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 سوره نحل 125بر اساس آیه  های تبلیغی امام سجاد روش

 *علی فارسی مدان

 چکیده
باشد. این پژوهش  در صدد است باا روش های دینی مییکی از ابعاد زندگی پیشوایان دینی  تبلیغ آموزه
 پرداخته  به این سؤال پاسخ دهد که اماا  ساجاد توصیفی و تحلیلی  به سبک و سیره اما  سجاد

بست؟ نویسنده مقاله بر آن است تا پژوهش حاضر را با توجاه باه آیاه های تبلیغی را به کار می وشچه ر
در روش « مجادلاه»و « موعظاه»  «حکمت»سوره نحل مورد بررسی قرار دهد و به سه روش مهم: 125

هاای دینای و  برای تبلیغ آموزه« حکمت»خواهد پرداخت. آن حضرت  از روش  تبلیغی اما  سجاد
شناساای   های برهااان و اسااتدالل  رعایاات مقتضاایات حااال  مخاطب یااین نهضاات کااربال از شاایوهتب

معروف و  های کاااربردی امربااه شناساای و تقیااه اسااتفاده نمااود. ایشااان در روش موعظااه  شاایوه فرصت
:  هعالوه  اماا  باا اساتفاده از شایو کار برد. باه ها را به و یادآوری نعمت ازمنکر  منبر و خطابه و تذکر نهی

 وپاسخ و روش همراهی نیز به تبلیغ امر دین پرداخت. مناظره  پرسش

  .  سوره نحل  تبلیغ دینی  حکمت  موعظه  مجادلهروش تبلیغی اما  سجاد: گان کلیدواژه

                                                           
 alifarsimadan98@gmail.com:حوزه علمیه قم 4سطح  هموختآ دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان  سال  



  5شماره  ، 2سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 10 

  

 مقدمه
سوره نحل  سه روش مؤثر تبلیغی حکمت  موعظه و مجادله را یادآور شده و تبلیاغ را باه  125آیه 

؛ چنانکاه از (92)مائاده  آیاهداناد مای های مهام پیاامبر از مأموریت صورت انحصاری  یکی
. در ایان راساتا  (68اا67)اعراف  آیه  تبلیغ و ابالغ رسالت الهی بود وظایف مهم حضرت هود

شود و اگر درست باشد  آثار و نتاایج بهتاری باه عنوان یکی از وظایف پیامبران شمرده می تبلیغ به
رسانی اهداف قیا  حساینی پرداختاه  نیز به تبلیغ دستورات دینی و پیا  آورد. اما  سجادبار می

را باه  های تبلیغای اماا  ساجاد  روش125است. این پژوهش  با الگوگیری از سوره نحل آیه 
صورت روشمند تبیین خواهد نمود. در این تحقیق  در کنار سؤال اصلی  به پاسخ ساؤاالت ریال 

 نیز پاسخ داده خواهد شد:
ساوره نحال در روش تبلیغای اماا   125های موعظه و حکمت و مجادله بر اساس آیه  روش

ماات  جایگاااه برهااان و اسااتدالل  کچااه جایگاااهی دارد؟ در روش تبلیغاای ح سااجاد
ازمنکار  منبار و  معروف و نهی شناسی  تقیه و رعایت مقتضایات حاال چیسات؟ امرباه مخاطب

از چاه  ش مجادلاه  اماا  ساجادچگوناه اسات؟ در رو خطابه در روش موعظه حضرت
 هایی بهره برده است؟ شیوه

عنوان بهترین منباع  به های دینی  اما  سجاد ه در آموزهکضرورت تحقیق حاضر  آن است 
باا  و الگو در زمینه تبلیغ به مبّلغان  مربیان و پژوهشگران محتر  معرفی شود؛ زیرا آن حضرت

های زیبا و متفاوتی به تبلیغ ی و عملی خود  با روشتوجه به اقتضائات زمان خویش در سیره علم
 نند.کآگاهی پیدا  های تبلیغی اما دین پرداخت تا همه به روش

نقی    روش تبلیغی  و تبیییی  امیسج دی س هایی با عناوین:  در پیشینه این تحقیق  کتاب
گاارش در به ن هسی تبلیغ  ائمه  رآمدی یب روشو  بیالک ر واقعه  تبلیغ  حضبت د س 

هاای تبلیغای در سایره اماا   خاساتگاه روش»ها نیاز ماواردی همناون:  نامه آمده و در میان پایان
یافات گردیاد؛ اماا در ماورد موضاوع « های تربیتی و تبلیغی اما  سجاد روش»و « سجاد

نامه و یا مقاله مستقلی با این عناوان نوشاته نشاده اسات. پاس  ایان  تاب  پایانکمقاله پیش رو  
ساوره نحال باه  125ه یک عنوان مستقل در این زمینه بار اسااس آیاه کقیق درصدد آن است تح

 نگارش در آورد.
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 شناسی مفهوم

 . تبلیغ1

و از بالغ گرفته شده و بالغ و بلوغ   (419  ص8  ج1414منظاور   )ابنتبلیغ  به معنای رسانیدن است 
یا امری از امور معاین دیگار باشاد  یعنی رسیدن به انتهای مقصود؛ خواه مقصود زمانی یا مکانی

 .(144  ص1412)راغب  
هاای غیرمساتقیم و  فعالیتی برای دگرگون کردن عقایاد عماومی از راه»اما تبلیغ در اصطالح  

 .(17تا  صنیا  بی)الهامی« احیانًا پنهانی  با وسایلی مانند زبان و خط و تصویر و نمایش است

 . حکمت2

شاود ل  به معنای منع است؛ زیرا مانع جهل و ررایل اخالقی میحکمت  از حکم آمده و در اص
. اما در اصطالح  یک واژه قرآنی اسات و (145  ص2  ج1414؛ فیومی  91  ص2  ج1404فارس   )ابن

چندین بار در قرآن کریم آمده است. در مباحث تربیتی و تبلیغی  به کاارگیری روش حکمات در 
های ارزشمندی است که قرآن کریم در کناار  ا  یکی از روشه امر هدایت و تربیت اخالقی انسان

. در ریل این آیه شریفه آمده است: (125)نحل  آیهمورد توجه قرار داده است « مجادله»و « موعظه»
حکمت  به معنای علم و دانش و منطق و استدالل است و در اصل  باه معناای مناع آماده و از »

ل  ماانع از فسااد و انحاراف اسات  باه آن حکمات گفتاه آنجا که علم و دانش و منطق و استدال
 .(455  ص11  ج1374)مکار  شیرازی  « شود می

 . موعظه3

شود که به معنای: پند دادن  انادرز  موعظه  از وعظ گرفته شده و از مصادر لغت عربی فهمیده می
 .(498ص  10  ج1414؛ حسینی زبیدی  466  ص7  ج1414منظور   )ابندادن و نصیحت کردن است 

شااونده آن پناادها و  گویااد کااه قلااب موعظه در اصااطالح  واعااظ  در موعظااه سااخنانی می
توصایه و ». پاس  موعظاه  (498  ص10  ج1414)حساینی زبیادی  ها را بپذیرد و نر  شود  نصیحت

دعوت به تقوای الهی و تشویق به انجا  واجباات و پرهیاز از معاصای و گناهاان و فریفتاه دنیاا و 
 .(292  ص4  ج1375)طریحی  « باشد شدن میزینت دنیا ن
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 . مجادله4

وگوی با نزاع و ساتیزه و چیرگای بار یکادیگر اسات  مجادله  از جدل گرفته شده و به معنای گفت
تواناد از صناعتی اسات کاه آدمای باا آن مای». مجادله در اصطالح  (190ا189  ص1412)راغب  

دمات مشهور استفاده کرده  مطالب مورد نظار مقدمات مسّلم و مورد قبول طرف مقابل و یا از مق
. این واژه  یکی از مفاهیم قرآنی است که باا (446  ص1388)منتظاری  « خویش را اثبات یا رد کند

 68؛ حاج  آیاه5؛ غافر  آیه135؛ نحل  آیه32)ر.ک: هود  آیهبار در قرآن کریم آمده است  8مشتقات آن  
 .(375  ص13  ج1374)طباطبایی  دهد معنای مجادله را می نیز (22)کهف  آیه« ِمراء». البته و...(

 های تبلیغی امام سجاد روش

  . حکمت1
ماورد « مجادله»و « موعظه»های ارزشمندی است که قرآن کریم در کنار  حکمت  یکی از روش

َك ِباْلِحْكَمةِ »توجه قرار داده است:  نیاز باا پیاروی  . اما  سجاد(125)نحل  آیه« أْدُع ِإَلى َسِبیِل َربِّ
های متفااوتی در امار هادایت و تربیات مسالمانان های قرآنی  از روش حکمت با شیوه از آموزه

 اند از: استفاده کرده که عبارت

 . برهان و استدالل1-1

شاود  بهتارین و از آنجا که روش برهان و استدالل بر اساس تعقل و تفکر مبّلغ به کار گرفتاه مای
گیارد؛ باشد. در جامعه اسالمی  تبلیغات بیشتر با این روش انجا  می یین روش تبلیغات مترمؤثر

زیرا با استدالل و منطق و برهان است که قاول احسان شاناخته شاده و از قاول باطال تمییاز داده 
 .(130  ص1385رمی  ک)شود  می

ن  دهنده چهره واقعای یزیادیا رسان کربال و افشاگر حقایق و نشانبه عنوان پیا  اما  سجاد
از شیوه برهان و استدالل در تبلیغ رسالت خود در کوفه و شا  استفاده کرد؛ به طاور مااال  وقتای 

شاد  گفات: مگار خادا  زیاد آوردند  عبیدالله که متوجه اما  سجاد کاروان ُاسرا را به کاخ ابن
سخ او زیاد با منطق و برهان و تفکر الهی پا در جواب ابن حسین را نکشت؟ اما  سجاد بن علی

زیااد  که به دسات مارد  در کاربال کشاته شاد. ابن را داد و فرمود: مرا برادری بود نامش علی
به کال  الهی استدالل کارد و فرماود:  گفت: چنین نیست؛ بلکه به دست خدا کشته شد. اما 

 الله یتوّفی األنفس حین موتها و اّلتی لم تمت فی منامها؛ خداوند روح را به هنگاا  مارق قاب »
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؛ 480  ص1  خامسا 1410)بصاری  « گیارد اند  باه هنگاا  خاواب میکند و ارواحی را که نمردهمی
 .(162  ص1348طاووس   ؛ ابن630  ص11  ج1387طبری  

سپس  ُاسرا از کوفه حرکت کردند و وارد دمشق شادند. در ابتادای شاهر  پیرماردی باه ُاسارا 
ص نمود و یزید را بر شما مسلط سااخت. اماا  تان خال گفت: خدا شما را ُکشت و بالد را از فتنه

ای؟ پیرمارد با برهان و استدالل خطاب به پیرمرد فرماود: ای شایخآ آیاا قارآن خواناده سجاد
ای پیغمبر به این امات بگاو کاه مان از شاما »ای: فرمود: آیا این آیه را خوانده گفت: بله. اما 

)شاوری  « اره اقربا و خاندانم دوساتی نماییادخواهم؛ مگر آنکه درب برای ابالغ اسال  اجری نمی
ا . اما  فرمود: ما همان روالقربای کاه خادا در قارآن فرماوده  (. پیرمرد گفت: بله  خوانده23آیه

)اساراء  « و حّق نزدیکان را بپارداز»ای: اسرائیل خواندههستیم. ای شیخآ آیا این آیه را در سوره بنی
فرماود: ماا مادنظر آیاه هساتیم.  را هم قرائات کارد . اماا  (. پیرمرد گفت: بله  این آیه26آیه

؛ 41باود  قرائات کارد )ر.ک:انفاال  آیاه بیات آیات دیگر قرآن را نیز که در شأن اهل اما 
که باا اساتدالل هماراه باود  از  (. آن پیرمرد پس از استماع سخنان اما  سجاد33احزاب  آیه

خدایاآ من بیزار  از آن کس »اری شد و گفت: های خود پشیمان شد و اشک از چشمانش جگفته
 ساپس  آن پیرمارد در حضاور اماا « محمد است؛ چه از جن باشد و چه انس. که دشمن آل

؛ 177  ص1348طااووس   )ابن« توبه نمود و چون خبار باه یزیاد رساید  او را باه قتال رسااند
 (. امااا  سااجاد130ااا129  ص5  ج1988؛ بااالرری  129  ص45  ج1403مجلساای  

وسیله آیات قرآن که مورد قبول آن شامی بود  استدالل کرد. چون شامیان تحت تربیات معاویاه  به
با اساتدالل باه مساّلمات و مقباوالت  توانسات  دور شده بودند  اما  بیت و یزید از اهل

در کاخ یزید در پاسخ باه شابهات و  حقیقت را روشن کرده و آن شامی را آگاه کند. حتی اما 
 .(171  ص1384؛ مسعودی  271  ص1417)ابومخنف  یزید  به آیات قرآن استدالل نمود  سخنان

 . رعایت مقتضیات حال1-2

رعایت مقتضای حال  خطااب »هایی که در مقبولیت کال  مؤثر است  ترین شیوهیکی از اساسی
اشاد  باشد. بدین جهت  اگر در کالمی رعایت اقتضای حال  خطاب و زمان نشده بمی« و زمان

 دهد.  درستی واقع نخواهد شد و فاید و اثربخشی خود را از دست می آن کال  به
منظور از رعایت مقتضای حال  آن است که بادانیم مقتضاای حاال در ماوارد و موضاوعات 

بر رعایت مقتضای حاال در بیاان پیاا  تبلیغای نیاز  مختلف  یکسان نیست. ائمه معصومین
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کار  سخن مگویید )تبلیاغ دیان ننماییاد و پیاا  دینای را باه»ارد شده: اند. در روایتی وتأکید داشته
گویی که سخن حاق  د. چه بسیار سخننینگیرید(  مگر اینکه جایی را مناسب برای عرضه پیا  ببی

  . از منظر اماا  ساجاد(27  ص75  ج1403)مجلسای  « را گفته  ولی ]آن را[ خراب کرده است
 که فرمود:  در تبلیغ  بسیار ضروری است؛ چنان« یات حالرعایت مقتض»لزو  استفاده شیوه 

ضاحکوا و ان  ما ندری کیف نصنع بالّناس  ان حّدثنا هم بماا سامعنا مان رساول اللاه»
 دانیم با این مرد  چه کنیمآ اگر بعضای از حقاایق را کاه از رساول خادا سکتنا لم یسعنا؛ نمی

کنند. از طرفی  طاقت ساکوت ناداریم کاه ایان خندند و مسخره میایم به آنها بگوییم  می گرفته
خطاباه و »راهکارهاای  . بنابراین  اماا (579  ص5  ج1429)کلینی  « حقایق را ناگفته بگذاریم

کار  را باه« وسیله دعاا و گریاه و عازاداری معارف الهی به  سیاست سکوت و اشاعه»و « افشاگری
های مدیریتی و تبلیغی خاود  ن روز  سیاستبه اقتضای حال و شرایط حاکم بر آ برد؛ زیرا اما 
در واقعه حّره با این شیوه و با توجه باه وضاعیت جامعاه   که اما  سجاد کرد؛ چنانرا تنظیم می

در برابر این شورش با اهل مدینه هیچ گونه همکاری ننمود و با دعا  به این واقعه اشاره کرد و خود 
 .(89ا  88  ص2  ج1381)اربلی  را محفوظ داشت 

 شناسی . مخاطب1-3

هاای اساسای در تبلیاغ  شاناخت مخاطباان اسات. در فرایناد عملیاات یکی از محورها و شیوه
های مارتبط باا  تبلیغی  باید فرهنگ  آداب و رسو   اعتقادات  شیوه زندگی  مشاکالت و آسایب

هاا  یر ویژگایمخاطبان را شناخت. سپس  در فراگرد تبلیغ  پیا  تبلیغی را متناسب با فرهنگ و سا
های مؤثر نظا  تبلیغی اسات  شناسی  یکی از روش به مخاطب ارائه کرد. بر این اساس  مخاطب

در کوفه و دمشق باا ایان  که خطبه مهم اما  زیبایی تبیین نمود؛ چنان آن را به که اما  سجاد
 شیوه ارائه شده است.

 الف. مخاطبان کوفی 

ریازی شاد منظور برپایی یک پادگان نظامی پای و   بههجری در زمان خالفت د17کوفه در سال 
ق این شاهر را مرکاز اصالی 36نیز در سال  . حضرت علی(528ا 527  ص2  ج1385اثیر   )ابن

وفایی کوفیان  عد  آمادگی روحای و رزمای  حفاظ جاان  دلیل بی به خود قرار داد. اما  حسن
ا قبول کرد. مرد  شهر کوفه در قباال اماا  خود و شیعیان و نشان دادن چهره واقعی معاویه  صلح ر
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دعوت کردند تا باه  سیاستی دوگانه داشتند؛ آنها بعد از مرق معاویه  از اما  حسین حسین
شهر کوفه برود و مرکز حکومتش را آنجا قرار دهد؛ اما بعد از مادتی  کوفیاان باه هماراه شاامیان 

باا  شاناختند. اماا  ساجاددرستی می به را بیت واقعه عاشورا را رقم زدند. مرد  کوفه  اهل
شناختی که از موقعیت  درجه ایمان و اعتقاد  فضای حاکم بر شاهر  گذشاته کوفاه  جاّو روانای 

پرداخات. در ایان مخاطبان و ظرفیت آنان داشت  باید به تبلیغ دین و نهضت بازرق کاربال مای
گرفات تاا اثرگاذاری   صورت مای« شناسی مخاطب»بایست بر اساس  راستا  تبلیغ حضرت می

اقناع اندیشه و تحریک احساس و عواطف شنوندگان را به همراه داشته باشد. وقتی ُاسرا وارد کوفاه 
باه آنهاا اشااره کارد کاه  شروع به خواندن خطبه کرد. سپس  اماا  شدند  حضرت زینب

  1348وس  طااو ؛ابن113و112  ص 45  ج1403)مجلسای  ساکت باشید تا به ایراد سخنرانی بپاردازد 
. پس از خطبه  مرد  پشیمان شدند و از هر طرف  صادای نالاه بلناد شاد و گروهای از (157ص

 .(157  ص1348طاووس   )ابندانید  کوفیان به گروه دیگر گفتند که هالک شدید و خود نمی

 ب. مخاطبان شامی 

یازی چ شا   شهری است که مردان و زنانش بیش از چهل سال  جاز بادگویی از اماا  علای
شمردند؛ زیارا تحات تربیات معاویاه بودناد. مورخاان  دیگر نشنیده بودند و لعن او را فریضه می

ساال در  5ساال در زماان عاماان  حادود  12سال در زمان عمر   7معاویه حدود »نویسند:  می
ساال در زماان اماا   10و حادود  ساال در زماان اماا  حسان 10  حدود زمان اما  علی

  1367؛ دیناوری  120  ص6  ج1415)عساقالنی  « را در دسات داشات  حکومات شاا  حسین
سال  بر فرهنگ مرد  شا  تأثیرگذار بوده  40توان گفت معاویه بیش از . بنابراین  می(141اا140ص

امیه را ترویج داد و مرد  را از اسال  اصیل دور نگاه داشات؛ چنانکاه پاس از و اسال  مدنظر بنی
سفیدان شا   به درباار عباسای  عباس  گروهی از بزرگان و ریش به بنیامیه  انتقال حکومت از بنی

عبااس باه خالفات برساند  بارای  پایش از آنکاه بنی»آمده و در پیشگاه سفاح قسم یااد کردناد: 
 .(38  ص2  ج1374)مسعودی  « اندشناختهامیه نمی خویشاوندان و خاندانی جز بنی پیغمبر

تواناد باه  شاناخت ضاعیفی دارناد  نمی بیات ه اهلبا توجه به اینکه اهل شا  با اما 
صورت مستقیم خودش را معرفی کناد و یاا بگویاد یزیاد  قاتال اسات. پاس  بایاد خاود را باا 

. بار (138  ص45  ج1403)مجلسای  شناسند  هایی معرفی کند که مورد قبول آنها بوده و می ویژگی
کنیم  علت تفااوت را در روش  یسه میدر کوفه و شا  را با هم مقا این اساس  وقتی خطبه اما 

 یابیم.شناسی می مخاطب
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 شناسی . فرصت1-4

پس  است. اما  سجاد« شناسی فرصت»  روش های نظا  تبلیغی اما  سجادیکی از روش
های حماسه عاشورا و افشای ظلام از ماجرای تلخ کربال  از هر فرصتی برای زنده کردن ایاارگری

از آزادی عمل چنادانی  پرداخت. گرچه آن حضرتمیه به تبلیغ میا و ستمگرهای مزدوران بنی
رفتاار »و « گریاه»  «دعاا»داد و باا شایوه: برخوردار نبود  ولی فرصات تبلیاغ را از دسات نمای

 زد.  به تبلیغ دست می«اخالقی
دعاسات و باا توجاه باه اوضااع  54شاامل  صیییهه دی س  هدر  مجموعه دعاهای اما 

گذرانی ای که مرد  به خوشتماعی عصر آن حضرت بیان شده است. دورهسیاسی  فرهنگی و اج
بارای  رو  اماا  ها محو نشاده باود. ازایانروی آورده و از طرف دیگر  حادثه عاشورا از خاطره

وسیله دعا و گریه داشت. در روایت آماده اسات کاه آن  بیداری جامعه اسالمی  بهترین تأثیر را به
گریسات و  بار و قلبی داغدار  بر رویداد غمبار کاربال مایکنی اشچهل سال با دیدگا حضرت

ه غاذا بارای افطاارش کگذشت. هنگامی  داری می زنده داری و شب   به روزهروز آن اما  شبانه
 فرمود:  رد و میک ربال یاد میکخفته  خون  شد  از شهادت پدر و شهیداِن به حاضر می
« ِ ِ َجاِئع قُِتَل ابُْن َرُسوِل الّلَ ْمعِ  ؛َعْطَشاناً   ًا، قُِتَل ابُْن َرُسوِل الّلَ  ؛ ِثیابُهُ   َحتَّى یبُلَّ ِبالدَّ

قادر  شاتند. آنکفرزند گرانمایه پیامبر  گرسنه به شهادت رسید. پسر پیامبر را باا لاب تشانه 
 .(115  ص1406نما   )ابن« گردید آلود می اش اشک ه گریبان جامهکگریست  می

که در نگین انگشاتری ایشاان حاک  داد؛ چنانفرصت را از دست نمی ترین کوچک حتی اما 
« علی بن ؛ رسوا و بدبخت شد قاتال حساینعلی بن خزی و شقی قاتل الحسین»شده بود: 

 .(5  ص46  ج1403؛ مجلسی  94  ص13  ج1429)کلینی  

 شناسی . زمان1-5

شود و باید ساکوت ب او میُمبّلغ باید بداند برخی مباحث  پذیرش عمومی ندارد و موجب تخری
تر  از نظر حیایت اجتماعی  برای کند؛ زیرا یک ُمبّلغ و عالم دینی  از نظر جان و مال و از آن مهم

جهت ماورد هجماه قارار گرفتاه و ای گرانقدر است و نباید این سرمایه  بیدین و مذهب سرمایه
هاایی مشاکالت و واقعیاتکه باا  . اما  سجاد(194  ص1388)واسعی و همکار  تضعیف شود 

هاا زناده مشی صحیح  از یک سو  حماسه حسینی را در سینه بایست با یک خطرو بود  می روبه
کنندگان را خناا نماید و از سوی دیگر  به بازساازی و تارمیم تشاکیالت نگه دارد و توطئه تحریف
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. بناابراین  تقیاه  (88  ص1390)گاروه تااریخ  بود  بپردازد  ههای کلی دید علوی و شیعی که آسیب
رفات کاه باا ایان ها به شمار مای در دوره خفقان و قیا  بهترین شیوه برای مدیریت اما  سجاد

رساانی نهضات عاشاورا ها را کنترل کند و به تبلیغ دین و وظیفه سنگین پیا  شیوه  توانست بحران
   در تبیین علت اصل تقیه فرمود: همت گمارد. اما 

، لو علم أ» بینهمـا ـ فمـا  بوذر ما فى قلب سلمان لقتله ـ و لقد آخى رسـول الّلَ و الّلَ
ظنّکم بسائر الخلق؟ إّن علم العلماء صعب مستصعب، ال یحتمله ااّل نبّى مرسـل أو ملـ  

 ؛ مقّرب أو عبد مؤمن إمتحن الّلَ قلبه لالیمان
اینکه پیاامبر کشت؛ با دانست چه در قلب سلمان است  او را می  به خدا قسم  اگر ابورر می

)کلینای  « بین آن دو  برادری ایجاد کرده بود. پس  نسبت به دیگر مرد  چه گمان داریاد؟...
 .(232  ص2  ج1429

آساانی نیسات؛ بلکاه در  شود که در شرایط سخت و دشوار  اجرای تقیه بهاز این کال  روشن می
عباور کارد. باا مطالعاه عصار هاا  موارد بحرانی و سخت باید مدیریت داشت تا با تقیه  از بحران

  تقیاه اسات؛ شویم که علت عد  قیا  اماا خوبی متوجه می   بهخفقان سیاسی حضرت
زیرا با رعب و اختناق شدیدی که در جامعه حکمفرما شده بود و با کنترل و تسلط شادیدی کاه »

باه  حکومت جبار اموی برقرار ساخته بود  هرگونه جنبش و حرکت مسلحانه  پیشااپیش محکاو 
)پیشاوایی  « مانادترین حرکت از دید جاسوسان حکومت اموی پنهان نمای شکست بود و کوچک

ُشد که جریان تشیع قطع شود و اساال  در معار  . پس  قیا  مسلحانه باعث می(152  ص1379
تاوان نابودی قرار بگیرد؛ اما با تقیه  این خطر برطرف شد. همننین  با کمای تفکار و تعقال مای

رساانی نهضات عاشاورا و رساوا  را وادار نمود تا با دعا به تبلیغ دیان و پیا  یه  اما گفت که تق
   حاصل تقیه است.صییهه د س  هساختن حاکمان بپردازد. پس  

 . موعظه2

. در اینجا باه (125)نحل  آیههایی است که قرآن کریم بیان نموده است  موعظه  یکی دیگر از روش
 پردازیم:روش موعظه استفاده نموده  می از هایی که اما  سجادشیوه

 ازمنکر معروف و نهی . امربه2-1

هاا و  معروف یا ارشااد باه خوبی های موعظه  امربه   یکی از بهترین روشاز منظر اما  سجاد
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؛ 71)ر.ک: توباه  آیاهها و ررایل است کاه ریشاه قرآنای دارد  ازمنکر یا انتقاد از زشتی فضایل و نهی
کننادگان از منکار را بهتارین امات  . خداوند امرکننادگان باه معاروف و نهی(104و110عمران  آیه آل

همواره در هر حال  موظف بود این فریضه را انجا  دهد؛ حتی  . اما (110عمران  آیه )آلداند  می
 گوید:که شهیدمطهری می ابالغ رسالت قیا  حسینی را این روش شکل داد؛ چنان

ازمنکار  معروف و نهی کردند  تا آخرین لحظه تبلیغ کردناد  امرباهتاریخ کربال را ُاسرا زنده 
بودند  نزدیک بود علیه  بیت و اهل کردند. کاری کردند که مرد  شا  که دشمن علی

یزید قیا  کنند. با آن همه شکنجه روحی و جسامی کاه در طاول راه بار کااروان ُاسارا وارد 
بیت  کنند. اینکه بعدها یزید  اهلرا منقلب میزیاد و یزید بینیم مجلس ابنشود  باز می می

و  اش عاو  شاده؛ بلکاه چاون زینابکارد  بارای ایان نباود کاه روحیاهرا احترا  می
اوضاع را برگردانده بودند  یزید مجبور بود مالحظه اطرافیان و جّو موجاود  العابدین زین

 .(179  ص1383)مطهری  را بنماید 
کاه  ها و خیرها به مرد  باود؛ چنان   شناساندن معروفاما  سجادها ی مهّم  یکی دیگر از اقدا 

حّق بزرق را به مسلمانان معرفی کرد تا با ادای آنان  معروف و خیار  50  ردسله حقوقدر  اما 
کوشید تا آنها را اهل خیار و خاوبی در تربیت فرزندان خویش می الهی انجا  شود؛ حتی اما 

معروف  ترین امرباه که موعظه و پند دیگران را قبول کنند و این  بزرقکرد کند و به آنها سفارش می
 که به فرزندش فرمود: باشد؛ چنانمی

 اْفَعِل الَْخیَر ِإلَى كُلِّ َمْن َطلَبَُه ِمنَْك َفِإْن كَاَن َأْهلَُه َفَقْد َأَصبَْت َمْوِضَعُه َو ِإْن لَْم یکُْن ِبَأْهـل  »
َل ِإلَى یَساِرَك َو اْعتََذَر ِإلَیـَك َفاْقبَـْل  كُنَْت َأنَْت َأْهلَُه َو ِإنْ  َشتََمَك َرُجٌل َعْن یِمینَِك ثُمَّ تََحوَّ

 ؛ ُعْذَره
جا عمل کاردی و اگار هام  هرکه از تو خیر خواست  برای او عمل کن. اگر اهل آن است  به

اد و که او اهل آن نیست  تو خود اهل آنی. اگر َمردی از َسامت راساِت تاو باه تاو دشانا  د
  1404شاعبه   )ابن «سپس  به سوی چپ تو گردید و از تو عاذر خواسات  عاذرش را بپاذیر

 .(282ص

 . روشنگری2-2

توان به های مختلف  از شیوه روشنگری استفاده نموده است؛ از جمله میدر برهه اما  سجاد
هاای خطباهتارین تارین و فصایحدر کوفه و شا  و مدینه اشاره نمود کاه مهام های اما خطبه



 19 | سوره نحل 125بر اساس آیه  های تبلیغی امام سجاد روش

 

ها آثار و نتایج ریل را در جامعاه اساالمی از خاود بار جاای  رود. این خطبهحضرت به شمار می
 گذاشت:

دادند و باه امیه به حکومت و سلطنت خود رنگ دینی میبنی. رسوا ساختن هیئت حاکمه: 1
ن  مانناد های گونااگو کردند و با شیوهنا  اسال  و جانشینی پیامبر بر جامعه اسالمی حکومت می

کوشایدند جعل حدیث و جذب شعرا و محدثان  جهت تابیت موقعیت دینی خود در جامعه مای
ها  مسلمانان نقااط مختلاف با سخنرانی و افشاگری ؛ اما اما  سجاد(214  ص1379)پیشوایی  

 جهان را به این فجایع زشت یزید آگاه کرد.
اسر مباحث اعتقادی و سیاسی خاود  در سرت اما  سجاد. آشنایی مردم با اسالم واقعی: 2

مخاطبان  مسلمانان و یزیدیان را با اسال  نااب محمادی بهتار آشانا کارد و دیگاران را از اساال  
 امیه برحذر داشت. مدنظر بنی

ریزی کرد و به گواهی تااریخ  سّنت شهادت را پی پیامبر اسال : . احیای سّنت شهادت3
مانان  استقبال آنان از شهادت در راه خدا بارای پیاروزی های بزرق مسل عامل بسیاری از پیروزی

  در اثر انحراف حکومت اسالمی از مسیر اصلی خود  حق بود؛ اما پس از در گذشت پیامبر
کم مسلمانان روحیه سلحشوری خود را از دست دادند و به رفاه و آسایش خو گرفتند؛ اما قیاا   کم

ّنت شاهادت را در جامعاه اساالمی زناده کارد این وضع را دگرگون ساخت و سا اما  حسین
  خیلی مهم بود؛ چون اگار آن حضارت . البته نقش اما  سجاد(219اا218  ص1379)پیشوایی  

پرداخات  چاه بساا هماه نمای کرد و در منابر به دفاع از خاون ساید الشاهداءافشاگری نمی
 ماندند.خبر می بی مسلمانان از شهادت اما  حسین

با سخنرانی و افشااگری  مارد  را از خاواب جهال و  اما  سجاد اسالمی: . قیام در امت4
 در آن عصر شکل گرفت.« مختار»و « توابین»غفلت بیدار کرد؛ تا جایی که دو قیا  بزرق 

 های الهی . یادآوری نعمت2-3

باشد. اصل تاذکر  بیاانگر می های تبلیغی اما  سجادها(  یکی از شیوه تذکر )یادآوری نعمت
است که گاهی باید فرد را به آننه علم دارد  یادآور ساخت؛ زیرا انسان دچار غفلت از گذشاته  آن

رو شاود و باه خاود  گردد. در این روش  سعی بر آن است که آدمی با خویشاتن روباهخویش می
 .  (152  ص1386)باقری  هایی را که به او ارزانی شده  بنشد بنگرد و حالوت نعمت

؛ غاشایه  29؛ طور  آیاه45)ر.ک: ق  آیههای بسیاری از این شیوه بیان گردیده ونهدر قرآن کریم  نم
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در دعاای  نیز برای تبلیغ معارف دینی از آن استفاده شده اسات. اماا  و در سیره اما  (21آیه
کند تا انسان از یاد خدا غفلات نکناد و های الهی را یادآوری می   نعمتصییهه د س  هنخسِت 

های درست تذکر  گردد. البته یکی از راههای الهی می بوحمزه ثمالی نیز یادآور نعمتیا در دعای ا
این شایوه  که اما  (283  ص1404شاعبه   )ابنها  قرائت قرآن و عمل به آن بود  و یادآوری نعمت

برد. پس  همه باید از نعمت خداوند غافل نشده و در هر حال  به یاد خادا  عملی را نیز به کار می
؛ رعاد  36)ر.ک:احزاب  آیهشود تا انسان راه را گم نکند  شند. بنابراین  تذکر و یادآوری  موجب میبا

 .و...( 191عمران  آیه؛ آل41؛ احزاب  آیه28آیه
از جمله آثار این روش  آن است که آدمی به خود بیاید. آنگاه گذشته خویش را باه یااد آورد و 

شده  بنشد و در مقا  شکر بر آید و نشاط و رغبت به عمل  هایی را که به او ارزانی شیرینی نعمت
ساازد و  زده را آگااه می های غفلت گیری از این روش  انسانبا بهره در او بر انگیخته شود. اما 

شماری که در گذشته و حال به آنها عطاا شاده اسات   های بی غفلتشان را در پرتو یادآوری نعمت
 زداید.می

ت بیشتر خداوند و نیز انگیزه سپاس از حق تعالی اسات. همنناین  باه از نتایج دیگر  شناخ
حکم عقل  انسان باید در مقابل چنین ُمنِعمی سپاسگزار باشد. پس  تاا انساان از غفلات خاارج 

پیمایاد و از نشود  در واقع  هنوز داخل محدوده انسانیت نشده است؛ بلکه مسایر ساقوط را مای
 .(111ا 109  ص1385ر  ف )ابراهیمیتر است حیوان  پست

 . مجادله3

(. در این شیوه 125های دعوت و تبلیغ  مجادله َاحسن است )نحل  آیه در قرآن کریم  یکی از راه
نگری  اساس مجادلاه اسات. بناابراین  بایاد از مجادلاه  غیرَاحسان نگری و حقیقتقرآنی  واقع

به کاار  له که توسط اما  سجادهای مجاد پرهیز نمود. در این بخش  درصدد هستیم تا به شیوه
 رفته  اشاره کنیم.

 . مناظره3-1

غار  اصالی در »های تبلیغی در برخورد با مخالفان  بحث آزاد و منطقای اسات. یکی از شیوه
مناظره حقیقی  کشف واقعیت است و همین که حق بودن یکی از دو طرف نقای  معلاو  شاد  

. ایان روش  در ابتادا بارای تحکایم (446  ص1388)منتظری  « کند طرف مخالف به آن ارعان می
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عقاید شیعیان و دوستان ناظر بر مناظره  کاربرد و کاارآیی داشاته و در درجاه دو   موجاب تغییار 
. اماا  (114  ص1388)واساعی و همکاار  شاده اسات  شونده در برابر حق می عقیده و تسلیم مناظره

و هدف ایشان آگاه کاردن مارد  و کشاف  در برابر مرد   به مناظره و احتجاج پرداخت سجاد
در کوفه هنگامی کاه از  احتجاج اما »توان به ا ین موارد اشاره نمود:  حقیقت بود. در اینجا می

)طبرسای  « جهت شکستن عهاد و پیماان تاوبیخ و سارزنش کارد خیمه بیرون آمده و کوفیان را به
احتجااج »و  (306هماان  ص)« بعد از رسایدن باه شاا  احتجاج اما »؛ (305  ص2  ج1403

 .(310)همان  ص« بر یزید در آن هنگا  که داخل داراإلماره شا  شد اما 
 ها نکاتی را تعلیم داد:در این مناظره اما 

 آموزش درست و روشمند مناظره. الف.
در منااظره خاود  از مشاهورات و  گیری از مشهورات و مسلمات در مناظره: اما  بهره ب.

 کرد. آیات قرآن استفاده می مسلمات  مانند
جویی در مناظره: در مناظره حقیقی  اگر بارای افاراد حقیقات روشان گاردد  باه  حقیقت ج.

  ای  مرد شامی بعد از مناظره باا اماا که در مناظره کنند؛ چنان اشتباه و خطای خود ارعان می
  45  ج1403سای  ؛ مجل177  ص1348طااووس    )ر.ک:ابناز عمل خاود پشایمان شاد و توباه کارد 

 .(129ص

 وپاسخ . پرسش3-2

وپاسخ است. طارح یاک ساؤال  باعاث تمرکاز حاواس  های مجادله  پرسشیکی دیگر از شیوه
کناد. جویی افراد را تحریک میشود و حّس کنجکاوی و حقیقتوجلب توجه افراد به مطلب می

  1390)شاریفی  شانوند روناد تاا پاساخ آن را ب در این صورت  با تما  وجود به سوی گویناده می
 .(226ص

و  این شیوه  جایگاه باالیی در امر تبلیغ داشته و علت آن را باید در این دانست که اماماان
راحتی خطاباه و  توانساتند باه  در محدودیت بودند و خیلای مواقاع نمایاز جمله اما  سجاد

وپاسخ  عامال  ننین  پرسشکرد. هم سخنرانی کنند. بنابراین  روش مزبور  کارایی بسیار پیدا می
باشاد و کننده و پاساخگو مای مهم و جادی در برقاراری ارتبااط انساانی و عااطفی میاان ساؤال

از این شایوه در راساتای تبلیاغ  ماندگاری پاسخ در وجود سائل  بیشتر خواهد بود. اما  سجاد
 دین به کار برده است.
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 های روشنگرانه امام الف. پرسش
جایی ندارد؛ بلکه باا توجاه باه  ل نبوده  چون این در مورد علم اما از روی جه سؤال اما 

هاا و شاناخت و درک آنهاا در جهات افازایش ساطح معرفات و آگااهی آنهاا باود. ایان  ظرفیت
 دهی  به جهت دو هدف عمده بود: افزایی و معرفت دانش

 الفان؛نخست. جلوگیری از انحرافات مهم فکری و عقیدتی بعضی از شیعیان  عوا  و مخ
 دو . آشنایی بیشتر با اسرار و معارف و آموزش احکا .

و حسن بصری  یک مناظره علمی در قالب ساؤال و  طبرسی نقل کرده که روزی میان اما 
جواب اتفاق افتاد. حسن بصری ارعان کرد که ایشان از خاندان علم و دانش هستند و دیگر مارد  

. و یا وقتای (313  ص2  ج1403)طبرسی  نحراف بود را موعظه و نصیحت نکرد؛ چون خود دارای ا
در ماورد حاج از آن  گشت  شبلی به استقبال او رفت. در این دیدار  اما از حج برمی اما 

  متوجاه شاد حقیقات معناوی و های اماا  هایی پرسید و او در جواب دادن و پاسخ فرد سؤال
او را با اسرار و معارف حج آشانا  ما دانست و درست انجا  نداده است و اعرفانی حج را نمی

 .(172ا166  ص10   ج1408)ر.ک: نوری  کرد 
 زدای امام های ابهام ب. پاسخ

از فرصت پاسخ به سؤاالت  در جهت بیان معاارف و اسارار عاشاورا و هادایت و  اما  سجاد
ایاا  را ساؤال کارد: چگوناه  ارشاد مرد  استفاده بسیاری کرد؛ به طور ماال  شخصی از اماا 

اسارائیل تشابیه نماود و علات شاهادت اماا   در پاسخ  خاود را باه بنی کنید؟ اما سپری می
. ایان پرساش  در (133  ص5  ج1988)باالرری  را غصب و ظلم و بغ  معرفی کارد  حسین

وآماد  بازار دمشق اتفاق افتاد؛ جایی که اکار مرد  در آنجا بارای رفاع نیازهاای خودشاان در رفت
هترین فرصت برای افشاگری و تحلیل و چرایی واقعه عاشورا و بیداری مرد  شا  و تحول بودند و ب

 رفت. جامعه به شمار می
-به سؤاالت در مورد مسائل اخالقی  تربیتی  اعتقادی و احکا  پاسخ مای همننین  اما 

در  داد؛ برای نمونه  شخصی از آن حضرت در مورد ساکوت یاا ساخن گفاتن پرساید. اماا 
  2  ج1403)طبرسای  هاا و آفاات هرکادا  اشااره نماود    به تجزیه و تحلیال ساؤال و خوبیپاسخ

در مورد زهد سؤال کرد  و ایشان در پاسخ  با استناد باه قارآن کاریم  و یا فردی از اما  (315ص
  3  ج1429؛ کلینای  278  ص1404شاعبه   )ابنهای زهد پرداخات   به مراتب و درجه(23)حدید  آیه

 .(333ص
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 . مهارت همراهی3-3

ظاهر در بخشی از افکار و عقایاد باا مخاطباان خاود هماراه و  در این روش  کارشناساِن تبلیغ به
دهناد و باا گردند؛ به ناراحتی  شکایات و طرح موضوعات توسط آنان عالقه نشان مای همسو می

جاذب افکاار هاای انفعاالی ایشاان  در جلاب توجاه و های متنوع و تحریک زمینهاجرای برنامه
ات مهام ککوشند. مجریان پس از اقتدار و تسلط کافی  در فرصتی مناسب  با گفتن نعمومی می

کنناد و افکاار  شده به مخاطبان  آنان را به سوی اهداف ماورد نظار خاود متمایال مای و حساب
هیاز داری و پر پذیری  خویشتندهند. انعطافعقاید  احساسات و رفتارشان را تحت تأثیر قرار می
های ایجادشاده  از  برداری مناسب از فرصات از پرخاش  تسلیم احساسات نشدن و نیز توان بهره

باشاد  ارکان اصلی این روش برای انتقال پیا  و تأثیرگاذاری عمیاق بار گیرنادگان و مخاطباان می
 .(72  ص1385)کرمی  

لاس یزیاد ُرخ   در مجبنا بر گزارش تاریخی  یک نمونه استفاده از این روش توسط اماا 
وگوهاایی اتفااق افتااد. یزیاد دساتور داد کاه یاک  و یزید گفت داد. در آن مجلس  میان اما 

  5  ج1411اعاام کاوفی   )ابنبادگویی کناد  و اما  حسین خطیب به منبر برود و از اما  علی
 خطیب را مورد تذکر قرار داد و باه یزیاد فرماود: . اما (137  ص45  ج1403؛ مجلسی  132ص

در منبار باا ایاراد  . اماا )هماان(« ها باال رو  تا سخن بگویم ای یزیدآ اجازه بده از این چوب»
خطبه  کاری کرد که همه مرد  ضجه زدند و گریه کردند و با گریه خاود نگذاشاتند کاه حضارت 

. یزید بارای جلاوگیری (139  ص45  ج1403؛ مجلسی  133  ص5  ج1411اعام کوفی   )ابنادامه دهد 
  تاا کاال  و )هماان(دهد که اران بگوید آشوب و فتنه و ایجاد فضای روانی  به مؤرن دستور می از

گا  بعدی را در جهات اهاداف  را قطع کند. مؤرن شروع به اران گفتن کرد. اما  تبلیغ اما 
 باا اساتفاده دارد و آن استفاده از اران است که مورد قبول همه مسلمانان است. اما  خود بر می

 شود. از این فرصت  با مؤرن همراه می
هایچ چیاز و شایئی »نیز با مؤرن همراه شده و فرمود:    اما «الله اکبر»وقتی مؤرن گفت: 

 «تر و باالتر از الله ا عزوجل ا نیست. بزرق
باا تماا  وجاودش باه ایان کلماات  اماا «. أشهد أن ال إله إال الله»سپس  مؤرن گفت: 

 شهادت داد.
حضرت تا اینجا فقط با مؤرن هماراه اسات؛ اماا «. أشهد أّن محّمدًا رسول الله»مؤرن گفت: 
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 وقتی که مؤرن به اینجا رسید  در حالی که در منبر بود  به یزید فرمود:
َِ َو ِإْن » َك َفَقـْد كَـَذبَْت َو كََ ـْر ُه َجـدُّ َعْمـَت َأنَـّ ََ َك یا یِزیُد َفـِإْن  ی َأْم َجدُّ ٌد َهَذا َجدِّ ُمَحمَّ

عَ  ی فَِلَم قَتَلَْت ِعتَْرتَهُ ََ  ؛ْمَت َأنَُّه َجدِّ
شود  جّد من است یا جّد تاو؟ ای یزیدآ بگو این محمد که نامش با اکرا  در مأرنه گفته می

بیات و  گویی و اگر بگویی جّد من است  پاس  چارا اهلاگر بگویی جّد توست  دروغ می
 «عترت او را کشتی؟

هم ترسید و دستور داد تا بعد از اران  ماؤرن اقاماه را بگویاد تاا  وقتی کار به اینجا رسید  یزید باز
؛ قمای  137  ص45  ج1403؛ مجلسای  133  ص5  ج1411اعاام کاوفی   )ابننماز جماعت برپا شاود 

گوید: یزید به مؤرن فریاد زد که اقامه نماز بگو. آنگااه میاان  . شیخ عباس قمی می(577  ص1379
پا خاست و برخی با او نماز خواندند و برخی نخواندند تا پراکناده  مرد  همهمه و زمزمه بزرگی به

 .  (578  ص1379)قمی  شدند 

 نتیجه
 در برهه حساس  زما  امور را بر عهده گرفت و به عنوان رهبر شیعه  بهتارین  اما  سجاد

 تأثیر را در هدایت داشت.
  نهضت حسینی باه جهانیاان   برای موفقیت در تبلیغ دین مبین اسال  و رساندن پیا  اما

ها برای مبّلغان و پژوهشگران  بهترین منبع و الگوست تاا ارآمد بهره برد. این روشکهای از روش
 نند.کهای مختلف  در تبلیغ دین چگونه عمل  در شرایط و زمان

 به صاورت روشای هدفمناد و  های تبلیغی اما   روشبا مطالعه در سیره اما  سجاد
 اربرد دارد.که برای همه افراد مختلف کنگارش درآمد  قابل اجرا به

  ارها  از جمله: حکمت  موعظه و مجادلاه کهای تبلیغی خود  بهترین راهدر روش اما
 را بیان فرمود.

  ساوره نحال الهاا  گرفات. در ایان پاژوهش   125در نظا  تبلیغی خویش  از آیه  اما
شناسای   ساتدالل  رعایات مقتضایات حاال  مخاطبهای تبلیغی مؤثری مانند: برهاان و اشیوه

وپاسخ و روش همراهای باا  ازمنکر  تذکر و یادآوری  پرسش معروف و نهی شناسی  امربه فرصت
 تبیین و معرفی گردید. های تبلیغی اما  سجاد توجه به روش
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 هاشمی.   اّول  تبریز  بنیکشل الغم  ی  معبی  االئم ق  1381عیسی  بناربلی  علی .11
  چااپ اّول  تهاران  انتشاارات نگسه   ویسره یه تبییت ادیالم ش  1386باقری  خسرو   .12

 ها.تابخانهکآموزشی در  مککدفتر اموال 
  تحقیاااق: الطبقیییست الکبیییبیق  1410منیع هاشااامی   بن ساااعد بن بصاااری  محمد .13

 عبدالقادر عطاء  چاپ اّول  بیروت  دار الکتب العلمیه. بن محمد
   عقیدتی سیاسی نمایندگی سپاه.تعلیم و تبییت  ر ادالجتا  اصغر  بی نیا  علیالهامی .14
 .  مؤسسه اما  صادق  یازدهم  قمدیبه پیشوا سنش  1379پیشوایی  مهدی   .15
  چااپ اّول  تسج العبوس میو ویواهب القیسموسق  1414حسینی زبیدی  محمدمرتضی   .16

 بیروت.
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الادین    تحقیق: عبدالمنعم عاامر  مراجعاه: جمالالطوالش  1367داود   دینوری  احمدبن .17
 شیال  قم  منشورات الرضی.

چااپ اّول  بیاروت    مهیب ات للهیسا القیبآنق  1412محمد   بن راغب اصفهانی  حسین .18
 دمشق.

   چاپ اّول  قم  هجرت.اخالق قبآن ش  1390الله  شریفی  عنایت .19
  ترجمه: ساید محمادباقر موساوی تهسیب المینانش  1374طباطبایی  سید محمدحسین   .20

 همدانی  قم  دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین.
/محقق: محمادباقر   مصححاالحی سج ال  اه  الل سجق  1403علی   طبرسی  احمدبن .21

 خراسان  چاپ اّول  مشهد  نشر مرتضی.
؛ تحقق: محمد ابوالفضال تسر   احمم والملوکق  1387جریر   بن طبری  ابوجعفر محمد .22

 ابراهیم  چاپ دو   بیروت  دار التراث.
  مصحح / محقق: احمد حساین م مع البیب وش  1375محمد   بن الدین طریحی  فخر .23

 چاپ سو . وری  مرتضوی  تهران کاش
  تحقیاق: عاادل احماد اإلصیسی  یی  تمییین البییسی ق  1415علی   عسقالنی  احمادبن .24

 عبدالموجود و علی محمد معوضی  چاپ اّول  بیروت  دار الکتب العلمی .
   چاپ دو   قم  مؤسس  دار الهجرة.المببسح المنیبق  141محمد   فیومی  احمدبن .25
ای  چااپ دهام  قام  کمره محمدباقر کاوه   ترجمه:نها المهموجش  1379قمی  عباس   .26

 مسجد مقدس جمکران.
   چاپ اّول  قم  دار الحدیث.کسی ق  1429یعقوب   کلینی  محمدبن .27
  چااپ اّول  بیالکی ر واقعیه  نق  تبلیغ  حضیبت دی س ش  1385رمی  بختیار  ک .28

 تهران  نشر اوحدی.
محمدهادی یوساف   محقق/مصحح:وقع  الطلق  1417یحیی ابومخنف   بن وفی  لوطک .29

 غروی  چاپ سو   قم  جامعه مدرسین.
عش  1390گروه تااریخ پژوهشاگاه حاوزه و دانشاگاه   .30   چااپ چهاار   قام  تیسر   تشیی 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  تحقیق: سید علای والء العیون )تسر   چهسر ه معبوج(ش  1386مجلسی  محمد باقر   .31

 امامیان  چاپ دوازدهم  قم  سرور.
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  چااپ ییسر احنوار ال سمع  لیدرر اخبیسر احئمی  احرهیسرق  1403ااا   اااااااااااااااااا .32
 دو   بیروت  دار احیاء التراث العربی.

  چاپ سو   رسلب ای  یو اثبست الوصی  اإلمسج ال ش  1384حسین   بن مسعودی  علی .33
 قم  انصاریان.

  ترجماه: ابوالقاسام ال یوهبمبوج الذهب ومعیس ن ش  1374اااا   اااااااااااااااااااااا .34
 پاینده  چاپ پنجم  تهران  انتشارات علمی و فرهنگی.

  چاپ ششم  تهاران  دانشاگاه دیبی  ر دیبه معبومیوش  1383مطهری  مرتضی   .35
 .اما  صادق

   چاپ اّول  تهران  دار الکتب االسالمی .تهسیب نمونهش  1374مکار  شیرازی  ناصر   .36
 ز.ک  چاپ اّول  قم  انتشارات مر2منطقش  1388منتظری مقد   محمودی   .37
  چااپ اّول  قام  مؤسساه مسیدرک الودسئ  و مسیینب  المسیسئ ق  1408نوری  حسین   .38

 .البیت آل

هسی تبلیغ    رآمدی یب روشش  1388الدین   واسعی  سید علیرضا و دیانی  محمد شمس .39
 .  چاپ دو   قم  پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمیائمه

 
 

 


