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 /دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد

چکيده
مسئلۀ تقريب (در بين نخبگان شيعه و سني) و وحدت (در بين پيروان دو مذهب) از
ديدگاههاي مختلف قابل بررسي بهنظر ميرسد؛ ولي ظاهراً تا کنون ،از نظرگاه تحليل
گفتماني به آن پرداخته نشده است .مدعاي مقاله اين است که اگر اين موضوع با
بصيرت گفتماني تحليل شود ،نتايجي جديد و عميق بههمراه خواهد داشت .غرض از
«بصيرت گفتماني» به جاي «روش گفتماني» ،رهايي از برخي استلزامات روشهاي
پسامدرن و گفتماني است .ذات دين با جوهرستيزي و ناذاتگرايي روشهاي
پسامدرن سازگاري ندارد .هر چند التزام به کاربرد يک روش ،مقتضي پايبندي به
لوازم آن روش است؛ اما اتخاذ بصيرتهايي از يک روش ،ضرورتاً بهمعناي پذيرش
همۀ پيشفرضها ،اصول و پيامدهاي آن نيست .در اين مقاله ،ميکوشيم در راستاي
تأکيد بر ضرورت وحدت جهان تشيع و تسنن ،از برخي مفاهيم و اصول روش تحليل
گفتماني (با تأکيد بر الکال و موف) بهره بريم .بهنظر ميرسد اگر مسئلۀ وحدت ،با
بصيرت گفتماني تحليل شود ،بسياري از غيريتهاي سازمايهاي شيعه  /سني به
شرايط ويژه اختصاص مييابد و راهي نو براي همزباني اين دو مذهب در دنياي
مدرن فراهم ميشود.
كليدواژهها :وحدت ،گفتمان ،بصيرت گفتماني ،غيريتسازي ،مفصلبندي ،تشيع
علوي ،تشيع صفوي.



مقدمه
هرچند موضوع وحدت شيعه و سني و تقريب مذاهب اسالمي سابقهاي ديرينه دارد،
بهنظر ميرسد اين موضوع تا کنون از ديدگاه «نظريۀ گفتمان» بررسي نشده باشد.
تحليل گفتماني نحلههاي گوناگوني دارد؛ بهگونهاي که استفاده از هر يک از آنها
بهعنوان روش علوم اجتماعي ،نتايجي متمايز بههمراه خواهد داشت .مهمترين اين
نحلهها عبارتاند از :نظريۀ گفتمان در زبانشناسي؛ نظريۀ گفتمان نورمن فرکالف؛
(فرکالف ،)8318 ،نظريۀ گفتمان فوکو؛ و نظريۀ گفتمان الکال و موف .ارنستو الکال و
شنتال موف تا حد زيادي وامدار ميشل فوکو هستند .گفتمان ،مجموع گزارههاي
بههمپيوسته است؛ و چون گزارهها مادياند ،با شرايط و زمينۀ تاريخي و زماني گره
خوردهاند .حكم ( )statementاتم هر گفتمان است و چون شكل زبانشناسانه ندارد،
از نوع نشانه ( )signبهشمار نميآيد؛ بلكه نوعي کنش کالمي ( )speech-actاست.
از ديدگاه فوکو ،صورتبنديهاي گفتماني ( )discursive formationsبه
مجموعههاي ايدهها و مفاهيمي که مدعي توليد دانش دربارۀ جهاناند ،اشاره دارد.
(مارش و استوکر ،8331 ،ص )893اين گفتمان است که انسانها را در موقعيت سوژگي
قرار ميدهد .آنها اين ويژگي را موقعيتگذاري ( )interpellationمينامند .شخصيت
سوژه ،تكهتكه ( )splitاست ،نه يکپارچه؛ بنابراين ،خود سوژه واقعيت افسانهاي
( )mythبيش نيست .از ديدگاه الکال ،هر سوژه ،سوژهاي افسانهاي است( .الکال،
8991م ،ص )16-18الکال و موف ،تبارشناسي فوکو را گسترش دادند و مفاهيم
متنوعتري نسبت به آن ابداع کردند .مهمترين مفاهيمي که الکال و موف در نظريۀ
گفتمان خود از آنها استفاده کردهاند ،عبارتاند از:
 .1گفتمان ( :)discourseکليت ساختاردهىشده که از عمل مفصلبندى حاصل
مىشود ،گفتمان نام دارد .گفتمانها ،در واقع منظومههاى معانىاند که در آنها
نشانهها با توجه به تمايزى که با يكديگر دارند ،هويت و معنا مىيابند .گفتمانها
تصور و فهم ما را از واقعيت و جهان شكل مىدهند .بنابراين ،معنا و فهم انسان،
همواره گفتمانى ،و از اينرو نسبى است( .هوارث0111 ،م ،ص)810-818



 .2مفصلبندى ( :)articulationهمانگونه که هوارث معتقد است ،مفصلبندى
به گردآورى عناصر مختلف و ترکيب آنها در هويتى نو مىپردازد( .هوارث،8333 ،
ص )813به بيان ديگر ،هر عملى که ميان عناصر پراکنده در درون يک گفتمان ارتباط
برقرار کند ،به گونهاي که هويت اين عناصر اصالح و تعديل شود« ،مفصلبندي»
ناميده ميشود .از ديدگاه الکال و موف ،تعريف مفصلبندى و گفتمان به هم
وابستهاند« :ما هر عملى را که منجر به برقرارى رابطهاى بين عناصر شود ،بهشكلى
که هويت اين عناصر در نتيجۀ عمل مفصلبندى تعديل و تعريف شود ،مفصلبندى
مىناميم .کليت ساختمند حاصل از عمل مفصلبندى ،گفتمان ناميده ميشود»( .الکال و
موف8911 ،م ،ص)811

 .3هژمونی ( :)hegemonyهدف اعمال هژمونيک ،ايجاد يا تثبيت نظام معنايى
يا صورتبندى هژمونيک است .الکال تمام پروژههاى هژمونيک و ساختارهاى
اجتماعى را تصادفى مىبيند؛ بهگونهاي که همواره در معرض تهديد از سوي سوژهها
و گفتمانهاي غير قرار دارند( .يورگنسن و فيليپس0110 ،م ،ص)61

 .4قابليت دسترسی ( )availabilityو اعتبار ( :)credibilityويژگي در
دسترس بودن ،با نيازي که به معنابخشي به دالهاي شناور وجود دارد ،تعريف
ميشود .شرط ديگر پذيرش يک گفتمان ،قابليت اعتبار است؛ يعنى اصول پيشنهادى
گفتمان نبايد با اصول اساسى آن گروه اجتماعى ناسازگار باشد.
 .5عناصر ( )elementsو وقتهها ( :)momentsعناصر نشانههايىاند که معناى
آنها تثبيت نشدهاند ،و گفتمانهاى مختلف سعى دارند به آنها معنادهى کنند.
برعكس ،وقتهها عبارتاند از موقعيتها و عناصرى که در درون يک گفتمان
مفصلبندى شدهاند و به هويت و معنايى موقت دست يافتهاند.
 .6زنجيرۀ همارزى و تفاوت ( :)equivalence and differenceدر عمل
مفصلبندى ،دالهاى اصلى با يكديگر در زنجيرۀ همارزى ترکيب مىشوند .اين دالها
نشانههايى بىمحتوايند؛ يعنى بهخودىخود بىمعنايند تا اينكه از طريق زنجيرۀ
همارزى با نشانههاي ديگر که آنها را از معنا پر مىکنند ،ترکيب مىشوند.
 .7انسداد یا توقف ( :)closureانسداد ،يعني تعطيل موقت در هويتبخشى به



نشانهها و تثبيت موقت معناى يک نشانه در يک گفتمان ،که البته هيچگاه کامل
نيست و همواره نسبى و موقتى است( .همان ،ص)881
 .8دال مركزى ( :)nodal pointدال مرکزى ،نشانهاى است که نشانههاي ديگر
حول آن نظم مىگيرند.
 .9حوزۀ گفتمانگى ( :)field of discursivityحوزۀ گفتمانگي عبارت است از
محفظهاى از معانى بالقوه در بيرون از منظومۀ گفتمانى خاص که توسط آن طرد
شدهاند؛ و از سوي ديگر ،مواد خامى براى مفصلبندىهاى جديد مهيا مىکنند .از
آنجا که هويتها نسبى و ارتباطىاند ،هيچ هويت ثابتى وجود ندارد.
 .11ازجاشدگی ( :)dislocationهويتها و گفتمانها بهدليل وجود خصومت و
وابستگى به غير ( )otherمتزلزلاند .غير ،هم شرايط امكان و ايجاد هويت را فراهم
مىآورد و هم آن را تهديد مىکند و در معرض نابودى قرار مىدهد.
 .11مشروط  /محتمل بودن ( :)contingencyاين مفهوم کليدي ،در برابر هر
گونه تصور ذاتى و ضرورى در حوزۀ اجتماع قرار مىگيرد .غير ،نقش اصلى را در
هويتبخشى و فعليت گفتمانها ايفا مىکند .هيچ گفتمانى بدون غيريتسازى ايجاد
نمىشود.
 .12ضدیت یا خصومت ( :)antagonismايجاد و تجربۀ ضديتهاي اجتماعي،
امري محوري براي نظريۀ گفتمان در سه جنبه تلقي ميشود :نخست اينكه ،ايجاد يک
رابطۀ خصمانه که اغلب به توليد يک «دشمن» يا «ديگري» ميانجامد ،براي تأسيس
مرزهاي سياسي ،امري حياتي بهنظر ميرسد؛ دوم آنكه ،شكلگيري روابط خصمانه و
تثبيت مرزهاي سياسي ،امري محوري براي تثبيت بخشي از هويت صورتبنديهاي
گفتماني و کارگزاران اجتماعي است؛ سوم اينكه ،تجربۀ ضديت ،نمونهاي است که
ازجاشدگي هويت را نشان ميدهد.
 .13فردیت ( ،)subjectivityعامليت اجتماعی ( )social agencyو سوژگی
سياسی ( :)political subjectivityالکال و موف قايل به تمايز ميان موقعيتهاي
فرد ( )subject positionsو فرديت سياسي ( )political subjectivityهستند.
مفهوم موقعيت سوژه ،مربوط به اشكال متعددي است که کارگزاران توسط آن



خودشان را در درون گفتمانها بهعنوان کنشگران اجتماعي تصور ميکنند .مفهوم
فرديت سياسي نيز مربوط به زماني است که کنشگران به گونههاي بديع عمل
ميکنند ،يا به تصميمگيري ميپردازند .زماني که بيقراري گفتمانهاي هويتبخش
آشكار ميشود ،امكان ظهور سوژگي سياسي فراهم ميشود .در اين نظريه ،شخصيت
سوژه تكهتكه تصور ميشود ،نه يکپارچه.
غيریتسازی تشيع  /تسنن
گفتمان شيعه و سني در مقاطع مختلف تاريخي ميتواند با اين روش تحليل شود؛ ولي
در اينجا صرفاً به دو برهۀ سرنوشتساز اشاره ميشود .در زمان صادقين  ،گفتمان
تشيع در برابر گفتمان تسنن ،بهويژه در ابعاد کالمي و فقهي شكل گرفت.
غيريتسازي در اين بين ،نقش کليدي داشته است .بر اين اساس ،شيعه براي
مبناسازي در فقه ،مكلف به مخالفت با تعليمات اهلسنت شده است« :خذ ما خالف
العامة» و «الرشد في خالفهم» .اگرچه امامان به تمايزگذاري صريح و پيگيرانه در
ميان مسلمانان به دو گروه شيعه و سني عالقهاي نداشتند ،ولي اين تمايزگذاري عم ً
ال
بهدست امويان صورت گرفت .با تثبيت قدرت امويان« ،غير» دانستن طرفداران
به بخشي از سازوکار هويتسازانۀ گفتمان حاکم بدل شد .در عهد
علي
صادقَين  ،شيعۀ دانشمحور و متنمحور ظهور يافت .امامت ،مهمترين بخش از
گفتمان شيعه در عهدِ صادقَين را شكل ميدهد و در کانون آن ،بهمثابه نشانهاي
مرکزي عمل ميکند.
دانشمحوري و نصگرايي عهد صادقَين  ،در نهايت توانست تقاضاهاي
روزافزون گروه در حال تكوين شيعه را براي حضوري مستمر و تعيينکننده در
عرصههاي سياسي ،تحت تسلط خويش گرد آورد و «شيعه»اي را فراهم آورد که
اگرچه در حوزۀ مخالفان حكومت موجود طبقهبندي ميشد ،ولي حتي در برهههايي
هم که براي دخالت سياسي و تالش براي تغيير شرايط ،مناسب مينمود ،به اقدامي
راديكال دست نزند .نشانههايي همچون قائم ،بدا ،شفاعت ،تقيه ،عصمت ،حوض کوثر،



و منتقم آل محمد  ،از اين جملهاند .اين نشانهها ،افزون بر آنكه معناي خود را در
زنجيرهاي از ارتباطات و پيوستگيها با ديگر نشانهها مييابند ،در مرحلۀ بعد ،هر
کدام ،وجهي از کارکردهاي مورد انتظار يا نياز اين گفتمان را تكاپو ميکنند .شكل زير
چگونگي تكون گفتمان شيعه را با توجه به وقتههاي يادشده به خوبي نشان ميدهد
(مبلغي:)8316 ،
ارجاع انتظاري
درونيشده در ميان
شيعيان به زماني
محتوم ،ولي
نامعين .فعال در
انتظار منفعل در
برابر حوادث

ارائۀ قواعد
فقهي و تبيين
فروعات فقهي=
فقاهت
گسترش
غيريتسازي با
اهلسنت تا
سطح احكام
تكليفي-فقهي=
عمل به مذهب
حقه

پذيرش بيچون
و چراي دستورات
امام بهدليل نسبتي
كه با خاندان وحي
دارد .امام
مفترضالطا

اطاعت مطلق

تاويل
الكتاب

ارجاع
رفتارهاي
متفاوت امامان
به تصميمي
حكيمانه براي
حفظ نظام شيعه
= حكمت

و
ازپيشتعيينشده
از امام = واليت

امام
منصوص
عصمت

منتقم

پذيرش
تفاوتهاي
احكام صادره از
امام در جامعۀ
شيعه =
مصلحت

انباشت اقتدار
براي امام و
تقاضاي تبعيت
كامل از وي=
امامت

اطاعت

امام

قائم

واليت
تقيه

پنهان كردن امر
قائم "اياكم و
التنويه (عن
خصوصياته)"
سكوت در برابر
جور و صبر پيشه
كردن "الذي
يمألها عدالً كما
ملئت ظلماً"

اصل بر حفظ
مذهب است ،نه
عمل به تكاليف
جزئي "التقيه ديني
و دين آبائي"،
و
"
"،
"ال ايمان لمن ال
له"

راديكاليسم
نظري در
مخالفت با
اهلسنت و
مماشات عملي
در رفتار با آنها
= شيعتنا

ارجاع پتانسيل
ايدئاليسم
مبارزهجويي با
حكومت به
وضعيتي
درونيشده و
ذهني=
انتظار منتقم



غيریتسازی شيعۀ صفوی  /تسنن عثمانی
آنچه بيش از هر چيز به بحث حاضر (مسئله وحدت و تقريب) مربوط ميشود،
شكلگيري تشيع ايراني در برابر تصوف عثماني است .با آشكار شدن نشانههاي
ازجاشدگي گفتمانهاي ماقبل صفويه ،زمينه براي برآمدن گفتماني جديد با توجه به
قابليت دسترسي و اعتبار فراهم شد .تأسيس سلسلۀ صفوي و مسلط شدن آن ،نقطۀ
عطفي در تاريخ تشيع از يک سو ،و تضاد و غيريتسازي شيعه و سني از سوي ديگر
تلقي ميشود .اين گفتمان ،با دال مرکزي «شاه» ،عناصر مكتب تشيع را بهعنوان
وقتههايي با هم مفصلبندي نمود و با گفتمان عثماني با دال مرکزي «خليفه»
غيريتسازي کرد .شاهتهماسب که ظاهراً از متدينترين شاهان صفوي بهشمار
ميرفت ،در سال 939ق از جميع مناهي توبه کرده بود( .حسينيزاده ،8311 ،ص)33

رويكرد ديني و شيعي صفويه ،و همكاري ايشان با علما را تنها بر اساس
نظريۀ قدرت ميتوان تحليل کرد .هم در ميزان پايبندي به اصول اخالقي و
مذهبي شاهان صفوي ترديد هست ،و هم در انگيزۀ آنان در رسمي کردن
مذهب تشيع .تعجب از جالل افشار است که شيعي بودن و تقيد شاهاسماعيل
به آموزههاي تشيع را زير سؤال ميبرد و در عين حال معتقد است او اعالن
رسميت مذهب تشيع را بهدليل سياسي يا مصلحتانديشي انجام نداده است.
( )www.sharghian.com/mag2/archive/005875.htmlبه هر حال ،آنها براي
يافتن پايگاهي مردمي و قابل قبول براي خود و مشروعيت بخشيدن به گفتمان شيعۀ
صفوي ،به علما و روحانيون شيعه روي آوردند؛ افرادي همچون شيخبهايي ،محمدباقر
سبزواري ،آقاحسين خوانساري و عالمه مجلسي.
شيخبهايي ،حديثي از پدرش نقل ميکند که بر اساس آن ،شاهان صفوي (همانند
شاهاسماعيل) گنج تشيع شمرده ميشوند (ان لنا باردبيل کنز وأي کنز ليس بذهب
وال فضة ولكنه رجل من اوالدي يدخل تبريز مع اثنيعشر الف راکباً بغله شهباء وعلي
رأسه عصابۀ حمراء) (الحسيني القمي ،8313،ج ،8ص  .)31حسينبنعبدالصمد ،شيخاالسالم
هرات ،نيز با استناد به سجدۀ برادران يوسف به وي ،و سجدۀ مالئكه به آدم،



استدالل ميکند که هرگونه سجدهاي شرک نيست؛ و ميتوان در دربار صفوي به
سجده افتاد و زمين را بوسيد! (آقاجري ،8311 ،ص )06علمايي همچون محقق کرکي،
بانيان اصلي حوزههاي علميه شمرده ميشوند .اين علما با مشاهدۀ فرصتي که با روي
کار آمدن دولت صفوي براي ترويج دين و تقويت پايههاي مذهب جعفري بهوجود
آمد به معاشرت و همنشيني با حاکمان پرداختند.
صفويه با جلب همكاري علمايي که عمدتاً از لبنان فرا خوانده بود ،توانست
مفاهيمي را از حوزۀ گفتمانگي فرا خواند و با ديگر دالهاي گفتمان جديد مفصلبندي
کند .بهاعتقاد شريعتي ،از همين موقع بود که همۀ پيروزيهاي بهدستآمده شكست
خورد؛ و زماني که موانع براي انجام اعمال مذهبي و بروز احساسات شيعي برطرف
شد ،جنبش شيعيان از حرکت ايستاد( .شريعتي )8318 ،در گفتمان هژمونيک جديد،
سوژۀ اجتماعي استقالل نداشت؛ از اينرو ،سوژۀ خودبنياد و مستقل ،افسانهاي بيش
نبود .همزمان با اهميت يافتن روحانيت شيعه ،مراسم تاجگذاري شاهان صفوي هم
تغيير يافت .تا پيش از آن ،همواره يكي از صوفيان شمشير سلطنت را به کمر شاه
ميبست؛ اما شاهسلطانحسين از عالمه مجلسي خواست تا شمشير را به کمر او
ببندد .گوئي با اين کار ،علماي شيعه (که عنوان شيخاالسالمي داشتند) ،سلطنت و
حكومت را از طرف ائمه و صاحبان اصلي حكومت اسالم به آنها تنفيذ ميکنند.
بهدليل شرايط نامناسب اخالقي دربار صفوي و جامعۀ آن زمان ،علما با وارد
شدن به سيستم درباري ،مترصد فرصتي بودند تا شاهان صفوي را به صدور احكامي
وادارند که به بهبود اوضاع حكومت و جامعه بينجامد؛ همانند منع شراب
بهدرخواست عالمه مجلسي در دوره شاهسلطانحسين .البته کوشش مجلسي براي
جلوگيري از آلوده شدن شاه به بادهنوشي ،با توطئۀ مريمبيگم ،عمۀ پدر شاه ،ناکام
ماند؛ و پيشبيني وي مبني بر تسليم تاج و تخت بر اثر دائمالخمري شاه به حقيقت
پيوست و شاهسلطانحسين پس از ظهور نشانههاي ازجاشدگي ،و پس از مدتها
محاصرۀ اصفهان و دادن تلفات بسيار ،سلطنت را به محمود افغان واگذار کرد.
سخنان مجلسي دربارۀ شاهان صفوي ،در چند محور خالصه ميشود :عدالتگستري



سالطين صفوي؛ معرفي ايشان بهعنوان مروج شيعه و سدي در برابر اهلسنت.
امنيت اجتماعي در اين دوره؛ دعا براي استمرار دولت صفويه؛ ظهور امام زمان

؛

ظلاهلل دانستن ايشان و الزمالتعظيم خواندن آنها (سلطانمحمدي ،8318 ،ص .)16 –11بر
اساس نظريههاي سنتي ،همواره بايد درصدد توجيه عمل و انديشۀ مجلسي و ديگر
علما باشيم؛ (همان ،ص )11 – 16اما بر اساس نظريۀ گفتمان ،ريشۀ همۀ اين مسائل را
بايد در قدرت و غيريتسازي با تسنن عثماني جستوجو کرد.
علي شريعتي بر اين باور است که کارکرد ساخت شيعي عهد صفوي عبارت
است از:
 .8مشروعيت بخشيدن به دستگاه صفوي؛
 .0توجيهسازي وضع موجود؛
 .3تقديسکنندۀ نظام حاکم؛
 .6ساختن مادۀ تخميري براي ايراني؛
 .1بسترسازي براي ساختن يک نيروي مهاجم و تحريککننده برضد عثماني.
(شريعتي ،8318 ،ص)809-801

در گفتمان جديد تشيع صفوي ،خلق دالهايي براي مشروعيت بخشيدن به
حاکميت ،ضرورت داشت .ما شاهد تغيير و تحول در گفتمان تشيع در زمان صفويه
نسبت به ماقبل آن هستيم .در واقع ،مهمترين تغيير را ميتوان در جابهجايي و انتقال
دال مرکزي مشاهده کرد؛ چراکه دال مرکزي در گفتمان تشيع عصر صفوي ،از
«امام» و نظريۀ امامت به «پادشاه» تحول پيدا کرد .محمدباقر سبزواري ،شيخ االسالم
اصفهان ،در روضة االنوار مينويسد« :چون همۀ خلق به طوع و رغبت ،انقياد شرع و
فرمان برداري احكام الهي نكنند ،ايشان را پادشاهي عادل بايد که به لطف و عنف،
خلق را بر اطاعت و انقياد احكام الهي بدارد و حق هر مستحقي را به صاحب حق
برساند و داد مظلوم را از ظالم ستاند؛ و امر به معروف و نهي از منكر بهجا آورد؛ و
آن شخص را امام و خليفۀ خداي گويند؛ و حكما او را ملک علي االطالق گويند».
(سبزواري ،8333 ،ص)16



شكل زير نشان ميدهد که چگونه گفتمان تشيع صفوي توانست دالهايي همچون
امامت ،انتساب به پيامبر

 ،انتظار و غيبت (از فرهنگ شيعي) ،و مفاهيمي همچون

فره ايزدي (از گفتمان ايراني) و مفاهيمي همچون پير و مراد (از تصوف) را حول دال
مرکزي «شاه» مفصلبندي کند( .الهيجانيان ،8311 ،ص )61-63تصوف که از
انديشههاي انزواگرايانه خارج شده بود ،بهکمک آموزههاي شيعي آمد و گفتمان
صفوي مفصلبندي شد؛ هرچند دالهاي مربوط به تصوف که در تضاد با رويكرد
فقهي بودند ،به تدريج به حاشيه رفتند .گفتمان صفوي در تقابل با گفتمان عثماني
شكل گرفت؛ بنابراين ،بسياري از حقايق آن برساختهاند .اين غيريتسازي را در دو
گفتمان يادشده ميتوان مقايسه کرد:
ايران باستان

فره ايزدي
ظلاهلل دين پناه
مروج شريعت

تشيع

تصوف

مرشد كامل
مراد پير
الخلفا

پادشاه

گفتمان تشيع صفوي

امامت
انتساب به خاندان
پيامبر
انتظار غيبت



سنتهاي تركي
باستاني

خاقان
خونكار خداوندگار
خان

تصوف

ابدال
شيخ بابا
درويش

سلطان

تسنن

خالفت
انتساب به خليفۀ عباسي
المسلمين خالفت
كبري

گفتمان تسنن عثماني

در گفتمان تسنن عثماني نيز مفاهيمي از تصوف ،تسنن و فرهنگ ترکي باستاني،
حول دال مرکزي «خليفه» مفصلبندي کردند .شريعتي تشيع مورد نظر خود را تشيع
علوي ميخواند و آن را در برابر تشيع صفوي قرار ميدهد .او در اين بحث ،به نقد
تشيع موجود و روحانيت نمايندۀ آن ميپردازد .بهنظر شريعتي ،تشيع تا زمان صفويه
انقالبي و مبارز بود؛ اما با رسميت يافتن تشيع در دورۀ صفوي ،اين مذهب در خدمت
دولت و سلطنت قرار گرفت .تشيع صفوي با نام تقيه و انتظار ،مردم را به انفعال و
سكوت در برابر همۀ پليديها و انحرافات و تجاوزهاي قدرت حاکم و تعطيل مطلق
مبارزه فرا خواند و بدين ترتيب ،مذهب پوياي شيعي را به مذهب ترس و سكوت



تبديل کرد .از ديدگاه او ،تشيع صفوي تشيع شرک ،گريه ،تقيه ،جهل ،بدعت ،تفرقه،
ستايش ،جمود ،عبوديت ،مرگ و توسل براي تقلب است .در تشيع صفوي ،غيبت
يعني تسليم و تحمل و صبر و سكوت ،و تعطيل اسالم اجتماعي .و بنابراين ،در اين
تشيع بحث دربارۀ حكومت حق يا باطل و اصالح يا انحطاط جامعه نيز بيمعنا
ميشود( .شريعتي ،8318 ،ج  ،81ص )836بهنظر شريعتي ،شخصيتهايي چون سيدجمال،
ميرزاي شيرازي و آيتاهلل خميني ـ که شريعتي او را مرجع بزرگ عصر ميخواند ـ
نمايندۀ روح حاکم بر حوزههاي علميه نيستند و استثنايي بر قاعده شمرده ميشوند.
(همان ،ج  ،03ص)061

برخي ،از جمله شريعتي ،به انتقاد از روحانيون عصر صفوي ميپردازند و انتساب
و ادعاي سيادت آنها را جعلي ميدانند؛
خاندان صفوي به امام موسي کاظم
ادعايي که بارها مورد تأييد علماي عصر صفوي قرار گرفت( .همان ،ص )81-86صفويه
ناگهان نهضت شيعي را که هميشه در زيرزمينها مبارزه ميکرد ،روي کار آورد؛ اما
اقليت شيعۀ ايراني هنوز مراسم عملي ندارد؛ نماد ،نشانهها و مراسم اجتماعي ندارد.
اين کار ،بسيار ساده انجام شد .يک مقام رسمي وزارتي بهوجود آمد ،و شخصيتي به
نام «وزير امور روضهخواني» وظيفه يافت تا در اين زمينه دستبهکار شود .وزير امور
روضهخواني نخستين تحفههاي غرب را در قرن  81و  83به ايران سوغات آورد.
وزير روضهخواني و تعزيهداري به اروپاي شرقي رفت و نشانهها ،ابزارها و وسايل
خاص اين مراسم و دکورهاي ويژۀ محافل ديني و کليسا را اقتباس کرد و همه را به
ايران آورد و بهکمک روحانيون ،به آن محتواي شيعي ايراني بخشيد؛ بهگونهاي که
برخي نمادها و مراسم و مظاهر کامالً تازهاي که هرگز نه در مليت ايران سابقه داشت
و نه در دين اسالم و نه در مذهب شيعي ،بهوجود آمد؛ مراسمي از نوع تعزيهگرداني،
شبيهسازي ،نعش و علم و کتل و عماري و پردهداري و شمايلکشي و معرکهگيري و
قفلبندي و زنجيرزني و تيغزني و موزيک و سنجزني و تعزيهخواني و مانند آن.
(شريعتي ،8318 ،ج ،03ص )831-819توجه به اين نكته الزم است که در اينجا قصد نقد
تشيع صفوي وجود ندارد؛ بلكه ميخواهيم نشان دهيم که اين گفتمان چگونه بر اساس
قدرت و با استفاده از مذهب و روحانيت شكل گرفت و با گفتمان تسنن عثماني
غيريتسازي کرد و تضادهايي را بهوجود آورد که برساخته بودند.



همچنين گفتمان نوپاي صفويه نياز به غيريتسازيهاي جديدي داشت که بر
اساس آن ،تضاد مذاهب و قوميتها باال گرفت .ادوارد براون معتقد است نفوذ و
قدرت علما باعث وحدت ملي نشد؛ و سختگيري و تعصب اين روحانيون نسبتبه
مذاهب ديگر را دليل ايجاد چنددستگي در ايران ميداند که نمونۀ آن پيوستن
زردشتيان ايران به افغانها در حمله به ايران است( .همان) گروهي سبّاب همراه محقق
کرکي بودند که شيخين را لعن ميکردند( .عميد زنجاني ،8311 ،ص )803در مقابل،
علماي عثماني نيز کشتن يک شيعه را افضل از قتل هفتاد کافر حربي ميدانستند.
(همان ،ص .)801واکنش سلطان عثماني به شورش شاهقلي در آسياي صغير ،بسيار
خشن بود .سليم دستور داد جاسوسان اسامي کساني را که احتمال شيعه بودن آنها
ميرفت يا تا سه پشت طرفدار صفويه بودهاند (از هفت تا هفتادساله) ثبت و ضبط
کنند؛ آنگاه دستور قتلعام آنها را صادر کرد( .حسينيزاده ،8311 ،ص )01امير
محمودبنميرخوانده مينويسد:
شاهاسماعيل حكم فرمود که در مساجد و معابد ،محراب اهلسنت را تغيير دهند
و مؤذنان کلمۀ «اشهد أن علياً ولي اهلل» را در اذان بعد از شهادتين گفته؛ و در عقب
حيّعليتين يعني «حي علي الصالة» و «حي علي الفالح» ،جملتين «حي علي خيرالعمل»
و «محمد و علي خير البشر» را تكرار نمايند؛ و فرمان واجباالذعان به صدور پيوست
که منبعد هرکس خالف مذهب اماميه نماز گزارد ،تيغبندان عتبۀ علّيه ،سرش را از
تن جدا سازند؛ و جاهالن و متعصبان که قبل از اعالي ولدي شاه واليت در شهر
واليت ،محبان و شيعيان را تعذيب و ايذا مينمودند ،در آتش انتقام بگذارند .الجرم
در آن اوقات و اوان ،عرصۀ مملكت آذربايجان به آب تيغ بيدريغ غازيان از لوث
وجود بسياري از جهال و اهل ضالل پاک گرديد؛ و دين حق رواج تمام پيدا کرد.
(خواندهمير ،8331 ،ص)801-801

اصوالً مسئله لعن در اين دوره علني شد و آثار سوئي در انديشۀ تقريب برجاي
گذاشت .متأسفانه مسئله لعن ،امروزه باوجود اعالن حكم حرمت از جانب رهبر
انقالب اسالمي ،هنوز هم گريبانگير شيعه در عصر جمهوري اسالمي است .با تحليل
گفتماني مسئله تقريب و وحدت ،ميتوان حدس زد چگونه اين مسئله در دورهاي
خاص بروز پيدا کرد و موضوعيت خود را در گفتمان مدرن ازدست داد.



تجدد و وحدت شيعه  /سنی
در بين شيعه و سني ،از زمانهاي دور تا کنون ،کوششهايي در راستاي وحدت و
تقريب ـ بدون اشعار به تحليل گفتماني ـ انجام شده است .در اينجا به برخي
نظريههاي غيرگفتماني که در راستاي تقريب يا وحدت ارائه شدهاند ،اشاره ميکنيم تا
در مرحلۀ بعد بتوانيم تفاوت آنها با تحليل گفتماني وحدت را بهبحث گذاريم.
بهاعتقاد ابنرشد ،فقه بايد بدون هيچگونه تقليد از مذهبي خاص ،از تمام مذاهب
آنچه را درست مييابد ،اخذ کند( .العبيدي8998 ،م ،ص .)11بهطور کلي ،عقلگرايان و
اصوليون به انديشۀ تقريب نزديکتر از ظاهرگراياناند.
رأي مشهور را نميپذيرد ،و
آخوند خراساني در مسئلۀ واليت معصومان
نظري تازه ارائه ميکند که لوازمش با بحث تقريب و وحدت ارتباط مييابد .او واليت
را مقيد به
مطلقه را منحصر به ذات ربوبي ميداند و واليت تشريعي پيامبر
کليات مهم امور سياسي اعالم ميکند و ادله را از اثبات واليت ايشان در امور جزئيۀ
همواره حريم شريعت
و ائمه
شخصيه ناتوان مييابد .بهنظر وي ،سيرۀ پيامبر
در زندگي خصوصي مردم را رعايت ميکرده است و واليت ايشان عموميت ندارد.
خراساني در نقد رأي شيخ انصاري مينويسد:
در امور مهم کليۀ متعلق به سياست که وظيفۀ رئيس است،
«در واليت امام
ترديدي نيست؛ اما در امور جزئيۀ متعلق به اشخاص (از قبيل فروش خانه و غير آن
از تصرف در اموال مردم) اشكال است؛ بهواسطۀ آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدي در
ملک ديگران جز با اذن مالک داللت ميکند ،و نيز ادلۀ عدم حليت ]تصرف در[ مال
مردم بدون رضايت مالک ،و وضوح اينکه پيامبر

در سيرۀ خود با اموال مردم

معاملۀ ساير مردم ]با يكديگر[ را مينمود .اما آيات و رواياتي که بر اولويت
بر مؤمنان از خودشان داللت دارند ،نسبتبه احكام متعلق به
و ائمه
پيامبر
اشخاص بهسبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آنها ،ترديدي در عدم عموم
واليت ايشان نيست؛ ]به اين معنا[ که ايشان بر خويشاوندان ]ميت[ در ارث اولويت
داشته باشند ،و بر همسران از شوهرانشان اولي باشند .آيۀ «النبي اولي بالمؤمنين» تنها



در آنچه در آن مردم اختيار دارند داللت ميکند؛ نه در آنچه
بر اولويت پيامبر
از احكام تعبدي و بدون اختيار متعلق به مردم است( .انما يدل علي اولويته فيما لهم
االختيار ،ال فيما لهم من االحكام تعبداً و بالاختيار) .بحث در اين ]مسئله[ باقي
مطلقاً ولو در غير سياسيات و غير
ميماند که آيا تبعيت از اوامر و نواهي امام
احكام ]شرعي[ از امور عادي واجب است ،يا اين که اين وجوب تبعيت مختص به
امور متعلق به آن دو ميباشد؟ در آن اشكال است .قدر متيقن از آيات و روايات،
وجوب اطاعت (و نه واليت) در خصوص آنچه از ايشان از جهت نبوت و امامت
صادر شده ،ميباشد( .الخراساني8611 ،ق ،ص/ 96-93کديور ،8311 ،ص)88

آخوند ،گرچه حكومت مشروطه را خالف شرع نميدانست ،اما با الحاق عنوان
«مشروعه» به آن مخالف بود .اين مخالفت مخالفتي لفظي نبود؛ چراکه حكومت
مشروعه را منحصر به حاکميت معصوم تلقي ميکرد .وي در قول دومش ،با نفي
واليت فقها در امور حسبيه ،مطلقاً به واليت فقيه قايل نيست .در واقع در حوزۀ عمومي،
تفاوتي بين فقيه و غيرفقيه نيست .او با نظري مساعد نسبتبه تجدد (کديور،8311 ،
ص 81و  )89در مشروطه راهي را گشود که ديگران پس از مشروطه دنبال کردند.
در نظريۀ وکالت مهدي حائري ،نه تنها بين شئون روحانيت و سياست ارتباطي
وجود ندارد ،بلكه اساساً سياست امري عرفي تلقي ميشود و بدين لحاظ ،با دين
چندان ارتباط پيدا نميکند؛ ازاينرو ،حكمت از حكومت ـ همانگونه که علي
عبدالرازق تحليل کرده است ـ جدا ميشود( .حائري يزدي8991 ،م ،ص )831-811اين
بحث نيز لوازمي دارد که چهبسا با مسئلۀ تقريب ،مرزهاي مشترکي پيدا کند.
نيز واليت سياسي
و ائمه معصومين
بهاعتقاد حائري ،حتي پيامبر اکرم
نداشتهاند؛ و باالتر از آن ،نميتوانستند داراي چنين شأني باشند؛ چراکه الزمۀ آن،
دور مضمر (دور باواسطه) است( .همان) اين استدالل را مىتوان با اثبات نظريۀ نصب
از طريق برهان لطف مقايسه کرد .خواجه نصير معتقد است که نرسيدن به واقع در
جزئيات مسائل ،خالف مقصود شارع است .پس او بايد کسى را منصوب کرده باشد.
(طوسي8611 ،ق ،ص )613بهعقيدۀ مهدى حائرى ،نهتنها اين برهان خدشهپذير است،
بلكه در اساس ،نصب ولىّ در کارهاى اجرايى امرى محال بهنظر ميرسد .بهعقيدۀ



وى ،امتثال يا عصيان تكليف ،پس از وجود وضعى آن ،قابل تصور است و وجود
وضعى تكليف نيز از ارادۀ تشريع حكم ،مؤخر است .پس ضامن اجراى هر قانونى ،از
وضع و تشريع قانون بيرون است .اگر خداوند بخواهد ضمانت اجراى قانون (واليت
سياسى) را مشخص کند ،الزمۀ آن تقدم شىء بر نفس به دو رتبه ،و دور مضمر
خواهد بود( .حائري يزدي8991 ،م ،ص )831-811البته اين ديدگاه نيز نقد شده است.
(حقيقت ،8318 ،ص)811-93

آيتاهلل بروجردي با توجه دادن به مسئلهاي مهم ،راه را براي تقريب دو مذهب
و همكاري و همدلي با شيخ شلتوت باز کرد .او معتقد بود بايد بُعد واليت ديني
را بهجاي واليت سياسي ايشان (بهعنوان يک امري تاريخي) مطرح کرد .بر
ائمه
اين اساس ،بيشتر بايد بر حديث ثقلين تأکيد کرد تا حديث غدير؛ چراکه امر مبتالبه
در يک مسئله تاريخي.
ما در اين زمان ،تفسير شريعت است ،نه حقانيت علي
بهاعتقاد وي ،شأن ذاتي ائمه ،تبليغ و تفسير شريعت بوده است ،نه ورود در سياست؛
و تنها از باب «مصلحت» متصدي اين امر شدهاند( .اشتهاردي8398 ،ق ،ص)831 -811
شيخمحمدصالح حائري مازندراني نيز که در آن عصر ميزيست ،از کوشش
شيخعبدالمجيد سليم که راه تقريب را احترام به عقايد يكديگر ،و اتحاد بر سر مفاهيم
و قرآن کريم را الزم ،اما ناکافي ميداند؛ و متفكران هر
مشترکي همانند پيامبر
دو فرقه را به بازنگري در مسلمات خود دعوت ميکند .بهاعتقاد او ،مفاد حديث
غدير ،نامزدي امام علي

بوده ،نه نصب به مقام سياسي( .الحائري المازندراني8331 ،ق،

ص)661-666

ديگران نيز از ديدگاههايي متفاوت ،آرايي در جهت تقريب داشتهاند .براي نمونه،
به آن فتوا دادهاند( ،موسوي

تقيۀ مداراتي (در مقابل تقيۀ زماني) که امام خميني
خميني ،8311 ،ص )836تأثيري بسزا در وحدت شيعه و سني در عصر جمهوري اسالمي
داشته است .واعظزاده خراساني نيز با توجه به عدم اصالت تضاد شيعه  /سني در
عصر حاضر ،سعي دارد بازخواني ديگري نسبتبه مشروعيت حاکميت ابوبكر بهدست
دهد .بهاعتقاد وي ،با نوعي تحليل ميتوان نوعي مشروعيت براي حكومت خلفا اثبات
کرد .ابتدا بايد دو نوع اولويت را از هم تمييز دهيم .اولويت اول ،التزام به نص بر



خالفت است؛ و التزام دوم ،جلوگيري از منافقان و مرتدان و يهود و نصاري بهوسيلۀ
هم براي آن اعتبار قايل بود .اولويت دوم را به
شوراي اهل حل و عقد ،که علي
دو شكل مي توان توجيه کرد :به شكل ترتب (دو حكم متضاد که دومي مشروط به
عصيان اولي است)؛ و از باب ضرورت.
شواهد اولويت دوم:
 « .8انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه فلم
يكن للشاهد ان يختار وال للغائب ان يرد وانما الشوري للمهاجرين واالنصار فان
اجتمعوا علي رجل و سمّوه اماماً کان ذلک هلل رضاً» (خ)1؛ که حكم به قتل هم ميدهند؛
« .0لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري ،اهلل السلمنّ ما سلمت امور المسلمين
ولم يكن لها جور اال علي خاصة»
« .3واهلل ما کانت لي في الخالفۀ رغبة»؛ به اولويت دوم رغبتي نداشت؛ ولي
باالخره مشروع دانست؛
 .6حضور جماعتي را براي بيعت کافي ميداند؛
 .1به طلحه و زبير احتجاج ميکند که بيعت ،گردنگير شماست؛ در حالي که
بيعت بر خالفت پس از خلفاي ماقبل بوده ،نه بر امامت او (خ )830؛
« .1و بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها» (خ .)009
نامهاي در الغارات ثقفي کوفي شيعي هست که بر اساس آن ،اصحاب (همانند
حجربنعدي) وقتي مصر به دست معاويه افتاده بود ،نظر حضرت را نسبتبه دو
خليفه خواستند .جالب است که پس از سه سال و اندي ،هنوز قضيه براي آنها روشن
نيست « :فخشيت ان لم انصر االسالم واهله ان اري فيه ثلماً وهدماً ...فمشيت عند
ذلک الي ابي بكر فبايعته ...فلما احتضر بعث الي عمر فواله فسمعنا واطعنا» .اين نامه،
در شرح ابنابيالحديد بهعنوان خطبه آمده (ج ،0ص )31و در نهجالبالغه تكهتكه
آمده است .شرح حال صحابه ،مؤيد همين برداشت است .انصار در سقيفۀ دورافتاده
جمع شدند ،نه در مسجد؛ چون نميخواستند مهاجرين خبردار شوند .عمر و ابوبكر و
ابوعبيده خود را به آنجا رساندند و خالفت ابوبكر را مطرح کردند .پس ،از قبل
توطئه نشده بود و اسمي هم از علي برده نشد؛ اما چرا با ابوبكر بيعت کردند؟ چون



اوالً درست است علي نخستين کسي بود که ايمان آورد ،ولي آن در خانه بود و ايمان
آوردن ابوبكر در بيرون؛ ثانياً وقتي علي در جاي پيامبر خوابيد ،قرآن قصۀ غربت
ابوبكر را در غار نقل ميکند .پيامبر نگفت «ال تخف» ،گفت «ال تحزن»؛ يعني ناشي از
ضعف نفس نيست؛ بلكه مربوط به حزن دربارۀ دستاوردهاست .ذهنيت اين بوده
است؛ ثالثاً در حج سال نهم ،اسم هر دو با هم برده ميشد .امارت حج به ابوبكر داده
شد؛ ولي شيعه ميگويد از او گرفته شد .علي بهعنوان قاتل مشرکان شناخته ميشد و
ابوبكر بهعنوان فرد جاافتاده .شيخ شلتوت ميگويد :ابوبكر چهرۀ صلح بود و علي
چهرۀ خشم( .واعظزاده خراساني )8318 ،واعظزاده خراساني درصدد نشان دادن اين
محقق نشد ،حاکميت
مطلب است که پس از فرض اينکه حكومت امام علي
خلفا داراي درجهاي از مشروعيت است و نميتوان آن را بهکلي نامشروع خواند .او
هرچند از ديدگاهي گفتماني به مسئله نمينگرد ،اما بهخوبي نشان ميدهد که بسياري
از مسائل بديهي شيعه در اين زمان ،به بازنگري نياز دارد و ميتوان از نظرگاهي
ديگر به آن نگريست.
سرنوشت جمهوري اسالمي ،بيگمان نميتواند فارغ از پيوستگي با مذهب شيعه
ارزيابي شود .تشيع ،اين بار در قالب جمهوري اسالمي شيعي با دال مرکزي «واليت
فقيه» ،گفتار تازهاي از تطورات تاريخي و تحوالت انديشهاي را در چشماندازهاي
پيش روي خويش گشوده يافت .اين ،خود بيش از هر چيز ،از آنجا ميآمد که
جمهوري اسالمي به پيوند ميان «شيعه» و «سياست» ميانديشيد .در دورۀ جمهوري
اسالمي ،گفتماني از شيعهگري و اسالم سياسي فراهم آمد که عناصر سنتي /مدرن را،
براي نخستين بار در طول تاريخ شيعه ،بهصورتي بديع کنار هم گرد آورد؛ و به اين
ترتيب ،نوع خاصي از «شيعه بودن» را بهدست داد که ضمن پايبندي به برخي از
مفاهيم شيعۀ اعتقادي دانشمحورِ پيشين ،بهصورتي جديد سطحِ ازپيشتقاضاشدهاي
از عملمحوري را نيز از پيروان خود طلب ميکرد .اين بار ،شيعهگري در افقي جديد،
از يک سوي بر مجموعهاي معين از اعتقادات (دانشمحوري) و منابع معتبر تشريح
آنها (نخبه محوري) استوار بود؛ و از سوي ديگر ،در عين حال از پيروان خود انتظار
داشت که با حضور در صحنه (تودهمحوري) ،نسبتبه مناسبات جاري در حوزههاي
معطوف به قدرت و سياست ،فعاالنه عمل کنند( .عملمحوري)



نتيجه
در مجموع ،ميتوان گفت اساساً وحدت شيعه و سني ،اگر بخواهد بهشكل تاکتيكي بر
اصل ضرورت و مانند آن مبتني شود ،بسيار شكننده مينمايد؛ چون بهمحض خارج
شدن از حالت ضرورت ،تضادها دوباره آشكار خواهد شد .وهابيها معتقدند شيعه بر
اساس تقيه ،مافيالضمير خود را بروز نميدهد و در راه تقريب صادق نيست؛ برعكس،
احمد طيب ،رئيس االزهر با تكيه به فتواي شيخ شلتوت ،شيعه را مذهب پنجم اسالم
و مانند مذاهب ديگر اعالم کرده است .بنا به توضيحات وي ،اعتقاد به ابوبكر و عمر،
جزو اصول دين اسالم نيست و صرفاً قصهاي تاريخي است و تاريخ به اصول اعتقادات
ربطي ندارد .او به خبرنگاري که گفت 03 :روحاني از کشور عربستان فتوا دادهاند که
شيعيان کافر و رافضياند ،پاسخ داد :براي مسلمين جهان ،فقط االزهر ميتواند فتوا
دهد .بهاعتقاد وي ،اختالفات شيعه و سني ريشه در سياست خارجي و سياستهاي
تفرقهاندازانه دارد.
(http: //enghelabe- eslami.com/ component/content/article/19-didgagha
/maghalat /8134-2014-04-07-09-11-28. html? Itemid=0).

به نظر ميرسد ،صرف بازگشت به قرآن نيز بهعنوان راهكاري براي وحدت
شيعه و سني کافي نيست؛ چراکه اختالف از سر همين قرآن شروع شد .اين کوششها،
شرط الزم تقريب به نظر ميرسند؛ نه شرط کافي .جان کالم آنكه بر اساس تحليل
گفتماني است که نزاع و غيريتسازي شيعه/سني يکسره رخت برميبندد و بهجاي
کوششهاي تاکتيكي ،وحدت راهبردي را بهارمغان ميآورد .تقابل و تضاد شيعه و
سني ،امري گفتماني است و از يک گفتمان به گفتمان ديگر متفاوت ميشود.
بيشتر تعارضهاي شيعه و سني در عصر صفوي ،و برخي تعارضهاي آنها در
عصر صادقين

قابل شالودهشكني است .اگر اين دوگانگي در زمان صادقين

معنا پيدا کرد ،براي اين بود که برخي افراد همانند ابوحنيفه در مقابل امام صادق
مكتب فقهي تأسيس کردند؛ اما در زمان صفويه ،اين تضادها عمدتاً امري سياسي و
اجتماعي بود و با مسئله قدرت و تأسيس سلسله صفوي ارتباط داشت .زيربناي بيشتر
عناصر و زنجيرۀ همارزي صفويه در قبال عثماني در قدرت (بهمعناي عام آن) ريشه
داشت و کمتر به تفاوت آن از ديدگاه مذهبي و انديشهاي بازگشت ميکرد.



در دوران مدرن و در عصر جمهوري اسالمي« ،غير» اسالم و جمهوري اسالمي،
الحاد و اومانيسم (در ابعاد فكري) و اسرائيل (در ابعاد سياسي) است .و بنابراين،
شيعه و سني (و حتي تمامي معتقدان به اديان ابراهيمي و تمامي آزادگان جهان) بايد
در يک سنگر با هم به مبارزه با دشمن مشترک بپردازند .کساني که سعي دارند
غيريت بهحاشيه رفتۀ سني/شيعه را به متن آورند و به آن اصالت دهند ،چه جاهالنه
و چه عامدانه ،آب به آسياب دشمن مشترک ميريزند .در اين زمان ،افراطيون سني
و شيعي ،عمدتاً از باب جهل ،و استعمارگران از قصد و عمد ،دستبهدست هم دادهاند
تا تضاد شيعه /سني را بهمتن آوردند و احيا کنند و تقابل دين/الحاد و مظلوم /ظالم
را بهحاشيه برند .براي نمونه ،شيخعبدالرحمن الجبرين ،عضو مجلس عالي افتاي
سعودي ،در تاريخ 8680/3/00ق شيعه را تكفير کرد؛ ذبايح آنها را حرام دانست؛ و
بهدليل شرک ،ايشان را مستحق قتل دانست.
)(http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/5965/61638

همچنين ايمن الظواهري ،فرد شمارۀ دو شبكۀ القاعده ،در نامهاي به بنالدن،
کشتن شيعيان را وظيفۀ ديني خود تلقي ميکند .بهاعتقاد وي ،اگر دولت صفوي وجود
نداشت ،همۀ ما امروزه در اروپا قرآن قرائت ميکرديم .قتل اين گروه خارج از اسالم
و دشمن خدا و رسول ،الزم است .تنها راه حل اين است که به رافضيان نظامي و
غيرنظامي و ديگر کادرهاي آنها بهطور پيدرپي ضربه وارد کنيم .همچنين ،علماي
سعودي در بيانيۀ مورخ  81ذيالقعده 8603ق .برضد شيعيان عراق ،آنها را به
روافض ،صفويان و باطنيه منسوب کردند و ايشان را به تقيه و همكاري با آمريكا
متهم ساختند .جالب آن است که شيعهگرايان و سنيهاي افراطي حاضرند با اهل
کتاب و حتي غير آنها اتحاد ايجاد کنند؛ ولي از کينۀ خود نسبتبه يكديگر دست
برنميدارند؛ و چهبسا ريختن خون يكديگر را مباح بدانند! گروهک تروريستي
«داعش» نمونۀ افراطي جريان تكفيري سلفي است که با خشنترين روش به مقابله با
«غير» خود ميپردازد .در دوران مدرن ،رويارويي با انسانمحوري و الحاد ازنظر
فرهنگي ،و جناحبندي در برابر اسرائيل ازنظر سياسي ،کافي است تا شيعه و سني
بتوانند در گفتمان جديد ،تعريفي دوباره از جايگاه خود بهدست دهند؛ و براي
غيريتسازي ديگري در عصر جهاني شدن آماده شوند.
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