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چکیده
جهان  از  در خارج  انديشه های ضدتقريب  زمينه های شكل گيری  و  علل  بررسی  تحقيق  اين  اصلی  مسئله 
اسالم به عنوان آسيبهای كنونی تقريب است. ايجاد و حمايت از گروههای افراطی، دامن زدن به اختالفات 
مذهبی به خصوص با اهداف استراتژيكی و جنگ روانی در سايه ايجاد موج شيعه هراسی، از محورهای كلی 
در خارج از جهان اسالم هستند كه به طور مستقيم بر واگرايی ملتهای اسالمی تأثير گذاشته اند. همچنين 
تأسيس و حمايت از شبكه ها و رسانه های ماهواره ای و حمايت از جريان تشيع انگليسی را می توان در زمره 
به بررسی اين  با روش توصيفی ـ تحليلی  علل و زمينه های خارجی ضدتقريب به شمار آورد. اين مقاله 
موارد پرداخته است؛ زيرا ريشه يابی و تحليل زمينه های شكل گيری جريانهای ضدتقريب از جهات گوناگون، 

راهبردی بوده و زمينه را برای از بين بردن موانع ضدتقريبی فراهم می كند.

آسیب شناسی تقریب
 در خارج از جهان اسالم

کلیدواژه ها: تقریب، استعمار، جریانهای ضدتقریب، آسیبها.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 22-36 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
داخلی  چالشهای  و  مشكالت  بر  عالوه  اسالم  جهان 
از سوی برخی احزاب و منافقان داخلی، با نقشه های 
است؛  روبه رو  نيز  اسالم  دنيای  بيرون  از  تفرقه افكن 
و  دشمنان  سوی  از  كه  فتنه انگيزی  و  شوم  نقشه های 
برای  حربه ای  و  می شوند  هدايت  بيرونی  كينه توزان 
مسلمانان  ميراث  بردن  يغما  به  و  قدرت  نفوذ  اعمال 
شكل گيری  و  مذهبی  اختالفات  حقيقت  در  هستند. 
و  اسالم  امت  ميان  در  آنها  نزاع  و  تنش   و  فرقه ها 
همچنين ضعف فرهنگی، اقتصادی و سياسی كشورهای 
استعمارگر  كشور های  برای  را  فرصت  اين  اسالمی، 
تسلط  و  خود  منافع  به  دستيابی  برای  تا  كرده  فراهم 
ببرند.  را  استفاده  نهايت  اسالمی  بر كشورهای  قدرت 
را  آن  و  دارد  ديرينه  سابقه ای  دشمنی  اين  اگرچه 
می توان به جنگهای صليبی رساند و بيشترين ضربه ها 
به صورت مداخله نظامی و مستقيم در جوامع اسالمی 
رسانه های  و  تكنولوژی  پيشرفت  با  امروزه  اما  بوده، 
مداخله  از  مخرب تر  و  مختلف  نقشه های  اجتماعی 
نظامی جوامع اسالمی را به چالش و انحطاط كشانده 
است. انگيزه ها و اهداف متعددی مانند نياز به منابع و 
پيدا  انسانی،  نيروی  ثروت  به  دستيابی  انرژی،  ذخاير 
كردن بازار مصرفی برای درآمدزايی، در دست داشتن 
تجارت جهانی و ... را می توان برای كشور های غربی 
ايجاد اختالف ميان امت و مذاهب اسالمی  در جهت 
بيان كرد، اما به نظر می رسد موارد كلی تری كه زمينه ها 
را برای تحقق چنين اهدافی فراهم می كند، عبارتند از:1

ايران:  اسالمی  انقالب  مانند  انقالبهايی  از  ترس   -1
قدرتهای  برای  را  خطر  زنگ  ايران  اسالمی  انقالب 
اسالم  جهان  بيداری  جرقه  و  درآورد  صدا  به  غربی 
را در ميان جوامع اسالمی روشن كرد. نه تنها جوامع 
اسالمی، بلكه به كشورهای تحت ظلم و ستم استعمار، 
و  عدالت خواهی  استكبارستيزی،  كه  داد  را  نويد  اين 

1. ر.ك: »نقــش نفت در حمله آمريــكا به عراق«، صص120-124؛ 
»تأثير ايران هراســی در رقابت تســليحاتی اعضای شورای همكاری 

خليج فارس«، ص21.

عقالنيت سياسی در گرو وحدت، ايستادگی و رشادت 
به  برای  نظام سلطه است. كشورهای غرب  مقابل  در 
انزوا كشاندن اين حركت، اختالف افكنی و تفرقه ميان 
كشورهای اسالمی و مذاهب اسالمی را در دستور كار 

خود قرار دادند.2
و  دينی  ابعاد  در  اسالم  جهان  اقتدار  از  ترس   -2
حكومتی: دين اسالم به عنوان دين تمام و كمال، همه 
به  كه  همان قدر  می شود.  شامل  را  بشر  حياتی  ابعاد 
زندگی فردی و عبادی افراد نظر دارد، به همان اندازه 
به زندگی اجتماعی و دنيوی همچون حكومت داری و 
سياست اهميت می دهد و آن را متمم و مكمل برپايی 

حكومت الهی می داند.3
3- حساسيت جغرافيايی كشور های اسالمی: موقعيت 
كه  است  گونه ای  به  اسالمی  كشور های  جغرافيايی 
شمار  به  بين المللی  تجارت  ارتباطی  شاهراه  امروزه 
دريايی  بنادر  مهم ترين  طريق  از  كه  آنجا  از  می رود. 
و كانالها و تنگه های آبی همچون سوئز، تنگه هرمز و 
باب المندب مهم ترين مواد اوليه مورد نياز جهان صادر 
می شود، وحدت جهان اسالم می تواند كشورهای غربی 
را تحت فشار قرار دهد، تا اين سرمايه به سهولت و 
و  تسلط  برای  نيز  غرب  نرود.  دست  از  كم  هزينه  با 
دستيابی ارزان و راحت به اين سرمايه ها، بهترين نقشه 
را ايجاد رقابت منفی ميان كشورهای اسالمی و نزاع 
ميان شيعه و اهل سنت می داند كه تا اندازه ای نيز در اين 

كار موفق بوده است.4
شعار  و  اسالمی  بيداری  موج  نيز  حاضر  عصر  در 
وحدت، پايه های قدرت و تسلط غرب را بر كشور های 
جهان سوم متزلزل كرده است. از اين رو، استعمار برای 
كنترل آن بيش از پيش بر سرمايه گذاری در اين حيطه 
نكته  است.5  كرده  برابر  را چند  افزوده و تالش خود 
از  را  مسئله  دو  بايد  بحث  اين  در  آنكه  توجه  قابل 

2. ر.ك: »بيداری اسالمی و توهم شيعه هراسی«، صص253و254.
3. ر.ك: همان، ص255.

4. همان، ص256.
5. فرهنگ تقريب، ج2، ص67.
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يكديگر تفكيك كنيم. يك مسئله نقشه ها و طرحهای 
است؛  ملی  جنبه های  به  ناظر  كه  وحدت  زننده  برهم 
يا  جوامع  وحدت  كلی  حالت  در  نقشه ها  اين  يعنی 
وحدت ملی يك كشور ـ نه وحدت مذاهب اسالمی 
برانگيختن  نمونه  عنوان  به  است،  گرفته  نشانه  را  ـ 
ناظر  از آنكه  نژادی بيش  احساسات ملی و تعصبات 
به جنبه مذهبی و دينی باشد، بحث مليت و قوميت و 
يا زبان را پيش می كشد و با اينكه دو جامعه از يك 
مذهب برخوردارند، اما رغبتی برای وحدت بين آنها 
وجود ندارد. اين موارد هرچند به صورت غيرمستقيم 
اما اين  نيز باشند،  می توانند برهم زننده وحدت دينی 
مسئله مورد بحث اصلی اين تحقيق نيست،6 بلكه در 
به صورت  كه  می كنيم  دنبال  را  زمينه هايی  مجال  اين 
اين  بر  است.  گرفته  نشانه  را  مذاهب  تقريب  مستقيم 
ضدتقريبی  فعاليتهای  بررسی  به  پژوهش  اين  اساس 
با  تا  می پردازد،  مختلف  زمينه های  در  سلطه  جهان 
و  آنها  دفع  راستای  در  آگاهانه تر  بتوان  آنها  شناخت 

تحقق بهتر تقريب در جهان اسالم گام برداشت.
مختلفی  كارهای  تقريب  آسيب شناسی  حوزه  در 
قابل  اين ميان  اما دو مطلب در  صورت گرفته است، 
توجه است: يكی آنكه اين موارد در نسبت با توطئه 
عنوان  به  بيشتر  و  نگرفته  قرار  تحليل  مورد  دشمنان 
ديگر  نكته  است.  شده  بحث  آنها  از  داخلی  آسيبهای 
اينكه برخی از مسائل مانند اتهام شيعه به تحريف قرآن 
مورد تحقيق قرار گرفته اند، اما اين موارد نيز در ارتباط 
جريان  و  تفرقه  اوج گيری  در  آنها  نقش  و  تقريب  با 
در  رو،  اين  از  نشده اند.  واقع  توجه  مورد  ضدتقريب 
كه  می پردازيم  حربه هايی  و  نقشه ها  بررسی  به  ادامه 
در قالب جنگ نرم، تقريب و وحدت مذاهب را نشانه 

6. جهت مطالعه بيشــتر درباره نقشه هايی كه وحدت جوامع اسالمی را 
هدف گرفته است ر.ك: اســتراتژی وحدت در انديشه سياسی اسالم، 
ج1، ص227؛ ج2، ص362؛ اســتراتژی تقريــب مذاهب اســالمی، 
ص305. همچنين جهت اطالع از پيامد جهانی سازی و اشتراك جهانی 
در همه زمينه ها ر.ك: همان، ص306؛ انســجام اســالمی، آســيبها و 

راهكارها، ص48.

گرفته است.

ایجاد و حمایت از گروههای افراطی
با شناخت وضعيت مسلمانان و جهان اسالم  استعمار 
اسالمی،  جوامع  شرايط  با  هماهنگ  و  زمانی  هر  در 
توطئه و حربه ای را برای ايجاد تفرقه و اختالف ميان 
اين  از  يكی  می دهد.  قرار  كار  دستور  در  اسالم  امت 
تأسيس  و  ايجاد  در  سعی  شده،  طراحی  نقشه های 
بهترين نقشه  احزاب و فرقه هايی است كه وجود آنها 
ميان  اختالف  ايجاد  و  شوم  اهداف  پيشبرد  برای 
مذاهب اسالمی و از بين بردن وحدت مسلمانان است. 
به مسلمانان و وحدت  بيشترين ضربه را  سياستی كه 
اين  شكل گيری  گرچه  است.  كرده  وارد  اسالم  جهان 
مذاهب را نمی توان به صورت مستقيم و كامل به غرب 
و كشور های استعمارگر ربط داد، اما حمايت آنان از 
اين فرقه ها جهت ايجاد اختالف و تشديد چالشها از 
اهداف خود  به  دستيابی  راه  در  مهم غرب  اولويتهای 
گوناگون  مكاتب  و  مذاهب  رو، حضور  اين  از  است. 
اسالم  جهان  در  متفاوت  تاريخی  و  فكری  پيشينه  با 
مذاهب  به  منتسب  جديد  فرقه های  شكل گيری  و 
اسالمی، زمينه را برای استفاده كشور های سلطه طلب 
و استعمارگر غرب فراهم كرد، تا از جنبه های مختلف 
خود  منافع  به  دستيابی  برای  ابزاری  موضوع،  اين 

درست كنند.
از  يكی  عقايد،  و  افكار  در  تفاوت  اينكه  مهم  نكته 
نياز های بشر و پديده ای طبيعی است كه در ذات بشر 
بروز  به  منجر  خود  خودی  به  و  است  شده  نهادينه 
اختالف ميان انسانها نمی شود. شاهد بر آن را می توان 
در فرقه های مختلف كالمی در درون مذاهب اسالمی 
مالحظه كرد كه با وجود تفاوتهای فكری و انديشه ای، 
در كنار يكديگر به زندگی مسالمت آميز ادامه می دهند. 
از  افكار،  و  فرقه ها  اين  به  غيردينی  دادن  جهت  اما 
ميان  اختالف  ايجاد  موجب  عوامل،  از  برخی  سوی 
مذاهب و همچنين رسمی شدن اين مكاتب به عنوان 
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يك ايده و فكر در سطح جهان می شود. از جمله عمال 
و حمايت كنندگان اين فرقه ها، كشور های استعمارگر 
از  به حمايت  منافع خود،  به  برای رسيدن  كه  هستند 
اسالم می پردازند.  انحرافی و فكری درون  عقيده های 
فرقه ها و گروههايی كه با تلقی خشك و سطحی نگر از 
اسالم، سبب انحراف عقيدتی و فكری مسلمانان شدند. 
فرقه های ساختگی كه به بهانه دينی، بر هر انديشه و 
مذهبی كه همسو با عقايد آنان نبودند، برچسب كفر و 

تكفير می نهادند.
بسيار  تأثير  كه  افراطی  و  انحرافی  فرقه های  از جمله 
اسالمی  مذاهب  پيروان  ميان  تفرقه  ايجاد  در  زيادی 
به  فرقه  اين  است.  وهابيت  فرقه  داشت،  يكديگر  با 
بسياری  ريشه  اسالمی  مذاهب  ميان  در  خود  خودی 
از مشكالت جهان اسالم بوده و هست. اما اين انديشه 
غرب  استعمار  و  سعود  آل  سياسی  حمايت  با  فقط 
جهان  در  رسمی  فرقه ای  عنوان  به  را  خود  توانست 
اسالم معرفی كند؛ زيرا اين انديشه به طور كلی از سوی 
محمد بن عبدالوهاب نبوده كه وی را پايه گذار اصلی 
اين انديشه بناميم، بلكه در چند قرن قبل از محمد بن 
عبدالوهاب، اين انديشه های جنجالی و چالش برانگيز 
شدند،  مطرح  ابن قيم  شاگردش  و  ابن تيميه  سوی  از 
از سوی علمای  انديشه ها  اين  دليل رد و طرد  به  اما 
مذاهب و همچنين به خاطر شرايط سياسی و اجتماعی 
و عدم حمايت از سوی صاحبان قدرت، اين انديشه ها 
چند  اما  نهاد.  فراموشی  به  رو  ابن تيميه  مرگ  از  بعد 
نو  از  را  انديشه  اين  عبدالوهاب  بن  محمد  بعد،  قرن 
عقايد  و  سياسی  قدرت  تالقی  با  و  ساخت  شعله ور 
مذهبی، به جان امت اسالم افتاد، به خصوص كه عالوه 
نيز  اسالم، غرب  قدرت سياسی در جهان  بر حمايت 
يكی از ستونها و اساس رسمی شدن فرقه وهابيت در 

جهان اسالم شد.7
عنوان  به  وهابيت  به  غرب  استعمارگر  كشور های 

7. »وهابيت و سياســت استعمار«، ص7. برای اطالعات بيشتر درباره 
شكل گيری وهابيت ر.ك: آيين وهابيت، صص24-20.

نگاه می كردند؛ زيرا  نفاق  تفرقه و  ايجاد  برای  ابزاری 
از يك سو، انديشه های محمد بن عبدالوهاب وجهه ای 
طغيانگر و تهاجمی عليه مذاهب اسالمی داشت و اين 
نويد را به آنها می داد كه از طريق محمد بن عبدالوهاب، 
نقشه های شوم خود را اجرايی كنند. از سوی ديگر، به 
اين نكته پی بردند كه آل سعود در عربستان می تواند 
اين  به  كند.  سست  را  عثمانی  امپراطوری  پايه هاي 
دليل، به حمايت از آل سعود پرداختند. آل سعود نيز به 
پشتوانه همين حمايت به بهانه مذهبی، به رياض هجوم 
برد و با پيروزی بر آنها خود را امير نجد و امام وهابيان 
ناميد. اين حمايتها از سوی غرب همچنان ادامه داشت 
تا اينكه در سال 1345ق، آل سعود بر عربستان مسّلط 
و از سوی كشورهاي اروپايی به خصوص انگليس، به 

رسميت شناخته شد.8
چون عربستان سرزمينی بود كه دين اسالم در آن ظهور 
می شود،  شناخته  اسالم  جهان  مركز  عنوان  به  و  كرد 
همچنين  كرد.  بنا  عربستان  در  را  فتنه  كانون  استعمار 
با وجود مسجد الحرام و مسجد النبی، ساالنه ميليونها 
مسلمان برای بجا آوردن حج، در آنجا جمع می شوند 
باشد.  نقطه عطفی در وحدت اسالمی  اين می تواند  و 
اما دسيسه های استعمار با حمايت از حاكمان سعودی 
و نشر و ترويج افكار وهابيت موجب شد نقطه مشترك 
وحدت اسالمی از سوی غرب هدف گرفته شود و از 
اين طريق با بهانه های مذهبی و سياسی در پی تضعيف 
وحدت جهان اسالم برآمد؛ زيرا فضای حج و ارتباط 
ويژه ای  حساسيت  از  مختلف،  مذاهب  از  مسلمانان 
برخوردار است. از اين رو، كشور های غربی دريافتند 
در  چشمگيری  تأثير  فضا  اين  در  سرمايه گذاری  كه 
برانگيختن تنش و موضع گيری مسلمانان عليه يكديگر 

دارد.9
از ديگر روشهای حمايت استعمار از وهابيان، تأسيس 
داعش  و  القاعده  همچون  افراطی  تكفيری  گروههای 

8. ر.ك: بنياد تفكر سلفی، صص76-73، 362.
9. »آسيب شناسی انسجام اسالمی در جهان اسالم«، ص160.
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افغانستان  در  القاعده  از  حمايت  و  تأسيس  است. 
به  استعمار  شوروی،  كمونيستهای  با  جنگ  بهانه  به 
تفرقه افكن خود  به اهداف  خصوص كشور آمريكا را 
بدون نياز به حضور خود نزديك می ساخت. گروهك 
سلفی تكفيری القاعده به طوری سازماندهی شده بود 
كه حتی پس از شكست كمونيست و تجزيه شوروی، به 
عنوان ابزاری برای مقابله با قيامهايی كه منافع آمريكا 
را به خطر می انداخت، مورد استفاده قرار گيرد. رد پای 
اين شبكه تروريستی را در سركوب شورشهايی كه به 
عنوان بيداری اسالمی و به طور خاص بهار عربی عليه 
می توان  كردند،  قيام  استعمار  نشانده  دست  حاكمان 
نام وهابيت و  به  بهانه مذهبی  به  كه  ديد. سركوبهايی 
دست  و  استعمار  كام  به  سياست  و  قدرت  وجهه  در 

نشاندگان آن در منطقه بود.10
شكل گيری گروهك تروريستی داعش نيز نتيجه چنين 
از  آمريكايی  نظاميان  در حقيقت خروج  بود.  تفكری 
عراق، به طور طبيعی بازگشت قدرت به شيعيان را رقم 
می زد. از اين رو، استعمار نو برای حفظ منافع خود در 
منطقه، به ابزاری نياز داشت تا همچنان ميان گروههای 
ايجاد  قدرت طلب عراق )سنی، كرد و شيعه( اختالف 
كند. به همين جهت برای ادامه تنش، نزاع و تقسيمات 
داعش  تروريستی  گروهك  خاورميانه،  در  جديد 
آن  از  و  تأسيس  را  شام(  و  عراق  اسالمی  )دولت 
حمايت كرد. اصواًل اين گروه كه به بهانه های مذهبی 
از سوی وهابيان حمايت می شد، در راستای ترس و 
تهديد از شكل گرفتن هالل شيعی از سوی استعمار و 
هم پيمانان او در منطقه بود. به همين علت پس از مدت 
كوتاهی به هدف اين گروه ـ كه برای احيای رژيم بعث 
اروپايی  كشورهای  و  آمريكا  با حمايت  ـ  بود  عراق 
تركيه،  و  عربستان  از جمله  منطقه  در  آنها  متحدان  و 

10. بــراي مطالعه بيشــتر ر.ك: »نقــش اياالت متحــده امريكا در 
شــكل گيری جريانهای افراطی در جهان اســالم«، صص131-136؛ 

»القاعده و آمريكا، تهديد يا بهانه برای جنگ«، ص223.

تسلط بر سوريه نيز افزوده شد.11
نشانده  دست  حكام  و  وهابيت  از  استعمار  حمايت 
آزاد گذاشتن  با  بلكه  نمی پذيرد،  پايان  نظامی  بعد  در 
وهابيت در فضای رسانه به ترويج و انتشار عقايد آنان 
شبكه  و  اينترنتی  سايت   هزاران  امروزه  كردند.  كمك 
ماهواره ای در ارتباط با انديشه های وهابيت، به شدت 
به ترويج آرا و عقايد محمد بن عبدالوهاب می پردازند، 
اين سايتها و  پايگاهها و مالكيت پخش  در حالی كه 
برنامه ها در دست استعمار است.12 برای يك مسلمان 
بايد جای سؤال باشد، استعماری كه اسالم و مسلمانان 
را آنتی تز جهان غرب معرفی می كند، چگونه به راحتی 
به  را  اينترنتی و ماهواره ای  فناوری  از  استفاده  اجازه 
بررسی محتوای  با  اما  نشر اسالم اختصاص می دهد ؟ 
برنامه ها به اين نكته پی می بريم كه همه آنها به جهت 
جوامع  و  مذاهب  پيروان  ميان  وحدت  زدن  برهم 
از  طريق  اين  به  فتنه اندازی  گرفته  اند.  شكل  اسالمی 
جوامع  ميان  اختالف  عامل  مؤثرترين  غرب،  سوی 
اسالمی بوده و هست. كشورهای استعمارگر غرب با 
به دو هدف اصلی  اين فرقه ها،  از  تأسيس و حمايت 
خود می رسند: در درجه اول با مشغول كردن پيروان 
مذاهب با يكديگر، شعار و طرح وحدت و انسجام امت 
از  از تاريكی قرار می دهند كه  اسالمی را در هاله ای 
اين طريق مانع شكل گرفتن قدرتی واحد به نام اسالم 
در برابر خود می شوند و هميشه بر جوامع اسالمی و 
مسلمانان سلطه دارند. هدف ديگر اينكه مشغول كردن 
قتل  و  فيزيكی  درگيری  موجب  يكديگر،  به  مذاهب 
مسلمانان توسط همديگر می شود. اين موضوع باعث 
آن  آموزه های  و  اسالم  از  جهانيان  وحشت  و  رعب 
نزد  را  اسالم  از  افراطی  و  می گردد و چهره ای خشن 

11. ر.ك: همان، صص138-141؛ »بررسی علل و عوامل شكل گيری 
داعش«، صص562-566؛ »بســترها و عوامل مؤثر در شــكل گيری 

گروهك تروريستی داعش«، ص254.
12. جهت آشــنايی با سايتها و شبكه های ماهواره ای ضد تقريب ر.ك: 

شيعه شناسی معاصر اهل سنت، ج2، صص40-33.
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ديگر جوامع جهانی به نمايش می گذارد.13

دامن زدن به اختالفات مذهبی
پيش كشيدن موضوعات حساسيت برانگيز، يكی ديگر 
ميان  اختالف،  و  فتنه  ايجاد  برای  از حربه های غرب 
به  غربی  كشور های  است.  اسالمی  جوامع  و  مذاهب 
اين نكته پی بردند كه برجسته كردن اختالفات درونی 
اسالم، موجب حساسيت و تعصب برخی افراد نسبت 
ميان  نزاع  و  تنش  آن،  موجب  به  و  می شود  آنها  به 
مذاهب اسالمی تشديد شده و به بروز جنگ می انجامد. 
اساسًا فضای سياسی و اجتماعی ميان جوامع به قدری 
می تواند  نظری  اظهار  هر  كه  است  خطير  و  حساس 
تأثير چشمگيری بر افكار عمومی جوامع بگذارد. در 
اين عرصه ابراز گفته های حساسيت برانگيز به تشديد 
آشفتگی و تنش ميان مذاهب اسالمی می افزايد. سياست 
تفرقه اندازی و حكومت كردن بر جوامع، از شعار هايی 
برای  استعماری غرب  از ديرباز در سياست  است كه 
استيالی قدرت خود بر جوامع زيردست به كار گرفته 
شده است كه جوامع اسالمی نيز از اين حربه در امان 
به  زدن  دامن  با  آنان  رو،  اين  از  نيستند.  و  نماندند 
برخی اختالفات كه از حساسيت نسبتًا بااليی در ميان 
مذاهب برخوردار است ـ با توجه به ريشه تاريخی اين 
پيروان  اختالفات ـ سبب تحريك احساسات مذهبی 
مهم ترين  از  مورد  دو  به  ادامه  در  می شوند.14  مذاهب 
ايجاد شكاف  نتيجه آن  موضوعاتی اشاره می شود كه 
بيشتر در وحدت اسالمی است و با انگيزه های مختلف 

در جهان غرب مطرح می گردد:
1( نسبت تحریف قرآن و غلو به شیعه

تحريف قرآن از موضوعاتی است كه در تاريخ اسالم 
به يكی از چالشهای اساسی ميان مذاهب تبديل شده 
در  آشر«15  بار  »ماير  همچون  غربی  مستشرقان  بود. 

13. فرهنگ تقريب، ج2، ص68.
14. تشيع و تسنن، ص108.

15. شيعه شناس غربی و استاد دانشگاه اورشليم.

معتقد  شيعه  كه  می كند  اذعان  اين گونه  تحقيقات خود 
عنوان  تحت  مقاله ای  در  او  است.  قرآن  تحريف  به 
»قرائتهای مختلف و افزوده های شيعه دوازده امامی«، 
آياتی از قرآن را مطرح می كند كه شيعيان تغييراتی را 
در آن ايجاد كردند. او با استناد به يك كتاب تفسيری 
كه آن را منسوب به امام حسن عسكری)ع( می داند، 
قائل به اضافه شدن كلماتی است كه شيعه برای اثبات 
حقانيت خود به قرآن افزوده است. بار آشر معتقد است 
كه تا قبل از قرن دهم، بيشتر محققان شيعه قائل به نقص 
از چنين  نارضايتی  به سبب  و  بودند  قرآن  تحريف  و 
وضعی، كلمات و عباراتی را اضافه و يا تغيير می دادند 
تا به آنچه كه مد نظرشان هست، دست يابند. او بر اين 
مذاهب  پيروان  ديگر  برخالف  شيعيان  كه  است  باور 
اسالمی، به قرآِن جمع آوری شده و تأييد شده از سوی 
خليفه سوم اطمينان ندارند و آن را معتبر نمی دانند و 
بر اين عقيده اند كه در جمع آوری و نگارش قرآن در 
دوره عثمان، برخی از گردآورندگان قرآن با اهداف و 
اغراض سياسی و به ميل خود، آن را نگارش كردند. 
شد  موجب  آگاهانه  و  عامدانه  كه  اغراضی  و  اهداف 
آيات و عباراتی كه حقانيت علی)ع( و فرزندان ايشان 
بار آشر معتقد است  تأكيد می كردند، حذف شوند.  را 
كه شيعيان در تالش هستند تا استناد حقانيت خود را 
به قرآن معطوف كنند و خود را برتر از ديگر مسلمانان 
بنامند، به همين خاطر به اهل سنت اتهام دست بردن در 

قرآن و تغيير كلمات را نسبت دادند.16
همچنين در يكی از آثار خود با عنوان »كتاب مقدس 
و تفسير در شيعه امامی اوليه«، عقيده الوهيت ائمه را از 
اصول شيعيان معرفی می كند و اذعان می كند كه شيعيان 
قائل  فراانسانی  هويتی  و  هيبت  خود  امامان  برای 
هستند كه آنها را تا مرتبه خدايی باال می برند. بيشترين 
استناد و ارجاع وی نيز به تفسير منسوب به امام حسن 
كه شيعيان  پايه آن می نويسد  بر  و  عسكری)ع( است 

16. شــيعه شناســان غربی و اصول اعتقادات شــيعه دوازده امامی، 
صص166و167.
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از  باالتر  مرتبه ای  و  فراتر  نقشی  خود  امامان  برای 
پيامبر)ص( در نظر می گيرند. همچنين مخالفان ائمه)ع( 
را با الفاظ و نسبتهای ناروا ياد می كنند و آنها را فاقد 
می كنند.17  معرفی  پيامبر)ص(  نزد  درجه ای  و  مرتبه  
نيز  غربی  مستشرقان  از  ديگر  يكی  كلبرگ«،  »اتان 
در مورد شيعيان اين موضوع را تأييد می كند و اذعان 
می كند كه شيعيان برای امامان خود خصوصيات فوق 

انسانی قائل می شوند.18
كاماًل  را  گرفته  صورت  تحقيقات  نمی توان  هرچند 
از  حاصل  نتيجه  اما  دانست،  غيرعلمی  انگيزه های  با 
مورد  دانشگاههای  در  خصوص  به  فعاليتها،  نوع  اين 
حمايت اسرائيل، در راستای انديشه ضدتقريب و دامن 

زدن به اختالفات تلقی می شود.
2( خاستگاه تشیع

كه  است  موضوعاتی  ديگر  از  تشيع  پيدايش  و  ريشه 
نظرات  و  گرفته  قرار  غربی  مستشرقان  توجه  مورد 
اين خصوص  در  ناصواب  ديدگاههای  ترويج  بر  آنها 
اين  در  كه  مستشرقانی  جمله  از  است.  بوده  اثرگذار 
مادلونگ و  مورد تحقيق كردند، جونا وينترز، ويلفرد 
به خودی خود  موضوع  اين  هستند.  وات  مونتگمری 
و  شده  اختالف  سبب  اسالمی  مذاهب  از  برخی  نزد 
مذهب شيعه را تافته جدا بافته از اسالم معرفی می كند. 
همين  نيز  وات  مونتگمری  همچون  غربی  مستشرقان 
موضوع را مطرح می كنند كه مكتب شيعه يك جنبش 
پا  به  قدرت  آوردن  دست  به  برای  كه  بود  سياسی 
خوارج،  عقايد  از  تلفيقی  را  شيعه  مكتب  و  خاستند 
حاكمانی  مقابل  در  كه  می دانند  ايرانيانی  و  مسيحيان 
می دادند.19  نشان  واكنش  می كردند،  ظلم  آنها  به  كه 
ادعاهايی  از  تشيع  ايجاد  در  نيز  بن سبأ  عبداهلل  نقش 
است كه بيشتر از سوی مستشرقان ترويج شده است.20 

17. ر.ك: همان، صص174-172.

18. ر.ك: همان، صص184-181.

19. ر.ك: همان، صص242-239.
20. نك: خاستگاه تشــيع و پيدايش فرقه های شيعی در عصر امامان، 

ص145.

نيز  مادلونگ  ويلفرد  مانند  منصفی  شيعه پژوهان  حتی 
در برخی ديدگاههای خود مانند اختالف امام علی)ع( 
و امام حسن)ع(، مطالبی را بيان كرده اند كه سبب ايجاد 

شبهاتی گرديده است.21
اين موارد توسط مستشرقان غربی را در يك نظر می توان 
به تحقيق و پژوهشهای علمی آنان مرتبط دانست كه 
گاهی به اشتباه يا از روی ناآگاهی، از عقايد و نظرات 
ديگر مذاهب، به چنين عقيده و نتيجه ای رسيده اند. اما 
از سوی ديگر، تحقيقها و پژوهشهای مستشرقان غربی 
به  را نمی توان در حيطه علمی خالصه كرد؛ زيرا هم 
هم  و  كرده  كمك  ادعاها  اين  شدن  نهادينه  و  ترويج 
بازگو كردن چنين مسائلی بالقوه می تواند مسلمانان را 
نسبت به عقايد يكديگر به شبهه و چالش بكشاند و نيز 
استراتژيكی  اهداف  با  می تواند  تحقيقاتی  چنين  اينكه 
مذهبی  اختالفات  در  گرچه  بنابراين  گيرد.22  صورت 
معمواًل به نظراتی كه پيروان مذاهب ديگر بيان كرده اند، 
توجه می شود، اما نظرات مستشرقان با اهداف مختلف 
بی تأثير  آنها  انباشت  و  اختالفات  اين  ترويج  در  نيز 

نخواهد بود.

جنگ روانی در سایه تهاجم فرهنگی
يكی ديگر از روشهای غرب برای تخريب چهره اسالم 
و همچنين تداوم استثمار دنيای اسالم، راه  اندازی جنگ 
است.  اقتصادی  و  فرهنگی  ابزار  از  استفاده  با  روانی 
اقدامات غرب در زمينه فريب افكار عمومی با استفاده 

از جنگ روانی را در موارد زير می توان مطرح كرد:
موج  و  شیعی  هالل  جریان  راه اندازی  اندیشه   )1

شیعه هراسی

21. مادلونگ اختالف نظر امام حســن)ع( با اهداف و برنامه های امام 
علی)ع(، عدم تمايل امام حسن)ع( به خالفت و تأييد خالفت عثمان را 
از موارد اختالف بيان كرده است كه در مقاله »ديدگاه مادلونگ درباره 

اختالف امام علی)ع( و امام حسن)ع(« به آنها پرداخته شده است.
22. برخی گفته اند كه شيعه شناسی در اسرائيل استراتژيك است و فقط 

معطوف به دغدغه های آكادميك نيست:
http://www.ihcs.ac.ir/fa/news 
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اسالمی  انقالب  و  بيداری  از  بعد  غربی  كشورهای 
ايران ـ كه مركز تشيع جهان اسالم به شمار می رود ـ 
متوجه قدرت تشيع در جنگ نرم در جهت شكل دهی 
هدايت  و  ظلم ستيزی  عدالت طلبی،  جريان سازی،  و 
جهان  ملل  ساير  و  مسلمانان  جامعه  عمومی  افكار 
بر سر  اگر كنترل نشود و مانعی  شدند و دريافتند كه 
ايران  مرزهای  زودی  به  ندهند،  قرار  جريان  اين  راه 
را درمی نوردد و زمينه های انقالب سياسی و اسالمی 
اسالمی  كشورهای  به خصوص  جوامع،  ديگر  در  را 
خاورميانه فراهم می كند. بنابراين كشورهای استعمار گر 
برای حفظ منافع و سيطره قدرت خود بر جوامع جهانی 
به خصوص امت اسالم، تهاجم فرهنگی عليه شيعه را 
امت اسالم  ميان  تفرقه  با هدف  قالب هالل شيعی  در 
مطرح كردند و با اين فتنه شوم، وجهه ای سلطه جو و 
نمايش  به  اسالم  جهان  در  شيعيان  از  را  قدرت طلب 

می گذارند.23
نقشه جهان و كشور هايی كه شيعيان در  به  نگاهی  با 
آنها زندگی می كنند، می توان متوجه پراكندگی شيعيان 
مديترانه  دريای  تا  آسيا  از جنوب شرق  منطقه ای  در 
شد. در امتداد اين نقشه، بيشترين جمعيت شيعيان كه 
حدود 20% از جمعيت جهان اسالم را تشكيل می دهند، 
حضور دارند. اما مهم ترين منطقه جغرافيايی كشورهای 
شيعه نشين، كه حدود 70% جمعيت شيعيان را تشكيل 
مي دهد، منطقه خاورميانه و حوزه خليج فارس است 
كه از جنوب فلسطين ـ لبنان، سوريه، عراق، بحرين، 
عربستان  شرق  و  پاكستان  افغانستان،  ايران،  قطر، 
سعودی ـ تا يمن امتداد می يابد.24 البته اهميت بازگو 
كردن اين آمار، نه به خاطر جمعيت شيعيان، بلكه به 
خاطر موقعيت جغرافيايی آنان در منطقه است. موقعيت 
كه  است  شكلی  به  خاورميانه  در  شيعيان  جغرافيايی 
كمربند استراتژيك اقتصادی و سياسی جهان اسالم به 
سياست  و  اقتصاد  كلی،  طور  به  حتی  می رود،  شمار 

23. »بيداری اسالمی و توهم شيعه هراسی«، صص251و252.
24. »ژئوپليتيك شيعه يا هالل شيعه«، ص202.

در  شيعيان  می دهد.  قرار  خود  تأثير  تحت  را  جهان 
 %75 كه  خاورميانه  نفت خيز  منطقه  بزرگ ترين  مركز 
از ذخاير نفتی جهان را در اختيار دارد، قرار گرفته اند 
و اين مهم می تواند به عنوان ابزاری برای كنترل اقتصاد 
منطقه و جهان مورد استفاده قرار گيرد.25 اهميت اين 
در  شيعيان  قدرت يابی  با   21 قرن  آغاز  در  موضوع 
صدام  حكومت  و  بعث  رژيم  نابودی  از  پس  عراق، 
لبنان،  حزب اهلل  ضدصهيونيستی  جنبشهای  همچنين  و 

دوچندان شد.
قدرت  بازيابی  و  عراق  در  تحوالت  آغاز  واقع  در 
بعد  شيعی  انقالب  با  كشور  دومين  تشكيل  و  شيعيان 
ايران ـ به عنوان متصل شدن آخرين حلقه زنجير  از 
فصل  گرفتن  شكل  موجب  ـ  نشين  شيعه  كشور های 
جديدی از موازنه قدرت در منطقه شد. در پی همين 
تغيير و تحوالت، حكومتهای قدرت طلب منطقه ای و 
فرامنطقه ای به خاطر ترس از دست دادن منافع، موضوع 
هالل شيعی را مطرح كردند. اولين بار »ملك عبداهلل« 
پادشاه اردن به قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای هشدار 
قدرتی  پی ريزی  دنبال  به  شيعه  كشور های  كه  داد 
واحد در منطقه هستند و رهبری اين جريان به دست 
توسط  بعد  اندكی  موضوع  اين  است.  ايران  حكومت 
سران دو كشور مصر و عربستان نيز مطرح شد و سپس 
كارگردانی اين سناريو به دست كشور های استعمار گر 
به خصوص آمريكا سپرده شد. اين موضوع به قدری از 
سوی استعمار و حاكمان دست نشانده منطقه مطرح شد 
كه برخی از اهل سنت  چنين توهمی را كه شيعيان در 
صدد ضربه زدن به اهل سنت و كشور های سنی هستند، 
باور كردند و حتی برخی از مفتيهای وهابی عربستان 
سعودی، حكومتهای سنی را به ياری اهل سنت عراق 
فرا خواندند. همين موضوع سبب شكل گيری جنگهای 
به خصوص در عراق و سوريه  فرقه ای در خاورميانه 

شد.26

25. »هالل شيعه: بازيابی هويت يا توهم توطئه«، ص5.
26. »هالل شيعی و هژمونی آمريكا«، صص19-16.
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چنين  پی ريزی  و  طرح  در  آمريكا  سياست  همچنين 
در  شكست  خاطر  به  اسالم،  جهان  قبال  در  فتنه ای 
جديد،  خاورميانه  طرح ريزی  جمله  از  خود  اهداف 
تقويت  موجب  كه  جديد  كشور هايی  شكل گرفتن  با 
قدرت خود در منطقه می شد، شكل گرفت. از اين رو، 
همواره هم پيمانان خود را در منطقه به مقابله با منافع 
چنين جريانی تحريك می كرد. به عالوه يكی از داليل 
مطرح شدن پيگيری چنين پروژه ای از سوی آمريكا، 
برای توجيه حضور نظامی خود در منطقه بود. اهداف 
جريانهايی  چنين  از  حمايت  و  راه اندازی  در  آمريكا 
كردن  و حكومت  انداختن  تفرقه  سياست  راستای  در 
اين  در  كه  می شود  كشور های جهان سوم خالصه  بر 
يافت.27  دست  نسبی  موفقيت  به  تقريبًا  نيز  موضوع 
تأسيس و حمايت گروههای تروريستی همچون داعش 
بر شيعيان در كشور هايی  در سوريه و عراق و فشار 
دنبال  به  نيز  آنان  اينكه  بهانه  به  اقليت هستند،  كه در 
فرصتی برای غلبه بر اهل سنت هستند، به دنبال مطرح 

شدن چنين موضوعی اتفاق افتاد.
رسانه های  و  شبکه ها  از  حمایت  و  تأسیس   )2

ماهواره ای ضد اسالم )تقابل شیعه و سنی(
پيشرفت فناوری اطالعات و رسانه های ارتباط جمعی 
دهكده ای  همچون  را  جهان  كلمه،  واقعی  معنی  به 
افكار  هدايت  بر  زيادي  تأثير  و  است  كرده  كوچك 
عمومی جهانيان داشته و دارد. در عصری كه انديشه ها 
برای  گروهها،  و  احزاب  سوی  از  خاص  ايده های  و 
و  يكديگر  با  تقابل  در  عالم  بر  سلطه  و  قدرت نمايی 
نقش  رسانه  هستند،  صحنه  اين  در  پيروزی  فكر  به 
قابل توجهی را برای رسيدن به اين هدف ايفا می كند. 
در  استعمار  بزرگ  قدرتهای  و  كشور ها  رو،  اين  از 
سياست خود برای پيشبرد اهداف اقتصادی و سياسی 
تضعيف  حال  در  اطالعاتی،  رسانه های  از  استفاده  با 
زيرا  هستند؛  مسلمانان  ميان  تفرقه  و  اسالم  جايگاه 

27. برای مطالعه بيشــتر در مورد اهداف آمريكا در قبال تأســيس و 
حمايت از پروژه هالل شــيعی ر.ك: »هالل شــيعه: بازيابی هويت يا 

توهم توطئه«، ص11.

توسط  اينترنتی  برنامه های  اين  تكنولوژی  و  فناوری 
خود كشور های غربی راه اندازی شده و پايگاه شبكه ای 
و ماهواره ای اين ابزارها در كشور های آنان فعال است 
كه از طريق همين شبكه ها، اطالعاتی را كه بايد سالها 
بازه  يك  در  كرد،  هزينه  آنها  آوردن  دست  به  برای 
زمانی كوتاه به دست می آورند. اين شبكه ها كه اغلب 
بر اختالفات و مشكالت جوامع اسالمی تأكيد دارند، 
قرار  غربی  فكر های  اتاق  اختيار  در  كافی  اطالعات 

خواهند داد.28
انتشار  با  برنامه ها  اين  از  با راه اندازی و حمايت  آنها 
از  دلهره  و  تشويش  به  را  دنيا  عمومی  افكار  شايعه، 
عالم اسالم رهنمون كرده و چهره ای مخدوش و خشن 
از اسالم نزد ديگر ملل به نمايش گذاشته اند. تروريسم 
تروريسم،  از  اسالمی  كشور های  حمايت  و  خواندن 
به احزاب و گروهها در كشور های  شعار عدم آزادی 
اسالمی، داشتن سالحهای كشتار جمعی، اشغال نظامی 
و  استكباری  قدرتهای  توسط  اسالمی  كشورهای 
اعتقادات و آموزه های اسالمی چه  به  همچنين حمله 
به صورت شبهه اندازی و تشكيك در باور مسلمانان و 
چه به اسم آزادی انسان و ... تنها بخشی از برنامه ها 
و  اسالمی  وحدت  تضعيف  برای  غرب  سياستهای  و 
تشديد واگرايی ميان امت اسالم از طريق اين رسانه ها 

است.29
با نگاهی به شبكه های ماهواره ای و سايتهای اينترنتی 
عصر حاضر در زمينه اختالف و تفرقه اندازی ميان امت 
پرده  پشت  در  را  استعمار  دستهای  می توان  اسالمی، 
اين برنامه ها ديد. برنامه هايی كه توسط خود مسلمانان 
اداره می شود، اما با حمايت كشور های غربی و مخالف 
با تقريب همراه است. شبكه های ماهواره ای با نامهای 
اسالمی  همچون قرآنهای بر روی نيزه اند كه در ظاهر به 
نام آموزش احكام فقهی و دفاع از آنها تأسيس شده اند، 

28. برای مطالعه بيشتر در مورد حمايت غرب از وبگاهها و رسانه های 
اينترنتی و آشنايی با پايگاه آنان ر.ك: شيعه شناسی معاصر اهل سنت، 

ج2، ص32.
29. فرهنگ تقريب، ج2، صص74و75.
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اما با هدف ايجاد تفرقه و تنش ميان جوامع به وجود 
آمده اند.30 شبكه هايی كه در آنها انواع و اقسام توهينها 
و تهمتها به مذاهب زده می شود و شك و شبهه افكنی 
در باب اعتقادات و همچنين دشنام و لعن به يكديگر 
در آنها رواج دارد. از همين طريق قلوب مسلمانان را 
ميان مذاهب  تفرقه  به يكديگر سياه می كنند و  نسبت 
اسالمی تشديد می شود. شبكه هايی كه عالوه بر اينكه 
دنيای اسالم و آموزه های اسالمی را وارونه و تحريف 
شده جلوه می دهند و واگرايی و نزاعهای مذهبی را به 
سر حد خود می رسانند، ملل و دول غيراسالمی را نيز 
از اسالم و مسلمانان دور كرده اند. دستگاه استعمار به 
خوبی از اين نقطه ضعف مسلمانان استفاده كرده است 
كمك  آمده،  وجود  به  جريانهای  اين  از  با حمايت  و 
كفن  را  دين  خود،  دست  به  مسلمانان  تا  است  كرده 
كنند و به خاك بسپارند و جامعه و امت اسالمی را به 

صحنه ای سراسر جنگ و خون ريزی رهنمون كنند.31
اگر  برسند،  درك  اين  به  مسلمانان  بايد  كلی  طور  به 
تبليغ و دفاع از دين می پردازند، چرا  به  اين شبكه ها 
اصلی  دشمنان  كه  استعمار  كشور های  سرزمين  در 
به  و  دارند  گستردگی  اين  به  پايگاهی  هستند،  اسالم 
چرا  می پردازند؟  اسالم  آيين  تبليغ  و  نشر  به  راحتی 
انگليس  و  آمريكا  به خصوص  استعمارگر  كشور های 
عنوان  به  هستند،  شبكه ها  اين  اصلی  پايگاههای  كه 
اين  حذف  و  كردن  بايكوت  به  اقدام  اسالم،  دشمنان 
شبكه ها و پايگاههای آنان نمی كنند؟ در حالی كه در 
همه تبليغات خود، جهانيان را به ترس از جهان اسالم 
معرفی  تروريست  با عنوان  را  آنها  و  هشدار می دهند 

می كنند.32
و  شبكه ها  اين  راه اندازی  سياست  از  بايد  بنابراين 
حمايت غرب از آنها آگاه بود. ساده ترين درك اينكه 
در اين شبكه ها، به هيچ وجه از مسئله فلسطين و اشغال 
30. جهت آشــنايی با شبكه های ماهواره ای ســلفی در اينترنت ر.ك: 

شيعه شناسی معاصر اهل سنت، ج2، ص127.
31. فرهنگ تقريب، ج2، صص76و77.

32. حادثه 11 سپتامبر گواهی بر همين موضوع است.

آن توسط رژيم صهيونيستی سخنی به ميان نمی آيد و 
در مورد ديگر جوامع اسالمی كه تحت سيطره استعمار 
هستند نيز وضع به همين شكل است. بنابراين به خوبی 
می توان دريافت كه هدف اين شبكه ها، همسو با اهداف 
برای  ابزاری  به  اين شبكه ها  و  بوده  استعماری  غرب 
تبديل  تفرقه  و  اختالف  موتور  به  بخشيدن  سرعت 

شده اند.
3( تشیع انگلیسی در راستای اسالم هراسی

انديشه و تفكر تشيع انگليسی، ايده ای جديد از پروژه 
و  گسترده  بسيار  تبليغات  با  كه  است  شيعه هراسی 
از خود مسلمانان  بهره مندی  با  وسيع در سطح جهان 
به خصوص شيعيان، چهره ای زشت و خشن از تشيع، 
نزد ملل و اديان جهان به نمايش گذاشته و به تخريب 
چهره شيعه پرداخته است و با اين برنامه ها می خواهد 
مبانی  نشر  از  مانع  تا  بردارد،  ميان  از  را  جاذبه شيعه 
شيعه در جهان شود و از طرفی ديگر با معطوف كردن 
توجهات بر تفاوتها و عصبيتهای مذهبی، به دنبال ايجاد 
اختالف و تشديد شعله نزاع ميان مذاهب اسالمی است، 
تا زمينه های وحدت اسالمی را كم رنگ كند. در واقع 
تشيع انگليسی شيوه جديدی از اسالم آمريكايی است 
كه با محوريت تبری و سب و لعن مقدسات اهل سنت، 
اسالم؛  امت  سياسی  و  اجتماعی  زندگی  اساسی  ركن 
يعنی وحدت را نشانه گرفته است و به فتنه  اندازی و 
به  با  مسئله  اين  دامن می زند.  اسالم  امت  ميان  تفرقه 
را  امت اسالم  ناب اسالم،  انحراف كشيدن آموزه های 
از اهداف و آرمانهای اصيل خود دور ساخته و همه 
آنچه كه با اسم مذهب و دين انجام می دهد، در خدمت 
استعمارگر و قدرت طلبی همچون  سياست كشورهای 
به دنبال ترويج و  اين تشيع  انگليس است.  آمريكا و 
تبليغ ماهيت خاصی از تشيع است كه در راستای تحقق 

يافتن اهداف و سياستهای كشور های استعمار است.33
فرقه  نام  آمريكايی  اسالم  يا  انگليسی  شيعه  واقع  در 
از  مجموعه ای  بلكه  نيست،  مذهبی  خاص  گروه  يا 

33. تشيع انگليسی، صص12-9.
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افراطی  و  انحرافی  رفتارهای  با  افكاری  و  انديشه ها 
است كه در هر زمانی با توجه به شرايط اجتماعی يك 
جامعه از سوی افراد يا گروهی به انديشه های اصولی 
انديشه مذهبی  قالب  را در  نفوذ می كند و خود  تشيع 
علما  به  بر حمله  تفكر عالوه  اين  می سازد.34  نمايان 
و مجتهدان مذهبی كه نزد اهل شيعه از احترام بااليی 
برخوردارند، وحدت ستيزی و نفی وحدت با اهل سنت، 
يكی از خصوصيات بارز اين جريان است و در انديشه 
مذهبی مانند وهابيت معتقد به حصر و جزم گرايی بوده 
به كفر  باشد،  آنان مخالف  انديشه  با  و هركسی را كه 
و خروج از شريعت متهم می كنند.35 برخی از تفكرات 
شيعه  يا  انگليس  فتنه اندازی  عنوان  با  كه  اقداماتی  و 
انحرافی مورد حمايت و همسو با سياست غرب است، 

عبارتند از:
الف( حمايت از شخصيتهای مخالف با تقريب

جريان  با  مخالف  كه  شخصيتهايی  از  هميشه  غرب، 
آغوش  با  و  بوده، حمايت  امتها  و  در جوامع  موجود 
باز از آنها استقبال كرده است. در اين مورد همسو با 
شرايط حاكم بر هر جامعه ای و در هر زمينه ای از ابعاد 
حياتی كشور به تشكيل اين اپوزيسيونها روی می آورد، 
تا به اختالف و تفرقه افكنی ميان يك امت منجر شود. 
از اين رو، يكی از اقدامات كشور های غربی و دشمنان 
اسالم ـ برای به چالش كشاندن تعامل و روابط پيروان 
مذاهب اسالمی ـ حمايت از افرادی است كه مخالف با 
وحدت و تقريب مذاهب هستند؛ افرادی كه از موقعيت 
و پايگاه مناسبی نزد مردم برخوردارند و همين سبب 
عقايد  و  افكار  تأثير  تحت  راحتی  به  برخی  می شود 
آنها قرار گيرند و فريب بخورند. غرب نيز با استفاده 
از همين موقعيت، با حمايت از آنها، به اختالف افكنی 
و تفرقه ميان مذاهب اسالمی می پردازد. اين موضوع 
انگليسی به شدت دنبال  در جريانی، موسوم به شيعه 
خود  نامی  و  شيوه ای  هر  به  است  ممكن  و  می شود 

34. همان، ص32.
35. همان، ص26. اظهارات برخی از آنها در شــبكه های ماهواره ای 

دليلي بر اين مدعا است.

در  گاه  حجتيه،  انجمن  قالب  در  گاه  كند،  مطرح  را 
گاهی  و  بابيت  و  بهائيت  همچون  ساختگی  فرقه های 
شكل  سلفی  افراطی  گروههای  و  وهابيت  ظاهر  در 
انحرافی  جريانی  عنوان  به  آنچه  واقع  در  می گيرد. 
ميان  اختالف  بروز  موجب  و  از سوی غرب حمايت 
مذاهب و جوامع اسالمی می شود، با نام شيعه انگليسی 
يا اسالم آمريكايی معرفی می گردد كه در اهداف پروژه 
اسالم هراسی كاربرد دارد. جريانی كه توسط كشور های 
غربی حمايت می شود و از آن به عنوان ابزاری برای 
رسيدن به اهداف خود بهره می برند. در واقع، از رموز 
هر  با  آنها  كه  است  نهفته  مسئله  اين  در  غرب  كار 
موضوعی به مانند خود مقابله می كنند. در اين حيطه 
نيز با َعَلم كردن برخی از رهبران مذهبی از يك سو، 
تقابل شيعه با شيعه را رقم زده و از سويی ديگر صحنه  

تقابل شيعه و سنی شده اند.36
توسط غرب هدايت می شود،  كه  از جمله جريانهايی 
نماينده  كه  است  تشيع  به  منتسب  شيرازيها  جريان 
سالم  حبيب  عبداهلل  يحيی  »ياسر  نام  به  شخصی  آن 
الحبيب« است. ياسر الحبيب روحانی شيعه نمای اهل 
كويت است كه در دوران نوجوانی پس از آشنايی با 
»سيد محمد شيرازی« به علوم دينی روی می آورد و 
پس از اينكه در ايران علوم حوزوی را فرا می گيرد، 
در بازگشت به كويت فعاليت مذهبی اش را با تأسيس 
آغاز  »المنير«  مجله  انتشار  و  المهدی«  هيئت »خدام 
می كند. اما در پی اظهار و انتشار سخنانی بر ضد عايشه 
قرار  اهل سنت  اعتراض  مورد  ـ  پيامبر)ص(  همسر  ـ 
انگليس، پس  دولت  فشار  با  بازداشت شد.  و  گرفت 
از سه ماه از زندان آزاد شد، در حالی كه به 15 سال 
حبس محكوم بود. بعد از آزاد شدن و سفر به انگليس، 
از سوی دولت آن كشور پناهندگی و اجازه فعاليتهای 
انگليس،  به  ورود  با  گشت.  صادر  وی  برای  مذهبی 
اقدام به راه اندازی روزنامه )Shia newspaper( و 
المهدی و همچنين شبكه های ماهواره ای  هيئت خدام 

36. همان، ص28.
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اين  در  بارها  و  بار ها  كرد. وی  العتره   فدك و صوت 
شبكه ها و نشريات به مقدسات اهل سنت توهين كرده 
شده  اهل سنت  احساسات  خاطر  رنجش  موجب  و 
»عايشه«،  مورد  در  كتابی  نوشتن  با  همچنين  است. 
می كند  اظهار  پيامبر)ص(  همسر  به  را  اهانتها  بدترين 
كه موجب تنش اساسی ميان علمای اهل سنت و شيعه 
ديگر  از  لندن  در  حسينيه   و  مسجد  ساخت  می شود. 
عزاداريهای  مركز  به  كه  مكانهايی  است؛  او  اقدامات 
شده  تبديل  قمه زنی  همچون  غيرشرعی  و  غيرعقالنی 
مقدسات  به  آن  در  كه  مراسمهايی  همچنين  و  است 
اهل سنت توهين می شود. همه اين اقدامات با حمايت 
دولت انگليس انجام می شود و همگی در راستای شعار 
تفرقه و حكومت بر كشورهای اسالمی است. از جمله 
برنامه ريزی  و  امنيت  حفظ  انگليس،  دولت  اقدامات 
امكانات  كردن  فراهم  و  مراسمها  اين  برگزاری  برای 

مورد نياز عزاداران است.37
شايد در باور برخی، اين حمايتها از سوی دول غربی، 
به خاطر احترام به عقيده و افكار و آزادی برای انسانها 
تاريخ سياسی غرب در زمينه  به  نگاهی  با  اما  باشد، 
تفرقه افكنی و فتنه اندازی ميان ملتها، به باطن فتنه انگيز 
اين جريانها پی می بريم؛ زيرا هيچ گونه اقدام و اعتراضی 
از سوی صاحبان اين تفكرات به قدرتهای استعماری و 
استثماری نمی شود و مركز اختالف را به درون مذاهب 
آزادی  بر  اعتقاد  اگر  كشانده  اند.  اسالمی  جوامع  و 
ناب و واقعی  از نشر آموزه های  باشد، چرا  انديشه ها 
اسالم در رسانه ها و شبكه های ماهواره ای غرب خبری 
نيست؟ چرا به جای آن در تمامی رسانه های ديداری 
تندرو  گروههای  از  تفكر خاصی  نماينده  شنيداری  و 
استعمارگر  كشورهای  ترديد  بدون  شده اند؟  اسالمی 
از  باشد،  ميان  در  منافع خود  پای  كه  تا جايی  غرب 
اين جريانها حمايت می كنند. غرب در زمينه حمايت 
اين  از جمله  افرادی سابقه طوالنی دارد كه  از چنين 

37. براي اطالعات بيشتر ر.ك: گرا دهندگان به دشمن، صص97و98؛ 
»چهره های تشيع انگليسی 1«.

فرقه  مؤسس  عبدالوهاب  بن  محمد  به  می توان  افراد 
تفكر احمديه در  پايه گذار  احمد  ميرزا غالم  وهابيت، 
بهاءاهلل مؤسس فرقه  به  بهاء معروف  هند و حسينعلی 
و  تقابل  برای  نقشه ها  اين  همه  كه  كرد  اشاره  بهائيت 
رودررويی پيروان مذاهب با يكديگر پی ريزی شدند.38
حضرت آيت اهلل خامنه ای چنين افرادی را قلم به مزد 
نان خور سفره  كه  بی دينی می داند  عالمان  و  مزدور  و 
اجير  آنها  توسط  و  بوده  بيگانه  حكومتهای  و  دولتها 
شده اند، تا در مقابل ندای وحدت و انسجام امت اسالم، 
شعار تفرقه و اختالف سر دهند. وجود چنين افرادی 
از وجود دشمن به صورت مستقيم خطرناك تر است.39

ب( ترويج رفتارهای تفرقه افكنانه
موضوع  اين  در  را  حربه  بهترين  استعماری  غرب 
از  برخی  مسلمانان  خود  وسيله  به  كه  كرد  مشاهده 
شعائر را تحريف و از آنها به عنوان رفتاری تفرقه افكنانه 
بهره برداری كند. برای مثال عزاداری روز عاشورا برای 
اكثر شيعيان و حتی اهل سنت پذيرفته شده و به عنوان 
و  ايثار  فرهنگ  كه  عدالت خواهی  و  ظلم ستيزی  نماد 
شهادت را به دنبال دارد، تبديل شده است. كشورهای 
استعمارگر غرب نيز با شناخت از اين زمينه با حربه ای 
آنان  كرده اند.  اقدام  آن  تحريف  و  تخريب  به  شوم 
برای خاموش كردن اين شعله كه حيات بخش زندگی 
مسلمانان و جوامع اسالمی است، فرهنگ عزاداری را 
به سمت و سوی شيوه های نامتعارف و نامشروع سوق 

دادند.40
با  انگليس،  به خصوص  غرب  استعمارگر  كشورهای 
استفاده از جهل و نادانی برخی شيعيان و همچنين حب 
آنان به اهل بيت)ع(، قمه زنی و شمشيرزنی را به عنوان 
نماد شيعيان معرفی می كنند.41 اين موضوع، نخست در 

38. تشيع انگليسی، ص101.
39. اكسير اعظم، ص263.
40. دست پنهان، ص22.

41. بــه عنوان نمونــه روزنامه اينديپندنت در ســال 2016م، با درج 
تصويری خونين از قمه زنی برخی شيعيان، روز عاشورا را مقدس ترين 

روز در تاريخ شيعه معرفی می كند.
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هند، جايی در فرهنگ عاشورا باز كرد و به خاطر دور 
بودن هند از حوزه های شيعی به خصوص حوزه نجف، 
هند،  از  سپس  شد.  تبديل  هميشگی  فرهنگ  يك  به 
سفارتهای  مدتها  تا  حتی  شد.  وارد  عراق  و  ايران  به 
بريتانيا در تهران و بغداد، به تأمين هيئتهای عزاداری 
كه به صورت انزجارآميز و زشت در مراسمها شركت 
و  تبليغ  با  نيز  استعمارگران  می پرداختند.  می كردند، 
حضور  می خواستند  نخست  اخبار،  اين  وسيع  انتشار 
خود را در كشور های اسالمی توجيه كنند و خود را 
را  مردم  اين  تا  كنند  معرفی  قيمی  و  منجی  عنوان  به 
از توحش و جهل نجات دهند. همچنين با تخريب و 
اين آموزه ها را به سوی خرافه و بدعت در  تحريف، 
دين كشاندند تا بهانه مناسبی برای تفرقه و نزاع ميان 
مذاهب اسالمی شكل گيرد و آنها يكديگر را متهم به 
كفر و تكفير كنند.42 به عنوان نمونه هفته وحدت كه به 
اسالمی  مذاهب  ميان  دوستی  و  مودت  برای  شعاری 
تبديل شده، توسط برخی روحانيان وابسته به استعمار 
نام هفته برائت معرفی گرديده است و اين روز را  به 
به سب و لعن به مقدسات اهل سنت اختصاص داده اند. 
در  نامتعارف  عزاداريهای  و  قمه زنی  ترويج  بر  عالوه 
همچون  عزاداری  دهه های  كردن  جعل  محرم،  ماه 
محسنيه و همچنين جشنهايی مانند »عيد  الزهراء« از 
ديگر اقدامات غرب برای ايجاد اختالف ميان مذاهب 

اسالمی است.43
امروزه تا حدودی غرب در اين زمينه موفق بوده است 

42. نقل  شده كه ياسين الهاشمی نخست وزير وقت عراق در زمانی كه 
استعمار انگليس بر كشور های حوزه خليج فارس سايه افكنده بود، در 
سفر خود به انگليس از آنان خواست تا به استعمار كشورهای اسالمی 
پايان دهند، اما انگليســيها اظهار كردند كه خواهان نجات مسلمانان از 
توحش و جهل هســتند و به اين خاطر در كشورهای اسالمی حضور 
دارند. اين سخن موجب ناراحتی ياسين الهاشمی می شود و وی جلسه 
را ترك می كند. انگليســيها از او عذرخواهی كرده و فيلمی از قمه زنی 
در عزاداری محرم را برای او به نمايش می گذارند و به استناد آن، اين 
مفهوم را می رسانند كه آيا يك ملت روشنفكر و متمدن چنين عملی را 

انجام می دهد )ر.ك: دست پنهان، صص22و23(.
43. »شــيعه انگليســی«، ص27. نيز ر.ك: قمه زنی سنت يا بدعت، 

ص19؛ نهم ربيع؛ جهالتها، خسارتها، ص21.

و توانسته از اين طريق مسلمانان را به جان يكديگر 
بياندازد. آنان با تبليغات گسترده اين گونه موارد، آتش 
اين نزاعها را چندين برابر كرده اند كه از سويی موجب 
تكفير مسلمانان توسط يكديگر شده و از سويی ديگر 
ديگر  نزد  را  آن  رحمانی  چهره  و  اسالم  دين  جاذبه 
ملل و اديان جهان مخدوش كرده است. در اين مورد، 
فريب  كه  هستند  اسالمی  جوامع  خود  همه  از  مهم تر 
كشور های  بازيچه دست  و  نخورند  را  چنين حربه ای 
و  گردد  خنثی  درون  از  فتنه  اين  اگر  نشوند.  غربی 
مانع شيوع آن درون جامعه اسالمی شود، می توان از 
چالشهای اختالفی ميان مذاهب كم كرد. اين مهم نيز با 
آگاهی بخشی پيروان مذاهب اسالمی و رو كردن چهره 
اعمال  طرد  همچنين  و  انديشه ها  اين  واقعی صاحبان 
و رفتار آ نها از سوی علما و حكمای مذاهب اسالمی 

امكان پذير است.

نتیجه گیری
1. با بررسی و تحليل زمينه های شكل گيری جريانهای 
ضدتقريب ميان مذاهب اسالمی به اين نكته پی می بريم 
كه اختالفات تفرقه ای ميان مذاهب اسالمی صرفًا ريشه 
در مسائل كالمی و دينی ندارد، بلكه يكی از مهم ترين 
موانع فراروی اتحاد و انسجام جهان اسالم به عوامل 
مرتبط با خارج از جهان اسالم بازمی گردد كه برخی از 

آنها با هدف تفرقه افكنی صورت می گيرد.
2. در دهه های گذشته حضور مستقيم بيگانگان، برهم 
امروزه  اما  است،  بوده  اسالم  دنيای  وحدت  زننده 
فعاليتها و جنگ نرم آنها در قالبهای متعدد منجر به بروز 
جريانهای ضدتقريب گرديده است. يكی از نمونه های 
از  حمايت  و  تأسيس  فرهنگی،  تهاجم  اين  آشكار 
گروههای افراطی است كه عالوه بر بدنام كردن اسالم، 

آثار زيان باری برای مسلمانان به بار آورده است.
3. برجسته كردن و دامن زدن به اختالفات مذهبی كه با 
انگيزه های علمی و غيرعلمی صورت گرفته، زمينه ساز 
تخريب يك  برای  اطالعات  گاه حجم  و  بوده  افتراق 
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مذهب را فراهم نموده است كه پژوهشهای مستشرقان 
به  قرآن  تحريف  اتهام  و  تشيع  خاستگاه  با  رابطه  در 
تشيع از مصاديق بارز آن است. مسئله هالل شيعی و 
موج شيعه هراسی از موارد ديگر جنگ روانی در سايه 
تهاجم فرهنگی است كه برای محصور نمودن مذهبی 

از  حمايت  و  تأسيس  می گيرد.  صورت  شيعه  همانند 
شبكه ها و رسانه های ماهواره ای و حمايت از مخالفان 
از  استفاده  با  انگليسی  تشيع  جريان  ويژه  به  تقريب 
فضای رسانه ای و تبليغاتی نيز در ايجاد تفرقه و نزاع 

ميان مذاهب اسالمی مؤثر بوده است.

اسالم«،  جهان  در  اسالمی  انسجام  »آسيب شناسی   -
سوم،  سال  معارف،  كوثر  مجله  اصغری،  محمدجواد 

شماره 4، زمستان 1386ش.
مشعر، تهران،  سبحانی،  جعفر  وهابيت،  آيين   - 

1375ش.
 - استراتژی تقريب مذاهب اسالمی )مجموعه مقاالت
 هجدهمين كنفرانس بين المللی وحدت اسالمی(، جمعی
محمدحسن گردآورنده  اسالم،  جهان  انديشمندان   از 
 تبرائيان، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی،

1384ش.
سيد اسالم،  سياسی  انديشه  در  وحدت  استراتژی   - 
علميه اسالمی حوزه  تبليغات  دفتر  قم،  موثقی،   احمد 

قم، 1370ش.
 - اكسير اعظم؛ رهيافتی به منظومه فكری رهبر معظم
مركز اسالمی،  انسجام  درباره  العالی(  )مدظله   انقالب 
عقل، دفتر  قم،  سيما،  و  صدا  اسالمي   پژوهشهاي 

1386ش.
حيدرعلی راهكارها،  و  آسيبها  اسالمی،  انسجام   - 

ميمنه، قم، دفتر عقل، 1388ش.
داعش«، شكل گيری  عوامل  و  علل  »بررسی   - 
سياست، مجله  سالدورگر،  الهه  و  بصيری   محمدعلی 

دوره 47، شماره 3، پاييز 1396ش.
گروهك شكل گيری  در  مؤثر  عوامل  و  »بسترها   - 
ترابی، قاسم  و  محمديان  علی  داعش«،   تروريستی 
مجله سياست دفاعی، شماره 93، زمستان 1394ش.

تهران، پورامينی،  محمدباقر  سلفی،  تفكر  بنياد   - 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1396ش.
)چالشها شيعه هراسی  توهم  و  اسالمی  »بيداری   - 
ستوده، محمد  و  مقيمی  غالمحسن  راهكارها(«،   و 
تابستان  ،33 شماره  اسالمی،  انقالب  مطالعات   مجله 

1392ش.
اعضای تسليحاتی  رقابت  در  هراسی  ايران  »تأثير   - 
و جمال زاده  ناصر  فارس«،  خليج  همكاری   شورای 
معاصر، سال مجله جستارهای سياسی  آقايی،   محمد 

ششم، شماره 1، بهار 1394ش.
شيعه، تمدنی  مهار  برای  معادله ای  انگليسی:  تشيع   - 

عباس بنشاسته، تهران، مقصد، 1395ش.
 - تشيع و تسنن: كاوشی در اشتراكها و افتراقها، سيد
 غالمحسين صادقی، قم، مركز پژوهشهای اسالمی صدا

و سيما، 1381ش.
 - »چهره های تشيع انگليسی 1: ياسر الحبيب؛ موهن
 به همسر پيامبر)ص( و مروج قمه زنی در لندن«، در:

www.farsnews.ir
 - خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه های شيعی در عصر
 امامان، علی آقانوری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمی، 1390ش.
و فقهی  مبانی  تاريخچه،  به  نگاهی  پنهان:  دست   - 
رسانه های و  عمومی  افكار  در  قمه زنی   بازتابهای 
سازمان قم،  فخراالئمه)ع(،  فرهنگی  دفتر   بين المللی، 

اوقاف و امور خيريه، 1388ش.
اهداف )مبانی،  شيعه  هالل  يا  شيعه  »ژئوپليتيك   - 
محمدجواد سيد  ضرغامی،  برزين  رويكرد ها(«،   و 
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پژوهشهای مجله  زاده،  انصاری  سلمان  و   شوشتری 
جغرافيای انسانی، دوره 46، شماره 1، بهار 1393ش.
مشهد، منصوری،  جواد  جهانی،  استكبار  شناخت   - 

آستان قدس رضوی، 1367ش.
فاطمه سيده  و  عقابيان  مليحه  انگليسی«،  »شيعه   - 
 طباطبايی، مجله مطالعات قدرت نرم، شماره 16، بهار

و تابستان 1396ش.
 - شيعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شيعه دوازده
 امامی، مريم صانع پور، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی

و مطالعات فرهنگی، 1392ش.
اينترنت و مخالفان  - شيعه شناسی معاصر اهل سنت: 
تهران، حسينی،  ثمر  صداقت  كاميار  اسالمی،   وحدت 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393ش.
 - فرهنگ تقريب، عباس برومند اعلم، تهران، دانشگاه

مذاهب اسالمی، 1395ش.
جنگ«، برای  بهانه  يا  تهديد  آمريكا،  و  »القاعده   - 
و سياسی  علوم  مجله  شيرازی،  ابوالحسن   حبيب اهلل 

روابط بين الملل، شماره 15، تابستان 1390ش.
اصفهان، مسائلی،  مهدی  بدعت،  يا  زنی سنت  قمه   - 

گلبن، 1387ش.
و سياسی  گزارش  گروه  دشمن،  به  دهندگان  گرا   - 
نيوز، مشرق  تحليلی  و  خبری  سايت  ويژه   گزارش 

الكترونيك ناشر  قربانی،  امير  تدوين  و   جمع آوري 
اسالم نوين، 1394ش.

شكل گيری در  امريكا  متحده  اياالت  »نقش   - 
موردی )مطالعه  اسالم  جهان  در  افراطی   جريانهای 
مجله نژاد،  ساداتی  مهدی  سيد  داعش(«،  و   القاعده 

انديشه سياسی در اسالم، شماره 7، بهار 1395ش.
عنايت اهلل به عراق«،  آمريكا  نفت در حمله   - »نقش 
 يزدانی و رضا محموداوغلی، مجله تحقيقات سياسی و

بين المللی، شماره 1، بهار 1388ش.
قم، مسائلی،  مهدی  خسارتها،  جهالتها،  ربيع؛  نهم   - 

وثوق، 1387ش.
 - »وهابيت و سياست استعمار«، مهدی فرمانيان، مجله

سراج منير، شماره 12، زمستان 1392ش.
 - »هالل شيعه: بازيابی هويت يا توهم توطئه«، مهدی
،4 شماره  دوم،  سال  اول،  مجله خط  مقدم،   جاودانی 

بهار 1387ش.
جمالی، جمال  آمريكا«،  هژمونی  و  شيعی  »هالل   - 

مجله شيعه شناسی، شماره 20، زمستان 1386ش.
راهبرد ها، حسين و  آسيبها  اسالم،   - هم گرايی جهان 
 ابوالفضلی، قم، مركز پژوهشهای اسالمی صدا و سيما،

1383ش.
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