خاطرات تبلیغی در مناطق مشترک
احترام اهل سنت به سادات

محرم سا  ۱۳۹۲شمسی برای تبلی بـه منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان
رفته بودیم .برخی اوقات نماز ،به مساجد اهلسنت میرفتیم .وقتـی مـا
را میدیدند ،خیلی خوشحا میشدند .وقتی جلـوی در مـیرسـیدیم،
امکان نداشت کسی زودتر از ما خارج شود .تعارف کردن هم بیفایـده
بود ،میگفتند شما هم طلبـه هسـتید و هـم سـید .ارادت مـا بـه اهـل
بیت

اجازه نمیدهد که جلوتر از فرزندانشان حرکـت کنـیم .حتـی

بعضی وقتها زودتر از ما میرفتند و کفشهایمـان را جلـوی پایمـان
جفت میکردند فقط به این خـاطر کـه ارادت خـود را بـه سـادات و
فرزندان پیامبر

نشان دهند .خیلی صمیمانه از ما استقبا مـیکردنـد.

آنقدر گرم و صمیمی برخورد میکردند ،گویا سـا هاسـت همـدیگر را
میشناسیم.

1

 .1حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد سرکشیکیان
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اصالح نگرش درباره شیعیان

کلیپهای هیلتهای افراطی شیعیان و مراسم کذایی که مملو از توهین
به مقدسات اهلسنت است ،در مناطق سنینشین بسیار زیاد رد و بـد
میشود .وقتی در مدارس آنجا ،مبانی شیعه و اهلسنت را بیان میکنیم،
سؤاالت و نظرات دانشآموزان اهلتسنن بسیار جالب است .برای مثا
میگویند من تازه اسالم ،اهلسنت و شیعه را شناختم یا میگوینـد مـن
االن تازه فهمیدم شیعیان چه کسانی هستند و چه نظراتـی دارنـد .قـبال
فکر میکردم شما آدمهای فحـاش و بـیادب هسـتید کـه کـاری جـز
توهین به مقدسات ندارید! اما االن با این برخورد شما آگاه شدم.
بعد از این برخورد خوب من ،نظراتشان کـه متـأثر از آن کلیـپهـای
کذایی بود ،کامال تغییر میکرد .معتقد بودند نباید دنبا دعوای شـیعه و
سنی باشیم چرا که همه مسلمانیم و باید کنار هم باشیم .بسـیار اتفـاق
ِ
ِ
ِ
حنفـی بلـوچ ،تمـاس
سـنت
آمـوزان اهـل
افتاده کـه بعضـی از دانـش
میگرفتند و میگفتند من فردا امتحان سختی دارم ،دعا کنید قبو شوم!
یا فردا کنکور دارم و شما برای من دعـا کنیـد ،دعـای شـما مسـتجاب
است! اینکه ی

دانشآمـوز اهـلسـنت دربـاره یـ

روحـانی شـیعه

اینگونه صحبت کند ،بسیار زیباست.
اگر کسی به جای رفتار مهربانانه و احترامآمیز ،بـه مقدسـات تـوهین و
بیادبی کند نه تنها احترامی میان اهلسنت ندارد ،بلکه مـوجی از تنفـر
نیز ایجاد میکند .به اعما و گفتارمان فکر کنیم و یادمان باشـد بعضـی
اعما زشتی که نه اهلبیت

و نه مراجع آن را تأیید نکردهانـد ،چـه

ضربهای به اسالم ،تشیع و مکتب اهلبیت

میزند.

خاطرات تبلیغی در مناطق مشترک
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بر اهلسنت

گروهی از مصریها مهمان ما بودند .برای برخی جلسات به قم رفتـیم.
برایم عجیب بود که با وجود داشـتن گرایشهـای تقریبـی جـدی کـه
برآمده از تفکر حسن البناء بود ،درباره شیعه اطالعات اندکی داشـتند.
از مقابل حرم که عبور کردیم ،بیان اینکه اینجا حرم خواهر امام رضا
است ،کافی نبود لذا حرم را با عنوان «اخت علی بن موسی بن جعفـر»
معرفی کردم چرا که میدانستم جعفـر بـن محمـد الصـادق

بـرای

همگان شناخته شده است.
کارهایمان به تأخیر افتاد و زیارت حرم به شب کشید .وارد حـرم کـه
شدیم ،جمعیت موج میزد و مداح با لحنی بسیار زیبا در حا خواندن
«مناجات شعبانیه» بود .حا مصریهای همراهم عجیب بـود .یـ
ی

بـه

به سراغم آمدند و گفتند ایـن خیلـی زیباسـت! چیسـت کـه مـی

خواند ! برایشان توضیح دادم .برخی از آنها دیگر ابایی نداشتند کـه بـه
پهنای صورت اش

بریزند .اصراری به رفتن به داخـل نداشـتم ،مبـادا

برخی سجدهها و رفتارهای نابهجا ،شبههآفرین شود ولی اصرار کردنـد
که به زیارت فاطمة المعصومه
یاد حدی

امام رضا

بروند.

ـاس َل ْـن َعل ُمـنا َم َحاسـ َ
افتادم که فرمـود « َاـن َّن َّالن َ
ِ
ِ
ِ

َ
ََ
کال ِم َنا ال َّت َب ُل َننا 1.»..با خودم میاندیشیدم این شیعه ،شـیعه اهـلبیـت

است یا شیعهای که آنگونه قمه میزند و سیل خون راه میاندازد !
 .1شیخ صدوق عیون أخبار الرضا

ج ،1ص.307

 .2حجتاالسالم والمسلمین علیاصغر کمالی.
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تغییر نگرش اهل سنت نسبت به شیعه

برای اردوی جهادی به مناطق اهلسنت رفته بودیم نیکشهر در جنوب
بلوچستان .ابتدای ورود استرس بسیار زیادی داشتیم زیـرا همـه مـردم
آنجا از اهلسنت بودند .روز دوم افتتاحیه داشتیم و بسیار نگران بـودیم
که آیا مردم شرکت میکنند یا نه اما بر عکس آنچه فکر میکردیم کـه
اهلسنت در مراسم شرکت نکنند ،به انـدازهای اسـتقبا زیـاد بـود کـه
نوبت حرف زدن به ما نرسید! یکی یکی بزرگان منطقه آمدند و تعریف
و تمجید کردند .میگفتند دست شما را میبوسـیم کـه بـرای خـدمت
آمدید میگفتند ما سرباز خمینی هستیم! ما بهـتزده و متعجـب شـده
بودیم این همان سیستان و بلوچستانی است که کسی مثل عبـدالمال
ریگی دارد !
دفعه بعد که باز به همان منطقه رفتیم ،عـدهای از جماعـة التبلیـ اهـل
سنت هم آمده بودند .نمیدانستیم با ما چطور برخـورد خواهنـد کـرد
یازده نفر بودند که ی

نفرشان در دوم راهنمایی مشـغو بـه تحصـیل

بود یعنی با این سن کم برای تبلی آمده بود و انصافا هم خـوب تبلیـ
میکرد .امی ِر گروهشان روز او خیلـی مـا را تحویـل نگرفـت .روز بـه
محل اسکان ما آمد و گفت بیایید بـا هـم کـار کنـیم و  . ...مـیگفـت
انشاال با هم به قدس برویم و کار تبلیغی انجام بدهیم.
هّ
روز او ما را تحویل نگرفت ،ولی بعد حسابی با مـا رفیـق شـد زیـرا
نمیدانست ما چطور آدمهایی هستیم .فکر میکـرد مثـل برخـی بـرای
شیعهسازی و کارهای فرقهای آمدهایم.
باید ذهنیتهای منفی را که شیعه و سـنی از یکـدیگر دارنـد ،اصـالح

خاطرات تبلیغی در مناطق مشترک
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کنیم .برای این اصالح باید وحدتی عمل کرد ،با حرف زدن به تنهـایی،
به نتیجه نمیرسیم.

1

پرهیز از مطالب چالشزا در مجالس عزاداری

اهالی روستایی سنینشین در اطراف شهرستان کامیاران ،در ایـام محـرم
برای امام حسین مراسم برگزار میکردند و درخواست ی سخنران
داشتند .یکی از دوسـتان طلبـه را فرسـتادیم .شـب دوم یـ مـداح از
روستاهای همجوار آمده بود و مباحثی را مطرح کرده بود کـه در آنجـا
نباید مطرح میشد .این مسلله سبب شد مراسم از شـب سـوم تعطیـل
شد .میگفتند میخواهیم با فضایل و سیره اهلبیت آشنا شویم ،نـه
اینکه به مقدساتمان توهین ،و عقاید فرزندانمان سسـت شـود .عمـل
نابجا و افراطی مداح ،به جای اینکه اهلسنت را بیشتر به اهلبیـت
2
نزدی کند ،کاری کرد که از اهلبیت فاصله بگیرند.
تأثیر عمل محبتآمیز شیعه بر اهلسنت

برخی مولویهای منطقهای که در آن بودیم ،شاغل هم بودنـد .یکـی از
مولویها مغازهای داشت کـه همـه چیـز مـیفروخـت .رفـتم و بـا او
احوالپرسی کردم و ی باتری موبایل خریـدم .بـاتری را روی موبایـل
انداخت و خواست تست کند .موبایلم که روشن مـیشـد عبـارت «یـا
محب اهـل
زهرا» میآمد .اهلسنت آن مناطق دیوبندی بودند و اگر چه
ّ
بیت هستند ،اما روی مسلله توسل کمی سختگیر هسـتند .نگـران
 .1حجتاالسالم والمسلمین سعید حسینی.
 .2حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد سرکشیکیان.
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بودم مبادا مشکلی پیش بیاید .ایشان به عقیده ما احتـرام گذاشـت و بـه
روی خود نیاورد .خیلی با هم رفیق شدیم .من نمیدانسـتم کـه ایشـان
مولوی است .اصال نمیپرسیدم چه کسی شیعه است یا سنی زیرا اهل
بیت در برخورد عمومی با مـردم میـان شـیعه و سـنی فـرق نمـی
گذاشتند و همه را مورد لطف و مهربانی قرار میدادند .گویا قبل از مـن
طلبه شیعهای به آنجا رفته و بح و جد هایی ایجاد شده بود .پـس از
خرید جنس ،ایشان به من گفت اخالق تو من را یاد سـیره پیـامبر
انداخت! من خیلی شرمنده شدم .بعد این سؤا برایم ایجاد شد که چـه
چیزی در من دید که اینگونه غلوآمیز درباره من حـرف زد در واقـع
من کار خاصی نکرده بودم .فقط صادقانه و با احترام و محبـت بـا آنهـا
برخورد میکردم! این مسلله ذهن من را مشغو کرد و فکر کـردم چـرا
این فرصتهای کوچ را که نتایج بزرگی در نزدیکی قلبها بـه هـم
1
دارد ،از دست میدهیم
امام صادق  ،امام شیعه و اهلسنت

روزی در میان دانشآموزان اهلسنت از اهلبیت صحبت میکردم.
ِ
صادق ما» اینطـور مـیگویـد .آن روز
در میان صحبتهایم گفتم «امام
گذشت و بعد از آن نامههای اعترارآمیز زیادی برای من آمد که چـرا
گفتی «امام صادق ما» ! امام صادق  ،امام ما اهلسنت هم است و مـا
بسیار اهلبیت را دوست داریم تا آنجا که در محـرم بسـیار بـرای
امام حسین قرآن تالوت مـیکنـیم و در خانـههایمـان عـزادار امـام
2
حسین هستیم.
 .1حجتاالسالم والمسلمین سیدرضا افتخاری.
 .2حجتاالسالم والمسلمین میثم صفری.
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احترام به روحانیت شیعه

اهلسنت و بـهخصـوص اهـلسـنت سیسـتان و بلوچسـتان ،فـارغ از
اختالفات مذهبی ،به شدت به لباس روحانیت احترام میگذارند .وقتی
فردی ملبس به لباس روحانیت شـیعه مـیبیننـد ،خیلـی بـه او احتـرام
میگذارند در حالی که شاید اگر لباس معمولی پوشـیده باشـد ،خیلـی
تحویلش نگیرند!
ما فکر میکنیم روحانیان شیعه در قم احترام دارنـد و در منـاطق سـنی
نشین مورد بیاحترامی قرار میگیرند در حـالی کـه در منطقـهای مثـل
سوران و سراوان که همه اهلسنت هستند و هیچ شیعهای ندارد ،مـردم
به طلبههای شیعه بسیار احترام میگذارند .ی

بار معمم در خیابانی در

سراوان راه میرفتم .سه جوان بلوچ سوار موتور بودنـد کـه تـا مـن را
دیدند ،برگشتند و سالم کردند و احترام گذاشتند.

1

ضعف عملکرد طلبه شیعی در مناطق اهلسنت

در شهرستان کامیاران در استان کردستان ،برای نماز عصر به مسـجدی
رفتیم که میگفتند مسجد سلفیهاست .ماموستا با بچهها قرآن کار مـی
کرد .با او سالم و احوالپرسی کردیم .دلش خیلـی پـر بـود .مـیگفـت
«حاج آقا ی

چیزی به شما بگویم » .گفتم «بفرمایید» .گفت «شما که

با این لباس در شهر حرکت میکنید ،خیلیها در دلشان به شما فحـش
میدهند .بعضیها میخواهند سر به تن شما نباشد چون فکر میکننـد
که آمدهاید تا عقاید ما را مـورد هجمـه قـرار دهیـد» .گفـتم «بـاالخره
 .1حجتاالسالم والمسلمین علیاصغر کمالی.
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افراطیگری در میان شـیعه و سـنی وجـود دارد» .سـؤا هـا و شـبهات
بسیاری نسبت به شیعه در ذهن داشت .بعد از نماز عصـر مـن را کنـار
کشید و گفت «حاج آقا خیلی ُرک بگـویم ،چیـزی کـه از مـردم نقـل
کردم ،حس خودم بود!! قبل از دیدن شما فکرش را نمـیکـردم شـیعه
معتد هم داشته باشیم».
تازه فهمیدم که چقدر عملکرد ما در این منـاطق ضـعیف بـوده اسـت.
وقتی با حضور در مساجد اهلسنت به این سادگی میشود د ها را بـه
هم نزدی

کرد ،ذهنیتهای خیلی منفی را به راحتی تعدیل کـرد چـرا

از آن غافل بودهایم آنجا فهمیدم چرا اهلبیت

اینقدر به ما توصیه

کردهاند که به مساجد اهلسنت رفت و آمد داشته باشیم.

1

اطعام اهلسنت در عزای حسینی

شنیده بودم که در بسیاری منـاطق ،شـیعه و سـنی معنـایی نـدارد امـا
شنیدن کی بود مانند دیـدن .محـرم سـفری بـه سیسـتان و بلوچسـتان
داشتیم .شب عاشورا با جمعی از دوستان برای مشاهده شنیدههایمان به
میان مردم رفتیم .در روستای کیخا کـه  ۶۰درصـد شـیعه هسـتند و ۴۰
درصد اهل سنت ،با همت گروه جهادی یـ

مسـجدی سـاخته شـده

است که شیعه و سنی با هم در آنجا نماز میخوانند .شب عاشورا بعـد
از نماز ،مراسم با حضور اهالی سنی و شیعه برگزار شد .گفتنـد امشـب
اهلسنت به کل روستا شـام مـیدهنـد و فـردا کـه روز عاشوراسـت،
شیعیان غذا میدهند .این در شرایطی بود که مردم ایـن روسـتا بعـد از
 .1حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد سرکشیکیان.
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شدن دریاچه هامون ،با فقر وسیعی دست و پنجه نرم میکردند

و محتاج اولیات زندگی بودند ،ولی برای امام حسـین
میگذاشتند .همان شب ی
«مجلسی که امام زمان

پیام

سـنگ تمـام

با این عنوان برای دوستان فرستادم

در آن حضور دارد».

1

صمیمیت با جوانان اهلسنت

برای تبلی به منطقهای در جنوب کرمان رفته بودم که اکثریت آن منطقه
اهلسنت بودند .حوزههای علمیه برادران اهلسنت در آن منطقه ،خیلی
قوی و فعا بود .در منطقه میگشـتم کـه بـه طلبـه جـوانی برخـوردم.
مولودیخوانی گوش میداد .مولودی نیز در مـدح همسـران پیـامبر
بود .وقتی من را دید ،برای اینکه بگوید ما هم با شما هماهنگ هسـتیم
و دیدگاههایمان نزدی

است ،گفت «درباره حضرت زهرا

هم مـی

خواند» .گفتم «همان هم خوب بود .باالخره درباره همسر پدربزرگ ما
میخواند دیگر!» .همین حرف باع
کمی آن طرفتر در ی

شد با هم رفیق شویم.

زمین خاکی عدهای فوتبا بازی میکردند هم

از طلبههای اهلسنت بودند و هم جوانانی کـه طلبـه نبودنـد .نزدشـان
رفتم و با آنها خوش و بش کردم .پرسیدم «من را هم بازی میدهید ».
برایشان خیلی جالب بود که ی
بازی کند .طلبهها توی ی

طلبه شیعه میخواهد بـا آنهـا فوتبـا

تیم بودند و بقیه در تـیم دیگـر .اینکـه مـن

عضو کدام تیم بشوم ،با هم جد و دعوا میکردند .جوانها برای اینکه
من را طرف خودشان بکشانند ،میگفتند اسـم مـن حسـین اسـت ،یـا
 .1محمد صمصامی.
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مهدی است و  ...اینطور میخواستند به من بفهمانند که بـه مـا نزدیـ
هستند طلبه ها هم همینطور .گفتم «من طلبهام و باید عضو تیم طلبهها
باشم».
وارد بازی شدم .در بازی هم برای اینکه من را تحویل بگیرند ،مدام بـه
من پاس میدادند .پاپان بازی هم وقتـی یـ

شـوت خیلـی محکـم و

اساسی زدم ،توپ را که آوردند ،دیدم دارند مـیخندنـد چـون تـوپ
پنچر که نه ،کامال پاره شده بود! این مسلله دسـتمایهای بـرای خنـده و
شوخی شده بود .بازیشان را خراب کردم ،ولـی بـاب شـوخی بـاز و
صمیمیت زیادی ایجاد شد .بعدها دو توپ برای آنهـا خریـدم .اگرچـه
بعضی مولویها هم نمیتوانستند این مسلله را تحلیل کنند که چرا ی
طلبه شیعه با ما فوتبا بازی میکند و تا این اندازه با ما گرم میگیرد .بـر
همین اساس هم خیلی برخورد گرمی نداشتند ،اما من با اکثرشان رفیـق
شدم.
تمام مدت فکرم مشغو این مسلله بود که وقتی مـیشـود بـا کوچـ
ترین کارها ،نزدیکی و اخوت و همدلی را میان خودمـان ایجـاد کنـیم،
چرا از این کار دری میکنیم

1

 .1حجتاالسالم والمسلمین سیدرضا افتخاری.

