
 

 
 ار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيدي/ دانش 

 چکيده
از )در بين پيروان دو مذهب( وحدت مسئلۀ تقريب )در بين نخبگان شيعه و سني( و 

، از نظرگاه تحليل کنونرسد؛ ولي ظاهراً تا  نظر مي هاي مختلف قابل بررسي به ديدگاه
پرداخته نشده است. مدعاي مقاله اين است که اگر اين موضوع با  آنبه گفتماني 

همراه خواهد داشت. غرض از  بصيرت گفتماني تحليل شود، نتايجي جديد و عميق به
هاي  ، رهايي از برخي استلزامات روش«روش گفتماني»به جاي  «بصيرت گفتماني»

هاي  گرايي روش اتاست. ذات دين با جوهرستيزي و ناذمدرن و گفتماني  پسا
هر چند التزام به کاربرد يک روش، مقتضي پايبندي به  مدرن سازگاري ندارد. پسا

معناي پذيرش  ضرورتاً به ،هايي از يک روش لوازم آن روش است؛ اما اتخاذ بصيرت
در راستاي  کوشيم ميها، اصول و پيامدهاي آن نيست. در اين مقاله،  فرض پيش همۀ

سنن، از برخي مفاهيم و اصول روش تحليل تجهان تشيع و  ضرورت وحدتبر يد کتأ
رسد اگر مسئلۀ وحدت، با  نظر مي ريم. بهبهره ب)با تأکيد بر الکال و موف( گفتماني 

سني به  / هاي شيعه سازماي هاي بصيرت گفتماني تحليل شود، بسياري از غيريت
مذهب در دنياي زباني اين دو  يابد و راهي نو براي هم شرايط ويژه اختصاص مي

 شود. مدرن فراهم مي
بندي، تشيع  سازي، مفصل وحدت، گفتمان، بصيرت گفتماني، غيريت ها:كليدواژه

 علوي، تشيع صفوي.

 

A Quarterly for Shi‘ite Studies 

Vol. 12 / No.3 

Autumn 2014 



 
 

 مقدمه
اي ديرينه دارد، هرچند موضوع وحدت شيعه و سني و تقريب مذاهب اسالمي سابقه

باشد.  نشدهرسي بر «گفتمان ۀنظري»از ديدگاه  کنون رسد اين موضوع تانظر مي به
که استفاده از هر يک از آنها  اي گونه به ؛داردهاي گوناگوني تحليل گفتماني نحله

ترين اين همراه خواهد داشت. مهم نتايجي متمايز به ،عنوان روش علوم اجتماعي به
؛ گفتمان نورمن فرکالف ۀنظري ؛يشناس گفتمان در زبان ۀند از: نظريا ها عبارتنحله

گفتمان الکال و موف. ارنستو الکال و  ۀو نظري ؛گفتمان فوکو ۀ، نظري(8318)فرکالف، 
هاي مجموع گزاره ،دار ميشل فوکو هستند. گفتمانشنتال موف تا حد زيادي وام

تاريخي و زماني گره  ۀبا شرايط و زمين ،اند ها ماديگزاره و چون ؛پيوسته است هم به
 ،شناسانه ندارد است و چون شكل زبان اتم هر گفتمان (statement) اند. حكمخورده

 است.  (speech-act) بلكه نوعي کنش کالمي ؛دآينمي شمار به (sign) از نوع نشانه
به  (discursive formations) يهاي گفتمانبندي از ديدگاه فوکو، صورت

 .، اشاره دارداند جهان بارۀها و مفاهيمي که مدعي توليد دانش درهاي ايدهمجموعه
ها را در موقعيت سوژگي اين گفتمان است که انسان (893، ص8331 ،رش و استوکرما)

نامند. شخصيت مي (interpellation) گذاريدهد. آنها اين ويژگي را موقعيتقرار مي
 ايخود سوژه واقعيت افسانه ،بنابراين ؛پارچه است، نه يک (split) تكه تكه ،سوژه

(myth) .الکال،  .اي است اي افسانههر سوژه، سوژه ،از ديدگاه الکال بيش نيست(

دادند و مفاهيم  گسترشتبارشناسي فوکو را  ،کال و موفال (16-18، صم8991
 ۀترين مفاهيمي که الکال و موف در نظريمهم .به آن ابداع کردند  تري نسبت متنوع

 ند از:ا اند، عبارتگفتمان خود از آنها استفاده کرده
 بندى حاصل شده که از عمل مفصل : کليت ساختاردهى(discourse) . گفتمان1

 هاکه در آن اند ى معانىها در واقع منظومه ها، ، گفتمان نام دارد. گفتمانشود مى
 ها يابند. گفتمان مى هويت و معنا ،با توجه به تمايزى که با يكديگر دارند ها نشانه

 ،ن، معنا و فهم انساندهند. بنابراي مى از واقعيت و جهان شكلرا تصور و فهم ما 
  (810-818، صم0111)هوارث،  .نسبى استرو  از اينه گفتمانى، و هموار



  
 

بندى  گونه که هوارث معتقد است، مفصل : همان(articulation) بندى. مفصل2
، 8333)هوارث،  .پردازد در هويتى نو مى هابه گردآورى عناصر مختلف و ترکيب آن

ه ميان عناصر پراکنده در درون يک گفتمان ارتباط به بيان ديگر، هر عملى ک (813ص
 «بنديمفصل»اصالح و تعديل شود،  که هويت اين عناصر اي گونهبه  ،برقرار کند
بندى و گفتمان به هم  از ديدگاه الکال و موف، تعريف مفصل شود. ناميده مي

ى شكل به اى بين عناصر شود، ما هر عملى را که منجر به برقرارى رابطه»اند:  وابسته
بندى  يف شود، مفصلبندى تعديل و تعر عمل مفصل ۀين عناصر در نتيجکه هويت ا

)الکال و  «.شود مي يدهنام گفتمان  ،بندى ت ساختمند حاصل از عمل مفصلناميم. کلي مى

  (811، صم8911موف، 

ايجاد يا تثبيت نظام معنايى  ،: هدف اعمال هژمونيک(hegemony) . هژمونی3
ى هژمونيک و ساختارهاى ها ى هژمونيک است. الکال تمام پروژهبند يا صورت

 ها که همواره در معرض تهديد از سوي سوژه اي گونه به بيند؛ مى اجتماعى را تصادفى
 (61، صم0110)يورگنسن و فيليپس،  .ي غير قرار دارندها و گفتمان

ر ويژگي د :(credibility) و اعتبار (availability) قابليت دسترسی. 4
 تعريف ،هاي شناور وجود داردبا نيازي که به معنابخشي به دال ،دسترس بودن

است؛ يعنى اصول پيشنهادى  قابليت اعتبار ،پذيرش يک گفتمانشرط ديگر  شود. مي
 گفتمان نبايد با اصول اساسى آن گروه اجتماعى ناسازگار باشد. 

که معناى  اند يىها عناصر نشانه :(moments) ها و وقته (elements) عناصر. 5
 ند.کنمعنادهى ها  به آن دارند ى مختلف سعىها اند، و گفتمان تثبيت نشده هاآن

و عناصرى که در درون يک گفتمان  ها از موقعيت اند عبارت ها وقته برعكس،
 اند.  اند و به هويت و معنايى موقت دست يافته بندى شده مفصل

در عمل : (equivalence and difference) تفاوت ارزى و هم ۀزنجير. 6
 ها شوند. اين دال مى ارزى ترکيب هم ۀى اصلى با يكديگر در زنجيرها بندى، دال مفصل
 ۀزنجيرمعنايند تا اينكه از طريق  خود بى خودى يعنى به ؛محتوايند يى بىها نشانه

  شوند. مى کيبکنند، تر مى را از معنا پر هاکه آن ي ديگرها ارزى با نشانه هم

بخشى به  يعني تعطيل موقت در هويت ،: انسداد(closure) سداد یا توقفان. 7



 
 

گاه کامل  تثبيت موقت معناى يک نشانه در يک گفتمان، که البته هيچ و ها نشانه
 (881، صهمان) .است و همواره نسبى و موقتى نيست

 ي ديگرها اى است که نشانه نشانه ،: دال مرکزى(nodal point) دال مركزى. 8
 گيرند. مى آن نظمحول 

گفتمانگي عبارت است از  ۀ: حوز(field of discursivity) گفتمانگى ۀحوز. 9
گفتمانى خاص که توسط آن طرد  ۀاى از معانى بالقوه در بيرون از منظوممحفظه

کنند. از  مى هياى جديد مها بندى مواد خامى براى مفصل ،ديگر سويو از  اند؛ شده
 ، هيچ هويت ثابتى وجود ندارد.اند رتباطىنسبى و ا ها آنجا که هويت

دليل وجود خصومت و  به ها و گفتمان ها : هويت(dislocation) ازجاشدگی. 11
 هم شرايط امكان و ايجاد هويت را فراهم ،غير ند.ا متزلزل (other) وابستگى به غير

 دهد. مى کند و در معرض نابودى قرار مى آورد و هم آن را تهديد مى

 هر برابردر  ،اين مفهوم کليدي :(contingency) / محتمل بودن مشروط. 11
نقش اصلى را در  ،غيرگيرد.  مى اجتماع قرار ۀگونه تصور ذاتى و ضرورى در حوز

سازى ايجاد  کند. هيچ گفتمانى بدون غيريت مى ايفا ها بخشى و فعليت گفتمان هويت
 شود.  نمى

هاي اجتماعي، ضديت ۀجرب: ايجاد و ت(antagonism) ضدیت یا خصومت. 12
ايجاد يک  ،نخست اينكه :شود مي گفتمان در سه جنبه تلقي ۀامري محوري براي نظري

د، براي تأسيس انجاممي« ديگري»يا « دشمن»خصمانه که اغلب به توليد يک  ۀرابط
گيري روابط خصمانه و شكل ،دوم آنكه ؛رسدنظر مي امري حياتي به ،مرزهاي سياسي
هاي بندي امري محوري براي تثبيت بخشي از هويت صورت ،سياسي تثبيت مرزهاي

اي است که نمونه ،ضديت ۀتجرب ،گفتماني و کارگزاران اجتماعي است؛ سوم اينكه
 دهد.ازجاشدگي هويت را نشان مي

و سوژگی  (social agency) ، عامليت اجتماعی(subjectivity) فردیت. 13
هاي ل به تمايز ميان موقعيتيقا الکال و موف :(political subjectivity) سياسی

هستند.  (political subjectivity) يو فرديت سياس (subject positions) فرد
توسط آن کارگزاران مربوط به اشكال متعددي است که  ،مفهوم موقعيت سوژه



  
 

مفهوم . کنند مي عنوان کنشگران اجتماعي تصور به ها را در درون گفتمانخودشان 
بديع عمل  هاي گونهمربوط به زماني است که کنشگران به  نيز سياسي فرديت

بخش  ي هويتها قراري گفتمانپردازند. زماني که بيمي گيري ند، يا به تصميمکن مي
شخصيت  ،شود. در اين نظريه مي شود، امكان ظهور سوژگي سياسي فراهمآشكار مي
 پارچه.  نه يک ،شود مي تكه تصور سوژه تكه

 
 تسنن /تشيع سازی غيریت

ولي  ؛تواند با اين روش تحليل شود مي گفتمان شيعه و سني در مقاطع مختلف تاريخي
، گفتمان شود. در زمان صادقينساز اشاره ميسرنوشت ۀدر اينجا صرفاً به دو بره

در ابعاد کالمي و فقهي شكل گرفت.  ويژه بهگفتمان تسنن،  برابرتشيع در 
نقش کليدي داشته است. بر اين اساس، شيعه براي  ،سازي در اين بين غيريت

خذ ما خالف »سنت شده است:  مكلف به مخالفت با تعليمات اهل ،مبناسازي در فقه
گيرانه در  . اگرچه امامان به تمايزگذاري صريح و پي«الرشد في خالفهم»و  «مةالعا

تمايزگذاري عمالً اي نداشتند، ولي اين  ميان مسلمانان به دو گروه شيعه و سني عالقه
داران  دانستن طرف «غير» ،دست امويان صورت گرفت. با تثبيت قدرت امويان به

گفتمان حاکم بدل شد. در عهد  ۀسازان به بخشي از سازوکار هويت علي
ترين بخش از  محور ظهور يافت. امامت، مهم  و متن محور دانش  ۀشيع ،صادقَين

اي  مثابه نشانه دهد و در کانون آن، به ل ميرا شك گفتمان شيعه در عهدِ صادقَين
 کند.  مرکزي عمل مي

در نهايت توانست تقاضاهاي  ،گرايي عهد صادقَين محوري و نص دانش
کننده در  روزافزون گروه در حال تكوين شيعه را براي حضوري مستمر و تعيين

که اي را فراهم آورد «شيعه»تحت تسلط خويش گرد آورد و  ،هاي سياسي عرصه
 هايي برهه شد، ولي حتي در بندي مي مخالفان حكومت موجود طبقه ۀاگرچه در حوز

نمود، به اقدامي مناسب مي ،که براي دخالت سياسي و تالش براي تغيير شرايط هم
کوثر،   ، شفاعت، تقيه، عصمت، حوضقائم، بدا هايي همچون ند. نشانهنز دست راديكال



 
 

آنكه معناي خود را در   بر افزونها،   . اين نشانهندا از اين جمله ،محمد و منتقم آل 
بعد، هر  ۀيابند، در مرحل ها مي ها با ديگر نشانه اي از ارتباطات و پيوستگي زنجيره

د. شكل زير کنن ، وجهي از کارکردهاي مورد انتظار يا نياز اين گفتمان را تكاپو ميکدام
 دهدبه خوبي نشان مي يادشدهي هاچگونگي تكون گفتمان شيعه را با توجه به وقته

 :(8316)مبلغي، 
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 صفوی / تسنن عثمانی ۀسازی شيع غيریت

شود، مربوط مي (وحدت و تقريب )مسئلهآنچه بيش از هر چيز به بحث حاضر 
هاي تصوف عثماني است. با آشكار شدن نشانه برابرگيري تشيع ايراني در شكل

هاي ماقبل صفويه، زمينه براي برآمدن گفتماني جديد با توجه به ازجاشدگي گفتمان
 ۀنقط ،صفوي و مسلط شدن آن ۀقابليت دسترسي و اعتبار فراهم شد. تأسيس سلسل

ديگر  سويسازي شيعه و سني از  ، و تضاد و غيريتسوعطفي در تاريخ تشيع از يک 
عنوان  تشيع را به ، عناصر مكتب«شاه»با دال مرکزي  ،شود. اين گفتمانتلقي مي

 «خليفه»بندي نمود و با گفتمان عثماني با دال مرکزي  هايي با هم مفصل وقته
شمار  ترين شاهان صفوي بههماسب که ظاهراً از متدينت سازي کرد. شاه غيريت

  (33، ص8311زاده،  )حسيني .ق از جميع مناهي توبه کرده بود939رفت، در سال  مي
 و همكاري ايشان با علما را تنها بر اساس ،هرويكرد ديني و شيعي صفوي

 به اصول اخالقي و يپايبندتوان تحليل کرد. هم در ميزان قدرت مي ۀنظري
 آنان در رسمي کردن ۀانگيزهم در و  ،ترديد هست شاهان صفويمذهبي 
 اسماعيل تعجب از جالل افشار است که شيعي بودن و تقيد شاه .عتشيمذهب 

 برد و در عين حال معتقد است او اعالنزير سؤال مي هاي تشيع رابه آموزه
 .انديشي انجام نداده استدليل سياسي يا مصلحت رسميت مذهب تشيع را به

(www.sharghian.com/mag2/archive/005875.html) آنها براي  ،حال هر هب
 ۀگفتمان شيعيافتن پايگاهي مردمي و قابل قبول براي خود و مشروعيت بخشيدن به 

محمدباقر  ،يبهاي شيخ همچونافرادي  آوردند؛به علما و روحانيون شيعه روي  وي،صف
  آقاحسين خوانساري و عالمه مجلسي. سبزواري،
همانند )کند که بر اساس آن، شاهان صفوي حديثي از پدرش نقل مي ،بهايي شيخ

ب ي کنز ليس بذهأ)ان لنا باردبيل کنز و شوند شمرده ميگنج تشيع  (اسماعيل شاه
عشر الف راکباً بغله شهباء وعلي ولكنه رجل من اوالدي يدخل تبريز مع اثني فضةوال 

االسالم عبدالصمد، شيخ بنحسين .(31، ص 8، ج8313، الحسيني القمي) حمراء( بۀرأسه عصا
 ،مالئكه به آدم ۀبرادران يوسف به وي، و سجد ۀهرات، نيز با استناد به سجد



 
 

 توان در دربار صفوي بهاي شرک نيست؛ و ميسجدهکند که هرگونه استدالل مي
 ،علمايي همچون محقق کرکي (06، ص8311)آقاجري، سجده افتاد و زمين را بوسيد!  

فرصتي که با روي  ۀاين علما با مشاهدشوند. مي شمردههاي علميه بانيان اصلي حوزه
 وجود به ي مذهب جعفريها کار آمدن دولت صفوي براي ترويج دين و تقويت پايه

 نشيني با حاکمان پرداختند.  آمد به معاشرت و هم
صفويه با جلب همكاري علمايي که عمدتاً از لبنان فرا خوانده بود، توانست 

ي بند مفصلهاي گفتمان جديد گفتمانگي فرا خواند و با ديگر دال ۀمفاهيمي را از حوز
شكست  آمده دست ي بههاپيروزي ۀکه هم بود همين موقعز ااعتقاد شريعتي،  د. بهکن

و زماني که موانع براي انجام اعمال مذهبي و بروز احساسات شيعي برطرف  ؛خورد
در گفتمان هژمونيک جديد،  (8318)شريعتي،  جنبش شيعيان از حرکت ايستاد. ،شد
اي بيش افسانه ،خودبنياد و مستقل ۀسوژ رو، از اين اجتماعي استقالل نداشت؛ ۀسوژ

گذاري شاهان صفوي هم  مراسم تاج اهميت يافتن روحانيت شيعه، زمان با همبود. ن
 همواره يكي از صوفيان شمشير سلطنت را به کمر شاه ،تا پيش از آن تغيير يافت.

حسين از عالمه مجلسي خواست تا شمشير را به کمر او  سلطان اما شاه؛ بست مي
سلطنت و  ،ي داشتند(االسالم علماي شيعه )که عنوان شيخ ،با اين کار گوئي .ببندد

  کنند. مي حكومت را از طرف ائمه و صاحبان اصلي حكومت اسالم به آنها تنفيذ
علما با وارد  آن زمان، ۀدليل شرايط نامناسب اخالقي دربار صفوي و جامع به

به صدور احكامي مترصد فرصتي بودند تا شاهان صفوي را  ،شدن به سيستم درباري
منع شراب  ؛ همانندحكومت و جامعه بينجامد که به بهبود اوضاع ندوادار

مجلسي براي  کوشش البتهحسين.  سلطان شاه درخواست عالمه مجلسي در دوره به
 کامنا ،پدر شاه ۀعم بيگم، مريم ۀبا توطئ ،نوشي جلوگيري از آلوده شدن شاه به باده

حقيقت   الخمري شاه به بيني وي مبني بر تسليم تاج و تخت بر اثر دائمو پيش ؛ماند
ها  مدتاز  پسازجاشدگي، و  هاي نشانهظهور حسين پس از  سلطان پيوست و شاه

 سلطنت را به محمود افغان واگذار کرد. ،اصفهان و دادن تلفات بسيار ۀمحاصر
گستري  شود: عدالتدر چند محور خالصه مي ،شاهان صفوي ۀسخنان مجلسي دربار



  
 

 .سنت يعه و سدي در برابر اهلمروج ش عنوان بهمعرفي ايشان  ؛سالطين صفوي

 ؛ظهور امام زمان ؛دعا براي استمرار دولت صفويه ؛امنيت اجتماعي در اين دوره
بر  .(16 –11، ص8318محمدي،  سلطان) هاالتعظيم خواندن آنايشان و الزم اهلل دانستنظل

مجلسي و ديگر  ۀهمواره بايد درصدد توجيه عمل و انديش ،هاي سنتياساس نظريه
اين مسائل را  ۀهم ۀريش ،گفتمان ۀاساس نظري اما بر (11 – 16، صهمان) ؛ا باشيمعلم

 د. کرجو و سازي با تسنن عثماني جست بايد در قدرت و غيريت
 بر اين باور است که کارکرد ساخت شيعي عهد صفوي عبارتعلي شريعتي 

  ست از:ا
  ؛دستگاه صفوي. مشروعيت بخشيدن به 8
  ؛ودوضع موج سازي توجيه. 0

  ؛نظام حاکم ۀکنند تقديس. 3

  ؛تخميري براي ايراني ۀساختن ماد. 6

 .عثماني برضدکننده  بسترسازي براي ساختن يک نيروي مهاجم و تحريک. 1
 (809-801، ص8318شريعتي، )

هايي براي مشروعيت بخشيدن به در گفتمان جديد تشيع صفوي، خلق دال
حول در گفتمان تشيع در زمان صفويه ضرورت داشت. ما شاهد تغيير و ت ،حاکميت

جايي و انتقال  هتوان در جاب مي ترين تغيير را به ماقبل آن هستيم. در واقع، مهم  نسبت
از  ،د؛ چراکه دال مرکزي در گفتمان تشيع عصر صفويکردال مرکزي مشاهده 

 مشيخ االسال ،تحول پيدا کرد. محمدباقر سبزواري «پادشاه»امامت به  ۀو نظري «امام»
خلق به طوع و رغبت، انقياد شرع و  ۀچون هم: »نويسدمي راالنوا ضةرو در ،اصفهان
 ،برداري احكام الهي نكنند، ايشان را پادشاهي عادل بايد که به لطف و عنف فرمان

خلق را بر اطاعت و انقياد احكام الهي بدارد و حق هر مستحقي را به صاحب حق 
جا آورد؛ و  اند؛ و امر به معروف و نهي از منكر بهبرساند و داد مظلوم را از ظالم ست

 «.گويند قخداي گويند؛ و حكما او را ملک علي االطال ۀآن شخص را امام و خليف
 (16ص ،8333سبزواري، )



 
 

هايي همچون دهد که چگونه گفتمان تشيع صفوي توانست دالشكل زير نشان مي

نگ شيعي(، و مفاهيمي همچون ، انتظار و غيبت )از فرهامامت، انتساب به پيامبر

فره ايزدي )از گفتمان ايراني( و مفاهيمي همچون پير و مراد )از تصوف( را حول دال 

تصوف که از  (61-63ص، 8311الهيجانيان، ) .بندي کندمفصل «شاه»مرکزي 

هاي شيعي آمد و گفتمان کمک آموزه هاي انزواگرايانه خارج شده بود، به انديشه

هاي مربوط به تصوف که در تضاد با رويكرد شد؛ هرچند دالي بند مفصلصفوي 

فقهي بودند، به تدريج به حاشيه رفتند. گفتمان صفوي در تقابل با گفتمان عثماني 

سازي را در دو اند. اين غيريتبسياري از حقايق آن برساخته ،شكل گرفت؛ بنابراين

 توان مقايسه کرد:مي يادشدهگفتمان 
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 گفتمان تسنن عثماني     
 
 

 ،در گفتمان تسنن عثماني نيز مفاهيمي از تصوف، تسنن و فرهنگ ترکي باستاني
دند. شريعتي تشيع مورد نظر خود را تشيع کربندي مفصل «خليفه»حول دال مرکزي 

به نقد  ،دهد. او در اين بحث مي تشيع صفوي قرار برابرخواند و آن را در  مي علوي
تا زمان صفويه تشيع  ،نظر شريعتي پردازد. به مي آن ۀتشيع موجود و روحانيت نمايند

اين مذهب در خدمت  ،صفوي ۀانقالبي و مبارز بود؛ اما با رسميت يافتن تشيع در دور
وي با نام تقيه و انتظار، مردم را به انفعال و دولت و سلطنت قرار گرفت. تشيع صف

و انحرافات و تجاوزهاي قدرت حاکم و تعطيل مطلق  ها پليدي ۀسكوت در برابر هم
مبارزه فرا خواند و بدين ترتيب، مذهب پوياي شيعي را به مذهب ترس و سكوت 
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رقه، تبديل کرد. از ديدگاه او، تشيع صفوي تشيع شرک، گريه، تقيه، جهل، بدعت، تف
ستايش، جمود، عبوديت، مرگ و توسل براي تقلب است. در تشيع صفوي، غيبت 

در اين  ،و بنابراين .صبر و سكوت، و تعطيل اسالم اجتماعي يعني تسليم و تحمل و
معنا  حكومت حق يا باطل و اصالح يا انحطاط جامعه نيز بي دربارۀبحث تشيع 

 ،هايي چون سيدجمال شريعتي، شخصيتنظر  به (836ص، 81ج ، 8318شريعتي، ) .شود مي
 ـخواند که شريعتي او را مرجع بزرگ عصر مي ـاهلل خميني ميرزاي شيرازي و آيت

 .شوندمي شمردهي علميه نيستند و استثنايي بر قاعده ها روح حاکم بر حوزه ۀنمايند
 (061ص، 03، ج همان)

پردازند و انتساب  مي به انتقاد از روحانيون عصر صفوي ،از جمله شريعتي برخي، 

؛ دانند مي و ادعاي سيادت آنها را جعلي خاندان صفوي به امام موسي کاظم
 صفويه (81-86ص، همان) .ييد علماي عصر صفوي قرار گرفتأادعايي که بارها مورد ت

اما  ؛روي کار آورد ،کردها مبارزه ميناگهان نهضت شيعي را که هميشه در زيرزمين
مراسم اجتماعي ندارد.  و ها نشانه نماد، ؛هنوز مراسم عملي نداردي ايران ۀاقليت شيع

شخصيتي به  وجود آمد، و هيک مقام رسمي وزارتي ب .بسيار ساده انجام شد ،اين کار
کار شود. وزير امور  به وظيفه يافت تا در اين زمينه دست «يخوان وزير امور روضه» نام

 به ايران سوغات آورد. 83 و 81 ي غرب را در قرنها تحفه نخستينخواني  روضه
و وسايل  ابزارها ها، نشانه رفت و داري به اروپاي شرقيتعزيه خواني وروضه وزير

کليسا را اقتباس کرد و همه را به  محافل ديني و ۀدکورهاي ويژ خاص اين مراسم و
که  اي گونه هب ؛دمحتواي شيعي ايراني بخشي به آنکمک روحانيون،  به و ايران آورد

اي که هرگز نه در مليت ايران سابقه داشت  تازه مظاهر کامالً مراسم و ها ونمادبرخي 
گرداني،  مراسمي از نوع تعزيه ؛وجود آمد ه، بينه در مذهب شيع نه در دين اسالم و و

 گيري و کشي و معرکه داري و شمايل کتل و عماري و پرده سازي، نعش و علم و شبيه
 .مانند آن خواني و زني و تعزيه سنج زني و موزيک و بندي و زنجيرزني و تيغ قفل

توجه به اين نكته الزم است که در اينجا قصد نقد  (831-819ص، 03، ج8318شريعتي، )
خواهيم نشان دهيم که اين گفتمان چگونه بر اساس تشيع صفوي وجود ندارد؛ بلكه مي

تسنن عثماني  و با گفتمان فاده از مذهب و روحانيت شكل گرفتقدرت و با است
 آورد که برساخته بودند. وجود بهد و تضادهايي را کرسازي غيريت



  
 

هاي جديدي داشت که بر سازيهمچنين گفتمان نوپاي صفويه نياز به غيريت
ادوارد براون معتقد است نفوذ و ها باال گرفت. اساس آن، تضاد مذاهب و قوميت

به  ب اين روحانيون نسبتگيري و تعص و سخت ؛دشقدرت علما باعث وحدت ملي ن
آن پيوستن  ۀداند که نمونمذاهب ديگر را دليل ايجاد چنددستگي در ايران مي

اب همراه محقق گروهي سبّ (همان) .ها در حمله به ايران است زردشتيان ايران به افغان
در مقابل،  (803، ص8311عميد زنجاني، ) .کردندکرکي بودند که شيخين را لعن مي

 .دانستندکشتن يک شيعه را افضل از قتل هفتاد کافر حربي مينيز ي علماي عثمان
بسيار  ،قلي در آسياي صغيرسلطان عثماني به شورش شاه واکنش. (801، صهمان)

خشن بود. سليم دستور داد جاسوسان اسامي کساني را که احتمال شيعه بودن آنها 
ا هفتادساله( ثبت و ضبط اند )از هفت تدار صفويه بوده رفت يا تا سه پشت طرفمي

امير  (01ص ،8311زاده،  )حسيني .عام آنها را صادر کرد گاه دستور قتلکنند؛ آن
  :نويسدميرخوانده مي محمودبن

سنت را تغيير دهند  محراب اهل ،اسماعيل حكم فرمود که در مساجد و معابد شاه
و در عقب  ؛ادتين گفتهرا در اذان بعد از شه «ولي اهلل ن علياًأاشهد » ۀذنان کلمؤو م
 «حي علي خيرالعمل»جملتين  ،«حي علي الفالح»و  «ةالصالحي علي »عليتين يعني  حيّ
االذعان به صدور پيوست  و فرمان واجب ؛را تكرار نمايند «محمد و علي خير البشر»و 

يه، سرش را از علّ ۀبندان عتب الف مذهب اماميه نماز گزارد، تيغبعد هرکس خ که من
و جاهالن و متعصبان که قبل از اعالي ولدي شاه واليت در شهر  ؛سازند تن جدا

در آتش انتقام بگذارند. الجرم  ،نمودند مي واليت، محبان و شيعيان را تعذيب و ايذا
دريغ غازيان از لوث مملكت آذربايجان به آب تيغ بي ۀدر آن اوقات و اوان، عرص

 .و دين حق رواج تمام پيدا کرد ؛وجود بسياري از جهال و اهل ضالل پاک گرديد
  (801-801، ص8331، مير خوانده)

تقريب برجاي  ۀلعن در اين دوره علني شد و آثار سوئي در انديش مسئلهاصوالً 
اعالن حكم حرمت از جانب رهبر  باوجود ، امروزهلعن مسئلهگذاشت. متأسفانه 

با تحليل  المي است.گير شيعه در عصر جمهوري اس انقالب اسالمي، هنوز هم گريبان
اي در دوره مسئلهتوان حدس زد چگونه اين مي ،تقريب و وحدت مسئلهگفتماني 

 خاص بروز پيدا کرد و موضوعيت خود را در گفتمان مدرن ازدست داد.



 
 

 سنی /تجدد و وحدت شيعه 
هايي در راستاي وحدت و ، کوششکنونهاي دور تا در بين شيعه و سني، از زمان

ده است. در اينجا به برخي انجام ش ـ اشعار به تحليل گفتماني بدون ـتقريب 
کنيم تا ، اشاره مياند هاي غيرگفتماني که در راستاي تقريب يا وحدت ارائه شده نظريه

بحث گذاريم.  بعد بتوانيم تفاوت آنها با تحليل گفتماني وحدت را به ۀدر مرحل
از تمام مذاهب  ،د از مذهبي خاصگونه تقليبايد بدون هيچفقه رشد، اعتقاد ابن به

گرايان و طور کلي، عقل به .(11، صم8998العبيدي، ) .دکناخذ  ،يابدآنچه را درست مي
 . اند تر از ظاهرگرايانتقريب نزديک ۀاصوليون به انديش

و  ،پذيرد نميرأي مشهور را  واليت معصومان ۀآخوند خراساني در مسئل
. او واليت يابد ميمش با بحث تقريب و وحدت ارتباط که لواز کند ميتازه ارائه  ينظر

را مقيد به  واليت تشريعي پيامبر داند و ميربوبي  مطلقه را منحصر به ذات 
 ۀدر امور جزئي کند و ادله را از اثبات واليت ايشان  کليات مهم امور سياسي اعالم مي

واره حريم شريعت هم و ائمه پيامبر  ۀسير ي،نظر و يابد. به شخصيه ناتوان مي
. کرده است و واليت ايشان عموميت ندارد مردم را رعايت مي در زندگي خصوصي 

   نويسد: انصاري مي شيخ يخراساني در نقد رأ

يس است، ئر ۀمتعلق به سياست که وظيف ۀدر امور مهم کلي در واليت امام» 
خانه و غير آن  از قبيل فروش)به اشخاص  متعلق  ئيۀاما در امور جز ؛ترديدي نيست

احدي در  آنچه بر عدم نفوذ تصرف  ۀواسط به ؛ل استاشكا (از تصرف در اموال مردم
مال    ] تصرف در [  عدم حليت  ۀکند، و نيز ادل ملک ديگران جز با اذن مالک داللت مي

خود با اموال مردم  ۀدر سير که پيامبر مالک، و وضوح اين مردم بدون رضايت 
رواياتي که بر اولويت  نمود. اما آيات و  را مي   ] با يكديگر [   ساير مردم ۀمعامل

به احكام متعلق به  نسبت ،منان از خودشان داللت دارندؤبر م و ائمه پيامبر
خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آنها، ترديدي در عدم عموم  سبب  اشخاص به

در ارث اولويت    ] ميت [  خويشاوندان  بر که ايشان    ] ابه اين معن [   ؛واليت ايشان نيست
تنها « منينؤالنبي اولي بالم» ۀآي .باشند يداشته باشند، و بر همسران از شوهرانشان اول



  
 

نه در آنچه  ؛کند در آنچه در آن مردم اختيار دارند داللت مي اولويت پيامبر بر 
ل علي اولويته فيما لهم مردم است. )انما يد از احكام تعبدي و بدون اختيار متعلق به 

باقي    ] مسئله [  بالاختيار(. بحث در اين  االختيار، ال فيما لهم من االحكام تعبداً و

مطلقاً ولو در غير سياسيات و غير  ماند که آيا تبعيت از اوامر و نواهي امام مي 
به  که اين وجوب تبعيت مختص يا اين  ،از امور عادي واجب است   ] شرعي [  احكام 

باشد؟ در آن اشكال است. قدر متيقن از آيات و روايات،  يامور متعلق به آن دو م
چه از ايشان از جهت نبوت و امامت در خصوص آن )و نه واليت( وجوب اطاعت 

  (88، ص8311کديور، / 96-93ق، ص8611، الخراساني) .باشديم ،صادر شده

اما با الحاق عنوان  ، ستندا گرچه حكومت مشروطه را خالف شرع نمي ،آخوند
حكومت  بود؛ چراکهن يلفظ ياين مخالفت مخالفتبود. به آن مخالف « مشروعه»

با نفي  ،در قول دومش کرد. وي مي تلقيمشروعه را منحصر به حاکميت معصوم 
عمومي،  ۀحوز در واقع در نيست. ليقا فقيه واليت به مطلقاً حسبيه، امور در فقها واليت

، 8311کديور، ) به تجدد قيه نيست. او با نظري مساعد نسبته و غيرفتفاوتي بين فقي

 در مشروطه راهي را گشود که ديگران پس از مشروطه دنبال کردند. (89و  81ص
ارتباطي  ون روحانيت و سياستئنه تنها بين ش ،وکالت مهدي حائري يۀدر نظر

با دين  ،ن لحاظشود و بدي مي سياست امري عرفي تلقي وجود ندارد، بلكه اساساً
گونه که علي همان ـ حكمت از حكومت ،رو ازاين ؛کندپيدا نميچندان ارتباط 

اين  (831-811، صم8991حائري يزدي، )شود.  مي جدا ـ است عبدالرازق تحليل کرده
مرزهاي مشترکي پيدا کند.  ،تقريب ۀبسا با مسئل بحث نيز لوازمي دارد که چه

نيز واليت سياسي  و ائمه معصومين اکرم، حتي پيامبر حائرياعتقاد  به
 ،آن ۀتوانستند داراي چنين شأني باشند؛ چراکه الزم نمي ،و باالتر از آن ؛اند نداشته

نصب  ۀتوان با اثبات نظري مى اين استدالل را )همان(دور مضمر )دور باواسطه( است. 
در  به واقعنرسيدن از طريق برهان لطف مقايسه کرد. خواجه نصير معتقد است که 

بايد کسى را منصوب کرده باشد. او خالف مقصود شارع است. پس  ،جزئيات مسائل
 ،ذير استپ تنها اين برهان خدشه نه مهدى حائرى، ۀعقيد به (613ق، ص8611)طوسي، 

 ۀعقيد رسد. به مي نظر به ى امرى محاليبلكه در اساس، نصب ولىّ در کارهاى اجرا



 
 

پس از وجود وضعى آن، قابل تصور است و وجود امتثال يا عصيان تكليف،  وى،
. پس ضامن اجراى هر قانونى، از است تشريع حكم، مؤخر ۀوضعى تكليف نيز از اراد

ت. اگر خداوند بخواهد ضمانت اجراى قانون )واليت وضع و تشريع قانون بيرون اس
 به دو رتبه، و دور مضمر آن تقدم شىء بر نفس ۀسياسى( را مشخص کند، الزم

 .نقد شده است نيز البته اين ديدگاه (831-811، صم8991حائري يزدي، ) .اهد بودخو
 (811-93، ص8318حقيقت، )

اي مهم، راه را براي تقريب دو مذهب مسئلهاهلل بروجردي با توجه دادن به  آيت
عد واليت ديني بُ بايد معتقد بود و همكاري و همدلي با شيخ شلتوت باز کرد. او

مطرح کرد. بر  (تاريخي ييک امر عنوان به)ي واليت سياسي ايشان جا را به ائمه
؛ چراکه امر مبتالبه د تا حديث غديرکراين اساس، بيشتر بايد بر حديث ثقلين تأکيد 

 .تاريخي مسئلهدر يک  تفسير شريعت است، نه حقانيت علي ،ما در اين زمان
، نه ورود در سياست؛ است هاعتقاد وي، شأن ذاتي ائمه، تبليغ و تفسير شريعت بود به

  (831 -811ص ،ق8398اشتهاردي، ) .اندمتصدي اين امر شده «مصلحت»و تنها از باب 

زيست، از کوشش محمدصالح حائري مازندراني نيز که در آن عصر مي شيخ
و اتحاد بر سر مفاهيم  ،عبدالمجيد سليم که راه تقريب را احترام به عقايد يكديگر شيخ

داند؛ و متفكران هر و قرآن کريم را الزم، اما ناکافي مي پيامبر مشترکي همانند
اعتقاد او، مفاد حديث  کند. بهدو فرقه را به بازنگري در مسلمات خود دعوت مي

 ق،8331 الحائري المازندراني،) .بوده، نه نصب به مقام سياسي امام علي نامزدي ،غدير
  (661-666ص

، براي نمونهاند. اوت، آرايي در جهت تقريب داشتههايي متفديگران نيز از ديدگاه

)موسوي  ،اندبه آن فتوا داده که امام خميني (زماني ۀدر مقابل تقي)مداراتي  ۀتقي

تأثيري بسزا در وحدت شيعه و سني در عصر جمهوري اسالمي  (836، ص8311خميني، 
سني در  / يعهزاده خراساني نيز با توجه به عدم اصالت تضاد ش داشته است. واعظ

دست  به مشروعيت حاکميت ابوبكر به سعي دارد بازخواني ديگري نسبت ،عصر حاضر
توان نوعي مشروعيت براي حكومت خلفا اثبات اعتقاد وي، با نوعي تحليل مي دهد. به

التزام به نص بر  ،د. ابتدا بايد دو نوع اولويت را از هم تمييز دهيم. اولويت اولکر



  
 

 ۀوسيل جلوگيري از منافقان و مرتدان و يهود و نصاري به ،ام دومخالفت است؛ و التز

ل بود. اولويت دوم را به يهم براي آن اعتبار قا که علي ،شوراي اهل حل و عقد
توان توجيه کرد: به شكل ترتب )دو حكم متضاد که دومي مشروط به دو شكل مي

 عصيان اولي است(؛ و از باب ضرورت.
 شواهد اولويت دوم: 

انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه فلم » .8
نصار فان يكن للشاهد ان يختار وال للغائب ان يرد وانما الشوري للمهاجرين واال

  ؛دهند هم مي قتل به حكم که (؛1)خ «رضاً هلل ذلک کان اماماً وهسمّ و رجل علي اجتمعوا
ما سلمت امور المسلمين  اس بها من غيري، اهلل السلمنّلقد علمتم اني احق الن» .0

 «صةخا ولم يكن لها جور اال علي
ولي  ؛؛ به اولويت دوم رغبتي نداشت«غبةر فۀواهلل ما کانت لي في الخال» .3

  ؛باالخره مشروع دانست
  ؛داندحضور جماعتي را براي بيعت کافي مي .6
گير شماست؛ در حالي که گردن ،کند که بيعتبه طلحه و زبير احتجاج مي .1

  ؛(830بيعت بر خالفت پس از خلفاي ماقبل بوده، نه بر امامت او )خ 
 (. 009)خ  «و بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها» .1

همانند )اصحاب  ،ثقفي کوفي شيعي هست که بر اساس آن الغاراتاي در نامه
به دو  نظر حضرت را نسبت ،وقتي مصر به دست معاويه افتاده بود( عدي حجربن

هنوز قضيه براي آنها روشن  ،از سه سال و اندي پسخليفه خواستند. جالب است که 
فخشيت ان لم انصر االسالم واهله ان اري فيه ثلماً وهدماً... فمشيت عند »نيست: 

 ،. اين نامه«اطعناحتضر بعث الي عمر فواله فسمعنا وذلک الي ابي بكر فبايعته... فلما ا
تكه  البالغه تكه ( و در نهج31ص، 0خطبه آمده )ج عنوان بهالحديد  ابي شرح ابن در

دورافتاده  ۀمؤيد همين برداشت است. انصار در سقيف ،آمده است. شرح حال صحابه
خواستند مهاجرين خبردار شوند. عمر و ابوبكر و چون نمي ؛جمع شدند، نه در مسجد

، از قبل فت ابوبكر را مطرح کردند. پسابوعبيده خود را به آنجا رساندند و خال
چون  ؟اما چرا با ابوبكر بيعت کردند ؛و اسمي هم از علي برده نشد توطئه نشده بود



 
 

ولي آن در خانه بود و ايمان  ،کسي بود که ايمان آورد نخستيناوالً درست است علي 
غربت  ۀصآوردن ابوبكر در بيرون؛ ثانياً وقتي علي در جاي پيامبر خوابيد، قرآن ق

يعني ناشي از  ؛«ال تحزن»، گفت «ال تخف»کند. پيامبر نگفت  مي ابوبكر را در غار نقل
دستاوردهاست. ذهنيت اين بوده دربارۀ ضعف نفس نيست؛ بلكه مربوط به حزن 

شد. امارت حج به ابوبكر داده  مي اسم هر دو با هم برده ،ثالثاً در حج سال نهم ؛است
شد و  مي قاتل مشرکان شناخته عنوان بهاو گرفته شد. علي  گويد از مي ولي شيعه ؛شد

و علي  ۀ صلح بودابوبكر چهر :گويد مي فرد جاافتاده. شيخ شلتوت عنوان بهابوبكر 
زاده خراساني درصدد نشان دادن اين  واعظ (8318زاده خراساني،  واعظ) .خشم ۀچهر

، حاکميت محقق نشد که حكومت امام علي مطلب است که پس از فرض اين
او  کلي نامشروع خواند. توان آن را بهاز مشروعيت است و نمي اي خلفا داراي درجه

دهد که بسياري خوبي نشان مي نگرد، اما بهنمي مسئلههرچند از ديدگاهي گفتماني به 
توان از نظرگاهي دارد و مينياز از مسائل بديهي شيعه در اين زمان، به بازنگري 

  ديگر به آن نگريست.
با مذهب شيعه  تواند فارغ از پيوستگيگمان نمي سرنوشت جمهوري اسالمي، بي

واليت »اين بار در قالب جمهوري اسالمي شيعي با دال مرکزي  ،ارزيابي شود. تشيع
اندازهاي  اي را در چشم اي از تطورات تاريخي و تحوالت انديشه، گفتار تازه«فقيه

آمد که  بيش از هر چيز، از آنجا مي ، خودپيش روي خويش گشوده يافت. اين
جمهوري  ۀانديشيد. در دور مي «سياست»و  «شيعه»جمهوري اسالمي به پيوند ميان 

گري و اسالم سياسي فراهم آمد که عناصر سنتي/ مدرن را،  اسالمي، گفتماني از شيعه
ن کنار هم گرد آورد؛ و به اي صورتي بديع بار در طول تاريخ شيعه، به نخستينبراي 

دست داد که ضمن پايبندي به برخي از  را به «بودن  شيعه»ترتيب، نوع خاصي از 
اي  تقاضاشده صورتي جديد سطحِ ازپيش محورِ پيشين، به اعتقادي دانش ۀمفاهيم شيع

گري در افقي جديد،  بار، شيعه  کرد. اينمحوري را نيز از پيروان خود طلب مي از عمل
محوري( و منابع معتبر تشريح  از اعتقادات )دانشاي معين  از يک سوي بر مجموعه

محوري( استوار بود؛ و از سوي ديگر، در عين حال از پيروان خود انتظار  آنها )نخبه
هاي  به مناسبات جاري در حوزه محوري(، نسبت داشت که با حضور در صحنه )توده

 محوري( )عمل .فعاالنه عمل کنند ،معطوف به قدرت و سياست



  
 

 نتيجه
بر شكل تاکتيكي  بهاگر بخواهد  ،اساساً وحدت شيعه و سنيتوان گفت جموع، ميدر م

محض خارج  نمايد؛ چون بهاصل ضرورت و مانند آن مبتني شود، بسيار شكننده مي
 ها معتقدند شيعه بروهابيآشكار خواهد شد.  هشدن از حالت ضرورت، تضادها دوبار

برعكس،  ؛و در راه تقريب صادق نيست هددالضمير خود را بروز نميمافياساس تقيه، 
مذهب پنجم اسالم را  عهيش ،شلتوت خيشبا تكيه به فتواي االزهر  سيرئ ،بياحمد ط

 ،اعتقاد به ابوبكر و عمربنا به توضيحات وي،  ست.عالم کرده اا گريو مانند مذاهب د
تقادات به اصول اع خياست و تار يخيتار ايصهو صرفاً ق ستنياسالم  نيجزو اصول د

اند که  عربستان فتوا داده از کشور يروحان 03 :گفت ي کهبرنگارخ بهاو  ندارد. يربط
تواند فتوا  مي فقط االزهر ،جهان نيمسلم يبرا :، پاسخ داداند يرافض و کافر انيعيش

هاي  و سياست يخارج استيسشيعه و سني ريشه در اختالفات  اعتقاد وي، به دهد.
 .دارد اندازانهتفرقه

(http: //enghelabe- eslami.com/ component/content/article/19-didgagha 
/maghalat /8134-2014-04-07-09-11-28. html? Itemid=0). 

براي وحدت  يراهكار عنوان به نيز بازگشت به قرآنرسد، صرف به نظر مي
 ،ها کوشش اين شد. وعرش قرآن همين سر از اختالف چراکه نيست؛ کافي سني و شيعه

كه بر اساس تحليل ؛ نه شرط کافي. جان کالم آنرسندشرط الزم تقريب به نظر مي
جاي  بندد و به سره رخت برمي سازي شيعه/سني يک گفتماني است که نزاع و غيريت

آورد. تقابل و تضاد شيعه و ارمغان مي هاي تاکتيكي، وحدت راهبردي را به کوشش
  شود.ان به گفتمان ديگر متفاوت ميامري گفتماني است و از يک گفتم ،سني

هاي آنها در هاي شيعه و سني در عصر صفوي، و برخي تعارضتعارض بيشتر

 اگر اين دوگانگي در زمان صادقين شكني است.قابل شالوده عصر صادقين

 اين بود که برخي افراد همانند ابوحنيفه در مقابل امام صادق رايمعنا پيدا کرد، ب
اين تضادها عمدتاً امري سياسي و  ،اما در زمان صفويه ؛يس کردندمكتب فقهي تأس

 بيشترقدرت و تأسيس سلسله صفوي ارتباط داشت. زيربناي  مسئلهاجتماعي بود و با 
ريشه  (معناي عام آن به)ارزي صفويه در قبال عثماني در قدرت هم ۀعناصر و زنجير

 د. کراي بازگشت ميهداشت و کمتر به تفاوت آن از ديدگاه مذهبي و انديش



 
 

 ،اسالم و جمهوري اسالمي «غير»در دوران مدرن و در عصر جمهوري اسالمي، 
 ،و بنابراين .الحاد و اومانيسم )در ابعاد فكري( و اسرائيل )در ابعاد سياسي( است

بايد  (و حتي تمامي معتقدان به اديان ابراهيمي و تمامي آزادگان جهان)شيعه و سني 
دشمن مشترک بپردازند. کساني که سعي دارند  باهم به مبارزه در يک سنگر با 

سني/شيعه را به متن آورند و به آن اصالت دهند، چه جاهالنه  ۀحاشيه رفت غيريت به
ريزند. در اين زمان، افراطيون سني آب به آسياب دشمن مشترک مي ،و چه عامدانه

اند دست هم داده به دست ،مدعمدتاً از باب جهل، و استعمارگران از قصد و ع ،و شيعي
و تقابل دين/الحاد و مظلوم/ ظالم  احيا کنند ند ومتن آورد تا تضاد شيعه/ سني را به

 يعضو مجلس عالي افتا، عبدالرحمن الجبرين ، شيخبراي نمونهحاشيه برند.  را به
ح آنها را حرام دانست؛ و يشيعه را تكفير کرد؛ ذباق 00/3/8680 تاريخدر ، سعودي

 دليل شرک، ايشان را مستحق قتل دانست. به
(http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/5965/61638) 

الدن،  اي به بندر نامه ،القاعده ۀشبكو د ۀفرد شمار ،همچنين ايمن الظواهري
اگر دولت صفوي وجود ، وياعتقاد  بهکند. ديني خود تلقي مي ۀکشتن شيعيان را وظيف

کرديم. قتل اين گروه خارج از اسالم ما امروزه در اروپا قرآن قرائت مي ۀنداشت، هم
افضيان نظامي و حل اين است که به ر هو دشمن خدا و رسول، الزم است. تنها را

علماي همچنين،  رد کنيم.درپي ضربه وا طور پي بهر کادرهاي آنها ديگغيرنظامي و 
آنها را به  ،عراق يانشيع برضدق. 8603القعده ذي 81 مورخ ۀبياني سعودي در

مريكا آرا به تقيه و همكاري با  ايشانروافض، صفويان و باطنيه منسوب کردند و 
افراطي حاضرند با اهل  هايو سني گرايانجالب آن است که شيعه ند.ساختمتهم 

 يكديگر دستبه  خود نسبت ۀاتحاد ايجاد کنند؛ ولي از کين کتاب و حتي غير آنها
گروهک تروريستي دانند! بريختن خون يكديگر را مباح بسا  چهدارند؛ و برنمي

ترين روش به مقابله با افراطي جريان تكفيري سلفي است که با خشن ۀنمون «داعش»
ي و الحاد ازنظر محور در دوران مدرن، رويارويي با انسانپردازد. خود مي« غير»

اسرائيل ازنظر سياسي، کافي است تا شيعه و سني  برابربندي در  فرهنگي، و جناح
دست دهند؛ و براي  تعريفي دوباره از جايگاه خود به ،بتوانند در گفتمان جديد

 آماده شوند. در عصر جهاني شدنديگري سازي  غيريت

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/5965/61638
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