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The purpose of this study is to genealogize the approach of Shiite
Imams to peace, considering the founding role of Imam Ali (AS) in
relation to the approach of this group, following the valid relations in
the three central Shiite discourses in the era of presence. Therefore, in
order to require discourse studies, to identify the central actions in the
first Shiite discourse influenced by Imam Ali (AS) as a subject of
discourse, to follow the emergence of pacifism in the attitude of Imam
Hassan (AS) and the signs of peace in Shiite discourses in other
Imams (AS) Been paid. This study tries to show how the two central
actions of struggle and withdrawal, as established in Imam Ali (AS)'s
approach, have played a pivotal function and a central role in all three
discourses by discussing three Shiite political, social and ideological
discourses.
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براساس کنشهای گفتمانی مرتبط با رفتار امام علی
تاریخ دریافت4111/6/41 :

تاریخ تأیید4111/8/41 :

عبدالمجید مبلغی

هدف پژوهش حاضر تبارشناسی رویکرد امامان شیعه به صلح با توجه به نقش بنیادگذارانه
امام علی

در ارتباط با رویکردی از این گروه ،ذیل مناسلبام معربلر در سله گنر لان

کنش های مرکزی در گنر ان نخست شیعه مرأثر از امام علی

بهمثابله سلو ه گنر لانی،

تعقیب چندوچون بروز و ظهور صلح گرایی در نگرش امام حسن
گنر انهای شیعه در عهد دیگر امامان

و دالهای صللح در

پرداخره شدهاست .این پژوهش با بحث از سله

گنر ان شیعه سیاسی ،اجر اعی و اعرقادی تالش دارد کله نالان دهلد چگونله دو کلنش
مرکزی مبارزه و کنارهگیری ،آنگونه که در رویکلرد املام عللی

بنیلاد گذاشلره شلد،

کارکردی محوری و نقای کانونی در هر سه گنر ان اینا کردهاست.

کلیدواژهها :گفتمان شیعه ،امام علی

 ،امام حسن

 ،امام حسین

 ،صلحگرایی.

 .4ایننن مقالننه گرگرفتننه از پننرش موهدننی مننورد حمایننت صننندوف موهد ن ران و فنننآوران کدننور )INSF
گا شماره  18188161میگاشد.
 .8استادیار موهد اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی ،تهران ،ایران.)mobaleghi@gmail.com .
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مرکزی شیعه در عهد حضور است .بهه ینمنظور بهاقرضای مطالعام گنر انی ،به شناسایی
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 -1مقدمه
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گنه صنلح و اگرگنیاری آن گنر
هدف این نوشتار گررسی تبارشناسانه رویکرد امام علی
است« .مبارزه» و «کنارهگینری» دو کنن
گفتمان های شیعه در عهد حضور امامان
هستند .چ ون ی رویکرد شیعه گه صنلح در عهند امنام
مرکزی در رویکرد امام علی
رس اصلی
و امامان گعدی متأگر از امام علی
علی  ،حسنین  ،صادقین
نوشتار حاضر است؛ گا پرش این فرضیه که رویکرد امام علی گه دو کن «مبنارزه» و
«کنارهگیری» ،امکان گفتمانی ویمهای را در مناسبات صلح و صلحگرایی گهوجود آورد کنه
راه را گر تثبیت و ماندگاری شیعه و سپس تدخصیاگی و گسنتر آن گنهمثاگنه منیهبی
تداومیاگنده گدود .این مقاله گا رو گفتمانی و گا هدف تبارشناسی رویکرد صلح در عهند
گهن ار درآمدهاست.
امامان
گررسی چندوچون گروز و ظهور دو کن مرکزی کنارهگیری و مبارزه در ادوار مختلن
زندگی سیاسی امام علی  ،توضیح راگطه این کن ها گا مسئله صنلح در رویکنرد امنام
 ،مطالعه نسبت قیام امام حسین گا این دو کنن و گررسنی گفتمنانهنای
حسن
و نحوه گروز این دو کن گهمثاگه محمل رویکرد صنلح،
شیعی در عهد حضور امامان
مباحث اصلی این نوشتار است .رو موه توصنیفی ن تحلیلنی اسنت و نتنای ندنان
میدهد که پی سه گفتمان زمانه حضور امامان  ،شیعه شاهد رفتوآمد میان دو کن
گفتمننانی «مبننارزه» و «کنننارهگیننری» گننودهاسننت .ایننن دو کننن سرشننت مناسننبات
مدخص منینماینند؛ هن چننانکنه
مفصلگندیشده مقوله صلح را در تاریخ امامان
گفتمانهای س از گفتمان سیاستگرای نخست شیعه ،گراساس نحوه مراجعهای کنه گنه
این دو کن داشتهاند ،منطق عملکرد خود در حوزه عمومی و چ ون ی رویکنرد عیننی و
ذهنی خود گه مقوله صلح را شکل دادهاند.
 -2روششناسی گفتمان و استفاده از آن در مطالعه گفتمانهای شیعه

در این موه گفتمان در توصی موقعیتی گهکار میرود که حاصل تالقی دان و عمل
اجتماعی است .معنای اینگونهای گفتمان گا پنرش در نظرینههنای اجتمناعی 1گخدنی از
گرای سان ساختارگرا 2است .مطالعات گفتمانی خاسنت اهی زگنانشناسنانه دارنند و گنه
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1. Social Theory
2. Post Structuralism

3. Discursive formation
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موقعیتهای اجتماعی گهمثاگه امری زگنانی منین رنند ( .)Foucault, 2005, p. 104اینن
گدان معنا است که در شناسایی منطق تحول و چندوچون تطور یک موقعیت گفتمانی ،گاید
گه دالها ندانهها یا واژههای حامل معانی مه در گفتمان) گهمثاگنه منناگ وینمه قندرت
اجتماعی مراجعه کنی ؛ قدرتی که خود حاصل آرای ویمه نظام دالها یا ندنان ان در دل
صورتگندی گفتمانی 1و ذیل دال مرکزی است .منظور از صنورتگنندی گفتمنانی ،نحنوه
چین دالها حول دال مرکزی و منظور از دال مرکزی مه ترین دالنی اسنت کنه دی نر
دالها یا ندانهها در ارتباط گا آن حائز معننا منیگردنند .صنورتگنندی گفتمنانی حاصنل
مفصلگندی است .مفصلگندی گهمعنای رواگط گرقرار میان عناصنر سنازنده ینک گفتمنان
یرامون دال مرکزی گهگونهای است که مفصلگندیهای معتبر در گفتمانهنای رقینر را
نفی کند .)Laclau & Mouffe, 2014, p.122
گرایناساس موه حاضر منیکوشند گنا اسنتفاده از رو شنناختی نظرینه گفتمنان،
سطوحی از نظ فکری و عملی مرتبط گا مفاهی تاریخی و صلح در اندیده امام علی
و دی ر امامان شیعه تا ایان عهد حضور گیاگد و چارچوب فه چ ون ی رویکرد گه صلح یا
عدم صلح در گفتمانهای نخستین شیعه را یدنهاد دهد .چننانکنه مدنخص اسنت ،گنه
اقتضای رو شناسی گفتمان ،نیل گه این هدف گا ارائه درکی از نظاموارههای دان  /عمل
شیعی و در نی تعقینر خطنی از سنیر تطنور گفتمنانهنای شنیعی گنا هندف شناسنایی
صورتگندیهای گفتمانی منجر گه صلح یا گرآمده از آن در تحنوتت اجتمناعی و منطنق
داندی شیعی فراه میگردد .نکته گسیار مه آنکه در هر سه گفتمان شیعه عهد حضور،
دال مرکزی «امامت» است و دی ر دالها حول این دال یا ندانه زگانشناختی و ذینل آن
معنادار گردیدهاند.
پی این نوشتار خواهی کوشید تا دالهای اهمینتیافتنه مختلفنی را دریناگی کنه در
گه مبنای تحول گفتمانی تبدیل شدهانند .از
هریک از سه گفتمان عهد حضور امامان
کناره ندستن این دالها زمینههایی دیدار منیشنود کنه عملکنرد ینا کنن گفتمنانی،
تحتتأگیر آنها امکان گروز و ظهور مییاگد .منظور از کن گفتمانی استراتمیهایی است
که یک گفتمان در عرصه عمومی گهکار میگیرد .گر ایة این کن هنا چنندوچون حضنور
گفتمانها در حوزههای اقدام و عمل تعین و تبلور مییاگد .گرایناساس میکوشی چ ون ی
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رویکرد گه مقوله صلح در ارتباط گا کن های گفتمانی نق آفرین در گفتمانهای شیعه و
دالهای صورتگندیشده در آنها را توضیح دهی .
 -3تعریف گفتمانهای شیعه
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و دوران حضور سه گفتمان مرکزی شنیعی یعننی گفتمنان سیاسنی،
در عهد امامان
گفتمان اجتماعی و گفتمان اعتقادی شیعه شکل گرفت .گفتمان نخست گه عهد سه امنام
و زمانه رخداد فاجعهگار کرگال و امامت
نخستین  ،گفتمان دوم گه عهد امام سجاد
تنا اینان دوران
و دی ر امامنان
و گفتمان سوم گه عهد صادقین
امام گاقر
حضور گازمیگردد .گه گاور ن ارنده ،صلح در هرینک از اینن سنه گفتمنان تناگعی از نحنوه
گازگدت ایدان گه ذخیرهای از معانیای است که در ی کنن هنای گفتمنانی عهند امنام
علی گنیانگیاری شند .تزم گنه ذکنر اسنت کنه در چدن انندازی تناریخی ،رویکنرد
امامان  ،گهرغ تنوع زوایای آن در مواجهه گا صلح ،در مسنیر مدناگهی گنودهاسنت و
ایدان گه اقتضای زمانه و زمینه ازجمله گا لحاظ اصل اضطرار ناشی از تضمنات گیروننی)،
در این مسیر گام گرداشتهاند .ی از ورود گه این مبحث توضیح اختصاری این سه گفتمان
ضروری است.
گفتمان نخست شیعه شیعه سیاسی) دیالکتیک اندیده و قدرت عصر امام علی تا
شهادت امام حسین را شامل میگردد .ویمگی اصنلی اینن گفتمنان ،رویکنرد آن گنه
عرصه سیاست و دلمدغولی کماگی عملگرایانة آن در ایجاد تغیینر سیاسنی گسنترده و
فراگیر در کلیت جامعه اسالمی و نه صرفا جمعی از یاران نزدیک سه امام گزرگوار نخسنت
است؛ مدخصا اولویتیاگی امر سیاسی در مناسبات یرامونی و رویکرد جانمایهدار ایدنان
گه حوزه عمومی از شاخصههای این گفتمان است.
گفتمان دوم شیعه شیعه اجتماعی) در عهد امام سجاد  ،متنأگر از فضنای نرتن
س از حادگة عاشورا گود که شیعه گودن ،در معنای عمومی و گیروننی آن و ننه در معننای
نفساتمری و کامل آن ،تا حدودی وجهی استعاری یافت و گیان ر گستر اجتمناعی مبنارزه
گا امویان گا هدف گازگرداندن حکومت گنه خانندان ینامبر گنود کنه گنه جننب هنای
خونخواه امام حسین منتهی گردید .در این دوره ،گهرغ تال های امام سنجاد
در کنترل مناسبات شیعی گه مسیری ک خطر و تمهید شرایطی که در عهد صادقین
گه نتیجه رسید ،معنای فراگیری از شیعهگرایی شکل گرفنت کنه گنی از توجنه گنه امنر
سیاسی ه چون گفتمان نخست شیعه) یا امر اعتقادی و داندنی چوننان گفتمنان سنوم
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شیعه) گیان ر توان اجتماعی جهتدهی و کانالیزهکنردن مخالفنت گنا آلامینه ن گنهعننوان
دغدغههای شیعی ن گود .ازجمله ویمگیهای مرکزی این عهد شکلگیری جریانهای مه
و دامنگستر منتق آلمحمد و خونخواه امام حسین گود .گهدلینل تنوان گسنترده
یارگیری اجتماعی و منطق استعاری آن ،این گفتمان را میتوان گفتمان شنیعه اجتمناعی
دانست.
تا آغاز عصر غیبت را شنامل
گفتمان سوم شیعه شیعه اعتقادی) از عهد صادقین
میشود که عمدتا دان  /عقیدهگرا گود و رویکرد گه امر سیاسنی گنهمعننای تنال گنرای
مدارکت در چندوچون تخصیص قدرت در عرصه عمومی و از منظری کالنن ر و معطوف
گه کلیت جامعه اسالمی ،گه دتیلی که توضیح آن میآید ،جای خود را گه تمرکز گر گسنط
اندیده و اعتقاد شیعی داد .درواق در این زمان ،ذیل رویکردی ایننچنیننی و تحنتتنأگیر
 ،جریان مرکزیتر شیعی از رویکرد معتبر در گفتمان اجتماعی س
هممونی صادقین
) گهسمت رویکرد دی ری متمایل شد کنه گنهجنای تنال
از کرگال تا دوره صادقین
گرای تغییر مناسبات حوزه وسی سیاست ،دلمدغول گسط اندیده و منرام شنیعی درقالنر
یک میهر منسج و ساختارمند گردید .هرچند ه چنان گروههایی از شیعیان ،هن چنون
گرخی شاخههای علوی حسنی و حسینی ،پرفدار خونخواهی گاقی ماندند و وجهه همنت
خود را گر مقوله منازعه سیاسی و نه سامانگخدی گه مرزهای فکنری ،اعتقنادی و فقهنی
تا اینان عصنر حضنور را
شیعه قرار دادند .گا لحاظ آنچه آمد ،گفتمان عهد صادقین
میتوان گفتمان اعتقادی شیعی نامید مبلغی ،4918 ،صص.)84 - 46 .
همینجا و ی از توضیح تبارشناسانة چ ون ی رویکرد هریک از این سه گفتمان گنه
تیکر نکتهای کالمنی
مقوله صلح متأگر از خطمدیهای اندیده و عملکرد امام علی
هم ی هدفی مدترک را ی میجسنتند و اینن گزرگنواران،
تزم است؛ امامان شیعه
گهمثاگه نوری واحد ،آرمان ی انهای را دنبال میکردند .گرایناساس تننوع قاگنل شناسنایی
سطوش من رفتاری ایدان در حوزه عمومی و گفتمانهای شیعی ،تناگعی از ی نری اینن
هدف واحد گراساس اقتضائات زمانه ،زمینه و اپوار مختلفی است که شیعه در عهد حضنور
از سر گیراندهاست؛ گهعبارتدی ر هرچند ایدان ،گه تناسنر اقتضنائات ،در گرخنی سنطوش
رفتاری و گفتمانی نحوه حضور و شیوه ظهور متمایزی از خود ندان میدادند ،اما درنهایت
هم ننی در مسننیری واحنند و گراسنناس رویکننرد کننالنن رانننه مدننترکی ،جامعنة درحننال
شکلگیری و گستر شیعی را هدایت مینمودند.
تا ایان عصر حضور تأکید گنر
گدینترتیر وجه مرکزی حضور امامان از صادقین
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ارتباط داندی و اعتقادی گا شیعیان ،گهمثاگه گروهی ویمه از یروان اهل گیت که گسی گی
از گیشته گهعنوان گروهی تدخصیافته شناخته میشدند ،گهمعنای تفاوت گنینادین مینان
نیست که گر تغییر مناسبات تخصنیص قندرت در عرصنه
ایدان و سه امام نخستین
عمومی جهان اسالم متمرکز گودند .گه گیانی دی ر سبک حضنور وینمهای در نی اولوینت
مناسبات اجتماعی امامان در گفتمانهای شیعه سیاسی ،اجتماعی و اعتقادی ضرورت یافته
گود .اقتضائات منجر گه این سبکهای حضور معطوف گه زمانه و زمینه هریک از این سنه
عهد گود .ازاینروی رویکرد متفاوت آنها در گرخی سطوش گهمعنای تفاوت ن نر شنیعی
نیست ،گلکه گیان ر دیدگاه معصومان گه حوزه عمومی گهمثاگنه عرصنة
در امامان
ویای ارتقا و تقویت استعداد شیعهگرایی گر ایة امکانات جهان خارج گود .اقتضنای چننین
ارتباپی درونگروهنی مینان
رویکردی آن گود که ،گهعنوان نمونه ،در عهد صادقین
شیعیان تقویت شود و اولویت اتخاذ رویکردی فراخدامن گرای اگرگیاری گر حوزه گسنترده
عمومی و سیاسی از گین رفت.
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 -4امام علی

بهمثابه سوژه گفتمانی بنیادگذار کنشهای مرکزی شیعه

اسنتمرار
گفتمان نخست شیعه در عهد امام علی گهوجود آمد و تا زمانه حسنین
یافت .تبارشناسی گرای های مختل شیعه را ن گهرغ تننوع ن منیتنوان در گنیادگنیاری
گازشناسی کرد .این رویکرد استراتمیک معطوف گه عمل
شیوه عمل و اقدام امام علی
ن نحوه گروز و ظهور شیعه در عرصه عمومی و حوزه سیاست و رویکنرد شنیعه گنه مقولنه
صلح گا مخالفان ن درقالر دو کن مرکزی «مبارزه» و «کنارهگیری» تحقنق یافنت کنه
ذیال گه این کن ها می ردازی .
 )1-4کنش کنارهگیری

منظور از این کن رویکرد کنارهگیرانه از عرصههای منازعه ،گا هدف عدم تددید تخاص
و تبدیلنددن گه نزاعی تمامعیار است .البته این عدم نزاعگرایی گهمعنای موافقت ذهنی و
اعتقادی گا جهتگیری مخالفان رویکرد شیعی نیست؛ گه عبنارت دی نر تماینل گنه عندم
دخالت و درگیری در عرصه سیاست ،گهرغن مخالفنت ذهننی و اعتقنادی گنا اتفاقنات در
جریان ،گهدلیل مصالح مه تر و حیاتیتر ،را میتوان کن کنارهگیری تعری کرد.
 )2-4کنش مبارزه
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کن مبارزه گه دخالنت درگیراننة منجنر گنه ننزاع در عرصنه سیاسنت و حنوزه عمنومی
گازمیگردد .اقتضای این کنن تنال گنرای ورود منثگر گنه عرصنه سیاسنتن منازعنه و

استراتمیِ مبارزه است که گاه میتواند گه جن ی تمامعیار ینا قینامی منجنر گنه شنهادت،
منتهی شود.
کن اول معطوف گه عدم حضور نسبی درمقاگل اقتدار سیاسی هممون و کن دوم گه
حضور منازعهآمیز جهت تغییر شرایط سیاسی در گراگر اقتدار سیاسی هممون گازمیگردد .گه
گاور این نوشتار ،نحوه رویکرد گه این کن ها ،که نخستینگار در اسنتراتمیهنای سیاسنی
امام علی گروز و ظهور یافت ،تعیینکننده منطق رویکرد گه صلح یا عدم صلح در اپوار
مختل شیعه گردید .گناگراین فه کن هنای گفتمنانی مبنارزه و کننارهگینری در رفتنار
سیاسی امام علی نهتنها گه توضیح چندوچون ،مرزها و سطوش صلحگرایی در مه ترین
فرازهای شکل دهننده شنیعه در نخسنتین تجنارب آن در عهند امنام علنی و سنپس
میانجامد ،گلکه دستمایهای گرای فه و شناسایی این مفهوم در گفتمانهای
حسنین
گعدی شیعه تا ایان عصر حضور میگردد.

گه سازوکار نظ س از سقیفه عمدتا گویای کن نخست ،یعنی
رویکرد حضرت علی
کنارهگیری از قدرت رسمی ،مماشات و همکاری محدود گا آن گود .گرای فه اینن مسنئله
تزم است گه دتلتهای اهمیتیافته این عهد گپردازی که مبنای پرش و گسط معانی ویمه
شیعی گردیند .دالهنایی نظینر مدنورت ،افتنا و وزارت ،توضنیحدهننده نحنوه عملکنرد
حضرت در این دوران هستند .ارائه مدورت گه ساختار خالفت موجود گا لحاظ مصالح
کلی جامعه و ترجیح آن گر مصالح دی ر اگن عبدالبر4118 ،م ،ج ،9.ص ،)4419.کمک اجتهادی
و افتائی در یدبرد امور جامعه ،تال گرای عدم شکلگیری رویههای گدعتآمیز ،همنان،
صص ،)4419 -4418 .ایفای کارویمه وزارت گا هدف ایجاد شنبکه حماینتگرایاننه حکومنت
درحال گستر اسالمی محرالدین الطبری4936 ،ف .ص )444 .که در عین صبر عندم تأییند
قلبی شرایط عهد سقیفه و دوران خلفای سهگانه س از آن را گنههمنراه داشنت .اهمینت
کن کنارهگیری در این عهد مدخصا گا مراجعه گه این دالها قاگل توضیح است.
حاصل رویکرد گه این کن شکلگیری سطح قاگل اگباتی از صنلحگراینی سیاسنی در
عرصه عمومی و حوزه اجتماع گود؛ ه چنانکنه حماینت علوینان و گروهنی از صنحاگه و
گخ عمدهای از انصار و گرخی اقوام عرب ه چون یمنیها و نیز گخ قاگنلتنوجهی از
گه این کن  ،میتوانسنت
تازهمسلمانان ایرانی ندان میدهد ،عدم ایبندی امام علی
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گه منازعهای فراگیر و چالدی جدی در ساختار اقتدار جهان اسالم منجر شود .گنا نییر
و تغییر وضعیت موقعیت محوری امام علنی گنهعننوان
خالفت ازجانر امام علی
مصدر امور اسالمی ،شاهد گروز و ظهور «کن مبارزه» هسنتی  .در اینن دوره دالهنایی
نظیر امرگهمعروف و نهیازمنکر ،مخالفت گا ظل و احیای سننت و گازگردانندن گینتالمنال
در دل گفتمان شیعه اهمیت یافتند.
است .گه این مقط  ،گا
مقط سوم مه در گفتمان نخست شیعه ،صلح امام حسن
توجه گه اهمیت آن گرای موضوع این نوشتار ،در فراز گعدی گهپنور مسنتقل منی نردازی .
ی از آن یادآور میشنوی کنه کنن گفتمنانی مقطن سنوم مدناگه کنن گفتمنانی
کنارهگیری در عهد امام علی است و تبار آن گه حضور معطوف گه کنارهگیری نسنبی
از صحنه سیاست س از سقیفه و ی از خالفنت گنازمیگنردد .دالهنای
امام علی
مهمی نظیر صلح ،جلوگیری از خونریزی و افتراف میان مسلمانان ،ضع اصحاب و  ...در
این مقط زمانی گفتمان سیاسی شیعه پرش گردید .مبحث صنلح در اینن مقطن جای ناه
مثگری در ادگیات شیعه درحال تکون و تحول گهدست آورد.
مقط چهارم در گفتمان نخست شیعه گه قیام امنام حسنین گنازمیگنردد .کنن
گفتمانی مبارزه گود که گار دی ر مبنای عمل این قیام قرار گرفت و سیر حنواد را شنکل
نس از
داد .رویکرد گه کن مبارزه در این دوران مداگه کن گفتمنانی امنام علنی
گازمیگردد .دالهنای
ییر خالفت است و تبار گفتمانی آن گه نبردهای امام علی
مرتبط گا این مقط گفتمان شیعه سیاسی شامل مواردی ه چون نبرد علیه گاپل ،دفاع از
حق گنیهاش  ،حق آلگیت ،شهادت ،امرگهمعنروف و نهنیازمنکنر و  ...منیگنردد .در دل
گفتمان سیاسی این مقط  ،قیام وجهی آرمانگرایانه یافت و در مفصلگندیهنایی معننادار
شد که گیان ر سطح آرمانی شیعهگودن گود.
گه این ترتیر میتوان دریافت که چ ونه آرای هایی از دالهای هر دو کن مبارزه و
شنکل گرفنت و گنه
کنارهگیری در هنة زندگی سیاسنی امنام علنی و حسننین
نخستین گفتمان شیعه انتظام گخدید .نکته قاگلتوجه آنجا است که دو کن گفتمانی گه
اقتضای زمینه و زمانه مورد توجه قرار میگرفتند و ازاینروی تعارضی در گهکارگیری آنها
وجود نداشت و کارکرد هریک در جای اه و گستر تاریخی خنود گنروز و ظهنور منییافنت.
اهمیتیاگی تناوگی دالهای هریک از این دو کن گفتمنان نخسنت شنیعه را منیتنوان
گهترتیر در چهار دورة کنارهگیری در دوران مناسبات سنقیفه و نس از آن در عهند امنام

 -6حکومت و صلح امام حسن

 :مصلحتسنجی مسبوق به سابقهای تاریخی

گخ قاگلتوجهی از صریحترین دتلتهای ویمه گفتمان سیاسی شیعه در عرصه صلح را
در ییر
موهید .رویکرد امام حسن
گاید در نحوه و چندوچون صلح امام حسن
صلح گا معاویه گیان ر امکانات گفتمانی شیعه در توجه گه واقعیتهای عینی و تصمی گیری
گر ایة مناسبات گیرونی ذیل کن کنارهگیری و معطوف گنه صنلح اسنت .اینن صنلح گنا
مفصلگندی دتلتهایی در گفتمنان شنیعه سیاسنی از مدنروعیت کارکردهنای سیاسنی
موقعیتهای خطیر گفتمان شیعه سیاسی خبر میداد و اتخاذ رفتناری ناشنی از محاسنبات
معطوف گه «امکانهای در دسترس» 1را در جهان «سیاست واقعنی» 2معتبنر منیشنمرد.

تبارشناسی زمینههای صلحگرایی در گفتمانهای شیعه عهد حضور...

علی  ،مبنارزه در دوران خالفنت امنام علنی  ،کننارهگینری در زماننه صنلح امنام
حسن  ،و نهایتا مبارزه در قیام امام حسین مداهده نمود.
در توضیح نسبت این تناوب گا مقوله صلح گاید گفت کنه گنهدلینل مخالفنت امنام
گا نظ موجود ،در اپواری که کن کنارهگیری مبننا منیگردیند
علی و حسنین
رویکرد گه صلح ارجحیت مییافت؛ آنگاه که کن مبارزه اولویت یدا میکرد نیز تنال
گرای نیل گه صلح در ی تغییر شرایط گهصورت مطلوب مدنظر گود؛ هرچند ه چننان کنه
اقتضای مناسبات سیاسی است ،این تال تماما گه نقطه مطلوب نائل نمیگردید.
نکته مه تحلیل این چهار فراز و نسبت آن گا صلح آن است که رویکرد امام علی
گه کن های کنارهگیری و مبارزه در دو فراز نخست سقیفه و نبردهای نس از خالفنت)
وجهی ال و ردازانه و گنیادگیارانه گرای شیعه داشت .ه چنان که دو فراز گعدی صلح امنام
پی دو فنراز
حسن و قیام امام حسین) گیان ر وجوه تازهای از تداوم رویکرد امام علی
ریده در گرایدنی
و نبرد امام حسین
نخست گود .گه این ترتیر صلح امام حسن
آن را گنیاد نهاده گود .در این چهار فنراز از گفتمنان نخسنت ،کنه
داشت که امام علی
گهتناوب شاهد اهمیتیاگی کن های کنارهگیری و مبنارزه هسنتی  ،مدخصنا فنراز سنوم
گیان ر استعداد ویمه اندیده شیعه در رویکرد گه صلح است؛ هرچند دی ر فرازها نیز گا مقوله
صلح ارتباط مثگری دارند .گا توجه گه هدف این نوشتار در گررسی استعداد صلح در اندیدنه
شیعی این فراز گهپور مستقل گررسی خواهد شد

1. Available contingencies
2. Real politics
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نباید از نظر دور گداری که چنین استعداد و امکانی نخستینگار نبود که در گفتمان سیاسی
شیعه مداهده میشد و تبار آن را گاید در زنجیرهای از رواگط یدین سراغ گرفت.
گااینحال اهمیتیاگی دالهایی که مستقیما و مستقال گه وجه مثگر مقوله صنلح اشناره
گه مقوله صلح جامه تحقنق
مدخصی داشت ،پی این عهد و ذیل رویکرد امام حسن
وشید و در ادگیات شیعی ،جانی هویتی و جایی تاریخی یافت .مدخصنا و فراتنر از دی نر
دالها ،این دال صنلح و مفناهی یوسنتة آن گنود کنه در گفتمنان شنیعه اینن عصنر گنا
صورتگندی زنجیرهای از دتلتهای رویکرد صنلح جهنت حفنص مصنالح گرتنر شنیعی را
مفصلگندی کرد .گرایناساس گه گیراهنه نرفتنهاین اگنر در کننار قینام و شنهادت امنام
را
حسین  ،که گرآمده از رویکردی قهرمانانه گه کن مبارزه گود ،صلح امام حسن
نیز گهمثاگه محصول موقعیتشناسانه کن کنارهگیری ،دو ذخیره اصلی معناسناز گفتمنان
شیعه لحاظ کنی  .تبار این دو شیوه از مواجهه در مفصلگندی ویمهای قاگل شناسایی است
که در آن دو گزرگوار در عرصه سیاست ذیل گفتمنان شنیعه صنورتگنندی نمنوده گنود؛
گدینگونه که ه صلح امام حسن و ه قیام امام حسین دتلتهنای مدخصنی
در رفتار و رویکرد امام علی داشتند .واکن گیتنازل امام علی در قبنال گفتمنان
گنهنظنر منیرسنید؛
شاهی خالفت اموی چوننان اینهای گنرای قینام امنام حسنین
را میتوان از تصمی و عمل امنام علنی در
ه چنانکه تبارهای صلح امام حسن
سالهای خالفت خلفای سهگانه و ذیل مناسباتی از آن دست مداهده کرد.
جهت تحصیل فه مثگری از دال صلح و اهمینت کنن کننارهگینری در عهند امنام
ذیل مناسبات گفتمان شیعه نخستین ،گاید گنه گسنتر تولند آن توجنه کننی  .در
حسن
توجهی از این دست گاید گفت ،مجموعهای از شرایط ه چون موفقینت نسنبی معاوینه در
جداسازی گخدی از سرداران سپاه امام حسن  ،خالیگودن خزانه کوفنه و شنکلگینری
در کوفه ،رویکرد گه این کن در این
زنجیرهای از شکافها س از شهادت امام علی
در شرایطی دشوار از حق الهی خالفنت
زمان اولویت یافت .گه این ترتیر امام حسن
چد وشید و تصمیمی مصلحتاندیدانه و سنج گرانه اتخاذ نمود .چنین رویکنردی در
گفتمان شیعه سیاسی گیساگقه نبود و در مواقعی نظیر ییر ضمنی نظ س از سنقیفه
ازجانر حضرت علی  ،حضور ایدان در شنورای خالفنت عمنر و کنارآمندن ینا عندم
مخالفت منجر گه مبارزه در جریان انتخاب عثمان گهعننوان خلیفنه سنوم و نینز در گرخنی
مواض ایدان س از گه خالفت رسیدن وی قاگل مداهده گود .ه چنین نفنس توجنه گنه
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مصلحت و اتخاذ رویکرد صلح و تصمی متناسر گا آن در شنرایط دشنوار نینز در زنندگی
مسبوف گه ساگقهای آشکار و مدخص گود .گهعنوان نمونه ،ایدان در
سیاسی امام علی
مراحل ایانی جنگ صفین ،گهدلیل مدکالتی که گخدی از سپاه ایدان ایجناد کردنند ،گنا
توق نبرد ،اقتضائات واقعی صحنه جنگ را گر ایداری گیحدوحصر ترجیح دادند.
گدینترتیر ای گسا گتوان گفت ،اگر امام حسن  ،فارغ از شرایط ،گه نبردی گیفرجام
تن میداد ،دستک در ارتباط گا تجرگهای اینچنینی در نبردهای امام علی  ،رویکردی
متفاوت گا رویة در گزرگوار خود اتخاذ کرده گود .گا لحاظ این نکته میتوان گفت که اینن
اشتباه است اگر گمان گری صلح امام حسن گا جهتگیری کلی گفتمان شیعه سیاسی
ناسازگار گود؛ گرعکس ،این صلح گویای یکی از دو استراتمی مرکزی این گفتمنان جهنت
مواجهه گا موقعیتها گود ترجیح استراتمی یا کن کنارهگینری گنر اسنتراتمی ینا کنن
مبارزه) .انتخاب هریک از اینن دو کنن تناگعی از چنندوچون آراین نیروهنا در عرصنه
سیاست گود.
عالوهگراین ساختار کلی ،جهت تحصیل وجنه انضنمامی مصنلحتگراینی در رویکنرد
رداختن گه مفاد صلحنامه ضروری اسنت .مطناگق گسنیاری از
کنارهگیری امام حسن
روایتها از صلحنامه امام حسن و معاویه ،این صلح تنها شامل نوعی تعطیلنی موقنت
تا مرگ معاویه گود اگن اعث 4144 ،ف ،ص .)811 .رواضح است کنه اینن
حکومت امام
رویکرد گا گیاعتنایی کلی گنه مسنئلة خالفنت گنر مسنلمین و حکومنت ناسنازگار اسنت.
گرایناساس میتوان گفت هدف از تنظی صلحنامه ،گا توجنه گنه گرخنی شنواهد و قنرائن
ازپرینق
تاریخی ،حلوفصل مدکل ناشی از شور معاویه گنر خالفنت امنام علنی
و گننا گنر گرخنی
واگیاری موقت قدرت گه وی و سپس گازگدت آن گنه امنام حسنن
مطاگق صلحنامه هریک از این دو گزرگنوار کنه نس از منرگ
روایتها گه حسنین
معاویه در قید حیات گاشند) گود.
گه این ترتیر می توان دریافنت ،اقتضنای گفتمنان سیاسنی امنام علنی  ،تنال
اصالشگرانه خالفت معطوف گه کلیت جامعه مسلمانان گود و در ظرف زمانی خود گا گرخی
ی از تدنکیل حکومنت کوفنه
از دورههای تصمی گیری و اقدام در عصر امام علی
مداگهتهایی داشت که منجر گه تعویق خالفت امام علی تا تدکیل این حکومت س
گنه امنر
از سقیفه گردید .این گدان معنا است که صلح گهمعنای گیتوجهی امام حسن
حکومت گهمثاگه محمل ایجاد تغییر در کلیت جامعه نبود ،گلکه گنهمعننای عمنل گراسناس
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اقتضائات ناشی از شرایط فقدان امکانات تزم جهت تعقیر چنین هدفی در زمانه و زمیننه
زندگی ایدان گود دینوری4111 ،م ،ج ،4 .صص .)481 -483 .وضعیت مداگهی گا آنچنه امنام
علی در دوره  83ساله س از وفات یامبر تجرگه نموده گود.
این صلح ه چنین رده از ماهیت خالفت شناهی معاوینه گرکدنید و گنهدلینل رفتنار
تندخویانه معاویه در ی صلح ،منطق جنگ ایه و قدرتمحوری شاهانة وی را گرمال نمود.
درواق گه گیراهه نرفتهای اگر خطبه معاویه در کوفه س از صلح را گیان ر تحنولی مهن
در گفتمان اموی گدانی  :تبدیل «خالفت شاهی» گه «شاهی خالفت» .وی در نی صنلح
گهصراحت از تکیه گر شمدیر خوی و نه گیعت مردم ،که عالوهگنر اسنالم گینان ر سننتی
عرگی و قبیلهگرایانه نیز گود ،گهمثاگه عامل یروزی در نبنرد و دسنتینازی گنه کوفنه یناد
نمود گالذری ،4111 ،ج ،9 .صص.)18 - 11 .
 -7گفتمان شیعه اجتماعی و معنای شیعهبودن
سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 7011

خالفت یزید ،س از مرگ معاویه ،در تضاد گا عهدنامه صلح و گیان ر تخلن عملنی از آن
گه این خالفت منجر گه حادگه عاشورا گردید؛ حادگنهای کنه
گود .اعتراض امام حسین
تأگیر گستردهای گر جریانهای شیعی گرجای نهاد و گه یک معنا استعداد شیعه در رویکنرد
گه کن مبارزه و نتای و یامدهای آن را ندان داد .این حادگه مدخصا گیان ر شدت عمل
گفتمان خالفت شاهی درمقاگل گفتمان شیعه سیاسی گود؛ در ی آن گسیاری از پرفداران
احساس سرخوردگی نمودند و خود را ،گنهدلینل عندم یناری
امام علی و حسنین
 ،مقصر خواندند ذهبنی ،4181 ،ج ،3.ص .)11 .احساسنی از اینن
رساندن گه امام حسین
دست در جامعه اسالمی فراگیر گود و ن متأگر از عاشورا ن گخدی از توان گنالقوه مبنارزه گنا
نظ خالفت شاهی اموی خیلی زود گه زگان شنیعی و عالینق مطنرش در گفتمنان شنیعه،
 ،ترجمه گردید اگنکثینر ،4188 ،ج،8 .
ه چون ضرورت گرگرداندن خالفت گه اهل گیت
ص818 .؛ اگنسعد4141 ،ف ،ج ،6 .ص814 .؛ اگنجوزی4148 ،ف ،ج ،6 .ص61 .؛ ذهبی ،4181 ،ج.
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 ،3ص.)18 .
شیعه سیاسی ،ه چنان که آمد ،دو کن گفتمانی مرکزی کنارهگیری و مبارزه را ،گنه
تناوب ،پی اپوار چهارگانه رورده گود .گه هر دو کنن در رفتنار شنیعی نس از عاشنورا
گفتمان شیعه اجتماعی) ،چونان تبارهایی گرای عمل سیاسی مراجعه گردید .گا اینن حنال
کن مرکزیتر در این عهد ،متأگر از عاشورا ،کن مبارزه گود؛ مبارزهای که اکنون نهتنها
گویای ن ر شیعی مخال گا کنار گیاشتهشندن هاشنمیان از خالفنت در نی سنقیفه و

عهد امویان گود ،گلکه وجهی خونخواهانه و منتقمانه نسبت گه جنایتهایی داشت کنه در
عاشورا در حق گنیهاش رخ داده گود .درواق تحتتأگیر عاشورا شیعه در اینن عهند نر از
ان یزه حرکت و توان اقدام گردید و شیعه علیگودن گه زنجیرهای از قیامهنای فداکاراننه و
خونگاری انجامید که گیان ر تال های اجتماعی معطوف گه جبران خطا در عدم حمایت از
گنود پبنری ،4981 ،ج ،3 .ص138 .؛ مسنکویه رازی ،4911 ،ج ،8 .ص411 .؛ اگنن
امام حسین
جوزی4148 ،ف ،ج ،6 .ص93 .؛ اگن اگیر4166 ،م ،ج ،1 .ص438 .؛ اگن کثینر4188 ،م ،ج ،8 .صنص.

تبارشناسی زمینههای صلحگرایی در گفتمانهای شیعه عهد حضور...

.)811 -833
در فضایی از این دست ،کن کنارهگیری در گفتمنان شنیعه سیاسنی عهند نی از
عاشورا در وقایعی ه چون مناسبات س از سقیفه و صلح امام حسن) گرای گخ مهمی
از جامعه شیعه ک اهمیت قلمداد گردید .البته چنین رویکردی ،گیان ر تمام مناسنباتی نبنود
که ذیل گفتمان شیعی در عهد س از عاشورا مفصلگندی میشد؛ چرا که در کنار ن ر
خونخواهانهای از این دست ،گرای کماگی متفاوت امام سجاد نیز در فضای شیعی
گه رویکرد مبارزاتی معطوف گه قینام
حضور تعیینکننده و مثگری داشت .آن حضرت
روی خو ندان نمیداد و از گخ مه و گدنه اصلی آن ،نظیر جنب گسنترده مختنار،
کناره میگرفت .عدم همراهی امام سجاد گا جنب های خونخواهی و نیز نحوه ارتباط
آن حضننرت گننا مناسننبات سیاسننی رسننمی در متننون متعنندد تنناریخی گبننت شننده
اسننت مسننعودی ،4969 ،ج ،9.ص 11.؛ گننالذری4111 ،م ،ج ،6.ص131 .؛ ذهب نی4181 ،م ،ج ،6.ص.
196؛ گیهقی4113 ،ف ،ج ،1.ص818 .؛ پبنری ،4981 ،ج ،44.ص .)691.گنه اینن ترتینر درمقاگنل
سیاست مبارزاتی گخدی از شیعیان ،ایدان گه کن کنارهگیری در گفتمان شیعه سیاسنی
رجوع کرد و ازاینروی در مواق متعددی گه عدم اقدام رادیکال ،گا لحاظ مصلحت و صنبر
توصیه مینمود حرّ عاملی4141 ،ف ،ج ،43 .ص.)34 .
تا قیام منتق آلمحمد
صنرفا گنر کنن
گاید توجه کنی که تحتتأگیر حادگه عاشورا ،تمرکز امام سنجاد
کنارهگیری نبود و ایدان گه کن مبارزه نیز توجنه داشنت کنه متفناوت از جننب هنای
خونخواهانهای گود که صرفا گر وجوه عملیاتی این کن تأکید منیورزیدنند .اینن توجنه
ویمه ،که توسط امامان گعدی نیز تعقیر گردید ،گیان ر تحولی مه در تاریخ شیعه است .در
رویکرد ایدان خونخواهی از عاشورا گی از آنکه مبنای رفتار عملی در صحنههای عینی
تحقنق
معرفی گردد ،گهمثاگه آرمانی شیعی شناسایی شد که گا ظهور منتق آلمحمند
اقدام این واقعه وجهی عملی گنهخنود
خواهد یافت و گا گرآمدن «مهدی» از آلمحمد
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خواهد گرفت .ذیل این ن ر امام سجاد دستمایههای گفتمانیای ی افکننده شند
روگنال یافنت و گنرخالف دوران امنام
که در عهد س از ایدان و در عهد صنادقین
چهارم ،که عرصه اهمیتیاگی گفتمان شنیعه اجتمناعی و خنونخنواهی عمندتا یرامنون
گه گخ کنانونیتنر
چهرههایی ه چون مختار و محمد حنفیه گود ،در عهد صادقین
شیعه گدل شد.
گاید توجه کنی کنه
در گررسی مناسبات گفتمان شیعه اجتماعی و عهد امام سجاد
مسئله زعامت شیعه ،در معنای فراخ و استعاری آن در این عهد ،چننانکنه امنروز گنهنظنر
مننیرسنند ،شننفاف نبننود صننفار4111 ،ف ،ص318 .؛ ش نیخ پوس نی4144 ،ف ،ص )48 .و گخ ن
تا چندین سال س از عاشورا و حتی تنا
قاگلتوجهی از جامعه مدهور گه شیعیان علی
وفات محمد حنفیه گه این فرزند غیرفناپمی امنام علنی گنهمثاگنه نمناد مهن شنیعه
مین ریستند .شور قیام در این عهد در ی عاشورا آنچنان گسترده گود که کنترل انتظارات
وسی شیعیان چندان ساده نمینمود و در عمل گفتمان شیعه متأگر از عاشورا میل گه کن
مبارزه داشت .گهصورت مدخص شواهد تاریخی از اهمیتیاگی روزافزون محمد حنفیه س
از حادگه عاشورا خبر میدهند .ازجمله شواهد این امر اسخی اسنت کنه منردم کوفنه گنه
دعوت گیعت اگن زگیر میدهنند و پنی آن از محمند حنفینه گنهمثاگنه صناحر خنود یناد
میکنند گالذری4111 ،م ،ج ،9 .ص .)881 .پبعا نباید از خاپر گبنری کنه گنه لحناظ سنن و
سواگق نیز رویکرد جامعه شیعه گه محمد حنفیه میتوانست منطقی گهنظر آید .رویکردی از
این دست گه وی ،گهویمه س از توجه جدی مختار گه محمد حنفیه گنهرغن نامنه ن ناری
نهچندان نتیجهگخ وی گا امام سجاد  ،گعد عملیناتیتنر و عیننیتنری نینز گنه خنود
گرفت مسعودی ،4969 ،ج ،9 .ص )3 .و گسنامد گسنتردهای یافنت گنالذری4111 ،م ،ج ،3 .ص.
 .)941این توجه دستک میان گخدی از گدنه اجتماعی معروف گه شیعه تنا وفنات محمند
حنفیه ادامه یافت.
گعد از وی گا گستر اقبنال و توجنه گنه امنام سنجاد  ،جای ناه امامنت فرزنندان
در جامعه شیعه گی از ی تثبیت شد .گهعنوان نمونه
از نسل امام حسین
فاپمه
میتوان گه گزارشی توجه نمود که مطاگق آن مردم اگوهاش  ،فرزند مدعی محمد حنفیه را
گهپرز اهانتآمیزی از مسجد گیرون راندند اگوحنیفه مغرگﻰ4148 ،ف ،ج ،9 .ص .)881 .مدخصا،
گنود کنه گسنتر دینداری
در دل حوادگی چنین رافتوخیز ،این رویکرد امنام سنجاد
گفتمننان شننیعه اعتقننادی در عصننر صننادقین و ننس از آن تننا ایننان دوران حضننور

 -8گفتمان شیعه اعتقادی؛ اثرپذیری و نسبت آن با گفتمان شیعه سیاسی

ه چنان که در فراز یدین آمد ،گهرغ جهتگیری ررنگتر گخ قاگلتوجهی از جامعنه
شیعی گه کن مبارزه گا هدف خونخواهی ،امام سجاد کوشیدند گعد از عاشورا رویکرد
گه دو کن مبارزه و کنارهگیری را ،که گخدی از ذخیره معنایی شیعه گهحسناب منیآمند،
ذیل صورتگندی متفاوتی ارائه دهند .گا این صورتگندی هر دو کن  ،گهصورت ه زمان،
در گفتمانهای گعدی شیعه تداوم مییافت و ضمن مراعات مصلحت ،گهمعنای عدم انجام
اعمال خطیر و منافی گا ماندگاری شیعه ،وجه غیرینتسنازانه شنیعه در قبنال «دی نری»،
اکثریت مخال گا گازگدت خالفت گه اهل گیت  ،نیز حفص میشد .در این صورتگندی
کن مبارزه گیان ر وجه آرمانی و ایدهآلیستی اندیده شیعه و ذیل دالهایی مفصنلگنندی
شد که حاکی از حضور رجو وخرو شیعیان در عرصه سیاست گود؛ کن کنارهگینری

تبارشناسی زمینههای صلحگرایی در گفتمانهای شیعه عهد حضور...

امامان را سبر گردید.
گههرروی تحتتأگیر دو گرای مرکزی دوران شیعه اجتماعی ،هر دو کنن گفتمنانی
گرخاسته از شیعه سیاسی در گفتمان شیعه اجتماعی گروز و ظهور داشنت؛ هرچنند کنارکرد
کن مبارزه و قیام ،متأگر از جنب های خونخواه حامی محمد حنفیه ،جدیتنر و گنروز و
ظهور آن در عرصه عمومی ،گهمثاگه مبنای شیعهگودن ،گرجستهتر گنود ،شنیعه اینن عهند،
درمعنای متبادر از آن ،گیدتر حول محور کن مبارزه و محمد حنفیه گرد آمد .درعینحال
کن کنارهگیری نیز تا حد زیادی ،گهویمه س از منرگ محمند حنفینه و حضنورجدیتنر
شیعیان یرامون امام سجاد دنبال گردید.
گا تأسیس چارچوب ویمهای که اوت گه ذهننیسنازی کنن مبنارزه و
امام سجاد
ماینل گنود و گانینا در مناسنبات عیننی و
مدروطنمودن آن گه ظهور منتق آلمحمد
گیرونی گه درک ویمهای از کن کنارهگیری اولویت میگخدید ،آغازگر گرای تاریخیای
در شیعه شد که سبر ماندگاری شیعه در عین ساختاریاگی گسترده و در دشوارترین حواد
ی روی گردید .رویکردی اینچنینی گا مراجعه گه ذخایر معنایی شیعه در دو کنن عهند
و ارائه دالهایی که صورتگندی اینگونهای را ممکن منیسناخت ،محقنق
امام علی
گردید .این تال ها مدخصا در گفتمان گعدی شیعه گروز و ظهور جدیتنری یافنت و گنه
دیداری نظام فکری و اعتقادی شیعه درمعنای مثگرتر آن انجامیند و گنه شنیعه ،گنهمثاگنه
اقلیتی شناختهشده و تداومیاگنده در تاریخ اسالم ،هویت گخدید.
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گیان ر وجه عینی و عملیاتی شیعه گردید و ذینل دالهنایی در گفتمنان شنیعه کدگنیاری
گردید که ندانگر گره خوردن شرایط صلح و شکلگیری ننزاع فراگینر درصنورت عندم
مداخله مثگر در عرصه سیاست گود.
این ن ر دو سطحی گه مبارزه و کنارهگیری در گفتمان شیعه س از امام سجاد
گه گعد مفصلگندی شد و گهنحوه عمل شنیعه در عرصنه عمنومی
و از عهد صادقین
شکل و شمایل وینمهای گخدنید اگنن قولوینه4141 ،ف ،ج ،4 .ص .)991 .ن ناهی گنه آراین
دال های مهمی نظیر ایمان و عمل ،همان ،ج ،8 .ص )98 .انتظار مجلسی4119 ،ف ،ج ،89.ص.
 ،)68تقیّه حرّ عاملی4141 ،ف ،ج ،46 .ص )813 .عل همان ،ج ،81.ص ،)414 .اپاعت ،وتینت و
ورع همان ،ج ،46.ص )463 .یرامون دال مرکنزی امامنت ،ینک تحنول مهن تناریخی در
گفتمان گعدی شیعه محسوب میشد.
ریده و تبار وجه عملیاتی این گرای گه رویکرد صلح امام حسن و حاشیهندنینی
امام علی در عهد خلفا و س از سقیفه گازمیگدت؛ ه چنان که وجه آرمنانی و زگنان
سیاسی آن نیز در قیام امام حسین و نبردهای امام علی ریده داشت .ذینل تینه
و
اول ،گهعنوان وجه عملیاتی رویکرد شیعی ،دالهایی نظیر تقینه در عهند صنادقین
امامان گعدی تا ایان عصر حضور مطرش گردید و ذیل تیه دوم ،که گویای وجه ذهننی و
صورتگندی شد .اتخاذ این
آرمانی شیعه گود ،دالهایی ه چون انتظار منتق آلمحمد
گه شیعه امکان داد تنا
رویکرد دو سطحی در عرصه سیاسی و حوزه عمومی صادقین
در این دوران رخطر ،که گا انتقال از امویان گه عباسیان همراه گود ،گا تمرکنز گنر مباحنث
اعتقادی و داندی ،میرا فکری و هویتی شیعه را گسط و توسعه دهنند .گنه اینن ترتینر
گردید و مرزهای اعتقادی و فکری شیعه در
دان گرایی ویمگی عهد س از صادقین
این گفتمان سامان هویتی و تاریخی تثبیتیافتهای گهخود گرفنت .نحنوه حضنور اینن دو
کن تبدیل کن مبارزه گه وجه آرمانی شیعی و تبدیل کن کنارهگیری گه وجه عیننی
رفتار شیعی ) در گفتمان شیعه اعتقادی گیان ر چنندوچون توجنه گنه مقولنه صنلح در اینن
گفتمان است.
نکته مه آنکه گرای اینچنینی گه دو کن مبارزه و کنارهگیری ،گا گسنط اقتضنا و
میل گه صلح در ساختاری جدید و متناسر گا نیاز شیعه ،قوامگخ کسر هویت داندنی و
فقهی شیعی در این عهد مه گردید .ه چنان که در اگتدای نوشتار آمد ،کن مبارزه ،گنه
وجه درگیرانه حضور اگرگیار در حوزه سیاست میانجامند؛ درحنالیکنه کنن مبنارزه ،گنه
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کنارهگیری نسبی از منازعه و سطوحی از مماشات ،گهرغ عدم ییر قلبی شرایط ،مدار
است .رواضح است که کن کنارهگیری گیان ر امکانی گرای صنلح اسنت ،هن چننانکنه
کنارهگیری و مماشات ،راه را گر مناسنباتی منیگدناید کنه منیتوانند دسنتماینه اصنلی
صلح گردد.
نکته آنجا است که کن مبارزه نیز در شیعه ،در معننای خناص آن در عهند نس از
 ،کارکردی مرتبط گا صلح یافت .تبار این کارکرد را گاید در منطق گفتمنانی
صادقین
 ،متنأگر از اندیدنه امنام علنی  ،شنکل
ویمهای سراغ گرفت که س از صنادقین
گرفت .گراساس منطق کن کنارهگیری ،شیعه گهمثاگه گروهی درحال تکونیاگی اعتقادی،
گهرغ ارتقا مراتر غیریتسازی و مبارزهجویی ذهنی خنود گنا اغینار ،در جهنان گینرون از
ذهنیت مدترک شیعی ،میتوانست از مخاپرات ناشنی از اقندام خطینر و عوامنل تمرکنز
دشمنان گر شیعه دوری جوید .گدان معناکنه درحنالیکنه شنیعیان گنهلحناظ ذهننی مرتبنا
درونمایههای فکری متفاوت میان خود و دی ری را گرجسته میکردند ،در جهان گیرون و
حوزه عمل این مسئله گه مبارزهای دشوار نمیانجامید که کیان شیعه را در عهند نرخطنر
عبور از اموی گه عباسی و سپس شرایط س از آن تهدید کنند .دتلنت دالهنای مهمنی
ه چون تقیّه ،که گیان ر کنترل رفتار در حوزه عمل گنود ،و عصنمت ،کنه گوینای اعتمناد
و گعند از
گود ،چنین امکانی را در گفتمان شیعه عهد صادقین
تاموتمام گه امامان
آن ممکن گردانیده گود.
این رویکرد درک ویمهای از صلح را سبر شده گود که ازیکسنوی ریدنه در رفتنار و
عملکرد امام علی داشت و ازسویدی ر گیان ر گروز و ظهور آن منطق در ظرف زمان و
مناسبات مکان گود .گرایناساس میتوان نتیجه گرفت که ساختار رویکرد صلحگرایانه عهد
و س از آن گدینصورت شکل گرفت که کن مبنارزه و ننزاع ،گنا وجهنی
صادقین
ذهنی ،گیان ر نحوه گفتوگوی درونمیهبی شیعیان و گویای فراینندهای منثگر گسنتر
شور و ذهنیت شیعی در میان ایدان گردید؛ ه چنانکه کن کنارهگینری از سیاسنت ،گنا
وجهی گیرونی و عملیاتی ،گه گیاعتنایی تحوتت مه سیاسی و گاه همکناری محندود گنا
جهان غیرشیعی جهت رف مدکالت ناشی از تمرکز آن گر شیعیان تبدیل گردید .اینن گنه
آن معنا گود که وجه آرمنانی شنیعه گیدنتر گینان ر نحنوه تخاپنر و شنیوه گفنتوگنوی
درونشیعی گود؛ درحالیکه وجه واق گرایاننه آن عمندتا گنا تنظنی ارتباپنات شنیعیان گنا
دی ران ،گیان ر رفتار ایدان درقبال غیرشیعیان و شیوه مواجهه شنیعیان اقلینت گنا جهنان
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اکثریت غیرشیعی گود .چنین رویکردی گا شکلگخدی منطق صنلح شنیعی امنامی ،گسنتر
تداومگخ آن در عصر امامان گردید.
البته گه غیر از شیعه دوازده امامی ،که صورتگندی تاریخی گفتمانی آن گراساس چنین
و س از آن سامان یافت ،ما گا گرای های کمتر
رویکردی گه صلح در عهد صادقین
صلحمحور در دی ر شاخههای شیعیان مواجه هستی  .این گروهها گا تمرکز گر کن مبارزه
متأگر از فضای س از عاشورا ،کن کنارهگیری را مطرود منیدانسنتند .گنه اینن ترتینر
میتوان نتیجه گرفت که حوزه همراهی و همندلی همنه فنرف مختلن شنیعی ،گفتمنان
سیاسی نخست شیعه و کن های عهد امام علی گود؛ چه آنکه ذخیره معننایی همنه
آنها ،گه یک معنا ،شامل این دو کن میگردید .ازاینروی گه گیراهه نرفتهای اگر نحوه
آرای و شیوه مفصلگندی مقوله صلح در مراجعه گه این دو کن را توضیحدهنده تفاوتی
معرفی کنی که رفتار سیاسی فرف مختل شیعه تا ایان عصر حضور را تدخص گخدید و
ه اکنون ،دستک منطق گخدی از جدایی میان آنها را توضیح میدهد .گهعنوان نموننه
و مجموعه کماگی دامنهداری از شاخه حسنی شیعیان ،گنرخالف
فرزندان امام حسن
شیعیان حسینی که گیدتر شیعه اگنیعدری شدند ،کن نبنرد و قینام را ،گنی از آنکنه
وجهی آرمانی دهند ،گه دستمایه رفتار سیاسی خود در جهان گیرون گدل نمودند و خطی از
جنب های شیعی رادیکال را دید آوردند .گرای ایدان کن سازگاری و سکوت گا توجنه
گه حادگه کرگال ارتباپی گه نحوه عمل شیعی نداشت ،گلکه گخدی از تاریخ شنیعه نی از
عاشورا محسوب میشد .نمونه دی ر ،قیام زید گود که ذیل مراجعهای متفناوت گنا رویکنرد
گفتمان مسلط شیعه گه تبارهای شیعه رخ داد خزاز قمی4114 ،ف ،ص.)916 .
نتیجه

محل گروز و ظهور گفتمانی است که گا عمنل محنوری
عهد امام علی و حسنین
معطوف گه کلیت جهان اسالم و رویکرد عرصه سیاست قاگل گازخوانی است؛ گفتمانی کنه
از آن ذیل عنوان گفتمان سیاسی شیعه میتوان یاد کرد .گفتمان شنیعه سیاسنی گنی از
آنکه گا سلسلهای از معارف کالمی یا تکنیکهای فقهی در این عهد قاگل شناسایی گاشد،
گا جهتگیری سیاسی کماگی گستردهای در امپراتوری درحال تکونیاگی اسنالمی قاگنل
دید آمند و مندنأ آگنار
ردیاگی است که یرامون امام علی و فرزندان آن حضرت
تاریخی گسترده و مهمیگردید .ویمگی این گفتمان ،میل آن گه تحنولآفریننی در فراینند
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در این زمان و ذیل امکاننات
تخصیص قدرت در جامعه سیاسی است .رفتار امام علی
گفتمان سیاسی شیعه ،ذخیرهای از معانی و اعمال را در ارتباط گا چ ون ی رویکرد صلح و
و دی ر امامان  ،ذیل صورتگندیهای
مبارزه گردآورد که دستمایة رفتار حسنین
متناسر گا زمانه و زمینه ایدان گردید .اینن ذخینره معنانی و اعمنال در دو حنوزه کنن
گفتمانی «مبارزه» گا نظ موجود گیان ر میل گه نبردی تمامعیار) و «کنارهگیری» گینان ر
عدم دخالت منجر گه منازعه تمامعیار در عرصه سیاست که گعضا گا سطوحی از مماشات و
همکاری استراتمیک و محدود گا نظ موجنود همنراه منیشنود) گنروز و ظهنور تناریخی
یافتهاست .در گفتمان نخست شیعه ،گه تناوب ،شاهد اهمیتیاگی کن های کنارهگینری و
مبارزه در چهار فراز اصلی این گفتمان هستی ؛ گدینصورتکه مواجهه امنام علنی گنا
در جننگهنای جمنل،
رخداد سقیفه گر ایه کن کنارهگیری ،نبردهنای امنام علنی
نهروان و صفین گراساس کن مبارزه ،صلح امام حسن گا کن کننارهگینری و قینام
در یوست ی گا کن مبارزه محقق گردید .گفتمان نخست شیعه ،گهمثاگنه
امام حسین
خاست اه هر دو کن مرکزی شیعه در تاریخ س از خود ،تاریخ عمل و ذهنینت سیاسنی
شیعه نسبت گه مقوله صلح را گهجد تحتتأگیر قرار داد و توجه گه این دو کن را در اپوار
گعدی گفتمانهای شیعه عمیقا متأگر ساخت.
گفتمان شیعه اجتماعی ،که شامل حنواد نس از عاشنورا تنا زماننه صنادقین
میگردید ،عمدتا گر ایه مراجعه گه کن مبارزه و خونخواهی گهمثاگه مبنای رفتار سیاسی،
گهرغ عدم رویکرد امام سجاد گه این کن و فراگیری معننایی آن ،جلنوهگنر شند و
جنب های مبارزهگرای مختلفی ذیل مرجعهای از این دسنت گنه مینرا شنیعه وجاهنت
یافتند؛ چنین رویکردی گا صلح چندان میانهای نداشت.
و شکلگیری گفتمان اعتقنادی شنیعه ،درک وینمهای از
گا ورود گه عهد صادقین
کن های مبارزه و کنارهگیری در گفتمان شیعه اعتقادی شنکل گرفنت کنه مطناگق آن،
«مبارزه» گه امری آرمانی و منطق گفتوگوی درونشیعه و «کنارهگیری» گهمثاگنه امنری
عینی و گیان ر منطق ارتباط گا عامه در حوزه تصمی سازی سیاسی تبدیل شد .این رویکرد
تحقق یافت .جهت توضیح این مهن
ضمن دان گرایی ویمه شیعه در عهد صادقین
گه مجموعهای از دالها نظیر تقیه ،عل  ،ورع ،تقوا و عل رداخته شد.
ما پی سه گفتمان زمانه حضور امامان  ،شاهد رفتوآمد میان دو کن گفتمنانی
«مبارزه» و «کنارهگیری» هستی و گه یک معنا تاریخ رویکرد شیعه گه مقوله صلح یا عدم
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صلح در عصر حضور گا مراجعه گه این دو کن قاگل شناسایی است .این دو کن سرشت
مدخص مینمایند؛
مناسبات مفصلگندیشده یرامون مقوله صلح را در تاریخ امامان
ه چنانکه گفتمان های س از گفتمان سیاستگرای نخست شنیعه ،گراسناس چ نون ی
مراجعه گه این دو کن  ،منطق عملکرد خود در حوزه عمومی و چ ون ی رویکرد عیننی و
ذهنی خود گه مقوله صلح را شکل گخدیدند .حاصل آنکه این مراجعه گه میرا شنیعه در
گود که چندوچون عمل و ذهنیت شیعه گه صنلح در اعصنار گعندی را
رفتار امام علی
تحتتأگیر ایهای قرار داد.
دالهای مؤثر در تعینبخشی به کنشهای کنارهگیری و مبارزه در گفتمانهای شیعه
در عهد حضور
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