
 

 {های تبلیغی امام علیشیوه

 *جعفر فکریحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

 .ن وظایف پیامبران الههی اسهت  نخستیاز  ،و موتوای وحی به مخاطبانالهی رساندن پیام 

و مگاو  بأثیرگذاری بر مخاطبانممکن برای ی هاها و ابزاراز بهترین شیوو ،ران الهیموپیام

فهراروی ایشهان   روشهنی  با بتوانند راو مستقیم حهق را بهه   کردنداستفادو میساختن منان 

مبلغهان  . بشری رهنمون باشهند  شایستهبگسترند و منان را به پذیرش حق و نیل به کمال 

هستند، باید با شهناخت راو و روش منهان، در ایهن     الهی دینی نیز که وارثان علمی انبیای

 عرصه بزرد گام بردارند.

پیهام و  رسهاندن  ی بهرای  گونهاگون  ههای ها و شهیوو روش {ن و سیرو معرومینمدر قر

بواند سرمشهق خهوبی بهرای مبلغهان     خورد که می، به چشم مین به مخاطباندیموتوای 

شدو در گرفته کار به یهاها و شیووروش سعی شدو است قسمتی از ،در این مقالهباشد. 

ی بهه شهمار   دینه برین مبلغان در امر ببلیغ که خود یکی از برجسته {امیر مؤمنانسیرو 

                                                           
ُپژوهشگ .ُ*



 

 

 

 
12    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

گیرد. امیهد اسهت، مبلغهان عزیهز روش ببلیغهی حاهر، را       مورد بررسی قرار روند، می

 خویش قرار دهند. عملی الگوی

 های قرآنيکارگیری شیوه. به1

سَبِيلُِرَبِّكَُبِنلْحِكْمَةُِوَُالْمَورعظَةُُِا درعُُإِلى»قرمنی در امر ببلیغ دین، بر اساس میه های روش

، بر سه پایه: حکمت، موعظه حسنه و مجادله احسهن  1«الْحَسَنَةُِوَُجندِلُْْمرُبِنلَّتِيُهِيَُاَحرسَن

 شود.روشنی دیدو میبه {استوار است. این امور، در سیرو ببلیغی امام علی

 ـ حكمت

حکمت در شیوو ببلیغ، رعایت حال مخاطبهان و مقتاهای حهال اسهت. امهام در شهیوو       

ببلیغی خود، از این روش فراوان استفادو کردو است. حار، در دعو، مردم بهه دیهن،   

بواند الگوی خوبی برای مبلغان باشهد؛  کرد و این امر، میاز حکمت و برهان استفادو می

در ببلیغ، در  و فهم متقابل و ارائه مطل  بر پایه استدالل  چون نخستین شرط موفقیت

است. در بسیاری از مباحث نهج البالغه، برای اثبا، بوحید، به براهین فلسفی اسهتدالل  

 ههر  2؛مَعل هوُلك لُُّقَنئِمٍُفِهيُسِهوَا ُُُُ»فرماید: شدو است؛ برای مثال، دربارو نظام مفرینش می

چون روشن است که هر چیهز   « داوند علت[ است.موجودی غیر از خدا، معلول ]و خ

قائم به دیگر  باشد، خواو به صور، عر  بر من عهار  باشهد و خهواو بهه صهور،      

وجود جوهر ، وابسته به معلول دیگر است. خداوند  که واج  الوجود است، معلول 

نیست و قائم به ذا، خویش است و قیام دیگران به او است. یا دربارو وحد، خداونهد  

خداوند، احد اسهت و وحهد، او، احهدی اسهت؛ نهه       3؛اَلْنَحَدُِلَنُبِتَأْوِيلُِعدَد»فرماید: می

 «عددی.

                                                           
م دمُراُبهُرا ُپ وردگنرتُبنُحكمتُوُموعظهُنيكوُدعوتُكنُوُبهُبْت ينُوجهُممكنُبنُايشن ُ»:125ُ،ُآيهُ.ُنحل1

ُ«مجندلهُنمن.

 ُ.272صُُصبحيُصنلح،ُنْجُالبالغه،ُقم:ُمؤسسةُدارُالْج ة،.2ُ

ُُ.37التوحيد،ُقم:ُجنمعهُمدرسين،ُصُ.ُابنُبنبويه،ُمحمدُبنُعلي،3ُ



 

 

 

 
   13  {هاي تبليغي امام عليشيوه

ها  بعقلهى  دربارو بوحید، بوث البالغه نهج ها بیشتر بوث»گوید: می شهید مطهری

هها   ها نمایان است. در بوهث العادو نهج البالغه، در این بوثو فلسفى است. اوج فوق

ها ها و استداللگاو همه بوثه بعقلى نهج البالغه، منهه اساس و موور و بکیه  بوحید 

در ایهن   {ها است، اطالق و الحَدّی و احاطه ذابی و قیومی حق است. علهی و استنتاج

 1«قسمت داد سخن را دادو است و نه قبل از او و نه بعد از او کسی به او نرسیدو است.

 ـ موعظه

شود که مایه ها و حوادث گوناگون خو  و بد مواجه میی با پدیدوانسان، از مغاز زندگ

بندد؛ اما اش نقش میهای ذهنی در حافظهعبر، و مگاهی است و این مگاهی به صور،

شوند و برای رفع ایهن حالهت،   ها به طور موقت، فراموش میدر گذر زمان، این صور،

، در ببلیهغ اهمیهت خهاص دارد؛    یادموری، امری الزم است. از این رو، موعظهه و بهذکر  

 جست. از این شیوو بهرو می {که امام علیچنان

بفهاو،  »گوید: در ضمن، ناگفته نماند: موعظه، با حکمت بفاو، دارد. شهید مطهری می

موعظه و حکمت، در این است که حکمت، بعلیم است و موعظه، بذکار. حکمت، برا  

مبارزو با جهل است و موعظه، مبهارزو بها   مگاهى است و موعظه، برا  بیدار . حکمت، 

غفلت. سر و کار حکمت، با عقل و فکر است و سهر و کهار موعظهه، بها دل و عاطفهه.      

 2«کند.دهد و موعظه، یادمور  مىحکمت، یاد مى

یابیم که حار، از این شهیوو، فهراوان   با بررسی نهج البالغه و دیگر سخنان امام در می

نههج  216و نمونهه دیگهر، خطبهه     3بارز من، خطبه همام یا متقهین کرد. نمونه استفادو می

 گوید:الودید دربارو من میالبالغه است که ابن ابی

خورند، که من از پنجهاو سهال پهیش    خورم به من که همگان به او سوگند میسوگند می»

کهه در  ر منام، مگبار من را نخواندو ام و هیچباکنون بیش از هزار بار این خطبه را خواندو

جان من بیم و خوف و موعظه پدید ممدو و در دلم هراس و بر اندامم لرزو افکندو است 

                                                           
 .37.ُمطْ  ،ُم تضي،ُسي  ُدرُنْجُالبالغه،ُقم:ُانتشنراتُصدرا،ُص1ُ

ُ.193.ُهمن ،ُص2ُ

ُ.193،ُخطبه303ُ.ُصبحيُصنلح،ُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُص3ُ
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کهه مردگهان از خویشهاوندان و نزدیکهانم را یهاد، و      و هرگز در من دقت نکردم، مگر من

دوستان در گذشته خود را به خاطر موردم و چنین پنداشتم که مهن خهود، همهان کسهى     

را در این خطبه بوصیف فرمودو است. چه بسیار گوینهدگان،  حال او  {هستم که على

هها  منهان بهه    اند و چه بسیار که بر گفتهه واعظان و فریوان که در این معنا سخن گفته

ها، نظیر این بهأثیر را  ام و در هیچ کدام از منطور مکرر مگاهى پیدا کردو و من را خواندو

به سب  عقیدو من نسهبت بهه گوینهدو    ام. ممکن است، این موضوع در نفس خود ندیدو

این سخن باشد و ممکن است بدان سب  باشد کهه نیهت گوینهدو، شایسهته و یقهین او،      

استوار و اخالص او، پا  و خالص است و ناچار، بهأثیر گفتهارش در نفهوس بیشهتر، و     

 1«ها رسابر است.اش در دلنفوذ موعظه

 ـ مجادله

اسهت و سهپس بهه پیهانهدن طهرف مقابهل و        مجادله، در لغت به معنای پیهاندن طنا 

مجادله، بهر سهه قسهم اسهت: مجادلهه ا حسهن،        2گو برای غلبه، به کار رفته است.وگفت

، از مجادله ا حسن و یا مجادله {علی حار، 3مجادله حَسن، مجادله غیر حسن و بد.

بیهان   مهوارد فراوانهی از من را   االحتجاج. طبرسی در کتا  نمودو استحَسن استفادو می

 کردو است.

. صنعت جدل، ریشه در نهاد انسهان دارد. از  یکی از مؤثربرین روش ببلیغ، مجادله است

، بهه  انسهان، بهیش از ههر چیهز     4؛ءٍُجَدَلًناَكْثَ َُشَيرُالْإِنْسن  ُوَُكن َ: »این رو، خداوند فرمهود 

وگهو  ممیز گفهت لمتها، روش مساقرمن کریم برای بأثیر بیشتر در دل« پردازد.مجادله می

روش ». قهرمن من را  برین راو برای رساندن حق به دیگران اسهت پسندد که مناس را می

شمارد. قرمن در دو میه بهه طهور   نامیدو و نتیجه من را ببدیل دشمنان به دوستان می« بربر

فرماید: های مختلف را بیان میممیز در مناظرو با صاحبان فرهنگمستقیم، روش مسالمت

                                                           
ُ.153ُ،ُص11ُم،ُج1961ُالحديد،ُش حُنْجُالبالغه،ُقم:ُمؤسسهُمطبوعنتيُاسمنعيلين ،ُ.ُابنُابي1

ُُ.189 ،ُبي وت:ُدارُالقلم،ُصُآراغبُاصفْنني،ُحسينُبنُمحمد،ُمف داتُالفنظُالق .2ُ

ُ.373،ُص12ُ.ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُالميزا ُفيُتفسي ُالق آ ،ُقم:ُدفت ُانتشنراتُاسالمي،ُج3ُ

ُ.54.ُكْف،ُآيه4ُ
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با اههل کتها ، جهز     1؛هِيَُاَحرسَن ُإِالَُّالَّيينَُظَلَمُواُمِنُْْمرُإِالَُّبِنلَّتيُالْكِتنبُِوَُالُت جندِل واُاَهرلَ»

 «روشى که از همه نیکوبر است مجادله نکنید؛ مگر کسانى از منان که ستم کردند.

جها نمونهه   ایهن ، مجادلهه اسهت. در   {های ببلیغهی امهام  از این رو، یکی دیگر از شیوو

کنیم. روزی یکهى از یهودیهان بهه من حاهر، گفهت:      کوباهی از نهج البالغه را ذکر می

اش اختالف کردیهد. امهام در پاسهو    هنوز پیامبر خود را به خا  نسپردو بودید که دربارو

 ولهى  خهودش،  دربهارو  نهه  ما دربارو منهه از او رسیدو است، اختالف ورزیدیم؛»فرمود: 

 خهدایى  ما برا  گفتید: را خود پیامبر که بود نشدو خشک دریا بر  از انبپای هنوز شما

 .«نادانید مردمى شما همانا: گفت او و است، خدایانى را منان که گونه همان بساز؛

 دربهارو : »زیبا اسهت  چه {على گفتار این»: گویدمی سخن این شر  در الودیدابن ابی

 اسهت  سهب   بدان این، و« او. خود دربارو نه ورزیدیم؛ اختالف است، رسیدو او از منهه

 و امامهت  نظیهر:  ،فهروع  در اخهتالف  بلکهه  اسهت؛  نبودو نبو، و بوحید در اختالف که

، مهی است اصلى پایه که بوحید در شاناختالف یهودیان کهمن است؛ و حال ...و میراث

 2«باشد.

 شناختي مخاطب. روان2

مهوارد   {امیر مؤمنهان شناسی است. در سیرو ببلیغی ، روانیکی از عوامل موفقیت ببلیغ

شود که امهام از ایهن اصهل اسهتفادو کهردو اسهت. بوریهک عواطهف و         فراوانی دیدو می

باشهند. از ایهن   شناسی مخاط  میهای رواناحساسا،، بشویق، و بکریم دوستان، نمونه

های مختلهف، بفهاو، دارد؛   در برخورد با افراد و گروو {امیر مؤمنانرو، سیرو ببلیغی 

در مواردی، برخورد ایشان پُر موبت و صمیمی بهود و مؤمنهان را از بنهدخویی برحهذر     

. گاهی هم با دوستان گنهکار و دشمنان لجوج، برخورد خشهن داشهت؛ بهرای    داشتمی

ارگزاران عثمان را در بوصیه کردم که ک {امیر مؤمنانگوید: به بن شعبه میمغي ةُمثال، 

جای خویش ابقا کند با امور استوکام یابد. حار، فرمهود: سهاعتی امثهال منهان را بهر      

                                                           
ُ.46.ُعنكبوت،ُآيه1ُ

ُ.223،ُحكمت225ُ،ُص19ُوُج244ُُ،ُص3ُ،ُپيشين،ُجُ،ُش حُنْجُالبالغهالحديد.ُابنُابي2
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شهان  ، عهزل کنم. مغیرو گفت: ابتدا بثبیت کن و چون از مردم بیعت گرفتیمردم امیر نمی

خهدا سهوگند    ؛ بهوَُاهللُِالُا داهِن ُفيُدينيُوُالُا عطيُاَلدَّنيَُفيُاَم  »نما. حار، فرمود: 

کنم و افراد پست را در امهر حکهومتم شهریک    در اجرا  وظایف دینی خود، نیرنگ نمی

. امام فرمود: دو روز ههم او را بهر مهردم    مغیرو گفت: الاقل معاویه را ابقا کن.« سازمنمی

 1کنم.امیر نمی

نمونه دیگر، داستان شکایت زنهی از ظلهم شهوهرش اسهت. هنگهامی کهه حاهر، بهه         

گویهد: بهو بهه او    ذکر داد: این بانو که زن بو است، از بو شکایت دارد و مهى شوهرش ب

ا . افزون بر من، او را به کتک بهدید نمهودو  ای وظلم نمودو و او را از خانه بیرون کردو

 ام به بو بگویم از خدا بترس و با زن خود نیکى و مهربانى کن.من ممدو

: به بو چه مربهوط  ن بهدید کرد و به امام گفتاما من مرد با بندی همسرش را به سوزاند

ام؛ اما حاال که ام یا بد! بلى، من او را به کتک بهدید کردوکه من با زنم خو  رفتار کردو

 {زنى، او را زندو زندو مبش خهواهم زد. علهى  بو را موردو و بو از جان  او حرف مى

و فرمود: من بهو را انهدرز   گااز گستاخى جوان برمشفت، دست به قباه شمشیر برد و من

دهى! خیهال  مى طور جوا  کنم، ولی بو ایندهم و امر به معروف و نهى از منکر مىمى

بلند شد و مهردم از گوشهه و کنهار     {حسا  است! فریاد علىا  دنیا این قدر بىکردو

السهالم  »گفهت:  کرد و مهى بعظیم مى {ممد، در مقابل علىجمع شدند. هر کس که مى

رو اسهت،  جوان مغرور که بازو متوجه شدو بود با چه کسى روبه« ا امیرالمؤمنین.علیک ی

، به التماس کردن افتاد و گفت: ای امیرمؤمنان! مرا ببخش، به خطا  خهود  خود را باخته

و فرمود: اکنون برو به خانه خود؛ اما بهو ههم    کرد به من زن رو {کنم. علیاعتراف مى

   2گونه اعمال وادار سازی.ى که او را به اینمواظ  باش طور  رفتار نکن

                                                           
ُ.356،ُص2ُق،ُج1404ُاليهبُوُمعند ُالجواه ،ُقم:ُدارُالْج ة،ُُ.ُمسعود ،ُعليُبنُحسين،ُم وج1

ُ،الوسنئلنور ،ُحسين،ُمستدرک؛106ُ،ُص2ُ،ُجُنش ُعالمهُطنلب،ُقم:.ُابنُشْ ُآشوب،ُمحمدُبنُعلي،ُمننقبُآلُابي2

ُُ.494ُصُ،18قم:ُانتشنراتُصدرا،ُجُُ،مطْ  ُشْيدُآثنرُ؛ُمجموعه337ُصُ،12قم:ُمؤسسةُآلُالبيت،ُجُ
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 . تبلیغ عملي3

ای رفتهار  ، ببلیغ با عمل بود؛ یعنی امهام بهه گونهه   {های ببلیغی امام علیاز دیگر شیوو

های دین بود و ببلیغ عملی حار،، بر مخالفهان  نمود که عمل حار،، ببلیغ مموزومی

ههای فراوانهی وجهود دارد؛ از    نهو جذ  منان، اثر شگفتی داشت. در این خروص، نمو

همسهفر   {امیر مؤمنانکند که مردی ذمّی )اهل کتا ( با نقل می {جمله، امام صادق

همهین کهه بهه دو راههی      .ذمّی گفت: قرد کجا دارید؟ امام فرمود: قرد کوفه دارم .شد

ذمّی گفت: مگر شهما   .جدا شد، امام او را همراهی نمود {رسیدند و مرد ذمّی از علی

عازم کوفه نبودید؟ فرمود: بله. ذمهی گفهت: پهس چهرا راو خهود را بهر  کهردو و مهرا         

همراهی کردید؟ امام فرمود: ابمام حق مراحبت ایهن اسهت کهه انسهان رفیهق خهود را       

شود، همراهی کند و پیامبر ما چنین بوصیه نمود. ذمّهی گفهت:   هنگامی که از او جدا می

شهود کسهانی کهه او را پیهروی     فرمود: مری. ذمّی گفت: معلهوم مهی   چنین دستور دادو؟

اند، به دلیل رفتار خجسته او بودو است. از این رو، من به حقانیت دین بو شههاد،  کردو

  1دهم. پس، اسالم را اختیار نمود.می

زرو خویش را در نزد مرد  نررانى یافهت. او   {که شعبى گوید: علىنمونه دیگر، این

شریح بُرد با اقامه دعوا کند. چون چشم شهریح بهه او افتهاد، از جها  برخاسهت.      را نزد 

گفت: سر جایت بنشین و در کنارش نشست و گفت: ا  شریح! اگر خرم من  {على

... . سپس گفت: این زرو، از منِ من است؛ نه من نشستمدر کنار او مى مسلمان بود، حتماً

گوید؟ گفت: امیرمؤمنان چه مى ام. شریح به نررانىام و نه به او بخشیدورا به او فروخته

گویهد. شهریح   گویم که امیرمؤمنان دروغ مىمن است و نمى ، زروگفت: نه، زرو نررانى

کرد و گفت: ای امیرمؤمنان! میا بر ادعا  خود شاهد و دلیلى دارید؟ امام  {رو به على

انهدکى رفهت و بازگشهت و     فرمود: نه. پس، شریح به سهود نرهرانى ر   داد. نرهرانى   

ها، قااو، پیامبران اسهت. امیرمؤمنهان مهرا    گونه قااو،دهم که اینگفت: شهاد، مى

دهم که جهز خهدا    دهد. شهاد، مىنزد قاضى خود موردو و قاضى، به زیان او ر   مى

دهم که مومد بندو و پیامبر او است. ای امیرمؤمنان! بهه  یکتا خدایى نیست و شهاد، مى
                                                           

ُ.670ُ،ُص2ُق،ُج1407ُ،ُ،ُاصولُكنفي،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب1
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رفتى. این گند که این زرو، زرو بو است. لشکر، حرکت کرد و بو به صفین مىخدا سو

گفت: اکنون که اسهالم مورد ، ایهن    {زرو، از پشت اشتر خاکستر  بو فرو افتاد. على

زرو از منِ بو و اسبى نیز به او داد. شعبى گوید: کسى که او را دیدو بهود، گفهت: همهراو    

 1ید.جنگدر نهروان با خوارج مى {على

 . معرفي الگوها4

بهوان از دو  های مهم ببلیغ، معرفی الگوها است. ببلیغ به ایهن روش را مهی  یکی از شیوو

که مبلغ، خود اسوو باشد و با رفتار پسندیدو خویش، اسهوو  جنبه در نظر گرفت؛ یکی من

انهد: بهتهرین شهیوو بهرای     نظران گفتهه که برخی صاح ؛ چنانها گرددکاملی برای انسان

کهه  ؛ چنانکنم بو نیز عمل کنبربیت و ببلیغ، این است که بگوییم: من گونه که عمل می

إِلَّهنُوَُُُإِلَّنُوَُقَدرُائْتَمَ ْتُُبَِْنُوَُلَنُنََْيرت ك مرُعنُْمَعصِهيَةٍُُبِطَنعةٍُمَنُأَمَ ْت ك مرُوَُاللَّهِ»فرمود:  {علی

که خهود بهه   به خدا سوگند! شما را به انجام طاعتی فرمان ندادم؛ جز من 2؛قَدُِانْتََْيرتُُعنَْْن

کهه خهود از من اجتنها  کهردو     من عمل کردو و از اربکا  معریتی نهی نکردم، جهز من 

 «باشم.

در موارد متعدد و در  {بُعد دیگر شیوو الگویی ببلیغ، معرفی و ارائه الگوها است. علی

. در این زمینه، کافی است بهه  ای بربر پرداخته استهای مختلف، به معرفی الگوهعرصه

، حاهر،  ,نهج البالغه مراجعه شود. حار، در این خطبه، رسهول خهدا   160خطبه 

کند که چگونه از دین خدا ببلیهغ  را به عنوان الگو معرفی می [موسی، عیسی و داود

 :کردند و دارای چه فاایلی بودندمی

برا  بو کافى است و بر مذمّت دنیا و معیو   ,داو پیرو  کردن از ]رفتار[ رسول خ»

 3«باشد.، بو را دلیل و راهنما مىها  منها و بدیبودن و فراوانی رسوایی

                                                           
 .124،ُص1ُ،ُتْ ا :ُنش ُوزارتُارشندُاسالمي،ُجُ،ُت جمهُمحمداب اهيمُآيتي،ُالغنرات.ُثقفي،ُاب اهيمُبنُمحمد1

،ُسنزمن ُ،ُنش ُوزارتُف هنگُوُارشندُاسالمي،ُتفسي ُكنزُالدقنئقُوُبح ُالغ ائب،ُمحمدُبنُمحمدرضنقميُمشْد .2ُ

ُ.195،ُص3ُ،ُجُچنپُوُانتشنرات

ُ.226،ُنْجُالبالغه،ُپيشين،ُصُصبحيُصنلحُ.3
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 به سؤاالت . پاسخ5

. حار، گاهی بر منبهر و  ، پاسو به سؤاال، بود{های ببلیغی علییکی دیگر از شیوو

، از مردم خواسهت بها از   ردنگاو در حین مالقا، با اشخاص و حتی پس از ضربت خو

نویسد: حار، پس از خالفت، بر فراز منبر رفت و در می وی سؤال کنند. شیو مفید

را به سر بسته و پیراهن وی را به بن کردو بود، با مردم چنهین   ,حالی که عمامه پیامبر

 سخن گفت:

ین و اوّلزیرا دانش که مرا نیابید. از من بپرسید؛ ا  گروو مردم! از من بپرسید پیش از من»

مخرین نزد من است. مگاو باشید، به خدا سوگند! اگر بستر حکومت برایم گستردو شود، 

شان، و میان شان، و میان اهل انجیل )نرار ( با انجیلمیان اهل بورا، )یهود( با بورا،

ها، و میان اهل قرمن با قرمن داور  کنم؛ بدان سان که هر کتهابى از  اهل زبور با زبور من

 1«بو داور  کرد.ها به سخن مید و بگوید: بار پروردگارا! همانا على به داور  این کتا 

از مومد بن حنفیه روایت شدو که چون ش  بیستم ماو مبار  رماان شد، اثر زههر بهه   

کرد خواند، وصیت میای مبار  پدرم رسید و درمن ش ، حار، نشسته نماز میهقدم

گاو به مردم اجازو داد که بهه خهدمتش   که صبح طلوع کرد. منو ما را بسلیی می داد با من

فرمهود:  داد، میکه جوا  میکردند. حار، ضمن اینممدند و سالم میبرسند. مردم می

خواهید بپرسید؛ ولى کوباو و سبک بپرسهید  می ابید. منههکه مرا نیسؤال کنید پیش از من»

 «بنمایید.و رعایت حالم را 

« عهدی حجهر بهن   »مردم از برس نهاراحتى امهام، مهزاحمش نشهدند و سهخت نالیدنهد.       

سرود. چون سهاکت شهد، حاهر،     {مؤمنان شعری چند در مریبت امیر برخاست و

خواننهد و از بهو بخواهنهد کهه از مهن      کنی، اگر در میندو بو را بفرمود: ای حجر! چه می

برائت و بیزاری بجویی؟ عر  کرد: به خدا قسم! اگرمرا با شمشیر پارو پارو کننهد و بها   

مبش عذا  نمایند، ازبو بیزاری نخواهم جست! حار، در جوابش فرمود: بهو بهه ههر    

 2خیری موفق باشی! خداوند بو را از مل پیامبر جزای خیر دهد!

                                                           
 ُ.35ُ،ُص1ُجُ،ُ،ُقم:ُكنگ  ُشيخُمفيد،ُاالرشندُفيُالمع فةُحججُالعبندمحمدُبنُمحمد.ُشيخُمفيد،1ُ

 ُ.515،ُص1ُ،ُجُ،ُدارُالبالغة].ُش يفُق شي،ُبنق ،ُحينةُاالمنمُالحسينُبنُعلي2
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 روشن و ساده. تبلیغ با بیان 6

های غیرعالم، کاری سخت و دشوار اسهت. بهدین   مموزش مسائل پیهیدو علمی به انسان

های سادو و قابهل فههم اسهتفادو    جهت، برای بغذیه فکری این قشر باید همیشه از روش

با استفادو از این روش، به فردی  {ها رخ ندهد. امیرمؤمناننمود با بزلزل در عقیدو من

در ارشهاد   رو رؤیت خدا سؤال کردو بهود، پاسهو داد؛ شهیو مفیهد    که از حار، دربا

 :موردو است

مؤمنهان! مهرا از خداونهد     ممد و عرضه داشت: ای امیهر  {مردی به حاور امیرمؤمنان»

ای؟ حاهر، فرمهود: مهن    ای، او را دیهدو متعال خبر دو! میا وقتی که او را پرستش کردو

من مرد پرسید: پس، چگونهه او را یهافتی زمهانی    بینم، نخواهم پرستید. خدایی را که نمی

انهد؛ بلکهه   ها خدای را ندیهدو که او را دیدی؟ حار، فرمود: وای بر بو! هیچ گاو چشم

انهد. خهدا هرگهز بها دیگهران      ، او را دیهدو ها هستند که به حقایق ایمانها و دلاین قل 

کهه جهوا  خهود را بهه     کند. من مرد گانه او را در  نمیشود و حواس پنجمقایسه نمی

برین دلیل گرفته بود، درحالی که از خدمت من حار، بیرون مهی بهترین بیان و روشن

 1«راند: خدا، دانابر است که رسالتش را کجا قرار دهد.رفت، این جمله را بر زبان می

 ها. استفاده از فرصت7

هها اسهت،   انسهان هها و بربیهت   جایی که جنگ و دفاع در اسالم، برای حفظ ارزشاز من

کرد و گهاهی در  داری میهای اسالمی نیز پاسبا جنگ، از ارزش زمانهم {امیرمؤمنان

پرداخت و گاو به خوانهدن نمهاز اوّلِ وقهت اهتمهام مهی     جبهه، به موعظه و نریوت می

کهرد کهه   گفت و گوشهزد مهی  اش سخن میای را پیش کشیدو و درباروورزید. گاو مسأله

کهه  هها اسهت. بها ایهن    ها و فایلتا، معلول از بین رفتن همین ارزشهاین جنگ و نزاع

، به طور معمهول، حهال و ههوای نظهامی     ، در مستانه نبرد و طول جنگفرماندهان نظامی

امیهر  پردازنهد، امها حاهر،    ، علمی و مسائل فرهنگهی نمهی  دارند و به جلسا، عقیدبی

وفه، همهه جها بهه بلبیهغ اهتمهام      در صلح و جنگ، در میدان نبرد یا مسجد ک {مؤمنان

 داد.عقیدبی مردم و سربازان جوا  می های، به سؤالداشته

                                                           
 .223،ُصُاالرشند،ُپيشين.ُشيخُمفيد،1ُ
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داری حقی پرسید! حار، با بواضع و فروبنهی جهوا    سربازی در میدان جنگ از طرف

 {او را داد. دیگری از نماز پرسید و پاسو شنید. در جنگ جَمَل، سربازی به امام علهی 

رو به سهرباز   {گویید خدا یکی است؟ فرماندهان اماممینزدیک شد و گفت: میا شما 

بینی که در میدان جنگ قرار داریم؟ این چه حرفهی اسهت کهه    کردند و گفتند: مگر نمی

؛ او را دَعور ُُفَنِ َُّالَّي ُي يدُ ُُالْنع ابيُهُوَُالَّي ُن  يدُ ُُمِنَُالْقَورمِ»زنی؟ اما حار، فرمود: می

یعنهی بایهد   « خواهیم.پرسد، همان چیزی است که ما از مردم میمیرها کنید. منهه را او 

گاو سرباز انگیزی نکنند. منبوحید الهی مورد بوث قرار گیرد و مردم موحّد باشند با فتنه

ههای دقیهق عقیهدبی را    گاو حار، پاسورا بکرار کن. من درا طلبید و فرمود: سؤال خو

 1مطر  ساخت و سرباز را قانع کرد.

 وه تبلیغ در برابر دشمن. شی8

بأثیرگذاری مثبت در طهرف مقابهل و دعهو، مخاطه  بهه سهوی        ،چون هدف از ببلیغ

ممیهز  فاایل اخالقی است، حتی هنگام برخورد بازدارندو در برابر موضع بند و خشونت

او، نباید از ابزار بنفرزا مانند دشنام استفادو کرد؛ بلکه باید با ذکر اوصاف زشت و به رخ 

 .  سازی و بازگشت وی فراهم ساختن رفتار ناشایست او، زمینه را برای مگاوکشید

حجهر بهن   »نقل شدو است که در یکی از روزهای جنگ صهفین،  « عبداهلل بن شریک»از 

خارج شدند؛ در حالی کهه از   {، علیامیر مؤمناناز موار « عمرو بن حمق»و « عدی

د. حار، با شهنیدن ایهن جمهال،، بهه     کردنها را لعنت میاهل شام بیزاری جسته و من

دنبال من دو فرستاد و فرمود که از این گفتار دست بردارید! حجر و عمرو خهدمت امهام  

ممدند و عرضه داشتند: ای امیرمؤمنان! مگر حق با ما نیسهت؟ فرمهود: مری. عهر      {

هها  ادن منها بر باطل نیستند؟ فرمود: بلی. گفتند: پس چرا ما را از دشنام دکردند: مگر من

یید؟ فرمود: در شأن شما نیست که اهل لعن و دشنام باشید. اگر به جای ایهن  نمامنع می

پرداختید، بهتر بود و اگر بهه جهای لعنهت و بیهزاری     می نکار، به بیان اوصاف زشت منا

ها را از ریخته شدن نگهه دار و بهین مها و    گفتید: خدایا! خون ما و منجستن از منان، می
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بر و بهرای شهما   شان مگاو ساز... برای من خوشاصال  کن ومنان را از گمراهیها را من

بهتر بود! من دو با شنیدن این سخنان، اظهار داشتند: ای امیرمؤمنان! ما را مگهاو سهاختی.   

 1مراییم.پذیریم و خود را به مدابت میپند و اندرز بو را می

 سازی برای نماز. فرهنگ9

در یکى از روزها در جنگ صفیین و در گیرودار شدید جنهگ، مربه     {حار، على

گهذرد بها   نمود با ببیند کى از وسط مسهمان مهى  به مفتا  نظر داشت و از من مراقبت مى

يَهنُاَمِيه َُُُ»برا  نماز ممادو گردد. ابن عباس که حال و  را زیر نظر داشت، عر  کهرد:  

أَنْظ ه  ُإِلَهىُُُ»فرمهود:  « ! بوجه به زوال مفتا  برا  چیست؟؛ُا ُعلىالْمُؤْمِنِينَُمَنُهَيَاُالْفِعل 

ابن عباس عر  « کنم.؛ برا  به جا  موردن نماز، به خورشید نظر میالزَّوَالُِحَتَّىُن صَلِّيَ

؛ میها ایهن زمهان، زمهان نمهاز      هَلُْهَيَاُوَقْتُُصَلَنةٍُإِ َُّعنْدَنَنُلَش غ لًنُبِنلْقِتَنلُِعنُِالصَّهلَنةُِ»کرد: 

ایهم، بایهد بهرا     یعنى فعالً که در حلقهه مواصهرو جنهگ قهرار گرفتهه     « واندن است؟خ

؛ لهىُالصَّهلَنةُُفَقَنلَُعلَىُمَنُن قَنتِل ُْمرُإِنَّمَنُن قَهنتِل ُْمرُعَُ»پیشرفت جنگ بکوشیم و نه برا  نمهاز!  

جنگیم؟ مگر نه این است کهه مها   ها مىحار، فرمود: ا  ابن عباس! ما برا  چه با این

 2«کنیم.ها جهاد مى  اقامه نماز با اینبرا

در جنهگ صهفین، زیرانهدازی بهرای من حاهر،      « الهریر ليلة»همهنین نقل شدو که در 

کهه بیهر از راسهت و چهر حاهر، مهی      گذارد. بها من گستردو بودند که بر من نماز می

 3گذشت، ایشان همهنان به نماز خود مشغول بود.
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، از خندق گذشت و زا ، هنگامى که قهرمان بزرد عر ، عمرو بن عبدوددر جنگ اح

به او پاسو مثبت نداد. این جریان سهه   {با صدا  بلند مبارز طلبید، هیچ کس جز على
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   23  {هاي تبليغي امام عليشيوه

کسهى برنخاسهت. علهى بها ایمهان قهو  و        {بار بکرار شد و در هر دفعه، جهز علهى  

د درگیهر شهد و در   شجاعت شگفت خود، به سوی دشمن رفت و بها عمهرو بهن عبهدو    

نهایت، با لطف پروردگار بر دشمن غال  و بر سینه او نشست. ابن عبدود م  دهان بهه  

برخاست و در میدان جنگ چنهد   {انداخت و به او ناسزا گفت. على {صور، على

گر این صونه بودنهد، بعجّه  کردنهد؛ امها     قدمى حرکت کرد. مسلمانان که از دور نظارو

از لوظابى برگشت و سر دشمن خدا را قطهع کهرد. وقتهى از    قهرمان جنگ احزا  پس 

قَدرُكن َُلَست مُامِّيُوَُتَفَلَُفيُوَجرْيُفَخَشِهيتُُأَ ُُْ»فرمود: سری این مسأله سؤال شد، حار، 

ر ؛ او به مادرم جسار، کرد و دأَضْ ِبَهُُلِحَظُِّنَفسيُفَتَ َكْت هُُحَتَّىُسَكَنَُمنُبيُث مَُّقَتَلْت هُُفِيُاهللِ

صوربم م  دهان انداخت. از این کار زشت او عربانى شدم. برسیدم اگر او را در ایهن  

حال بکشم، به جهت بسکین دل خود باشد ]و از رو  اخالص نباشد[. بدین جهت، در 

من حال، او را رها کردم با دلم مرام شهود و خشهمم فهرو نشهیند. سهپس او را ]از رو       

 1«اخالص و[ برا  رضا  خدا کشتم.

 گیری از شعر. بهره11

هها و  الی گفتهه با ذوق شعری خوبی که داشت، از اشعار بسیاری در البهه  {امیرمؤمنان

کرد. امروزو نمود؛ بلکه گاهی از اشعار دیگران نیز استفادو میهای خود استفادو میخطبه

جها  ر اینمندان قرارگرفته است. ما داین مجموعه شعر، به نام دیوان امام در اختیار عالقه

 کنیم.به چند نمونه اشارو می

ُابرهنُِ]ُف لَهن ٍُُإِلَىُبَِْنُفَأَدرلَىُلِسَبِيلِهُِالْأَوَّل ُمَضَىُحَتَّى»در خطبه معروف شقشقیه ممدو است: 

 :الْخَطَّنبُِابرنُِإِلَىُالْأَعرشَىُبِقَورلُِتَمَثَّلَُث مَُّبَعردَ ُ[ُالْخَطَّنبِ

 2؛جَنبِ ُِأَخِيُحَيَّن َُيَورمُُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُك ورِهَنُعَلَىُيَورمِيُمَنُشَتَّن َ

 {که خلیفه اوّل، به راو خود رفت و خالفت را به پسر خطیا  سپرد. سپس امهام با این

استشهاد جست و فرمود: مرا بها بهرادر جهابر، حیّهان چهه      مَث لی ، به 3«اَعشي»با شِعری از 
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24    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

گرمای سوزان کهار کهردم و او راحهت و مسهودو در      شباهتی است؟ )من همة روز را در

 «خانه بود!(

از بمثل به شعر اعشی، اظهار بفاو، دو روز اسهت؛ روزی بعهد از وفها،     {مقرود امام

ناچار در خانه نشسهت و بهه سهتم مبهتال     که حقش را غر  کردند و او به ,رسول خدا

پروانه به دور پیامبر مهی  که مردم مانند ,گردید و روز دیگر، در زمان حیا، رسول اکرم

خواسته بفاو، حال خود را که به مونت و غم مبتال گشته که حار، میگردیدند. یا این

 بود، با حال کسانی که به مقاما، شوم خودشان رسیدو و خوشوال بودند، بیان کند.

رفتند، در میان راو زمانی که حار، با یاران خود جهت خاموش کردن فتنه به بررو می

 :ن ایراد خطبه فرمودضم

؛ به خدا سوگند که شکم باطل را پارو الْحَقُُّمِنُْخَنصِ َتِهُِيَخْ  جَُحَتَّىُوَُاللَّهُِلَأَبرق  َ َُّالْبَنطِلَ»

 سپس فرمود:« خواهم کرد که حق از پهلویش بیرون مید.

ُالْمَحرهََُخَنلِصهنًُُ ش ه ْبُكَُ لَعَمره ُِ  ذَنْهب ُ
  

ُالْبُجرههه َا بِنلزُّبرهههدُِالْمُقَشَّههه َةوَُأَكْل هههكَُ
ُ

ُوَُنَحرههن ُوَهَبرنَههنکَُالْعَلَههنءَُوَُلَههمرُتَك ههنُُُْ
  

ُالسْهمر َاُُُ ُوَ ُالْجُه ْدَ ُحُطْنَنُحَورلَهكَ ُوَ 1ُعَلِيّنً
 

پوست را با شهیر  به جان خودم سوگند! گناو است که دوغ خالص بیاشامى و خرما  بى

ها  خشهک و  اهمیتى نداشتى و اطراف بو را درختو کرو بخور  و ما در من وقت که 

 «خالى فراگرفته بود، مقام و منزلت به بو دادیم.
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