اجتماع ،طبیعت و تاریخ را نمیپذیرد ،رسالت اجتماعی
انسان در کلیت خویش در قالب امربهمعروف و نهی از منکر
قابلطرح است و امربهمعروف و نهی از منکر دو بخش از
اسالم است.

از منظر عقل و اخالق ،به اثبات معروفیت وحدت در اسالم
میرسیم .وقتی از منظر فقه مینگریم به فتوای صریح یا
ضمنی بسیاری مراجع تقلید وحدت امری معروف است و
نهتنها به لحاظ اخالقی بلکه برای مقلِّد آن مرجع ،حفظ
وحدت تکلیف دینی است .برای مثال اگر امام خامنهای
الزمه عمل به معروف وحدت
فتوا دادهاند که «هر عملی که وسیله سوءاستفاده دشمنان
اسالم یا موجب تفرقه بین مسلمین شود ،ممنوع و حرام حال اگر وحدت یک معروف است ،الزمه عمل به آن
است» ،داللت بر این دارد که از منظر استفتاء ایشان از فقه آگاهی و ایمان به شاخصههای وحدت از نیت تا عمل است.
و شریعت ،وحدت امری معروف است ،زیرا چنین حکمی امربهمعروف و نهی از منکر تنها در دستور نظری نیست،
فرع بر آن است که وحدت امری معروف محسوب شود و بلکه اگر هدف از آن رشد جمعی و اجتماعی جامعه هست،
میتواند بهصورت عملی و غیرمستقیم صورت بگیرد.
اال چنین استفتائی ممکن نبود.
همچنین به لحاظ عقلی میتوان دالیل زیادی ازجمله این سخن در تربیت دینی از اهمیت باالیی برخوردار است
که میگویند مردم را بهغیراز زبان خود
حفظ جامعه ،اجرای قانون ،جلوگیری
و در ْ
عمل بهسوی حق فرابخوانید .این
از تفرقه و غیره را برای اثبات معروف
نگاه عمیق به امربهمعروف و نهی از
بودن وحدت ذکر نمود که تأییدات
به لحاظ عقلی میتوان
منکر سخن از تل ُّبس وجودی به معروف
شریعت را نیز میتواند داشته باشد ،از
دالیل ازجمله حفظ جامعه،
قبل از امر آن به غیر دارد و اینگونه از
منظر اخالق نیز وقتی به سیره عملی
اجرای قانون ،جلوگیری از
نفاق فردی و اجتماعی نیز جلوگیری
اهلبیت (ع) در نسبت با اهل سنت
تفرقه را برای اثبات معروف
میکند.
مینگریم ،جز وحدت قلبی چیزی
بودن وحدت ذکر نمود که
دیگر یافت نمیکنیم؛ چنانکه تأکیدات
تأییدات شریعت را نیز
داشته باشد ،از منظر اخالق
خطر نفاق
زیادی بر معاشرت نیکو و مدارا با سایر
نیز وقتی به سیر ه عملی
اگر کسی در ظاهر دعوت به وحدت
مسلمانان در عقایدشان داشتهاند و
اهلبیت (ع) در نسبت با
کند و در باطن و عمل چه خودآگاه
انجام هرگونه حرکات و رفتارهایی که
اهل سنت مینگریم ،جز
یا ناخودآگاه برخالف آن عمل کند ،جز
برهم زننده وحدت اسالمی بوده است
وحدت قلبی چیزی دیگر
بسط نفاق در جامعه نتیجهای نخواهد
را نهی میکردند.
یافت نمیکنیم
داد و نفاق بهمراتب پیچیدهتر از کفر
است ،زیرا در نسبت با کفر مرزهای
رنج سیاست زدگی در وحدت
حق و باطل روشن است اما در نسبت با
پس اگر وحدت در میان مسلمانان
امری معروف است تا چه میزان بهعنوان یکی از موضوعات نفاق مرزهای حق و باطل روشن نیست.
امربهمعروف در اذهان مردم جایگاه دارد؟ آیا تاکنون از
زاویه یک معروف دینی به وحدت نگریسته شده است؟ نکته دیگری که با پذیرفتن وحدت بهعنوان معروف دینی
پاسخ این سواالت چندان خوشایند نیست ،چنانکه وحدت قابلبیان است ،عدم نگاه حزبی و سیاسی به وحدت است؛
بیش از آنکه در اذهان مردم معروف دینی باشد ،از وقتی وحدت معروف دینی است ،حجیت آن دین است نه
سیاست که لرزان و غیرثابت است ،پس مردم بینگاه به
سیاستزدگی رنج میبرد.
از نظرگاه اسالم امتداد وجودی انسان و شریعت در ساحت سیاست ،باید متخلق به وحدت و ُمبلِّغ آن باشند .همچنین
فردی زندگی خالصه نمیشود تا تکتک مردم جامعه وقتی وحدت معروف دینی است دیگر مسئله و موضوعی
نسبت به آنچه در اجتماع و تاریخ میگذرد ،بیتفاوت مخصوص جغرافیایی خاص نیست ،بلکه اگر منطقهای
باشند بلکه امتداد انسان و تأثیر وجودی وی اجتماع و حتی دارای تکثر مذهبی نباشد و تماماً اهل تشیع یا تسنن
باشند ،باید خودآگاه وحدت را حفظ کنند؛ زیرا وحدت
تاریخ را در برمیگیرد.
این نگاه به انسان که از ظاهر و باطن متون دینی قابل معروفی دینی است و به اقتضائات ناپایدار از معروف بودن
استنباط است ،هرگز از انسان دینی بیتوجهی به هم نوع ،خویش ساقط نمیشود.

یکبار ماجراهایی از میرزای شیرازی نقل فرمودند ،این
ماجراها مربوط میشد به دوران انتقال مرکزیت حوزه علمیه
شیعی از شهر کربال به پایگاه اصلی اهل سنت و محل نفوذ
ناصبیها یعنی شهر سامرا .ایشان نقل میکردند که یکی
از فضال میگفت« :ما از ترس جانمان مدتی در زیرزمین
خانهمان در سامرا حبس بودیم .فضا اینقدر مملو از ترس و
وحشت بود اما میرزا با نگاه دوراندیشانه ،عمیق و تیزبینانهای
که داشت تصمیمش را برای انتقال مرکزیت حوزه علمیه
شیعی به شهر سامرا گرفته بود ،البته حرکت عمیق ایشان
دنبال نشد و بعدها نیز کسی به پختگی و هوشمندی میرزا
پیدا نشد ».هنگام بیان این جمالت حضرت آیتا ...شبیری،
از طرفی دلیل عدم ورود میرزا در طرح سید جمال ،باوجود
صمیمیت میان این دو شخصیت عظیم را متوجه شدم ،کار
میرزا واقعاً زیرساختی تر به نظرم جلوه کرد؛ در دل حسرت
میخوردم ،ایکاش میرزای شیرازی درحرکت عظیم خود،
در ایجاد وفاق ،همزیستی ،یگانگی و اتحاد جامعه شیعی و
سنی موفق بیرون میآمد و امروز جامعه شیعی عزتمندتر
و در افقی گستردهتر ،امت محمد (ص) را راهبری میکرد.
پاسخ میرزا به انگلیسیها؛ اهل سنت فرزندان
مناند
چند بار از طرف انگلیسیها فرستادند سراغ میرزا برای
همکاری با قشون انگلیس و سوءاستفاده از اختالفات میان
میرزا با اهل سنت اما میرزا آنها را راه نمیداد ،حتی چند
بار تهدید کردند که اگر همکاری نکنید جان شیعه عراق در
امان نیست ،یکبار که به اصرار محضر میرزا رسیدند ،میرزا

فرمودند« :اینها (اهل سنت) فرزندان مناند ،اگر اختالفاتی
هم هست در درون خانواده من است و به شما هیچ ربطی
ندارد .شما اینجا چه میکنید؟»
روشهای ساده میرزا برای جلب اعتماد اهل سنت
شب در سامرا بحث بود که آیا امشب شب اول ماه شوال است
یا خیر؟ فردا صبح طالب خدمت میرزا آمدند .میرزا پرسید
شما ماه را دیدهاید؟ گفتند نه .میرزا پرسید از میان شیعیان
چه طور کسی ماه را دیده است؟ گفتند خیر .ایشان گفت از
میان اهل سنت چه طور؟ گفتند بله ،کسانی هستند که ادعا
میکنند ماه را دیدهاند .میرزا گفت پس بفرستید سراغشان
بیایند اینجا شهادت دهند ،طالب تعجب کردند چون طبق
فتوای علمای شیعه و حتی خود میرزا ،در شهادت عدالت
شرط است و اولین شرط عدالت ،اعتقاد به مذهب تشیع اثنی
عشری است ،طالب اعتراض کردند .میرزا گفت :گفتم بروید
اگر کسی از اهل سنت ماه را دیده است بیاوریدش اینجا.
آنها نیز به علت ابهت و سلطه بالمنازع میرزا اطاعت کردند
اما در دل چندان راضی نبودند.
چند نفر از بزرگان اهل سنت که ماه را دیده بودند ،آمدند .میرزا
گفت این آقایان (اشاره به شاگردان) ماه را ندیدهاند ،از میان
شیعیان نیز کسی ماه را ندیده است آیا شما ماه را دیدهاید.
گفتند بله .میرزا گفت پس امروز را عید اعالم کنید .این آقایان
اهل سنت بهشدت متعجب شدند و با سرور از خانه میرزا بیرون
آمدند .بعد بیرون رفتن اهل سنت ،آقایان طلبهها به اعتراض به
سمت میرزا آمدند .میرزا در خلوت به ایشان گفت :من خودم
دیشب روی پله خانه ایستاده بودم که هالل ماه را رؤیت کردم
اما برای جلب اعتماد اهل سنت آن را پنهان نمودم.

تبری و وحدت
ّ

مروری بر نسبت وحدت و تبری از دیدگاه اهل بیت

(ع)

س�ید حجت س�بحان لو و
مه�دی ش�اندیزی در کتاب
«آب را گل نکنی�م» ،ب�ه
موض�وع تب�ری و وح�دت
از دی�دگاه اهلبی�ت (ع) و
ب�زرگان دی�ن میپردازند،
در ابتدای ای�ن کتاب که به
کوش�ش واح�د پژوه�ش
مدرس�ه علمی�ه حض�رت
مهدی مشهد به چاپ رسیده
اس�ت ،موض�وع تب�ری و
نح�وه انج�ام آن توس�ط
اهلبیت (ع) مطرح میشود
ک�ه خالص�های از آن را در
ادامهمیخوانید.
تبری و تولی ،دو بال برای پرواز آدمی هستند که هر یک از این دو بال
ضعیف عمل کند ،انسان را از مسیر خارج میکند ،گاهی تفسیرهای متفاوتی
از تبری میشود و گاهی با سره اهلبیت (ع) در تضاد است.
معنای تبری
تبری به معنای بیزاری جستن قلبی از دشمنان خدا و اولیاء او و دوری کردن
از رفتار آنها در عمل است ،تبری یعنی تو اهل حق هستی و جز حق را قبول
نداری ،یعنی «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم»
شرط تبری
تبری دو مرحله دارد؟  -1شناخت حق و باطل  -2دوری جستن و فاصله
گرفتن از باطل ،تبری واقعی در گروه شناخت حق و باطل و سپس تشخیص
اهلش میباشد ،وگرنه ممکن است تبری در حد ادعا باقی بماند ،یا تا مرز
اشتباه پیش برود و به بیراهه میافتد ،تبری خود بهصورت قلبی ،زبانی و
عملی صورت میپذیرد.
آب را گل نکنید...
حضرت امیر (ع) در جنگ صفین وقتی شنید ،تعدادی از یارانشان به اهل
شام ناسزا میگویند ،فرمودند :من دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید
اما اگر کردارشان را یادآور میشدید و گمراهیها و کارهای ناشایسته آنها را
میشمرید به حقیقت نزدیکتر و شایستهتر بود.
امام علی (ع) متوجه مستضعفین فرهنگی است که در سپاه شام حضور دارند
که اگر با استدالل منطقی و جدال احسن با آنها گفتمان نشود ،آب حقیقت
برایشان گلآلود میشود و در برابر آن سپر میگیرد ،دقت کنید علی (ع)
همان کسی است که بعد از نماز ،سران استکبار معاویه ،عمروعاص را لعن
میکند ،البته در اجتماع و عرصه آشکار( .الکامل فی التاریخ ،ابن االثیر) امام
رضا (ع) احادیثی را که نسبت به دشمنان اهلبیت (ع) صریحاً دشنام دادهاند،
ساخته و پرداخت مخالفانشان میدادند ،ای ابن ابی محمود! مخالفین ما سه
نوع خبر در مورد فضائل ما جعل کردهاند:
 -1غلو
 -2کوتاهی در حق ما
 -3تصریح بدیهای دشمنان ما و دشنام به آنها
وقتی مردم اخبار غلو آن دسته را میشوند ما را تکفیر میکنند و میگویند،
شیعه قائل به ربوبیت ائمه خود میباشد و وقتی کوتاهی در حق ما را میشنوند،
به آن معتقد میشوند ،وقتی بدیهای دشمنان ما و دشنام به ایشان را میشنوند،
ون م ِْن
ِين يَ ْد ُع َ
ما را دشنام میدهند ،حالآنکه خداوند میفرمایدَ « :ولاَ ت َُس ُّبوا ال َّذ َ
ون َِهّ
الل َف َي ُس ُّبوا ََهّ
الل َع ْدوا ً بِغ َْي ِر ِعلْ ٍم( ...انعام آیه  )801به کسانی که غیر از خدا را
ُد ِ
میپرستند دشنام ندهید ،زیرا که آنها در عوض به خدا دشنام میدهند آنهم
بیاندازه جاهالنه».
تلنگر
برای تبری ،بصیرت و معرفت الزم است ،بنابراین بیبصیرتی دراینباره
و ادعای تبری در شکلهایی همانند برگزاری مراسم نهم ربیع که به
فتوای بسیاری از مراجع صحت آن را رد کردهاند که مورد تائید بزرگان
دین نیست ،خسارتهای جبرانناپذیری را در پی دارد و گاهی موجب
میشود بعضی از دوستداران فاطمه زهرا در دیگر کشورها یا در نقاطی
که اکثریت با غیر شیعه است ،سختیهای فراوان را تحمل کنند ،حتی
عدهای در این راه جان خویش را از دست میدهند ،حقایقی که از این
جهالتها روایت میشود.

ویژه نامه وحدت
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