
 

 

 دینی در همبستگی جهان اسالم نقش شعائر

*الله ضیائی ارزگانی حجت االسالم والمسلمین رحمت
 

 مقدمه
اتکندی در میدان  امروزه و در شرایطی که دشمنان اسال  از هر ترصدتی بدرای ادتالف

کننگ  همگرایی و اتباد جوامع اسالمی ضرورتی دوچنگان یاتتده مسومانان استفاده می
ِن میتقگ و عالقمنگ به عزت مؤمنین  به آن توجه کندگ است و الز  است که هر مسوما

و در راه تبقق آن بکوشگ. یکی از اقگامات مدؤرر در ایدن زمینده شناسدایی نمادهدای 
يیدری هرچده بهتدر و بیشدتر از  بخش مول مسومان و اتخاذ سازوکارهای بهرهوحگت

ردیدگی ها برای تقویت اتباد و همگرایی میان پیدروان مدذاه  اسدالمی اسدت. ت آن
سداز  نیست که این رویکرد ضمن قطع دست دشدمنان از کشدورهای اسدالمی  زمینه

عّزت و سربونگی مسومانان  در سدایه شدکوتایی دوبداره ترهندگ و تمدگن اسدالمی 
 دواهگ شگ.

در این میان  آن دسته از شیائر دینی کده در قا د  برپدایی اجتماعدات بدزرگ انجدا  
ز همان ابتگا  همبستگِی پرشدکوه مسدومان را بده شود  راهکاری مگبرانه است که ا می

توان از ارتیت باالی شیائری مانندگ مراسدو حدج   نمایش يذاشته است. اینک نیز می
 دنماز جمیه  نماز جماعت و راه یمایی پرشور اربیین حسینی بهره برد تا مسدومانان 

در رتدع هدای اسدتکباری  رغو دواست قگرت به دای که هستنگ  از هر مذه  و نبوه
های هو بکوشنگ و به جای تیصبات قومی  مذهبی  نژادی و مودی  بده امدت  يرتتاری

 اسال  بینگیشنگ و مصگاق این کال  نورانی رسول يرامی اسال  باشنگ: 
ْضٌنُهُا ُع  ْنه  ىُما ُا اُاْمتا ذا ُإا دا سا ُالجا ل  ثا ْ ،ُما ما فا

اط  عا ها ْ ُوا ما ما اح  را
ْ ُوها ْا ادِّ نا ُف ُها نينا ْؤما ُالم 

ل  ثا ُما اه  ىُلا اعا دا

                                                           

 حوزه عومیه. 7آمودته سطح  دانش *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار    
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ى مَّ ُوالح  را
ما السَّ ُبا دا سا ُالجا ر  ائا َمثَل مؤمنان در پیونگ و دوسدتی و مببدت و رحمدت بده  1:سا

هو ]و اهمیت دادن به سرنوشت یکگیگر[  َمثَل یک پیکر زنگه است کده ايدر جزئدی 
 کننگ.  از آن به درد آیگ  سایر اجزایش  با بیگاری و رنج با آن همگردی می

وحگت »بخش میان مسومین تراواننگ و  که عوامل وحگت شگ  درحا یو چرا چنین نبا
ریشه در مبانی و اصو ی چون اصل توحیگ  اصل نبوت  اصل میاد و کویات « اسالمی

هدا  همگرایدی و اتبداد مسدومین در عصدر رسدول  احکا  شرعی دارد که بر پایده آن
 ی آن امیگوار بود.  توان به احیا در حگ اعالی دود اهور یاتت و هنوز هو می اکر 

 شناسی مفهوم
و در اصدطالح  میندای مبدگودتری  2هاست شیائر در  غت  به مینای عالئو و نشانه

دارد و ادص از مینای  غوی است  بگین مینا که به نمادهای ویژه و دداص  شدیائر 
ه طبیداً عالمدت کدشود؛ ماننگ نمادهای حاکی از یک رتتدار یدا عمدل دیندی  يفته می

 3 ا جموه واج  هستنگ. گا بوده و تیاطاعت از د
کار رتته است؛ مثالً در سوره حج آمدگه اسدت:  در قرآن کریو  این کومه در چنگ آیه به

م َشِاَِّر الله» ِظّ َِ ]مناسک حج[ ایدن اسدت و هدر کدس شدیائر ا هدی را  4...:ذلک و َمن ي
صدفا و  5...:ن َشِاَِّر اللاهإنَّ الَصفا َو الَمروة مِ »ترمایگ:  و در سوره بقره می« بزرگ دارد...

 6دانندگ به مینی عالمدت می« شییره»مفسرین شیائر را جمع «. مروه از شیائر دگاست
به مینای اِعال  يرتته شگه است. بنابراین منرور از شیائر  همه عالماتی « اشیار»که از 

دَن والُبا»ترمایگ:  قرار داده شگه است؛ چنانکه در آیه شریفه می« طاعت»است که برای 
لناها َلُکم ِمن َشِاَِّر اللِه َلُکم ِفيها َخيٌر  َِ و شترهای چاق و تربه را )در مراسو حدج(  7...:َج
 «.برای شما از شیائر ا هی قرار دادیو

نویسگ که مراد او یده از شدیائر  اعمدال حدج  ايرچه نخست می« عوائگاالیا »صاح  
                                                           

 .9111  ص 7؛ ج صبیح مسوو. مسوو بن ا بجاج نیسابوری؛ 1
 .815. حسین بن مبمگ راغ   صفهانی؛ ا مفردات تی غری  ا قرآن؛ ص 2
 .9217؛ ص ترهنگ میارف اسالمی. سیگ جیفر سجادى؛ 3
 .48. حج: 4
 .952. بقره: 5
 .42  ص 9 ؛ ج آیات األحکا حسینی جرجانی؛  . ابوا فتوح6
 .41. حج: 7
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راسو مذهبی که عالمدت و نشدانه است  اما در ادامه  شیائر را به همه اعمال دینی و م
اندگ  واجد   دهگ و جموگی را از آنجا که اعال  دین اطاعت دگاونگ است  توسیه می

 1شمارد. می

 اهمیت شعائر دینی
توانندگ شیائر دینی اتزون بر کارکردهای ادتصاصی و متنو  که هدر یدک دارندگ  مدی

ی یگدانگی بیشدتر و سدو و جامیه دینی را به روح جمیی را بر روح تردی غوبه دهنگ
مفداهیو »در کندار « شیائر دینی»تر رهنمون شونگ. اصوالً در ادیان توحیگی   مستبکو

   2دهنگ. ارکان دین را تشکیل می« احکا  دینی»و « دینی
يویدگ:  مقا  میرو رهبری با استناد به قرآن کریو  در تبیدین اهمیدت شدیائر دیندی می

ها ِمْن َتْقاَوى  دیف کرد های اسالمی را تضی مطوقاً نبایگ نشانه» ْم َشِاََِّر َالّلِه َفِإنَّ ظِّ َِ َو َمْن ُي
دواهیو تراهر کنیو  شیائر  ها به اسو اینکه ما اهل ریا نیستیو و نمی ... بیضی3د َاْلُقُلوِب 

هدای اسدالمی را از زندگيی  هدای اسدالمی  رتتدار اسدالمی و پرچو اسالمی  عالمت
 4«.کنو مطوقاً این را توصیه نمیکننگ! بنگه  دودشان و مرد  جمع می

 اهداف تعظیم شعائر الهی
چده در ب یدگ تدردی و چده در ب یدگ  دتیریو شیائر ا هی اهگاف متیگد و متندوعی را 

کنگ و مسوماً شنادت و تبیین این اهگاف برای مسدومانان  نقدش  دنبال می داجتماعی 
از این رو  در اینجا ها دواهگ داشت.  اساسی و مهمی در کمیت و کیفیت بريزاری آن

 پردازیو.  به تبیین مختصر دو هگف اجتماعِی این دستور مهو قرآنی  می

 وحدت. 5
یکی از اهگاف مهو توصیه به تیریو شیائر دینی  حفظ و تبکیو وحدگت و انسدجا  

                                                           

 .81؛ ص عوائگ األیا  ت  بیان قواعگ األحکا نراقی؛   . احمگ بن مبمگمهگى1
مجوده حضدور   ؛«جایگاه شیائر مذهبی در حرکت احیاء دینی امدا  دمیندی» ؛. غالمرضا ذاکر صا بی2

 .41شماره 
 . 48. حج: 3
 . 21/9427/ 22هور و اعضای هیلت دو ت   . بیانات در دیگار رئیس جم4

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304 
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َتِصاُموا »چنین به آن امر شدگه اسدت:  بین امت اسالمی است که در قرآن کریو  این ْْ َوا
ِْ اللَّ  َحْب ُقواِِ ا َواَل َتَفرَّ ًِ ُکْم   اِه َجِمي ِِ اْيَن ُقُلاو َِ  َُ اَداًء َفاَألَّ ْْ َْ َلاْيُکْم ِإْذ ُکناُتْم  َْ ااِه  َمَت اللَّ ِْ َواْذُکُروا ِن

َمِتِه ِإْخَواًنا ِْ ِن ِِ ندگه نشدویگ و کو همگی به ریسمان دگا چنگ زنیدگ و پرا 1...:َفَأْصَبْحُتم 
هداى  گیگر[ بودیگ  پس میدان دلکشمن ]یه دکياه  نیگ؛ آنکنیمت دگا را بر دود یاد 

 «.شما ا فت انگادت تا به  طف او برادران هو شگیگ...
بنابراین یکی از اهگاف و آرار توجه به شیائر مذهبی  تبقدق دسدتور قدرآن کدریو در 

 حفظ همبستگی امت اسالمی و دوری از تفرقه است.
 ست است، پیجره آسما  یکب ا  پایا  یکب

 

 

 ست شما  یکب ا ین همه رن  نخارش   ب ن ا 
 

 ما  به اوج ایم به هم، دیم ما دست داده
 

 

 ست ما را به سمت دست خ ا، نردبا  یکب ا 
 

 ما  پ ش حق دوشاست هم مَسلک م، قامت
 

 

 2سوت موا  یکوب ا   شا روز حیر، قبلوه ایموا    
 

 وحشت دشمنان. 9
سدومین و درنتیجده  یکی دیگر از اهگاف اهتما  به شدیائر دیندی  نمدایش وحدگت م

است. آرار و برکات این جنبده از تیردیو شدیائر دیندی  ییندی  دشمن و ارعاب تهگیگ
ای از آن را  نمایش وحگت مسومین  يداهی ددارج از حدگ تصدور اسدت کده نمونده

در صگر اسال  مشاهگه کرد. عالمه طباطبائی « ا نضیر بنی»توان در جریان تتح قویه  می
مگینده و در پنداه اسدال   یهودی  در شدهر ۀاست که این قبیو در تفسیر ا میزان  آورده

هدا ایدن  نکننگ  اما آن کردنگ و قراردادشان این بود که عویه مسومانان توطله زنگيی می
آندان را مباصدره کدرد و آوای  به همراه یاران دود  قویه پیغمبر را شکستنگ. پیمان

َفَکّباَر يفتندگ ) اکبر می و همه یارانش نیز اّه  يفت  می« اکبر اّه  »سر داد؛ پیغمبر « اکبر اّه  »
   3( و با همین اقگا   د هره زیادی به جان یهودیان اتتاد ... .َرُسوُل اللِه َو َکّبَر الُموِمُنون

                                                           

 .924. آل عمران  آیه 1
 http://okhowah.com/fa/10858، حسن اسباقی مهمانگوستی. شاعر: 2
 .982  ص 1 ؛ ج ا میزان تی تفسیر ا قرآن. سیگ مبمگحسین طباطبائی؛ 3
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  عالوه بر جریدان قبیوده «اکبر اّه  »ایجاد رع  و وحشت در دل دشمنان  با يفتِن تقط 
مرد  مسومان ایدران در « اکبر اّه  »ست؛ مگر تریاد ا نضیر  بارها و بارها تجربه شگه ا بنی
های منتهی به پیروزی انقالب  دواب را از چشو ایادی رژیدو پهودوی نگرتدت و  ماه

رزمندگيان اسدال  در جریدان جندگ تبمیودی  بیثیدان متجداوز را بده « اکبر اّه  »تریاد 
تجمیات دینی   تواننگ با بريزاری انگادت؟! بنابراین باز هو مسومانان می وحشت نمی

اتباد و همبستگی دود را تریاد بزننگ و تر  و وحشدت را پیوسدته بده دل دشدمنان 
 اسال  بینگازنگ. 

 یق شعائر دینیبرخی از مصاد
 مراسم حج

بیضی از شیائر اسالمی  ترصت بسیار دوبی برای تبکیو وحگت در میان مسدومانان 
هدا  مسدوماً  ترین آن باشدکوهتدرین و  آوردندگ کده مهو و نمایش قگرت آنان تراهو می

ُ»آمدگه اسدت:  برپایی مراسو حج است. در حدگیثی از پیدامبر اکدر  يال  ئا ْبرا اانا ُجا ها
ا
َ

ُُعليه جِّ ُاْلحا ارا عا ْنُما ُما
ه  نَّ إا
ُفا ةا يا ْلبا

التَّ ُبا ُوا لا
َلا ْْ اْْلا ْ ُبا

م  اها ْصنا
ا
ناَُ ع  ْرفا ْ ُيا

ا
َُ كا ابا ْصحا

ا
ْرَُ ُم  الا قا جبرئیدل  1:السَلمُفا

و يفت: به اصباب دود امر کن صگای دویش را برای  بیک يفتن بوندگ  نزد من آمگ
 «.کننگ؛ زیرا این  از شیائر حج است

نیز در پاسخ هشا  که از ایشان در باره توسفه حج پرسدیگه بدود   اما  جیفر صادق
 ترمایگ:  می

ُ ن    ُ اُيا ما ْ ُبا
 ْ را ما

ا
َُ ُ...ُوا ْلقا ُاْلخا قا لا ُخا ها ُاللَّ ْماراُُُإا َّ

ا
ْنَُ ا ُما ُفا اةا اعا ُُُالعَّ ينا

ُُُالادِّ ْمارا
ا
اْنَُ ْ ُما ما تا حا

ْصالا ُما وا
نا ف  اارا عا تا يا ُلا ْر ا ُاْلغا ُوا ْر ا

ُالشَّ نا ُما اعا ما ْجتا ُاِلا يها ُفا
لا عا جا ْ ُفا  ْ ا ْنيا یقینداً ددگا انسدان را دودق   2...:د 

های امدر  ها امدر کدرد و مصدوبت کرد ... و هرآنچه در امر دین بگان نیاز داشتنگ به آن
ها يو  زد کرد و حج را مبل اجتما  مسدومانان از شدرق و غدرب  ا نیز به آندنیا ر

 . عا و قرار داد تا نسبت به یکگیگر آشنا شونگ
اندگ کده وحدگت  دوبی دریاتته انگ  بده آنانی که توتیق شرکت در مراسو حج را داشته

نیّت  وحگت هگف  وحگت اَعمال  وحگت اذکار و آداب  وحگت  با  و... امدوری 
 کننگ. جانبه و ترايیر دعوت می تنگ که مسومانان را به وحگتی همههس

                                                           

 .441  ص 11؛ ج األنوار ببار. مبمگباقرمجوسی؛ 1
 .97  ص 9؛ ج وسایل ا شییهمبمگ بن حسن حر عاموی؛ . 2
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 يویگ:  در این باره می اما  دمینی
یارته موّت های اسدالمی اسدت کده مسدومانان  بدا بدرادران و  حج  بهترین مییادياه م 

ای کده  شدونگ و در آن دانده دواهران دینی و اسالمی دود از سراسر جهان آشدنا می
آیندگ و بدا  وامع اسالمی و پیروان ابراهیو حنیف است  يدرد هدو میمتیوق به تما  ج

ها و نژادها  به سرزمین و دانه اّو ین ددود  ها و مویّت ها و رنگ کنار يذاردن تشّخص
کنندگ و بدا مراعدات اددالق کریمده اسدالمی و اجتنداب از مجدادالت و  رجیت می

را در سراسدر  تجمالت  صفای ادّوت اسالمی و دورنمای تشکل امت مبمگی
 1يذارنگ. جهان به نمایش می

بدادتن  تردیگ حج عامل مؤرری در ایجاد وحگت میدان صدفوف مسدومانان و رنگ بی
ای  نژادی و موی و دستیابی به همبستگی مسومین از همه نقاط عا و  از  تیصبات ترقه

ها و نژادها است. اير از این ارتیتدی کده دگاوندگ تبدار  و تیدا ی بدرای همه رنگ
دوبی استفاده شود  سرنوشت کشورهای اسالمی مسوماً تغییر  سومانان ایجاد کرده بهم

دواهگ کرد و راه ددا ت و نفوذ بیگانگان در سرنوشت مسومانان سدگ دواهدگ شدگ. 
هدای مدادی و میندوی بگین ترتی  تفرقه و تنش میان کشورهای اسالمی که سدرمایه

 و دوستی دواهگ داد. دهگ  جای دود را به صوح  آنان را به باد می

 نماز جماعت

یکی دیگر از شیائر دینی که در همبستگی مسدومانان نقدش اساسدی و مبدوری ایفدا 
منز ه اتصال قطره بده دریدا  يونه نماز دوانگن  به کنگ  نماز جماعت است؛ زیرا این می

نیاز از توضیح است و از همین رو  شار  مقّگ  به آن توصدیه  است که اهمیت آن بی
 وان کرده است. ترا

بخش نماز را از مفاد سوره مبارکه حمگ استنباط کدرده و  شهیگ مطهری  جنبه وحگت
 يویگ:  می

ایدا  نیبدگ و ایدا  نسدتیین؛ »يدوئیو  در سوره حمگ که جزء قطیی نماز اسدت  می
ییندی «. جدوئیو پرستیو  دگایا ما تنها از تو کمک و استیانت می دگایا ما تنها تو را می

های دیگدر هسدتو. ضدمناً انسدان  دگایا من تنها نیستو  من با همه مسومان يوئیو می
وابستگی و پیوستگی دود  به جامیه اسالمی را در حدال عبدادت و بندگيی اعدال  

                                                           

 .94  ص 82؛ ج صبیفه نوراّه  دمینی؛  . روح1
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کنگ. دگایا من ترد نیستو  تک نیستو  من عضو   جزئی از کل و عضوی از پیکدر  می
 1وجود دارد.« ما»وجود نگارد؛ « من»در دنیای اسال  «. من»هستیو  نه « ما»هستو. 

آمگه است: مسدتب  اسدت کده  ا مسائل اما  دمینی رسا ه توضیح 9728در مسا ه 
انسان صبر کنگ نماز را به جماعت بخوانگ. نماز جماعت  از نماز اّول وقِت ت رادی که 

 2آن را طول بگهنگ  بهتر است.
 ه است: دود آورد« اسرارا صالة»اّه  موکی تبریزی در کتاب  آیت

حکمت اصوی در تشریع نماز جماعت  اتباد قووب مؤمنین در امر دگاست و بدرای 
این اتباد  توایگ بسیاری از قّوت اسال  و مسومین و غیر آن  اسدت. يذشدته از ایدن  

ها  در سیر ا ی اّه  و جو  تیوضات ا هدی   نماز جماعت در تکمیل نفو  و قّوت آن
های قویل به یکدگیگر اسدت کده  قووب  َمثَل اتصال آببسیار مؤرر است. َمثَل اجتما  

شدونگ کده  چون به یکگیگر متّصل شونگ  از صورت آب قویل دارج شدگه و ک در می
 3دهگ. انگ  نجاستی  طهارتش را از دست نمی دیگر به 

 نماز جمعه
الِة »دگاونگ در قرآن ترموده است:  ِذيَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَي ِللصَّ َها الَّ يُّ َْ ْوا يا  َِ ِة َفاْسا َِ ِمْن َيْوِم اْلُجُم

َْ   ِإلى ِه َو َذُروا اْلَبْي ه بدراى نمداز روز کد ایدگ! هنگدامی ه ایمدان آوردهکسانی کاى  4: ِذْکِر اللَّ
 «.نیگکر دگا بشتابیگ و دریگ و ترو  را رها کجمیه اذان يفته شود  به سوى ذ

همدان آغداز تشدکیل های عبادی و سیاسی اسال  اسدت کده از  نماز جمیه از تریضه
   5در مگینه  تشریع و به اجرا يذاشته شگ. دو ت اسالمی  یینی حکومت پیامبر

نماز جمیه  همچون دیگر عبادات يروهدی  نقشدی انکارنشدگنی در ایجداد و حفدظ 
ا»ترمایگ:  می تشکل مسومانان دارد. اما  صادق يَّ

ا
َُ ةا اْبعا ُسا

الِّ ُفا ُك  را ا ُفا لَّ ُجا ُوا زَّ ُعا ها ُاللَّ ُإا َّ امو
ا ْا دا ْشما ْ ُيا

ا
َُ ْسلا و ُم  لِّ ىُك  لا ٌةُعا با اجا ٌةُوا

َلا اُصا ْنما ًةُما
َلا ُصا ينا َا

َاَلا ُ ْمسًاُوا دگاوندگ عّزوجدّل در هدر  6:خا
وپنج ]نوبت[ نماز تریضه بر مرد  واج  کرده اسدت و تقدط در یدک  هفت روز  سی

                                                           

 .    15و  17؛ ص يفتارهای مینوی. مرتضی مطهری؛ 1
 .9728؛ مسا ه توضیح ا مسائلاّه  دمینی؛  . روح2
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 .792  ص 4 ؛ ج کاتی. مبمگ بن ییقوب کوینی؛ 6
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 «.  نماز ترمان داده تا همگان به اجتما  در آن شرکت کننگ
داشدتن جامیده اسدالمی از تفرقده و  نماز جمیه و جماعت در دورنگه اهمیت و نقش

ادتالف تا آنجا است که امامان شییه برای حفظ اتباد و انسجا  مسومین  شرکت در 
عنوان نمونده  امدا   شدمردنگ. بده نماز جماعِت غیرشدیییان را جدایز و بوکده الز  می

ُْا»ترمایگ:  می صادق دا اجا سا ىُما ْ ُفا م  عا ناُما لُّ ْ ُصا م  َا ان ق  اناُح  ض  َْ ا در مسداجگ غیرشدیییان  1:ْ ُوا
در ایدن «. شدان را ادا کنیدگ ها به نماز بایستیگ و همیشه حقوق حضور یابیگ و همراه آن

مطوق است و قاعگتاً شامل همه نمازها  از جموده نمداز جمیده « صوّوا»روایت  کومه 
 شود.  می

ترمایدگ:  حضور در نماز جمیه  مدی در تبیین اهتما  نسل اّول مسومانان به اما  باقر
بُا»

ُالنَّ ا ا ْصحا
ا
َُ َّ 

ا
نا َُ غا

لا ْدُبا قا ُلا ها اللَّ ُوا اىُُُىِّ لا ٌقُعا ايَّ ضا اْنٌمُم  ُيا ه  نَّ ا ُْلا يسا ما ُاْلخا ْنما ُيا ةا عا م  ْلج  ُلا و ا ز  مَّ جا تا ناُيا ان  كا
ُ ينا ما ْسالا روز شنبه بدرای  ه یاران پیامبر از پنجکبه دگا قسو به من دبر رسیگه است  2:اْلم 

ییندی اصدباب  «.ه مسومانان در آن روز در تنگندا هسدتنگکشگنگ؛ چرا جمیه آماده می
کردنگ تا به نماز جمیه بروندگ.  پیامبر  در روز پنجشنبه دودشان را برای تردا آماده می

شدنبه دارویدی نخوریدگ  روز پنج»نیز آمگه است:  در روایت دیگری از امیرا مؤمنین
د  تا مبادا نماز جمیه تردا از دستتان برود! به دگا سوينگ  به که شما را در بستر بینگاز
از روز پنجشنبه براى نمداز جمیده آمداده  ه اصباب پیامبرکمن دبر رسیگه است 

 «.  شگنگ می

 نماز عید

عیگ تطر و عیگ قربان بهترین نماد وحگت و همگرایی در میان مسومانان هستنگ  زیدرا 
ایسدتنگ و  نار هو به نماز م کشمارنگ و همگی در  میهمه مسومین این اعیاد را مبتر  

 ننگ. ک ر او شیرین م کا  دویش را با حالوت ذک
ویژه در عیگ تطر از شمال و جنوب  اینکه مسومانان در ساعات او یه صبح روز عیگ  به

شونگ تا بدرای  و شرق و غرب شهر  از دانه دارج شگه و در کوی و برزن جاری می
ُ»ه هو ب یونگنگ و شیار اقامه نماز عیگ ب ار  ْكبا

ا
َُ اه  ُاللَّ ار  ْكبا

ا
َُ ه  ُاللَّ ُوا ه  ِلُاللَّ ُإا

ها لا ُِلُإا ر  ْكبا
ا
َُ ه  ُاللَّ ر  ْكبا

ا
َُ ه  اللَّ

                                                           

 .82؛ ص صفات ا شییه. مبمگ بن عوی ابن بابویه؛ 1
 .485  ص 5 ؛ ج تفسیر نورا ثقوین. عبگعوی بن جمیه عروسی حویزی؛ 2
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اا ْوِلنا
ا
اَُ ىُما لا ُعا ر  ُْ ُالشُّ ه  لا اُوا انا دا ْا اُ ىُما لا ُعا ها لَّ لا ْمد  ُاْلحا ْمد  ُاْلحا ها

لَّ لا سر دهنگ  شکوه و عرمت امتدی  1«وا
توان عیگ تطدر را نمداد  جهت نیست که می يذارد. بی نمایش میدگاجو و متبگ را به 

وحگت  انسجا  و همبستگی اقشار مختوف مرد  و تجوی اقتگار و عرمدت مسدومین 
 دانست. 

 شعائر حسینی
یکی دیگر از شیائر دینی که توجه و اهتما  به آن  آرار و برکات تراوانی  از جموده در 

است. شدیائر  ت مقا  و عزای اما  حسینتبکیو همبستگی جامیه دارد  بزريگاش
حسینی ايرچه داستگاهی شدییی دارد  و دی بدا توجده بده مکتد  شدورآترین امدا  

توانگ حوقه اتصال همه آزاديان و آزادیخواهان باشگ. يذشته از مجا س    میحسین
نشین رواج دارد  چنگ سا ی است کده مراسدو  عزاداری مبر  که طبیاً در مناطق شییه

روی اربیین حسینی  به نماد پیونگ کشدورهای اسدالمی و نمدایش قدگرت آندان  پیاده
 تبگیل شگه است و دایره آن از شیییان ایران و عراق نیز تراتر رتته است. 

که همواره یکدی از عودل اساسدی پیدروزی انقدالب اسدالمی ایدران را  اما  دمینی
هبی در دسدتیابی دانسته است  نقش مجا س عزاداری و تجمیات مدذ« وحگت کومه»

ای که مبدگ  پیدروزی مدا تما  این وحگت کومه»کنگ:  به این وحگت را چنین بیان می
داطر این مجا س عزا و این مجا س سويواری و این مجا س تبویدغ و تدرویج شگ  به

  2«.اسال  شگ

 گیری نتیجه
 در این نوشتار دانستیو که؛ 

-ها تأکیگ شدگه  مدی آن  و بزريگاشت . شیائر ا هی که در دین مبین اسال   بر تیریو9

تواننگ در ایجاد همبستگی میان مسومانان نقش اساسدی و مهمدی ایفدا کدرده و امدت 
 اسالمی را در تبقق اهگاف دود یاری کننگ.

چده در ب یدگ تدردی و چده در ب یدگ  د. شیائر دینی اهگاف و آرار متیگد و متندوعی 8
تهگیدگ و »و « ی در جوامدع اسدالمیایجاد و تقویدت همبسدتگ»دارنگ که  داجتماعی 
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 آینگ. حساب می ها به ترین آن   از مهو«ارعاب دشمنان

ها عالوه بر کارکرد ادتصاصی ددود   . شیائر دینی مصادیق تراوان دارنگ که همه آن4
يذارندگ و در ایدن میدان   همبستگی و روح ادوت بین مسومانان را نیز به نمدایش می

است؛ مثل مراسو سیاسی و عبادی حج  نمداز جمیده  تر  ها پررنگ نقش بیضی از آن
   ویژه اجتما  بزرگ اربیین. نماز عیگین  نماز جماعت و شیائر حسینی و به
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