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تاریخ دریافت ،1393/5/12 :تاریخ پذیرش1393/8/27 :

چکیده
شیعه امامیه كه یکی از جریانهای جدی در دین اسالم است ،به عنوان یک مذهب اسالمی و با توجه به حجم
تولیدات اندیشــهای ،از جایگاه مهمی برخوردار اســت .در این زمینه حضور امامان شیعه طی  250سال ،بر
تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب ،تأثیر شگرفی گذارده است .از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب،
نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسالم بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسالم بسیار مؤثر است.
از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهلسنت و غالیان به مثابه دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی
فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است .بر این اساس ،غالیان به دلیل
آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شــمار میروند ،تعارضات هویتی جدیتری با شيعه امامیه در مقایسه با
اهلسنت ـ به عنوان «دیگری دور» ـ دارند .حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه
و محترمانه با اهلسنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.
كليدواژهها :امامان شیعه(ع) ،غالیان ،اهلسنت ،نشانه شناسی فرهنگی ،دیگری دور ،دیگری نزدیک.

 . 1تاریخ تشیع در ایران ،ص.62
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مقدمه
اجتماع مسلمان از نخســتین دهههای شکلگیری با
موضوع تکثّر دیدگاههای اســامی و غیر اســامی
روبهرو بود کــه گاه همســو و گاه متعارض بودند.
از جهت عمق اندیشــهای این رویکردها و نیز دامنه
پیروان نیز تفاوت چشــمگیری در میــان آنها یافت
میشد .در این میان نحوه تعامل و ارتباط هر دیدگاه
با سایر دیدگاههای همسنخش ،نقش مهمی در تعيین
جایــگاه هویتی و نیز میزان اثرگذاری فرهنگی آن بر
بدنه اجتماعی داشت.
در مجمــوع میتــوان این نحلههــا را به دو بخش
اهلتســنن و اهلتشیع تقســیم کرد که البته هرکدام
از آنها دارای زیربخشــهای متعدد میباشند .یکی از
مهمترین جریانهای فکری از صدر اســام تاکنون،
شیعه امامیه میباشــد که بر پایه تعلیمات ائمه(ع) از
قرآن و ســیره پیامبر اســام(ص) ،تاکنون به حیات
اعتقــادی ،فرهنگی و اجتماعی خویــش ادامه داده
است .از آنجا که در نگاه شیعه امامیه ،ائمه(ع) معصوم
میباشند ،سیره و ســخنان ایشان ،جایگاه مهمی در
شناخت پیروانشــان از معارف اسالمی ایفا میکند و
به نوعی این موارد ،تنظیــم کننده اعتقادات و رفتار
شیعیان میباشد.
اگرچه غیر از شــیعه امامیــه ،دهها فرقه در کتب
فرق و اصناف ذکر شده است ،اما از منظر بررسی
تعامل و ارتباط ،او ً
ال؛ در هر دوره زمانی ،جایگاه
اجتماعی هر فرقه متفاوت بوده اســت ،ثاني ًا؛ هر
فرقه با گروه خاصی از فرق دیگر ارتباط داشــته
است که این موضوع به دلیل وجود نوعی تفاوت
و یا شــباهت خاص در برخی از دیدگاههایشان
میباشــد .جریان کلی اهلتســنن را میتوان به
عنوان یکی از نحلههای مرتبط با شیعه امامیه ذکر
کرد که به علت گســتردگی پیروان و نیز در دست
داشتن قدرت ،از اهمیت خاصی برخوردار بودند.

در کنار این موضوع ،تفاوت دیدگاه شیعیان امامیه
در موضوع خالفت ،ســبب میشــد تا تعامالت
اجتماع شــیعیان با اهلسنت از حساسیت خاصی
برخوردار باشد .البته میزان توجه به این حساسیت
طی تاریخ ،متفاوت بوده اســت ،اما در دورههای
اخیر با توجه به حضور کشــورهای صنعتی غربی
چه به عنوان اســتعمارگر و چه به مثابه همپیمان
در مناطق اســام ،این مســئله به موارد دیگری
نظیر اقتدار و جایگاه کشــورهای اســامی نیز
گره خورده اســت و نحوه ارتباط میان شیعیان و
اهلســنت ،نه تنها موضوعی دینی میباشد ،بلکه
تأثیر مستقیمی بر حضور و یا عدم حضور مخالفان
اندیشه اسالمی در منطقه مسلمان نشین خاورمیانه
دارد .بنابراین با توجه به مضاعف شــدن اهمیت
نحوه ارتباط با اهلسنت ،رجوع به سیره فرهنگی
ارتباطی ائمه(ع) در این موضوع از اهمیت خاصی
برخوردار است.
یکی دیگر از فرقههایي که طی تاریخ با شیعه امامیه
در چالش بوده است ،تشیع افراطی یا غالیان میباشند.
این گروه به ســبب تندروی در عالقه به ائمه و تصور
جایــگاه ربوبیت و یــا نبوت برای ایشــان ،تفاوت
و تمایزی آشــکار در میان فرق شــیعه پیدا کردهاند.
اگرچه پیــروان این عقیده در طــول تاریخ کمتر از
شیعیان امامیه بودهاند و توان حضور گسترده در مراکز
سنتی معارف شیعه به ویژه بغداد و قم را نداشتند ،اما
هیچگاه محو نشــدهاند و هماکنون نیز تأثیر اندیشهای
آنهــا را میتوان در علویان ســوریه ،ترکیه ،عراق و
1
غرب ایران مشاهده کرد.
از آنجا که پژوهش حاضر ســعی در ارائه مقایسهای
توصیفی از رویکرد ارتباطی امامان شیعه(ع) در قبال
اهلســنت و غالیان دارد ،بر همین اســاس احادیث
ایشــان در مقابل این دو فرقه بر پایه الگوی تحلیلی

«خود و دیگر» مورد تحلیل قــرار خواهد گرفت ،تا
تفاوت جایگاه هریک از این فرقههای دینی با شیعیان
امامیه مشخص گردد.
چهارچوب و مفاهیم نظری

 )1نشانه شناسی فرهنگی
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نشانه شناسی را در گســتردهترین مفهوم آن ،مطالعه
انواع شــکلگیری و مبادله معنا بــر مبنای نظامهای
نشانهای دانســتهاند 2.اگرچه در این حیطه شاخههای
متعددی ایجاد شده اســت ،اما میتوان نشانه شناسی
فرهنگی را یکی از جدیترین این موارد قلمداد کرد.
نشــانه شناســی فرهنگی با گســترش مکتب نشانه
شناسی مسکو ـ تارتو در نيمه دوم قرن بيستم ،رواج
جدی یافت .این دانش ریشــه در اندیشههای متأخر
سمبولیســتهای قرن نوزدهم روسیه دارد که در ادامه
توســط گروههایی نظیر زبانشناسان فرمالیست رشد
و گسترش یافت و در نهایت در دهه 1960م به طور
جــدی روندی تازه را پی گرفــت و آغاز به فعالیت
نمود .روند مذکور در دو شــهر مسکو و تارتو توسط
دو نشانه شناس همکار به نامهای باریس اوسپنسکی
و یــوری لوتمان قوام یافت و به همین دلیل به مکتب
نشــانه شناسی مسکو ـ تارتو شهرت یافت 3.در واقع
این مکتــب در عرصه مطالعه نشــانههای زبرزبانی
( )signes supra-linguistiquesو طرح و ِ
بسط
یک «نشــانه شناسی فرهنگ» ســهمی جدی را دارا
4
است.
ویژگی ممیزه جریان متأخر نشــانه شناسی ـ که نشانه
شناســی فرهنگی یکی از شاخههای جدی آن است ـ
در مقایسه با نشانه شناســی گفتمانی در آثار افرادی
نظیر بارت ( )Roland Barthesو نیز نشانه شناسی
 . 2نشانه شناسی :نظریه و عمل ،ص.128
 . 3سیاست فرهنگی تفاوت و نشانه شناسی فرهنگی پدیده موسوم به
جنبش سبز در جمهوري اسالمي ايران ،ص.79
 . 4نشانه شناسی ،ص.153

متقدمتــر در آثار افرادی نظیر چارلز ســندرس پرس
( )Charles sanders peirceو فردینانــد دو
سوســور ( ،)Ferdinand de Saussureتوجــه
جــدی آن به فرایند دیدن داللتی اســت 5.در واقع بر
این مبنا ،لزوم ًا تمامی داللتهــای رفتاری و اجتماعی
مســبوق به ســابقه و صرف ًا بر مبنای روابط بین متنی
نیستند ،بلکه بسیار از آنها در تعامالت اجتماعی و در
موقعیتهای خاص فرهنگی و بــر مبنای خالقیت رخ
میدهنــد .از این رو میتوان بــه ارتباطات اجتماعی
پرداخت و الگوهای مورد استفاده در تعامالت را مورد
مطالعه قرار داد.
بر این اســاس انســان در حکم موجــودی مجهز به
توانمندیهای نشانه شناختی ،خود را با محیط پیرامون
ســازگار میکند و آن را تغییر میدهد .از این رو طی
یک فرایند مســتمر دگرگونی ،محیط پیرامون ما تغییر
میکنــد و به اصطالح تاریخی میشــود و این جهان
6
تاریخی شده پویا اســت که فرهنگ نامیده میشود.
با توجه به این تعریف میتوان دریافت که فرهنگ در
تعامل و مواجهه با غیــ ِر خود ،اعم از محیط طبیعی و
سایر فرهنگها ،قابلیتها و وجوه تمایز خویش را کشف
و آشــکار میســازد .در نتیجه فرایند ارتباط با سایر
فرهنگها اســت که محورهای اصلــی یک فرهنگ را
هویدا میسازد.
 )2الگوی تقابلی خود ( )Egoو دیگر ()Alter

همانطور که پیشتر بیان شــد ،از منظر نشانه شناسی
فرهنگی هر فرهنگ ـ که در اصطالح سپهرنشــانهای
( )Semiosphereنامیده میشود ـ سعی در تشکیل
محوریتی خود بنیاد دارد ،تــا بتواند تمامیت خویش
را حفــظ نماید 7.در واقع فرهنگ مدام در حال تالش
است ،تا براســاس ســنتهای فرهنگی که طی تاریخ
رســوب کردهاند ،هویت خویش را تعریف کند .اما در
 . 5جزوه درسی نشانه شناسی فرهنگي.
 . 6نشانه شناسی :نظریه و عمل ،ص.129
 . 7جزوه درسی نشانه شناسی فرهنگي.

« . 8در باب سازوکار نشانه شناختی فرهنگ» ،ص.42
« . 9تحلیل نشانه شناختی هویت دوگانه در یک محله شهری و کارکرد
آن» ،ص.21
 . 10نشانه شناسی :نظریه و عمل ،ص.132

جمع آوری و تحلیل دادهها

 )1همســنگی غاليان و اهلسنت از حیث ارتباط با
شیعه امامیه

نکته مهم دیگری که بايد پیرامون آن توضیحاتی ارائه
داد ،علــت انتخاب این دو جریــان و فرقه مذهبی به
عنوان ســوی دیگری ارتباط با شیعه امامیه است .در
پژوهشــهای مقایســهای کتابخانهای بايد مواردی را
انتخاب نمود که دارای اشــتراکاتی با یکدیگر باشند.
علت برگزیدن این دو مورد ،وجود روایات مشــخص
و متعــدد از ائمه در رابطه با نحــوه ارتباط با این دو
گروه ـ که ناشی از اهمیت نحوه ارتباط شیعیان امامیه
با آنها میباشــد ـ ،حضور دائمی و ارتباط همیشگی
این دو جریان با تشیع اثنی عشری ،قرار گرفتن سیره
ارتباطی ائمه در رابطه با ایــن دو گروه در دو حالت
كامــ ً
ا متفاوت و نیز ضــرورت مضاعف کنونی برای
توجه به این تعامالت در سطح جهانی و برای شیعیان
امروز به خصوص مردم جمهوری اسالمی ایران است.
نکته قابل توجه آن است که در نشانه شناسی فرهنگی،
کثرت یا ق ّلت جمعیت یک دسته یا گروه ،منجر به برتر
شمردن آنها نیســت ،بلکه میزان تولیدات فرهنگی به
عنوان معیار شناخته میشود .در نتیجه گروهی کوچک
میتواند به دلیل تولیدات متنی ـ در اصطالح نشــانه
شناختی آن ـ فراوان ،همسنگ با یک گروه بزرگ که
همان میزان تولیدات فرهنگی و نشانهای دارد ،شناخته
شود .بر این اساس و از منظر تعامل و ارتباط با شیعه
امامیه ،غاليان با آنکه جمعیت بسیار اندکی را به خود
اختصاص دادهانــد ،اما تولیــدات و مطالب فراوانی
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عین حال جایگاه این فرهنگ خاص در میان ســایر
فرهنگها اســت که به آن تمایز میدهد؛ زیرا در بستر
نافرهنــگ ـ البتــه از منظر همــان فرهنگ خاص ـ
8
فرهنگ در حکم یک نظام نشــانهای پدیدار میشود.
بنابراین با رفتاری دووجهی از فرهنگ روبهرو هستیم؛
زیرا از یکسو آن سپهرنشــانهای ـ فرهنگ خاص ـ
نوعی «بسته بودن» را ایجاد میکند که حکایت از عدم
امکان برقراری تماس با متنهای دگرنشانهای و نه متنها
دارد 9،تا بر این مبنا ،تعریفی تعیّن بخش از خود ارائه
دهد و از سوی دیگر تالش دارد ،تا هویت ساخته شده
«خود» را در تعامل و ارتباط با فرهنگهای «دیگر» ،به
کار بندد و ارزش بخشد؛ 10زیرا زمانی مشخص میشود
فرهنگ چیست که بتوان گفت فرهنگ چه نیست.
نکته مهمی پیرامون مفهوم «دیگر» طیفی بودن و سطح
بندی دیگرها است؛ زیرا در فضای سپهرنشانهای دیگر
را میتوان در چندین مرتبه و به صورت سلسله مراتبی
تفکیک نمود؛ به عنوان مثال برادر ،دوست ،همشهری
و هموطــن .همانطور که در مثال مالحظه میشــود،
تمامی این موارد نسبت به «خود»« ،دیگر» محسوب
میشــوند ،اما میزان نزدیکی بــرادر به خود ،بیش از
هموطن اســت .در عرصه مطالعه فرهنگ این سطوح
دیگر در قالب دو مفهوم «دیگری نزدیک» و «دیگری
دور» صورت بندی میشود که البته مفاهیمی طیفی و
در عین حال نســبی میباشند .در پیوند این مطلب به
رفتار دوســویه فرهنگ در تعامل با خود و دیگر ،این
نکته دارای اهمیت است که یک فرهنگ خاص عمدت ًا
تعامل بهتری با «دیگری دور» در مقایسه با «دیگری
نزدیک» خود دارد .به بیان دیگر هرچه میزان نزدیکی
«فرهنگ دیگر» بیشتر باشد ،تهدید محورهای هویتی
فرهنگ خاص و نیز احتمال سســت شــدن تمامیت

فرهنگ بیشــتر میشــود .بنابراين هر فرهنگ سعی
میکند فاصله خویش را با دیگرهای فرهنگیِ نزدیک
به خود حفظ کند و این موضوع ســبب میشود ،تا با
احتیاط بیشتری در مقایسه با دیگرهای فرهنگیِ دور،
به تعامل و ارتباط بپردازد.

پیرامون آنها موجود اســت ،بنابراين در این محور به
عنوان مجموعهای همتراز با اهلسنت قرار میگیرند.
 )2اهلســنت به مثابه دیگری دور؛ تحلیل روایات
ائمه(ع) پیرامون ارتباط با اهلسنت
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ائمه اطهار(ع) شــيعيان را در فضايي بســته و جداي
از ســاير مســلمانان در نظر نميگرفتند ،بلكه به نوع
روابط ايشــان با ديگران و نيز بينــش ديگران درباره
آنــان اهميت زيادي ميدادند 11کــه در این میان یکی
از جدیتریــن جریانهای مذهبی ،اهلســنت بودند.
ائمه اگرچــه در فرصتهایی به بیان نــکات مهمی در
باب تفاوت دیدگاه خویش با اهلســنت در مسائلي
نظیر خالفت میپرداختند 12،اما توهین به خلفا را نهی
میکردند و برای ایشان احترام قائل میشدند .چنانچه
در كتاب علل الشــرايع ـ يكي از منابع مهم شــيعه ـ
آمده است :ابوحنيفه ـ پيشــواي اهلسنت ـ نزد امام
صادق(ع) رفت و ســؤال کرد :گروهي از شــيعيان از
سه خليفه نخست به شــدت بدگويي و اعالم بيزاري
ميكنند و مدعي هستند كه شما چنين توصيهاي به آنان
كردهايد؟ امام(ع) فرمود« :واي بر تو! من چنين چيزي
نگفتهام» ،ابوحنيفه گفت :اما آنها بســيار براي اين كار
اهميــت قائلاند! امام(ع) فرمــود« :از من چه انتظار
داري؟» ابوحنيفه گفت :اگر نامهاي برايشــان بنويسيد
و من به آنان برســانم ،از اين كار دســت برميدارند،
امام(ع) فرمود[« :در اين صورت] ســخنم را اطاعت
13
نخواهند كرد».
گويا امام صادق(ع) نگران بــود كه اگر چنين نامهاي
توسط يك عالم ســني به گروهي از تندروهاي شيعه
در كوفه ابالغ شــود ،تأثيري نداشته باشد .اما از آنجا
كه امام(ع) به راســتي از تصريح مــردم كوفه به لعن
بزرگان اهلسنت ناخشنود بود ،شخص ًا نامهاي نوشت
 . 11نهم ربيع ،جهالتها خســارتها ،آســیب شناســی انسجام اسالمی،
ص.81
 . 12نک :نهج البالغه ،خطبه .3
 . 13علل الشرايع ،ج ،1ص.91

و توصيههاي فراواني به شــيعيان كرد ،از جمله اينكه
بايد با اهلسنت خوشرفتاري كرده ،از تظاهر به دشنام
گويي خودداري كنند؛ زيرا چنين رفتار ناشايستي جز
اينكه طرف مقابل را به مقابله به مثل وادار كند ،سودي
نخواهد داشت .از آن پس شيعيان آن نامه را در جايگاه
نماز خود قرار ميدادند و بعــد از نماز ميخواندند و
14
تالش ميكردند به آن پايبند باشند.
از متن روایات اینگونه اســتنباط میشود که در زمان
ائمه ،عالوه بر این ،برخی از شــیعیان به خلفا توهین
میکردند ،برخی دیگر مشخص ًا پیروان این دسته مذاهب
را مــورد توهین قرار میدادند کــه از منظر ارتباطی،
حداقــل فضای الزم بــرای برقــراری ارتباط وجود
نداشــته است .در واقع در این شــرایط فضا به سمت
عدم برقــراری ارتباط پیش میرفت .اما همانطور که
بیان شد ،مشی ائمه(ع) بر برقراری ارتباط میان شیعیان
خویش و اهلسنت بود .نمونه این موضوع و برخورد
ائمه را میتوان در روایت ذیل مشــاهده کرد که از آن
چنین برمیآید که برخی از شــیعیان تندرو ،اهلسنت
را با القاب ناپسندی خطاب میکردهاند ،اما این امر از
ســوی امام(ع) مردود اعالم شده و از آن نهی فرموده
است.
امــام صادق(ع) فرمود« :از خدا پروا كنيد و با هركس
همــدم ميشــويد ،به نيكويــي همنشــيني كنيد و با
همسايگان خوشرفتار باشيد و امانت را به صاحبانش
برگردانيد و مردم را خوك نخوانيد .اگر شيعه ما هستيد،
همانگونه كه ما سخن ميگوييم ،سخن بگوييد و مانند
15
ما رفتار كنيد ،تا به راستي شيعه ما باشيد».
حتی تالش ائمه برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شیعیان
و اهلسنت تا آنجا پیش رفت که ایشان پیروان خویش
را در زمان جسارت برخی سنیان تندرو به مقام ائمه،
توصیه به حفظ آرامش نمودند .در همین رابطه میتوان
 . 14الكافي ،ج ،8صص.14-2
 . 15دعائم االسالم ،ج ،1ص.61

 . 16مشكات االنوار في غرر االخبار ،ص.128
 . 17همان ،ص.123

 . 18بحار االنوار ،ج ،28ص392؛ الشافي في االمامه ،ج ،3ص.242
 . 19مشــكات االنوار في غرر االخبار ،ص123؛ بحار االنوار ،ج،85
ص.119
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نحوه مواجهه ائمه اهلبیت(ع) با اجتهاد و انحراف

به روایت زیر اشاره کرد:
امام صادق(ع) خطاب به شــخصي فرمود« :به گمانم
هرگاه در پيش رويت كسي به علي(ع) دشنام گويد و
تو قدرت داشــته باشي ،بينى آن دشنام دهنده را از جا
درمیآوردی» .آن شــخص گفت :آري به خدا فدايت
شوم ،من و خانوادهام اين چنين هستيم .امام(ع) فرمود:
«اين كار را نكن ،به خدا قســم چه بســيار شنيدم كه
كســي به علي(ع) دشنام ميداد ،در حالي كه بين من و
او ستوني بيش فاصله نبود ،و من به واسطه آن خویش
را نمایان نميکردم و زمانی که نمازم را تمام ميكردم،
از كنار او ميگذشــتم و بر او ســام ميدادم و با او
16
مصافحه مينمودم».
عــاوه بر تأکید امامــان(ع) بر لزوم عــدم توهین به
اعتقادات اهلســنت ،ایشــان در عرصه اخالقیات و
رفتارهای اجتماعی هم براساس ارتباط عقل محور و
بــه دور از تعصب رفتار مینمودند که به عنوان الگوی
عملی و رفتاری برای شیعیان خویش مطرح بود و در
واقع ســیره ارتباطی خویش را بروز میدادند .چنانچه
معاويــۀ بن وهب ميگويد :به امــام صادق(ع) عرض
كردم :چگونه شايسته است براي ما كه با قوم خود ،و
مردماني كه با ما آميزش دارند و شــيعه نيستند ،رفتار
كنيم؟ امام(ع) فرمود« :به پيشــوايان خود نگاه كنيد و
از آنهــا پيروي كنيد ،آنگونه كه آنــان رفتار ميكنند،
شــما نيز همانطور رفتار كنيد ،به خدا سوگند آنها به
عيادت بيمارانشان ميروند ،و بر جنازههايشان حاضر
ميشــوند ،و به ســود و ضرر آنها گواهي ميدهند ،و
17
امانتهاي آنان را به آنها برميگردانند».
همچنين ائمه(ع) در کنار انجــام عملی تعامالت و
ارتباطات اجتماعی با اهلســنت و ســعی در ارائه
عملی ســیره صحیح ارتباطی با ایشان ،به صورت
مســتقیم نیز شــیعیان را به انجام این امور توصیه
مینمودنــد .در این زمینه روایات بســیاری وجود

دارد که در برخی از موارد ،توصیه به انجام تعامالت
اجتماعی و ایجاد فضای ارتباطی ســالم در سطح
اجتماع شده است.
امام علی(ع) چنین میفرماید« :اي بريده ،داخل شــو
در آنچه مردم در آن داخل شدهاند؛ زيرا اجتماع ايشان
18
نزد من ،از پراكندگي امروز آنها ،محبوبتر است».
امام صــادق(ع) در اين بــاره ميفرمايد« :اي گروه
شيعه! كه به ما منسوب هستيد ،براي ما زينت باشيد،
مايه ننگ و عار ما نباشيد ،چه مانعي دارد كه همانند
ياران علي(ع) در بين مردم باشــيد؟ به طوري كه اگر
مردي از ایشان در بين قبيلهاي قرار ميگرفت ،امام و
مــؤذن آنها بود ،و صاحب امانت ،و محافظ مال آنان
بود .مريضان آنان را عيادت كنيد ،و در تشييع جنازه
آنان حاضر شــويد ،و در مساجدشان نماز بخوانيد.
نگذاريد در امر خير از شــما پيشــي گيرند ،به خدا
قسم شــما سزاوارتر از آنها به آن امر هستيد» .راوي
مي گويد :ســپس امام(ع) رو به من كرده و چون در
آنان از همه جوانتر بودم ،فرمود« :و شما اي جوانان
بپرهيزيد از تكيه دادن به بالش ،به عيادت آنها برويد،
تا حدي كه آنها دنبالهرو شــما شوند ،و خداوند براي
شــما بهتر از آنان اســت» 19.همانطور که از روایت
برمیآید ،امام(ع) توجه خاصی به جوانان داشــته و
سعی کرده است مشــخص ًا آنها را مورد خطاب قرار
دهد ،تا از احتمال بــروز تعصب کورکورانه در میان
آنها جلوگیری شود.
ائمه در برخی موارد ســطح این تعامالت ارتباطی را
به همراهی با اهلســنت در انجام مناسک دینی ـ که
مهمترین وجه تفاوت شــیعیان امامیه و اهلتسنن در
این حیطه قرار دارد ـ وســعت میدادند« :هركه با آنها
(مخالفان) در صف اول نماز بگزارد ،گويا با رسول خدا
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در صف اول نماز خوانده است» 20.نیز اسحاق بن عمار كنيد (و بر اعتقادات حقه خويش باقي بمانيد) ،تا زماني
22
ميگويد كه امام صادق(ع) به من فرمود« :اي اسحاق ،كه حكمراني كودكانه است».
آيا با مخالفان در مسجد نماز ميخواني» ،گفتم :آري )3 ،غاليان به مثابه دیگری نزدیک؛ تحلیل روایات
امام فرمود« :با آنها نماز بخوان؛ زيرا كسي كه با آنها در ائمه(ع) پیرامون ارتباط با شیعیان افراطی
صف اول نماز بخواند ،مانند كسي است كه شمشيرش همانطور که در ابتدا اشاره شد ،غالیان به افرادی گفته
را در راه خدا آخته و كشيده است [و جهاد میکند]» 21.میشد که جنبهاي از الوهیت یا نبوت را برای حضرت
از آنجا که منطق و سیره عملی تمامی ائمه اطهار(ع) بر علی(ع) و ســایر ائمه شیعه قائل باشند .البته از نگاهی
غلو نتیجه محبت بســیار قوی است که در بدو
حقیقتی واحد استوار بوده است ،میتوان از روایت اخیر ویژهّ ،
اینگونه برداشــت کرد که دوری از تعصب و برقراري امر در میان شــیعيان کوفه ـ که عرب بودند ـ نسبت
ارتباطی مؤثر میان شیعیان و اهلسنت از نظر ایشان تا بــه امام به وجود آمد و این به همان اندازه که برگرفته
چه اندازه مهم و اساســی بوده است که برای آن چنین از عالقه مردم به امام علی(ع) اســت ،به نوعی واکنش
درجاتی را قائل میشدند .در واقع از آنجا که اهلسنت در برابر دشــمنی بیاندازه امویان در طول  90سال بر
به عنوان دیگری فرهنگیِ شیعه امامیه مطرح هستند و ضد آن حضرت میباشد 23.بنابراین غاليان را میتوان
البته نقش دیگری دور را ـ در مقایسه با غاليان ـ دارا نوعی محبت افراطی به ائمــه قلمداد کرد که البته این
میباشــند ،میتوان سیره ائمه(ع) را از این منظر مورد امر بیشــتر در سطح پیروان این فرقه مطرح میباشد و
توجه قــرار داد .در واقع تعامل و ارتباطات صحیح با احتمال هرگونه انگیزه جاهطلبانه از سوی رهبران آن
این گروه با توجه به گســتردگی جمعیتشان در جهان نیز وجود داشته است.
اسالم ،موجب میشــد ،تا او ً
ال؛ هویت شیعیان واقعی اگرچه از دوره امیرالمؤمنین علی(ع) ،غالیانی حضور
به عنوان یک «خود» فرهنگی به خوبی معرفی شــود ،داشتهاند و حتی توسط ایشان مجازات میشدهاند ،اما
ثانی ًا؛ تبلیغاتی که علیه ایشان صورت میگرفت ،خنثی این روند در دورههای بعد ،شــدت بیشــتری به خود
شــود و این «خو ِد شــیعی» ارزش گذاری مثبتی در گرفت .در طول این مدت ،امامان شیعه به صراحت با
غلو ـ که نمونههای روشن آن در عصر
سطح جهان اسالم پیدا کند ،ثالث ًا؛ باعث حفظ وحدت و جریان انحرافی ّ
یکپارچگی جهان اسالم با تمرکز بر شباهتهای اعتقادی صادقین(ع) پدید آمد ـ مخالفت کرده و عقاید درست
و حد و مرز اعتقادات صحیح دینی خویش را آشکار
در ایشان شود.
البته نباید این نکتــه را فراموش کرد که همانطور که ساختهاند.
ِ
«دیگری نمونه این موارد را میتوان در برخورد اعتقادی شدید
در بخش نظری تأکید شد ،قرابت و تعامل با
فرهنگی» تــا حدی پیش خواهد رفــت که «هویت امام صادق(ع) با رهبران این فرقه مشــاهده نمود .در
فرهنگیِ خود» تهدید نشــود و مرزهای هویتی سست روایتی ایشان درباره ابوالخطاب فرمود ...« :لعنت خدا
نگردنــد .در این رابطــه میتوان به روایتــی از امام و مالئکه و تمامی مردم بر ابوالخطاب باد .من شهادت
صادق(ع) اشــاره کرد که میفرماید« :با مردم (ساير میدهم که او کافر ،فاسق و مشرک است» 24.در جاي
مسلمانان) در ظاهر بياميزيد و در باطن با آنها مخالفت
 . 20الكافي ،ج ،3ص380؛ من ال يحضره الفقيه ،ج ،1ص.382
 . 21وسائل الشيعه ،ج ،8ص.301

 . 22االعتقادات في دين االماميه ،ص.109
 . 23تاریخ تشیع در ایران ،صص51و.52
 . 24بحار االنوار ،ج ،44ص.270

دیگری به غاليان فرمــود« :به درگاه باری تعالی توبه
کنید ،شــما فاسق ،کافر و مشرک هســتید» 25.تکفیر
صریح امام راه را بر هرگونه ادعای دروغینی که غاليان
داشتند و اظهار میکردند که امام صادق(ع) تنها با تقیه
26
با آنان رفتار میکند ،میبست.
این رویکرد ائمه(ع) موجب شد ،تا بستر تعامل از میان
برچیده شــود و برقراری هرگونــه ارتباطی از جانب
شــیعیان با پیروان فرقه غاليــان ،منتفی گردد .الزم به
ذکر اســت که در برخی موارد انتقادات امام از ایشان
جنبههای تندتری نیز به خود میگرفت .به عنوان نمونه
«سهمی» در کتاب تاریخ جرجان از فضیل بن مرزوق
و وی از عیســی جرجانــی نقل میکند کــه نزد امام
صادق(ع) حاضر شــدم و برخی از عقاید غاليان نظیر
اعتقاد به الوهیت امام(ع) و نبوت ایشان را شرح دادم.
امام صادق(ع) پس از تأثّر و گریه فراوان فرمود« :اگر
خداوند مرا بر آنان مسلط کرد و خون آنان را نریختم،
27
خداوند خون فرزندم را به دستم بریزد».
البته این مقابله تنها به ســطح اعتقادات محدود نشد،
بلکه به عرصه اخالقیــات و رفتارهای اجتماعی نیز
وارد گردید ،به گونهای کــه ائمه(ع) هرگونه برقراری
ارتبــاط مبتنی بر فهم مشــترک را نهــی میکردند و
توصیههایی نیز بر همین مبنا به پیروان خویش داشتند.
به عنوان نمونه در روایتی مستند از قول امام صادق(ع)
آمده است که حضرت با اشاره به اصحاب ابوالخطاب
و سایر غاليان ،به مفضل فرمود« :ای مفضل! با غاليان
نشست و برخاســت نکن ،هم غذا نشده و همراهشان
28
چیزی ننوشید و با آنان مصافحه نکنید».
در ایــن میان امام به ویژه نســبت به جوانان شــیعه
حساســیت زیادتری داشــت و میفرمــود« :درباره نتيجهگيري
جوانــان خویش از اینکه غاليان آنان را فاســد کنند .1 ،ارتباط و تعامل میان ادیان ،مذاهب و فِ َرق همواره
در طول تاریخ امری پیچیــده و دارای زوایای متعدد
 . 25همان.
بوده است ،به خصوص آنکه در موقعیت کنونی جهان
 . 26تاریخ تشیع در ایران ،ص.60
 . 27همان ،ص.58
 . 28مستدرك الوسائل ،ج ،12ص.315

 . 29االمالی ،ص.650
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بترسید .غاليان بدترین خلق خدا هستند ،عظمت خدا
را کوچک کرده و برای بندگان خداوند ادعای ربوبیت
میکنند» 29.این رویکرد امام درباره ممانعت شدید از
ارتباط جوانان شــیعه با غاليــان را میتوان با توصیه
مؤ ّکد ایشان مبنی بر ارتباط سالم اجتماعی قشر جوان
با اهلسنت مقايسه كرد كه حاکی از دو نوع نگاه است
که در کل این فرامین نیز به چشم میخورد.
براساس مطالب این بخش میتوان به این نتیجه دست
یافت که از منظر نشانه شناسی فرهنگی و طبق روایات
ِ
«دیگری
غلو نسبت به شــیعه امامیه
ذکر شــده ،اهل ّ
نزدیک» محسوب میشوند .در واقع نزدیکیِ فرهنگی
به معنای آن اســت که این گروه از بدنه تشیع انشعاب
يافته است .همین امر موجب گردیده است ،تا حضور
اجتماعی آنها در میان شیعیان امامیه نیز گسترده باشد
و به همین دلیل روایات متعددی پیرامون نحوه ارتباط
غلو صادر شده
و تعامل شیعیان اثنی عشــری با اهل ّ
اســت .این نزدیک بودن و در کنار آن انحراف جدی
این گروه از مســیر توحید ،موجــب گردید ،تا هویت
فرهنگی اجتماع شــیعیان امامیه در معرض خطر قرار
گیرد .از این رو تمامی سعی ائمه(ع) پس از عدم توبه
و اصالح آنها ،دور کردنشان از فضای فرهنگی اجتماع
تشــیع بود ،تا مرزهای هویتی و محورهای اعتقادی
شــیعه امامیه ـ که پایه رفتارهای اجتماعی ایشان به
شمار میرفت ـ تهدید نشــود .در همین راستا ایشان
با کوچکتریــن انحرافی در این زمینــه ،برخوردی
جدی مینمودند و سعی در فاصله گرفتن هرچه بیشتر
شیعیان و به خصوص جوانها از این افکار داشتند.
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و به ویژه اســام ،این موضوع به شدت فراتر از امری
صرف ًا مذهبی تلقی میشــود و تبعات جدی فرهنگی،
اجتماعی و سیاســی به همراه دارد و در بســیاری از
موارد با حیات تفکر اصیل اسالمی گره خورده است.
 .2هرچند در نگاه اول ،دو گروه اهلســنت و غاليان
از نظر جمعیت و وســعت جغرافیایی و اعتقادی مشابه
نیستند ،اما از آنجا که مسئله مورد نظر ارتباط با شیعیان
امامیه و از منظر مطالعه نشــانه شناسی فرهنگی است،
ایــن ناهمگونی رفع میگردد؛ زیرا از دیدگاه نشــانه
شناسی فرهنگی ،نه جمعیت و گستره جغرافیایی ،بلکه
میزان تولیدات نشــانهای در عرصــه مورد نظر دارای
اهمیت است.
 .3میتوان غالیان را در نســبت با شــیعیان امامیه ،به
ِ
عنوان
«دیگری فرهنگیِ نزدیک» قلمداد کرد .در واقع
این گروه ،یکی از فرق جدا شده از فضای شیعیه امامیه
هستند و تعامل اجتماعی زیادی نیز با شیعیان داشتند.
ِ
دیگری نزدیک ،تهدید
بر این اساس ،به دلیل آنکه این
کننده محورهای بنیادینِ هویتی شــیعیان اثنی عشری
به شــمار میرفتند و امکان تغییــر و انحراف جریان
اعتقادی مورد نظر ائمه(ع) را فراهم مینمودند؛ هرگونه

گرایش بــه این رویکرد ،چه در عرصه اعتقادي و چه
در عرصه اخالقيات و رفتارهاي اجتماعي ،از ســوی
ائمه(ع) مورد تقبیح و نهی شدید قرار گرفته است.
 .4اهلســنت را بر طبق جهتگیری روایات ،میتوان
به عنوان «دیگری دور» در نســبت با اجتماع شیعیان
ِ
«دیگری
امامیــه در نظر گرفــت .به دلیل آنکــه اين
فرهنگیِ دور» مرزهای هویتی خود ـ شــیعیان اثنی
عشــری -را به طور جــدی تهدید نمیکنــد ،امکان
تعامل مبتنی بر اشــتراکات با ایشان افزایش مییابد.
ائمه(ع) در دو عرصه اعتقادی و اخالقیات و رفتارهای
اجتماعی شيعيان خويش را به وحدت و تعامل همراه
با احترام متقابل و حتی مضاعف با اهلســنت دعوت
نمودهاند .همچنين در برخــی از احکام اجتماعی نیز،
حفــظ یکپارچگی و وحدت را مقدم بر اجرای فرامین
خاص مذهب تشیع دانستهاند.
 .5در روایــات ائمه(ع) که در واقــع به مثابه تدابیری
فرهنگــی بودنــد ،این وحــدت و همگرایی حدودی
مشــخص دارد و نباید مرزهــای فرهنگ اختصاصی
تشــیع اثنی عشــری به عنوان «خو ِد فرهنگی» مورد
تهدید قرار گیرد.
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