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گفتمانضدتکفیریهایجریانیسیاسیفرهنگیهاچالش
انقالباسالمیوراهکارهایمقابلهباآن

1محمد حقی
 

 

 چکیده
، گرایای نقالمانند هایی  با توجه به داشتن ویژگی، ی تدفیریها جریانگیری و گسترش  شدل
هاای متعاددی  چاالش، ج ی به استدبارتو گرایی و بی خشونت، گریزی وحدت، ستیزی عقل

گرایی اساالمی، استدبارساتیزی،  هایی مانند وحادت )با مؤلفه انقالب اسالمیضد گفتمان 
گویی به این  حاضر به دنبال پاسخ ی مقاله )ضرورت(. آورده است گرایی و...( به وجود عقل

قاالب گفتماان انضاد ی تدفیاری هاا جریانفرهنگی  -سیاسیی ها چالشکه است پرسش 
فرهنگای  -سیاسایی ها چالش)پرسش اصلی(  ؟ی و راهدارهای مقابله با آن چیستاسالم

 راهبارد شامل ماواردی همواون تضاعیف ،انقالب اسالمی ضدگفتمانی تدفیری ها جریان
  وگاو گفت بسترهای ، تضعیفگرایی خشونت، اسرائیل با مبارزه رانی حاشیه، اسالمی وحدت

های مقابله . متقاباًل راهدارشود میاسالمی  انقالب لوژیدیایدئو و فدری جایگاه تضعیف و
 روشانگریاساالمی،  همگرایای و دیپلماسای همواونشاامل ماواردی نیز  ها این جریانبا 

 معتدل سیاسی فدریی ها جریان تالش برای تقویت، استدباری های سیاست نقشی  درباره
گاهی، اسالم ج ان در در ایان  )یافتاه(شاود.  و... میدفیاری ت یها ی جریان دربارهبششی  آ

 -باا روش توصایفی، «تومااس اساپریگنز« »بحاران ی نظریاه»از  ،تبیین بحا برای  ،مقاله
 )چارچوب نظری و روش(. تحلیلی استفاده شده است

 

 راهدار، چالش، انقالب اسالمی، گفتمان ی تدفیریها جریان واژگان کلیدی:

                                                 
المللای  پژوهشگاه باین دکترای مدرسی انقالب اسالمی و پژوهشگردانشجوی   ،  ی علمیه ی حاوزه ی آموخته دانش. 1

 .المصطفی
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 مقدمه

هایی مانناد  ها و شاخصاه توجاه باه داشاتن مؤلفاهو گفتمان آن با  انقالب اسالمی ایران
کیااداسااالم ناااب محماادی، حاکمیاات ال اای ، باار وحاادت و همگرایاای اسااالمی ، تأ

دارای بازتااب و  ،ورزی گرایی و عقال لعقا ،مباارزه باا رژیا  ص یونیساتی، استدبارستیزی
گاذاری ثیرتأمقابله با به منظور  1تأثیرات شگرفی در ج ان اسالم و دنیای معاصر بوده است.

ای دسات باه یدساری ا ادامات  و منطقاهی المللا بینی ها  ادرتبرخای ، انقالب اسالمی
 را آنکوشایدند  ،هاای تدفیاری زده تقویت گروهای ضد انقالب اسالمی مانند  محدودکننده

 . نمایند اسالمی انقالب گفتمان جایگزین
وحادت ، یل شادهکه به یدی از معضالت دردآور ج ان اسالم تبد ،ی تدفیریها جریان

ای و ماذهبی  و به شدت بر آتش اختالفاات فر اهاست ج ان اسالم را با چالش مواجه کرده 
توان حمایت  مین، های فدری بر نقش اختالفات تاریشی و زمینه و ریشه. افزون زند میدامن 

را  هاا جریانهای جاسوسی دشمن را نادیده گرفت که ایان  ی استدباری و سرویسها  درت
در حالی که انقالب اسالمی بر همگرایی و نمایند،  مطرح میگفتمان انقالب  و ضدیو آلترنات

کیدوحدت ج ان اسالم   ،ی تدفیری آتش فتنه به جاان مسالمانان انداختاهها جریان. دارد تأ
هاایی  همونین ویژگای .کنند تقویت می و نظام سلطه ها ص یونیستسود هراسی را به  اسالم
افدنای در ج اان اساالم و همااهنگی باا  اختالف ،انقالب اسالمیدشمنی با گفتمان مانند 

هاای  ی حاضر به دنبال بررسای چالش لهدر مقا. های دشمنان اسالم دارند ترفندها و دسیسه
انقاالب اساالمی و راهدارهاای مقابلاه باا آن  ضادی تدفیاری ها جریان فرهنگی -سیاسی

، سیاسایگونااگون هاای  و عرصاه چه در ابعااد ی تدفیری اگرها جریانی ها هستی . چالش
هستند، ولی در این پژوهش، و احصا ... در خور توجه نظامی و، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی

راهدارهای مقابله باا آن  ،در ادامه ،مورد بررسی وا ع شده ت دیدها در ابعاد سیاسی فرهنگی

                                                 
جتیی تنت بررسی تهدیدییی جتیردبه کتااب  ،های گفتمان انقالب اسالمی ها و شاخصه لفهؤم ی در زمینه مطالعه. برای 2

چاپ  المصطفی انتشارات جامعه توسط . این کتاباثر نگارنده رجوع شود هکفیرجتضیتگفتم نتانقالبتاسالم 
 گردیده است.
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، ی تدفیریها جریانموضوع ی  دربارهگرفته  های صورت در خصوص پژوهش. گردد میارائه 
پژوهشی که  است، چه آثار و مدتوبات فراوانی در این زمینه نوشته شدهباید اظ ار داشت گر

یافات ، گفتماان انقاالب اساالمی متمرکاز باشاد ضدی تدفیری ها جریانآفرینی  بر چالش
 . اشاراتی بر این موضوع صورت گرفته باشد ،که در ذیل مباح  مربوط مگر این ،شود مین

 ظریچارچوب ن

تومااس  بحاران ی از نظریه، راهدار ی حاضر با توجه به بررسی چالش و ارائه ی در مقاله
و اندیشامندان سازی کاار پزشادان و  مبتنی بر شباهتنظریه این . شود میاسپریگنز استفاده 

از آغااز تاا ، گونه که یک پزشک در مواج ه با بیمار همان. رهبران سیاسی و اجتماعی است
، بیمار ی در مواج ه با جامعه متفدر و رهبر ه ، هر دهد میا دام اساسی انجام چ ار ، پایان

، بحاران، از: گام نشست: کشف بیماریاست  این مراحل عبارتپیماید.  میچ ار مرحله را 
گام سوم: ترسی  ؛ و مشدالت ها بحرانگام دوم: کشف علل و عوامل بروز ؛ مشدل و معضله

. انتقال از وضع موجاود باه وضاع مطلاوب ی چ ارم: شیوه گام ؛مطلوب و آرمانی ی جامعه
پاردازان از  نظریاهنشسات، در مرحلاه بحاران،  ی ( براسااس نظریاه34: 1394، زایای )لک

باه منظاور ف ا  افداار . درگیار اساتهاا  آن که جامعاه باا کنند آغاز می ی سیاسیها بحران
چه چیازی وی نظر  چیست و ازش این است که مشدلنشستین پرسش ، پرداز سیاسی نظریه

اصلی مشادالت و دلیل جوی و پرداز به جست نظریهدوم  ی در مرحله مشرب؟ فاسد است و
باه دنباال  ،بیشاتر پرداختاه ی باه مطالعاه ،پرداز در این مرحله نظریه. پردازد میها  نابسامانی

 (90: 1370، اسپریگنز). گردد میها  سرنخ
شا ری  آرمان، سیاسی پرداخته ی نی جامعهپرداز به بازسازی ذه نظریه ،سوم ی در مرحله

. آرایاد مایها  امدانات و وا عیت، ها  ابلیت، افدارش را به صیقل عل  ،در ذهن تجس  کرده
 ،گیارد مایدر نظار خاویش آرمانی  ی شده بازسازی ی برای جامعه پرداز نظریهمعیارهایی که 

اساپریگنز راه  ،آخار ی در مرحلاه (147همان: ). هستهنجارهایی برای زندگی سیاسی نیز 
معتقاد اسات  . ویگیارد مایپی  «آنوه باید باشد»و «آنوه هست»درمان را با طرح شداف 
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دارناد و  نتایج تجاویزی م مای دربار، با بینش جامع خود از نظ  سیاسی، نظریات سیاسی
( براسااس 189: )هماان. ها و حقایق هساتند امدانات و ضرورت، ها شامل ارزیابی  ابلیت

، و برخای مراحال آن بحاران ی الجمله با استفاده از نظریه که فی، به صورت تطبیقینه این، 
انقالب اسالمی و راهدارهاای  ضد گفتمانی تدفیری ها جریان فرهنگی ی سیاسیها چالش

 . گردد میمقابله آن بررسی 
هاا  گونه، ی تدفیریها باید جریان اوالً بحران،  ی در موضوع حاضر و در چارچوب نظریه

و  هاا بحرانچاه  ها جریاناین توجه شود که  ثانیاً . های آن مورد شناسایی  رار گیرد اخصهو ش
واکااوی و در  هاا جریانگیری این  چرایی و عوامل شدلباید  ثال اً . یی به دنبال داردها چالش
ی هاا جریانشاده مرباوط باه  از بین مراحال مطارح. راهدار پرداخته شود ی به ارائه ،ن ایت

هاای  ها و ویژگی گیری و نیز شاخصه بح  چرایی و عوامل شدل، ی آن اها الشچتدفیری و 
ی هاا جریانکاه دهی  توضیح . الزم است شود میمفروض و مفروغ عنه تلقی  ها جریاناین 

، گاری( ) شاری ظااهرگرایی، گرایای نقالمانناد هاایی  هاا و شاخصاه تدفیری دارای ویژگی
گونااگون عوامال  ،باوده... عتقاد باه تدفیار واگریزی،  ، وحدتگرایی خشونت، ستیزی عقل

و  «تیمیاه ابان»، «حنبال ابان»های افارادی همواون  اندیشهمانند فرهنگی و سیاسی ، فدری
در  ای منطقاهی و الملل بینی ها  درتاختالفات هویتی و  ومیتی و نقش ، «عبدالوهاب ابن»

( و بحران) ی ایجادشدهاه چالشبر ، تمرکز مقالهاین، براساس است. ثر ؤمها  آن گیری شدل
 . خواهد بودها  آن راهدار و راه حل مقابله با ی ارائه

یان چالش  های تکفیری ضد گفتمان انقالب اسالمی های جر

ی تدفیاری در ابعااد و هاا جریانی هاا مان گونه کاه در مقدماه اشااره گردیاد، چالشه
شود،  میو احصا یده ... دنظامی و، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسیگوناگون های  عرصه

گیارد. براسااس   رار میفرهنگی مورد بررسی  -در ابعاد سیاسی ها مقاله، چالشدر این  ولی
هاای تدفیاری  های فرهنگای جریان های سیاسی و چالش این، در ادامه، به ترتیب به چالش

 شود.  ضد گفتمان انقالب اسالمی پرداخته می
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یان الف. چالش  های تکفیری  های سیاسی جر

باه گفتمان انقاالب اساالمی  ضدهای متعددی  چالش ،ی تدفیریها جریانگیری  شدل
ی هاا ، چالشکه در این پاژوهشگوناگونی دارد ی موجود ابعاد ها . چالشآورده است وجود

گفتمان انقاالب اساالمی  ضد ها جریانی سیاسی که این ها شود. چالش میسیاسی بررسی 
 رانای حاشایه، اساالمی وحادت راهبارد تضعیفن شامل مواردی همووآورند،  به وجود می

 و گرایای خشاونت، اساالمی انقاالب گفتمان برای داخلی درگیری ایجاد و اسرائیل با مبارزه
 هویاتحدومت مبتنی بر  با تقابل و  اسالمی انقالب آمیز مسالمت ی رویه نمودن دار خدشه

  .دهی میتوضیح کرده، تبیین را ها  آن ،شود که در ادامه شیعی می

 راهبرد وحدت اسالمی  وآرمان  تضعیف. 1
. اسات مسالمانان وحادت همگرایای و، اساالمی گفتمان انقالب های شاخصه از یدی
 اساالم دشمنان که داد  رار خود ا دامات ی سرلوحه را م   این شرایطی در اسالمی انقالب

 امااماین رو،  کردند؛ از می تقویت شدت بهرا  اسالمی کشورهای اختالف و تفرق های زمینه
 هاای برنامه از یدی را مسلمانان وحدت ایجاد، گذار انقالب اسالمی رهبر و بنیان ،خمینی
 ج اان اساالم در (336: 1ج ،  ،1378خمینای)اماام . برشمردند انقالب اسالمی اصلی

در تصاور ج اان اساالم . امت واحده اسات، نی و  رآنییهای د صورت عمل کردن به آموزه
 در نظام، ادی داردیار زیی و منابع انرژی بسانسانروی یکه ن ،دپارچهیده و کل امت واح الب 

، زمیناهن یای در ج ان اسالم در ایها حرکت. داشت خواهد کننده تعیین یجایگاه للالم نیب
کاه گفتماان انقاالب  ز شدل گرفته استین... بی ویهای تقر حرکت، مانند کنفرانس اسالمی

ن یتار م ا اسات، ولای گیار راهبارد وحادت اساالمی  ان و پایاسالمی از منادیان این آرما
های ماذهبی و  رییدرگ ،ن آرمان ناکام کندیدن ج ان اسالم را به ایتواند رس موضوعی که می

های  رییج ان اسالم را به درگ، ییگرار و افراطیدن بر طبل تدفیکوب. های درونی است تشتت
. افتنی باا ی خواهاد مانادین مانی دستو امت واحده در حد آردچار خواهد ساخت داخلی 

عه و یبی است کاه علماای شایهای تقر حرکت، ی در ج ان اسالمیهای همگرا نهیدی از زمی
 العظمی اللااه تیااآ»، «خ شاالتوتیشاا»ی ماننااد یعلمااا. انااد دهیااساانی بااه آن اهتمااام ورز
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اساالم  ی ج انیاند که به همگرا تفدری را دنبال کرده ریس... و نییامام خم، «بروجردی
ادی بارای ج اان اساالم یاهاای ز فرصت، شهین اندیکند و توجه به مشترکات در ا کمك می
، المللای از آن اا نیی بها  درتت یری و حمایهای تدف انیك جریتحرولی ، دینما فراه  می

 ی شاهیگساترش اند. اسات  دار کارده خدشه خ مسلمانانین سنت فدری و عملی را در تاریا
شادن   های مشتلف مسالمانان و فراماوش های گروه رجسته شدن افتراقبه ب ،رییان تدفیجر

. شاود مایب منجار یاهاای تقر شدساته شادن اساتراتژی، تیامحورهای مشاتر  و در ن ا
 (525: 1393، سینی و خلیلیح )شیخ

های شقاق و گسست در کشورهای  نهیزم، ها انیاین جر  ی نظرانه با توجه به باورهای تنگ
های  ساحت ی به همهو  ده عبور کردهیاختالفاتی که از گذرگاه عق؛ ستاسالمی فراه  شده ا

، مسالمانی آناان ی ای که در حلقه به گونه، است و اجتماع کشانده شده استیسمانند گر ید
 ی هیسالف. شاوند مساتحق  تال و غاارت مایها  آن اری ازیرد و بسیگ کمتر مسلمانی  رار می

کاه  ،ماذهبی و اختالفای را ،ی از مساائل علمایاریبسا ،بادعت ی رهید با توسعه در دایجد
داناد و  مشمول بدعت می، داد اختالفات اجت ادی  رار می ی   معمواًل در حوزهی د ی هیسلف

ز به ابزاری دلشواهاناه در یکند و گاهی ن ر مییطرد و تدف ،بدعتی  به ب انهمشالفان خود را 
م بت آرا و اعمال  ی که وجه نآ یشه بین اندیا. شود ه حمله به مشالفان نوسلفی بدل مییتوج

ل دارد مشالف مذهبی خود یمو  انه استیجو بین و عیدگاهی بدبیشتر دیب، ندیها را بب انسان
د در یدچاار اختناا ی شاد  ها  جامعاه، ن نگارهیبا ا. ن دشمن پنداردیرا اهل بدعت و بنابرا

. کناد ت نمییامن اجتماعی کسی احساس -اسییس ی شود و ه  در حوزه علمی می ی عرصه
هاا و ماذاهب ماذهبی و کالمای در کناار ها   در کشورهای اسالمی فر ههمواره،  ،چند هر

وگاو  ز و هماراه باا گفاتیاآم ها با ه  و در کنار ها  زنادگی مساالمت اند و  رن زندگی کرده
و با فتواهاا  رییهای تدف گروه، ریاخ ی د باور کرد که در چند دههیبا با تأسف، ولی اند داشته
ان یااز م، شرفت جامعه اساتیپ ی که الزمه، های آرامش اجتماعی را نهیزم، های خود نوشته

دبا ری، یس). اند برانداز را فراه  کرده های گسست اجتماعی و اختالفات خانمان نهیزمو  برده
 (347 – 363: ص 1393عی، یحسنی و مالشف
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کیدی تدفیری با ها جریان نقش م مای در ، شیعیان ه ویژهبهای اسالمی  بر تدفیر فر ه تأ
به دلیل تعارض مباانی  به ویژهاین موضوع . شداف و اختالف جوامع اسالمی دارد، واگرایی

کیدفدری و عملدردی آنان با شیعیان به عنوان روافض و  بر اولویت ج ااد باا آناان حتای  تأ
هاای انحرافای  چنانوه با گسترش این اندیشهدارد، اهمیت بسیاری  ،از ی ود )اسرائیل(پیش 

) لاب ج اان تشایع( در  ایاران باه ویاژههای اجتماعی مقابله باا شایعیان و  زمینه، تدفیری
در این زمینه باید توجه داشت کاه باا توجاه باه اولویات . گردد میهای مسلمان تقویت  توده

یدای از  ،هاای تدفیاری گساترش اندیشاه، ها در سیاست صدور انقالب اسالمی ایران ملت
باه وحادت ج اان  یابی دساتنع جدی فراروی گفتمان انقالب اسالمی بارای ترین موا م  

 (369: 1393، )عموری و جاودانی مقدماست. اسالم و از منابع ت دیدآفرین 
اسالمی و انحصار حقانیت بر خویش و  ی گفتمان تدفیر با ایجاد انشقاق در امت واحده

(، ر و امپریالیسا  وام گرفتاه اساتکه این ویژگی را از اساتدبادیگر )مذاهب دانستن « غیر»
در حاالی کاه ماذاهب ، اسالمی شداف ایجاد کارده اساتی   امت واحده ی در پیدره عمالً 

دارای وحادت رویاه بودناد و باا وجاود  ،همیشاه ،اسالمی در مسائل کالن امات اساالمی
 ،نیدی از این مسائل کاال. کردند میگاه کلیت امت اسالمی را ت دید ن هیچ، اختالفات ریز

 ماردم از دفااع در و اشااال کاردن محداوم در که علمای اسالم ه استفلسطین بود ی  ضیه
ایان در . نمودند م می صادر های بیانیه اشاالگران با مقابله به مسلمانان ی توصیه و فلسطین

کاه در  ،فلساطین موضاع خن ای دارد ی  ضایهی  دربارهتن ا   حالی است که گفتمان تدفیر نه
العظمی  اللاه آیات ( و به بیان 194: 1393، )کاظمی. الگران همسو بوده استمواردی با اشا

 کنند نمی ه  اخ  یک ص یونیستی رژی  مقابل در، تدفیر نجریا» العالی(، )مدظلهای خامنه
 باه زدن ضاربه بارای ولای ،کنناد می همدااری مسالمانان با مقابله برای رژی  این با حتی و

، العالی( )مدظلاهای خامناه العظمی اللاه )آیت. «دارند فعال رحضو، اسالمی های ملت و کشورها
 (ش4/9/1393

 رانی مبارزه با اسرائیل  به حاشیه. 2

ضعف ج اان تت از ملل مسلمان و مسیران و اعالم حمایدر ا یانقالب اسالم یروزیبا پ
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ران در یاا یم   و اصاول یها استیاز س یدی ، کهبشش یآزاد یها ها و ن ضت ز حرکتیو ن
و  یجاد ی ن و مباارزهیت از ماردم فلساطیاحما ی لهلمسرود،  به شمار می یاست خارجیس

دولتماردان نظاام  و ماردمبارای  یا ژهیگاه ویت و جایاز اهم ،س یونیاسرائیل و ص با مستمر 
ران و یاروابط ا، یانقالب اسالم یروزیبرخوردار شد و بالفاصله پس از پ یاسالم یجم ور

. ها  ارار گرفات ینیار فلسطی  در اختین رژیو سفارت سابق ا گشت طع  یستیونی  ص یرژ
ر ج اان یاهاای اخ ی م ا  دهاهها چالشدی از ی ،نیفلسط ی مسلله( 129: 1386، )مجرد

به ، شدرو  روبهاشاال بششی از ج ان اسالم با واکنش متفاوت مسلمانان . اسالم بوده است
. ن مسالله ر  دادیل همیل به دلیرائهای اعراب و اس که چ ار جنگ موسوم به جنگ ای  گونه

اسات خاارجی خاود ین را از سیت فلساطیاولو، برخی سران کشورهای اسالمی، جیبه تدر
حسانی »دولات . ل در دساتور کاار  ارار گرفاتیسازی روابط با اسرائ عادی حذف کردند و

 هاای چناد دولات هار. ن باودیفلساط ی ناهین فراز و فرود در زمیا ی نمونه، در مصر« مبار 
باین ن یگااه فلساطیجا، د نظار کردنادین تجدیهای خود در مورد فلسط استیاسالمی در س

هاای  ز اسات و هماواره در مناسابتیابرانگ تیهای مسلمان همونان برجسته و حساس ملت
ری و یاهاای تدف انیارشاد جر. کنند ان همدردی میینیمسلمانان با مصائب فلسط، مشتلف

ت یان از اولویموجاب فراموشای فلساط، ی درونایها رییمشاول کردن ج ان اسالم به درگ
دتر یحمالت شاد ی نهیزم، نیفراموشی فلسط. ها در ج ان اسالم شده است ها و ملت دولت

، ریاتدف ی ر باودن باا مساللهیل درگیز به دلیستی را فراه  کرده و ج ان اسالم نیونی  ص یرژ
حساینی و  )شیخ. ئاه دهادن مردم مظلاوم ارایت از اینتوانسته است راه حل عملی برای حما

 (525: 1393خلیلی، 
 ی باه روحیاهکوشد  میهای بسیاری با ترفند و توجیه، گفتمان تدفیر و حامیان آن ،امروزه

مقاومات را در  ،گفتمان سلطه و تدفیار ،برای نمونه؛ اسالمی آسیب بزند ی مقاومت جامعه
 و مقاومات تماایز و فدیاکت کاه حالی درشامارد،  برمیکنار یا همراه با گفتمان تروریساتی 

 از دفااع برای جز ودارد  عادالنه و مشروع اهداف زیرا مقاومت ،است روشن بسیار تروریس 
 ،تروریسا  هادف کاه حالی در، یازد نمی دست خشونت به آن آزادسازی و خویش سرزمین
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 آسایب یاا غیرنظامیاان کشاتار. اسات ماردم سااختن مرعوب و غیرنظامی ش روندان کشتن
 و پیامشاان اباالغ بارای اساسای ای وسایله و مرحله، ها تروریست دیدگاه ازها  آن هب رساندن

تاوان گفات کاه یدای از  می ،رو  ایان از؛ اسات سیاسای اهاداف باه یابی دست برای ابزاری
. تضعیف گفتمان مقاومات اساالمی اسات، تدفیر ی های پدیدهآمد پیترین ت دیدها و  م  

 ( 195: 1393، )کاظمی
که همانا مبارزه با اساتدبار را، مسائل اصلی و اساسی ج ان اسالم  ،فیریی تدها جریان
مسائل و اختالفات فرعی داخلی نموده و تبدیل به مسائل فرعی  ،  ج انی استسو ص یونی

دنیاای . اناد اصلی تبدیل کارده )بین شیعه و اهل سنت( را به دشمنی و مشدالتمسلمانان 
 دفااع از رژیا  ص یونیساتی و ی  با توطلاه  ا صرف مقابلهنیروی خود ر ی  که باید همه ،اسالم

کاه مشااول شاود هایی  به گرفتاری است امروز ناچار، نماید  دس شریف و مسجداال صی
بار ، تدفیار ی  پارداختن باه مسالله ،در وا اع. اسات وجود آورده  استدبار در دنیای اسالم به

 ایان را دشامن باه؛ تحمیل شده استزبدگان و فرزانگان دنیای اسالم  ،علمای دنیای اسالم
رژیا  ، اصالی ی  مسالله در حاالی کاه، ساز وارد دنیای اساالم کارده صورت مشدل دست 

 (ش4/9/1393 ،العالی( )مدظلهای خامنه العظمی الله )آیت. است  دس دفاع از وص یونیستی 
ه کنناد کا مایباه شاواهد و دالیلای اشااره  العالی( )مدظلاهای خامناه العظمی اللاه آیت

ساازی مشادالت  سازی مشدالت اصلی ج ان اسالم و اصلی ی تدفیری در فرعیها جریان
 : نمایند میها و استدبار ج انی خدمت  درونی ج ان اسالم به ص یونیست

حرکت . را منحرف کند ن تدفیر توانست حرکت بیداری اسالمیجریایدی این است که 
مریداا در انشااندگان  دست ضاد ،اساتبداد ، ضادمریدااا حرکت ضد یک ،بیداری اسالمی

 مریداایی و ضادا اساتدباری و ضاد ، این حرکات عظای  ضادن تدفیرجریا... . منطقه بود
م مباارزات در . خط مقاداستبدادی را تاییر ج ت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشی

د باه م را تبدیل کارر آمد این خط مقدن تدفی. جریامرزهای فلسطین اشاالی بود ،این منطقه
های پاکستان و ش رهای مشتلف  ه و دمشق و خیابانهای باداد و مسجد جامع سوری خیابان

ن جریااشاهد دیگر این است که کسانی کاه پشاتیبان !... م مبارزهو این ا شد خط مقد هسوری
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به رژی  ص یونیساتی اخا  . ها بجنگند سازند تا با مسلمان میبا رژی  ص یونیستی ، تدفیرند
، های مشتلاف های اسالمی باه ب اناه تاما نسبت به کشورهای اسالمی و مل ،کنند ه  نمی

، العالی( )مدظلاهای خامناه العظمی اللاه آیت). کنناد زنند و توطله مای ها را می انواع و ا سام ضربه
 (ش4/9/1393

 یآمیز انقالب اسالم مسالمت دار نمودن رویه گرایی و خدشه خشونت. 3
گفتماان انقاالب ، بار هماین مبناا. آمیاز اسات مسالمتدین صلح و همزیستی ، اسالم

دارای ، ج اد در این اندیشاهجنگ و الملل دارد و  آمیز به روابط بین اسالمی رویدردی صلح
جاست   طلبی است و درست در همین منحصر در دفاع و استقالل، ضوابط و  واعد اسالمی

هاای  گرایی گروه خشونتانی با های ماهوی فراو ، تفاوتشیعی ی  که ماهیت ج اد در اندیشه
آمیز اصالت دارد و  صلح و همزیستی مسالمت، گفتمان انقالب اسالمیدر . یابد می یتدفیر

یاباد.  میحالات اسات نایی  ،و موضاوع جناگ تأمین ایان هادف اساتبرای جنگ و ج اد 
، ف می با کج  رار دارد که گفتمان تدفیری، در برابر گفتمان انقالب اسالمی( 1393، مرادی)

کید آمیزترین  مباارزه و ج ااد )در خشاونت ی  صحنه، روابط خارجی ی  که عرصهورزد  می تأ
 ی  باا جب اه، کوچک و افراطی وهابی ی  مشتمل بر اعضای فر ه، حق  ی جب هبین شدل آن( 

هاا را شاامل  هاای دیگار ملت ادیاان ال ای و فرهنگ، مذاهب اساالمی  همهکه است باطل 
مف وم ج ااد را بادون توجاه باه اصاول و مجاوز شارعی آن در ، دفیریهای ت گروه. شود می

هاا ناه تن اا  گروهایان . کنناد مسالحانه مطارح می  ی در  الب مباارزهفقط سطحی عامیانه و 
مسالمان را  ی  که تد رهای جامعاه، دانند همزیستی مسلمانان با غیرمسلمانان را ناممدن می

آن  تدفیریهای انتحاری و تروریستی گروه های  عملیات (1386، )جوکار. کنند نیز نفی می
 ی پدیاده، گنااه ماردم بایضد  و کشورهای اسالمییافته در  ه  به صورت گسترده و سازمان

ت ماورد ، باه شادم2001ساپتامبر  11 ی جدیدی در تاریخ اسالمی است که پس از حادثاه
نفساه باه حاکمیات  کاه فای ضمن این، ها ها یا روش این تاکتیک. توجه ج انیان  رار گرفت

های افراطای   ها و گرایش بات کور مذهبی و نضج برخی انگاره، رشد تعصفضای غیرعقالنی
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در تعاارض باا  اساسااً ، کناد مسلمانان کمک مایبین جویانه  ت احساساتی و انتقامو به شد
زیرا سیاست متدی بر مبانی ،  رار دارد گفتمان انقالب اسالمی آمیز لمترویدرد و مشی مسا

، بناابراین ؛اسات «عقالنیات و نفای خشاونت» ناظر به، اسالمی انقالبم در گفتمان اسال
شود  میموجب ، «ج اد» تحت پوشش ی ها و تبدیل آن به  اعدهتدفیریا دامات تروریستی 

 «تارور»باا  «ج ااد» انگاری و یدسان «اسالم» له در فرایند تبلیااتی سوء به ناملاین مس اوالً 
، اللاه در ردیف مقاومت مقادس حازب ی تدفیریها جریانتروریستی تمام شود و ا دامات 

 هاای ایان هماانی گرایش» های موجود بارای به دلیل اراده ثانیاً . گرددذیل بنیادگرایی تعریف 
 ،الشعاع  رار گرفتاه تحت گفتمان انقالب اسالمیشعارهای حقیقی ، «گرایی مشتلف اسالم

 ( 122 -95 ص، 1389، سیدنژاد). درا نزد افدار عمومی از دست بده شاعتبار
 مسالماناناز  ،کنناد مایکه اسالم را دین خشونت و تشریب معرفی  ی تدفیریها جریان

، ستیزی گسترش اسالمسبب دهند و  میستیزان  بدترین ب انه را به دست اسالمها  آن نیستند و
. اسات رحمات دیان ،اساالم در حالی که ،شوند میهراسی در ج ان  اسالم و گریزی اسالم

. نااه وحشاات و جنایاات ،داده را مااودت و رحماات  اارار هااا انسااان ی خداونااد پیونااد همااه
هااای نااا ص و  لیااتحل براساااس( ش1394ب ماان  8، مدااارم شاایرازی العظمی اللااه آیت)

باه ساراغ نشسات، ی تدفیری در کشورهای مشتلف اساالمی در گاام ها ، جریانستیناشا
کشاتارها و ترورهاای مشتلفای ، هاا تیاجنا، ادبه نام ج ا ،رفتهمسلمانان جوامع اسالمی و 

، پاکساتان، افاانساتان، عاراقمانناد امری که امروزه در کشورهای مشتلف ؛ دهند انجام می
، فروپاشی نظ  عماومی ی های گسترده نهیزم، ن باورهایا.  یمصر و اردن شاهد هست، هیسور
را شارفت یاسای و پیس بانییپشت، مشارکت عمومی، گذاری هیت سرمایامن، اسییهای س نظام

دبا ری، حسانی و یسا). راناد حتی رو به عقب مای، های جوامع کند کرده ساحت ی در همه
 (363-347: ص1393عی، یمالشف

در ... جب اه النصاره و، که امروزه با مصادیق مشتلفی مانند داعش ،ی تدفیریها جریان
آمیز و باه معناای وا عای  خشونت  وه ، تصویری غیروا عی ی با ارائه، اند منطقه شدل گرفته

این . هراسی در غرب دارد نقش م می در تقویت اسالم، کاریداتوری از اسالم اصیل، کلمه
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 ی ن و انتشاار گساتردهجریاای غربای از ایان ها  ادرتابازاری  ی با اساتفاده به ویژه مسلله،
کیدی و الملل بینی ها رسانهی آنان در انسانجنایات غیر دئولوژی بر ماهیات تروریساتی ایا تأ

آرمانی گفتمان انقاالب اساالمی ایاران بارای بساط  ی در تقابل با اندیشه عمالً آن، اسالمی 
باا اسات؛ از ایان رو، در ج اان  ی و اخال ی اسالم اصیل ناب محمادیانسانهای  آموزه

تقویت این  عمالً ، توجه به ماهیت بنیادین انقالب اسالمی بر مبنای حاکمیت اسالم سیاسی
رو  روبهافزاری  درت فرامرزی انقالب اسالمی را با ت دید  ابعاد نرم، از اسالمخشن  ی چ ره

 (369: 1393، )عموری و جاودانی مقدم. کند می

 تقابل با حکومت مبتنی بر هویت شیعی. 4
هاای  ل حدومت اسالمی بر مبناای آماوزهیتشد  ران و یروزی انقالب اسالمی ایپس از پ

جم اوری . اناد ن امار نشاان دادهیاادی باه ایات زیساحسا برخی کشورهای منطقه، عییش
هاای اساالم  است خارجی را براسااس آماوزهیها و هنجارهای موجود در س ضابطه، اسالمی

 :دیگرد سببدرد ین رویا.   کردیعی تنظیاسی شیس
ت یاامن ی دکننادهیانقالب اسالمی را خطر بالقوه و ت د برخی از کشورها، اواًل در منطقه

پذیرتر از  آسایبکاه خاود را ، ج فاارسیخلا ی هیکشورهای حاش ،جهیدر نت .ملی تلقی کنند
. کردناد اط ماییران احتیدر مناسبات خود با جم وری اسالمی ا، دندید می ی دیگر کشورها

 . ت استین وا عیای ایگو ،رانیابا اتحاد کشورهای عربی در جنگ عراق 
 ی زننده روی بره ینرا ران یاسالمی از جم وری یالملل ن نیروابط ب ی گران عرصهیًا بازیثان

شتر از داخل مرزها احساس یب، چالش با انقالب اسالمی، نیبنابرا لمداد کنند؛ نظ  ج انی 
د خاارجی یاسات کاه ت دین سشن به آن معنا نیاگرچه ا، رون مرزهای اسالمییشود تا ب می

 (349: 1393، )فالح. وجود ندارد
 اساتراتژیک اهدافبرای  اسالمی های دولتخی بری تدفیری با حمایت ها جریانرشد  

. این امر است شده سنی -یعهش تقابل  الب در مذهبی ی منازعه به منجر ،منطقه در خویش
 و ساوریه در تدفیاری هاای گروه دساته ب شیعیان خونین کشتارهای و کنونی یها بحران در
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 اشاترا  نقااط باارزترین از، یدای شایعی هویات روی حساسیت. است یافته عینیت عراق
شایعیان ، آن معتدل طیف که تفاوت این با ،است گری سلفیگوناگون  های گرایش و ها طیف

 و ت دیاد معارض در سانی جواماع نامد که احیاناً  می« گذار مسلمانان منحرف و بدعت»را 
 دیان» را تشایع ،واهماه بای، سالفیون افراطای طیاف، ولای گیرناد می  ارارهاا  آن ی هجمه

نظااام  ،گری در ایاان باااره زبااان و ادبیااات ایاادئولوژیک ساالفی. نناادخوا می «خودساااخته
عبادالرحمن »کتااب مانناد یاا آثاار دیگار  «زر اوی»شناسی است که تحلیل گفتمان  نشانه

نمودار آن است: شیعه ناه تن اا از ، های شاخص القاعده ان و چ رهپرداز نظریهاز  ،«الله هعطی
ای است که هدف ن ایی آن از  ه دین خودساختهکه متعلق ب، مار ین و خارجین از امت است

 . سلطه بر اهل سنت و به دست گرفتن زمام رهبری امت اسالمی است، طریق ایران
 عراق در، فرهنگ شناسی نشانه از گیری ب ره با ،شیعی ضد و ایرانی ضد تصویرسازی این

از دسات عاراق ، هاا کاه از نظار سالفی م،2003 ساال از پس ویژه به ،است گسترش به رو
 :1389، )سایدنژاد. تااده اساتاف «شایعه رافضان» دست به و شده خارج «راستین اسالم»

 (108و  107
انقاالب اساالمی ویاژه شایعی و باه  ی ی به مشالفت آشدار با اندیشهتدفیری ها جریان

مشالفات و ، و انقالب اسالمی دشمنیتفدر شیعی با ، پردازند و در اندیشه و خیال خود می
ای در  اماروز عادهمعتقدناد:  العالی( )مدظلاهدر این زمیناه رهبار انقالبنمایند.  میمبارزه 
 ، ضادایران ، ضدهای تدفیری و وهابی و َسَلفی نام گروه  های مشتلف دنیای اسالم به بشش
اماا  ،کنناد کارهای زشتی می، کنند کارهای بدی می، کنند دارند تالش می، تشیع ، ضدشیعه

اماا  ،کنناد حما ت مای، کنند دشمنی می. این را همه بدانند؛ ستندهای اصلی نی این ا دشمن
آن کسای اسات کاه پاول در ، کناد آن کسی است کاه این اا را تحریاک مای، دشمن اصلی

باا وساایل ، اندکی ضعیف شادها  آن ی آن کسی است که و تی انگیزه، گذارد اختیارشان می
ی است که تش  شداف و اخاتالف آن کس، دشمن اصلی؛ کند دار می را انگیزهها  آن گوناگون

این ااا آن دساات پن ااان  ؛ افشاااند و ملاات مظلااوم ایااران می را بااین آن گااروه نااادان و جاهاال
،  العالی( )مدظلاااهای العظمی خامناااه اللاااه آیت). های امنیتااای و اطالعااااتی اسااات سااارویس
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 (ش14/3/1393

یان ب. چالش  های تکفیری  های فرهنگی جر
شناسایی مشدل و معضال بحران، ز مراحل اساسی حل یدی ا بحران، ی در  الب نظریه

بارای  هاا جریانمورد بررسی  رار گیرد کاه ایان باید  ی تدفیریها جریان ی مسللهدر است. 
در ایان . اناد موجودیت انقالب اسالمی و گفتمان آن چه مشدالت و معضالتی ایجاد نموده

گفتماان انقاالب  ضددی های متعد ی تدفیری مشدالت و چالشها جریانگفتنی است باره 
، که در ایان پاژوهشگوناگونی دارد ی موجود ابعاد ها .، چالشآورده است به وجوداسالمی 

کاه  ای ی فرهنگایهاا رسد چالش . به نظر میگیرد میمورد بررسی  رار  فرهنگی یها چالش
شاامل ماواردی همواون آورناد،  باه وجاود میگفتمان انقالب اساالمی  ضد ها جریاناین 

تضاعیف جایگااه افدنی و تردید در اعتقاادات،  ، شب هگوی منطقیو سترهای گفتب تضعیف
ایجاد تقارن بین ایرانیت و تشیع در مقابل عربیات و  ری و ایدئولوژیک انقالب اسالمی وفد

 دهی . میو توضیح نمایی   میشود که در ادامه تبیین  می تسنن

  وگوی منطقی تضعیف بسترهای گفت. 1
ط تفااه  و یحااک  باودن شارا، شارفتینادگی و پیت در ج ات پوط حرکیدی از شرای

 فرایناددر ؛ ی فداری اساتهاا جریانماذاهب و ، ها دولت، وگوی منطقی در کشورها گفت
شارفت، یدن باه پیکند و برای رس دا مییروندی استداللی و همدالنه پ، امور ی همه، مفاهمه

شارفت در جواماع یهاای پ ناهیزم تا شود وگو و استدالل منطقی بسته نمی گاه باب گفتچ یه
مت    کفر و م دورالدم بودن، شر ، ارتداد، رخودی بودنیو افراد به سادگی به غگردد فراه  
 ،های اجت ادی خود شهیاز مجموع آرا و اند، های تدفیری انیجر. با توجه به این ندته، نشوند

گار یرا از دها  آن کهی ا گونهبه ، اند ش ساختهیت اسالمی خویای برای ششص عنوان جداگانه
اند تا از درون آن با هر کس که با  از تفدرات خود دژی ساخته؛ آنان مسلمانان دور کرده است

بااب هار ، ن تصوریعی است که با ایطب. ز برخورد کنندیآم خشونت، مشالفت کندها  آن رأی
. زند ا میی ریر حرف ن ایرود و زبان شمش شود و زبان منطق در کام می ی بسته مییوگو گفت
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هاای حااک  و  شاهیهای مشالف و خارج از چارچوب اند شهیبرخورد با اند ،در برخی موا ع
ر باا یکه برخی از اهل فدر ه  با هر گوناه فدار مااارود  میش یی پیآن تا جا ناپذیری تحمل

برداشت خود  ،حاضر به تحمل تفدر مشالف نبوده ،دًا مشالفت کردهیشدخویش  ی شهیاند
ار یاع تماام ی ن پندارها و توهماتی که پشاتوانهیا ی هیبر پا. کنند ن تلقی میین دیع ،نیاز درا 

رای تفااه  و گااهی بایچ جایری اصاواًل هایاهاای تدف انیادر جر، افته اساتیك یدئولوژیا
 (363 -347: ص1393عی، یدبا ری، حسنی و مالشفیوگو وجود ندارد. )س گفت

از صدور حد  ارتاداد ، بینی نگری و کوته یبه سطحبا توجه به ابتال ، ی تدفیریها جریان
، القاعادهمانناد هاایی  ا دامات گروهاک. ندبرای شیعیان و بسیاری از اهل سنت ابایی ندار

باین دیگار،  مسالمانان در تدفیار هاا جریاناین  ی اخیر نشان دادها سالداعش و النصره در 
 گذرانناد مایهمه را از دم تیغ کود  و بزرگ تفاوتی  ائل نیستند و ، شیعه و سنی یا زن و مرد

در ایان است. فدری در در  معارف و شریعت ال ی  نگری در دین و کوته که ناشی از سطح
کیاد بار ایان کاه العالی( )مدظلهمقام معظ  رهبری ،زمینه  ،ن تدفیاری و افراطایجریاا با تأ

 :، معتقدندکنند میارتجاع و جمود را تقویت ، تحجر ی روحیه

ساعی کردناد . فدر اسالم و شریعت اسالم بایاد محاور باشاد. باشداسالم باید محور  
، ایان. وانمود کنند که شریعت اسالمی با پیشرفت و تحول و تمادن و این اا ساازگار نیسات

البته در دنیای اسالم ک  نیستند کسانی که با . کاماًل سازگار است، نشیر؛ حرف دشمن است
اند ایان حارف دشامن را باه  اجت اد توانستهی تحجر و ارتجاع و جمود و عدم  درت  روحیه

، ما در اطاراف خودماان. اما در خدمت آن ایند، ندا این ا مسلمان. نحوی تبیین و اثبات کنند
اما یاک ذره ، اسمشان مسلمان است؛ از این  بیل داری ، در برخی از این کشورهای اسالمی

ها فقاط  بعضی. کند مشاهده نمیها  آن در ، انسانف   نو از معارف اسالمی، نگاه نو، فدر نو
. ، اسا  خودشاان را ها  مسالمان بگذارنادآن را تفسایق کنناد، بلدند ایان را تدفیار کنناد

  (ش21/9/1391، العالی( )مدظلهای العظمی خامنه الله آیت)
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 شیعه افکنی در اعتقادات شبهه. 2

 رخاساته ازگسترش فرهنگ ب، ات انقالب اسالمی در ج ان اسالمتأثیر ترین م  یدی از 
گاهی  رآن، انقالب اسالمی گفتمان محور در جوانان و دانشمندان و استقبال  بیداری و خودآ

آنان از این حرکت اصیل و مذهب نورانی مطاابق باا سانت راساتین و نااب محمادی)ص( 
 ی تفدر ضاد تحجار و خیازش بیدارگوناهگسترش با پیروزی انقالب اسالمی ایران و . است

های  های فرهنگی و سایت وهابی با ایجاد شبده -ن تدفیریجریا، سالمج ان امسلمانان در 
این شبده هدف ظاهری  هر چند، گیری این تفدر نمود سعی در جلوگیری از همه ،ضدشیعی

وا عیات نمود، ولی پرستی  لمداد  اخالص در توحید و جنگ با شر  و بتگسترش خود را 
 ی عماًل عرصاه ،این هدف را تأیید ندرده نظر عملیچه از ج ت فدری و چه از م نجریااین 

ن باا جریااین  .دهد میظل  و وحشت را نوید ن، پیش روی آن جز تاریدی ی تاریشی و آینده
آن  ی خواهاناه مانع از نشر افداار آزادیکوشد  می انقالب اسالمی ی چ ره مشدوش ساختن

مباانی اعتقاادی گفتماان اسات کاه افدنی در اعتقادات شیعه  به دنبال شب ه ،بنابراین؛ گردد
 در، ی سالفی تدفیاریهاا جریان کاارگزاران دهد. براساس این، تشدیل میانقالب اسالمی 

که  پردازند میهای تلویزیونی  های فراوان و مصاحبه و برنامه مورد تشیع به نشر کتاب و مقاله
، رکانی)هرسایج و تویسا. اساتاز تشیع نپذیرفتنی تصویر غیرمنطقی و  ی ارائه ،هدف از آن

1392 :53) 
، افازون شیعیان و ابراز تردید در اصول و مبانی مذهب تشیع ضدن جریاافدنی این  شب ه

ی  درباارههاا  آن از نگرانای جادی، هاا باا انقاالب اساالمی بر خصومت وهابیت و تدفیری
ی و ایماانی ، انساانهاای اخال ای گیری از آماوزه گسترش تشیع در ج ان اسالم به دلیل ب ره

گاهی یا لجها جریانوهابیون و نماید.  یحدایت م باا بسایاری از ، بازی ی تدفیری از سر ناآ
، از آن بادتر ،ابراز تردید و ایجاد شب ه کاردهها  آن ی ، دربارهعقاید شیعه به مشالفت پرداخته

، بناای  باور، تبر ، نذر، شفاعت، توسلها،  جریاناین . گیرند میعقاید شیعه را به تمسشر 
مورد اندار  ارار ، کنند میرواح اولیا و دیگر معتقدات شیعه را در حالی که در  ناستااثه به ا

مسالمانان ، ی تدفیری با در  نادرست از مف وم بدعت و شر ها جریان ،در وا ع. دهند می
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اناد  که به اعماالی روی آورده حال آن، کنند میرا تشطله ها  آن اعمال ،را مطرود دانستهدیگر 

)هرسایج و . ال ای اسات ی طعی رساول اکارم)ص( و اولیاا ی  سیره تشلف ازو که بدعت 
در تقابال باا گفتماان انقاالب ، ی تدفیریها جریان براساس این،( 54: 1392، تویسرکانی

 . های این گفتمان و تردید در اعتقادات شیعی هستند اسالمی به دنبال تضعیف آموزه

یک تضعیف جایگاه فکری و . 3  یاسالم انقالبایدئولوژ
و نظاام  ای منطقهانقالب اسالمی بر معادالت کالن  تأثیررا باید در  مسللهیابی این  علت

بیاانگر آن اسات کاه  ،مروری بر این تحاوالت. جو کردو های اخیر جست دههدر  الملل بین
تاییار ، امنیتای خاورمیاناه ی  درت در مجموعاه ی ترین عوامل تاییر در معادله یدی از م  

امنیتای و الگوهاای  اتتاییر مناسب ،عا. دلیل مؤید این مدیدی بوده استمعادالت ایدئولوژ
، عربیسا  های حاک  هموون پاان جایی ایدئولوژی دوستی و دشمنی به موازات تاییر یا جابه

 ی نقطاه، پیاروزی انقاالب اساالمی، در ایان میاان. گرایی سیاسی است مارکسیس  و اسالم
، زیرا پیرو آن، به شمار آمد ،ویژه در منطقه پیرامونیبه  ،ل ایدئولوژیدیعطفی در آخرین تحو

، عاین حاال در. گرایای  ارار گرفات اسالم تأثیرماهیت نزاع های اصلی در خاورمیانه تحت 
اهمیات  مساللهایان ، داردی گرایش های مشتلف و گاه متعارض با یددیگر یگرا چون اسالم

و  مانناد القاعاده ی تدفیاریها یانجرتقابل . خود را بیش از پیش در این تحوالت نشان داد
 :است انقالب اسالمی داشتهایدئولوژیدی بر آمدهای  پی، به عنوان گروه افراطی داعش

انقاالب ، ها در برخی عرصه ی تدفیریها جریانرسد  میبه نظر ای،  منطقهدر بعد  .الف
باه ایان  ،نامیاد «منزلت ایدئولوژیک» توان آن را میسازد که  میرو  روبهرا با ت دید  اسالمی

مقاام و منزلات ایادئولوژیک آن باین ، اساالمی در منطقاهانقالب ت ترین مزی معنا که م  
معنوی به امات اساالمی  ی این جایگاه م بت از جنبه. مسلمانان و حتی غیرمسلمانان است

مناوط باه  ،تداوم منزلت ایادئولوژیک و ارتقاای آن، به طور حت . بششد میوحدت سیاسی 
و  «غارب -اساالم» در برابار تضااد «عجا  -عرب» و «شیعه -یسن» های تضعیف شداف

ایان منزلات را ، به چند دلیل عماده ی تدفیریها جریانت دید . است «ص یونیس  -اسالم»
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شیعه همزیستی ، ویزهای مذهبیآ با دست اوالً  کند: میفوق را معدوس  ی مشدوش و معادله
را در برابار  «شایعه -یسان» شاداف ثانیاً . زداندا میت به مشاطره به شددر منطقه را ی و سن

در تال ای باا  تدفیاریرویدارد ، از ایان منظار. نمایاد میتقویات  «غرب -اسالم» شداف
 گیاارد کااه بااه جااای خااط مشاای ماایص یونیساا   اارار  -ی غرباایها  اادرتگیااری  ج اات

تضاعیف شاأن  ی کاه باه منزلاه دهاد مایگساترش اختالف و واگرایی را ، «گرایانه وحدت»
 (842: 1385، )پورسعید. است ای منطقهعد ژیک جم وری اسالمی ایران در ب  ایدئولو
، جنابش هاای سیاسای معاصاردیگار یدی دیگر از وجوه تمایز انقالب اسالمی باا  .ب

بششای بارای  پیام و ایدئولوژی ساعادت این کهبر افزون یعنی  ،توانایی ایدئولوژیک آن است
در منطقاه باه چاالش را ی غربای ها  ادرتای راهبرده، های مردمی به ارماان آورد ن ضت

 -الت جدید اجتماعی، مبنای تحوانقالب اسالمی با چنین ظرفیتی. سازی کشاند سرنوشت
که امروزه حتی این انقالب در نظر ای  گونهبه  ،سیاسی در  الب ضدیت با استعمار غربی شد

یالیسا  و اساتدبار ج اانی غیرمسلمانان به نماد  درتمند و افتشارآمیزی برای مبارزه باا امپر
ضمن کوشند  میبا تدیه بر شداف مذهبی و فرهنگی ، تدفیریی ها . جریانتبدیل شده است

ج اانی آن  و احیانااً  ای منطقاهنفوذ فرایند در ، ایدئولوژیدی انقالب اسالمیکاستن از توان 
و سوریه  راقدر ع ی اخیرها سالتحوالت در را  مسللهظ ور عینی این توان  می. دناخالل نمای

 ( 111: 1389، سیدنژاد)کرد. تحلیل  و ا دامات داعش

 «عربیت و تسنن»برابر در « ایرانیت و تشیع»ایجاد تقارن بین. 4
و  «تعربی» ی ، مسللهی تدفیریها جریانیدی از هنجارهای مورد منا شه در محاسبات 

قاات  اومی ر و تعل، آثااافراطای یها جریاناز  در برخی و است «فرهنگ عج » تمایز آن با
باین عربیات و  عارب بارای ایجااد ارتبااط گاننویسند برخی از. عربی بسیار برجسته است

اساالم ، هرگاه عرب خوار شادداند  بیان می ،حدی  مشدوکی را مستمسک  رار داده، اسالم
تصاریح  محمی)ص(؛ترسیل تریرب ها در کتابی تحت عنوان بع یهمونین . شود میخوار 

اعاراب  ، زیاراولی اعراب را برگزیاد، ر بود اسالم را بر ملل دیگر نازل کندکردند که خدا  اد
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عربیسا   دیرپای پان ی با توجه به سلطه، ی از عربیت و اسالماین تلق. ترین  وم بودند شایسته
غیرعربی را، که انقالبی  اسالمیانقالب مشالفت با  به خود خود، در برخی کشورهای عربی

در بساتر فرهنگای تدفیری ن . جریانماید میی توجیه اعراب سنبین ژه به وی، بود و نیز شیعی
کیادو  ییت ایرانای و ماذهب شایعه از ساوبا ایجاد تقارن بین  ومیا ،مذکور بار تماایز و  تأ

 موجبات افتراق هرچه بیشتر، از سوی دیگر ،تآن با  ومیت عربی و مذهب اهل سن اختالف
، ایان باارهدر . زناد مایها دامان  اعراب و ایرانی به اختالفات تاریشی ،را تدار  نمودهها  آن

از کوشاند  می «غیرعارب» و «اساالم عارب» باا تفدیاک ضامنی ناات سالفیجریابرخی 
از دیادگاه ، زیرا ب ره ببرند انقالب اسالمی ضدهای  ومی و عربی در مناسبات خود  ظرفیت

در ، طیاف هموناان کاه هماین، عی اساتیغیرعربی و شا ،انقالب اسالمی ها، جریاناین 
با این توجیه که هویت عربای و  ،جانب عراق را گرفتند، ایرانبا ن جنگ تحمیلی عراق جریا

هاای افراطای  آنونان در فرهنگ سیاسی برخی سلفی این موضوع. اند حال جنگ فارسی در
در  «یی سلفیگرا اسالم» و ه  «تعربی» ه ، دارای اهمیت و اعتبار سیاسی است که امروزه

میازان آن در  . هر چناداست «ت با ایران و شیعهنوعی ضدی» حامل، ی عربیبرخی کشورها
ی هاا جریانتاوان باه وجاه ملماوس در  مایدو را  جمع هر، کند فرق میکشورهای مشتلف 

 ( 112: 1389، سیدنژاد). دید تدفیری

یان  های تکفیری راهکارهای مقابله با جر
 ی مرحلاه، شناسایی گردیاد نبحرامعضل و ، و تی مشدلبحران،  ی در چارچوب نظریه

 هاا بحرانبا توجه به  است. براساس این، بحرانراه حل و راهدار حل  ی ارائه، دیگر و اساسی
انقاالب اساالمی و گفتماان آن ایجااد  ضادی تدفیاری ها جریانی مشتلفی که ها چالشو 

ارد؟ باه نظار هایی وجود د چه راهدارها و راه حلها،  چالشمقابله با این اند، به منظور  کرده
از نظار داد و ارائاه گونااگونی راهدارهاای تاوان  ، میی موجاودها چالشرسد به تناسب  می

همگرایی اسالمی و ، زدایی بین کشورهای اسالمی دیپلماسی و تنشمانند سیاسی به مواردی 
، اساتدباری هاای سیاسات نقاشدربااره  روشنگری، تفر ه ی سازی توطله تالش برای خن ی
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 ی فدری سیاسی معتدل در ج ان اسالم و از نظر فرهنگای نیازها جریانویت تالش برای تق
گااهی، گفتماان عقالنای انقاالب اساالمیدرسات تبیاین مانند مواردی  ی  درباارهبششای  آ

باه  شاده ، باه صاورت ادغامدر اداماهآن و... اشااره نماود.  ی تدفیری و مشاطراتها جریان
 پردازی : میها  آن برخی ازتوضیح و تبیین 

 تبیین درست گفتمان عقالنی انقالب اسالمی. 1

 درستتبیین ، ی تدفیریها جریان های چالشمقابله با برای ترین راهدارها  یدی از م   
برای تبیین گفتماان انقاالب اساالمی بایاد عناصار . و ترویج گفتمان انقالب اسالمی است

در ن ایات راهدارهاای نماوده، آن را نیاز شناساایی  ت دیاداتاصلی آن را شناخت تا بتوان 
. باا ایان گفتماان آشانا شاوند بایادمردم کشورهای مشتلف دنیاا . کردمتناسب با آن را ارائه 

کیددر عمل نیز بر آن ، متولیان امر نیز همواره عالوه بر تبیین درست این گفتمان از  ،داشاته تأ
به دنبال تارویج  ،افزاری و نیز راهدارهای سیاسی نرم، افزاری سشتگوناگون طریق ابزارهای 

 . گفتمان انقالب اسالمی باشند

گاهی. 2 یان بخشی درباره آ  آن های تکفیری و مخاطرات ی جر

شناساایی و معرفای هاای تدفیاری،  جریانترین راهدارهای مقابله با  از م   دیگر یدی 
به نام اسالم و با عملدارد منفای و خشان   ی تدفیریها هاست، زیرا جریان جریانکامل این 

 ی در مرحلاه . براسااس ایان،برند میآبروی اسالم را  ،به اسالم و مسلمانان ضربه زده ،خود
هاا  آن های افداار بررسای و ریشاه شانهای انگیزهو معرفی و شناسایی  ها جریاناین  بایداول 

-تدفیری ی رابطه تبیین، اه راهیدی از باره، در این . مقابله نمودها  آن بتوان با  شناسایی شود تا

 رابطاه ایان اگر و است وهابیت ی ثمره ،تدفیری هایگروهشک،  ، زیرا بیاست وهابیت و ها
 و سالفی هاای گاروه و فر ه این به ها پاسخ ب ترین از یدی، داده شود نشان مردم به به خوبی

 در ایاان زمینااه ( همونااینش08/11/1394: مدااارم شاایرازی)ری خواهااد بااود. تدفیاا
گاهی  ی تواند به صورت هدفمند باه نتیجاه می های تدفیری یانی خطرات جر دربارهبششی  آ

گاه شاوند کاه از ساو ی تدفیریها جریاناگر مردم از ماهیت . مطلوبی برسد تدفیار در  ییآ
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ساوی از  ،شامارند دانند و همه را کاافر می ن فته است و فقط خودشان را حق میها  آن ذات
 هاای هولناا  درد خشن و جنایتی استدباری هستند و عملها  درته  ابزاری برای دیگر 

به طور  طع ، اسالم است ی چ ره ی کننده گناه نماد و معرفی در کشتن زنان و کودکان بیها  آن
العظمی  اللااه آیت). دهنااد ن نمیهرگااز تمایاال نشاااهااا  آن بااه ،متنفاار شاادههااا  آن از

 (ش16/2/1392 ،العالی( )مدظلهای خامنه

 المیزدایی بین کشورهای اس دیپلماسی و تنش. 3

دیپلماساای فعااال و ، ی تدفیااریهااا جریانراهدارهااای مقابلااه بااا ت دیاادهای یداای از  
 باا اعتمادسازی و اسالمی نفوذ ذی های دولت با زدایی تنش، به ویژه زدایی بین کشورها تنش

باه  در رواباط باا کشاورهای منطقاه،کارگیری ابزار دیپلماسی  هباست.  ای منطقه یها  درت
بیناناه  تصویر وا ع ی روابط متوازن و ارائهگسترش محور و اعتمادزایی و  زدودن مسائل امنیت

داف و منافع مین اهأموجب تای،  منطقهی فراها  درتضمن کاهش دخالت  کند و میکمک 
 ملی ایران خواهد شد. 

 سازی توطئه تفرقه همگرایی اسالمی و تالش برای خنثی. 4

بسیاری  با برخورد در اساسی هدارهایرا از یدی اسالمی، وحدت و همگرایی ی مسلله 
 ادبیاات. اسات هاای تدفیاری اسالم مانند مقابله با جریان ج ان های چالش و مشدالت از

 باه امار و دعاوت را تلاویح، مسالمانان و تصاریح باا که است مفاهیمی از اسالم، مشحون
 اهمیت رو آن از ادبیات همگرایانه به توجه. هراساند می تفر ه و تجزیه از و نماید می وحدت

 تفر اه، بار سانت، و  ارآن رویدارد خاالف د یقااً  تدفیاری هاای گروه و هاا جریان که دارد
( براسااس ایان، 93: 1393)دانشایار، . فشارند پای می اسالمی امت گسست ناسازگاری و

ریزی، مفاساد و  کناد تاا از جناگ، خاون وحدت و همگرایای اساالمی ضارورت پیادا می
رساد  ی اختالفات مذهبی جلوگیری شود و در این زمینه، باه نظار می تروریس  کور به ب انه

تدیه بر مشترکات راهدار مناسبی باشد، زیرا مشترکات مسلمانان بیشاتر از ماوارد اختالفای 
 است. 
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 استکباری های سیاست ی نقش  درباره شناخت و روشنگری. 5

شاناخت و  ،ی تدفیریها جریانمقابله با برای کننده  یدی از راهدارهای اساسی و تعیین 
ی ها جریانگیری و تقویت  در شدلها  آن های ی استدباری و سیاستها  درتتوجه به نقش 

به  ها جریانمقابله با این ، و روشنگری در این زمینه مسللهتدفیری است و بدون توجه به این 
از این ی استدباری ها  درتسیاست و حمایت  باید به . براساس این،موفقیت نشواهد رسید

 های الزم صورت گیرد.  روشنگری ،نات توجه نمودهجریا

یان. 6  های فکری سیاسی معتدل در جهان اسالم تقویت جر

دارد، ی تدفیاری اهمیات هاا جریانمقابله با  ی که در زمینه ،راهدارهای سیاسییدی از 
رهای در کشاواست، زیرا ی سیاسی معتدل در ج ان اسالم ها جریانارتباط و تقویت ، توجه

هاای وابساته باه آن  یا گاروه داعش، مانند القاعده و تدفیری های رادیدال اسالمی تن ا گروه
 هاا تدفیاری درتمنادتر از بسایار معتدل در این کشورها ی ها جریانو  ها گروه؛ فعال نیستند

های م می اسات کاه  از فرصت ،ی معتدل در ج ان اسالمها جریانوجود  ،بنابراین؛ هستند
، فداریگونااگون هاای  در عرصاه، تقویت شده، ی تدفیریها جریانمقابله با نظور به م باید

ن تدفیر ، جریاهایی با تقویت چنین گروه فرهنگی و سیاسی همداری و تعامل نمود که طبعاً 
 . خواهد رفت ی کامل به حاشیه

 گیری بندی و نتیجه جمع
 سیاسای هاای چاالش ،توماس اسپریگنز بحران ی حاضر در چارچوب نظریه ی در مقاله

الب اساالمی ماورد بررسای  ارار گرفات. انقاگفتماان  ضادی تدفیاری ها جریانفرهنگی 
باه وجاود  انقاالب اساالمی ضاد گفتماان هاا جریانکه این  فرهنگی، -ی سیاسیها چالش

 اسرائیل با مبارزه رانی حاشیه، اسالمی وحدت راهبرد آورند، شامل مواردی مانند تضعیف می
 نماودن دار خدشاه و گرایای خشاونت، اسالمی انقالب گفتمان برای داخلی درگیری ایجاد و

 وگاوی گفت بسترهای ، تضعیفشیعه هویت با تقابل،  اسالمی انقالب آمیز مسالمت ی رویه
 انقاالب ایادئولوژیدی و فدری جایگاه تضعیف اعتقادات و در تردید و افدنی شب ه، منطقی
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 شود.  میاسالمی 
ها نیاز ارائاه  چالشمقابله با این برای الزم  یراهدارهاشده،  حمطری ها به تناسب چالش

، اسالمی را ت دیاد کارده وحدت راهبرد  و آرمان، ی تدفیریها جریاندر صورتی که گردید. 
 ی رویاه، گرایای اسالمی باه دنباال ایجااد درگیاری اسات و باا خشاونت انقالب در گفتمان

گفتماان نشسات  ی در مرحلاه ، بایادمایادن مایدار  اسالمی را خدشه انقالب آمیز مسالمت
زدایای باین   و تانش ی تبیاین گاردد، از طریاق دیپلماسایعقالنی انقالب اسالمی باه درسات

 نقاشی  در زمیناهمسیر همگرایی اسالمی هموارتر شود و با روشنگری ، کشورهای اسالمی
ی فداری سیاسای معتادل در ج اان اساالم هاا جریان روشانگری ،استدباری های سیاست

را  منطقای وگاوی گفت بسترهای، ی تدفیریها جریانجایی که  از آن. همونین قویت گرددت
 ایدئولوژیدی و فدری جایگاهایجاد کرده،  اعتقادات در تردید و افدنی شب هتضعیف نموده، 

ی تدفیااری و هااا جریانبااا معرفاای کاماال  نماینااد، بایااد را تضااعیف میاسااالمی  انقااالب
گاهی از طریاق  ،رحمات پرداختاهاساالم باه تبیاین و تارویج ، آن خطراتی  دربارهبششی  آ

تقریاب ماذاهب باه منظاور هاایی  تاالش، ای دیپلماسی فرهنگی و تقویت دیپلماسی رسانه
 . اسالمی صورت گیرد

مجاالس  یگوو گفات، بایاد ا اداماتی مانناد هاای ماذکورراهدارساازی  عملیاتیبرای 
حاور  ارار دادن ساازمان کنفارانس اتشاذ دیپلماسی مشتر  همواون م، کشورهای اسالمی

، تشادیل تقویت محور مقاومات،  یریتدفی ها جریان یا تصاد یحاتی  تسلیتحر، اسالمی
ای در حمایات از ایان  منطقهو فرا ای منطقه یها  درتنقش برخی  یافشاای،  ائتالف منطقه

گفتمان درست  تبیینبرای افزاری  افزاری و نرم سشتگوناگون استفاده از ابزارهای ها،  جریان
، ی تدفیری باا اساتفاده از ابزارهاای مشتلافها جریانشناسایی و معرفی ، انقالب اسالمی

 یکشااورها یچندزبانااه باارا ینترنتاایا یا مااهواره یونیاازیتلو یها شاابدهسایس و تقویاات أت
 سیتأسا، یماذاهب اساالم بیاتقرسازی راهبرد  عملیاتیبرای گو و تفاه  و گفتمشتلف، 

های  و د یق اندیشه نقد عالمانه های تدفیری و ی جریان ظور پژوهش دربارهبه من مراکز علمی
 ها صورت گیرد.  این جریان
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