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ی ان در راساتا اجتماعی و تثییرذذاری سیاسای شایعی  دهی به ونان است این مام با توجه به لزوم ناادسایی انسجام

دف؛ تارین ها  در ایان سارار ماام    .افزایش ضریب امنیت ملی جماوری اسالمی ایران نیز قابل اهمیت مای باشاد  

 هاای شایعیان و تحکایم هویات وناان     طرف کردن تادیدات و چاالش سایی جامعه شیعه، برتقویت و بسط شبکه

مراتاب ذساترش   ن اقدامات، دایرۀ امنیت نظام جماوری اسالمی ایاران نیاز باه    خواهد بود و در ناایت در طول ای

 یابد.  می

 

  .های هويتي، الگوی راهبردیمؤلفه سازی، شیعیان جهان، امنیت،شبکه   ها:کليدواژه

                                        
 mb.khorramshad@gmail.comیی، عالمه طباطبا ،دانشراهیاسیس یجامعه شناس شی،ذرایاسیاستاد علوم س. 1

 jamshidian1341@gmail.comی، دفاع مل یدانشراه عال یمل تیامن اریاستاد. 2

 rashed172000@yahoo.comی، دفاع مل یدانشراه عال یعلم ئتیاستاد و عضو ه. 3

 vvazi72@gmail.comمدرس حویۀ علمیه،  .4

 rashed199@chmail.ir،)نویسنده مسئول(، یدفاع مل یدانشراه عال ،یمل تیمطالعات امن یدکتر یدانشجو. 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.45.6.9


 روهای پیشها و چالشسایی شیعیان جاان؛ فرصتشبکه پژوهشی: مقال                                                                  180

 

 

 مقدمه و بيان مسئله

شامار  می ایران بهعنوان عمق راهبردی جماوری اسالژئوپلتیک خود به ۀشیعیان در حوی

امنیتای هاویتی بارای جمااوری اساالمی ایاران نیاز محساو            ومده و همچنین یک مؤلف

و  عنوان یک بُعاد قادرت نارم   اجتماعی شیعی عینی در جاان به  ذردند. ایجاد یک شبکمی

تواند به افزایش عمق نفوذ جماوری اسالمی ایاران منجار شاده و محایط     نیروی سمراد می

 سترش دهد. امنیتی ون را ذ

اجتماعی شیعیان که امنیت نظام جماوری اسالمی ایران را نیاز تاثمین کناد،      ایجاد شبک

ذیری واحد بین جواماع و مراکاز شایعه باا محوریات مراکاز       مستلزم ایجاد انسجام و جات

که های علمیه و... در کشورهای مختلف است؛ اما ای ونجاییها، حویهدینی، مساجد، حسینیه

جوامع شیعی و همچنین راهکارهای کاربردی ایجاد این   ذیری شبکندهای شکلتاکنون رو

ها در راستای امنیت نظام جماوری اسالمی استخراج نشده است، پژوهش حاضار بار   شبکه

الملال،  باین   اندیشامندان و فعاا ن فرهنرای در عرصا      ون شده است تا برای رفع دغدغا 

  ساایی باا شاخ ا   یان جوامع مختلف، شبکهذذاران جماوری اسالمی ایران و شیعسیاست

  ذرایی را طراحی کند تا ای طریاق ون، جواماع شایعی را ییار چتار و شابک      اجرایی و عمل

هاای سیاسای و اجتمااعی کاالن در     های ورود شیعیان باه عرصاه  واحدی جمع کند تا قدم

ایان   رو ایان نوشاتار باه دنباال پاسا  باه      کشورهای هدف را ایجاد کند )ضرورت(؛ ای این

های پیش روی شیعیان و اقدامات اجرایای بارای   ها و چالشپرسش اصلی است که: فرصت

اجتماعی جاان شیعه با تثکید بر امنیات نظاام جمااوری اساالمی ایاران کادام         ایجاد شبک

 است؟  

طارف کاردن   شیعه، بر  سایی جامعهمچنین هدف پژوهش حاضر تقویت و بسط شبکه

امنیات   ۀو تحکیم هویت ونان و در ناایت ذسترده شدن دایرهای شیعیان تادیدات و چالش

 نظام جماوری اسالمی ایران خواهد بود. 

ذاذاری، راهبردساایی و اقادام و عمال،     اصلی پژوهش این است که با سیاسات   فرضی

شیعیان در چاار خرده نظام: فرهنری، سیاسی، اجتماعی و اقت ادی ارتقاء یافته و در ناایت 
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های ها محقق شده خواهد شد؛ لذا در این نوشتار سعی شده: ظرفیتین ونشیعی در ب  شبک

های جاان تشیع اح اا  ذردد؛ سرس تادیدها و چالشسایی معرفی جاان تشیع برای شبکه

اجتمااعی    راهکارهای راهبردی و اقدامات عملی برای ایجااد شابک    شده و در ناایت ارای

 یل قرار ذیرد. های ون را مورد تحلجوامع شیعی و شاخ ه

 های مرتبط، در پژوهش حاضر دو نوووری حاصل شده است:پژوهش  با توجه به پیشین

او ً: ضرورت ارتباط، حفظ و تقویت شیعیان تببین ذشته و در ناایت به تثییر همررایی  

 های شیعه بر امنیت نظام جماوری اسالمی تثکید شده است.ذروه

اجتماعی جااان شایعی پیشانااد شاده       برای ایجاد شبک راهکارهای راهبردی  یانیاً: ارای

تواند نقشه راه نظام اسالمی بارای تقویات تشایع در جااان و افازایش      است که در واقع می

 امنیت نظام جماوری اسالمی ایران باشد. ۀدایر
 

 مباني نظری پژوهش. 1

 مفهوم شبکه و کاربرد آن. 1-1

نند بادون هایم محادودیتی ذساترش یابناد و      تواها، ساختارهای بایی هستند که میشبکه

ذرایاای تکاماال اجتماااعی و نقاااط شاااخی جدیاادی را در درون خااود پااذیرا شااوند. هاام 

هاا  مادی جدیدی برای فعالیات  ۀهای اطالعات، در سرتاسر ساختار اجتماعی شالودتکنولوژی

اجتمااعی مسالط   ها جای دارد، فرایندهای مادی که در درون شبکه ۀاند؛ این شالودایجاد کرده

 . (545و  544: 1385)کاستلز، دهد کند و بدین ترتیب، ساختار اجتماعی را شکل میرا مشخی می

صورت ذروهی با یکادیرر ارتبااط داشاته و    ای ای افراد که بههمچنین شبکه به مجموعه

داهلل )عبا ها و افکار خود را باه اشاتراگ ذذارناد    ها، فعالیتمواردی مانند اطالعات، نیایمندی

 .(64: 1388خانی ، 

شاود، در  رسمی تفکیک مای رسمی و غیر  ذونبندی به دواجتماعی در یک تقسیم  شبک

هاای  نظر این نوشتار نیز هست ذفتاه شاده: شابکه   رسمی که مداجتماعی غیر  تعریف شبک

رسامی مانناد   هاای غیار  ها و روابطی است که افراد جامعه را به ناااد رسمی شامل پیوندغیر

سااید؛ لاذا در   های جمعی و همچنین اندایه و ظرفیت شبکه مارتبط مای  رکت در فعالیتش
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هاای  باشاد کاه شاامل: فعالیات    بعد ون در نظر میسه رسمی های غیرتعریف عملیات شبکه

 .(162: 1387فر، )خوش باشدجمعی، دوستان و همسایران و اندایه و ظرفیت شبکه می

توان عنوان کرد که شبکه: به بررسی تجربی سااختار  یهمچنین در تعریف دیرری ای شبکه م

کند و بارای رسایدن باه ایان هادف؛      عنوان روابط و پیوندها بین کنشرران تثکید میاجتماعی به

 .  (39: 1988)ولمن، کندها، ابزارها و موارد تحلیلی خاصی را ارایه میها، تکنیکاصول، روش

ای ای افراد، کنشارران  ه شبکه به مجموعهاجتماعی و انسانی ذکر شد ک  در تعریف شبک

شود که در قالبی منسجم به دنبال اهداف خاصی در حرکت هستند؛ حاال اذار   و... ذفته می

شیعی پدید وید و با حمایت نظام سیاسی جماوری اسالمی ایاران    این نوع شبکه در جامع

می ایران را نیاز در  تواند نظام سیاسی جماوری اسالقرار ذرفته و توسعه و تقویت شود، می

 های قدرت نرم به همان اندایه ذسترش داده، موجب تعالی ون نیز شود. یمینه

هاا ، مراکاز و ...   ، حساینیه نظیار مسااجد    و شابک  سخت  های اجتماعی هم جنبشبکه

 .  باشندمجایی( برخوردار می  افزاری دارد و هم ای وجه نرم )شبک

عینی به مانند مساجد، مراکز  هایشبکه اجتماعی،  کحاضر، منظور محقق ای شب  در مقال

 باشد.  و مؤسسات دینی و شیعی می

معنای پیرو، یار و ذاروه  در تعریف شیعه در کتب تاریخی چنین ذفتند: شیعه در لغت به

ذویند که معتقدناد بناابر قارون و احادیا  کاه ای پیاامبر       است و در اصطالح، به کسانی می

المقاا ت،  )شی  مفید، اوائلباشد جانشین بالف ل ون حضرت می )ع(ام علینقل شده، ام )ص(اسالم

 .(131: 1ش، ج1375؛ شارستانی، الملل و النحل، 35ق: 1413

ف ال  در امامت و خالفت بال )ع(شیعه کسی است که به احقیت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

 عبارت است ای داشتن چنین اعتقادی.  معتقد باشد. ونراه تشیع  )ص(پیامبر اکرم محمد بن عبداهلل

فارق    هاای اصالی شایعه مهال هما     شود؛ اما شامل جریاناین تعریف شامل معتزله نمی

 شود.های فرعی مهل کیسانیه، واقفه، فطحیه و... میییدیه، اسماعیلیه و ایناعشریه و جریان

قاد باا  باشاند و   های تشیع هستند که دارای اعتفرقه  منظور ای شیعه در این رساله، هم 

 در تعریف با  برنجند.
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 سازیشبکه. 2-1

هاایی مانناد مسااجد،    ای ای افاراد یاا ساایمان   جواماع شایعی مجموعاه    اجتماعی  شبک

های علمیه و ناادهایی مانند ناااد  مؤسسات فرهنری، مؤسسات خیریه، هیثت مذهبی، حویه

باشد؛ ایان  می )ع(به اهل بیت مرجعیت و و یت است که مبتنی بر باورهای اسالمی و عالقه

شود دارای کارکردهای مختلف دفاعی، های چندذانه تشکیل میشبکه یا منظومه که ای حلقه

هادف اصالی ون، تاثمین و ارتقاای      فرهنری، سیاسی، علم و فناوری و اقت ادی اسات کاه  

کلای   صاورت . در ت ویر ذیل؛ به(161: 1400)راشاد،  امنیت نظام جماوری اسالمی ایران است 

 های مختلف امنیت و کاربردهای ون به ت ویر کشیده شده است:  حلقه

 
 اجتماعي شیعه ۀمفاهیم شبکه/ منظوم  - 1نمودار  
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 سازی جهان تشیعهای شبکهظرفیت. 3-1

هاای جااانی را باه چاالش کشاید و      پیرویی انقال  اسالمی در ایران نظم مورد نظر قدرت

احسااس هویات   »تارین پیامادهای ایان امار     یکی ای مامشکل جدیدی به جاان اسالم بخشید؛ 

عظایم انساانی بایش ای     ۀهای ونان را متوجه ایران نمود؛ ایان تاود  بود که دل« )ع(پیروان اهل بیت

 (https://fa.shafaqna.com 1395)و  (204: 1390یاده داوری، )تقای شاوند  میلیون نفر تخمین یده مای  300

، اجتماعی، سیاسی و اقت اادی در جااان هساتند کاه     های بزرگ فرهنریکه دارای ظرفیت

 :تواندها میمندی ای ونباره

 موجب رشد خود جوامع شیعی ذردد؛ 

 موجب تقویت مذهب تشیع در جاان شود؛ 

  .عمق استراتژیک و امنیت نظام جماوری اسالمی و جغرافیای ایران را تثمین نماید

رو ممکن اسات؛ ای ایان  « عیانسایی شیشبکه»دسترسی به این سه نتیجه، ای طریق 

سایی شیعیان معرفی و مورد ارییابی های موجود برای شبکهدر این بخش، ظرفیت

 ذیرد.  قرار می

تاوان  در جااان را مای   )ع(سایی پیروان اهل بیتهای موجود برای شبکهبنابراین ظرفیت

 تحت سه عنوان کلی ییر مورد بررسی قرار داد:

 های فردیظرفیت 

 سایمانیهای ظرفیت 

 (162 -159: 1400)راشد، های اجتماعی ظرفیت 
 

 های فردیظرفيت. 1-3-1

 علمای دين . 1-1-3-1

تارین ارکاان تثییرذاذار، نقاش     عنوان مامای بهاندیشمندان و علمای دینی در هر جامعه

اذار   دار هدایت مردم هساتند؛ ایان ذاروه مرجاع    کنند و سکانهای حیاتی را ایفا میشریان

درستی تشخیی دهند و بادان اقادام کنناد موجاب رشاد جواماع خاود        خود را به   وظیف

موقع، درست و کارومد عمل نکنند، ون جامعه دچار انحطااط شاده یاا در    شوند و اذر بهمی
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ساایی شایعیان نیاز ای    شابکه   ذیارد؛ بناابراین در یمینا   معرض سقوط و اضمحالل قرار می

 حرگ در این یمینه باید باره برد.ترین معنوان مامظرفیت علمای شیعه به
 

 های سیاسيشخصیت. 2-1-3-1

که در سااختار قادرت کشاورهای خاود قارار       های سیاسی و دولتمردان شیعهشخ یت

یل توانند در تساسایی شیعیان دارند، میدارند؛ عالوه بر ظرفیت مامی که مستقیماً در شبکه

اقت اادی   حتمالی ا اعم ای سیاسی، امنیتای، ها و نیز رفع موانع و خطرهای اروابط این شبکه

 و ... ا نیز نقش مامی ایفاء کنند.
 

 فعاالن اقتصادی . 3-1-3-1

 ساازا برخااوردار اساات.مااالی و اقت ااادی در هاار نااوع فعااالیتی ای اهمیتاای بااه  پشااتوان

یان  سایی مورد نظار ا داران شیعه در خدمت شبکهکه ظرفیت یروتمندان و سرمایهدرصورتی

باه   و اشات سزایی خواهد دار ذیرد؛ عالوه بر ونکه در انجام خود ون کار تثییر بهپژوهش قر

 های جدید نیز کمک خواهد نمود.داران در تولید یروتاین سرمایه
 

 فعاالن اجتماعي. 4-1-3-1

ها، اماور  های مختلف اجتماعی هستند ا مانند انجمن افرادی که دارای نشاط و فعالیت  

هاا در  هایی را کاه باا ون  توانند خیل عظیمی ای افراد و سایمانو... می خیریه، کارهای هنری

ساایی قارار دهناد. در واقاع، فعاا ن اجتمااعی، خاود        ارتباط هستند را در خادمت شابکه  

ساایی  ها را به شکل هدفمند در خادمت شابکه  های بالقوه یا بالفعلی دارند که باید ونشبکه

های اخیر نشاطاتی دارند که فعا ن اجتماعی که در سالعملی   اصلی شیعیان قرار داد. نمون

 1«حساین کیسات؟  »دانست، فعا نی هستند که تحت عنوان « خُرده شبکه»توان ون را یک می

م. ای ساوی جواناان شایعه در     2012فعالیت تبلیغی و ترویجی دارند؛ این فعالیت در ساال  

 .(1392)فرهمند،شود میشار جاان انجام  60لندن وغای شد و اکنون در بیش ای 

                                        
1. Who is Hussain? 
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 نخبگان و نام آوران علمي. 5-1-3-1

برخی جایراه نخبران را ای عاد یونان باستان و مربوط به دوران ساقراط، افالطاون و     

کنناد و  دانند و نخبران را در جامعه باه دو ذاروه ابازاری و فکاری تقسایم مای      ارسطو می

اندیشای و  نراری، دور های باینه، وینهنخبران فکری افرادی هستند که اندیشه، فکر و روش

هدایت جامعه را متکفل هستند باا ذکار مطلاب فاوق، پژوهشارران، مبلغاان، نویساندذان،        

بنادی  طبقاه « علمای   نخبا »عنوان استادان دانشراه، پزشکان، مخترعان، و دیرر افرادی که به

هساتند؛ بناابراین    شوند نیز همانند نخبران سیاسی و اقت ادی، در جوامع خود تثییرذذارمی

و  1384)عنایات،  سایی شیعیان جااان اساتفاده کارد     یم است که ای این ظرفیت نیز در شبکه

 .(136: 1393نوریان 

هاای سیاسات، هنار، وریش، ادبیاات، ماذهب، علام،       وورانی کاه در یمیناه  همچنین نام

امعه هساتند؛  ج« چاره»سخنوری، امور نظامی، رسانه و نظایر ون فعال هستند و به اصطالح 

برداری کارد؛  سایی شیعیان بارهها جات شبکهتوان ای ظرفیتیک ظرفیت فردی می  به مهاب

 ویاژه قشار جاوان   ای طریق مردم ا باه راحتی های مرجع بهووران و یا ذروهبه تعبیر دیرر نام

 ویاژه های جمعی بهشوند؛ ونان اغلب ای طریق رسانهشناسایی شده و به رسمیت شناخته می

شود و عالوه بر مقبولیت شان افزوده میتلویزیون، سینما، نشریات و اینترنت ا به سرشناسی 

 های فراوانی بر جوامع خود داشته باشند.توانند تثییرذذاریعام، می
 

 های سازمانيظرفيت. 2-3-1

 هازادهها، هیئات و اماممساجد، حسینیه. 1-2-3-1

سایی صالحان برای رسیدن به اهاداف  ، هماهنگمؤمنان  مساجد محلی برای ایجاد شبک

باشاند.  مای  الای و انسانی؛ یعنی همان چیزی که ما در ایان پاژوهش باه دنباال ون هساتیم     

ها و تکایا ا که محل تجمع شیعیان و نیز عزاداری و مراسم هیئات هستند ا نیاز در     حسینیه

واحادهای    حاضار در هما   این تحقیق؛ همان کارکرد مساجد را ایفا کنناد. در حاال    فرضی

های متعددی به شیعیان تعلاق  شود مساجد و حسینیهسیاسی که نام کشور بر ونان اطالق می

 ذیرد.دارد و ویین عبادی در کنار سایر کارکردهای مسجد در ون صورت می
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 های فرهنگيمراکز اسالمي، مجامع محلي و کانون. 2-2-3-1

شایعیان جااان بیشاترین بااره را ای       یجاد شبکمراکز اسالمی و مجامع محلی، باید در ا

ظرفیت ونان برد. مراکز اسالمی، مؤسسات بزرذی هستند که با اخذ مجوی رسامی ای کشاور   

مرکاز اساالمی اماام    »، «مرکاز اساالمی انرلایس   »متبوع خود در حال فعالیت هستند؛ مانناد  

مرکاز تعلیماات   »روپاا و  ا ۀدر قاار « استکالم )ع(مرکز اسالمی امام علی»و « هامبورگ )ع(علی

 ومریکا. ۀدر قار« مرکز اسالمی سائوپائولو»و « اسالمی واشنرتن

در شارهای مختلف جاان به  )ع(مجامع محلی اهل بیتی مرتبط با مجمع جاانی اهل بیت

« دفتر»، «افراد»شیعیان بومی تثسیس شده و در حال فعالیت هستند؛ این مجامع دارای   وسیل

نیاز  « محلی برای تجمع شیعیان و برذزاری جلساات ماذهبی  »ذاهی ای هستند و « بودجه»و 

  های شیعی و انقالبی(، ای امکاناات اولیا  افزار )یعنی اندیشهبرخوردارند؛ یعنی عالوه بر نرم

 ای برخوردارند.  افزاری نیز برای کار شبکهسخت

رناد؛ اماا در   نیز همان فعالیت مراکز اسالمی و مجاامع محلای را دا  « های فرهنریکانون»

ها در نقاط مختلف دنیا تثسیس شاده و در حاال   مقیاس کوچکتر. تعداد ییادی ای این کانون

ساایی ماؤیر   توانناد در شابکه  فعالیت هستند و با مجمع جااانی نیاز ارتبااط دارناد و مای     

 .(1400های فرهنری مجمع جاانی اهل بیت ع، )م احبه، مع ومی، مسئول کانونباشند
 

 هاس و دانشگاهمدار. 3-2-3-1

جواماع شایعی اسات     ۀها، ای ونجا که محل تربیت و فعالیت نسل ویندمدارس و دانشراه

های شاید باشتی در شکل دادن و توان تالشدر این یمینه بسیار مام و با ظرفیت است. می

ماوردی قارار داد.     را مورد مطالعا « های اسالمی دانشجویان در اروپاانجمن  اتحادی»ارتقاء 

ش 1344اا 49های طی سال« مدیر مرکز اسالمی هامبورگ»عنوان قش مام شاید باشتی، بهن

ایان    اسالمی با مباریات دانشجویی خارج ای کشاور و پیشارفت و توساع     در پیوند اندیش

های اساالمی  انجمن  ذیری اتحادیتشکل دانشجویی فعال و مؤیر، انکارناپذیر است. با شکل

بان(؛ این تشکل به رساترین صادای ناضات اساالمی ایاران در     دانشجویان )ذروه فارسی ی

، افشااذری نسابت باه    )ره(خارج ای کشور تبادیل شاد کاه در تهبیات رهباری اماام خمینای       
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هاا در منطقاه و   طلباناه ابرقادرت  هاای سالطه  نظام شاهنشاهی، سیاست  های ظالمانسیاست

بااریات ماردم فلساطین،    بخش اساالمی، ای جملاه م  های ویادیجاان و پشتیبانی ای ناضت

  نظرهاای او در یمینا  دکتر باشتی با ایان تشاکل، نقطاه     نقشی بس مام ایفا کرد. نوع رابط

های مطرح شده در جات پویایی و استقالل سایمان نامبرده و تشکیالت و سایماندهی، ایده

ن و حاضر را برای پژوهشرران تاری  ناضت اسالمی ایرا  دیرر، خواندن مجموع  ها نکتده

منادان باه کاار جمعای و حزبای و ایجااد       های دانشجویی خاارج ای کشاور، عالقاه   جنبش

شناسای دیان   جامعاه   طور غیرمستقیم، نیز کاوشرران عرصو به [ایشبکه]های پایدارتشکل

 .(1393)حسینی باشتی،  سایدجالب توجه می
 

 های اصناف و اتحاديه. 4-2-3-1

اهاالی هنار و   »و « صاحبان سرمایه و یروت»های یهای شغلی توانمنداصناف و اتحادیه

شاوند کاه   ها و اصناف، نوعی شبکه محساو  مای  کند.  خود اتحادیهرا تجمیع می« وریش

ای و کار سایمانی، ای بقیه جلاوتر  ها در پذیرش تفکر شبکهها قدمت دارند و اعضای ونقرن

 .(2012و کلمن،  2006)بکلر، هستند 
 

 های اجتماعيروهي و شبکههای گرسانه. 5-2-3-1

های سنتی )مانند رادیو، ها در جاان معاصر امری پوشیده نیست؛ چه رسانهاهمیت رسانه

تاوان  سرعت مای های جدید )مبتنی بر اینترنت(. امرویه بهتلویزیون و نشریات( و چه رسانه

ترویج کارد و  ای را دورترین نقاط جاان های تلویزیونی، تفکر شبکهبا تولید و پخش برنامه

های اجتماعی، افرادی با هزاران کیلومتر فاصاله  توان با ایجاد صفحاتی در شبکهراحتی میبه

 .(89: 1394)ابراهیمی، بابایاده بائی و رایقی مله، افزاری تجمیع کرد نرم  ای یکدیرر را در یک شبک
 

 های اجتماعيظرفيت. 3-3-1

 مناسک مذهبي. 1-3-3-1

هاا کاه ظرفیات    تارین ون ی در مذهب تشیع وجود دارد؛ اما عماده مناسک مذهبی فراوان

 سایی را دارا هستند عبارتند ای:شبکه
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 نمایهای جمعه و جماعت 

 عزاداری محرم 

 راهریمایی اربعین 

 ماه مبارگ رمضان 

 حاج و عمره 

 ییارات اماکن متبرکه 

ات، که های اجتماعی در فضای مجایی: حوادث همرراسای )مانند توهین به مقدسشبکه

 کند(.ها نفر جدا ای هم را در جاان همدل و همسو میناذاان میلیون
 

 نخبگان شیعي  شیعیان ۀجامع  مجامع محلي

     

   مراکز اسالمي  

 (137، 1400)راشد، های شیعیان در جهان ظرفیت -1شکل 

 

 
 (https://fa.wikishia.net()138: 1400)راشد، ای شیعي )مجمع جهاني اهل بیت( مجمع منطقه  -2شکل 

https://fa.wikishia.net/
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 ها و تهديدهای جهان تشیعچالش. 4-1

در انتخا  میدان حضاور باه اقاالیم پیراماونی و حتای اقاالیم دورتار         کشورهای منطقه

هاا و  های میادانی، نشاانرر وجاود تفااوت    ها و دادهاندیشند که دقت و تعامل در عرصهمی

وفرینی است؛ در راساتای د یال ایان    ها و میادین حضور و نقشها در این عرصهتراییناهم

رساد دلیال اصالی ون    ها، د یل متعددی مت ور است؛ اما به نظر مای ها و تفاوتناهمترایی

الرو شدن نظام جماوری اسالمی ایران و تثییرذذاری در اقالیم فرهنری جاان »جلوذیری ای 

ای سوی نظام جاانی است؛ بدین منظور ضمن اینکه موانع سختی « ی وناسالم و حتی فراتر ا

ای هم در قبال های منطقهجانبه علیه ایران اعمال شد؛ بلکه موانعهای همهنظیر اعمال تحریم

عناوان دو ایساتراه مقابال    اندایی ذردید و دو کشور ترکیه و عربستان بهایران طراحی و راه

  بخشی به جریانات شیعی و ایجااد یاک شابک   لذا انسجامد؛ ایران اسالمی تشخیی داده ش

ای و همچنین امنیات ملای جمااوری    تواند نتایج مامی بر جایراه منطقهاجتماعی شیعی می

 اسالمی داشته باشد.  

هاای مختلاف   ای راه )ع(ای شدن پیروان اهال بیات  کلی، مخالفان همررایی و شبکهطوربه

نند. عاواملی در درون جامعاه شایعه قارار دارد کاه بارای       کبرای ایجاد اختالف استفاده می

تراشد؛ بنابراین مواناع موجاود بار سار راه     در جاان مانع می )ع(سایی پیروان اهل بیتشبکه

 توان تحت دو عنوان کلی ییر مورد بررسی قرار داد:سایی شیعیان را میشبکه
 

 موانع درون شيعي. 1-4-1

 ایموانع انديشه. 1-1-4-1

های غالیانه، قاعدانه و ضد وحدت ای جمله تفکراتی است که ای باماداد تشایع   یشهاند   

سایی شیعیان در سطوح ها و اشکال مختلف خود را نشان داده و مانع شبکهتاکنون، به رنگ

)صافری  اند )ویکی فقه، جریان شناسی غلو، مقاله ویار باه جاای ماناده ای غلاو(     مختلف شده

 .(326: 1388فروشانی، 
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 های غـالیانه انديشه. 1-1-1-4-1

هایی هستند که ای مری حق تجاوی کرده و مقاماتی را برای ائمه قائال شادند   غالیان ذروه

به پیروانش دوری ای غالیان را سفارش کرده و دساتور   )ع(که ای صفات خداست. امام صادق

را فاسد سایند حقاا کاه    هابر جوانان خود ای غالیان بترسید مبادا باورهای دینی ون»دهد: می

کنند ای عظمت خدا بکاهند و برای بندذان خادا ربوبیات   غالیان بدترین مردمند، کوشش می

غالیاان   ۀاعتقاد ماا درباار  »نویسد: می« شی  صدوق. »(265: 25ا ناوار، ج )مجلسی، بحار« یابت کنند

اناد  ریه و حروریهاین است که ونان کافر به خدایند و بدتر ای یاود و ن اری و مجوس و قد

 (86: 1371)شی  صدوق، « ها هستندو بدتر ای کل اهل بدعت

ها را خدا بنامیم یاا  پیامبر و پیشوایان این است که ون ۀدربار« غلو»ذوید: مجلسی می  عالم

ها بدانیم و یاا معتقاد   در عبادت و پرستش شریک خدا بینراریم و یا وفرینش و رویی را ای ون

ا حلول کرده است و یا بروییم وناان بادون الااام ای جاناب خادا ای غیاب       هشویم خدا در ون

وذاهند و یا امامان را پیامبر بیندیشیم یا ت ور کنیم که شناخت و معرفت ونان، ما را ای هر ناوع  

 .(346: 25)مجلسی، بحار ا نوار، جدارد ساید و تکالیف را ای ما بر مینیای میعبادت خدا بی

های غالیانه؛ عالوه بر ونکه تشایع و شایعیان را ای جماع مسالمانان     یشهجریان غلو و اند

شیعی نیز موجب چند دستری و واذرایای در جامعاه     جاان خارج می کند در داخل جامع

 ذردند.شیعی می
 

 های منفعالنه و قعودگراانديشه. 2-1-1-4-1

یاا  « حجتیاه  انجمان »های مختلف سیاسی همچون تثکید بر عدم فعالیت شیعه در عرصه

ای ای قعاودذرایی باشاد. نرااه    تواناد نموناه  افرادی که تفکراتی مشابه انجمن را دارند، مای 

 ذردید. )ره(انجمن حجتیه نسبت به انقال  اسالمی، باع  انتقاد امام خمینی

دیرر هم که تزشان این است که   یک دست»تفکر انجمن فرمودند:  ۀدربار )ره(امام خمینی

ت ییاد شود تا حضرت صاحب بیاید. حضرت صاحب مرار بارای چای    برذارید که مع ی

کنایم کاه او بیایاد؟ ایان     وید مع یت را بردارد. ما مع یت میوید؟ حضرت صاحب میمی

 .(1362، 17، جلد )ره(امام خمینی  صحیف)«…اعوجاجات را بردارید
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شاور  من»پنج ساال پاس ای اعاالم تعطیلای انجمان، در پیاام معاروف باه          )ره(امام راحل

تار ای  ها مباریه را حرام کرده بودند ... امروی انقالبای ایدیروی حجتیه»... نوشت: « روحانیت

اند و خود را بانی و وارث و یات نماوده و حسارت و یات دوران شااه را      انقالبیون شده

 .(293-273،  21، جلد )ره(امام خمینی  )صحیف« خورند!می

و فعا ن انقال  اسالمی بود  )ره(مورد اعتراض امامعنوان بخشی ای عقاید انجمن ونچه به

مخالفت با انقال  اسالمی مردم ایاران باا   »، «اعتقاد به جدایی دین ای سیاست»توان در را می

محکاوم باه    )عاج( این اعتقاد که هر نوع قیام و پرچم و حکومت دینی قبل ای ظاور امام یمان

های ظاور حضرت حجت مهل حدی  انهعالیم و نش ۀتحلیل ناروا دربار»و « شکست است

 .(1389)علیانسب و نیک، دانست. « پر شدن دنیا ای ظلم و جور
 

 مخالفت با وحدت اسالمي. 3-1-1-4-1

مسئله وحدت اسالمی، در ویات قرون، روایات، سیره پیشوایان و دستورات بزرذان دیان  

کاس بار وحادت و همادلی     بدان که هیم »ومده است. امیرالمؤمنین در این باره می فرماید: 

(؛ با توجاه باه ایان دساتور     78)ناج البالغه، نامه «. تر نیست، ای من حریی)ص(امّت محمّد

را باه  « )ع(برائت ای نواصاب و دشامنان اهال بیات    »مؤکد، تفکراتی در شیعه وجود دارد که 

سرایت داده و بار طبال تفرقاه و اخاتالف     « )ع(دوستداران اهل بیت»حتی « اهل سنت  هم»

که ذااه باا ت اویربرداری و تارویج     « )س(عید الزهراء»کوبد. برذزاری مجالس موسوم به می

مخالفت باا وحادت     شود. اندیشهای ون همراه است؛ در راستای همین تفکر انجام میفیلم

  ها را به دو دستشوند و وناسالمی، ای ونجا که موجب اختالف در درون خانواده شیعی می

ای کناد، ای مواناع اندیشاه   تقسایم مای  « ها(ها )یا و یتیبرائتی»و « ها(بیها )یا تقریوحدتی»

 .(57)خزائلی، سایی شیعیان است شبکه
 

 موانع کارگزاری. 2-1-4-1

های شیعی اسات کاه دارای امکاناات ماالی و     یکی ای ذروه« جریان موسوم به شیرایی»

ساایی خاوبی انجاام داده    هانسانی قابل توجای است؛ این جریان ذرچه در درون خود شبک
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برخی عناصر خود، موجب واذرایی شیعیان ای  ۀهای بیاودوفرینیاست؛ اما با رفتارها و تنش

هاای بااری   عنوان یکی ای مهالبه -« الحبیبیاسر»یکدیرر شده است. جریان وابسته به شی  

ت یا اینکه رساماً  ب یرتی تبدیل به پیاده نظام استکبار شده اسموانع کارذزاری ا ای روی بی 

 .  (https://farhangesadid.ir 1397)سدید فروردین هاست بریر ونمزدور یا حقوق
 

 موانع ساختاری. 3-1-4-1

شیعیان جااان معماوً  در اقلیات هساتند و ایان اقلیات باودن، مشاکالت و مواناع             

فقار  »، «مظاالم سیاسای و حقاوقی   »هاا ایجااد کارده اسات.     ساختاری فراوانای را بارای ون  

و « سانسااور و خودسانسااوری مااذهبی »، «هااای منسااجم نداشااتن سااایمان »، «اقت ااادی

 ع هستند.ای جمله این موان« های علمی و فرهنریمحرومیت»
 

 موانع برون شيعي  . 2-4-1

 موانع ساختاری. 1-2-4-1

الملل به نحوی ترسیم شاده اسات کاه مسالمانان متادین و      ساختار استکباری محیط بین  

ویژه شیعیان، با فشارهای فراوانی مواجه باشند؛ در این ساختار هر مسلمانی که بخواهاد بار   به

یاا  ( 23: 1378)روا،« بنیاادذرایی اساالمی  »، ذیل عنوان خالف این نظم ظالمانه اندیشه یا عمل کند

 .(70: 1397)دهقان،ذیرد رفته و تحت رصد و بایکوت شدید قرار می« اسالم سیاسی»

های پارلمان»، «هادولت»ها و ساختارهایی همچون این رصد و بایکوت ای طریق سایمان

، «هاا ها و اندیشکدهپژوهشراه»، «نااد ضد اسالمیهای دولتی یا مردمسایمان»، «ملی و محلی

شود و باا  ها اعمال میو امهال ون« های نژادپرستانهانجمن»، «ظاهر حقوق بشریناادهای به»

هراساانه، یمیناه را   های اسالم هراسانه و شایعه ها یا ذزارهداد انواع قوانین، دستورالعملبرون

سایی خود مانع ای شبکه  رها نیز به نوبساید؛ این فشابرای انواع فشارها به شیعیان وماده می

 .(70: 1397)همان، ذردد مورد نظر می
 

 



 روهای پیشها و چالشسایی شیعیان جاان؛ فرصتشبکه پژوهشی: مقال                                                                  194

 

 موانع کارگزاری. 2-2-4-1

نمایندذان ضاد  »، «دولتمردان ضد اسالم»ذفته، کارذزارانی نیز دارد. موانع ساختاری پیش

 هاای متاثیر ای  رساانه »و « هاای ضاد وحادت ادیاان    کشیشان یا خاخاام »، «هااسالم پارلمان

ای جمله مامترین موانع کارذزاری هساتند کاه باه شاکل مساتقیم یاا       « المللصایونیسم بین

 شوند.سایی شیعیان ا میغیرمستقیم مانع ای انسجام مسلمانان ا و به تبع ون، شبکه

صاورت  های جاان تشیع را بهترین تادیدات و چالشصورت جامع، مامنمودار ذیل، به

یجتاً به تضاعیف امنیات نظاام جمااوری اساالمی ایاران منجار        دهد که نتوار نشان میحلقه

 شود:می

 
 (137-135: 1400)راشد، معارض و ضد شیعه  ۀشبک - 2نمودار 
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 شناسي تحقيق  روش. 2

ذارا، در واقاع   های تعیّنای و عینیات  شناسی تحقیق در هر پژوهشِ مرتبط با حویهروش

های برومده ای جاان واقع که در ق با دادهذذرذاه و ابزاری است میان جزیره انتزاعیات تحقی

افزا، تکامل بخش و دوسویه به توجیه و هدایت تحو ت جاان تعیّن پرداخته و فرایندی هم

بخشی باه فاام   خورد. ساختار تئوریک بح  در واقع ضمن سامانذاه خود با ون محک می

ابااماات رفتااری و    خواننده ای حوادث و رویدادهای به ظاهر غیرمارتبط باه رایذشاایی ای   

باه لحااپ پیچیادذی خاصای کاه در       پرداید؛ لذا تحقیاق حاضار  معنابخشی به کنشرران می

کیفی( به دست وماده  -های ترکیبی )کمیخوانش وضعیت شیعیان وجود دارد بر اساس داده

  الروی راهبردی مناسب برای ایجاد شابک   ای و میدانی، در صدد ارایهای کتابخانهبه روش

 در چاار خرده نظام فرهنری، اجتماعی، سیاسی و اقت ادی مربوط به شیعیان است.ذسترده 

 

 سازی شيعيانهای توانمندسازی الگوی شبکهها و زمينهمؤلفه تجزیه و تحليل. 3

هزیناه،  سایی شایعیان در جااان، ارتباطاات وساان و کام     های شبکهترین فراوردهای مام

ساایی، ایجااد   شابکه   ناظر به شایعیان در چرخا  های مام، حل مشکالت شناسایی ظرفیت

و در ناایت این شبکه  )ع(مالی در راستای رفع نیایهای شیعیان، نشر معارف اهل بیت   شبک

عناوان نیاروی خاط    شود بهالقرای جاان تشیع )ایران( پدید ومده و مدیریت میکه توسط ام

رش مریهای امنیتی، ذسترش مقدم و سمراد جماوری اسالمی ایران بوده و در تثمین و ذست

-ذفتمان انقال  و نفوذ معرفتی جماوری اسالمی ایران در بین سایر ماذاهب و ادیاان مای   

 باشد.  

 شود:ترین وظایف این شبکه موارد ذیل ذکر میای مام

 نهاد خانواده. 1-3

شایعی قابال     های اقدام و عمل بارای توانمندساایی جامعا   در این راستا یکسری روش

 است:بینی پیش
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 که بر اساس اصول و ارکان مکتب اهل « مؤسسات ایدواج وسان»سایی ایجاد و فعال

 بیت، ویین ایدواج برذزار کنند؛  

  که باید همواره ای ارکاان و هویات یناان و    «)ع(اتحادیه ینان پیرو اهل بیت»تثسیس ،

 دختران شیعی مراقبت و حفاظت بعمل وورد؛

  ومویش اولیه اصول و   که باید وظیف« انیها و مدارس پیش دبستمادکودگ»تثسیس

شایعی را برعااده     مذهبی به کودکان جامعا  -ارکان مکتب اهل بیت و هویت دینی

 بریرد؛

 کاه هادف اصالی ون    «)ع(نوجوانان و جوانان پیرو اهال بیات     اتحادی»ذذاری بنیان ،

ومویش و انتقال اصول راستین مکتب تشیع و مراقاب ای باه انحاراف کشایده شادن      

 شیعی است.  شر نوجوان و جوان جامعق

  التحریار ومویشای و   ، که باید مایحتااج و لاوایم  «خانواده  های خیریانجمن»تثسیس

 شیعی را تایه و تحویل دهد.   های جامعتربیتی خانواده

های بالقوه یا بالفعلی دارند کاه  ها، خود شبکهذونه اتحادیهدر واقع، فعا ن اجتماعی این

 .(1392)فرهمند،سایی اصلی شیعیان قرار دادشبکه ا به شکل هدفمند در خدمتها رباید ون

 

 نهاد اقتصاد. 2-3

توان به موارد ذیل اشااره  های اقدام و عمل برای توانمندسایی نااد اقت ادی میای روش

 نمود:

 ذذاران شیعه؛های تولیدکنندذان و سرمایهسایی اتحادیهایجاد و فعال 

 تجاری و متمولین شیعه؛های تشکیل اتحادیه 

 شیعی؛  الحسنهای قرضتثسیس صندوق 

 تثسیس مؤسسات امداد و اغایه؛ 

 های اقت ادی یودبایده؛ها و شرکتایجاد بنراه 

 رفاهی؛ –ای های ینجیرهاندایی فروشراهراه 
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 اادی ششامین اجاالس مجماع جااانی      )کمیسیون اقتای های همکاری و توسعهتشکیل وژانس 

 .(88-82: 9413 (ع)بیتاهل

 

 منابع انساني ۀنهاد توسع. 3-3

ارتقااء    هاا و بنیادهاا وظیفا   شیعی، بایاد یکساری ارذاان     منظور جبران ضعف جامعبه

شیعی را برعاده بریرند؛ اساساً پژوهشرران، نویسندذان،   انسانی جامع  های توسعشاخی

بنادی  طبقاه « علمای   نخبا »عناوان  استادان دانشراه، پزشکان، مخترعان و دیرر افرادی که به

شوند، همانند نخبران سیاسی و اقت ادی، در جوامع خود تثییرذذار هستند؛ بنابراین  یم می

ساایی شایعیان جااان    ها نیز در شبکهمنابع انسانی ای این ظرفیت  است در قالب نااد توسع

 استفاده شود.

هاا و  ر حاویه شایان ذکر است در هر کشوری افاراد سرشناسای )چااره( هساتند کاه د     

های مختلف اعم ای سیاست، هنار، وریش، ادبیاات، ماذهب، علام، ساخنوری، اماور       یمینه

هاای  ای برخوردارناد و قادرت تثییرذاذاری   العادهنظامی، رسانه ای استعداد و توانایی خارق

تاوان ای ایان   مناابع انساانی مای     فراوانی بر جوامع خود دارند؛ لاذا در قالاب ناااد توساع    

ای برداری کارد.  شیعی باره  جامع  های توسعرای توانمندسایی و ارتقاء شاخیها بظرفیت

توان به ارتقای سطح ومویش، پاژوهش و  های اقدام و عمل برای توانمندسایی هم میروش

وری نیروی کار در جات افزایش سام منابع انسانی در ترکیب عوامال ماؤیر در تولیاد    باره

ذارا،  م، با انریزه، شاادا ، متادین، وطان دوسات، جماع     های سالیروت ملی، تربیت انسان

( 11و  10: 1381( )الااوانی و احماادی 122: 1383)شااریعتمداری،ذاارا اشاااره نمااود پااذیر و قااانوننظاام

 .(183: 1385وبادی، -)مبارگ

 

 نهاد تعلیم و تربیت. 4-3

د، انا ( بیشترین جمعیت جاان را به خاود اخت ااص داده  zنسل یِد/»کنونی که  ۀدر دور

ساایی ای اهمیات وا یای برخاوردار اسات؛ یکای ای       توجه به کارکرد این نسال در شابکه  
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؛ چون یومرها بیش ای هر نسل دیرری هاستون یندذی دیجیتالی zهای اساسی نسلتفاوت

 60های اجتماعی منبع خباری اصالی حادود    کنند و شبکههای اجتماعی استفاده میای شبکه

 .(18-9: 2015و ویلیامز،  11: 2019)رنا، درصد این نسل است 

  توان چنین تحلیل کارد کاه تعلایم و تربیات صاحیح جامعا      با استناد به مطلب فوق می

شیعی یومری ای چندین نظر ای اهمیات مضااعفی برخاوردار اسات؛ او ً چاون ایان نسال        

  تارین بخاش جامعا   ؛ لذا پرجمعیتدهندجاانی را تشکیل می  ترین بخش جامعپرجمعیت

شوند وقتی به جامعاه   شود؛ لذا اذر خو  تربیت و تعلیم دیدهاان را هم شامل میشیعی ج

انتقال فرهنگ »شوند، در حقیقت امر مام دانشراهی و بعد ای ون بوروکراسی اداری وارد می

  های اقدام و عمل بارای توانمندساایی جامعا   ای روشتحقق خواهد یافت. « راستین شیعی

تاوان باه  توانمندساایی در بخاش حاویوی و      و تربیات، مای  شیعی در قالب ناااد تعلایم   

هاای مسااجد شایعی،    دانشراهی، توانمندسایی در بخش ومویش عماومی، ایجااد اتحادیاه   

های اخالقی بر مبنای تعاالیم  سایی مراکز ومویش اعتقادی و اریشها و هیآت، فعالحسینیه

هنرمندان شایعه اشااره کارد؛ باه     های نویسندذان و سایی اتحادیه، ایجاد و فعال)ع(اهل بیت

هاا و تحرکاات   ذرا بودن نسال یومار فضاای ویاد نسابی بارای فعالیات      تعبیر دیرر، کهرت

ها فراهم خواهد کرد که این یک فرصت تاریخی محساو   ویژه اقلیتهای مختلف بهذروه

شیعی در قالب نااد تعلایم و تربیات، امار ماام وماویش و تربیات را در         شود تا جامعمی

هاا و هیاآت، مراکاز و    هاای مسااجد شایعی، حساینه    هاا، اتحادیاه  هایی نظیر دانشراهایراهپ

 -212:  1375مقادم اماان اهلل،   قرایى -184: 1377)باشتی احمد، مؤسسات ومویشی و ... به انجام رسانند. 

  (184: 1377باشتى احمد، همان، 

 

 نهاد سیاست و حکومت. 5-3

هاایی  ها ای جمله مکانیسام مدنی و رسانه  قضایی، جامع هایها، سیستماحزا ، پارلمان

  مام تثمین امنیات جامعا    ها وظیفتواند ای طریق ونهستند که نااد سیاست و حکومت می

ویاژه در  هاایی باه  برداری باینه ای چنین مکانیسام شیعه را تحقق بخشد. درصد و میزان باره
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عناوان  اند، بیشتر است؛ بهو توسعه یافته سایی رشدلحاپ فرایند دموکراسیکشورهایی که به

مهال در کشورهایی که احزا  ناادیناه شاده و ای قادرت تثییرذاذاری بیشاتری برخاوردار       

-های دموکراتیک و مستقلی دارند و اساساً در نظامبرداری ای احزابی که ذرایشهستند؛ باره

های مذهبی قیاد شاده   ها موضوعات و محورهای خاصی نظیر حمایت ای اقلیتهای وننامه

مدنی همچون پاسخی باه نیاای     شود؛ اساساً نیروهای جامعاست، یک فرصت محسو  می

هاا در اوضااع و   یابناد؛ ون مردم برای دنبال کردن منافع جمعی خود در جامعاه، ظااور مای   

ذذرانناد  هایی که ای سر مای هایشان با یکدیرر و در چالشاحوال یندذی مردم، در همکاری

ای و هاای حرفاه  های خ وصی تا انجمنای ای باشراهها در ذسترهکنند...این ذروهیظاور م

منظور ساایماندهی جمعای ماردم در چاارچو  مناافع      های صنفی و بهتجاری و تا اتحادیه

 .(311-310: 1397مرادی، )قاضیذیرند عمومی پا می

« لتماردان شایعی  های سیاسی و دوشود که: شخ یتبا ذکر مطلب فوق چنین تحلیل می

هایی هساتند کاه امکاان اساتفاده ای     ای دیرر ظرفیت« اندیشمندان و علمای دینی  اتحادی»و 

؛ چون ایشان یا در ساختار قدرت کشورهای خود قرار دارناد یاا صااحب    ها وجود داردون

باشند که عالوه بر ظرفیت مامای  دار هدایت مردم میها سکاننفوذ هستند و دیرر اینکه ون

ها و نیز رفاع  توانند در تسایل روابط این شبکهسایی شیعیان دارند، میمستقیماً در شبکه که

موانع و خطرهای احتمالی ا اعم ای سیاسی، امنیتی، اقت ادی و ... نقش مامای ایفااء کنناد؛     

هاای سیاسای   سایی شیعیان نیز ای ظرفیت علمای شیعه و شخ ایت شبکه  بنابراین در یمین

 برد. بارهتوان شیعی می  ترین محرگ حفظ امنیت جامععنوان مامبه

تاوان  های اقدام و عمل برای توانمندسایی نااد سیاست و حکومت مای هذا، ای روشمع

 به موارد ذیل اشاره نمود:

 تقویت و توانمندسایی سیاسی احزا  و جریانات شیعی؛ 

 های سیاسی؛ها و ذروهها، انجمنتشکیل اتحادیه 

 ؛)ع(دانان پیرو اهل بیتحقوق  سایی اتحادیایجاد و فعال 

 جامعه مدنی؛  های فعال در یمینهای مردم نااد و اتحادیهتثسیس سایمان 
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 بیانات مقام معظام  )ع(اصحا  رسانه پیرو اهل بیت  سایی اتحادیایجاد و هماهنگ (.

 ماور::  )ع(رهبری در دیدار با اعضاای مجماع عماومی مجماع جااانی اهال بیات        

(28/5/1386)- (29/7/1369)- (4/7/1370)- (14/11/1376)- (23/6/1390.) 

 

 ايراني -هويت اسالمي. 6-3

تمدنی ایران اسالمی قارار دارناد و باه لحااپ یباانی، ماذهبی،        ۀکشورهایی که در حوی

اساالمی کاه بعاد ای    -فرهنری اشتراکات ییادی با ایران دارند توجه به موضوع هویت ایران

هاای  تواند یمیناه عنوان هویت اصیل به جامعه معرفی شده است میبهانقال  اسالمی ایران 

 شیعی را فراهم وورد.   تقویت جامع

مسلمان جاان شاد؛ اماروی     وقوع انقال  اسالمی در ایران باع  بیداری برخی ای جامع

های نظاام  تبلیغات منفی علیه نظام جماوری اسالمی ایران، برخی سیاست  رغم همهم علی

شایعی شاده اسات؛ لاذا ناادهاا و        ویاژه جامعا  اع  بیداری جامعه اساالمی و باه  حاکم ب

هایی مانند: سایمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع جاانی تقریب مذاهب، مجماع  ارذان

، سایمان تبلیغات اسالمی، بنیاد سعدی، سایمان میراث فرهنری و امااکن  )ع(جاانی اهل بیت 

 –تمدن نوین اسالمی ایرانی، مرکز الروی پیشارفت اساالمی    ۀمربوط به حوی ۀتاریخی، ادار

 توانند مؤیر باشند. ایرانی و ساختارهای مانند سایمان کنفرانس اسالمی در این یمینه می

توان به ایرانی هم می -های اقدام و عمل برای توانمندسایی نااد هویت اسالمیای روش

 موارد ذیل توجه داشت:

 ساایی، قاانون، امنیات،    افزاری: شامل خدامحوری، علم، امترمهای نتثکید بر مؤلفه

 مداری، عدالت، اخالق؛حق

 اسالمی؛ -ووری، اقت اد[ تمدن ایرانیسایی، فنافزاری: جمعیت، نظامسخت 

 های فرهنرای و طبیعای کشاور در    مؤیر ای موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه ۀاستفاد

 ظت ای میراث تاریخی؛مسیر اهداف توسعه، تقویت ذردشرری و حفا
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 اساالمی:   -تمدن ایرانای  ۀویژه حویتعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جاان به

ذرایی، ذرایی، علمذرایی، عدالتایرانی شامل: عقل –دور عناصر نوین تمدن اسالمی

 ذراییذرایی، اخالقذرایی، وسانذرایی، جاانجامع

  بعااد امارویین ون )ناورویی رساول و     هاا و ا احیای تمدن ایرانی اسالمی با سااحت

 (.118-112: 1397ابراهیم، مع ومی سید

 

 گيری  نتيجه. 4

کنند؛ ونچه که ایان  شیعیان که در کشورهای مختلف و عمدتاً به شکل اقلیت یندذی می

دهاد،  رغم اختالفات نژادی، قاومی و یباانی باه یکادیرر پیوناد مای      جمعیت عظیم را علی

یابی این جمعیت؛ بر اسااس اعتقااد باه    واقع عن ر اصلی هویت اشتراکات مذهبی است؛ در

و به تبع ون رویکرد فقای خاص مبتنی بر پیروی ای مرجعیات دینای اسات کاه      )ع(اهل بیت

مااهیتی، جااان    -ساید. فارغ ای این امتیای هاویتی  اسالمی متمایز می  ونان را ای سایر جامع

هاای  هاای فاردی، ظرفیات   قالب: ظرفیت های متعددی است که در سهتشیع دارای ظرفیت

-مقاله ظرفیات هار   ۀشود که به نظر نویسندبندی میهای اجتماعی تقسیمسایمانی و ظرفیت

های دیرار اسات؛ باه    کدام در عین اهمیت ذاتی مستقالنه، متثیر ای قدرت و توانایی ظرفیت

پتانسایل تاثمین و    صورت مساتقل، تواناایی و  ذانه بههای سهتعبیر دیرر هیم کدام ایظرفیت

-تقویت منافع جاان تشیع و امنیت نظام جماوری اسالمی ایران را ندارد؛ امر مامی کاه باه  

رسد طی سالاای اخیر مورد غفلت واقع شده و مسئولین امار توجاه کمای باه ایان      نظر می

 ارتباط سه ذانه داشتند.  

ی روبرو است که های متعددبا همه این اوصاف؛ جاان تشیع هنوی با تادیدات و چالش

کناد؛ اذرچاه در   شیعیان و امنیت نظام جماوری اسالمی ایران را تادید مای   همچنان جامع

 -علاوی   ویژه عقاید غالیانه و انحرافی ]به ویاژه در نازد جامعا   طول تاری  موانع درونی به

ن یری[ و سکو ریسم جاان تشیع را همواره ماورد تادیاد قارار داده اسات؛ اماا باه نظار        

شیعی است که شامل موانع کارذزاری و ساختاری سد تادید اصلی ای سوی موانع برونرمی
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هاای دروغاین و   بندی و یدن اناگ ویژه مانع ساختاری بیرونی که اساساً با قالبباشد؛ بهمی

، ماهیت راستین دین مباین اساالم باه    «اسالم سیاسی»یا « بنیادذرایی اسالمی»برساخته، نظیر 

، «هااادولات »هااا و سااختارهایی همچااون  را ای طریااق ساایمان  )ع(تویاژه مکتاب اهاال بیا   

هاا و  پژوهشاراه »، «نااد ضد اسالمیهای دولتی یا مردمسایمان»، «های ملی و محلیپارلمان»

ها تحت و امهال ون« های نژادپرستانهانجمن»، «ظاهر حقوق بشریناادهای به»، «هااندیشکده

هاای  ها یاا ذازاره  و با صدور انواع قوانین، دستورالعملدهد رصد و بایکوت شدید قرار می

 ساید.  هراسانه، یمینه را برای انواع فشارها به شیعیان وماده میهراسانه و شیعهاسالم

ساایی حاداقلی   بر مبنای راهکارها و اقدامات ارایه شده، امکان رفع و یا حاداقل خنهای  

صاورت کاه جااان تشایع دارای     نها و تادیدهای جاان تشایع وجاود دارد؛ باه ایا    چالش

 هاای توانمنادی  برداری ای یمیناه ها و سایوکارهای مامی است که در صورت بارهمکانیسم

، مکتاب عاشاورا و   )ع(های هویتی جامعه شایعیان شاامل مکتاب اهال بیات     ها، او ً بنیانون

های  یه» کند؛ یانیاًاربعین، ویادی قدس، استعماریدایی و ویادذی، حفظ و ذسترش پیداد می

اقرای جاان تشیع محساو   ویژه نظام جماوری اسالمی ایران که امجاان تشیع و به« امنیتی

پنج نااد اصالی شاامل:     ذردد؛ این امر بر پایتر میشود، بیش ای پیش تقویت و مستحکممی

نااد سیاست و حکومت، نااد خانواده، نااد اقت اد، ناااد تعلایم و تربیات، ناااد باداشات؛      

اساالمی، برقاراری    -مناابع انساانی، تقویات هویات ایرانای       ایوکار فرعی نظیار: توساع  س

میسر  ایمنطقه  ای، تثمین مالحظات امنیتی و نظامی: تقویت جایراه شایستهای منطقهتعادل

 و محقق خواهد شد. 

 

 پيشنهاد

ار راهکارهاایی کاه در ایان نوشات     ۀهایی مستقل درباشود پژوهشدر ناایت پیشنااد می

صورت طرح و سند راهبردی تدوین و وارد مجامع علمی و حاکمیتی ذاردد  مطرح شده، به

مواجاه با مسائل و موضوعات پایش روی جواماع    ۀنحو ۀهای مناسب دربارساییتا ت میم

 شیعی انجام داد. 
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ترتیاب  ای جاان تشایع بادین  شبکه  برخی ای پیشناادهای کاربردی جات تقویت جامع

 باشد:می

 مندسایی جوانان در بخش حویوی در کشورها؛  توان (1

 ؛توانمندسایی جوانان حویوی در بخش دانشراهی (2

 ای ای مساجد شیعی؛ تشکیل اتحادیه (3

 ها و هیئات؛  تشکیل اتحادیه حسینیه (4

 های اخالقی شیعه؛  تشکیل مراکز ومویش نظام اعتقادی و اریش (5

 جار و متمولین شیعه؛  توانمندسایی شیعیان ای طریق اتحادیه تولیدکنندذان، ت (6

هاای اماداد و   رسانی ای طریاق ذاروه  شیعی کمک  الحسنهای قرضتشکیل صندوق (7

 اغایه؛  

 المللی پزشکان شیعه؛  تشکیل اتحاد بین (8

 المللی اندیشمندان و علمای اخالق شیعی؛ تشکیل اتحادیل بین (9

 المللی وریشکاران شیعه؛ بین  تشکیل اتحادی (10

 ؛)ع(یرو اهل بیت های ینان پ-تشکیل اتحادیه (11

 ؛)ع(جوانان پیرو اهل بیت   اتحادی (12

 ؛ )ع(دانان پیرو اهل بیت حقوق  تشکیل اتحادی (13

 .)ع(اصحا  رسانه پیرو اهل بیت   تشکیل اتحادی (14
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

 ( تثییر هویت1392احمدی، حسن؛ تقی، ابراهیم ،)  ،ف النام    یابی سیاسی شیعیان بر امنیات ملای

 (.43)3سیاست، 

 (، شرح جنود عقل و جال، تاران: مؤسس  تنظیم و نشر ویار امام خمینی.1376) )ره(امام خمینی 

 ،(12)3ایران، ف لنام  مطالعات راهبردی 

 ( شبکه1392جمعی ای نویسندذان ،)ها و تادیدات و ارای  الراوی  های اجتماعی مجایی، فرصت

 عالی دفاع ملی مناسب، مطالع  ذروهی، دانشراه 

 های امنیت ملی جماوری اسالمی ایران، تاران: ابرار معاصر.(، بنیان1392خانی، علی )عبداهلل 

 (، جریان شناسی انجمان حجتیاه، قام: ی ل    1387؛ علوی نیک، سلمان )علیانسب، سیدضیاالدین

 کویر

 تاران: نشر اختران. ،(، ذذارها به دموکراسی1397مرادی، حسن )قاضی 

 انتشارات  :قم ،جاان یکشورها انیعیش یتیذزارش ای ومار جمع (،1390) محمود ی،اده داورییتق

 ی.شناس عهیش

 تاران، در غر  یاسیس ف فلس ادیبن (،1384) دیحم، تیعنا. 

 متاواین جواماع معاصار      در رشاد و توساع   یاسا ینقش نخبراان س (، 1393) نیعبدالحس انینور

 (.2)5 یی،ایسو

 یجمع یهارسانه رییثت یبررس (،1394ی )هاد ،مله یرایق ی؛عل ی،ائب ابایادهبی؛ قربانعلی، میابراه 

 (.2)6یاجتماع یناادها یشناسجامعه  ف لنام ی،اجتماع یهابر شبکه

 ابتکاار  قام ی، زیا اهلل تبر تیفریانه، و هیفق رانه،یبود استاد  نیچن نیا ،(1386ی )حسنعلی، خزائل :

 .دانش

 اساتان   یماورد   مطالعا  ی،اسا یبر مشارکت س یاجتماع ی سرما رییثت (،1387) غالمرضا ،فرخوش

 ی.طباطبائ  دانشراه عالم شناسی،ذروه جامعه ،یدکتر  نامانیذلستان، پا

 تحقاق   یبارا  یاجتمااع  یناووور  یمفاوم یالرو، (1397) ، مارانیکشتکارهرانک ؛دی، سعدهقان

 (25)94 راهبرد و مجلس،  ف لنام ،قدرت یاستحکام ساخت درون

 ادیا بن :مشااد  .نادها ایهاا و بر انیا در جر یکاوشا  ان،یا غال (،1388) نعمات اهلل  ی،فروشان یفرص 

 یوستان قدس رضو یاسالم یهاپژوهش
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 تیا اسااس امن  بار  عهیشا  یجاان یاجتماع  شبک جادیا یراهبرد یالرو(، 1400) عبدالرضا ،راشد 

 ی.دانشراه دفاع مل ،یدکتر  رسال ران،یا یاسالم یجماور یمل

 مجماع   یاجالس مجماع عماوم   نیذزارش ششم ،یاقت اد ونیسیع، کم تیاهل ب یاانج مجمع

 ،1394، (ع) تیاهل ب یجاان

 مجموعا  ی،مناابع انساان    در توساع  ینقش دانشراه ویاد اساالم  (.1385) هوشنگ ی،وبادمبارگ  

 انتشارات هرمتانه :همدان ی،یاد اسالمودانشراه   سال 25 شیمقا ت عملکرد هما

 یر بار  ؤو عوامال ما   تیریجاامع ماد   یالراو  یطراح (،1381) زیپرو ی،احمد ،یماددیس ی،الوان

 .1، مدرس تیمدرس دانشراه ترب  ف لنام ی،انسان یروین یورباره

 تااران:  ،در ساایمان  یمناابع انساان   یباایوموی  یو الروهاا  هیا نظر (،1383ی )ماد ی،عتمداریشر 

 کانیانتشارات 

 فتهیش تاران: ،ومویش و پرورش یناسشجامعه (،1375) رسولمحمد ی،فومن 

 نیفرورد  کتابخانتاران:  ،شناسى ومویش و پرورشجامعه (،1375) امان اهلل ،مقدمىیقرا 

 اسالمى غاتیدفتر تبل تاران: ،کودگ در جاان امروی تیترب (،1377) احمد ،باشتى 

 نیب  در عرص رانیاانقال  اسالمی  یدستاوردها(، 1397) میابراهدیس ی،مع وم، رسول ی،نوروی 

 (ع) تیاهل ب یمجمع جاان ، تاران:انقال ( یالملل )به مناسبت چال سالر

  ،اسالمیه، تارانإعتقادات اإلمامی (، 1371، ترجم  حسنی)ابن بابویه، محمد بن علىصدوق : 

 قم: کنررۀ شی  مفیدالمقا تلاوائ ق(،1413) دیمف  یش ، 

 م: نشر شریف رضی، قالملل و النحل (،1375ی )شارستان 

 هماه    مشارکت کارکنان در توساع  شیافزا یراهکارها ی و ارا یبررس(، 1392علی )نادی، محمد

 (8)23سنندج ی دانشراه ویاد اسالمی صنعت تیریمد  ف لنام  جانبا

 

 بیانات .ب

  1370، (ع)بیتبیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جاانی اهل. 

  (ص)الم اطفی جامعاه ) طال  و فضالی غیرایرانای حاویۀ علمیا  قام    بیانات در دیدار جمعی ای 

 .1389،(العالمیه

 1390، (ع)کنندذان در پنجمین اجالس مجمع عمومی مجمع جاانی اهل بیتبیانات در دیدار شرکت. 

 1386 ،(ع)کنندذان در چاارمین اجالس مجمع عمومی مجمع جاانی اهل بیتبیانات در دیدار شرکت. 

 1376، (ع)کنندذان در دومین اجالس مجمع عمومی مجمع جاانی اهل بیتر شرکتبیانات در دیدا. 

 1370ع  تیاهل ب یمجمع جاان یمجمع عموم یاعضا داریدر د یمقام معظم رهبر اناتیب 
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 در تدوین این مقاله عین جمالت  1369( ع)کنندذان کنفرانس جاانی اهل بیتبیانات در دیدار شرکت(

ای ای بیاناات ایشاان در دیادارهای مختلاف باا      ذکر نشده است؛ بلکه ذزیده مقام معظم رهبری در متن

 السالم( اتخاذ و استفاده شده است(.اعضای مجمع عمومی مجمع جاانی اهل بیت )علیام
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