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 برکشیدن »اسالم علوِی دعوی« در برابر »اسالم اموِی غزوی« 

 زمینه پس

 تاملی  قابل  ناهمگون  و  همگون  تحوالت  شاهد  متعدد   جهات  از  روزها  این  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه
 هستند؛   دیگر  نظم  یک  گیری شکل  درآمدپیش  تحوالت  این  . است  گرفته  قرار  اوکراین  جنگ  الشعاع  تحت  که  است

 اسرائیل  ارتباطات  گسترش  تا  گرفته  یمن  در  بس  آتش  و  عربستان  و  ایران  مذاکرات  مهم و  بازیگران  با  ترکیه  آشتی  از
  تحرکات   این   آویوتل   و  آنکارا  اخیر  آشتی  که  ایمنطقه  ائتالف  یک   جهت  در  حرکت  و  فارس  خلیج  کشورهای  برخی  با
  در  منطقه در آمریکا حضور خأل در و صهیونیستی رژیم محوریت با که سازیائتالفاین  . کندمی و کرده تقویت را

منطقه   سران برخی مشترک  نشست برگزاری و اسرائیل به بایدن جو  آتی سفر با احتماالا  و است یافتن سامان حال
 . گیردمی حمایت مسلمان هایملت  اقناع برای «ابراهیمی دیانت»به نقطه اوج خود خواهد رسید، از ایده 

 صهیونیستی  رژیم  با  مسلمان  هایدولت  روابط   سازیعادی  که   است  بوده  طرحی  ترین، اصلی«دیانت ابراهیمی»
ینی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری همراه  د  گوناگون  هایپیوست  با   و  است  کرده  گذاریرا ریل  (توافق ابراهیم)

 پروژۀ   از  برداریپرده  و  «اور»و بازدید وی از شهر  هایی را در سفر پاپ به عراق  یک نمونۀ چنین پیوست  . است
 واتیکان  و  نجف  روابط  و  مرجعیت  با  پاپ  دیدار  بر  ضمنی  نحوی  به  موضوع  این  . کردیم  مشاهده  «ابراهیم  مسیر»

 . انداخت سایه نیز

عه  حال باید پرسید جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان دینی آن، چه ایده دینی جایگزینی را باید برابر خد 
 دهد، می را  المللمطرح کنند که بتواند در این شرایط حساس که نوید نظمی تازه در عرصه بین  «دیانت ابراهیمی»
در   «اسالم علوِی دعوی»   دوگانه  طرح  که  نمایدمی  چنین  کند؟  پشتیبانی  اسالمی  مقاومت   جبهه  هایسیاست  از

آن با بازیگران دینی مهمی همچون پاپ و واتیکان،   در عرصه جهانی و در میان گذاشتن  «اسالم اموِی غزوی»برابر  
هم بتواند به خوبی خأل حضور آمریکا در منطقه را موجه سازد و هم موضع انفعالی مخالفان دیانت ابراهیمی را  

 . در جایگاه مدعی و برتر بنشاند
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 بحث  طرح

  « فتوحات» به قدرت رسید و با پیگیری مجدانه پروژه    (ص)در مقابل الگویی از اسالم که پس از رحلت حضرت محمد
، با بر عهده گرفتن خالفت،  (ع )مرزهای حکومت اسالمی بود، حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب  « توسعه» در پی  

این انتقال سیاستی،  . دهندمی قرار خویش  هایرا در محوریت سیاست « عدالت» این پروژه را به یکباره تعطیل و گفتار 
را    « اسالم علوی»   و  داده قرار  حاشیه  در  شد،را که به مدد غزوات و غنایم سپاه قدرتمند شام حمایت می  « اسالم اموی » 

 . داد مرکزیت داشت، هابیگانه  به  نسبت دعوتگرانه و هانسبت به خودی اصالحگرانهکه رویکردی 

 پذیرش   برای  را  شدهفتح  هایمردمان سرزمینکلید دل بسیاری از    بود که  (ع )امیرالمؤمنین  اصالحگرانههمین رویکرد  
توسط اعراب، تنها زمانی اسالم در میان ایرانیان گسترش و غلبه   ایران  فتح  از  هابا وجود گذشت دهه  گشود؛  اسالم

 ایرانیان  متعدد  هاینهضت  در  تواناین حقیقت را می  . شد  عرضه  ایشان  بر  اسالم  از  شیعی  و  علوی  هاییافت که نسخه
 . دید چشم  به عباسیان  و  امویان علیه  هاشم بنی آفرینینقش  با و

  و  یافتند، گرایش  اسالم از  متشیعانه هایعرب، به تشیع و خوانش  « فاتحان» چه آن هنگام که ایرانیان در واکنش به 
برای    که  اندداشته  ذهن  پس   در  را  اسالم  از  الگویی  گویند،انقالب سخن می  « صدور»   از  قدرت  در  شیعیانِ   که  امروز  چه

توسعه و بازتولید خود دعوت را بر جنگ، گفتار را بر شمشیر، فرهنگ را بر قدرت، مشروعیت مردمی را بر غلبه و ارتباط 
 . دهدرا بر استعالء در اولویت قرار می

  و   قومی  هایگروهبیش از هزار سال است که در کنار دعوت مجدانه به حقیقت، مأمنی برای  ایران  اسالم شیعی در  
 شیعه  . است  درنیاورده  خویش   سلک  به   سلطه  زور   به   هاعثمانی   و   هابوده است و آنها را همچون اموی  گوناگون   مذهبی

نمونهدراز  این  آنکهبی   است،  کرده  دعوت   بدان  و  زده  فریاد  را  خود  حقانیت  است  هاقرن از  تاریخ    همچون   هایینای 
وسیله  ارامنه  کشینسل   یا  اروپا  سالهسی  مذهبی  هایجنگ برادرکشی    « هاعثمانی»   به  سنت،   « هاسعودی» یا  اهل  از 

خواند، خوانشی از اسالم که آبشخور    « اسالم دعوی»   نماینده  را  شیعی  ایرانِ   تواناز این رو است که می   . سرافکنده باشد
 « بدوی»   بستری  در  که  اسالم  از   هاییتشیع است، در مقابل بدیل  « عقل روادار»   و  هاایرانی  « یست متمدنانهز» آن ترکیبی از  

 . دادند قرار خود هایطلبیو خونخواهی و ستیز و غزا را در پیشانی توسعه « ثأر»  هایمتولد شدند و سنت

 باورمند   دینی  جریان  دو  مذهبی  هایسیاست  در  توان را این روزها به نیکی می   « اسالم غزوی  –اسالم دعوی  » دوگانه  
یمن که در مناطق   « انصار هللا»   جریان  سو  یک  از  دید؛  چشم  به  چندمذهبی  جغرافیایی  در  یافتهقدرت  و  سیاسی  اسالم  به

از سلفی  های توافق  بستن  با  و  داشته  نگه  راضی  خود  از  را  هااسماعیلی  و  هاصوفی  تا  گرفته  هاتحت حکومت خود 
 همچون   دینی  هایپایگاه   و  اماکن  فعالیت  اجازه  خصمانه،  و  آمیزتحریک  هایجانبه، به کار نبردن لفاظی  دو  همزیستی

 عناصر  بر  تأکید  تراویح،  نماز  همچون  جمعیدسته  مذهبی  مناسک  انجام  اجازه   ها،سلفی  دینی  مدارس  و  هاصوفی   زوایای
 شمرده  معتبر  را  مذهبی  هایها، حقوق اساسی اقلیتو مانند این  (ص)النبی  مولد  همچون مسلمانان  میان  مشترک  هویتی
  متشیع   مذهِب نسبت به حاکمان زیدی  « سمع و طاعت »   از   رضایت  و  صراحت  با  مدخلی،  هایسلفی  که  جایی  تا  است،
در افغانستان است که هنوز حکومت دوباره آنها به سال نرسیده که    « طالبان» اما از سوی دیگر جریان    . گویندمی  سخن
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ب بر سخت امیدها  با پافشاری  و  استعالیی  با منطقی  و  داده  باد  بر  را  از حکمرانی مذهبی  تازه  الگویی  ارائه   ترینرای 
 . هستند ناسازگار  اراده و آهنگ هر بر چیرگی پی در موازین،

  با   نخستین  مسیحیت  روزگاری   اگر  داشت؛  جهان  در  مسیحیت  گسترش  تاریخ   به   نگاهی   تواناز همین دریچه می
اما    یافت،  گسترش  خاورمیانه  و  مدیترانه  جغرافیای  از  وسیع  ایواریان و مبلغان مسیحی به سرعت در گسترهح  « تبشیر» 

  چنانکه   . داد  قرار   الگو  خود  قلمروی  توسعه  برای  را  گریدر قرون وسطی مسیحیت صلیبی منطق زور، شمشیر و نظامی
قتصادی استعمارگران غربی در ملل مستضعف شد ا  و   سیاسی  توسعه  فرهنگی  پیشران  اخیر  هایدر قرن گاه    منطق  همین

با   . دنبال شد  ساکنان هر منطقه  سازیمسیحی  هایپروژه  ... و  عام  قتل  تهديد،  تطميع،  از  اعم  ممكن  هاىشيوه  تمام  و 
  جهانیان   هایکانادا بار دیگر چشم  بومیان  کودکان در مدارس  جمعی  دسته  گورهای  حقیقت تلخی که چندی پیش با کشف

 . شگفتی خیره کرد و پاپ را به درستی به عذرخواهی بابت آن واداشت از را

  جامعه  امنیتی  و  سیاسی  هاینگرانی  سرنای  در  دمیدن  که  شودبا این همه، به رهبران سیاسی و دینی غرب توصیه می
به پشتوانة   ایران شیعی  . است  نادرست  خاورمیانه  منطقه  در  غربی   کشورهای  دخالت  و   حضور  و  شیعی  ایران  از  المللبین

بسیاری از مسیحیان    آن  اطالحگری   و  طلبیکه همین جنبه عدالت  (ع )طالب  ابی  بن  علی  طلبانهالهیات دعوی و اصالح
به شمار  برای همسایگانش  نه تنها تهدیدی  به پشینیة تمدن و فرهنگ خویش،  و  نیز شیفته خود کرده است  را  آزاده 

بی ب   به  منطقه  واگذاشتن  صورت   در   بلکه   آید،نمی آن،  بومی   هاینزاع   حل   در  فعال  عنصری  به  را  ایران  شکازیگران 
که   « افراطی  گراییراست»   آسیاب  در  دیگر  آبی  ریختن  جز  هراسی،اسالم  و  هراسیایران  . خواهد کردتبدیل    ایمنطقه

 . ندارد ایثمره اند،شده روجهان معاصر از آمریکا و اروپا تا هند در شرق با خطر روزافزون آن روبه 

  و  هاتازیطرح این بحث با پاپ فرانسیس در شرایط کنونی از آن رو اهمیت دارد که او بارها نشان داده است با یکه 
با وجود انبوه    جمله اینکهاز    . است  مخالف  المللبین  عرصه  در  آمریکا   خصوص  به   و   ناتو  نظامی  و  سیاسی  هایدخالت

، نه تنها پاپ تاکنون موضعی صریح در محکومیت حمله یه روسیهعل   گیریموضع  برای  وی  از  المللیی بینهادرخواست
  راه   به  در  ناتو  سهم  به  انتظار،  از   دور  اظهاراتی  در  باره  این  در  خود  هایدر آخرین صحبت  بلکه  روسیه به اوکراین نگرفته،

را    که  نمایدچنین می  پاپ  اخیر  وقت  چند  هایگیریموضع  . کرد   تصریح  درگیری  این  افتادن آینده جهانی  نه  وی نظم 
 . باشد چنین خواهدمی  نه و داندمی آمریکا و غرب قطبیامتداد تک

آنک دنبال  کوتاه  به  نه  علوی،  اسالم   همزیستی»   همچون  شعارهایی  با  نه  و  است  « نظامی  هایطلبیتوسعه» ه 
 از  تنها  نه  ما  . است  « مسیحیت»   با  ما  مشترک  وجه  « دعوت»   . آیدمی   کوتاه  خود  حقانیت آوردن  زبان  به  از  « آمیزمسالمت

حیت و واتیکان به نمایندگی از بخش اعظم امید داریم مسی   بلکه  نداریم،  باکی  مسیحیت  تبشیری  و  تبلیغی  هایپروژه
 تیحی مس  ری مس  بخواهد  نه آنکه،  برای توسعه فرهنگی خود استقبال کند  منصفانه  فکری  های هماوردی  ازمسیحیت غربی،  

 . دهد ادامه را یاستعمار ای یبی صل


