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شاخصه های فکری و رویکردهای عملی جریان شیعه وحدت ستیز 
)تعارض گرا(

دکتری مدرسی معارف اسالمی، گرایش انقالب اسالمی، استادیار دانشگاه قم، ایران
الهه خانی آرانی

چکیده
در سال های گذشته، تعارض گرایی بین شیعه و سّنی و تفرقه و تکفیر، به یکی از اصلی ترین 
مشــکالت جهان اسالم تبدیل شده است؛ اما جریان های تفرقه افکن و تکفیری، اختصاص 
به جامعه اهل ســّنت نداشــته است؛ بلکه جریان های مشــابه در بین شیعیان نیز وجود دارند 
که با انگیزه ها و دالیل گوناگون، بر طبل تعارض و تنازع با اهل ســّنت می کوبند و بســتری 
مناســب برای اختالف، تفرقه و تکفیر بین مسلمانان به وجود می آورند. گروهی که از آن ها 
در رســانه های داخلی و ادبیات مقامات جمهوری اسالمی ایران، با عنوان »تشیع انگلیسی« 
و »شــیعه اسرائیلی« یاد می گردد. پرســش اصلی پژوهش کنونی این است که شاخصه های 
فکــری و معرفتی جریان وحدت ســتیز منتســب به اهل تشــیع چیســت؟ ایــن جریان چه 
رویکردهای عملی دارد و پیامدهای عملکرد و رویکردهای آن ها چیســت؟ فرضیه پژوهش 
با تکیه بر روش اســنادی آن است که جریان شیعه وحدت ستیز با شاخصه های خاصی چون 
تبری جویی، وحدت ســتیزی و برجسته ســازی اختالفات مذهبی به ترویج لعن، تفســیق و 
توهین نسبت به مقدســات اهل سّنت شناخته می شود. این جریان با محور قرار دادن تبری، 
به عنوان یکی از فروعات دین و اعتقادات تشیع، آن را مقابل وحدت تفسیر نموده است و به 

تفرقه در میان مسلمین دامن می زند.
واژگان کلیدی: شیعه، وحدت، وحدت ستیزی، شیعه برائتی، شیعه انگلیسی.
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مقدمه
موضوع اختالف بین امت اســالم از صدر اسالم تاکنون یکی از معضالت بزرگ و عامل نابودی 
جامعه مســلمان محسوب می شــده اســت. قرآن کریم به مســلمانان در این مورد هشدار جدی 
می دهد؛ اما این آسیب در حیات نبی اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( به نیکی مدیریت می شد؛ تاجایی که 
امیرالمؤمنین)ع( نخســتین پرچم دار وحدت در جامعه ای می شــود که در آن هــر اقدام نابخردانه، 

هرچند کوچک، جامعۀ ملتهب آن زمان را به سوی فروپاشی و نابودی می برد.
اختالف در نحوۀ جانشینی پیامبر)ص( مبنای تفرقه سیاسی بین امت اسالم شد؛ اما با گذر زمان، 
این اختالفات از حوزۀ سیاسی فراتر رفت و به حوزۀ کالمی - اعتقادی نیز سرایت کرد. به موازات 
این تحوالت، درون دو مذهب شــیعه و سّنی، ِفرق گوناگونی شکل گرفت که حاصل آن، ظهور 
جریان های تعارض گرا در هر دو مذهب یادشــده اســت. جریان هایی که بیش و پیش از هرچیز، 
امنیت و آرامش امت اســالمی را هدف می گیرند که ظهور سیاســی آن هــا را در گروهک های 
تروریســتی داعش، النصره و... در کشورهای سوریه، عراق و دیگر نقاط جهان اسالم با جنایات 

مذهبی حاصل از اندیشه تعارض گرایی، شاهد بوده ایم.
در خصوص جریان تکفیری برخاســته از اهل سّنت و وهابیت، تاکنون پژوهش ها و مطالعات 
گســترده ای صورت گرفته اســت؛ اما دربارۀ شــاخصه های فکری و رویکردهای عملی جریان 
تکفیری و وحدت ســتیز بین شــیعیان، تحقیقات کمتری وجود دارد. اقدامات تعارض گرایانه این 
جریان به »تکفیر اهل تســنن« و »وحدت ســتیزی« و ایجاد تفرقه و ناامنی بین مســلمانان منجر 
می شود؛ ازاین رو، شناخت زوایا و وجوه گوناگون فکری و عملیاتی این جریان، از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
این پژوهش تالش می کند گامی به ســوی روشن شــدن باورها و اقدامات این جریان فکری و 
رســانه ای بردارد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش کنونی این است که شاخصه های فکری و 
معرفتی، رویکردهای عملی و عواقب و پیامدهای عملکرد جریان شیعه وحدت ستیز چیست؟ این 
جریان چگونه شــناخته می شود و سمت وسوی فکری و خطوط رسانه ای پرچم داران و پیروان آن 

به چه صورتی است؟
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1.پیشینه پژوهش
منابع و پیشینه مطالعاتی درباره جریان تعارض گرا، به ویژه در دوران معاصر، بسیار اندک است. از 
جمله این آثار، کتاب »تشیع انگلیسی: معادله ای برای مهار تمدنی شیعه« است که مجموعه ای از 
مقاالت و مصاحبه ها با افراد و چهره های گوناگون در خصوص این جریان اســت. این کتاب که 
در شــش فصل به رشــته تحریر درآمده است، با آثار و گفتاری از آیت الله اراکی، حجت االسالم 
مســائلی، حجت االسالم کاشــانی، دکتر کچوئیان، دکتر ســیدافقهی، دکتر رجبی دوانی و دیگر 
صاحب نظران، به واکاوی ابعاد گوناگون جریان موســوم به تشیع انگلیسی و تهدیدات پیرامون آن 

پرداخته است.
کتاب »درس نامه نقد تشــیع انگلیسی« تألیف مهدی مســائلی، اثر دیگری در این باره است 
که بخش آغازین آن به جریان شناســی گروه های افراط گرای شیعه مانند جریان حجتیه و جریان 
شــیرازی اختصــاص دارد و بخــش دوم کتاب، به ویژگی هــای فکری و رفتــاری این جریان ها 
می پردازد. نویســنده در این کتاب، تاریخچه  مفصلی از تأسیس جریان شیرازی در کربال توسط 
آیت الله ســید محمد شــیرازی تا زمان کنونی را بیان می کند و به نقد گروه یاسرالحبیب به عنوان 

یکی از خروجی های جریان شیرازی می پردازد.
همچنیــن، منابع درجه دوم پژوهش کنونی، آثار متعددی اســت کــه درخصوص وحدت یا 
دعوای شیعه و ســّنی وجود دارد. کتاب هایی همچون، »شیعه و سّنی، غوغای ساختگی« به قلم 
شــهید دکتر فتحی شــقاقی، دســت پنهان )تاریخچه قمه زنی( نشر ســازمان اوقاف و امور خیریه 
اســتان قم، کتاب »امیرالمؤمنین)ع(، اسوه وحدت« تألیف عالمه شیخ محمدجواد شری، )ترجمه 
محمدرضــا عطایــی( و... . البته کتاب هایی هم با موضوعی مشــابه در مــورد جریان هایی مانند 
حجتیه نوشته شده است که از آن جمله می توان به کتاب »حزب قاعدین زمان« به قلم عمادالدین 

باقی، »درس نامه انجمن حجتیه« به قلم رضا اکبری آهنگر و... اشاره کرد.
خأل اصلی آثار یادشــده، جزئی نگری و بســنده کردن به مؤلفه های اندکی از شــاخصه های 
فکری و عملی جریان شــیعه وحدت ستیز است. بیشتر آثار نگاشته شده در خصوص این جریان، 
بــه ورطه توصیف یا نقد گفته ها و اظهارات »چهره ها«ی این جریان درافتاده اند و ناچار، به تقابل 
چهره به چهره کشیده شده اند. حال آنکه، ضرورت دارد شاخص ها و شاقول های فکری و عملی 
این جریان به صورت کلی شــناخته شــود، سپس اشــخاص و گروه هایی که در این نظام فکری 
می گنجند، خودبه خود شناســایی می گردند. در حقیقت، پژوهش کنونی تالش می کند بر اساس 
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قیاس از جزء به کل، با تکیه بر منابع رسانه ای و آثار اندیشه ای این جریان، شاخصه های فکری و 
رویکردهای عملی آن را نظام بندی کند.

2. تاریخچه، تبارشناسی و فرایندشناسی تعارض گرایی
اختالف و تعارض بین یاران و پیروان پیامبر اکرم)ص( به شیوه های گوناگون، ریشه در عصر رسالت 
دارد. کشــمکش های فکری و نظری در زمان حیات پیامبر)ص( با مراجعه به حضرت رسول)ص( و 
گاه نزول وحی، مرتفع می شــد و تداوم نمی یافت؛ اما پس از رحلت در تعیین خلیفه و جانشــین 
پیامبر)ص( شکافی بین مسلمانان ایجاد شد که اگرچه ظاهرًا اختالف سیاسی و بر سر نصب خلیفه 
بــود، اما در اصل، اختالف دینی و اعتقادی بــود و به تدریج، عالوه بر موضوع امامت و خالفت 
پس از پیامبر اکرم)ص(، به حوزه فقه و احکام شرعی همچون زمان و شکل انجام نماز و نیز حوزه 
تفسیر و تفاوت هایی در چگونگی ارزیابی و تفسیر متون مقدس و... تسری یافت و در فاصله دو 

تا سه قرن، این اختالفات اعتقادی، به شکل دو مذهب اعتقادی مجزا بروز کرد.

2-1. تاریخچه جنگ های مذهبی شیعه - سّنی
آنچه بیشــتر تحت عنوان »تعارض شیعی ــ ســّنی«، »شیعه ستیزی و سّنی ستیزی«، »ستیزه جویی 
درون مذهبی« و یا »دشمنی و جنگ شیعه و سّنی« در طول تاریخ، خوانده می شود، بیش از آنکه 
جنگ های مذهبی و فرقه ای باشــد، جنگ هایی بر ســر مسائل سیاســی اما با »بهانه های مذهبی 
و فرقه ای« بوده اســت. حکومت شــیعی صفویه در ایران و حکومت سّنی عثمانی، از مهم ترین 
دوران حکومت های اسالمی هستند که با شعار و انگیزه مذهبی، تحرکات سیاسی - نظامی خود 
را صورت دادند. اگرچه دعاوی شــیعه گری صفویان و ســّنی گری و خالفت اسالمی عثمانی ها 
آتش مذهبی جنگ را لهیب بیشــتری  بخشــید، اما نگاهی به پیشــینه منازعات بین سلســله های 
حکومت گر در تاریخ اســالم نشــان می دهد، این منازعات هم تفاوت چندانی با منازعات دیگر 
بین سلســله های حکومت گر نداشته است1 و رقابت میان این دو امپراتوری که به نزاع های خونین 

1. به عنوان مثال، در جنگ مشهور چوبوک آنقاره، میان تیموریان و عثمانیان که تیمور بایزید را شکست داد، هردو 
دولت ســنی مذهب بودند؛ آق قویونلوها که در جنگ ترجان با یکی از سالطین مشهور عثمانی، یعنی محمد فاتح، 
جنگیدند و شکست خوردند، سّنی بودند. قره قویونلوها که با عثمانی ها مناسباتی حسنه داشتند، شیعه غالی بودند؛ 
یعنی نه تنها شیعه بودند، بلکه از غالت شیعه محسوب می شدند؛ اما به رغم تفاوت مذهبی، ارتباطی بسیار دوستانه ای 
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هم انجامید، مانند دیگر رقابت ها، بیش از هرچیز بر ســر »قدرِت« بیشتر بود. شاهد این مدعا آن 
اســت که امپراتوری عثمانی که سال ها با شــعار و عنوان جنگ مذهبی با سلسله صفوی در نبرد 
بود، زمانی که سلســله صفوی ســقوط کرد، در مقابل جانشینان سّنی مذهب آن جبهه گیری کرد 

و حتی همان گونه که گفته شد، درصدد احیای سلسله صفوی برآمد )امیراردوش، 1385: 26(.

2-2. تاریخچه سب، لعن و تکفیر در بین مسلمانان
هتک صریح و آشــکار نســبت به مقدســات مذاهب دیگر )ســب و لعن خلفای اهل ســّنت و 
امامان شــیعه و پیروان مذاهب شیعه و ســّنی و تکفیر پیروان مذاهب دیگر(، دو مورد از مهم ترین 

صورت های رفتاری تعارض گرایی و ستیزه جویی مذهبی به شمار می رود.
در اسالم، سّب، شتم و ناپاکیزگِی در کالم نهی شده است. در برخی آیات قرآن آمده است 
کــه بنــدگان خدا در مواجهه با مشــرکان و کفار، می باید آنچه را که نیکوتر اســت بر زبان آورند 
)اســراء: 53(.1 در قرآن، لعنت جز در مورد شــیطان، در دیگر موارد عام بوده اســت و هیچ فرد 
خاصی لعنت نشــده اســت. در این میان، تنها یک مورد در قرآن گزارش شده است که آن هم از 

سوی انبیای الهی)ع( بوده است )مائده: 78(2.
با این حال، علیرغم آنکه قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم)ص( عاری از سب، شتم و لعن با نام و 
نشان )صریح و با ذکر نام( بوده است، بنی امیه با پرچم داری معاویه به عنوان نخستین گروه سیاسی 
حاکم، در اقدامی رسمی و علنی به سّب و لعن علی )ع( و خاندانش پرداختند و ازاین رو، بنیان گذار 
و مروج ســب و لعن علنی در بین مسلمانان به شمار می روند )زمخشری، 1987 م، ص 2 / 186؛ 

شرف الدین، 1375: 496(.
در خصــوص تکفیر نیز، خوارج نخســتین گروهی بودند که با تکفیر دیگر مســلمانان، خون 
آن ها را مباح شــمردند. آن ها با اجتهادات شخصی خویش، بسیاری از مسلمانان را کافر خواندند 
و ریختن خونشــان را مباح دانســتند.3 خوارج پس از حکمیت نیز، زبان بــه تکفیر امیرالمؤمنین 

با امپراتوری عثمانی داشتند.
ا ُمبیًنا. یَطاَن َکاَن ِلإْْل ِْنَسان ِ َعُدوًّ یَطاَن یْنَزُغ َبیَنُهْم إ ِنَّ الشَّ ِتی ِهی أ َْحَسُن إ ِنَّ الشَّ 1. َو ُقْل ِلِعَباد ِی یُقوُلوا الَّ

ذیَن کَفُروا ِمْن بنی إ ِْسرائیَل َعلی ِلسان ِ داُوَد َو عیَسی اْبن ِ َمْرَیَم ذِلک ِبما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن. 2. ُلِعَن الَّ
3. ازارقه از میان خوارج خشــن ترین و ســنگ دل ترین بوده اند که با برداشــت های نادرســت از قرآن، حتی کشتن 
کودکان مخالفان خویش را جایز می شــمردند. در این باره بنگرید به: أشــعری، مقاالت االســالمیین: 87 ؛ مبرد، 
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حضرت علی)ع( گشودند و با این کار، در نهادینه شدن تکفیر مسلمانان در میان گروه های سیاسی 
ـ مذهبی گامی دیگر برداشتند )طبری، 1403ق، ج 4: 52؛ ابن عبدالبر، 1412 ق، ج 3: 1121(.

این پیشینه، معاویه را برآن داشت تا برای رسیدن به قدرت و تهییج افکار عمومی، سّب، لعن و 
تکفیــر مخالفان خویش را ترویج نماید. برابر گزارش های تاریخی در مفاد پیمان صلحی که میان 
امام حســن)ع( و معاویه منعقد گردید، بندی گنجانده شــده بود مبنی بر زبان نگاه داشتن معاویه 
از ســّب و لعن علی)ع( و شــیعیانش. این امر بی تردید نشــان دهنده نقش معاویه و پیش دستی وی 
در ترویج ســّب و لعن و نهادینه کردن آن در میان مســلمانان حتی در زمان علی)ع( بوده است. در 
واکنش به این موضوع، غالت شــیعه نظیر مغیریه، خّطابیه، ُنصیریه و شــیعیان اسماعیلی مذهب، 

جایگاه مهمی در رواج سّب، لعن و شتم و تکفیر داشته اند )معلمی، 1390: 5(.
در حقیقــت، برخــالف تبلیغات برخی علمای اهل ســّنت که شــیعیاِن دوازده امامی را مبّلغ 
ســّب و لعن صحابه معرفی کرده و می کنند، این گروه های سیاســِی منحرف بوده اند که موجب 

نهادینه شدن سّب و لعن در میان مسلمانان گشته اند، نه شیعیان دوازده امامی.
سّب خلفای ســه گانه در دوران صفویه به عنوان نخستین دولت بزرگ با مذهب رسمی تشیع، 
رشــد و تداوم داشته است. نخستین بار، تبرائیان با شعارهای لعنت بر عمر این اقدام را به نام خود 
ثبت کرده اند. بعدها در دوره شــاه اسماعیل دوم، تبرائیان سرکوب شدند. به گفته نویسنده تاریخ 
عالم آرای عباسی، شاه اسماعیل عده ای از طرفدارانش را که در خصوص مرتبه امام علی)ع( اغراق 
می کردند، تنبیه ســاخت و تبرائیان و رفتار آن ها در سّب خلفا را مورد نکوهش قرار داد )ترکمان، 

.)215-214 :1350
 ,Calmard( بــا این حال، ســّب خلفا در این دوران، بــه مؤلفه ای اجتماعی تبدیل شــده بود
2014: 162-163( و از دوره شــاه عبــاس به بعد، ظاهرًا لعنت بر خلفای ســه گانه، بر خلیفه دوم 
متمرکز شد. شاردن گزارش می دهد که خلیفه دوم بیش از دو خلیفه دیگر نزد ایرانیان منفور است 
و »لعنت بر عمر« در زندگی خصوصی و اجتماعی ایرانیان راه یافته است )شاردن، 1374، ج 5: 
160(. دالواله نیز از مراســم عمرکشان گزارش داده اســت؛ هرچند که خود آن را به چشم ندیده 

است )دالواله، 1384: 102(.
در همین دوره، شاهد گسترش هرچه بیشتر »مناسک تعارض گرا« نیز هستیم. بر اساس منابع 

الکامل فی اللغة و االدب، ج 3: 208؛ بغدادی، الفرق بین الفرق: 64 ؛ ابن ابی الحدید، ج 4: 138-136.
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تاریخــی، صورت بندی مذهبی جامعــه ایرانی در دوران صفویه، ســیمایی تازه به خود گرفت که 
مهم تریــن ویژگی آن، درآمدن از پرده باطنی گری و تقیه به ســمت و ســوی گونه ای ظاهرگرایی 
مذهبی مبتنی بر شــعائر و مناســک بود. چنان که از دوره صفوی دوم به بعد، شاهد آشکار شدن 
رفتارهای مذهبی شــیعیان که در دوره های گذشــته مخفی نگاه داشــته می شد و همچنین رواج 
مناســک و آئین های نوین عزاداری همچون مراســم چوب زنی، علم وکتل، سیاه کردن صورت 
و بدن، ســاخت حجله حضرت قاسم، نخل گردانی، سقاخانه ها و...، تحت عنوان شعائر مذهبی 

هستیم )نجف زاده، 1389: 342-339(.

3. مبانی نظری جریان تعارض گرا
3-1. مبانی معرفتی و معرفت شناختی جریان شیعه وحدت ستیز

3-1-1. عقل ستیزی و تحریم علوم عقلی

یکی از شــاخصه های این جریان، مخالفت شدید آن با علوم عقلی و به ویژه فلسفه است. اگرچه 
همواره تعداد خاصی از علمای شــیعه نگاهی انتقادی به علوم عقلی همچون فلســفه داشته اند و 
این انتقادات را در قالب کرســی تدریس و به صورت عالمانه بیان نموده اند، ولی باید دانست که 
مخالفت جریان شیعه وحدت ســتیز با علوم عقلی به شکل عوامانه و با رنگ و لعاب تکفیر انجام 
می شود. این رویکرد، هرگونه تدریس، تعلیم و آشنایی با فلسفه و علوم مرتبط با آن را مساوی کفر 
و الحاد و خروج از دین معرفی می نماید. »تکفیر مرحوم آیت الله بهجت از ســوی عناصر جریان 

شیعه وحدت ستیز و کافر و ملحد خواندن ایشان از این دست است.«1

3-1-2. حدیث گرایی

یکــی از نتایج تحریم علوم عقلی از ســوی ایــن جریان، ظاهرگرایی و حدیث محوری شــدیدی 
است که این گروه بدان دچار است. شاید چهره های اصلی این جریان در ادعا اخباری نباشند و 
کتاب های اصولی نیز داشــته باشند، اما شیوۀ مواجهه آن ها با مسائل گوناگون، اخباری است که 
نتیجه آن چیزی جز دور کردن مردم از تعقل نیست. این جریان در تمام موضوعات دینی، همچون 
اعتقادات، اخالق و احکام، متمسک به نقل می شود و از آن جا که در تمام مسائل و موضوعات 

http://www.aparat.com/v/iTQ03  :1. فایل صوتی سید مجتبی شیرازی منتشر شده در 16 بهمن 1392 در



14

| 14
01 

ـار
 بهـ

| 3
ه 1

مار
| ش

الم 
 اس

 در
سی

سیا
شه 

ندی
مه ا

نــا
صل

| ف

پیش رو ممکن اســت روایت معتبری وجود نداشته باشد، ناچار برای راه گشایی از این مسئله، هر 
روایتی را ــ هرچند ضعیف و نامعتبر ــ مبنای اعتقادات و اعمال خویش قرار می دهند )بنشاسته، 
1394: 14(. برای نمونه، با برجسته ســازی روایتی مرســل که مدعی است حضرت زینب)س( سر 
مبــارک خود را به چوبه محمل زده اند، تالش می کنند مستمســکی روایی بــرای قمه زنی فراهم 

آورند.

3-1-3. قشری گری

قشــری گری و مخالفت بــا مظاهر و الزامات زندگی در عصر کنونی، از دیگر شــاخصه های این 
جریان اســت. برخی فتاوای سیاســی همچون بدعت بودن گذرنامه و تابعیت و تحریم آن، حتی 
جایــز نبودن حج در صورت لــزوم گذرنامه )شــیرازی،  1385: 323-324( و همچنین حرمت 
گمرکات و اخذ عوارض در بیان حامالن این جریان، از این جمله است )شیرازی،  1385: 325(.

3-2. مبانی دینی و اعتقادی )سلبًا و ایجابًا(
3-2-1. وحدت ستیزی و تبری گرایی

وحدت ســتیزی و دامن زدن به دشــمنی های مذهبی یکی از مبانی ارزشــی و خصوصیات اصلی 
جریان شــیعه وحدت ســتیز اســت، به گونه ای که این جریان با نام »جریان برائتی« در بسیاری از 
رســانه ها شناخته می شود. موضوعی که البته بســیاری از هواداران این جریان نیز، از آن ناخرسند 
نیســتند. هواداران این جریان به صراحت بیان می کنند که زمان تقیه به سر آمده است، از این رو، 
وحــدت و تقریب بین مذاهب را کفر قلمداد می کننــد. جریان تعارض گرا، با تحریک تعصبات 
مذهبی شــیعیان، تمامی مطالب دینی را به سمت مخاصمه و مواجهه با اهل سّنت سوق می دهد و 
تنها از دریچه تنگ اختالفات شیعه و سّنی به تمام مسائل دینی می نگرد. این جریان با بهره برداری 
از احساسات و تعصبات پاک شیعیان و محبان اهل بیت)ع( و با ادعای احیای شعائر، هجمه مستقیم 
و غیرمســتقیم به شعار راهبردی وحدت اســالمی را با اقداماتی چون سب، لعن و تبری گرایی در 

دستور کار خود قرار داده است.
صادق شیرازی در دفاع از سب و لعن چنین می گوید:

می گه ما نباید ســب بکنیم، کجای قرآن گفته ما نباید ســب بکنیم؟ کجا به نحو 
مطلــق گفته؟ ایــن تدلیس ابلیس چه جوریه دیگه؟ تو خود قرآن ســب نیســت؟ 
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کدومتــون بلدیــد، "عتل بعد ذلک زنیم" این قرآنِه یا نه؟ ســبِه یــا نه؟ یعنی قرآن 
برخالف خودش گفته؟ قرآن گفته سب نکنید، خود قرآن سب می کنه. "ولدالزنا" 
سب هســت یا نه؟ "بی پدر" سب هست یا نه؟ امام حســین)ع( روز عاشورا نگفتن 

"بی پدر، پسر، بی پدر".1و2

3-2-2. کرامت گرایی به جای عقالنیت گرایی )تکیه بر کرامات و امور غیبی در اثبات حقانیت اسالم(

جریان تعارض گرا، همواره درصدد ارائه چهره ای دســت نیافتنی از شــریعت اســالم بوده است. 
ســخنرانی ها و محصوالت فرهنگی آن ها بیشتر چهره ای سکوالر از اسالم ارائه می کند و در نگاه 
مخاطبین این جریان، دین اسالم به عنوان »دین آخرت« شناخته می شود. این جریان عمده فعالیت 
تبلیغی خود را نه بر اســاس اســتدالل و برهان، که با تکیه بر کرامات و امور غیبی همچون خواب 

دیدن و... قرار داده است.
برای نمونه، بخشی از محتوای کتاب »غدیر و عاشورا« بر اساس کرامت گویی و خواب دیدن 
به منزلۀ مبنای مشــروعیت اهل بیت از جمله امام حســین)ع( اســت.3 این جریان حتی در راستای 
مشروعیت بخشــی به مرجعیت خاندان شیرازی، به اموری همچون خواب و رؤیا متوسل می شود. 

به عنوان مثال، در پایگاه رسمی صادق شیرازی، می خوانیم:
و در آخر ذکر کرامتی درباره خاندان معظم شیرازی از زبان یکی از اعضای دفتر 
ایشــان: ]مرحوم حاج رضا فدایي[ مي گوید، آن شــب از شدت تأثر و اندوه در 

http://oweis.ir  :1394 ،1. منبع نقل قول از پاسخ محکم محمد شیرازی به شبهه صادق شیرازی، 25 مهر
2. صادق شــیرازی، زنیم را به معنای زنازاده یا حرام زاده گرفته اســت؛ درحالی که »زنیم« به معنای کسی است که اصل و 
نســبش مشخص نیست. اینکه به کسی بگوییم اصل و نََسبَت مشخص نیســت، بسیار با اینکه به او بگوییم زنازاده متفاوت 
اســت و عدم توجه به این تفاوت موجب می شــود که آیه اشتباه فهمیده شــود. اگر به دیگری نسبت داده شود که زنازاده 
است، درواقع، به پدر و مادر او تهمت زنا زده شده است که نیاز به چهار شاهد دارد. ولی اگر کسی اصل و نسبش مشخص 
نباشــد و پدر و مادر مشــخصی نداشته باشــد، این یک واقعیت خارجی مجزا اســت. نکته مهم دیگر اینکه، در این آیات 
فرمان آمده اســت: » فاَََل تُِطِع« یعنی از دروغ گو - معامله گری که برای ســازش و نرمی - از تو سازش با اهداف خودش را 
می خواهند - انســان  فرومایه ای که مرتب برای القای دروغ خود قســم می خورد - از خبرچین  و عیب جو - از مانع خیر و 
نیز گناه پیشــه - از گســتاخ، زشت خو، بددهن و گذشــته از همه این ها، از ناَکِس بی اصل و نسب »اطاعت نکن« آن هم به 
صرف اینکه صاحب پول، ثروت یا ایل و تبار )طرفدار( است؛ بنابراین، این آیات راهکاری عملی برای محفوظ ماندن از 
انحراف و نیز هدایت، رشــد و کمال اســت؛ اما صادق شیرازی بدون توجه به این موارد، با تحریف معنای آیه از آن برای 

سّب استفاده کرده  است.
3. http://persian.shirazi.ir/upload/books/ghadir-ashura/01.htm
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عالم رؤیا دیدم که نوري درخشــان جهیدن گرفت و به سوي آسمان رفت. خوب 
که در آن نگریســتم، دیدم که در میان آن نور درخشان، مرحوم آیت الله العظمي 
حاج آقا ســید میرزا مهدي شیرازي قرار داشــت. فریاد زدم: وا اسفا، وا حزنا، ما 
چنین نور درخشــاني را از دســت دادیم. در این هنگام، هاتف و ســروش غیبي 
پاســخم را داد: درست است؛ شما چنین نور درخشــاني را از دست داده اید، اما 
همین نور، چهار نور دیگر را از خودش به جاي گذاشت. پس قدرشان را بدانید. 
پس عمویم اضافه کرد و گفت: منظور از آن چهار نوري که از آن نور درخشــان 
به جاي مانده: چهار فرزند ایشــان اســت، که مرجع عالي قــدر حضرت آیت الله 
العظمي حاج آقا ســید صادق حسیني شیرازي دام ظله یکي از آنان مي باشند و آن 

سه نور دیگر، سه برادر وي هستند.1

3-2-3. دیدگاه جریان شیعه وحدت ستیز درباره والیت فقیه: شورای فقها

سران این جریان در باب موضوع والیت غیرمعصوم در زمان غیبت ضمن قبول آن، حق زمام داری 
را متعلق به »شــورای فقهای مراجع« می دانند. برای نمونه، صادق شــیرازی در کتاب »اسالم و 

سیاست« در این باره می نویسد:
والیت فقهای عادل، یکی از اصول ثابت و اســتوار اســالم است ... بدیهی است 
که اگر بیش از یک فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، در این صورت، والیت 
با شــورای فقها خواهد بود و کشور و مردم را به اتفاق آراء، و در صورت نرسیدن 

به اجماع، با اکثریت آراء اداره می کنند )شیرازی، 1385: 330-329(.

4. رویکردهای عملی جریان تعارض گرا )رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی(

4-1. تبری گرایی و شیوه تبلیغی اختالف محور و سلبی
از مهم ترین اقدامات جریان شــیعه وحدت ستیز، مخالفت همه جانبه با مسئله وحدت شیعه و سني 
و تالش براي مرزبندي هرچه بیشــتر با اهل ســّنت به شــیوه های گوناگون اســت. این جریان با 

1. http://persian.shirazi.ir/showpage.php?Id=18   
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تبری محوری، تقلیل مصادیق تبری در اهل سّنت، سب، لعن و تکفیِر مخالفان عقیدتی و مذهبی، 
با شیوه ای سلبی به تبلیغ تشیع )به زعم خویش( می پردازد.

4-1-1. لعن علنی مقدسات اهل سّنت با اقدامات تبلیغی

جریان تعارض گرا با اهانت، ســب و لعن خلفا و عایشــه همسر پیامبر)ص( در رسانه های عمومی و 
به شــکل گسترده و تشــویق هواداران به سب و فحاشی علیه مقدســات اهل سّنت، به احساسات 
کید بیش از حد بر دشمنی حضرت زهرا)س( با  مذهبی این مذهب علیه شــیعه دامن زده اســت.  تأ
خلفای اول و دوم، متهم کردن عایشــه همسر پیامبر)ص( به زنا )به ویژه بر پایه کتاب یاسر الحبیب(، 
تبلیــغ احادیث گوناگون بدون توجه به ضعف ســندیت آن ها در لعن خلفا و... از جمله مصادیق 

این رویکرد است.

4-1-2. توهین و تکفیر مخالفان اعم از سّنی، شیعه و حتی علمای شیعی

جریان شــیعه وحدت ستیز بیش از آن که یک جریان فکری ژرف باشد، یک جریان قدرت طلب 
سیاســی است که در پوشش مرجعیت و با شعارهای سّنتی و سیاست ستیز)سکوالریسم(، به دنبال 
گســترش نفوذ خود در جامعه شــیعی بوده است و در این مسیر، هر فرد یا جریانی را که به نحوی 

در مقابل بسط نفوذ خود ببیند با انواع اتهامات، تخریب می نماید.
این جریان به بهانه های مختلف به تکفیر، دشنام گویی، لعن و تفسیق مخالفان خود می پردازد. 
به عنوان نمونه، تعارض گرایان، قمه زنی را که بدعت و پدیده ای مربوط به دویســت ســال گذشته 
اســت، جزء شــعائر عزاداری امام حسین)ع( جا زده اند و سپس هرکســی را که با قمه زنی مخالف 
باشد، مخالف حسین بن علی)ع( و تشیع معرفی می کنند. شبکه های رسانه ای وابسته به این جریان، 
به صورت روزانه و مســتمر حــاوی توهین و فحش پراکنی علیه آیت اللــه خامنه ای رهبر انقالب1، 

1. فیلم توهین های یاسر الحبیب به آیت الله خامنه ای:
http://www.youtube.com/watch?v=mpX9OQY1908
http://www.youtube.com/watch?v=EUUxF6-Li0g
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بی دین خواندن امام خمینی1، توهین به سید حسن نصرالله2، تکفیر و تفسیق علما و مراجع شیعی، 
همچون تکفیر طیفی از علمای شــیعی از آیت الله سیســتانی3 و آیت الله بهجت گرفته تا شــهید 

محمدباقر الصدر و هر شخصیت دینی وحدت گرا و منتسب به جمهوری اسالمی4 است.

4-1-3. ترویج مناسبت های وحدت ستیز

جریان شــیعه وحدت ســتیز در مقابل بزرگداشــت هفته وحدت )روزهای دوازدهم تا هفدهم ماه ربیع 
االول(، روزهای نهم تا پانزدهم ماه ربیع االول را هفته برائت نامیده است و به شکلی گسترده به تبلیغ مراسم 
تفرقه افکنــی چون »عیدالزهرا« با نام »جشــن نهم ربیع« و... می پــردازد. در ایران فاصله میان روزهای 
دوازدهم ماه ربیع االول )سالگرد والدت پیامبر اسالم)ص( بنابر روایات اهل سّنت( تا هفدهم ماه ربیع االول 
)سالگرد والدت ایشان بنابر روایات شیعه( به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است؛ هفته ای که رسانه ها 
و خطبا در مجالس گوناگون سعی می کنند به بیان اشتراکات میان اهل سّنت و شیعه پرداخته و مسلمانان 
در کشورهای مختلف جهان را به پرهیز از تفرقه و اهتمام به وحدت فرا خوانند. چه بسا در این بین، بسیاری 
از مشکالت و ابهامات به وجود آمده نیز حل و فصل شود؛ به ویژه در کشورهایی که جمعیتی از شیعیان 

1. بی دین خواندن امام خمینی )ره( توسط یاسر الحبیب:
http//:www.youtube.com/watch?v=EtiRx1CeIfs

2. فیلم توهین های یاسر الحبیب به سید حسن نصرالله و نسبت دادن برادری او با سران وهابیت:
http//:www.youtube.com/watch?v=I6JsHZDWVL4

نفرین کردن سید حسن نصرالله:
http//:www.youtube.com/watch?v=inkOsNJhOeM

مجتبی شیرازی در سخنرانی دیگری از خود، سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان را نیز "صدام زمان"! 
خواند و گروه حزب الله لبنان را "حزب شیطان" خوانده است.

فاسق خواندن سید حسن نصرالله:
http//:www.youtube.com/watch?v=bpN8Deoz8Ac

3. فیلم توهین های یاسر الحبیب به آیت الله سیستانی:
http://www.youtube.com/watch?v=_AANe2zwork
http://www.youtube.com/watch?v=pK6nQzc1kNo

4. فیلم توهین های یاسر الحبیب به امام خمینی و آیت الله خامنه ای:
http//:www.youtube.com/watch?v9=L8GDDKPSKA

فیلم توهین های یاسر الحبیب به آیت الله خامنه ای:
http://www.youtube.com/watch?v=mpX9OQY1908
http://www.youtube.com/watch?v=EUUxF6-Li0g
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و اهل سّنت در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این گفت وگوها و توجه به عقاید و عالیق یکدیگر برای 
زیست مترقی و مسالمت آمیز اسالمی می تواند ضرورتی مضاعف پیدا کند.

نام گذاری روزهای نهم تا پانزدهم ماه ربیع االول به هفته برائت که نخســتین بار توســط شبکه 
ماهواره ای امام حسین)ع( آن هم دقیقًا هم زمان با هفته وحدت، حرکتی طراحی شده با هدف تحت 
الشعاع قرار دادن و ضربه زدن به اصل اصیل وحدت اسالمی بود. این حرکت که با عنوان جشن 
روز مرگ خلیفه دوم )در نهم ربیع( صورت می گیرد، از لحاظ روانی هم اهل سّنت را خشمگین 
می کند و هم جریان تکفیری را تقویت کرده اســت و بهانه ای دیگر برای کشــتار شیعیان بی گناه 
و مظلوم سراســر جهان اســالم فراهم می کند. حال آنکه، قریب به اتفاق اهل سّنت، محب اهل 
بیت)ع( هســتند و امکان مقابله به مثل این چنینی علیه مقدسات شیعیان ندارند و این بدعت، آن ها 

را بیش از پیش از تشیِع دافعه زا و بی منطق معرفی شده دور می کند.
در برجسته ســازی هرچه بیشتر این مناســبت، فعاالن این جریان مدعی می شوند که نهم ربیع 
در روایات معتبر، به »غدیر ثانی« تعبیر شده است و رسانه های این جریان، با تبلیغ این نامگذاری 

درصدد پررنگ کردن هرچه بیشتر اختالفات شیعه و سّنی از این طریق برمی آیند.1

4-2. تقلیل قیام و فرهنگ عاشورا به عزاداری، قمه زنی و مناسک خشونت آمیز
شیوه تبلیغی و جذب هوادار این جریان، آغشته به نوعی قشری گری و ظاهرگرایی است. حامالن 
این جریان با  تحریک احساســات شیعی و بهره گرفتن از ظواهر عزاداری و نه تبلیغ شعائر اصلی 
حســینی، می کوشــند تا خود را علمدار شــعائر حسینی نشــان دهند. از این رو، نخست با تقلیل 
شــعائر حســینی به عزاداری )آن هم عزاداری های خاص(، قیام امام حســین)ع( را در »عزاداری« 
فرو می کاهند و دقیقًا از همین رو اســت که در منابع مکتوب و تبلیغی این جریان، کمتر مواردی 
به چشــم می خورد که اهــداف قیام سیدالشــهدا)ع( را تبیین، تحلیل و از اتهاماتــی که به قیام امام 
حســین)ع( منتسب می شــود، رفع اتهام کنند. در گام بعدی، جریان شــیعه وحدت ستیز، به سراغ 
شعائری )به تعبیر بهتر، شعائرنماهایی( می رود که بتواند به شکلی در بین جامعه شیعی تفرقه ایجاد 
کنــد. قمه زنی به عنوان یکــی از موارد اختالفی بین جامعه و فقهای شــیعه و یکــی از مهم ترین 

ابزارهای وهن شیعه از این موارد است.

1. http://shiawaves.com/persian/marjaeyat/3472-2014-12-31-23-04-18
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4-2-1. ترویج انواع عزاداری های خشن و غیرمتعارف )تحت عنوان برپاداشتن شعائر(

کید بر خشــونت هرچه بیشــتر در شــکل عزاداری، از جمله  ارائه نوع خاصی از عزاداری ها و تأ
شــاخصه های جریان شیعه وحدت ستیز اســت که با اتکا به فتاوای مرجع خودساخته این جریان 
صورت می گیرد. قمه زنی، راه رفتن بر روی آتش، خار، شیشه و... به اسم عزاداری، از این جمله 
است. درحالی که بیشــتر مراجع بزرگ شیعه، اعمالی چون قمه زنی را شنیع و حرام دانسته اند و با 
گاهی از قضاوت ناظران غیرشــیعه، عزاداران را از چنین اعمالی برحذر می دارند، جریان شــیعه  آ
وحدت ســتیز مهم ترین مصادیق بزرگداشــت شعائر حســینی را در مواردی خرافی چون قمه زنی، 
اســتفاده از زنجیر تیغ دار و راه رفتن روی خار، آتش و... در مراســم عزاداری دانســته و تنها از 
هیئت هایــی که به این اقدامات مبادرت می ورزند پشــتیبانی مالی می کننــد. برخی از فتاوای این 

جریان در این باره از این قرار است:
- جایز و بلکه مستحب بودن سینه زدن در عزای امام حسین)ع( تا حدی که خون جاری شود.1

- جایز و بلکه مستحب بودن خراشیدن صورت در عزای امام حسین)ع(.2

4-2-2. زیاده روی در عزاداری و توسعه دهه های عزاداری

قشــری گری با ترویج خرافه ها و اعمال غیرمتعارف و افراطی مذهبی تحت عنوان شــعائر به ویژه 
در عــزاداری نیز، از ویژگی های این جریان اســت. فعاالن این جریان از یک ســو عزاداری ها را 
به ســمت اعمال خشــن، وهن آمیز و غیرقابل توجیه هدایت می کنند و از دیگر سو، به گسترش و 

افزایش روزهای عزا و سوگواری در طول سال می پردازند.
این رویکرد با زیاده روی در عزاداری، تقدس ســازی از عزاداران و توســعه دهه های عزاداری 
صــورت می پذیرد. ترویــج قمه زنی به عنوان مهم ترین رکن عــزاداری، لطمه زنی، عزاداری با بدن 
برهنه، اســتفاده از زنجیر تیغ دار و راه رفتن روی خار و آتش، ترویج دهه محســنیه، روزشماری و 

نسبت دادن وقایع مختلف در ایام پس از رحلت پیامبر)ص( و... از مصادیق این موضوع است.

از دیگر اقدامات این جریان، توســعه ایام عزا در روزها و ماه های مختلف ســال است. بدین 

1. http://persian.shirazi.ir/showestefta.php?Id=566
2. http://persian.shirazi.ir/showestefta.php?Id=564
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منظور، با تبلیغ دهه های عزاداری متعدد همچون ایام محسنیه و نیز معرفی کردن روزهای شهادت 
و یــا وفات منســوبین به اهل بیــت)ع( به عنوان »یوم العــزا« و یا با برپایی کاروان های ســینه زنی و 
زنجیرزنی و ســیاه پوش نمودن اماکن عمومی، از شیعیان می خواهند که ضمن همراهی با آن ها از 

هرگونه خوشحالی و شادمانی اجتناب ورزند.

4-2-3. تقدس سازی از عزاداران

قشری گری جریان تعارض گرا، مصادیق گوناگونی دارد که "مقدس سازی عزاداران" از دیگر نمونه های 
آن اســت. از دیدگاه حامالن این جریان، همه شعائر حسینی، فارغ از شکل و محتوای آن، مقدس و 

غیرقابل نقد است و از هیچ یک از آن ها هرچند دارای عیوب، نباید به هیچ طریقی، انتقاد کرد:
هم یاوران و تأییدکنندگان امام حسین پاداش استثنایی خواهند داشت و هم کسانی 
که با عاشــورا و امام حســین به معارضه و مخالفت می پردازند کیفری بی مانند و 
اســتثنایی در انتظارشــان خواهد بود؛ بنابراین، باید بکوشــیم که با دست یا زبان، 
ضد هیچ یک از شعائر حسینی اقدامی انجام ندهیم و سخنی به زیان عزاداران آن 
حضرت بر زبان نیاوریم و عیوب آنان را فاش نکنیم )شیرازی، 1385: 44-32(.

4-2-4. پرورش هیئت های اصطالحًا »غیرسیاسی«

بهره برداری از عواطف و احساسات مذهبی یکی از شیوه های توسعه نفوذ این جریان است که از 
راه ارتباط گیری با هیئت های مذهبی، حوزه های علمیه، مداحان، طالب و روحانیون و پیشــنهاد 

کمک های مالی و حل مشکالت آن ها دنبال می شود.
هیئت ها و مداحانی که گرایش افراطی به تحریک احساسات و استفاده از شیوه های نامتعارف 
و جنجالی مانند قمه زنی و اهانت به مقدسات اهل سّنت دارند، از جمله اهداف اصلی این جریان 
برای وصل به شبکه تبلیغی به شمار می آیند. بذل و بخشش های بی دریغ برای هیئت های سینه زنی 
و بیگانه کردن هیئت های مزبور با والیت فقیه و جمهوری اسالمی، تحت عنوان »غیرسیاسی بودن 

هیئت« از جمله اقدامات آن ها در این زمینه است.
این جریان هزینه های هنگفتی را برای جذب مداحان شناخته شــده کشور صرف کرده است 
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و درصدد جذب افراد دیگری خصوصًا مداحان مشــهور1 نیــز برآمده اند. حتی بعضی از خطبا و 
منبری های شناخته شــده کشــور نیز در مقاطعی جذب و یا گرایش هایی به این جریان یافته اند که 

پس از روشنگری های رسانه ای، به ابراز ندامت و برائت از آن ها پرداختند.2

4-3. بدیل سازی برای شیعه حقیقی
4-3-1. تغییر اولویت ها و شاخصه های هویت شیعی

شگرد و رویکرد اساســی جریان شیعه وحدت ستیز برای نفوذ در بین عوام، جابه جا ساختن اصل 
و فرع ها در مباحث دینی و تغییر اولویت ها و اعوجاج در شــاخصه های هویت شــیعی اســت. به 
این معنا که در طرح و بیان مباحث دینی، مطالب مهم و اصلی را به حاشــیه می رانند و مطالبی را 
برجســته می کنند و »اصل« نشــان می دهند تا به این وسیله، پیروان شان را به مخاصمه یا مخالفت 
فراخوانند. به عنوان نمونه، برای ایرادات وارده بر موضوعاتی چون عروســی حضرت قاسم)ع( و... 
توسط علمای فرهیخته شیعه چون شهید مطهری3، آیت الله خوشوقت4 و... به لعن و دشنام گویی 
آن ها می پردازند. حجم انبوهی از محتوای شــبکه های ماهواره ای این جریان، به جای پرداختن به 
اصول اعتقادی اســالم، به توجیه و تئوریزه کردن قمه زنی، مستحب بودن خراشیدن در عزاداری 
و... اختصاص داده می شــود و به مخاطب شــیعی و غیرشیعی چنین القا می گردد که وجه تمایز 
شیعه از اهل سّنت و دیگر مذاهب و ادیان، نه در اصول اعتقادی، که در مراسم هایی چون قمه زنی 
خالصه می شــود؛ به نحوی که در اثر سوءاستفاده رسانه های غربی از تصاویر قمه زنی این جریان، 
مخاطب با جستجوی نام شیعه »Shia« در بسیاری از موتورهای جستجوی اینترنتی، با تصاویری 

1. در محرم سال 1393 یکی از اشعار ماَل باسم کرباَلیی از سوی این جریان در راستای توهین به رهبر معظم انقاَلب مورد 
http://www.jamnews.ir/detail/( اســتفاده و استناد قرار گرفت که ســپس تکذیبیه ماَل باسم را به دنبال داشــت

.)News/333626
2. مانند حجت االسالم مهدی دانشمند که  از خطبا و وعاظ شیعه مردم پسند است و با برخی از شبکه های منتسب 
به گروه شیرازی ها مانند شبکه ماهواره ای امام حسین، همکاری داشت؛ اما ایشان به دنبال رخ دادن پاره ای رفتارهای 
http://www.( وحدت شــکنانه و ضدنظام از سوی این شــبکه ها و نیز جریان شیرازی، از آن ها اعالم برائت کرد

.)fetan.ir/home/4066
3. ایشان در یادداشت های خود وقتی تحریفات لفظی را برمی شمارد، درباره موضوع آوردن سر امام حسین)ع( نزد 
ه که در شام از دنیا رفت و بهانه پدر می گرفت و سر پدر را آوردند  فرزندشان می نویسد: »داستان طفلی از ابی عبداللَّ

و همان جا وفات کرد« )مطهری، 1386، ج  17: 586(.
4. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911003000657
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خونین و خشونت آمیز به عنوان ویترین شیعه روبه رو می گردد.

4-3-2. انحصارگرایی در اندیشه شیعی و مصادره عنوان تشیع

انحصارگرایی در اندیشــه دینی و مصادره عنوان تشیع یکی از خصوصیات رفتاری بارز این جریان 
اســت. این جریان نیز چــون وهابیت، با انحصارگرایی شــدید دینی، کوچک تریــن مخالفت با 
اندیشــه های خویش را عامل خروج از مسیر شــریعت و کفر معرفی می کند. این جریان کمترین 
زاویه با اندیشــه های خویش را برنمی تابد و بــا معرفی افکار و حتی عادات خویش به عنوان معیار 
پذیرش شــریعت، تکفیر و تفســیق مسلمانان و حتی دیگر شــیعیان را در دستور کار دارد. جریان 
تعارض گــرا حتی با مصادره نام شــیعه برای تفکر خویش، دیگر شــیعیان را افــرادی منحرف و 
جداشــده از تشــیع معرفی می نمایند و از آن ها با عناوینی چون بتریه، دجالیه، بکریه، عمریه و... 

یاد می کنند.
تعارض گرایی درصدد اســت که ســنجش اعلمیت و فقاهت مراجع را از مجامع علمی حوزه 
خارج کند، آن را به دســت مردم واگذار نماید و ســپس با ابزارهای رسانه ای همچون ماهواره ها، 
شخصیت های مورد نظر خویش را به عنوان مرجعیت شیعه بشناساند. تأسیس شبکه های ماهواره ای 
برای تبلیغ مرجعیت شخصی خاص در همین راستا دیده می شود. همچنین، مرجعیت در میان این 

جریان حالت موروثی به خود گرفته است.

4-3-3. ساختن چهره ای خشن از شیعه

جریان شــیعه وحدت ســتیز، بیشترین سیاســت گذاری خود را در اســتفاده از محبوبیت و جاذبه 
گســترده امام حسین)ع( قرار داده است تا در پوشش دفاع از تشیع و حفظ شعائر حسینی، اهداف 
خاص خود را دنبال کند. نحوه نام گذاری شــبکه های ماهواره اِی زنجیره اِی این جریان به اســم 
ائمه معصومین)ع( و افراد مورد احترام شــیعه، شــاهد این مدعا است تا با انتساب به آن ها، به توجیه 
کردن اعمال و دیدگاه های خود بپردازند. موضوعی که تداعی کننده اســتفاده ابزاری از عشق به 

اهل بیت)ع( است.
این جریان، در پوســت تکریم شــعائر، با معرفی چهره ای خشن از شــیعه که نه تنها نمی تواند 
مسلمانان تشــنه بــه معــارف ناب علــوی را جلب کنــد، بلکه با قــدرت طرد باالیی که شــیوه 
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بیان انحصارگرای این شــبکه ها دارد، به جای جذب حداکثری که شیوه همه معصومین)ع( است، 
به دفع  حداکثری می پردازد.

4-3-4. مرجعیت سازی و مصادره مرجعیت شیعه با تخریب جریان مرجعیت و فقاهت غالب در شیعه

جریان شــیعه وحدت ستیز می کوشد با ابزارهای رســانه ای همچون ماهواره ها، شخصیت های 
مورد نظر خویش را به عنوان مرجعیت شیعه بشناساند و به بدل سازی برای جریان اصیل مرجعیت 
شــیعه، بپردازد.  تأسیس شــبکه ماهواره ای »مرجعیت« که تنها به تبلیغ مرجعیت صادق شیرازی 

می پردازد، در همین راستا ارزیابی می شود.
ترویج القاب متعدد برای صادق شــیرازی از جمله: »مرجعیت واالی شیعه«، »بزرگ احیاگر 
تشــیع«، »مرجعیت عظما«، »زاهد عصر«، »فقیه کبیــر«، »زعیم اکبر«، »مرجع دینی عظیم« و 

»امام مجدد« با هدف برجسته سازی و بی بدیل ساختن وی در میان مراجع صورت می پذیرد.
عالقه منــدی خــاص این جریان در به کار بــردن تعابیر »بنیاد جهانــی«، »مرکز بین المللی«، 
»ســازمان جهانی« و... برای مؤسســه های کوچک و بزرگ تحت حمایت خویش، مؤید همین 
موضوع اســت.1 همچنان که این جریان با راه اندازی شبکه های متعدد ماهواره ای قصد دارد تا در 
ظاهر خود را به مثابه قدرت نخســت رســانه ای شیعه معرفی نماید؛ اگرچه جز چند شبکه  خاص، 
افتتاح بیشــتر این شــبکه ها تنها جنبه تبلیغاتی داشته است و در عمل، پخش و فرکانس ماهواره ای 

برای بعضی از آن ها وجود ندارد.2

4-3-5.  محبوبیت نمایی از جریان تعارض گرا به ویژه در عراق

رسانه های مرتبط با جریان شیعه وحدت ستیز، در برابر انتقادات، همواره این چنین وانمود می کنند 
که در عراق و دیگر کشــورهای اسالمی بســیار محبوب هســتند؛ اما با وجود تبلیغات گسترده، 
ناکامی این جریان در عرصه های انتخاباتی عراق، شاهدی بر گزاف بودن ادعای محبوبیت سران 

)shirazi.ir :1. قسمت بیانیه های پایگاه اطالع رسانی آیت الله سید صادق شیرازی )به آدرس
2. برای نمونه، هیچ فرکانســی برای شــبکه »امام صادق« وجود ندارد و تنها روی شبکه امام حسین ساعاتی پخش 
می شود. همچنین، شبکه ای با نام »أنوار الحسین« نیز تعطیل و با شبکه »امام حسین علیه السالم 3« جایگزین شده 
اســت. شبکه های »الزهراء« و »المهدي« نیز یک شبکه هستند و نشــانه هر دوی آن ها در قسمت باالیی برنامه ها 

قرار می گیرد. »شبکه سالم 2« نیز تعطیل است.
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این جریان در این کشور است.1

4-4. اقدامات و عملکرد سیاسی تعارض گرایانه
رویکرد خطرناک جریان تعارض گرا در جابه جایی اولویت ها، در عرصه عملکرد و مواضع سیاسی 
بیشــتر نمایان می شود؛ در شرایطی که مهم ترین خطر علیه کل مسلمانان از ناحیه استکبار جهانی 
به رهبری ایاالت متحده آمریکا، انگلســتان و رژیم صهیونیســتی صــورت می گیرد، این جریان 
نه تنها هیچ حساســیتی به آن ها نشان نمی دهد، بلکه شمشیر خود را علیه نظام جمهوری اسالمی، 

جریان ها و گروه های ضدصهیونستی و دولت های محور مقاومت تیز کرده است.
به دالیل متعددی، امروز مسئله نخست جهان اسالم و همه مسلمانان، علما و مراجع تقلید باید 
مسئله فلسطین و محور مقاومت باشد،2 اما جریان تعارض گرا خطر اصلی را که اسرائیل و حامیان 
غربی آن اســت، رها کرده اســت و تقابل با مسلمانان اهل سّنت و حتی گاه شیعه را اولویت خود 

قرار می دهد.

4-4-1. رودرویی صریح و علنی با انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی و رهبری آن

عناد و دشــمنی جریان تعارض گرا با انقالب اســالمی ایران و شــخص امام خمینــی )ره( و نیز 
آیت اللــه خامنه ای، امری اســت که ایــن جریان، هیچ واهمه ای از ابراز علنــی آن حتی در درون 
جمهوری اسالمی ایران نداشته است. فحاشی و توهین نسبت به رهبران انقالب3، فرصت طلبی در 

1. علیرغم آن که جریان تعارض گرای شیرازی، چنین وانمود می کند که از معادالت مرسوم سیاسی کناره می گیرد، 
در انتخابات پارلمانی ســال 2014، لیستی با عنوان "ائتالف الرفاه و السالم )الشیرازیة(" منتسب به صادق شیرازی از 
شهر مقدس کربال به صورت گسترده منتشر شد که اعضای این لیست خود را از نزدیکان و منتسبان به دفتر صادق 
شــیرازی معرفی کردند. حتی وکیل شــیرازی در کربال نیز در مرقومه ای حمایت خود را از رئیس ائتالف »رفاه و 
السالم« اعالم کرد، اما نتایج انتخابات برای این جریان ناامیدکننده بود. حتی یک تن هم از "ائتالف الرفاه و السالم 

)الشیرازیة("، به پارلمان راه پیدا نکرد.
2. بیانات آیت الله خامنه ای  در کنفرانس حمایت از انتفاضۀ فلسطین، 1390/7/9:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17401
3. فیلم عربی توهین های سید مجتبی شیرازی به آیت الله خامنه ای:

http://www.youtube.com/watch?v=yWc8qclbu1E 
با زیرنویس فارسی پخش شده در شبکه مجاهدین خلق )منافقین(:

http://www.youtube.com/watch?v=ua05j0Ck4Xw
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بحران های سیاسی )مانند فتنه 88( در مقابله با نظام اسالمی1،  هم گرایی با ضدانقالب، محاربین، 
منافقین و آشــوبگران )برای جلب اقشــار ضدانقالب(2، تسامح و تســاهل در برابر نظام استکبار 
جهانی و رژیم های منطقه ای وابسته به آن، از دیگر مواضع سیاسی سران جریان تعارض گرا است.

مطالعــه مواضع ســازمان های با دیــدگاه تعارض گرا، مانند ســازمان دیده بان حقوق شــیعیان 
)SRW(، حقــوق آدم )Adam Rights(، امــواج شــیعه )Shia Waves( و دیگر ســازمان های 
قارچ گونه مستقر در شهر واشنگتن، نشان می دهد جریان تعارض گرا نوک نیزه حمالت خود را به 
ســمت کشورهای شیعی گرفته است و دیگر ممالک، به ویژه ایاالت متحده آمریکا و دول غربی 

را حامی حقوق شیعیان می پندارد!
ارائه گزارشــات مکرر و بعضًا بی اســاس از وضعیت شیعیان در کشورهای اسالمی در آسیا و 
آفریقا توســط این سازمان ها درحالی صورت می گیرد که بیشــتر توطئه های کنونی علیه اسالم و 
شیعه به واسطه طراحی و پشتیبانی دول استعماری غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و 
رژیم اسرائیل انجام می شود؛ موضوعی که در ادبیات جریان تعارض گرا، عمدًا کتمان می گردد.

4-4-2. تضعیف محور مقاومت ضدصهیونیستی با نشر شایعات تفرقه آمیز فرقه ای

یکی از مهم ترین شــاخصه های جریان شــیعه وحدت ســتیز این اســت که تالش دارد با هر نوع 
حمایتــی از مردم مظلوم فلســطین، مقابله و جنبــه مردمی این حمایــت را تضعیف کند. جریان 
تعارض گرا، به شیوه های گوناگون، به جنگ روانی علیه دشمنان اسرائیل می پردازد و یا به توجیه 

جنایات آن رژیم مشغول است.
ترویج انواع و اقســام شــایعات و دروغ های رسانه ای در شبکه های ماهواره اِی این جریان علیه 
دشمنان اسرائیل، مانند جمهوری اسالمی، نظام حاکم بر سوریه، گروه های مقاومت در فلسطین 
و دولــت عراق، با هدف حساســیت زدایی از اذهــان عمومی در رابطه با جنگ بین کشــورهای 

1. گزیده سخنرانی صادق شیرازی به مناسبت شهادت پیامبر اکرم)ص( در 13 بهمن 1389:
http://www.youtube.com/watch?v=r8Biyc4270I

http://www.shirazi.ir/php/shownews.php?Code=2836 : :مشروح این سخنرانی
2. گزیده سخنرانی صادق شیرازی به مناسبت شهادت پیامبر اکرم)ص( در 13 بهمن 1389:

http//:www.youtube.com/watch?v=r8Biyc4270I
مشروح این سخنرانی:

 http//:www.shirazi.ir/php/shownews.php?Code2836=
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اســالمی و رژیم یهودی اسرائیل انجام می شــود. مخالفت این جریان با راهپیمایی های اعتراضی 
ضد رژیم صهونیستی از جمله روز قدس نیز، بیانگر حرکت این فرقه در راستای تأمین منافع رژیم 

غاصب قدس است.
توجیــه جنایات جنگی اســرائیل در جنگ با همســایگان خود مانند فلســطین و لبنان نیز، با 
شــایعه های گوناگونی از جمله ناصبی بودن و سلفی گری مردم آن منطقه به کرات انجام پذیرفته 
اســت. به عنوان نمونه، در جریان جنگ سال 2014 میالدی اســرائیل علیه مردم غزه، شبکه امام 
حسین)ع( که از شبکه های وابسته به جریان شیعه وحدت ستیز است، با طرح دروغی عجیب چنین 

ادعا می کند:
نشنیدید که هالل احمر ایران یک هواپیما خون برای مجروحین فلسطین فرستاده 
اســت و آن ها خون ها را رد کردند و گفتند این خون، خون شــیعه است، زیرا ما 

نمی خواهیم بگذاریم این خون در رگ های ما جریان پیدا کند؟1
شایعات با رنگ و بوی شیعه ستیزی در موضوع فلسطین )مانند شایعه وجود میدانی به نام »ابن 
ملجم مرادی« در یکی از مناطق اصلی شــهر غزه( همگی از رســانه های منسوب به جریان شیعه 
وحدت ســتیز نشــأت می گیرند که کاماًل در راستای جنگ روانی اســرائیل قرار دارند و با هدف 
شکاف بین جبهه مقاومت صورت می گیرند. مناسبت های ساختگی این جریان مانند: نام گذاری 
واپســین جمعه ماه رمضان به »روز نصرت عســکریین« به جای »روز قدس«2 نیز، با هدف تحت 

الشعاع قرار دادن روز قدس با ظاهری متشرعانه از اقدامات این جریان است.

نتیجه گیری
جریان شــیعه وحدت ســتیز در دوران کنونی به عنوان پرچم دار تفرقه و اختالف از مذهب تشــیع 
هم ســو با جریان تکفیری و وحدت ســتیز از اهل ســّنت با حمایت کشــورهای غربی و تبلیغات 
گسترده همچون تأسیس شبکه های ماهواره ای، تالش می کند با سّب و لعن مقدسات اهل سّنت 

و تشدید اختالفات مذهبی در صفوف مسلمین تفرقه ایجاد کند.
در حــوزه معرفتی، ایــن جریان به تحریم علوم عقلی و تکیه بر ظواهر حدیث باورمند اســت 

1. http://bayanbox.ir/info/1069915989091308263/ 
2. http://www.alshirazi.net/news/news/ramathan1435/25.htm
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و با تمســک به کرامات و تکیه بر شــواهد غیبی )به جای اســتدالل عقلی(، تالش در جبران این 
خالء فکری و معرفتی دارد. از دیدگاه این فرقه، شیعیان جز سّب و لعن اهل سّنت وظیفه دیگری 
ندارند، مخالفان جمهوری اســالمی با آغوش باز پذیرفته می شــوند، جبهه مقاومت ضداسرائیلی 
تخریب می گردد و مواضع هم ســو با جریان صهیونیسم تلویحًا تأیید و با استکبار جهانی به روش 

تساهل و تسامح برخورد می شود.
این جریان با چشم پوشی از آیات قرآن که تکیه بر وحدت مسلمین دارد و سیره عملی حضرت 
علی)ع( و اهل بیت)ع( در رفتار با حکومت خلفا و اهل ســّنت، به علما و مراجع جهان اســالم که 
منادی وحدت هســتند توهین می کنند، با دو حربه اصلی یعنی »اشاعه سّب و لعن مقدسات اهل 
ســّنت و تکفیر آن ها« و »انحراف در عزاداری عاشــورا«، تالش می کننــد عالوه بر تفرقه افکنی 

درون دینی، به ایجاد انزجار از »مذهب تشیع« در افکار عمومی جهان، دامن بزنند.
مســائلی چون وحدت، تفرقه، ســّب و لعن در قــرآن، روایات و... به گونه ای تحریف شــده 
کید بر بدعت هایی چون قمه زنی،  مورد بهره برداری و سوءاســتفاده این جریان قــرار می گیرد و تأ
عیدالزهــراء، ایام محســنیه و... همراه با تناقضــات نظری و عملی این جریان، نشــان از ماهیت 
انحرافی آن دارد. نتیجه اینکه، چهره ای که در پرتو این آموزه ها از شیعه ترسیم می شود، کاماًل با 

ماهیت فرهنگ اهل بیت)ع( منافات دارد.
بــر متولیان فرهنگی جامعه به ویژه علماء و مراجع عظام، الزم اســت ضمن برپایی همایش ها، 
کارگاه های آموزشــی در دانشگاه ها، برگزاری جلسات کرســی های آزاداندیشی و...، رفتارهای 
تفرقه انگیز این جریان را به چالش بکشــند و ضمن بیان حقیقت و حقانیت مذهب تشــیع، چهره 
وحدت گرای امیر مؤمنان و اهل بیت پیامبر)ص( برای پاس داشت کیان اسالمی را شفاف تر سازند؛ 

چراکه بهترین مقابله با یک جریان فکری و رسانه ای، مقابله فکری و رسانه ای است
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