
از وجود انسان را عالقه جلب منفعت و نيم ديگرى را دفع مضرت تشكيل مى دهد ،بشارت ،انگيزه بخش اول

است و انذار ،انگيزه بخش دوم  ،و آن ها كه در برنامه هاى خود تنها روى يك قسمت تكيه مى كنند انسان را
به حقيقت نشناخته اند و انگيزه هاى حركت او را مورد توجه قرار نداده اند(.مکارم ،1353 ،ج)363 :17

دعوت کننده به سوی حق و حقیقت و طاعت

پیامبر( )qدر دعوت خود ،فقط دعوت کننده به سوی خدا و حق و حقیقت است.

با اینكه همه كارهاى پیامبر ص به اذن و فرمان خدا است در اینجا تنها برنامه «دعوت» مقید به اذن پروردگار
شده ،و این به خاطر آن است كه مشكلترین و مهمترین كار پیامبران همان دعوت به سوى خدا است؛ چرا كه
باید مردم را در مسیرى بر خالف هوسها و شهوات سیر دهد و در این مرحله باید اذن و فرمان و یارى خدا باشد

تا به انجام رسد ،ضمنا روشن شود كه پیامبر از خود چیزى ندارد و آنچه مىگوید به اذن خدا است .در خطبه
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 116می خوانیم:

« َأ ْر َسل َُه َد ِاعي ًا إِلَى ا ْل َح ِّق َو َش ِاهداً َعلَى ا ْل َخ ْلق».

خداوند ،پيامبر( )qرا فرستاد تا دعوت كننده به حق ،و گواه اعمال خلق باشد(.نهج البالغه ،ترجمه دشتی،

)224 :1379

در خطبه  190نیز پیامبر ص را دعوت کننده به طاعت خدا می داند:

اع ِته».
«و َأ ْش َه ُد َأ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُُه َد َعا إِلَى طَ َ
َ

محمد( )qبنده و پيامبر اوست ،انسانها را به اطاعت خدا دعوت فرمود(.همان)372 :
و گواهى مىدهم كه ّ

چراغی روشن کننده

در خطبه ، 94از پیامبر ( )qبه عنوان چراغی روشن کننده ،ستاره ای فروزان و شعله ای تابان یاد می کند:

وره َو َز ْن ٌد َب َر َق ل َْم ُع ُه ِس َير ُت ُه ا ْل َق ْص ُد َو ُس َّن ُت ُه
« َف ُه َو إ َِم ُام َمنِ ا َّتقَى َو َب ِص َير ُة َمنِ ْاه َتدَى ِس َر ٌاج ل ََم َع َض ْو ُؤ ُه َو ِش َه ٌ
اب َسطَ َع ُن ُ
كَل ُم ُه ا ْل َف ْص ُل َو ُح ْك ُم ُه ا ْل َع ْد ُل».
الر ْش ُد َو اَ
ُّ
پس ،پيامبر ( )qپيشواى پرهيزكاران ،و وسيله بينايى هدايت خواهان است ،چراغى با نور درخشان ،و ستارهاى

فروزان ،و شعلهاى با برقهاى خيره كننده و تابان است ،راه و رسم او با اعتدال ،و روش زندگى او صحيح و
ابن میثم بحرانی در شرح نهج البالغه خود در خصوص عبارت فوق می گوید:

امام( )gدر عبارت فوق لفظ «بصيرة ،سراج ،شهاب ،و زند» هر يك استعاره از وجود پيامبر( )qاست.
مكرم اسالم سبب هدايت و ارشاد بود ،چنان كه چشم ،چراغ و ...داراى
جهت استعاره اين است كه رسول ّ

نورانيت و «زند» به برق و جال،
حكمت روشنگرى هستند .توصيف «سراج» به درخشش و «شهاب» به
ّ
ترشيحيه كرده است .محتمل است جهت استعاره در كلمه «زند» يعنى آتش گيره و به تعبيرى آتش
استعاره را
ّ
نورانيت و علم از ناحيه پيامبر باشد( .آتش زنه بودن پيامبر ( )qبدين سبب كه آن بزرگوار منشأ
زنه ،انتشار
ّ

علم و هدايت براى خلق بود().محمدی مقدم یحیی زاده1375 ،ش ،ج)833 :2

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

حق و باطل ،و حكم او عادالنه است(.همان)182 :
پايدار ،و سخنانش روشنگر ّ

نتیجه گیری

مبلغان شامل روحانیون ،معلمین و والدین باید با عمل هر چه بیشتر به فرمایشات حضرت علی( )gو شناخت

هر چه بیشتر صفات تبلیغی نبی مکرم( )qدر کتاب شریف نهج البالغه ،با کارآمدی بیشتری نسل جوان را به
خود جذب نمایند .سازمان های تبلیغی نیز چون سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه های علمیه ،مرکز بین المللی

تبلیغ و جامعه المصطفی( )qالعالمیه و ...با برگزاری دوره های کاربردی ،عزیزان مبلغ را پشتیبانی نمایند.
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قرآن کریم

منابع

نهج البالغه

 -1ابن ابی الحدید معتزلی )1337(،شرح نهج البالغه ،کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی ،نوبت اول ،قم
 -3بابازاده ،علی اکبر1382( ،ش) شیوه های تعلیم و تبلیغ ،انتشارات دانش و ادب ،قم ،چاپ اول

 -4ح��دادزاده ،غالمرضا1394( ،ش) ارتباطات در سیره امام علی( ،)gمرکز بین المللی ترجمه و نشر
المصطفی ( ،)qچاپ اول ،قم

 -5حسینی ،سید مرتضی1383( ،ش) اخالق تبلیغ در سیره رسول اهلل( ،)qانتشارات مرکز جهانی علوم
اسالمی ،نوبت نخست ،قم

 -6خامنه ای ،سید علی1372( ،ش)1369( ،ش)1375( ،ش) ،سایت khamenei.ir

 -7خمینی ،سید روح اهلل1378( ،ش) صحیفه نور ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ،تهران

 -8دشتی ،محمد( ،بی تا) فرهنگ موضوعات کلی نهج البالغه ،موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امیرالمؤمنین(،)g

صفات تبلیغی پیامرب ( )qدر هنج البالغه

 -2ابن منظور1414( ،ق) لسان العرب ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع دار صادر ،بیروت

نوبت اول ،قم

 -9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1412( ،ق) مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،الدار الشامية ،بيروت،
دمشق

 -10رهبر ،محمد تقی1391( ،ش) پژوهشی درباره تبلیغ ،بوستان کتاب ،قم

 -11زهادت ،عبدالمجید1386( ،ش) سیمای پیامبر اکرم ( )qدر نهج البالغه ،بوستان کتاب ،چاپ سوم،
قم

 -12شریف رضی ،محمد بن حسین ( ،)1379ترجمه نهج البالغه ،محمد دشتی ،چاپ هشتم ،چاپ دانش ،قم
 -13طیبیان ،حسین1390( ،ش) امام علی ( )gاز دیدگاه ابن ابی الحدید معتزلی ،کعبه دل ،چاپ دوم ،قم
 -14عمید ،حسن1354(،ش)فرهنگ فارسی عمید،سازمان انتشارات جاویدان ،چاپ نهم ،تهران
 -15مجلسی ،محمد باقر1403( ،ق) بحار األنوار ،دار إحياء التراث العربي ،بیروت

 -16محمدی ری شهری ،محمد1380( ،ش) تبلیغ بر پایه قرآن و حدیث ،دارالحدیث ،چاپ اول ،قم

 -17محمدی مقدم-یحیی زاده ،قربان علی -علی اصغر1375( ،ش) ترجمه شرح نهج البالغه ابن میثم ،بنیاد
پژوهش های آستان قدس ،چاپ اول ،مشهد
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 -18مرتضوی ،سید محمد1390( ،ش) رسول اعظم( )qاز دیدگاه امام علی ( ،)gچاپ مجمع جهانی
شیعه شناسی ،چاپ اول ،قم

 -19مطهری ،مرتضی)1390(،حماسه حسینی،انتشارات صدرا ،تهران

 -20مکارم ،ناصر1353(،ش) تفسیر نمونه ،دار الکتب االسالمیه ،تهران

 -21موگهی ،عبدالرحیم1381( ،ش)تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهری ،بوستان کتاب ،چاپ دوم ،قم

 -22واسعی-دیانی ،سید علیرضا-محمد شمس الدین1386( ،ش) درآمدی بر روش های تبلیغی ائمه،
پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت ،چاپ اول ،قم

