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چکیده
شيعه اماميه كه يكی از جريانهای جدی در دين اسالم است، به عنوان يك مذهب اسالمی و با توجه به حجم 
توليدات انديشــه ای، از جايگاه مهمی برخوردار اســت. در اين زمينه حضور امامان شيعه طی 250 سال، بر 
توليد گسترده و عميق انديشه اين مذهب، تأثير شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جايگاه اين مذهب، 
نحوه تعامل آن با مذاهب ديگر اسالم بر كيفيت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسالم بسيار مؤثر است. 
از اين رو در اين نوشتار ارتباط شيعيان با اهل سنت و غاليان به مثابه  دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی 
فرهنگی در حوزه روايات ائمه اطهار)ع( مورد توجه و تحليل قرار گرفته است. بر اين اساس، غاليان به دليل 
آنكه »ديگری فرهنگی نزديك« به شــمار می روند، تعارضات هويتی جدی تری با شيعه اماميه در مقايسه با 
اهل سنت ـ به عنوان »ديگری دور« ـ دارند. حاصل اين روند توصيه به عدم ارتباط با غاليان و ارتباط حسنه 

و محترمانه با اهل سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.

کلیدواژه  ها: امامان شیعه)ع(، غالیان، اهل  سنت، نشانه شناسی فرهنگی، دیگری دور، دیگری نزدیک.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 38/ زمستان 1393

صص 17-8
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مقدمه
اجتماع مسلمان از نخســتين دهه های شكل گيری با 
موضوع تكثّر ديدگاههای اســالمی و غير اســالمی 
روبه رو بود كــه گاه همســو و گاه متعارض بودند. 
از جهت عمق انديشــه ای اين رويكردها و نيز دامنه 
پيروان نيز تفاوت چشــمگيری در ميــان آنها يافت 
می شد. در اين ميان نحوه تعامل و ارتباط هر ديدگاه 
با ساير ديدگاههای هم سنخش، نقش مهمی در تعيين 
جايــگاه هويتی و نيز ميزان اثرگذاری فرهنگی آن بر 

بدنه اجتماعی داشت.
در مجمــوع می تــوان اين نحله هــا را به دو بخش 
اهل تســنن و اهل تشيع تقســيم كرد كه البته هركدام 
از آنها دارای زيربخشــهای متعدد می باشند. يكی از 
مهم ترين جريانهای فكری از صدر اســالم تاكنون، 
شيعه اماميه می باشــد كه بر پايه تعليمات ائمه)ع( از 
قرآن و ســيره پيامبر اســالم)ص(، تاكنون به حيات 
اعتقــادی، فرهنگی و اجتماعی خويــش ادامه داده 
است. از آنجا كه در نگاه شيعه اماميه، ائمه)ع( معصوم 
می باشند، سيره و ســخنان ايشان، جايگاه مهمی در 
شناخت پيروانشــان از معارف اسالمی ايفا می كند و 
به نوعی اين موارد، تنظيــم كننده اعتقادات و رفتار 

شيعيان می باشد.
اگرچه غير از شــيعه اماميــه، دهها فرقه در كتب 
فرق و اصناف ذكر شده است، اما از منظر بررسی 
تعامل و ارتباط، اواًل؛ در هر دوره زمانی، جايگاه 
اجتماعی هر فرقه متفاوت بوده اســت، ثانيًا؛ هر 
فرقه با گروه خاصی از فرق ديگر ارتباط داشــته 
است كه اين موضوع به دليل وجود نوعی تفاوت 
و يا شــباهت خاص در برخی از ديدگاههايشان 
می باشــد. جريان كلی اهل تســنن را می توان به 
عنوان يكی از نحله های مرتبط با شيعه اماميه ذكر 
كرد كه به علت گســتردگی پيروان و نيز در دست 
داشتن قدرت، از اهميت خاصی برخوردار بودند. 

در كنار اين موضوع، تفاوت ديدگاه شيعيان اماميه 
در موضوع خالفت، ســبب می شــد تا تعامالت 
اجتماع شــيعيان با اهل سنت از حساسيت خاصی 
برخوردار باشد. البته ميزان توجه به اين حساسيت 
طی تاريخ، متفاوت بوده اســت، اما در دوره های 
اخير با توجه به حضور كشــورهای صنعتی غربی 
چه به عنوان اســتعمارگر و چه به مثابه هم پيمان 
در مناطق اســالم، اين مســئله به موارد ديگری 
نظير اقتدار و جايگاه كشــورهای اســالمی نيز 
گره خورده اســت و نحوه ارتباط ميان شيعيان و 
اهل ســنت، نه تنها موضوعی دينی می باشد، بلكه 
تأثير مستقيمی بر حضور و يا عدم حضور مخالفان 
انديشه اسالمی در منطقه مسلمان نشين خاورميانه 
دارد. بنابراين با توجه به مضاعف شــدن اهميت 
نحوه ارتباط با اهل سنت، رجوع به سيره فرهنگی 
ارتباطی ائمه)ع( در اين موضوع از اهميت خاصی 

برخوردار است.
يكی ديگر از فرقه هايي كه طی تاريخ با شيعه اماميه 
در چالش بوده است، تشيع افراطی يا غاليان می باشند. 
اين گروه به ســبب تندروی در عالقه به ائمه و تصور 
جايــگاه ربوبيت و يــا نبوت برای ايشــان، تفاوت 
و تمايزی آشــكار در ميان فرق شــيعه پيدا كرده اند. 
اگرچه پيــروان اين عقيده در طــول تاريخ كمتر از 
شيعيان اماميه بوده اند و توان حضور گسترده در مراكز 
سنتی معارف شيعه به ويژه بغداد و قم را نداشتند، اما 
هيچ گاه محو نشــده اند و هم اكنون نيز تأثير انديشه ای 
آنهــا را می توان در علويان ســوريه، تركيه، عراق و 

غرب ايران مشاهده كرد.1
از آنجا كه پژوهش حاضر ســعی در ارائه مقايسه ای 
توصيفی از رويكرد ارتباطی امامان شيعه)ع( در قبال 
اهل ســنت و غاليان دارد، بر همين اســاس احاديث 
ايشــان در مقابل اين دو فرقه بر پايه الگوی تحليلی 

1 . تاريخ تشيع در ايران، ص62.
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»خود و ديگر« مورد تحليل قــرار خواهد گرفت، تا 
تفاوت جايگاه هريك از اين فرقه های دينی با شيعيان 

اماميه مشخص گردد.

چهارچوب و مفاهیم نظری
1( نشانه شناسی فرهنگی

نشانه شناسی را در گســترده ترين مفهوم آن، مطالعه 
انواع شــكل گيری و مبادله معنا بــر مبنای نظامهای 
نشانه ای دانســته اند.2 اگرچه در اين حيطه شاخه های 
متعددی ايجاد شده اســت، اما می توان نشانه شناسی 

فرهنگی را يكی از جدی ترين اين موارد قلمداد كرد.
نشــانه شناســی فرهنگی با گســترش مكتب نشانه 
شناسی مسكو ـ تارتو در نيمه دوم قرن بيستم، رواج 
جدی يافت. اين دانش ريشــه در انديشه های متأخر 
سمبوليســتهای قرن نوزدهم روسيه دارد كه در ادامه 
توســط گروههايی نظير زبان شناسان فرماليست رشد 
و گسترش يافت و در نهايت در دهه 1960م به طور 
جــدی روندی تازه را پی گرفــت و آغاز به فعاليت 
نمود. روند مذكور در دو شــهر مسكو و تارتو توسط 
دو نشانه شناس همكار به نامهای باريس اوسپنسكی 
و يــوری لوتمان قوام يافت و به همين دليل به مكتب 
نشــانه شناسی مسكو ـ تارتو شهرت يافت.3 در واقع 
اين مكتــب در عرصه مطالعه نشــانه های زبرزبانی 
)signes supra-linguistiques( و طرح و بسِط 
يك »نشــانه شناسی فرهنگ« ســهمی جدی  را دارا 

است.4
ويژگی مميزه جريان متأخر نشــانه شناسیـ  كه نشانه 
شناســی فرهنگی يكی از شاخه های جدی آن استـ  
در مقايسه با نشانه شناســی گفتمانی در آثار افرادی 
نظير بارت )Roland Barthes( و نيز نشانه شناسی 

2 . نشانه شناسی: نظريه و عمل، ص128.
3 . سياست فرهنگی تفاوت و نشانه شناسی فرهنگی پديده موسوم به 

جنبش سبز در جمهوري اسالمي ايران، ص79.
4 . نشانه شناسی، ص153.

متقدم تــر در آثار افرادی نظير چارلز ســندرس پرس 
دو  فردينانــد  و   )Charles sanders peirce(
سوســور )Ferdinand de Saussure(، توجــه 
جــدی آن به فرايند ديدن داللتی اســت.5 در واقع بر 
اين مبنا، لزومًا تمامی داللتهــای رفتاری و اجتماعی 
مســبوق به ســابقه و صرفًا بر مبنای روابط بين متنی 
نيستند، بلكه بسيار از آنها در تعامالت اجتماعی و در 
موقعيتهای خاص فرهنگی و بــر مبنای خالقيت رخ 
می دهنــد. از اين رو می توان بــه ارتباطات اجتماعی 
پرداخت و الگوهای مورد استفاده در تعامالت را مورد 

مطالعه قرار داد.
بر اين اســاس انســان در حكم موجــودی مجهز به 
توانمنديهای نشانه شناختی، خود را با محيط پيرامون 
ســازگار می كند و آن را تغيير می دهد. از اين رو طی 
يك فرايند مســتمر دگرگونی، محيط پيرامون ما تغيير 
می كنــد و به اصطالح تاريخی می شــود و اين جهان 
تاريخی شده پويا اســت كه فرهنگ ناميده می شود.6 
با توجه به اين تعريف می توان دريافت كه فرهنگ در 
تعامل و مواجهه با غيــِر خود، اعم از محيط طبيعی و 
ساير فرهنگها، قابليتها و وجوه تمايز خويش را كشف 
و آشــكار می ســازد. در نتيجه فرايند ارتباط با ساير 
فرهنگها اســت كه محورهای اصلــی يك فرهنگ را 

هويدا می سازد.
)Alter( و دیگر )Ego( الگوی تقابلی خود )2

همان طور كه پيش تر بيان شــد، از منظر نشانه شناسی 
فرهنگی هر فرهنگ ـ كه در اصطالح سپهرنشــانه ای 
)Semiosphere( ناميده می شود ـ سعی در تشكيل 
محوريتی خود بنياد دارد، تــا بتواند تماميت خويش 
را حفــظ نمايد.7 در واقع فرهنگ مدام در حال تالش 
است، تا براســاس ســنتهای فرهنگی كه طی تاريخ 
رســوب كرده اند، هويت خويش را تعريف كند. اما در 

5 . جزوه درسی نشانه شناسی فرهنگي.
6 . نشانه شناسی: نظريه و عمل، ص129.

7 . جزوه درسی نشانه شناسی فرهنگي.
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عين حال جايگاه اين فرهنگ خاص در ميان ســاير 
فرهنگها اســت كه به آن تمايز می دهد؛ زيرا در بستر 
نافرهنــگ ـ البتــه از منظر همــان فرهنگ خاص ـ 
فرهنگ در حكم يك نظام نشــانه ای پديدار می شود.8 
بنابراين با رفتاری دووجهی از فرهنگ روبه رو هستيم؛ 
زيرا از يك سو آن سپهرنشــانه ای ـ فرهنگ خاص ـ 
نوعی »بسته بودن« را ايجاد می كند كه حكايت از عدم 
امكان برقراری تماس با متنهای دگرنشانه ای و نه متنها 
دارد،9 تا بر اين مبنا، تعريفی تعيّن بخش از خود ارائه 
دهد و از سوی ديگر تالش دارد، تا هويت ساخته شده 
»خود« را در تعامل و ارتباط با فرهنگهای »ديگر«، به 
كار بندد و ارزش بخشد؛10 زيرا زمانی مشخص می شود 

فرهنگ چيست كه بتوان گفت فرهنگ چه نيست.
نكته مهمی پيرامون مفهوم »ديگر« طيفی بودن و سطح 
بندی ديگرها است؛ زيرا در فضای سپهرنشانه ای ديگر 
را می توان در چندين مرتبه و به صورت سلسله مراتبی 
تفكيك نمود؛ به عنوان مثال برادر، دوست، همشهری 
و هم وطــن. همان طور كه در مثال مالحظه می شــود، 
تمامی اين موارد نسبت به »خود«، »ديگر« محسوب 
می شــوند، اما ميزان نزديكی بــرادر به خود، بيش از 
هم وطن اســت. در عرصه مطالعه فرهنگ اين سطوح 
ديگر در قالب دو مفهوم »ديگری نزديك« و »ديگری 
دور« صورت بندی می شود كه البته مفاهيمی طيفی و 
در عين حال نســبی می باشند. در پيوند اين مطلب به 
رفتار دوســويه فرهنگ در تعامل با خود و ديگر، اين 
نكته دارای اهميت است كه يك فرهنگ خاص عمدتًا 
تعامل بهتری با »ديگری دور« در مقايسه با »ديگری 
نزديك« خود دارد. به بيان ديگر هرچه ميزان نزديكی 
»فرهنگ ديگر« بيشتر باشد، تهديد محورهای هويتی 
فرهنگ خاص و نيز احتمال سســت شــدن تماميت 

8 . »در باب سازوكار نشانه شناختی فرهنگ«، ص42.
9 . »تحليل نشانه  شناختی هويت دوگانه در يك محله شهری و كاركرد 

آن«، ص21.
10 . نشانه شناسی: نظريه و عمل، ص132.

فرهنگ بيشــتر می شــود. بنابراين هر فرهنگ سعی 
می كند فاصله خويش را با ديگرهای فرهنگِی نزديك 
به خود حفظ كند و اين موضوع ســبب می شود، تا با 
احتياط بيشتری در مقايسه با ديگرهای فرهنگِی دور، 

به تعامل و ارتباط بپردازد.

جمع آوری و تحلیل داده ها
1( هم ســنگی غالیان و اهل سنت از حیث ارتباط با 

شیعه امامیه
نكته مهم ديگری كه بايد پيرامون آن توضيحاتی ارائه 
داد، علــت انتخاب اين دو جريــان و فرقه مذهبی به 
عنوان ســوی ديگری ارتباط با شيعه اماميه است. در 
پژوهشــهای مقايســه ای كتابخانه ای بايد مواردی را 
انتخاب نمود كه دارای اشــتراكاتی با يكديگر باشند. 
علت برگزيدن اين دو مورد، وجود روايات مشــخص 
و متعــدد از ائمه در رابطه با نحــوه ارتباط با اين دو 
گروه ـ كه ناشی از اهميت نحوه ارتباط شيعيان اماميه 
با آنها می باشــد ـ، حضور دائمی و ارتباط هميشگی 
اين دو جريان با تشيع اثنی عشری، قرار گرفتن سيره 
ارتباطی ائمه در رابطه با ايــن دو گروه در دو حالت 
كامــاًل متفاوت و نيز ضــرورت مضاعف كنونی برای 
توجه به اين تعامالت در سطح جهانی و برای شيعيان 
امروز به خصوص مردم جمهوری اسالمی ايران است. 
نكته قابل توجه آن است كه در نشانه شناسی فرهنگی، 
كثرت يا قّلت جمعيت يك دسته يا گروه، منجر به برتر 
شمردن آنها نيســت، بلكه ميزان توليدات فرهنگی به 
عنوان معيار شناخته می شود. در نتيجه گروهی كوچك 
می تواند به دليل توليدات متنی ـ در اصطالح نشــانه 
شناختی آن ـ فراوان، هم سنگ با يك گروه بزرگ كه 
همان ميزان توليدات فرهنگی و نشانه ای دارد، شناخته 
شود. بر اين اساس و از منظر تعامل و ارتباط با شيعه 
اماميه، غاليان با آنكه جمعيت بسيار اندكی را به خود 
اختصاص داده انــد، اما توليــدات و مطالب فراوانی 
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پيرامون آنها موجود اســت، بنابراين در اين محور به 
عنوان مجموعه ا ی هم تراز با اهل سنت قرار می گيرند.

2( اهل ســنت به مثابه دیگری دور؛ تحلیل روایات 
ائمه)ع( پیرامون ارتباط با اهل سنت

ائمه اطهار)ع( شــيعيان را در فضايي بســته و جداي 
از ســاير مســلمانان در نظر نمي گرفتند، بلكه به نوع 
روابط ايشــان با ديگران و نيز بينــش ديگران درباره 
آنــان اهميت زيادي مي دادند11 كــه در اين ميان يكی 
از جدی تريــن جريانهای مذهبی، اهل ســنت بودند. 
ائمه اگرچــه در فرصتهايی به بيان نــكات مهمی در 
باب تفاوت ديدگاه خويش با اهل ســنت در مسائلي 
نظير خالفت می پرداختند،12 اما توهين به خلفا را نهی 
می كردند و برای ايشان احترام قائل می شدند. چنانچه 
در كتاب علل الشــرايع ـ يكي از منابع مهم شــيعه ـ 
آمده است: ابوحنيفه ـ پيشــواي اهل سنت ـ نزد امام 
صادق)ع( رفت و ســؤال كرد: گروهي از شــيعيان از 
سه خليفه نخست به شــدت بدگويي و اعالم بيزاري 
مي كنند و مدعي هستند كه شما چنين توصيه اي به آنان 
كرده ايد؟ امام)ع( فرمود: »واي بر تو! من چنين چيزي 
نگفته ام«، ابوحنيفه گفت: اما آنها بســيار براي اين كار 
اهميــت قائل اند! امام)ع( فرمــود: »از من چه انتظار 
داري؟« ابوحنيفه گفت: اگر نامه اي برايشــان بنويسيد 
و من به آنان برســانم، از اين كار دســت برمي دارند، 
امام)ع( فرمود: »]در اين صورت[ ســخنم را اطاعت 

نخواهند كرد«.13
گويا امام صادق)ع( نگران بــود كه اگر چنين نامه اي 
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 اهل سنت ناخشنود بود، شخصًا نامه اي نوشت 

11 . نهم ربيع، جهالتها خســارتها، آســيب شناســی انسجام اسالمی، 
ص81.

12 . نك: نهج البالغه، خطبه 3.

13 . علل الشرايع، ج1، ص91.

و توصيه هاي فراواني به شــيعيان كرد، از جمله اينكه 
بايد با اهل سنت خوش رفتاري 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 مي دادند و بعــد از نماز مي خواندند و 

تالش مي كردند به آن پايبند باشند.14
از متن روايات اين گونه اســتنباط می شود كه در زمان 
ائمه، عالوه بر اين، برخی از شــيعيان به خلفا توهين 
می كردند، برخی ديگر مشخصًا پيروان اين دسته مذاهب 
را مــورد توهين قرار می دادند كــه از منظر ارتباطی، 
حداقــل فضای الزم بــرای برقــراری ارتباط وجود 
نداشــته است. در واقع در اين شــرايط فضا به سمت 
عدم برقــراری ارتباط پيش می رفت. اما همان طور كه 
بيان شد، مشی ائمه)ع( بر برقراری ارتباط ميان شيعيان 
خويش و اهل سنت بود. نمونه اين موضوع و برخورد 
ائمه را می توان در روايت ذيل مشــاهده كرد كه از آن 
چنين برمی آيد كه برخی از شــيعيان تندرو، اهل سنت 
را با القاب ناپسندی خطاب می كرده اند، اما اين 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 مي شــويد، به نيكويــي هم نشــيني كنيد و با 
همسايگان خوش رفتار باشيد و امانت را به صاحبانش 
برگردانيد و مردم را خوك نخوانيد. اگر شيعه ما هستيد، 
همان گونه كه ما سخن مي گوييم، سخن بگوييد و مانند 

ما رفتار كنيد، تا به راستي شيعه ما باشيد«.15
حتی تالش ائمه برای ايجاد ارتباط مؤثر ميان شيعيان 
و اهل سنت تا آنجا پيش رفت كه ايشان پيروان خويش 
را در زمان جسارت برخی سنيان تندرو به مقام ائمه، 
توصيه به حفظ آرامش نمودند. در همين رابطه می توان 

14 . الكافي، ج8، صص14-2.
15 . دعائم االسالم، ج1، ص61.
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به روايت زير اشاره كرد:
امام صادق)ع( خطاب به شــخصي فرمود: »به گمانم 
هرگاه در پيش رويت كسي به علي)ع( دشنام گويد و 
تو قدرت داشــته باشي، بينی آن دشنام دهنده را از جا 
درمی آوردی«. آن شــخص گفت: آري به خدا فدايت 
شوم، من و خانواده ام اين چنين هستيم. امام)ع( فرمود: 
»اين كار را نكن، به خدا قســم چه بســيار شنيدم كه 
كســي به علي)ع( دشنام مي داد، در حالي كه بين من و 
او ستوني بيش فاصله نبود، و من به واسطه آن خويش 
را نمايان نمي كردم و زمانی كه نمازم را تمام مي كردم، 
از كنار او مي گذشــتم و بر او ســالم مي دادم و با او 

مصافحه مي نمودم«.16
عــالوه بر تأكيد امامــان)ع( بر لزوم عــدم توهين به 
اعتقادات اهل ســنت، ايشــان در عرصه اخالقيات و 
رفتارهای اجتماعی هم براساس ارتباط عقل محور و 
بــه دور از تعصب رفتار می نمودند كه به عنوان الگوی 
عملی و رفتاری برای شيعيان خويش مطرح بود و در 
واقع ســيره ارتباطی خويش را بروز می دادند. چنانچه 
معاويــۀ بن وهب مي گويد: 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، آن گونه كه آنــان رفتار مي كنند، 
شــما نيز همان طور رفتار كنيد، به خدا سوگند آنها به 
عيادت بيمارانشان مي روند، و بر جنازه هايشان حاضر 
مي شــوند، و به ســود و ضرر آنها گواهي مي دهند، و 

امانتهاي آنان را به آنها برمي گردانند«.17
همچنين ائمه)ع( در كنار انجــام عملی تعامالت و 
ارتباطات اجتماعی با اهل ســنت و ســعی در ارائه 
عملی ســيره صحيح ارتباطی با ايشان، به صورت 
مســتقيم نيز شــيعيان را به انجام اين امور توصيه 
می نمودنــد. در اين زمينه روايات بســياری وجود 

16 . مشكات االنوار في غرر االخبار، ص128.
17 . همان، ص123.

دارد كه در برخی از موارد، توصيه به انجام تعامالت 
اجتماعی و ايجاد فضای ارتباطی ســالم در سطح 

اجتماع شده است.
امام علی)ع( چنين می فرمايد: »اي بريده، داخل شــو 
در آنچه مردم در آن داخل شده اند؛ زيرا اجتماع ايشان 

نزد من، از پراكندگي امروز آنها، محبوب تر است«.18
امام صــادق)ع( در اين بــاره مي فرمايد: »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 ايشان در بين قبيله اي قرار مي گرفت، 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 جوان تر بودم، فرمود: »و شما اي جوانان 
بپرهيزيد از تكيه دادن به بالش، به عيادت آنها برويد، 
تا حدي كه آنها دنباله رو شــما شوند، و خداوند براي 
شــما بهتر از آنان اســت«.19 همان طور كه از روايت 
برمی آيد، امام)ع( توجه خاصی به جوانان داشــته و 
سعی كرده است مشــخصًا آنها را مورد خطاب قرار 
دهد، تا از احتمال بــروز تعصب كوركورانه در ميان 

آنها جلوگيری شود.
ائمه در برخی موارد ســطح اين تعامالت ارتباطی را 
به همراهی با اهل ســنت در انجام مناسك دينی ـ كه 
مهم ترين وجه تفاوت شــيعيان اماميه و اهل تسنن در 
اين حيطه قرار داردـ  وســعت می دادند: »هركه با آنها 
)مخالفان( در صف اول نماز بگزارد، گويا با رسول خدا 

18 . بحار االنوار، ج28، ص392؛ الشافي في االمامه، ج3، ص242.
19 . مشــكات االنوار في غرر االخبار، ص123؛ بحار االنوار، ج85، 

ص119.
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در صف اول نماز خوانده است«.20 نيز اسحاق بن عمار 
مي گويد كه امام صادق)ع( به من فرمود: »اي اسحاق، 
آيا با مخالفان در مسجد نماز مي خواني«، گفتم: آري، 
امام فرمود: »با آنها نماز بخوان؛ زيرا كسي كه با آنها در 
صف اول نماز بخواند، مانند كسي است كه شمشيرش 
را در راه خدا آخته و كشيده است ]و جهاد می كند[«.21

از آنجا كه منطق و سيره عملی تمامی ائمه اطهار)ع( بر 
حقيقتی واحد استوار بوده است، می توان از روايت اخير 
اين گونه برداشــت كرد كه دوری از تعصب و برقراري 
ارتباطی مؤثر ميان شيعيان و اهل سنت از نظر ايشان تا 
چه اندازه مهم و اساســی بوده است كه برای آن چنين 
درجاتی را قائل می شدند. در واقع از آنجا كه اهل سنت 
به عنوان ديگری فرهنگِی شيعه اماميه مطرح هستند و 
البته نقش ديگری دور را ـ در مقايسه با غاليان ـ دارا 
می باشــند، می توان سيره ائمه)ع( را از اين منظر مورد 
توجه قــرار داد. در واقع تعامل و ارتباطات صحيح با 
اين گروه با توجه به گســتردگی جمعيتشان در جهان 
اسالم، موجب می شــد، تا اواًل؛ هويت شيعيان واقعی 
به عنوان يك »خود« فرهنگی به خوبی معرفی شــود، 
ثانيًا؛ تبليغاتی كه عليه ايشان صورت می گرفت، خنثی 
شــود و اين »خوِد شــيعی« ارزش گذاری مثبتی در 
سطح جهان اسالم پيدا كند، ثالثًا؛ باعث حفظ وحدت و 
يكپارچگی جهان اسالم با تمركز بر شباهتهای اعتقادی 

در ايشان شود.
البته نبايد اين نكتــه را فراموش كرد كه همان طور كه 
در بخش نظری تأكيد شد، قرابت و تعامل با »ديگرِی 
فرهنگی« تــا حدی پيش خواهد رفــت كه »هويت 
فرهنگِی خود« تهديد نشــود و مرزهای هويتی سست 
نگردنــد. در اين رابطــه می توان به روايتــی از امام 
صادق)ع( اشــاره كرد كه می فرمايد: »با مردم )ساير 
مسلمانان( در ظاهر بياميزيد و در باطن با آنها مخالفت 

20 . الكافي، ج 3، ص380؛ من ال يحضره الفقيه، ج 1، ص382.
21 . وسائل الشيعه، ج 8، ص301.

كنيد )و بر اعتقادات حقه خويش باقي بمانيد(، تا زماني 
كه حكمراني كودكانه است«.22

3( غالیان به مثابه دیگری نزدیک؛ تحلیل روایات 
ائمه)ع( پیرامون ارتباط با شیعیان افراطی

همان طور كه در ابتدا اشاره شد، غاليان به افرادی گفته 
می شد كه جنبه اي از الوهيت يا نبوت را برای حضرت 
علی)ع( و ســاير ائمه شيعه قائل باشند. البته از نگاهی 
ويژه، غلّو نتيجه محبت بســيار قوی است كه در بدو 
امر در ميان شــيعيان كوفه ـ كه عرب بودند ـ نسبت 
بــه امام به وجود آمد و اين به همان اندازه كه برگرفته 
از عالقه مردم به امام علی)ع( اســت، به نوعی واكنش 
در برابر دشــمنی بی اندازه امويان در طول 90 سال بر 
ضد آن حضرت می باشد.23 بنابراين غاليان را می توان 
نوعی محبت افراطی به ائمــه قلمداد كرد كه البته اين 
امر بيشــتر در سطح پيروان اين فرقه مطرح می باشد و 
احتمال هرگونه انگيزه جاه طلبانه از سوی رهبران آن 

نيز وجود داشته است.
اگرچه از دوره اميرالمؤمنين علی)ع(، غاليانی حضور 
داشته اند و حتی توسط ايشان مجازات می شده اند، اما 
اين روند در دوره های بعد، شــدت بيشــتری به خود 
گرفت. در طول اين مدت، امامان شيعه به صراحت با 
جريان انحرافی غلّو ـ كه نمونه های روشن آن در عصر 
صادقين)ع( پديد آمد ـ مخالفت كرده و عقايد درست 
و حد و مرز اعتقادات صحيح دينی خويش را آشكار 

ساخته اند.
نمونه اين موارد را می توان در برخورد اعتقادی شديد 
امام صادق)ع( با رهبران اين فرقه مشــاهده نمود. در 
روايتی ايشان درباره ابوالخطاب فرمود: »... لعنت خدا 
و مالئكه و تمامی مردم بر ابوالخطاب باد. من شهادت 
می دهم كه او كافر، فاسق و مشرك است«.24 در جاي 

22 . االعتقادات في دين االماميه، ص109.
23 . تاريخ تشيع در ايران، صص51و52.

24 . بحار االنوار، ج44، ص270.
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ديگری به غاليان فرمــود: »به درگاه باری تعالی توبه 
كنيد، شــما فاسق، كافر و مشرك هســتيد«.25 تكفير 
صريح امام راه را بر هرگونه ادعای دروغينی كه غاليان 
داشتند و اظهار می كردند كه امام صادق)ع( تنها با تقيه 

با آنان رفتار می كند، می بست.26
اين رويكرد ائمه)ع( موجب شد، تا بستر تعامل از ميان 
برچيده شــود و برقراری هرگونــه ارتباطی از جانب 
شــيعيان با پيروان فرقه غاليــان، منتفی گردد. الزم به 
ذكر اســت كه در برخی موارد انتقادات امام از ايشان 
جنبه های تندتری نيز به خود می گرفت. به عنوان نمونه 
»سهمی« در كتاب تاريخ جرجان از فضيل بن مرزوق 
و وی از عيســی جرجانــی نقل می كند كــه نزد امام 
صادق)ع( حاضر شــدم و برخی از عقايد غاليان نظير 
اعتقاد به الوهيت امام)ع( و نبوت ايشان را شرح دادم. 
امام صادق)ع( پس از تأثّر و گريه فراوان فرمود: »اگر 
خداوند مرا بر آنان مسلط كرد و خون آنان را نريختم، 

خداوند خون فرزندم را به دستم بريزد«.27
البته اين مقابله تنها به ســطح اعتقادات محدود نشد، 
بلكه به عرصه اخالقيــات و رفتار های اجتماعی نيز 
وارد گرديد، به گونه ای كــه ائمه)ع( هرگونه برقراری 
ارتبــاط مبتنی بر فهم مشــترك را نهــی می كردند و 
توصيه هايی نيز بر همين مبنا به پيروان خويش داشتند. 
به عنوان نمونه در روايتی مستند از قول امام صادق)ع( 
آمده است كه حضرت با اشاره به اصحاب ابوالخطاب 
و ساير غاليان، به مفضل فرمود: »ای مفضل! با غاليان 
نشست و برخاســت نكن، هم غذا نشده و همراهشان 

چيزی ننوشيد و با آنان مصافحه نكنيد«.28
در ايــن ميان امام به ويژه نســبت به جوانان شــيعه 
حساســيت زيادتری داشــت و می فرمــود: »درباره 
جوانــان خويش از اينكه غاليان آنان را فاســد كنند، 

25 . همان.
26 . تاريخ تشيع در ايران، ص60.

27 . همان، ص58.
28 . مستدرك الوسائل، ج12، ص315.

بترسيد. غاليان بدترين خلق خدا هستند، عظمت خدا 
را كوچك كرده و برای بندگان خداوند ادعای ربوبيت 
می كنند«.29 اين رويكرد امام درباره ممانعت شديد از 
ارتباط جوانان شــيعه با غاليــان را می توان با توصيه 
مؤّكد ايشان مبنی بر ارتباط سالم اجتماعی قشر جوان 
با اهل سنت مقايسه كرد كه حاكی از دو نوع نگاه است 

كه در كل اين فرامين نيز به چشم می خورد.
براساس مطالب اين بخش می توان به اين نتيجه دست 
يافت كه از منظر نشانه شناسی فرهنگی و طبق روايات 
ذكر شــده، اهل غلّو نسبت به شــيعه اماميه »ديگرِی 
نزديك« محسوب می شوند. در واقع نزديكِی فرهنگی 
به  معنای آن اســت كه اين گروه از بدنه تشيع انشعاب 
يافته است. همين امر موجب گرديده است، تا حضور 
اجتماعی آنها در ميان شيعيان اماميه نيز گسترده باشد 
و به همين دليل روايات متعددی پيرامون نحوه ارتباط 
و تعامل شيعيان اثنی عشــری با اهل غلّو صادر شده 
اســت. اين نزديك بودن و در كنار آن انحراف جدی 
اين گروه از مســير توحيد، موجــب گرديد، تا هويت 
فرهنگی اجتماع شــيعيان اماميه در معرض خطر قرار 
گيرد. از اين رو تمامی سعی ائمه)ع( پس از عدم توبه 
و اصالح آنها، دور كردنشان از فضای فرهنگی اجتماع 
تشــيع بود، تا مرزهای هويتی و محورهای اعتقادی 
شــيعه اماميه ـ كه پايه رفتارهای اجتماعی ايشان به 
شمار می رفت ـ تهديد نشــود. در همين راستا ايشان 
با كوچك تريــن انحرافی در اين زمينــه، برخوردی 
جدی می نمودند و سعی در فاصله گرفتن هرچه بيشتر 

شيعيان و به خصوص جوانها از اين افكار داشتند.

نتیجه گیري
1. ارتباط و تعامل ميان اديان، مذاهب و فَِرق همواره 
در طول تاريخ امری پيچيــده و دارای زوايای متعدد 
بوده است، به خصوص آنكه در موقعيت كنونی جهان 

29 . االمالی، ص650.
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و به ويژه اســالم، اين موضوع به شدت فراتر از امری 
صرفًا مذهبی تلقی می شــود و تبعات جدی فرهنگی، 
اجتماعی و سياســی به همراه دارد و در بســياری از 
موارد با حيات تفكر اصيل اسالمی گره خورده است.

2. هرچند در نگاه اول، دو گروه اهل ســنت و غاليان 
از نظر جمعيت و وســعت جغرافيايی و اعتقادی مشابه 
نيستند، اما از آنجا كه مسئله مورد نظر ارتباط با شيعيان 
اماميه و از منظر مطالعه نشــانه شناسی فرهنگی است، 
ايــن ناهمگونی رفع می گردد؛ زيرا از ديدگاه نشــانه 
شناسی فرهنگی، نه جمعيت و گستره جغرافيايی، بلكه 
ميزان توليدات نشــانه ای در عرصــه مورد نظر دارای 

اهميت است.
3. می توان غاليان را در نســبت با شــيعيان اماميه، به 
عنوان »ديگرِی فرهنگِی نزديك« قلمداد كرد. در واقع 
اين گروه، يكی از فرق جدا شده از فضای شيعيه اماميه 
هستند و تعامل اجتماعی زيادی نيز با شيعيان داشتند. 
بر اين اساس، به دليل آنكه اين ديگرِی نزديك، تهديد 
كننده محورهای بنياديِن هويتی شــيعيان اثنی عشری 
به شــمار می رفتند و امكان تغييــر و انحراف جريان 
اعتقادی مورد نظر ائمه)ع( را فراهم می نمودند؛ هرگونه 

گرايش بــه اين رويكرد، چه در عرصه اعتقادي و چه 
در عرصه اخالقيات و رفتارهاي اجتماعي، از ســوی 

ائمه)ع( مورد تقبيح و نهی شديد قرار گرفته است.
4. اهل ســنت را بر طبق جهت گيری روايات، می توان 
به عنوان »ديگری دور« در نســبت با اجتماع شيعيان 
اماميــه در نظر گرفــت. به دليل آنكــه اين »ديگرِی 
فرهنگِی دور« مرزهای هويتی خود ـ شــيعيان اثنی 
عشــری- را به طور جــدی تهديد نمی كنــد، امكان 
تعامل مبتنی بر اشــتراكات با ايشان افزايش می يابد. 
ائمه)ع( در دو عرصه اعتقادی و اخالقيات و رفتارهای 
اجتماعی شيعيان خويش را به وحدت و تعامل همراه 
با احترام متقابل و حتی مضاعف با اهل ســنت دعوت 
نموده اند. همچنين در برخــی از احكام اجتماعی نيز، 
حفــظ يكپارچگی و وحدت را مقدم بر اجرای فرامين 

خاص مذهب تشيع دانسته اند.
5. در روايــات ائمه)ع( كه در واقــع به مثابه تدابيری 
فرهنگــی بودنــد، اين وحــدت و هم گرايی حدودی 
مشــخص دارد و نبايد مرزهــای فرهنگ اختصاصی 
تشــيع اثنی عشــری به عنوان »خوِد فرهنگی« مورد 

تهديد قرار گيرد.

- ابن بابويــه، محمــد بن علي، االعتقــادات في دين 
االماميه، تحقيق: عصام عبدالســيد، بيروت، دارالمفيد، 

چاپ دوم، 1414ق.
- همو، علل الشرايع، قم، مكتبۀ الداوری، بی تا.

- همــو، من ال يحضــره الفقيه ، قم: دفتر انتشــارات 
اسالمي، 1413ق .

- پاكتچی، احمد، »تحليل نشــانه  شــناختی هويت 
دوگانه در يك محله شــهری و كاركرد آن«، مجموعه 
مقاالت هفتمين هم انديشــی نشانه شناسی هنر، تهران، 

سخن، 1391ش.

- همو، جزوه درسی نشانه شناسی فرهنگی، دانشگاه 
امام صادق)ع(، 1388ش.

- جعفريان، رســول، تاريخ تشيع در ايران؛ از آغاز تا 
ظهور دولت صفويه، تهران، نشر علم، 1388ش.

- حر عاملي، محمد بن حســن، وســائل الشيعه، قم، 
مؤسسه آل البيت)ع(، 1409ق.

- سجودی، فرزان، نشانه شناسی: نظريه و عمل، تهران، 
نشر علم، 1388ش.

- سرفراز، حسين، سياســت فرهنگی تفاوت و نشانه 
شناســی فرهنگی پديده موســوم به جنبش سبز در 
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جمهوري اســالمي ايران، پايان نامه كارشناسی ارشد، 
دانشــگاه امام صادق)ع(، دانشــكده معارف اسالمی، 

فرهنگ و ارتباطات، 1389ش.
- شريف رضي، نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم، 

مشهور، چاپ اول، 1379ش.
- شريف مرتضی، الشافي في االمامه، قم، اسماعيليان، 

چاپ دوم، 1410ق.
- طبرسي، علي بن حســن، مشكات االنوار في غرر 
االخبار، ترجمه عبداهلل محمدي، قم، دارالثقلين، چاپ 

اول، 1379ش.
- طوسی، محمد بن حســن ، االمالی، قم، دارالثقافه، 

چاپ اول، 1414ق.
- قاضي نعمان، دعائم االســالم، مصر، دارالمعارف، 

1385ق.
- كلينــی، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب 

االسالميه، 1407ق.
- گيرو، پی ير، نشــانه شناســی، ترجمه محمد نبوی، 

تهران، آگاه، 1380ش.
- لوتمان، يوری؛ و اوسپنســكی، بوريس، »در باب 
سازوكار نشــانه شــناختی فرهنگ«، ترجمه فرزان 
سجودی در: سجودی، فرزان، نشانه شناسی فرهنگ، 

تهران، نشر علم، 1390ش.
- مجلسي، محمدباقر، بحار االنوار، تحقيق: محمدباقر 
بهبودي، بيــروت، داراحياء التراث العربي، چاپ دوم، 

1403ق.
- مسائلی، مهدی، نهم ربيع، جهالتها خسارتها، آسيب 

شناسی انسجام اسالمی، قم، وثوق، 1387ش.
- نوری، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه 

آل البيت)ع(، 1408ق.
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