
 های تبلیغی امام حسین  شیوه

 *محمدکاظم کریمی

 اشاره

و در  1خبر یا مطلبی به دیگران است، به معنای رساندن پیام «بلغ»از ماده  ،«تبلیغ»

ها به منظور ایجاد  هایی میان انسان عقاید و دیدگاه، انتشار و انتقال اطالعات، اصطالح

، رفتار، گفتار  و در قالب 2آنها استافکار و رفتارهای ، دگرگونی و تأثیر در روحیات

 پذیرد.  تصویر و مانند آن انجام می

رود که با هدف  در زمره ارتباطات جمعی یا عمومی به شمار می ،تبلیغ، امروزه

نوعی از ، گیرد. ارتباط جمعی یا عمومی انجام می 3اقناع یا متقاعدسازی، اطالعاتی

های دیگر با هدف تفهیم  یاری از انسانارتباط است که بر اساس آن فرد با تعداد بس

این است که مفهومی که  ،به طور کلی، هدف از ارتباطات 4کند. ارتباط برقرار می، معانی

به بیان ؛ به میان دیگران راه یافته و به آنان انتقال یابد، از درون فردی برخاسته است

 6،ها انتقال و یا تبادل پیامو نیز  5به فراگرد انتقال مفاهیم و یا انتقال معانی، تر فنی

های انتقال پیام و انتقال  ابزارها و شیوه، «های تبلیغی روش»و  7شود ارتباطات گفته می

 معانی به دیگران هستند. 

صدد است تا با بررسی و واکاوی زوایای مختلف دعوت و قیام امام  در، این گفتار

 را تبیین نماید. آن حضرت های تبلیغی ها و شیوه ترین روش اصلی، حسین

                                                
 * پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

  .1025 ، ص1 جش، 1375،      فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نهمفرهنگ محمد، . معین، 1

  .62صش، 1374،   تهران: سازمان تبلیغات اسالمیتبلیغ اسالمی و دانش ارتباطات اجتماعی،  ،. خندان، محسن2
Persuasive. 3. 

 . 15، ص 1، ج   ، چاپ دوم . فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا4

5. exchange meaning.  
transmit messages. 6. 

  .5، ص 1. فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، پیشین، ج 7
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 شناسي تبليغ از منظر حسينيروش

سه روش را برای تبلیغ دین توسط پیامبر ، از سوره مبارکه نحل 125خداوند در آیه 

َكَُُسِبيِلُُُِإلىُُاْدعُُ»کند:  معرفی می بِّ ِتيُجاِدْلُهْمَُُوُُاْلَحَسَنةُُِاْلَمْوِعَظِةَُُوُُِباْلِحْكَمةَُُِر ْحَسُنُُِهيَُُِبالَّ
َ
ُأ

ُ َكُُِإنَّ بَّ ْعَلُمُُُهَوَُُر
َ
ُُِبَمْنُُأ ْعَلُمُُُهَوَُُوَُُسِبيِلِهَُُعْنَُُضلَّ

َ
موعظه نیکو ، مردم را با حکمت 1؛ِباْلُمْهَتِديَنُُأ

همانا خداوند به کسی که از مسیر حق گمراه  .به دین خدا دعوت کن، و جدال نیکوتر

 «داناتر است.، اند شده و کسانی که هدایت شده

ضمن و نموده قرآن کریم قواعد دعوت به دین و مبادی آن را معرفی ، بر اساس این آیه

کنندگان بعد از او را  روش خاص رسول خود و دعوت ،های آن وسایل و راهتعیین 

 مربوط، «مجادله» و «موعظه»، «حکمت» واژه: سه که ترسیم کرده است و شکی نیست

 خدا رسول است که دعوت براى مخصوص ى، راهیک است و هر گفتن سخن شیوه به

این ، کند. بدیهی است مردم را به دین اسالم دعوت، های یادشده روش به شده مأمور

  2بلکه با توجه به کشش و شرایط مخاطب باید سراغ آنها رفت. ؛ها ترتیبی نیست روش

ی تبلیغ کردن و خواندن مردم به دینی یا مرامی یا ابه معن «دعی»از ماده  ،«دعوت»

با اشاره به این ذیل، در  4دین اسالم است.، جااین در« سبیل»و منظور از  3ای است عقیده

و آنگاه در  شود اختصار بیان میدر قبال هر یک بهرویکرد امام حسین، سه روش

 نماییم.های تبلیغی حضرت را از منظر قرآن ارائه میادامه، سایر شیوه

 . حکمت و برهان عقلي1

فراخواندن مردم به سوی خداوند با حکمت است ، این آیهاولین سفارش قرآن کریم در 

 شود. که با استفاده از برهان و روش عقلی حاصل می

                                                
  .125نحل، آیه  . سوره1

؛ 2201، ص4 ج چاپ هفدهم، القرآن، بیروت: دار الشروق،  ظالل ، فیبن ابراهیم سید بن قطبشاذلی، . ر.ک: 2

، قم: دفتر انتشارات  طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی

 .536و  533، ص 12 ش، ج 1374اسالمی، چاپ پنجم، 

  .9612، ص 7ش، ج 1373، اوّل، چاپ  نامه، تهران: دانشگاه تهران. دهخدا، علی اکبر، لغت3

، 2 ق، ج 1407الکتاب العربی، چاپ سوم،   دارالتنزیل، بیروت:  غوامض حقائق عن . زمخشری، محمود، الکشاف4
 .644ص 
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دلیلی است که ، و منظور از آن سخنِ متقنِ صحیح است، حکمت» :گوید زمخشری می

با بیانی مشابه  و عالمه طباطبایی 1«کننده شبهه است. کننده حق و برطرف بیان
به  ؛دهد نتیجه را حق که است حجتى «است داناتر خدا» و« حکمت» از دمرا»فرماید:  می

 2«نماند. آن در ابهامى و وهن و شک هیچ طوری که
 اصل به در و است استدالل و منطق یا دانش و علم فهومم به، حکمت، به هر حال

 انحراف و فساد از مانع، استدالل و منطق یا دانش و زیرا علم 3باشد؛می «منع» ىامعن
استدالل  و صحیح منطق از استفاده، حق سوى به دعوت در گام نخستین و است

سیره  4آنان است. خفته  عقل ساختن بیدار مناسب و به کار گرفتن فکر و اندیشه مردم و

نیز مملو از به کارگیری روش برهان و استدالل عقلی در موارد  تبلیغی امام حسین
اش  ضمن بیان انگیزه، اش به بزرگان کوفه در نامه رت، آن حضبرای نمونه ؛مقتضی است

 گونه استدالل آورده است: امیه این در بیان مفاسد دستگاه بنی، از قیام
قومی هستند که پیروی از شیطان را برگزیدند و از اطاعت خداوند سر باز ، امیه بنی»

حالل ، نمودهفساد را در زمین آشکار ساخته و حدود و احکام الهی را تعطیل ، زدند
برای ، به رسول خدا امجهت نزدیکیو من به ، اند خدا را حرام و حرام او را حالل کرده

  5«مبارزه با اینها سزاوارترم.

در موارد دیگر نیز عمل نکردن به حق و نهی نشدن از باطل را دلیل قیام خود  امام
اصالح امت جدش و دلیل قیام خود را اش،  نامه همچنین در ضمن وصیت 6.کند ذکر می

  7د.نمایاحیای امر به معروف و نهی از منکر بیان می
 جنگدجنگد       در سنگر عشق، با یقین می این مرد، برای فتح دین می

 جنگدتو محو شب و طلوع صبح صادق       آیینه به دست، در زمین می

                                                
 . همان.1
 .534، ص 12 . طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 2
  «.حکم» ق، ماده1407 ، اوّل(، چاپ الشامية القلم )الدار. راغب اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار 3

  .455، ص 11 ش، ج 1374، اوّلنمونه، تهران: دار الکتب االسالمیه، چاپ  . ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر4

، 11 ق، ج 1409، اوّل، چاپ المرعشی اهلل آیتمکتبة الباطل، قم:  ازهاق و الحق . شوشتری، قاضی نوراهلل، احقاق5

 .603ص 

 . 605. همان، ص 6
  .602. همان، ص 7
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 . موعظه2

( برای اْلَحَسَنةُاْلَمْوِعَظةَُُِوُکو )نی خداوند پیامبر را به استفاده از اندرزهاى، در گام دوم

سخنان نرم گفتن ، ی پند دادنابه معن، موعظه» کند. دعوت مردم به دین حق سفارش می

های سخت را نرم سازد و  سخنی است که دل، و اندرز و نصیحت است و منظور از آن

  1«کردارهای زشت را نیکو گرداند.

 مردم عظیم هاى توده توان مى آن تحریک با و دارد عاطفى جنبه بیشتر، اندرز و موعظه

 انسان وجود «عقلىِ عدبُ»از ، حکمت، حقیقت در .ساخت متوجه حق طرف به را

 شاید، «حسنه»به  «موعظه»ن شد مقید«. عاطفى عدبُ»از ، حسنه موعظه و کند مى استفاده

، خشونت گونه هر از خالى که افتد مى مؤثر صورتى در اندرز که است آن به اشاره

 به و باشد آن مانند و او لجاجت حس تحریک، مقابل طرف تحقیر، جویى برترى

 2.شود بیان زیبایى صورت

های دلنشین است که برای هدایت خلق  آکنده از موعظه، سرتاسر دعوت امام حسین

از جمله  ؛شده است گیری از چاشنی تحریک احساسات بیان  با نگاه دلسوزانه و بهره

با ایراد ، کوفه ویبن یزید ریاحی از ادامه حرکتش به س ت لشکر حرّپس از ممانع

ُهَُقْدَُنَزَلُِبَناُ» نکات مهمی را در قالب موعظه در جمع اصحابش بیان داشت:، ای خطبه ِإنَّ
ْدَبَرُ

َ
َرْتَُوُأ َرْتَُوَُتَنكَّ ْنَياَُقْدَُتَغيَّ ُالدُّ ْمِرَُماَُقْدَُتَرْوَنَُوُِإنَّ ْت...ِمَنُاْْلَ َُُمْعُروُفَهاَُوُاْسَتَمرَّ

َ
َُُتَرْوَنَُُلُُأ نَّ

َ
ُأ

ُ َُُوُُِبِهُُُيْعَمُلَُُلُُاْلَحقَّ نَّ
َ
ِهُُِلَقاِءُُُِفيُُاْلُمْؤِمُنُُُِلَيْرَغَبَُُعْنهُُُُيَتَناَهىَُلُُاْلَباِطَلُُأ يُُمِحّقاُ ُاللَّ َرىَُلَُُفِإنِّ

َ
ُأ

ُُاْلَمْوَتُ اِلِمَُُمَعُُاْلَحَياةََُُلَُُوَُُسَعاَدةُ ُِإلَّ ُُيَنُالظَّ آید! راه  چه بر سر ما میبینید آن شما می 3؛َبَرماُ ُِإلَّ

و رسم روزگار عوض شده و روی زشت آن آشکار شده است. از خوبی جز مقدار 

بینید کسی به حق عمل  آیا نمی ..ادامه دارد.، اندکی به جای نمانده و این وضعیت

مؤمن واقعی خواستار شهادت ، کند و باطل حد و نهایتی ندارد؟ در چنین وضعیتی نمی

مرگ را  ،کند. من در این شرایط لقای پروردگار را آرزو می یقینبهدر راه حق است و 

 « بینم. و زندگی با ستمگران را جز ذلت و ننگ نمی، جز سعادت

                                                
 .19268، ص 13نامه، پیشین، ج . دهخدا، علی اکبر، لغت1
  .456، ص 11 نمونه، پیشین، ج  . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر2

 .605، ص 11 الباطل، پیشین، ج  ازهاق و الحق شوشتری، قاضی نوراهلل، احقاق .3
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 باید زجان گذشت کزین زندگی چه سود؟  اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم        

در برخورد با افراد نیز از روش موعظه به وفور بهره گرفته است:  ، امامگذشته از این

 ؛مسیر شده بودبا کاروان امام هم ،کسی بود که در مسیر بازگشت از مکه، «زهیر بن قین»

 آن حضرتبا  خیمه برپا نماید کهدر جایی ، هنگام استراحتکه کرد  اما سعی می

و به او پیغام داد: کسی را نزد وی فرستاد  امام ،که در یکی از منازلتا اینبرخورد نکند. 

دیلم »اما با اصرار همسرش ، ابتدا از رفتن سر باز زداو . گرچه مرا ببین م توخواهمی

و نوع سخنانی که بین آنها رد و  به مالقات امام رفت. اما دیدارش با امام، «بنت عمر

های  ور داد تا خیمهزهیر با چهره باز و خوشحال برگردد و دست گشتباعث ، بدل شد

 1خیمه برپا کنند.، او را برچیده و وسایل او را برداشته و در نزدیکی امام

  بن  عبیداهلل»مقاتل با  در قصر بنی، نددبوعازم کوفه  حسین همچنین هنگامی که امام

بیا با ما برویم تا به پیروزی  :فرمایند می و خطاب به او کنندبرخورد می« حُرّ جُعفی

نظیر است. و اسبی که بی، قیمتشمشیری دارم بسیار گران، گوید: منبرسیم! عبیداهلل می

ما با خودت کار  ؛نه با اسبت، : ما نه با شمشیرت کار داریمدهندچنین پاسخ میامام 

ه او فرمود: خطاب ب حضرتعبیداهلل از همراهی امام سر باز زد و ، داریم. با وجود این

چرا که هر کس فریاد مظلومیت ما را بشنود و ما را اجابت  ؛جا نمان، ایناگر با ما نیستی

َُهَلك»... ؛هالک خواهد شد، نکند َُلَُيْنُصُرَناُِإلَّ َحٌدُُثمَّ
َ
ِهَُلَُيْسَمُعَُواِعَيَتَناُأ   2 « .َفَوُاللَّ

 . مناظره3

َُوُ» ؛بپرداز مناظره با آنها به نیکوتر طریقى بهکه  در گام سوم فرموده استقرآن کریم 
ِتيُجاِدْلُهْمُ ْحَسُنُُِهيَُِبالَّ

َ
 جویى غلبه و نزاع طریق از گفتن سخن یابه معن، «جدال» «.أ

 آن سر بر چهآن از خصم نمودن منصرف براى صرفاً است که دلیلى از عبارت و 3است

؛ به بیان باشد داشته را حق روشنگرى خاصیت کهاین بدون ؛رود می کار به، کند مى نزاع

در  ،دارند قبول مردم همه و او یا و تنهایىبه خصم را چهآن کهاین دیگر، جدال، یعنی

                                                
. سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه محمد رحمتی، قم: انتشارات کریمه اهل بیت، چاپ دوم، 1

 . 87- 86ش، ص 1386
، قم: جامعه مدرسین، چاپ  ، تصحیح محمدهادی یوسفی غرویوقعة الطف. ابومخنف، لوط بن یحیی کوفی، 2

 .176ق، ص 1417سوم، 
 .«جدل»القرآن، پیشین، ماده الفاظ  . راغب اصفهانی، مفردات3
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البته بر اساس تصریح قرآن کریم،  1.کنیم رد را ادعایش همان با و کالم خود لحاظ نماییم

ِتي»که  است زمانی مؤثر مناظره یا مجادله ْحَسُنُُِهيَُِبالَّ
َ
 هاى جنبه یعنی تمام باشد؛ «أ

 2.باشد خالى گویى خالف و تحقیر و توهین گونه هر از و رعایت شود آن انسانى

عبارت به  را جدال و «حسنه» صفت به را موعظه بلندمرتبه است که خداى شایان توجه

ِتي» ْحَسُنُُِهيَُِبالَّ
َ
 ،ها موعظه از بعضى کهاین بر دارد داللت این و است نموده مقید «أ

)نیکوتر(  حسناَ دیگر بعضى و)نیکو(  حَسَن ،ها جدال از رخیب و نیستند)نیکو(  حسنه

  3.حُسن )نیکویی(اندفاقد  اصالً نیز بعضى و

ن حق ان و منکراسرشار از مناظرات مختلف با مخالف ،حیات سیاسی معصومین

 از ـ  طبرسى على بن تألیف احمد  ، «اللجاجُأهلُعلىُالحتجاج»است و کتاب شریف 

ن را به شکل ابا مخالفمناظرات پیامبر و ائمه معصومینـ  هجرى ششم قرن علماى

را پاسخ به  مطالبهدف خود از تدوین این ، مبسوط آورده است. وی در مقدمه کتاب

 4کند. ذکر میشبهه عدم رجوع به مناظره در سیره معصومین

برآمد و برای گرفتن اقرار نیز در مواضع مختلف به مجادله با اهل کوفه امام حسین

 با آنان این گونه سخن گفت: ها، از آن

َناَُُلْسُتُأ»
َ
ُُُِبْنِتُُُاْبُنُُأ ُكْم ِقَُُوُُإيماناُ ُاْلُمْؤِمِنيَنُُأّوِلُابـُنَُُوَُنِبيِّ َُوَرُسوِلِهُُاْلُمَصدِّ ِه َلْيَسُ؟ُِلَلّ

َ
ُدَُُحْمَزةُُُأ َُسيِّ

َهَداِءُ يُُالشُّ َلْيَسُُ؟َعمِّ
َ
اِرَُُجْعَفُرُُأ يَّ يُُاْلِجَناِنُُُِفيُالطَّ َلْيَسُ ؟َعمِّ

َ
َداَُوَلَداَيَُُهَذْيِنُُإّنُ: ّديَجُُقاَلُُأ َُسيِّ

ْهِلَُُُشَباِبُ
َ
ِةُُُأ ْجَمِعيَنُُُاْلَخْلِقُُُِمَنُُاْلَجنَّ

َ
آیا من فرزند دختر پیامبرتان و فرزند اولین  5؛؟...ُُأ

عمویم نیست؟ آیا  سید الشهداءکننده رسول خدا نیستم؟ آیا حمزه  آورنده و تصدیقایمان

کند، عمویم نیست؟ آیا جدم رسول خدا  طالب که در بهشت پرواز می جعفر بن ابی

 «. اند؟... این دو )حسن و حسین(، آقایان تمام جوانان اهل بهشت نفرمود: 

                                                
 .534، ص 12 . طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 1
  .456ص  ،11  نمونه، پیشین، ج . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر2

 .534، ص 12 . طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 3

،  مشهد: مرتضی ،تصحیح محمدباقر خرسانق(، 588جاج على أهل اللجاج )طبرسى، اإلحت  ر.ک: احمد بن على. 4
 ق، مقدمه کتاب.1403، اوّلچاپ 

 .617، ص 11 الباطل، پیشین، ج  ازهاق و الحق . شوشتری، قاضی نوراهلل، احقاق5
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کوفه کسانی اهل در میان شما ، پذیرید اگر این سخنان را از من نمی :و در ادامه فرمود

در مورد را چه که آنهستند  مالک ابن نساَ و عازب بن براء، ثابت بن همچون زید

  1کنند. ، تأیید خودم و برادرم از قول رسول خدا نقل کردم

در پایان فرصت را مغتنم شمرد و آنان را شاهد گرفت و پیام اصلی دعوت  آن حضرت

ْعِطي»عرضه داشت: ایشان خود را بر 
ُ
ِهَُلُأ ُِفَراَرُاْلَعِبيِدُُُِبَيِديُُُكمَوُاللَّ ِفرُّ

َ
ِليِلَُوَُلُأ ُ-ِإْعَطاَءُالذَّ

ُعوذُُ
َ
َُتْرُجُموِنُُأ ْن

َ
ُأ ُكْم بِّ َُر َُو ي ُِبَيْوِمُُ-ُِبَربِّ ُُيْؤِمُن ُل ٍر ُُمَتَكبِّ ُُكلِّ ُِمْن ُكْم بِّ َُر َُو ي ُِبَربِّ ُُعْذُت ي ِإنِّ

 فرارنند بردگان کنم و هما دراز نمی شمادست ذلت به سوی  !به خدا قسم 2؛اْلِحساب

 .«هر ستمگری که به روز قیامت ایمان ندارداز برم  و به خدا پناه می نخواهم کرد

نفره تشکیل هیئتی شش با عمر سعد نیز مناظره کرد و به دستور امامحسین امام
حضرت ابالفضل و ، امام ؛ یعنیروی هم نشستندبهسه به سه رو ؛ به طوری کهشد

امام فرمود: وای بر تو ای پسر پسر و غالمش. ، ر سعدعم بااکبر حضرت علی
تو  ؟ترسی که با من بجنگی نمی، ستا او  آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی !سعد

کن و با من باش. من تو را به خدای  دانی. اینان را رها می نسبت مرا با رسول خدا
ام ویران شود!  بیم دارم که خانه، م. عمر سعد گفت: ای اباعبداهللکن نزدیک می مرتبه بلند
فرمود: من  !ترسم امالکم گرفته شود سازم. گفت: می فرمود: من آن را برایت می امام

ای دارم که بر آنان  دهم. گفت: خانواده بهتر از آن را از اموال خود در حجاز به تو می
  3ساکت شد و دیگر جواب نداد. ! در اینجا حضرت بیمناکم

 ر. تبشير و انذا4

های مختلفی  دربرگیرنده روشسیره تبلیغی امام حسینیادشده، عالوه بر سه روش 
در جای خود نیز در آیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است.  هر یکاست که 

 است. « تشویق و تنبیه»یا « روش تبشیر و انذار»، ها یکی از این روش

                                                
  . همان.1
ق، 1413، اوّل، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد. شیخ مفید، محمد بن محمد، 2

 .98، ص 2ج 
  .388، ص 44ق، ج 1403. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 3
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های  های برانگیزاننده و هم به جنبه ههم به جنب، انسان برای نشان دادن رغبت به کاری
عدی است؛ هم دنبال لذت است و هم از رنج چون انسان دو بُ ؛بازدارنده نیاز دارد

 .گریزان است

ُُاْلَفِقيهُُ»فرماید: می امام علی ِطَُُلْمَُُمْنُُاْلَفِقيِهُُُكلُّ اَسُُُيَقنِّ ِهَُُرْحَمةُُِِمْنُُالنَّ ُِمْنُُُيْؤِيْسُهْمَُُلْمَُُوُُاللَّ
ِهَُُرْوِحُ ِهَُُمْكِرُُِمْنُُُيْؤِمْنُهْمَُُلْمَُُوُُاللَّ کسی است که مردم را از رحمت خدا ، عالم کامل 1؛اللَّ

های مجازاتاز آنان را مأیوس نگرداند و  ، از لطف و مهرش آنها راناامید نکند
 «نسازد. ایمنخدا نیز  غافلگیرانه

آیا از قیامت  :را نیز با انذار تبلیغ کرد و فرمود ر بن سعدعُمَ، امام حسین 
نه دنیا خواهی داشت و ، اگر در قتل من شرکت کنی که دهم ترسی؟ به تو خبر می نمی

های کوفه به  بینم که سرت باالی نیزه است و بچه فرمود: روزی را می آنگاهنه آخرت. 
روز حشر تو را  و . خدا در رختخواب جانت را بگیردکنند طرفت سنگ پرتاب می

اش  در بارهبینی امام پیش، در نهایت 2.امیدوارم از گندم عراق نصیبت نشود .نیامرزد
 محقق شد و توسط مختار در رختخوابش به هالکت رسید.

. باالی سرش آمد، آن حضرت بر زمین افتاد انصاری عَمرو بن قُرظَهروز عاشورا وقتی 
آیا به عهد  خدا!؛ ای پسر رسول ياُبَنَُرسولُاللهُأَوِفيُتُ»عرض کرد:  عَمرو خطاب به امام

تو پیش از من به بهشت »به او بشارت بهشت داد و فرمود: حضرت « ؟خود وفا کردم
 3«سالم مرا به رسول خدا برسان. .روی می

، به دفعات از این روش استفاده کرد. وقتی به مردم بصره نامه نوشتامام حسین 
در پاسخ امام نامه نوشت که من ، که از بزرگان بصره بود «یزید بن مسعود نَهشلی»

بسیار متأسف او جنگ تمام شده بود و ، رسیدچون به کربال  .اما به موقع نرسید ؛آیم می

ُهُ»نوشت:  جوابامام در و پاسخ مثبت داد، نامه نوشت  ؛ به هر حال، وقتیشد آَمَنَكُاللَّ
ْرَواَكُ

َ
َكَُوُأ َعزَّ

َ
ْكَبرَيْوَمُاْلَخْوِفُأ خداوند تو را از وحشت قیامت در امان نگه  4؛َيْوَمُاْلَعَطِشُاْْلَ

 «تو را سیراب گرداند.، اند دارد و عزت تو را زیاد کند و در روزی که همه تشنه

                                                
  .483، ص 90 صالح، نهج البالغه، کلمات قصار . صبحى1

 .389، ص 44نوار، پیشین، ج األ . مجلسی، محمدباقر، بحار2

 .121بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، پیشین، ص  . سید3
 .339، ص 44. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج 4
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با عمودی آهنین به ، آنگاه که دستان وهب را قطع شده دید« وَهَب بن حُباب»همسر  
نزد او آمد و فرمود:  نیز امام .ین کار بازداشتاما وهب او را از ا ؛قصد یاری او شتافت

به ، پاداش نیک دهد. رحمت خداوند بر تو، خداوند شما را در ازای یاری خاندانم»
 1«ها برگرد.سوی خیمه زن

 . یادآوری نعمت5

برگرفته از قرآن مجید است و پیامبران خدا نیز به آن عمل ، روش یادآوری نعمت

ای از  است. کمتر صفحه بهره برده در تبلیغ خود از آن نیزکردند و امام حسین می
ها تذکر نداده باشد. از جمله خداوند در  توان یافت که خداوند به نعمت قرآن را می

ُ»بار با تکرار آیه:  31سوره الرحمن  يِّ
َ
ُكماُآلِءَُُفِبأ بِّ باِنَُُر اشاره  ودهای خ به نعمت، «ُتَكذِّ

واُِإْنَُُوُ»کند که:  نعمت را برشمرده و تأکید می 40کند. در سوره نحل نیز حداقل  می َُتُعدُّ
ِهُُِنْعَمةَُ  نیستند.  های خداوند قابل شمارش نعمتیعنی  2؛«ُتْحُصوهاُلُاللَّ

خداوند اندن پیام و جذب مردم به دین است. بهترین روش تبلیغ و رس، یادآوری نعمت
های حیات در  در تمام دورههای مختلفی را  نعمت، ها برای آسان ساختن زندگی انسان

، الزم است به صورت ذهنیدهنده، نعمت اختیارشان قرار داده است و به جهت شکرِ
کند که:  قرآن کریم به پیامبرش تأکید می. از این رو، گفتاری و رفتاری از آنها یاد کنند

ْثُ» َكَُفَحدِّ بِّ اُِبِنْعَمِةَُر مَّ
َ
 «های پرودگارت را بیان کن. نعمت 3؛َوأ

های الهی است. امام  ترین نمونه یادآوری و شکر نعمت عالی دعای عرفه امام حسین

، آفرینش اولیه تا ورود سالم به دنیا همچون:شمار الهی  های بی نعمت ، بهدر این دعا

ایجاد محبت در دل مادر ،  شیر گوارا به عنوان روزی ، آماده بودندر گهوارهشدن حفظ 

کند.  اشاره میاتمام نعمت در حق او تا اینکه به سخن درآید، او و و پرستاران نسبت به 

از ، رسوالنش مأمور به آوردنش بودندرا چه فهم آنسپس الهام معرفت خداوند و توان 

را شمرد و دریغ نکردن برای در اختیار گذاردن انواع خوراک و پوشاک  عنایات او بر می

کند و  اعضا و جوارح بدن اشاره می ترین گاه به جزئیداند. آن مصداق اتمام نعمت می

                                                
 .120سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، پیشین، ص  .1
  .18. سوره نحل، آیه 2
 .11. سوره ضحی، آیه 3
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آنها به شکر جداگانه نیاز  یکایکداند که  قابل احصای الهی می های غیر همه را نعمت

 1دارد.

گشاید و  امام این چنین لب به سخن می، در شب عاشورا و در آن شرایط خاص

 گوید: کند و خدا را سپاس می های پروردگار را یادآوری می نعمت

ْثِني»
ُ
ِهَُُُعَلىُُأ ْكَرْمَتَناُُُاللَّ

َ
ْنُأ

َ
ْحَمُدَكَُعَلىُأ

َ
يُأ ُِإنِّ ُهمَّ اِءُاللَّ رَّ اِءَُوُالضَّ رَّ ْحَمُدُهَُعَلىُالسَّ

َ
َناِءَُوُأ ْحَسَنُالثَّ

َ
أ

ُ
َ
ُأ َُو ْبَصارا 

َ
ُأ َُو ْسَماعا 

َ
ُأ َُلَنا َُجَعْلَت َُو يِن ُِفيُالدِّ ْهَتَنا َُفقَّ َُو ُاْلُقْرآَن ْمَتَنا َُعلَّ َُو ِة ُبوَّ ُِمَنُِبالنُّ َُفاْجَعْلَنا ْفِئَدة 

يَنُ اِكِر  .گویم ست و او را در شادی و گرفتاری حمد میا بهترین ستایش از آن خدا 2؛الشَّ

دادن گوش و و آموختن قرآن و فهماندن دین ، وجود نعمت پیامبر برایتو را  !خدایا

 «قرار بده. ارانپس ما را از شکرگز .کنم ستایش می ،به ما چشم و قلب

 شخصيت . تکریم6

روش تکریم شخصیت است. احترام به شخصیت ، های تبلیغ و جذب افراد یکی از راه

، غریزه حبّ ذاتبه جهت داشتن جا که بشر شود. از آن ، موجب جذب آنها میافراد

، سرزنش شدن، بیمار شدن و از تحقیر شدن، به همین دلیل، خودش را دوست دارد

 .گریزان است ،چه باعث اذیت و ناراحتی او شودهمه آن

َُكُرَمْتُ: »در روایات آمده است ْنَياَُُنْفُسهَُُُُعَلْيِهَُُُمْن ُالدُّ َُعَلْيِه دنیا نزد انسان با  3؛َهاَنْت

َلْمُُيِهْنَهاَُُُنْفُسهَُُُُعَلْيِهَُُُمْنَُكُرَمْتُ»خوانیم: در جای دیگر مییا و   «کوچک است.، شخصیت
 اند:و یا فرموده .«سازد نمی کوچک ،با معصیتخود را ، انسان با شخصیت 4؛ِباْلَمْعِصَيةُِ

َُكُرَمْتُ» َُشْهَوُتُهَُُُنْفُسهَُُُُعَلْيِهَُُُمْن َُعَلْيِه شهوتش بر او مسلط ، انسان با شخصیت 5َهاَنْت

شخصیتی  نشانه کم، تهمت و دزدی، دروغ :گناهانی چون ، ارتکاباز این رو« شود. نمی

 است.

و به اتفاق دو پسر و غالمش و سه نفر دیگر از  از اهالی بصره بود« یزید بن ثُبَیت»

حرکت کردند و در مکه خود را به امام رساندند و یارانش برای یاری امام حسین

                                                
  .قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، دعای عرفه امام حسین. 1

 .611، ص11 الباطل، پیشین، ج  ازهاق و الحق . شوشتری، قاضی نوراهلل، احقاق2

  .278ش، ص 1363، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم،  تحف العقول . ابن شعبه حرانى، 3

 .634ق، ص 1410الکتاب االسالمی،   دارالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم:  عبدتمیمی آمدی،  .4
  .449. نهج البالغه، پیشین، حکمت 5
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دید ، اما وقتی رسید ؛سریع به دیدار امام رفت یو .ای برپا کردند خیمه یشبرای خو

ایستاده تا  ه و آنجارفت ات امام جلوی خیمه :گفتند، به او سؤال کرد .امام تشریف ندارند

  1کرد. این چنین اصحابش را تکریم می . آری، آن حضرتاز تو استقبال کند

ُْبِنُ»فرماید:  در تجلیل از مقام وی در زیارت ناحیه می امام زمان يَد َُعَلىَُيِز ََلُم ُُالسَّ
ِهُاْبنَُُُُثَبْيٍتُ ِهَُوُُعَبْيِدُاللَّ ََلُمَُعَلىَُعْبِدُاللَّ السَّ يَدُْبِنُاْلَقْيِسيُِّ   2.«اْلَقْيِسيُُُِّثَبْيٍتُُُيَُْيِز

جنگ ادامه دارد و وقت نماز  :خدمت امام رسید و عرض کرد« ابوثمامه» گویند

دوست داریم خداوند را در حالی مالقات کنیم که این نماز را که  .ده استیفرارس

ُ»جا آورده باشیم. امام فرمود: ه ب، وقتش رسیده است لوۀَ ُالص  ُاللهَذَكْرَت ِمنُ’َجَعَلَک
َُوْقُتها َُنَعْم،ُهذا يَن، خداوند تو را از نمازگزاران قرار ، نماز را یاد کردی 3؛اْلُمَصليَنُالّذاِكر

از لشکر اجازه بگیرید تا به نماز  :گاه فرمودآن «.اکنون وقت آن استهم. آری، دهد

 بایستیم. 

هرچند آنان به  آوردنامه و برادرانش امان یا زمانی که شمر برای حضرت ابالفضلو 

این امر  4«اگرچه فاسق است.، جوابش را بدهید»فرمود: امامشمر توجهی نکردند، 

 های عمیقی است. دارای نکته، عد عاطفی تبلیغ و نیز تکریم مقام انسانیتاز لحاظ بُ

، شب عاشورا نیز اصحابش را چه به صورت کلی و چه به صورت موردیامام
با صداقت و نیکوکار آنها را گرامی ، وفا با :با عباراتی چون، ورت کلیتکریم کرد. به ص

ْعَلُمُ»داشت و فرمود: 
َ
يَُلُأ اَُبْعُدَُفِإنِّ مَّ

َ
َُوُُُأ َبرَّ

َ
ْهَلَُبْيٍتُأ

َ
ْصَحاِبيَُوَُلُأ

َ
ُِمْنُأ ْوَفىَُوَُلَُخْيرا 

َ
ُأ ْصَحابا 

َ
أ
ُ ُه ُاللَّ َُفَجَزاُكُم َُبْيِتي ْهِل

َ
ُأ ُِمْن ْوَصَل

َ
ُأ َُخْيراُ َل ي وفاتر و بهتر از یارانم  من یارانی با 5؛َعنِّ
خداوند از  .از خاندانم سراغ ندارم ترمهربانشناسم و نیز خاندانی نیکوکارتر و  نمی

 .«نمایدطرف من به شما پاداش نیک عطا 

                                                
جعفر الطبسی، مرکز الدراسات االسالمیه، چاپ محمد ین فی انصار الحسین، تحقیق . محمد السماوی، ابصار الع1

  .190ش، ص1377، اوّل
  .72، ص 45. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، پیشین، ج 2
 .120، پیشین، ص . محمد السماوی، ابصار العین فی انصار الحسین3
 .105سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، پیشین، ص  .4

 .611، ص 11 الباطل، پیشین، ج  ازهاق و الحق . شوشتری، قاضی نوراهلل، احقاق5
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 .حبیب وزهیر ، حر ؛ مانند:به صورت موردی هم برخی را تکریم کردآن حضرت 
 ،«مسلم بن عقیل»با شهادت  :آل عقیل( را جمع کرد و فرمودخاندان عقیل )همچنین 
اما آنها در پاسخ گفتند:  ؛همه با هم بروید، شما شهید دادید، تان را ادا کردید شما دَین

  1«شویم تا کشته شویم.مان جدا نمیقسم به خدا که از آقا و موالی»

 های تبليغي امام حسين هایي از تأثير روشنمونه

در  عواطف و عمل اصحاب و یاران امام حسین، گفتار، را به رفتارنگاهی گذ
از کمترین  حتی کردند و ها دست و پنجه نرم می شرایطی که با انواع مشکالت و سختی

مصمم و با  ، بیانگر این مطلب است که آنانمند نبودند بهرههم امکانات و تجهیزات 
تأثیر های تبلیغی امام  روش شکل عمیق ازو به خود را لبیک گفتند  پیشوای اراده دعوتِ

کسانی که به انواع بال مبتال شدند و همه این پیشامدها را با طیب خاطر  پذیرفتند؛
نیز کردند و از دوستان خود  دیگران را به این راه دعوت  ،و تا لحظه آخر هپذیرفت

  2.خواستند که امام را تنها نگذارند می
با نگاه و موعظه او چنان متحول شد که پس ، دیدار با اماماز اولین  بعد« زهیر بن قین»

از جا بلند شد و ابراز ، از بیان خطبه امام در هنگام ممانعت لشکر حرّ از ادامه حرکتش
ارزش  بی، فانی نزد ما ما سخنان تو را شنیدیم. این دنیای ای پسر رسول خدا!»داشت: 

کشته شدن با تو را بر ماندن ، دان بودیماست. اگر دنیا هم پایدار بود و ما در آن جاوی
  3«دادیم. در این دنیا ترجیح می

قسم به  ای فرزند رسول خدا!»در ادامه خطبه امام چنین گفت: « هالل بن نافع بَجَلّی»

های پاک و صادقانه خود  ما از دیدار پروردگار و مرگ باکی نداریم و بر همان نیت ،خدا

تان  با دوستان شما دوست و با دشمنان ستوار داریم.باقی هستیم و بصیرت و بینشی ا

 4«دشمن هستیم.

 ای فرزند رسول خدا!»نیز پس از همان خطبه ابراز داشت: « هَمدانی بُرَیر بن خُضَیر»

، مودنقطعه شدن در کنار تو را به ما عنایت که به ما توفیق جنگ و قطعهخداوند از این

                                                
 .107. سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، پیشین، ص 1

  .121همان، ص  .2
  .94. همان، ص 3
 . همان.4
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جدّ بزرگوارت در روز قیامت شفیع ، وضِ این کاربر ما منّت بزرگی نهاد. باشد که در ع

  1«ما باشد.

پس از ، به بزرگان و شیعیان کوفه بودکه حامل نامه امام« قَیس بن مُسَهَّر صَیداوی»

ابن زیاد ، این کار دلیلنامه امام را پاره کرد و به ، گرفتار شدن به دست مأموران ابن زیاد

اما ؛ بیزاری جوید از امام حسین و پدر و برادرش او را وادار کرد تا بر منبر رفته و

را مورد لعن و شان  دشمنان، ضمن دفاع از حریم والیت و امامت، چون باالی منبر رفت

از مردم خواست که او را یاری ، نفرین قرار داد و با معرفی خود به عنوان نماینده امام

پایین از باالی قصر دارالعماره به  دستور داد او را، کنند. با رسیدن این خبر به ابن زیاد

  2به شهادت رساندند. گونه، قیس رابیندازند. و این

خبر دادند که پسرش در ری اسیر شده « محمد بن بَشیر حَضرمی»در شب عاشورا به 

برای رهایی و برو  .من بیعت خود را از تو برداشتم»است. امام نزد او آمد و فرمود: 

زنده خوراک زنده»عرض کرد: اما او « .انی انجام بدهتو فرزندت هر کاری که می

  3«اگر چنین کنم و از تو دور شوم.، درندگان شوم

پس از جنگی ، که با مادر و همسرش در کربال حضور داشتند« وَهب بن حُباب کَلبی»

امان به نزد مادر برگشت و گفت: آیا از من راضی شدی؟ مادرش گفت: هرگز از تو بی

که در راه فرزند رسول خدا کشته شوی؟ چون به میدان بازگشت تا این شوم راضی نمی

همسرش با عمودی آهنین به سوی او آمد و او را ترغیب ، و هر دو دستش قطع گردید

 4«به جنگ ادامه دهد. کرد تا در یاری اهل بیت و حرم رسول خدا

دیگر یاران به با ، در شب عاشورا ضمن تنظیف و تغسیل« هَمدانیبُرَیر بن خُضَیر »

گاه  من هیچ، به خدا قسم» :گفت، خنده و شوخی مشغول بود. وقتی علت را پرسیدند

سعادتی است که فردا به آن  دلیلبه  فقط ،اهل مزاح و شوخی نبودم و خوشحالی من

 5«رسید. خواهیم 

                                                
  .95-94. همان، ص 1
  .91-90. همان، ص 2
 .109. همان، ص 3
 .120-119. همان، ص 4
 .111. همان، ص 5
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 زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست         

 بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست                                 

بر رفتار و عمل اصحاب و ای از آثار ارتباط و تبلیغ امام حسین تنها نمونه ،هااین

و  ساخت آنان را شیفته مرام و منش خود ،ست که این چنینا یاران در صحرای کربال

 باقی ماندند. یشتا پای جان بر عهد خوموجب شد 

  نور تو خاموش نگشت دشمنت کشت ولی         

 تآری آن جلوه که فانی نشود نور خداس                                                


