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مقدمه
شــیعیان از طرف اهلبیت و خصوص ًا رئیس مکتب ،امام جعفر صادق توصیه شدهاند که «به عیادت
مریضان اهلسنت بروید و در تشییع جنازههایشــان حاضر شوید و در مساجدشان نماز بخوانید که اگر
اینگونه رفتار کنید  ...خواهند گفت که اینها «ادب جعفری» دارند و بر امام صادق رحمت میفرستند».1
شیعیان باید سعی کنند مصداق تام این حدیث باشند« :کونُوا لَنا َزيْناً َو ال تَکونُوا َعلَ ْينا شَ ْيناً» .2امام رضا کسانی که
رفتارشان توأم با اشکاالتی بود و خود را «شیعه» میخواندند را  40روز به حضور نپذیرفتند و گفتند خودتان
را «محب» بنامید .شیعهبودن مسئولیت بسیار سنگینی است .شیعه جعفری باید به گونهای باشد که همچون
رئیس مکتب آن  4000شاگرد با شوق به محضر او بیایند.
« .1یا معرش الشیعه! إنکم قد نسبتم إلینا کونوا لنا زینا و التکونوا علینا شینا  ...عودوا مرضاهم ،و اشهدوا جنائزهم و صلّوا فی مساجدهم»( .ای
گروه شیعه! شام به ما منسوبید؛ برای ما زینت باشید نه مایه ننگ و عار ما  ...مریضان آنان را عیادت کنید و در تشییع جنازه آنان حارض شوید و
در مساجدشان مناز بگذارید ،).بحاراالنوار ،ج  ،85ص .119
 .2هامن.
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ضرورت

در شــرایط حساس کنونی ،مهمترین راهبرد دشــمن برای جلوگیری از قدرتیابی مسلمین ایجاد اختالفات مذهبی
اســت و آنچه امروز در ســوریه و عراق رخ میدهد بعید نیست که دامنگیر ما نیز بشود پس باید جلوی ایجاد «تصویر
ذهنی» از شیعه را بگیریم و در زمانه «حاکمیت رسانههای افراطی» تنها راهبرد همان توجه به توصیههای اهلبیت
و «ارتباطات شفاهی» است.
هیچ چیز چون رفتار صادقانه و همدلی صمیمانه نمیتواند به تغییر تصویرهای غلط ذهنی که برســاخت رســانههای
دروغگو و افراطی است بیانجامد .رهبر انقالب در روابط میان شیعه و سنی بر لزوم وجود «صمیمت» که طبعاً ناشی از
«صداقت» است تأکید ویژه دارند .بسیار دیده شده که عدم باور به لزوم ارائه چهرهای جذاب از شیعه در مقابل اهلسنت،
به رفتارهای دوگانهای منجر شده که به بدبینی مضاعف منجر شده است! پس اگر شبههای در این زمینه داریم که باور
ما را تحت تأثیر قرار داده است خوب است که ابتدا آنها را برطرف کنیم.
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موانع

کم شدن ارتباطات میان شیعه و سنی در دهههای اخیر و «تصورات» نادرستی که طرفین تحت تأثیر افراد یا رسانههای
افراطی از یکدیگر پیدا کردهاند!
«حس تبعیض و محرومیت» که نوعاً در اقلیتهای همه کشورها وجود دارد و طبعاً به ایجاد حس «نارضایتی و بدبینی»
در اهلسنت از نظام منجر شده است!
تحریکهای مذهبی ناشی از توهین به مقدسات اهلسنت یا طرح شبهات متعدد درباره عقاید آنان که منجر به تقویت
حس «هویتیابی مذهبی» و «تقابل مذهبی» شده است.
به همه این دالیل نباید انتظار داشته باشیم که «اعتماد» به سرعت رخ بدهد .هر چند خیلیها با مشاهده کوچکترین
محبت و اعتدال ،همراه میشوند ولی ما باید توقعمان را تنظیم کنیم.
یادمان باشد که اهلسنت قرائت و برداشتی متفاوت از ما دارند .آنان هرگز اختالفی میان خلفا و اهلبیت نمیبینند
و اتفاقا محبت ذیالقربی را جزئی از تکلیف و ایمان خود میدانند .لذا نباید تصور کنیم که آنان محب دشمنان اهلبیت
هستند ،بلکه آنان تقریر تاریخی دیگری در ذهن دارند.
***
با این مقدمه نکات جزئی ولی مهم زیر را درباره این اقدام «وحدت آفرین» تقدیم میداریم .باش��د که مراعات این سه
بخش هفتگانه ،به مؤثرتر شدن این اقدام کمک کند:
یک طرح کارا
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شیوه اجرا

 .1برخی افراد ـ که در بین عزیزان هیأتی کم نیستند ـ هیچ شناختی از اهلسنت منطقه یا شهر خود ندارند و بخاطر
همین عدم ارتباط ،نوعی نگرانی در آنها وجود دارد .حال آنکه با اولین برخورد مناسب خواهند دید که همه آنها ناشی از
همان تصویرهای ذهنی ناصحیح بوده است .پس گام اول ،اقدام برای شناسایی برخی از اهلسنت است .خوب است که
در این گام مستقیماً وارد بشویم چرا که بعضاً دیده میشود که برخی افراد به اصطالح مطلع از اهلسنت ،فقط به دنبال
بحث و دعوا بودهاند و ما را نیز به سمت تحذیر در ارتباط یا بحث و مناظره دعوت خواهند کرد! خیلی مهم است که با
افراد دارای این روحیات به سراغ اهلسنت نرویم چون حتی اگر بروز ندهند به ما نیز بدبین خواهند شد!
 .2حضور در مســاجد اهلســنت که بعضاً در حاشیه شهر یا در مراکز شــهرها وجود دارد یکی از روشهای شناسایی
مستقیم اهلسنت میباشد که با یک پرسوجوی ساده محل مساجد یا نمازخانهها قابل دسترسی است .نماز خواندن با
اهلسنت هم توصیه اهلبیت و هم از نظر اکثر مراجع و خصوصاً رهبر انقالب جایز است ولی لزومی ندارد که اولین
اقدام افراد و هیأتیهایی که تجربه کافی در ارتباط با اهلســنت را ندارند حضور در نماز باشــد اال اینکه با برخی افراد
دارای تجربه به اقدام دست بزنند.
 .3نماز با اهلسنت باید کام ً
ال به صورت نماز شیعی و با دست باز و همراه با مهر باشد تا تصور نشود ما به دنبال اهداف
دیگری هســتیم .در داخل ایران هیچ حساسیتی روی نماز خواندن شیعی نیست و خطر و خوف وجود ندارد که جواز
نماز بدون مهر را همراه داشته باشد! البته یادمان نرود که به دلیل کمبودن ارتباطات در برخی مناطق این اقدام برای
اهلســنت تعجببرانگیز خواهد بود .خوب است اگر دستهجمعی حاضر میشویم در میان نمازگزاران تقسیم شویم و
6
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همه در یک نقطه تمرکز نکنیم.
 .4به برخی جزئیات نیز باید منطبق بر رفتار دیگران توجه کنیم .مث ً
ال اهلسنت مقید به نماز نافله هستند که البته یکی
از ویژگیهای مؤمن نیز همین اســت .لذا خوب است که ما نیز به نماز نافله برخیزیم .در برخی مناطق محل درآوردن
کفش ،در حیاط مسجد است که خوب است مشابه رفتار دیگران ما نیز آن را مراعات کنیم و ...
 .5خیلی مهم است که ما به عنوان هیأتهای مذهبی و مردمی ،خودمان را شفاف معرفی کنیم و طوری رفتار نکنیم
که تصور شود ما تیمی اطالعاتیـ امنیتی هستیم که صرفاً جهت تخلیه اطالعاتی ارتباطگیری میکنیم .یادمان نرود
که در مقدمه گفتیم «بدبینی» در اهلســنت وجود دارد لذا باید رفتاری عادی و مشــابه آنچه در میان خودمان انجام
میدهیم در آنجا نیز رخ بدهد .حفظ فضای «مردمی» این اقدام و همراه نکردن افراد حکومتی یا مشهور در «گامهای
اول» خیلی مهم اســت چرا که با حضور آنان تصور «تبلیغاتی» بودن این اقدام که در «هفته وحدت» مشابه آن انجام
میشود خواهد شد!
 .6بعد از نماز فرصت خوبی برای ارتباطگیری وجود دارد .میشــود دو ســه نفری به سراغ امام جماعت رفت و وقتی
خواست و گپی کوتاه زد که در بخش «محتوا» به نکات مطرح اشاره خواهیم کرد .از آنجا که مسجد یک محیط عمومی
اســت در عین اینکه این اقدام در اولین دفعات خود همراه با تعجب آنها خواهد بود ،ولی به تدریج عادی خواهد شــد.
حضور اولیه در خانه اهلســنت ،خصوصاً اگر در منطقه سنینشین باشند شاید برای افراد تلقی درستی ایجاد نکند و
بهتر اســت از «رفاقت اولیه» در مســجد یا کانون قرآنی و  ...آغاز شود .خوب است تأکید شود که ما صرفاً برای ایجاد
رفاقت بیشتر آمدهایم و به مسائل دیگر اشاره نکنیم .در ابتدا قبول این امر سخت است ولی در طول زمان و با مداومت
باورپذیرتر خواهد شد.
 .7رعایت ادب و احترام و تکریم بزرگوارانه فرد ،مهمترین رکن در ارتباط با کسی است که تصور میکند مورد احترام
شــیعیان و علیالخصوص هیأتیها نیســت .با این نوع برخورد قطعاً وی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .طبعاً کسی که
رفتار تصنعی داشــته باشد نخواهد توانست مکنونات قلبی خود را در رفتارش نشان ندهد و تأثیر حرکات و سکنات او
کم خواهد شد.

یک طرح کارا
شامره هشتم ،تابستان 1396

7

محتوا

 .1طبعاً باید گفتگوها بر سر مشترکات باشد نه مباحث اختالفی! مراقب باشیم که جلسات را به محل رفع سؤاالت ذهنی
و کنجکاویهای خودمان بدل نکنیم! مخاطب را بشناسیم و بدانیم که آنها نیز محب اهلبیت هستند هر چند ممکن
است برخی به لحاظ فقهی قائل به عزاداری یا جشن نباشند ولی اینکه ما در سؤاالت مان از وجود این محبت تعجب
کنیم مایه ناراحتی آنها خواهد شد.
 .2برای اینکه همان ابتدا تصویر ذهنی مخاطب که ممکن است ما را نیز مانند افراطیون بداند شکسته شود خوب است
که خود ما اشارهای به شرایط تلخ منطقه و کشتارها بکنیم ـ البته وارد مسأله سوریه نشویم ،چون ممکن است آنها مقصر
را بشار اسد بدانند و مسائل اختالفی مطرح شود .هر چند همگی ضد داعش هستند ـ و وارد نقد جدی افراطیون شیعه
در بین هیآت یا همان جریان تشیع انگلیسی که رهبری اشاره داشتند بشویم .این اقدام یک گام مهم در تغییر تصویر
ذهنی طرف مقابل است و پس از طرح آن ما را از آنان جدا خواهد کرد.
 .3یادمان باشــد که به دلیل وجود حس تبعیض یا بدبینی باید سعهصدر کافی در شنیدن انتقادات احتمالی که آنان
مطرح میکنند را داشته باشیم .البته نوعاً انتقادات از جنس همانهایی است که ما نیز در ذهن داریم .یعنی بیکاری،
مسکن ،گرانی و  ...که اتفاقا خوب است همراهی مدیریت شده ما نیز وجود داشته باشد تا این تصور پیش نیاید که ما
هیچ مشکلی نداریم و همه مشکالت فقط متعلق به اهلسنت است!
 .4چنین مسائل مشترکی دغدغه اهلسنت نیز هست و میتوان براحتی با آنان مطرح نمود :تهاجم فرهنگی دشمن و
تأثیر آن بر جوانان و وضع حجاب و لباس آنان ،خوشحالی دشمن از درگیریهایی که امروز بین مسلمین هست ،برخی
8
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مسئولین که به مسئولیت خود عمل نمیکنند و باعث ایجاد مشکالت در کشور میشوند ،مسائل اخالقی و معنوی و
خودسازی که معموالً مورد اســتقبال آنان است ،فراموش شدن ارزشهای قرآنی ،گسترش رسانههای افراطی به اسم
شیعه یا سنی ،نعمت امنیت کشور که ناشی از همدلی است در مقایسه با کشورهای همسایه و لزوم حفظ آن ،لزوم رشد
و پیشرفت علمی و افزایش قدرت کشور با تالش همه و ...
 .5مهم است که به هیچ وجه وارد موضعگیری صریح علیه یک جریان سیاسی یا یک دولت خاص نشویم چرا که ممکن
است نظر آنان با ما متفاوت باشد و منجر به دلگیری بشود .عمده اهلسنت به دلیل شعارهای اعتراضی اصالح طلبان در
انتخابات با آنان همراهی میکنند هر چند طرفدار جدی آنان هم نیستند.
 .6گپ و گفتهای سادهای که میان خودمان داریم مانند سخن از زندگی و فرزند و مشکالت رایج و کارهای اداری و ...
هم خوب است که وجود داشته باشد و به عبارتی گفتگوها حالت عادی داشته باشند ،نه تصنعی!! در همین راستا باید
سعی کرد بهانههایی برای ارتباطات بعدی مهیا کرد .مث ً
ال از اینکه برای تعمیر موبایل یا ماشین تان آشنا داریم تا دعوت
به نهار و شام به همراه خانواده که وقتی «احسان و محبت» رخ داد قفلها همگی گشوده میشوند.
 .7اگر شبهات یا سؤاالتی از طرف مقابل مطرح شد باید سعی کنیم آنها را به سمت مشترکات و توافقات سوق بدهیم.
نوع پاسخ به سؤاالت اهلسنت خود یک روش هنرمندانه میخواهد که بجای افزودن بر بغضها به محبت تبدیل شود
و صرفاً برای بستن دهان طرف مقابل نباید اقدام کرد.
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سایر نکات مهم

سخنران هیأت معتدل و تقریبی و مؤدب و خوشبرخوردی را میشناسیم که بتوانیم با خودمان همراه
 .1اگر طالب و
ِ
کنیم مناسب است چرا که ذهنیت اهلسنت درباره افراطی بودن شیعیان را به سرعت میشکند .هر چند برخی به دلیل
شبکههای افراطی شیعه ذهنیت منفی پیدا کردهاند که باید در بلندمدت آن را شکست.
 .2اگر دیدیم یکی از اهلســنت خیلی ســرد برخورد میکند لزومی ندارد که گفتگو را به هر نحوی ادامه بدهیم .البته
این برخورد الزاماً به معنای عداوت با ما نیست و ممکن است مث ً
ال بخاطر جو مسجد یا موسسه آنان باشد که ارتباط با
ما هیأتیها را به مثابه ارتباط با نیروهای امنیتی معنا کنند و وی متهم شود! خیلی پیش آمده که بخاطر جو نامناسب
برخی مناطق ،افراد در محیطهای خصوصی بهتر خودشان را نشان دادهاند.
 .3افراد تندی که سعهصدر کافی ندارند یا افراد دارای روحیات غیرتعاملی یا افراد شوخی که مراقب شوخیهای خود
نیستند یا تکه کالمهای تحریک آمیز دارند را با خود همراه نکنیم .لزومی ندارد که در گام اول بیش از سه چهار نفر در
این اقدام شرکت کنند .بهترین روش این است که توسعه ارتباطات انسانی در آینده نیز از طریق همین حلقه اولیه باشد
که پختگی الزم را داشتهاند و اعتمادسازی مناسبی کردهاند.
 .4باید سعی کنیم که این اقدام را «مناسبت زده» نکنیم و با بهانههای مختلف سعی در ارتباط و همدلی داشته باشیم.
متاسفانه تصور استفاده تبلیغاتی به دلیل رفتارهای حکومتی در اهلسنت پررنگ است!
 .5خیلی خیلی مهم است که در همراهسازی افراد «عجله» نکنیم .مث ً
ال لزومی ندارد که بعد از آشنایی فورا بخواهیم از
آنان در مجالس هیأت ،راهپیماییها ،همایشها و انتخابات و  ...استفاده کنیم! فرآیند همدلی با اهلسنت طوالنیتر از
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شــیعیان و دوستان اطراف ماست و باید حتماً این مسأله را مراعات کرد ،و اال ممکن است تصور شود اصل این ارتباط
بخاطر ســوء اســتفاده در یک جریان سیاسی یا تبلیغاتی بوده است و همه چیز خراب شود! البته اگر در خود فرد این
تمایل بود و ما نیز او را معتدل و پخته یافتیم دعوت از ایشــان به جلســات داخلیتر مانعی ندارد و با حصول اطمینان
بیشتر میتوان در اقدامات عمومی تر نیز دعوت داشت.
 .6در ارتباطات پیامکی یا اینترنتی بعدی هرگز «عجله» نکنیم! عضوکردن اهلســنت در گروههای مشترک شیعیان
صالح نیست چرا که فضای ما نوعاً حاوی مراقبتهای خاص این ارتباط نیست! بهتر است از ارسال پیامهایی که احتمال
تحریک در آنها میدهیم پرهیز کنیم و فقط از مسائل مشترکی که ذکر آنها رفت در این ارتباطات که البته وجود آن
بسیار ضروری است بهره ببریم.
 .7کســانی که به دنبال شیعهسازی اهلسنت هســتند را با خود همراه نکنید چرا که بیجهت وارد مباحث اعتقادی
میشوند که برای اعتمادسازی بسیار مضر است! شیعهشدن یک فرآیند الهی است که باید خداوند دل افراد را تغییر دهد
نه یک پروژه که در طول یکی دو ماه رخ بدهد! باید توجه کنیم که اهلبیت از ما خواستند صرفاً نمایندگان خوبی
برای آنان باشیم تا « ُج ُّروا إِلَ ْي َنا ك َُّل َم َودَّة» 1رخ بدهد یعنی به واسط رفتار جعفری گونه ما محبت آنان به اهلبیت بیشتر
شود .این را هم بدانیم که همانقدر که ما میخواهیم سنی بشویم آنها میخواهند شیعه بشوند! برخی هم برای امتحان ما
و از روی نفاق ادعای شیعه شدن میکنند! لذا هدف از ارتباط را فقط افزایش همدلی و محبت و صمیمیت قرار بدهیم.
	*یک خروجی :اگر صمیمی شدید و دیدید حساسیت خاصی ایجاد نمیشود با موبایلتان عکس دستهجمعی بگیرید
و آن را در شبکههای اجتماعی با تگ «دوره_همدلی» منتشر کنید.
	*یک توصیه :بخش «خاطرات» سایت اخوت را حتماً مطالعه کنید.

ُ « .1ج ُّروا إِلَ ْي َنا ك َُّل َم َودَّة» ،بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،75ص .348
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* خیلی وقتها هست که در هیأت ،دغدغه ارزشمندی داریم؛ اما
نمیدانیم چگونه به این دغدغه پاسخ دهیم .هر چقدر میگردیم ،راهکار
عملیاتی برایش نمییابیم.
* برخی مناسبتها هست که نمیخواهیم مثل خیلیهای دیگر
از کنارشان بی خیاالنه عبور کنیم؛ ولی نمیدانیم چگونه باید این
مناسبتها را گرامی بداریم.
* بعضی کارها و فعالیتها هست که میخواهیم به نحو احسن انجام
دهیم؛ اما راهنما و صاحب تجربهای نمییابیم تا به وی مراجعه کنیم.
«یک طرح کارا»طرحها و پیشنهادهایی است برای هیأتهای مذهبی.
«یک طرح کارا»میکوشد تا پاسخی درخور و عملیاتی برای این سواالت
بیابد .چشم انتظار طرحها و پیشنهادهای شما هستیم.
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