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 ها و راهکارها()چالش هراسی بیداری اسالمی و توهم شیعه
 1غالمحسن مقیمی

 
 

 چکیده
 

هاای  تمادنی، نویادبشش بازگشات باه ارزش -به هماان نسابت کاه بیاداری اساالمی
می است، به همان اندازه آمیز تمدِن اسال خواهانه و کنش ارتباطی فرهنگی و مسالمتعدالت
های  هایی را نیز برای نظام سلطه ایجاد کرده است. بدین لحاظ طای ساال ها و هراس چالش

گذشته، بیداری تمدِن اساالمی در درون خاود، دو پتانسایل فرصات و تهدیاد را جاای داده 
داری ترین تهدیدات بی هراسی را به عنوان یدی از مه  کوشد توه  شیعه است. این تحقیق می

علال باروز و راهدارهاای مقابلاه باا آن  ،تمدنی کالبدشدافی کند. از ایان منظار -اسالمی
المللای  های هژماونی بین استراتژیسات ،ترین دغدغه این نوشتار است. به نظر نگارنده مه 

بعد از ظهور بیداری تمدنی در ایران و صدور آن، متوجه پتانسیل باالی  درت نرم شایعه در 
طلبی شدند که اگار کنتارل نشاود،  ستیزی و استقالل طلبی، ظل  زِی عدالتسا جهت جریان

هاای اساالمی  نوردد و زمینه گسترش اسالم سیاسی و دولت های ایران را در می زودی مرزبه
هراسای باه منظاور  رو پاروژه شیعهآورد؛ ازایان مشابه ایران را در منطقه خاورمیانه فراه  مای

اب طراحی شده است که راهدار مقابله با آن، بصیرت سیاسی مصادره مفاهی  اصیل اسالم ن
و  خردمندانااهطلبانااه و کاانش ارتباااطی  جویانه، وحاادت هااای صاالح و واکاااوی آموزه

 خواهانه اسالم است. معنویت
 

 هراسی،  درت نرم اسالم، راهدارها. تمدنی، شیعه -بیداری اسالمی  واژگان کلیدی:

                                                 
 العالمیه. استادیار جامعه المصطفی -1
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 طرح مسئله
یا خیازش اساالمی، باه اعتاراف عادد زیاادی از « تمدنی -میبیدار اسال»نوید حرکت 

گردد؛ برای نمونه سید ک  به چندین دهه  بل میشناسان و اندیشمندان تاریشی، دستجامعه
بشاارت بیاداری داد یاا خاورشاناس  المستقشللهذاالدین طب در کتاب خود تحت عنوان 

گوید: بیداری منتشر کرد، می 1964در کتابی که در سال « مونتگمری وات»انگلیسی به نام 
-خواهد شد که در پایان  رن بیست  بر جهان معاصر حاک  مایاسالمی، ایدئولوژی جهادی 

. ژوگانوفسدی دانشمند روسی نیز به دنبال انقالب سوسیالیستی (374، ص1384)لقطان، شود 
ماان، )هکتابی نوشت و گفت انقاالب ساوم متعلاق باه جهاان اساالم اسات  1919در سال 

بینی بیداری و خیزش اسالمی پیش هااالبمرالانه. همچنین ادوارد سعید در کتاب (375ص
)ساعید، تز اندیشه لیبرال دموکراسی طرح نموده اسات را از زبان برنارد لوئیس، به عنوان آنتی

کاه نویادبشش بازگشات باه  بیتایبیداری اساالمی اهال رو جنبش. ازاین، مقدمه(1379
وگاوی تمادنی و کانش ارتبااطی  ، صلح، عدالت، زندگی معطوف به گفاتهای دینیارزش

بینی بوده است؛ لاذا ماورد ای  ابل پیشفرهنگی بود، از منظر اندیشمندان و نشبگان، پدیده
 ها  رار گرفت.  توجه استراتژیست

های گذشته، بیداری اساالمی در درون خاود، پتانسایل فرصات و بدین لحاظ طی سال
خواهان و  جویان، عدالتفرصت برای مصلحان، صلح ؛ن بازتولید نموده استتهدید را توأما

آمیاز و تهدید برای هژماونی حااک  کاه هرگوناه نظاام عادالناه مبتنای بار تعامال مساالمت
پنادارد. اگرچاه نقطاه عزیمات بیاداری اساالمی در بشردوستانه را مشالف منافع خود مای

تارین عوامال فرهنگای و خاورد و مها چارچوب مقایسه جهان اسالم و جهان غارب ر ا  
های بزر ، تحقیر فرهنگی توسط سیاسی آن، یعنی استبداد داخلی و وابستگی آنها به  درت

باشد، با همه ایان توصایفات، های غربی و نیز غارت منابع ا تصادی جهان اسالم می درت
خشاونت اسات؟ های اسالمی مشوق مقابله به م ل است؟ آیا اسالم اصیل در پای آیا آموزه

وگاو و   طعًا پاسخ آن منفی اسات؛ چراکاه اساالم دیان رحمات، اعتادال، عادالت، گفات
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هاای توان در آموزهآفرین را میآمیز است. این ادعای نویدبشش و حیاتهمزیستی مسالمت

َل ی ُ ل  » رآنی ردیابی کرد؛ برای نمونه آیه شریفه  ِدتاِب  اَأه  ا ال   َنُد   یبَ  َو  َننایبَ  َکِلَمٍةَسواءٍ  یِإل َتعاَلو 
ُبَد  هَ  َأاّلَنع  اللَّ آمیاز در ذیال اصال که اهل کتاب را به همزیساتی مساالمت (64عماران: )آل «ِإالَّ

َل  َوالُتجاِدُلوا»خواند یا آیه شریفه توحید می ِدتاِب  َأه  تِ  ال  ِبالَّ َساُن  یِها یِإالَّ  (46)عندباوت:  «َأح 
اراهَ »حسن و متعقالنه است ناه اجباراناه: فراخوان اسالم به کنش ارتباطی ااز نشاان   یِفا الِإک 

؛ چون اسالم شالوده روابطش را مبتنی بر صلح  رار داده است. شاهد آن (256)بقاره: « ِن یالد  
ِإن  »آیه شریفه  ِ   َجَنُحوا َو ل  َنح   ِللسَّ ل   َلها َفاج  هِ  یَعلَ  َوَتَوکَّ ِذ یاأَ ی»و نیز  (61)انفال: « اللَّ  واآَمنُ  َن یَهاالَّ

ُخُلو ِ   یفِ  اد  ل  ةً  الس  است؛ بنابراین شگفت نیست که اسالم را دین همزیستی  (208)بقره: « َکافَّ
هاایی بادانی ؛ آمیز بدانی  و به دنبال آن بیداری اسالمی را بازگشت به چناین آماوزهمسالمت

مال رو تفاوت تمدنی و تنوع ملی و  ومی را تنها بارای شاناخت، معرفات، تعقال و تعاازاین
اا یا أَ یا»داند نه نفرت، تعصب و دشمنی؛ چرا که فرموده اسات: خردمندانه می ااُس ِإنَّ َهاا النَّ

ناُک   ِمن  َذَکٍر َو ُأن   بًا َو َ باِئَل ِلَتعاَرُفوا یَخَلق  ناُک   ُشُعو  .(13)حجرات:  «َو َجَعل 
ها ود آموزهاما آنچه پرسش و مسلله اصلی برای این مقاله شده است، این است که با وج

هراسی طورخاصشیعههراسی و بهجویانه اسالم، چرا موضوع اسالمهای مسالمتو ظرفیت
های اخیر مطرح شده است و ظرفیت م بت بیاداری اساالمی را از درون باه چاالش در سال

 کشانده است؟ درنهایت برای مقابله با این چالش و آسیب چه راهداری وجود دارد؟
نظاام سالطه بعاد از ظهاور  یهااساتین است که استراتژیهش اپژو یاجمال «هیفرض»

شادند. آناان  بیتایعه و اهلی درت نرم ش یل باالیران متوجه پتانسیانقالب اسالمی در ا
گاااه شاادند کااه مؤلفااهیهمچناا و  یزیساات، ظلاا یخااواهی، آزادیطلباااسااتقالل یها ن آ
ناه دولات یناوردد و زم یمران را در یاا یمرزهاا یزودهستند که به یمیمفاه یخواهعدالت

و  یهراساعهیرساد پاروژه شارو به نظار مایمشابه ایران را فراه  خواهد کرد؛ ازاین یاسالم
هراسی به منظور تحریف و مصادره محتوای فرهنگای بیاداری اساالمی طراحای شاده ایران

 بصیرت سیاسی و معرفی ماهیت وا عای بیاداری ،است. به نظر نگارنده راهدار مقابله با آن
جویاناه اساالم و نیاز دیپلماسای فعاال هاای صالحهاا و ظرفیاتاسالمی از طریاق آماوزه
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 اعتمادسازی است.
عه در خاورمیاناه در یبشش شهای الهامق ظهور  درت نرم و آموزهیتحق« ر مستقلیمتغ»

جویاناه و عادالناه در عرصاه  راستای مقابله با استبداد و است مار و نیز طرح زندگی مسالمت
 یداریاآن ب «ر واساطیامتغ»و  یهراساعهیآن تاوه  و پاروژه شا «ر وابساتهیمتغ»ملل، البین

داری باا رساد اساتراتژی هژماونی سارمایه یتمدنی است. خالصه آنده به نظار م -یاسالم
تز خود را پاس از جناگ سارد باا  ین آنتیترمه  یبرال دموکراسی راردادن اندیشه لمستمسک

افته اسات؛ لاذا باه دنباال مصاادره و ی بیتیمدن اهلو ت یاسیس ،  درت اسالم سیکمون
رو نیاشدن آن به نهااد و سااختار سیاسای( اسات؛ ازاش از تبدیلیکنترل بیداری اسالمی )پ

دساتانه اسات تاا باه لحااظ داخلای ماذاهب شیاز جمله حمالت نرم پ یهراسعهیپروژه ش
 یداریااظ خاارجی بنماوده و باه لحا یر جناگ درون ساازمانیرا درگ یعه و سنّ یمشتلف ش

د. از طرف دیگر راهدارهای مقابله باا یرا تهدیدی برای لیبرال دموکراسی  لمداد نما یاسالم
های اسالمی )متغیار ها و ظرفیتهراسی )متغیر وابسته( معرفی و بازخوانی آموزهتوه  شیعه

 باشد.پذیر میمستقل( می باشد که تنها از مجرای بیداری اسالمی )متغیر واسط( امدان

 قیم تحقی. مفاه1
باشاد  یم یدیسه مفهوم کل یق داراین تحقیبحث، ا یها ریو متغ یبا توجه به سؤال اصل

  :یپرداز یآنها م یح اجمالیکه به توض

 یهراسعهیالف( ش
بلر مطارح شاد، ساپس  یاست که ابتدا توسط تون یبیدواژه ترکیك کلی یهراسعهیواژه ش

ن یاداا کارده اسات. ایآمر یتیامن یپلماسیك راهبرد، وارد دیدا به عنوان یاالت متحده آمریا
، یعه و سنّ ین شیز بیآم مسالمت یستیاز همز یریجلوگ یافزارانه برا راهبرد به دنبال حمله نرم

)دالور طارح شاده اسات  یاساالم یهاادولات ییت واگرایتمدن مسیحی و اسالمی  و تقو

 .(24، ص1390ا دم،  پور
ه  ادرت نارم یبا راهبرد جنگ نرم غرب عل یا ندهیبه شدل فزا یهراسعهیدروا ع مفهوم ش
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راهبارد تاوه   ی ابال فها  اسات. هادف اصال یاساالم یداریاز در چارچوب  بیعه و نیش
اسات؛ لاذا  یاساالم یگرکشاورهایدر د یاز تدرار حدومت اسالم یری، جلوگیهراسعهیش

ند نظام سیاسی موجود کنصاحبان  درت و سرمایه در تونس، مصر، یمن و بحرین تالش می
 با ی بماند و صرفا رأس و برخی از مدیران ارشد آن تغییر کند.

 های بیداری اسالمی(ب( قدرت نرم )آرمان
 یدر کتااب 1990هاروارد در سال   از دانشگاه یجوزف نا ین بار آ این مفهوم را اولیظاهرًا ا

 ادرت نارم را در کتااب  2004مطارح و در ساال  ی كایتقدرتآمریرماهییتغتحت عنوان 
بحاث نماوده اسات. از  یشاتریل بیبا تفصالمللنیاالتبیتدرالیموفقیقدرتنرم:ابزارها

، ناه یفرهنگ یها تیق جذابیکسب مطلوب از طر یی درت نرم عبارت است از توانا یمنظر و
ن مفهوم  درت نارم در برابار  ادرت ساشت ی. بنابرا(24، ص1387، ی)جوزف ناع یاجبار و تطم

تاوان  ین لحااظ میها و باورها دارد. بد، فرهنگ، ارزشیدئولوژیبا ا یمیباشد و رابطه مستق یم
   است.یتر از  درت سشت و مستق تر و باثبات تر، جذاب گفت  درت نرم اثربشش

 

 تمدنی -یاسالم یدار یج( ب
 ن معناساتی ، به ایمنطقه هست یکه امروزه شاهد آن در کشورها یاسالم یداریمفهوم ب

گااهیکه مسلمانان از  و بصایرت  یتمادن یك دوره فترت، رخاوت و رکاود خاارج شاده و آ
 .(1390)آالله، اند  دا کردهینه خود پیشیسیاسی نسبت به پ

گاه -یاسالم یدارین لحاظ بیبد به همراه  یاسیرت سی، بصیاسیس یتمدنی مرادف با آ
دنی به دنباال طارح مجادد تم یداریگر بیاست؛ به عبارت د یاسالم یهابازگشت به آرمان

متاداول  یزنادگ یها وهیگار مداتاب و شایدر برابار د یوه و مادل زنادگیاسالم به عنوان شا
 است.یدن

تمدنی مفهومی بسیط نیست، بلده دارای  -توان گفت بیداری اسالمیدر هر صورت می
تاوان گفات ای است که درمجماوع مایشناختی و اندیشه شناختی، روان رویدردهای جامعه

که هماراه باا بصایرت و  (364، ص1378)ترمز، ارت از باورهای اسالمی تعمی  یافته است عب
گاهی سیاسی و بازگشت به ارزش گاهی سیاسی است؛ به عبارت دیگر اگر آ هاای اساالمی آ
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توان از آن به بیداری از سطح نشبگان جامعه عبور کند و در سطح توده مردم تعمی  یابد، می
 .و خیزش تمدنی یاد کرد

تمادنی تاا حادی  -البته ارائه تعریف مششص و مورد وفاق برای مفهوم بیداری اسالمی
های آن اتفاق نظر وجود دارد. دروا اع مشدل است؛ ولی تا حدودی بر روی عناصر و مؤلفه

های الئیدی و سدوالری ماندگی، سیاست های عقببیداری اسالمی واکنشی است بر مؤلفه
گرایی، تقادم عدم آزادی سیاسی داخلی، تحقیر فرهنگی و غرب حاکمان مسلمان، استبداد و

؛ باابی 305)تسشیری، پگاه حوزه، شمنافع صهیونیس  و نظام سلطه بر منافع کشورهای اسالمی 

 و نگاه مدنی و تمدنی نسبت به اسالم. (179، ص1379سعید، 
ای است لهتوان نتیجه گرفت که بیداری اسالمی پروسه چندمرحگفته می از مطالب پیش

 -که طی دویست سال اخیر روی ه  انباشته گردید و درنهایات در  الاب خیازش اساالمی
های اخیر ظهور و بروز نموده است. این بازخیزی تمدنی در ایران بعد چهاار تمدنی در سال

عباور نماوده و وارد « ساازیدولات»و « ساازیجامعه»، «فردسازی»دهه، اکنون از مراحل 
 .، بیانیه گام دوم انقالب(1397بهمن  22ای، )امام خامنهشده است  «سازیتمدن»عرصه 

 هراسی تمدنی و شیعه -( بیداری اسالمی2
گیاری از انقاالب اساالمی با الهام -فصل مشترک بیداری تمدنی در کشورهای اسالمی

مقابله با طلس  و اختاپوس اساتبداد داخلای، وابساتگی سیاسای و ا تصاادی  -شیعی ایران
های فرهنگی خود است. انقاالب تحقیر فرهنگی و بازگشت به خویشتن و اصالتخارجی، 

هاای جدیاد بنیاان و بار اسااس شایوه ای که بر مبنای باورهای دینایاسالمی به عنوان پدیده
ساالری، ساختار سیاسی بدیلی را به جهانیان عرضه داشات، اکناون الگاوی مادیریتی مردم

هاای طور طاع اگار ارزشدر منطقه شاده اسات. باه جدید برای مقاومت و بیداری اسالمی
های متداول در جهان اساالم، مبتنای بار ناسیونالیسا ، انقالب اسالمی همانند دیگرجنبش

هاایی همانناد تروریسا ، هاالل گونه باورهاای آن، باا واژهسوسیالیس  یا لیبرالیس  بود، این
 گرفت.شیعی، بنیادگرا، جهادی و... مورد حمله  رار نمی
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طاورکلی های آن است. باهها، تهدیدات و چالشنچه برای این مقاله مه  است، آسیبآ

بنادی های خیزش اسالمی را به دو دسته درونی و بیرونای ساطحتوان تهدیدات و آسیبمی
ای، تحجار و جماود فداری، های درونی همانند تفر ه و اختالفات  ومی و فر هکرد. آسیب

رادیدالیس  در پوشش جهااد کاه موجاب تشریاب چهاره  های نظامی خشن وتدیه بر روش
شود و در پی آن هزیناه سانگینی را بار جهاان اساالم فرهنگی و توحیدی حرکت بیداری می

 کند.ای بدخواهان را فراه  میافزارانه و تبلیغات رسانهتحمیل و زمینه حمله نرم
هاایی کناد. آسایبهای مهمی بیداری اسالمی را تهدید مایدر سطح بیرونی نیز آسیب 

هاای خاارجی در درون جنابش بیاداری های بزر ، نفوذ  ادرتم ل حضور نظامی  درت
ها و ها، تدوین پروژهاسالمی، تحریف باورها و مطالبات اصیل بیداری اسالمی توسط رسانه

هماننااد  ااوس ساانی و هااالل شاایعی،  -راهبردهااای تشریباای صاااحبان زر و زور و تزویاار
علیه جنبش بیداری اسالمی  -هراسی، هالل بحران، ژئوپلتیک شیعه و...هراسی، شیعهایران

تواند حامی مطملنی برای است که جمهوری اسالمی به عنوان پرچمدار بیداری اسالمی می
 آنان باشد.

های بیداری اسالمی، این تحقیق روی یدی از عوامل های آسیببه دلیل گسترش مؤلفه 
پاردازد و آن را از زوایاای مشتلاف سیاسای، راسای مایه تهدید خارجی یعنی تاوه  شایعه

نماید و درنهایت راهدار مقابله با آن را مورد بررسای فرهنگی و ژئوپلتیدی کالبد شدافی می
 دهد. رار می

 یهراسعهیها و عوامل شنهی( زم3
و  یبه منظور مقابله با بیداری اسالمی باه ساه ندتاه اساسا یهراسعهیش طرح یهانهیزم

  :یپرداز یاختصار به آنها مل بهیباشدکه در ذمعطوف می یدیکل
 تز( یآنت یوجو )در جست یاسیالف( عامل س

مرتبط است.  یشورو یالملل و فروپاش نیاست بیآن به تحوالت کالن در س یاسیُبعد س
سا  یبرالیشاد و ل یب جادینظام سلطه دچاار آسا ی، جنگ سرد و روانیشورو یبا فروپاش
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 یهااهاا و بحارانیهاا، ناکاامه شدساتیتوج یاز دست داد؛ لذا برا خود را یدشمن فرض
دچاار  ین حربه روانایتر ( به عنوان مه ی)وجود دشمن فرض یاست فرافدنیخود، س یداخل

نگتون و ی، همچاون هاانتیحیسات مسایونیصه یهااساتین لحاظ استراتژیمشدل شد. بد
 یاسایس یس  وارد معادالت بازیبرالیل تزیتز و... اسالم را به عنوان آنتیلفو ویسنجر، پل ویک
-هالل بحران و... اساس جهت یها، تلورجنگ تمدن یقت تلورینمودند. درحق یالملل نیب

 یر تلاوریاکند که در دو سال اخیم یانه بازسازیرا در خاورم ینده نظام سلطه جهانیآ یریگ
 شد. یه آن طراحیدر حاش یهراسعهیش

 یبنادبار بلاو  یمبتنا یاپین دهه پیالملل که چندنیبدر سطح منا شات  یاسیبه لحاظ س
س  در آستانه  رن یت کمونیس  بوده است، که درنهایس  در برابر مدتب کمونیبرالیل یدئولوژیا
پاردازان هیابار اسااس دیادگاه  نظر یآن، مناسبات نظاام جهاان ید. در پید  فرو پاشیو  ست یب

پاردازان هیاشاه نظریو طباق اند« یبرالایل ی طبكت»خ( یان تاریه پاینظر –اما ین )فوکویب خوش
 یریاشده است؛ اما د ینیب شیپ« یتمدن ینزاع چند طب»جنگ تمدنها(  –نگتون یوا عگرا )هانت

هاا باا تمرکاز  ه جنگ تمدنیالملل حذف و نظر نینانه از صحنه روابط بیب ه خوشید که نظریینپا
، «سا یترور»ل یااز  ب یمیآن مفااه یغرب و اسالم آغاز شد و در پ ینزاع تمدن یرو یمحور

« یهراسارانیا»، «عهیك شیژئوپلت»، «یعیهالل ش»، «یاسالم ییادگرایبن»، «ها جنگ تمدن»
و  یانه بزر  طراحایسپتامبر طرح خاورم 11جهان شد. به دنبال  یها و رسانه یاسیوارد بازار س

شاد.  یمحاصره نظام یاسیبه عنوان کانون اسالم س یعیانه اشغال و دولت شیآن خاورم یدر پ
بوده است کاه اکناون باا پاروژه  یمحاصره ا تصاد یران در راستایا یقت محاصره نظامیدرحق

 ز گسترش داده است.ین یفرهنگ یحلقه محاصره را به مرزها یهراسعهیش
ه اساالم را یاغارب عل یهاا دارد آنچه تنور رساانه یباره اظهار م نیا د دریادوارد سع یآ ا
 یمون پرز، حسنینتون، شیل کلیسران کشورها از جمله ب یالمللنیب یی، گردهماور کرد شعله

، هماه یسا  باود کاه در نطقایمسلله ترور یبررس یخ برایالش اسر عرفات در شرمیمبار  و 
شان از  اول یا ای (13، ص1379د، ی)ساعنسبت داده شد  یاسالم یشرورها به اسالم و جمهور

 1995ز ییکاه در شاماره پاا  قملالیالعبن( در فصلنامه شناس ضد مسلماپز )شرقیل پیدان



 

39 

ب
ری

یدا
 

الم
اس

 ی
 ش

هم
 تو

و
عه

ی
 

سی
هرا

 
ها(

کار
راه

 و 
شها

چال
(

 
کند که گفته است  ینقل م« ادگراستیوجود ندارد، سروکار با اسالم بن یاعتدال»تحت عنوان 

کند که  یاضافه م یاند. سپس ولوحبه سر آمده، ساده یاسیند دوران اسالم سیگو یآنها که م
، جنگ با اساالم یلذا جنگ سرد بعد ر است؛یناپذاسالم خشن، نامعقول، عبوس و سازش

. بدیهی است مراد وی از اسالم سیاسای بیاداری و خیازش (18-17)همان، صاست  یاسیس
 اسالمی است که در حال عبور از مرزهای جمهوری اسالمی است.

خطار سارخ »خاود نوشات:  یا در ستون هفتاه 1996ه یمز در ژانویور  تایویه نیا نشری
ورکر( یویسنده مجله نیرست )نویلتن ویم یآ ا (23و  19ان، صص)هم« رفت، خطر اسالم آمد

منتشر  1994در سال  جهانمدرنیهادرجستجو:عر  انیقصرهاتحت عنوان  یکتاب
 ین ماورد منباع خاوبیرا جمع کرده است و لذا در ا یهراسموارد اسالم یکرده است و تمام

ات، یها و نشار تنهاا در رساانه ناه یهراساعهیو شا یتواند باشاد. موضاوع اساالم هراسا یم
 PBSکه از شبده  -دایر جهاد در آمریها نظ ل یشود، بلده در سطح ف یگسترده دنبال مطوربه

س و تشنة یآلود و مسلمانان را ابل دکننده، خش یراست، اسالم را تهد یها و دروغ -پشش شد
خالم یهاا ل در رمانپویس نایها م ل و ز در سطح رمانیکند و ن یم یها معرف ییدایخون آمر
. (26-25)هماان، صکناد  یر را دنباال مین خاط سایهما  الفراالبمو  هاكیچر، رودخانه
بارال یتاز ل یغرب، اساالم و مسالمانان را آنت یها نده اکنون تعداد زیادی از رسانهیخالصه ا
کنند. دروا ع  یم یك و وضع موجود است، معرفیزدن نظ  دموکرات بره  یکه در پ یدموکراس

 شوند. یر میتفس یبرال دموکراسیدکننده تمدن لیمظهر خشونت و تهد یاسیالم ساس
کناد و  یم یرا کالبد شداف یهراسعهیو ش یهراس د سپس موضوع اسالمیادوارد سع یآ ا 

و تمرکاز  یاز به انرژیآور غرب از ناحساس وحشت اولشود.  یسه علت مه  آن را متذکر م
ن ید نازاع بایتواناد موجاب تشاد یم یهراساعهیشا آن در جهان اساالم اسات و لاذا طارح

ان انتقال ارزان نفت به غرب به واسطه بیداری یشود تا جر یاسالم یان و کشورهایگرااسالم
ل ی  و پتانساایران اساات کااه مفاااهیااا یانقااالب اسااالم دوماسااالمی دچااار بحااران نشااود. 

موفق اسالم  یکه الگوارائه نموده  یاسالم یاسیت سی، عقالنیخواه، عدالتیزیاستدبارست
بازگشات اساالم در  سوم ته خواهد شد.یبرای حرکت خیزش اسالمی در عصر مدرن یاسیس
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از  یقاات مساالمانان پااس از ساارخوردگی. درحق(50)همااان، صمساالمانان  یاساایس یزناادگ
 ینایموفاق اماام خم یحداومت یاکنون نگاهشان به تلور یستیالیمتعدد ماتر یها یدئولوژیا

و  یانقالب اسالم یهان را آرمانیالله در لبنان و حماس در فلسط حزب تیاست و رمز موفق
ن لحاظ اکنون در حرکت بیاداری اساالمی، ا باال باه یدانند. بد یم ینیامام خم یها شهیاند

خ ساابقه نداشاته یار گسترده شده است که در طول تااریبس تیبو اهل یعیش یهاآرمان
نمانده است؛ لذا  یمشف یغرب یهاستیاستراتژ استمداران وین موضوع از چش  سیاست. ا

اند تا مانع انسجام  را اضافه نموده یهراس رانیو ا یهراسعهی، واژه شیهراس در کنار واژه اسالم
انه شوند. دروا ع روح حمله یمسلمان در منطقه حساس خاورم یها ها و ملتدولت یاسالم

( 1ندته خالصه می شود: در دو ( 1981ه یانوژ 27مز، شماره یور  تایویندن به ایران )نیبروس ل
)هماان، اسات  یزیباا خردسات یمسااو یعی( اسالم ش2؛ یبا خودخواه یمساو یرانیروح ا

جااد شاداف یغات گساترده آنهاا، ایها و هجوم تبل رسانه ین لحاظ هدف محوری. بد(68ص
تا کانش و ران است یا یعیدولت ش یاسیس یمنطقه و انزوا یهاها و دولتن ملتیب یاسیس

آن نازاع و جناگ  یدر منطقه و جهان اسالم صادر نشود و باه جاا یعیش یاسیس یهاارزش
ناوامبر  20 -توشانیه آتالنتاا کنستیل )نشاریاابد؛ چون به اعتقااد دانیگسترش  یعه و سنّ یش

 .(155)همان، صتمدن غرب است  یعه است، آنجا دردسر برای( هر کجا ش1980
از  یدیاالملل، سبك جد نیران در صحنه روابط بیا یاسالم نده با ورود انقالبیا خالصه

در و  دو انقالب ماا یها چ کدام از ارزشیالملل شد که با ه نیوارد معادالت ب یاسیس یزندگ
و شباهت ندارد؛ لذا دولت  ی([ همشوانیستیه )مارکسی( و روسیبرالیگر ]فرانسه )لیبزر  د

هراسی ایجااد و در کاانون آن، توه  شیعه یپ فرض شد و در یبرال دموکراسیتز ل یآنت یعیش
 حمالت نرم،  رار گرفت. 

 (یهای اسالم)بازگشت به آرمان یب( عامل فرهنگ
-یم یمجدد تمدن اسالم یایو اح یاسالم یداریآن مربوب به ب یو اعتقاد یُبعد فرهنگ

، شاتاب رانیاا یعیانقالب شا یروزی، بعد از پیاسیشود. به اعتراف اک ر محققان، اسالم س
باا انساجام  یعی. دروا اع تفدار شا(72-71، ص1380، ی)صاحفدا کارده اسات یامضاعف پ
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خ یدر تاار یاگراناه اساالمیاح یهاامبارزات و نهضت یبرا یران، مدل عملیدر ا یساختار

؛ اما آنچه نظام سالطه را وادار باه واکانش (113-112، ص1385ا، ین ی)فاضالمعاصر شده است 
 یو نادا ی، اساتعمارینموده است، صبغه ضد استبداد یدن اسالمتم یداریدر برابر ب یمنف

دئولو  مه  آن در چند دهه یبوده است که ا یشه استدباریوحدت جهان اسالم در برابر اند
کیالژئوپلتسانده کتااب ین لحاظ به  ول فرانسوا توال نویبوده است. بد ینیر، امام خمیاخ
خاود  یدیدئوپولتیو ا یب فرهنگی، ر یکراسبرال دمویشه لیبا ظهور خیزش شیعی، اند عهیا

اماام  یکنترل تفدار انقالبا یبرا یغرب یهاستیجه استراتژیابد. درنتییدان مبارزه میرا در م
در  یعیهالل شا یجاد جنگ نرم و روانیاند. انموده یرا طراح یدیجد یها ، پروژهینیخم

 1بلار ین باار توساط تاونیلاست که او یجنگ روان یهان حربهیاز هم یدی یبرابر  وس سن
 یاز رهبران منطقه م ل ملک عبدالله، پادشاه اردن و حسن یمطرح شد و متأسفانه توسط برخ

ران آغااز یاز ا یعیدگاه ملک عبدالله، هالل شیس جمهور مصر دامن زده شد. از دییمبارک ر
ان یان پایساطالله در لبناان و حمااس در فل رد و با حزبیگیه را در بر میشده،، عراق و سور

 باشند.یم یشه سنیو در تعارض با اند یعیشه شیابد که متأثر از فرهنگ و اندییم
 ینایبشش اماام خموحدت یهاعه و آرمانیخواهانه ششه عدالتیهراس از توسعه اند

جویاناه شایعه و های مساالمتدر تحریف آرمان یمردان غرب طنت دولتیک طرف و شیاز 
 یناپشتاه برخا یریاگاناه، موجاب موضاعیان خاورمیعیک شایاتت ژئوپلیمو ع یینما بزر 

عه ید اختالفات شیانه شده است که ادامه آن موجب تشدیمرتجعان در منطقه حساس خاورم
 خواهد شد. یاسالم یداریان بیف جریو تضع یو سن

 یهااجناگ تمادن ینماودن تلاور ، غرب با برجساتهیالدیم 90قت بعد از دهه یدرحق
  ا یباه نازاع تمدن یدیو ژئاوپلت یرا از نازاع کشاور یالملل نیمبارزات بنگتون، صحنه یهانت

ن یاشادن ا یاتیاسوق داده است که نقطه آغااز عمل یو اعتقاد یک فرهنگیو ژئوپلت یفرهنگ
در برابار تمادن  ین نازاع، تقابال تمادن اساالمیطورعام ا باشد. بهیازده سپتامبر می، یتلور

اسات؛ لاذا  یعیت شای، هویور و کانون تمدن اسالمطورخاص، محس  است؛ اما بهیبرالیل

                                                 
 ا. یفرنیالت کالیخود از ا 2006 یدار ماه جوالیس در دیر و ت انگلینشست وزا 1
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کاه باوش محاور  برند؛ چنانیران به عنوان محور شرارت نام میدا همواره از ایدولتمردان آمر
خاود  یدیاستراتژ یدا نگرانیشمندان آمریران نسبت داده است. البته اندیشرارت را بارها به ا

دهند که  ی رار م یمورد بررس« یاسالم ییراادگیبن»جهان اسالم با عنوان  یداریرا در مورد ب
 یدجمال، منادیرا که از س یآنان مقاومت اسالمطلبد. یرا م یا خود بحث جداگانه یدر جا

، شروع شاد، ساپس یو استعمار خارج یدر برابر استبداد داخل یک اسالمیوحدت استراتژ
تاًا یاکساتان و نهادر پ ید  طاب در مصار و ماودودین و سایالمسلمن آرمان توسط اخوانیا

 یهاه ارزشیعل یده فرهنگین پدیتر ن دنبال شد، مه یالله در لبنان و حماس در فلسطحزب
تارین  دساون یدای از مها یچاارد نی؛ لاذا ر(4، ص1385، ی)برناا بلاداچکنند یم یتلق یغرب

است یس ییدان زورآزماین میترمه  21جهان اسالم در  رن »د: یگویسیاستمداران آمریدا م
 .(5) همان، ص« دا استیآمر

وناد یدا و غارب را مضااعف نماوده اسات، پیآمر یآنچه نگران یدروا ع از منظر فرهنگ
اناه یون مسالمان منطقاه خاورمیبا انقالب ینیامام خم یفرهنگ ا  یاسیس یهاشهیاند یمعنو

که خود طرح نماود، هاالل  یعیدا در برابر توه  هالل شیطورمششص راهدار آمراست. به
شده کنترل ین دموکراسیانه است؛ اما خوشبشتانه ایشده در منطقه خاورمتیهدا یموکراسد

را در عاراق  یاسایشه ناب اساالم سیگر اندیک بار دیجه معدوس داده و یحدا ل در عراق نت
 ساختارمند نموده است.

گر ناخواساته در سلطه یهااست که  درت ین فرصتیتر مه  یو فرهنگ یلدن نزاع تمدن
 یتاوان در رنساانس اساالمیاند که با شناخت ابعاد مشتلف آن مار مسلمانان  رار دادهیتاخ

و  یاجااد نازاع فر اهیا یبارا یهراسعهیعه و شیک شیبهره گرفت. دروا ع طرح مسلله ژئوپلت
ک اسات؛ چراکاه یدر منطقه ژئاو اساتراتژ یاسیو س ینده اسالم انقالبیاز رشد فزا یریجلوگ

داری غرب سرمایه یو استعمار یبا منافع ا تصاد یکه در تعارض جّد  یاسیاسالم س یایاح
چاارد فالاك یر ین مطلب را آ اایاست. ا یبرال دمدراسیشه لیتًا موجب زوال اندیاست، نها

ن اعتراف ین چنیا یدیاالت متحده با ناامیا یا انهین پژوهشگران خاورمیتر از سرشناس یدی
ك از رهباران آن باه یاچ یرا هایاداد؛ ز یات خود ادامه مایحبه  یدیانه با ناامیکند: خاورم یم



 

43 

ب
ری

یدا
 

الم
اس

 ی
 ش

هم
 تو

و
عه

ی
 

سی
هرا

 
ها(

کار
راه

 و 
شها

چال
(

 
 یدیانداشته است. آنان به دنبال نقطه ام یه مردم توجهیحقارت شدل گرفته در ذهن و روح

شاده را آزاد متاراک  یها ساخته، عقاده یگشتند که حدا ل حرف دل آنها را بر زبان جار یم
 یاناه را بارایخواهاد داد و ماردم خاورمرا باه آناان  ین جساارتیچنا ینیالله خمتید. آینما

مرد پرفروغ منطقه خواهد بود؛ چون آنان  ینیشان کمك خواهد کرد. خمیبه آرزوها یابیدست
 .(279، ص1386، ی)متقو غرور کمك خواهد کرد  یآزاد یرا برا

ت یاد باا هویاجد یانگر ورود گفتمانی، بیل انقالب اسالمیدر همان اوا ین برداشتیچن
ت موجاود دارد، بلداه مادل ینسابت باه وضاع ین است که نه تنها جنبه انتقادفعال در جها

مدارانه( د )کنش ارتباطی عادالنه دینیجد یفرهنگ یجاد سبك زندگیا ید برایجد یحدومت
 )کنش ارتباطی زر و زورمندانه( است. یفرهنگ یدر برابر زندگ

 ان(یعیش یکیت استراتژ ی)موقع یکیج( عامل ژئوپلت
به عنوان خطر بالفعل در برابر  یعیت شیهو یایاح یینما  ابل تأمل در بزر ن ندته یسوم

ز، یاان معطوف است. اما  بل از هار چیعیش ینیو سرزم ییایت جغرافی، به مو عیت سنیهو
غرب است.  یاسیو س یک، مفهوم آن در محافل علمیار مه  در مباحث ژئوپلتیک ندته بسی
افات. یدمن تاداوم یندر، ماهان، هاوفر و اساپایط مدلن سپس توسین مفهوم ابتدا توسط کیا

؛ «من ک  و تنگ اسات یجا»شود که یخالصه م یو محور یدیک مفهوم کلیآن به  یمعنا
هاا نیتسایگار از منظار ژئوپلیما محدود است. به عباارت د یایو جغراف یاتیح یفضا یعنی

د اسات یاجد یایفجغرا یکند و الزمه رشد، کسب فضایکشور همانند موجود زنده رشد م
تاًا متارادف باا یک ماهیاز ژئوپلت ین تلقیماند. ایکه اگر کسب ندند، از توسعه و رشد باز م

ست  منجار باه یکه متأسفانه در  رن ب (1388، یمی)مقاست  یطلب و توسعه یستیالیشه امپریاند
 ون انسان شده است.یلیش از شصت میو هالکت ب یدو جنگ جهان

است که امروزه تحت عنوان کساب و یك با مفهوم سیپلت اک از ژئوار خطرنیر بسین تفسیا
 ین تلقایعه را با همیک شیدارد؛ لذا غرب ژئوپلت یحفظ  درت مطرح است، کاماًل همشوان

شاه اماام یاسات در اندیف سیاقت مطلب آن اسات کاه تعریکند؛ اما حقیر دنبال میو تفس
ت و تقواسات کاه باه دنباال یهاداران، معطاوف باه یا یعیهای بیداری شو آرمان ینیخم
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، یمای)مق یاسایو  ادرت س ییایااست ناه توساعه جغراف یل اخال یسعادت و صدور فضا
مضاعف است تاا باا شاناخت  یاریازمند هوشین لحاظ جهان اسالم نی(. بد21، ص1390

 یا اساالم رساانه» یها اساتیش در دامان القائاات سیخو یو اعتقاد یاسیمسائل س یوا ع
شاه یر اساتعمار نشاان داده اسات کاه اندیاخ چهارصدسااله اخیچراکاه تاار فتد؛ین« یغرب

هراسای در عهیاناه اسات و حرباه شایو ارزان خاورم یشناسانه آنان به دنبال مناابع غناشرق
ف  درت مسلمانان است؛ لذا یانحراف اذهان و تضع یمتفاوت تنها برا یهاها و شدل  الب

 یکناد چارا غارب در بر اراریخبرنگار سؤال م یتگل و یرًا در مصاحبه با اشپینجر اخیسیک
کناد، جاواب یعربساتان، مصار و اردن تاالش نما یکشورها یو حقوق بشر برا یدموکراس

، مصار و اردن باه ناام یساعود یهادولت ید همزمان در سرنگونیتوانیدهد که شما نم یم
ناد صادور یفراد. یاتاالش کن یاسالم یدالیراد یهاه اسالم با دولتیو جنگ عل یدموکراس
ت مطالعاات ی)ساطلبد یم یه خیزش اسالمی دو ساختار متفاوت زمانیو جنگ عل یدموکراس

هاای  غرب نفاس ارزش ینجر کاماًل واضح است که برایسی. عبارت ک(19/1/87، یشناس عهیش
 -یعیش ی، اسالم انقالبینشده مطرح است؛ منتها اآلن به لحاظ زماناسالم اصیل و تحریف

 ت است.یدر اولو -یافراط یتوهمانه ور میبه تعب
کیالژئوپولتفرانسوا توال در کتاب معروفش به ناام  یهاح ندته فوق، به دیدگاهیبعد از توض

اختالفاات و  یینما و بزر  یهراسعهیالقای ش یاسیزه سین کتاب که با انگی . ایپردازیم عهیا
ع را باه یکناد خطار تشایما ین شده است، ساعیجهان اسالم تدو یو مذهب ینید یهاشداف

وادار کند؛ لذا از صافحات  ییجوگوشزد و آنها را به چاره یو خبرنگاران غرب یاسیمسلوالن س
هاا، رغا  خواساتیعه علایدهاد کاه شایاخبار روز نشان ما»کند که: یح میبه بعد تصر 15

تسلط انه معلول ین تسلط بر خاورمیف شده و نه مضمحل؛ بنابرایها، نه ضعها و جنگشدنجه
عه از دو منظار یسانده کتااب، خطار شای. از منظر نو(24، ص1382، ییزا )لك« ان استیعیبر ش

، شاهادت، عاشاورا و انتظاار یزیسات، ظلا یگساتراعتقاد به عدالت اولت است؛ یحائز اهم
ت نظاام غیرعادالناه یکه مرادف با اعتاراض از وضاع موعود یحدومت عدالت گستر مهد

 .  (143، ص1379)توال، ان است یعیش ییایغرافت جیمو ع یگر یدموجود و 
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اناه اساتقرار دارناد؛ یخاورم یدین نقاب اساتراتژیتر ان در مه یعیبه زع  فرانسوا توال ش 

ن منطقه است(، یا در اینفت دندرصد 68خزر ) یایج فارس و دریانه خلیران که در میچون ا
 ینفتا یهاادانیااسات، م ین منطقه عراق به لحاظ انارژیتر جنوب عراق و کرکوک که مه 

ت یاک چهاارم جمعیاعه هساتند، یکارکنان شاغل آن ش درصد70ه عربستان که یاستان شر 
ش از یت پاکساتان، بایاون نفار از جمعیالیم 35ت هناد، یاون نفار از جمعیالیم 25ه، یترک
ماردم  درصاد67جاان، یآذربا یجمهاور درصاد75ج فارس، یت کرانه خلیجمع درصد70
 ین منطقاه انارژیتاردرحساس ییایان به لحاظ جغرافیعیجموع شعه هستند. درمین شیبحر

ک یا سدونت دارند. ویدن ان، اول موضاوع یعین نقطه ضعف و چالش شایتر کند مه  ید میتأ
ت راهداار یاشاان درنهایاسات. ا یعیمشتلاف شا یها ان فر هیدوم اختالف مو  یعه و سنیش

؛ لذاسات (141)هماان، صد ینمایه میغرب توص یاسین اختالفات را به نشبگان سید ایتشد
 است. یابی ابل رد یعیش یدیت ژئوپلتیمو ع یدر راستا یهراسعهیه شیکه نظر

تار آن،  پروژه بزر  ید در راستایرا با یهراسعهیتوه  ش یها نهینده عوامل و زمیا خالصه
ه نداه چارا مساللیمورد تأمال  ارار داد. اماا ا یاسیهراسی و  درت نرم اسالم ساسالم یعنی
ها  در رساانه«  یهراسا یسانّ »از  یخبار یر دنبال شاده ولایاخ یها در سال« یهراسعهیش»

آنچاه  یخود نیازمند بررسای و تحقیاق اسات. ولا ینیست، موضوع  ابل تأمل بوده، در جا
و  ین ندته مها  اسات کاه باه لحااظ تبارشناسایشود، ا یما م یهراسعهیمربوب به بحث ش

ل ی، پتانسیاسیس یها تی، ظرفی)انرژ یمجهول معادله پنجك ین موضوع از ی، ایشناس علت
کناد.  یم یرویاان( پیعیشا یاسایس یایت جغرافیز مو عیو ن یاسالم یداریعه، بیش یفرهنگ

ب آنهاا یترک یز است؛ ولیآمکننده و منا شه آنها گمراه یدیو تفد یتصور ید بررسیبدون ترد
 شن کند.رو یادیرا تا حد ز« یهراسعهیش»تواند موضوع  یم

 یهراسعهی( اهداف پروژه ش4
اناد، ر به آن دامان زدهیها در چند سال اخیکه عمدتًا غرب یهراسعهین لحاظ توه  شیبد

 :کندیچند هدف را دنبال م
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 یل ضد استدباریپتانس ییو شناسا یعیتفدر ش یاسیام سی درت نرم و پ ییالف( شناسا
 انه.یومت اسالمی مشابه در منطقه خاورمو ضد ظل  آن به منظور کنترل رشد و انتشار حد

شیعیان و احتمال اتحاد آنها با ه  و برادران اهل تسنن  یاو منطقه ییایب( مطالعه جغراف
 گر باشد.سلطه یها  درت یها یخواه ادهیه زیتواند کمربند مقاومت علیکه م

تمادنی باا و  یاسایاسالم س یداریف بیبه منظور تضع یعه و سنین شیجاد تفر ه بیج( ا
 داری. تز هژمونی سرمایه یهدف جلوگیری از تشدیل آنت

کاردن  یبا ایجاد هاراس باه منظاور خن ا یعیش یاسیو س یهای فرهنگد( تحریف آرمان
 .یبرال دموکراسیو مدعیان ل یدارهیه نظام سرمایعل یخواهت عدالتیو هو یزیبازخ

 ر بین کشورهای اسالمی منطقه.گیری ترتیبات امنیتی بومی و پایدا ها( جلوگیری از شدل
ه، بلده منظاور یان امامیعیند، مرادشان نه تنها شیگویعه سشن میاز ش ین آنان و تیبنابرا

از هند، پاکستان، تمام  یعیوس یها بشش ییایک امتداد جغرافیاست که در  یمذهب یانیجر
ه، لبناان، یاکاز تر یجان، شرق عربساتان،  سامت مهماین، آذربایت عراق، بحریران، اک ریا

در کناار  یاماام دوازده -به زع  و توه  آناان -اِن یعیقا و... حضور دارند؛ لذا شیه و آفریسور
را  یا یو فرهنگ ییایجغراف یه فضایه ترکیه و بدتاشیان سوریه، علویدیه، زیلیاسماع یهاگروه

واحاد را موجاب خواهاد شاد. خصوصاًا  یت ماذهبیاک هویات یکند که درنهایجاد میا
 یروزیاز پیاان هند و پاکستان و تحوالت داخل عراق، بحرین و یمان و نیعیاد شیات زتحرک

عه آشنا کرده اسات؛ لاذا یفراوان ش یهاتیها و ظرفتیلبنان، غرب را با  ابل یعیمقاومت ش
منطقاه بارای  یان افراطایو سلف یمداران عرب استیس یک برخیبا تحر یمداران غرب استیس

کنند  تالش می یمشتلف اسالم یهان فر هیجاد اختالف بیا ف وحدت جهان اسالم ویتضع
 یرا در فشاارها  طورکه امروز نموناه باارز آن . همانت خبرگزاری فارس(ی، سا4/4/1386، ی)غالم

عه یر بافات شاییز تالش عربستان در تغیمن و بحرین و نیان یعیاد حدومت عربستان بر شیز
  .یکنیدر جنوب عربستان مشاهده م

 یو اجتمااع یاسایحقاوق س یمان از تماامیان یعیشا یدرصد 46ت یکه جمعیحال در
مذهبان گفتاه شاده  یمنتشر نمود که به سن ییمن در سال گذشته فتوایر دفاع یاند، وز محروم
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ن یعربساتان در آخار یوهااب یمفت 22ز یکنند؛ ن یمن ا دام نظامیان شمال یعیه شیاست عل

-یروان آنهاا در عاراق مایاگرپیالله لبنان و د ه حزبگونه ک ه خود اعالم نمودند همانیاعالم
مان یخواهند بر کشور  یز مین یمنیان یعیابند، شیطره ین سینش یسن یهانیخواهند بر سرزم

 .(19/3/87تابنا ،  یلیتحل  یت خبری)ساد با آنها مقابله کرد ین بایطره داشته باشند؛ بنابرایس
دو  یداید آنهاا در یندارند، تشد یتازگ ییمحتواو  ین فتواها به لحاظ زمانیاگرچه البته ا

عربساتان و  یهاایمفتا یاز ساو یالملل نیب یاسیط سیدهنده عدم درک شرا ر نشانیسال اخ
ر باه منظاور یاافدنانه صااحبان زر و زور و تزو تفر ه یهااستیکردن در چارچوب س حرکت

 مصادره خیزش اسالمی است.

 اسیهر  . راهکارهای مقابله با توهم شیعه5
شاده اسات کاه  ای تحریافهراسی حاصل اسالم رساانه که اشاره شد، توه  شیعه چنان

تمدنی از طریق  -های سیاسی در پی اغراض سیاسی به دنبال مصادره بیداری اسالمی درت
هاا و باشند. با نگاهی اجمالی به آرمانایجاد شداف بین نیروهای اصیل خیزش اسالمی می

هراسی توهمی بیش نیست؛ چون با مباانی  یافت که پدیده شیعه های شیعی درخواهی آموزه
های معمار کبیر آن منافات دارد. بادین شیعه و اصول بنیادین انقالب شیعی ایران و نیز آرمان

هاای اصایل هراسی باازخوانی و معرفای ارزش ترین راهدار مقابله با توه  شیعه لحاظ مه 
اشااره « هراسی شیعه»زدایی از  مه ، جهت توه  اسالم است. در ادامه به برخی راهدارهای

 دهی .نحواجمال آنها را توضیح می کرده، به

گاهی و بصیرت سیاسی  الف( آ
گااهی و بصایرت سیاسای از  نقطه عزیمت مقابله با توه  شیعه هراسی، کسب داناش، آ

شیاری المللی است. بصیرت به معنای بینایی، دانایی، هو ای و بینهای داخلی، منطقهمحیط
گاهی سیاسی و بصیرت سیاسای باه معناای فها  معاادالت  ادرت و  و زیرکی است. خودآ

که جواماع نحویالمللی است؛ بهای و نظام بینهای سیاسی معطوف به عرصه منطقهر ابت
المللی بیابند. تنها در این صورت  اسالمی جایگاه خود را در مبادالت و معادالت  درت بین
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گیری خردمندانه در راستای منافع خویش گام برداشته، در برابار  ا موضعتوانند باست که می
گیری منفعالنه نشوند. البته بصیرت و شعور سیاسی نیازمناد  هراسی دچار موضع پروژه شیعه

آموزش سیاسی به منظور ارتقای رشد فرهنگ سیاسی و عقالنیات ارتبااطی باه جاای رفتاار 
درستی به اهمیات بصایرت  مقام معظ  رهبری بهکه  متعصبانه و کنش احساسی است؛ چنان

سیاسی اشاره کرده، در ایامی که حق و باطل با ه  ترکیب شده و فضای توه  و فتنه انگیزی 
نماای  رفات از آن را بصایرت سیاسای و آن را  طاب را ایجاد نموده است، تنها راهدار بارون

 .(15/7/1388)مقام معظ  رهبری، سیاسی در اوضاع پیچیده سیاسی دانست 
رو به علات پیچیادگی معاادالت سیاسای، وظیفاه نشبگاان و روشانفدران متعهاد و ازاین

شود. امام خمینی به نقش حساس علمای بیدار اسالم در ایام حج چنین مسلمان مضاعف می
الزم است که متعهدان و بیداران و دلسوزان برای غربت اسالم... با  ل  و بیاان و »بیان داشتند: 

نوشتار به کوشش برخیزند. خصوصًا در ایام مراس  حج که پس از این مراسا  عظای ، گفتار و 
توانند در شهر و دیار خود با توجه به این بعد عظی ، مسلمانان و مظلومان جهاان را ها میانسان

علمای اعالم و خطبای معّظا ، مسالمانان را . »(43، ص19، ج1361امام خمینی، )« بیدار کنند
گاه سازندبه جهات سیاس  .(123، ص15همان، ج )« ی و وظایف بسیار خطیرشان آ

هاای بادخواهان زنادگی توان گفت اولین  ادم بارای مقابلاه باا دسیساهبدین لحاظ می
وگاو و تعامال تمادنی و فرهنگای اسات.  آمیز و روابط متعقالنه و عادالناه، گفاتمسالمت

د، دیگار جاایی بارای پاروژه سازی شاوشک اگر پارادای  کنش ارتباطی فرهنگی، فرهنگ بی
 هراسی یا کنش ارتباطی احساسی و فیزیدی با ی نشواهد ماند. هراسی، ایران شیعه

 ب( وحدت و انسجام اسالمی
کاه گذشات،  هراسی مقابله از طریق ضد آن است. چنان راهدار دوم برای مقابله با شیعه

تلاف اساالمی باه منظاور ها و مذاهب مشهراسی در پی ایجاد اختالف بین فر ه پروژه شیعه
تز آن برگشت کنی .  رو برای مقابله با آن باید به آنتیزدن به خیزش اسالمی است؛ ازاین ضربه

گاهی سیاسی ضد و آنتی تز اختالف، اتحاد و انسجام اسالمی است. دروا ع نقطه عزیمت آ
م باه تمدنی، محتاج فها  جایگااه جهاان اساال -مطلوب با توجه به پیشینه بیداری اسالمی
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گیری انسجام المللی است که الزمه آن، شدل عنوان یک امت واحد در معادالت  درت بین

اسالمی در  الب اتحاد اسالمی معطوف به  بول استقالل، تمامیت ارضی، احترام متقابل به 
)مطهرنیاا، های ملی در چارچوب فدراسیون کشورهای اساالمی اسات حاکمیت و حدومت

 .(280، ص1384
های افراطی و سالفی گاره بشاورد، هراسی با تعصبات کور گروه د اگر توه  شیعهتردیبی

افزارانه نیروهای انسانی مسلمانان خواهد شد. باه جاای انساجام و  موجب مرزبندی سشت
کند. البته تمدنی را از درون دچار چالش می -همبستگی مذهبی، بیداری و خیزش اسالمی

نوان وحدت اساتراتژیدی و راهباردی مالحظاه کارد ناه موضوع انسجام اسالمی را باید به ع
که باید  بول کرد انسجام باه معناای حاذف تناوع ماذهبی وحدت تاکتیدی و سیاسی؛ چنان

در  -در چارچوب اصول مشترک -نیست، بلده به معنای همگرایی مذاهب مشتلف اسالمی
ر برابار واگرایای که در فرهنگ لغت واژه انسجام دعین وجود اختالفات مذهبی است؛ چنان

آماده اسات.  (2084، ص1373)دهشادا، آهنگای و وفااق به معنای همبستگی، همراهی، ه 
شناختن اخاتالف و تناوع  رسمیت بدین لحاظ نشستین گام در انسجام اسالمی، پذیرش و به

سنی و شایعه در عقایاد، در »نماید: افدار و مذاهب است؛ کما اینده امام خمینی اظهار می
اند... آزادند... عقاید مشتلاف اساباب اختالفاات خاارجی چارا عقاید، مشتلف بسیاری از

؛ بنابراین وحدت ایدئولوژیدی و ماذهبی، وحادت (33، ص20، ج1378)امام خمینی، « بشود
آرمانی است که در سطح مذاهب اسالمی، نه عملی و نه مطابق با سیره علوی اسات. آنچاه 

ه م ابه یک راهداار راهباردی بارای مقابلاه باا مطلوب و شدنی است، وحدت استراتژیدی ب
خواهناد آنهایی کاه مای»دارد که: هراسی است؛ امام خمینی بیان می ها و توه  شیعهدسیسه

بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند، نه سنی هستند و نه شیعه... اینها نیسات جاز 
ه اسات، وحادت مسالمین و های بزر  فهمیدند آن چیزی که آنان را عقاب زد اینده  درت

 .(217، ص15امام خمینی، تبیان دفتر )« برادری بین همه امت اسالمی است
بدین لحاظ به همان نسبت که پویایی بیداری تمدنی منوب به بصیرت سیاسی و انسجام 

گاهی و اتحااد اساالمی اسات؛ اسالمی است مقابله با آفات و آسیب های آن نیز وابسته به آ
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ع انسجام اسالمی در وهله اول باید از مراکز علمی اسالمی و نشبگاان بیادار طور ط البته به
که در سطح جهان تشیع نیازمند افرادی همانناد  گونه شک امروز همان مسلمان آغاز شود. بی

ای هستی ، در ساطح جهاان اهال تسانن نیاز نیازمناد افارادی الله خامنه امام خمینی و آیت
به عناوان شایخ االزهار فتاوا صاادر و  1338ه در سال همانند شیخ محمد شلتوت )کسی ک

مذهب شیعه را به عنوان یدی از مذاهب اسالمی به رسمیت شناخت( که موجب همگرایای 
 شیعیان و سایر مذاهب شد، هستی .

هراسی، تقصیر مسلمانان ک  نیست؛ چاون نشبگاان  هراسی و شیعه البته در  ضیه اسالم
اند، و اال اآلن زمینه بسیاری از توهمات و معرفی ندرده مسلمان، اسالم را خوب و کما حقه

امروز اگر معارف ناب اهال بیات کاه شد.کمازشدتآنکاستهمیشبهات منتفی یا دست
وگااوی علماای نقادانااه، فقااه اسااتداللی و زناادگی  سراساار آن عقالنیاات، تشااویق بااه گفاات

زالل معاارف بشاری را  طاع تشانگان طوورشد، باهخوبی معرفی می آمیز است، بهمسالمت
وگاوی ماذهبی باه منظاور  ای و گفاتکرد. بدین لحاظ امروز ایجاد زبان مفاهمهسیراب می

هراسای و ایجااد وفااق  تارین راهداار بارای مقابلاه باا پاروژه شایعه تقریب ماذاهب، مها 
 آمیز است.مسالمت

 ها )اسالم دین همزیستی نه برخورد( ج( تعامل تمدن
المللای و فروپاشای شاوروی هراسی، مرتبط با تحوالت باین روی دوم سده پروژه شیعه

هراسای  ارار دارد کاه در هراسی در ادامه موضوع اسالم شود. دروا ع طرح موضوع شیعهمی
طارح شاده اسات تاا  -به جاای کمونیسا  -راستای ایجاد و القای دشمن فرضی لیبرالیس 

هراسای دو  حاظ پروژه شایعهبندی جدید را در سطح سلطه جهانی سامان دهد. بدین ل بلوک
ای و در ساطح در سطح داخل جهان اسالم به دنبال تقویات منا شاات فر اه -هدف مه  را

به  -المللی به دنبال ایجاد دشمن فرضی لیبرالیس  و معرفی اسالم به عنوان دین خشونت بین
 کند.موازات ه  دنبال می

هراسای در  سی و به دنبال آن شیعههرااما آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است که اسالم
های هانتینگتون )استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد( ادامه و چارچوب نظریه برخورد تمدن
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اعالرا آنننالانکالهای شبده سای بای اس( در کتااب و نیز ژاک شاهین )مشاور خاورمیانه

 ده است.طرح شده است که بازتاب جهانی آن بسیار گسترده بو دهدتلویزیوننشانم 
های اسالمی پرسش اصلی این است که این نظریه تا چه اندازه مطابق وا ع است؟ آموزه

های اسالمی درخواهی  یافت باره چیست؟ با نگاهی اجمالی به مبانی و آموزهو شیعی دراین
هراسی توهمی بیش نیست. در ذیل به برخای  هراسی و شیعهها، اسالمکه نظریه جنگ تمدن

کنی  تا نشان دهی  که بر خالف دیدگاه برخی، اسالم خواهان برخاورد و شاره میآیات  رآن ا
 آمیز با غرب نیست. رفتار خشونت

های  رآنی و اندیشه رحمانی دین اسالم، باید یادآور شاد کاه در غارب  بل از بیان آموزه
وجاود  وگوی تمدنی نیازجز گرایش بر خورد تمدنی و نزاع گفتمانی، گرایش تفاه  و گفت به

هراسی به  توان از آن به عنوان یک زمینه مؤثر در مقابله با توه  شیعهدارد که در جای خود می
راهنمالایدر کتااب  1969گیری منصفانه واتیداان در ساال  آن توجه کرد؛ برای م ال موضع

نمونه خوبی است. واتیدان در این کتااب مسایحیان را  وگومیانمسلمانانومسیحیانگفت
هایی کاه باه مسالمانان روا داشاته شاده، ها و ظل به شناخت اسالم نموده و به ست تشویق 

گیری شاهزاده چاارلز )ولیعهاد  . نمونه دیگر موضع(77، ص1997)االسد، اعتراف کرده است 
کسفورد طای ساشنرانی ای تحات انگلستان( است که در مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه آ

سوء تفااه  میاان اساالم و غارب همچناان اداماه دارد و »گفته است:  االبموغر عنوان 
دهد بسی نیرومندتر از عوامل شود... ولی آنچه دو جهان ما را به ه  پیوند، میتشدید ه  می

دارد که اظهار می« هانی کونگ»یا دانشمند آلمانی آ ای  (78)همان، ص« افدن است جدایی
یاا اندیشامند و نویسانده  (195، ص)عزیازی« وگوی ادیان، صلحی نشواهاد باود بدون گفت

وگاو توصایف  بشاش فرهناگ و گفات دین را سرچشمه و الهام« آندره مالرو»فرانسوی آ ای 
 .)همان(کند  می

عُ ». 1 اَك  ِل یَسبِ  یِإل اد  َماةِ  َرب  ِحد  َحَساَنةِ  ِبال  ِعَظِةال  َمو  ُه    َوال  تِ  َوجااِدل  َساُن  یِها یِباالَّ باا : َأح 
ای کاه نیداوتر اسات پروردگارت دعوت کن و با آناان باه شایوه حدمت و اندرز نیدو به راه

-وگویی که  رآن کری  با غیرمسلمان از آن یااد مای. تعامل و گفت(125)نحل: « مجادله کن
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 کند، از چندین منظر جای تأمل و بررسی دارد: 
عدم اجبار و خشونت در تعامل باا غیرمسالمان اسات، بلداه دساتور بار تعامال و  اوالا 
تار، بایاد روش  نیدوتر را دارد؛ یعنی مسلمان در تعامل با آناان باین خاوب و خاوب مجادله

 تر را برگزیند. خوب
کید دارد؛  آیه شریفه برای کیفیت تعامل و گفتثانیاا  وگو بر متدلوژی حدمت و موعظه تأ

دهاد. گرانه  ارار مای یعنی اساس کار را حدمت و استدالل حدیمانه و در عین حال هدایت
 نیست. (256)بقره: اسًا در پذیرش اسالم اجباری )الاکراه فی الدین( چون اس
آمیاز اسات؛ چاون روح کلی آیه حاکی از فراخوان اسالم باه همزیساتی مساالمت ثالثاا 

 دعوت به کنش تعاملی فرهنگی و علمی نیدوترین تعامل تمدن است.
ِإن  ». 2 ل   َو َنح   َجَنُحواِللسَّ َفاج  ل ِِ َعلَ  َلهاَوَتَوکَّ هِ  یِ  و اگر به صلح گراییدند تو نیز بدان  :اللَّ

ِذ یاأَ ی». (61)انفال: « گرای و برخدا توکل کن ُخُلوا آَمُنوا َن یَهاالَّ ِ   یفِ  اد  ل  ةً  الس  ای کسانی که  :َکافَّ
 .(208)بقره: « ایمان آوردید، همگی به اطاعت خدا درآیید

کنند. اسالم با عوت به صلح میدسته دوم آیاتی هستند که مسلمانان و غیرمسلمانان را د
آمیز را شاالوده و اسااس تعامال و این فراخوان عمومی، صلح، امنیت و همزیستی مسالمت

المللی  رار داده است. بر همین اساس اسالم خشونت، دشمنی و جنگ  روابط داخلی و بین
ما»فرمایاد: کند و لذا میرا جز به هنگام اضطرار و ضرورت تجویز نمی اهُ ا هااُکُ  ن  یِإنَّ  َعاِن  للَّ

ِذ  َرُجوُک    ِن یالد   یفِ   اَتُلوُک    َن یالَّ همانا خدا شما را از دوستی باا کساانی بااز  :اِرُک   یدِ  ِمن   َوَأخ 
 (.9)ممتحنه: « هایتان بیرون راندنددارد که در دین با شما جنگ کرده و شما را از خانهمی

ها، تضارب علمای و با ملل، ا وام و تمدن بدین لحاظ سالح اولیه و مبنایی اسالم در تعامل
جویانه اسات. تنهاا زماانی کاه طارف مقابال دسات باه وگوی فرهنگی و روابط صلح گفت

 -خشونت زد و اصول انصاف و عدالت را زیر پا گذاشت در اینجا اسالم اجازه دفاع از خاود
عادالت و را داده است؛ چون اسالم دین رحمت، کرامات انساانی، یدتاپرساتی،  -نه جنگ

روابط دوستانه و حدیمانه است.  طعًا چنین دینی در رواباط انساانی بیشاتر از هار چیازی، 
مشوق سعۀ صدر و همجوشی و همدلی است که زمینه هرگوناه خشاونت و نازاع و برخاورد 

 برد.تمدنی را از بین می
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اُس یاأَ ی». 3 ناُک    َهاالنَّ اَخَلق  ناُک    یَذَکٍرَوُأن   ِمن   ِإنَّ بًاَوَ باِئَل  َوَجَعل  ای ماردم ماا  :ِلَتعاَرُفوا ُشُعو

شما را از مرد و زنی آفریدی  و شاما را ملات ملات و  بیلاه  بیلاه گردانیادی  تاا یدادیگر را 
 .(13)حجرات: « شناسایی متقابل بدنید

های اسالمی، معطوف به این اصل فطری و طبیعی اسات کاه دسته سوم از آیات و آموزه
ها  رار گرفته است واین تفاوت رساوم و تمادنی از و تنوع ملل و انسانسّنت الهی بر تفاوت 

های اسالمی، گوناگونی ملل و  بایال منظر  رآن برای تعارف )لتعارفوا( است. از منظر آموزه
آمیز نیست، بلده به معنای تعامال تمادنی باه منظاور به معنای گسست و نزاع و کنش سلطه

 تر است.ه برتر و عملیارتقای سطح دانش و انتشاب اندیش
بدیهی است در جهانی که گوناگونی طوایف و ملل، طبیعی و ذاتای اسات، اگار اسااس و 

های فرهنگای و تمادنی بنیان رابطه آن مبتنی بر تعامل علمی و آشنایی بیشتر از تجارب و آموزه
شاود کاه نتیجاه آن، چیازی جاز های غیرعلمی، مبه  و نادرست ماینباشد، موجب برداشت

خواهاد اساس، دشمنی و برخورد خصمانه نشواهد بود؛ لذا  رآن مای فرت، کینه، تعصب بین
نظرانه منافع ملی،  ومی، نژادی، زبانی و نسبی فراتر برود و اسااس تعامال و  بشر از روابط تنگ

 روابط با ملل را بر پایه کنش ارتباطی فرهنگی، ارزشی، اخال ی و احترام متقابل سامان دهد.
َل ی ُ ل». 4 ِدتاِب  اَأه  ا ال  بَ  َننایبَ  َسواءٍ  َکِلَمةٍ  یِإل َتعاَلو  بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر : َنُد   یَو

 (. 64عمران:  )آل« سشنی که میان ما و شما یدسان است، بایستی 
کیاد دسته چهارم آیات و آموزه هایی هستند که بر مشترکات ادیان و ماذاهب مشتلاف تأ

شناختن دیگری و  رسمیت سی برای تحقق تعامل به جای تعارض، بهدارند. دروا ع شرب اسا
عدم تحقیر به منظور حذف و نفی اوست.  رآن کری  برای تحقق این شرب مها ، توجاه باه 

ترین آن، اصل توحید است. از منظر  ارآن شود که مبناییاصول و مبانی مشترک را متذکر می
تواند تمامی ک ارات حااک  است که میاصل توحید، نقطه وصل و جوش فرهنگی و تمدنی 

رساد شناختی ملل و ا وام را به وحدت برسااند. بادین لحااظ باه نظار مای بر عرصه جامعه
هاا و آمیز، اصل وحدت در عین پذیرش ک رت فرهنگراهدار  رآن برای همزیستی مسالمت

 هاست.تمدن
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بیناناه،  نگااهی خاوش ها نسبت به همدیگر ماالمالبا پذیرش این اصل، نگاه ملل و فرهنگ
 آمیز خواهد شد.آمیز، مدنی، عقالنی، انتقادی سازنده و مسالمتمحبت

 ج( دیپلماسی فعال )اعتمادسازی(
هااای دفاااعی  ای باار اساااس پیمااانشاارب تحقااق و گسااترش هرگونااه همداااری منطقااه

اد ای شایعه و سانی و نیاز ایجاای منوب به اعتماد متقابل و کاهش واگرایی فر اهمنطقه درون
اعتماد بین روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران با دول خارجی است. دروا اع ساناریوی 

باه عناوان  -سازی جمهوری اسالمی هراسی و منزوی هراسی در درون خود پروژه ایران شیعه
کند؛ لذا علی عبداللاه صاالح را دنبال می -خاستگاه بیداری و خیزش تمدنی در خاورمیانه

ای و شیعیان زیدیه یمن به رهباری های فر هرا به دخالت در ناآرامی بارها جمهوری اسالمی
داند یاا پادشااه ماراکش در های بعد میو سال 2004حسین بدرالدین الحوثی در  یام سال 

( به اتهام حمایت تهران از شیعیان مراکش و تالش برای 16/12/1387) 2009شش  مارس 
 طع رابطاه باا جمهاوری اساالمی را  -تند% آن سنی هس99که  -گسترش شیعه در مراکش

الله لبنان را عامل امنیتی جمهوری  کند یا حسنی مبارک بارها شیعیان لبنان و حزباعالم می
ای  جانباه نظاامی و رساانه کند یاا تجهیاز و حمایات هماهاسالمی در خاورمیانه معرفی می

کاه هار دوی آناان باا ای، م ل عبدالمالک ریگای و ساپاه صاحابه های تندروی منطقه گروه
های تروریستی و خشونت، ضمن ترور مردم مظلوم شیعه، ناخواسته شداف ماذهبی و  روش

 اختالفات مذهبی را هدف محوری خود  رار دادند.
جانباه وزارت خارجاه و همچناین  اعتماادی، تاالش هماهبرای مقابله با فضا و جاّو بای

تاری ادسازی، مسؤولیت سنگینکمیسیون امنیت خارجی مجلس شورای اسالمی برای اعتم
های دوستی پارلمانی، افزایش دیپلماسی پارلماان بارای اعتمادساازی و دارند. تقویت گروه

 هراسی باشد. تواند راهدار مناسب برای مقابله با توه  شیعهای می همگرایی منطقه
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 گیری ( نتیجه6
 21و  20 ارن  یی رار گرفتاه اسات. جابجاا یشیامروز جهان اسالم در نقطة عطف تار
 اادرت در عرصااة  یهژمااون ییتماادنی و جابجااا -همزمااان بااا گسااترش بیااداری اسااالمی

شاه و ین دهاه بار اندیس  که چنادیو کمون یدار هیسرما یشده است. نظام دو طب یالملل نیب
ت یالملل را در وضع نیب د و عماًل نظامیفروپاش 21ه افدنده بود، در آستانه  رن یعمل بشر سا

ا یابه دوره فتارت، گاذار  یاسیل سیت که معمواًل در محافل تحلین وضعید. ایاهک گذار فرو
اکناون باا بیاداری اساالمی مقاارن شاده اسات؛ لاذا نظاام  شاود، ها یر مایتفسا یثبات یب

خود را باه کاار گرفات تاا  یاسیو س ی، نظامی، ا تصادیغرب تمام تالش فدر یدار هیسرما
 ادرت و  ییرا کنترل و مهاار کناد و هرگوناه جابجاا الملل نیر و تحوالت نظام بییهرگونه تغ

ت غرب بر جهاان اساالم بشاود، یر وضع موجود به ضرر تداوم حاکمییفرهنگی که باعث تغ
 کند. یریجلوگ

و جنگ  یهراس هراسی در امتداد توه  اسالم و ایران یهراسعهین لحاظ طرح توه  شیبد
مجادد و عظمات  یایااز اح یریلاوگهاست که به دنبال مصادره بیداری اساالمی و جتمدن

ن ندته  بل از حرکت بیداری اخیار، در بیاناات یانه است. ایدر منطقه خاورم یتمدن اسالم
ز یا( نیس جمهور کوماور )احماد عبداللاه محماد ساامبییدار با ریدر د یمقام معظ  رهبر

سااس ت حیا، مو عیعایطب یاسالم با داشتن منابع غنا یایدن»شان فرمودند: یمشهود بود. ا
ک یاتواند باه یفعال و کارشناس م یانسان یرویت و نی، جمعینی، گسترش سرزمییایجغراف

شان در ادامه ضامن یا«. اند ن موضوع مشالفیمندان جهان با ا ل شود؛ اما  درتی درت تبد
فرمودناد:  یعه و سانین شایبا یافدنا اختالف یکاالن دشامنان بارا یگذارهیاشاره به سرما

ن دام گرفتاار یامداران، روشانفدران و علماا در ا اساتیس یاسالم، برخ یایمتأسفانه در دن»
 یو عملا ی لب یاسالم، اتحاد و همدار یاید بدانند راه  درتمندشدن دنیاند، اما همه باشده

 .(28/3/87، یاسالم ی)روزنامه جمهور« است یاسالم یکشورها
وده اسات، در ماورد منتشار نما الشرقاالوالط ةیکه در نشر یدر نقد یدیهو یفهم یآ ا
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تحاوالت جهاان عارب و »ساد: ینویهراسای ما و ایاران یهراساعهیبودن ش یروا عیتوه  و غ
از «. آور استراتی، حیروا عیو غ یذهن ین به سمت موضوعیبازگرداندن توجه از آرمان فلسط

اللاه و  ه، حازبیران، ساوریات حاذف ایاتعجب و تأسف است که مأمور یجا یدیمنظر هو
ه اسات کاه جهاان عارب باا یان زاویاف غرب به اعراب سپرده شده است. از احماس، از طر

 یران گاردد. ویاا یاساالم یبرخاسته از جمهور یعیش یها د مانع نفوذ آرمانیبا یت سنیاک ر
 یچهار کشور عربا یتیدر بندر عقبه اردن، مسلوالن امن یاکند که در جلسه محرمانهید میتأک

ت بار ضارورت مقابلاه باا یابنیل شیاسرائ یالعات داخلبا حضور محمود عباس و مسلول اط
ک ران و اعمال فشار بر حزبیا  .(84-83، ص1386، ینی)حسد شده است یالله و حماس تأ

و  یعیموضاوع هاالل شا یاز در مقالاهیاعطاوان ن یعبدالبار یگر آ ایسنده و نا د دینو
 یدن اعراب سابقه طوالنخور بیفر»گوید: یو م کندل مییتحل یرا همانند فهم یهراسعهیش

شبرد اهداف یس در جهت پیو کمک آنها به انگل یع مان یه امپراطوریام آنها علیدارد، م اًل  
د، از جملاه یاس گردین اساتعمار فرانساه و انگلاین بین فلسطی  سرزمیخود که موجب تقس

تاًا ینها ران و عاراق باود کاهیاگر جنگ ای. نمونه د(85)همان، ص« ست  بودیها در  رن بنمونه
شاد.  -عییران شیه ایعل یلین صدام در جنگ تحمیاز متحد -تیموجب حمله صدام به کو

ان یاجاد هراس در میا یبرا یعیک شیهراسی و ژئوپلت هراسی، شیعه نده طرح ایرانیخالصه ا
 یاست تا رنسانِس اساالم یورنمودن منا شات مذهبتسنن و شعله اهل یهاها و دولتملت

ز عملداارد یااو ن یعاایو غااارت منااابع طب یو اسااتعمار یوه اسااتبدادیشااه یااجاااد شااده علیا
 الشعاع  رار دهند. ن را تحتیست در فلسطیونیصه

بارای  یآفات جاّد  یایگرا داناد کاه افرابخوب می یعه و سنیاما جهان اسالم اع  از ش
، اعتمادسازی، انسجام اساالمی، تحمال یاسیت سیاست. امروز درا یخیزش تمدن اسالم

 یهراسا عهیرفت از پروژه ش برون ین راهدار برایتر های  رآنی، مه مالحظه آموزه گر ویهمد
ان حرمات خاون، یعیش یان گواه است که برایعیش یخ زندگیت گذار است، واال تاریو وضع

و  یاسایشاه سین ندتاه از نقااب  اوت اندیاست و اتفا ًا هم یجد یجان، مال و ناموس امر
، تنهاا یهراساعهیو طارح مسالله شا یهراسا رانیاجاد ایز ان لحاظ ایان است. بدیعیش ینید
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ده یب ندیآس یچ کسیران تاکنون هیت ایمشالفان اسالم بهره خواهند برد؛ لذاست که از حما

مردان منطقه  از طرف دولت یمشدالت جّد  یاست، اگرچه در طول سه دهه انقالب اسالم
 ل شده است.یران تحمیبر ا

 یت بااالیاظرف یتوسط بادخواهان در راساتا یهراسهعیاست شینده اتشاذ سیخالصه ا
 یشاورو یبه جاا یاسیمدتب اسالم س ینیگریز احتمال جایهای شیعی و ن درت نرم آموزه

ر مستقل و عامال ین متغیباشد؛ بنابرا یس ( میبرالیل یبرا یجاد دشمن فرضیست )ایالیسوس
، ظهور و بروز  درت نارم یسهراعهیدستانه ش شیپ ین تهاج  فرهنگیرگذار بر تدویتأث یاصل

در منطقاه  یاساالم یدارید بیآن تشد یز در پیو ن یپس از انقالب اسالم یها عه در سالیش
جویاناه  هاای مساالمتجهان اسالم بوده است و راهدار مقابله با آن معرفی وا عی و آماوزه

 یاردیاد بیموجب تشاد یساز عه در دولتیت باال و تجربه موفق شیمدتب تشیع است. ظرف
و تفدار اساتدباری را دچاار چاالش نماود؛ لاذا  ید و منافع ا تصادیدر منطقه گرد یاسالم

، یش داده اسات. از منظار دولتماردان غربایاحتمال احیای مجادد تمادن اساالمی را افازا
مجدد تمدن  یایاح یتواند تا حد یدستانه م شیبه عنوان جنگ سرد پ یهراسعهیش یاستراتژ
 د.ر اندازیرا تأخ یاسالم

اما سؤال مهمی که اینجا مطرح شد، این بود که  اسالم سیاسی نااب و حقیقای در درون 
المللای اسات؟ در پاساخ فصالی را تحات  خود دارای چه پتانسیلی در خصوص روابط بین

هراسی گشودی  و با تمسک به برخی آیات  رآن نشان  عنوان راهدارهای مقابله با توه  شیعه
های اسالمی هراسی مبنای اسالمی ندارد، بلده بر عدس، آموزه شیعهدادی  که، نه تنها توه  
آمیز، صلح و رحمت مبتنی بر رواباط متقابال عادالناه اسات. بادین  مبشر زندگی مسالمت

هاای متوهماناه، معرفای لحاظ تنها راهدار مه  برای مقابله با توه  خشونت، تنفر و هراس
 رت سیاسی است.وا عی اسالم از مجرای بیداری اسالمی و بصی

در هر صورت مسلله ایجاد هراس برای انزوای اسالم به عنوان یک اندیشاه و آرماان، در 
که انقاالب فرانساه را اروپا و غرب پیشینه دارد. مه  راهدارهای مقابله با آن است؛ همچنان

بیون در کنگره وین تدفیر و تالش کردند مهار کنند، اما با مقاومت انقال 1815اروپائیان سال 
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فرانسوی، موفق نشدند و نهایتًا اندیشه و آرمان انقالب فرانسه )جمهوریت و دولت ملی( باه 
سراسر غرب صادر شد و زندگی سیاسی جدیدی را در غرب ر   زد. اکنون انقالب اسالمی 

-الملل نموده است، شابیه ساال ایران که اندیشه و آرمان جدیدی را وارد زندگی و روابط بین

روپا را پیدا نموده و لاذا صابر، تحمال، درایات، بصایرت، معرفای عالماناه و ا 1815های 
بنادد و افاق را بارای جویانه آن، راه را بر هرگونه برداشت غلط می خردمندانه اصول مسالمت

کناد و هاای آزاد اساالمی فاراه  مایشدن آن به دولت ثمرنشستن بیداری اسالمی و مبدل به
هاایی کاه ناه خواهد شد؛ جمهوری« های آزاد اسالمیریفدراسیون جمهو»عماًل منجر به 

های ضعیف نیساتند، بلداه باه دنباال تنها دنبال سلطه، خشونت و جنگ بر سر منافع دولت
آمیز از طریق کانش ارتبااطی صدور معنویت و ارتقای دانش و گسترش همزیستی مسالمت

 درت نیست، بلده مبتنی  فرهنگی و تمدنی هستند؛ چراکه مبنای سیاست در اسالم مبتنی بر
محور است. نمونه عملی آن دولات نباوی در مدیناه، دولات  بر هدایت، فضیلت و سعادت

هاای شایعی علوی در کوفه و دولت مهدوی در آخرالزمان است؛ لذا معرفی وا عای دولات
زدایای از  زدایای و تاوه تارین راهداار بارای شابهه )نبوی، علوی، والیی و مهادوی( مها 

سیاسی حدومت شایعی هساتند کاه مسالولیت نشبگاان اساالمی را در معرفای های  آرمان
 کند.دوچندان می  بیت و اهل معارف محمدی
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