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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398
ﺻﺺ65-96 :

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ
١

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﻼم و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
وﺣﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ ﻣﺤﻤﺪی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

٢

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ | 1397/5/17 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1398/3/2 :

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و آﺛﺎر و

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮارج ،ﻣﺮﺟﺌﻪ ،اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺗﺼﻮف ،ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ،زﯾﺪﯾﻪ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ۴ ،ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ،
اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدی و ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ۴ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
روﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮق در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﺮ
ﯾﮏ از  ۸ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ،از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻌﻀﯽ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ اﺣﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﭙﺮدازد و
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺪواژه :ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،روﯾﮑﺮد ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل( . E-mail: sadatinejad@yahoo.com
. E-mail: v.mosahebi@yahoo.com
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﺟـﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾـﻦ ﻫﻮﯾـﺖﻫـﺎ ،ﺷـﯿﻌﯽ و ﺑﺨﺸـﯽ
ﺳﻨﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ در ﻃﻮل ﻫﺰار و اﻧﺪی ﺳﺎل ﮐﻪ از آﻏـﺎز ﻫﺠـﺮت ﻣـﯽﮔـﺬرد ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت دﯾﻨﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮ دو ﻫﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻨﯽ ،ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺑﺮرﺳـﯽ روﯾﮑـﺮد آنﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮﻧـﺎن ﭼـﺮاغ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺮ آﯾﻨـﺪه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮐـﻪ از
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آن ﻇﻬﻮر ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
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ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈـﺎم ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺘﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ از روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺟﺮﯾــﺎن از ﻧﻈــﺮ ﻟﻐــﻮی ،ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی روانﺷــﺪن و وﻗــﻮعﯾــﺎﻓﺘﻦ اﻣــﺮی و ﮔــﺮدش ﭘــﻮل و
دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺪن آن اﺳﺖ )ﻣﻌﯿﻦ(۳۶۴ :۱۳۸۶ :؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ،ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻞ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ،از ﻧـﻮﻋﯽ رﻓﺘـﺎر وﯾـﮋه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،از ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ،ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﮑـﺮی ﻣﺸـﺨﺺ و وﯾـﮋه
ﺧﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه را در ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم در ﭘـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ دارای آﺛـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻣﻨﻈــﻮر از ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻧﯿــﺰ ﻧﻈــﺎموارهای از ﺑﺎورﻫــﺎ و ﻣﻔﺮوﺿــﺎت اﺳﺎﺳـﯽ،
ارزشﻫﺎ ،آداب و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘـﺎری ر ﯾﺸﻪدار و دﯾﺮﭘﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮐﻪ ادراﮐـﺎت اﺳـﺖ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﻬﺖ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آن را ﻣـﯽﺳـﺎزد )ﻧﻘﺸـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر .(۱۳۹۲:ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن از ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از
ﮐـﻨﺸﮕـﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﻈـﺎمﻣﻨـﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﯾـﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣــﻪ ﻓﮑــﺮی،
ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ،رﻫﺒـﺮان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ .در ﺑﺮرﺳـﯽ و

ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ و اﯾﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣـﻖ از ﺑﺎﻃـﻞ ﯾـﺎ
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ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﻮدی از ﻏﯿﺮﺧـﻮدی اﺳـﺖ )ﻏﻤﺎﻣﯽ.(۲:۱۳۹۱ :
ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،دارای
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده و در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻖﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ؟ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳـﯽ
و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼم ،از اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻓﺮﻗﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ۴ ،ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ،اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدی و ﺗﮑﻔﯿـﺮیﻫـﺎ و در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷﯿﻌﯽ ۴ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿـﻪ و اﻧﻘـﻼباﺳـﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ،ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽﺗﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﺑـﺮ دوره ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻇﻬـﻮر اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎ در دوره ﻣﻌﺎﺻـﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم را ﻣـﯽﺗـﻮان در دو ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﻨﯽ و ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮور ﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن اﻫـﻞ ﺗﺴـﻨﻦ ،از دوران ﺻـﺪر اﺳـﻼمّ ،اوﻟـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ و ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﺷـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺗﺤـﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺧﻮارج ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .آنﻫـﺎ
اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در ﺑـﯿﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄـﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ ﺑـﺎ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺮور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﺪام و ﯾﮏ ﺟﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺟﻨـﮓ ﻧﻬـﺮوان ﺑـﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ،
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ .(۱۰۵-۱۱۰:۱۳۵۰:ﺧـﻮارج در ﺟﺮﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ ﺻـﻔﯿﻦ،
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ ،ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮔﻨـﺎه ﮐﺒﯿـﺮه و از دﯾـﻦ ﺧـﺎرج و ﮐـﺎﻓﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ در واﻗﻊ ّاوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد.(۱۳۹۵ :
ً
ﮔﺮوه ﺧﻮارج ،ﺑﻌﺪا در اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ .از ﻋﻤـﺪهﺗـﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺧﻮارج؛ اﺑﺎﺿﯿﻪ ﯾﺎ اﺑﺎﺿـﯽﮔﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻓﺮﻗـﻪ از ﮐﻬﻦﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺧﻮارج اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺑﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘـﺎ ،ﺷـﺮق
آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﺰﯾﺮه زﻧﮕﺒﺎر( و ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮارج ،ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻼﻓﺖﻣﺤﻮر اﻫـﻞ ﺗﺴـﻨﻦ ،ﺑـﻪوﺟـﻮد
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه را ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾـﻦ ﻋـﺪه ،ﺣﺴـﺎب اﯾﻤـﺎن ،از ﻋﻤـﻞ
ﺟﺪا ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺟﺌﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و ﺑـﺮای ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻇﻠـﻢ و ﺟـﻮر اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﮑﻞ

زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
ّ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و راه را ﺑـﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﺴﺖ )ﺑﯽﻧﺎس.(۷۴۹ :۱۳۵۴ :

دو ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ را ﺗﺤـﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داد ،ﻣﻌﺘﺰﻟـﻪ )در
ﺗﺪاوم ﻗﺪرﯾﻪ( و اﺷﺎﻋﺮه )در ﺗـﺪاوم ﺟﺒﺮﯾـﻪ ،ﺟﻬﯿـﻪ و اﻫـﻞ ﺣـﺪﯾﺚ( ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اواﺧـﺮ دوران
ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ ﮐـﻼم
ﺳﻨﯽ و ﻫﻢ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﻋﺘﺰال در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﮐﻨـﺎرهﮔﯿﺮی و دوری
ﺟﺴﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی در ﺑﺼﺮه ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪ) .ﻓﺮﻣﺎﻧﯿـﺎن:
 .(۶۵ :۱۳۸۹اﻋﺘﺰال در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨـﺎرهﮔﯿﺮی واﺻـﻞ ﺑـﻦ ﻋﻄـﺎ
) (۱۳۱-۸۰از ﻣﺠﻠﺲ درس اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ،ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻋﻘﻠﯽ ﺑـﻮده ،ﺑـﺮای اﻧﺘـﺎج ،اوﻟﻮﯾـﺖ را ﺑـﺮای ﻋﻘـﻞ ﻗﺎﺋـﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻣﺤﻤﻮدی.(۷۳ :۱۳۹۴ :

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎﻋﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوان اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺷﻌﺮی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ .اﺷﺎﻋﺮه در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﺑﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﯾﺎ اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ،ﺑﺮ ﻧﻘﻞ )ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﻧـﺪ
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و ﻧﻘﻞ را ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )وﻟـﻮی .(۴۵۹ :۱۳۹۴ :اﺷـﺎﻋﺮه ،آﻣﻮزهﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟـﯽ را ﻧﻔـﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ّرد ﻧﻘﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻋﻘﻞ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﯽ آن ،ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﻘـﻞ ﻗﺎﺋـﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺎﻋﺮه ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺺﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺺ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺑـﻮد ،در ﮐـﻼم و
ﻓﻘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ،ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺧﺎﺻﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﭘﯿﺮوان اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑـﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ،ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ
اﻓﮑﺎر اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻗﺮن  ۷و ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب در ﻗﺮن  ۱۲ﻫﺠﺮی ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ،دو ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺤﺮاﻓـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ دﯾﮕـﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی از ﺟﺮﯾـﺎن وﻫﺎﺑﯿـﺖ ،ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و ﻧﻈـﺎم

ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ و ﺑﺴﺘﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺤـﺮاف ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪ و در واﻗـﻊ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی ﺳـﻠﻔﯽ ﺟﻬـﺎدی و
ﺗﮑﻔﯿﺮی ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼﻗﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻫﺎﺑﯿﺖ و اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ّ
ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﯿﻌﯽ ﻧﯿـﺰ ورود ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد،
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮف ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯽ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻓﺮﻗـﻪ ﻗﺎدرﯾـﻪ )ﻃﺮﻓـﺪاران
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ( و ﻧﻘﺶﺑﻨﺪﯾﻪ )ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎءاﻟـﺪﯾﻦ ﻧﻘـﺶﺑﻨـﺪ( و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺮﻗـﻪﻫـﺎی
ﺻﻮﻓﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎدیﻫﺎ و ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ وﻟـﯽ و ﻧﻮرﺑﺨﺸـﯿﻪ )ﻃﺮﻓـﺪاران ﺳـﯿﺪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ( اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺼﻮف در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در
ً
ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،دارای روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿـﺮی از دﻧﯿـﺎ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻗـﺮن ،ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀـﻮر ﻗﺎﺑـﻞﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم دارد .در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮف در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد وﻟـﯽ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺳـﻨﯽ ﺑـﻪ
ً
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﯿﺰ دارای روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ آن ﺑﺎ ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺷﻬﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿـﺰ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی از روﯾﮑـﺮد
ً
ً
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا در اداﻣـﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی از روﯾﮑـﺮد
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)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ،ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺳـﻮﻣﯿﻦ اﻣـﺎم ﺷـﯿﻌﻪ،
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﺪه از ﺳـﻮی ﺷـﯿﻌﻪ دوازه اﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺗـﺪاوم ﺣﺮﮐـﺖ اﺻـﻼﺣﯽ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺻـﯿﻞ ﺷـﯿﻌﻪ دوازده اﻣـﺎﻣﯽ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺗـﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﺪود ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮارج ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺧـﻮد ،در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺮﯾـﺎن ارﺟـﺎ و ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس و رﮐﻦ دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﯾﺴﺘﺎد .ﻗﯿﺎم اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ )ﻋﻠﯿـﻪ
اﻟﺴﻼم( زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻗﯿﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﺪ .ﻗﯿﺎم زﯾﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾـﻦ ﻗﯿﺎمﻫـﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت وی از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﺟـﺪا
از ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺸﮑﻮر .(۴۲ :۱۳۶۸ :ﻋﻘﯿﺪه ّ
ﺧﺎص ﭘﯿـﺮوان اﯾـﻦ ﻓﺮﻗـﻪ ،آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺷﺠﺎع ،ﻋﺎﻟﻢ و زاﻫﺪی در ﺻﻮرت ﻗﯿـﺎم ،اﻣـﺎم اﺳـﺖ )ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ،(۱۵۴ :۱۳۵۰ :
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ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم( در ﮐﻮﻓـﻪ )ﻣﺤـﺮم ﺳـﺎل  ۱۲۲ﻫﺠـﺮی ﻗﻤـﺮی( ﻓﺮزﻧـﺪش
ﯾﺤﯿﯽ ﭘﺮﭼﻢدار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺷﺪ .ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ آنﻫﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔـﯽ و ﻧﯿـﺰ
ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی دارد و از ﻧﻈﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﺎ ﮐـﻼم ﻣﻌﺘﺰﻟـﻪ دارﻧـﺪ .آنﻫـﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮی ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ﮐﻪ در ﺗﺪاوم ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿـﻪاﻟﺴـﻼم(
ﺗﻮﺳﻂ اﻣـﺎم ﺳـﺠﺎد ،اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ و اﻣـﺎم ﺻـﺎدق )ﻋﻠﯿـﻪاﻟﺴـﻼم( اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ ،ﺑـﻪ ﻋﺼـﻤﺖ اﻣﺎﻣـﺎن
)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻫﺮﯾـﮏ از ﻓﺮزﻧـﺪان اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم( ﯾـﺎ اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷـﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻗـﻪ

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮﻗﻪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ّاوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳـﻼم
ّ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺑﺘﺪا در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻗـﺮن
ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﺳﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗـﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ آن ﺣﻀـﺮت را
اﻣﺎم ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ،اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴـﻼم( را ﻣﻨﮑـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .از اﯾـﻦ

ﻓﺮﻗﻪ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﮐﯿﻪ ،ﻗﺮﻣﻄﯿﻪ ،ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از ﺷـﯿﻌﯿﺎن
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ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( از ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی ﺟﺪا و ﺑﻪ واﻗﻔﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺻﯿﻞ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و در ﻃﻮل زﻣﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد و ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﻮد را در ﻣﯿـﺎن ﺗﺸـﯿﻊ ،ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن در دوران ﻏﯿﺒـﺖ
ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ،ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺒﺎن ﻋﺎم اﻣﺎم زﻣـﺎن )ﻋـﺞ( رﺟـﻮع ﻧﻤـﻮده ،در
ً
ﻓﺮوع دﯾﻦ از آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻌﺪا ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻬـﻢ در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  4ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ داراي ﻧﻘﺶ و آﺛﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ

ﭼﻬﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدي و
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮي.

 -۱ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻫﺎﺑﯿﺖ:

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﻋﺒﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ازﺟﻤﻠﻪ ّاوﻟﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺠـﺪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺤﺎد و اﺋﺘﻼف ﺑﺎ آل ﺳﻌﻮد ﻇﻬﻮر ﮐﺮد) .ﻋﻠـﯽ ﺑﺨﺸـﯽ.(۴۴ :۱۳۹۵ ،
وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آراء اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ وﻫﺎﺑﯽﮔﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑـﻪوﯾـﮋه اﺳـﺘﻌﻤﺎر
ﭘﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺧـﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻃﯽ ﮐﺮد) .ر.ک :اﺳﺪ ﻋﻠﯿﺰاده .(۱۳۸۶
اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎ و رﺳﻮﻻن ،زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟـﻪ و ﺳـﻠﻢ(
و اﺋﻤﻪ )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ روی ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿـﻪ و آﻟـﻪ و ﺳـﻠﻢ( و

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
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اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه را رد ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ
را ﺷﺮک ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻣﻌﯿﻨﯽﻓﺮ  ۱۳۸۹و ﮔﻠﯽ  .(۱۷۶ – ۱۷۷ :۱۳۷۸آنﭼـﻪ ﮐـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺤـﻮری در
ﻣﻮرد وﻫﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮ و ﺑﺴﺘﻪ آنﻫﺎ از دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿـﺮ دﯾﮕـﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص دﺷﻤﻨﯽ ّ
ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺎ
ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ دارد و از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪﻃـﻮر ﺧـﺎص ،ﻋﻠﯿـﻪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت داده اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺻﺪر اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴـﺘﻪ ،ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
وﻫﺎﺑﯿﺖ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،در ﻃﻮل
 ۵دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آزادی ﻋﻤﻞ زﯾـﺎدی را ﺑـﺮای ﺗﺒﻠﯿـﻎ وﻫﺎﺑﯿـﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ،ﭼـﻪ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ وﻫﺎﺑﯿﺖ در ﺳـﻄﺢ وﺳـﯿﻌﯽ در
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ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮد )ﻣﻌﯿﻨﯽﻓﺮ  ۱۳۸۹و ﻣﺴﺠﺪﺟﺎﻣﻌﯽ .(۱۱۳ :۱۳۸۰ :ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮل و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن وﻫﺎﺑﯿـﺖ
و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻫﺎﺑﯿـﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
ﭼﻬﺮهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ آﺷـﮑﺎر ﺑـﺎ دﺷـﻤﻨﺎن ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ روی آورد.
وﻫﺎﺑﯿﺖ ،در ﻋﻤﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺸﺎر وﻫﺎﺑﯿﺖ و اﺳﻼم ﺳـﻠﻔﯽ ،ز ﯾـﺮ ﺳـﻠﻄﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﮐﺮدن اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺷﺪت دﺷـﻤﻨﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب
ّ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺸﯿﻊ اﻓﺰود .از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻣﺪرن ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓـﺮق اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﯾﮑﺮد ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺳﺘﮑﺒﺎرﻣﺤﻮر وﻫﺎﺑﯿﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ وﻫﺎﺑﯿﺖ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﺪه ،در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻨﺤـﺮفﺷـﺪن ﺳـﺎﯾﺮ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺷﺪ.

 -۲ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ

ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ،در اداﻣﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﺻـﻼحﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ،ﺳـﯿﺪ ﺟﻤـﺎلاﻟـﺪﯾﻦ

اﺳﺪآﺑﺎدیّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺷﺎﮔﺮدان آنﻫﺎ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ .در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ اﺻـﻼﺣﯽ ﮐـﻪ
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ﺑﺤﺚ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻟﺰوم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺻـﯿﻞ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان راه ﻧﺠـﺎت و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ دوران ﺷﮑﻮه ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲۸ﺟﻤﻌﯿـﺖ
اﺧﻮان را در اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺷﮑﻞ داد )اﺑﺮاﻫﯿﻢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﮕﺮان .(۲۲:۱۳۸۵ :درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒـﻮغ اﻟﺒﻨـﺎ ،در
ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷـﺶ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،اﺧـﻮان ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﮑـﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ-
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺼﺮ درآﻣﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮات اﻟﺒﻨﺎ ،ﺗﺒﻠﯿـﻎ و ﺟﻠـﺐ ﻣـﺮدم ،آﻣــﻮزش دﯾﻨــﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎندﻫﯽ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺧﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )آﻗﺎﯾﯽ و ﺻﻔﻮی.(۱۵:۱۳۶۵ :
اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﯿﻦ در دوران ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﻪرو ﺑﻮده و در ﻣﻘـﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی
داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﻣﺼﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒـﺮد .اﯾـﻦ
ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻧﯿﺰ در  ۱۲ﻓﻮرﯾﻪ  ،۱۹۴۹ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺖ ﻧﻘﺮاﺷﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺗـﺮور
ﺷﺪ )ﺗﻮاﻧﺎ  ۱۳۹۴و اﺣﻤﺪی .(۱۵۲:۱۳۹۰:اﺧﻮان ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣـﺪن ﺣـﺰب وﻓـﺪ در ﺳـﺎل ،۱۹۵۱
ً
ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد )اﺳﭙﻮز ﯾﺘﻮ و وال(۳۲۸:۱۳۸۹ ،؛ اﻣﺎ در اواﺳﻂ  ۱۹۵۳ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،رﻫﺒﺮ ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﻘﻼب ،ﻗﺼﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺗـﺎ ﯾـﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد ) .(Dekmejian:1957:25اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤـﻼل
ّ
)ﻣﺤﻤـﺪ:
اﺧﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﺷﺪ و ﺷﻤﺎری از رﻫﺒﺮان اﺧﻮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ
 .(۱۳۹۰ :۴۵در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۶۰م ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﻮر ﯾﻪ ،ﺟﻨـﮓ ﯾﻤـﻦ و ﻣﺸـﮑﻼت
ً
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد اﺧﻮان در  ۱۹۶۴ﻓﺮارﺳﯿﺪ؛ اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪا اﺧـﻮان ﯾﮏﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ در
ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ اﺧـﻮان ازﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﯿﺪ ﻗﻄـﺐ اﻋـﺪام ﺷـﺪﻧﺪ و
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ )دﮐﻤﺠﯿﺎن .(۱۲۸:۱۳۶۰ :ﭘﺲ از ﺷﮑﺴـﺖ ﺟﻨـﮓ  ۱۹۶۷و
ً
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺻﺮ ،اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺠﺪدا ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺼـﺮ را
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ )اﺣﻤﺪی .(۱۵۵-۱۵۷:۱۳۹۰:ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﻮان اﻋﺘﻤـﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﻣﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺪا ﺷـﺪ) .آﻗـﺎﯾﯽ،
ً
ﺻﻔﻮی(۱۴۲:۱۳۶۵ :؛ اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۱۹۸۱اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺪدا دﭼﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮور ﺳـﺎدات،

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۱۹۴۸ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮای ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﻣﺼـﺮ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده و

74

اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ )اﺑﺮاﻫﯿﻢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﮕﺮان .(۲۸۷:۱۳۸۵ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرك ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸـﺎر
ادواری ﺑﺮ اﺧﻮان اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .در ﻃﻮل ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺎرك ،از اﻋﻀﺎی اﺧـﻮان ،درﻣﺠﻤـﻮع
ً
ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰۰۰ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﭘـﺎﻧﺰده ﻫـﺰار ﺳـﺎل زﻧـﺪان ﺑﻪﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾـﺪ
)ﺳﺎﯾﺖ اﺧﻮان( .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﺧﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاوم ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﻣﻮج ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺮای ّاوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎر ﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﺑﺮﺳـﺪ و رﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺼﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
درﻣﺠﻤﻮع ،روﯾﮑﺮد اﺧﻮان ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺻﻮل و
آرﻣﺎنﻫﺎی ّاوﻟﯿﻪ اﺧﻮان ﻋﺪول ﮐﺮده ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﺻـﯿﻞ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آرﻣﺎنﻫـﺎی ّاوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد در راﺳـﺘﺎی
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ را ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ،اﯾـﻦ ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺗﺨـﺎذ
ّ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ دارای آﺛﺎر ﻣﺜﺒـﺖ و اﯾﺠـﺎﺑﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤـﺪودی در ﺗﺤـﻮﻻت
ً
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻـﻮﻟﯽ ،ﺑﻌﻀـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ وارد ﺷـﺪن
آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻇﻬﻮر داﻋـﺶ و ﭘﺪﯾـﺪه
ﺷﻮم اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿـﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮان ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺧﻮان و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ آنﻫﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ
از ﻋﻠﻞ رﺷﺪ داﻋﺶ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮان در ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی اﺧـﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﺷـﺪ ،از
دوره رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄـﺐ ،دﭼـﺎر اﻧﺤـﺮاف
ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮان ،راه ﺧﻮد را از ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﺪا ﮐـﺮده ،ﺑـﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ
ﺧﻮردن ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی وﻫﺎﺑﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻬﺎدی اﺧﻮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی
ّ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدی و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟـﺪی را ﺑـﻪ اﺳـﻼم و ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم
وارد ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﻣﻮج اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷـﺪ .در ﻣﺠﻤـﻮع ،ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﻌﺘـﺪل
اﺧﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧـﻮردن ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی
ﺳﮑﻮﻻر و ﻏـﺮبﮔـﺮا و دور اﻓﺘـﺎدن از اﺻـﻮل ّاوﻟﯿـﻪ ،راه ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﺒـﺮد و در زﻣـﯿﻦ ﻟﯿﺒـﺮالﻫـﺎ و

ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ و ﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮد و ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺘـﺎدن در داﻣـﻦ وﻫﺎﺑﯿـﺖ ،ﺑـﻪ
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ﺳﻤﺖ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﺻـﺪﻣﺎت ﺟﺒـﺮانﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی را ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ وارد ﮐﺮد.

 -۳ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدی

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﺟﻬﺎدی اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻫﻠﯽ در داﺧﻞ

اﺧﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ،دارای ﮔﺮاﯾﺸـﺎت اﻓﺮاﻃـﯽ و اﻧﺤﺮاﻓـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ اﻗـﺪام
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ )ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎد( ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ از رﻫﺒﺮان اﺧـﻮان،
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز را ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐـﺮد.
وی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ »اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی« ﺑﻮد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻏﯿـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ» ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻫﻠﯽ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .او
در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑـﺮد )ﺳـﯿﺪ ﻗﻄـﺐ .(۱۹۷۹ :ﺳـﯿﺪ ﻗﻄـﺐ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﻔـﺮ و
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن داراﻟﮑﻔﺮ ﻧﻤﻮد) .ﺑﺨﺸﯽ  (۱۳۸-۱۴۰ :۱۳۹۵اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ً
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ اﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ .در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻓﺮج رﻫﺒﺮ ﺟﻤﺎﻋـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺼـﺮ ﮐـﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی ،ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺒـﻪ ﻧﻈـﺮی داﺷـﺖ اﻣـﺎ
ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﺳـﻠﻔﯽ ﺟﻬـﺎدی ﺑـﺎ ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻘـﺪس ،آن را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻫـﺪاف
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮق دادﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺮور و ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ و دﺳﺘﺸﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮن اﻓـﺮاد ﺑـﯽﮔﻨـﺎه
آﻟﻮده ﺷﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ارﻫﺎﺑﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از آنﻫـﺎ رﯾﺸـﻪ در
اﻟﻘﺎﻋﺪه دارﻧﺪ ،در ردﯾـﻒ ﺳـﻠﻔﯽﮔﺮی ﺟﻬـﺎدی ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﻓﺠﯿـﻊﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺟﻬﺎدی از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎد از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﻔﺘﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺰب
و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺎد ،ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐـﺎن و زﻧـﺎن ﻣﺸـﺮک را ﺟـﺎﯾﺰ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳـﺖ،

76

ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ داﯾﺮه اﯾﻤﺎن را ﻣﺤﺪود و داﯾﺮه ﮐﻔﺮ را ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮد و ﻋﻤﻞﻧﮑﺮدن ﺑـﻪ اﺣﮑـﺎم
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از اﯾﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺨﺸﯽ.(۱۵۷-۱۶۳ :۱۳۹۵ :
ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎدی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ وﻫﺎﺑﯿﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤـﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی و اﻋﺰام رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎدی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻮروی ﺑـﻮد .ﺑﻌـﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻬﺎدی را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از زﻣﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﻦﻻدن و اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی ﺑﻮد .ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑـﻪ ﺑـﺮجﻫـﺎی دو
ﻗﻠﻮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ ﻣﻬـﻢ و ﺣﻤﻠـﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺷﺪه ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم وارد ﮐﺮد.

 -۴ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی

ﻋﺪهای از رﻫﺒﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ

زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

ﻣﺪﺗﯽ را در زﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺎ ﻧﺎم دوﻟـﺖ ﻋـﺮاق
و ﺷﺎم ﯾﺎ داﻋﺶ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﺤـﺮان داﺧﻠـﯽ در ﺳـﻮرﯾﻪ و در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﺨﻠﻮع ﺑﻌـﺚ و ﺧـﻸ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ارﺗـﺶ و
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺴﺮان آن ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻏﺮب و ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ﻋـﺮاق
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻻﻧﺒﺎر ،ﻧﯿﻨﻮا و دﻫﻮک را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ داﻋﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮ اﺳـﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ داﻋـﺶ ﺑــﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۰۴ﯾﻌﻨــﯽ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﺑﻮﻣﺼــﻌﺐ اﻟﺰرﻗـﺎوی ﺷــﺒﮑﻪای را ﺑـﻪ ﻧــﺎم
»ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺟﻬﺎد« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و رﻫﺒﺮی آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ اﻟﻘﺎﻋـﺪه ﺑـﻪ
رﻫﺒﺮی اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦﻻدن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد .اﻟﺰرﻗـﺎوی ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺷـﺒﮑﻪ
اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ« ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾـﻦ
ﮔﺮوه )ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺑـﻼد اﻟﺮاﻓـﺪﯾﻦ( ﻫﻨﮕـﺎم اﺷـﻐﺎل ﻋـﺮاق از ﺳـﻮی آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ
ّ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﺿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧـﺎن ﻋﺮاﻗـﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮ ﻋﺮاﻗـﯽ در ﮐﺸﻮرﺷـﺎن ﺗـﻼش ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ آن ﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ و
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ،در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷـﺒﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ در ﺣـﺎل ﺟﻨـﮓ در اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۰۶اﻟﺰرﻗﺎوی در ﯾﮏ ﻧﻮار وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ« در ﻋﺮاق ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺷﯿﺪ اﻟﺒﻐﺪادی« ﺧﺒـﺮ داد .اﻟﺰرﻗـﺎوی در ﻫﻤـﺎن
ﻣﺎه اﻋﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و »اﺑﯽﺣﻤﺰه اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان رﻫﺒـﺮ
ِ
ﺷﺒﮑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﺎل  ۲۰۰۶ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﺷـﺒﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ

ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻮلﮔﺮای ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮاق ﺑـﻪ ﻧـﺎم »دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ در ﻋـﺮاق« ﺑـﻪ
رﻫﺒﺮی »اﺑﻮﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادی« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم )داﻋـﺶ( ،از زﻣـﺎن اﻋـﻼم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ )ﺳﺎل  (۲۰۱۰ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺷـﻐﺎل و
وارد آوردن ﺧﺴﺎرات و ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ.(۱۳۹۵ :
اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ و اﯾﺠـﺎد
ّ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای آرای اﻟﻬﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾـﻦﮐـﻪ آنﻫـﺎ دﺷـﻤﻨﯽ ﺑـﺎ
ﺧﻮد را دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺻﺎدﻗﯽزاده.(۱۳۹۵ :
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﺗﮑﻔﯿـﺮ را ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻗـﺪرتﻫـﺎی اﺳـﺘﮑﺒﺎری و ﺑـﺎزﯾﮕﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ .از ﻃﺮﻓـﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﮑﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،از اﻫﺪاف ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .داﻋـﺶ اﻣـﺮوز ،در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻟﻘﺎﻋـﺪه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺗﺤﺎد ّاوﻟﯿﻪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و روﯾﮑﺮد آن ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ اﻟﻘﺎﻋـﺪه و
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎر ،از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﮐﺸﺘﻦ اﻫـﻞ ﻗﺒﻠـﻪ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻨﮓ در درون اﻣﺖ اﺳﻼم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده ،آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ وﻟـﯽ داﻋـﺶ ﺑـﺮﺧﻼف
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺸﺘﺎر ،ﺧـﻮنرﯾـﺰی و اﯾﺠـﺎد رﻋـﺐ و وﺣﺸـﺖ را ﺟـﺎﯾﺰ
ّ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﻢ دﯾـﻦ و
اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺴﺘﺮده آن ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﺛﺮات ﺳﻮء آن ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺗﻔﮑﺮ داﻋﺸﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮای اﺟـﺮای
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در اﯾﺠﺎد اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮه رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼم در اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﺑﺨﺸﯽ.(۱۷۵-۱۷۷ :۱۳۹۵ :
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ زﯾـﺎدی
از ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫـﺎی ﺟﻨـﺎﯾﯽ؛ ﺧﺸـﻮﻧﺖﺑـﺎر و ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ،
ﻣﻮﺟﯽ از اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮه اﺳﻼم
در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ وﺣـﺪت ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ و اﯾﺠـﺎد ﺗﻔﺮﻗـﻪ و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻗﻪای و ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿـﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﻓﮑﺮی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ .وﻟـﯽ از آنﺟـﺎ
ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿـﺮی اﺧﯿـﺮ دارای اﺻـﺎﻟﺖ ﻧﺒـﻮد ،ﺑـﺎ ﻫﻮﺷـﯿﺎری ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
 -۱ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﯽ

ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ–ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﯿﻌﯽ و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﻧﺨﺒﮕـﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ ﺷـﺪ ،ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎر و ﺳـﭙﺲ در دوره ّ
ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ
ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ رخ داد و ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠـﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ
ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﻋﺒﺎرت از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧـﻮز ﺑﻠﮋﯾﮑـﯽ ،اﺣـﺪاث ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﻘﺮاﺿـﯽ
روس در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻮد.
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ-ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻬـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ و رﻫﺒـﺮی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖّ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﯽ

از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ دارای آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ّ
ﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑـﻪوﯾـﮋه در ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﺷﯿﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در اﯾـﺮان
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ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﭘـﯿﺶ ﻧﺮﻓـﺖ و در اداﻣـﻪ راه
دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﺷﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻏـﺮبﮔـﺮا و ﻣﻠـﯽﮔـﺮا ،ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ اﯾـﻦ اﻧﻘـﻼب را ﺑـﻪ اﻧﺤـﺮاف
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ّ
ﻣﻬﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ در اﻣـﻮر

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد .آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻧﻮری ،ﻋﻼﻣـﻪ ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ و دﯾﮕـﺮ ﻓﻘﻬـﺎی
ً
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ؛ ﻋﻤﻼ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺗﻠﮕﺮاف
و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و اﻋﻼم ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را آنﻃﻮر ﮐﻪ
ً
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﻧﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی رﺳـﯿﺪ ،وﻟـﯽ ﻋﻤـﻼ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮبزده ﮐـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ اﻧﮕﻠـﯿﺲ و روﺳـﯿﻪ ﻧﯿـﺰ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ ،اﻧﻘـﻼب را ﺑـﻪ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ّ
ﺧﺎص اﯾﻦ دوره ،ﺿﺮورت اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل از ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎ را ﻣـﯽﻃﻠﺒﯿـﺪ .در اﯾـﻦ
دوره ،ﻫﻢ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ را داﺷـﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻨﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﻘﻬﺎ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻮد .روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺻـﻔﻮﯾﻪ ﻫﻤـﻮاره ﻣﺠﺒـﻮر
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ و ﻧﻈﺎرت
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﺷﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ وﺿﻊ ّ
ﺧﺎﺻـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﺼـﻮر ﻧﺒـﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ و ﯾـﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را در اﻧﺪازهای ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻞ ﺗﻘﯿـﻪ اراﺋـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .از
دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻋﻮض ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺎز ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮع
دﯾﮕﺮی از ﺗﻘﯿﻪ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑـﻮد؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺻـﻔﻮﯾﻪ و روی
ﮐﺎر آﻣﺪن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗـﺪرت ﻣـﺎﻧﻮر ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ را اﻓـﺰاﯾﺶ داد و ﻓﻘﻬـﺎ از
ﻗﺪرت و ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪه ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻋـﻼم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺮای
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از ﻃﺮﻓﯽ ،در دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ﻓﺴﺎد درﺑﺎر ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺳـﻔﺮﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ﺷـﺎﻫﺎن
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮای ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و
ﺑﯽﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﺷﺎﻫﺎن ،ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺮان در دوران ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه و ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦﺷـﺎه و ّ
ﺟـﻮ
ّ
اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ را ﻧﯿﺰ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣـﺄﯾﻮس ﮐـﺮد و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻘﻬﺎ در
اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در اﯾﻦ دوره؛ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ از
اواﯾﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان از ﻧﻮﻋﯽ اﺳـﺘﻘﻼل
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط و رواﺑﻂ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑـﻮد.
در دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از اواﺧﺮ دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ
ّ
ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻔﺮ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب ﮐﺸـﻮر را ﻧﯿـﺰ
ﻧﺪاﺷﺖ.
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رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺑﺰرگ در واﻗﻌﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ،ﻧﯿـﺰ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﺎم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻓﻘﻬـﺎ در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺑـﺮ
اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻧﻘﺶ ﻓﻘﻬﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﻫﻢ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدم و ﻫـﻢ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات در اﻣـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،داﺷـﺘﻦ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻓﻘﻬـﺎ ﻻزم
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﺟﺮﻗﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻘﻬﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
زده و در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۳۹ﺗـﺎ  ۱۹۱۱ﻣـﯿﻼدی و ﮐﻤـﯽ
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺒﺪاد
داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ داده و اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ
ّ
ﭼﻮن اﯾﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار داده ﺑﻮد .در دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﮐـﻪ
ّ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺮان در ﻣـﻨﺠﻼب

ﺑﯽ ﺳﻮادی ،ﻓﻘﺮ و ﺳﺘﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﯾـﺮان
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ﻃﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦﭼﺎی و آﺧﺎل از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .در دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷـﺎه،
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎك اﯾﺮان از دﺳﺖ رﻓـﺖ و از اﯾـﺮان ﺟـﺪا ﺷـﺪ )ﻋﻠـﯽﻧﻘـﯽ
ذﺑﯿﺢزاده ،۷۷-۸۶ :۱۳۸۱ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ج  .(۴۳-۴۴ :۲اﯾـﻦ
دوران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اوت  ۱۹۰۷ﺑﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روﺳﯿﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻮد .واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﺎی اﯾﻦ دوره ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻔﺘﺎﺋﺎت،
ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎه و ارﺳـﺎل ﺗﻠﮕـﺮاف ﺑـﻪ دوﻟـﺖﻫـﺎی وﻗـﺖ و درﺑـﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ و روﺳـﯿﻪ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ از اﯾﺮان و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ )ﻋﻤﯿـﺪ (۲۵۹ :۱۳۸۳ :ﻧﺸـﺎن از اوج ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و اﺛﺮﮔـﺬاری ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺣﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﯿﺒـﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .رﻫﺒـﺮان
ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻃـﺮاز ّاول
ﺷﯿﻌﯽ در ﻧﺠﻒ ،ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳـﺘﻌﻤﺎری در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد .از ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻦ دوره ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑـﻪﺷـﺪت در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻫﺠﻮمآورﻧﺪه ﻏﺮﺑﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴـﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ و ﻏﯿـﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻧﻮری ،ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣـﻪ و ﺗﻨﺰﯾـﻪ اﻟﻤﻠـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎ اﺻﺮار ﺷـﯿﺦ ﻓﻀـﻞ اﻟﻠـﻪ
ﻧﻮری ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺑﻮدن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪوﯾـﮋه ﺟﻬـﺎن
ﺷﯿﻌﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳـﺎلﻫـﺎی آﺗـﯽ و درﻧﻬﺎﯾـﺖ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ،ﺧـﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزیﻫـﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

در ﻫﻤﯿﻦ دوران ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻫﺠـﻮم ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺮﺑـﯽ و دﺧﺎﻟـﺖ ﻗـﺪرتﻫـﺎی
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ّ
ّ
ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی اﺻـﻼﺣﯽ اﺧﯿـﺮ ﺟﺮﯾـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺗـﻼشﻫـﺎی ﺿـﺪ اﺳـﺘﺒﺪادی و ﺿـﺪ

اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻬﻀﺖﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﻧﻘﻼب ﻋﺮاق ،ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻌﻪ رخ داد؛ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و در ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ،ﭼﯿـﺰی ﺷـﺒﯿﻪ وﻫﺎﺑﯿـﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷﯿﻌﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﺨﯽﮔﺮی و ﺑﺎﺑﯿﺖ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪواﺳـﻄﻪ ﻫﻮﺷـﯿﺎری
ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﯽ و ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﯽ زﻣﻨﯿﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮری در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﯿﺨﯿﻪ در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی ﻗﻤـﺮی ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﻮای آن
ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﻇﻬـﺎر ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺗـﺎزه در ﻣـﻮرد ﻣﻌـﺎد و ﻣﻌـﺮاج و
اﻣﺎﻣﺖ ،ﭘﯿﺮواﻧـﯽ ﭼﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و روش ﺗـﺎزهای در ﺗﺸـﯿﻊ ﭘﺪﯾـﺪ آورد .اﯾـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺷـﯿﺦ اﺣﻤـﺪ
زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

اﺣﺴﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﯿﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۱۶۶ق در ﻣﻨﻄﻘﻪای از
ﻧﻮاﺣﯽ اﺣﺴﺎء از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭼﻨﺪی ﻧﯿﺰ در
ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫـﯿﭻ اﻋﺘﻤـﺎد و
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻣـﺪﻋﯽ ﺑـﻮد،
ﺧﻮد وی ﻫﺮﭼﻪ را از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،از ﺗﻔﻀﻼت و ﻋﻨﺎﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑـﺮ اوﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪ از او
ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ّ
ﻣﺒﺮز ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﻣـﺪ ،ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ وی ﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از
اﻓﮑﺎر ﺷﯿﺨﯿﻪ ،ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺮﻗﻪی ﺿﺎﻟﻪی ﺑﺎﺑﯿﻪ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺷﺪ) .ﺑـﺎﻗﺮی (۳۶:۱۳۸۹:ﮐـﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﯿﻪ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﺎﺑﯽ ،ﻓﺮﻗﻪای ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺪه  ۱۳ق ۱۹ /م ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺳـﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی )ﻣﺤﺮم  - ۱۲۳۵ﺷﻌﺒﺎن  /۱۲۶۶ﻧـﻮاﻣﺒﺮ  -۱۸۱۹ژوﺋﯿـﻪ  (۱۸۵۰از ﭘﯿـﺮوان ﺳـﯿﺪ
ﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ) ،رﻫﺒﺮ ﺷﯿﺨﯿﻪ( ،در اﯾﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻼواﺳـﻄﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن واﮐـﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد و آن را ﻃﺮد ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿـﺮ ﯾﻌﻨـﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ را اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺑﯿﺮون از دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷـﯿﺮازی ﮐـﺎر
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ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﺎﺑﯿﺖ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﺎ ادﻋـﺎی ﻣﻘـﺎم اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﭘـﯿﺶ
رﻓﺖ .او ،ﭘﺲ از ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ،از ﻧﺴﺦ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ زﻣﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻇﻬﻮر اﻧﺒﯿﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑﻌـﺪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد واﺟﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎب ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑـﺎز
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﭘﺲ از اﻋﺪام وی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﺮان اﯾـﻦ
ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ )ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در آنﺟﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮوان ﺑﺎب ﺑﻪ آﯾﯿﻦ او ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻋﻮی ﺑﻬﺎء ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﺑﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾـﯿﻦ
ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ ﻧﮕﺮوﯾﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺻﺒﺢ ازل ﺑﺮای ﺑﺎب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺧﻮد را ازﻟﯽ ﯾـﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان ﺑﺎﺑﯿﺖ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،دو ﺗﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ ﻧـﻮری ﮐـﻪ
ﺑﺎب ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﺻﺒﺢ ازل داده ﺑﻮد و در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل  ۱۲۶۸ﯾـﺎ اواﯾـﻞ  ۱۲۶۹ق ﺑـﻪ ﺑﻐـﺪاد رﻓـﺖ؛
دﯾﮕﺮی ﺑﺮادر او ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮری ﮐﻪ ﭼﻮن در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﺮﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻐـﺪاد رﺳـﯿﺪ و
ﻣﻌﺎون و ﮐﺎرﮔﺰار ﺻﺒﺢ ازل ﺷﺪ .ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﺑﯿـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺻـﯽ از ﺳـﻮی
ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎب ﺑـﻪ وﺻـﺎﯾﺖ ﻣﻨﺼـﻮب و ﻣـﺄﻣﻮر ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﺑـﻮاب ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﺑﯿـﺎن

ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،در ﺑﻐﺪاد دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﺪﯾـﺪ آورد و  ۱۰ﺳـﺎل در آنﺟـﺎ ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ و دﻋـﻮت
ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﻣﻮر را ﺑﺮادرش ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺰاعﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺎﺑﯿـﺎن در
ﺑﻐﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢ ازل و ﺑﺎﺑﯿﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ادرﻧﻪ رواﻧـﻪ ﮐﻨـﺪ و

اﯾﻨﺎن  ۵ﺳﺎل در آنﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﻮد را »ﻣﻦ ﯾﻈﻬﺮه اﻟﻠـﻪ« ﺧﻮاﻧـﺪ و از
ﺑﺮادر ﺟﺪا ﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑـﻪ او ﮔﺮوﯾﺪﻧـﺪ .دوﻟـﺖ ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ
ﻫﻢ از ﺑﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﯿـﺮزا ﯾﺤﯿـﯽ و اﺗﺒـﺎﻋﺶ را ﺑـﻪ
ﻗﺒﺮس و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﮑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ از آن ﭘـﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﻓﺸﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﻧﺪک اﻧﺪک او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ اﻓﮑﻨـﺪ .ﺣﺴـﯿﻨﻌﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎب ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮﻗـﻪ ﺑﺎﺑﯿـﻪ از ﺳـﻮی ﺣﮑـﺎم وﻗـﺖ
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ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬ ُﺎءاﻟﻠـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺷـﺪﯾﺪی دﺳـﺖ زد و ﻓﺮﻗـﻪی ﺑﻬﺎﺋﯿـﺖ را ﭘﺪﯾـﺪ آورد
)ﺟﺎﻧﯽ.(۲۴۴:۱۳۲۸:

ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎب ،ﺑﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﯾـﻦ
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ را ﺗﺎ  ۵ﻓﺮﻗﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻪ ّ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﺤﺮاﻓـﯽ،

ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺮ آن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻋﮑﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ رﻫﺒـﺮ اﯾـﻦ ﻓﺮﻗـﻪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ .ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در ﻋﺮﺻـﻪ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ

ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘـﻮق
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨـﺎﻟﻒ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن،
ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ،از ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﯿﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری در دﺳـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و
زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸـﺎر ﻋﻠﯿـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷـﯿﻌﯽ ،ﺷـﺒﯿﻪ ﭼﯿـﺰی
ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﻫﺎﺑﯿﺖ رخ داد ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ّ
ﺧﺎص ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻤﻘﯽﻧﮕﺮ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ ،اﻧﺤﺮاﻓـﯽ و اﻓـﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻇﻬـﻮر ﮐـﺮدهاﻧـﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ
وﻫﺎﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﺪﯾـﺪهای را ﺑـﺮای
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

 -۳ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ

ّ
ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺿـﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻮده» ،اﻧﺠﻤـﻦ ﺧﯿﺮﯾـﻪ

ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﻬﺪوﯾﻪ« اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ۲۸ﻣﺮداد ) (۱۳۳۲ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ.
ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ذاﮐﺮزاده ﺗﻮﻻﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮد .وی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در رادﯾﻮ ﻣﺸـﻬﺪ داﺷـﺖ) .ﮐﺸـﺎورز:
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 .(۹۶:۱۳۹۴اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨـﯽ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ رواﯾﺖ »راﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﺮﭼﻢ« ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از
ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،ﮐـﺎﻓﯽ ،ج  ،(۲۹۵ :۸ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺟﺌﻪ در اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺣﺎﮐﻤـﺎن
ﺟﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﺪ و آنﭼﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻨﺤـﺮف در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﯿﻌﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐـﺮد،
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺣﮑﺎم ﺟﻮر و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ آنﻫـﺎ و ﻋـﺪم
ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ،ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﺗـﺮوﯾﺞ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد.
ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻠﻔـﺎی ﺑﻨـﯽﻋﺒـﺎس ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﮑﺘـﺐ اﻣﺎﻣـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ و ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻪ دﯾﻨـﯽ ﺗﺸـﯿﻊ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر و اﺳـﺘﺒﺪاد ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ
ﺳﻮدی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪی ﺷـﯿﻌﯽ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زورﻣﻨﺪان و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋـﺞ( اﺳـﺖ
و ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻼک ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﭼﻬﺎر ﻧﻔـﺮ ﮐـﻪ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﻮدﻧـﺪ،
اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎج ﺳﯿﺪرﺿـﺎ رﺳـﻮل ،ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﺠﺎدی و ﺣـﺎج ّ
ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﺗـﺎﺟﺮ ،ﺑﺮﺧـﯽ از
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈـﺮ ﻫﯿـﺄت
ﻣﺪﯾﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﯽﮐـﺮد ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
در ﺗﻬﺮان ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﺎﺷﺎن ،ﺧﺮاﻣﻪ ،ﻻرﺳـﺘﺎن ،ﺳﺮوﺳـﺘﺎن ،ﺑﺎﺑـﻞ،
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،ﻧﻮر ،ﺳﻤﻨﺎن و ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ دﻓﺎﺗﺮی داﯾﺮ ﮐﺮد )ﺣﻠﺒﯽ ،آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ،ﮐﺪ .(۱۶۱۵
ً
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻫﻮاداران ﺧﻮد در ﻣﺪارس ،داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻣﻤﺘـﺎز را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب آﻧﺎن را در اﻧﺠﻤـﻦ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠـﻮی ﺑـﻮده ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺷـﯿﺦ ﻋﻠـﯽاﺻـﻐﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﻋﻀــﺎی اﻧﺠﻤــﻦ ﺣﺠﺘﯿــﻪ ،ﻓﻠﺴــﻔﻪ را ﻧــﻮﻋﯽ ﺑــﺪﻋﺖ و ورود ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﯾﻮﻧــﺎن را ﺑــﻪ اﺳــﻼم از
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ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯿﺎن ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ اداره ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،روﯾﮑـﺮد ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و روﯾﮑﺮد ﺳﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻧﻘـﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿـﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﻔـﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤـﻦ را داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ راﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۲ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ درﺑـﺎره ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﺠﺘﯿـﻪ در
دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﺎد ،ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
آﺳﯿﺐ ﻣﯽزد .اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از اﻣﺎﻣﺖ )اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( ﺑﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻘـﺪ
اﻫﻞ ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟـﺪاﯾﯽ دﯾـﻦ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﺻـﺮار ورزﯾـﺪ

زﺑـﺎن و ﻓـﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻠـﻞ  /ﺳﺎل  ،2ﺷﻤﺎرة  ،3ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1398

)ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه.(۴۹۲ :۱۳۸۹ :
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣـﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﻄﺤﯽ و ﻣﻨﺤـﺮف ،ﺧﯿﻠـﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪم اﻗﺒـﺎل از ﺳـﻮی ﻣـﺮدم و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺷﯿﻌﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺿـﺮﺑﺎت ﻣﻬﻠﮑـﯽ را
ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ وارد ﮐﻨـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﯽرﻣﻘـﯽ ،اﻧﻔﻌـﺎل و ﻗﺒـﻮل ﺟـﻮر و ﻇﻠـﻢ ﺣﮑـﺎم ﻣﺴـﺘﺒﺪ و
ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ و ﺗﺤـﻮﻻت ﺑﻌـﺪی در اﯾـﺮان و در اﺛـﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ رخ ﻧﻤﯽداد.

 -۴ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ و از ﺳـﺎل

 ۱۳۴۲ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن درﻧﻬﺎﯾﺖ در ﯾﮏ روﻧﺪ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رژﯾـﻢ ﭘﻬﻠـﻮی ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﯿﺮوزی در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۵۷ﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،اﺳـﻼم

ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و
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اﻧﻘﻼب زدﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ و آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ﺑـﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿـﺮوزی دارای آﺛـﺎر ﻋﻈـﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ
اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺟﺐ اﺣﯿﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﯿﺪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﻀـﺖﻫـﺎی آزادیﺑﺨـﺶ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮد.
ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی آزادیﺑﺨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ و در ﯾﮏ روﻧـﺪ ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎﻟﻪ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻏﺮب آﺳـﯿﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق و
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ داﻋﺶ ،ﻗﺪرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳـﺘﮑﺒﺎری و
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی اﯾـﺮان ،ﺗﻮﻃﺌـﻪﭼﯿﻨـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﺮان ،ﺑـﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎی ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و اﻧـﻮاع و اﻗﺴـﺎم ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿـﺮوز ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰباﻟﻠﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس و ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﻗـﺪرت ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ ﺟﻨـﺒﺶ ﻫـﺎ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ آنﻫﺎ در ﺟﻨﮓ  ۳۳روزه و  ۲۲روزه و  ۵۱روزه ﻏﺰه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد ،از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد در دورهای ﮐﻪ دﯾﻦ اﻓﯿـﻮن ﺗـﻮدهﻫـﺎ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﻌﺎر و ﻣﺪل ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﮑﻮﻣﺖداری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫـﺎی ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم در ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻮﺷﮑﯽ ،ﻫﺴﺘﻪای ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ورزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
اﺳﻼم و دﯾﻦ و رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻬﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﺳـﺖ ﭘﯿـﺪا

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای آنﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﺮد .ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﺎن ﺧـﺎری در ﭼﺸـﻢ
آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزی ﺗﺼـﻨﻌﯽ و راهاﻧـﺪازی
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﺮی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
وﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﺟﺒﻬـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻫـﻢ در ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در ﺳـﺎﻗﻂ ﮐـﺮدن ﺑﺸـﺎر اﻻﺳـﺪ ،ﺿـﺮﺑﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی در
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑـﺎ راهاﻧـﺪازی ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﮑﻔﯿـﺮی آرزو داﺷـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾـﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌـﺪ از اﺷـﻐﺎل ﻋـﺮاق و ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑـﻪ
اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗـﻮان و ﻗـﺪرت ﻧﻈـﺎﻣﯽ و دﻓـﺎﻋﯽ آن و ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﯾـﺖ
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ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﻋﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و رﯾﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن در ﻣﯿـﺎن ﺟﻮاﻣـﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑـﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮود .اﻣـﺮوز ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﮑﻔﯿـﺮی در ﻋـﺮاق و ﺳـﻮرﯾﻪ رو ﺑـﻪ اﺿـﻤﺤﻼل و
ﺳﻘﻮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺮوژه ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری در ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾـﺖ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﯿﻞ ﺷﯿﻌﯽ ﺷـﺪ و اﻣـﺮوز در ﯾﻤـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮﺑﺮداری از ﺟﺒﻬـﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎر دﯾﮕﺮی در ﭼﺸﻢ
ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻣـﺰ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 .۱ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﯽ از ﻋﻤﻖ و اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮی

 .۲ﺗﮑﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﻼم ﻧﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪی و

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻓﻘﻬﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ،

 .۳رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و در رأس آنﻫﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ
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ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ،
 .۴ﺗﮑﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻗﺪرت ﻣﺮدم و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
 .۵ﺑﺮﻗﺮاری ﯾـﮏ ﺗﻌﺎﻣـﻞ و اﺗﺤـﺎد ﺳـﺎزﻧﺪه ﻣﯿـﺎن اﺳـﻼم و ﻣـﺮدمﺳـﺎﻻری و ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻧﻈـﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
 .۶ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟـﺰوم ﺣﻔـﻆ اﺳـﺘﻘﻼل ﮐﺸـﻮر و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ و ﺳـﻠﻄﻪﮔـﺮی ﻗـﺪرتﻫـﺎی
اﺳﺘﮑﺒﺎری
 .۷ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺘﺨﺎب اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﯾﮏ اﺻﻞ و ﺷﻌﺎر در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﭘﺮﻧﻔـﻮد ﻫـﻢ در ﺟﻬـﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺳﻼم و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در ﺟﻬـﺎن
اﺳـﻼم در ﻗـﺮون ّاوﻟﯿــﻪ ﻫﺠـﺮت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ .ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪ ﮐــﻪ ﭘـﺲ از وﻓـﺎت ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ،
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ آنﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺎه
اﻋﺘﻘﺎدی و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪّ .اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮارج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻗﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ،روﯾﮑـﺮد ّ
ﺧﺎﺻـﯽ را ﻗﺎﺋـﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮔﻨـﺎه ﮐﺒﯿـﺮه ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ از دﯾـﻦ ﺧـﺎرج و ﮐـﺎﻓﺮ ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ و
واﺟﺐاﻟﻘﺘﻞ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﺺﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺻﺮف از آﯾﺎت ﻗﺮآن داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻗﺪام ﺻـﺤﯿﺢ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮارج ،ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑـﺮوز در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺎﺿﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺰوا در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻﮔـﺎه
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ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺟﺌﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻇﻬﻮر ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف روﯾﮑـﺮد
ﺧﻮارج ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ داده ﻣﯽﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ،در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﻦ را
واژﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺰﯾﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓـﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮﺟﺌﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی زﯾﺪﯾﻪ و دﯾﮕـﺮی ﮐﯿﺴـﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻌﻪ دوازده اﻣـﺎﻣﯽ ﻧﺸـﺪﻧﺪ و ﻣﺴـﯿﺮ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮده و از ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﯿﻊ دوازه اﻣﺎﻣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﮔـﺮوه ﻗﺪرﯾـﻪ و
ﺟﺒﺮﯾﻪ و اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﻮن ،ﺑﺤﺚﻫﺎی داغ ﮐﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﯽ اﻧﺠـﺎم
دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدی از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣـﺖ ،ﻋـﺪل ،ﺣﺠﯿـﺖ
ﻋﻘﻞ ،ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر ،ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻠﯿﻪ و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ و ...ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪ .روﯾﮑـﺮد ﻣﻌﺘﺰﻟـﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ و روﯾﮑﺮد اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷـﺪ،

ً
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺺﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ رأﺳﺎ دارای ﺣﺠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ.
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در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣـﺎم ﺑـﺎﻗﺮ و اﻣـﺎم ﺻـﺎدق
)ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدی و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻋﻘﻞﮔـﺮا
و ﻧﻘﻞﮔﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﺤـﻮﻻت
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺤﺮاف و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫـﺎی اﻟﺘﻘـﺎﻃﯽ و اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﯾﻂ ﺑـﻮد؛ و ﺟﺮﯾـﺎن
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و واﻗﻔﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻋﻤـﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ روﯾﮑﺮد اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﻘﻪ و ﮐﻼم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ .در
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻗﺮون ﺑﻌﺪی ،در ﻣﯿﺎن اﻫـﻞ ﺗﺴـﻨﻦ در ﻗـﺮن  ۷و  ،۸اﺑـﻦﺗﯿﻤﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ

ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺋﺘﻼف ﺑـﺎ آلﺳـﻌﻮد ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻌﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را رﻗﻢ زد.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ۴ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ،اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺳﻠﻔﯿﻮن ﺟﻬﺎدی و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﻧﺤـﺮاف و ﺗﮑﻔﯿـﺮ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﻨﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ و
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز و ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺛـﺮوت و ﻗـﺪرت ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻗـﺪرتﻫـﺎی اﺳـﺘﮑﺒﺎری ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺒﻠﯿـﻎ و ﺗـﺮوﯾﺞ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وﻫﺎﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼـﺮ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪن ﺟﺮﯾـﺎن اﺻـﯿﻞ اﺧـﻮاناﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼـﺮ ﺷـﺪﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ
اﺻﻼﺣﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و وﻫﺎﺑﯽﮔﺮی رﻓﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از آراء ﺳـﯿﺪ ﻗﻄـﺐ ،ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺗﮑﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮان و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻼﻓﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺑـﻪاﺻـﻄﻼح
ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺑﺘﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳـﭙﺲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﯾﮕـﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی را ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎد و در
اداﻣﻪ در ﻗﺮن ّ ۱۴
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ ،ﯾـﮏ ﮔـﺎم ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ

92

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎدادن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﮑﻔﯿـﺮی در ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻋـﺮاق و
داﻋﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ داد.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ،ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪن دﯾﮕﺮان و روی آوردن ﺑﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮور و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﭘـﯿﺶ ﺑـﺮدن
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮه اﺳﻼم ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ّ
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ
و ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳـﻼمﻫﺮاﺳـﯽ در ﺟﻬـﺎن ،ﺿـﺮﺑﺎت ﺟﺒـﺮانﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﻪ
اﺳﻼم و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم وارد ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﯿﻞ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ و دو
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و روﯾﮑﺮد ﻋﻤﯿـﻖ ﻋﻘﻼﻧـﯽ،
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗـﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻧﯿﺎورده و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ّاوﻟـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻌﯽ و ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﯽ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺳـﻨﮓ ﺑﻨـﺎی اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣـﺮدم و رﻫﺒـﺮان و ﺳـﻮءاﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﺨﺒﮕﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ارزشﻫـﺎی اﺳـﻼم ﻧـﺎب و رﻫﺒـﺮی
ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ،از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮات
ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد .ﻗـﻮت ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﻀـﺖﻫـﺎی آزادی
ﺑﺨﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪرت ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ ،ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم
وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ و اﺳـﺘﮑﺒﺎر و ﻟـﺰوم ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ ،ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﯿـﺪاری اﺳـﻼﻣﯽ را در ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم در
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌـﺪ از  ۴دﻫـﻪ ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﯿﺎ،
ﺷﮑﺴﺖ داﻋﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزیﺷـﺪه در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ و ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬـﺎﻧﯽ

و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﻪای و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘـﻪای ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﻘـﻼب
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اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و اﺻﯿﻞﺗـﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿـﻖ آﻣـﻮزهﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣـﺮوز و ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻧﻈـﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺪل و
اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .١اﺑﺮاﻫﯿﻢّ ،
ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﮕﺮان .١٣٨٥ .ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮاد اﺻﻐﺮی .ﺗﻬـﺮان :اﻧﺪﯾﺸـﻪﺳـﺎزان
ﻧﻮر .ﭼﺎپ ّاول.

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ .ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽّ ،
 .۲ﺗﻮاﻧﺎّ .
ﻣﺤﻤﺪ ،۱۳۹۴ .ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و اﻋﺘﺪالﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ
اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ .دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،دوره  .۳ﺷﻤﺎره
 .۱ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۴
 .۳ﺟﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ،۱۳۲۸ .ﻧﻘﻄﻪ اﻟﮑﺎف .ادوارد ﺑﺮاون .ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺑﺮﯾﻞ .ﻟﯿﺪن از ﺑﻼد ﻫﻼﻧﺪ.

 .۴ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﯾﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی در ﻋـﺮاق

ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺻﺪام .ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ.
ﻣﻮرخ  ٤آﺑﺎن .٩٥
 .۵ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ .۱۳۸۸ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦﭘﮋوﻫـﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ :ﺗﺤﻠﯿـﻞ دﯾـﻦﺷﻨﺎﺳـﯽ
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ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﺮوش .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۸ .
ّ
 .۶ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،۱۳۸۹ .ﺟﺮﯾـﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺿـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺧﺴـﺮوﭘﻨﺎه.
ﺗﻬﺮان :ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۹ .

 .۷ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ .آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ .ﺗﻬـﺮان .ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ .

 .۸دﮐﻤﺠﯿﺎن ،ﻫﺮاﯾﺮ (۱۳۸۳) .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤـﺪی،
ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان :ﮐﯿﻬﺎن.

ّ
 .٩ذﺑﯿﺢزاده ،ﻋﻠـﯽﻧﻘـﯽ ،۱۳۸۱ .ﻣﺮﺟﻌﯿـﺖ دﯾﻨـﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ آﯾـﺖاﻟﻠـﻪ آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ،
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ .ش ) ۵۵ﺗﯿﺮ  (۱۳۸۱در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان.

 .۱۰ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ،ﺳﯿﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،۱۳۹۵ ،ﻗﻠﺐ ﺗﮑﻔﯿﺮ در رﯾﺎض ﻣﯽﺗﭙﺪ ،ﺟﺎم ﺟﻢ ،وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺳﯿﺎﺳـﺖ،
 ۲۵آﺑﺎن .۱۳۹۵
 .۱۱ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ .۱۹۷۹ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺸﺮوق.

 .۱۲اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ ،۱۳۹۰ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(.
 .۱۳ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ .۱۳۵۰ .اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ .ﺗﻬﺮان .اﻗﺒﺎل.۱۳۵۰ .

 .۱۴ﺷﯿﺮواﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ .۱۳۸۸ .درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف در ﻗﺮآن .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ .ﺷﻤﺎره .۸
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 .۱۵ﺻﺎﺑﺮی ،ﺣﺴﯿﻦ .۱۳۸۳ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﺘـﺐ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺳﻤﺖ(۱۳۸۳ .
 .۱۶ﺻﺎدﻗﯽزاده ،ﺳﻠﻤﺎن .۱۳۹۵ .آﻣﻮزهﻫﺎ و آﯾﻨﺪه داﻋﺶ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﻘﻨﺎ.
https://fa.shafaqna.com/news/296637/

ّ
 .۱۷ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه .۱۳۹۱ .ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ .ﻧﺎﺷﺮ :ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ.

 .۱۸ﻋﻠــﯽ ﺑﺨﺸــﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ .۱۳۹۵ .از ﺣﺠــﺎز ﺗــﺎ ﺷــﺎم :ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﻨﯿــﺎنﻫــﺎی ﻋﻘﯿــﺪﺗﯽ

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﻼم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ .۱۳۸۳ .ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺟﻠﺪ
ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ :ﺗﺤﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ .اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۱۹ﻏﻤــﺎﻣﯽ ،ﺳ ـﯿﺪ ّ
ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﯽ .۱۳۹۱ .روشﺷﻨﺎﺳ ـﯽ ﺟﺮﯾ ـﺎنﺷﻨﺎﺳـــﯽ .وﯾ ــﮋهﻧﺎﻣـــﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـــﯽ
ﺟﺮ ﯾـﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و روﺷﯽ .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮ ﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﺪهﺑﺎن .ﺻﺺ .۲-۱۲

 .۲۰ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﻬﺪی .۱۳۸۹ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮق ﺗﺴﻨﻦ .ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.
 .۲۲ﮐﺒﯿﺮی .۱۳۹۵ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی در ﻋﺮاق ﭘﺲ از
ﺳﻘﻮط ﺻﺪام؛ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ۴ .آﺑﺎن .۱۳۹۵

 .۲۳ﮐﺸﺎورز ﺷﮑﺮی ،ﻋﺒﺎس .۱۳۹۴ .اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ و اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم .ش  .۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۴
 .۲۴ﮐﻠﯿﻨﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب .۱۳۸۷ .اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .ﻣﺤﻘﻖ :ﻣﻬﺪی آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ .ﻧﺎﺷﺮ :ﺟﻬﺎنآرا.

 .۲۵ﮔﻠﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ .۱۳۸۷ .وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آران .ﺑﻬﺎر و

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .۱۳۸۷ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۱۵و  .۱۶ﺻﺺ .۱۷۵-۱۸۵
ّ .۲۶
ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ  .۱۳۹۰آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐـﺖﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ اﺧـﻮاناﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺳـﻮرﯾﻪ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎزان ﻧﻮر.
 .۲۷ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ .۱۳۹۴ .ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺬاﻫﺐ اﺳـﻼﻣﯽ .ج  .۱ﻧﺎﺷـﺮ :ﻣﺮﮐـﺰ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ.
 .۲۸ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ .۱۳۸۹ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان) .ج  ۱و  .(۲ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
 .۲۹ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ ،زﻫﺮا .۱۳۸۰ .ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺢ وﻫﺎﺑﯿﺖ .ﺗﻬﺮان :ﺻﺮﯾﺮ داﻧﺶ.
 .۳۰ﻣﺸﮑﻮرّ ،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﺸﻬﺪ .آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.۱۳۶۸ .

ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ

 .٢١آرﺷﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد .ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻠﺒﯽ .ﮐﺪ .۱۶۱۵
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 .۳۱ﻣﻌﯿﻦّ ،
ﻣﺤﻤﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳـﯽ .ﯾـﮏ ﺟﻠـﺪی ﮐﺎﻣـﻞ .وﯾﺮاﺳـﺘﺎر اﻣﯿﺮﮐـﺎووس ﺑـﺎﻻزاده .ﺗﻬـﺮان:
ﺳﺎﺣﻞ .ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.۱۳۸۶ .
 .۳۲ﻣﻌﯿﻨــﯽﻓــﺮ ،ﺣﺸــﻤﺖاﻟﺴــﺎدات .ﻣﻬــﺮی ﺧﯿــﺮی .۱۳۸۹ .ﻧﻘــﺶ و ﺗــﺄﺛﯿﺮ وﻫﺎﺑﯿــﺖ در ﺑﺤــﺮان
ﭼﭽﻦ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوراﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ.

ﺳﺎل  .۳ﺷﻤﺎره  .۷ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .۸۹ﺻﺺ .۱۵۱-۱۷۰
 .۳۳اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ،ﺟﺎن .ﺟﺎن وال .۱۳۸۹ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ .ﺷـﺠﺎع اﺣﻤﺪوﻧـﺪ .ﺗﻬـﺮان:
ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۸۹ .
 .۳۴ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ .۱۳۷۸ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﯿﺮ.۱۳۷۸ :
 .٣٥ﻧﺼﺮی ،ﻗﺪﯾﺮ .۱۳۹۵ .آﻣﻮزهﻫﺎ و آﯾﻨﺪه داﻋﺶ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﻘﻨﺎ.

 .۳۶ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر .۱۳۹۲ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۳۷وﻟﻮی ،ﻋﻠﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ .۱۳۹۴ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ .ج  .۲اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ.

 .۳۸اﺳﺪﻋﻠﯿﺰاده ،اﮐﺒﺮ .۱۳۸۶ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻫﺎﺑﯿﺖ .ﻗـﻢ :ﻣﺮﮐـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی
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ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۹آﻗﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ .ﺻﻔﻮی؛ ﺧﺴﺮو .۱۳۶۵ .اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎم.
 .٤٠ﺑﺎﻗﺮی ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ .آرای ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﺨﯿﻪ .ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﮐﻼﻣـﯽ .ﺳـﺎل ّاول .ﺷـﻤﺎره .۴
زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۹
 .۴۱ﺑﯽﻧﺎس ،ﺟﺎن .۱۳۵۴ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ادﯾﺎن .ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ.۱۳۵۴ .

 .۴۲ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن .۱۳۹۶.آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ.

 .۴۳ﺑﺎﻗﯽ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ .۱۳۶۲ .در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺰب ﻗﺎﻋﺪﯾﻦ زﻣﺎن )ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﺠﺘﯿـﻪ(.
ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ داﻧﺶ اﺳﻼﻣﯽ.
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