


 

 

 



 

 فهرست مطالب

 صفحه نویسنده عنوان موضوع

 های دینی جنوب معرفی دعوتگران و اساتید قسم عالی  مجتمع



 

ساز از ارکان رسالت انبیای الهی بوده         های اخالقی و انسان     دعوت مردم به ارزش   
(، لوو     97(، صوالوا)اعوراف:        26(، هوود)اعوراف:       26است. حضرت نوح)اعراف:     

انود. ییوه         رسان پروردگار و اندرزگویی امین خوانده       ( و...  خود را پیام         79)اعراف:  

( 97)احزاب:    »الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احدا اال اهلل...              «
در شأن پیامبران الهی و دعوتگران راستین یمده است و قرین کریم این روش را               

ین را بوه       »سنة اهلل فی الذین خلوا...   «کند و با تعبیر  سنّت پیامبران معرفی می   
 کند. عنوان روش پیامبر)ص( تصدیق می

( و داعیان الی اهلل را      99قرین کریم نیز دعوت الی اهلل را بهترین گفتار )فصلت:           
( و فالح و رستگاری جامعه اسوالموی را مورهوون                111عمران:   برترین امّت)یل  

( و از هدایت     111عمران:   تالش داعیان الی اهلل و موضوع دعوت دانسته است)یل         
ها به میراندن تعبیر نموده است       ها، به حیات بخشیدن و از گمراه کردن ین          انسان
؛ البته ظاهر ییه حیات و مرگ مادی است، ولی در برخی تفاسیور بوه                 96)مائده:  

حیات و مرگ معنوی، یعنی گمراه ساختن و یا نجات فردی از گمراهی نیز یواد                 
 شده است(.

ی خود    در طول تاریخ، پیرواِن انبیای الهی بعد از ایمان خویش، نخستین وظیفه            
دانستند. پس از پیامبر اکرم)ص( نیز این سیره ادامه داشت.              را دعوت مردم می   

کردند. برای مثال تاجرانی      مسلمانان از هر فرصتی برای تبلیغ اسالم استفاده می        
بودند، از امر دعوت غافل         که برای امرار معاش به اقصی نقا  زمین سفر کرده          

کردند و در راه انتشار و         نبودند و یکی از وظایف اصلی خود را تبلیغ تلقی می            
ورزیدند. از همین راه بود که اسالم به          گسترش اسالم از هیچ کوششی دریغ نمی      

دورترین نقا  عالم راه یافت و به جاهایی رسید که فاتحان صدر اسالم و پس                 

 از  ین، به ین جاها نرسیده بودند.

ی   ای همگانی است و هر مسلمانی وظیفه دارد که به اندازه              گرچه تبلیغ وظیفه  
توان خود، اسالم را با کردار و گفتار خود معرفی نماید، اما عالوه بر این،                       
ضروری است که گروهی از مسلمانان در پرتو نظم و برنامه، در راستای این امر                
مهم اقدام نمایند و با توجه به اقتضای عصر و نسل، به تبلیغ اسالم بپردازند و                  

های دینی در زندگی مردم، سهیم باشند. قرین کریم، از این               در انعکاس ارزش  

که   »وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ      «یاد کرده است:    »امّت«گروه به نام    

 هستند.» دعوتگران«همان 

ها و    از همان روزهایی که پیامبر اکرم)ص( مصعب ابن عمیرها، معاذ ابن جبل             
ها را برای ابالغ رسالت و تعلیم اسالم به مناطق دور و                   عبد اهلل ابن رواحه    

تشکیل شد. پیامبر)ص( نیز شخصاً      »دعوتگران«ی اولیه     نزدیک فرستاد، هسته  
به تشکیل اجتماعات مختلف اقدام کرد و با خواندن خطبه در اجتماعات جمعه و              
جماعات و تبلیغ انفرادی مردم و گاه با نوشتن نامه، به دعوت و تبلیغ اسالم                   

 پرداخت.

ی دعووت نوهواد           اداره    ی الکترونیکی دعوت جنوب، بخشی از رسانه        فصلنامه

سنّت و جماعت جنوب ایران است کوه          اجتماعی شورای عالی مدارس دینی اهل     

ی    با هدف توانمندسازی و ارتقای سطا یگاهی دعوتگران مسلمان پا به عرصوه         

ساز دین مبین اسالم، بتواند گامی موثرور           تا در راستای رسالت انسان    وجود نهاده   

کم در قلمرو جغرافیایی اداره مزبور بردارد که امید است برییند این تکواپوو،               دست

 وافی به مقصود باشد.

 یادداشت سردبیر

 الحاق جوادی
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سار   ای است تا با هم در سایه          ایام والدت رسول گرامی اسالم)ص( بهانه       
های عصر حاضر     ها و پیچیدگی    سیرتش بنشینیم و لختی به دور از گرفتاری        

 های دعوت، تربیت و رهبری بیاموزیم. هایی در زمینه درس
پس مناسب است نگاهی دقیق به زندگی مبارک ایشان داشته و در این نقطه              

ی خود را در دریافت        تأمل کنیم که چگونه رسول خدا)ص( توانست وظیفه        
وحی، تبلیغ و تبیین ین و همچنین در اصالح فرد و جامعه با موفقیت به                    

 انجام برساند؟
سالگی، و بعد از      11محمد بن عبداهلل)ص( بعد از رسیدن به سن کمال، یعنی          

ها، نقا  ضعف     ها، سنّت   جانبه از جامعه و افراد، سلیقه       دستیابی به شناخت همه  
و قوّت و همچنین بعد از تثبیت شخصیت او و پذیرفته شدنش به عنوان                   
فردی صادق و امین)اموری که یک داعی ضرورتًا به ین محتاج است( به                 

ی یخر ماه مبارک رمضان در         و دهه     پیامبری مبعوث گشت. در روز دوشنبه      
در غار    -حضرت جبرییل)ع( –میالدی در شب قدر، امین یسمان          211سال  

ی علق را     فرود یمد و صدر سوره      -حضرت مصطفی)ص(   -حرا بر امین زمین   
بر او تالوت نمود. ییات نخست این سوره بر خواندن، تعلیم و تعلم و توجه به                
اصل خلقت داللت دارد و شروعی جدید، از علم در مقابل جهل، منطق و                  

بایست کار    داد. ایشان می    منطقی و زور را نوید می         استدالل در مقابل بی    
 .کرد سختی را شروع می

گشت؛ این مرحله از تمایل      به همین دلیل در یغاز نبوت مکلف به خودسازی        
ی   ی شب با نزول سوره      به عزلت در غار حرا شروع و با در یمدن به مدرسه             

»ِإَنّ نَاِشئََة الَلّیِل ِهی َأَشُدّ وَطًْأ وَأَقْوَُم ِقیالً       «مزّمل ادامه یافت تا به مرحله ی        

[ برسد. ینگاه وظیفه یافت تا در مورد نعمت هدایت و اسالم که                 2]المزمل
 »وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ     «باشد سخن بگوید:        نعمت پروردگارش می   

یَا «[ و به او اعالن گشت که مسئولیت انذار بر دوش اوست:                 11]الضحی:
أَیُّهَا الُْمَدّرُِّر * ُقْم فَأَْنذِْر * وَرََبَّک َفَکبِّْر * َوِریَاَبَک فَطَهِّْر * وَالُرّجَْز فَاهْجُْر * وَلَا                

 ]المدرر[»تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ * وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ
بایست   می  »قُمْ فَأَنْذِرْ «رسول خدا)ص( به عنوان تنها مخاطب دستور             

 کرد.   شان باخبر می جهانیان را از عواقب کارهای
خداوند حکیم پیامبرش را در نشر مبادی دین و انذار مردم دستگیر نمود تا                 

مبادا احساسات و عشق به انجام دستور، او را وادار به بی دقتی و اتخاذ                     
تصمیمات عجوالنه گرداند. شرایط برای دعوت علنی فراهم نبود، بنابراین             

ی حکمت، دعوت خود را به صورت مخفی           رسول خدا)ص( براساس ضابطه   
اهلل     ی خود شروع کرد، همسرش خدیجه)رضی       شروع نمود. دعوت را از خانه     

اهلل عنه( و       طالب)رضی  عنها( را به اسالم فراخواند وایمان یورد، علی ابن ابی          
ی پیامبر بودند، دعوت را لبیک گفتند. ینگاه            زیدبن حارره نیز که در خانه       

 .پیامبر دعوت را به بیرون از خانه گسترش داد
رسول خدا به دنبال افرادی بود که از موقعیت و مکانت اجتماعی برخوردار                
بوده، استعداد کافی داشته، رازدار باشند و بتوانند به عنوان افراد شایسته،                 

، اولین  »سابقین اولین «اولین مخاطبین دعوت به سوی اسالم قرار گیرند.           
ی اهل ایمان     گیرندگان در ایمان در جاهلیت ین روز به تدریج به حلقه            سبقت

 .در یمدند
ای   اهلل عنه( را انتخاب نمود. ایشان بدون لحظه             پیامبر ابوبکر صدیق)رضی  

 .درنگ ایمان یورد و اولین داعی بعد از رسول خدا گشت
های برگزیده و شایسته همچون عبدالرحمن بن             توسط ایشان شخصیت   

وقاص، عثمان بن عفان، زبیربن عوام طلحه بن عبیداهلل           عوف، سعد ابن ابی   
ها نیز اسالم را        اهلل عنهم اجمعین( به اسالم دعوت شدند و ین               )رضی

ی دعوت اسالمی شکل       های اولیه   پذیرفتند. بدین ترتیب ارکان و ستون       
گرفت و همین افراد بعدها بنای رفیع دعوت اسالمی را بر دوش خود حمل                

 .نمودند
هاست. رفتار ما تابع      ای است که رفتار، تابع اندیشه       طبیعت نفس انسانی بگونه   

اولین  .داشت  های ماست. پیامبر حکیم، این امر را از نظر دور نمی               اندیشه
کاری که انجام داد اصالح درون و تغییر باورها بود. نزول تدریجی قرین و                 

های     تأکید ییات نازل شده بر مسائل اعتقادی باعث شد که ایمان یورده                
ها به أکمل وجوه ممکن شکل بگیرد. شخص رسول            نخستین، شخصیت ین  

تربیتی -های روحی   خدا)ص( و همچنین اصحاب ایشان مکلّف به برنامه           
 .شدند تا بتوانند با برخورداری از معنویت باال، بر محیط خود مثرر باشند
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در این مرحله  قصد رسول خدا)ص( تجمیع افراد به هر صورت ممکن نبود.              
توانست افراد را بر گرد پیامبر جمع کند اما              های زیادی بود که می       بهانه

خواست مردم را از نوعی عبودیت برهاند و به نوعی               رسول خدا)ص( نمی  
دیگر مبتال سازد. در فرییندی بسیار جدی و باحوصله، رسول خدا به افرادی              
نیاز داشت که از هر چه جز خداست، دل برکنده و با تجرد مطلق، اهلل را بر                  

خداوند و مساوات بین        ی  قلمرو دل خود حاکم کنند. در این مرحله بر توصیه         
تواند   گشت و از ایمان به قیامت به عنوان امری که می              ها تأکید می    انسان

 .شد التزام و تعهد عملی را ایجاد کند استفاده می
گشت، زیرا محدودیت و      سال، باید شرایط جدیدی ایجاد می       9بعد از گذشت    

های دعوت سازگار نیست. پس با توکل         کار در پنهانی با اهداف و استراتژی      
ی ابتالء و یزمایش شروع شده،        و اعتماد به خدا دعوت علنی گشت. مرحله        

های مختلف وارد عمل شدند. بر علیه پیامبر)ص( تبلیغ            دشمنان دین از راه   
های   نمودند، اصحاب او را شکنجه کرده و بعضی را شهید نمودند. نقشه               

ترور پیامبر یکی بعد از دیگری به اجرا دریمد. مسلمانان مجبور شدند به                 
 ی جانبه طالب در محاصره همه      سال در شعب ابی      9حبشه هجرت کنند.     

قریش قرار گرفتند. اما هیچکدام از اینها نتوانست پیامبر و اصحابش را                 
ریزی و دقت، نظم و کار        متزلزل کند. مدیریت قوی، اخالص و تقوا، برنامه        

 .گروهی باعث شد دعوت اسالمی مسیر خود را ادامه دهد
کم رسول خدا)ص( از مکه بعنوان مرکز         سال از بعثت کم     11بعد از گذشت    

دعوت اسالمی مأیوس گشت، به طائف رفتند تا شاید در ینجا پایگاهی                 
ترین روزهای    جدید بیابند اما برخورد ناشایست فرزندان رقیف یکی از سخت         
شد، به توفیق     زندگی پیامبر)ص(  را رقم زد. باید پایگاه دیگری جستجو می          

ی یشنایی رسول خدا با اهل        بعثت زمینه   19و   16،  11های    خداوند در سال  
ی اول و دوم در کمال نظم و          مدینه)یثرب ین روز( فراهم گشت. بیعت عقبه      

ی هجرت فراهم      ریزی صورت گرفت. در مدینه کار شد و زمینه              برنامه
ترین حوادث سیرت است که تأریر ین بر تجمیع              گشت. هجرت، از مهم    

 مردم وتسریع دعوت برکسی پوشیده نیست.
در مدینه چون همگی عناصر چهارگانه تشکیل دولت)مردم، سرزمین،               
حکومت و حاکمیت( فراهم گشت، رسول خدا قانون اساسی مدینه را مقرّر              
نمود و براساس ین حکومت اسالمی در مدینه شکل گرفت. رسول خدا به               

ها و اهل مدینه به عنوان ملت و مدینه به عنوان اقلیم              عنوان رهبر، مسلمان  
مقرّر گردید. مشرکین و یهود مدینه نیز قرار شد به عنوان شهروند، در کمال              

 .ها زندگی کنند و خیانت ننمایند صلا و یرامش در کنار مسلمان
در مدینه، احکام عملی دین همچون زکات، حج، حجاب، جهاد و... مقرر                

ها، انقیاد و یمادگی کامل برای        گشت. و این زمانی اتفاق افتاد که درون          می
 .پذیرفتن دستورات عملی پیدا کرده بودند

ریزی کردند. جنگ بدر به        دشمنان بر علیه حکومت نوپای مدینه برنامه        
ی   ی مثمنین و تضعیف روحیه       تقدیر خداوند رخ داد و باعث تقویت روحیه        

ی   قبیله  9های احد و احزاب واقع شد. یهود که در              مشرکین گشت. جنگ  
ها در بدر را بر نتابیدند و         کردند پیروزی مسلمان    بزرگ در مدینه زندگی می    

قریظه   نظیر و بنی    قیقاع، بنی   های بنی   هر بار به صورتی خیانت کردند. جنگ      
ی احزاب مشرکین از پیروزی مأیوس گشتند و بار            نیز واقع گشت. در غزوه    

ی   های تبلیغاتی به قصد تخریب شخصیت پیامبر و خانواده            دیگر به جنگ  
ی بین پیامبر)ص( و اصحاب را        ایشان پرداختند. سعی کردند اعتماد و رابطه      

 .وقت موفق نشدند دچار خدشه کنند ولی هیچ
هجری، رسول خدا کارش در دعوت باال گرفت. پادشاهان                2در سال    

ها را به اسالم دعوت نمود. تا بدین          ممالک مختلف را مخاطب قرار داد و ین       
ترتیب رسمًا اعالم نماید که این دین محدود به جزیرةالعرب نیست بلکه               

 .جهانی است و یمده است تا بماند و بشریت را نجات دهد
ی خدا نمود و جریان صلا حدیبیه رخ داد.           رسول خدا)ص( قصد زیارت خانه    

شده اعالم نمود و از طرفی        صلحی که زعامت و رهبری دینی قریش را تمام        
برای دعوت در فضایی یزادتر فراهم نمود. و بدین ترتیب رسول خدا                 زمینه

تصمیم گرفت وارد مکه شود. مکه را فتا نموده در حالیکه از تواضع،                    
 .محاسن مبارک بر مرکب خود نهاده بود

ی ارقم شروع کرده بود امروز ده هزار سرباز در             فردی که از نجواهای خانه    
لرزاند. غرور به او دست       های مکّه را می     رکاب دارد و تکبیر سربازانش کوه      

بخشد و چون     کند. اهل مکّه را می       نداده است و در مقام قدرت ظلم نمی        
کند که از این به بعد کسی از ابوجهل بد            شود، اعالم می    عکرمه مسلمان می  

نگوید. عثمان بن طلحه کلیددار کعبه را که یکبار در عهد مکی مانع از ورود               
دهد. امروز ما به      زند و کلید کعبه را به او می          او به کعبه شده بود صدا می       
دانیم که او را رهبر        ی خود می    کنیم و وظیفه    چنین پیامبری افتخار می    

بشناسیم و فرمایش ایشان را در زندگی خود عملی سازیم. راه حل                     
 .مشکالت امروز ما، در بازگشت به قرین و سنّت رسول خداست

بعثت رسول خدا)ص( به عنوان خاتم پیامبران، اعالن رشد و تعالی                    
های دریافت، حفظ و رساندن یخرین پیام            استعدادهای بشری در زمینه    

ی     یسمانی بود. رشد عقالنی انسان به حدّی رسیده که بتواند در سایه                
رهنمودهای وحی به تدبیر امور زندگی خود بپردازد، وبدین ترتیب خاتمیت             
دین رقم خورد. البته خاتمیت دین به معنای واگذاری امور زندگی یا بخشی              

منبع برای    6از ین به عقل مجرد از وحی نیست، بلکه عقل و وحی                    
 .حل برای مشکالت زندگی است اندیشیدن و بدست یوردن راه

ی   سال، توانست با ایجاد اسوه      69باری، رسول مثید به وحی بعد از گذشت         
ی نمونه و تربیت جمعی از بهترین جماعت زمینیان، برای               فردی، خانواده 

ها شاهد و الگویی همیشگی بسازد تا رهروان مسیر حق بتوانند              ی امت   همه
 .در مسیر عبودیت و بندگی یگاهانه حرکت نمایند

رسول خدا)ص( در جهاد مبارک خود با تاکید بر عبودیت خدا و نفی                     
ی دعوت خود را بر اساس بصیرت و یگاهی در               طواغیت، توانست برنامه  

دعوت، حکمت در رفتار، مدیریت و نظم در امور بنا نهد. و توانست در                    
یور راستین یخرین پیام یسمانی       رعایت خداوندگار هستی به بهترین وجه پیام      

 .ی اتّصال یسمان و زمین باشد و یخرین حلقه

 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز           سه سال در یک نگاه  و بیستمقاله: 

3 



 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز       های دینی جنوب معرفی دعوتگران و اساتید قسم عالی مجتمعکاوش: 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

در دوالب قوشم متولود شودند.           1932شیخ محمد اسالمی چاهوئی فرزند علی در سال         
ایشان دوران دبستان و راهنمایی را در محل سکونت خود گذرانده و تحصیالت دینی را               

انود. ایوشان جوزو        انود، یغواز کورده       همزمان که سال سوم راهنمایی بوده      1991در سال 
ی عالی، در شهر بستک نزد شیخ     ی شریعت را در دوره  نخستین افرادی هستند که رشته    

التحصیالن رشوته شوریعت در        اند و از نخستین فارغ  عبدالکریم محمدی به اتمام رسانده   
بوه مودت        1929ی عالی در سال  ی عالی هستند. شیخ اسالمی، پس از اتمام دوره          دوره
برای   1996ی کاریموزی خود را گذرانده و در سال   ماه در روستای هود شهر اوز دوره    12

ی دینوی     تا کنون، در مدرسه  1969ی طوالی قشم شد.ند و از سال  تدریس وارد مدرسه  
بندرعباس به تدریس علم کالم مشغول هستند؛ همچنین به مدّت سه سوال اسوت کوه              

ی دعووت در خنوج        ی فووق لیوسانس رشوته        مدّرس علم کالم قدیم و جدیود در دوره       
منودی بوه موسجد و         ی علوم دیونی را عالقوه      باشند. ایشان علت ورود خود به حوزه   می

اند و یکوی از توفیقوات خوود راگذارنودن کول             موضوعات مذهبی در ایّام کودکی دانسته  
 دانند. اهلل( می دروس کل دروس نزد دانشمند معاصر، شیخ عبدالکریم محمدی)حفظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شیخ احمد بازماندگان فرزند محمد)مشهور به موسی با کنیه ابوحذیفه( ساکن جزیوره      

باشند. دوران ابتدایی و راهنمایی خودرا در شهر قشم به اتمام رسوانده و در             قشم می 

اند. دوران دبیرستان را در کنوار دروس      وارد مدرسه دینی بندرعباس شده 1929سال  
دینی، سپری نموده و چهار سال از این دوره را با حضور مرحوم شیخ ضویایی در ین          
مدرسه، به اتمام رساندند. سپس به خدمت سربازی رفتوه و پوس از سوربازی بورای            

شان میسر نوشد؛ ایوشان     تحصیل در امارات، قصد عزیمت به ینجا را نمودند، اما برای     
ی شهر کراچوی از توابوع          ی ابوبکریه به پاکستان رفته تا تحصیالت خود را در جامعه    

ی اسالمی مدینه، ادامه دهند. مدت پنج سال در ینجا بوده و دو سوال پوس از          جامعه
بندرعباس شدند تا به عنووان مودرس، بوه دیون و طوالب                  ی  بازگشت، وارد مدرسه  

خدمت نمایند. درس عقیده و حدیث، جزو دروس اصلی ایشان بود. ایوشان در قوشم             

هوایی همچوون احکوام        ها و کتاب های دیگری نیز نظیر تهیه بروشور و جزوه      فعالیت

العاص فاتوا   ابینوزاد و فرشتگان، احکام جمعه و احکام صلوات بر پیامبر و عثمان بن       

 اند. جزیره داشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بوستانو متولود       1911شیخ محمد هادی جاللی بستانو فرزنود احمود در سوال            
گذرانوده و سوال       1933-1931های ی دبستان را در بستانو  طی سال اند. دوره    شده

و دوم و سوم راهنمایی    1939ی دانشمند سورو در سال  اول راهنمایی را در مدرسه    
ی دبیرستان را همزموان       ی شهید قرنی نیروی دریایی گذرانده و دوره       را در مدرسه  
هوای   انود طوی سوال       ی علوم دینی بندرعباس مشغول تحصیل بوده        که در مدرسه  

اند. ایشان لیسانس خود را در دانشگاه عالمه طباطبایوی     سپری کرده 1921-1921
گذارنده و فوق لیسانس را در همان دانوشگاه     1927الی    1921های   تهران در سال  

توا کنوون در       1921انود. ایوشان از سوال           سپری کرده   1966الی    1962در سال   
سنّت بندرعباس مشغول به تودریس هوستند و از سوال              ی علوم دینی اهل     مدرسه
تا بوه اموروز در       1967تا کنون نیز در دانشگاه پیام نور بندرعباس و از سال       1992

ی علووم     باشند. ایشان علت ورود به حوزه    دانشگاه بندرخمیر مشغول به تدریس می     
 ی شخصی و تشویق خانواده دانستند.  دینی را عالقه

 معرفی دعوتگران و اساتید قسم عالی 

 های دینی جنوب مجتمع
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موی    1936شیخ علی جاللی بستانو، فرزند احمد متولد بستانو بندرعباس در سوال          

ی راهنمایی   ی شهید چمران بستانو، دوره ی دبستان را در مدرسه   باشند. ایشان دوره   
ی فرهنوگ و ادب       ی دبیرسوتان را در رشوته         را در مدرسوه شوهید قرنوی و دوره         

اند. تحصیالت دینی ایشان در مدرسه علوم دینی بندرعباس         بندرعباس سپری کرده  
فقه شافعی را از دانوشگاه     6ی دبیرستان بوده است و مدرک سطا          همزمان با دوره  

ی   انود. دوره    تهران و مدرک لیسانس را از دانشگاه پیام نور بندرعباس اخوذ نمووده            
اکنوون    ی تفسیر و معارف قرین قم سپری کورده و هوم     لیسانس را در دانشکده   فوق
ی تدریس   التحصیل دکتری فقه شافعی از دانشگاه الهیات تهران هستند. سابقه          فارغ

اکنوون    گردد و هوم   باز می 9119ی علوم دینی بندرعباس به سال        ایشان در مدرسه  
باشند. ایشان علّت ورود خود بوه        نیز در قسم عالی این مدرسه، مشغول تدریس می   

ی علوم دینی را عالقه به این علوم به ویژه قرین کوریم، توشویق خوانواده و               حوزه
 اند. ارتبا  با علماء، به ویژه شیخ محمد ضیایی دانسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در روستای بند حاج علی از توابع     1919شیخ طه نحوی فرزند عبدالرئوف در سال        

ی   ی ابتدایی را در روسوتای ریگوو گذرانوده و دوره              قشم متولد شدند. ایشان دوره     
ی دبیرستان را نیز در قشم به پایوان        راهنمایی را در شهر سوزا طی نمودند و دوره    

مندی به معرفت دینی و    ی علوم دینی را عالقه رساندند. ایشان علّت ورود به حوزه      
 اند.   احکام شریعت و تبلیغ و ترویج ین در میان مردم عنوان کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
در بنودرعباس متولود شودند         1932شیخ طیب پورون فرزنود محمود در سوال             

ی ابتدایی خود را در دبستان  باشند. ایشان دوره   اکنون نیز ساکن این شهر می       وهم
ی بیهقوی و      ی راهنمایی را در مدرسوه   پور شروع کرده، دوره    شهید عسکر حسین  

االمووام الووصادق سووپری نموووده و         ی جامعووه     ی دبیرسووتان را در مدرسووه       دوره
انود.    ی بندرعباس بوه اتموام رسوانده      تحصیالت علوم دینی خود را نیز در مدرسه  
سال است که موشغول تودریس در      16ایشان پس از کسب لیسانس علوم دینی،    

ی علووم دیونی را        مدرسه علوم دینی بندرعباس هستند و علّت ورود بوه حووزه         
 اند. عالقه به فهم کالم خداوند بیان داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
در هوود متولود       1939شیخ سید محمد صالا مهجور فرزند اسماعیل در سال           

ی هوود و دوران       ی ابتدایی را در مدرسه      شده و ساکن بندرعباس هستند. دوره      
علوم     ی  اند. پس از ین وارد حوزه  راهنمایی و دبیرستان را در بندرعباس گذرانده      

ی بندرعباس شدند و مقدمات را تا پایان دوره عوالی در ینجوا             دینی در مدرسه  
گذرانده و لیسانس دینی خود را اخذ نمودند. ایشان همزمان با تحوصیل علووم          
دینی، مدرک کارشناسی حسابداری را در دانشگاه پیام نور بندرعباس و مودرک         
کارشناسی ارشد حقوق عمومی را از دانوشگاه یزاد اسوالمی بنودرعباس اخوذ                 

ی علووم دیونی بنودرعباس         تا کنون در مدرسه    1969اند. ایشان از سال   نموده
ی   ی علووم دیونی را عالقوه       باشند و علّت ورود به حوزه      مشغول به تدریس می   

های مکرّر شهید ضیایی و برادرشان سیّدعبدالرحیم مهجور و        شخصی و توصیه  
 اند. حمایت ایشان عنوان کرده

 



 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز             اخبار دعوت جنوب 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در بوستانو بنودرعباس       1911شیخ صالا محمدی بستانو، فرزند علی در سوال          
اکنون نیز ساکن ینجا هستند.  دوران ابتودایی را در             دیده به جهان گشود و هم   

ی   انود و دوره     مدرسه بستانو و راهنمایی را در مدرسه دانشمند سوورو گذرانوده            
اند. ایوشان از      ی منوره سپری نموده   دبیرستان و دانشگاه علوم دینی را در مدینه       

شروع به تدریس نمودند که سه سال را در بندر پل بووده و پوس از            1921سال
ین، در مدرسه علوم دینی بندرعباس تدریس کردند.  ایشان علت ورودشان بوه               

ی علوم دینی را نیاز شدید مردم به فراگیری علوم دینی و رسواندن پیوام              عرصه
 اند.   دین به مردم دانسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در الفت متولد شوده و      1939شیخ سید حبیب پوازی فرزند سید محمد در سال  
باشند.  ایشان دوران دبوستان و راهنموایی را در         اکنون ساکن بندرعباس می     هم

ی دبیرستان را در بندرعباس به اتموام رسواندند.       شهر الفت سپری کرده و دوره     
ی عالی را نیز در این     ی علوم دینی بندرعباس شده و دوره بعد از ین وارد عرصه   

مدرسه به اتمام رساندند. پس از اخذ مدرک لیسانس در همین مدرسوه موشغول            
ی تدریس دارند. علّوت ورود     سال است که سابقه 16به تدریس شدند و بیش از   

ی پدر، برادران    هایی بوده که از ناحیه  ی علوم دینی، تشویق     شیخ پوازی به حوزه   
 و اقوام ایشان صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در قوالت پوایین متولود شودند.           1937شیخ عقیل سلیمانی فرزند عبداهلل در سال  
ی   ی راهنموایی را در مدرسوه         ی قالت پایین و دوره      ی دبستان را در مدرسه      دوره

ی دبیرستان را یک سال در بندرعباس گذرانوده و        اند. دوره    قالت باال سپری کرده   
ی مقودمات متوسوطه را در          ی علوم دینی شدند. ایشان دوره      پس از ین وارد حوزه    

ی عالی را در اوز سپری نموده و مدرک لیسانس علووم دیونی را در         بستک و دوره  
ی علووم دینوی       ی اوز  اخذ نموده و تا به امروز، در مدرسوه    در مدرسه  1969سال  

ی اوز و    تا کنون در مدرسه 1963خنج مشغول تدریس می باشند.همچنین از سال    
ی علووم دیونی بنودرعباس، موشغول تدریوس              به امروز در مدرسه   1976از سال   

ی شخوصی و توشویق        ی علوم دینی، عالقوه  باشند. علت ورود ایشان به حوزه       می
 باشد. شان می ی دوستان طلبه پدرشان و نیز اخالق حسنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

در قوشم     1931شیخ عبداهلل بازماندگان قشمی فرزند احمد)دکتر عمر( در سوال            
ی   متولد شدند. ایشان دوران ابتودایی و راهنموایی را در قوشم گذرانوده و دوره                   

ی بستک و قشم به پایان رسواندند. قوسم مقودمات و          دبیرستان را نیز در مدرسه 
ی ین را در بوستک        بخشی از متوسطه را در قشم)مدرسه دینی طووال( و تکملوه       

ی عالی را همچنین در بستک به اتموام رسواندند. فووق              پُشت سر نهادند و دوره    
لیسانس و دکترای خود را در سودان)دانشگاه یفریقا، و نیلیون و اُم درموان( اخوذ                
کردند. ایشان دو سال در بستک و ده سال در بندرعباس تدریس کورده و علوت             

 اند.   ی شخصی و تشویق خانواده دانسته ی علوم دینی را عالقه ورود به حوزه
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در قشم متولد شدند. ایشان دیپلوم        1937شیخ نادر سفاری فرزند محمد در سال       
باشند. بعد از اخذ مدرک لیسانس، یک ترم    تجربی و انسانی و لیسانس دعوت می      

ی علووم دیونی بنودرعباس موشغول تدریوس            در دارالسنه و بعد از ین در مدرسه       
ی علووم دیونی، عالقوه شخوصی و توشویق               شدند. علت ورود ایشان به حووزه       

 اطرافیان بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در قوشم متولود شوده و           1939شیخ زکریا عطری سهیلی فرزند احمد در سوال      
باشند. ایوشان دوران ابتودایی و راهنموایی را در               ساکن روستای کوشه قشم می    

انود؛    سینای بنودرعباس گذرانوده      ی دبیرستان را در مدرسه ابن   شان و دوره   زادگاه
انود.    التحصیل شده   جا فارغ  ی دینی بندرعباس شده و در همان        سپس وارد مدرسه  

ی   ی احمدیوه    ی گیاهدان، مدرسه   ی اسماعیلیه   ی تدریس در مدرسه     ایشان سابقه 
ی علوم دینی،   ی دینی بندرعباس را دارند. علت ورود ایشان به حوزه    اوز و مدرسه  

ی راهنموایی بوه       ی کُتُب دینی و توشویق معلموان دوره      ی زیاد به مطالعه   عالقه
 باشد. تحصیل علوم دینی می

ی   ی بستانو و دوره  ی دبستان را در مدرسه دورهاند. در بستانو بندرعباس متولد شده 1936زاده فرزند احمد در سال    شیخ خالد سنگتراش  

ی دبیرستان را همزمان با ورود به مدرسه دینی بندرعباس به   ی شهرک شهید رجایی بندرعباس گذرانده  و دوره   راهنمایی را در مدرسه   

پوس از اخوذ مودرک       جا به اتمام رسواندند.   ی مقدمات و متوسطه،  دوره عالی را نیز در همان اند. ایشان پس از اتمام دوره اتمام رسانده 

ی علووم    باشند. محرّک ورود ایشان به حوزه ی علوم دینی بندرعباس، مشغول تدریس می تا به امروز در مدرسه 1961لیسانس در سال    

 دینی، شور و هیجانی بوده که در میان مردم نسبت به شهادت شیخ ضیایی به وجود یمده است.  
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 مقدمه

شود: تبادل سخن میان دو یا چند نفر به صورت               گفتگو چنین تعریف می    
پاسخ با تعیین موضوع و هدف؛ که گاهی منتج به نتیجه و برخی                  و  پرسش

 [.1کدام را به دنبال نخواهد داشت]                    اوقات هم اقناع هیچ         
[. 6گفتگو، روِش مهمی در دعوت اسالمی برای دستیابی تبیین حقیقت است]          

منطقی است که روی عقل تمرکز دارد و به تفکر و تدبر و                  گفتگو یک روش  
[ و  1[. از این روش در قرین، به وفور سخن رفته]           9کند]  ارزیابی، دعوت می  

اهلل)ص( از این     [ و رسول  3شان ین را بکار برده ]      پیامبران نیز در برخورد با قوم 
روش همواره استفاده نموده است و شرح حال زندگی ایشان، به نیکی گویای             

دهد که    ی ایشان است و نشان می         های حکیمانه   گیری و واکنش     موضع
 [.2چگونه با قومش به گفتگو و استدالل پرداخته است]

 

 کاربردنروشگفتگوهایبهزمینه

ی ین را مشخص      های گفتگو متعّدد ولی ینچه نوع و زمینه           و شکل     زمینه
شود که در ذیل      کند، هدفی است که به منظور دستیابی به ین دنبال می             می

 کنیم: به انواع ین اشاره می

)توضیح استجوابی ه       خواهی(:گفتگوی عموال ب ش م ن رو ی ا

گیرد و برای      صورت سثال وجواب از سوی یک نفر صورت می            
 رود. فهمیدن چیزی و درخواست توضیا در مورد ین بکار می

اقناعی: قناعی در گفتگوی خصوصی            گفتگوی ا گفتگوی 

[، چون  9های قانع نمودن است]     ترین راه   گیرد و از یسان     شکل می 
این نوع گفتگو از تشویش جمعی در اطراف مدعو بدور است و چون              

یکی نزد    های موجود را یکی      دهد که شبهه    به دعوتگر امکان می    
 مدعو خنثی و دفع نماید.

ده         گفتگویتوضیحی: ستفا ی مورد ا زمان حی  توضی گفتگوی 

شود که اختالف دیدگاه در میان طرفین گفتگو به وجود               واقع می 
بیاید و یکی از ین دو تالش کند با دیگاهش طرف دیگر را قانع                  

دهد را    نماید؛ بنابراین نظرات و دالیلی که دیدگاه او را ترجیا می             
کند، و این چیزی است که در میان مردم زیاد واقع                   تقدیم می 

کند که از لحاظ دلیل،         شود و سخن یخر را کسی بیان می             می
 ترین و از لحاظ بیان زیباترین باشد. قوی

رای        گفتگویآموزشیوتوجیهی: را ب ع گفتگو  ن نو ی دعوتگر ا

کند   ها را دعوت می     استخراج حقایق علمی که از زبان کسانی که ین        
ها یاد    برد؛ طوری که دین را در قالب سثال و جواب به ین              کار می  به
شان به    های  مند نمودن روحیه    ها پس از عالقه     دهد و ذهن ین     می

ی ین حدیث مشهور حضرت        شود؛ نمونه   دریافت حقایق گشوده می   
[ اصول  6جبرائیل)علیه السالم( است؛ وقتی نزد نبی اکرم)ص( یمد]         

 دین را در قالب سثال و جواب به ایشان عرضه نمود.

 آمیزگفتگوهایموفقیتمقتضیاتروش

 ی دعوت، در گرو امور ذیل است: گفتگو در عرصه  یمیز بودن روش موفقیت

1 درخواستحق: اخالصو ه      ( ن ب م نمود دا ق م ا دعوتگر هنگا

وظایف دعوت بایستی اخالص داشته باشد؛ نه بخاطر پیروزی و شکست               
دادن طرف یا برتری بر دیگران و خودنمایی از لحاظی فرهنگی و یا فصاحت              

یزمایی خویش دوری کند؛ زیرا       در گفتگو؛ بر دعوتگر الزم است که از شانس         
 .طلبد که حقیقت یشکار شود هرچند بر زبان طرف دیگر باشد خواهی می حق

ر دعوتگر   (رعایتنمودنآداباخالقیورفتاریدرگفتگو2 : ب

و از جمله این     الزم است که یداب رفتاری و گفتاری در گفتگو را رعایت کند           
ها باعث ایجاد جوی پر از       توان موارد ذیل را برشمرد که رعایت ین        یداب، می 

 تواند مورر واقع گردد: الفت و محبت خواهد شد و بیشتر می

 حفظ زبان از دروغ گفتن حتی هنگام احساس ضعف دالیل؛ 
 دوری از خشم و قهر در حد امکان؛ 
 بکار گیری نرمی و امانت داری در گفتگو در بیان و نقل قول از دیگران؛ 
           سایر موار)تبسم، پایین یوردن صدا، گوش دادن و سکوت، خوودداری از

قطع نمودن سخن طرف وخودداری از یشکار و برجسته نمودن اشتباهات           
 ین.

 

گفتگو(  9 علمی آداب در         رعایت ب علمی گفتگو  دا ت ی رعای  :

کارگیری  های علمی همانند به     کار بردن روش   ی توضیا و تبیین و به        میانه
هایی که به فهم مخاطب کمک بیشتری          ها و ضرب المثل     ها، تشبیه   مقایسه
شود. همچنان که تدریج در گفتگو، سخن گفتن و               کنند، پدیدار می     می

ییند؛ توجّه و     حساب می  صحبت نمودن از لحاظ شروع، از جمله یداب رابت به         
های   ی علمی و مستند نمودن و رعایت تفاوت          اهتمام به اعتباردهی از جنبه    

فردی که در میان مدعوین وجود دارد، اهداف گفتگو را بیشتر محقق                    
ها و سطا     سازد، و این امر جز در خالل شناخت مناسب نسبت به ین                می

 شود. ها متحقق نمی دستاوردهای علمی ین
 
 

 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز            : گفتگو در دعوت اسالمی مقاله: 

 

 

 در دعوت اسالمی گفتگو
 دکتر هند بنت مصطفینویسنده:  

 عبداهلل رشی مقدمترجمه:  

 اداره دعوت جنوبویراستار:  
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز            گفتگو در دعوت اسالمی مقاله: 

 
 یید  شود؛ بنابراین دعوتگر بایستی یداب روحی گفتگو را در ارنای ینچه در ذیل می                : به راستی طبیعت روحی مدعو از گفتگو و مباحثه متأرر می            (رعایتآدابروحیگفتگو4

 رعایت نمود:
                    الفت به وجود نیاید و موجب      طلبی و مخ    بست نرسد، نفرت، کینه، مبارزه      تدریج در گفتگو با تکیه بر نقا  اتّفاق و پرهیز از نقا  اختالف تا در همان یغاز گفتگو به ُبن

 ضرر برای مدعو و دعوتگر نشود.
                               یش احترام و   ها  دعوتگر بایستی به مدعو و مخاطب خود جایگاه، محبّت و تواضع نشان دهد؛ مثالً: به زیباترین اسم او را صدا زده و پیش دوستان و همکالسی

 شخصیت برای او قائل باشد.
 شنددعوتگر باید شرایط روحی و اجتماعی مخاطب و مدعو را در نظر گرفته و یکی از طرفین نباید در حالت خشم شدید یا اندوه و شکستگی روحی با. 
      نتیجه، رسیدن به حق    گیرد که در      ای نکوهیده و ناپسند؛ گاهی گفتگو به مجادله تبدیل شده و ویژگی دشمنی و عناد را به خود می                    پرهیز از تبدیل گفتگو به مجادله

ینچه سبب و     ی  شود؛ مجادله و نزاع هم ین است که منکر حّقی شویم که دالیل ین یشکار و پنهان کاری در ین وجود ندارد و از جمله                           و صواب سخت و دشوار می     
 [.11شود، تعصب برای مذهب، عالم و گروه معینی است] باعث مجادله و نزاع می

 
 

 نتیجهوسرانجام

مدعو را از     کند و     یمیز برای خرسند نمودن مخاطبان و مدعوین است؛ زیرا برای هر موضوعی بر اساس عقالنیت و منطق عمل می                       های موفقیت   گفتگو یکی از روش   
گنجد، بیابد.    سالم می   حّلی را که با عقل و فطرت         دهد؛ تا مدعو راه     ای، ارتقا می    روش کورکورانه به روش تفکر و اندیشه و توضیا حقایق و یزادی در بررسی هر ایده                 

 [.16بخشد] ی حماسی و میل به استدالل را نسبت به حقیقت در مدعو پرورش داده و احساسات پاک ینان جال می همچنین این روش گفتگو، روحیه
 
 
 

 منابعومراجع

 
 667، والدعوه إلى اهلل: د.توفیق الواعی ص 163[ أصول التربیه اإلسالمیه وأسالیبها: د. عبدالرحمن النحالوی ص 1]

 .هو1119، 1، دار الوطن، الریاض،  :66[ الحوار أصوله المنهجیه ویدابه السلوکیه:أحمد الصویان ص 6]
 616[ المدخل إلى علم الدعوه: محمد البیانونی ص 9]
 99-91[ کحوار اهلل تعالى مع المالئکه فی سوره البقره: اآلیات 1]
 636[ کحوار إبراهیم علیه السالم مع النمرود فی سوره البقره: ییه 3]
 69-16[ لالستفاده ینظر: الحوار أصوله المنهجیه: أحمد الصویان ص 2]
 .م1779هو/1119، 1، دارالعاصمه، الریاض،  :111[ کیف تقنع اآلخرین: عبد اهلل العوشن ص 9]
 16[ صحیا مسلم: سبق تخریجه ص 6]
دار المسلم للنشر والتوزیع،      11، وکیف تحاور، دلیل عملی للحوار:د. طارق علی الحبیب ص            127[ األسلوب التربوی للدعوه إلى اهلل فی العصر الحاضر: خالد خیا  ص            7]

 76، والحوار أصوله المنهجیه: أحمد الصویان ص 91-29م، ووقفات تربویه فی ضوء القرین الکریم: عبدالعزیز الجلیل ص 1771هو/1111، 1الریاض،  :
 73[ الحوار أصوله المنهحیه: أحمد الصویان ص 11]
 111[ اإلقناع فی التربیه: سالم بن سعید بن مسفر ص 11]
 619[ أصول التربیه اإلسالمیه: د. عبدالرحمن النحالوی ص 16]
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز        محمد مصلح الدین الری، فرهیخته ای از خطه الرستانمقاله: 

  

 پیشگفتار

ی بشری تقدیم کرده      الرستاِن کهن در طول تاریخ خود فرهیختگان زیادی را به جامعه           

زمین، بلکه برای مردم      است. یکی از این بزرگان، که شاید نام او نه تنها برای مردم ایران              

دان، منجم و از علمای بزرگ  الدین الری؛ فقیه، منطق الرستان ناشناخته باشد، شیخ مصلا

اسالم در قرن دهم هجری قمری است؛ بزرگمردی که در استان ُکردنشین دیاربکر فعلی              

)یِمد(  در ترکیه یرمیده، و نام او برای مردم این دیار کاماًل شناخته شده است؛ اما در میان                   

ی الرستان    ی مردم منطقه    همشهریان خود نام و نشانی ندارد و کمتر کسی از میان عامّه            

 الدین گوشش را نوازش کرده است. نام مصلا

الدین در    ش، و بازدید از یرامگاه مصلا     ه.  1971ی این سطور به دیاریکر ترکیه در تیر ماه            سفر نگارنده 

ی الرستانی فراهم یورد، باشد تا با این معرفی، اندکی            ای برای نگارش این مقاله و معرفی مصوَّر این فرهیخته       این شهر، انگیزه 

 از دَین خود را به ین بزرگوار ادا کرده باشم.

  

 نامونسب

الدین   الدین بن جالل    الدین است؛ پدر او صالح      نام او محمد، ملقب و مشهور به مال مصلا        

 الدین محمد ناصری سعدی عبادی شافعی است. بن کمال

  

 زادگاه

الدین شهر الر بوده است. اما درباره تاریخ والدت وی اطالع دقیقی در  مکان والدت مصلا

ق حدس زد. وی اهل سنت و              ه  711های    توان تولد او را حوالی سال         دست نیست؛ ولی می    

 مذهب بوده است. شافعی

  

  موقعیتجغرافیاییشهرالر

های داراب، جهرم، فیروزیباد، المرد  شهر الر در جنوب استان فارس و حد فاصل شهرستان

ترین   کیلومتر مربع است و از نظر وسعت بزرگ          99211و استان هرمزگان واقع شده است. مساحت ین          

باشد.   متر می   713کیلومتر و ارتفاع ین از سطا دریا          961شهرستان استان فارس به شمارمی رود، و فاصله ین تا مرکز استان              

 باشد. روستا ویبادی می 621های: مرکزی، اوز، بیرم، جویم، بنارویه و صحرای باغ و حدود  این شهرستان شامل بخش

  

 دورانتحصیلواساتیدوی

الدین دوانی    الدین ، ادبیات و علوم مقدماتی را در زادگاهش از شاگردان مال جالل               مصلا 

ی شیراز از محضر اساتیدی چون         ی غیاریه   فرا گرفت. سپس به شیراز رفت و در مدرسه         

ق.(، و مالصدرالدین،   ه    716رغیاث الدین منصور دشتکی شیرازی)متوفی        ق(، می ه    716الدین دوانی)متوفی     جالل

 بن محمد بن فخرالدین علی الری بهره برد. الدین حسین  ومیرکمال
  
  

  

 اوضاعسیاسیواجتماعیزمانوی 

ی صفویه؛    الدین مصادف است با پادشاهی دو تن از پادشاهان سلسله             دوران زندگی مصلا   

ق بر        ه  791ق تا           ه  719ی صفویه ، که از سال          اولی شاه اسماعیل اول؛ بنیانگذار سلسله       

ق یعنی      ه  761ق تا سال        ه  791تخت پادشاهی تکیه زد، و دومی شاه طهماسب که از سال            

 سال تمام بر ایران حکومت کرد.  31

ی صفویه توسط شاه اسماعیل صفوی و رسمی          از اوایل قرن دهم هجری، با تأسیس سلسله       

الدین   ی مصلا   سنت، از جمله سنّیان الر که خانواده        کردن مذهب تشیع در ایران، فعالیت اهل      

الری از ین میان بودند، محدود گردید. و شاید به این دلیل بود که وی پس از اتمام تحصیل                    

 سنت در ینجا حاکمیت داشتند( کوچ نمود. در شیراز به هند و عثمانی)مراکزی که اهل

ق تا سال       ه  719شایان ذکر است که الرستان از زمان روی کار یمدن دولت صفویه در سال               

ق )یعنی دوران سلطنت شاه اسماعیل اول، شاه طهماسب اول، شاه اسماعیل رانی،                   ه1111

سلطان محمد خدابنده، شاه عباس اول(، به خاطر دوری از حکومت مرکزی و داشتن حکومت              

محلی مقتدر سلسه میالدیان)منسوب به گرگین میالد(، بیش از صد سال، از گزند فشارهای               

با پرداخت خراج و      کردند، و   ق به استقالل حکومت می        ه  1111امرای الرستان تا سال     صفویه در امان ماند، و      

، ص  1996موقعیت خود را حفظ کردند )وروقی محمد باقر،        ایجاد روابط اقتصادی مناسب با شاهان صفوی، 

22.) 

خان زرگر باشى والی فارس از طرف شاه عباس اول مأمور فتا         ق، اهلل وردى  ه 1111در سال  

( سپاه فارس در این سال با تعداد بسیار زیادی سرباز و            697الرستان شد. )منجّم، همان، ص      

کننده، در مسیر حرکت خود قلعه شهر الر را به            های طوالنی و خسته     مهمّات، پس از درگیری   

ی مستحکم پناه بردند      محاصره در یورد. ابراهیم خان الری امیر الر و مردم شهر به این قلعه              

خان به خوبی از      و اطمینان داشتند که سپاهیان مهاجم قادر به فتا ین نخواهند بود. اهلل وردی             

این موقعیت یگاهی داشت و در اندیشه بود تا امیر الر را به تسلیم وادارد. از این رو با دادن                       

چنین پیشنهاد مصالحه با ابراهیم خان الری و      های فریبنده به بعضی از سران شهر و هم  وعده

ها پیکر خارخ شود.  تضمین سالمتی او و یارانش باعث شد که امیر الر برای مذاکره از قلعهُ اژد

های خود، ابراهیم خان الری را دستگیر و همراهانش را            خان، با زیر پا نهادن و عده        اهلل وردی 

 (.611به بند کشید و قلعه را به تصرف سپاهیان خود دریورد)منجّم، همان، ص 

او ضمن به دست یوردن غنایم بسیار، حاکم الر و سران وفادارش را به نزد شاه ایران در بلخ                    

فرستاد. شاه عباس با امیر الر به سردی رفتار کرد و پنهانی دستور داد که او را بکشند                         

 (.1139، ص 1961)دالواله، 

  

 ی الرستان ای از خطّه فرهیخته، ی الر الدین  مصلح  محمد

 نویسنده: سیداحمد هاشمی
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز        محمد مصلح الدین الری، فرهیخته ای از خطه الرستانمقاله: 

 هامسافرت

الدین محمد انصاری الری در شهر الر دیده به جهان گشود، سپس برای ادامه تحصیل                 مصلا

ق( از    ه    799-  729به شیراز سفر کرد، پس از اتمام تحصیل در شیراز در عهد همایون شواه)              

شواه     الدین در هندوستان به مقام صدارت همایوون         شاهان تیموری به هندوستان رفت. مصلا      

 ق هندوستان را ترک گفت و بسوی حلب روانه شد.ه  721دست یافت، و بعد از فوت وى در 

هنگامی که وارد حلب شد لباس موبودل       «گوید:     العماد حنبلی در کتاب شذرات الذهب می        ابن

ای را بر تن کرد واز احوال علمای ینجا جویا شد، سپس لباس معمولی پوشید، و با چنود                     وکهنه

تن از بردگان و خادمانی که در اموال تجارت داشت در شهر به گشت وگذار پرداخت، ولوی از            

کرد. سپس تعدادی از طالب نزد او           بینی و فخرفروشی نمی     ینجا که صوفی مشرب بود، بزرگ     

به تحصیل مشغول شدند، در ینجا بعضی از مردم از او سثال کردند: ییا جمع بین دف )دایره( و         

شبابه )نوعی نی است( در سماع موسیقی حالل است یا نه؟ در پاسخ گفت: از ینجا که هرکدام              

ها به تنهایی مباح است، پس جمع بین ین دو نیز مباح است. و برای پاسخ خود به سخن                از ین 

ها یکسان است، مگر اینکه       غزالی در إحیاء استناد کرد که جمع بین مباحات و تفکیک بین ین            

ها نباشد. سپس گفت: منع ایون      تک ین   ی ممنوعی باشد که در تک       ها در بردارنده    جمع بین ین  

کار از سوی اهل زمان ما واقع شده است، در حالی که جدّم فتوای جواز ین را داده اسوت، و                       

اند، سپس فتوای جدّ خود را        علمای بزرگ معاصر وی در بالد فارس فتوای او را تصحیا کرده           

با طول و تفصیل ذکر کرد. و همچنین قول بُلقِینی در تحریم شبابه در نزد امام نووی نقل کرد    

رسد، و امام نووی دلیلی را برای تحوریوم ذکور               اربات نمی     که تحریم ین جز با دلیل معتبر به       

الدین دوانی فتوای جد او را تصحیا کرده است. سپوس              نکرده است، سپس نقل کرد که جالل      

 عبارت جالل الدین دوانی را در کتاب شرح الهیاکل ذکر کرد.

الدین از حلب برای حج خانه خدا به مکه رفت، و از مکه به حلب بوازگشوت. از                       سپس مصلا  

ینجا به استانبول سفر کرد، در ینجا با ابوالسعود افندی معروف به أبوالسعود عمادی و دیگر علما 

در علوم نقلی و عقلی مناظرات و مباحثاتی داشت. و پس از مدتی اقامت به دیاربکر شتافت؛ و                   

در شهرهاى یناتولى شرقى شهرت بسیار یافت، سرانجام در دیاربکر معلم اسکونودر پواشوا و                    

فرزندان او گشت، و مورد احترام وی قرار گرفت. در شهر یِمْد تولیت مدرسه خسرو پادشواه را                    

برعهده گرفت، و در ینجا نیز به تدریس انواع علوم از حکمت و کالم و ریاضی و تاریخ ادبیات                   

 های دینی مشغول شد، و تا زمان وفاتش در همانجا ماند. ودانش
  

 تألیفات

الدین تألیفات زیادی را از خود بجای گذاشت؛ غالب این تألیفات شرح و تعلیق و                  مصلا

 های گذشتگان است، برخی از این تألیفات عبارتند از: حاشیه بر کتاب

 شرح أنموذج العلوم جالل الدین دوانی. (1

  تعلیق بر أنوار التنزیل بیضاوی تا یخر زهراوین. (6

 حاشیه بر کتاب المواقف عضدالدین إیجی در علم کالم. (9

 حاشیه برشرح شریف جرجانی برکتاب مواقف عضد الدین إیجی. (1

  ی قدر. تفسیر سوره (3

ی خطی این کوتواب        حاشیه بر شرح دوانی بر تهذیب المنطق و الکالم تفتازانی.)نسخه            ( 2

توحویود    66درکتابخانه عارف حکمت در مدینه منوره در کشور عربستان سعودی به شماره        

 شود(. نگهداری می

 حاشیة بر طوالع األنوار بیضاوی در علم کالم. (9

ی    هایی از کتاب مُطوَّل تفتازانی در علم بدیع و معانی و بیان. )نسخوه         حاشیه بر قسمت   ( 6

ودر کتابخانه  1169خطی این کتاب در کتابخانه السلیمیه در شهر ادرنه در ترکیه به شماره        

 شود(. نگهداری می 6/119قوله در شهر قاهره مصر به شماره 

ی    حاشیه بر شرح قاضى میرحسین میبدى بر هدایة الحکمة اریرالدین أبهوری)نسوخوه               ( 7

( و در    79  1/99خطی این کتاب درکتابخانه یستان قدس رضوی در شهر مشهد به شماره             

و در    372کتابخانه مرکزی دانشگاه ملک سعود در شهر ریاض عربستان سعودی به شماره             

کتابخانه ازهری در شهر قاهره مصر ودر مرکز المخطوطات والتراث والورائق کشور کویوت              

 شود(. نگهداری می 21-99به شماره 

ی خطی این کتاب درکتابخانه ملک عبدالعزیوز          شرح االربعین النوویه در حدیث)نسخه      ( 11

( نگهداری  66/696)   191در مدینه منوره در عربستان سعودی مجموعه حکمت به شماره:            

 شود(. می

 شرح إرشاد الحاوی، در فروع فقه شافعی. (11

 شرح هیئت فارسی مالعلی قوشچی. (16

ی خطی این کتاب درکتابخانه نور عثمانیه در شوهور             شرح شمائل النبی ترمذی)نسخه     ( 19

ودر کتابخانه دانشگاه منچستر در شهر منچستر انگلستوان           1199استانبول ترکیه به شماره     

 شود(. نگهداری می 199به شماره 

  شرح الفرائض السراجیة سجاوندی (11

ی خطی این کتاب در کتابخوانوه    مریة األدوار ومرقاة األخبار در تاریخ )فارسی(. )نسخه     (13

ها ومطالعات اسالمی ملک فیصل )مرکز الملک فیصل للبحوث والودراسوات               مرکز پژوهش 

 شود(. ف نگهداری می -1-1931االسالمیة( در شهر ریاض در عربستان سعودی به شماره 

ی خطی این کتاب در کتابخانه مرکز پژوهشوهوا و              مرشد الغنا بشرح أمثلة البنا)نسخه      ( 12

 3-16176مطالعات اسالمی ملک فیصل در شهر ریاض در عربستان سعودی به شومواره             

 شود(. نگهداری می

 ی ابن حاجب. حاشیه برشرح جامی برکتاب کافیه (19

 حاشیه بر  شرح طوالع اصفهانی. (16

 اربات المعاد الجسمانی. (17

 ی خواجه نصیرالدین طوسی. شرح بر تذکره (61

ی خطی این کتاب درکتابخانه اکادیمی لویودن در              فی تحقیق المعاد والمبدأ. )نسخه       ( 61

 شود(. نگهداری می 1211شهرلیدن در کشور هلند با شماره 

  

 وفات

الدین محمد انصاری الری پس از عمری تالش وکوشش برای کسب علم و بجا                مصلا

ق در شهر کوردنشویون      ه    797هایی ارزشمند، نهایتاً در سال  گذاشتن شاگردان و کتاب 

دیاربکر ترکیه)یمد سابق( دیده از جهان فرو بست، و در کنار مدرسه و مسوجودی کوه                     

تولیت ین را بر عهده داشت)مسجد صفا یا پارلی( به خاک سپرده شد. خدایش رحوموت                    

 کناد.
   

 هاییازآرامگاهمصلحالدیندرشهردیاربکرترکیهعکس

ش برای نگارنده این سطور فرصتی دسوت داد    ه  1971همانطور که گذشت در تیرماه     

 131تا برای شرکت در کنفرانسی در شهر بینگول، به ترکیه سفر کند، شهر بینگول در                 

کیلومتری شمال شهر کردنشین دیاربکر یا یِمد واقع شده است، و همین امر موجب شود            

که نگارنده در راه بازگشت، در معیت تعدادی از اساتید گرم وصمیمی کُورد دانشوگواه                   

دیاربکر ، گذری هم این شهر داشته باشد، و از یرامگاه همشهری دیرینه خوود دیودن                   

کند، برای این مهم یکی از اساتید دانشگاه دیاربکر بنام دکتر متین بوزان که خود اهول                  

کرد، و هم او بود که نه فقط با زحمت بسویوار    دیاربکر بود در این سفر ما را همراهی می    

های باریک بافت قدیمی دیاربکر ما را به مسوجود صوفوا و                   و با طی کوچه پس کوچه     

الدین راهنمایی کرد، بلکه ما را در شهر گرداند، وتوفیقی حاصل شد تا از         ی مصلا   مقبره

اماکن دیدنی و یرار باستانی این شهر تاریخی دیدن کنیم. در بازدید از مسوجود صوفوا                     

الدین به همراه چند قبر دیگر، در سمت راست مسجد قورار               متوجه شدیم که قبر مصلا    

گرفته، و در سمت چپ ین ضریحی بنام  شیخ عبدالجلیول الری قورار داشوت، کوه               

هایوی اسوت کوه در           اطالعات چندانی از او بدست نیاوردیم، حاصل این بازدید عکس    

 کنید. صفحه بعد مشاهده می
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز        محمد مصلح الدین الری، فرهیخته ای از خطه الرستانمقاله: 

 
 ای از قلعه دیاربکر منظره

 
 ی کنار مسجد که مصلح الدین در آن آرمیده است مقبره

 
ی الری بر روی سنگ  ی پای قبر مصلح الدین )کلمه سنگ نبشته

 کند( خودنمایی می

 
  ضریح شیخ عبدالجلیل الری در ضلع شرقی )چپ( مسجد

 نگارنده سطور )سمت راست( بهمراه دکتر محمد جمالی در کنار مرقد مصلح الدین
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز        محمد مصلح الدین الری، فرهیخته ای از خطه الرستانمقاله: 

 

 اش بزبان ترکی استانبولی لوح معرفی مصلح الدین در کنار مقبره

 ی لوح: ترجمه

 مدرسه شیخ مصلح الدین الری

ترین علمای اسالمی، در الرستان ایران به دنیا یمد.           مصلا الدین الری یکی از بزرگ  

به هندوستان و حلب مسافرت کرد، ودراستانبول با ابوالسعود عمادی معاصر وهمراه             

بوده است. سپس به دیاربکرنزد اسکندر پاشا یمد، به عنوان معلم فرزندان او منصوب              

مریة األدوار  «م درگذشت.   1371شد، سپس استاد مدرسه خسرو پاشا شد، ودر سال           

ارر دیگر در حدیث، تفسیر، فقه،         67دو ارر از یرار اوست، بعالوه           »ومرقاة األخبار 

کالم، تاریخ، منطق، همچنین دو ارر در نجوم از وی بجا مانده است. این یرار در                    

شوند. در جنوب مسجد جامع صفا ودر حیا           کتابخانه سلیمانیه وقندیلی نگهداری می    

مسجد، مدرسه مصلا الدین الری واقع شده که در ینزمان به معنی معطر بوده، وبنام               

ای با تاریخ ساخت و ساز وجود دارد که            مدرسه پارلی نیز معروف بوده است، کتیبه       

رود که در نیمه اول قرن        معلوم نیست متعلق به قرن چهاردهم باشد. ولی گمان می          

چهارهم ساخته شده باشد. در زمان مدرسه، مصلا الدین مفتی دیاربکر بود. روشن               

نیست که ییا اسم الری برای مدرسه بخاطر این گذاشته شده که درسهایی )توسط                

 شده یا نه؟ معمار مدرسه شناخته شده نیست. مصلا الدین( در ین داده می

 منابع و مآخذ

 

  ،۴۸9۱/۲معجم المطبوعات، الیان سرکیس  

  ،9۸۱/9هدایة العارفین، إسماعیل باشا البابانی 

 ( ۸۷ 91األعالم، زرکلی) 

 ( 9۶۶9۸۱- 9۶۶1تاریخ ادبیات در ایران) 

 (۱9۶۸۴، ۷۷۱- ۷۷۷هاى فارسى ) تاریخ تذکره 

 ( 9۱۱تاریخ نظم و نثر ) 

 ( ۸9 9۱۱الذریعه) 

 ( ۸۱ /99- 991ریحانه) 

 ( ۸ 9۱۱شذرات الذهب، ابن عماد الحنبلی/) 

 ( ۶۱، ۶1، 919، ۲۷۱، ۱9۶، 9۱91، 9۱۶۱، 999۶، 9۴۲۷، 99۷۴، 9۶۲۶، 9/19کشف الظنون، حاجی خلیفه) 

 ( ۸9۱ 19، ۸9۴ ۴19معجم المؤلفین، عمر رضا کحاله) 

 ( ۸۴ ۴۱9هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم البابانی البغدادی) 

 (۴۱۱-919اقتداری، الرستان کهن )ص 
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فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز            کروناویروس، دعوتگر دین!یادداشت: 

 

یافتن شیوع ویروس کرونا دعا          ییا برای پایان  «از شهروندان ساکن تهران سئوال شد:         

 »کردید؟

یافتن بیماری      درصد از شهروندان تهرانی جهت پایان       61داد، حدود     نتایج نظرسنجی نشان    

 .درصد هم دعا نکردند 13کرونا، دعا کردند. 

سال( در سطا شهر      16نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه یماری افراد بزرگسال )باالی            

به صورت خویش فرمایی      1977اردیبهشت    69تا    61در تاریخ     1111تهران و حجم نمونه     

 .توسط ایسپا اجرا شده است

  

 

 منبع: بهداشت نیوز

 

 

 

 

 

 

 کروناویروس، دعوتگر دین!
 

 زاده یوسف سلیماننویسنده: 

 ی دعوت جنوب ادارهویراستار: 

روی صندلی یرایشگاه نشسته بودم که بحث ورود کرونا به ایران پیش یمد؛ یقایی که در انتظار                  

ها در کشورشان از ترس کرونا          حدود دویست میلیون نفر از چینی       «نوبت بود بیان داشت:      

 !»اند مسلمان شده

اگر مسلمان شدن مردم چین از ترس کرونا را با مسلمان شدن جمعی از طرفداران لیورپول به                   

هایی در مسیر      خاطر محمد صالح)فوتبالیست موفق این تیم( همسو ندانیم، شاهد لغزش              

هایی از قرین و سنّت نیز اقامه نماییم و  ها، ادلّه بسا برای این لغزش دعوتگری خواهیم شد که ای

باختن است، در حالی که یکی از شرو           مدّعی شویم که این ُمدل از ایمان یوردن، از ترس جان          

 مهم ایمان، بذل جان و مال در این مسیر مبارک است!

ساز خودیگاهی و بازبینی در فکر و اندیشه گردد و مقدمات تحقیق  اگر ترس از جان باختن، زمینه

و پژوهش در راستای اهتمام به سرنوشت اخروی یدمی را فراهم یورد و فرد را به سوی اسالم                    

تحقیقی رهنمون سازد، بدون شک چنین ترسی، مبارک و میمون خواهد بود؛ زیرا بسیاری از                  

ی غفلت است! غفلتی که گاهی به درازی عمر ادامه            اقدامات فسادیفرین این بشرِ خاکی، نتیجه     

بخشد؛ و چون بشر مدرن یارای مقابله با مرگ را  یابد و فرصتی برای بازاندیشی به یدمی نمی می

تواند   ی دستاوردهای علوم تجربی بازهم نمی       های علمی و استخدام همه پیشرفت  ندارد و با همه 

رو را با     های پیش   کند، گام   مانع از مرگ شود، وقتی ین را در چند قدمی خویش احساس می               

اُفتد و در     دارد و با تکیه بر بازنگری در مسیر خویش، به فکر چاره می                   احتیا  بیشتر برمی  

پردازد. اگر نگاهی به سرگذشت       بینی معنابخش به حیات پس از مرگ، می         جستجوی یک جهان  

شان به اسالم را بررسی نماییم، در           زمین بیندازیم و سیر هجرت       بسیاری از مسلمانان مغرب    

 یابیم که این هجرت، مرهون جانشینی تحقیق به جای تقلید بوده است. می
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز           هایی تربیتی در دعوت اسالمی گزارهمقاله: 

 مقدمه

ی ین،       های متعدّدی بهره جسته که از جمله        دین اسالم برای تربیت انسان از شیوه      

توان به طراحی یک الگوی عملی جهت تبیین زیست مثمنانه اشاره نمود و این                می

های   ایمان، کسی نیست جز نبّی مکرّم اسالم که اصول، مبادی و ارزش             الگوی اهل 

گوفوت      ین چنان که محمدقطب موی      اسالم در شخصیت ایشان تحقّق یافته است.       

ای برای یک زمان، یوک عصور،           بدون شک شخصیت پیامبر)ص( نشانه و معجزه        

یک نسل، یک امت، یک مذهب و یک محیط نیست؛ بلکه شخصیت ایشان ییت و             

 های یینده است. ی نسل ی عالم هستی برای تمامی مردم و همه نشانه

 (  119انبیا:»)وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ«

 ».و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم«: ترجمه

اند تا میزان شوبواهوت و توفواوت               پیوسته در تالش   )ص(  دوستداران واقعی پیامبر  

عملکرد خود را با نوع عملکرد پیامبر)ص( مقایسه کنند تا هرچه بیشتر خود را بوه                    

تر نمایند؛ زیرا به تعبیر قرین کریم، مالک نزدیکی به پیاموبوران، در                 ایشان نزدیک 

 (.92خوانی شخص با راه و روش ایشان نهفته است)ابراهیم: میزان همراهی و هم

ی فرد مسلمان و مثمن در قبال پیامبور)ص( توالش در            ترین دغدغه   در واقع مهم  

رکابی با ایشان است. قرین کریم نیز میزان اّدعای عشوق و                 جهت همراهی و هم   

 (.91عمران:  داند)یل را در معیّت و تبعیت از پیامبر اکرم)ص( می محبّت به اهلل متعال

بر این اساس، نگارنوده در         است.   »محبوبِ خدا شدن  «ی این معیّت و اتّباع،        رمره

باشود    می هایی از تربیت الهی، در خصوص پیامبر رحمت)ص(           پی پرداختن به نمونه   

 ی دعوتگران قرار گیرد. که امید است، مورد استفاده

 

 توجّهبهفضلخداوند

شود که پایداری و استقامت ایشان بور راه حوق،          یادیور می پیامبر)ص(  خداوند به   

خدا است و اگر حمایت خدا نبود چه بسا ایشان نیز به راه     فضل و توفیقی از جانب    

 (.119شد)نساء: انحراف کشیده می

 توکّلواتکّابهخداوند

یموزد تا هنگام نیاز، ایمان و احتیاج خود را            می پیامبر گرامی)ص(   خداوند متعال به    

قرین کریم همچنین (.  166در جلب نفع و دفع ضرر برای خداوند ابراز نماید)اعراف:           

فرماید اگر خداوند بخواهد ضرری بدو برساند، کسی نیست که بتواند ضرر را از                 می

او دفع کند و اگر خدا خواهان رساندن خیری به ایشان باشد، کسی توان رد کوردن                 

 (.119این خیر را ندارد)یونس:

 خودشناسی

ای از بونودگوان         نماید که او نیز بنده      به پیامبر مکرّم)ص( یادیوری می      قرین کریم   

ی خداوند اسوت     خداوند است و چیزی در دست او نیست و مثل سایر بندگان، بنده            

 (.166عمران: )یل

 شناسیوظیفه

ی او      شود که وظیوفوه      خداوند به صورت مستمر و مداوم به پیامبر)ص( یادیور می           

گری است و با روش بشارت و انذار مردم را دعوت کنود و         فقط راهنمایی و هدایت   

ی       در این مسیر اجازه ندارد کسی را برای پذیرش هدایت مجبور کند و بوا قوّوه                  

قهریه، دین و ایمان را بر مردم، تحمیل نماید. رسالت ایشان روشن نمودن پویوام                  

(. پیامبر وکویول      116گردد)یونس: ها به خدا برمی خدا است و حساب و کتاب انسان 

( و ییات فراوانی وجود دارند کوه   22مدافع و پاسخگوی کسی در یخرت نیست)انعام: 

( و ضرورت توجّه به یزادی و اختیوار یدموی در               66طلبی)غاشیه:    دالّ بر نفی سلطه   

خداوند همچنین به پیامبر موتوذکور       (. 13انتخاب مسیر زندگی و سرنوشت است)ق:       

باشد؛ نه به دوسوت داشوتون            شود شر  هدایت فرد، منو  به خواست فرد می          می

 (.32ایشان)قصص:

 

 هایی تربیتی در دعوت اسالمی گزاره

  نویسنده: فرزان خاموشی

 ویراستاری: اداره دعوت جنوب
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 درانحصارخداعلمغیب

کند که صراحتاً بگوید، او مطلوع         خداوند متعال به کرّات به پیامبر)ص( یادیوری می         

بر امور غیبی نیست و امور غیبی فقط در نزد خداست و کسی از ین اطالعی نودارد                 

فرماید اگر از امور غیب اطالع داشت منافع زیادی را بورای              (. همچنین می    91)هود:  

 (.  166کرد)اعراف: خود طلب می

 

 پرهیزازغلودرفهممقامنبوّت

کند که با     به او امر می    خداوند در جهت حذف غلو و افرا  در شخصیت پیامبر)ص(           

پورسوتوی،       شخصویوت  (.  31ی خود مبارزه کند)انعام:       پندارهای غلویمیز مردم درباره   

عبارت از اطاعت محض و بدون شر  نسبت به دیگری است و چه بسا بعضوی از                  

چون و چرا در پیش       برداری کامل و بی     دینداران نسبت به بزرگان دینی خود، فرمان      

هوای     پرستی بعضی از دینداران امّت بگیرند. لذا خداوند در قرین کریم، از شخصیت      

 (.91را نکوهش کرده است)توبه:  گذشته سخن گفته و ین

نووعوان      شود که بوه هوم     به عالوه، خداوند متعال به پیامبر گرامی)ص( یادیور می   

ها، انسانی بیش نیست و تنها تفاوت او با مردم در          خویش بگوید که او نیز بسان ین      

باشد؛ همچنان که قرین کریم دیونوداران سوایور ادیوان                دریافت و ابالغ وحی می    

ابراهیمی را به محور مشترک توحید و دوری از عبادت و بندگی یکدیگر فراخوانوده         

 (.21عمران: است)یل

 

 هادرپیشگاهخدابرابریارزشیانسان

ها در برابر قانون الهی و پیامدهای اخروی ین یکسان هستند و حتوی        ی انسان   همه

شخص پیامبر)ص( نیز بسان دیگر مردم، مکلّف به اجرای اوامر و نواهی خوداونود               

(.  19گردد)زمور:    باشد و در صورت نافرمانی از دستورات الهی به عقوبت دچار می             می

خداوند همچنین در بیانی دیگر به تعامل خود با نبّی مکرّم)ص( در صوورت بوروز                   

این ییات بیانگر ین است که خداونود  (.  11فرماید)حاقه:    کند و می    نافرمانی اشاره می  

گوویود و       کس تعارف ندارد؛ جایی که خداوند با پیامبرش اینگونه سخن می            با هیچ 

ی نوفوس        کند، پیروان راستین ایشان باید دقّت بیشتری در محاسوبوه            برخورد می 

 خویش نمایند.
 

 صبوریدرمیداندعوت

یموزد که در مسیر دعوت، ممکن اسوت موورد             خداوند متعال به پیامبر خویش می     

تکذیب و تمسخر قرار گیرد و این اتفاق، صرفًا مختص ایشان نخواهد بود؛ بلوکوه                

بایسوت    وی می  اند. لذا    پیامبران پیش از وی نیز مورد تمسخر و تکذیب قرار گرفته          

ها، صبر پیشه کند تا نصرت الهی، بوه زودی، فورار                ها و اهانت    در برابر این طعنه   

هوا موواجوه       شود که پیامبران گذشته نیز با این سختی         و یادیور می   ( 91رسد)انعام:  

به پیواموبور     (. 161اند و این سنّت همیشگی خداوند برای دعوتگران است)هد:           بوده

ها را به باد سخره       ورزند و ین    هایی که به ییات خدا کفر می        دهد در مکان    تذکر می 

در مقابل، توصیه به همراهی با اهل تقوا و          (. 111گیرند، حضور پیدا نکند)نساء:       می

 (.  66کند)کهف: صالح می

 

 

 اهتمامبهجمعمؤمنان

قرین کریم، توفیق و نصرت پیامبر)ص( را در بسندگی و توّکل به خدای موتوعوال                   

(. 21-26گرداند)انوفوال:     جمع مثمنان را مشمول این نصرت و توفیق می     داند و     می

ی دخول بوه بونودگوان           در فرازی دیگر از قرین کریم، دخول به بهشت از دریچه          

گذرد و با جمع مثمنان بودن، رهگذری برای رسیودن بوه بوهوشوت                    خداوند می 

 (.91-67شود)فجر: محسوب می

 خویی،رازکامیابیدرفراینددعوتنرم

خو باشود و بوا          درشت   دهد که اگر    خداوند متعال، به پیامبر اکرم)ص( هشدار می        

کند؛ چرا کوه      با اطرافیان خود برخورد کند، در دعوتش موفقیتی کسب نمی            تندی

 (.  137عمران: خویی سبب دوری مردم از او خواهد شد)یل درشت

 

 پذیریدرصورتانحرافمسئولیت

شود که اگر در راه انحراف و گموراهوی            خداوند مهربان، به پیامبر نازنین یادیور می      

گردد و اگر در مسیر هدایت قدم بگذارد، ایون             گام نهد، ضررش به خودش باز می      

امر مستغنی از فضل خدا نبوده است؛ چراکه خداوند او را به مسویور صوحویوا،                     

 (.  31راهنمایی کرده است)سبأ:
 

 پرهیزازیأسوحسرتدرمسیردعوت

کند که اگر مردم، دست رد بوه       قرین کریم همواره به رسول خاتم)ص( تأکید می       

ی دعوت و هدایت زدند، او نباید با غم و غصّه، خویشتن را بوه هوالکوت                   سینه

 (.9؛ شعراء: 2بیندازد)کهف:

 

 اخالصوتوحیددربندگی

رسول خدا)ص( ماموریت دارد تا خدا را خالصانه بندگی کند و از اولیون کسوانوی                    

(. همچنین رسول خودا   16-11گردد)زمر:   باشد که در برابر فرمان خدوند تسلیم می     

 (.22)ص( از اینکه غیرخدا را بخواند نهی شده است)غافر:

 

 ثباتواستقامتدرامردعوت

شود تا تحت تأریر افورادی کوه ایوموان                خداوند متعال به پیامبر)ص( یادیور می       

ها متارر نگشته و       یورند قرار نگیرد و مواظب باشد که از خشم و عصبانیت ین             نمی

 (.21صبر و شکیبایی، از وی سلب نگردد)روم:

 استفادهازگذشتوبخششدرمسیردعوت

شود که جانب عفو و گذشت و بخشوش           خداوند متعال به نبّی اکرم)ص( یادیور می        

 (177را رعایت کند)اعراف:

 

 :مراجع

 بازگشت به قرین چرا و چگونه، تألیف مجدی الهاللی، ترجمه مجتبی دروزی

 روش تربیتی اسالم و کاربرد عملی ین، تألیف محمد قطب، ترجمه محمود ابراهیمی

 نشان اهل خدا، تألیف صدیق قطبی
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز    هایی برای دعوتگران کنند؟!  ۸  دانسته ای از دعوتگران، میدان دعوت را ترک می چرا عدّهیادداشت: 

 کنند؟!ایازدعوتگران،میداندعوتراترکمیچراعدّه

 
 سلطان بن عبداهلل العمرینویسنده: 
 : سعدی مرادیترجمه

 اداره دعوت جنوبویراستاری: 

 

گونه   اکنون هیچ  او دروس ابتدایی و تمامی حلقات تدریس خود را ترک کرد و هم            
شنوی که حضور     فعالیتی ندارد! اگر از دلیل این کار جویا شوی در جواب می               

کمرنگ مردم باعث شده تا او میدان دعوت را ترک کند! پاسخی که همه را                    
زده کرد! چرا باید دعوتگر به خاطر عدم استقبال عمومی، میدان را خالی                 شگفت
 نماید؟!

مأمور به تبلیغ دین هستیم؛ چنانچه که رسول اهلل)صلی اهلل             ما در هر شرایطی   

از طرف من   «)رواه بخاری(؛ یعنی    »بَلِّغوا عَنّی وَ لَو ییة    «فرماید:    علیه و سلّم( می   

لذا داعی باید بداند که او مکلّف         ».به تبلیغ دین بپردازید، گرچه یک ییه هم باشد        
یوری مردم و تضمین نتیجه نیست! مردم چه حضور باشکوه داشته باشند               به جمع 

و چه نداشته باشند، داعی باید بداند که او به عنوان یک مبلّغ و دعوتگر دینی،                   
 ی دعوت به کار گیرد، مأجور خواهد بود. چنانچه اسلوب صحیا و پسندیده

در روز یخرت برخی از پیامبران)علیهم السالم( به حضور اهلل تعالی مشرّف                   
ها را   شوند در حالی که یک یا دو نفر از امتش به ایشان ایمان یورده و ین                     می

ناپذیری  ی خستگی  اند و این بدان سبب است که امیدواری و روحیه           همراهی کرده 
ها حاکم بوده است. این روحیه، در میان دعوتگران سایر ادیان نیز جریان                در ین 

روند و   دارد؛ دعوتگران مسیحی)تنصیری و تبشیری( به اقصی نقا  زمین می             
ی ابالغ دین مسیا، در این راه هرگونه زحمت و مصیبتی را                  صرفاً با انگیزه   

دهند؛ لذا این     تحّمل کرده و اقبال عمومی را مبنای فعالیت خویش قرار نمی              
های کامیابی در فرایند دعوت است که پیروان هریک از              روحیه، یکی از ویژگی   

 توانند ین را به کار گیرند. ادیان می
هایش  ها و فعالیت    ای موارد که دعوتگر شاهد اقبال عمومی از برنامه             در پاره 

نیست، شاید این عدم اقبال به دلیل تقصیر از طرف داعی اتفاق افتاده باشد و                   

عدم اخالص در    «رغبتی، میل ذاتی مدعوین نباشد. برای مثال            منشأ این بی   

انتخاب موضوعات  «،  »های نامناسب در فرایند دعوت     اتخاذ شیوه «،  »انجام امور 

فقدان «،  »های مدعوین  غیرمفید و غیرکاربردی و بدون ارتبا  با نیازها و اولویت         

های شخصیتی مثرر در     فقدان ویژگی «،  »امکانات بروز و جذّاب برای انتقال پیام      

کردن  طوالنی«،  »استفاده از ادبیات نامناسب در انتقال محتوا      «،  »ی دعوت  زمینه

انتخاب زمان نامناسب   «،  »ی مخاطب  ها و خروج از حوصله      ها و برنامه   فعالیت

ها و   تکدّر خاطر ارادی یا غیرارادی مدعوین در کالس        «،  »ها برای اجرای برنامه  

، »خودستایی و تمجید مستمر از خود     «،  »مجالس دعوت با کالم و رفتار خویش      

گویی و عدم تمرکز در      پراکنده«،  »کردن مدعوین  تکرار مستمر مباحث و خسته    «

توانند منشأ عدم استقبال      همه و همه می      »ها ها و سخنرانی   ها و فعالیت   برنامه
های ما باشند که با یک تغییر از خود، معادالت را              ها و فعالیت   عمومی از برنامه  

 وارونه و اررگذاری را دو چندان نمود.
ی پیام، یعنی دعوتگر       البته نباید فراموش کرد که چنانچه مشکل از فرستنده           
ی دعوت و تدریس حاضر       نباشد، در این صورت حتی اگر یک نفر هم در حلقه            

کفایتی دعوتگر نیست و نباید این شرایط، او را سرخورده و             ی بی   نشد، این نشانه  
ست که در مسیر دعوت، با تکیه بر اسلوب صحیا            پشیمان و ناامید گرداند. کافی    

 ی غایی را به خداوند متعال واگذار نمود. و پسندیده، رابت قدم بود و نتیجه

 هاییبرایدعوتگراندانسته

 

 رتیطاهرعثمانوهنویسنده:

 ناهیدایرانترجمه:

هایی احتیاج دارد که باید هر کس ین             ها و مهارت     معاشرت با مردم به توانایی      
ها را داشته باشد، به ویژه برای دعوتگران و مبلغان دینی، الزم                ها و مهارت    توانایی

یمد با دیگران، نکات زیر را در نظر            و  است که در زمان یموزش و معاشرت و رفت          
 داشته باشند:

 
داند، در اولین دیدار به طرف مقابل         نباید تمام مطالب و چیزهایی که دعوتگر می        (1

این امر     شده،  ی الزم و طبق زماِن از پیش تعیین          گفته شود، بلکه باید به اندازه     
 صورت پذیرد.

وجه نباید عیب و ایرادهای طرف مقابل را به ُرخش کشید، بلکه باید                   به هیچ  (6
 .هایش پی ببرد واقعیت امر را به او فهماند تا خودش به کاستی

دعوتگر باید مواظب باشد که خود را از مدعو داناتر و بهتر و باالتر نشان ندهد،                   (9
اش برای شنیدن سخنان      چون اگر این گونه باشد، مدعو یمادگی ذهنی و قلبی           

 کند. رود و دیگر به داعی توجّهی نمی داعی، از بین می
هایش تعریف کند و از ایرادهایش         اگر خواست او را نصیحت کند، ابتدا از خوبی          (1

 .پوشی نماید چشم
معنایی صادر شد، نباید داعی به عنوان         های بیهوده و بی     اگر از سوی مدعو حرف     (3

ومبهوت به او بنگرد، بلکه باید به سخنانش گوش داده و سریخر به                انسانی مات 
 گویم، ببین چگونه است؟ او بگوید که این نظر توست و من هم نظر خودم را می

داعی باید با رویی گُشاده و خندان با مدعو روبرو شود و نباید عبوس و خشمگین                 (2
 های تند و سخت بگیرد. باشد و در برابر سخنان مدعو موضع

داعی نباید در مقابل دیگران مدعو را نصیحت کند، بلکه باید به تنهایی این کار                 (9
را انجام دهد، با زبانی نرم و خویی مالیم و برای پذیرش سخنانش، مدعو را                   

 تحت فشار قرار ندهد.
اگر عیب و ایرادی در مدعو وجود داشت، نباید داعی ین را به کسی بگوید؛ چرا                   (6

 را داریم و خداوند از ما درگذرد. ها که بیشتر ما از این قبیل عیب
ای ناپسند با داعی رفتار کرد، نباید داعی نیز به همان شیوه با               اگر مدعو با شیوه    (7

 مدعو رفتار نماید؛ بلکه بگوید خداوند ما را ببخشاید.
وجه روی    بایست با صدای یرام با مدعو گفتگو کند و صدایش را به هیچ              داعی می  (11

او باال نبرد و اگر مدعو چنین کرد، باز هم داعی باید خونسرد باشد و صدایش را                  
 باال نبرد.

داعی نباید طوری وانمود کند که او فرشته است و دیگران شیطان هستند، بلکه                (11
 .ای گنهکار و معمولی نشان دهد خودش را بنده

چنانچه داعی در حین گفتگو مرتکب خطایی شد، سریع و یشکار عذرخواهی                 (16
نموده و اظهار ندامت کند، چراکه با این کار، جایگاهش نزد مدعو باالتر خواهد                

 رفت.
نیک ین است که داعی همیشه بدون اطالع مدعو برایش یرزوی هدایت و                    (19

استقامت کرده و از خداوند طلب مغفرت و یمرزش نماید؛ نه ینکه وقتی به مدعو                
 پشت کرد، به بدی از او یاد کند.
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز            دعوت به اجتهاد جمعیمقاله: 

، و دوم   «اجتهاد فردی »را به دو نوع تقسیم کرد: نخست            «اجتهاد»توان    می

. تردیدی وجود ندارد که شریعت اسالم به این دو نوع از اجتهاد،             «اجتهاد جمعی «
رخصت و رسمیت بخشیده و بسیاری از فقها و مجتهدین، امثال امام اوزاعی، امام              

ی   اهلل( و بسیاری دیگر از پیشوایان دین در عرصه             شافعی، امام مالک)رحمهم   
اند و به لطف پروردگار، رمرات و دستاوردهای ناشی از              اجتهاد فردی، فعّال بوده   
ی مردم قرار گرفته و در جوامع اسالمی گسترش           ی عامّه  اجتهاد ینان مورد استفاده  

 یافته است.

اجتهاد »در صدر اسالم البته میان فقها و اصحاب به ویژه خلفای راشدین، روش               

کردند   گاه به تنهایی اقدام به اجتهاد فردی نمی         رایج بوده است؛ ینان هیچ     «جمعی
یمد که حاجت به بیان حکم داشته باشد، ابتدا در               ای پیش می   و هرگاه مسئله  

ها بر اساس فهم خود از        شُد تا هر یک از ین       مجمعی از اهل علم و فقه مطرح می       
های، به اظهار رأی بپردازند و پس        ها و اندوخته   بر یافته    قرین و سنّت و نیز با تکیه    

 ی نهایی دست یابند. ی یرا، به نتیجه از مشورت و مقایسه

ها با مصریان متفاوت باشد؛ یا         با این وصف، طبیعی است که اجتهاد پاکستانی         
ی علمای   یابند ممکن است با نتیجه     ای که علمای سعودی بدان دست می         نتیجه

ی معقول    ای اوقات، این اختالفات از دایره      الجزایر دو چیز متفاوت باشد. البته پاره      
ی  رود که زمینه را برای سوءاستفاده       و معمول شریعت اسالمی، چنان فراتر می        

 نماید تا بیش از پیش، ما را مورد تمسخر قرار دهند. دشمنان اسالم فراهم می

ی ینان، موانع سنگینی بر سر راه          خواهانه ها و رویکرد تمامیت      دخالت حکومت 
فردی و اظهار نظرهای یزادانه پیرامون مسائل و مشکالت موجود، ایجاد               اجتهاد
نماید. اما اتحاد و هماهنگی یرا و تبادل اندیشه میان علمای مسلمان که هر                  می

ای به ینان     برند، چنان جایگاه ویژه     ای از ممالک اسالمی به سر می         یک در نقطه  
 بخشد که هیچ حاکم و فرمانروایی، قدرت سلب ین را نخواهد داشت. می

تردیدی وجود ندارد که فقه اسالمی و میراث بسیار عظیم حقوقی که در طول                  
ها،   ها توسط هزاران نفر از فقها تدوین شده، ناشی از تالش علما در کتابخانه                قرن

های قضاوت بوده     مدّرسین در مدارس، مفتیان در دارالفنون و قاضیان در محکمه          
ی مسلمان و دعوتگران نافذ ما در طول تاریخ، در مجامعی که                    است. ائمّه 

اند  های دینی و اخالقی، فدای منافع شخصی و سیاسی گردد حضور نداشته             ارزش

اند و چراغِ معیشت را به        و با تحریک حکّام، پا در مسیر ارزشمند دینداری ننهاه           
ای از ینان حتی مورد خشم و غضب حکّام            اند. پاره   روغنِ شریعت روشن نساخته   

 اند. های فراوانی به جان خریده قرار گرفته و سختی

جان کالم ین است که ساختار فقه اسالمی، نمادی از یزادی عمل و استقالل از                  

به  «اجتماد جمعی »باشد. لذا الزم است در هر عصری،          ها می   دخالت حکومت 
عنوان یک هنجار اسالمی، در میان مردم شکل بگیرد و مبنای ین، تبیین                     

 های مبتنی بر قرین و سنّت باشد. ها و مصلحت حقیقت

اند؛ اما   ی اعصار، مردم به صورت یک خانواده، بر روی زمین باهم زیسته              در همه 
ای منسجم دریید، از وحدت و         متأسفانه جهان اسالم که الزم است بسان خانواده        

زمین، دچار تفرقه و     ی استعمار مغرب    انسجام کافی بر خوردار نبوده و بر ارر توطئه         
 چند دستگی گردیده است.

ای از بزرگان و پیشوایان       ی این احوال، باید خداوند را سپاسگزار بود که پاره          با همه 
مسلمان را برای برقراری وحدت و هماهنگی در بین مسلمانان و ایجاد تفاهم میان              

 ها، به امّت اسالمی بخشیده است.   ین

 

 

 دعوت به اجتهاد جمعی

 محمد غزالی مصرینویسنده: 

 عبدالعزیز سلیمیترجمه: 
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز         زُدایی از دعوتگران نسبت به خانواده و فرزندان غفلتمقاله: 

 

 بیانمسئله
ها توجّه خود را     شود ین است که ین     هایی که متوجّه دعوتگران می     یکی از یسیب  

شان به سوی خیر و خوشبختی        عمدتًا معطوف به مردم و اطرافیان و سوق دادن          
سپارند. پس از ین که      ی خویش را به باد فراموشی می     کنند؛ در حالی که خانواده  می

شود که    شوند، ناگهان فرد داعی متوجه می          فرزندان یک دعوتگر بزرگ می      
فرزندانی ناَخلف دارد، لذا او باید وقت و سعی بیشتری را صرف جبران این مکافات               

 .نماید
 از فرزندان و خانواده به شرح ذیل می باشد: اسباب غفلت

  ی پدر به کارهای َدعَوی و اجتماعی و تأمین مایحتاج             حد و اندازه    مشغولیت بی
طوری که هیچ زمانی برای اختصاص به خانواده و تربیت اوالدش باقی               زندگی،
 ماند. نمی

                 فرد دعوتگر معتقد است، همین که به عنوان یک الگوی رفتاری محل توجّه
کند و این امر، سبب اقتدای فرزندانش به او             فرزندانش واقع شود، کفایت می     

 شود! می
                    داعی به اینکه در تربیت فرزندان، تنها مسجد و بعضی مراکز دینی کفایت

غافل از ینکه سرپرست خانواده، نقشی مهم در           کند؛  کنند، اعتماد کُلی می      می
 کند. تربیت فرزندان ایفا می

                ها در دوران     توجه نامتوازن به فرزندان در سنین مختلف؛ مثاًل توجّه به ین
یا توجه بیشتر به بزرگساالن و        ها در دوران بلوغ؛    کُودکی و غافل شدن از ین      

 .فراموشی خُردساالن
 هاست ی مادر بچه تکیه بر این گزاره که تربیت، تنها برعهده. 
                  اکتفا به این امر که حفظ معلوماتی از قرین کریم و احادیث نبوی)ص( توسط

 یورد. ها را صالا و نیکوکار بار می فرزندان، ین
 

ی خود اهتمام     پیامبر اسالم)ص( مسلمانان را تشویق فرموده که به خانواده             

)رواه الترمذی(؛ یعنی:   »وانا خَیرُکُم الهلی   خیرُکُم خیرُکُم الهلِهِ  «ای بدهند:    ویژه

اش خوب باشد و من بهترین شما           بهترین شما کسی است که برای خانواده        «

 .»ام هستم برای خانواده
 
 
 

 

 راهکارهایپیشنهادیجهتتربیتفرزندان:
های تربیتی و برطرف کردن نیازهای فرزندان در هر دوره            یگاهی یافتن از روش    (1

 ها. از سنین ین
 ای از وقت خویش، به تربیت فرزندان. تعیین و اختصاص پاره (6
 های ینان. مشارکت در بازی کودکان و در ناراحتی و مشغولیت و دَغدغه (9
ی غذایی نیاز     ای جهت تربیت فرزندان؛ ین چنان که به برنامه           داشتن برنامه  (1

ای برای تربیت فرزندان نیاز داریم و این مهم             داریم، بیش از ین به برنامه      
 احتیاج به مشارکت و همکاری زوجین دارد.

ی تالوت قرین     ی اسالمی باید نتیجه     یادگیریِ یداب اجتماعی و اخالق حسنه      (3
کریم باشد؛ چه بسیارند کسانی که حافظ قرین هستند، اما متاسفانه مزّین به               

هوالذی بَعَثَ فی االُمییّن    «فرماید:    یداب و اخالق نیستند. خداوند متعال می       

(6)الجمعه:»رسواًل منُهم یتلُوا علیهم ییاتِِه ویُزّکیهم ِمن َقبُل لفی ضاَلل مبین          

خدا کسی است که از میان بیسوادان پیغمبری را برانگیخته است و             «؛ یعنی:   
شان گسیل داشته است، تا ییات خدا را برای ایشان بخواند، و ینان را                 به سوی 

یموزد. ینان    پاک بگرداند. او بدیشان کتاب)قرین( و شریعت )یزدان( را می             

 ».پیش از ین تاریخ واقعاً در گمراهی یشکاری بودند
ها   های َدعَوی، هر چند که نباید به ین          کمک گرفتن از مراکز دینی و تشُکل        (2

 بسنده کرد.
توکل بر خداوند متعال و چنگ زدن به اسباب و دعای خیر در غیاب فرزندان،                (9

 ها بر راه و سلوک پروردگار. بر استقامت و پایداری ین
گفتگوی مستقیم با فرزندان و تشکیل جلسات قرائت قرین به صورت                    (6

جمعی و خواندن اذکار در خانواده، تشویق فرزندان بر طاعت و عبادت                 دسته
 ها. خداوند و برخورد نرم و تعامل زیبا و اخالق حسنه با ین

 زُدایی از دعوتگران نسبت به خانواده و فرزندان غفلت

 نویسنده: عالء احمدنویسنده: 

 عبداهلل احمدیترجمه: 
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 9911فصلنامه الکترونیکی دعوت جنوب، شماره اول، پاییز             اخبار دعوت جنوب 

یدعوتجنوبپیراموناهانتدولتفرانسهبهاطالعیهاداره

 ساحتپیامبراکرم)ص(
 
 
 
 
 
 
 

ی فکاهی شارلی  یمیز مجله اخیراً به دستور امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، کاریکاتور توهین      
های دولتی فرانسه به نموایوش    ابدو به رسول اهلل)صلّی اهلل علیه و سلّم(، بر روی یکی از ساختمان   

 دریمد.
یموزان نشان داده بوود.       این اقدام، واکنش به قتل معلمی بود که این کاریکاتور را تعّمدًا به دانش            

هایی را به دین مبین اسالم و مسلمانان روا داشته  گفتنی است ماکرون، پیش از این قتل نیز اهانت
های اسالمی مواجه گردید. با این اوصاف، اسواسوًا ایون            ها و جمعیت    شخصیت    بود که با واکنش   
کاهد و فقط باعث کوچک شودن   ای از جایگاه و عظمت نبّی مکرّم اسالم)ص( نمی           کاریکاتور، ذرّه 
ی    ایشان، اسوائوه       الشأن و بیش از یک میلیارد از پیروان         شود که تعمّداً به پیامبر عظیم       کسانی می 

 کنند. ادب کرده یا می
یمیز به ییات و موقودّسوات دیونوی          قرین کریم در خصوص واکنش به گفتارها و رفتارهای توهین         

 فرماید: می

وَِإَذارَأَیَْتالَّذِیَنیَُخوُضوَنِفیآیَاتِنَاَفَأعْرِْضعَنْهُْمحََتّىیَُخوُضواِفیحَددِید  » 

 [26]انعام:»غَیْرِهِ

کنونود از       زدن در ییات ما گفتگو می       و چون گروهی را دیدی که برای استهزاء و طعن         « ترجمه:

 »ینان دوری کن تا به سخن دیگری مشغول شوند.
جای قرین کریم اهانوت       ینچه باید مورد توجّه دعوتگران و دینداران قرار گیرد ین است که در هیچ             

ی قتل فرد  هایی، گزینه . لذا در واکنش به چنین اهانت ی قتل نیست کننده به مقدّسات دینی، توجیه
ی   ای نخواهد بود و بیشتر باعث تصدیق فرد موهن و همدلِی جامعه               موهن، اقدام قرینی و سنجیده    

گردد. به عوالوه    هراس از این رویداد می     طلب و دین      مندانِ لذّت   ی قدرت   جهانی با او و سوءاستفاده    
ستانی   در شرایطی که وی، قصد جان         خون یدمی حرمتش، بسیار موّکد است و ستاندن جان انسان         

 شده است. از ما را نکرده، اقدامی نکوهیده و محکوم
ها انسان را مورد استهوزا        های قابل احترام میلیون     از سوی دیگر، کسانی که مقدّسات و شخصیت        

 اند. بهره دهند، از شعور اجتماعی و رشادتِ عقالنی بی قرار می
به عالوه متولیان نظم عمومی، به ویژه در کشوری همچون فرانسه که مهد تدوین قوانین بووده،                  
بجای رویکرد متناقِض ایراِد تبعیض در اجرای عدالت، بهتر است عملکرد و مواضع خود را توابوع                   

یلود به هنجارسوزی، در جستجوی منافع        دانش و علوم حقوق و مدیریت نمایند، نه ینکه از یب ِگل           
 و تثبیت قدرت خویش باشند.
ی نظم اجتماعی را دارند، یزادیِ بیان را به تونوهوایوی      ها که دغدغه    دان  به اذعان بسیاری از حقوق    

شود که منوجور بوه توهودیوِد            توان ارزش مستقل تلقی کرد؛ بلکه زمانی ارزش محسوب می   نمی

را به عنووان   اهانتو  زیانهای مفروض)نظیر صلا و...( نگردد؛ لذا متفکران مزبور، دو اصل      خوبی

و البته این امر، مورد توجّه و تایید دین مبین اسوالم                اند  مرزهای یزادیِ بیان، محل توجّه قرار داده      
 باشد. نیز می

راستیزانهشکنانهونوعادارهدعوتجنوب،اقدامشنیع،حرمت یدولتفرانسه

یدعوتگرانمسلمانرابهیحمایتازآزادیبیان،محکومنمودهوهمهبهبهانه

یتبیینقبحاینرذیلتوواکنشحکیمانهبهآن،طوریکهمنجربهسوءاستفاده

 خواند.دشمناناسالمنگردد،فرامی
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 رسانیادارهدعوتجنوبمنبع:پایگاهاطالع

 یکودکونوجوانمعرفیبرندگاننخستینمسابقه
 

 91ی جامع)   دعوت جنوب، اسامی برندگان مرحله          به گزارش تارنمای اداره     

های انسان در     داستان»ی بزرگ کودک و نوجوان با موضوع            قسمتی( مسابقه 

رسانی این اداره انتشار       روی پایگاه اطالع    1977مِهر    67، امروز مورخ     «قرین
 یافت.

بود که  » های انسان در قرین     داستان«منبع یزمون این مسابقه عبارت از کارتون        
شده، طراحی گردیده و       قسمت پخش   سئواالت ین به صورت تصادقی از سی        

ی دعوت    ی پیامکی اداره    های صحیا خود را به سامانه        کنندگان، پاسخ   شرکت
 اند. جنوب ارسال نموده

های بوشهر، فارس و       دینی واقع در استان        مجتمع  11این مسابقه به تفکیک      

مجتمع دینی  «،  »مجتمع دینی خنج   «،  »مجتمع دینی اوز   «هرمزگان شامل    

مجتمع دینی  «،  »مجتمع دینی بندر عباس   «،  »دینی بستک     مجتمع«،  »دار  گله

مجتمع دینی  «،  »العماء بندر لنگه    مجتمع علمی فرهنگی سلطان   «،  »بندر خمیر 

مجتمع دینی  «و    »مجتمع دینی رویدر  «،  »مجتمع دینی سیریک  «،  »پارسیان

برگزار و با همین تفکیک جغرافیایی، جوایزی به برندگان ین، اهدا                » کنگان
 گردید.

 119نفر بوده که در این میان به           661کنندگان این مسابقه، جمعاً       تعداد شرکت 
 نفر جوایزی اهدا گردید.

سنت و جماعت جنوب، ضمن تقدیر        اداره دعوت شورای عالی مدارس دینی اهل       
ها در    های حامی ین    کنندگان و خانواده    ی عوامل اجرایی مسابقه و شرکت       از همه 

ی مسرّت دانست و بر       هایی را مایه    این مسابقه، استقبال مخاطبان از چنین برنامه      
ی جنوب در جهت تولید و         های بالقوّه   ی حداکثری از ظرفیت      ضرورتِ استفاده 
 های یتی، تأکید می نماید. های مشابه طی ماه برگزاری برنامه

ی   های اجتماعی تحت نظر اداره      در شبکه  «های انسان در قرین     داستان»    کارتون
توانند به    های گرامی و مربیان ارجمند می        دعوت جنوب یرشیو گردیده و خانواده      

ی دعوت    ی اداره   ها برای فرزندان خود، به صفحه       منظور بازپخش و استفاده از ین     
 هایی نظیر یپارات و تلگرام مراجعه نمایند. جنوب در شبکه
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 ساماندهیآموزشمجازیمدارسدینیجنوب
 

ی دعوت جنوب     ی جنوب در گفتگو با تارنمای اداره        شیخ عبدالرحمن دهش، دبیر شورای مدارس دینی مقدمات و متوسطه         

هوای  ها و زیرساخوت ی فعال در مقاطع مختلف داریم که در  سال گذشته، ظرفیت            مدرسه  21ما در جنوب    «اظهار داشت:    

 .»برداری شده استها بهرهاندازی و ساماندهی گردیده و در سال جاری از ینیموزش مجازی در این مدارس، راه

اطمینوان از کویوفویوت          گرچه امسال به علّت  عدم      «وی ضمن استقباِل طلّاب و مدرسین از یموزش مجازی اعالم کرد:           

یموزش مجازی در مقطع ابتدایی، امکان پذیرش طلبه در  کالس اول در این مقطع، در برخی از مدارس وجود نداشته اموا                   

توان به بازگشت طلّابی اشاره نمود   ها می   ی ین   استفاده از یموزش  مجازی، حامل برکات دیگری نیز بوده است که از جمله             

اکنون، این اموکوان        شان هموار نبوده اما هم      ی تحصیل برای    که به علّت فاصله و دشواری جابجایی فیزیکی، امکان ادامه         

 .»شان فراهم گردیده است برای

طلبه داشوتوه اسوت. او افوزود:             1711طلبه و در سال جاری،  6111شیخ دهش همچنین اعالم کرد که مدارس دینی جنوب در مقاطع تحصیلی مختلف در سال گذشته  

به تناسب و اقتضای   ی تدریس مجازی در مدارس دینی جنوب برای مدیران، ناظمان، مدرسان و طالب تهیه و تدوین گردیده و قرار بر ین است که هر مدرسه،                            نامه  ییین«

های اجتماعی نویوز      ز شبکهشده، ا های یموزش مجازیِ طراحی   ها و پایگاه    شرایط، یموزش را به دو صورت یفالین و ینالین انجام دهد که در این راستا، عالوه بر زیرساخت                 

 .»استفاده گردیده است
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 زمین رشد اسالم در مغرب
 

 .شود به بزرگترین دین جهان تبدیل می 6191به گزارش مرکز تحقیقات پیو در یمریکا، چنان که روند کنونی رشد جمعیت مسلمانان به این صورت ادامه یابد، اسالم تا سال 

دهد و چنان که افزایش جمعیت مسلمانان         درصد جمعیت جهان را تشکیل می       69میلیارد نفر است که این رقم،         1.2بر اساس این گزارش، جمعیت مسلمانان بیش از          
 جهان به این منوال تداوم یابد، تعداد مسلمانان از جمعیت مسیحیان بیشتر خواهد شد.

ترین   جوان  شتنهمچنین در گزارش مذکور یمده است: دین اسالم در حال گسترش بوده و دو عامل اصلی در رشد سریع اسالم، یکی داشتن فرزند بیشتر ودیگری دا                             
 ی ادیان است. جمعیت در میان همه

اطالعات ندارند.  م  در ادامه عنوان شده است: خشونت گروه تروریستی داعش به نام اسالم، محور بحث سیاسی در بسیاری از کشورها شده است. بسیاری در مورد اسال                          
 ها در مورد اسالم اطالعات بسیار کمی دارند و برخی نیز هیچ اطالعاتی ندارند. برخی از یمریکایی

را دادند. در کشورهای اروپایی مانند مجارستان، ایتالیا،          111از    16ها به مسلمانان نمره       دین، یمریکایی   7در این تحقیق یمده است: بر اساس نتایج یک نظرسنجی درباره            
بسیار کم نگرش مثبت    ی مسلمانان     لهستان و یونان دید منفی نسبت به مسلمانان دارند. در فرانسه، یلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای شمال و غرب اروپا هم درباره                         

ی   منطقه  کنند. اغلب مسلمانان در اندونزی، هند، پاکستان، بنگالدش، ایران و ترکیه و              درصد مسلمانان جهان در خاورمیانه و یفریقای شمالی زندگی می            61دارند. تنها   
 برند. اقیانوسیه به سر می-یسیا

 ، ده درصد کشورهای اروپایی مسلمان خواهند بود.6131بینی شده است که جمعیت مسلمانان در اروپا افزایش یافته و تا سال  در این تحقیقات پیش
 درصد جمعیت این کشور را تشکیل دهند. 6.1، حدود 6131میلیون جمعیت مسلمان یمریکایی تا سال  9.9رود  در پایان این گزارش یمده است: انتظار می
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ابتکاری پیرامون آموزش نماز،         عبدالرحمن خمیس، مهندس قطری در یک طرح         

ی دیجیتالی هوشمندی را طراحی نمود        و سجاده   »سجده«اپلیکیشنی را تحت عنوان     

 کند تا خواندن نماز و حفظ قرآن را فراگیرند. مسلمانان و کودکان کمک می که به تازه

ی هوشمند، با نظارت مستقیم بر حرکات نمازگزار، اشتباهات او را به                  این سجّاده 

 کند.  های مختلف تصحیح می صورت صوتی و تصویری به زبان

های همراه هوشمند نصب      این سجاده با استفاده از اپلیکیشن سجاده، که بر روی تلفن          

های قرآن را در این         تواند نوع نماز و سوره        کند و نمازگزار می      شود، کار می     می

 اپلیکیشن انتخاب کند. 

شود، نخستین سجاده هوشمند ایرانی با هدف آموزش صحیح تمام ارکان               یادآور می 

  نماز در کشورمان نیز به نام احسان معینی، مخترع، به ثبت رسیده است.
 

 منبع: فلسطین آنالین

 

 

 

 

 

 

 

قلعه پایتخت داغستان، با هدف آشنا           ی علوم تربیتی شهر مخاچ       دانشکدهدانشجویان  

کردن مردم این کشور با زندگی و شخصیت پیامبر اکرم)ص(، نمایشگاهی را تحت                

برگزار کردند. در این نمایشگاه، آهنگ و سرودهای         » تقدیم به محبوب خدا   «عنوان  

حضرت محمد)ص( اجرا گردید. همچنین        زیبایی شامل ابیاتی در مدح و ستایش        

ها با نقش و نگارهای زیبا و برخی  تابلوهای مختلفی که نام حضرت محمد)ص( بر آن

 از طرح های اسالمی دیگر در این نمایشگاه عرضه شد.

 منبع: االلوکه

 

سوره، با صدای     99۲شامل تالوت کل قرآن کریم به تفکیک           »ترنم نور «اثر قرآنی   

 سنّت ایران تهیه و توزیع شد. خالد محمدی، قاری کُردتبار و اهل

ساعت زمان در استودیو همراه بوده که          9۱۱تولید این اثر قرآنی با صرف بیش از           

پیش از انتشار، طی دو مرحله، مورد بازبینی قرار گرفته و مجوز آن به شماره                        

های دیجیتال وزارت     در مرکز فناوری اطالعات و رسانه       ۱۱9۲۶۱۷۱۶9۲/ی    شناسنامه

 فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ و منتشر شده است.

در شهر روانسر از توابع استان کرمانشاه           99۶۲متولد سال     »قاری خالد محمدی  «

ی عربی    باشد. وی تحصیالت خود را در مقطع متوسطه در کشور امارات متحده               می

سپری کرده و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیب در کشورهای کویت و                

 است.   لبنان اخذ نموده

 ترنّم نورمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

ی امور دینی مسلمانان این کشور،          هیئت آموزش قرآن اوکراین با همکاری اداره         

مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم را در سطح ملّی ترتیب داده و قرار است در                    

ها نفر از حافظان قرآن       یف، پایتخت اوکراین و با حضور ده        مسجد و مرکز اسالمی کی    

شود. داشتن تابعیت اوکراینی یا اقامت دائم در کشور اوکراین        در سنین مختلف برگزار  

المنافع)اتحادیه جماهیر شوروی سابق(، از       یا داشتن تابعیت یکی از کشورهای مشترک      

 شروط شرکت در این مسابقات اعالم شده است.

 منبع: اوکراین پرس
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سنت و جماعت  فصلنامه الکترونیکی اداره دعوت نهاد اجتماعی شورای عالی مدارس دینی اهل

 1977جنوب ایران، شماره اول، پاییز 

سنت  اهلل طالقانی، خیابان دلگشا، مسجد جامع اهل  هرمزگان، بندرعباس، بلوار ساحلی ییتآدرس:

 و جماعت بندرعباس.

 19296639279شمارهتماس:

 Davatjonoob@gmail.comارتباطازطریقایمیل:

 Davatjonoob_Admin@ارتباطازطریقتلگرام:

www.davatjonoob.net 

DavatJonoob 

DavatJonoob_Net 

davatJonoob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موحول حول      «باشد و یخرت     »محل اختالفات «سنّت الهی بر ین است که دنیا        

 )یوم الفصل(»اختالفات

توانیم اختالفات موجود در جهان اسالم را از بین ببریم، باید بکوشیوم           حال که نمی  

 تا مدارا پیشه کنیم!

کونونود و         جای دعوت به مدارا، به پرهیز از اختالف دعوت می           برخی به اشتباه به   

 پیچند! های نادرستی برای متفکران و پیروان جهان اسالم می نسخه

ایم و     های مختلف یفریده    اند که خداوند فرموده، شما را به گونه         گویا فراموش کرده  

 دادیم. خواستیم همه را یک امّت قرار می چنانچه می
 

 9۱حقیقت و مدارا، محمد اسفندیاری، نشر نگاه معاصر، صفحه 


