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کانون اندیشه جوان

ایجاداختالف،خطرناکترازملیگرایی
از ملی گرایی خطرناک تر و غم انگیزتر، ایجاد خالف بین اهل س��نت و جماعت با ش��یعیان است و 
القای تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز بین برادران اسالمی است ... برادران اهل سنت در کشورهای 
اسالمی بدانند که عمال وابسته به قدرت های شیطانی بزرگ خیرخواه مسلمین و اسالم نیستند و 
الزم اس��ت مس��لمانان از آن تبری کنند و به تبلیغات نفاق افکنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست 
برادری به تمام مسلمانان متعهد جهان می دهم و از آنان می خواهم که به شیعیان به چشم برادری 

عزیز نگاه کنند و با این عملشان همانند همیشه نقشه های شوم اجانب را خنثی کنند.

امام خمینی)ره(؛ 1359/06/21

عمده اختالفاتی که میان اهل تس�نن و ش�یعیان، باعث نزاع و جدل 
می شود، نشأت گرفته از سوء تفاهمات و جهل هاست. بخشی از این 
س�وء تفاهم ها ناشی از تبلیغات دروغ رسانه های بدخواه و زودباوری 
عوام است؛ و بخش دیگر، حاصل جهالت ها و برداشت های نادرست 
اف�راد از آموزه های اس�الم و معتقدات گروه دیگر اس�ت. اینکه یک 
وهابی یا س�لفی، بقیه مس�لمانان را به کفر متهم می کند و اصطالحاً 
آنان را تکفیر می نماید، علتش جهل وی نسبت به عقائد دیگر فرقه ها 
و درس�ت نشناختن اسالم ناب اس�ت. بنابراین دعوای آنها با دیگر 

فرقه ها یک دعوای جاهالنه است. 
از این طرف نیز، هر کس )از افراد ملبّس به لباس روحانیت گرفته 

ت�ا عوام الناس( به اختالف�ات و تفرقه ها دامن بزند، قطعاً 
خواسته یا ناخواسته در حال تکمیل پازل دشمن است. 

شکی نیس�ت که میان ما و اهل تسنن اختالفاتی 
در زمینه عقائد وجود دارد، اما شیوه ای که ائمه 

اطهار )علیهم الس�الم( و جد بزرگوارش�ان 
)پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله وسلم( 

به ما یاد داده اند، پررنگ کردن نقاط 
اش�تراک و تا حد ممک�ن، نادیده 

گرفتن نقاط اختالف اس�ت؛ نه 
جنگ و دعوا و تفرقه. 

خدا،پیامبر،قبلهوکتابآسمانیمشترک؟!
ممکن است این شبهه به گوش شما هم رسیده باشد که: »چطور خدای ما با اهل تسنن یکی ست، حال آنکه بعضی 
از فرقه های اهل تس��نن )مثل وهابیت( به خدایی دارای جسم معتقدند؟«؛ »چطور پیامبر ما یکی ست، حال آنکه 
پیامبر در نظر اهل تسنن مرتکب اشتباهات و ... می شده؟« و ... . در جواب باید گفت: شکی نیست خدا، پیامبر، قبله و 
کتاب آسمانی تمام مسلمانان یکی ست، اما طبیعتاً تفسیر علمای فرقه های مختلف از این امور تفاوت هایی دارد. کما 
اینکه ممکن است تفسیر علمای یک فرقه واحد از مسلمانان نیز در برخی از این امور، متفاوت باشد؛ مثاًل در تفسیر 
علمای شیعه )و یا علمای هر فرقه دیگری( از مسئله توحید و یا بعضی از آیات قرآن کریم، تفاوت هایی مشاهده 
می شود. از همه اینها که بگذریم، برداشت و فهم و درک شخصی تک تک افراد یک فرقه نیز با یکدیگر متفاوت 
است، چه رسد به درک و فهم افراد فرقه های مختلف اسالمی با یکدیگر. مثاًل درک امثال ما از خداوند متعال، با 
درک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم از زمین تا آسمان فرق می کند. حال آنکه خدایی که ما و امیرالمؤمنین 

علیه السالم به او معتقدیم، یکی ست که نام مبارکش )اهلل جل جالله( و صفاتش در قرآن کریم ذکر گردیده.

سکوتامیرالمؤمنین)ع(برایحفظوحدت
به اعتقاد ش��یعیان ش��کی نیس��ت که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در زمان حیات خویش بارها و 
بارها، تلویحاً و مباش��رتاً حضرت علی بن ابی طالب )علیه السالم( را به عنوان ولی مؤمنان، جانشین خویش، 
امیرالمؤمنین و ... معرفی کرده بودند. اما در همان دقائق اولیه رحلت آن حضرت، این منصب الهی، توس��ط 

عده ای محدود اما صاحب نفوذ و قدرت، از امیرالمؤمنین )علیه السالم( سلب گردید. 
بعد از آنکه حضرت علی )علیه الس��الم( بازگرداندن این حق الهی به خویش را به مصلحت اس��الم و وحدت 
مسلمانان ندانستند، به جای جنگ و نزاع و خونریزی، سکوت پیشه کردند و حتی در مواقعی که خلفا به علم و 
تدبیر ایشان نیازمند بودند، آن حضرت به خاطر خدا و مصلحت اسالم، از کمک به آنها دریغ نمی کردند. حفظ 

وحدت در نظر جانشین واقعی رسول خدا، از هرچیز دیگری با اهمیت تر بود.

تبلیغ مکتب اهل بیت از طریق اهانت)!( 
تبلیغ مکتب اهل بیت )علیهم السالم( وظیفه تک تک مؤمنان است؛ اما مسئله آن است که آیا اگر کسی قصد 
هدایت دیگران را دارد، می تواند با اهانت به مخالفان، آنها را به سمت مکتب اهل بیت هدایت کند؟! یا برعکس، 

با این روش غلط، آنها را برای همیشه از هدایت دور نگه می دارد؟
متأسفانه عده ای از روی جهل و یا با غرض و از روی عمد، با همین شیوه، به جای تبلیغ تشیع، علیه آن کار 

می کنند. 
این عده کم تعداد که احیاناً تحت عنوانین مختلفی مثل انجمن حجتیه و یا جریان وابسته به بیت یکی از مراجع 
در قم و ... فعالیت می کنند، حتی بسیاری از مراجع و علمای معاصر شیعه را نیز به خاطر مخالفت آن بزرگواران 

با مشی این گروه ها، مورد لعن و سّب علنی قرار می دهند.
این شیوه عملکرد، نه تنها هیچ کس را به سمت مکتب اهل بیت هدایت نمی کند، بلکه مخالفان را در مخالفت 

خویش، راسخ تر و جازم تر می گرداند و کار را بر هدایتگران واقعی نیز سخت می گرداند.

شیعیانتکفیری)!(
گروه کم تعدادی از شیعیان، از روی جهالت و کج فهمی، هیچ عالقه ای به اتحاد شیعیان و اهل سنت ندارند. 
آنها نه فقط اهل تسنن را خارج از دایره ایمان و اسالم می دانند، بلکه هرکس را که به اتحاد شیعه و سنی فکر 

کند و در آن راه تالش کند، ملعون و مستحق سّب و نفرین می دانند. 
این گروه که خود را »برائتیون«  می نامند، با هرگونه اتحاد و همس��نگری گروه های مختلف اس��المی علیه 
دشمنان اسالم، مخالف اند. با تفسیری که این افراد از تولی و تبری ارائه می دهند، العیاذ باهلل، ائمه نیز در زمینه 

وحدت، عملکرد نادرستی داشته اند. 
وقتی به معتقدات و ش��یوه عملکرد این گروه نگاه می کنیم، شباهت بسیار جالب توجهی میان آنها و جریان 
وهابیت و سلفی گری در اهل سنت می بینیم. همان طور که وهابیت به تکفیر دیگر گروه های مسلمان می پردازد 
و آنها را از دایره اسالم خارج می داند، این گروه های به ظاهر شیعی نیز تنها خود و عقاید خودشان را بر حق 

دانسته  و بقیه را )حتی بسیاری از مراجع عظام تقلید و علمای شیعه را( خارج از دایره تشیع واقعی می دانند.

اهانتبهنمادهایاهلسنتشرعًاحراماست
»اهانت به نمادهای برادران اهل س��نت از جمله اتهام زنی به همس��ر پیامبر اسالم ]عایشه[ حرام است. این 

موضوع شامل زنان همه پیامبران و به ویژه سید االنبیاء پیامبر اعظم -حضرت محمد)ص( -می شود.« 
فتوای مقام معظم رهبری، مبنی بر حرمت اهانت به نمادهای اهل سنت و متهم کردن زنان پیامبر اکرم، مورد 
استقبال بسیار گرم اهل سنت در تمام جهان واقع شد. به عنوان مثال، رئیس دانشگاه األزهر مصر، که خود از 

علمای مطرح اهل سنت است، در بیانیه ای از این اقدام رهبر ایران استقبال و تشکر کرد. 
این فتوا در پی اهانت برخی از شیعیان در شبکه های ماهواره ای و مجالس منسوب به یک جریان خاص، صادر 
گشت. آیت اهلل سیدعلی سیستانی نیز، یکی دیگر از مراجع عظام تقلید بود، که با فتوایی مشابه، کوشید آتش 

فتنه جنگ شیعه و سنی را در نطفه خفه کند.

وصیتپدرامامزمان)ع(بهشیعیان
هیچ یک از ائمه ما، شیعیان را به جنگ و نزاع با اهل تسنن فرانخوانده اند. هیچ یک از این بزرگواران 
اهانت به پیروان دیگر فرقه های اسالمی را جائز ندانسته اند. بلکه برعکس همواره اتحاد را توصیه 

کرده اند. 
اگر ما رفتار ائمه )علیهم الس��الم( را الگوی خود قرار داده ایم، بد نیس��ت به وصیت نامه امام یازدهم، 
حضرت امام حسن عسکری علیه السالم، نیز نگاهی بیندازیم. تقریباً نیمی از این وصیت نامه نسبتًا 

کوتاه، به توصیه درباره حفظ اتحاد با »اهل سنت« اختصاص یافته است:
»... در میان عشیره هایشان نماز بخوانید. در تشییع جنازه هایشان شرکت ورزید. از بیمارانشان عیادت 
کنید. حقوق آنان را بگزارید. زیرا هرگاه فردی از شما در دینش پارسا و در گفتارش راستگو باشد و 
امانت را ادا کند و با مردم خوشخویی کند، گفته شود: این شیعه است؛ و این مرا شاد می سازد. از خدا 

پروا کنید و مایه آراستگی ما باشید، نه باعث ننگ و زشتی.«.

این نظریه استعمارگران برای تسلط پیدا کردن بر جوامع مسلمان و 
غیر مس�لمان است. هر چقدر بیشتر میان مسلمانان تفرقه و جدایی 

بیفتد، نابود کردن و تسلط بر آنها راحت تر خواهد بود. 
کمت�ر از یک ماه قبل، رئیس جمهور آمری�کا به طور علنی و در مقابل 
دوربین ها، با رهبر و نماینده تروریس�ت های سوری مالقات کرد و از 
کمک های بیشتر به آنها خبر داد)!(. آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم 
که چرا آمریکا، علی رغم دشمنی آشکارش با مسلمانان، از گروه های 
تروریس�تی )سلفی-وهابی( در س�وریه و آفریقا و ... به صورت علنی 
یا پنهانی، حمایت می کند؟ مگر همین آمریکا نیس�ت که می کوش�د 
خ�ود را قربانی تروریس�م در جهان جلوه ده�د؟ پس چطور از همان 
تروریست هایی حمایت می کند که در عراق و افغانستان و پاکستان و 
حتی خاک خودش )آمریکا( به صورت نمایشی با آنها در حال مبارزه 

است؟
علتش کامالً واضح است؛ آمریکا دنبال حکومت کردن بر جهان است. 
اساس�اً شکل گیری این گروه های وحشی در منطقه، با نقشه و کمک 
آمری�کا صورت گرفت. اهداف مختلفی از این کار دنبال می ش�د: اوالً 
تحت فش�ار قرار دادن شوروی )به عنوان رقیب آمریکا(؛ ثانیاً تحقق 
حضور نظامی آمریکا در منطقه به بهانه س�رکوب این گروه ها ؛ ثالثا ً 
اینجا تفرقه و کش�تار میان مسلمانان برای تسلط راحت تر بر آنها و 

منابع زیرزمینی موجود در کشورهایشان.  

فرق میان وحدت و اتحاد
زبان دان ها »وحدت« و »اتحاد« را به دو شکل تعریف کرده اند.  در تعریف اول، وحدت در 
اصطالح به معنای یکی بودن اس��ت؛ و اتحاد در اصطالح آن است که دو امر دارای نقاط 
اختالف، جنبه های مش��ترک خود را تقویت کنند و از این حیث خود را هر چه بیش��تر به 
یکدیگر نزدیک کنند، که از آن به اتحاد تعبیر می کنند. در تعریف دوم، وحدت مفهوم عامی 
دارد و به آن معنا است که دو امر با خصوصیات مختلف، به دالئلی یکی شوند. حال یا واقعًا 
یکی شوند )وحدت( و یا آنکه مانند بیان باال، دو امر مختلف، بدون اینکه کاماًل یکی شوند، 
نقاط مشترک خود را تقویت کنند )اتحاد(. لذا با این بیان اتحاد یکی از مصادیق وحدت است. 
بنابر تعریف اول، اتحاد شیعه و سنی صحیح است و نه وحدت آنها. و بنابر تعریف دوم، هم 

می توان گفت »وحدت شیعه و سنی« و هم »اتحاد شیعه و سنی«.

آیاوحدتمیانشیعهوسنیممکناست؟
وحدت میان ش��یعه و س��نی، به این معنا نیست که اهل تسنن یا شیعیان از اعتقادات خود 
دست برداشته و به اعتقادات گروه مقابل معتقد شوند. بعضی از بدخواهان، وحدت را اینگونه 

معنا می کنند و سپس به نادرست و ناممکن بودن این نظریه حکم می کنند. 
مسلماً شما هیچ دو انسانی را نخواهید یافت که کاماًل در عقاید و سالئق یکی باشند، چه 
رسد به دو گروه مختلف از انسان ها. اما در مقابل،  انسان های زیادی را می بینیم که علی رغم 
اختالفاتی که در فرهنگ و عقاید و س��الئق دارند،  متحداً یک گروه منس��جم را تشکیل 
می دهند. بنابراین به سادگی می توان با تقویت و تأکید بر نقاط اشتراک دو گروه انسانی، آنها 

را با هم متحد کرد.

عالجاصلی،اتحاداست
چیزهایی مانع از اتحاد می شود. عمده ی آنها بعضاً کج فهمی ها و بی اطالعی هاست؛ از حال هم خبر 
نداریم؛ درباره ی هم توهمات می کنیم؛ درباره ی عقاید هم، درباره ی تفکرات یکدیگر دچار اش��تباه 
می ش��ویم؛ شیعه درباره ی سنی، سنی درباره ی شیعه؛ فالن ملت مسلمان درباره ی آن ملت دیگر، 
درباره ی همس��ایه اش؛ سوء تفاهم ها، که دشمنان هم بش��دت بر این سوءتفاهم ها دامن می زنند. 
افرادی هم متأس��فانه بر اثر همین س��وء فهم، سوء تحلیل، ندیدن نقشه ی کلی دشمن، بازیچه ی 
این بازی دشمن قرار می گیرند و دشمن از آنها استفاده می کند. گاهی یک انگیزه ی خیلی کوچک، 
انسانی را وادار می کند حرفی بزند، موضعی بگیرد، کاری بکند که دشمن در نقشه ی کلی خود از آن 
حرف اس��تفاده می کند و شکاف را بین برادران زیاد می کند. عالج اصلی، داروی اصلی برای امروِز 

دنیای اسالم، داروی »اتحاد« است؛ باید با هم متحد بشوند.

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام؛ 1386/01/17

نقاط مش�ترک بسیار زیادی میان فرقه های مختلف مسلمانان وجود دارد که می تواند مشترکاتاهلتسننوشیعیان
محکم ترین پیوندها را میان آنها برقرار سازد. به عنوان مثال:

1345678 2 مؤلفه های فرهنگی مشترک:
اگرچه مسلمانان مناطق مختلف دنیا دارای 
فرهنگ های کم و بیش متفاوتی هس��تند، 
ام��ا از آنجا که همگی ب��ه اصول اعتقادی 
و احکام غالباً مش��ترک معتقدند، از لحاظ 

فرهنگی بسیار به یکدیگر نزدیک اند.

خدای واحد:
خدایی که مس��لمانان به او معتقدند، همان 
خدایی ست که در قرآن کریم نام و نشانش 

ذکر شده است یعنی )اهلل جل جالله(.

کتاب آسمانی واحد:
تمام فرقه های اسالمی تنها به یک کتاب 
آسمانی به اسم قرآن کریم معتقدند. قرآن 
مسلمانان حتی در یک حرف و یا زیر و زبر 

حروف هم تفاوت ندارد.

گذشته و آینده مشترک:
مس��لمانان حداقل به ان��دازه چهارده قرن 
گذش��ته مشترک دارند؛ و خواه ناخواه آینده 

مشترکی هم خواهند داشت. 

منافع سیاسی و اقتصادی مشترک:
نه فقط مسلمانان کشورهای مختلف غرب 
آسیا )خاورمیانه( بلکه تمام مسلمانان جهان، 
منافع سیاسی و اقتصادی مشترک دارند. اگر 
یک کشور مسلمان قدرتمند و مستقل شود، 
مسلمانان کشورهای دیگر نیز به این مسئله 
افتخار می کنند. همان اتفاقی که در انقالب 
اسالمی ایران رخ داد و باعث خوشحالی و 

سربلندی مسلمانان جهان شد. 

دشمن مشترک:
همه مس��لمانان، آمری��کا و هم پیمانانش 
را دش��منان حقیقی خود می دانند؛ و جالب 
آنکه حتی گروه های سلفی و وهابی که به 
یک اسالم تحریف شده معتقدند و از طرف 
آمریکا مورد حمایت تسلیحاتی و اقتصادی 
هستند، نیز آمریکا را دشمن خود می دانند. 

قبله مشترک:
همه مس��لمانان به سمت کعبه نماز و دعا 

می خوانند. 

اختالفبیفکن
وحکومتکن!

دعوایجاهالنه

سؤال تشریحی:
 عمده چیزهای که مانع اتحاد است، نشئت گرفته از چیست؟

سؤال های چهارگزینه ای: 
1 اتحاد شیعه و سنی به چه معناست؟

الف( دست برداشتن یک گروه، از اعتقاداتش. ب( به فراموشی سپردن اختالفات اعتقادی و تاریخی. ج( با اینکه نقاط اختالف وجود دارد، اما 
به تقویت نقاط اشتراک همت بگماریم. د( یکی شدن جامعه شیعیان و اهل سنت از هر جهت.

2  کدام یک از گزاره های زیر، از اعتقادات »شیعیان تکفیری« )که گروه کم تعدادی از شیعیان را تشکیل می دهند( است؟ 
الف( اتحاد شیعه و سنی در برابر دشمنان اسالم، غیر ممکن است. ب( اقتضای تولی و تبری آنست که سّب و لعن اهل سنت و مقدسات 
آنها و همچنین مرّوجین و معتقدین به امکان اتحاد شیعه و سنی، جایز و بلکه واجب است. ج( با توجه به اقتضای تولی و تبری، نه تنها اهل 

سنت بلکه بسیاری از علما و مراجع شیعه، خارج از دایره اسالم ناب هستند. د( هر سه گزینه الف و ب و ج صحیح است.

0919×××2202
با سالم. امیدوارم که فرهنگ کتابخوانی گسترش پیدا کند.

++++++
0919×××8859

سالم مطالب را در محل سکوی ایستگاه مترو نصب نمایید. 
0936×××6511

س��الم پوستر هایی که به کتابخانه چسبیده ش��ده بود جالب بود. بهتره مطالب وهابیت به 

صورت پرسش پاسخ وخالصه باشه. در زمان کوتاه کلی سواالت کلیدی پرمحتوا به مخاطب 
برسه. ممنونم. 

 +++++++
0912×××8077

با احترام و ادب. سالمی برگرفته از آیه شریفه )سالم من قول رحیم( نثارتان باد. این مناسبت 
را غنیمت شمرده روزتان را تبریک می گویم. همواره سربلند باشید.

 +++++++
0919×××4361

سالم. واقعاً ممنون که توی نشریتون یادی از شهیدخلیلی کردید. این نمونه کارا الزمه تو این 
زمانی که گناه، بی غیرتی و بی ایمانی داره زیاد میشه. وظیفه همه ماست تا جایی که می تونیم 

جلوی این اتفاقات رو بگیریم. انشاهلل شاهد کارای گسترده تر شما و گروه های دیگه در این 
زمینه ها باشیم. خداقوت!

 ++++++++
0912×××2847

با تشکر از زحماتتان، در صورت امکان در رنگ آمیزی زیباتر کار شود. چون رنگ  های به کار 
رفته از جذابیت مطالب می کاهد . 

 +++++++
0912×××9806

س��الم. بعد نماز مغرب و عش��اء روزنامه دیواری ش��ما را دیدم. بسیار عالی ست. خداتوفیق 
دهد!

مسابقه پیامکی 4

پیام دوستان

  در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره سؤال و سپس عدد گزینه صحیح مربوط به آن را به شماره پیامک  200001377 ارسال نمایید. 
  هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره 1:
خانم مهناز محمدی، آقای عادل ملک نژاد، خانم سهیال یوسف پناه

پیامبر واحد:
پیامبری که مس��لمانان به او معتقدند، یک 
نفر است: حضرت محمد بن عبداهلل )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( که در مکه به دنیا آمد 

و در مدینه نزد پروردگارش شتافت.

Goldasteh@tehran.ir
شماره تماس توزیع: 09331895077 / ساعت 8 الی 16

w w w . c a n o o n . o r g
شماره تماس تحریریه: 09109132282/ ساعت 8 الی 16

با ارسال پیامک به شماره: 200001377
نظرات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

دو هــــفته نامه ي  فرهــــنگيـ  اجــــتماعي
شــــماره ي29، نيمـه ي اول خـــــــرداد  ماه 93

نشریه این شماره با حمایت  شرکت خدمات کاالی شهروند به چاپ رسیده است.


