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 چکیده
هدف این مقاله بررسی نقش دیپلماسی زیارت در مقابله با جریان سلفی تکفیری است که  

اسالمی  های اخیر در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و محیط امنیتی جمهوری طی سال
گونه مطرح شده است که  آفرین شده است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله این چالش

مقابله کند؟ نخستین پاسخی که  جریان سلفی تکفیری تواند با دیپلماسی زیارت چگونه می
دلیل موقعیت حساس هویتی  اسالمی به جمهوری»به پرسش مذکور داده شده این است که: 

تواند با استفاده از دیپلماسی زیارت، نوعی همبستگی میان شیعیان جهان  و جغرافیایی، می
رغم تضعیف برخی  گری، به تکفیریجریان  «برای مقابله با جریان سلفی تکفیری ایجاد کند.

های مروج آن همچون داعش، بر اساس بستر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  مصادیق و گروه
و نیز مداخله  اسالمی آن در برخی کشورهای منطقه از جمله محیط پیرامونی جمهوری

رای ای، بازتولید خواهد شد و از نظر هویتی و امنیتی ب ای و فرامنطقه های منطقه قدرت
اسالمی تهدیدهای مهمی را در پی خواهد داشت. این  ویژه جمهوری کشورهای اسالمی و به

نوین مقابله با جریان مذکور را بررسی  های شیوه مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، برخی
 کند. می
 

اسالمی، عتبات عالیات، جریان سلفی  دیپلماسی زیارت، شیعه، جمهوری واژگان كلیدي:
 تکفیری
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 مقدمه

خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شده  ۀدر منطق دو جریان مخالف 2011از اوایل سال  

 ویژه به ،از منطقه ای گستردهسلفی تکفیری در بخش  های گروه سو،  یک ازاست. 

 2014از سال  که گروه تکفیری داعش ای گونه به شدند؛فعال شدت  ، بهعراق و سوریه

افزون بر با مرکزیت موصل در عراق و رقه در سوریه ایجاد کرد.  دولتی شبه 2017تا 

 ۀو دامن ندگروه تکفیری دیگر در سوریه و سایر کشورهای منطقه فعال شد ها آن ده

 رجستۀیکی از اقدامات ب دیگر نیز کشیده شد. های قارهعملیات و اقدامات آنها به 

تکفیری، حمله به اماکن مقدس شیعیان و عتبات عالیات بوده است. از  های گروه

 ،کشورهای مختلف به عتبات عالیات شیعیانسفر  ،اخیر های سال ، دردیگر سوی

 توجه قابلنوظهور و بسیار  ای پدیدهبه  ،برای برگزاری مراسم اربعین حسینی ویژه به

، مایۀ تکفیری های گروه اقدامات حالی کهبرای جهانیان تبدیل شده است. در 

شده، عتبات به کانون  یاسالمکشورهای و تفرقه در  گری افراطیخشونت و  گسترش

همگرایی شیعیان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت توسل به ائمه و زیارت عتبات 

شده  روبروجدیدی  مأموریتبا اسالمی  جمهوری عالیات در فرهنگ شیعه، دیپلماسی

اصلی مقاله این  پرسش اساس، بر این. دهد مین مقاله را تشکیل اصلی ای مسئلۀکه 

؟ پاسخ مقابله کند با جریان سلفی تکفیری تواند میاست که دیپلماسی زیارت چگونه 

 و یهویت حساس موقعیت دلیل به اسالمی جمهوری» :به این پرسش این است که  اولیه

 میان همبستگی نوعی زیارت دیپلماسیگیری از  بهره اب تواند می خود جغرافیایی

 «.کند ایجاد تکفیری سلفی جریان با مقابله برای جهان شیعیان
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 های گروهتضعیف برخی  رغم بهسلفیگری تکفیری، جریانی است که  با توجه به اینکه

فرهنگی در برخی  و اقتصادی و داعش، دارای بستر سیاسی همچونمروج آن 

اسالمی است، بازتولید خواهد  جمهوریاز جمله محیط پیرامونی  ،کشورهای منطقه

هویتی و امنیتی  هایاسالمی تهدید جمهوری ویژه کشورهای اسالمی بهشد و برای 

 آن دربارۀ دقیقی علمی های پژوهشبایسته است  رو ازاین داشت؛خواهد در پی مهمی 

افزایش سفرهای  ها و تکفیریجنگ نیابتی و مستقیم  همچنین با توجه به انجام شود. 

مشهد، قم، ) ایراندر  عتبات عالیات و اماکن متبرکه و مقدسه زیارتی شیعیان به

بر عهدۀ خطیری  ۀوظیف شیعیان در مراسم اربعین، چندمیلیونیو راهپیمایی  شیراز(

 .قرار گرفته استالقرای شیعه  ام عنوان اسالمی به جمهوری دیپلماسی

 

 موضوع ۀپیشین

ولی  است؛ بسیار مختلفی انجام شده های پژوهشتکفیری  های گروه دربارۀ 

تا چه  ،دیپلماسی زیارت از نظر کمی و کیفی بسیار ضعیف است ۀدربار ها پژوهش

 (1394) زاده این دو متغیر بررسی شده باشد. منیری و فالح ۀ میانرسد به اینکه رابط

 این نظر به .اند کرده بررسی را اسالمی انقالب صدور در ابراهیمی حج نقش

 های دارای ظرفیت خود، راه سر بر بالفعل موانع وجود با ابراهیمی حج پژوهشگران،

است  اسالمی انقالب های ارزش صدور برای مختلف سطوح و ابعاد در فراوانی ۀبالقو

. داد انتشار مقصد کشورهای به دریچه این از را اسالمی انقالب های ارزش توان می و

 را زیارت دیپلماسی منظر از ایران های ظرفیت ،(1395) آبادی شمس و االسالمی شیخ

 پیروان میان زیارت تاریخی بررسی از پس خود پژوهش درآنها  .اند کرده بررسی
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 حضرت حرم مشهد، در هشتم امام حرم مانند زیارتی اماکن وجود دنیا، مختلف ادیان

 شیراز در چراغ شاه و شهرری در حسنی عبدالعظیم حضرت و قم در( س) معصومه

. اند کرده تحلیلاسالمی  جمهوری زیارت دیپلماسی برای بستری عنوان به را

 تأثیر به کدام هیچ اما دندار وجود زمینه این در نیز دیگری مختلف های پژوهش

 .است  نپرداخته گریتکفیری با مقابله بر زیارت دیپلماسی

 ۀانجام شده که بخش عمد بسیار متعددی های پژوهش گردشگری زیارتی، ۀدربار 

 .اند شدهمتمرکز  و شیراز به گردشگری در شهرهای زیارتی ایران مانند مشهد آنها

 ۀمتبرک اماکن زن گردشگران بر زیارت تأثیر به ها پژوهش این از یکی در مثال برای

 کهبیانگر آن است  پژوهش این در پژوهشگران های یافته .است پرداخته شیراز شهر

 و باشد درونی سفری تواند می است، بیرونی سفری اینکه بر افزون زیارتی سفر

 و دینی ۀعاطف از مملو فضایی در و کند برقرار مادی فرا و فردی میان فردی، یتعامالت

 در و گردد قلبی و فیزیکی و نزدیکی اتصال مایۀ روزمرگی و تعلق هرگونه از فارغ

 زائر به زیارت دیگر . به تعبیربیانجامد حقیقی خودِ و جستجوی معنایابی به نهایت

 مکان و زمان از فراتر سفری و به یاید دست درونی اندازی چشم به تا کند می کمک

 جدا روزمره از کارهای تا است زنان برای مغتنم فرصتی سفری چنین در واقع .برود

 معاون،) .بیابند را خود درونی های و گمشده دنبپرداز عمیق کنکاشی و به وندش

 (32-1: 1396 طبیعی، و حدمو

 به آن تبدیل و شده یابی ریشه اسالم در مذهبی گردشگری دیگری، پژوهش در

 شده تحلیل مصر و عربستان جمله از اسالمی مختلف کشورهای در پررونق صنعتی

این توانایی را  اسالمی جمهوری که است این پژوهش این ترین دستاورد مهم .است
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 ندک تبدیل مهمی صنعت به آن را ،مذهبی گردشگری های ظرفیت افزایش دارد که با

: 1394 فراهانی، و آقاجانی) .کند غلبه محصولی تک اقتصاد های آسیب از بخشی بر تا

43-66) 

 مختلف های گونه زائر، و مذهبی گردشگر میان شدن قائل تفاوت با پژوهشگر چند

. اند کرده بررسی شناختی روان و اقتصادی منظر از را آن مختلف وجوه و گردشگری

 برخی است ممکن زیرا ؛است متفاوت زائر با مذهبی گردشگری آنها نظر به

 منظر از صرفاً و باشند نداشته مذهبی اماکن به خاصی مذهبی تعلق گردشگران

. اند متفاوت د،ندار قلبی اعتقادات که انیزائر با ؛ بنابراینکنند سفر گردشگری

خالصه  زیارتانگیزۀ او به  که شود می اطالق گردشگری به مذهبی گردشگر

 و غیرمذهبی های مکان از بازدید های دیگری همچون تواند انگیزه می بلکهشود؛  نمی

 داشته باشد و فراوانی دالیل مذهبی مناطق به سفر است ممکن. داشته باشد تفریحی

 کنجکاوی و تشکیل دهد بخش کوچک یا بزرگی از این دالیل را مذهبی اعتقادات

 (1396: غالمی و فیروزی شفیعا،). انگیزۀ دیگری برای سفر به این مناطق باشد

 

 زیارت دیپلماسي مفهومي؛ چارچوب -1

بسیاری از  در دستورکارپررونق، ه موضوع گردشگری و تبدیل آن به صنعتی امروز
 درصد 8/6 گذشته نسبت به سال گردشگران تعداد کشورهای دنیا قرار گرفته است.

 رسیده است.میلیون نفر  300یک میلیارد و  به بیش از 2017در سال  و داشترشد 
((UNWTO, Yearbook: 2018) تا 1950 سال از جهانی گردشگری نمودار 

 سال 70 به نزدیک در بزرگ صنعت این چشمگیر رشد دهندۀ  نشان 2030 اندازِ چشم
 رسید می نفر میلیون 25 به تنها المللی بین گردشگران شمار 1950 سال در. دارد اخیر



 
 
 
 
 
 
 

72 
 

 هاي سلفي تكفيري ديپلماسي زيارت و مقابله با جريان

 

)در شکل شماره یک(  .برسد نفر میلیارد 8/1 به 2030 سال تا شود می بینی پیش که
مذهبی و لحاظ بلکه از  ؛مختلف فرهنگی و تاریخی های جاذبه لحاظ از تنها نه ایران

 ت باشد.موضوع دیپلماسی زیار تواند میکه است  ای ویژه دارای ظرفیتزیارت نیز 

 
 ۲۰۳۰انداز  تا چشم ۱۹۵۰الملل از سال  رشد گردشگری بین روند شکل شماره یک()
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تحوالت جهان، بسیاری از مفاهیم متحول  شدن پیچیده و گسترده تغییرات با توجه به

 پسوند و پیشوند ها ده به که شده متحول ای گونه به «دیپلماسی» میان این در .اند شده

 دیپلماسی دیپلماسی انرژی،: چون مواردی به توان می نمونه برای. شده استمتصف 

 عمومی دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی علمی، دیپلماسی اجبار،

 و محیطی زیست دیپلماسی ،3دیپلماسی خط دو ،2غیرحکومتی نوین، دیپلماسی

از  نیز 4«دیپلماسی زیارت»( 1396پورحسن و خالقی: ) کرد.پارادیپلماسی اشاره 

 اگرچه سابقۀاضافه شده است.  المللی بینمفاهیم جدید است که به ادبیات سیاسی و 

دیپلماسی زیارت مفهوم  ولی گردد؛ بازمیزیارت به قدمت پیدایش ادیان و مذاهب 

در  شود و انجام می دینی های انگیزهجدیدی است. زیارت سفری مذهبی است که با 

 های آموزه بر اساس که روند میو معنوی به اماکنی  آن برای دستیابی به آرامش روحی

اگرچه  (146: 1395االسالمی، شمس آبادی،  شیخ) شوند. میمقدس شناخته  دینی

ندارد و نباید مذهب را با  گاهیدر مباحث دیپلماتیک جای برخی معتقدند که زیارت

 ویژه بهادیان  ۀاست که زیارت برای هم این واقعیت ت؛ ولیسیاست در هم آمیخ

مهم برای  های شیوهیکی از  عنوان بهو  دارای وجوه سیاسی است مسلمانان و شیعیان

پژوهشگران و سیاستمداران قرار گرفته  موردتوجه ( (cIntosh,2017: 3سازی صلح

فاطیما در  در هند( و) مدرس لهاسا، مکه مکرمه، مدینه منوره، ،المقدس بیتاست. 

مسلمانان و هندوها  ،مسیحیاناماکن دینی هستند که برای یهودیان،  ترین مهمپرتغال 

افراد معتقد در این ادیان بوده  موردتوجهو همواره زیارت این اماکن  اند احترام قابل

                                                           
2
. Non-governmental Diplomacy 

3
. Track II Diplomacy 

4
. Pilgrimage Diplomacy 
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به ابزاری برای ایجاد تنفر و را زیارت  گری، افراطی حالی است کهدر این است. 

 گاه تجلیزیارت را به  تواند می دینی و مذهبی دوستی نوع کند. میتضاد تبدیل 

 گسیخته ازهم مذهبی اختالفات خاطر هب که دنیایی در و صلح تبدیل کند. دوستی انسان

 ارتقای برای یا ژهیو ظرفیت زیارت شده، گذاری نشانه تمدنی یمرزها با و شده

( George Greenia) گرنیا جرج که گونه همان. دارد ها انسان متقابل فهم و تساهل

 میزان کمترین با ینوع بشر است که تجمعات عمومی گردهمایی ،زیارت :است گفته

 (McIntosh,2017: 6) .دکن یمدهی سازمان را خشونت

نخستین بار مفهوم دیپلماسی زیارت برای توصیف یک اقدام دینی دیپلماتیک در 

روابط هند و پاکستان به کار گرفته شد؛ دو کشوری که طی هفت دهه پس از 

با توجه به اینکه سفر مقامات هند و پاکستان به . اند بودههمواره در ستیز  ،استقالل

، در نتیجه سفر رسمی مقامات دو داردداخلی مهمی  پیامدهایکشورهای یکدیگر 

 توانند با مقامات پاکستان می این حالشود. با  انجام می سختی بهو  ندرت به کشور

بدون دعوت رسمی به هند سفر «  گاه شریفدر»از فرصت حج و زیارت  گیری بهره

الدین  معینخواجه » پاکستان برای زیارت آرامگاه جمهور رئیس 2010سال در کنند. 

سفر  ۀشد. این شیو هندمهم  های زیارتگاهیکی از « اجمیر شریف»عازم درگاه  «چشتی

علی  آصفاگرچه  کرد. گذاری پایه فقید و اسبق پاکستان وزیر نخست «نظیر بوتو بی»را 

مانموهان » با ؛ ولیبود شدهراهی هند  «اجمیر شریف»با هدف زیارت  زرداری

و در ناهار رسمی با مقامات سیاسی و امنیتی  دیدار کردهند نیز  وزیر نخست «سینگ

شود.  که از آن با نام دیپلماسی زیارت یا دیپلماسی درگاه یاد می هند مذاکراتی داشت؛

 دیپلماسی» یا «ترحیم دیپلماسی» یا «درگاه دیپلماسی» یا «زیارت دیپلماسی»بنابراین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF
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 توصیف برای است که الملل بین روابط و سیاسی علوم در یاتاصطالح «مسجد

 سیاسی سرد روابط یکدیگر با که کشورهایی رسمی مقامات غیررسمی دیدارهای

 عالوه بر پاکستان بسیاری از کشورهای دیگر (تا یب: پدیا ویکی). رود می کار به دارند

 اخیر یها سال طی .اند توجه کردهدیپلماسی زیارت  به با اهداف متفاوتی نیز

 بهآن را  بودائیسم کشور این و گرفته قرار هند دولت دستورکار در زیارت یپلماسید

بودا  ما باید» :است گفته هند وزیر نخست «یمؤد» .است کرده تبدیل خود نرم قدرت

 یتبه رسم دنیا های ییبودا ۀهم پرستش مکان عنوان به را (Bodh Gaya) یاگا

 دنیا در که بودائیسم دادن قرار مبنا با کوشد یم هند «.دهیم توسعه آن را و بشناسانیم

 و ژاپن و تایلند چونهم کشورهایی با را خود روابط دارد، پیرو میلیون 300 از بیش

 ،است کشور این ۀدیرین رقیب که ،چین با تنش سطحاز  حتی و ندک تقویت میانمار

بزرگداشت ژیانژآنگ  مرکز از ها ییبودا زیارت بارۀدر کشور دو راستا این در .بکاهد

 :Scott,2016اند. یافته دست ییها توافق به Xuanzang Memorial Hall)) هال

140-153) 

و فراهم شدن بستر الزم برای سفر زیارتی شیعیان جهان به  «صدام حسین»با سقوط  

 موضوع دیپلماسی زیارت عراقی به ایران، زائران سفر همچنیناماکن زیارتی عراق و 

 بحث خاستگاه شده است.دوباره مطرح و برخوردار شده است اهمیت بیشتری  از

 دیپلماسی دلیل همین به است و «متبرکه بقاع» محور و اساس بر «زیارت دیپلماسی»

ۀ مستحکمی رابطباور دارند   یبرخ اگرچه. دارد تفاوت دیپلماسی مرسوم با زیارت

: 1394منیری و فالح زاده:)وجود دارد  دیپلماسی زیارت و دیپلماسی عمومیمیان 

و گردشگری را به هم پیوند  دیپلماسی زیارت و حتی برخی پژوهشگران (159-178
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جدید و پراهمیتی در  ۀحوز اما دیپلماسی زیارت، (220-188: 1394واعظ: ) اند زده

زیارت شیعیان  زمینه، در خاورمیانه است و در این یژهو بهکشورها  میان مناسبات

 محوری دارد. ینقش

سپس  و «زیارت» که نخست با هدف مردم ۀتود یا مقامات ارشد سیاسی اییگردهم 

 فرهنگی، یبستر تواند می همراه است، خارجیسیاست  از مشترکی فصل گشایش با

 دیپلماسی تعاریف وجز ای گونه به فراهم کند و اقتصادی حتی و اجتماعی امنیتی،

توسل و زیارت اهمیت  هشیع ۀبا توجه به اینکه در آموز .شود می شناخته زیارت

از اهمیت فراوانی مذهب تشیع  دیپلماسی زیارت برای بنابراین ؛دارد ای یژهو

بلکه  شود؛ ینم. دیپلماسی زیارت برای شیعیان تنها به عتبات محدود برخوردار است

. د، واجب استو شیعیانی که دارای شرایط زیارت باشن حج ابراهیمی بر مسلمانان

است. این پژوهش  مۀ شیعیاناز آرزوهای ه اسالم خدا و مسجد پیامبر ۀزیارت خان

 های یاستسبا توجه به  اقاًاتفدیپلماسی زیارت نسبت به این دو مکان مقدس که به 

، آید شمار می به بسیار مهم ،وهابی بر این اماکن های یانجر ۀدولت عربستان و سیطر

 بررسی شود. این پژوهش ای جداگانه  پژوهشباید در  این موضوع ونپرداخته است 

و شیعیان متمرکز اسالمی  جمهوری موضوع دیپلماسی زیارت با محوریت بر تنها

 .شود یم

 

 تکفیري هاي سلفي كنش و اندیشه در زیارت و توسل -2

اسالمی منوط به کارآمدی آن در سیاست خارجی جمهوری فهم دیپلماسی زیارت و 

شفاعت و  و توسل ۀتکفیری دربارسلفیگری  شناخت دقیق اندیشه و کنش جریان
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اقدامات  تخریب اماکن زیارتی و با زیارت شیعیان و ها تکفیریزیارت است. مخالفت 

مخالفت آنها با توسل و شفاعت  یلواکاوی دلنیازمند  هشیع انزائر علیه بار خشونت

 و است گذشتگان از تقلید و گذشته به بازگشت معنای به تلغ در سلفیگریاست. 

 و صالح سلف از پیروی در را خود آرمان که شود می اطالق تفکری به اصطالح در

 ها سلفی .نددا می تابعین و صحابه و اسالم پیامبر اعتقادات و رفتار اعمال، به بازگشت

 مرجع عنوان سنت، به و کتاب نبودِ در را سلف قول احادیث، برخی با استناد با

 بهآن  ۀریش طوالنی دارد و یتاریخسلفیگری  .آورند می شمار به معتبر احکام استنباط

 بن محمدحسن ابو» هجری نیز چهارم قرن در .گردد میباز  «امام محمد حنبل» زمان

 مردم شورش برابر در ؛ ولیکرد تالش سلفیگری احیای برای «بربهاری خلف بن علی

 تعبیر هجری، ششم تا چهارم قرون طی (43: 1384 پرست، دین. )نبرد پیش از کاری

 اصطالح هشتم، قرن از. شد می محدود حدیث اصحاب برای معادلی عنوان به «سلفیه»

 کشورهای اسالمی در شده شناخته مذاهب با تقابل در سلف مذهب عنوان به «سلفی»

: 1390 هوشنگی و پاکتچی،). گرفت شکل( فقهی مذاهب و کالمی مذاهب از اعم)

30-31) 

 جدی شکلی به را ها حنبلی عقاید «تیمیه ابن» ،«حنبل احمد بن» مرگ از پس ها قرن 

 .است «تیمیه ابن» ظهور ،گرییسلف تفکر عطف نقاط از یکی حقیقت در و کرد احیا

 تکفیری سلفیگری گسترش در بعدها که تیمیه ابن فکری تأثیرات ترین مهم از یکی

عبدالوهاب بن  محمد بن». بود «تکفیر» مفهوم ۀالعاد فوق بسط ،داشت بسزایی تأثیر

ابن»و  «تیمیهابن» های اندیشه.ق( با الهام از ه 1115 -1206) «نجدیسلیمان تمیمی 

پیروی از سلف را  ۀبا طرح مجدد ادعای بازگشت به اسالم اصیل، اندیش «قیم جوزی
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 تأثیرگذارآن را به یک جریان فکری سیاسی  ،و با قرائت بسیار افراطیکرد بازتولید 

 به را مردم مذهبی مراسم و عقاید عبدالوهاب، (90-87: 1388حیدری، )تبدیل کرد. 

 شده خارج خود اصلی مسیر از اسالمی امت که بود معتقد و نگریست می خرافه ۀدید

 رو ازاین ؛شود بازگرداندهدرست  راه به باید و هشد مبتال فاسد مراسم و خرافات به و

 و کرد گذاری نام «توحید به دعوت» را خود فعالیت و پرداخت خویش عقاید تبلیغ به

 اند کرده گم را درست راهآنها  که کند بیان آشکارا( مسلمانان) خود قوم به شد مصمم

 بن محمد که است چیزی همان دیدگاه این و اند شده منحرف شیوۀ درست از و

 (82: 1393 مهذب، حیدری. )است برده ارث به تیمیه ابن از عبدالوهاب

شفاعت و  مسئلهاست که نسبت به ۀ سلفیگری گون ترین افراطیسلفیگری تکفیری، 

عقاید ابن تیمیه و عبدالوهاب  ازگری  زیارت واکنشی خشن دارد. اگرچه تکفیری

 شروع ۀنقط است. متأخرگری بیشتر جریانی مدرن و  تکفیری گیرد؛ ولی سرچشمه می

 شکل به قطب سید افکار البته. است( 1966 ـ 1906) «قطب دیس» ظهور آن، پختگی و

عالم مذهبی و سیاسی  (1979-1903) ابواالعلی مودودی تأثیر تحت یتوجه قابل

قدیم کرد. سید قطب  ۀجدید را جانشین سلفی ۀسلفی «قطب» بود. پاکستان

تئوریزه کرد.  را مدرن ۀخشونت در سلفی کارگیری به موضوعبود که  پردازی نظریه

و انشعاب در جنبش  در مصر ها سلفیدیدگاه وی باعث افراطی شدن بخشی از 

 ال ۀدعا» رسالۀالمسلمین در  مرشد عام اخوان «حسن الهضیبی»المسلمین شد.  اخوان

که استفاده از « معالم فی الطریق» رسالۀسید قطب در  دیدگاهدر پاسخ به « ۀقضا

، استدالل کند میظالم و جاهل حاکم توصیه  های نظامبرای سرنگونی  را خشونت

 گوید: میابالغ پیام الهی است و نه چیز دیگر. الهضیبی  گرایان، اسالم ۀکه وظیف کند می
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باید دعوت آنها  چگونگی ماهیت دیگران نیست، ۀمسلمانان قضاوت دربار ۀوظیف»

 مانند دیگری تندروی های گروه (84: 1390احمدی، ) «اسالمی را ابالغ کنند.

 سپاه» .دارند اعتقادی چنین پاکستان در «دیوبندی» سلفی مکتب به وابسته های گروه

 ۀشاخ به وابسته سلفی های گروه از همگی «طیبه لشکر» و «جهنگوی لشکر» ،«صحابه

 به بار هر و کنند می اعالم کافر رسمی طور به را شیعیان که هستند دیوبندی افراطی

 (96: 1393 موسوی، زاده علی) زنند. می دست فجیعی های جنایت

های سلفیگری  مؤلفهتکفیری یا نئوسلفیسم جریانی است که بر مبنای سلفیگری  

شده است. این جریان  بازتولیدآن  های مؤلفهخی اصول و سنتی و تفاسیر جدید از بر

در بطن جنبش  دقیقاًز شکست دولت طالبان در افغانستان و ا جدید، پس

شرایط جدید، فعالیت خود را گسترش  بر اساسشده است و  بازتولیداسالمی  بیداری

های  تفاوتسنتی، سلفیگری  بافراوان  های رغم شباهت بهداده است. نئوسلفیسم 

 اعتبار به حداقل یاگرایش دارد  رادیکالیسم به بیشتر جدید ۀسلفی با آن دارد. بسیاری

 اقدامات از بسیاری که ای گونه به ؛دارد تیگرایشا چنین خود، درونی استعداد

. است شده شناخته جدیدۀ سلفی عنوان با امروزه، آمیز خشونت و گرایانه افراط

 که است خاصی تعریف قدیم، با جدید های سلفی تمایز وجه (78: 1390 فیرحی،)

 تکفیر به گرایش سرانجام و بدعت و سنت تقابل و «بدعت» مفهوم از نئوسلفیان

شمار  به کافر را خود مخالفان تکفیریسلفیگری  دارند. مسلمانان از غیرمسلمانان

 اگر که امعن این به. دندار تالزم عمل و ایمان آنان، فکری مبنای بر اساس. آورد می

 کافر و شده خارج دین از شود، کبایر مرتکب و باشد داشته خدا به ایمان کسی

 ،خوارج. ندا هداشت ای عقیده چنین خوارج گروه تنها اسالم،در تاریخ . شود می شناخته
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 و شده خارج دین از را کبیره مرتکب فرد و دانستند می عمل به وابسته را ایمان

که طی آید  شمار می بهگروه تکفیری  ترین مهمداعش . کردند می تلقی القتل واجب

نیز  اکنون هماز سوریه و عراق سلطه داشت و  هایی بخشبر  2017تا  2014 های سال

 از یکی در .کند میافغانستان و دیگر کشورها فعالیت  در مناطقی از سوریه،

 تکفیر عنوان با موضوعی (داعش اعتقادی و خبری مجالت از) النباء ۀمجل های هشمار

 است؛ شده معرفی شرعی احکام و دینی واجبات جزء تکفیر آن، در که شده مطرح

: 1439 النباء،) .است واجب نیز مخالفین تکفیر است، واجب نماز که همان گونه یعنی

10) 

ترین آنها  مهممختلفی دارد که یکی از  های مؤلفهجریان سلفی تکفیری،  ۀاندیش

 ۀریش شفاعت و زیارت مسلمانان است. این موضوع را باید از و توسل مخالفت با

 های سلفی از دیدگاهتحلیل کرد.  ها تکفیری موردنظر تکفیر و توحید ۀتفکر دوگان

این جهل کشانده، درک  نان را بهو آنچه آ برند میبه سر  مسلمانان در جهل ،تکفیری

درک  خوبی بهانیت و ربوبیت را وحد و از توحید است. اگر مردم الوهیت درستشاننا

و برای رفع نیازهای خود به  کردند کرنش نمی، در برابر حکومت غیرخدا کردند می

توحید و سلفیگری،  ( در جریان143: 1389امیرخانی، پاییز ) .بردند نمیغیر خدا پناه 

سنتی به سمت نئوسلفیسم جلوتر سلفیگری  هرچه از و دو مفهوم کلیدی است شرک

و تعداد افرادی  تر گستردهشرک  ۀگستربرابر آن، در  و تر تنگتوحید  ۀمحدود ،بیاییم

سلفی، توحید جایگاه  بینی جهاندر  .شود می، بیشتر شوند میکه مشرک خوانده 

. اعالم برائت از شرک و کفر شود میو یکی از ارکان و اصول دین تلقی  رددا ای ویژه

به کفر و  از هرگونه عقیده و عملی کهرهیز افزون بر پ فرد مسلمانبه این معناست که 
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کند و  دارند، اعالم انزجار آمیز شرک، باید از کسانی که عقاید و رفتار انجامد میشرک 

واجب است که کافر را شناسایی و  مسلمانبر بنابراین  ؛کند یاز تعامل با آنها دور

 های سلفی ویژه به ها سلفیدیدگاه از  شود. میبا تکفیر انجام  اقدام معرفی کند و این

مصادیق شرک  ترین مهماز  و زیارت توسل و چون شفاعتهممسائلی  تکفیری،

علیه شیعیان و اماکن  ها تکفیری بار خشونت های کنشاست؛ همان مسائلی که مبنای 

متفاوت یکی از نکات بسیار مهم در آثار ابن تیمیه، . شود می آنهامتبرکه زیارتی 

مطلق  صورت بهاست. تکفیر مطلق آن است که « تکفیر معین» و« قتکفیر مطل» دانستن

بدون آنکه از  ،اسالم است حکم شود مخالفبه کفر بودن اعتقاد یا گفتاری که 

که به دلیل مخالفت آن است  تکفیر معین ؛ ولیسخن به میان آید شخص معینی

به کفر آنها ، اسالم استمخالف که  کاریشخص یا اشخاص معینی با اسالم و انجام 

 کسی اگر که کرد اعالم صراحت به تیمیه ( ابن96: 1388حیدری، ) شود. حکم

است،  تعالی خداوند برایتنها  آن انجام قدرت که مریض دادن شفا همچون حاجتش

 کشته وگرنه کند توبه باید و است اکبر شرک این کند، درخواستشخص دیگری  از

و  آورد  شمار به کفر را اموات و الهی اولیای به توسلش، رویکرد این بااو . شود می

 ودانست  کفر اسباب جزء را غیر از طلب و نذر ،قربانی قبور، زیارت همچنین

 (33: 1393 نژاد، فاطمی. )داد قرار کفر دایره در را مسلمانان از بسیاری رو ازاین

 در رد اعتقادات شیعیان نگاشته است، عمدتاًکه  «نۀالس منهاج»ن تیمیه در کتاب با

زیارت  ویژه بهشفاعت و  و توسل . وی در این اثرپذیرد نمی کلیت اصل امامت را

خواند و دربارۀ  میشیعیان را رافضی  اوقرار داده است.  موردانتقاد شدت بهشیعیان را 

 را ها آرامگاه د،دانن می جایز را مردگان برابر در عبادت و دعاآنها »: کند میادعا  شیعیان
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 مناسک و آداب دارای که دانند می حجی را انآن زیارت و اند کرده تبدیل مساجد به

 :افزاید میب یوی در ادعایی عج« قبور زیارت آداب: گویند می و است خودش خاص

 ۀخان حج از را قبور آن زیارت ،ایشان از بعضی که ام شنیده اعتمادی مورد افراد از»

 و دانند می تر ارزش با خدا عبادت از را ورزیدن  شرک یعنی! شمارند می بزرگتر خدا

 (231-230 :1386تیمیه،  ابن) «.است طاغوت به ایمان مصداق بزرگترین این

 معین، تکفیر گسترش با هجری سیزدهم قرن در عبدالوهاب تیمیه، ابن برخالف

 وی. خواند دارالحرب اصحاب از را آنها و کرد خطاب کافر را مسلمانان از بسیاری

 بار 25 و خوانده مشرک را غیر وهابی مسلمانان بار 24 «الشبهات کشف» ۀرسال در

 اهل توحید، دشمن توحید، منکر مرتد، ،پرست بت کافر، مانند صفاتیآنان را با  نیز

عبدالوهاب در ( 1378:162 موثقی،) .است کرده خطاب نادان و منافق شیطان، باطل،

تکفیری در مخالفت با شیعیان  های سلفی ای اندیشهاز مبانی مهم  که «التوحید»کتاب 

که  کند میتوسل و زیارت را رد کرده و حتی ادعا  شفاعت، مسئلهشدت  به است،

و « قرار ندهند عبادت محل و مسجد را آن که داد هشدار خود قبر ۀدربار پیامبر»

 «مسلمان حرام است فرد ۀمقبر کنار در مسجد ساخت» همچنین معتقد است که

تیمیه با تفسیر ظاهری از برخی  . عبدالوهاب مانند ابن(82 و 85: 1392 عبدالوهاب،)

 و دادند رواج را کشر که بودند یکسان نینخست انیرافض» کند: میآیات قرآن، ادعا 

همچنین وی در این کتاب ادعا  (87: 1392عبدالوهاب، ) «ساختند مسجد قبرها روی

 و است خاص خواستن، مدد ای استغاثه و است عام خواندن( ادیبه فر ای) دعا» :کند می

 عبادت دعا، و دعاست نوعی غیراهلل، از خواستن مدد یعنی دعاست؛ قیمصاد جزو

 مددخواهی یا غیراهلل خواندن ،است اهلل مخصوص عبادت، که آنجا از بنابراین است؛
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 موردنظرعبدالوهاب شفاعت  (62: 1392عبدالوهاب، )« .است اکبر شرک غیراهلل، از

 پندارند می و دارند را گمانش مشرکان که یشفاعت» :گوید میشیعیان را نیز رد کرده و 

 اعالم یمنتف و مردود قرآن، حیصر انِیب به داد، خواهد روی حقشان در امتیق روز که

 کاربست در سنتی سلفیگری عملکرد از ای نمونه (74: 1392 عبدالوهاب،) شده است.

 قمری هجری 1217 سال در طائف و کربال کشتار در توان می را عبدالوهاب نظریات

 ها وهابی نفری هزار 25 سپاه ۀحمل جریان در (35-36: 1387 الگار،. )کرد مشاهده

( 408: 1373 اصفهانی، ابوطالب میرزا) .ندشد کشته نفر هزار 5 از بیش کربال به

 کردند تخریب را بقیع بودند، خوانده «الهدم یوم» را آن که روزی در ها همچنین وهابی

 و زیارت برای محلی و شده بود ساخته مسلمانان دست به که را تاریخی بناهای و

 .کردند یکسان خاک با ،بود سنی و شیعه مسلمانان نیایش

آنها  .اند کرده تر گستردهشرک را بسیار  ۀدامن تکفیری های سلفیاخیر  های سالطی 

 قربانی و نذر و توسل همچون عبادی اعمال که دهند می کسانی مطلق تکفیر به حکم

 تمام مطلق تکفیر به حکم دیگر سوی از و دهند می انجام غیرخدا برای ظاهر در را

 آنها حاکمیت و کنند می پیروی و اطاعت ،ظالم حاکمان از ظاهر در که کنند می کسانی

 از بسیاری تا شده سبب تکفیرگرایی و کفر ۀدایر گسترش این. اند را پذیرفته

 به را انآن های اندیشه و کنند رد را جهادی سلفیگری ،اصالحی و سنتی های سلفی

 نژاد، فاطمی. )بخوانند «حاضر زمان در تکفیر فتنۀ» را آن و کنند تشبیه خوارج تفکرات

1393 :46-44) 

شوند  ابزاری متوسل میویژه شیعیان، به هر  ها به های جدید در کشتار غیرسلفی سلفی

شرعی  های دانند و برای آن توجیه می گناه را پذیرفتنی رنظامیان و افراد بیو ترور غی
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یکی از  و مخالفت با آن طاغوت، یعنی حکومت غیر خدا بر مردمتراشند.  می

است چنین حکومتی را نپذیرد و  موظفجهادی است و مسلمان  سلفیگریهای  مؤلفه

های طاغوتی و الئیک، دولت اسالمی  تا با کنار زدن دولتبکوشد آن  سرنگونی برای

 (179: 1389)ابراهیمی، تشکیل شود. 

 و کرده نقل را زیارت دربارۀ تیمیه ابن دیدگاه ،های خودهنشری از یکی در داعش

 هرکس که است کرده یادآوری و دانسته انپرست بت عبادت برابر با را زیارت

. است بدتر نصاری و یهود از نکند، تکفیر ،روند یم قبور زیارت به که را یمسلمانان

 احیاء را وی و کرده استناد «عبدالوهاب بن محمد» سخنان به نشریه این در داعش

 سخن به استناد با و دهد می «المجدد شیخ» لقب او به و داند می معارف کنندۀ

 النباء،) .کند می خطاب مشرک روند، می قبور زیارت به که را مسلمانانی عبدالوهاب،

1439 :12) 

با  بلکه ؛کردند تخریبائمه معصوم در سامرا را  دو حرم تنها نهتکفیری  های گروه

افزون ایجاد کردند.  دولت داعش را در عراق شبه هدف نابودی کامل عتبات عالیات،

ص( محمد )حضرت  پیامبرانتم اخ میالدمراسم بزرگداشت  ،اخیر یها سال بر آن، در

 و در سال دندیکشوخون  پاکستان و افغانستان به خاک همچونرا در کشورهایی 

 حرم مطهر امام خمینی حمله کردند. و به مجلس شورای اسالمی 1396

 

 تکفیري سلفیگري با مقابله و زیارت دیپلماسي -3

علیه  آمیزی خشونت یها کنشسلفی تکفیری  ۀاندیش ،اخیر یها سالدر حالی که طی 

و برخی  در پی داشته استشیعیان  یژهو بهو  تکفیری جریان با ناهمسومسلمانان 
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به  همورد هدف قرار گرفته و هزاران زائر شیع کاظمین و شهرهای سامرا ۀاماکن متبرک

کشورهای از سراسر  را شیعه ها میلیون هایجاد شده ک جدیدی موج ،اند یدهرسشهادت 

. کشانده است مشهد و قم ،فنج ،چون کربالهمزیارتی های  مکانبه  یاسالم

توسل و  در اسالم شفاعت تنها نه ،ها یریتکف ۀظاهرگرایان  برداشتبرخالف اندیشه و 

کارکردهای مختلفی  توانند یمو  اند ری پسندیدهوام اینها بلکه ؛وجود دارد و زیارت

 ،باالترین مکان زیارتی عنوان بهد. سفر به مکه ناسالمی داشته باش ۀدر اتحاد جامع

 مسلمانان است. همۀآرزوی همیشگی 

 از صحیح گیری نتیجهن به کار رفته است. آبار در قر 30حدود  ششفاعت و مشتقات

 از وبررسی شود  دقت با   آن به مربوط آیات تمامدر گرو آن است که  شفاعت آیات

روایت در  100 بیش از در کنار آیات قرآن، .شود گرفته واحدی نتیجه آنها مجموع

در )ص( نقل شده،  یگرام پیامبر ازکه بخشی از آنها  وجود دارد که زمینهاین 

 نقل او معصوم فرزندان و امیرمؤمنان بقیه نیز از وآمده است  تسنن اهل یها کتاب

 به تقرب ایۀم عقل یا شرع دیدگاه از ی کهتوسلآن  (16: 1389استادی:، ) .اند شده

مستحب  و مطلوب یامر ،اطهار ۀائم و خدا رسول به توسل ویژه به است، خداوند

 توسل از یمتعدد موارد زین صالحان و نیتابع و( ص) امبریپ اصحاب ۀریس است. در

 یها گونه دارد. توسل داللت شانیا نزد رفتار نیا بودن دهیپسند بر هشود ک دیده می

 که چنان بخوانند، شنیک یها نام اب را او که دهد یم فرمان دارد. خدا یمختلف

 است، نیکی یها نام را خدا( 180اعراف/) بِها؛ فادْعُوهُ الحُسْنی األسماءُ وَللَّهِ: فرماید یم

 خود زمان پیامبر از پیشین، یها امّت گنهکار افراد همچنین بخوانید.آنها  اب را او

: خوانیم یم یوسف برادران ۀدربار. کند استغفار آنان برای در که اند کرده درخواست
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 لَنا اسْتَغفر أبانا یا: »گفتند و کردند یعقوب به رو برافتاد، کار روی از پرده که آنگاه

 ببخشد، را ما گناهان که بخواه خدا از! پدر جان( 97یوسف/) ؛«خاطئین کنّا انّا ذنوبنا

 الغفور هو انّه ربّی لکم أستغفر سوف: »گفت پاسخ در یعقوب کردیم، اشتباه ما

 او ببخشد، را شما گناهان که خواست خواهم خدا از من( 98یوسف/) ،«الرحیم

 است. مهربان و بخشاینده

 امام دوران در آن ۀگسترد رواج دارد و طوالنی ای زیارت کربال در تاریخ اسالم سابقه

 العابدین ینز امام و انصاری عبداهلل جابربن ظاهراً گرچهواقع شده است؛ ا( ع) صادق

آغاز کنندۀ زیارت ایشان  (ع) نیحس امام شهادت از بعد اندکی فاصله با( السالم علیه)

 آن ترویج کنندۀ زین( ع) علی زیدبن و( ع) باقر امام همچون هایی یتشخص و بودند

 قبر مستمر زیارت به را خویش اصحاب عموم( السالم علیه) صادق امام، ولی بودند

 که کرد یم دیتأک خویش اصحاب به یو حت کرد می سفارش( السالم علیه) نیحس امام

 (6: 1394خانی و مهروش، . )بروند کربال زیارت به ،حج شدن فوت صورت در

مهمی  مسئلهموضوع زیارت به  توسل و شفاعت، با توجه به اهمیتهای اخیر  در سال

 شد یمفردی انجام  صورت بهبرای شیعیان تبدیل شده است. زیارت در میان شیعیان 

در موسم خاصی  زمان همجمعی و  ورتص بهمناسک حج تمتع که باید  جز بهو 

در میان ایرانیان  زمان هم طور بهشود، مناسک زیارتی با این حجم جمعیت و  برگزار

( 1382سال )اینکه سفر به عتبات عالیات پس از سقوط صدام با ؛ حتی ناشناخته بود

روی پیاده»کسی در ایران نام  کمتر 1385شد، تا پیش از سال  پذیر امکانبرای ایرانیان 

( ولی پس از 597:1396،زاده ی)رضو ؛شکلی از زیارت شنیده بود عنوان بهرا « اربعین

 .شدفراهم شیعیان  همۀ شرایط زیارت عتبات عالیات برایتدریج  به ،سقوط صدام
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که علیه شیعیان  هایی یتمحدودخصومت رژیم بعث با ایران و  دلیل بهایرانیان نیز که 

و راهی  ندفرصت را غنیمت شمردان با عراق قطع شده بود، ارتباطش کرد، یماعمال 

میان ایران و عراق در دوران و اختالفات ایدئولوژیک شدند زیارت عتبات عالیات 

میان و تثبیت مرز نرم  ایجادبه همسویی ایدئولوژیک و حاکمیت رژیم بعث بر عراق 

راهی عتبات  هقانمشتا پس از سقوط صدامشیعیان . تبدیل شد شیعیان ایران و عراق

از زائران ایرانی جلوگیری نیز  اشغال شدید عراق تحتِ های یناامنعالیه شدند و حتی 

تهدید  زیارت اهمیت بیشتری یافت. هرچقدر موضوع تکفیرگری، گسترش . بانکرد

در چنین  .شد نیز افزوده میعتبات  انزائربر تعداد  ،شد یمبیشتر  تکفیری های گروه

 تعداد از دقیق برآورد .یافت فراوانی اربعین حسینی اهمیت روی پیادهشرایطی مراسم 

 تسنیم خبرگزاری. شود یم اعالم متفاوتی یآمارها و نیست پذیر امکان اربعین زائرین

 از آنها میلیون 4 که کرد اعالم نفر میلیون 20 از بیش را 1397 سال در زائران تعداد

 اعالم اساس بر( 1397: تسنیم خبرگزاری) ه بودند.شد عراق وارد دیگر کشور 50

 را زائرین تعداد کربال ۀجمع نماز یها خطبه در سال هر که سیستانی اهلل آیت ۀنمایند

 15 ،(1397) یقمر هجری 1440 سال در اربعین زائران نهایی آمار، کند می اعالم

 شبکه) .بود نفر میلیون 14 گذشته، سال در رقم این. بود نفر هزار 322 و میلیون

 50 ترتیب به 1397 تا 1390 سال از اربعین مراسم ایرانی ائرانز تعداد (1397: العالم

 50 میلیون 2 هزار، 600 میلیون 1 هزار، 500 و میلیون 1 هزار، 480 هزار، 240 هزار،

 نفر هزار 346 میلیون 2 و( 1396: جوان خبرنگاران باشگاه) هزار 320 میلیون 2 هزار،

 روی پیادهزائران حسینی در مراسم  حضور (1397: ایسنا خبرگزاری) .است بوده

 رو به گسترش است. یک آمده، ۀدر نمودار شمار که  چنان آناربعین 
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زائرین مراسم اربعین روند افزایشی ،یک هنمودار شمار  

 

عراقی به  یها موکبایرانی در کنار  یها موکباربعین حسینی،  روی پیادهدر مراسم 

 ها ایرانی یژهو به ائرانعراقی از ز ی شیعیانکنند. پذیرای رسانی می خدمت انزائر

است که تمامی مناسبات نظام وستفالیایی را از بین برده است. در مراسم  ای گونه به

عراق و ایران معنا دارد و نه مناسبات  میانسخت  ینه مرزها ،اربعین روی پیاده
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آنها های   خانهدر  کنند که ائران درخواست میز اقتصادی معمولی. میزبانان عراقی از

 .کنند یمدر حد اعال پذیرایی  آنان سکنی گزینند و از

حائلی  تواند ینم نیزکه حتی مرزهای ملی دارد کربال چنان قداستی  ،شیعیان دیدگاهاز 

شیعیان در مراسم اربعین  سابقۀ یب حضور میلیونی .در برابر دوستداران آن باشد

 یلتحل قابل دیدگاهمراسم مذهبی فراملی جهان است، از این  ینتر رگبزحسینی که 

از مصادیق  ها تکفیری دیدگاهحفظ امنیت اماکن مقدس عتبات که از اهمیت است. 

ایران با اسالمی  جمهوری برای شیعیان تا حدی است که آیند، شمار می بهشرک 

سیفی و ) یردگ یمبر عهده  امنیت برگزاری مراسم اربعین را ،رویکردی پسا وستفالیایی

شیعیان، دیپلماسی زیارت  دیدگاه(. با توجه به اهمیت زیارت از 58:1397پورحسن،

. در زیر به دالیل این گری باشد جریان تکفیری راهبرد مناسبی برای مقابله با تواند یم

 :شود موضوع اشاره می

تصویر بسیار زشتی از خود،  بار خشونتاقدامات  جریان سلفی تکفیری با -1

 هدفمند یینما برجستهغربی با  یها رسانهترسیم کرده است.  در دنیارا اسالم 

دولت »چون همعناوینی  یریکارگ به یژهو بهو  تکفیری های گروهاقدامات 

این گروه تکفیری را همسان با کلیت اسالم معرفی  ،داعش یجا به« اسالمی

سفرهای زیارتی شیعیان و سازی  آسانبا  تواند یم. دیپلماسی زیارت اند کرده

و اماکن مذهبی ایران،  حتی دیگر مذاهب و ادیان به عتبات عالیات عراق

ارائه کند  آن یدوست نوعتصویری متناسب با ذات واقعی اسالم و رحمانیت و 

 .کند هراسی غلبه و بر روند اسالم
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دیپلماسی زیارت  شود، یمانجام  که به نام دین ینیتضادآفراقدامات برابر در  -2

 با دگرسازی شیعیان، ها یریتکف حالی کهباشد. در  ینآفر وحدت تواند یم

، گسترش سفرهای زیارتی اند شدهکشتار درون دینی  آن تبع بهتضاد و  مایۀ

و نوعی اتحاد در بیانجامد به همدلی مسلمانان غیر تکفیری  تواند یم

 ایجاد کند.کشورهای اسالمی 

 صرفاًاسالمی و انسانی است. این انقالب  و شیعی قالبیان اسالمی، انقالب  -3

 های مسئولیتبلکه اهداف و  ؛برای رستگاری سیاسی شیعیان ایجاد نشده

 ینتر مناسبواالیی برای مسلمانان در نظر دارد. دیپلماسی زیارت یکی از 

کشورهای  تجمع میلیونی شیعیان اسالمی است. برای صدور انقالب ها یوهش

 کند یماسالمی فراهم  اربعین حسینی، فرصت مناسبی برای انقالبمختلف در 

 .دهدگسترش خود را الهی و انسانی  های آرمانتا اهداف و 

 یان. بیشترین جمعیت شیعبا یکدیگر مشترکندمذهب  از لحاظایران و عراق  -4

، نجف . در چهار شهر کربال،دهند یمتشکیل شیعیان این دو کشور جهان را 

قبور  افزون بر آن، قرار دارد. ا قبور مطهر شش امام معصومکاظمین و سامر

 نیز عراق پراکنده هستند و جای جایدر  )ع( اصحاب وفادار امام حسین

 با عج( در این کشور واقع شده است. ایران نیزعصر )سرداب غیبت امام 

دارای دولتی شیعی است و بارگاه مطهر  ،جهان ۀشیع داشتن بیشترین جمعیت

این همه  رغم بهمعصوم در آن قرار دارد.  ۀامامزاد ها دهم شیعیان و امام هشت

شیعه هستند، به دالیل  ۀایران و عراق که دو بال جامع مشترک، ویژگی

 ؛ندا هدوست و متحد یکدیگر نبود تنها نهگذشته،  یها دهه درمختلف سیاسی 
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دستاورد . باید کمترین اند را رقم زدهجنگ قرن بیستم  ترین یطوالنبلکه 

دو  دو کشور باشد. روابط حسنۀ دیپلماسی زیارت، تقویت و تثبیت مناسبات

شیعیان جهان به اماکن زیارتی دو کشور سفر کنند و  شود یمکشور موجب 

 د.شوهر چه بیشتر تقویت  ههویت شیع

برخی پژوهشگران زیارت را از مصادیق مهم گردشگری مذهبی تلقی  -5

کارکردهای بسیار  ،فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی دیدگاهکه از  کنند یم

 های یهمکاربه  تواند یممختلفی دارد. آرامش در روابط ایران و عراق 

. بیانجامدگردشگری و فرهنگی  و اقتصادی های در زمینه ۀ دو کشورگسترد

 ،نسبی دو کشور های یتمزاز گیری  بهرهافزایش مبادالت تجاری و 

 های یهمکار. افزایش را در پی داردر گسترده در دو کشو گذاری سرمایه

و در  بیشتر مناسبات گسترش به ،با رویکرد کارکردگرایانه تجاری فرهنگی

 .دهد یمآنها را افزایش  میان و همبستگیافزاید  آنها میقدرت  برنتیجه 

 مانور ،نجف و مشهد و کربال یژهو به شیعیان در اماکن متبرکه ۀحضور گسترد -6

 که از هایی یانجر. است تکفیری های یانجربرابر شیعیان در  نمایی قدرتو 

و اثبات خود اماکن زیارتی شیعیان نابودی به دنبال  هشیع دگرسازی راه

اربعین، نوعی  روی پیادهچون هم. بسیج شیعیان و حضور در مراسمی هستند

 صرفاًتجمع شیعیان البته تکفیری خواهد بود.  های یانجربرابر بازدارندگی در 

 و دهد را گسترش می عاشورایی های یشهاند بلکه ؛یک مانور روانی نیست

 .کند یم تر مصممشان های رمانآرا در مقام دفاع از شیعیان 
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کشورها و  مناسبات وستفالیایی را که تناسبی با تواند یمدیپلماسی زیارت  -7

ه اسالمی ندارد با مناسبات پساوستفالیایی تغییر دهد؛ مناسباتی کهای  امت

در مرزهای را  ایران و عراق یژهو به کشورهای اسالمی مذهبی های یتهو

. این دهد می گسترش را و ارتباطات فرامرزی کند میسخت و ملی محصور ن

 .تسری دادسایر کشورها اسالمی نیز  توان در را میالگو 

دارد. با اسالمی  جمهوری تنگاتنگی با قدرت نرم ۀدیپلماسی زیارت رابط -8

دیپلماسی زیارت این ظرفیت را دارد که  موقعیت جغرافیایی ایران،توجه به 

، آسیای مرکزی و قاره شبه ایران را به گذرگاه اصلی شیعیان جنوب آسیا،

 شیعیان ایران با کشورهایی چون لبنان افزون بر آنقفقاز به عراق تبدیل کند. 

 ترین مهمبه این توانایی را دارد که دیپلماسی زیارت  ی دارند.روابط نزدیک

 تبدیل شود.اسالمی  جمهوری ابزار قدرت نرم

طی ؛ ولی اسالمی بر مبنای وحدت مسلمانان ایجاد شده است اگرچه انقالب -9

پس از جنبش بیداری اسالمی، عربستان سعودی در  یژهو به ،اخیر ۀچهار ده

برابر مختلف خاورمیانه در  مناطقیک جنگ نیابتی و گاه آشکار در 

 ترین مهمکرده است. دیپلماسی زیارت یکی از  آرایی صف اسالمی جمهوری

خواهد بود. برخی کشورهای  ها یسعود خواهی زیادهبا  رویارویی یها روش

میان شکاف در صدد ایجاد هویت عربی و ملی عراق،  سازی برجستهعربی با 

 طلبی قدرت تواند یمزیارت  دیپلماسی شیعیان ایران و عراق هستند؛ ولی

 کند. عربستان و متحدین آن را ضعیف یا منطقه
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 گیري نتیجه
نقش دیپلماسی زیارت در رویارویی با جریان سلفیگری تکفیری را بررسی  این مقاله

ای است که ریشه در گذشته دارد؛ ولی اخیراً  پدیده کند. اگرچه سلفیگری تکفیری، می
باری علیه  خشونتهای  اسالمی بازتولید شده و کنش در محیط امنیتی جمهوری

های  عنوان یکی از کنش داشته است. در برابر این جریان خشن، از زیارت به شیعیان
دهندۀ  های حاصل از پردازش فرضیه، نشان شیعیان استقبال فراوانی شده است. یافته

تواند تأثیر بسیار مهمی در ارائه تصویر واقعی و  دیپلماسی زیارت می آن است که
ر برابر خشونت جریان تکفیری داشته باشد. افزون بر آن با توجه به مناسب از اسالم د

اسالمی، دیپلماسی زیارت ظرفیت مناسبی  موقعیت هویتی و جغرافیایی جمهوری
هایی که برخالف  های واالی انسانی و الهی دارد؛ ارزش برای صدور انقالب و ارزش

زگاری ندارد و کشورهایی المللی ناسا های سلفی تکفیری، با صلح و امنیت بین ارزش
همچنین  ها استقبال کنند. گری روبرو هستند، باید از این ارزش که با خطر تکفیری

عراق  ای از مناسبات مختلف را میان ایران و تواند طیف گسترده دیپلماسی زیارت می
های مهمی برای جهان تشیع فراهم کند. این در حالی است که  بنیان کند و بسترسازی

ای برای  ای و فرامنطقه های منطقه کفیری با دگرسازی شیعه، به ابزار قدرتجریان ت
تواند  می دیپلماسی زیارت گسیختگی کشورهای اسالمی تبدیل شده است. ازهم

جمهوری اسالمی با  گری را در برابر شیعیان کاهش دهد. تهدیدهای تکفیری
برابر خطر  نشین را در کشورهای شیعه محوریت دادن به دیپلماسی زیارت،

تلقی اسالمی  جمهوری توان این بسیج را تداوم قدرت کند و می گری بسیج می تکفیری
تنها مناسبات عاطفی میان شیعیان را تقویت خواهد کرد؛  کرد. دیپلماسی زیارت نه

 کند. بلکه روابط اقتصادی کشورهای منطقه را نیز مستحکم می
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