شیوه تبلیغی پيامبر (ص)
1

غالمحسین مهدوینژاد

* چكيده
تبلیغات یکی از مهمترین پایههای تمدن بشری محسوب میشود که در طول تاریخ به شکلهای

مختلف از آن استفاده شده است .پيامبر اعظم(ص) نیز برای ابالغ رسالت و تبلیغ تعالیم اسالم ،اسلوب
ويژهاي به کار گرفتند؛ که هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین شیوه آن حضرت در امر تبلیغ

میباشد .این تحقیق با مراجعه به منابع اسالمی و با روش توصیف و تحلیل انجام شده است .با بررسي

و تحقيق در منابع اسالمي ،اسلوب تبليغي آن حضرت را ميتوان در عناوين زير خالصه نمود :هدف

باوري ،پایداری ،پيشگامی در عمل ،مدارا با مردم ،عشق به هدایت ،فرصتشناسي،مخاطبشناسي،

زمينهسازي ،نمایش زیباییها ،بصيرتافزايي ،تكريم مخاطبان و استفاده از نيروهاي شايسته .همين امر

سبب پيشرفت حقيقي و نفوذ در دلها شد و دين او را جاودانه نمود ،بدون اینکه نیاز به بهرهگیری از
شیطنتها و خالف شرعهایی باشد که بعضی مرتکب میشوند.

 -1عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
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کلیدواژهها :پيامبر ،تبليغ ،شيوه ،هدایت ،دعوت.

* اهمیت شیوههای تبلیغی
تبلیغات یکی از مهمترین پایههای تمدن بشری محسوب میشود ،که در جوامع بشری
از اهمیت ویژه برخوردار است و همیشه مورد توجه بوده است .خداوند در قرآن كريم
با عناويني چون «انذار»« ،ابالغ»« ،تبشير»« ،هدايت»« ،ارشاد»« ،دعوت»« ،امر به
معروف» و «نهي از منكر» از آن ياد كرده است ،و آن را ضروري همه جوامع شمرده و
ُ
ير» (فاطر)24 ،؛ «هيچ جامعهاي نبوده مگر آنكه
ميفرمايدَ :
«وإ ِْن ِم ْن أ َّم ٍة إ َِّل خَ َل ِفي َها ن َِذ ٌ
در ميانشان بيمدهنده [مبلغي] بوده است».
پیامبران الهی و پيشوايان معصوم(ع) نیز تبليغات را با اهميت تلقی كردهاند؛ حضرت
موسي(ع) وقتي كه به پيامبري مبعوث شد ،با اينكه داراي معجزات بود ،از خداوند
خواست برادرش را همراه او نمايد؛ زيرا او براي تبليغ ،زباني فصيحتر داشت (قصص،
 .)34پیامبر اسالم(ص) بعد رحلت حضرت ابوطالب و خدیجه برای اینکه بتواند در مکه
تبلیغ دین داشته باشد ،در پناه یکی از شخصیتهای بزرگ قریش ،به نام «مطعم بن عدی»
درآمد (ابناثیر1385 ،ق ،ج ،2صص92و .)93مطعم که مدتی زمینه تبلیغ او را فراهم کرده
بود ،همیشه مورد احترام پیامبر(ص) بود .تا جایی که بعد از واقعه بدر فرمود« :اگر مطعم
زنده بود و از من تقاضا میکرد که همه اسیران را آزاد کنم و یا به او ببخشم ،من تقاضای
او را رد نمیکردم» (سبحاني ،بيتا ،ج ،1ص .)325علی(ع) در جنگ جمل حاضر شد
برای تبلیغات قربانی بدهد ،بنابراين قبل از شروع درگیری ،از اصحابش خواست تا یکی
قرآن را بردارد و در میان آن جماعت تبلیغ کند ،حتی اگر دست راست او را قطع کردند،
قرآن را به دست چپ گرفته تا پای جان به تبلیغ ادامه دهد .یکی از لشکریان داوطلب شد
و در این راه شربت شهادت نوشید (طبری1411 ،ق ،ج ،3صص .)522-520در جنگ
صفین نیز همین مسئله تکرار شد و جوانی به نام سعد برای این مأموریت تبلیغی پرخطر
داوطلب شد ،که سرانجام دشمنان با قطع کردن دستهایش او را به شهادت رساندند ،سپس
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درگیری آغاز شد (ابنابیالحدید1386 ،ق ،ج ،5ص.)196
حضرت ابا عبداهلل الحسين(ع) عالوه بر تبليغاتی که در مدينه ،مكه و در تمامي طول
مسير حركت ،خود شخص ًا انجام داد ،حضرت مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد و برادرش
محمد حنفيه را در مدينه گذاشت و براي تبليغات بعد از شهادت كاروان بزرگ اسرا را
مأموريت داد .البته همين امر یکی از عوامل مهمی بود که قيام او را از تحريف دشمن حفظ
و آن را جاوداني نمود (ر.ک :بهشتی1385 ،ش).
ستمگران و جهانخواران نيز در طول تاریخ برای اقدامات ضد بشری و جنایتکارانه
خود از این حربه بهره بردهاند ،و با تبلیغات سوء خود انبیا و اولیاي پاک الهی را مورد
حمله قرار دادهاند .استکبار جهانی و همپیمانانش در جنگ نرم عليه ارزشها ،تمدنها،
فرهنگها و نظامهای مردمی ،از ابزار تبليغ بسيار بهره جستهاند .آنان با استفاده از ابزار
مدرن تبليغي ،ناممكنها را ممكن ساخته و حكومتها را ساقط ميكنند .انقالبها را به شكست
كشانده و افكار مسموم و فرهنگ غلط خويش را در روح و جان انسانهاي ساده و ناآگاه
تزريق ميكنند و با تبليغات زهرآگين ،تهاجمها و شبيخونهاي فرهنگي به راه انداختهاند و
از ابزار تهمت،دروغ ،فساد ،توهين به مقدسات و هزار فجايع ديگر بهره جستهاند كه يكي
از آخرين نمونهها آتش زدن قرآن كريم و توهين به ساحت قدس پيامبر اكرم(ص) است.
خبرگزاريهاي بزرگ جهان ،ساالنه ميلياردها دالر هزينه تبليغات ميكنند .امريكا در
سالي كه  200ميليارد براي بودجه نظامي پيشبيني کرده بود 90 ،ميليارد سرمايهگذاري را
به امور تبليغتي اختصاص ميدهد (قرائتي1385 ،ش ،ص .)13كارتر رئيس جمهور اسبق
امريكا معتقد بود« :هر دالري كه براي تبليغات مصرف شود ،بهتر از  10دالري است كه
براي تسليحات مصرف شود» (روزنامه جمهوري اسالمي.)1374/5/20 ،
تام گوراس ،رئيس كميسيون مشورتي عمومي امريكا گفت« :راديو آزادي و راديو
اروپاي آزاد ،تبليغات زيادي عليه شوروي و اقمارش انجام دادند و همين امر سبب
فروپاشي اروپاي شرقي و كمونيسم شد» (روزنامه اطالعات.)1371/5/15 ،

169
شماره پنجم -سال دوم -زمستان1392

الکساندر پرخانوف ،از مشاهیر شوروی سابق ،پیرامون نقش رسانهها در فروپاشی
شوروی اذعان میدارد« :غرب برای دستیابی به اهداف خود در شوروی ،نیازمند تغییر
عقاید و باورهای مردم شوروی بود .الزم نبود شوروی را با راکت و بمب اتمی به
فروپاشی برساند ،بلکه با تغییراتی که توسط رسانههای گروهی در عقاید و باورهای مردم
به وجود آوردند ،به این مهم نائل شدند» (رنجبران1388 ،ش ،ص.)19

قرآن كريم ضمن تجلیل از آنانی که بدون ترس از دشمن به تبلیغ دین الهی میپردازند
(احزاب ،)39 ،نسبت به تبلیغات دشمنان که ماسک طرفداری از حق و عدالت به چهره
میزنند ،هشدار میدهد (بقره204 ،و .)205همچنین از دوزخیان نقل میکند« :آنان علت
اصلی جهنمی شدن خود را ،تبلیغات منحرفان و دشمنان میشمارند» (اعراف38 ،؛ احزاب،
67؛ فرقان.)29-27 ،
پيامبر اسالم(ص) نیز نسبت تبلیغات سوء دشمن حساس بوده و عکسالعمل نشان
میداد ،در همین راستا به امر خداوند حتی مسجدی را که بنا بود پایگاه تبلیغات دشمن
شود ،به عنوان مسجد ضرار ،ویران نمود (سید قطب1386 ،ق ،ج ،4ص.)305
امام خمینی(رض) ميفرمايد« :تبليغات مسئلهاي است پراهميت و حساس؛ يعني دنيا
با تبليغات حركت ميكند ،آن قدري كه دشمنان ما از حربه تبليغات استفاده ميكنند ،از
طريق ديگر نميكنند .ما بايد به مسئله تبليغات بسيار اهميت دهيم و از همه چيزهايي كه
هست بيشتر به آن توجه كنيم» (خميني1379 ،ش ،ج ،17ص.)157
پيامبر بزرگوار اسالم در جامعهاي كه قرآن آن را «جاهليت» خوانده ،مسئوليت تبلیغ و
هدایت به عهده گرفت؛ و در آن جهان پر از ظلم و تباهي ،شيوهاي برای تبليغات در پيش
گرفت که تحولي بزرگ ايجاد كرد ،قلبهاي پراكنده را جمع و ارزشهای اسالمی را حاكم
نمود و پايههاي حاكميت طاغوتها را سست و تمدني جديد بر پایه تعالیم اسالم حاكم كرد.
اما در تمام اين تبليغات شيوههاي پاك و درستي به كار گرفت كه نه تنها اقدامات او ،بلكه
نزديكان او نيز در دام انحرافات تبليغاتي نيافتادند (مائده.)8 ،
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بنابراين ضرورت دارد كه قواعد و روش تبليغاتي آن حضرت بيشتر مورد توجه و
مطالعه و بررسی قرار گيرد تا درسي براي جوامع اسالمي بلکه برای همه انسانهاي آزاده
ول َّ ِ
ان لَ ُك ْم ِفي َر ُس ِ
الل ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة» (احزاب.)21 ،
جهان باشد« :لَق َْد َك َ
* اسلوب تبليغاتي پیامبر اکرم(ص)

با تحقیق در متون اسالمی ،محورهای زیر را میتوان به عنوان طريقه و اسلوب
تبليغاتي رسول گرامی اسالم(ص) ارائه نمود.
 )1هدف باوری
پيامبر اسالم(ص) با هدفي مقدس تبلیغ خود را آغاز نمود ،و براي دستيابي به آن مقصد
الهي ،در هیچ شرایطی ترديدی به خود راه نداد .پیامبر خودش اولین مؤمن به اسالم و قرآن
بودَ :
الر ُس ُ
ول بِ َما ُأن ِْز َل ِإلَ ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه» (بقره .)285 ،آن حضرت در آغاز تبلیغ رسالت
«آ َم َن َّ
هدفش را براي مردم مشخص كرد و تا آخر نیز روي آن ايستاد .راه او کام ً
ال درست،
حساب شده و الهي بود و به پیروزیش كه خدا به او وعده داده بود ،کام ً
ال اطمینان داشت،
و آن را با هیچ چيزي از مظاهر دنيايي قابل معاوضه نمیدانست ،بنابراين در جواب قريش
فرمود :اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهيد ،دست از تبلیغ
دینم برنميدارم (نصیری رضی1378 ،ش ،ص.)89
در مقابل این روش ،شیوه ستمگران و مستکبران دنیا قرار دارد که اهداف شوم خود
را با عناوین مورد پسند میآرایند (بقره .)205 ،در این راه انواع تهمتها را به طرف مقابل
روا میدانند ،تا چهره نورانی و پاک مردان خدا دگرگونه جلوه دهند .به طور مثال تبلیغات
بنیامیه در شام ،کاری کرد که بعضی حضرت علی(ع) را اهل نماز نمیدانستند .در جنگ
صفین جوانی از لشکریان شام به میدان آمد و شروع به فحش و ناسزاگویی نمود« ،هاشم
بن عتبه» از یاران امیرالمؤمنین او را نصیحت کرد و فرمود :ای جوان! ورای این عالم
ِ
شخصیت
حساب و کتابی است و باید حساب گفتههایت را پس بدهی ،میدانی به چه
ِ
بزرگ اسالم ناسزا میگویی؟! جوان شامی گفت« :انی اقاتلکم الن صاحبکم ال یصلی و
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انتم ال تصلون»؛ «من بدین جهت با شما میجنگم که شما و امیرتان نماز نمیخوانید»
(ابناثیر1385 ،ق ،ج ،3ص .)313این نمونهای از تبلیغات معاویه است بر علیه علی(ع) و
یارانش گرانقدرش .معاویه با تبلیغاتش چنین به مردم باورانده بود که او در پیشگاه الهی

مقربتر از پیامبر اسالم(ص) است (ابنابیالحدید1386 ،ق ،ج ،4ص .)72مشابه و حتی
بدتر و زشتتر از آن را امروز امریکا و همدستانش در دنیا انجام میدهند .به نام ایجاد
دمکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر لشکرکشی میکنند ،در حالی که حقیت ًا در پی
سلطه سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و تحمیل امیال و هواهای نفسانی خود هستند.
 )2پایداری و پشتکار
تبلیغ پیامبر اسالم(ص) با پشتکار و مداومت همراه بود ،این خصوصیت سبب شد كه
اس َت ِق ْم َك َما ُأ ِم ْر َت» (هود )112 ،را هرچند بسيار دشوار بود ،به جان بخرد و در
فرمان « َف ْ
راه هدايت مردم همه سختيها را تحمل كند .آن حضرت اين روحيه مقاومت را به همه
مسلمانان منتقل كرد ،طوري كه باللها و خبابها در زير سختترين شكنجهها فرياد احد،
احد ،بلند كردند و توطئههايي چون حادثه «بئر معونه» و «رجيع» ،آن حضرت و يارانش
را از ادامه تبليغ و فرستادن مبلغان منصرف نكرد (سبحاني ،بيتا ،ج ،2صص.)503-497
استقامت و صبوري پيامبر(ص) و يارانش در شعب ابوطالب و تبليغات حساب شده
آنان در فرصتهاي مناسب ،اراده مشركان را متزلزل كرد ،تا آنجا كه اتحاد مشركان ـ اين
دشمنان سرسخت ـ را درهم شكست ،و چهرههایی چون هشام بن عمرو ،زهیر بن ابیامیر،
مطعم بن عدي و عدهاي از شخصيتهاي قريش را بر آن داشت تا با ابوجهل و همفکرانش كه
براي ادامه محاصره پافشاری میکردند ،مقابله نموده و خواستار آزادی رابطه با بنیهاشم و
مسلمانان شوند .اين مقاومت و تبلیغ پیاپی مسئله را به سود پيامبر(ص) و يارانش به انجام
رساند و طعم شيرين پيروزي را نصيب مسلمانان نمود (همان ،ج ،2صص285و.)286
 )3پیشگامی در عمل
قرآن كريم آناني كه به گفتههاي خود جامه عمل نميپوشانند را مورد مالمت قرار
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ون» (صف)2 ،؛ «چرا آنچه را که انجام نمیدهید بر
ون َما َل َت ْف َع ُل َ
داده ،ميفرمايد« :لِ َم َتقُولُ َ
زبان میرانید»َ ،
َّاس بِالْ ِب ِّر َو َت ْن َس ْو َن َأ ْن ُف َس ُك ْم»( ،بقره)44 ،؛ «آیا مردم را به نیکی
«أ َت ْأ ُم ُر َ
ون الن َ
میخوانید و خود را از یاد میبرید» .این شیوه عمل که در میان مستکبران در طول تاریخ
وجود داشته است .شعار آزادی ،دمکراسی ،حقوق بشر که از آن دم میزنند ،فقط حربهای
برای نابود کردن و ضربه زدن به مستضعفان است وگرنه خود به هیچیک از آنها پایبند نیستند.

از ويژگيهاي پيامبر(ص) اين بود كه خود بيش از ديگران به تعاليم ديني جامه عمل
ميپوشاند ،اگر نماز شب را براي ديگران نافله ميشمرد ،براي خود همان نماز را فريضه
ميدانست .اگر خود خرما خورده بود ،حتي كودك مريض را سفارش به ترك خوردن
خرما نميفرمود.
آنگاه که میخواست مردم را به نماز تشویق کند ،خود به نماز میایستاد و میفرمود:
«صلوا کما رایتمونی اصلی» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،83ص)279؛ «همانگونه كه میبینید
من نماز میگذارم شما نماز بخوانید».
در تحمل مشکالت از همه مقاومتر و در جنگها ،وسط معرکه و پناهگاه مؤمنان و
البأس إتَّقينا برسول اهلل(ص) فلم يكن
مجاهدان بود .علي(ع) ميفرمايد« :كنّا اذا اح َّمر
ُ
اح ٌد منّا اقرب الي العدو منه» (دشتی ،نهج البالغه ،ص« )690هرگاه آتش جنگ سخت
شعلهور ميشد ،ما به رسول خدا(ص) پناه ميبرديم و در آن ساعت هيچكس از ما به
دشمن نزديكتر از او نبود» .اين نكته يكي از داليل مهم تأثيرگذاري است.
 )4مدارا با مردم
از نكات بسیار مهمی كه در هدايت و تبلیغات پيامبر(ص) وجود داشت و بسیار سبب
تأثیرگذاری نقشآفرينی شد ،نرمي و مدارا كردن آن حضرت بود .این ویژگی او را به
کانون رحمت تبدیل کرده بود؛ تا آنجا كه در روايات اين ويژگي جزء صفات شاخص و
سنن آن حضرت شمرده شده است (حرانی1385 ،ش ،ص ،802ح .)1خداوندش به اين
صفت ستوده و آن را عامل موفقيتش شمرده است (آلعمران .)159 ،حضرت همانگونه
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که مکلف به واجبات بود ،خود را مأمور به اين صفت ميدانست (کلینی1350 ،ش،
ج ،2ص ،117ح .)4تبليغات آن حضرت هميشه همراه با اين خصوصيت بود و هرگز از
خشونت ،شكنجه ،قتل و غارت و ايجاد رعب و وحشت كه شيوه استعمارگران است ،بهره
نگرفت و فرمود« :مداراة الناس نصف االيمان و الرفق نصف العيش» (همان ،ح)5؛ «مدارا
كردن با مردم نصف ايمان و مهر ورزيدن با مردم نصف زندگي است».

هرچند مدارا كردن امري ضروري است و ترك آن به ناهنجاري «خشونت» ميانجامد؛
اما آنچه از سيره پيامبر(ص) و آيات قرآن استفاده ميشود ،مدارا در مسائل شخصي و نيز
بعضی از مسائل اجتماعي است که در آنجا حقوق ديگران يا حدود و حريم الهي نادیده
گرفته نمیشود ،اما در جایی که پای ارزشهاي اسالمي و مسائل اصولی دين ،اجراي حدود
و احكام الهي در میان باشد ،پیامبر اسالم(ص) نرمش را كام ً
ال مذموم و ناروا میدانست.
سهلانگاري و مسامحه در این صورت به پديدهاي مذموم به نام «ادهان و مداهنه» منجر
ميشود كه مورد نهي شديد اسالم و خالف سيره آن حضرت است (مجلسي1404 ،ق،
ج29ص464؛ ج ،39ص.)137
خداوند به پيامبر اسالم(ص) در رابطه با كفار و منافقان دستور پيكار و خشونت داده
َ
ْ
ْس
ار َوالْ ُم َنا ِف ِق َ
و میفرمایدَ « :يا أيُّ َها ال َّن ِب ُّي َجا ِه ِد الْ ُك َّف َ
ين َو ْاغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َمأ َوا ُه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َ
ير» (توبه)73 ،؛ «اي پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بگير،
الْ َم ِص ُ

جايگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتي است».

«و َل َت ْر َك ُنوا
همچنين محبت نسبت به ستمگران را سبب آتش دانسته و میفرمايدَ :
ين َظ َل ُموا َف َت َم َّس ُك ُم النَّا ُر» (هود)113 ،؛ «به ستم پيشگان گرايش پيدا نكنيد كه
ِإلَى الَّ ِذ َ
آتش دوزخ شما را فرا خواهد گرفت» .در روايت است كه پيامبر(ص) براي خدا غضب
میکرد ،تا جايي كه رنگ چهرهاش تغيير مييافت (طبرسي1414 ،ق ،ج ،1ص.)54
پيامبر اسالم(ص) در مواردي كه تخلف مشاهده ميكرد نه تنها مسامحه نميفرمود ،بلكه
عكسالعمل شديد نشان ميداد.
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 )5عشق به هدایت
از دیگر ویژگی تبلیغی آن حضرت ،عشق به هدایت مردم بود و در این مسیر بسیار
حرص میورزید .حرص و تالشي كه سودش عايد ديگران ميشد .در سختترین شرایط،
برای نجات مردمش میکوشید ،حتی اذیتها و آزارهایشان را حمل بر جهل نموده و به
جای نفرین برای هدایتشان دعا میکرد .خداوند حضرتش را اینگونه معرفی میکند« :لَق َْد
َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ين َر ُء ٌ
يم»
ول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يز َع َل ْي ِه َما َع ِنتُّ ْم َح ِر ٌ
يص َع َل ْي ُك ْم بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
وف َر ِح ٌ
(توبه)128 ،؛ «به يقين رسولي از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاي شما بر او سخت
است ،او برای هدايت شما پافشاری میکند ،او نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است».
آن قدر برای تبلیغ دین و هدایت مردم خود را به زحمت میانداخت که خداوند سبحان
اخ ٌع نَ ْف َس َ
بر او ترحم نموده  فرمودَ « :ف َل َع َّل َ
ك بَ ِ
َار ِه ْم إ ِْن لَ ْم ُيؤْ ِم ُنوا بِ َه َذا الْ َح ِد ِ
ك َع َلى َآث ِ
يث
َأ َس ًفا» (كهف)6 ،؛ «گویی ميخواهي به خاطر اعمال آنان ،خود را از غم و اندوه هالك 
گرداني ،اگر به اين گفتار ايمان نياورند».
تبليغات آن حضرت براي منافع شخصي نبود ،او مردم را براي خود نميخواست ،از
گمراهي مردم رنج ميبرد؛ زيرا آنها را در آتش ميديد ،حریص و عاشق هدایت مردم بود.
بنابراين به دستور قرآن اعالن کرد« :از شما اجر  و مزدي جز محبت نزديكانم نميخواهم،
و همين محبت نیز براي شما سودمند است» (شورا .)23 ،اما در جامعه بشری نه تنها برای
جلب منافع شخصی و گروهی به تبلیغات میپردازند ،چه بسا برای آن جنگها و کشتار
بزرگ به راه میاندازند.
 )6فرصتشناسی
در امر تبلیغ غنیمت شمردن فرصتها امری ضروری است ،پيامبر(ص) براي پيشبرد
اهداف خود ،همه فرصتها و ظرفيتهاي موجود را شناسايي و استفاده میكرد و از همه
امكانات مشروع بهره ميبرد .در ايامي كه در شعب ابيطالب محاصره بودند ،از فرصت
ماههاي حرام و حضور زائران كعبه استفاده ميكرد و در جمع مردم حاضر میشد و به
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تبلیغ ميپرداخت و مردم را به اسالم دعوت مینمود ،كه اين امر در گرايش مردم به اسالم
و شكسته شدن محاصره نقشي اساسي داشت.
آنگاه که در طائف در پی آزار جاهالن به گوشه تاکستانی پناه برده بود ،غالمی به نام
«عداس» برایش طبق انگوری آورد ،چون در او زمینه هدایت دید ،فرصت را مغتنم شمرد
و او را به اسالم دعوت کرد (شهیدی1372 ،ش ،ص.)54
وقتي كه وارد مدينه شد يهوديان را نيز به همكاري در امر دفاع از مدينه فرا خواند و براي
تحكيم قدرت و حكومت اسالم از آنها استفاده كرد و قراردادي كه براي وحدت مهاجران و
انصار نوشت ،يهوديان مدينه نيز آن را امضا كردند (سبحانی ،بيتا ،ج ،1ص.)376
ناگفته نماند فرصتشناسی غیر فرصتطلبیِ نکوییدهای است که مستکبران بلکه
بسیاری از دنیاطلبان بیمسؤلیت دارند؛ زیرا پیامبر(ص) هرگز از ابزار و شرايط منفی بهره
نمیگرفت .از آن جمله هنگامي كه در وقت مرگ فرزندش آفتاب گرفت ،بعضی پنداشتند
این حادثه به پاس همدردی با حضرتش پدید آمده است ،اما حضرت ارتباط بین این دو
را قاطعانه رد کرد و فرمود :خسوف و کسوف از آیات الهی است.
 )7مخاطبشناسی
یکی از نکات مهم در تبلیغ این است که مبلغ در تبلیغات خود وجدان خفته و غبار
گرفته انسانها را بیدار کند و آنان را به درک حقایق و شناخت واقعیات رهنمون سازد
(بابازاده1382 ،ش ،ص.)67
پیامبر اسالم(ص) با شناخت کامل مخاطبان ،برای هدایت آنها شیوههای متفاوتی به
کار میگرفت ،که خود فرمود« :انا معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»
(کلینی1350 ،ش ،ج ،1ص)27؛ «ما گروه پیامبران مأموریم که با مردم به اندازه عقلشان
[در سطح فهم آنان] سخن بگوییم».
با توجه به اعمال این تاکتیک بود که توانست ويژگيهاي گروههای مختلف یهود مدینه
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را شناسايي نموده و جداگانه با هر گروه قرارداد امضا كند ،به نحوی با آنها صحبت نماید
که وحدت يهوديان را بر هم زند .این روش سبب شد ،در جنگهايي كه هريك از گروههای
يهود با آن حضرت داشتند ،تنها بمانند .تاریخ نشان داده که هر گروه به تنهايي و در زمان
خاصي جنگ را آغاز كردند و کمتر توانستند با هم متحد شده و به يك قدرت بزرگ
تبديل شوند و براي حكومت پيامبر دردسرساز شوند .از طرفی پیامبر(ص) با تبلیغات
صحیح خود بعضي چهرههای یهود که زمینه هدایت در آنها وجود داشت ،شناسایی نمود
و با تبلیغات ،آنها را به اسالم متمایل ساخت تا آنجا که شخصی مانند «مخریق» اسالم
آورد و در جنگ بدر در رکاب آن حضرت شهید شد و وصیت نمود همه داراییاش در
اختیار پیامبر(ص) قرار گیرد (ابنهشام1355 ،ق ،ج ،3ص .)51یا وقتی که جوانی آلوده
به گناه فحشا را مراجعه میکند ،در کنار خشم اصحاب ،حضرت با خونسردی کامل ،حس
غیرت او را تحریک نموده و او را از این کار باز میدارد؛ جوان بعد از شنیدن سخنان
حضرت گفت« :یا رسول اهلل تاکنون «زنا» برای من شیرینترین چیزها بود ،ولی اکنون
منفورترین عمل در چشم من میباشد» (مكارم شيرازي1352 ،ش ،ج ،3ص .)42مراعات
این خصوصیت ضمن اینکه مقاومت و موضعگیری افراد را کاهش میداد ،تأثیرگذاری
سخنان حضرت را نیز زیاد میکرد.
 )8زمینهسازی
از نكاتي كه آن حضرت در هدايت مورد توجه قرار ميداد ،زمينهسازي برای اهداف
مورد نظر بود؛ چه اينكه با وجود انكار و موضعگيري ذهنی شنونده ،هر نوع اقدام هدايتي
و تبلیغی با مقاومت مواجه شده و نتيجه عكس ميدهد؛ بنابراين حضرت قبل هر تبلیغی
ظرفیتسازی نموده و زمینه هدایت را آماده میکرد .در همین راستا به امر الهي سه سال
به صورت مخفي به سراغ افراد مستعد رفت تا ضمن اينكه ياراني گرد ميآورد ،افكار را
نیز آماده كند؛ هنگامي كه زمينه در حد ضرورت مستعد شد و امر خداوند رسید ،حضرت
دعوتش را علنی ساخت .البته شیوه قرآن کریم نیز چنین است ،در موارد خاص احکام
تدریجی نازل شده است ،مث ً
ال حکم شراب در پنج مرحله نازل شد (ر.ک :قربانی الهيجي،
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1383ش ،ج ،11صص .)45-42حتي در اعالن حکم بعضي احكام مانند حرمت شراب،
به دستور خداوند تدريجي عمل نمود؛ زیرا اين ماده خطرناك با گوشت و پوست مردم
عجين شده و تقريب ًا يك آشاميدني عمومي بود ،برای اعالن و اجرای این حکم زمینهسازی

و آماده کردن محیط ضرورت داشت ،پیامبر اکرم به شیوهای عمل کرد که شراب به طور
کلی از زندگي مردم دور شد و مورد نفرت قرار گرفت و تا آنجا که فرهنگ عمومي شالق
زدن به شاربالخمر را به خوبي پذيرفت.
 )9نمایش زیباییها
روشی که خداوند برای دعوت ،فرا راه پیامبرش قرار داد ،استفاده از حکمت و موعظه
حسنه و جدال نیکو است (نحل .)125 ،رسول خدا(ص) براساس این دستور عمل کرد و
با اخالق پسندیدهای که داشت ،چهره زیبای تعالیم اسالم را به مردم نشان داد .مخالفانش
موانع زیادی براي او پيش آوردند و از توهين و اذيت و آزار چيزي كم نگذاشتند ،اما
آن حضرت يك لحظه به فكر انتقام نيافتاد و بر مردم غضب نكرد ،نفرين ننمود ،بلكه
سخنش اين بود« :اللهم اغفر لقومي بانهم اليعلمون»  (مجلسی1404 ،ق ،ج ،98ص)167؛
«پروردگارا! از مردمم درگذر كه آنها دانش كافي ندارند».
در فتح مكه ،در آن لحظه كه سپاهيانش مكه را ـ شهري كه بيش از  13سال او و
يارانش را شكنجه داده و آواره كردهاند ـ به تصرف درآورند ،بر مسند قدرت تكيه زده،
كنار كعبه ميايستند و در حالي كه ده هزار شمشير تشنه انتقام از قريش پيرامونش برق
ميزند و بر ابوسفيان ،هند ،عكرمه و ديگر قيافههايي كه ياد آور شكنجهها ،توطئهها،
تبعيدها و مرگ جانخراش عزيزان اويند مينگرند ،و حتی «سعد ابنعباده» فریاد زد:
«الیوم یوم الملحمه» (ابناثیر1385 ،ق ،ج ،2ص)246؛ «امروز روز انتقام است» ،اما
حضرت از این دشمنان شکست خورده ميپرسد :اي قريش! فكر ميكنيد با شما چه
خواهم كرد؟ قريش براساس شناختي كه از آن حضرت دارند بهت زده و حيران و بيمناك،
همگي با صدايي لرزان و شكسته ،روي سوابق عواطف و بزرگواری که از آن حضرتشان
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داشتند ،گفتند« :ما جز خوبي و نيكي چيزي درباره تو نميانديشيم ،تو را برادر بزرگوار
خويش و فرزند برادر بزرگوار خود ميدانيم».
پيامبر فرمود :من نيز جملهاي كه يوسف به برادران خود گفت ،ميگويم« :ال تثريب
عليكم اليوم يغفر اهلل لكم و هو ارحم الراحمين» (سبحانی ،بيتا ،ج ،2ص)729؛ «امروز
بر شما مالمتي نيست ،خداوند گناهان شما را ميآمرزد .او ارحم الراحمين است» و به
همه عفو عمومي داد و فرمود« :اذهبوا انتم الطلقاء»؛ «برويد دنبال زندگي خود همه شماها
آزاديد» (ابناثیر1385 ،ق ،ج ،2ص.)246
 )10بصيرتافزايي
شعار اصلي قرآن اين است« :در گرایش مردم به دین اجباري نيست؛ زیرا راه درست
به خوبی از راه نادرست مشخص شده است» (بقره« .)256 ،ما راه درست را به او [انسان]
نشان دادیم ،اوست که مؤمن میشود یا ناسپاسی میکند» (انسان.)3 ،
شيوه پيامبر(ص) اين بود كه موانع گرایش به دین را برميداشت ،تا مردم آزاد باشند،
آنگاه با تبلیغات به مردم آگاهی ميبخشید ،تا آنها با بصيرت راه حق را برگزينند« :ق ُْل
َه ِذ ِه َس ِبي ِلي َأ ْد ُعو ِإلَى َّ ِ
ير ٍة» (يوسف)108 ،؛ «اي پيامبر! بگو اين راه من است
الل َع َلى بَ ِص َ
كه با بصيرت شما را به آن ميخوانم» .اگر كافري نياز به مطالعه و تحقيق داشت به او
امان میداد تا با خیال راحت کالم حق را بشنود و بعد از فکر و مطالعه ،بین اسالم و کفر
هر کدام را که حق تشخیص میدهد برگزیند .حتی اگر متقاعد نشد و در کفرش باقی ماند
فرصت بدهيد .در قرآن آمده است« :اگر يكي از مشركان خواست كالم حق را بشنود،
به او امان بدهيد و سپس چه پذيرفت و چه استنكاف كرد ،او را به مكان امن برگردانيد»
(توبه .)6 ،این آیات اساس سبك پيامبر(ص) بود ،کار او نشر دانش و بصيرتافزايي بود.
اين طريقه را حتي براي سختترین دشمنان نيز معمول ميداشت.

صفوان بن اميه يكي از خشنترين دشمنان پیامبر اسالم است ،او در بر افروخته شدن
آتش جنگها عليه مسلمانان نقش اساسي داشت .در مقابل چشمان مردم مسلماني را به دار
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آويخت .او جزء ده نفري بود كه از عفو عمومي استثنا شده بود؛ بنابراين از مكه گريخت
و به طائف رفت .پسر عموي صفوان از پيامبر تقاضاي عفو نمود و مورد قبول آن حضرت
قرار گرفت .او با سابقهاي كه داشت چنين كرامت و بزرگواري را باور نميكرد .رسول خدا
عمامه يا پیراهني براي او فرستاد تا مطمئن شده به مكه برگشت و گفت :دو ماه مهلت
ميخواهم كه تحقيق كنم ،اگر اسالم بر حق بود ايمان ميآورم؛ رسول خدا فرمود :به تو
چهار ماه مهلت دادم .صفوان گفت :اين شيوه تبليغ و هدايت ،شيوه پيامبران الهي است؛
شهادتين گفت و مسلمان شد (واقدی1402 ،ق ،ج ،2ص.)853
در مقابل آن روش طاغوتها و شیاطین قرار دارد ،كه راه مطالعه و تحقيق را عم ً
ال
میبندند و با غرق کردن افراد در شهوات و محاصره تبليغاتي ،آن چنان آدمی را در
غفلت قرار ميدهند ،که هیچ قدرت تفکر و تشخیص نداشته باشد و از راه فريب و اعالن
شعارهاي به ظاهر زيبا و فريبنده ،كه هيچ واقعيتي در پس آن نيست ،آرمانهاي خود را بر
آنان تحميل كنند.
 )11تکریم مخاطبان
افرادي كه تمام خصوصيات آنها پسنديده و از نقاط منفي كام ً
ال مبرا باشند ـ در غير
معصومان(ع) ـ كمياب بلكه نايابند .انسانها معمو ً
ال در کنار نقاط مثبت و سجاياي اخالقي،
از نقاط منفي و خصلتهاي ناپسند کام ً
ال بری نیستند .يك راهنما و معلم وقتي موفق است
كه بعد مثبت افراد را شناسايي و مطرح كند تا با همراه خود نمودن متعلم ،گلهاي هدايت
و دانش را در او شكوفا كند.
پيامبر بزرگوار اسالم(ص) در كار تبليغ دين و دعوت مردم از اشاره به نقاط ضعف و
تحريك احساسات پرهيز ميكرد؛ با انگشت گذاشتن روي نقاط مثبت ،زمينه همراهي آنان
را فراهم مينمود و از آن به خوبي بهرهبرداري ميكرد .در اينجا به چند نمونه اشاره ميگردد:
الف) خانواده حاتم طائي بتپرست بودند ،در مقابل اسالم ايستادند ،عدي بن حاتم
شكست خورد و به شام گريخت و خواهرش اسير شد .او را به مدينه آوردند .روزي اين
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ِ
زن اسير خود را به پيامبر(ص) معرفي و از اوصاف نيك پدرش ياد كرد و گفت :پدرم به
درماندگان رسيدگی میکرد و از گرفتاران رفع گرفتاري مينمود .آن حضرت بدون اينكه
مقاومت آنها را در برابر اسالم را به رخ بكشد ،يا بتپرستي و اشكاالت ديگرشان را مطرح
كند ،اين بعد مثبت را ستود و به پاس آن دستور آزادي او را صادر كرد؛ وقتي كه اين خبر
به برادرش رسيد كه رهبر جهان اسالم ،پدرش را ستوده و بر كار نيك او حرمت نهاده
است ،تسليم شد و اسالم آورد و در خدمت اسالم قرار گرفت.

ب) چند نفر از يمن آمدند و با پيامبر(ص) روي سخن گشودند .يكي از آنها خيلي
هتاك بود و تند صحبت ميكرد؛ به طوري كه پيامبر(ص) را ناراحت كرد ،تا آنجا كه
عرق خشم بر پيشاني او نشست؛ در اين حال جبرئيل امين نازل شد و خبر از سخاوت و
بخشندگي او داد .پيامبر(ص) نيز روي آن تكيه كرد و اين صفت او را ستود و آن را وسيله
نجات او معرفي كرد .مرد يمني وقتي كه با همه هتاكي ،دید خوبیها در پیشگاه آن حضرت
حتی از دشمن هتاک نادیده گرفته نمیشود ،بالفاصله شهادت به وحدانيت خداوند و
رسالت آن حضرت داد و مسلمان شد (كليني1350 ،ش ،ج ،4ص ،39ح.)5
ج) عمر از چهرههاي خشن و مخالف رسول خدا(ص) بود ،به طوري كه يك بار
تصميم گرفت آن حضرت را به قتل برساند .در علت مسلمان شدنش نوشتهاند« :چون
خباب بن ارت به او خبر داد كه پيامبر اكرم(ص) حضور او را در جمع مسلمانان خبر داده
و مسلمان شدنش را سبب تقويت اسالم دانسته و جايگاه صالبت او را ستوده است؛ به
اسالم گرويد و از صف مخالفان تند ،به صف مدافعان پيوست و رسم ًا اعالم اسالم نمود
(شهيدي1372،ش ،ص.)52
 )12به كار گرفتن نيروهاي شايسته
رسول گرامي اسالم(ص) با توجه به خوشبيني و نظر لطف و رحمتي كه به مردم
داشت ،همه را مورد عنايت قرار ميداد ـ كه در عنوان پيشين به آن اشاره شد ـ اما اين
امر سبب نميشد كه در واگذاري مسئوليتها دقت و وسواس الزم را به خرج ندهد و هر
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كسي را به هر كاري بگمارد ،بلكه به شايستگي و توان نيروها دقت كافي داشت ،هرچند در
اين راستا باورهاي قومي و قبيلهاي ناديده گرفته شده و موجب اعتراض واقع شود .آنگاه
كه پيامبر اعظم(ص) مكه را فتح كرد و كارهاي اوليه را سامان داد ،خواست عازم جنگ
حنين شود ،عتاب بن اسيد كه جوان هيجده ساله را كه از هر جهت شايسته بود برگزيد و
به فرمانداري مكه منصوب نمود؛ حضرت در اين انتخاب ،شايستگي را مالك عمل قرار
داده بود ،نه سالمندي و رياست قبيله و یا دیگر امتيازات جاهلي را؛ بنابراين از سوي
عدهاي مورد اعتراض واقع شد و حضرت ضمن بيان صالحيت و شايستگي عتاب براي
اين امر ،فرمودند« :و ال يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه ،فليس االكبر هو االفضل،
بل االفضل هو اكبر» «هيچيك از شما جوان بودن او را نميتواند بهانه مخالفت قرار دهد؛
زيرا هركس كه سالمندتر باشد ،برتر نيست بلكه آنكه از ديگران برتر و با فضيلتتر باشد،
بزرگتر خواهد بود (التفسير المنسوب الي االمام الحسن العسكري(ع) ،ص.)557

پيامبر اكرم(ص) در رابطه با صالحيت و توان مبلغان هيچ مسامحه و گذشتی روا
نميدانست .او به افرادي كه صالحيت كاري نداشتند ،مسئوليت واگذار نميكرد ،هرچند
آدمهاي خوب و ياران نزديك آن حضرت بودند .يكي از اين نمونهها حضرت ابوذر است؛
هرچند او از ياران وفادار پيامبر(ص) و از جهت زهد و صداقت مورد تأييد آن حضرت است
و معدود چهرههايي از جهت ارزشي با او قابل رقابت هستند ،ولي با اين حال وقتي سخن
از مسئوليت ميشود ،نه تنها پيامبر(ص) به او مسئوليتي واگذار نميكند ،بلكه ضعف او
را با صراحت اعالم نموده ميفرمايد« :اني اراك ضعيفا فال تامرون علي اثنين و ال تولين
مال اليتيم» (مجلسی1404 ،ق ،ج ،72ص)4؛ «من تو را در كار اجرايي ضعيف ميبينم،
بنابراين تو نبايد فرماندهي و رياست را حتي بر دو نفر بپذيري و يا توليت مال يتيم را به
عهده بگيري».
امر تبلیغ را نیز به افراد شایسته و دارای صالحیت واگذار میکرد ،از این رو برای تبلیغ
در مدینه مصعب را که شخصی خوشبیان ،خوشچهره ،مطلع ،عالم به احکام دین و از
خانوادهای اصيل و بافرهنگ بود برگزید و برای یمن موالی متقیان علی(ع) و در حبشه
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جعفر بن ابیطالب از اسالم و قرآن دفاع میکرد.
نكته قابل توجه اينكه عتاب با همه شايستگي كه براي فرمانداري و مديريت دارد،
شاید برای تبلیغ کارآیی او کم است ،بنابراين آن حضرت براي آموزش قرآن و بيان فقه
معاذ بن جبلرا برميگزيند.
در مواردی نیز برای تعیین مبلغ شایسته ،وحی به کمکش میآمد ،مانند ابالغ سوره
برائت به مشرکین مکه .در آغاز ابوبکر مأموریت یافت ،ولی قبل از ابالغ فرشته وحی نازل
شد ،بعد دستور توقف این مأموریت ،گفت« :انه ال یودی عنک اال انت او علی» «این ابالغ
را کسی جز تو یا علی نباید انجام دهد» .که حضرت مأموریت ابوبکر را لغو و علی(ع) را
مأمور ابالغ سوره برائت نمود (بالذری1417 ،ق ،ج ،1ص.)316
* نتيجه
از اين پژوهش به دست آمد كه پيامبر اسالم(ص) براي تبليغات شيوه جدیدی ابداع
کرد ،که در موارد بسیاری با روشهای متداول در جامعه متفاوت بوده است؛ تبلیغات
مستکبران و شیاطین عالم ،معمو ً
ال با بياعتنايي به خواست واقعي و فطري مردم همراه
است .آدميان را از نور فطرت به ظلمت و تاريكيهای جهل و غفلت و انحراف میکشانند
که این اعمال ،هرگز مورد تأیید یا پیروی نبی مکرم اسالم(ص) نبوده است .اما پیامبر
اسالم(ص) با شیوهای الهام گرفته از تعالیم وحیانی در دلها نفوذ نمود و جامعه جاهلي
عربستان را متحول کرد ،تمدنی نو بنا نهاد و تعليمات حياتبخش خود را در بخش
وسیعی از جهان آن روز گستراند و آن را جاودانه ساخت .اسلوبي را با زيربناي الهي
و همساز با كرامت انساني در پيش روي بشريت نهادند و به بشریت خاصه مسلمانان
آموخت که میتوانند با بهرهگیری از این شیوه و نوآوریهای الزم به تبلیغ دین و حقانیت
و عدالت و آزادی بپردازند و هیچ نیازی به بهرهگیری از شیطنتها و اعمال خالف عقل
شرع که دیکته شده شیاطین و شیوه مستکبران عالم است ندارند.
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