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 اولوالعزمهای تبلیغی پیامبران  شیوه

 *مرضیه قنبری

 چکیده
کید نموده است؛ تا انسان به جانبه در تما  عرصهر رشد و تکامل همهدین اسال   ب عناوان های زندگی تأ

ت الهای  ضارورتی یاز بشر باه هادایالهی نایل شود. نهستی  به مقا  قربترین مخلوقاِت عالم برگزیده
. در ایان پاذیر اسات ه از طرف خداوند متعال به واسطه تبلیغ انبیای الهای امکانکاتی و فطری یاست ح

یاباد. ایان حیاات  یاد شده  دست می« حیات طیبه»صورت  انسان به حیات حقیقی که در قرآن به نا  
مرهون شیوه صحیح زندگی در دنیا از طریق تبلیغ انبیای الهی است که موجاب ساعادت دنیاا و آخارت 

رح باوده اسات و شود. تبلیغ دین الهی از آغاز زندگی بشر  باه عناوان رساالت اصالی پیاامبران مطا می
تری بودند تا مسیر تبلیاغ را بارای دلیل ایجاد شریعت جدید  دارای مسئولیت عظیمبه  اولوالعز پیامبران 

  اولاوالعز های تبلیغی پیاامبران ها و روشپیامبران پس از خود فراهم نمایند. در این راستا  درک ویژگی
 اهمیت بسزایی در امر تبلیغ در عصر حاضر دارد. 

  در راه رسایدن باه هادف اولاوالعز پیاامبران »پژوهش  در صدد پاسخ به این پرسش است که  این
های پژوهش  بیانگر ایان اسات کاه انبیاای ؟ یافته«اندهایی استفاده کردهخود  در امر تبلیغ از چه شیوه

تناساب نیااز های تبلیغی متفاوت  باه حال  روشبا اتخار یک سیرۀ منسجم و منظم و در عین  اولوالعز 
مرد  عصر خویش توانستند پیا  الهی را به تمامی مرد  ابالغ نمایند و موجباات هادایت آنهاا را فاراهم 

 .کنند
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 مقدمه 
)بقاره  ا دارد ای آفریده شده که قابلیت رسیدن به مقا  خلیفا الهی رگونهدر نگرش اسال   انسان به

تواند با تقویت معنویت  به نهایت شکوفایی فطری خویش نایل شود و به مقا  واالی و می (30آیه
انسانیت دست یابد. خداوند متعال تما  هستی را در مسیر کمال انسان قرار داده و فطارت انساان 

. با توجه به اینکاه اماور (30)رو   آیهسوی پذیرش و پیروی از تعالیم دینی متمایل نموده است را به 
فطری  نیازمند رشد و پرورش هستند تا تحت فشار غرایز و شهوات  به مسیرهای انحرافی کشیده 

های خفته ارسال نموده است. اماا  نشوند  خداوند متعال انبیای الهی را برای بیدار نمودن فطرت
ِلیَْستَْأُدوهُْم ِمیثَاَق ِفْطَرِتـِه   َأنِْبیَاَءهُ   َواتََر ِإلَیِْهمْ  وَ   ُرُسلَهُ   ِفیِهمْ   فَبََعَث »باره چنین فرمود: در این علی

وا َعلَیِْهْم ِبالتَّبِْلیغِ   .   (1)نهج البالغه  خطبه« َو یَُذكُِّروهُْم َمنِْسيَّ ِنْعَمتِِه َو یَْحتَجُّ
اسات و  ساز هدایت انسان و رسیدن به کمال و سعادت حقیقیدر واقع  امر تبلیغ دین  زمینه 

هاا و رسااندن  ت انسان و رهاندن انسان از تباهیی  برای هدااولوالعز ویژه پیامبران  انبیای الهی؛ به
اند. سرگذشت انبیا و رسوالن الهی در قرآن کریم  بیاانگر ایان اسات مال ارسال شدهکآنان به قله 

در  ان پیاامبراکر که تبلیغ و دعوت به شریعت  از آغاِز زندگی بشر مورد توجاه باوده و در زما
کاه خداوناد متعاال خطااب باه آیات و روایات بسیاری مورد تأکید قرار گرفتاه اسات؛ همنناان

ة  ِإَلَّ َخال ِفیها َنِذير»فرماید: می حضرت ا َأْرَسْلناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َو َنِذيرًا َو ِإْن ِمْن ُأمَّ )فااطر  « ِإنَّ
ِه َو َعِمَل صااِلحًا »ی است؛ . امر تبلیغ  باالترین نیکوکار(24آیه ْن َدعا ِإَلى اللَّ َو َمْن َأْحَسُن َقْوًَل ِممَّ

ِني ِمَن اْلُمْسِلِمین ٌَ ِإنَّ . این پرسش خداوند  بیاانگر ارزش و جایگااه تبلیاغ و (33)فصلت  آیه«  َو قا
مبّلغ است که برای هر عصری ضروری است. درحقیقت  دعوت مرد  به دین الهای  از بهتارین 

دلیال اهمیات تبلیاغ در هماه . به (19  ص9ش  ج1372)طبرسی  هاست واجبات و برترین عبادت
فارا  اولاوالعز های تبلیغ صحیح را با توجه به سیره انبیاای ها  بر مبلّغان الز  است که روشدوران

در هار زماانی   (112)توباه  آیاه« ر  ف  نَ »گیرند و آن را در زمان خود به کار برند. با توجه به آیه شریفه 
ای برای امر خطیر تبلیغ  داوطلب شوند تا مرد  عصر خود را از تاریکی باه ناور نیاز است که عده

 رهنمون باشند. 
هاایی در تبلیاغ پیاامبران پژوهش حاضر  درصدد پاسخ به این پرسش اسات کاه چاه شایوه

ای به شایوه کتابخاناهتوجه است؟ این پژوهش  از نوع مطالعات توصیفی ا تحلیلی قابل اولوالعز 
 آوری اطالعات پرداخته است. به جمع
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 شناسی مفهوم
  جااگیرکردن (1316  ص4ق  ج1376)جاوهری  تبلیغ در لغت  رساانیدن پیاا   اباالغ الف. تبلیغ: 

و رساندن خبار و یاا عقایاد  (292ش  ص1386)معین  موضوعی با انتشار اخبار در ارهان عمومی 
. تبلیاغ در اصاطالح  (343  ص13ش  ج1362)دهخادا  کناه اسات دینی یا غیرآن  باا وساایل مم

دادن نیروهاای فاردی و اجتمااعی  از طریاق پیوسته برای جهاتهمهای بهعبارت است از روش
نفور در شخصیت  افکار  عقاید و احساسات آنها  برای رسیدن به یاک هادف مشاخص اسات 

های سیاسی و اجتماعی و فرهنگای  و منظور نشر دانش و آگاهیتبلیغ به (14ش  ص1377)کرمی  
. تبلیاغ  در مفهاو  کلای  هماان (39ش  ص1368)زورق  گیرد نشر سجایای اخالقی صورت می

رساندن پیا  به دیگری از طریق برقراری ارتباط  به منظور ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار اوسات 
 .(81ش  ص1371)رهبر  

  1ق  ج1409)فراهیادی  یماان قلبای بار انجاا  کاار عز   به معنای تصامیم و پ: اولوالعزمب. 
  باه اولاوالعز کار رفتاه و به (565ق  ص1412؛ راغب اصفهانی  90  ص2ق  ج1421؛ ازهری  363ص

نااد از: حضاارت نااوح  ابااراهیم  موساای  عیساای و  معنااای پیااامبراِن صاااحب شااریعت  عبارت
. طبااق تفساایر (400  ص12ق  ج1414منظااور  ؛ اباان113  ص6ش  ج1375)طریحاای   محمااد

 .(346  ص4ش  ج1371)قرشی  گویند  اولوالعز   صاحبان شریعت مستقل را ائمه

 نقش شرایط زمان و مکان در اتخاذ روش تبلیغ
ها  محصول شاناخت صاحیح و آگاهاناه از رشد و تعالی عملی اعتقادات و باورهای دینی انسان

باید قبل از آغاز تبلیغ  شاناخت کااملی از های مرد  هر عصری است. در این راستا  مبّلغ ویژگی
سهولت باه مقصاود برساد. جهات تبیاین ایان  های فضای تبلیغ داشته باشد تا بهشرایط و ویژگی

باه تناساب مارد   اولاوالعز های هر یک از انبیاای موضوع  سعی بر آن است که به بررسی شیوه
 عصر خویش پرداخته شود.

 های تبلیغی حضرت نوح . شیوه1

 . مقاومت چندصدساله1-1

  بیانگر (14)عنکبوت  آیهسال به تبلغ دین الهی پرداخت  950که  زندگی طوالنی حضرت نوح
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جانبه و جهانی اوست که به همراه پیروان انادک  ساعی در توساعه جهاانی دعاوتش دعوت همه
  پایاداری و مقاومات چندصدسااله ترین ویژگی متمایز حضارت ناوحاست. برجسته داشته
در امر تبلیغ  در آیاات متعاددی  در استمرار تبلیغ است. استقامت حضرت نوح رتحض

. هیچ عاملی  موجب توقف دعاوت (62؛ اعراف  آیه9-8و  5؛ نوح  آیه14)عنکبوت  آیهبیان شده است 
؛ اماا افاراد (5)ناوح  آیاهساوی توحیاد باود  روز مشغول تبلیغ و دعوت بهآن حضرت نشد و شبانه

هاای فاراوان و تهمات (38)هود  آیه  تمسخر (42)حج  آیه  تکذیب (111)شعراء  آیهر قومش با تحقی
ه از چناد کاعمو  مرد  زماان خاود را  کردند. نوح نبیبرخورد می   با حضرت(9)قمر  آیه
و باا  (317  ص12ق  ج1404)حساینی همادانی  نمود  شد  به خداپرستی دعوت می ل میکینسل تش

ر راه تبلیغ  از تالش مستمر دست برنداشت و با اینکه جز گروه اندکی در وجود تما  نامالیمات د
  16ش  ج1371)مکاار  شایرازی  حدود هشتاد نفر ایمان نیاوردند  ضعف و سستی به خود راه ناداد 

راه تبلیاغ    درس بزرگی برای مبّلغان است که درناپذیر حضرت نوح تالش خستگی (.229ص
 می راسخ تالش نمایند.عز باو مبارزه با انحراف  

 وگوی نیکو و مدارا . گفت1-2

وگوی او باه بهتارین وجاه  در    به شیوه گفاتآیات قرآن در بحث از شیوه تبلیغ حضرت نوح
اَه   َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى»آمیز قومش اشاره نماود:  مقابل رفتار توهین ٌَ يا َقْوِم اْعُباُدوا اللَّ َقْوِمِه َفقا

ي َأخاُف َعَلْیُكْم َعذاَب َيْوم  َعِظیمما َلُكْم مِ    در ساه حضرت نوح (59)اعراف  آیه«  ْن ِإله  َغْیُرُه ِإنِّ
مانی آنها افزوده یا که بر فرار و بی رد؛ درحالیکیروز مرد  را دعوت م قرن اّوِل رسالت خود  شبانه

گفات: ید  ماآما شد و چون باه هاوش ماییهوش میه بکزدند  شد و به حدی حضرت را مییم
ه باه کانیباه جهات ا ؛ اما ناوح(668  ص2ش  ج1372)طبرسی  « نکت یاآ قومم را هدایخدا»

)طباطباایی  « : ای قاو  مان... یـا َقـْومِ »د: یگو رخواه و دلسوز آنان است  مییه خکمرد  بفهماند 
پیشاه هاای قاومش  تنهاا راه مادارا را در برابر آزارها و شکنجه . نوح نبی(174  ص8ق  ج1417

َيْغِفْر َلُكاْم ِماْن ُذُناوِبُكْم َو »خود کرد و در مقابل آنها  با نهایت انعطاف و نرمش برخورد نماود؛ 
ْرُكْم ِإلى ى  ُيَؤخِّ . قو  نوح باه جاای تأثیرپاذیری از دعاوت اصاالحی او باه (4)نوح  آیه«  َأَجل  ُمَسمًّ

ماا تاو را در گمراهای »ی گفتند: صراحت در جواب و توحید که توأ  با نهایت خیرخواهی بود  به
در برابر توهین و خشونت آنان  با هماان لحان  . حضرت نوح(60)اعراف  آیه« بینیمآشکار می

ش  1371)مکاار  شایرازی  داد آرا  و متین خود  به بهترین وجه و نیکوترین سخن  پاسخ آنها را می
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)شاعراء  «  َربِّ اْلعااَلِمین  ْجار  ِإْن َأْجاِرَ  ِإَلَّ َعلاىَو ما َأْسَئُلُكْم َعَلْیاِه ِماْن أَ ». در آیاه (221  ص6ج 
بار دیگر به نیکاوترین شاکل  در مقابال مارد  و منکاران زماان خاود    حضرت نوح(109آیه

م و دعاوت مارد  باه ینما از افراد  درخواست اجر و پاداش نمی کی چیگوید: از هایستد و می می
ن معناا  یر اکا  نهاده است. تذ ه پروردگار به عهدهکی است ا فهیخداپرستی  فقط از نظر انجا  وظ

چ شاائبه اساتفاده ماال و طماع در یه هاکاه مرد  او را ناصح بدانند و معتقد باشاند کموجب شد 
گوید: من توقاع ماالی از . آن حضرت می(59  ص12ق  ج1404)حسینی همادانی  ست یدعوت او ن

  در . ایان روش حضارت(643  ص9ش  ج1369)طیاب  د یااوریمان بیه اکنیشما ندار ؛ جز ا
 .(31و29؛ هود  آیه114؛ شعراء  آیه12-11)نوح  آیهآیات متعددی بیان شده است 

 های تبلیغی حضرت ابراهیم . شیوه2

 . احتجاج با نمرود 2-1

اِه َأْن تتااُه ا»ریل آیه  حضرت ابراهیم ِذ  َحاجَّ ِإْبراِهیَم ِفي َربِّ ٌَ َأ َلْم َتَر ِإَلى الَّ اُه اْلُمْلاَك ِإْذ قاا للَّ
ا ِتي ِبالشَّ ْْ َه َيا ٌَ ِإْبراِهیُم َفِإنَّ اللَّ ٌَ َأَنا ُأْحِیي َو ُأِمیُت قا ِذ  ُيْحِیي َو ُيِمیُت قا يَ الَّ ْمِس ِماَن ِإْبراِهیُم َربِّ

ِت ِبها ِمَن اْلَمْغِرب... ْْ ان نشاانه عناوابتادا قاانون حیاات و مارق را باه    (258)بقره  آیه« اْلَمْشِرِق َف
روشنی از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت؛ اما نمرود برای اثباات قادرت خاود در مسائله 
مرق و حیات  راه تزویر و سفسطه را پیش گرفت و دستور داد دو زندانی را حاضر نمایند. ساپس  

ی زد دست به اساتدالل دیگار یکی را آزاد کرد و دیگری را به قتل رساند. در این راستا  ابراهیم
آورد   گفت: خداوند  خورشید را از افق مشرق مای که نمرود نتواند در آن مغالطه کند. ابراهیم

در اینجاا آن « گویی که حاکم بر جهان هستی تویی [ خورشید را از مغرب بیااورآ ]اگر راست می
کاردن  مرد کافر  مبهوت و وامانده شد و نتوانست کاری کند. این شیوه  بهترین راه برای خااموش

. برخی مفساران باا اساتناد باه روایتای از اماا  (350  ص2ق  ج1417)طباطبایی  افراِد لجوج است 
اناد دانساته   این محاّجه را بعد از ماجرای سرد شادن آتاش بار حضارت اباراهیمصادق

  2ش  ج1374؛ مکاااار  شااایرازی  16  ص2ق  ج1415؛ آلوسااای  635  ص2ش  ج1372)طبرسااای  
 های تبلیغی در برابر معاندان است.ه  از شیوه. شیوه محاّج (290ص

 شان. اقرارگرفتن از مردم در بطالن عقیده2-2

 سوره انعا   مبتنی بر چند روش است: 79-76بر توحید  طبق آیات شیوه استدالل ابراهیم



  5شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 56 

  

. پروردگار و مرّبی موجودات  باید همواره ارتباط نزدیک با مخلوقاات خاود داشاته باشاد و 1
ها نور و برکات کند و ساعتاز آنها جدا نگردد. بنابراین  چگونه موجودی که غروب می ای لحظه

 تواند پروردگار و رّب آنها باشد؟چیند  میخود را برمی
تواناد . موجودی که دارای طلوع و غروب است و خود محکو  این قوانین است  چگونه می2

 حاکم بر آنها باشد؟
خواهاد باود و چیازی کاه در « حاادثی»  حتمًا موجاوِد . موجودی که دارای حرکت است3

  5ش  ج 1371)مکاار  شایرازی  تواند یک وجاود ازلای و ابادی باشاد  معر  حوادث است  نمی
  به هدف استدالل بر قومش بود تاا خطاای آنهاا را باه اثباات . در واقع  اقرار ابراهیم(313ص

م  و به زباان خصام و یت از باب تسلقی. این روش  در حق(501  ص4ش  ج1372)طبرسی  رساند 
د خرافای یای از آنان شامرده و عقایک  در ظاهر  خود را دشمن حرف زدن است. ابراهیم نبی

ن شایوه یارده اسات. اکاانی مساتدل  فسااد آن را ثابات یاح فر  نموده و آنگاه با بیآنان را صح
ان و تعصاب او یاطغد و از ناکتواند انصاف خصم را جلاب  ه میکن راهی است یاحتجاج  بهتر

 .(177  ص7ق  ج1417)طباطبایی   زددن حرف حق آماده ساید و مخاطب را برای شنایری نمیجلوگ
گیری از برهان و استدالل منطقی  در برابر احتجاجات قاومش بار  با بهره حضرت ابراهیم

کاه اگار در  و پاسخ داد (83-80)انعا   آیهتهدید به کیفر و خشم خدایان و بتهایشان مقاومت نمود 
ها نادارد؛ بلکاه مرباوط باه ای هم برایش پیش آید  هیچ ارتباطی به بتها  حتی حادثهاین مبارزه

جان  مالک سود و زیان خود نیست؛ تاا چاه رساد باه شعور و بیخواست خداست؛ زیرا بِت بی
 . روش برهاان و(371-369  ص12ش  ج1366)داورپنااه  اینکه مالک ساود و زیاان دیگاری باشاد 

ای کاه عاین  های تبلیغ در برابر خصم اسات کاه در آن  مقدماهاستدالل منطقی  از جمله روش
. در (274  ص1  ج1375)طوسای  شاود گیرد و از آن نتیجاه گرفتاه مای حقیقت است  پایه قرار می

د: یرده باود  از آناان پرساکان اقاماه کیه مشاریاه علکدر خالل حجتی  میواقع  حضرت ابراه
دهاد و چاون  دن؟ سپس  خودش جاواب ماییمنی و نترسیم به ایو شما سزاوارتر از من یک دا ک

)طباطباایی  ز آن را قبول داشته اسات یهی و روشن بوده  از شدت وضوح  خود خصم نیجواب بد
کند کاه از یک منطق عقلی بر اساس این واقعیت استفاده می   . حضرت(199  ص7ق  ج1417

 که چنین تهدیدی  هیچ تأثیری ندارد.کنید؛ درحالیها می  شما مرا تهدید به خشم بت
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 های تبلیغی حضرت موسی . شیوه3

 . لحنی نرم در برابر فرعون 3-1

ان یاطغ کنشین  فرعون را به تر ی خداوند  با لحنی نر  و گفتاری دلیبا راهنما حضرت موسی
ناً »و توجه باطنی به پروردگار فرا خواند؛  ُر َأْو َيْخشى َفُقوَل َلُه َقْوًَل َلیِّ ُه َيَتَذكَّ . ایان (44)طه  آیاه«  َلَعلَّ

آیه  راه نفور در فرعون را نرمخویی دانسته که درسی است برای همه رهبران الهی و مبّلغاان دینای 
ناد و از ک مسلمان آگاه  به موارد اتفاق اساتدالل مای کی. (209  ص13ش  ج1371)مکار  شیرازی  

ه احتمال باه آن کلی یرا هر دلید؛ زینما ز مییمالی و اختالفی پرهاستدالل به مطالب و مسائل احت
. درحقیقت  در گفتار نار  و ساخن (720ش  ص1382)قرضااوی  د یآ ار استدالل نمیکابد  به یراه 

ْْ ِإلاى ». در آیاات (175  ص8ش  ج1361)باانوی اصافهانی  نیکو  امید تاأثیر بیشاتری اسات  ِاْذَها
ُه َطغى، َف  َك َفَتْخشىِفْرَعْوَن ِإنَّ ى، َوأَ ْهِدَيَك ِإلى َربِّ نیاز  (19-17)نازعاات  آیاه« ُقْل َهْل َلَك ِإلى َأْن َتَزكَّ

گوید: من تو را پااک کانم؛ بلکاه دهد و نمیترین تعبیر دستور میدعوت فرعون را با خیرخواهانه
 .(91  ص26ش  ج 1371)مکار  شیرازی  شوی  گوید: پاکی را پذیرا میمی

 های مکررجوییمت در برابر بهانه. استقا3-2

اسرائیل و دعوت آنها به توحید اشااره با بنی آیات بسیاری از قرآن مجید به همراهی موسی
)اعاراف  شاد اسرائیل  ماانع از قباول دعاوت حاق مایهای مکرر بنیجویی شده است؛ اما بهانه

اسارائیل هماواره در برابار دالیال . بنای(51؛ بقاره  آیاه80؛ طه  آیاه61؛ بقره  آیه22-21؛ مائده  آیه143آیه
اسارائیل از . رهایی بنای(170  ص21ش  ج1371)مکار  شیرازی کردند جویی میروشن موسی بهانه

افکنی ابر بر سر آنها و نزول مّن  پرستی  سایه دست فرعونیان  شکافته شدن دریا برای آنها  گوساله
اسارائیل باود گانه  همه از الطاف الهی به بنایهای دوازده و سلوی از آسمان و نیز جوشش چشمه

بعاد از اشااره باه  . حضرت موسای(47-93)بقره  آیهکردند جویی میکه با کفران نعمت  بهانه
هاای جوییخواند؛ اما آنان پس از بهانهاسرائیل  آنها را به سرزمین مقدس فرا مواهب الهی بر بنی

ودتان بجنگید و وقتی پیروز شادید  ماا را باا خبار کنیاد مانیم؛ خمکرر  پاسخ دادند: ما اینجا می
اسارائیل  راه صابر و مقاومات را در  جویی بنیبا وجود انواع بهانه . حضرت(26-20)مائده  آیه

پیش گرفتند. این ویژگی حضرت  بیانگر استقامت مبّلغان در امر خطیر تبلیاغ در برابار هار ناوع 
 نامالیماتی است.
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 حضرت عیسیهای تبلیغی  . شیوه4

  تواضع 

های انساانی و    باه عناوان یکای از برتارین اساوههای اخالقی حضرت عیسی یکی از ویژگی
ُه يا ِعیَسى اْبَن َمْرَيَم َأ َأْنَت ُقْلَت »اخالقی  تواضع و فروتنی ایشان است. با توجه به آیاه  ٌَ اللَّ َو ِإْذ قا

ي ِإلَهْیِن ِمْن  ِخُذوِني َو ُأمِّ اِس اتَّ ٌَ ما َلْیَس ِلي ِبَحاق  ِإْن  ِللنَّ ٌَ ُسْبحاَنَك ما َيُكوُن ِلي َأْن َأُقو ِه قا ُدوِن اللَّ
را از خاود نفای  ک  هم دعوت به شر  حضرت عیسی(116)مائده  آیه« ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه...

ت نباوت مان یقعن گفتاری با موین حّقی ندار  و چنیه اساسًا من چنکند ک د میکیند و هم تأک می
با نهایت تواضع و احترا  در برابر خدا به این ساؤال  باا چنادین جملاه  ست. مسیحیسازگار ن

  5ش  ج1371)مکاار  شایرازی  گویاد دهد و با زبان تسبیح با خدا ساخن مایمتواضعانه پاسخ می
ُهْم ِعباُدَك َو ِإْن َتْغِفْر َلُه ». آیاه (135-134ص ْبُهْم َفِإنَّ َك َأْناَت اْلَعِزياُز اْلَحِكایمِإْن ُتَعذِّ )مائاده  «  ْم َفِإنَّ
ای از تواضع حضارت در برابار خداسات کاه در ماورد دفاع عاذاب از امات و نیز نمونه (118آیه

درخواست آمرزش برای آنها  خطاب خود را از صورت امر و نهی حفظ کرد و چون مقاا  تکلام 
)طباطباایی  چناین مقاامی را رعایات نماود عیسی با خداست  منتهای تواضع و رلت عبودیت در 

دواری  از خدا برای آناان طلاب یمال ادب و امکبا  . درحقیقت  عیسی(359  ص6ق  ج1417
ُهْم ِعباُدَك »را جمله یرد؛ زکآمرزش  ه در کاسای که باه ک ن مطلب را دربردارد؛ چنانیاماًل اک  «َفِإنَّ

)مغنیاه  عنای او را بابخش یباشد؛  ت میی: او فرزندیگو دلی نشان دهد  می مورد فرزندش سخت
اي َو َرُبُكاْم َفاْعُباُدوهُ ». آیه (240  ص3ش  ج1378 نیاز از زباان  (51عماران  آیاه)آل...« ِإنَّ اللاَه َربِّ

برای رفع هرگونه ابهامی در مورد فرابشری بودنش است؛ تا تولد استانایی او را  حضرت عیسی
)مکار  شایرازی  این امر نیز بیانگر تواضع آن حضرت است  دستاویزی برای الوهیت او قرار ندهند.

 .(561  ص2ش  ج1371

 های تبلیغی پیامبراکرم. شیوه5

 . آغاز تبلیغ از خویشان5-1

ْقَرِبیَن »عشیره انسان  طبق آیه    قرابت و خویشان اوست و اگار (214)شعراء  آیه« َوَأْنِذْر َعِشیَرَتَك اْْلَ
اند  از این باب است که با انسان معاشرت دارناد و انساان باا ه خواندهخویشاوندان انسان را عشیر

. درحقیقات  بارای اقادا  برناماه انقالبای (322  ص7ش  ج1372)طبرسای  کند آنان معاشرت می
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  نخساتین کاه پیاامبراکر تر آغاز نمود؛ همننانتر و فشردههای کوچکگسترده  باید از حلقه
شناساند و هام پیوناد نمود که هم سوابق پاک او را بهتر از همه می دعوت خود را از بستگان آغاز

کناد کاه باه ساخنانش بایش از دیگاران گاوش فارا دهناد و از خویشاوندی نزدیک ایجاب مای
  15ش  ج1372)مکاار  شایرازی  هاا و انتخااب موضاع خصامانه دورترناد توزیها  کینه حسادت

نای  اساتانا راه نادارد و نبایاد در برابار اقاوا  و . نکته قابل توجه اینکه در دعوت دی(367-366ص
 .(466  ص15ق  ج1417)طباطبایی  انگاری نمود خویشان  مداهنه و سهل

 . عطوفت با دوستان و صالبت در برابر دشمنان5-2

های برجسته دوران رساالت و تبلیاغ پیاامبر  عد  سازش در اصول اعتقادات و فروع آن  از ویژگی
های باطل مشرکان یا منافع شخصی خود را بار حفاظ اصاول و خواهشاست که هرگز  اکر 

ای در راه ابالغ رسالت خویش و تبیاین  گونه سازش و مسامحهدادند و هیچ فروع دین ترجیح نمی
ااِر ُرَحمااُل »احکا  الهی نداشتند. طبق آیه  اُل َعَلاى اْلُكفَّ اِذيَن َمَعاُه َأِاادَّ ٌُ اللاِه َوالَّ د  َرُساو ُمَحمَّ

  داشاتن شادت و   سیره مؤمنان و در رأس آنهاا شاخص پیاامبر اکار (29)فتح  آیه« ُهْم...َبْینَ 
  ابراز محبت (446  ص18ق  ج1417)طباطبایی  شجاعت در برابر کفار و رحمت در مقابل مؤمنان 

)مکاار  کیشان  و نشان دادن صالبت و پایداری در مقابل دشمنان اسات به برادران و دوستان و هم
ِذيَن تَمُنوا َماْن َيْرَتادَّ ِماْنُكْم َعاْن ». خداوند متعال در آیه (113  ص22ش  ج1372  شیرازی يا َأُيَها الَّ

ة  َعَلى اْلكاِفرِ  ة  َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزَّ ُه ِبَقْوم  ُيِحُبُهْم َو ُيِحُبوَنُه َأِذلَّ ِتي اللَّ ْْ يَن ُيجاِهاُدوَن ِديِنِه َفَسْوَف َي
ُه واِسع  َعِلایمِفي َسِبیِل ا ِه ُيْؤِتیِه َمْن َيشاُل، َو اللَّ ، ذِلَك َفْضُل اللَّ ِه َو َل َيخاُفوَن َلْوَمَة َلِئم  )مائاده  «  للَّ

و یاران ایشاان را دارای چناان شاجاعت و شاهامتی معرفای نماوده کاه از    پیامبر اکر (54آیه
اناد و دیگاران را ف را پیش گرفتاههایی که راه انحراهای غلط و مخالفت با اکاریتشکستن سّنت

کنند  پروایی ندارند. بسیاری از افراد در مقابل غوغاای محایط و هجاو  افکاار عاوا   استهزا می
که یک رهبر سازنده و افاراد او  قبال از هار جرئت هستند؛ درحالیکار  ترسو و کمبسیار محافظه

زدگای  ساّد راه بیشاتر گی و محایطزد چیز باید نهایت شجاعت و شهامت را داشته باشند. عاوا 
. در ضامن  ایناان حتای در (416  ص4ش  ج1372)مکاار  شایرازی  شود اصالحات محسوب می

گونه ابا و  دهند و در این راه  هیچزدنی از خود نشان می گران  شجاعتی ماالبرابر نکوهش مالمت
 .  (634  ص5ق  ج 1417)طباطبایی  ترسی ندارند 

ٌ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َعزياز  َعَلْیاِه مااَعِنُتْم »با مرد   طبق آیه  ارتباط پیامبراکر  َلَقْد جاَلُكْم َرُسو
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 بیاانگر چناد صافت ممتااز حضارت( 128)توبه  آیه« َحريص  َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُئوف  َرحیم  
 است:
 است؛کننده . هرگونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد  برای او سخت ناراحت1
 ورزد؛مند است و به آن عشق می . او سخت به هدایت شما عالقه2
 .(206  ص8ش  ج1372)مکار  شیرازی  . به مؤمنان  رئوف و رحیم است 3

در برابر افراد نادان وگنهکار  دارای نرمش کامل و انعطااف اماور در امار تبلیاغ  پیامبراکر 
نبود  زمینه برای پراکنادگی  ی و نرمش حضرتو اگر این نرمخوی (159عمران  آیه)آلدین بودند 

تواضع و نرمخویی توأ  با مهار و محبات و  .(56  ص4ق  ج1417)طباطبایی  مرد  کاماًل فراهم بود 
  برای حفظ آناان از حاوادث احتماالی و (215)شعراء  آیهبه مؤمنان راستین  مالطفت حضرت

تا مؤمنان راستین را زیار باال و َپاِر خاود  نیز مأمور است تشّتت و پراکندگی است. پیامبر اکر 
کناد  بگیرد. این تعبیر ُپرمعنا  دقایق مختلفی را در مورد نرمخویی و محبات باا مؤمناان بیاان می

َك باِخع  َنْفَسَك َعلى تثاِرِهْم ِإْن »در آیاه « باخع». تعبیر (367  ص15ش  ج1372)مکار  شیرازی   َفَلَعلَّ
  به معنای هالک کردن خویشتن از شدت غم و انادوه (6)کهف  آیه« َحِديِث َأَسفاً َلْم ُيْؤِمُنوا ِبهَذا الْ 

تا چه حد به مرد  دلساوز و در انجاا  رساالت  دهد که پیامبراکر است و این تعبیر  نشان می
 خویش پافشاری داشت و با آنها مهربان بود و در برابرشان نرمش داشت.

 . تبلیغ مبتنی بر جدال احسن5-3

اناد های دعوت است که برخی مفسران آن را به معنای منااظره گرفتاهاحسن  یکی از شیوه جدال
. آیاه (487  ص7ق  ج1415؛ آلوسی  97  ص5تا  ج؛ حقی بروسوی  بی605  ص6ش  ج1372)طبرسی  

تِ   ْدُع ِإلىاُ » َك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ   (125)نحال  آیاه«  ي ِهيَ َأْحَساُن َسِبیِل َربِّ
  همه مرباوط باه طارز «مجادله»و « موعظه»  «متکح»عنی: ید  ین سه قیه اکبیانگر این است 

برای  یکند و هرکق دعوت ین سه طریی از ایکبه   هکسخن گفتن است. رسول گرامی مأمور شده 
رود  ر نمایشاماقی مخصوص است؛ هرچند جدال به معنای اخصاش دعاوت باه یدعوت  طر
. درحقیقت  آیه بیانگر دعوت به سوی حق با اساتفاده از منطاق (371  ص12ق  ج1417)طباطبایی  

هاای خفتاه اسات. مرحلاه بعاِد شده از طریق بیدارساختن عقل های حساب صحیح و استدالل
ها بیان نموده اسات. مرحلاه  دعوت را استفاده از اندرزهای نیکو جهت برانگیختن عواطف انسان

عدی  مخصوص کسانی است که رهن آنها قباًل از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریاق ب



 61 | های تبلیغی پیامبران اولوالعزم شیوه

 

مناظره  رهنشان را پاک نمود تا برای پذیرش حق آمادگی پیدا کنند. این روش  زمانی ماؤثر اسات 
که حق و عدالت و درستی و امانت بر آن حاکم باشد و از هرگونه توهین و تحقیر و خالفگاویی و 

 .(457-455  ص11ش  ج 1371)مکار  شیرازی  تکبار رها باشد اس
رسایم   به این مهم مایاولوالعز های تبلیغی متناسب با عصر هریک از انبیای با بررسی شیوه

ای نیست که به هر نحوی بتوان انجا  داد. سیره انبیا و در رأس آنها پیاامبران که امر تبلیغ  کار ساده
ترین مبّلغان دینی  بیانگر این است که هرچند در امر خطیر اباالغ دیان   زرقعنوان ب  به اولوالعز 

های مختلاف  روش هریاک از بزرگاواران همه وظیفه و هدف واحدی دارند  اما بسته به موقعیت
که در زمان هرکادا   شارایط خاصای موجاب در رسیدن به این هدف  متفاوت بوده است؛ چنان

  آغاز تبلیغ از خویشاوندان  تاوأ  باا نرمخاویی و در امبراکر شد. در زمان پیتفاوت روش می
  اساتقامت چندصدسااله حال  با شجاعت و قاطعیت همراه بود. در زمان حضرت ناوحعین

بایاد باا  ایشان مورد توجه است که حدود ده قرن  در میان مارد  باه تبلیاغ پرداخات. موسای
اسارائیل را دعاوت باه توحیاد کناد و در مقابال بنای ترین استکبار بشر مبارزه نمود تا بتواند بزرق
هاای زماان در مقابال ترین بت   باید با بزرقهای آنها  ایستادگی کند. ابراهیم نبیجویی بهانه

بایاد از  خدای یکتا مبارزه کند و آنها را از بین ببرد تا مرد  به خدا روی آورند. حضرت عیسای
گوشزد نماید که ایان معجازات  کاار خاود او نیسات و معجزات مختلف استفاده کند و به مرد  

است؛ تا مقا  الوهیت او در دیدگاه مرد  از بین برود. بنابراین  هر مبّلغی باید شارایط « بإرن الله»
خوبی درک کند و کار تبلیغ را آغاز کند تا تبلیغ ثماربخش باشاد؛ در غیار  زمان و مکان خود را به

 این صورت  نق  غر  خواهد شد.

 در تبلیغ اولوالعزمصول مشترک پیامبران ا 
ناازل شاده  اولاوالعز خصاوص پیاامبران  آیاتی از قرآن کریم در زمینه تبلیغ یکساِن هماه انبیاا  به

 است  تا در زمان کنونی  در همه شرایط برای همه مبلغان دینی کارساز باشد. 

 . التزام به انجام عمل صالح1

مای فرمایاد:  عمل به دستورات و فرامین الهی است. اما  باقر افزایش تأثیرگذاری مبّلغ در گروِ 
ُ َما اَل یَْعلَم» اش که باه علام و داناایی؛ کسی(301ق  ص1408)دیلمی  «  َمْن َعِمَل ِبَما یَْعلَُم َعلََّمُه الّلَ

در آموزد. درنتیجه  انجا  وظایف بندگی  راه اصالی داند  به او میعمل کند  خداوند آننه را نمی
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رساایدن انسااان و رساااندن دیگااران بااه مقصااود اساات. درحقیقاات  انسااان بایااد اسااتعدادها و 
وجوی  ه خداوند برای سازندگی در تما  ابعاد زندگی به او عطا نموده  در جساتکی را یها یتوانای

وجاود ش توازن الز  به یها و استعدادهاان موهبتیرد و میگارکبه یکار نکقت و انجا  یحّق و حق
. در این صورت  در امر تبلیغ دین موفاق خواهاد شاد. (684ش  ص1382)قرضاوی و سلیمی  ورد آ

خودسازی  برای هر انسانی جهت دستیابی به کمال و تقرب الهی  امری ضروری اسات. زدودن 
های مابت اخالقی است و در اثر آن  انساان از های مؤثر در تقویت زمینهفساد اخالقی  از روش

گیرد. شرط رسیدن به ایمان کامل و افزایش بینش و بااور دینای در وجاود انساان  میفساد فاصله 
پاکی روح و نفس آدمی از گناه و معصیت است؛ هرچه انسان از خطا و لغزش دورتر باشاد  باذر 

کند و بیشتر در دیگاران ماؤثر خواهاد باود. در ایان راساتا  تر رشد می معارف در وجودش سریع
های نفسانی گناه چون: حّب دنیا  حّب جااه  تکبار  حساادت  مبارزه با زمینهترین کار  ایریشه

غرور و خودبینی است. قرآن کریم  مبّلغان بدون عمل را بسیار مورد سارزنش قارار داده و آناان را 
ِه َأْن َتُقوُلوا ما َل َتْفَعُلوَن »موجب خشم خداوند می داند:   .(3)صف  آیه« َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ

ي ِبما َتْعَمُلوَن َعِلیم»خداوند متعال در آیاه  باِت َو اْعَمُلوا صاِلحًا ِإنِّ یِّ «  يا َأُيَها الُرُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ
را به انجاا  دو عمال ماورد خطااب  اولوالعز   همه پیامبران و در رأِس آنها پیامبران (51)مؤمنون  آیه

هاای حاالل؛  . خوردن غذاهای پاکیزه و روزی1ین کنند: ها نیز باید چن قرار داده است و همه امت
. اگر انسان اهل عمل صاالح باشاد  (255  ص14ق  ج 1417)مکار  شیرازی  . انجا  عمل صالح 2

کننده به دین باشد؛ زیارا دعاوت عملای  ماؤثرتر از دعاوت زباانی اسات و تواند دعوتبهتر می
 اند بر دیگران تأثیر بگذارد.توهایش پاییند نباشد  نمیچناننه کسی به گفته

 . صبر و استقامت2
صبر و استقامت  از مسائل مهم در امر تبلیغ دین است که خداوند متعال به این صافت برجساته 

َفاْصِبْر َكما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الُرُسِل َو َل َتْسَتْعِجْل َلُهْم »اشاره نموده است؛  اولوالعز در انبیای 
ُه  نَّ َْ «  نْم َيْوَم َيَرْوَن ما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثوا ِإَلَّ ساَعًة ِمْن َنهار  َبالغ  َفَهْل ُيْهَلاُك ِإَلَّ اْلَقاْوُم اْلفاِساُقوَك

. اگرچه این آیه خطاب به پیامبر است  اماا چاون بسایاری از آیاات قارآن از بااب (35)احقاف  آیه
هستند  مخاطب آن عمو  مرد  است. در امر تبلیغ دیان  هماواره  «ِإیَّاِك َأْعِنى َو اْسَمِعى یَا َجاَرةُ »

مشکالتی وجود دارد که باید در هر شرایطی  در برابر آنها استقامت داشت. در این راستا  آیه مای 
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ای؛ تماا  پیاامبران و عداوت این قو  مواجاه شاده تفرماید: ای پیامبرآ تنها تو نیستی که با مخالف
  21ش  ج1374)مکااار  شاایرازی  رو بودنااد و مقاوماات کردنااد  الت روبااهبااا ایاان مشااک اولااوالعز 

 .(377ص

 . اقامه دین و عدم تفرقه و نفاق در آن3

ْینا ِبِه ِإْبراِهیَم َو ُموسى»آیه  ِذ  َأْوَحْینا ِإَلْیَك َو ما َوصَّ ى ِبِه ُنوحًا َو الَّ يِن ما َوصَّ َو   َاَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
ُقوا ِفیهَأْن َأِقیُم   ِعیسى يَن َو َل َتَتَفرَّ   بیانگر این اسات کاه دعاوت اساال  باه (13)شوری  آیه«  وا الدِّ

ِماَن »باوده اسات و تعبیار  اولاوالعز ای نیست؛ بلکه دعوت تماامی پیاامبران توحید  دعوت تازه
دهد که هماهنگی شارایع آسامانی  تنهاا در مسائله توحیاد و یاا اصاول عقایاد نشان می« الّدین

 بلکه مجموعه دین الهی  از نظر اساس و ریشه در همه جا یکی است. نیست؛
هایی مال . بر پا داشتن آیین الهی در همه زمینه1این آیه  در ادامه به دو امر مهم توصیه نموده: 

. پرهیز از بالی بزرق؛ یعنی تفرقه و نفاق در دین که همه باید به 2عمل کردن و اقامه و احیای آن؛ 
 .(378-377  ص20ش  ج1374)مکار  شیرازی  نمایند این دو عمل 

 . کوتاهی نکردن در ادای مسئولیت تبلیغ4

ایَن »مبّلغان دین باید وظیفه خطیر خود را دعوت به توحید قارار دهناد. آیاه  ِبیِّ َو ِإْذ َأَخاْذنا ِماَن النَّ
« ِن َمْرَيَم َو َأَخْذنا ِمْنُهْم ِمیثاقاًا َغِلیظااً ِمیثاَقُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن ُنوح  َو ِإْبراِهیَم َو ُموسى َو ِعیَسى ابْ 

کناد و ساپس  از پیاامبران   نخست تمامی پیامبران را در مسائله میاااق مطارح مای(7)احزاب  آیه
اند؛ اماا اینکاه ایان چاه پیماان برد که به طور ویژه در برابر این پیمان متعهد بودهنا  می اولوالعز 

باره آن مطرح است که همه آنها بیانگر یک اصل کلی اسات و آن  مؤکدی است  اقوال مختلی در
است. آنهاا « ها و ابعادادا کردن مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مرد  در تما  زمینه»

 ها را به توحید دعوت کنند و یکدیگر را تأیید نمایند. موظف بودند همه انسان
الوه بار وظاایف خاصای کاه هرکادا  باا توجاه باه عا اولوالعز بنا بر آننه گذشت  پیامبران 

های زمانی و مکانی خود در هر عصری  موظف به اجرای آن وظاایف بودناد  وظاایف  موقعیت
ای نبوده؛ بلکاه مرباوط باه مشترک دیگری نیز به آنها محول شده بود که خاص زمان و مکان ویژه

ن وظایف و اصاول مشاترک بارای همه آنها در هر عصری و تحت هر شرایطی بوده است. البته ای
مند شاود تاا باه  تمامی اعصار است و وظیفه هر مبلغی است که در تبلیغ خود  از این اصول بهره

 لطف الهی  در امر تبلیِغ دین موفق شود.
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 نتیجه
  باه عناوان الگوهاای اصالی امار تبلیاغ  در عرصاه هساتی اولاوالعز های تبلیغی پیامبران شیوه

هاای تبلیاغ ایان پیاامبران عصار حاضار خواهاد باود. برخای از روشراهگشای صحیح تبلیاغ 
موجود جامعاه باوده  ی و مکانی آنها با توجه به شرایطالشأن  مربوط به موقعیت خاص زمان عظیم

هاا اهانات  تکاذیب و تمساخر قاو  خاود  مقاومات در مقابال ساال است. حضرت ناوح
پرستان با دالیل منطقای و رابر بتبا شجاعت تما  در ب چندصدساله داشت. حضرت ابراهیم

هاای جاویینیز در برابر اناواع بهاناه براهین قاطع  به امر تبلیغ دین پرداخت. حضرت موسی
دعاوت  نند مارد  را باه توحیاد و راه راساتاسرائیل در برابر کفران نعمت مقاومت نمود تا بتوا بنی

مواره با تواضع سعی نماود مقاا  با اینکه معجزات فراوان داشت  اما ه نمایند. حضرت عیسی
اگرچه در امر تبلیغ دین   الوهیتی را که مرد  به او نسبت دادند  از خود نفی نماید. پیامبر اکر 

کردند. در این راستا  بار  مشکالت فراوانی متحمل شدند  در عین نرمخویی با قاطعیت عمل می
ن خود را بررسی نمایند و با توجه باه مبّلغان دینی در هر عصری الز  است که شرایط زمان و مکا

هاا و اصاول دیگاری در موقعیتی که دارند  به امر تبلیغ بپردازند. عالوه بر این شرایط ویاژه  روش
در قرآن کریم بیان شده کاه خااص زماان آنهاا  اولوالعز خصوص پیامبران مورد تبلیغ پیامبران  به

بران و مدیران و مبّلغان دینی در هار زماان و مکاانی  نبوده و تما  پیامبران و به دنبال آنان  همه ره
درساتی انجاا  ندهناد  باه  موظف به انجا  آن اصول هستند که اگر این اصول را ترک کنند و یا به

 .طور حتم  از امر تبلیغ دین باز خواهند ماند
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 .یمتاب اإلسالکقم  دار ال
چااپ  البیسح: تسج اللغ  وصییسح العبییی ،ق  1376حماد  بن جوهری  اسماعیل  .12

 اّول  بیروت  دار العلم للمالیین.
چااپ اّول  تهاران   انیوار  رخشیسن،ق  1404حساین  محمادحسینی همدانی  سید  .13

 فروشی لطفی. کتاب
 دار الفکر.چاپ اّول  بیروت   تهسیب روح البیسن،تا  حقی بروسوی  اسماعیل  بی .14
چااپ اّول  تهاران   انیوار العبییسن یی  تهسییب القیبآن،ش  1375پناه  ابوالفضل  داور .15

 انتشارات صدر.
  چااپ اّول  قام  لاالج الد و ی  صهست المؤمنیوق  1408دیلمی  حسن بن محمد   .16

 .البیت مؤسسه آل
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 تهران  سپهر. نسمه، یبهنگش  1362اکبر   دهخدا  علی .17
چااپ اّول   المهب ات ی  غب ب القیبآن،ق  1412بن محمد   راغب اصفهانی  حسین .18

 دمشق  دار العلم الشامی .
چاپ اّول  قام  مرکاز چااپ ساازمان  غ،ی ر تبل  پژوهشش  1371رهبر  محمدتقی   .19

 .یغات اسالمیتبل
 چاپ دو   تهران  سروش. مبسن  تبلیغ،ش  1390زورق  محمدحسن   .20
چااپ اّول  بیاروت  دار  یییب العلیوج،ق  1416احمد  بن بن محمد  سمرقندی  نصر .21

 الفکر.
چاپ دو   تهران  دار الکتب  قبآن  ر ادالج،ش  1353طباطبایی  سید محمدحسین   .22

 االسالمی .
چااپ پانجم  قام   المینان ی  تهسیب القبآن،ق  1417ااا  اااااااااااااااااااااااااااا .23

 دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین.
چاپ سو   تهران   م مع البیسن ی  تهسیب القبآن،ش  1372حسن   بن فضل طبرسی  .24

 ناصرخسرو.
فروشای  چااپ ساو   تهاران  کتاب البییب و، م میعش  1375طریحی  فخرالدین   .25

 مرتضوی.
عبدالله انوار  تهران   ادسس االقیبسس،ش  1375طوسی  نصیرالدین محمد بن محمد   .26

 مرکز.
چااپ دو   تهاران   لریب البیسن ی  تهسیب القبآن،  ش1378طیب  سید عبدالحسین   .27

 انتشارات اسال .
 چاپ دو   قم  انتشارات هجرت. العیو،ق  1409احمد  بن فراهیدی  خلیل  .28
 چاپ ششم  تهران  دار الکتب االسالمی . قسموس قبآن،ش  1371اکبر   قرشی  علی .29
  چااپ اّول   قیبآن منشیور زنیدگش  1382قرضاوی  یوسف؛ سلیمی  عبادالعزیز   .30

 تهران  احسان.
 قم  دار الاقلین. هسی تبلیغ، روشش  1377علی   کرمی  رضا .31
   تهران  سرایش.یبهنگ یسرد ش  1386معین  محمد   .32
 چاپ اّول  قم  دار الکتاب االسالمی. تهسیب الکسشل،ق  1424مغنیه  محمدجواد   .33
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