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سخن نخست
عاشورا فصلی برای بازکاوی معیارهای عرفانی دین و شناخت میزان ارتباط انسان باا
فرهنگ جهاد و مقاومت است .آنگاه که با فرارساینن مااه ممارنس نسایا شاهاد از
کربال میوزدس در واقع بهترین زمان برای مراجعه به خود جهت سنجش میزان ارتباط
فردی و اجتماعی با فرهنگ اسالن خواهی و ستا ستیزی است و این پویش راه آنانی
است که برابر امپراتور زمان سر خا نکرده و سنتهای اسالمی را زننه کردنن .با هماین
معیار و بر اساس سخن بنیان گذار نهضت معاصر حسینی در ایران (اماان خمینای )
جنبه سیاسی ا اجتماعی مجالس عزاداری باالتر از همه جنباههاای دیگار اساتس تاا
جایی که دعو به گریه برای امان حسین در دایره همین مفهونس تعبیار مایشاود.
ورق زدن برگهای تااری اساالن حکایات از کوشاش فراگیار اها بیات بارای
سیرهسازی از حرکت حسینی به عنوان برنامه زننگی اجتماعی انساان دارد تاا آدمایس
پلینی ها را زدودهس به اص پاک خویش بازگردد .این معنا در سخن اماان صاادق
ْ َْ َ
ََ
درباره عنصر هنایتگری در حرکت حسینی میدرخشن کهَ « :و َبذل ُم ْه َج َت ُه ِفیک ِلیستتْ ِِذ
َّ َ َ
ْ َ
ِع َب َادک ِم َن ال َج َهال ِة َو َح َیر ِة الضَلله ».براستی هر اننازه جامعه انساانی در ررفاای عاشاورا
وارد شودس به همان اننازه راهنما را شناخته و راه را مییابان .از ساوی دیگارس واقعاه
عاشورا درس بزرگی برای تجربه تل دنیاگرای هنایت گریز انسان استس زیرا نتیجاه
این تفکر دنیا دوستیس انمراف اخالقی ا اعتقادی در جهان اسالن بود و این حادثه آن
قنر دردناک باود کاه اماان زماان هار روز در رثاای جان شاهین مایفرمایان:
َ
اء ».البته پس از انقالب اسالمی و باویهه در ساالهای اخیارس
صبَاحاً َو َم َس ً
«فَ ََلن ْ ُدبَنَّک َ
خوشبختانه معرفت حسینیس به برکت فعالیتهای دینیس به یک شناخت فرهنگای باین
المللی تبنی شنه و امروزه خی رهپویان اه بیت از سراسر جهان رو به کاربال
مینماینن .اکنونس حسین بن علی که روزگاری در غربت صمرای سوزانس نانایش
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در گلو مانن و به جایی نرساینس خاود باه رساانهای جهاانی تبانی شانه و فاار از
هیاهوهای شیطنت آمیز غولهای رسانهای جهانس در نبردی پیروزمننانهس ساالنه هزاران
نفس پاک را از سرتاسر جهان به خود میخوانن؛ و این سنت االهی است که چراغای
که ایزد برفروزد هرگز خاموشی نیابن.
به خواست پروردگارس معاونت فرهنگی ا تبلیغای دفتار تبلیغاا حاوزه علمیاه قااس
رهتوشه دیگری از ممتوای ویهه برای مبلغان ماه ممرن را فراها نموده است که امیان
میرود مبلغان ارجمنن و مخاطبان فرهیخته را به خود جلب نماین .رویکر اصلی ایان
ره توشهس تولین ممتوای شایسته برای سخنرانی باا رهیافات بیاان تااریخی در انتقاا
مفاهیا دینی است .نویسننگان مقاال کوشینهاننس ممتوا را به گونهای تنظایا نماینان
تا به صور کیفی بتواننس به عنوان منبری با ممتوای جنین و نویافتهس از یک سو نیااز
مبلغان گرامی را برآورده نماین و از سوی دیگر متناساب باا نیااز فکاری ا فرهنگای
زمانهس تنوین شنه باشن .البته موضوعا طرح شنه در این فصلنامهس نیازمنن شارح و
بسطی متناسب با فضای تبلیغی از سوی مبلغان گرامی اسات .رویکارد جهااد تبیاین
(جهاد زبانی در بیان معارف دینی) در همه مقاال مورد دقت نویسننگان قرار گرفتاه
و چون مبلغان هستنن که این قافله پویای حسینی را زننه نگه میدارنن و زیار پارچا
حسینبنعلی تبلیغ میکنننس انتظار میرودس بناابر فرماوده رهبار انقاالبس ایان
فرصت طالیی را غنیمت دانستهس در د مخاطب وارد شنه و نفوذ نماینن.
فصلنامه ره توشه در سه قالب رهتوشه اصلیس ویهه خاانواده و ویاهه منااطش مشاترک
تولین میشود.
 رهتوشه اصلی :در مقالههای رهتوشه اصلی به ترتیبس به ترویج شاهاد در قالاب
بیانیه گان دون رهبر معظا انقالبس باا بیاان راهکارهاای نشار فرهناگ شاهاد ؛
تاثیرا مخرب اعتقادی ا فرهنگی سیطره دولت بنیامیه بر جامعه اسالمی با رویکارد
روشنگریس شیوه برنامهریزی در سبک زننگی امان حساین باا رویکارد مانیریت
زمان؛ ملتسازی بر اساس گفتمان امان حسین با رویکرد رشان تاراز شاهاد طلبای؛
سرگذشت همراهان و جاماننگان از قافله حسینی با رویکرد توجاه باه فرصاتهاای
زودگااذر در زناانگی؛ رو تربیاات اخالقاای باارای الگااوگیری در تربیاات فااردی و
اجتماعی با رویکرد سیره امان حسین ؛ جایگاه نماز در شخصایتشناسای شاهنای
کربال با رویکرد شناخت الگوی نماز؛ شرح زننگانی حضر عباس و نوادگاانش
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با هنف بیان نوع تربیت نسلی در میان اه بیت ؛ تملی خطبه امان حساین در
عاشورا با هنف شناخت مولفههای هنایت فکری از نظر امان حسین ؛ شرح خطبه
حضر زینب در کوفه با هنف شناخت بعن اجتماعی خطبه و میزان تأثیرگاذاری
آنس با رویکرد تبلیغ زنان در ممرنس پرداخته شنه است.
 رهتوشه خانواده :این رهتوشه میکوشن ضمن برجستهساازی جایگااه خاانواده باه
تربیت نس حسینیس یاری رسانن .در مقالههای ره توشه خانواده به ترتیب به :جایگااه
اجتماعی زنان در واقعه عاشورا با رویکرد بیان نقشآفرینی باانوان در رخاناد کاربال؛
بررسی رو های آموز حجاب با رویکارد حفاح حجااب باه عناوان پاسناشات
شعائر عاشاورایی؛ نقاش ممبات در تربیات فرزنان باه مواباه رویکارد مماوری در
جامعهسازی اه بیتی؛ تربیت اجتماعی فرزنانان در بساتر خاانواده باا هانف شارح
جایگاه خانواده در تربیت فرزننان بر اسااس الگاوی سابک زنانگی اها بیات ؛
رفتارشناسی تربیت دینای در خاانواده شاهنا باه مواباه الگوهاای اساالمی پیشارفت
فرهنگی؛ نقش آموز خانواده در پیشگیری جرائا و آسیبهای اجتماعی باا هانف
تقویت بُعن خانوادگی تربیت در جامعه؛ تاثیر رسانهها و فضای مجاازی بار ساالمت
اجتماعی زنان با هنف برناماهریزی بارای تربیات نسالی ساالا از دریااه خاانوادهس
پرداخته شنه است.
 رهتوشه مناطق مشترک :در مقالههای ره توشه مناطش مشترک (مناطش شیعه و سانی
نشین) به ترتیبس انتظارا حضر مصطفی از امت بازر اساالمی باا رویکارد
وحن اسالمی؛ لزون شاناخت فضاای فرهنگای و بایساته هاای اجتمااعی منااطش
مشترک نشین (شیعه و سنی نشین) با رویکارد شاناخت فضاای تبلیغای در راساتای
حفح روحیه برادری؛ جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اه سانت شاافعی باا هانفس
بیان عالقه شافعیان به امان حسین ؛ شرح دینگاه اه سنت درباره رویکارد احیاای
اننیشه مهنویت در میان اه سنت؛ شناخت اقلیمها و انواع عزاداری اها سانت در
ایان ماه ممرن با هنف تشریح فعالیتهای اه سانت در مااه ممارن؛ شابهه شناسای و
پاس به پرسشهای دینی مطرح شنه در مناطش مشترک باا تاکیان بار یکپارچاه بینای
جامعه اسالمی؛ بیان خاطرا تبلیغی در مناطش مشترک با هانف الگاوگیری مبلغاانس
پرداخته شنه است .بار دیگر باین خنا را سپاس گفت که در ایاران اساالمیس پیاروان
اه سنت به موابه عاشقان اها بیات س آن ساان باه ایان خانانان وحای ممبات
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میورزنن که ها در فرهنگ نامگذاری به نشانه تیمن و تبرک از نامهای یکایاک اها
بیت بهره می برنن و هاس هر گونه تقرب به اه بیت را مصناق آیه «قل ال اسالکم علیه
اجرا اال المودة فی القربی» میداننن.
در پایان ضمن سپاس از نویسننگان ارجمنانس از هماه کساانی کاه در ممتواساازیس
انتشار و ترویج این فصلنامه تال میکنننس بویهه حجت االسالن و المسالمین دکتار
مصطفی آزادیان رئیس ممترن تولین ممتوای فرهنگی و تبلیغای و همکااران گرانقانر
ایشان صمیمانه تشکر و تقنیر مینمایا.

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
8

سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
مناطق مشترک تابستان  1401ـ شماره دهم

انتظارات رسول اعظم

از امت اسالمی
حجتاالسالموالمسلمینعلیرضاانصاری


*

َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َّ َ
داء فألف
قال الل تعالی« :و اذكروا ِنعمت الل ِ علیکم ِإذ كنتم أع
َْ َ ُُ ُ َ َ
ْ
ُ
1
وبک ْم فأ ْص َب ْحت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِ ِإخوانا»
بین قل ِ

مقدمه

رسو اعظا س خواستهها و انتظارا بسیاری از امت اسالن دارد .از منظر حضار
سه ممور «اخالقماناری»س «عانالتخاواهی» و «تشاکی امات واحانه»س از اهمیات
ویههای برخوردار است .اخالق سرمایه گرانسنگ زنانگی دنیاا و آخار اسات و از
َ ْ َْ َ
ْ
َ 2
خواستههای ایشان تشکی جامعه اخالقمنار استُ « :ب ِعث ُت ِب َمك ِار ِم اْلخَل ِق َو َم َح ِاس ِتْها».
ُ
همانین از خواستههای پیامبراعظا س تشکی جامعه عنالتمماور اساتَ « :و أ ِم ْتر ُُ
َ َ
ُ
ِْل ْع ِدل َب ْی َْك ُم» 3.از دیگر انتظارا رسو همه خوبیهاس ایجااد جامعاه آرماانی و امات
ْ
ٌ ُْ َ ُ َ
ُ
واحنه استَ « :و ال َج َم َاعة َر ْح َمة َو الف ْرقة َعتذا ٌ »س 4این سه ممور مورد تبیین و بررسی قرار
میگردد.
الف) اخالقمحوری

یکی از خواستههای رسو خنا س اخالقمناری است .اخالقای کاه در آماوزههاای
دینی سخت بنان پافشااری شانه اسات؛ تاا آنجاا کاه قارآن یکای از ویهگایهاای
* نویسننه و پهوهشگر.
ِ
 .1آ عمران« :103 :و نعمت (بزر ) خنا را بر خودس به یاد آرین که چگونه دشمن یکنیگر بودیان و او
ِ
ِ
نعمت اوس برادر شنین».
برکت
میان د هاى شما الفت ایجاد کرد و به
 .2مممن بن حسن طوسیس األمالیس ص .596
 .3شوری.15 :
 .4حسین بن مممن حلوانیس نزهة الناظر و تنبیه الخاطرس ص .27

َّ

ُ

رسو خنا را اخالق میدانانَ « :و ِإن َهَ َل َعلهی خ ُلهٍ َعیهیم؛ 1و تاو اخاالق عظایا و
برجستهاى دارى» .پیامبر نیز هنف از بعوت خود را رسااننن ارز هاای اخالقای
ْ َْ َ
ُ ْ ُ َ َ
تار ِم اْلختَل ِق َو َم َح ِاس ِتْ َها؛ 2مان باراى اخاالق بزرگواراناه و خاو
میدانن« :ب ِعثتت ِبمك ِ
برانگیخته شنن» .اخاالقماناریس عرصاههاای مختلفای دارد کاه در ایان بخاش باه
اخالقمناری با مموریت احسان و خنمترسانی پرداخته میشود.
 .1احسان و خدمترسانی
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یکی از مسائ مها در آموزههای دینیس خنمت به مردن است؛ چنانکه قارآن هماواره
انسان را به گرهگشایی و خنمترسانی به دیگران توصیه کارده اسات .باا توجاه باه
ََّ ََّ َ َ ْ
هأ ُر ُر ب ْال َع ْ
هد ِل
اهمیت احسان است که خناونن به نیکوکاری فرماان مایدهانِ « :إن الله َ
ِ
ُ
ْ
َو ِاْل ْح َس ِان َو ِإ ََت ِاء ِذی ْالق ْر َبی؛ 3همانا خناونن (مردن را) به عن و احساان و دادن (حاش)
َ
ُ
َّ
خویشاوننان فرمان میدهن» .همانین در آیه دیگری میفرماینَ « :و أ ْح ِسنوا ِإ َّن الل َ َُ ِحهُّ
ْ
َ
نین؛ 4و نیکی کنین که خنا نیکوکاران را دوسات دارد» .عالماه سابزواری ذیا
ال ُم ْح ِس
ُ ِّ َ
َْ
ّ
َ ُ
ُ
این آیه مینویسن« :اْل ْح َس ُان َم ْعل ٌوم ِع ْْ َد كل أ َح ٍد َو ف ِاعل ُه َم ْح ُبو ٌ ِع ْْ َد الل ِه تعالى 5.»...بناابراین
با خنمت و کمک به همنیگر میتوان به رضایت الهی و لذ هاای جااودان آخار
رسین .از ممضر مبارک پیامبر اکرن سؤا شن« :چه کسی نزد خناونن ممباوبتار
است؟» .حضر فرمودَ « :أ ْن َفعالنَّاسللنَّاس؛ 6آنکه نفعش به انسانها بیشتر برسن».
 .2عرصههای خدمترسانی

خدمترسانی عرصههای مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .2/1عرصه خانوادگی

خنمت به اعضای خانوادهس از اهمیات ویاههای برخاوردار اسات تاا آنجاا کاه اگار
سرپرست خانواده زمینه خوشمالی و تأمین نیازهای مادی و معنوی خانواده را فاراها
 .1قلا4 :؛ ر.ک :فض بن حسن طبرسیس مجمع البیان فی تفسیر القرآنس ج 10س ص .500
 .2مممن بن حسن طوسیس األمالیس ص .596
 .3نم .90 :
 .4بقره.195 :
 .5سین عبنالعلی موسوى سبزوارىس مواهب الرحمن في تفسیر القرآنس ج 3س ص .141
 .6مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2س ص .164

روزی بر حسب اتفاق تعناد میهمانان منز اماان

زیااد شان .پاس از صارف غاذاس

ظرفها را جمع کردن و به آشپزخانه بردن .با زهرا -دختر آقای اشراقی -آماده شانیا
که ظرفها را بشوییاس اما دینن که خود امان

ها بالفاصله باه آشاپزخانه آمننان .از

زهرا پرسینن« :حاج آقا چرا به آشپزخانه آمنهانن؟» و حش داشتا که تعجب کنا؛ زیارا
وقت وضو نبودس اما امان آستینهایشان را باال زدنن و فرمودنن« :چاون ظارفهاای
امروز زیاد استس آمنهان کمكتان کنا».

3

 .2/2عرصه اجتماعی

در آموزههای دینی افراد جامعه نسبت به ها حقوق متقاب دارد؛ از اینرو هر کانان از
اینان نباین نسبت به نیازهای همنیگر بیتفاو باشن .امان صادق فرموده است:

َّ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ
َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ
تاة َْل ْ
ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ
تل
ِ
تل و التعتاون علتى التعتاُ ِِ و المواس ِ ِ
ْ ِیحق على المس ِل ِمین ِاِلج ِتهتاد ِفتى التوال ِ
َ
َ ُ
ال َح َاج ِة َو ت َعاُ ُِ َب ْع ِض ِه ْم َعلى َب ْع ٍض؛ 4سزاوار است که مسلمانان در پیوستگی بها ههم و یهاری
کردن بر مهرورزی و مواسات با نیازمندان و عطوفت نسبت بهه یدهدیگر کوشها باشهند تها نهان
ّ ّ
ُ َ ُ َ
ماء َبین ُه ْم»؛ یعنی مؤمنهان نسهبت بهه
شوید که خدای عزوجل به شما دستور داده است که «رح

 .1همانس ج 5س ص .88
 .2مممن بن حسن حر عاملیس وسائ الشیعةس ج 17س ص .67
 .3پایگاه خبری تملیلی شهنای ایرانس «کمک اماان خمینای باه همسار در کاار مناز و بااهداری»س
1396/11/19س کن خبر.161389:
http://shohadayeiran.com/fa/news/161389

 .4مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2س ص .175

انتظارات رسول اعظمصلی اهلل علیه وآله از امت اسالمی

کننس مهاترین خنمت را انجان داده و در روایا از عملکرد او باا عناوان جهااد یااد
ْ َ ََ
َ ُْ َ
َ
َ
یل
َّشنه است؛ چنانکه رسو خنا فرموده است« :الكتاد علتى ِعی ِال ِته كالمج ِاِ ِتد ِفتى س ِتب ِ
الل ِه» 1.امان صادق میفرماین:
امان سجاد صبح زود برای طلب روزی از منز خارج میشن .روزی کسی پرسین:
کجا تشریف میبرین؟ حضر فرمود« :میرون تاا باه خاانوادهان صانقه بانها» .آن
ون
وَم َ
شخص با تعجب پرسین :صنقه به خانواده؟ حضر فرمودَ « :م ْن َطل َ
َبال َْح ََل َل َفه َ
الل َص َد َق ٌة َعل َْیه؛2هر کسی برای کسب حال برودس در نزد خنای متعاا بارایش صانقه
َّ 
ممسوب میشود».
خانا دبا س اولین فرماننه زن در سپاه نق میکنن:

11

یددیگر مهربانند.

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
12

اسالنس بننگان را عیا خنا دانسته و ممبوبترین انسان را کسی مایدانان کاه بارای
عیا خنا خنمت کنن؛ چنانکه پیامبر فرموده است« :مردنس عائلاه و جیارهخاواران
خناونن هستنن .ممبوبترین مخلوقا نزد خناس کسی است کاه ساود باه عائلاه
خنا برسن و خانواده مؤمنی را خوشما کنان» 1.هماناین حضار فرماوده اسات:
ْ
َ َ َ َ َ َ
َّ ْ ْ ْ
«خ ْصل َت ِان ل ْی َس ف ْوق ُه َما شيْ ٌء ِاْل َیم ُان ِبالل ِه َو َنف ُع ِاْلخ َو ِان؛ 2دو خصلت و حاالتی کاه واالتار از
آن دو چیز نیستس عبارتنن از :ایمان و اعتقاد باه خناونانس نفاع رسااننن باه بارادران
دینی» .بنابراین خنمت به خلش هماون ایماان باه خاناس موجاب صاعود انساان باه
مقاما معنوی و جلب رضایت خناونن متعا میشاود .بار ایان اسااس اسات کاه
شخصیتهای الهی ضمن توصیه به این امرس به مردن نیاز خانمترساانی میکردنان.
مرحون آیات لال العظمای فاضا میگویان« :مان  50ساا اسات کاه دارن اساالن
میخوانا .بگذار خالصها را برایات بگاویا؛ واجباتات را انجاان بانه و باه جاای
مستمبا تا میتوانی به کار مردن برس و کار مردن را راه بیانناز .اگر قیامت کسای از
تو سؤا کردس بگو فاض گفته بود .خنمت به خلش خناس در فرهناگ تعاالیا قارآن و
عتر س ارز و ثواب فراوانی دارد» 3.فرزنن ایشان میگوین:
در سا هایی که پنرن زننه بودس موضوعی پیش آمن کاه ایشاان در آن ماورد حضاور
فعالی داشتنن .برخی میگفتنن :به ایشان بگویین که در شاأن شاما نیسات ایان نموناه
کارها را انجان بنهین؛ زیرا شأن مرجعیت اج از این است که به مردن عادی خانمت
کنین .وقتی پیان را خنمت ایشان رساننننس پنرن خیلی ناراحت شننن و فرماود« :مان
مرجعیت را برای هماین پذیرفتاهان کاه باه دیان و دنیاای ماردن خانمت کاناس واال
4
مرجعیت را که به درد دین و مردن نخوردس میخواها چه کار؟».
 .1مممنباقر مجلسیس بماراألنوارس ج 71س ص .307
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانیس تمف العقو س ص .490
 .3خبرگزاری فارسس «واجبا

را انجان بنه و تاا میتاوانی باه کاار ماردن بارس بگاو فاضا گفتاه»س

1395/03/26س کن خبر.13950326001104 :
https://www.farsnews.ir/news/13950326001104

 .4پرتا اننیشه برترس «علما و خنمت به خلش»س 1394/03/10س کن خبر.66464 :
https://btid.org/fa/news/66464

ب) عدالتمحوری

َ ُ
ْ ََ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ ِّ َ ً
َ
ین َس َْة ِق َی ٍام ل ْیل َها َو ِل َی ٍام ن َه ُار َِا َو َج ْو ُر َس َاع ٍة ِفي ُحك ٍم أشتد َو
عدل ساع ٍة خیر ِمن ِعباد ِة ِست
ِّ َ َ َ ً 6
َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ
الي ِستین سْة؛ یک ساعت به عدالت رفتار کردن ،بهتر از هفتاد سها
أعظم ِعْد الل ِه ِمن مع ِ
عبادت است که شبهایش را بیدار و روزهایش را روزهدار باشهد و یهک سهاعت حدهم بهه لهم
کردن نزد خدا ،از گناهان شصت سا سختتر و بزرگتر است.

عدالت و لمستیزی در عرصههای مختلفی همچون عرصه سیاسی و اقتصادی نمود مییابد کهه
در این بخش تنها به «تعامل عادالنه با فرودستان» میپردازیم.
تعامل عادالنه با فرودستان

یکی از عرصههای مها عنالتس تعام با فرودستان است .از اینرو یکی از اقنانهاای
 .1حنین.25 :
« .2قوله تعالی:

َ ُ َ َّ ُ ْ
اس ِبال ِق ْس ِط
ِلیقوم الن

 ...مراده من العباد أن یقوموا بالقسط »...؛ مممن بن عمر فخر رازیس

التفسیر الکبیرس ج 29س ص .470
 .3ناصر مکارن شیرازیس تفسیر نمونهس ج 23س ص .372
 .4شوری15 :؛ ر.ک :سین مممنحسین طباطباییس المیزان فی تفسیر القرآنس ج 18س ص .33
 .5علی بن موسی ابنطاووسس إقبا األعما س ج 2س ص .604
 .6تاجالنین مممن بن مممن شعیریس جامع األخبارس ص .154
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عنالتس از بزر ترین آرمانهای انسان و از مهاترین مفاهیا علاون اجتمااعی اسات.
بایستگی آن براى جامعه موجب شنه است این گوهر گرانسانگ هماواره باه عناوان
یکی از هنفهاى مها زننگی اجتماعی بشر مطرح باشن .یکی از خواستههاای مهاا
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِّ
نهاِ
رسو اعظا
و همه انبیاس تشکی جامعه عنالتمنار است« :لقد أرسلنا رسلنا ِبالبی ِ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َو َأ ْن َز ْلنا َر َع ُه ُم الک َ
تاب َو المیزان ل َیق َ
وم الناس ِبال ِق ْس ِط؛1رسوالن خاود را باا دالیا روشان
ِ
ِ
فرستادیا و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حش از باط و قوانین عادالناه)
َ ُ َ َّ
2
الن ُ
هاس
ناز کردیا تا مردن باه عانالت قیاان کننان» .نکتاه جالاب در جملاه « ِلیقهوم
ِب ْال ِق ْس ِط»س این است که از خودجوشی مردن سخن میگوین و نمیفرماین کاه انبیاا باه
دنبا وادار کردن انسانها به اقامه قسط هستنن؛ بلکه هنف این بوده اسات کاه ماردن
4
مجرى قسط و عن باشنن 3.پیامبر اعظا نیز از سوى خناونن مأمور به عن شان
َّ َ َ َ
الستَل ُم َعل ْیت َیتا
و خودس نماد عنالت بود؛ چنانکه در زیار نامه حضر میخاوانیا« :
َ ً ْ
قا ِئما ِبال ِِ ْس ِط؛ 5سالن بر تو اى برپادارننه عنالت» .در روایت دیگری از ایشان نق شانه
است:
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مها رسو اعظا س تعام عنالتگرایانه با قشر فرودسات باود؛ چنانکاه ایشاان باا
َ ْ َ َ َ َ
ََ
یتر ُم ْس ِتل ٍم فِ ِتد
فقیران رفتار صمیمی داشت و از آنان تجلی
ماینماود« :م ِتن استتَِ ِبف ِِ ٍ
َ ْ َ ً
ْ
ًَ
َّ
َّ
َ
1
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْاس َتَ َِ ِب َح ِّق الل ِه َ ...م ْن أك َر َم ف ِِیرا ُم ْس ِلما ل ِِ َى الله َی ْو َم ال ِِ َی َام ِة َو ِ َو عْه َراض؛ آگاه باشاین هار
کس مسلمان فقیرى را تمقیر کننس خنا را تمقیار نماوده اسات و هار کاس فقیارى
مسلمان را تکریا کننس روز قیامت در حالی خنا را مالقا میکنان کاه از او راضای
است».
َّ َ َّ
َ
امان علی نیز در وصیتنامه درباره فقرا چنین سافار کارده اسات« :اللته اللته ِفتي
ُ
ْال ُف َِ َراء َو ْال َم َساكین َف َشار ُك ُ
وِ ْم ِفي َم َع ِای ِشك ْم؛ 2از خنا بترسینس از خنا بترسینس درباره فقارا و
ِ
ِ
ِ ِ
مستمننان .پس آنها را شریک زننگی خود قرار دهین».
در شرایط کنونی به دلی مشکال اقتصادیس برخی افراد زننگی را به سختی ساپری
میکننن .گرایش دینمنارانه و اقتنا به سانت نباوی اقتضاا مایکنان حکومات و
دینناران از غا و رنج هموطنان خود غاف نباشنن؛ چنانکه اماان علای حمایات از
ممرومان را در اولویت قرار میداد و به مالک اشتر توصیه مینمود:

َ ُْ ْ َ َ َ ْ
َّ َ َ
َّ َ َّ َ
ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ین َو ذ ِوي ال ُب ْتْ ِِ َو
اج
الله الله ِفي الطبِ ِة السفلى ِمن ال ِذین ِل ِحیلة لهم و المس ِ
ین و المحت ِ
اك ِ
َّ َ َ ً
ً َ َ َّ
َ
ِّ
ََ َ
َّالز ْم َْى ف ِإ َّن ِفي َِ ِذ ِه الط َبِ ِة قا ِنعا َو ُم ْع َت ّرا ف ْاحف ِظ الل َه َما ْاس َت ْحفظ ِم ْتن َحِ ِته ِف َیهتا؛ 3از خهدا
بترسید ،از خدا بترسید ،درباره طبقه پایین؛ آنها که راه اره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیازمنهدان
و از کار افتادگان .در این طبقه کسانی هستند که نیاز خود را ابراز میکنند و برخی نیهز نیازشهان را
پنهان میسازند و باید به آنها بدون درخواست بخشش کرد .بنابراین بر آنچهه خداونهد در مهورد
آنان به تو دستور داده ،عمل کن.

ابوالطفی س از اصماب رسو خنا
بیسرپرست میگوین:

درباره دستگیری امان علی

از باههای یتیا و

روزى او را مشاهنه کردن که باههاى یتیا و بیسرپرسات را جماع نماوده و سافره
مناسبی باز کرده و عس و سایر نیازمننىها را دور هاا چیانه و لقماههااى لذیاذ و
عس بر دهان آنان میگذارد .این منظاره آنچناان ماؤثر و جالاب باود کاه یکای از
اصمابش گفت« :اى کا ! من ها یتیا بودن و اینچناینس ماورد الطااف علای قارار
 .1مممن بن علی صنوقس األمالیس ص .429
 .2مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 7س ص .52
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانیس تمف العقو س ص .141

1

میگرفتا.
ره نیککم دکک آزا ه زآه یکک

چو زیستاآهزی ،آست زفتاآه ی

2

ج) وحدتمحوری

َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ً َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َّ
داء فت ل َِ َب ْتی َن
و اعت ِصموا ِبحب ِل الل ِه جمیعا و ِل تفرقوا و اذكروا ِنعمت الل ِه علیكم ِإذ كْتم أع
ُُ ُ ََ
ْ
وبك ْم ف ْل َب ْح ُت ْم ِب ِْ ْع َم ِت ِه ِإخوانا؛ 4و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اسهالم و ههر گونهه وسهیله
قل ِ
(بزرگ) خدا را بر خود ،به یهاد آریهد کهه گونهه
وحدت] ،نگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت ِ
نعمت او ،برادر شدید.
برکت ِ
دشمن یددیگر بودید و او میان د های شما الفت ایجاد کرد و به ِ

پیامبر اسالن با تمسک به قرآن و استفاده از مؤلفههای وحان س توانسات جامعاه
متمن را ایجاد نماین .جان دیون پور مینویسن« :مممن یک نفر عرب سادهس قبائا
پراکننه کوچک و برهنه و گرسنه کشور خود را به یک جامعه فشرده و با انضاباط
مبن نمود و آنها را در میان مل روى زماین باا صافا و اخاالق تاازهاى معرفای
5
کرد».
 .1مممنباقر مجلسیس بماراالنوارس ج 41س ص .29

2. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh7

 .3مؤمنون.53 :
 .4آ عمران.103 :
 .5ناصر مکارن شیرازیس تفسیر نمونهس ج 3س ص .31
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یکی از انتظارا مها رسو خنا س همگرایی جهان اسالن است که در قالاب امات
َ ً َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً
َ َّ
ون؛ 3و ایان
ق
هات
ف
هم
ک
ب
ر
ها
ن
أ
و
ة
د
واح
ة
هذ ِه أرتکم أر
واحنه و اتماد مطرح میشود« :و ِإن ِ
ِ
ِ
امت شماس امت واحنى است و من پروردگار شما هستا؛ پس از مخالفت فرمان مان
بپرهیزین».
آیه فوق به وحن و یگانگی جامعه انسانی و نیز حذف هر گونه تبعای و جانایی
دعو میکنن .وحن س قانون حاکا بر تمان هستی است .قطرا باران باا همگرایای
خود دریاها را تشکی میدهننس ذرا بنن انسان با همسویی سالمت بانن را تاأمین
میکننن و جامعه الهی با تبعیت از قانون الهایس باه وحان میرسان .فردگرایای و
غیریتسازیس سبب میشود امت واحنه طعمه تفرقهانگیزان شونن؛ از اینروست کاه
قرآن همگان را به همگرایی دعو میکنن:
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در مقاب اختالفس بنترین بالیی است که ممکن است دامنگیار جهاان اساالن شاود؛
َ َ َ ُ ََْ َ ُ َ َ ْ
هذ َه َُّ ُ
رَح ُک ْهم؛ 1نازاع (و کشامکش)
چنانکه خناونن میفرماین« :و ال تنازعوا فتفشلوا و ت
نکنین تا سست نشوین و قنر (و شوکت) شما از میان نرود«؛ زیرا نخستین اثر نازاع
و اختالف مجاهنان در برابر دشمنس سستی و ناتوانی و ضاعف در مباارزه اسات؛ و
2
نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قنر و قو و هیبت و عظمت شماست.
 .1پیامدهای اختالف و نزاع

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

امان علی در مذمت نزاع و درگیری فرموده است« :اکوریت همناساتان شاوین کاه
دست خنا همراه جماعت است و از تفرقه پرهیز کنین که موجب آفت است .آنکه از
جمع مسلمانان به یک سو شودس بهره شیطان است؛ چنانکه گوسافنن از گلاه درمانانس
3
نصیب گر بیابان است».
وضع جهان اسالن و سیاستهای خصمانه دشمنان گویای آن است که آنها درصاند
ایجاد اختالف در جهان اسالن هستنن .دکتر مایکا براناتس 4از کارشناساان برجساته
دفتر شیعهشناسی ساازمان سایا و معااون بااب وود وردزس 5از مقاماا ساابش سایا
میگوین:
پس از بررسیهای مفص به این نتیجه رسینیا که برخاورد مساتقیا و رو در رو باا
تشیعس ضرر زیادی دارد و امکان پیروزی در آن کا است؛ به همین خاطر تصامیا بار
آن شن که در این خصوص با رویکرد «پشات پارده» وارد عما شاویا .بار هماین
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اساسس از اص قنیمی انگلیسی یعنی «تفرقه بینناز و حکومات کان» بهاره گارفتیا؛
یعنی به این نتیجه رسینیا که بایان بار ضان شایعه مانظا و مساتمکاس از رویکارد
تفرقهافکنی استفاده کنیا .از اینرو تصمیا گرفته شن که شاایعه کاافر باودن شایعیان
گستر

پینا کنن و با تبلیغا منفی بر ضن این گروهس تشیع از دیگر جوامع اساالمی

جنا شود .تصمیا گرفته شن که مطالب نفر انگیز علیه شیعیان نوشته شود و افارادی

 .1انفا .46 :
 .2ناصر مکارن شیرازیس تفسیر نمونهس ج 7س ص .195
 .3مممن بن حسین شریف الرضیس نهج البالغةس تصمیح صبمی صالحس ص .184
4. Michael Brant
5. Bob Woodwords

برای این کار اجیر شونن.

1

سین جما النین راه چااره نابساامانیهاای جهاان اساالن را در همبساتگی در برابار
استعمارگران میدانن و میگوین:
سازمان مغز و اننیشه خود را به تشخیص درد اصلی شرق و جساتوجاوی درماان
آن اختصاص دادن .دریافتا که کشننهترین درد شرقس جنایی افاراد آن از یکانیگر و
پراکننگی اننیشههای آنان و اختالفشان بر سر اتماد و اتمادشان در اختالف اسات.
پس در راه وحن عقینه و بیانار کاردن آناان در برابار خطار غربای کاه ایشاان را
فراگرفته استس دست به عم زدن.

2

 .1پایگاه اطالعرسانی حوزهس «طرحی شون علیه تشیع»س کن خبر.77091 :
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/77091/6603/2689

 .2پایگاه بینالمللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا)س «سین جما النین اسنآبادی و اینه اتماد اسالن»س
1394/10/07س کن خبر.86813 :
https://fa.shafaqna.com/news/86813

در اننیشه سیاسی اسالنس ج 2س ص .373

 .3سیناحمن موثقیس استراتهی وحن
 .4مسعود بن عیسی ابن أبیفراسس مجموعة ورانس ج 2س ص .266
 .5مممنباقر مجلسیس بماراألنوارس ج 28س ص .104
 .6سین روح لال موسوی خمینیس صمیفه امانس ج 9س ص .275
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مرحون کاشفالغطا نیز در این زمیناه دردمنناناه مایگویان« :راساتی کانان مصایبتی
اسفبارتر و دردناکتر از اینکه مسلمانان با دست خودس یکنیگر را نابود کننان و غافا
3
باشنن و یا خود را به نادانی بزننن که دشمنی که آنان را آلت دست خود قرار دهنان».
این در حالی است که جهان اسالن میتوانن پیکره واحنی را تشکی دهن و ملتهای
مسلمان با یکنیگر دوست باشنن؛ همانگونه که پیامبر اکرن فرموده اساتْ « :اس َتت ُووا
ُُ ُ
َ ْ ُ َ ْ
َو ِل َتَ َت ِلفوا ف َتَ َت ِل َِ قل ُوبكم؛ 4با یکانیگر (در مساائ ماادى و ماالی) برابار باشاینس ناه
مختلف تا د هاى شما با ها اختالف پینا نکنن» .همانین حضر فرموده اساتَ « :و
ْ
ٌ َ
ِإ َّن ال ُم ْس ِل ِم َین َی ٌد َو ِاح َدة َعلى َم ْن ِس َتو ُاِ ْم؛ 5همانا مسلمانان ماننن یک دست در برابر غیر خود
متمن هستنن» .امان در این باره فرموده است« :مایبیننان کاه یاک دولات پوشاالی
اسرائی در مقاب مسلمین ایستاده که اگر مسلمین مجتمع بودننس هرکنان یاک ساط
6
آب به اسرائی میریختنن؛ او را سی میبرد».
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 .2راههای ایجاد همبستگی و وحدت

اسالن برای ایجاد همبستگی در جامعه مسلمینس راههایی را ارائه میکنن که باه برخای
آنها اشاره میشود:
 .2/1پرهیز از تکفیر

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
18

متأسفانه امروزه بعضی از تننروها از میان شیعیان و اه سنتس عقاینی را به یکانیگر
نسبت میدهنن که واقعیت ننارد و این امر موجب بسیاری از کشمکشهاای خاونین
ْ
شنه است .این در حالی اسات کاه رساو خنا فرماوده اسات« :ال ُم ْس ِتل ُم َم ْتن َس ِتل َم
ْال ُم ْسل ُم َ
ون ِم ْن ِل َسا ِن ِه َو َی ِد ِه؛ 1مسلمان واقعی کسی است کاه مسالمانان دیگار از دسات و
ِ
ِ
زبانش در امان باشنن» .سین قطب نیز معتقن است در طبیعات فارد ماؤمن یگاانگی و
همکاری وجود دارد؛ همه با هاس پشتیبان یکنیگر و مندکارنان و همکااری آنهاا در
کار نیک و جلوگیری از کار ناپسنن اسات 2.اماان صاادق شایعیان را از تاوهین و
دشنان به دیگر مسلمانان برحذر داشته و از آنان خواسته است با رفتار ممبتآمیزی با
ً ُْ َ
ً ُْ
ََ
3
ون َم ْل ُع ٌ
مخالفان داشته باشننَ « :م ْل ُع ٌ
ون َم ْن َر َمى ُم ْْ ِمْا ِبكف ٍر َو َم ْن َر َمى ُم ْْ ِمْا ِبكف ٍر ف ُه َتو كِ ْت ِلته؛
ملعون است و ملعونس آنکه به مؤمنی نسبت کفر دهن و هر که مؤمنی را به کفر ماتها
کننس چنان است که وی را به قت رساننه باشن» .رهبر معظا انقالب نیز این خطر
را گوشزد نموده است« :مواظب باشین که دشمن در سنگر خودی جا نگیرد .مواظاب
باشین که شما به جای تهاجا به دشمن به خودی حمله نکنینس عالا به زماان باشاین؛
4
یعنی دشمن و دوست و عرصه مبارزه را بشناسین».
 .2/2تعامل اجتماعی

یکی از راهکارهاای ایجااد همگرایایس افازایش تعاامال و روباط دوساتانه اسات؛
همانگونه که رهبران ما در گذشته اینگونه رفتار میکردنن .امروز نیز به برکات نظاان
 .1مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2س ص 234؛ اسماعی بن عمر ابنکویر دمشقیس البنایة و النهایاةس
ج 7س ص .227
 .2ابراهیا حسین الشاربی (سین قطب)س فی ظال القرآنس ج 4س ص .253
 .3جما النین یوسف بن حاتا شامیس النر النظیاس ص.642
 .4بیانا

در دینار مهمانان کنفرانس وحن

اسالمیس .1376/05/01
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2845

مقنس جمهوری اسالمیس تعام خوبی میان اه سنت و شیعیان برقارار شانه اسات.
میان علمای اه سنت و علمای شیعه رفات و آمان و دیان و بازدیانهای دوساتانه و
ل
الممنل به نمو مطلوبی رو به افزایش است.
عالمانه برقرار و این رونن
امان صادق رفتار پسننینهای با علمای اه سنت داشت .مالک بن اناس از ممضار
علمی حضر بهره برده و گفته است« :هیچ چشامی ننیانه اسات و هایچ گوشای
نشنینه است کسی از جهت فضا س علااس عبااد و ورع برتار از جعفار صاادق
باشن» 1.معاویه بن وهب نیز درباره رفتار امان صادق با اه سنت میگوین:
به حضر عرض کردن چگونه شایسته است براى ما که با قون خود (یعنی شایعیان)
و مردمانی که با ما آمیز

پیشوایان خود آنان که از آنها پیروى کنین و هار طاور آنهاا رفتاار کننانس شاما نیاز
همانطور رفتار کنین .به خنا سوگنن آنها بیمارانشان را عیاد مایکننان و بار سار
جنازههایشان حاضر گردنن و در دادگاهها حش آنها را رعایت میکننن و اماناتهااى
آنها را به آنها رد کننن».

2
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دارنن و شیعه نیستننس رفتار کنیا؟ فرماود« :نگااه کنیان باه
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 .1مممن بن علی ابنشهرآشوبس مناقب آ أبیطالب س ج 4س ص .248
 .2مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2س ص .636

فهرست منابع
کتب
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 .1ابنابیفراسس مسعود بن عیسیس مجموعة ورانس چاپ او س قا :مکتبه فقیهس1410ق.
 .2ابنشعبه حرانیس حسن بن علیس تمف العقو س تصامیح علیاکبار غفاارىس چااپ
دونس قا :جامعه منرسینس 1404ق.
 .3ابنشهرآشوبس مممن بن علیس مناقب آ أبایطالاب س چااپ او س قاا :عالماهس
1379ق.
 .4ابنطاووسس علی بن موسیس إقبا األعما س چاپ دونس تهران :دار الکتب اإلسالمیهس
1409ق.
 .5ابنکویر دمشقیس اسماعی بن عمرس البنایة و النهایةس بیرو  :دارلفکرس [بیتا]
 .6حر عاملیس مممن بن حسنس وسائ الشیعةس تصمیح مؤسسة آ البیات س چااپ
او س قا :مؤسسة آ البیت س 1409ق.
 .7حلوانیس حسین بن مممنس نزهة النااظر و تنبیاه الخااطرس تصامیح منرساة اإلماان
المهنی س چاپ او س قا :منرسة اإلمان المهنی س 1408ق.
 .8شامیس جما النین یوسف بن حاتاس النر النظیاس چاپ او س قا :جامعاه منرساینس
1420ق.
 .9الشرابی (سین قطب)س ابراهیا حسینس فای ظاال القارآنس چااپ 35س بیارو  :دار
الشروقس 1425ق.
 .10شریف الرضیس مممن بن حسینس نهج البالغةس تصمیح صبمی صالحس چاپ او س
قا :هجر س 1414ق.
 .11شعیریس تاجالنین مممن بن مممانس جاامع األخباارس چااپ او س نجاف :مطبعاة
حینریةس [بیتا].
 .12صنوقس مممن بن علیس األمالیس تهران :کتابایس . 1376
 .13طباطباییس سین مممنحساینس المیازان فای تفسایر القارآنس چااپ دونس بیارو :
مؤسسة األعلمي للمطبوعا س 1390ق.
 .14طبرسیس فض بن حسنس مجمع البیان فی تفسیر القرآنس تصمیح :فض لال یازدى
طباطباییس چاپ سونس تهران :ناصر خسروس . 1372
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 .6خبرگزاری فارسس «واجبا را انجان بنه و تا میتوانی باه کاار ماردن بارس بگاو
فاض گفته»س 1395/03/26س کن خبر.13950326001104 :
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 .15فخر رازیس مممن بن عمرس التفسیر الکبیرس چاپ سونس بیرو  :دار إحیاا التارا
العربیس 1420ق.
 .16کلینیس مممن بن یعقوبس الکافیس تصمیح غفارى علی اکبر و آخونانىس مممانس
چاپ چهارنس تهران :دار الکتب اإلسالمیةس 1407ق .
 .17مجلسیس مممنباقرس بماراألنوارس چاپ دونس بیارو  :دار احیاا التارا العربایس
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اب تعالوا ِإلی ك ِلمة سواء بیننا وبینکم أال نعبد ِإال
قال الل تعالی« :قل َا أهل ال ِکت ِ
َ
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َّ
َّ
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ُ
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ْ
ْ
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وال نش ِرك ِب ِ شیئا وال َت ِخذ بعضنا بعضا أربابا ِرن د ِ

مقدمه

تاری گواه بر این مطلب است که تبلیغ و تال مبلغاان دینایس نقاش باهسازایی در
رساننن پیان دین به عمون ماردن دارد و ایان مهاا در آیاا قرآنای و ساخنان اها
بیت نیز تاکین شنه است .خناونن متعا در قرآن کریاس خطاب باه پیاامبراکرن
که تال وافری در امر ابال وحی و تعلیا و تبلیغ مبانی دینای داشاتنن مایفرمایان:
َ ً
َف َل َع َّل ََ َب ٌ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
َث أ َسفا؛ 2شاین اگار باه ایان ساخن
اخع نفسَ علی آث ِار ِهم ِإن لم َؤ ِرنوا ِبهذا الح ِد ِ
ِ
ایمان نیاورنن تو جان خود را از اننوهس در پیگیاری کارهایشاان تبااه کنای .هماناینس
پیامبر اکرن صس مبلغان را به عنوان خلفا و جانشینان خود یاد میکنن و برای آنان دعاا
َ َّ
َ َ
ُ ََ
َل ًثا ـ ق َیل َیا َر ُس َول َا َّلله َو َم ْن ُخ َل َف ُاؤ َك؟ َق َال َا َّلتذ َین ُی َب ِّل ُُ َ
تون َح ِتد ِیثي َو
میفرماین :الل ُه َّم ِا ْر َح ْم خلفا ِئي ـ ث
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ِّ
ُس َّْ ِتي ث َّم ُی َعل ُم َون َها أ َّم ِتي؛3پیامبر این دعا را ساهبار تکارار فرماود :خانایا! جانشاینان مارا
مشمو رحمت خویش قرار بنه .پرسیننن :اى پیامبرخناس جانشینان شما چاه کساانی
* دانش آموخته سطح  4حوزه علمیه قا.

 .1آ عمران« :64 :بگو :ای اه کتاب! بیایین به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان اسات؛ کاه جاز
خناونن یگانه را نپرستیا و چیزی را همتای او قرار ننهیا؛ و بعضی از ماس بعضی دیگار را ا غیار از
خنای یگانه ا به خنایی نپذیرد».
 .2کهف.6 :
 .3عالمه مجلسیس بمار االنوارس ج2س ص.144

هستنن؟ فرمود :همان کسانی که حنیث و سنت مرا به مردن میرساننن و به امت مان
تعلیا میدهنن.
با توجه به اهمیت و جایگاه ارزشمنن تبلیغ دین در منابع اسالمیس الزن اسات عاالوه
بر ارائه ممتوای غنی دینی در تبلیغس به رو ارائه نیز توجه نمود تا تبلیغس مانانگار و
اثرگذار شود .برای این اثرگذاری و ماننگاریس نیاز به ابازار و رو دارد و بانون آن
ابزارس ماننگاری و تاثیرگذاری آنس اننک یا بینتیجه اسات .آشانایی مبلغاان دینای باا
ظرافتهاس ابزار و رو های تبلیغی در مناطش مشترک ضرورتی انکارناپذیر است .بار
این اساس و با توجه به اهمیت موضوعس در اینجا برخی از بایستههای تبلیغ در مناطش
1
مشترک بیان میشود.
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 .1برجسته کردن مشترکات مذاهب اسالمی
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ك ِلمة سواء بیننا وبینکم أال نعبد ِإال الل وال نش ِر ِ
َّالل ِ ؛« 2بگو :اى اه کتاب! بیایین به سوى سخنی که میان ما و شما مشترک اسات کاه

جز خناونن یگانه را نپرستیا و چیزى را شریک او قرار ننهیا و بعضی از ماا بعضای
دیگر را غیر از خناونن یگانه به خنایی نپذیرد» .در این آیاه شاریفهس خناونان متعاا س
پیروان ادیان الهی را به مشترکا اسالن و آیینهاى اه کتاب دعو میکنن و با این
طرز استنال به ما میآموزد که اگر کسانی حاضر نبودنن در تمان اهاناف مقانس باا
شما همکارى کننن تال و کوشاش نماییان تاا حاناق در اهاناف مهاا مشاترکس
همکارى آنها را جلب کنین و آن را پایهاى براى پیشبرد اهناف مقنستان قرار دهین.
این آیه نورانی قرآنس درس بزرگی باه جامعاه اساالمی و پیاروان آئاین مممانی
میآموزد که وقتی طبش آیا قرآنس ماموریات داریاا باا دیگار ادیاان الهای در اماور
مشترکس توافش نموده و وحن داشته باشیا قطعاا ایان وحان و همانلی در باین
پیروان امت اسالمی که با وجود تعاند فرقاههاا و ماذاهبس مشاترکا فراوانای باا
یکنیگر دارنن اولویت بیشتری دارد .زیارا هریاک از اشاتراکا جامعاه اساالمی در
 .1برای شناخت کام بایستههای تبلیاغ در منااطش مشاترک ر.ک :فصالنامه رهتوشاه منااطش مشاترکس
شمارههای  6و .8
 .2آ عمرانس.64

 . 1بیانا

رهبر معظا انقالب اسالمی در دیانار باا اقشاار مختلاف ماردن در ساالروز مایالد حضار
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اصو و فروع دینس در اعتقادا و مناسک عبادیس میتوانن منشا وحان و زنانگی
مسالمتآمیز شود .اعتقاد به توحین و وحنانیت خناونن متعا س اعتقاد به مبنا و معاادس
قبو نبو انبیای الهی خصوصا خاتا پیامبران حضر مممنمصطفی س اعتقااد باه
وحیانی بودن قرآن و اتفاق بر عنن تمریف قرآن کریاس باور به مهانویت و حکومات
جهانی حضر مهنی س نزو حضر عیسای و همراهای باا اماان مهانی در
آخرالزمانس باور به جایگاه ویهه و ممتاز اه بیت پیامبر و قبو مرجعیت آناان در
بین امت اسالمیس ضرور ممبت و مود به اه بیت س وجود مناساک عباادی
مشترک از قبی نمازس روزهس کعبه و قبلهس حجس زکا س طهارا و صنها ماورد دیگارس
نمونههای فراوانی است که به مراتب نقطه وحن و اشتراک مسالمانان باا یکانیگر
میباشن و نباین به سادگی از کنار آن گذشات و باه آن بایتوجاه باود .رهبار معظاا
انقالب(منظله) در اهمیت همنلی دنیای اسالن بر مشترکا و توجه به توطئه دشامنان
نسبت به شیعه و اه سنت میفرماین:
د ُسنی را نسبت به شیعهس د شیعه را نسبت به ُسنی آنچنان چارکین مایکننان کاه
نتواننن با این همه مشترکا س کنار ها قرار بگیرنن .اینس کار دشمن است .چرا ما ایان
حقیقت را نمیفهمیا؟ سا هاى متمادى است ا از زمان مرحون آیت لال بروجاردى
ِ
بزرگان علماى اه ُسنت در مصر ا که ایان فکار پیانا شانه کاه بیاییان
و بعضی از
اختالفا را کنار بگذارین سنیس سنی بمانن؛ شایعهس شایعه بمانان؛ عقایان خودتاان را
داشته باشین اما با هاس دست در دست ها بگذارین .قرآن از زبان پیاامبر اکارن باه
َ َ َ َ
َّ َّ َ ُ ْ َ
ُ َ َّ َ
مسیمیان آن زمان می گوین« :ت َعال ْوا ِإلى ك ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْی َْ َْا َو َب ْی َْك ْم أِل ن ْع ُب َد ِإِل الل َته َوِل نش ِترك ِب ِته
َ
ش ْی ًئا» آن وقت فرقههاى مسلمانس با خناى واحنس پیغمبر واحنس قارآن واحانس قبلاهى
واحنس عباد واحنس این همه مشترکا و مسلما س چنن موضوع ماورد اخاتالف را
ِ
ورزى غرض ورزان
وسیله قرار بنهنن براى دشمنی! اینس خیانت نیست؟ اینس غرض
ِ
غفلت غافالن نیست؟ هر کسی که در این زمینه تقصیرى بکننس پیش خناى متعاا
و
1
مؤاخذ است؛ چه شیعه باشنس چه ُسنی.
َ
وظیفه مبلغان مناطش مشترک آن است که اشتراکا امت اسالمی را برجسته نماینان و
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مراقب باشنن که افتراقا و موارد اختصاصی ماذاهبس ماورد طعان و خنشاه قارار
نگیرد و بسترساز و زمینهساز جریمهدار شنن اعتقادا آنان نشود و آنان را در ورطه
انجان عکسالعم نامناسب قرار ننهن.
بیان و طرح مباحث مورد اختالف و اختصاصی مذاهب اسالمیس ظرافت خااص الزن
دارد که عالوه بر تسلط علمیس ظرفیتسنجی طرح آن مباحث خصوصاا در مجاالس
خصوصی و بنون تنقیص و حب و بغ شخصی الزن است .زیرا مباحث اختالفیس
بسترساز سو استفاده معاننان و نزاع و درگیر کردن پیروان امت اسالمی باا یکانیگر
است .قت عانها س عملیا های انتماری و کشاتار وحشایانهای کاه متاسافانه گااهی
توسط افراطیون مسلماننما انجان میشود همه باه خااطر دسات گذاشاتن بار تقااط
اختالفی و برجسته کردن آن است.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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 .2تاکید بر اصول مذهب و عقاید شیعه و دفاع از آن بدون افراط و تفریط

همت مسلمانان بر آن است که به حقیقت ایمان برسنن و زنانگی خاود را بار معیاار
دین و ایمان تنظیا نماینن تا به سعاد دنیا و آخر نائ شونن .البته در ایان مسایر
نیز ممکن است خطا رفته و به عل متعندس حقیقت دین بر آنان به صاور ناصامیح
و وارونه جلوهگر شود و در نتیجه از صراط مستقیا منمرف شنه و مسیر را به اشتباه
طی نماینن که هماین خطاپیماایی و انماراف از حاش و حقیقاتس موجاب پیانایش
فرقههای اسالمی شنه است؛ زیرا به تعبیر حافح شیرازی« :چون ننیننن حقیقاتس ره
افسانه زدنن» اما آناه در بین جوامع اسالمی مشاهنه مایشاود آن اسات کاه پیاروان
فرقههای اسالمیس سعی و تال دارنن با جان و د از اعتقادا و باورهاای دینای و
مذهبی خود دفاع نموده و بر آن پایبنن باشنن و در حفح و حراسات آنس در عقیانه و
عم کوشا باشنن.
شیعیان نیز که بر طبش آموزههاای دینای و معاارف اصای اساالمیس تبعیات از اها
بیت را به عنوان حقیقت دیان برگزیانهانان تاال وافار دارنان تاا در مسایر آن
راهنمایان راستین قنن بردارنن و از جان و د از اعتقاادا و باورهاای شایعی خاود
دفاع کننن و ایان مهاا در طاو تااری ماورد تاکیان رهباران جامعاه اساالمی کاه
طالیهداران تقریب مذاهب اسالمی نیز هستنن بوده است .بار ایان اسااس الزن اسات
همانطور که باین به تقریب و مبانی آن معتقن بود و از آن دفااع کارد از مباانی اصای
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مکتب اه بیت علیها السالن نیز جانانه دفاع نمود تا با نان تقریاب و وحان امات
اسالمیس مبانی اصی اعتقادی شیعه در حاشیه قرار نگیرد و کنار نگذاشته نشود.
متاسفانه در برخی موارد مشاهنه میشاود عانهای انانکس تاال دارنان از راهبارد
تقریبس سو استفاده نموده و به اساا تقریاب و نزدیکای پیاروان ماذاهب اساالمیس
اعتقادا و باورهای شیعه را کنار نهنن و به دالی واهی به آن هجمه کننان در حاالی
که بزرگان و رهبران تقریب هماننن مرحون آیه لال العظمی بروجردی س حضر اماان
خمینی و مقان معظا رهبری(دان ظله) که به شن مقین به تقریاب ماذاهب اساالمی
بوده با جان و د نیز از اصو و مبانی مکتب اه بیت دفاع میکننن.
رویکرد امان راح و رهبار معظاا انقاالب(منظلاه) در تقریاب ماذاهب اساالمی و
تقویت مبانی اه بیت س اقتنارگرایانه است به این معنا که درعینحالی که اصو و
اعتقادا شیعه را حفح مینماینن و به آن پایبنننن ساعی وافاری دارنان کاه بار روی
اشتراکا با دیگر مذاهب تأکین نماینن و با کنار گذاشتن اختالفا بین مذاهبس یاک
همگرایی عظیا در جهان اسالن پنین آورنن و رفتاری اعتنا گرایانه و مشی معقوالناهس
منطقیس معتن و وحن گرایانه را در پیشروی امت اسالمی قرار داده و باا هرگوناه
افراطوتفریط در بین شیعان و مسلمانان مخالف نماینان .و باا نزدیاک کاردن پیاروان
مذاهب اسالمی به یکنیگر و حمایت از تقریب بین مذاهبس بر اصو و عقاین شایعه
نیااز پایبناان بااوده وذرهای از آن عاانو ننمایناان .و تااال دارناان بااا شااناخت دقیااش
سیاستهای استکبار علیه شیعان و مسلمانانس به مقابله و مبارزه با آن برخیزنن و امات
اسالمی را از گرایش به اننیشههای غربی و سکوالر و بیدینی و همانین گرایش باه
اننیشههای سلفی و وهابی برحاذر دارنان .تشاکی مجماع جهاانی اها بیات
هازمان با تشکی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی توسط رهبر فرزاناه انقاالبس
بیانگر همین مها است که آن رهبر فرزانهس با تاکین بر اصاو شایعهس توجاه و عنایات
ویهه نیز به وحن امت اسالمی دارنن.
مبلغان مناطش مشترک با اقتنا و تاسی به سایره و رو اها بیات و عالماان و
اننیشمننان شیعهس باین بر اصو و اعتقادا تشیع پایبنن بوده و از آن ممافظت نماینن
و همانین نمادهای شیعه را که در طو تاری س ممفوظ ماننه است نگاهداری نماینان
و مراقب باشنن تا افرادی به اسا وحن و تقریب مذاهبس اصو و نمادهای شیعه را
خنشهدار نکنن .اقامه عزای اه بیت و برپایی مراسا دستهرویس نمونه باارزی از
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نمادها و فرهنگ شیعه است که باین حفح کرد و به صورتی باشکوه انجان داد.
 .3توجه دادن مخاطبان نسبت به ترفندها و توطئه استکبار و رژیم صهیونیستی

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
28

پیشرفت سریع و برقآسای اسالن در جزیرهالعربس حکایات از تاال هاای فاراوان
پیامبر اکرن و تطبیش آموزههای اسالمی بر مبانی عقالنی و موافقات آن باا فطار
انسانها دارد و به همین سببس موجب شن که از ابتنا عانهای کاه مناافع خاود را در
خطر میدیننن و با توسعه مکتب وحیانی اساالن موافاش نبودنان باه مخالفات باا آن
برخیزنن .دشمنی برخی از افراد با مسلمانان از آن دوران تا کنون اداماه دارد و تاال
دارنن مانع جنی و سنی ممکا مقاب پیشرفت این دین آسمانی قرار دهنن.
نماد و قالب دشمنان دیروزخصوصا یهودیان مستقر در منینهس در عصر کناونی و باه
صور علنی در چهره صهیونیست و استکبار نمایان شنه و به امات اساالمی ضاربه
وارد میکنن .کشتن مسلمانان به صور علنی در قالب جنگهاس ممرون کردن آنان از
حقوق انسانی و اجتماعیس تفرقه و دو دستگی در جوامع اسالمی و تسلط بر حاکمان
کشورهای اسالمی و وابسته کردن آنها به خودس نمونهای از توطئاههاای فاراوان آناان
میباشن .متاسفانه دنیای اسالن خصوصاا ساران کشاورهای اساالمی نیاز هایچگوناه
عکسالعم متمن و مناسبی در مقاب این توطئه ننارنن و نظارهگر و حتی در بسیاری
از مواقعس همنست با آنان علیه امت اساالمی شانهانان و در نتیجاه ایان همکااری و
بیتفاوتیس استکبار جهانی و صهیونیسا بینالمل س به آسانی بار بسایاری از اراضای و
ثرو های کشورهای اسالمی تسلط پینا کرده و فلسطین اشغالی را غصب کردنن.
رهبر معظا انقالب اسالمی(منظلاه) در مورد خطر دشمنان امت اسالمی و جنایا آنان
میفرماین :امروز ها مکرراً دینه میشودس که قنرتهاى مستکبر عالاس آن وقتی که پااى
مسلمانها در میان استس چشا بر روى هر جنایتی که علیه مسالمانهاا انجاان شاود
میبنننن .این مسأله در بوسنی دینه شن در کوزوو ها دیانه شان در افغانساتان هاا
دینه شن در عراق ها دینه شن امروز ها نوبت لبنان است .فلسطین ها ساا هاسات
که در همین وضعیت است .براى آنها شیعه و ُسنی و عرب و عجا تفاو نمایکنان
هر جا زورشان برسن هر جا مانعی در مقاب خود نبیننن هر جا مشتی باه دهاان آنهاا
نخورد جلو میآینن .امت اسالمی و ملتهاى اسالمی باین ایان را در کننان و بفهمنان

1

 .1بیانا

رهبر معظا انقالب اسالمی در دینار با مردن پاوه.1390/7/25 .
https://www.leader.ir/fa/speech/8751

 .2این خبر توسط خبرگزاریهای فارسی با تیتر :اعتراف ترام

در مورد تاسیس داعش توسط آمریکاا

پخش شن.
https://www.mashreghnews.ir/news/1004863
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باین خود را قوى کننن.
شوربختانه دنیای اسالن از توطئه استکبار غافا شانه و گرفتاار جناگهاای داخلای
گردین و عنهای افراطی با عناوینی هماون وهابیتس بهائیتس القاعنهس داعاش و غیاره
بر اموا و جانهای مسلمانان تجاوز کردنن و به ایجاد نزاعها و درگیریهای داخلایس
به کشتار و تضعیف مسلمانان پرداختنن .چناناه رئیس جمهورساابش آمریکا(تراما )
در دوران انتخابا ریاست جمهاوریس رئیسجمهاور قبلای ایان کشاور را موساس
داعش خوانن و در سخنرانی خود به صراحت بیان کرد« :داعش دارد به رئیسجمهور
اوباما احتران و ارج مینهن .او موسس داعش است و به داعش کمک مالی کارد .مان
این را ها میگویا که هیالری کلینتون ها باه هماراه اوبامااس موساس داعاش باوده
2
است.
اگر مسلمانان جهان با ها وحن داشتنن اکنون قنس شریف در اشغا صهیونیسات
نبود و هزاران مسلمان آوارهس دور از خانه و کاشانه خاود زنانگی ساختی نناشاتنن و
دنیای اسالن نظارهگر مصرفگرایی کاالی غرب و عقبماننگی داخلی و ضعف بنیاه
علمی و اقتصادی نبود.
در این شرایط بغرنج و بمرانایس باا تانبیر مصالمان و اننیشامننان اساالنس تقریاب
مذاهب اسالمی که راهبرد اساسی قرآنی جهت ایجااد همانلی و مقابلاه و مباارزه باا
زیادهخواهی دشمنان اسالن تشکی شن.
آگاهی دادن مخاطبان به دشمن مشترک مسلمانانس رسالتی مها بر عهنه مبلغان مناطش
مشترک است تا آنان را از درگیری ماذهبی و فرقاهای دور نماوده و متوجاه دشامن
اصلی که همان استکبار جهانی و اسرائی غاصب اسات نماینان و از توطئاه آناان در
فرقهسازی جهت خنشهدار کردن چهره اسالن رحمانیس ایجاد جنگ داخلی و غاار
سرمایه مسلمانان آگاه سازنن.
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 .4حضوردرعرصه های اجتماعی جهت رفع مشکالت مردم
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یکی از مشکال و ناهنجاریهای زننگی اجتماعیس آسیبهایی است کاه در جامعاه
بروز میکنن و منشا آنس رفتارهای فردی یا جمعی افراد جامعه اسات کاه در برخای
مواقعس در چاارچوب اصاو اخالقای و قواعان رسامی و غیررسامی جامعاه واقاع
نمیشود و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو میشود .به همین
دلی س یکی از رسالتها و وظایف روحانیت و مبلغانس حضاور فعاا در عرصاههاای
اجتماعی جهت رفع مشکال استس چنانکاه رهبار معظاا انقاالب اساالمی(منظلاه)
میفرماین« :طالب باین با کسب صالحیتها و آگاهیهاای الزنس در دنیاای متفااو
امروزس خود را برای ایفای مسئولیتهای تعیینکنننه در جامعه آماده کننن 1».هماناین
ماایفرمایناان« :حضااور طااالب در خنما رسااانی بااه مااردنس منرسهسااازیس
بیمارستانسازیس کمک به مردن هنگان حواد و دیگر عرصههاس نیروهاای مردمای را
2
نیز به صمنه میآورد و منشأ خنما خواهن شن».
در مناطش مشترک به دلی اینکه آسیبهاا فراوانای بیشاتری دارد الزن اسات مبلغاان
دینی با همتی مضاعفس در صند رفع آن باشنن .به این صاور کاه در ابتانا آگااهی
مردن را نسبت به معضال اجتماعی باال برنن و با بیاان جاذاب و علمایس بخشای از
سخنرانیهای خود را به خطرا این معضال و آسیبها اختصاص دهنن .در گان و
مرحله دونس در صورتی که شرایط و زمینه آن فراها بود اقنان عملای نیاز در رفاع آن
معضال و مشکال داشته باشنن.
 .5آگاهی بخشی نسبت به خطرات وهابیت

قنر های استکباری و استعماری بارای ضاربه زدن باه اساالنس از آغااز تاا کناونس
تال های متعندی را انجان دادهانن و از هیچ کوششی برای رسینن به اهناف پلین و
استعماری خود فروگذاری نکردهانن .آناان عاالوه بار جناگ مساتقیا باا مسالمانانس
متاسفانه از درون دنیای اسالن نیز با توس به حربه و ترفنن فرقاه ساازىس باه عناوان
ابزاری علیه وحن امت اسالمی بهره بردنن و در هار زماان و مکاان از ایان ابازارس
بیشترین تأثیر را در اختالف بین مسلمانان و ایجاد شکاف و دوگانگی نهادنن .در قرن
1. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33076
2. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33076
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دوازدها هجرى نیز این ابزار کارگر افتاد و فرقهاى به نان وهابیتس شکاف عظیمای را
در صفوف متمن مسلمانان ایجاد کرد که اثرا سیاسیس فرهنگی و اجتماعی آن تا باه
اآلنس خود نمایان است .این فرقه منمرف و گمراهس با تکفیر پیروان ماذاهب اساالمی
و ایجاد نفاق و تفرقه و فتنه در میان مسلمانانس تهنینی جنی برای دنیای اسالن شن.
واین درحالی است که برخی از اه سانت کاه اطاالع دقیقای از عقایان وهابیات و
سلفیها ننارنن و عقاین و رفتار آنان را هماننن دیگر فرقههای اسالمی میداننن گماان
میکننن که اختالف وهابیون فقط باا عقایان و افکاار شایعیان اسات  .در حاالی کاه
وهابیت دشمن مشترک تمان مذاهب اسالمی است و بارها تمان فرق اسالمی را ماتها
به شرک کرده و مواضع تنن علیه اعتقادا مذاهب اسالمی ابراز داشتهانان .بار هماین
اساس نیز عالمان مذاهب اسالمی علیه وهابیات و سالفیت باه مقابلاه پرداختاه و باا
تفکرا آنان مبارزه کردهانن
بسیار مناسب است که مبلغان مناطش مشترکس عمون مردن خصوصا نس جوان شایعه
و اه سنت را نسبت به خطرا وهابیت آگاهی دهنن و از گرایش آنان به این گاروه
برحذر دارنن.
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جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهلسنت شافعی
احمدفالحزاده

حجتاالسالموالمسلمین

ُ ْ َ َُ ُ َ َ
ُْ
َ
ْ
قال الل تعالی« :قل ال أ ْسألک ْم َعل ْی ِ أ ْج ًرا ِإال ال َم َو َّدة ِفی الق ْر َبی».

*

1

مقدمه

روزه عاشوراس یکی از اموری است کاه در میاان اها سانت شاافعی رواج دارد .ایان
نوشتار در پی واکاوی آن است که این روزه از چه زمانی وارد جامعه اسالمی شانه و
چه تموالتی را به خود دینه و سرانجان چگونه به فقاه اساالمی راه یافتاه اسات .بار
اساس این تمقیشس روزه عاشورا در میان اه سنت شاافعی کاه رویکارد اخالقای در
میان آنان بیشتر از سایر رویکردهاای دینای پررناگ اساتس باه دلیا آنکاه از زباان
رسو خنا نق شنه و مایه پاک شنن گناهان سا گذشته بیان شانه اساتس ماورد
سفار قرار میگیرد .این نوشتار به بررسی روایی و تاریخی این امر میپردازد.
روزه در تاریخ

پیش از وجوب روزه رمضان در سا دون هجریس برخی از انواع روزهداری در ادیاان
ابراهیمی و در میان مردن شهر مکه نیز که خاود را اداماهدهنانگان دیان اباراهیا
میدانستننس مرسون بود 2که از آن جمله برخی برای برآوردن حاجاتهاا و یاا شاکر
نعمتی که به آنها داده شنه بودس روزه میگرفتنن .ادعای روزهداری در ادیان ابراهیمیس
مستنن به  11آیه در قرآن و معروفترین آیه در این بارهس آیه  183ساوره بقاره اسات:
* دکتری تاری اسالن.
 .1شوری« :23 :بگو :من هیچ پاداشی از شما بر رسالتا درخواست نمیکنا جز دوستداشتن نزدیکاانا
[اه بیتا[«.
 .2احمن فالحزادهس «درآمنی بر سنتسازی امویان؛ مطالعه روننی ا فرآیننی روزه عاشاورا بار مبناای
نظریه پخش»س فصلنامه علمی پهوهشی تاری اسالنس ص . 83
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َ َُّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
الص َی ُام َك َما ُك ِت َُّ َع َلی ََّال ِذ ََن ِر ْن ق ْب ِل ُک ْم َل َع ََّل ُک ْم َت ََّتقهو َن» .در میاان
«َا أَها ال ِذَن آرنوا ك ِتُّ علیکم ِ
بنیاسرائی چنین رسا بود که روزههایی را بار خاود قارار مایدادنان؛ ماننان «روزه
سکو ِ » حضر مریا که البته در اسالن ممنوع شن 1.یهودیان در زمان پیامبر س
جمعهها را روزه میگرفتنن که البته نوع روزه گرفتن آنها با روزهداری مسالمانان ا از
فجر تا غروب ا متفاو بود 2.رسو خنا پس از هجر به منینه اعالن کارد کاه
مستمب است مسلمانان روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرنن.
روزهداری در حجاز برگرفته از آیین حنیف (دین حضر ابراهیا ) باود .هماناین
در اعیاد و مناسبتها در میان مسیمیان روزهداری رسا بود 3.سا ها پایش از واجاب
شنن روزه رمضان ا در سا دون هجری ا مسالمانان باه شایوههاای مختلفای روزه
میگرفتنن؛ برای موا حمزه عموی پیاامبر کاه پیارو آیاین حنیاف باودس پایش از
مسلمان شنن در روزهای جمعه و شنبه روزه میگرفت 4.در تماامی ساا هاایی کاه
مسلمانان در مکه بودننس روزه گرفتن امری مستمب بود .سخنانی که میان جعفار بان
ابیطالب و نجاشی پادشاه حبشه رد و بن شنس دلیلی بر روزهداری مسلمانان پیش از
هجر بیان شنه است 5.همانین هنگان هجر مسلمانان از مکاهس برخای در هماان
حا مسافر روزه بودنن .یکی دیگر از انواع روزهس روزه شکر بود که بعانها نیاز در
میان مسلمانان ادامه یافت 6.روزهداری به قصن شفای بیمااران پاس از واجاب شانن
روزه رمضان نیز در میان مسلمانان همانان برقرار بود .برای این موضوع میتاوان باه
ماجرای بیماری حسنین اشاره کرد که وقتی آن حضر بیماری ایان دو ناواده را
دینس توصیه کرد حضر علی و حضر فاطمه سه روز روزه گرفتنان 7.روزه
شکر نیز در دورههای بعن اسالمی نیز میان مسلمانان ادامه داشت؛ چنانکه در این باره
نق شنه است وقتی مختار حرمله را کشتس به مختار خبر دادنن کاه او حرملاه را باه
روشی کشته است که امان سجاد نفرین کرده بود حرمله همانگونه بمیارد .مختاار
 .1مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 7س ص 461؛ علی بن ابراهیا قمیس تفسیر القمیس ج 1س ص .187
 .2مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا الکبریس ج 8س ص .94
 .3مممن بن حبیب لال سبزواریس الجنین فی تفسیر القرآن المجینس ج 1س ص .214
 .4مممن بن عمر الواقنیس المغازیس ج 1س ص .211
 .5عبنالملک بن هشان معافریس السیرة النبویةس ج 1س ص .336
 .6مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا الکبریس ج 8س ص .124
ل
ل
عبنال حاکا حسکانیس شواهن التنزی لقواعن التفضی س ج 2س ص .398
عبینال بن
.7

نیز از اینکه دعای امان سجاد
1
گرفت.

به دست او اجارا شانه باودس یاک روزس روزه شاکر

بررسی تاریخی روزه گرفتن در عاشورا

هه ز آدککک ککه شککاه شککبی زا کک

هد سوی دصاف ه دیک زا ک

ککک نور ککت شککتا شاسککتاا ز ت ک ی

ز تن ک ککاآ درککی آر زیککوزا ک

سکک

رسکتاا ک

وی ب ت و خوا شبی زا آهک

لب ت نه زهل یت ،ولک هب چ ت کاا

و نک
سی زب

 .1مممن بن حسن طوسیس األمالیس ص .239
 .2همانس ص .667
 .3تقیالنین احمن مقریزیس المواعح و االعتبارس ج 2س ص .437
ل
عبنال سنننجی.
 .4شعر از شاعر کُردس

رکک

ته خاک یا کاا ک

جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهلسنت شافعی

امویان که برای پیروزی در جنگ با امان حسین س روزه نذر کارده بودنانس 2پاس از
شهاد امان نیز آن روز را جشن گرفتنن .نخستین بار َحجااج بان یوساف ثَقَفایس
ل
عبانال بان
امیر حجاز و عراق در دوره عبنالملک بن مروان که برای شکسات دادن
زبیرس بخشی از کعبه را با منجنیش تخریب کرد و به آتش کشین و احتران مردن به منبار
و قبر حضر مممن را ریشخنن میکردس دستور داد مردن روز دها ممرن جشان
بگیرنن .بنا بر فرمان اوس هواداران امویان به بازار رفتنن و در روز عاشاورا خریان یاک
ساله خود را انجان دادننس جشن گرفتنن و غذاهای متنوع آمااده و شاادی کردنان .بار
اساس همین دستورس پیروان بنیامیه در دها ممرن شیرینی میپختننس لبااسهاای ناو
3
میپوشینننس سرمه میکشین و به حمان میرفتنن که همه اینها نشانه عین بود.
دلی سیاسی این کار آن بود که شایعیان در سیساتان و کوفاه پاس از شاهاد اماان
حسین س به خونخواهی آن حضر قیان و امویاان را بیارون کارده بودنان .امویاان
میکوشیننن پس از سرکوب قیان شیعیانس انگیزه این قیانها را از بین ببرنان .از ایانرو
تال کردنن با جع روایتهای مختلفس دها ممارن را باه جشانی ماذهبی تبانی
نماینن تا از این رهگذر انگیزهای برای خونخواهی شیعیان و رنگی بارای مظلومیات
اه بیت در ماجرای کربال باقی نمانن.
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درباره روزه عاشورا

پس از آنکه از زمان بنایامیاه روزهداری در دهاا ممارن باه شاکرانه شاهاد اماان
حسین رسا شنس منابع حنیوی هوادار بنیامیه به برخی روایتها استناد کردنن کاه
بنا بر آنها پیامبر نخستین بار در سا دون هجار روزه عاشاورا را اعاالن کارده
بود .در این روایاتهاا آمانه اسات آن حضار روزه یهودیاان در روزه عاشاورا را
1
مشاهنه کرد و فرمان داد مسلمانان ها این روز را روزه بگیرنن.
بررسیهای انجان شنه حاکی از آن است که این موضوع با سننهای تااریخی مطاابش
نیست؛ زیرا عاشورای یهودیانس روز دها ماه عبری به نان «تشرین» بود و در سا دون
هجریس ماه تشرین بر اساس تقویا با مهر ماه شمسی برابر بود .ایان در حاالی اسات
که منظور از عاشوراس دها ممرن است .بررسی تقویمی نشان میدهن عاشاورای ساا
دون هجری برابر با  25تیر ماه بود؛ یعنی میان این دو تاری تقریباً سه ماه فاصله باود.
بنابراین اگر روایت روزه عاشورا از سوی پیامبر را بپذیریاس باز ها هرگاز معناای
آن روز دها ممرن نیست.
تا دهها سا پس از شهاد شهینان کربال نیز ناامی از عاشاورا باه عناوان روز دهاا
ممرن در منابع نیست؛ بلکه نان قنیمی سرزمین کربال (طف) را به شهینانی کاه در آن
به شهاد رسینه بودننس اضافه میکردنن و میگفتنن« :قتی الطف» 2.هنگامی که اماان
علی از جنگ صفین بازمیگشتس به سرزمین کربال رسین و فرمود« :اینجا افارادی
به شهاد خواهنن رسین و خونشان ریخته خواهن شن»س 3اما نامی از عاشورا نیست.
واره «عاشورا» برای واقعه دها ممرن سا 61هجریس از اواساط قارن ساون هجاری
رسا شن .گواه این سخن آن است که کتاب معروف الطبقا الکباری نوشاته مممان
بن سعن با موضوع زننگی و سیره پیامبر و یاران ایشان در آغاز سنه سون هجاری
نوشته شنه یا کتاب اَن ْسابُ االْشْ راف که در تاری سانه او اساالن و انسااب عاربس
نوشته احمن بن یمیی بالذری استس هنوز واره عاشورا را نمیشناسن.
شیعیان در قرن چهارن هجریس روز تاسوعا را به نماز میگذرانننن و در روز عاشاورا
 .1مممن بن جریر طبریس تاری طبریس ج 2س ص .417
 .2مممن بن سعن کاتب واقنیس طبقا الکبریس ج 1س ص 511؛ احمان بان یمیای باالذریس أنسااب
األشرافس ج 3س ص .419
 .3نصر بن مزاحا منقریس وقعة صفینس ص .142

َ
َ ّ ُ
ستار ُعوا ِالتى الَیتراُ ِفتى
عزاداری میکردنن .اه سنت نیز با ذکر این روایت «ایها الْاِ! ِ
ٌ
بتار َك ُ
ِذا الیومَ ،ف َّانه ٌ
ٌ
مباركَ ،قد َ
اللته ِفیته َعلتى دم» منقاو از پیاامبر س آن را روز
عظیم
یوم

بزرگی میدانستنن؛ اما همانین رسا بنیامیه در جشن گرفتن روز عاشاورا و مهماانی
گرفتن و شادی کردنس به رغا گذر  300سا از دوره امویانس در میان برخی شهرهای
1
گوناگون رواج داشت.
روزه عاشورا در روایتهای شیعیان

 .1ابوریمان مممن بن احمن بیرونیس آثار الباقیةس ص .420
 .2مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 2س ص .15
 .3جمعی از نویسننگانس األصو الستة عشرس ص .32
 .4مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 7س ص .592
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بررسی کتب کهن شیعی گویای آن است کاه نخساتین باار دساتور الهای باه اینکاه
مسلمانان روزه بگیرننس در روز دها ممرن بر پیامبر وارد شن؛ از اینرو پیاامبر
فرمود« :روز عاشورا را روزه بگیرین» .ساپس باا وجاوب روزه رمضاانس دیگار روزه
عاشورا وجوبش را از دست داد 2.بعنها روزه عاشاورا در عصار ائماه س باه دلیا
اینکه امویان آن را روزهای به شکرانه قت امان حسین میدانستننس توصیه نمیشان؛
َ َ ْ
َّ
چنانکه امان صادق فرموده استَ « :م ْن َل َام ُه َك َ
تان َحظ ُته ِم ْتن ِل َتی ِام ذ ِلت ال َی ْتو ِم َحتظ ْاب ِتن
َم ْر َج َان َة َو ْابن ز َی ٍاد َّ ...الْ ُ
تار؛ 3هر کسی روز عاشورا را روزه بگیردس راه امویان رفته است و
ِ ِ
آتش جهنا نصیبش میشود» .این روایت مربوط به زمانی است کاه دولات بنایامیاه
هنوز بر سار کاار باود و آناان از روزه عاشاورا باه عناوان ابازاری بارای مباارزه باا
اه بیت استفاده میکردنن .یکی از راویان از امان صادق دربااره روزه عاشاورا
ٌ
َ ْ َ َ َ َ َ َْْ ُ ُ ْ َ ٌ 4
پرسش کردس امان در پاس او فرمودَ « :ل ْو ٌم َم ْت ُروك ِب ُْ ُتز ِول شته ِر رمضتان ،و المتتروك ِبدعتة؛
روزه عاشورا با آمنن روزه رمضانس ترک شن و زنانه کاردن چیازی کاه تارک شانه
استس بنعت است».
شیعیان پس از نابودی دولت امویان و از بین رفتن صور مسئله ا روزه باه شاکرانه
شهاد امان حسین که از سوی امویان تبلیغ میشن ا رفته رفته به روزه عاشورا به
عنوان یک روزه اخالقی و نه فقهی نگاه میکردنن و برخی از ایشاان عاشاورا را روزه
میگرفتنن .برای موا علی بن موسی معروف به سین بن طااووس از بزرگاان علماای
شیعهس در فص «فیما نذکره من صون یون عاشورا و فضله و النعا فیه» کتاب االقبا
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باالعما المسنةس خواننن دعایی را برای کساانی کاه در ایان روز روزه مایگرفتنانس
1
سفار میکنن.
مستندات روزه عاشورا در مذهب امام شافعی

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
38

در مذهب امان شافعیس رسا است که روزهای تاسوعا (نها ممرن) و عاشاورا (دهاا
ممرن) را روزه مستمب بگیرنن .علت روزه از نظر پیروان امان شافعیس این اسات کاه
وقتی پیامبر به منینه هجر کرد؛ یهود منینه روز دها ممارن (عاشاورا) را روزه
میگرفتنن و آن را به سبب نجا موسی از چنگ فرعون در آن روز مایدانساتنن.
بنابراین پیامبر فرمود که ما از آنها اوالتر هساتیا (یعنای باه حضار موسای
شبیهتریا) و به روزه گرفتن این روز تشویش کردنن؛ ولی پس از چننى براى اینکه باا
یهود مخالفت کنننس فرمودنن روز نها ممرن (تاسوعا ) نیز روزه بگیرنان .در صامیح
َ
ُ
َ ْ َ ََ َ
رضى َّالله َع ْْهَ ،أ َّ
ُستئ َل َع ْتن ل َتیام َ
ْ
َ
توراء،
عاش
م
تو
ی
رسول
ن
ادة
مسلا آمنه است« :عن أبى قت
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ َ ُ َ ّ َّ َ َ َ
اض َیة؛ از ابوقتاده رضی لال عناه روایات اسات کاه رساو لال از
فِال :یك ِف ُر السْة الم ِ
روزه روز عاشورا پرسینه شن و فرمود :گناه سا گذشته را ممو میکنان» 2.هماناین
َ ْ َ ُ
یت إلى َقابل ُ
ْلل َ
وم َّن َّالت ِاس َع؛ 3اگر تا ساا آینانه
نق میکننن که پیامبر فرمود« :ل ِئن ب ِِ ِ
ٍِ
باقی مانننس حتماً روز تاسوعا (نها ممرن) را روزه خاواها گرفات»س ولای پیاامبر
قب از تاسوعاى آن سا رحلت فرمود.
شاعران اه سنت شافعیس اراد ویههای به اه بیت دارنن و اشعار فراوانی نیز در
این باره سرودهانن .برای نمونه شی رضا طالبانی از کردهای عراقی سروده است:
آر دکککاتی هلعرکککک ،خکککوا هتاکککو آریکککا دککککروآ
تیغ زست و

س دک ن  ،آست زست و اال دکروآ

ز ع ککآ هل وزلنسککن زیککن تیککغ ا و ها سککینه ا
آزآ و فغککاا دکک آ و ا تککا عکک ی زعرککک دکککروآ
پیک ک زهن شکککتا خک ک ز یونکککک سکککین و د تاکککک
جاا ها هتکک ک آآ فک ز ،سک ها که یغتکا دککروآ
 .1علی بن موسی ابنطاووسس اإلقبا باألعما المسنةس ج 3س ص .51 - 53
 .2مممن بن یوسف صالمی شامیس سب الهنى و الرشادس ج 10س ص .352
 .3عمادالنین العامریس بهجة المماف س ج 2س ص .375

وتککاه ککن زنکککار رز کک عت دیککو زیککن ککار رز
زین سوگ هل ی ر زست زین خوا ه کجا دکروآ

1

روزهگیری شافعیان در عاشورا و هدیه آن به امام حسین

الفت ز ع آ سین زست و س ت ک

ک آا زسکت

ع ککآ ککا ی س ک ککه دی ک زا وفککا زفکن ک ا زسککت
هوز خوزه سکینک ،تک ک سک

چکن چکوا سکین
ش ط زین دی زا ه خوا خویش ا ی

آا زسکت

 .1شاعر شی رضا طالبانی از شعرای کُرد عراقی .ر.ک :رضا طالبانیس اشعار فارسی شی رضاس 1891ن.

جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهلسنت شافعی

بر پایه سخن مقنسی در کتاب احسن التقاسیا نوشته شنه در سا  375قماری (قارن
چهارن)س پیروان امان شافعی در شهرهای نیشابورس طوسس اسفراین و برخای شاهرهای
خراسان زننگی میکردنن .امروزه شافعیان در کردستانس آذربایجان غربایس کرمانشااهس
گیالن (رضوانشهر)س فارس (شهرساتان خانج و الرساتان)س هرمزگاان (بنانرخمیر و
بستک) و استان اردبی (نمین) پراکننهانن .پیاروان اماان شاافعیس عالقاه فراوانای باه
اه بیت دارنن؛ چرا که ممبت اه بیت در نظر امان شافعیس ممبتای خالصاانه
است و ایشان در جای جای اشعار به فضای اه بیت اشاره داردس باه ممبات
آنان توس میکنن و میگوین« :کسی که در نماز بر اها بیات صالوا نفرساتنس
نماز کام نمیشود» .اه سنت شافعی نیز با هماین رویکاردس عالقاه بسایاری باه
اه بیت و بهویهه امان حسین دارنن و در مراسا عزاداری ایشاان باه صاور
فعا شرکت میکننن.
نویسننه که خود با کردهای شافعی ارتباط زیادی داردس شاهاد مایدهان کاه آنهاا
خالطانه در عزای فرزنن رسو خنا شرکت و ناذر مایکننان و اراد ویاههای باه
اه بیت و حتی امانزادگان دارنن .برخی از ایشان سه روز (روزهای نهاس دهاا و
یازدها) از ایان ممرن را روزه میگیرنن و ثواب آن را به روح اماان حساین هنیاه
میکننن .برخی پا را فراتر میگذارنن و از شن عالقه به اماان حساین و شاهنای
کربالس تمامی دهه او ممرن را روزه میگیرنن و ثواب این روزه را به امان حساین
و شهنای کربال تقنیا میکننن .اه سنت شافعی بهویهه کُردهاس اشعار بسیاری به زبان
فارسی در رثای امان حسین سرودهانن .در یکی دیگر از این چکامهها آمنه است:
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سککککنکزم ،سککککنک ،ولککککیکن ککککب هلدصکک ک ک
آیککن و هیککین دککن و ه ککاد و زجکک زآ دککن زسککت

1
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.1ابنطاووسس علی بن موسیس اإلقبا باألعما المسنةس تمقیش جواد قیومی اصافهانیس
چاپ او س قا :دفتر تبلیغا اسالمیس . 1376
.2بالذریس احمن بن یمییس أنساب األشرافس چاپ او س بیرو  :دارالفکرس 1417ق.
.3بیرونیس ابوریمان مممن بن احمنس آثار الباقیاةس تمقیاش پرویاز اذکااییس چااپ او س
تهران :مرکز نشر میرا مکتوبس . 13980
.4جمعی از نویسننگانس األصو الستة عشرس تمقیش ضیا النین مممودى و نعمات لال
جلیلی و مهنی غالمعلیس چاپ او س قا :دار المنیثس 1423ق.
ل
ل
عبانالس شاواهن التنزیا لقواعان التفضای س تمقیاش
عبیانال بان
.5حاکا حسکانیس
مممنباقر مممودىس چاپ او س تهران :مجمع إحیا الوقافة اإلسالمیةس 1411ق.
.6سبزواریس مممن بن حبیب لالس الجنین فی تفسیر القرآن المجین
.7صالمی شامیس مممن بن یوسفس سب الهانى و الرشاادس چااپ او س بیارو  :دار
الکتب العلمیةس 1414ق.
.8طبریس مممن بن جریرس تاری طبریس چاپ دونس بیرو  :دار الترا س 1387ق.
.9طوسیس مممن بن حسنس األمالیس چاپ دونس بیرو  :دار الترا س 1387ق.
 .10العامریس عمادالنینس بهجة المماف س بیرو  :دار الصادرس [بیتا].
 .11قمیس علی بن ابراهیاس تفسیر القمیس چاپ سونس قا :جزائریس 1404ق.
 .12کاتب واقنیس مممن بن سعنس طبقا الکباریس چااپ دونس بیارو  :دار الکتاب
العلمیةس 1418ق.
 .13کلینیس مممن بن یعقوبس الکافیس قا :دار المنیثس 1429ق.
 .14معافریس عبنالملک بن هشانس السیرة النبویةس بیرو  :دار المعرفةس [بیتا].
 .15مقریاازیس تقیالاانین احماانس المااواعح و االعتبااارس بیاارو  :دار الکتااب العلمیااةس
1418ق.
 .1شاعر شی رضا طالبانی.

 .16منقریس نصر بن مزاحاس وقعة صفینس تمقیش عبنالساالن مممان هاارونس الطبعاة
الوانیهس القاهرة :المؤسسة العربیة المنیوةس 1382ق.
 .17الواقنیس مممن بن عمارس المغاازیس الطبعاة الوالواةس بیارو  :مؤسساه االعلمایس
1409ق.
مقاالت

.1فالحزادهس احمنس «درآمنی بر سنتسازی امویان؛ مطالعه رونانی ا فرآینانی روزه
عاشورا بر مبنای نظریه پخش»س فصلنامه علمی پهوهشای تااری اساالنس ساا 16س
شماره سونس پاییز 1394س ص .71 – 108
جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهلسنت شافعی
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نگاهی به سیمای امام مهدی

در منابع اهلسنت
علیجباری

*

ِّ ْ َ
ْ
َّ ُ
َ ََ ْ ََْ
ور ِرن َب ْع ِد الذكر أ َّن
قال الل تعالی« :و لقد كتبنا ِفي الزب ِ
ِ
ْ َْ َ َ ُ
َّ
1
باد َي الص ِال ُحون»
اْلرض َ ِرثها ِع ِ

مقدمه

در باور برخی از اه سنتس اعتقاد به وجود امان مهنی و ظهور ایشان برای مبارزه
با ظلا و فساد و گستر قسط و عن س از عقایان اختصاصای شایعیان دوازده اماامی
است .حا آنکه با بررسای مناابع کهان اه سانتس ایان نکتاه روشان میشاود کاه
مهنیباوری از دیرزمان در میان اه سانت وجاود داشاته و دارد و از ساوی برخای
عالمان طراز او اه سنت در این زمینه کتابهایی نگاشتهانن .ارائه نظانمنن زنانگانیس
غیبتس ظهور و شرایط پس از آن در منابع معتبر اه سنتس افزون بار پاساخگویی باه
سؤاال و شبها در موضوع مود نظرس میتوانن گامی در جهت تقویت اشاتراکا و
رفع اختالفا اعتقادی و مذهبی بین دو منهب مها شیعه و سنی باشن.
نام و نسب

او مممن بن حسن بن علی بن مممن بن علی بن موسیالرضا بن جعفار بان مممان
بن علی بن حسین بن علی بن أبیطالب است 2.کنیها س ابوالقاسا 3و ابوعبان لال 4و
* کارشناس ارشن تاری تشیع و پهوهشگر تاری مرکز تمقیقا

کامپیوتری نور.

 .1انبیا :105 :در زبور بعن از ذکر (تورا ) نوشتیا بننگان شایستهان وار (حکومت) زمین خواهنن شن».
 .2یوسف بن قزغلی ابنجوزیس تذکرة الخواصس ج 2س ص .506
 .3مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .183
 .4یوسف بن قزغلی ابنجوزیس تذکرة الخواصس ج 1س ص .325

مشااهورترین لقاابشس مهاانی 1اساات .حجااتس 2خلااف صااالحس 3قااائاالمنتظر 4و
صاحبالزمانس 5از دیگر القااب ایشاان اسات .پانر اماان حسان عساکری  6و
8
مادر س نرجس 7خاناس دختر قیصر رون است.
والدت
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امان مهنی در روز جمعه  15شعبان سا  255هجریس 9در سامرا 10به دنیاا آمان و
در پنج سالگی پنر س امان حسن عسکری را از دست داد 11.ایشانس خاتا سلساه
12
امامان شیعه و دوازدهمین امان است.
حکیمه خاتونس دختر امان جواد درباره کیفیت والد آن حضر میگوین:
امان حسن عسکری مرا نزد خود فرا خوانن و فرمود« :ای عمه! امشب افطار را نزد
ما با که شب نیمهشاعبان اسات و خانای تعاالی امشاب حجات خاود را ظااهر
میسازد» .سمر که بینار شننس آثار اضاطراب را در نارجس خاانا مشااهنه کاردن و
سپس فرزنن او به دنیا آمن .فرزنن را نزد پانر باردن و او در گوشاش اذان و اقاماه
13
گفت و فرمود« :کودک را نزد مادر ببر».
ویژگیهای ظاهری

مهنی

س شبیهترین مردن به پیاامبر اکارن

از جهات اخاالق و صافا ظااهری

 .1علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1104
 .2احمن بن مممن ابنخلکانس وفیا االعیانس ج 4س ص .176
 .3مممن بن طلمه نصیبیس مطالب السؤو س ص .311
 .4علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1104
 .5همان.
 .6احمن بن مممن ابنخلکانس وفیا االعیانس ج 4س ص .176
 .7داود بن مممن بناکتیس تاری بناکتیس ص .115
 .8مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .184
 .9احمن بن مممن ابنخلکانس وفیا االعیانس ج 4س ص 176؛ خلی بن ایبک الصفنیس الوافی بالوفیا س
ج 2س ص .336
 .10داود بن مممن بناکتیس تاری بناکتیس ص 115؛ مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .184
 .11احمن بن مممن ابنخلکانس وفیا االعیانس ج 4س ص .176
 .12شمسالنین مممن ذهبیس تاری االسالن و وفیا المشاهیر و االعالنس ج 20س ص .161
 .13سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .301

است 1.او جوانی با قامت رعناست که صور و ماوی زیباایی دارد و ماوی سار
3
روی شانها میریزد 2.صورتش مو ماه درخشان و رنگ چهرها س عربای اسات.
بینی او برجسته و پیشانیا زیباسات 4.میاان دنانانهای پیشاینا فاصاله وجاود
دارد 5.خا سیاهی در گوناه راسات او وجاود دارد 6و ریاش او انباوه و پرپشات و
7
چشمانش سیاه است.
امام مهدی

در کالم پیامبر اکرم

 .1ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 3س ص .396
 .2علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1105
 .3مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .501
 .4سلیمان بن اشعث ابیداوود سجستانیس سنن ابیداوودس ج 4س ص .1832
 .5مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .515
 .6علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1118
ل
عبنال سمهودیس جواهر العقنین فی فض الشرفینس ج 2س ص .190
 .7علی بن
ل
عبانال طباریس
 .8سلیمان بن اشعث ابیداوود سجستانیس سنن ابیداوودس ج 2س ص 1367؛ احمان بان
ذخائر العقبیس ج 1س ص .195
 .9علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصاو المهماهس ج 2س ص 1109؛ سالیمان بان اشاعث ابایداوود
سجستانیس سنن ابیداوودس ج 6س ص .341
 .10مممن بن عیسی الترمذیس سنن الترمذیس ج 4س ص 75؛ سلیمان بان اشاعث ابایداوود سجساتانیس
سنن ابیداوودس ج 6س ص .337
 .11مممن بن یزین ابنماجهس سنن ابنماجهس ج 5س ص .543
 .12مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .501
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پیامبر در احادیث بسیاریس امان مهنی را از فرزننان خاود دانساته و از جملاه
َ
ّ
المهدي ِم ّْا أِل َالبیت؛ 8مهنی س از ما اه بیت است» .هماناین آن
فرموده است« :
ّ
المهدي ِمن ِع َترتي ِمن ُو ِلد فاُمته؛ 9مهانی از عتارتا و از
حضر فرموده است« :
ٌ
فرزننان فاطمه است» .در سخن دیگری از آن حضر آمنه استَ « :ی ِلتي َر ُجتل ِم ْتن
َ
أ ِْ ِل َب ْی ِتي ُی َو ِاُ ُئ ْاس ُم ُه ْاس ِمي؛ 10مردی از اه بیت من میآین که هانان من است».
ُ َ ْ
َ
ْ َّ
َ
در روایت دیگری از آن حضر آمنه است« :ن ْح ُنَ ،ول َد َع ْب ِد ال ُمط ِل ِبَ ،س َادة أ ِْ ِل ال َج َّْ ِتة،
َ
ْ
ْ
َ ْ
ُ
أ َنا َو َح ْم َزة َو َع ِليٌّ َو َج ْعف ٌر َو ال َح َس ُن َو ال ُح َس ْی ُن َو ال َم ْه ِدي؛ 11ما فرزننان عبنالمطلبس سرور
بهشتیان هستیا؛ من و حمزه و علای و جعفار و حسان و حساین و مهانی» .در
ُاوِ َاِل َ
روایت دیگری نیز آمنه استَ « :ا َلم ّ
ُ
الجْتة؛ 12مهنی س طااووس
هدى
ِ
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بهشتیان است».
امامت
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خناونن همانگونه که در کودکی به حضر یمیی حکمت عنایت کرده باودس باه
امان مهنی نیز این عنایت را روا داشت و ایشان را در طفولیت به امامات رساانن؛
همانگونه که حضر عیسی در مهن به نبو رسینه بود .امامات ایشاانس بناا بار
نصی است که از پیامبر به امان علی و از ایشان به امامان بعنی رسینه اسات و
امان حسن عسکری س نزد شیعیان خاص و قاب اعتمادس امامت ایشان را اعالن کارده
1
بود.
مممن بن علی بن بال میگوین« :امان حسن عساکری دو ساا قبا از وفااتشس
ِ
جانشین خود با من صمبت کرده بود و سه روز قب از وفاتش به من خبار داد
درباره
2
که جانشین اوس فرزنن خواهن بود».
غیبت

قب از والد امان مهنی س اخبار غیبت او از پانرانش باه شایعیان رساینه باود و
همگان میدانستنن که آن حضر س صاحب شمشایر و قاائمی اسات کاه دیگاران در
انتظار هستنن 3.بنا بر روایا امان مهنی قب از قیامشس دو غیبت دارد که یکای
طوالنیتر از دیگری است .غیبت صغریس از زمان والد او شاروع شان و تاا پایاان
عمر آخرین نائب و سفیر حضر میان شیعیان ادامه داشت .غیبت کبری نیز با وفا
آخرین نائب امان مهنی س میان شیعیان آغاز شانه اسات و در انتهاای ایان غیباتس
َ ََ ْ ََ
هد كت ْبنها ِفهي
حضر قیان خواهن کرد .خناونن متعا در قرآن کاریا میفرمایان« :و لق
ْ َ ْ ِّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َّ
َّ ُ
هال ُحون؛ 4در زباور بعان از ذکار (تاورا )
بادي الص ِ
ور ِرن بع ِد الذك ِر أن اْلرض َ ِرثها ِع ِ
الزب ِ
نوشتیا بننگان شایستهان وار (حکومت) زمین خواهنن شن».
امان مهنی در دوره غیبت صغریس از طریش نواب خود امور را اداره و باا صانور
توقیعا س دستورا و خبر دادن از پشت پرده امورس نسبت به راهنماایی آنهاا اقانان
 .1علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1097
 .2همانس ص .1102
 .3همانس ص .1097
 .4انبیا.105 :

فلسفه غیبت

در احادیث بسیاری به فلسفه غیبت اشاره شنه است .بنا بر احادیثس خناونان متعاا
برای اینکه بیعت هیچ طاغوتی بر گردن امان مهنی نباشنس والدتش را مخفی کارد
و او در غیبت به سر میبرد و با قنر الهیس دارای عمری طوالنی اسات 7.آزماایش
 .1سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .318
 .2ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .335
 .3همان.
 .4سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص  238و .239
 .5ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 1س ص .46
 .6سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .399
 .7ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .124
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میکرد.آخرین نائب ایشانس علی بن مممن سمری بود که امان در توقیعی مار او
پس از شش روز و پایان دوره نیابت و آغاز غیبت کبری را اطالع داده بود .طبش خبار
امان مهنی س علی بن مممن سمری شش روز بعان از دریافات ناماه در ساا 329
1
وفا کرد.
پیامبر اکرن ضمن خبر دادن از غیبات اماان مهانی س از گمراهای و سارگردانی
مردن در دوره غیبت خبر داده است 2.ایشان امان مهنی را ذخیره انبیا توصایف
کرده و وعنه داده است که حضر زمین را از عن و داد پر خواهن کرد؛ همانگوناه
3
که از ظلا و جور پر شنه است.
ل
عبنال انصاری درباره نموه استفاده و انتفاع ماردن از اماان غائابس از پیاامبر
جابر بن
اکرن چنین نق کرده اسات« :ماردن از ناور و والیات او بهرهمنان خواهنان شان؛
همانگونه که از خورشین پشت ابر بهره میبرنن» 4.صاحب فرائن السمطین نیز با بیاان
روایتی از امان صادق مبنی بر اینکه زمین از هنگان خلقت حضر آدن هیچگااه
از حجت خنا خالی نبوده استس چه ظاهر مشهور باشن یاا غائاب مساتورس انتفااع و
بهرهمننی مردن از امان غائب را به استفاده مردن از خورشین پشات ابار تشابیه کارده
است 5.قننوزی نیز همین روایت را به صور مفص تر و با ذکر ناان و لقاب و کنیاه
دوازده امان از زبان پیامبر اکرن طبش ترتیبی کاه شایعیان قباو دارنانس ذکار کارده
6
است.

47

1

کسانی که ایمان آوردهاننس از دیگر دالی غیبات اماان مهانی بیاان شانه اسات.
همانین پیامبر اکرن غیبت را امری از امور الهی و سری از اسرار خناونان دانساته
است که علا آن از مردن پوشینه شنه است و شک در آنس به عنوان شک در امر خانا
2
و کفر است.
سختی حفح ایمان در دوره غیبت تا آنجاست کاه بناا بار فرماایش پیاامبر اکارن
افرادی که بر امامت امان مهنی ثابتقنن خواهنن ماننس مو کبریت احمر خواهنان
3
بود.
عمر طوالنی
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سبط ابنجوزی در کتابش به نان تذکرة الخواص در فصالی کاه باه اماان مهانی
مربوط استس با ذکر مطلبی از قو امامیاه باه ذکار ناان کساانی میپاردازد کاه دارای
عمرهای طوالنی بودهانن و با این بمثس به صور ضمنی شبهه امکان عمار طاوالنی
داشتن برای امان مهنی را پاس میدهن .خضر و الیااس س از جملاه انبیاایی
هستنن که دارای عمر طاوالنی بودهانان و تاا کناون زنانه و در قیان حیاا هساتنن.
حضر آدن و نوح نیز از پیامبرانی هساتنن کاه مان زیاادی در ایان جهاان
4
زیستنن.
مممن بن طلمه نصیبی نیز در این باره مینویسن:
عمر طوالنی بعضی از بننگان خالص خناونن و امتناد عمر بعضی از آناانس موضاوع
غریبی نیست .خناونن عمر بسیاری از بننگان از اصفیاس اولیاس دشمنان و راننهشانگان
درگاهش را طوالنی کرده اسات .از میاان پیاامبرانس عیسای
حیا هستنن و نوح

و خضار

در قیان

نزدیک هزار سا عمر داشت .از میان دشمنان خاناس ابلایس

و دجا زننهانن و شخصی از قون عاد حنود هزار سا زننگی کرد .این موا ها بارای
بیان قنر

خنا برای طوالنی نمودن عمر بعضی از بننگانش است .پس چاه ماانعی

 .1سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .297
 .2ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السامطینس ج 2س ص 336؛ سالیمان بان اباراهیا قنانوزیس یناابیع
المودةس ج 3س ص .297
 .3سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .387
 .4یوسف بن قزغلی ابنجوزیس تاذکرة الخاواصس ج 1س ص  325و 326؛ علای بان مممان ابنصابا
مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1120

میتوانن از عمر طوالنی بننه صالح خنا (امان مهنی عج) تا هنگان ظهاور جلاوگیری
نماین؟

1

مممن بن یوسف گنجی ها در کتاب البیان فی اخباار صااحب الزماان پاس از بیاان
مطالب مشابهس مینویسن:
انکار بقای امان مهنی

از دو جهت است؛ یکی طو زمان و دیگاری غیبات وی

در سردابس بنون اینکه کسی برای او غذا و نوشایننی ببارد و ایانس ممکان نیسات.
َ

ْ

َّ َ ْ َ

َ

َ

َ ْ ْ ْ
تاب ِإال ل ُیهؤ ِرن َّن ِبه ِ ق ْبهل َر ْو ِته ِ » و برخای
طبش آیه  159سوره نسا «و ِإن ِرن أه ِل ال ِک ِ
روایا س حضر عیسای زنانه و صااحب عماری طاوالنی اسات .خضار و
َ َّ َ َ ْ ْ َ
َ
َ
قال َأ ْنی ْرني إلی ََ ْوم َُ ْب َع ُث َ
َن»س ابلایس نیاز زنانه
ون ،قال ِإنَ ِرن ال ُمنیهر
سوره اعراف «
ِ
ِ ِ ِ
ِ

است.

2

سعین بن جبیر در تفسیر آیه  33توبه میگوین« :او [مهنی ] از عتار فاطماه
َّ
است» .آیه  61سوره زخرف « َو ِإن ُ َل ِع ْل ٌم ِل َّلس َاع ِة»س طبش نظر مقات بن سلیمان و عانهای
از مفسرین در شأن حضر مهنی میباشن.
گنجی در پاس شبهه طو عمر امان مهنی مینویسن« :از میان ساه نفاری کاه در
آخرالزمان وجود خواهنن داشتس یکی دجا لعین است و دیگری عیسی که پشت
سر مهنی نماز خواهن خوانن .پس مهنی س امان امت خواهن بود و در ادامه باا
ارائه استناللی عقلی به اثبا امکان بقا و زننگی اماان مهانی میپاردازد» .وی باا
مطرح کردن موضوع زننگی حضر عیسی در آسمان بنون اینکه کسی بارای او
غذا و نوشیننی فراها نماینس برای پاس به شبهه زننگی امان مهانی در سارداب
3
غیبت استفاده مینماین.
پیشگوییهای پیامبر اکرم

درباره ظهور

بشار های زیادی درباره ظهور مهنی در روایا وجاود دارد کاه باه برخای از
َ َ
َ َ َّ
ْ
آنها اشاره میشود .پیامبر اکرن میفرماین« :ل ْو ل ْم َی ْب َق ِم َن التدن َیا ِإِل َی ْتو ٌم ،ل َب َعت الل ُته َع َّتز
 .1مممن بن طلمه نصیبیس مطالب السؤو س ص  319و .320
.2
 .3مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص 521تا .532

َْ َ َ َ ُ َ
ُ َّ
ول ُ ب ْال ُهدی َو دَن ْال َح ٍِّ ل ُی ْیه َر ُه َع َلی ِّ
الدَن ُك ِّل َو َل ْو َكر َه ْال ُم ْشر ُك َ
ون»
«ه َو الذي أرسل رس
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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الیاس

نیز طبش روایا پیامبر اکرن

هنوز در قین حیا هساتنن .طباش آیاه 15
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ً

َ

ً َ

َو َجل َر ُجَل ِم َّْاَ ،ی ْمل ُْ َِا َع ْدِل ك َما ُم ِل َئ ْت َج ْتو ًرا؛ 1اگر از عمر دنیا یک روز بااقی مانانه باشانس
خناونن عزوج مردی از ما را بر میانگیازد و او دنیاا را از عان پار خواهان کارد؛
همانگونه که از ظلا پر شنه است».
َ
ٌ
2
ْ
حضر در روایتی دیگر میفرماینَ « :ی ِلي َر ُجل ِم ْن أِ ِل َب ْی ِتي ُی َو ِاُ ُئ ْاس ُم ُه ْاس ِمي؛ ماردی از
اه بیت من میآین که هانان من اسات» .اماان علای نیاز از پیاامبر اکارن نقا
ُ ّ َ َ
َ َ
ّ
ُ
صل ُح ُه الل ُه في لیلة؛ 3مهنی از ما اه بیات اساتس خانا در
میکنن« :المهدى ِمْا اِل ِ
البیت ی ِ
ْ
ّ
المهدي َو َعلتى
یک شب کار او را اصالح میکنن» .در روایت دیگری آمنه استَ « :یَ ُر ُج
َ ّ َ
َ ٌ
هدي ف ّات ِبعوه؛ 4مهنی ظهور میکننس در حالی که ملکی نانا
َر ِأس ِه َمل ُیْاديّ :إن ِذا الم
میدهن :این مهنی استس از او تبعیت کنین» .پیامبر اکرن در تعبیری به ظهاور اماان
َ َ
مهنی چنین اشاره کرده استّ « :مْا الذي ُی َصلي َ
عیسى بن مریم علیته الستَلم خلفته؛ 5از
ِ
ماست کسی که عیسی پشت سر او نماز میخوانن».
نشانههای ظهور

برای ظهور امان مهنی
میشود.
 .1خروج سفیانی

نشانههایی ذکر شنه اسات کاه باه برخای از آنهاا اشااره

6

هنگامی که سفیانی و مهنی برای جنگ آماده میشوننس صنایی از آسامان شانینه
میشود که میگوین« :آگاه باشین که اولیاای خاناس اصاماب مهانی هساتنن» 7و
 .1احمن بن مممن ابنحنب س مسنن احمنس ج 2س ص 163؛ سلیمان بن اشعث ابیداوود سجستانیس سانن
ابیداوودس ج 4س ص 1831؛ مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .190
 .2مممن بن عیسی الترمذیس سنن الترمذیس ج 4س ص 245؛ مممن بن یوسف گنجیس البیان فای اخباار
صاحب الزمانس ص .481
 .3مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزماانس ص 487؛ سالیمان بان اباراهیا قنانوزیس
ینابیع المودةس ج 2س ص .82
 .4ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .316
 .5مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .500
 .6علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1123
 .7مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .194

سفیانی برای جنگ با امان مهنی

 30هزار نیرو به سوی مکه خواهن فرستاد.

 .2خروج رایات سود (پرچمهای سیاه) از خراسان

1

2

َ
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َُْ َ َ
َ َ ُْ ُ َ
وِا؛ ف ِتإ َّن ِف َیهتا
اُ السود قد جاءُ ِمن ِقب ِل خراسان ،ف ت
پیامبر اکرن میفرماینِ « :إذا رأیتم َّالرای ِ
َ َ َ َّ ْ
خ ِلیفة الل ِه ال َم ْه ِتد َّي؛ 3وقتی پرچاهای سیاه را دینین که از طرف خراسان میآینس به آنها

بپیوننین؛ پس همانا مهنی

خلیفه خناونن در میان آنهاست».

 .3صیحه آسمانی

ظهور

ظهور امان مهنی

باه عناوان فاردی از اه بیات رساو خنا

س حتمای اسات.

11

 .1سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .220
 .2علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص 1127؛ مممن بن عیسای الترماذیس سانن
الترمذیس ج 4س ص .265
ل
عبنال سمهودیس جواهر العقنین فی
 .3احمن بن مممن ابنحنب س مسنن احمنس ج 37س ص 70؛ علی بن
فض الشرفینس ج 2س ص .193
 .4ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .337
 .5علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص 1127؛ سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع
المودةس ج 3س ص .246
 .6سلیمان بن اشعث ابیداوود سجستانیس سنن ابیداوودس ص 301؛ مسلا بن حجاج نیشابوریس صمیح
مسلاس ج 1س ص .138
 .7سلیمان بن ابراهیا قننوزیس ینابیع المودةس ج 3س ص .246
 .8علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص  1123و .1124
 .9همانس ص.1125
 .10همان.
 .11عبن لال بن مممن ابنابیشیبهس المصنف فی االحادیث و اآلثارس ج 8س ص 678؛ سالیمان بان اشاعث
ابیداوود سجستانیس سنن ابیداوودس ص .301

نگاهی به سیمای امام مهدی(عج) در منابع اهلسنت

منادی از آسمان ننا میدهن و همه مردن زمین آن را میشانونن کاه میگویان« :هماناا
4
حجت خنا کنار خانه خنا ظهور کرد؛ پس از او تبعیت کنین که حش با اوست».
خروج یمانیس 5خروج دجا س 6قت نفس زکیهس 7قت سین حسنیس 8کساوف خورشاین
در پانزدها ماه رمضان 9و خسوف ماه در آخر ماه رمضانس 10از دیگر نشانههای ظهور
امان مهنی هستنن.
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رسو خنا

در این باره فرموده است:

ً
َ ّ ّ َ ٌ
ََ ّ َ ّ ُ َ َ َ ّ َ
َ َ َ
فیته َر ُجتَل ِمتن ّأمتتي َو ِمتن
بق ِمن الدنیا إِل یوم واحد لطول الله ذل الی ِوم حتى یلي ِ
لو لم ی ِ
َ
ً ُ ً
ً
ً َ
َ
أِل َبیتيُ ،یواُئ ُ
اسم ُه ِاسميَ ،یمَل اْلرض ِقستطا َو َعتدِل كمتا ُم ِل َئتت َجتورا و ملمتا؛ 1در
ِ
ِ
آخرالزمانس مردی از فرزننانا میآین که نامش ماننن نان من و کنیها ماننن کنیاه مان

است .زمین را از عن و داد پُر میکنن؛ همانگونه که از ظلا و جور پُر شنه است.
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امان مهنی هنگان عشا در مکه ظهور خواهن کرد و نشانههایی از پیامبر اکارن
هماون پرچا و شمشیر در دست اوست 2.بر پرچاا شعار «البیعة لل» نوشته شانه
است 3.در هیبت مردی  40ساله ظهور خواهن کرد 4و میان رکن و مقاان باا او بیعات
میشود 5.وقتی که باه کعباه تکیاه داده اساتس  313نفار از یاارانش نازد وی جماع
َ
ْ
ْ
میشونن و اولین کالن امان مهنی آیه « َب ِق َّی ُت ِّالل ِ خ ْی ٌر َل ُک ْم ِإ ْن ُكن ُهت ْم ُرهؤ ِر ِنین» خواهان
بااود 6 .سااپس میگویاان« :ماان بقیااة لال و حجاات و خلیااه خاانا باار شااما هسااتا» و
ّ
سالندهننگان با این عبار بر ایشان ساالن میدهنانّ « :
الستَلم علیت یتا بِیتة اللته فتي
7
اْلرض».
8
پس از ظهور امان مهنی س حضر عیسی به دنیا بااز خواهان گشات و باه او
اقتنا میکنن و پشت سرشان نماز خواهن خوانن 9.او در زمانی ظهور خواهن کارد کاه
در میان مردن از اسالنس جز نامی و از قرآنس جز رسمی باقی نماننه است و مهانی
دین اسالن را احیا خواهن کارد 10.اماان مهانی دارای کماا موسای س جایگااه
عیسی و صبر ایوب خواهن بود 11.وی در میان اه تورا با تورا شاان و در
 .1یوسف بن قزغلی ابنجوزیس تذکرة الخواصس ج 1س ص .325
 .2مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .195
 .3همانس ص .196
 .4مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .514
 .5همانس ص .510
 .6هود.86 :
 .7علی بن مممن ابنصبا مالکیس الفصو المهمةس ج 2س ص .1135
 .8مممن بن عیسی الترمذیس سنن الترمذیس ج 4س ص .77
 .9یوسف بن قزغلی ابنجوزیس تذکرة الخواصس ج 1س ص .325
 .10ابراهیا بن مممن حموینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .134
 .11همانس ص .138

میان اه انجی با انجی شاان قضااو خواهان کارد 1.سااکنین آسامان و زماین 2و
3
پرننگان آسمان از وی راضی خواهنن بود.
فهرست منابع

 .1مممن بن یوسف زرننیس معارج الوصو س ص .196
 .2احمن بن مممن ابنحنب س مسنن احمنس ج 18س ص .62
 .3مممن بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص .501

نگاهی به سیمای امام مهدی(عج) در منابع اهلسنت

ل
عبنال بن مممنس المصنف فی األحادیث و اآلثارس تمقیش سعین مممن
 .1ابنابیشیبهس
اللمانس بیرو  :دارالفکرس 1409ق.
 .2ابنجوزیس یوسف بن قزغلیس تذکرة الخواص من االمة بذکر خصائص االئماة س
تمقیش حسین تقیزادهس قا :المجمع العالمی اله البیاتس مرکاز الطباعاة و النشارس
1426ق.
 .3ابنحنب س احمن بن مممنس مسنن ابنحنب س تمقیش کام قره بللایس اباراهیا زیباشس
شعیب ارنووط و دیگرانس بیرو  :مؤسسة الرسالهس 1416ق.
 .4ابنصبا مالکیس علی بن مممنس الفصو المهمة فی معرفة االئمة س تمقیش سامی
الغریریس قا :دارالمنیثس 1422ق.
 .5ابنماجهس مممن بن یزینس سنن ابنماجهس تصامیح بشاار عاواد معاروفس بیارو :
دارالجی س 1418ق.
 .6ابوداوود سجستانیس سلیمان بن اشعثس سنن ابیداوودس تمقیش سین ابراهیا و ساین
مممن سین و عبنالقادر عبنالخیرس قاهره :دارالمنیثس 1420ق.
 .7بخاریس مممن بن اسماعی س صمیح البخاریس قااهره :وزارة االوقااف لجناة احیاا
کتب السنهس 1410ق.
 .8بناکتیس داود بن مممنس تاری بناکتی روضة اولای االلبااب فای معرفاة التاواری و
االنسابس به کوشش جعفر شاعارس تهاران :سلساله انتشاارا انجمان آثاار ملایس
. 1348
 .9ترمذیس مممن بن عیسایس سانن الترماذیس تمقیاش احمان مممان شااکرس قااهره:
دارالمنیثس 1419ق.
 .10حموینی جوینیس ابراهیا بن مممنس فرائن السمطینس تمقیش مممنباقر ممماودیس
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بیرو  :مؤسسة المممودیس  1398ق.
 .11خوارزمیس موفش بن احمنس المناقبس تمقیش مممودی مالکس قا :مؤسساة النشار
اإلسالمی التابعة لجماعة المنرسینس 1411ق.
 .12ذهبیس شمسالنین مممنس تاری االسالن و وفیا المشااهیر و االعاالنس تمقیاش
عمر عبنالسالن تنمریس بیرو  :دارالکتاب العربیس 1413ق.
 .13زرننىس مممن بن یوسفس معارج الوصو إلی معرفة آ الرسو و البتو س تمقیاش
مممن کاظا مممودیس تهران :مجمع احیا الوقافة االسالمیةس . 1383
ل
عبنالس جواهر العقنین فی فض الشرفینس تمقیش موسی بنای
 .14سمهودیس علی بن
علیلیس بغناد :مطبعة العانیس 1405ق.
 .15طبریس احمن بن عبن لالس ذخائر العقبی فای مناقاب ذوی القربایس تمقیاش ساامی
الغریریس قا :مؤسسة دارالکتاب االسالمیس . 1386
 .16قننوزیس سلیمان بن ابراهیمف ینابیع المودة لذی القربیس تمقیش علی بان جماا
اشرف حسینیس قا :داراالسوة للطباعة و النشرس 1422ق.
 .17گنجیس مممن بن یوسفس البیان فی اخبار صاحب الزمانس تهران :دار احیا تارا
اه البیتس . 1362
 .18نصیبیس مممان بان طلماهس مطالاب الساؤو فاي مناقاب آ الرساو س تصامیح
عبنالعزیز طباطباییس بیرو  :البال س 1419ق.
 .19نیشابوریس مسلا بن حجاجس صمیح مسلاس تصمیح مممن فؤاد عبنالباقیس قاهره:
دارالمنیثس 1412ق.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
مناطق مشترک تابستان  1401ـ شماره دهم

پاسخ به پرسشهای مناطق مشترک
حجتاالسالموالمسلمینعبداللهمؤمنی


*

وم َموا
وهلل َْع ْبودفوكل َ
قالالصادق :«إ َّن َالْب َك َاء َو َال َْج َز َع َم ْكر ٌ
َر»1. 
على  َفإنَّهفیه َم ْأج ٌ
َجز َع َما َخ َ
علَى َالْح َس ْین ْبن َ
َل َالْبكَ َاء َ
مقدمه

اشک ریختن در مصیبتهاس هماننن خننیانن در شاادیهااس اماری فطاری و ابازاری
کارآمن برای کاهش نگرانی و رهایی از احساسا منفی است که مانع بروز رفتارهای
ناپسنن میشود .افزون بر آرامشبخشی فطریس اگر گریستن ماننن گریه و عزاداری بار
مصیبتهای امان حسین دارای جهتگیری اجتماعی یا سیاسی شودس در واقاع باه
حرکت اجتماعی فراگیر و فریادی در برابر ستا و ساتمگری و احیاا عانالت تبانی
خواهن شن .یکی از راهکارهای عمش بخشینن به این حرکات اجتمااعیس توجاه باه
پرسشها و شبها عزاداری و پاس دادن به آنهاست .نظر به اینکه منااطش مشاترک
کانون این پرسشهاستس پاس چنن پرسش ارائه میشود.
پرسش اول :با توجه به اینکه در دستورات اسالمی از گریستن بر اموات نهی شده است ،آیا گریه و
مرثیهسرایی در روز عاشورا بدعت نیست؟

گریستن به هنگان اننوهس واکنشی فطری است و طبیعت و فطر انسان بر ایان نهااده
شنه است که با خننیننس شادی و با گریستنس غاا و انانوه او باروز پیانا مایکنان.
* کارشناس ارشن مذاهب اسالمی.
 .1جعفر بن مممن ابنقولویهس کام الزیارا س ج 1س ص  :100امان صاادق

میفرمایان« :باراى بنانه

جزع نمودن و گریستن در تمان امور مکروه و ناپسنن استس مگر گریستن و جزع کردن بر حساین بان
علی؛ زیرا شخص در این گریستن مأمور و مواب است».

چگونه ممکن است خناونن انسان را از گریستنی که در فطر او نهااده اساتس مناع
ْ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
هٍ ََّالله ِ ؛
کنن؛ چنانکه خناونن میفرماینِ « :فطرِ الل ِ ال ِتي فطر الناس علیهها ال تب ِ
هدَل ِلخل ِ
این فطرتی است که خناوننس انسانها را بر آن آفریانه؛ دگرگاونی در آفارینش الهای
نیست».

1

َ ُ َ ََّ
قرآن کریا اننوه بسیار یعقوب بر یوسف را چنین توصیف میکنن« :قهالوا تالله ِ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ََّ َ ُ َ َ َ ً
ضا َأ ْو َت ُک َ
ون ِر َن ْال َه ِال ِک َین؛ 2فرزننان یوسف گفتنن :به خانا
تفتأ تذكر َوسف حتی تکون حر

تو آنقنر یاد یوسف میکنی تا در آستانه مر قرار گیریس یا هالک گردی» .باا اینکاه
مر یوسف

بر یعقوب
َ

حتمی نبودس اماا آنقانر گریسات کاه قارآن دربااره او

َ ْ َ ََّ
ض ْت َع ْین ُاه ِر َن ْال ُح ْز ِن؛ 3و چشمان او از اننوه سفین شن».
میفرماین« :وابی
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از آیه فوق به خوبی استفاده میشود کاه گریاه و انانوه در ساو عزیازانس ساالیان
درازی ها طو بکشن؛ جایز است .شیعه بر این باور است که گریستن برای مردگاان
تا زمانی که موجب بروز رفتاری که مورد غضب خنا اساتس نگاردد؛ اماری ناپسانن
نیساات و بعضاای از مصااادیش گریسااتن مانناان گریسااتن باار اها بیاات

بااهویااهه

سینالشهنا س از بهترین وسیلهها برای تقرب به خناسات؛ چنانکاه اماان صاادق

ُ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
َْ َ َْ
ْ ْ
تاء َعلتى ال ُح َس ْتی ِن ْب ِتن
فرموده استِ « :إ َّن ال ُبك َاء َو ال َج َز َع َمك ُر ٌوه ِلل َع ْب ِد ِفي كل ما ج ِزع ما خَل البك
ْ
َ
َع ِلى ف ِإ َّن ُه ِف ِیه َم ُج ٌور؛ 4براى بننه جازع نماودن و گریساتن در تماان اماور مکاروه و

ناپسنن استس مگر گریستن و جزع کردن بر حسین بن علی ؛ زیرا شخص در ایان
گریستن مأمور و مواب است».
گزار های تاریخی نیز گواه است کاه پیاامبر

و صامابه آن حضار در ساو

عزیزانشان گریستنن .عزاداری بنعت نیست؛ زیرا بنعت در لغت به معناای ناوآوری
و ایجاد کردن چیزی است که سابقه و پیشاینه نانارد 5.در اصاطالح نیاز باه معناای
افزودن یا کاستن چیزی از دین است که در دین سایقه نناشته و البته همراه باا اساناد
 .1رون.30:
 .2یوسف.85 :
 .3یوسف.48 :
 .4جعفر بن مممن ابنقولویهس کام الزیارا س ج 1س ص .100
 .5مممن بن احمن ازهریس تهذیب اللغةس ج 2س ص  240و.241

به دین باشن1و عزاداری چیز جنینی که ریشه شرعی نناشاته باشانس نیسات؛ بلکاه
ریشه در آموزههای قرآنیس روایی و تاریخی دارد .اقامه ماتا برای شهینان و آزادمردان
در تاری اسالنس سابقه دیرین دارد.
گزارشا تاریخی گواهنن که پیامبر در سو فرزنن ابراهیا و ماادر آمناه
4
گریست .همانین هنگان شهاد حمزه گریسات و دساتور گریساتن باه زناان داد.
هنگان آگاهی و پیشگویی از شهاد امان حسین نیز گریست 5.امیرمؤمناان نیاز
در سو کسانی همااون حضار زهارا س 6عماارس 7مممان بان ابایابکار 8و ...
گریست.
سیره امامان شیعه نیز پس از شهاد امان حسین س تشکی مجلس عازا و گریاه بار
آن حضر بوده است؛ چنانکه امان باقر از پنر امان سجاد نق میکنن« :هار
مؤمنی که برای شهاد حسین و اصامابش گریاه کنانس خناونان باه او در بهشات
غرفهای میبخشن و اگر اشک از دینگانش جاری شودس جایگااه نیکوکااران خواهان
داشت» .امان صادق نیز درباره حادثه عاشورا چناین فرماوده اسات« :روز عاشاورا
د مان را آتش زدنن و اشکمان را جاری نمودنن .ما وارثان غاا کاربالئیاس پاس هار
9
گریهکنننهای بر مو حسین باین بگیرین .گریه بر او گناهان را از بین میبرد».
2

3
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یککه ککنی سککین ،شکک یم پیتاکک زسککت

زین زشکم نیسکت ،هب الل و د ّبک زسکت
زین چ ی نیست ،چ تهزی ز

وض وث زست
دککک فز نکککحولی ر تکککتز پ ورآ کککار شککک

 .1علی بن حسین موسوی (شریف مرتضی)س رسائ المرتضیس ج 2س ص .264
 .2مسلا بن حجاج نیشابوریس صمیح مسلاس ج 4س ص .1807
 .3احمن بن حسین بیهقیس سنن بیهقیس ج 4س ص .116
 .4اسماعی بن عمر ابنکویر دمشقیس البنایة و النهایةس ج 4س ص .55
 .5علی بن ابیبکر هیومیس مجمع الزوائنس ج 9س ص .189
 .6ابراهیا بن مممن حموی جوینیس فرائن السمطینس ج 2س ص .89
ل
عبنال بن مسلا ابنقتیبه دینوریس اإلمامة و السیاسةس ج 1س ص .146
.7
 .8احمن بن اسماق یعقوبیس تاری الیعقوبیس ج 2س ص .194
 .9ابراهیا بن مممن اسفراینیس نور العین فی مشهن المسینس ص 83و .84
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یه آی ه زست

1

ریشه این دینگاه که گریستن بر اموا مورد نهی قرار گرفته استس حنیوی است کاه
ل
عبنال بن عمار
مفاد آن عذاب شنن میت بر اثر گریستن بازماننگان است .بخاری از
روایت میکنن که رسو خنا فرموده است« :مرده نسبت به گریه بساتگان خاویش
2
عذاب میشود».
مسلا نیشابوری نیز نق میکنن هنگامیکه عمر مجروح و بیهو شنس کساانی بار او
َّ َ ْ َ ّ َ
تت َل ُی َع َّتذ ُ
گریه میکردنن .وقتی به هو آمنس گفات :رساو خانا فرماودِ « :إن الم ِی
َ َْ
ِب ُبك ِاء ال َحيِّ؛ 3همانا مرده با گریه زننه عذاب میشود» .این روایت قاب پذیر نیست؛
زیرا اوالً گزار های تااریخی و روایاا بسایاری حااکی از گریساتن پیاامبر و
صمابه بر مردگان داشت .ثانیاً عایشه این روایت را کنار کذاشته و معتقن است عمر و
فرزنن در نسبت دادن این روایت به پیامبر خنا دچار اشتباه شانهانان و اساسااً
پیامبر چنین سخنی نگفته است 4.ثالواً این روایت مخالف با نص آیه قارآن اسات؛
َ
ٌ
ْ
چرا که خناونن فرموده استَ « :و ال َت ِز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر ُاخ َری؛ 5هیچ گناهکاری گنااه دیگاری
را متمم نمیشود» .به راستی عجیب نیست که خنای عاد مرده را به خااطر گریاه
بازماننگانش عذاب کنن؟
پرسش دوم :آیا پیامبر

و صحابه بر شهادت امام حسین

گریسته و سوگواری نمودهاند؟

حماسه کربالس غمبارترین و دلخرا ترین رخناد تاری اسالن تا کنون بوده است کاه
با گذر بیش از 1400سا س هنوز با یادآوری آن رنجها د ها میسوزد و اشکها جاری
میشود .طبیعتاً با پیشگویی پیامبر درباره شهاد امان حسین س نخستین کساانی
که هنگان آگاهی از ایان رنجهاا و ساتاهاا بارای آن حضار گریساته و عازاداری
 .1علی اکبر لطیفیان.
 .2مممن بن اسماعی بخاریس صمیح البخاریس ج 1س ص .367
 .3مسلا بن حجاج نیشابوریس صمیح مسلاس ج 2س ص .639
 .4یمیی بن شرف نوویس المنهاج شرح صمیح مسلاس ج 6س ص .228
 .5انعان.146 :

نمودهاننس خود حضر و خاننانش هستنن .گزار های تاریخی در ایان بااره بسایار
است؛ اگر چه عزاداریها در گذر زمان متفاو بوده است.
انسلمهس همسر پیامبر نق میکنن:
روزی که رسو خنا

در حجره من بودس فرمود« :کسای وارد نشاود» .مان بیارون

منتظر بودن که یکباره حسین

وارد حجره شن .سپس صنای گریه رسو خانا

را از اتاق شنینن .کنجکاوی باعث شن باه درون حجاره نگااهی بیانانازن .دیانن کاه
حسین

بر زانوی رسو خنا

نشسته و پیامبر

دست بر پیشاانی مایکشان و

میگرین .عرض کردن :به خنا سوگننس متوجه ورود حساین

نشانن؛ وگرناه ماانع

ورود او میشنن .حضر فرمود« :اکنون جبرئی بر من ناز شان و خبار از شاهاد
حسین به دست امتا را داد و قنری ها تربت آن را به من نشان داد».

1

عزاداری صحابه

گریستن اهل مدینه :سبط ابنجوزی نق میکنن هنگامیکاه سار مطهار حساین باه
6
نزدیک منینه رسینس اه منیناه گریاهکناان و ضاجهزناان از شاهر خاارج شاننن.
امیرمؤمنان قب از واقعه عاشوراس هماننن رسو خنا هنگان رفاتن باه صافین در
منطقه نینوا یادی از مصیبت امان حساین نماود و گریسات و باه اماان حساین
7
فرمود« :در کنار فرا صبور با ».
 .1علی بن ابیبکر هیومیس مجمع الزوائنس ج 9س ص .189
 .2همان.
 .3علی بن مممن ماوردیس اعالن النبوةس ص .83
ل
عبنال حاکا نیشابوریس مستنرک علی الصمیمینس ج 3س ص 194؛ مممن بن مممن مفینس
 .4مممن بن
اإلرشادس ج2س ص.129
 .5احمن بن اعوا کوفیس الفتوحس ج 4س ص .325
 .6یوسف بن قزاوغلی ابنالجوزیس تذکرة الخواصس ج 2س ص .212
 .7احمن بن حجر هیومیس الصواعش الممرقهس ج 2س ص .566
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اسما بنت عمیسس 2عایشه 3و انالفض دختر حاار س 4از جملاه کساانی هساتنن کاه
پیشگویی و گریستن پیامبر درباره شهاد اماان حساین را گازار کردهانان.
همانین نق است پیامبر در سفری بودنن که جبرئی بر حضر ناز شن و خبار
5
شهاد را به آن حضر داد .آنجا نیز حضر توقف نمود و گریست.
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انس بن مالک و زید بن ارقم :انس بن مالک و زین بن ارقا که از یاران پیامبر بودنان
و شن عالقه آن حضر به امان حسین را دینه بودننس از کسانی بودنان کاه بار
امان حسین گریستنن .پس از شهاد امان حسین و هنگامیکه سار مقانس آن
حضر را برای ابنزیاد آوردننس سر مبارک را در میان طشت نهاده بودنن .ابنزیاد باا
چوب بر سر حضر جسار کارد .اناس باا مشااهنه ایان جریاان در حاالی کاه
میگریستس لب به اعتراض گشود و گفت« :صور از این نیکوتر ننیانن .بیشاترین
1
شباهت را به رسو خنا داشت».
زید بن ارقم :زین بن ارقا نیز هنگامی که جساار ابانزیااد را باه سار مقانس اماان
حسین دینس اعتراض کرد و گفات« :ابان زیااد! چاوب را باردار؛ چارا کاه دیانن
رسو خنا لبشان را بر لب و دهان حسین مینهاد و میبوساین» .آنگااه زیان باا
صنای بلنن گریه کرد .ابنزیاد به زیان گفات« :ای دشامن خانا! خانا چشامانت را
بگریانن .اگر پیر و فرتو نبودیس گردنت را میزدن» .زین گفت« :بردهای مالاک آزاده
شنهس از امروز به بعن بردهاین .فرزنن فاطمه را کشته و پسر مرجانه را فرمانروا کردیان.
او خوبان شما را میکشن و بنان را به بردگی و فرمانبری میگیرد .کسی که به ذلت و
2
خواری راضی شودس از رحمت خنا میشود».
امسلمه :انسلمهس یکی از کسانی است که هنگان آگاهی از شهاد امان حسین برای
آن حضر گریست و قاتالن آن حضر را نفرین کرد و گفت« :خنا خاناه آنهاا و
3
قبورشان را از آتش پر کن» .شن گریه آن بانو به قنری بود که بیهو شن.
ربیع بن خثیم :وی که از زهاد مشهور صنر اسالن استس پس از آگاهی از شهاد اماان
حسین گریه سختی کرد و گفت« :جوانانی را به شاهاد رسااننین کاه هار گااه
رسو خنا آنان را مییافتس به آنان مهر میورزین و بر پای خود مینشانن و خاود
4
با دست به آنان غذا میداد».
 .1همانس ص .577
 .2همانس ص .578
 .3علی بن حسین ابنعساکرس تاری دمششس ج 14س ص .238

 .4یوسف بن قزاوغلی سبط ابن الجوزیس تذکرة الخواصس ج 2س ص 215؛ سین صالح شهرستانیس تاری
النیاحة علی اإلمان الشهین المسین بن علی س ج 1س ص .141

با توجه به بیان موارد اننک از پیشینه گریه و عزاداری بر حسین بن علی از متاون
حنیوی و تاریخی اه سنتس گریه و عزاداری بر شهنای کربال نه فقاط دارای پیشاینه
قب از شهاد است و بنعت نیست؛ بلکه از بهترین راهها برای تقارب باه خناونان
است .بعضی از علمای اه سنت نیز برای امان حسین عزاداری نماود و حتای باه
سرودن شعر و روضهخوانی نیز پرداختهانن .سبط ابن جوزی برای مردن بر باالی منبر
مقت امان حسین را خوانن و خود نیز منتی گریست 1.ابنادریاس شاافعی نیاز از
2
کسانی بود که در عزای امان حسین اشعاری سروده است.
پرسش سوم :آیا نسبت دادن عبد به غیر خدا مانند عبدالحسین مشروع است؟

ََ َُ َُّ ً
ٌ
َ
ون إِل ل ّله َو َ
حد ُه فَل َی ُج ُ
الع ُبود َی ُة ِل َت ُك ُ
رك ْلن ُ
توز لننستان َأن ُی َ
یتر
ُ
ل
تدا
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ه
تد
ل
و
تمي
س
الله تعالى ِش
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
4
ل
غیرال شرک اسات؛ چارا کاه عبودیات فقاط بارای خناونان
الله؛ عبن نامینن برای

ل
غیرال نهاد».
رواست؛ از اینرو نان فرزننان را عبن
بر خالف این منعاس چنین نامگذاریهایی هیچگونه ممنوعیت ننارد و ریشاه چناین
دینگاهی برداشت نادرست از کلمه عبااد و خلاط در معاانی آن اسات؛ چارا کاه
عباد را تنها در معنای پرستش گرفته و نانهایی چاون عبنالمساین و عبانالعلی را
دامن زدن به بننگی غیر خنا پنناشتهانن .این در حالی است که در قرآن واره عبان در
دو معنا آمنه است:
 .1اسماعی بن عمر ابنکویر دمشقیس البنایة و النهایةس ج 13س ص .227
 .2مممن بن علی ابنشهرآشوبس مناقب آ ابیطالب س ج 4س ص .126
ل
عبنال بنبازس فتاوی نور علی النربس ج 1س ص .186
 .3عبنالعزیز بن
 .4مممن بن صالح العویمینس فتاوى نور علی النربس ج 4س ص .2

پاسخ به پرسشهای مناطق مشترک

فرقه سلفیه که حرص عجیبی بر نسبت دادن مسلمانان باه شارکس غلاوس بانعت و...
دارننس نامگذاریهایی چون عبنالمسینس غالنحسینس عبنالعلیس غالنعلیس عبنالرضاا
و غالنرضا را بننگی مخلوق و وسیله شارک و طغیاان دانساته و حکاا باه حرمات
اینگونه نامگذاری کردهانن.
َ
ُ ُ َ ُ ُ
بتد َالْبتي و ِل َعبتدُ
ِتالَ :ع ُ
ُ
ُ
َ
َ
ی
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،
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ُیر
ل
عبید
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«بنباز» بر این باور است« :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ 3
َعلي ،و ِل َع ُبد ُ
َ
الحسینِ .ذا ُم ٌ
ل
غیرال جاایز نیسات و نبایان
ْكر ِل یجوز؛ عبن نامینن برای
ِ
ِ
َ َ
ُ
َ
ِلُیتر
عبنالعلیس عبنالنبی و عبنالمسین گفت» .ابنعویا نیز فتوی داده است« :و التعبیتد ِ
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َّ

َ

الف :معنای بندگی« :ق َال ِإ ِني َع ْب ُد ََّالل ِ َآت ِانيَ ْال ِک َت َاب َو َج َع َل ِنهي ن ِب ًَّیها؛ 1هماناا مان بنانه خااص
خنایا که مرا کتاب آسمانی و شرف نبو عطا فرمود».
ً
ب :مملوک فرمانبردار :عبار « َع َّب ْد ُُ فَلنا» وقتی است که او را مطیع و ران کنی و عبان
2
خود کنی.
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ 3
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ َ
ْ َ
َ
هادك ْم َو ِإ َرها ِ کم؛
خناونن در قرآن میفرماین« :وأن ِکحوا اْلَاری ِرهنکم والص ِ
هال ِحین ِرهن ِعب ِ
مردان و زنان بیهمسر خود را همسار دهیانس هماناین غالماان و کنیازان صاالح و
ْ َ َْ ْ
َ ُ ْ َ ُ
َ َ َُّ َ ََّ َ َ ُ ُ
آرنوا ك ِت َُّ َعل ْیک ُم ال ِقصاص ِفي القتلی ال ُح َُّهر
درستکارتان را» و نیز میفرماینَ« :ا أَها ال ِذَن
ِب ْال ُح َّ ِر َو ْال َع ْب ُد ِب ْال َع ْب ِد؛ 4ای اه ایمان بر شما حکا قصاص کشتگان چنین معاین گشات
که مرد آزاد در مقاب مرد آزادس و بننه را به جاای بنانه» .بناابراین واره عبان تنهاا باه
معنای عبودیت و بننگی نیست و در معنی مملوک و برده نیز به کار مایرودس اماا در
کلمه عبنالمسین در معنای مجازی یعنی اطاعت و فرمانبرداری استعما شنه اسات؛
ْ َ
ماننن آنکه خناونن از زبان حضر موسی خطاب به فرعاون مایفرمایانَ « :و ِتلهَ
َ
ِن ْع َم ٌ َت ُمنها َع َل َّی أ ْن َع َّب ْد َِ َبنی ِإ ْسرا َیل؛ 5آیا این منتی است که تو بر مان مایگاذارى کاه
بنیاسرائی را برده خود (فرمانبردار) ساختهاى؟».
بنابراین همانگونه که ِ
ِ
صااحب
عبن مملوک در برابر موالیش خاضع و مطیاع اساتس
این نان (عبنالمهنی) نیز نسبت به حضر مهنی فاروتن و مطیاع اسات؛ بانون
اینکه مملوک ایشان باشن .بنابراین در پاس مفتیان وهابی میتوان گفت ماراد از عبان
در نانهایی چون عبنالمسینس اظهار اراد و اطاعتپذیری به اولیای الهی اساتس ناه
اظهار بننگی برای آنان؛ همانگونه که امیرمؤمناان مایفرمایانَ « :أ َنتا َع ْب ٌتد م ْتن َ
یتد
ب
ع
ِ ِ
ِ
ُم َح َّمد؛ 6من بننهای از بننگان مممن هستا» .پس مراد از عبن در این نانهاس فرماانبردار
است .طبری میگوین:
من در خراسان باالی سر امان رضا

به خنمت ایستاده بودن و جمعی از بنیهاشاا

 .1مریا.30:
 .2حسین بن مممن راغب اصفهانیس مفردا الفاظ القرآنس ج 2س ص .541
 .3نور.32 :
 .4بقره.178 :
 .5شعرا .22 :
 .6مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ج 1س ص .89

که اسماق بن موسی در میانشان بودس خنمت آن حضار بودنان .اماان

فرماود:

«ای اسماق! به من خبر رسین که مردن (اه سنت) ميگوینان :ماا عقیانه داریاا کاه
مردن برده ما هستننس نه؛ سوگنن به خویشی و قرابتی که باا پیغمبار

دارنس ناه مان

هرگز این سخن گفتهان و نه از پنرانا شنینهان و نه به من خبار رساینه کاه یکای از
ٌ َ
َّ
آنها گفته باشنس ولی من میگویا َّالْ ُ
اِ َع ِبید ل َْا ِفي الط َاعتة؛ مردن بننه ما هساتننس در
اینکه اطاعت ما بر آنها واجب اسات و در اطاعات فرماانبر ماا و در دیان پیارو ماا
هستنن .هر کس حاضر استس به غایبین برسانن».

1

فهرست منابع

 .1ابناثیرس علی بن مممنس أسن الغابةس بیرو  :دار الفکرس 1409ق.
 .2ابنجااوزیس یوسااف باان قزاوغلاایس تااذکرة الخااواصس قااا :المجمااع العااالمی
اله البیت س 1426ق.
 .3ابنشهرآشوبس مممن بن علایس مناقاب آ ابیطالاب س چااپ او س قاا:س عالماهس
1379ق.
 .4ابنعساکرس علی بن حسینس تاری دمششس بیرو  :دار الفکرس 1415ق.
 .5ابنقتیبااه دینااوریس عبا ل
انال باان مساالاس اإلمامااة و السیاسااةس چاااپ او س بیاارو :
داراألضوا س 1410ق.
 .6ابنقولویهس جعفر بن مممنس کام الزیارا س
 .7ابنکویر دمشقیس اسماعی بن عمرس البنایة و النهایاةس چااپ او س بیارو  :دارإحیاا
الترا العربیس 1408ق.
 .8ازهریس مممن بن احمنس تهذیب اللغةس
 .1همانس ص .187
 .2علی بن مممن ابناثیرس أسن الغابةس ج 3س ص  405ا .403
 .3همانس ص .102

پاسخ به پرسشهای مناطق مشترک

جالب آنکه نانهای هماون عبنعمروس عبنعوف و عبنقیسس در میان صامابه ساابقه
داشته است 2و پس از اسالن پیامبر تنها ناانهاای کساانی را تغییار داد کاه ماننان
عبنالعزیس مشرکانه بود 3.همانین در میان برخای از علماای اساالمی و اها سانتس
افرادی که نانای عبنالنبی و  ...داشتهانن .اگر این نانها اشکا داشتس عالمان اه سنت
باین نانشان را تغییر میدادنن.
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 .9اسفراینیس ابراهیا بن مممنس نور العین فای مشاهن المساین س تاونس :المناارف
[بیتا].
 .10بخاریس مممن بن اسماعی س صمیح البخاریس المغرب :دارالمعرفهس [بیتا].
ل
عبنالس فتاوی نور علی النرب
 .11بنبازس عبنالعزیز بن
 .12بیهقیس احمن بن حسینس سنن بیهقایس چااپ دونس بیارو  :دار الکتاب العلمیاةس
1424ق.
ل
عبنال حاکاس مستنرک علی الصمیمینس
 .13حاکا نیشابوریس مممن بن
 .14حموی جوینیس ابراهیا بن مممنس فرائن السمطینس بیرو  :مؤسساة الممماودیس
[بیتا].
 .15راغب اصفهانیس حسین بن مممنس مفردا الفاظ القرآن
 .16شهرستانیس سین صالحس تاری النیاحة علی اإلمان الشاهین المساین بان علای س
بیرو  :دارالزهرا س 1325ق.
 .17العویمینس مممن بن صالحس فتاوى نور علی النربس
 .18کلینیس مممن بن یعقوبس الکاافیس چااپ چهاارنس تهاران :دارالکتاب االساالمیهس
1407ق.
 .19کوفی احمن بن اعواس الفتوح
 .20ماوردیس علی بن مممنس اعالن النباوةس چااپ او س بیارو  :دار و مکتباة الهاال س
1409ق.
 .21مفینس مممن بن مممنس اإلرشادس چاپ او س قا :کنگره شی مفینس 1413ق.
 .22موسوی (شریف مرتضی)س علی بن حسینس رسائ المرتضیس
 .23نوویس یمیی بن شرفس المنهاج شرح صمیح مسالاس بیارو  :دار إحیاا التارا
العربیس [بیتا].
 .24نیشابوریس مسلا بن حجاجس صمیح مسالاس بیارو  :دار إحیاا التارا العربایس
1347ق.
 .25هیومیس احمن بن حجرس الصواعش الممرقاهس چااپ او س لبناان :مؤسساة الرساالةس
1417ق.
 .26هیومیس علی بن ابیبکرس مجمع الزوائنس قاهره :مکتبة القنسیس 1414ق.
 .27یعقوبیس احمن بن اسماقس تاری الیعقوبیس قا :مؤسسة اه البیت س [بیتا].

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
مناطق مشترک تابستان  1401ـ شماره دهم

نگاهی گذرا به برخی از خاطرات تبلیغی در مناطق مشترک
موسیالرضاتیموری

حجتاالسالموالمسلمین


*
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ون ِإخ َوة فأ ْص ِل ُحوا َب ْین أخ َو َْک ْم
قال الل تعالیِ « :إنما المؤ ِرن
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َّ ُ َّ َ
ُ
َ
1
َواتقوا الل َ ل َعلک ْم ت ْر َح ُمون»

مقدمه

َ َ
یکی از آموزههای قرآن کریاس دعو پیروان ادیان توحینی به وحن استَ« :ا أههل
َّ َ
َ ً
ُ
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َّ َّ
ُ
َ
ٰ َ
عب َد ِإال الل َ َوال نشهرك ِبه ِ شهیئا َوال ََت ِخهذ َبعضهنا
لی ك ِل َمة َسواء بیننا وبینکم أال ن
تاب تعالوا ِإ
ِ
الک ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َّ
َّ
َ ً
َ 2
َ
ً
ُ
َ
سلمون؛ بگو ای اه کتااب! بیاییان
دون الل ِ ف ِإن تولوا فقولوا اشهدوا ِبأنا ر ِ
بعضا أربابا ِرن ِ

به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خناونان یگاناه را نپرساتیا و
چیزی را همتای او قرار ننهیا و بعضی از ماس بعضی دیگر را  -غیر از خانای یگاناه
 به خنایی نپذیرد .هر گاه (از این دعو ) سرباز زنننس بگویین :گاواه باشاین کاه ماامسلمانیا» .از این آیه شریفه چنین استنباط میشود که وقتای خناونان باا اتکاای باه
اشتراکاتی از جمله یکتاپرستی و دوری از شرکس پیروان ادیان توحینی را به وحان
دعو میکنن؛ قطعاً وحن و تقریب ماذاهب اساالمی در پرتاو باورهاای مشاترک
فراوانی که با یکنیگر دارننس امری ممکن و مطلوب است .بر هماین اسااس بایان بار
خالف خواسته دشمنان قساخورده اسالن و مسلمینس در راه حفح وحن و انسجان
جامعه مسلمانان تال و تبلیغ کرد تاا در پرتاو انساجان و صالح و آراماشس جامعاه
مسلمین به اهناف عالیه اسالن نائ شونن .این نوشتار به برخی از خاطرا تبلیغی در
مناطش مشترک میپردازد.
* دانش آموخته سطح  4حوزه علمیه قا.
 .1حجرا س « :10در حقیقت مؤمنان با ها برادرننس پس میان برادرانتان را ساز
بنارین امین که مورد رحمت قرار گیرین».
 .2آ عمران.64 :

دهین و از خانا پاروا

 .1بهرهمندی از تجربیات مبلغان بومی
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در ایامی که در مشهن مقنس به تمصی دروس حوزوی مشاغو باودنس باه توصایه
برخی اساتین اولین سفر تبلیغی را به شهرستان زاب در استان سیساتان و بلوچساتانس
آغاز و در یکی از روستاهای آن منطقه که ترکیب جمعیتی از تشیع و تسانن داشاتس
مستقر شنن .بننه که تا آن زمان با اه سنت ارتباط تبلیغی و نزدیاک نناشاتاس تاال
نمودن که مبانی اعتقادی تشیع از قبی مباحث امامات و والیات و برخای از مباحاث
تاریخی و حواد مربوط به پینایش واقعه عاشاورا را در جماع شایعیان و مجاالس
عمومی مطرح کنا .از حسن و زیباایی ایان سافرس اساتقرار در مناز یکای از اهاالی
روستا بود که افزون بر میزبانی از مبلغانس به عنوان مالی مملی منطقهس در هنگان عنن
حضور مبلغینس به اقامه نماز جماعت و بیان احکان و مباحث اخالقی و پیگیری اماور
مربوط به کفن و دفن اموا میپرداخت .بننه نیز باا توجاه باه وضاعیت ظااهری و
مقبولیت مردمی ویس به ایشان احتران نمودن که این احتارانس تاأثیر خاوبی در روحیاه
ایشان و مردن گذاشت و موجب حفح جایگاه مردمی وی شن .در یکای از روزهاای
آغازین حضورنس مالی مملی بیان داشت که همسار یکای از بزرگاان منطقاه کاه از
برادران اه سنت میباشنس مرحون شنه؛ لذا بارای عارض تسالیت باه مناز ایشاان
میرویا .این دینارس اولین دینار بننه با اه سنت منطقه بود که به جرأ میتوان بیان
کرد که اگر مالی باتجربه روستا نبودس قطعاً عنن آشنایی باا برخای از آداب و رساون
منطقه ممکن بود موجب شود که به درستی وظیفه تبلیغی را انجان ننها.
در من حضور در این منطقهس مالی باصفا و ممباوب روساتاس بسایاری از آداب و
رسون منطقه را به بننه تعلیا داد و حتی مباحوی از عقاین اه سنت منطقاه را نیاز کاه
در مراودا با اه سنت یاد گرفته بودس بیان کرد .رمز موفقیت آن پیار باتجرباه در آن
منطقه که از جایگاه و اعتبار مناسبی نیز بین شیعیان و اه سنت برخوردار بودس سلوک
پنرانه و هنایتگرانه با همه مردن بود و با این نگاه ممبتآمیز و سالوک اخالقای در
بین شیعیان و اه سنتس وفاق و همنلی خاصی را به وجود آورده باود و هماه ماردن
چه شیعه و چه اه سنت به او احتران میکردنن و کالن اوس فص الخطاب منازعا و
گرفتاریهای روزمره زننگی مردن در مناطش بود.
 .2تأثیر برخورد و رفتار مناسب با برجوانان

در ایان ماه ممرنس شور و شعور حسینی در تمان کشور طنینانناز میشود و افزون بار

ها زدککام عاشککپاا پککور تککول

سک ک و ه زآی

زهلل زهلل کککای سکککی زهلل پککک ر

دونککک ی ککیی عآککیی هدکک پسکک

دکین ک

سکککتاا رسکککول

اریک و رفکت

الله آر وی زنکههکا اریک و رفکت

تکا ییادکت ی ککا زسکتا زآ ک آ

دکو خکوا زو چتکن زی کاآ ک آ

سکین هدکوختیی

هتککش زو شککورههککا زنکک وختیی

ردح یک ها ز
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اماکن مذهبیس فضای شهرها و روستاها نیز رنگ و بوی حسینی میگیرد و باا نصاب
پرچا و نمادهای عزا در سر درب مناز س ادارا و مغازهها تماان منطقاه سایاهپاو
میشود .برخی جوانان شیعهس به شعارنویسی بر دیوارها وگاهی شیشه ماشاینهاا نیاز
همت میگمارنن تا پیانرسان عاشورا باشنن .در مناطش مشترک شیعه و اه سانت نیاز
همت جوانان بر انجان این اماور بیشاتر اسات .در یکای از روزهاای ممارنس جهات
شرکت در جلسهای از خیابان رد میشنن که دینن پشات شیشاه ماشاینیس جماال
تمریکآمیزی در منح برخی از خلفای اه سنت نوشته شنه بود .احساس کردن ایان
کار خصوصاً در این ایانس موجب تمریک جوانان تشایع و قطعااً باه درگیاری خاتا
میشود .جوان رانننه را به مم کار دعو کردن و با صمیمیت با ها گفتگو کاردیا.
ایشان بیان داشت که برخی افراد و سازمانهاس به بننه تذکر دادنن که باین این جمال
را از پشت ماشین پاک کنیس اما من این کار را نخواها کرد هر چنن که تهنین کننان و
به ضرر من تمان شود؛ زیرا به این جمال اعتقاد دارنس همانطاور کاه شاما شایعیان
برای امان حسین و اه بیت شعارنویسی میکنین.
با حرفهای این جوانس احساس کردن این کار را بار طباش اعتقاادا ماذهبی خاود
انجان داده است .لذا با آرامشس ضمن تمسین او در دفاع از عقاین خاود توضایح دادن
که امان حسین و حادثه عاشوراس از مشترکا همه مذاهب اسالمی است و نه تنهاا
شیعهس بلکه اه سنت و حتی غیرمسلمانان نیز به امان حسین عشش میورزنان و از
شهاد ایشان متأثرنان .بناابراین اگار جواناان شایعه جمالتای در ماورد عاشاورا و
اه بیت نوشتهانن قطعا خالف وحن نیست؛ بلکاه تارویج باورهاا و اعتقاادا
مشترک شیعه و اه سنت است؛ هاچنانکه بزرگان اه سنت تألیفا فراوانای دربااره
حادثه عاشورا و عظمات و شخصایت اماان حساین دارنان و اشاعار زیباایی نیاز
سرودهانن که شعر اقبا الهوری نمونهای از آن است:
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تار دا ز

ختهزی لک زا هنکو

زی صاا زی پیکم آور زفتاآ کاا
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تککا ه ز تکایکک زو زیتککاا هنککو
زشم دا

خاک پکاک زو رسکاا

بعن از خواننن این اشعار و بیاان برخای از روایاا در ماورد اها بیات و اماان
حسین از منابع اه سنتس این نکته را تذکر دادن که بزرگان شیعه ایان مالحظاه را
دارنن تا شیعیان خصوصاً جوانانس از تفرقه و اختالف اجتناب کننان و لاذا اعتقاادا
مخصوص و ویهه خود را در اماکن اختصاصی ابراز میکنننس نه عمومی .ساطح شاهر
نیز از اماکن عمومی استس شما ها عقاین اختصاصای را در امااکن اختصاصای موا
مساجن و منارس علمیه ابراز نمایین تا موجب اختالف و کینه و کنور بین شیعیان
و اه سنت نشود.
با این توضیما جوان آران شن و از بننه تشکر کرد و گفت :ای کا دیگاران کاه
این تذکر را به من میدادننس رفتاری هماننن رفتار شاما مایکردنان و منطقای باا مان
ِ
نمودنن لذا به خاطر تذکر شما که بیاان داشاتین اعتقاادا مشاترک را در
صمبت می
مکان عمومی ترویج دهیا بننه ها رعایت مایکانا و جماال را پااک مایکانا تاا
موجب بهاریختگی و نزاع و اختالف نشود.
 .3استفاده از توانمندی فعاالن شیعه و اهلسنت در اجرای برنامههای فرهنگی

مشارکت نهادهاس سازمانهاا و فعااالن فرهنگای در اجارای برناماههاای فرهنگای و
تبلیغیس از نکا مها و تأثیرگذار در پیشرفت تبلیغ است که الزن است مبلغان ممترن
به آن توجه نماینن .برخی از مبلغان با درایتس تال دارنن که در فرصات کوتااه ایاان
تبلیغس نیروسازی میکننن و به تربیات نیروهاا جهات اجارای برناماههاای عباادی و
فرهنگی میپردازنن .در هنگان اقامه نمازس مؤذن و مکبر را از بین جواناان و نوجواناان
انتخاب میکننن .قرائت ادعیه و قرآن را به برخی دیگر میسپارنن و به همین مناوا از
همه نیروها بهره میبرنن تا افزون بر مشارکت همگانیس از تاوان نیروهاا هاا اساتفاده
کننن.
در مناطش مشترک نیز میتاوان در برگازاری برناماههااس از تاوان و ظرفیات نهادهااس
سازمانها و فعاالن فرهنگای شایعه و اها سانت بهاره بارد .حتای از تاوان خیارین
اه سنت که مشتاق به فعالیت فرهنگای هساتننس بارای اجارای برناماههاای ماذهبی
خصوصاً ایان ممرن و صفر و مراسا عزاداری سینالشهنا بهره برد.

در ایان عین قربان و غنیر با توجه به اهمیت این دو عین در اسالنس برنامهریزی کردیا
تا برای اولین بارس جشن بزرگی با عنوان «جشن بازر عیان قرباان تاا غانیر» را در
منطقه تبلیغی مشترک برگزار نماییا تا افزون بر بزرگناشت این دو عینس جشن غانیر
نیز به صور ترکیبی و با حضور شیعیان و اه سنت برگزار شود و روحانیات اها
سنت در مورد این دو واقعه مها سخنرانی نماینن .با پیشنهاد بننهس مجری برنامه یکای
از فرهنگیان اه سنت انتخاب شن که اجرای بسیار مناسبی داشت .ایشاان در ابتانای
اجرای برنامهس این شعر را خوانن و فضای جلسه را معطر به عطر نان مبارک پیامبر
و اه بیت نمود و مورد تمسین شرکتکنننگان قرار گرفت و اراد خود را باه
اه بیت ابراز داشت.
آی ن

ه ناوری ز النکه خکوآ آ پک

وسی عاکایش رز ،آور یک دش پک

ههسکته فک وآ هدک ک آزدکن پیغتاک
آ

خاک ف پایش ص وسه آیی

آ

پیغتا ز زو پ سی  :ههسکته یکو جکانی

بوی عسرت ز چیست؟ ه چن ه دککآزنکی

ناور جوز ش آزآ :چوا نام تو دک ویکی

چل دک ن ز نادت صک نناکه که نک ویی

تا یاآ تو رز ه شب چوا چل که غکل آزرم

ه صای ه خیکحم آر سکینه عسکل آزرم

ناات زست زیکن

بوی عسل ز دن نیست ،بوی صروزت زست زیکن

ز ین و شک بت خوشت

 .4ضرورت دقت مبلغان در صحت گزارش ارائه شده از مسائل مناطق مشترک

یکی از نکا مهمی که مبلغان باین ان را رعایت نمایننس دقت در گزار ها و تملیا
و رصن و بررسی صمت آن است .متأسفانه در برخی از مواردس عنهای گازار هاای
خالف واقع را به مبلغان میدهنن و با برجسته کردن آن و رنگ و بوی ماذهبی دادنس
موجب بنبینی میشونن .روزی یکی از دوستان که در یکی از مراکز فرهنگی مشاغو
بودس اطالع داد گزارشی از فالن منطقه ارسا شنه است که برخای مسائولین در حاش
مردن جفا میکننن و عنالت را رعایت نمیکننن و افازون بار قطاع کنتاور آب ماردنس
دبیرستان شبانهروزی که قرار بود در آن منطقه ممرون احنا شودس به جای دیگاری
انتقا دادنن .بنانه مسائله را بررسای کاردن و از فرمانانار کاه باومی آن مما باودس
توضیماتی خواستا .ایشان گفت برخی اهالی آن منطقهس مانتی اسات کاه قاب آب
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یم رو

ه پیغتا آر

دککی تا سکتاا

هت زه عرک دکرفت آر سکایه نلرسکتاا
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مصرفی خود را پرداخت نکردنن؛ لذا شرکت آب و فاضالب برای دریافت هزینه آب
مصرفیس به آنان اخطار قطع آب در صور عانن واریاز هزیناه را داده اسات و ایان
اخطار مختص به یک طایفه و قون و مذهب نیست؛ بلکه شام همه ماردن آن منطقاه
میشود .همانین در بمث احنا دبیرستان شبانهروزی در آن منطقاهس باا توجاه باه
تعناد اننک دانشآموزان بنا شن که دبیرستان در مم دیگر که جمعیت دانشآماوزی
بیشتری داردس احنا شود و برای دانشآموزان این منطقاه نیاز از طارف آماوز و
پرور س سرویس ایاب و ذهاب تنارک دینه شود .بعن از بررسی وضاعیت منطقاه و
دریافت پاس مسئولینس به یقین رسینن که برخی گزار های ارسالی بر مبنای حاب
و بغ و منافع شخصی تنظیا میشود و الزن است نهایت دقت در صمت آن انجان
شود تا خطایی انجان نگیرد و ظلمی واقع نشود.
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 .5اهدای هدیه به برخی افراد در ایام تبلیغ

یکی از دستورا زیبا و جذاب اسالنس هنیه دادن به افراد است کاه در سایره پیاامبر
اعظا و اه بیت نیز تأکینا فراوانی بر دادن هنیه شنه است .رسو خانا
َّ
هادوا؛ َفإ َّنها َت َ
حابواَ ،ت َ
فرموده استَ « :ت َ
هادوا َت ّ
تذِ ُب ِبالضتُا ِئ ِن؛ 1باه یکانیگر هنیاه دهیان تاا
ِ
ممبوب یکنیگر شوین .به یکنیگر هنیه بنهین؛ زیرا کینههاا را مایزدایان» .مناساب
است روحانیون و مبلغان گرامی در ایان تبلیغس هنایایی هر چنن اننک تهیه کننان و باه
برخی اشخاص اعطا نماینن؛ زیرا این کار به ظاهر ساده و کوچکس تأثیر فوقالعاادهای
بر مخاطبان دارد و رسالت تبلیغی را تسهی میکنن .در ایان تبلیغی یکای از مبلغاان را
که سابقه زیادی در تبلیغ در مناطش مشترک داشتس به منطقاه دعاو کاردیا .ایشاان
معموالً هنایایی از قبی سوهان و نبا از قا تهیه میکارد و باه هماراه داشات و باه
برخی از افراد به عنوان هنیه تعارف میکرد .در روز جمعه بارای ساخنرانی در میاان
نمازگزاران اه سنتس با امان جمعه اه سنت یکی از مساجن هماهنگ شن تاا ایشاان
دقایقی در میان نمازگزاران سخنرانی کنن .مبلغ مذکور در زمان حرکت به سوی نمااز
جمعهس یک بسته سوهان برای هنیه به امان جمعه همراه برد و بعن از احوا پرسای باا
امان جمعه در مسجنس بسته سوهان را به ایشان هنیه داد و بعن ها سخنرانی مناسابی
 .1مممن بن یعقوب کلینیس اصو کافیس ج 5س ص 144؛ مممن بن حسن حر عاملیس وسائ الشیعهس ج
17س ص . 286

انجان داد که مورد توجه مردن قرار گرفت .امان جمعه نیز بعن از ساخنرانی ایشاانس از
حضور و سخنرانی ایشان در جمع نمازگزاران تشکر کرد و گفت« :حاج آقاا همیشاه
به ما لطف دارنن و در این ایان که برای تبلیغ به این شهرستان آمننن و در نماز جمعاه
ما شرکت کردننس ما را از سخنان خود مستفی کردنن و همیشه به یاد ما هستنن؛ لاذا
از قا نیز برای ما یه بسته سوهان هنیه آوردنن که بیانگر ممبت ایشان به ماسات .لاذا
بننه ویهه از ایشان بابت سخنرانی و هنیه تشکر میکنا».
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