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نگاهی گذرا به برخی از خاطرات تبلیغی در مناطق مشترک
موسیالرضاتیموری

حجتاالسالموالمسلمین
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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
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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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