
   

  
  

  اي نقش شهداي مدافع حرم بر همگرایی منطقه
   1دکتر غالمحسین یوسفی

  
  
  

  
  05/12/1397تاریخ پذیرش نهایی:                      15/11/1397تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

ري و داعش در عراق است که در نبرد با تروریسم تکفیاي  مدافعان حرم و شهداي مدافع حرم واژه
 2011در سوریه و در دفاع از حریم حرم اهل بیت عصـمت و طهـارت پـس از سـال      و خصوصاً

گـذار  تأثیرفراگیر و  ابداع گردید و در کوتاه زمانی تئوري مدافعان حرم تبدیل به یک فرهنگ نسبتاً
منطقـه غـرب   در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و امنیتی گردید که خیل عظیمی از جوانان کشورهاي 

آسیا و حتی اروپا و آمریکا را نیز راهی کشورهاي یاد شده نمود تا از حرم اهـل بیـت عصـمت و    
لشـگر عظیمـی از نیروهـاي جـان     گیري  موجب شکلاي  طهارت دفاع نمایند. این همگرایی منطقه

نطقـه  برکف انقالبی گردید که به عنوان بازوي قدرتمند نظامی و امنیتی انقالب اسالمی در سطح م
کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مدافعان حـرم و شـهداي مـدافع     می عمل
اند؟ به منظـور روشـن شـدن موضـوع و معلـوم نمـودن        داشتهاي  ي در همگرایی منطقهتأثیرحرم 

فرهنگی، سیاسی و امنیتی مدافعان حـرم و شـهداي مـدافع حـرم در      تأثیرمجهول، بررسی نقش و 
مزورانـه،  ي هـا  سیاسـت منطقـه در تقابـل بـا    ي هـا  ملتبین کشورها و اي  همگرایی منطقه ایجاد

طلبانه و برهم زننده امنیت کشورهاي محور مقاومت در این مقاله در دستور کار قرار گرفتـه   توسعه
  معتبر خواهد بود.هاي  علمی و سایتهاي  و روش پژوهش، مطالعه و گردآوري اسناد، کتب، مقاله

  
  کلیدي  هاي  واژه

  اي، فرهنگ، سیاست، امنیت، مدافع حرم یی، همگرایی منطقهگرا منطقه

                                                                                                                                         
 از دانشگاه اصفهان الملل نیروابط ب يدکتر افتیدر يدایکاند. 1

  143ـ 184؛ صفحات 1397زمستان  ،76، پیاپی 4، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
دین مبین اسالم از اساس، دینی کامل، جامع و مانع بوده که براي تمام امور انسان 

 گـرا  است تا گروه گرا جمع اعم از امور مادي و معنوي داراي برنامه بوده و ماهیتاً
شیع نیز برگرفته از همین دین است که پرودگار جهانیان به تهاي  . آموزهگرا یا فرد

دین توسـط پیـامبر اعظمـش بـه بشـریت      ترین  و جامعترین  عنوان آخرین، کامل
سیاسـی و  هـاي   ارزانی داشته است تا راه سـعادت و کمـال را بپیماینـد. اندیشـه    

کنـد موجـب    می گري حکومتی اسالم ناب محمدي(ص) که بیشتر در تشیع جلوه
یده است تا شخصیت سترگی مانند امام خمینی(ره) حکومـت اسـالمی را در   گرد

کشور پهناور ایران تحت عنوان جمهوري اسالمی ایران ایجاد و پایدار نماید. این 
فراگیـري چـون   هـاي   دهـه نظـام   اندیشه ناب توانسته است طـی کمتـر از چهـار   

، نژادهـا، ادیـان و   هـا  وجود دارا بودن اندیشه کمونیسم و لیبرالیسم که جهان را با
متعدد و متفـاوت در دو قطـب شـرق و غـرب     هاي  و گرایشها  مذاهب، فرهنگ

که نظام کمونیسم را به اي  تقسیم و خالصه نموده بودند، به چالش بکشد به گونه
دان تاریخ فرستاد و نظام لیبرال دموکراسی غربی را نیز در آستانه سقوط قرار  زباله

یی کـه کسـب کـرده    هـا  و موفقیتها  ناب به دلیل جذابیتداده است. این اندیشه 
در دل مستضعفان جهان و به ویژه در دل  توانسته است در سطح جهان، خصوصاً

منطقه نور امیدي را روشن نموده و آنها را به پیروي و همگرایی با ایـن  ي ها ملت
هـا   ماناین اندیشه که در آرهاي  و برجستگی ها ویژگیاندیشه ناب هدایت نماید. 

گذار فقید انقـالب اسـالمی چـون     و اهداف عالیه انقالب اسالمی به رهبري بنیان
درخشد و هدایت این مسیر توسط جانشین شایسته و فهیمش امام  می خورشیدي

طی نزدیک به سه دهه مدیریت پیامبرگونه این انقالب، موجب افـزودن  اي  خامنه
از نگرانـی و دشـمنی توسـط    بسیط به حوزه نفوذ آن شده کـه مـوجی   اي  گستره

بدخواهان اسالم ناب را به دنبال داشته است. بدخواهانی که براي قطع و خاموش 
آشـیل آن را نشـانه رفتـه و بـه منظـور      هاي  کردن نور امید انقالب اسالمی پاشنه
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منطقـه،   مـؤثر سرنگونی نظام جمهوري اسالمی به عنوان ریشه تحوالت اصـیل و  
نمـوده و بـا کمـک رژیـم جعلـی صهیونیسـتی،        آنهـاي   تالش در قطـع شـاخه  

عراق و سوریه را توسط فرق تکفیري و داعشی تسخیر کردند تا بـا  هاي  سرزمین
مرکزي این کشورها بتوانند تخـم نفـاق و تکفیـر را در ایـن     هاي  سرنگونی دولت

کشورها و منطقه کاشته و سپس بـه سـرنگونی جمهـوري اسـالمی و در نهایـت      
  بادرت ورزند. نابودي اسالم ناب م

که جمهوري اسـالمی ایـران همیشـه و همـواره منـادي وحـدت و        از آنجایی
گر  منطقه بوده است، این بار نیز در همین قامت جلوهي ها ملتو ها  همدلی دولت

وارد  »اهللا سـالم اهللا علیهـا   آلهـاي   دفاع از حریم حـرم «گردید و با سردادن نداي 
داعشی گردید. اگرچه جمهوري اسالمی ایران میدان مبارزه با تروریسم تکفیري و 

در ابتداي راه یکه و تنها وارد این میدان شد اما دیري نپایید که تئـوري مـدافعان   
سالم تبدیل به فرهنگی فراگیر در سه حوزه کلی فرهنگی، سیاسی  حرم ائمه علیها

ا نیـز  آمریکـا و اروپـا ر  هاي  و امنیتی شد که گستره آن نه تنها غرب آسیا که قاره
و مذاهب گوناگون خـود را بـه میـدان مبـارزه     ها  دربر گرفت و مدافعانی با ملیت

ســوریه رســاندند. دشــمنانی کــه بــا هــدف برانــدازي  یعنــی عــراق و خصوصــاً
موافق ایران در عراق و سوریه و سـپس برانـدازي حکومـت ایـران     هاي  حکومت

زي مدافعان حرم و غلبه سا وارد میدان شده بودند، به دلیل توفیق ایران در فرهنگ
نظیـر، خـاك    بر تروریسم تکفیـري و داعشـی و تبـدیل تهدیـد بـه فرصـتی کـم       

ریزهایشان را یکی پس از دیگري با خفت و زبونی ترك و فرار را بر قرار ترجیح 
، بلکه اند دهیاد شده سرنگون نشهاي  دادند و امروزه نه تنها هیچ کدام از حکومت

حامی تروریسم هاي  و دولت اند دهاوضاع مسلط گردی با قدرت برسرکار بوده و بر
یشان گوي سبقت را از ها خانه تکفیري، دست از پا درازتر براي دایر کردن سفارت
نماینـد. ایـن تحـوالت و     مـی  یکدیگر ربوده و اقدام بـه گشـایش سـفارت خانـه    

جمهـوري اسـالمی ایـران در    گیـري   سیاسی نشان از حقانیت جهتهاي  چرخش
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تروریسم تکفیري، مجاهدت، ایثار و جانفشانی مدافعان حرم و شـهداي   مبارزه با
 تـأثیر اهللا دارد. فرهنگی که فراگیر شده و منطقه را به شدت تحـت   مدافع حرم آل

دار حقیقی مبارزه با تروریسم تکفیري شـده اسـت. مقالـه     خود قرار داده و پرچم
هداي مـدافع حـرم در   مدافعان حـرم و شـ   تأثیررو به منظور واکاوي نقش و  پیش

از فرهنگ دینی اسالم ناب، مذهب متعالی شیعه و  متأثراي  ایجاد همگرایی منطقه
ناپذیر، انقالبی، واال و از جان گذشتگی عاشورایی و هویـت دینـی،    مکتب سازش

جهت تنویر افکار عموم مردم به ویژه خـواص جوامـع اسـالمی، ژرف نمـودن و     
  ارش درآمده است.افزایش گستره مدافعان حرم به نگ

  
  چارچوب مفهومی

آشناترین مفاهیمی هستند که در نیم  از جمله نام» اي همگرایی منطقه«و » گرایی منطقه«
یـی معـادل   گرا منطقه اند. الملل، مورد توجه قرار گرفته قرن اخیر در مباحث روابط بین

که به  ISMبه معناي منطقه و پسوند  Region کلمه التین رژیونالیسم است که از لغت
یی گرا ، منطقهالملل بینمعناي گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. اما در ادبیات روابط 

واقع در یک منطقه جغرافیایی کـه  هاي  رود که دولت می یا رژیونالیسم هنگامی به کار
بـا یکـدیگر همکـاري    اي  منطقـه ي هـا  سـازمان داراي عالیق مشترك هستند از طریق 

  ).  132: 1372ي داشته باشند (علی بابایی، نظامی، سیاسی و اقتصاد
اي که توسـط   یی را به عنوان ایدئولوژي و برنامهگرا هتن و سودربام نیز منطقه

اي که  اي، همچنین به صورت سیاست و پروژه براي رسیدن به نظم منطقهها  دولت
کنند و در داخل یـک   می و بازیگران غیردولتی با هم همکاريها  در پی آن دولت

پردازنـد واغلـب بـه نهادسـازي      می ي خودها طقه خاص به هماهنگی استراتژيمن
  (Hettne and Soderbaum,1998: 3)کنند  می شود، تعریف می منجر

و » شـود  مـی  منطقه آن چیزي است که سـاخته « دارد تأکیدانگاري  سازهنظریه 
خبگـان  ي هویتی و شناختی هستند که توده مردم به طور عام یـا ن ها مناطق، پدیده

به طور خاص در آنها احساس با هم بودن، تعلق داشتن به یکدیگر و سهیم بودن 
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اي  برحسـب هویـت منطقـه   1 »منطقه بـودگی « ها و منافع مشترك دارند. در ارزش
شـود کـه جغرافیـا، سـرزمین و      می تعریفاي  منطقه 2»مابودگی«مشترك و نوعی 

 ها ملترو آنچه که کشورها و  از این کنند می عناصر مادي نقش اندکی در آن ایفا
 ي فرهنگـی، اجتمـاعی، ارزشـی و تـاریخی اسـت     ها آورد، اشتراك می را گرد هم

.(Adler and Barnett,1998: 31)  
از از منطقه  يبر تعاریف دیگر الملل و جغرافیاي سیاسی، در ادبیات روابط بین

منطقـه بـدون   «، الملل در علوم روابط بینشود.  می تأکید» قرابت جغرافیایی«جمله 
شود که به علت پیوندهاي جغرافیایی  هاي چندین کشور می استثناء شامل سرزمین

با این همه، عموم تعـاریف منطقـه را کـه بـه      »اند. مشترك به یکدیگر مرتبط شده
  در سه دسته تعریف جاي داد: توان میگرایی ارتباط دارد،  مبحث منطقه

حدود آن کمابیش بر پایـه مرزهـاي    منطقه به عنوان واحدي جغرافیایی که. 1
  گردد.  فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می

منطقه به مثابه یک نظام اجتمـاعی متشـکل از روابـط فرامحلـی و فراملـی      . 2
   .دهنده آن به هم گره خورده است ي انسانی که امنیت واحدهاي تشکیلها گروه
ت در یـک سـازمان   اي از کشورها کـه بـا عضـوی    منطقه به عنوان مجموعه. 3
هاي سازماندهی  همکاري«هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی به  اي، در زمینه منطقه
  .پردازند می» شده

قـرار   4»واگرایـی «است که مفهـوم آن در مقابـل   اي  واژه 3»همگرایی« همگرایی:
رود. همگرایـی در فرهنـگ لغـات     مـی  در حوزه علوم انسانی به کـار  دارد و نوعاً

 صورت تعریف شده است: آکسفورد به دو
  .ناپذیر دیگري شود ترکیب دو چیز در یکدیگر به طوري که یکی بخش تفکیک )الف
  عضویت کامل یک فرد در یک جامعه )ب

                                                                                                                                         
1. Regionness   
2. Weness  
3. integration 
4. disintegration 
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یـا  هـا   همگرایی در علوم سیاسی عبارت است از فرایندي کـه طـی آن دولـت   
واحدهاي سیاسی براي دستیابی به اهداف مشـترك خـود، بـه طـور داوطلبانـه و      

 اهانه بخشی از حاکمیت و اقتدار عالی خود را به یـک مرکـز فراملـی واگـذار    آگ
ي ها سازمان). همگرایی بیانگر شرایطی است که در آن 3: 1370کنند (کاظمی،  می

اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، امنیتی و ارتباطی با کنـار گذاشـتن عوامـل اخـتالف     
و منافع مشترك به حدي به یانه به سود اهداف جمعی گرا برانگیز و تعصبات ملی

  گردد. می شوند که نظام جدیدي از روابط، جایگزین نظام پیشین می هم نزدیک
بـا تکیـه بـر تجربـه اروپـاي غربـی        الملـل  بـین پردازان روابط  برخی از نظریه
وحـدت   2»محصـول نهـایی  «و زمانی بـه عنـوان یـک     1»فرایند«همگرایی را یک 

آمیتـاي  «کننـد. افـرادي چـون     می قلمداد سیاسی در روابط واحدهاي مستقل ملی
همگرایی را بیش از آنکه یک فراینـد بـراي نیـل بـه      4»کارل دوویچ«و  3»اتزیونی

کننـد. از نظـر    مـی  مرحله وحدت بدانند، یک طرح و یک وضعیت نهایی قلمـداد 
تعلق دارند، همگرایـی بـه معنـاي     »ارتباطیون«دوویچ و همفکرانش که به مکتب 

است و هرچیزي که کمتر از یک وحدت سیاسی رسـمی باشـد،    5»ادغام سیاسی«
پـردازان   ). طیف دیگري از نظریه84: 1371ثبات خواهد بود (فرانکل،  ناقص و بی

از همگرایی به عنوان یک پدیـده و امـري    7»هنري تیون«و  6»فلیپ ژاکوپ«مانند 
  .)MCCALL, 1976: 7( تا امري مطلق اند دهنسبی یاد کر

بـه ادغـام    گفـت همگرایـی ضـرورتاً    تـوان  مـی  الگوهاي مفهومی درواقع با این
شــود، امــا کــاهش اختالفــات سیاســی و افــزایش  نمــی واحــدهاي سیاســی منجــر

ي هـا  سـازمان د زمینه تشکیل توان می دو و چندجانبه به طور هم زمانهاي  همکاري
                                                                                                                                         
1. process 
2. End product 
3. Amitai Etzioni 
4. Karel Deutsch 
5.   itical  integration  
6. Philip Jacob 
7. Henry Tune 
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  فراملی و در نهایت
اسـت تعامـل بـین    ادغام واحدهاي سیاسی را فراهم کند. کارل دوویـچ معتقـد    
 اجتماعی ادغام شـده  ـ سیاسیهاي  یا نظام 1»جوامع امنیتی«منجر به تشکیل ها  دولت
از نظر دوویچ همگرایی شرایطی است که در آن  ).Doughrty, 1981: 245(شود  می

زور و خشـونت در روابـط بینـابین،    گیـري   مردم یک منطقه ضمن پرهیز از به کـار 
کننـد و حتـی از تشـکیل و توسـعه      مـی  آمیز حل المتمسهاي  مسایل خود را از راه

 جویانه و برقراري صلح باشند، حمایت یی که قادر به انجام تغییرات صلحها سازمان
  ).(Taylor, 1968: 244کنند  می

با توجه به تعاریف ارایه شده، آنچه در این نوشـتار بیشـتر مـد نظـر نگارنـده      
انسـانی موجـود در   هـاي   زیرا گروهیی است. گرا از منطقه 2است، تعریف شماره 

انـد، امـا    سیاسی متعددي جاي گرفتههاي  منطقه غرب آسیا علیرغم اینکه در نظام
و  »ایـدئولوژیک اسـالمی  «داراي یک نظام اجتماعی با میدان گرانش بسیار قـوي  

السالم هستند و با همین ویژگی به یکـدیگر پیونـد    پیوستگی به ائمه طاهرین علیه
امنیت دسته جمعی با محوریت دین و مذهب را تحت عنوان اند  ستهخورده و توان

رقم بزنند که شاید تـا ایـن برهـه از تـاریخ      »مدافعان حرم«فرهنگ نوپدید با نام 
نظیر بوده است. فرهنگ مدافعان حـرم در   نظیر، کم اگر نگوییم بی الملل بینروابط 

قـع توانسـته اسـت    گري امروزي و جهان قرن بیست و یکمـی بـه وا   دنیاي مادي
را به چـالش کشـیده و در منطقـه غـرب آسـیا       الملل بینمعادالت نظام آنارشیک 

  جایگزین مطمئنی براي آن شود.
  

   اجتماعی مدافعان حرم بر معادالت منطقهـ فرهنگی  تأثیر
  فرهنگ مدافعان حرم  گیري  هویت و نقش آن در شکل

هـاي ذهنـی    دي به مسئله بنیـان الملل که تا ح هاي غربی روابط بین در میان نظریه

                                                                                                                                         
1. Security community 
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از آن بـراي بیـان نقـش و     تـوان  مـی  اي است کـه   انگاري نظریه توجه دارند، سازه
 در عمیـق  تالشی انگاري المللی استفاده کرد. سازه هاي بین جایگاه دینی در عرصه

شـود   مـی  محسـوب  شناسی معرفت و شناسی هستی مباحث یعنی فرانظري، حوزه
)Harvey and Bercher, P.ress, 2002, P.P. 1-8.( 

 هویـت  انگاران، مسـئله  سازه براي شناسی هستی سطح در مهم مباحث از یکی
 کـه  خـود  مـورد  در انتظـارات  و هـا  فهم از عبارت است هویت. است گران کنش
کرد؛  تعریف شان اجتماعی بستر از جداي توان مین را ها هویت. است نقش خاص
 تعریـف  را آن هویـت،  تعریـف  در انگاران سازه .تندهس اي رابطه امور ذاتاً آنها زیرا
 یعنی ایـن  ).Wilmer، 59 :2002(اند  دانسته دیگري مقابل در خود کیستی یا و خود
 در بسـیاري  تفـاوت  بدانـد،  دیگـري  رقیـب  یا دشمن دوست، را خود »خود« که

  (Wendt, 1994, P.P. 348 – 57).کرد خواهد ایجاد آنها تعامل

 انگـاران  سـازه  شناسـی  هستی بحث در مطرح مهم موضوعات زا یکی هویت مفهوم
 زنـدگی  معنایی ابعاد بر که يتأکید  به توجه با آنها). Howard, 2005(شود  می محسوب
 برسـاخته « بـه  دارنـد، ) تعـامالت  و باورهـا  ها، رویه ها، ارزش ها، هانگار  یعنی( اجتماعی

 خـود ـ  « رابطـه  در که دانند می اي هپدید را هویت دارند و اعتقاد اجتماعی زندگی »بودن
 مسـلم  و شـده  داده قبـل  از اي پدیـده  و کنـد  مـی   پیـدا  قـوام  گیـرد،  مـی  شکل »دیگري
 و افـراد  ترجیحات و منافع بر شود و می ایجاد تعامل فرایند در بلکه نیست، شده پنداشته
 ایـن  اگر حال Price and Reus - Smith, 1998, P.P. 241 – 244). ( گذارد می تأثیر ها دولت
 ایـن  غیـر  در شود، می ها دولت همکاري افزایش سبب باشد، جمعی هویت یک هویت،
 میتـزن  جنیفـر  )Wendt, 1384: 125( را در پی خواهد داشت منازعات تشدید صورت،

 حاضـرند  گـاهی  خـود،  شناسـانه  هستی امنیت حفظ براي ها دولت که است باور این بر
    ).Mitzen, 2006: P. 239( ندازندبی خطر به را شان فیزیکی امنیت

 و فرهنگـی  يهـا  هانگـار  و هـا   ایـده  مستقل نقش بر تأکید  رغم به يانگار سازه
 تبیین امکان وکند  می  تلقی الملل بین  روابط در جنگ و منازعه عامل را دین، دینی
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 حتـی  و اصـلی  جریـان  يهـا  نظریـه  در الملـل  بـین   روابـط  و دیـن  متقابـل  رابطه
اي  نظریه توان می انگاري را بنابراین اگرچه سازه .ندارد وجود متعارف يرانگا سازه

دانست که به مباحث معنایی و ماورایی (ارزشی) توجـه دارد،   الملل بیندر روابط 
د مبانی دینـی کـه موجـب ایثـار و از خودگذشـتگی      توان مین اما همین نظریه نیز

  شود را تبیین نماید.  میاي  مدافعان حرم و شهداي مدافع حرم و همگرایی منطقه
حسن قاسمی «شهید مدافع حرم ایرانی که خودش را افغانی معرفی کرد شهید 

نمونه بارزي از عدم توجه به هویت مادي است. این شـهید واالمقـام کـه از    » دانا
روز در سوریه حضور داشت و بعـد بـه    22اهالی شهر مقدس مشهد بود، در کل 

می دانا براي اینکه به جمع مدافعان حـرم برسـد،   شهادت رسید. شهید حسن قاس
پـور معرفـی کـرده و     خودش را یک افغانستانی مهاجر ساکن ایران و حسن قاسم

رفتند، رهسپار سوریه شد؛ زیرا بـراي   می الي آنان و با جمع آنان که داوطلبانه البه
از حـرم،   معنا نداشت. دفـاع اي  حسن از همان ابتدا افغانستانی، ایرانی و یا سوریه

  براي شهید قاسمی دانا جغرافیا و مرزهاي فیزیکی اهمیتی نداشت. 
یی هـا  شـود و چـارچوب   می هویت، پیش نیاز زیست اجتماعی انسان محسوب

) و هـم در  22: 1392آورد (گل محمـدي،   می به وجودها  و تفاوتها  براي شباهت
از هویـت   تـوان  مـی  کند. بنابر ایـن  می سطح فردي و هم در سطح جمعی معنا پیدا

فردي و هویت جمعی سخن گفت و با توجه به اینکه هویت ملی، هویتی است که 
نـد زیـر   توان مـی  قـومی و مـذهبی  هـاي   گیرد، هویـت  می کلیت یک جامعه را در بر

). در 152: 1393مجموعه هویت ملی قرار گیرنـد (جـوادي ارجمنـد و همکـاران،     
آن را در سـه سـطح   اي  ت. عـده چندسطحی و چندالیـه اسـ  اي  واقع هویت، پدیده

دیگر سطوح هویت را محلی، ملی اي  گیرند و عده می فردي، گروهی و ملی در نظر
). این درحالی است که منبـع اصـلی   51: 1386کنند (دغاقله،  می و جهانی مشخص

هویت در سطح نخبگان سیاسی حاکم، ایدئولوژي نظـام سیاسـی اسـت. در سـطح     
 ومیت، مـذهب، جنسـیت، طبقـه، تـاریخ، جغرافیـا و...     جامعه منابع متعددي مانند ق
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زن معلـم مسـیحی عـرب    «ند منبع تعریف هویت باشند. به عنوان نمونه یک توان می
همزمان به پنج منبع هویتی متعدد تعلق دارد. اما باید توجه داشت که تعـدد   »عراقی

عـادي ایـن    به معناي تعارض آنها با هم نیست. زیـرا در شـرایط   منابع هویتی الزاماً
شود اما در صورت بروز بحران یـا جنـگ،    می تعدد منابع هویتی امري طبیعی تلقی

د به تعارض توان می اولویت بخشیدن به هریک از منابع ذکر شده به صورت خاص،
بینجامد (زن بودن یا مرد بودن؟ معلم بودن یا مدیر بودن؟ مسیحی بودن یا مسـلمان  

  عراقی بودن یا اهل اقلیم کردستان بودن؟).   بودن؟ عرب بودن یا ترکمان بودن؟
گزیننـد؛   مـی  ر مورد اینکه افراد براساس چه معیارهایی منبع هویتی خود را بـر د
دارنـد، در   تأکیدشناسان بر قوي بودن برخی تعلقات نسبت به دیگر تعلقات  جامعه
 داننـد. گـاهی   مـی  کننـده  که علماي علم سیاست عامل قدرت را مهم و تعیین حالی

کنند که اکثریت جامعه هویت مورد نظر  می اعمال قدرتاي  مداران به گونه سیاست
پذیرند. اما گـاهی نیـز ممکـن اسـت ایـن اعمـال        می نظام سیاسی را اولی دانسته و

معکـوس داشـته و جامعـه را بـه مقاومـت و مخالفـت برانگیزانـد        اي  قدرت نتیجه
  ).45و  43: 1388(قهرمان پور، 

 مجلـس  اعضـاي  بـا  دیـدار  در پـیش  العـالی) چنـدي   ب (مدظلهمعظم انقال رهبر
 ذکـر  بـا  و کردنـد  (ع) اشاره بیت  اهل حرم از دفاع در سنت اهل  همراهی به خبرگان،
  روحیـه  تمجیـد  به حرم، مدافع سنت  اهل شهداي از یکی خانواده دیدار از اي خاطره
 کنـار  در امـروز  مـا «اختنـد:  پرد وهانـد   و غم جاي  به آنان افتخار ابراز در خانواده این

 حـرم  از دفاع در دارند ما همراه و ما با که داریم را کسانی سنت اهل برادران از خود،
 شـهداي  از هـایی  خـانواده . دهنـد  مـی  شهید دهند، می کشته و جنگند می) ع( بیت  اهل

 بـرادر  ایـن  خُب، 1بودند. سنی خانواده چند بینشان در که آمدند من پیش حرم مدافع

                                                                                                                                         
هـا را دلـداري   آن ،. پدر و مادر و همسر شهید با رهبر انقالب دیدار داشتند. رهبر انقالب در این دیدار1

وحـدت شـیعه و    باره. بیشتر درگفتند و به خاطر اینکه فرزندشان در این راه شهید شده، تبریکدادند 
اند که بیرون از خـاك   و در جنگی شهید شدهبرادرند شیعه و سنی با هم گفتند و کردند سنی صحبت 

م هسـتند. ایـن دیـدار خیلـی     دهد مردم سیستان و بلوچستان کامالً با نظا ایران بوده و همین نشان می
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 حـرم  یا )ع( امیرالمؤمنین حرم یا) س( زینب حضرت حرم از دفاع براي که سنت لاه
  بـه  آید، می ما پیش که هم بعد جبهه، به کند می  گسیل را خودش جوان )ع( سیدالشهدا

 کنـد  مـی   افتخار ابراز شکایت، و گله یا وهاند و  غم اظهار جاي  به تأسف، اظهار جاي
  ).1394اي،  (امام خامنه» است هشد شهید راه این در من پسر که

و اي  یی، همگرایی منطقـه گرا با تعاریف، تعابیر و تفاسیري که از منطقه، منطقه
در نظـام  اي  یی و همگرایـی منطقـه  گرا گفت که منطقه توان می هویت بدست آمد،

، بر پایه مادیت و منافع مادي بنا نهاده شده است و مباحثی نظیر معنویت الملل بین
درسـت بـرخالف آن چیـزي     مسـئله معنوي در آن جایگاهی ندارد! این  یا هویت

شـود.   مـی  است که در مکتب اسالم از آن به عنوان یاري رساندن به هم نوع یـاد 
 انجـام اي  یی و یا همگرایی منطقهگرا آنچه کشورهاي دیگر در مباحثی نظیر منطقه

از ایـن  اي  رد. نمونـه خو می با عقد قراردادهاي سیاسی و مالی رقم عمدتاًدهند  می
ایـاالت متحـده آمریکـا از    ي هـا  حمایتدر منطقه خلیج فارس و  توان می امور را

کشورهایی نظیر عربستان و با عقد قراردادهاي چندصد میلیارد دالري شاهد بود. 
یا قراردادهایی که روسیه با دولت سوریه به منظور کمک به این کشور در رهـایی  

اشـاره نمـود. ایـن در حـالی اسـت کـه        تـوان  مـی  ست رااز بحران امنیتی بسته ا
جمهوري اسالمی ایران و محور مقاومت براي کمک به دولت سوریه بـه منظـور   
غلبه بر بحران امنیتی و خروج از آن نه تنها قرارداد مادي امضا ننمودند، بلکـه بـه   
منظور دفاع از هویت معنوي و اسالمی و بدون هیچ چشمداشتی بـه ایـن کشـور    

که مـدافعان حـرم و   اي  گفت همگرایی منطقه توان می . بنابرایناند دهک هم کرکم
                                                                                                                                        

مان خیلی خـراب و دوري عمـر برایمـان     خانواده  روحیه ،مان شد. بعد از شهادت عمر باعث دلگرمی
و  داشـتم  من بودم. پنج روز خبر ،مان از شهادت عمر باخبر شد سخت بود. اولین نفري که از خانواده

و من فقط در کردند  میم خوش و بش دیدم که با ه ها پدر و مادرم را می کس نگفتم. من شب به هیچ
بگویم. منتظر بودم پیکرش را از سوریه بـه ایـران بیاورنـد و    به آنها توانستم  کردم و نمی قلبم گریه می

یک روز قبل از آنکه پیکرش نزدیک شهر برسد، به بقیه بگویم. اگر از یک هفته قبل گفتـه بـودم، تـا    
شدند (راوي: علـی مالزهـی بـرادر     ریخت و اذیت می شان به هم می رسیدن پیکر عمر، حال و هواي

  ).1395شهید عمر مالزهی، 
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یـی  گرا همچنین شهداي مدافع حرم آنرا بنیان نهادند، وراي دنیاي مادیت و مـادي 
یان سخت و شاید غیر قابل باور باشد. گرا نیز براي مادي مسئلهاست که درك این 

 »انما المومنون اخوه«منبعث از مسلمان داراي یک هویت اسالمی ي ها ملتزیرا 
یی که امروزه مرسـوم و رایـج اسـت،    ها مؤلفههستند که این هویت دینی بر سایر 

رجحان دارد. هویت دینی مدافعان حرم و شهداي مدافع حرم، محدود و محصور 
گونه بود هیچ  ی نیست. چراکه اگر اینالملل بینبه مرزهاي جغرافیایی شناخته شده 

 رهاي هند، پاکستان، افغانستان، ایـران، عـراق، لبنـان و... حاضـر    مسلمانی از کشو
  شد به کشوري برود که هیچ منافع مادي براي او و کشورش متصور نباشد.  نمی

پنجـاب   یاز اهـال  »وجاهت علـی «به عنوان نمونه شهید مدافع حرم پاکستانی 
و در  اعزام شد هی(س) به سورنبیدفاع از حرم حضرت ز يپاکستان است که برا

، نشـان  و در قم به خاك سپرده شد دیحلب به شهادت رس یحوالدر  1392سال 
سرمشق و الگوي اصلی مدافعان حرم، قیام امام حسین(ع) و حماسـۀ   از این دارد که

از  یکـ ی یفرمانـده پاکسـتان   »شـاه  یدعلیسـ « دیشهعاشورا بوده است. مثال دیگر، 
پـذیري از  تأثیرخود درباره  نامهتیاز وص یبخش در ونینبیز پیت ینظام يها دسته

 ،یزنـدگ  نی. بهتـر میاز کـربال آمـوخت   یما درس آزادگ« قیام عاشورا آورده است:
ـ معنـا نـدارد و ا   یباعزت اسـت و اگـر عـزت نباشـد زنـدگ      یزندگ از  یکـ ی نی
از  ،آزاد نشود (س) کامالًنبیتا حرم حضرت ز و کربالست يها درس نیتر بزرگ
). جوان پاکستانی بـراي دفـاع از حـرم    181: 1397ري، (طای .»گردم یبرنم هیسور
رسد و پیکر مطهرش در  می اهللا به سوریه اعزام شده و در این کشور به شهادت آل

هـاي   یی از هویـت ها نمونهها  شود. این می ایران و شهر مقدس قم به خاك سپرده
یـده و  فرهنگی مدافعان حرم است که مرزهاي جغرافیـایی را درنورد  تأثیردینی و 

  نیست.گیري  با هیچ عقل معاشی قابل اندازه
  هاي آن تعریف کرد:  برمبناي ارزش توان می را  دینی براین اساس، هویت

خاص به طور کلـی و انتزاعـی،    یهایی که در آنها هدف ارزش :هاي غایی ارزش. 1
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ـ هاي دیگـر، بـه عنـوان     بدون ارتباط با ارزش  ک ارزش مطلـوب نهـایی و یـک   ی
هـاي ایـن    شود. در تعریف عملیاتی، زیرمقوله می ستاورد بزرگ تلقیموفقیت و د

رسیدن به سعادت ابدي و بهشت، پیروزي حق  شود؛ می موارد زیر ها شامل ارزش
یـک موفقیـت عظـیم و     تبریک گفتن شهادت بـه عنـوان   سازي، بر باطل و تاریخ

جهـاد بـه    و شـهادت  ،زنده و جاوید ماندن یاد و خاطره شهیدان ،نظیر معنوي بی
   و... . عنوان شعار مکتب، ملت و انقالب، تقدس و پاکی خون شهیدان

جهـاد بـراي    هایی که در آنها شـهادت و  ارزش :هاي ابزاري جهاد و شهادت ارزش .2
ها و بـا تعریـف    تحقق ارزش دیگري مطرح شده است. براساس محتواي مضمون

ابزاري جهاد و شهادت به  هاي هاي مهم زیر براي مقوله ارزش عملیاتی، زیرمقوله
 ،تأکید بر راه شهیدان و ادامه آن، جهاد و شهادت براي خدا تأیید و آید؛  می دست

و برتري قدرت شهادت و خون بر  اهداف متعالیبراي ، راه حق، دین اسالم، قرآن
  ).  73و  72 ,1385(پناهی،  هر نوع سالح

  
  فعان حرم گذار بر خیزش مداتأثیراندیشه مهدویت، عامل اساسی 

یانه، همه چیز بر اساس هزینه و فایده سـنجش  گرا بینی غربی و مکاتب مادي در جهان
منظور نمـود، اصـل آن کـار مـورد     اي  شده و اگر به لحاظ مادي نتوان ارزش یا آورده

خیزش مدافعان حـرم از   توان مین تردید قرار گرفته و به اجرا درنخواهد آمد. بنابراین
یانه سـنجید.  گرا ورشان در عراق و سوریه را با نگرش ماديکشورهاي مختلف و حض

  کنند.   نمی زیرا در مکاتب الهی همه چیز را با نگاه مادي ارزش گذاري
 »عاشورا«مکتب اسالم و مذهب تشیع که در درون خود فرهنگ منحصر به فرد 

حاضـر  هرگز  »دانند می خون را بر شمشیر پیروز«را دارند و به بیان امام خمینی(ره) 
به فرود آوردن سر تسلیم در برابر بیگانگان و متجاوزان به حریم مقدس حرم ائمـه  

دهند. از جمله مهمترین عوامل خیـزش و همگرایـی مـدافعان     نمی تن السالم علیهم
مقاومت در مذهب هاي  فرهنگ عاشورایی، آموزه توان می اخیر راهاي  حرم در سال
طلبی، روحیه  ، جهاد در راه خدا، روحیه شهادتناپذیري، مبارزه با ظلم شیعه، تسلیم
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مـذهبی ماننـد اربعـین حسـینی و     هـاي   ایثار و از خودگذشتگی، بزرگداشـت آیـین  
شهادت شهیدان، اعتقاد به جهـان پـس از مـرگ و اعتقـاد بـه مهـدویت، ظهـور و        

حزبی، گروهی، نـژادي و مـذهبی دانسـت.    هاي  حکومت جهانی بدور از وابستگی
شیعه بر پایه اندیشه مهدویت شکل گرفته و این دیـدگاه اسـت کـه    روحیه انقالبی 

انتظار طوالنی مدت و بازگشت نهایی دوازدهمین امام شیعه براي شکل دادن عصـر  
  ).  Halverson and corman, 2011( کند می جدید را تبیین

یافتگان مکتب عاشورا و زیر بار ظلم نرفتن و سر تسلیم  نمونه بارزي از تربیت
شهید مدافع حرم ایرانـی   السالم علیهماهللا  رابر دشمنان و متجاوزان به حرم آلدر ب

رشـته   آموختـه  دانـش  ،اصـفهان  آبـاد  نجـف  1370متولـد سـال   » محسن حججی«
در منطقـه تنـف در    1396مرداد مـاه سـال    16کنولوژي کنترل بود که در تاریخ ت

منطقه مرزي سوریه، عراق و اردن پس از اسـارت بـه دسـت داعـش و شـکنجه      
  فراوان به شهادت رسید.

تصویر مشهوري از محسن حججی که در آن یکی از افراد داعش پشت سـر وي  
رسـد، حججـی را بـه قتلگـاه      به نظـر مـی  است و با شیئی که چاقو یا سرنیزه   ایستاده

هـاي   نشر شد. از دیـد بسـیاري از کـاربران شـبکه     هاي اجتماعی باز برد، در شبکه می
ها، حالت چهره و رفتار حججی در این تصویر آرام اسـت   اجتماعی، مفسران و رسانه

همچنـین از   ).2018 ،جـم  داننـد (جـام   و این عکس را نماد شجاعت و آرامش او می
خی، چهره خشن نیروي داعش در پشت سر حججی، چهره آرام وي، دود دید بر
کنـد   را در ذهن تـداعی مـی   »کربال نبرد« هاي آتش در پشت زمینه، صحنه و شعله

ي بـر افکـار عمـومی    تـأثیر ). شهادت محسن حججی چنان 2018 ،د(الطاف احم
داخل ایران و حتی خارج از ایران گذاشت که دوست و دشـمن از او بـه عنـوان    
قهرمان، شجاع، مظلوم و استوار نام برده و خیل عظیمی از جوانان ایرانـی و غیـر   

من دژخـیم  ایرانی براي ادامه راهش در صف اعزام به سوریه به منظور نبرد با دش
قطعه شده این شهید مظلوم سندي  به حرکت درآمدند. همچنین تشییع جنازه قطعه
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مـردم منطقـه گردیـد.     جهـان خصوصـاً  ي هـا  ملـت ماندگار در حافظـه تـاریخی   
شـود،   مـی  گونه که امام خمینی(ره) فرمودند: بکشید ما را، ملت مـا بیـدارتر   همان

ري بیشتر مردم منطقه گردید موجب بیداري و هوشیاها  شهادت مظلومانه حججی
بـیش از  هـا   از پا ننشستند. امروز محسن حججیها  و تا نابودي داعش و تکفیري

ستند در دوره حیات خودشان در همگرایی معنـوي، فکـري و عینـی    توان می آنکه
سی به شـهید  أمردم منطقه نقش داشته باشند، با شهادت و نثار خون سرخشان با ت

به بشـریت خـدمت   اند  السالم توانسته ابن علی علیهجاوید کربال حضرت حسین 
  کرده و موجب همگرایی معنوي، فکري و عینی مردم منطقه شوند. 

ي هـا  ویژگـی انتظـار از جملـه    مسـئله اعتقاد به امامت و «گوید:  می 1ویلیام وات
گري تبدیل  . این منجی»کنند می که در اندیشه سیاسی شیعه نقش مهمی ایفااند  تشیع

 استفاده با ایران). 130 ،اساسی اسالم تشیع شده است (بلخاريهاي  از جنبه به یکی
 چـالش   بـه   را اي منطقههاي  نظام مشروعیت، اسالمی سیاست قدرتمند شمشیر از

 اسـالمی  موعـودگرایی  منشـور  خـالل  از را خـارج  جهـان ، آن رهبـري  که کشید
  ).  219: 1389نگرد (جرجیس،  می

 اجتمـاعی  هـاي  هیجـان  محرکۀ موتور را زمان(عج) ماما به اعتقاد 2میشل فوکو
 آمـادگی  حالت در را مردم که داند می عاملی را مهدویت به اعتقاد و داند می شیعه
است و به عنـوان   واجب شیعه مسلمان هر بر فرج انتظار زیرا؛ دهد می  قرار کامل

زدنـد   قمر را خود انقالب، آرمان همین به رسیدن براي ایران شیعۀ مردم مصداق،
    ).37و  36: 1375(فوکو، 

قـاري  ، تهـران  1363سـال  تولد م »حمیدرضا اسداللهی«ایرانی شهید مدافع حرم 
بسـیجی جهـادگر، نخبـه و فعـال      ،برجسته قرآن کریم، محقق و پژوهشگر قرآنی

ی، دانشجوي کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران و خادم الملل بین

                                                                                                                                         
1. William Watt. 
2. Michl Foucauit. 
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 از قبل شب در حلب سوریه به شهادت رسید، 1394آذر  29 که در تاریخ الشهدا
 بـه  وصـیت  را کـه شـامل:   اش نامـه  وصـیت ) ع(رضا امام حرم در سوریه به اعزام

، به کانون مسجد، وصیت شفرزندان، به پدر و مادر، به خواهر و برادر همسر، به
لمانان و مسـ اي  با امام زمان و امام خامنـه  یهم صحبتو به مجموعه تربیتی بسیج 

  نویسد: می ، چنینجهان دارد
  

  )جل اهللا تعالی فرجه الشریفصحبتی با امام مهدي (ع
سید و موالیم! آقاجان! از اي   ؛در ابتدا صحبتی با سید و موالیم امام زمان(ع) دارم

هایی که در دوران دنیا بـه مـن ارزانـی داشـتی و      م به خاطر تمام محبتنتو ممنو
ه نعمت نبودم، اما امید به رحمت و کرم ایـن خـانواده   ام که شاکر این هم شرمنده

  ام. دارم و با این امید زنده
ام، اما به آن امید جـان   گرچه براي تربیت شدن و سرباز تو شدن تالشی نکرده

دهند از قبرهایتان بیرون آیید و بـه یـاري    دهم که در آن روز موعود که ندا می می
ام، از قبر  یم در حالی که شمشیر به کمر بستهموالیتان بشتابید، من هم به اذن موال

بیرون آمده و پاي رکاب شما سربازي کـنم، آرزوي بزرگـی اسـت، امـا آرزو بـر      
  جوانان عیب نیست.
ام سعی کـردم هـیچ موضـوع شخصـی و دنیـایی را از شـما        در دوران زندگی

بـه  نخواهم و شما را قسم ندهم، اما االن در حرم جـدتان امـام رضـا(ع) شـما را     
دهم که همۀ جوانان این انقالب اسـالمی و در آخـر ایـن حقیـر      مادرتان قسم می

  عاصی را براي نصرت خودتان تربیت کنید و براي سربازي خودتان به کار گیرید.
روي؟ آقاجـان!   گویند تو زن و بچه داري، چرا به جهاد مـی   آقاجان! به من می

ه بوده از لطف و عنایـت شـما   ام؟ هرچ مگر من براي همسر و فرزندانم چه کرده
دانند وقتی من از تو جدا شدم، آن روز باید نگـران   بوده است. آقاجان! برخی نمی

  شاءاهللا که آن روز را نبینند. من شوند و ان
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   سیاسی مدافعان حرم بر معادالت منطقه تأثیر

  مروري بر تجارب همگرایی در جهان اسالم 
مختلفـی  هـاي   اسـالمی، طـرح  هاي  ر سرزمینملت د ـ از زمان استقرار نظام دولت

براي همگرایی پیشنهاد شد که برخی از آنها عملی گردیده و برخی نیـز همچنـان   
یی کـه اجـرا شـده؛ برخـی بـه      هـا  در حد پیشنهاد باقی مانده است. از میان طـرح 
آینـده همچنـان بـه فعالیـت     هاي  شکست انجامیده و برخی دیگر به امید موفقیت

دسته کلـی   همگرایی در جهان اسالم در دوهاي  و ایدهها  . طرحاند دهخود ادامه دا
  جاي خواهند گرفت که عبارتند از: 

سیاسـی شـامل جمهـوري متحـده عربـی،      هـاي   ایجاد اتحادها و ائـتالف  )الف
  فدراسیون عربی، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی است. 

ري خلیج فارس، شـوراي  اقتصادي شامل شوراي همکاهاي  تشکیل اتحادیه )ب
اقتصـادي (اکـو) اسـت    هاي  همکاري عرب، گروه دي هشت و سازمان همکاري

  ).  158: 1389(والیتی، 
مطالعه تجارب همگرایی در جهان اسالم بیانگر آن است که روند همگرایی در 

یی که در این ها میان کشورهاي اسالمی از توفیق چندانی برخوردار نبوده و تالش
بهتر به صورت باري بـه  اي  گرفته یا متوقف گردیده و یا به امید آینده زمینه انجام

در هـا   هر جهت استمرار یافته است. به عنوان نمونه، فرجـام برخـی از همگرایـی   
شود: اتحاد مصر و سـوریه بعـد از سـه سـال متالشـی شـد،        می جهان اسالم ذکر

یـاورد و شـوراي   فدراسیون عربی متشکل از عراق و اردن یک مـاه بیشـتر دوام ن  
همکاري عرب نیز پس از یک سال از هـم فروپاشـید. شـوراي همکـاري خلـیج      

تا امروز بـه موجودیـت   اند  فارس، اتحادیه عرب و اکو تنها از این نظر که توانسته
! زیـرا آنهـا نیـز در جهـت نیـل بـه       اند دهگفت موفق بو توان می خود ادامه دهند،

دهـد کـه    مـی  نشـان هـا   اند. نتیجه بررسی همگرایی، دستاورد قابل توجهی نداشته
یی افراطی، رقابت گرا عوامل متعددي چون استبداد داخلی، اختالفات سیاسی، ملی
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ثباتی سیاسی، استعمار خارجی و صهیونیسم از جمله موانـع   به جاي همکاري، بی
و هـا   و دالیل عدم کارایی و موفقیت رشد همگرایی در جهان اسالم بوده و طـرح 

هاي  ). قدرت168: 1389همگرایی را به شکست کشانیده است (والیتی،  هاي ایده
پیشـرفته و تهـاجم فرهنگـی بـر     هاي  گذشته با فناوريهاي  استعماري که در سده

، »صهیونیسـم «جهان اسالم سیطره پیدا کرده بودند، با خلق مکتب جدیدي به نام 
). 7-5: 1376 مسلمان تحمیـل کردنـد (والیتـی،   ي ها ملتجنگی فرسایشی را بر 
و مسلمانان فلسطین زمینه تفرقه میان کشورهاي اسالمی ها  رویارویی صهیونیست

را فراهم کـرد و در نتیجـه قـدرت جهـان اسـالم را کـاهش داد. بـه طـور کلـی          
کند تا در جهان اسالم با استفاده  می صهیونیسم به مثابه ابزار استعمار غرب تالش

اسالمی و عربـی را متالشـی   هاي  ، جنبش»تفرقه انداز و حکومت کن«از سیاست 
ستیزان همواره براین اصـل اسـتوار بـوده     ). تالش اسالم175: 1389کند (والیتی، 

  شوند. اي  ید واحدها است که نگذارند امت اسالم حول مشترکات گرد هم آمده
  

  مدافعان حرم)گیري  (شکل واحده امت
 امـت . اسـت  پرداختـه  واحده تام مهم مسئله به آیه نه در کریم قرآن در خداوند
 قالـب  در. اسـت  ریخته بشري جامعه وحدت براي اسالم که است طرحی واحده
ا کَـانَ   : «است کرده تلقی واحد امت یک را بشریت همه خداوند نظریه همین مـو

ـ   لَقُض ک بـن رم قَتبۀٌ سمالَ کَللَوةً فَاخْتَلَفُواْ وداحۀً وإِالَّ أُم النَّاس    یـها ف یمـف منَه یـب ی
   ).19 (یونس، »یخْتَلفُونَ
 تحقـق  بـراى  جهـانى  و وسـیع  برنامـه  یـک  را واحد امت تشکیل کریم قرآن
 ظهـور  بـه  مختلف ادیان در آرمان این تحقق براى. داند مى واحد جهانى حکومت
 تحقـق  .نهـد  مى بنیان را جهانى امت این وى که است داده نوید آخرالزمان مصلح
. بود خواهد عقیده و ایمان نتیجه وحدت و است وحدت به منوطاي  جامعه چنین
 بـر  را خود جهانی امت اسالم که روست آن از اسالمی جامعه در وحدت اهمیت
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 بـه  احترام و دوستی انسان طریق از که وحدتی کند، می بناها  انسان وحدت مبناي
 آن وسـیله ي  بـه  و شـود  می حاصل آنها میان برابري و برادري وها  انسان حقوق
 وحدت). 1389 الغطا، کاشف( گردد می تأمین خدا بندگان بلکه و مسلمین مصالح
 غلبـه  عامل مسلمین، توانایی اسالم، شوکت و دهنده قدرت نشان دتوان می اسالمی

 براساس. گردد اسالمیهاي  دیدگاه شدن مطرح موجب و ظالمین و ها ابرقدرت بر
 را آنها خداوند که چرا دارند، وحدت خلقت، اصل درها  نانسا کریم قرآن دیدگاه

  ). 1390 دلشاد،( آفرید واحد نفس از
 طـرد  راهـا   انسـان  بین نوعی اختالف هرگونه صریحاً واحده امت قرآنی آیات
یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاکُم من ذَکَرٍ « ورزد می تأکید بشریت کیفی وحدت بر و نموده

» رٌى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عند اللَّه أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِیوأُنثَ
 بـا  تا کردیمها  قبیله وها  تیره را شما و بیافریدیم زنی و مرد از را شما ما مردماي 

 پرهیزگـارترین  خـدا  نزد شماترین  میگرا گمان بی) بشناسید( شوید آشنا یکدیگر
  .)13حجرات، آیه:  سوره...(شماست
 منطقه یک یا و سرزمین یک خاص اسالم نیست، قبیله چند یا یک دین اسالم

 دوره یـک  یا و عصر یک به مربوط اسالم دعوت نیست، زمین کره از بخشی یا و
 و شـمولی  جهـان  آیـد  می بدست از قرآن آنچه. باشد نمی بشریت زندگی ادوار از

  ).192: 1377 مدنی،( است الهی دین این بودن جاودانی
 اجتماعی معیارهاي و جهانی معادله ما: «فرمایند می باره این در) ره(خمینی امام

 اسـت  شده می سنجیده جهان مسایل تمام آن واسطه به حال به تا که اي سیاسی و
 مـالك  را عـدل  آن، در کـه  ایـم  ساخته جدیدي چارچوب خود، ما. ایم شکسته را

 ظـالمی  هـر  بـر  و کنیم می دفاع عادلی هر از. ایم گرفته حمله مالك را ظلم و دفاع
 بنـا  را سـنگ  ایـن  مـا . بگذاریـد  خواهید، می هرچه را اسمش شما حال تازیم، می

  ). 160: خمینی امام.» (گذاشت خواهیم
 هـاي  عرصـه  در دیـن  قلمـرو  و جایگـاه  شـناخت  به تنها نه رویکرد، این درك
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 بسـیج  چرایـی  و علـل  فهـم  موجـب  بلکـه  شـود،  مـی  منجر المللی بین و سیاسی
 بـا  مقابلـه  و) ع(بیت اهل حرم از دفاع و حمایت براي جهان سراسر از مسلمانان
 اسـالمی  انقالب سپس و اسالم رویکرد واقع، در. شود می استکباري يها سیاست

 الملـل  بین ابطرو در دین به شمول جهان دیدگاهی المللی، بین و خارجی مسائل به
 شناسی  مفهوم در. سازد می آسان را حرم مدافعان همچون اي پدیده درك و دهد می
 و پـاك هـاي   حـرم  و طهـارت  و عصمت بیت اهل با انسان ارتباط شناسی معنی و

 منظومـه  در دیـد  بایـد  شناسـد،  نمـی  جغرافیا و مرز ارتباط این اینکه و آنها مطهر
 پیونـد  یکـدیگر  بـا  را آنهـا  کـه  دارد وجـود  عناصري و ها حلقه چه دینی معارف

 میـدان  ماننـد ) تشـبیه  بـال ( السـالم  علیـه  بیـت  اهـل هـاي   حرم واقع، در. دهد می 
 به. کشاند می خود سمت به را محب و عاشقهاي  انسان و کند می عمل مغناطیس
بـا   مسلمان مردم و است الهی امن حریم که کعبه خانه که گونه همان بهتر عبارت
 داراي را السـالم  علیـه  ائمـه  حـرم  تـوان  می شوند، می متجمع آن گرد شیهر گرای
 از نسـبت  ایـن . کنـد  مـی  جلـب  خـود  بـه  را پـاك هاي  انسان که دانستاي  جذبه

 اجتمـاعی  و دینی مختلف بطون تا و شود می شروع رفتاري هاي الیه ترین سطحی
 دینـی  منظـر  از انانسـ  وجودي ابعاد به باید موضوع این تبیین براي. یابد می ادامه

  .کرد توجه) دینی شناسی  انسان(
  

  انسان و حمایت از مظلوم در اسالم
هـاي   هـا هسـتند، بررسـی بنیـان     هاي سیاسی ناظر به انسان با توجه به آنکه مؤلفه

شناسـی،   آیند، موضـوع انسـان   می ها به شمار شناختی که زیربناي این مؤلفه انسان
هید مطهري از دیدگاه اسـالم بـا رویکـرد    شناخت انسان و هدف اوست. استاد ش

بینی الهی،  براساس جهان«گوید:  می دینی و با استخدام روش تفسیر اجتهادي درون
نهایت؛ و بقیه به او وابسـته هسـتند. پـس     در نظام هستی خدایی هست غنی و بی

شناسـی بـه     شناسـی و از هسـتی    بینی الهی به هسـتی  مسیر شناخت انسان از جهان
گفت تا انسان شناخته  توان می ). 45: 1391(لکزایی،  »شود می ناسی منتهیش انسان
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نشود، سیاست همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند. انسان داراي زنـدگی مـادي و   
شـود و بـه سـوي     فرهنگی است. سیر تکاملی انسان از جسـم مـادي شـروع مـی    

ت، بلکه وصول بـه  یابد. کمال و سعادت براي انسان فطري نیس می انسانیت کمال
پذیر هسـت؛ مسـئولیت هـم از     کمال و سعادت فقط به واسطه افعال ارادي امکان

چنین نتیجه گرفت که انسـان؛ آزاد،   توان می ، پیامدهاي آزادي اراده است. بنابراین
انتخابگر و صاحب اختیـار اسـت و بـه همـین علـت، داراي عقـل و اراده اسـت        

 دیــن کــه اســالم بــا فقــط وحــی منطــق در ). ایــن انســان283: 1369(مطهــري، 
 همـراه  و هماهنـگ  همخـو،  همتا، همسو، همسان، را همگان و است شمول جهان

 و تکـوینی  پیونـد  بـدون  جهـانی  رسد و وحـدت  می خود نهایی کمال به کند، می 
 مطابق ها انسان توحیدي سرشت با که پیوندي هرگونه و بود نخواهد میسر جهانی
  است. پذیر زوال یا اعتباري یا نباشد،

کنـیم.   مـی  فرمایند: ما از اسالم دفـاع  می در این بارهاي  اهللا خامنه حضرت آیت
سو و با اسالم لیبرال از سوي دیگر، در اصـول و   اسالم ما با اسالم متحجر از یک

کنیم. اسالم ما اسالمی است کـه بـه    می مبانی کامالً متفاوت است؛ ما هر دو را رد
  عدالت متکی و داراي سه شاخصه عمده است: معنویت، عقالنیت و

  . روح و اساس کار ما معنویت است؛1
  ترین ابزار کار ماست؛ . عقالنیت (در کنار مصلحت حکیمانه و مدبرانه) مهم2
  ). 1383(امام خامنه اي،  . عدالت، مسئله محوري و اصلی ماست3

ع از محرومان، اي نسبت به انسان، دفا اهللا خامنه بر اساس دیدگاه حضرت آیت
طـاغوت و برقـراري    هـاي   مستضعفان و مظلومان جهان و نیز مبارزه با حکومـت 

عدالت در سراسر کره زمین با ظهور حضرت ولی عصر(عج) به طور کامل محقق 
ها مخاطب برقراري عـدالت هسـتند و در حـد توانـایی و      خواهد شد. همه انسان

 نـد. بـه همـین دلیـل، ایشـان     امکاناتشان بـراي برقـراري عـدالت، مسـئولیت دار    
 مربـوط  مـا  به، کنند می  چه دیگران، مظلوم ي ها ملت به نسبت که این«فرمایند:  می
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 يهـا  ملـت  بـه  دیگـران  اگر که معناست این به »نیست مربوط ما به« البته،. نیست
 این، امام و انقالب. کنیم می هم تالش؛ شویم نمی متوقف ما، نکردند کمک مظلوم 

الَ یضُرُّکُم . «نشویم دیگران منتظر، تکلیف انجام در که دادند یاد. دادند ادی ما به را
تُمیتَدن ضَلَّ إِذَا اهدر رکـابِ  پـا  یـد توان می  شما که ). وقتی105 /؛ (سوره مائده»!م 

ندهند  اجازه دیگر هاي  دولت ولو؛ نباشند دیگر ي ها ملت ولو؛ باشید، باشید وظیفه
  ). 1373اي،  (امام خامنه

 در مـا «از کالم و رهنمودهاي امام خمینی(ره) کـه فرمودنـد:   گیري  ایشان با بهره
 امام افزودند: خط »نکردیم و کنیم نمی مقابل طرف مذهب به نگاه مظلوم از حمایت
، داشـت  لبنـان  در شـیعه  مقاومـت  بـا  که را رفتاري همان امام(ره). بود این بزرگوار
 همـان  مـا . تفاوتی هیچ بدون؛ داشت  هم فلسطین در سنی مقاومت با را رفتار همان

 بـدون ؛ کـردیم   هم غزه در برادرانمان از، کردیم لبنان در برادرانمان از که را حمایتی
 اسـالمی  هویت از دفاع، ما براي مسئله. اند سنی اینها، بودند شیعه آنها. تفاوتی هیچ
 ن در جـاي دیگـري  ). ایشـا 1394اي،  اسـت (امـام خامنـه    مظلوم از حمایت، است
 کـه  مقـداري  هـر  و کنیم می حمایت مظلوم از بتوانیم که مقداري هر ما«فرمایند:  می

 للظـالمِ  کُن« اسـت:  گفته ما به اسالم؛ ماست  وظیفه باشد، ما وسع و ما هاي توانایی
 اُنصـر « گـوییم:  نمـی  مـا  است. امیرالمؤمنین سفارش ؛ این»عونا للمظلومِ و خَصماً
ماً اَخاكظلوما اَو ظالهم ظالم برادرت که اگر گفتند می ؛است جاهلی شعار این ؛»م 
؛ گویـد  نمـی  را این قرآن کنی. حمایت و کنی دفاع او از باید ،است مظلوم یا هست
 و کـرد  مقابله او با باید بود کسی هر ظالم؛ نخیر. کند می  منع را این اسالمی معرفت
(امـام   »کـرد  حمایـت  او از بایـد  هسـت  سـی ک هـر  مظلـوم ؛ گرفت را او ظلم جلو
مترقی اسـالم توانسـته اسـت در دل خـداباوران نفـوذ      هاي  ). آموزه1394اي،  خامنه

کرده و فارغ از نژاد، قومیت، دین و مذهب، موجـد ایثـار و جانفشـانی آنهـا شـود.      
السـالم شـهید    مکتب مترقی اسالم و اهـل بیـت علـیهم   هاي  دیگر از آموزهاي  نمونه
 روستاي متولد »ابوعرب«معروف به » دانی جورج جحا«حرم مسیحی سوري  مدافع
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 قصـد  هـا  سـلفی  شد متوجه که هنگامی دمشق است. شهید جحا توابع از »صیدنایا«
 را) ع( امیرمؤمنـان حضـرت علـی    دختر ،)س( سکینه حضرت حرم تخریب و حمله
رهبـران مسـلمان   آن و ایمان بـه کـالم   هاي  با شناخت از دین اسالم و آموزه دارند

ما درحمایت از مظلوم به مذهب طرف مقابـل  «: اند دهمانند امام خمینی(ره) که فرمو
 رزم، لبـاس  پوشـیدن  بـا  السـالم  علـیهم ، براي دفـاع از حـرم آل اهللا   »کنیم نمی نگاه
پرداخـت و  ) ع( اهـل بیـت   حـرم  از دفـاع  بـه  روز شـبانه  آنان، با رزم هم و سنگر هم

 ). شـهید جحـا  1392: 598شهادت نائل آمد (پایگاه خبـري  سرانجام به درجه رفیع 
ست با خود بگوید من مسلمان نیستم و اگر تعرضی به مقدسـات مسـلمانان   توان می

شده، به من ارتباطی ندارد! اما تفکر واال، اعتقاد به جهان آخرت و لزوم همدردي با 
د کـه  موجـب شـ  ها  هم نوعان و احساس خطر براي کل بشریت از جانب تکفیري

این شهید نیز به دفاع از حرم بپردازد و نه تنها جاودانه شود، بلکه تفکرات مـادي را  
  حرکت شجاعانه خود قرار دهد. تأثیرنیز تحت 

هاي موجود در اسالم و اندیشمندانی همچون شـهید   بررسی مجموع دیدگاه
دهـد کـه یـک     اي نشـان مـی   اهللا خامنه مطهري، امام خمینی(ره) و حضرت آیت

ان مسلمان به لحاظ هویـت دینـی از جایگـاه رفیعـی برخـوردار اسـت کـه        انس
منـد شـود. چنـین     د از نعمت بزرگی همچون شهادت در راه خـدا بهـره  توان می

توجه بماند. به  د بیتوان میکیشان خود ن نوعان و هم شک، نسبت به هم انسانی بی
یفی همچون دفاع همین دلیل، در نگاه اسالم و انقالب اسالمی، انسان داراي وظا

  از مظلوم در مقابل ظالم است.
  

  (باوري وراي زندگی مادي) »مدافعان حرم« سازي سازي و فرهنگ واژه
کم به یـک   اتفاقی، کم کامالًع پس از ابداو شهداي مدافع حرم مدافعان حرم  اصطالح

بـه   منطقـه  امعودر ج گذار تأثیرفرهنگ تبدیل شد و بار دینی و انقالبی بسیار عمیق و 
سـال   هشـت در امتـداد   مخود گرفت. با اینکه دفاع از حرم به گفته خود مدافعان حر

یی بـه  هـا  ویژگـی سـال   چنداما فرهنگ دفاع از حرم در طول این  ،دفاع مقدس است
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متفاوت اسـت. اگرچـه شـاید کمتـر     ها  و فرهنگها  است که با سایر واژهخود گرفته 
بین عالقمنـدان و شـیفگان ائمـه اطهـار      در »مدافع حرم«کرد که واژه  می کسی تصور

السالم آنقدر ژرف و فراگیـر شـده و در کمتـر زمـانی ایـن تئـوري تبـدیل بـه          علیهم
فرهنگی شود که هزاران نفر را از سراسر جهان عازم دیار عراق و شام نماید، اما ایـن  

فتـاد و  و اشتیاق جوانان و پیـران جهـان دیـده ا    السالم علیهماتفاق نادر به برکت ائمه 
 دفـاع  دربارهاي  خامنهاهللا  آیت جهان را مات و مبهوت نمود. در همین ارتباط حضرت

 از موضـوع  ایـن «: معتقدنـد  حـرم  مـدافع  شهداي و السالم) (علیهم بیت اهل حریم از
 دیگـر  کشـورهاي  و ایران از جوانانی که است تاریخ يها شگفتی و عجیب ماجراهاي

 خـود  راحـت  زنـدگی  و خردسـال  کـودك  جوان، سرهم از قوي اي انگیزه و ایمان با
 بـه  مسـیر  ایـن  در و کنند می  مجاهدت خدا راه در، غریب کشور یک در و گذرند می

 آنها، يها خانواده بردباري و صبر و حرم مدافع شهیدان باالي ایمان .رسند می شهادت
نـدگی  ). بـاور بـه ز  1395اي،  (امـام خامنـه  » است شگفت موضوع این ابعاد جمله از

شهداي مدافع حرم از هر ملیت و نژادي بـود  هاي  جاویدان آخرت، از جمله شاخصه
دیگر از شهداي مدافع حرم طبق اي  و رفاه اجتماعی نتوانست سد راه آنها شود. نمونه

اسـت.  » اهللا هـزاره  نقیب«سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی، شهید مدافع حرم افغانی 
 و) ع( اهـل بیـت   عشـق  بود، فراهم برایش زندگی هترینب وجود آنکه در سوئد زیرا با
 و داد قـرار  حـرم  مـدافعان  جمع در را از خانواده جدا نموده، اسالم، او حریم از دفاع
کرد و سرانجام در بهشـت زهـرا    را در کشور سوریه دریافت شهادت افتخار پر مدال
ت شهید مدافع حرم اهللا علیها در تهران، رخ در نقاب خاك کشید. همچنین شهاد سالم

عشق و عالقه به سیدالشهدا مخـتص  بیانگر این است که  »حمزه علی یاسین«کانادایی 
پـس  کانادا  ، دومین شهر بزرگدر شهر مونترالکه نیست. حمزه  خاص کشوریک به 

ه بود، به عنـوان مـدافع حـرم عـزم     میالدي به دنیا آمد 1994ژانویه  27در از پایتخت 
ــرانجام   ــد و س ــوریه ش ــرداد  س ــوم م ــه س ــید   1393در روز جمع ــهادت رس ــه ش   ب

دافعان حـرم و  یی از دریـاي بیکـران مـ   هـا  ). اینها نمونـه 164و  162: 1397(طایري، 
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عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت هستند که از زندگانی مرفه دنیـا و مـادي چشـم    
  شوند. می پوشی کرده و با ترسیم افقی روشن براي بشریت، جاودانه

یی کردند که ثمره آن بـه وجـود   ها و شهداي مدافع حرم رشادتمدافعان حرم 
آمدن همگرایی در منطقه و ایجاد آرامش و امنیت نه تنها براي مردم منطقـه بلکـه   
براي بشریت بود. ترورهاي کور و بـه خـاك و خـون کشـیدن مـردم کشـورهاي       

گوینـد  و آسیا موجب نگردید تا مدافعان حـرم ب  آفریقااروپا، هاي  مختلف در قاره
شهر ما یا کشور ما و یا حتی منطقه ما در آرامش و امنیت است، پس چـه دلیلـی   
دارد که ما براي دیگران جانفشانی کنیم!؟ آنها خود را براي بشریت فدا کردنـد و  
این ایثار و از خودگذشتگی موجب سربلندي و ماندگاري آنها و به وجـود آمـدن   

د آثار با برکـت آن را  توان می ه دشمنهمگرایی در منطقه گردید که نه دوست و ن
 داشته است کـه بعضـاً  اي  فرامرزي و فرامنطقه تأثیرتا حدي  مسئلهانکار کند. این 

کشورهاي حامی تروریسم داعشی و تکفیري به دلیل خفتی که متحمـل شـدند و   
، مواضع خود را تغییـر داده و  اند دهترس از متهم شدن به اینکه حامی تروریسم بو

کرده و از ادعاهـاي خـود مبنـی بـر     گیري  موضعها  ه ظاهر، علیه تکفیرياگرچه ب
  سرنگونی دولت سوریه عقب نشستند. 

چشمانشان را بـر  اند  بیگانه نیز نتوانستههاي  گونه که مشهود است رسانه همان
روي حقایق بسته و آنهـا را نادیـده انگارنـد. زیـرا شـهداي مـدافع حـرم عقلیـه         

اهللا علیها به دلیل مظلومیتی که دارنـد در دل جهانیـان    مسال يشم زینب کبرها بنی
دهد هرکس براي رضاي  می نشان مسئلهمحبوب شده و مورد احترام هستند. این 

خدا کار کند، اگر خودش هـم نخواهـد، خداونـد او را در چشـم مـردم عزیـز و       
آنچنـان  ها  شهادت محسن حججیکند. این وعده خداوند حکیم است.  می محبوب

عمیقی گذاشت که دوست و دشـمن از مظلومیـت، صـالبت و     تأثیرجوامع بشري بر 
شجاعتش گفته و او را سـتودند و صـحنه دسـتگیري و بـردن او بـه مسـلخ توسـط        

مردم (داعش) را به صحنه نبرد کربال تشبیه نمودند و تشبیهی از این زیبـاتر  ترین  شقی



هدا
 ش
ش
نق

 ي
 بر
رم
ع ح
داف
م

 
گرا
هم

 یی
قه
نط
م

  يا 
 

 

 169  

االر شهیدان عـالم، امـام   یافته مکتب سرور و س که محسن حججی تربیت نیست. چرا
بسـیاري  هـاي   موجب رویشها  و شجاعتها  السالم است. این مظلومیت حسین علیه

گردیـد و داوطلبـان حضـور در    اي  در بین جوانان کشورهاي منطقه و حتی فرامنطقـه 
کـه دیگـر   اي  جبهه نبرد با داعش و تروریسم تکفیري را چندین برابر نمود. بـه گونـه  

  شد.   نمی راي آنها بازدارنده و مانع محسوبمرزهاي جغرافیایی ب
  

  امنیتی مدافعان حرم بر معادالت منطقه تأثیر
آنچه مدافعان و شهداي مدافع حرم را گرد یک محور براي مبـارزه و جانفشـانی   

قرآنی و هاي  در آموزه السالم علیهممتجمع نمود، اهمیت حرم و جایگاه حرم ائمه 
را در  السـالم  علـیهم اهمیت و جایگـاه حـرم ائمـه    اسالمی بود. بدین منظور ابتدا 

  شمریم. قرآن و اسالم و سپس جغرافیاي سیاسی اسالمی را برمیهاي  آموزه
  

  اهمیت و جایگاه حرم در اسالم 
ها براي رسیدن به کمـال اسـت.    انسانهدف اصلی بعثت انبیاي الهی ارائه طریق به 

ـ  این   معنـا پیـدا  سـبحان   ه خـداي مسیر تکاملی در جهت اتصاف و اتصال انسـان ب
نهایت نیز ادامه  ها در زندگی صیرورتی دارند که تا بی انسان همه ،کند. از این رو می

ایـن  ). 156 /(سـوره بقـره   »راجِعون هإنا إلیِ وهللا  إنا«دارد. چنان که در قرآن آمـده:  
اي بـر  و قوس صعود ،خدا سوي به رفتن و ، قوس نزول ،حرکت یعنی از خدا آمدن

 »المصـیر اهللا  و الـیِ «ناپذیر اسـت:   ها امري اجتناب اناز جمله انس ،تمامی موجودات
ـ آدمی با). 98: 1395(خاکرند،  و بازگشت فقط به سوي خداست) 18(فاطر:  در  دی

گیرد تا امکان رشد و پـرورش اسـتعدادهاي الهـی خـود      قرار فضا و محیطی امن
حرم  یاد شده است. »حرم«به عنوان  امن نبراي طی این طریق را بیابد. از این مکا

تـوان آن را   که میش انسان است ثمره و محل روی ،شهر اسالمی اي از آرمان نمونه
  ).  97: 1395(همان:  بهشتی زمینی نامید
در دعاهاي خود درباره حرم، امنیـت را بـه عنـوان اصـل      )ع(حضرت ابراهیم
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یم رب اجعلْ هذَا بلَـدا آمنًـا وارزقْ أَهلَـه    وإِذْ قَالَ إِبرَاه«کند:  یمی درخواست اساس
  أَضْـطَرُّه یالً ثُـمقَل هتِّعن کَفَرَ فَأُممرِ قَالَ ومِ اآلخوالْیو م بِاللّهنْهنَ منْ آمم رَاتنَ الثَّمم 

 :ابـراهیم عـرض کـرد    هنگامی که). 126 /(سوره بقره »إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْمصیرُ
قرار ده و اهلش را کـه ایمـان بـه خـدا و      آسایش پروردگارا، این شهر را محل امن و

رَاهیم   « فرماید: می نیز و ساز مند ها بهره از انواع روزي ،اند روز قیامت آورده إِذْ قَـالَ إِبـو
أَن نَّع ینبی وننُباجنًا وآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر نَام األَصـ دابـراهیم  ). 35/(سـوره ابـراهیم   »ب

دور  بتـان  این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزنـدانم را از پرسـتیدن   ،پروردگارا :گفت
  ، به یاد آر!دار

که مورد حرمت و احترام اسـت و شکسـتن حرمـت آن روا     تحرم جایی اس
اهللا یـا حـرم    ا حـرم واژگان حرم ی). 124: 1371؛ مانند مکه و مدینه (قرشی، نباشد

 شـود  اي معین اطـالق مـی   محدوده اي در حریم خانه کعبه تا به منطقه مکی معموالً
گیـرد   مـی  زمانی اطالق حرم بر یک مکان یا زمان قرار نیبنابرا .)1396(جوهري، 

محور انسان کامل در آن ظرف زمانی یا مکانی  بر که یک اتفاق بهشتی و آسمانی
 تـر اسـت   مفهوم حرم نزدیک به تر باشد، رد یا اتفاق بهشتیقرار گیرد. هر چه آن ف

). همــین رفتارهــاي ناشــی از ویژگــی حــرم ائمــه 106و  103: 1395(خاکرنــد، 
اطهار(ع) است که موجب شده افراد مختلف از کشورهاي گوناگون براي دفاع از 

  حرم اهل بیت(ع) راهی سوریه و عراق شوند.
  

  جغرافیاي سیاسی اسالم
وسیعی است که از ساحل غربی اقیانوس اطلـس در    محدوده  م دربرگیرندهجهان اسال

ایـن وسـعتی    .امتداد دارد مریکاي جنوبی تا سواحل غربی اقیانوس آرام در قاره آسیاآ
که کشورهاي اسالمی را در خود جاي داده، از نظر موقعیت جغرافیـایی و گسـتردگی   

هـاي وسـیعی از دو قـاره     بخـش  واست اي  العاده داراي اهمیت فوق ،طولی و عرضی
   شـود  مریکـا را شـامل مـی   آه اروپـا و   هـاي کـوچکی از قـار    و بخـش  آفریقـا آسیا و 
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  ).  160: 1385(گلی زواره، 
درصـد   22میلیون کیلومتر مربع حـدود   32کل جهان اسالم با وسعتی بیش از 

پـا و  حدود سه برابر قـاره ارو و  1گیرد می هاي کره زمین را دربر مساحت خشکیاز 
چهار برابر وسعت قاره اقیانوسیه است که این وسعت و موقعیـت نسـبی و   به نزدیک 

در  هاي ژئوپلیتیکی حـائز اهمیـت اسـت.    ریاضی از منظر جغرافیاي سیاسی و دیدگاه
هایی که در قلمرو اسالم و تحت نفوذ احکام آن باشـند،   نظام حقوقی اسالم، سرزمین

ام حقوقی حاکم بر آن، ناشـی از حقـوق مسـلمانان    شود و نظ می خوانده» داراالسالم«
در برابــر یکــدیگر اســت. عالمــه حلــی داراالســالم را چنــین تعریــف کــرده اســت: 

). 340: 1419شـود (حلـی،     هایی که حکم اسالم در آن نفوذ دارد و اجرا مـی  سرزمین
در داراالسالم، مرزهـاي جغرافیـایی و اختالفـات نـژادي و طبقـاتی وجـود نـدارد و        

  گان بندگان خدا و در برابر فرمان او تسلیم هستند.هم
 هویت بر تأکید  و خویشتن به بازگشت بر مبتنی حرکتی ایران اسالمی انقالب
 در و بشـري  حیـات  مختلـف  جوانـب  با برخورد جهت در اسالمی شده فراموش
 حرکـت  نیـز  ) و99: 1372غـرب (کـدیور،    و شرق اهداف و منافع جهت خالف

 مطـرح  بلکه، ایران در تنها نه، اسالمی هویت احیاي راستاي در یفرهنگ نوگرایانه
 و سـعادت  عیـار  تمـام  الگوي و بخش حیات مکتب عنوان به جهان در آن ساختن
 بـا  اسـالمی  ). انقـالب 96: 1386(پوراحمـدي،   بوده اسـت  اخروي و دنیوي رفاه

 سـته برج مختلـف  يها عرصه در را مسلمانان و اسالم نقش اسالمی، تفکر احیاي
 هویـت  برابـر  در شده پذیرفته واقعیتی عنوان به را اسالمی هویت عنصر و ساخته
ترین تحوالتی که با  بر این اساس، از جمله مهم .است داده قرار غرب شمول جهان

به تحول در ژئوپلیتیک انسـانی   توان میوقوع انقالب اسالمی و تداوم آن رخ داد، 
الملـل، ایجـاد نظـم نـوین      ر در نظـام بـین  و سیاسی اشاره کرد که به واسطه تغییـ 

                                                                                                                                         
  اطلس جامع جهان تایمز: براي مختصات جغرافیاي جهان اسالم رك. 1

(The Times comP.rehensive atlas of the world) 2005اشـپیگل  ؛ (SP.iegel)، 26، ص1998، 1ش ،
  .17 ، ص2007زوکه،  :نیز رك و کمربند سبز  نقشه
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در همـین   ).64: 1397اي و تحول در جهان اسالم شـکل گرفـت (طـایري،     منطقه
راستا تالش ایران شکل دادن به یک نظم نوینی در منطقه غـرب آسـیا بـا محوریـت     

منطقه و در تقابل با نظام سلطه استوار گردید که وضعیت فعلـی  ي ها ملتکشورها و 
، ادیان ها محور مقاومت که از نژادها، گروهگیري  اتژیک غرب آسیا و شکلمنطقه استر

و مذاهب مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور پیدا کرده و یک کمربنـد اسـتوار   
در همـان راسـتا    تـوان  مـی  را انـد  دهشـکل دا  »محور مقاومـت «امنیتی را تحت عنوان 

  ارزیابی کرد.  
، محتـوا، نتـایج و   ها بیت شعارها، اهداف، روشانقالب اسالمی ایران به دلیل جذا

گـذار  تأثیراي  ی، پدیدهالملل بینو اي  سابقه مشترك دینی و تاریخی و نیز شرایط منطقه
تفکـر انقـالب اسـالمی در لبنـان بـه      ). 244: 1382در جهان اسالم بود (اسـپوزیتو،  

تحـوالت   سـاز  اندیشه و ایده فراگیر مورد توجه قرار گرفـت و زمینـه   عنوان یک 
 و... تحـت  »امل« و »اهللا حزب« جنبش مانند ،شیعه اسالمی يها گروهجدي شد و 

 سـال  در لبنـان  جنـوب  از اسرائیل خروج .ندکرد رشد ایران انقالب مستقیم تأثیر
و مـوارد دیگـري    2006 سال در اسرائیل سوي از 1701 قطعنامه پذیرش و 2000

از نتـایج و   توان می قاومت اسالمی رااهللا لبنان و م حزبهاي  از این دست موفقیت
  مین امنیت دانست.أبرکات انقالب اسالمی در ت

قبل از انقالب ایران، شیعیان عراق باوجود اکثریت بـودن، کمتـرین سـهم را در    
قدرت و ساختار سیاسی داشتند. از همان روزهاي اولیـه آغـاز انقـالب و انعکـاس     

هاي چشمگیر از خـود نشـان    یان واکنشهاي مردم عراق به ویژه شیع اخبار آن توده
). اما رژیم عراق با مخالفان، به ویژه شیعیان به شدت برخـورد و  juan: 2003دادند (
و  121، 86: 1387زاده،  کرد (حشـمت  اهللا محمدباقر صدر و خواهرش را اعدام آیت
 1979 سـال  در کابل و هرات شهرهاي مردم افغانستان در مردمی هاي ). یا قیام122
 مبارزه فضاي که بود ایران مسلمان مردم جهادي هاي شیوه از مهم و اولیه يها نمونه
  ).  139تا  136: 1367کرد (شهبازي،  بنیادین تحولی دچار را افغانستان مسلمان مردم
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شیعیان در حقیقت، پس از یک دوره فترت و سستی، با ظهور انقـالب اسـالمی   
اي یافتند؛ زیرا پیروزي انقالب ایران آنان  از خواب غفلت بیدار شدند و هویت تازه 

اي به روي آنـان گشـود    را با الگوي عینی یک جنبش شیعی آشنا کرد و درهاي تازه
عطفی در احیاي هویـت    انقالب ایران نقطه ،به این ترتیب). 200: 1384زاده،  (متقی

تشـیع و  تر، هویت دینی مسلمانان پدید آورد و  دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلی
نظریـه  ) و 377: 1376(پارسـانیا،   اخبار جهانی قرار داد اسالم را در قلب حوادث و

 ورده الگـوي شــیعی اســالم سیاســی معرفــی کــرد آوالیـت فقیــه را بــه عنــوان فــر 
) و شیعه و سنی را در منطقه گـرد پـرچم اسـالم متجمـع     407: 1384(میرموسوي، 

  شمنان شوند.نمود تا سپر امنیتی و دژ مستحکمی در برابر د
دین مبین اسـالم،  هاي  مدافعان حرم با تمسک به آیات الهی قرآن کریم، آموزه

الســالم و  پیــروي از ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهللا الحســین علیــه 
اي در مقام رهبري انقالب اسالمی، به مبـارزه   اهللا خامنه رهنمودهاي حضرت آیت

د؛ زیرا خداوند به مومنان اجازه داده در ي تکفیري و تروریستی پرداختنها گروهبا 
دارند، دست به جهـاد بزننـد. یـک     می مقابل ظلم و ستمی که کفار و مشرکان روا

 هایشان مورد از این ستم مشرکان، آواره کردن و اخراج مسلمانان از شهرها و خانه
و اتفاقی که در سوریه و عراق روي داد و پیشتر در فلسطین، بوسنی  است؛ همان

لبنان نیز رخ داده بود. از این رو، گام نهادن مدافعان حرم در مسیر جهاد و ایجـاد  
ي قابـل توجـه   هـا  ویژگیترین  امنیت و آسایش براي همنوعان خود، یکی از مهم

آینـد کـه    می واقعی به شمار آید؛ زیرا مدافعان حرم، مؤمنان می آنها نیز به حساب
   جزو رستگارترین بندگان خدا هستند.

و تکفیري که توسـط   گرا فرقههاي  گسترش تفکر تکفیر و رشد قارچ گونه گروه
کشورهاي بیگانه از جمله آمریکا، رژیـم صهیونیسـتی و عربسـتان سـعودي مـورد      

 »عـدو قریـب  «حمایت قرار داشتند و کشتن مسلمانان سنی و شـیعه را بـه عنـوان    
قیقی اسالم و مسـلمانان  واجب دانسته و از مبارزه با رژیم صهیونیستی که دشمن ح
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کردند، موجب گردید تا جوانان غیرتمنـد اعـم    می پرهیز »عدو بعید«است به عنوان 
سوریه سرازیر  از مسلمان و مسیحی از هر قوم و مذهبی به سمت عراق و خصوصاً

  مبادرت ورزند.  ها  و داعشیها  پلید تکفیريهاي  شده و به قطع دست
حرم را از سراسر جهـان بـه سـوریه و عـراق      از دالیل مهم دیگري که مدافعان

(ع) و سایر اماکن مقدس مسـلمانان توسـط    کشاند، اهانت و تخریب حرم اهل بیت
 و شـارع  نظـر  در کـه  واجبـاتی  و محرمـات  از ها بـود. بعضـی   ها و تکفیري وهابی
 اثـر  کهاي  گونه به مشرفه مشاهد و کعبه انهدام مثل است، اهمیت غایت در متشرعه

 و ضـرر  یـا  حرج نفی حکومت به قول ،...و نباشد بازگشتش امکان و شود محو آن
 اضطرار و حرج عنوان تحقق مجرد به ـ محرمات و واجبات این ادله بر دو، این غیر
 و حـرم  اگـر  .)12(امـام خمینـی:    است بعید شارع مذاق از ـ  تقیه و ضرر و اکراه و

 حرمـت  و حـرم  مدافعان و خدا سربازان پشتیبان و سنگر محراب، و مسجد و کعبه
). باتوجه بـه  316کجاست؟ (امام خمینی:  در آنان پناهگاه و مأمن پس نیست، انبیاء

هاي وهـابی بـه حـرم امامـان شـیعه و سـایر امـاکن مقـدس، شـیعیان           حمله سلفی
براي حفظ و دفـاع از حـرم    2012 سال هاي مختلف سراسر جهان اسالم، از کشور

حـرم   در اطراف که مبارزه این شیعیان ت کردند؛ چنانشیعیان به این دو کشور عزیم
هاي مسلح تبدیل شد، به طوري کـه بیشـترین    ترین صحنه جنگ با افراطی به اصلی

ویژه حرم حضـرت زینـب(س) بـه     به تعداد شهداي شیعیان در مناطق اطراف حرم، 
ت گرفتـه از آسـیب بـه    أکه ایـن نیـز نشـ    (Nizar al-Bayruti, 2013)وقوع پیوست 

شیعیان، اتحاد و همبسـتگی آنهـا و بـه     ویت دینی و مذهبی مسلمانان خصوصاًه
بنابراین اگر مسلمانان قوي نبوده و فاقـد   خطر افتادن امنیت و آسایش آنها است.

گونه که  پذیر خواهند بود. همان تشکل و هماهنگی باشند، از جانب دشمنان آسیب
ود. از جمله اماکن مقدسه که توسط در سوریه، عراق و... هیچ چیز آنها در امان نب

   :به توان می مورد اهانت و تخریب قرار گرفته استها  و تکفیريها  وهابی
 (ع)تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع    
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 (ع) در سامرا   تخریب قبور امامین عسکریین  
 (س)در سوریه و سیده سکینه(س) تالش براي تخریب حرم مطهر حضرت زینب  
 عدي در سوریه   نبش قبر حجر بن  
 در سوریه االسدي معبد بن وابصه و یاسر عمار قرنی، اویس مزار تخریب  
 تخریب قبور نوادگان  
   اهل بیت(ع) و صحابی پیامبر(ص) در لیبی  
 اشاره کرد. وهابیون توسط ادیان و مذاهب سایر علماي قبور تخریب  
 شـهید  هزاران خون رددستاو ایران اسالمى انقالب کرد اذعان باید میان این در
فرامـوش   را آنها نباید و هستند مضاعف مظلوم واقعاً حرم شهداي است و مظلوم

 امـام  مظلومانـه  شـهادت  کـه  گونـه  همـان  بنابراین، .)1395کرد (مکارم شیرازي، 
 مسـموم  تبلیغـات  سـال  چهـل  بـر  بطالنى خط پیامبر(ص) فرزندان و حسین(ع)

و توانست  بودند، زده جا اسالمى دولت را دخو فریب، و نیرنگ با بود که امیه بنى
 امـوى  گویـان  دروغ چهـره  از نقـاب  دهـد و  نشان مردم به را واقعى اسالم چهره

 مظلومیت ).685رساند (عاشورا،  اثبات به را آنان سلطنت بودن نامشروع بردارد و
 مروجان و تکفیري اسالم حامیان پلید ماهیت خود نوبۀ نیز به حرم مدافع شهداي

 دفاع زمان در که کسانی ساخت. برمال را اسالم جهان در گري افراطی و شونتخ
 جبهـه  از نیـز  سـوریه و عـراق   در خوردنـد،  شکسـت  اسالمی انقالب از مقدس
). اینهـا  1395خوردند (مکارم شیرازي،  شکست ایران رهبري به اسالمی مقاومت

انـد.   شـان در منطقـه  پیمانان نظامی و امنیتی خود و همهاي  به دنبال جبران شکست
ضـد امنیتـی   هاي  محور غربی، عبري و عربی به عنوان دشمنان نظام اسالمی طرح

منطقه که در اصل هدفشان نابودي جمهوري اسالمی اسـت را بـه دسـت عوامـل     
  گذارند. می به اجراها  فریب خورده خود یعنی داعش و تکفیري

حـرم   مدافع شهداي ایثارگري مرهون ،)ص(محمدي ناب اسالم حریم از صیانت
 و ـ تکفیـري  تروریستی يها گروه از خارجی کشورهاي جانبۀ همه ي ها حمایتاست. 
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دهـد   مـی   نشان سوریه مظلوم مردم کشتار و درگیري و جنگ تداوم براي چینی توطئه
  راه بـه  ...و سعودي ترکیه، عربستان اسرائیل، امریکا، که است احزاب جنگ همان این
 و انـد  داده هـم  دسـت  بـه  دسـت  مختلـف  کشـورهاي  حاضـر،  حـال  در اند. اختهاند
 ایـن  در لیکن کنند؛ نابود را اسالم و ساقط را مقاومت جبهۀ و سوریه نظام خواهند می

  .)1391شد (مکارم شیرازي،  خواهند ناکام آنها همگی احزاب جنگ
 بــه تکفیــري تروریســتی يهــا گــروهســایر  و داعــش جنایــات اســت بــدیهی

سـوزاند   را اش ریشـه  و داد هـم  دست به دست باید زند؛ لذا می دامن هراسی اسالم
 نداشـتند،  حضور حرم از دفاع عرصه در حرم مدافعان اگر. )1395(مکارم شیرازي، 

 اصـیل  اسالم تضعیف و اسالم جهان از مهمی مناطق بر دشمنان تسلط شاهد امروز
 و اسـت  مقـدم  چیز ره بر اسالمى جامعه عزت لذا .)1395بودیم (مکارم شیرازي، 

 کـربال  خـونین  حادثـه  در حسین(ع) امام .بجاست شود، پرداخته براي آن بهایى هر
 خـدا  بـه  العبید: نه، اقرار لکم أقر ال و الذلیل إعطاء بیدي أعطیکم الاهللا  و ال: «فرمود

شـوم،   نمـى  تسـلیم  بردگان همچون و گذارم نمى شما دست در ذلت دست سوگند،
  ).7، ص: 45(بحاراالنوار، ج  »نوشم. مى را شهادت شربت لندسرب و جنگم مى بلکه

 اسـت،  نظیر بی جهان، در اسالمی نظام اقتدار و امنیت، عزت که است اینچنین
 دسـتاورد  ایـن  برنـد.  می سر به کامل اقتدار و امنیت، عزت در مردم خوشبختانه و

ارد(مکـارم  د وجـود  منطقـه  در بسیاري تهدیدکننده عوامل که است حالی در مهم
 امـت  و اسـالمی  ایـران  امـروز  امنیـت  و عزت نداند که کیست اما ).1396شیرازي، 
و  اسـت  حـرم  مدافع شهداي مندانۀ عزت هاي  مجاهدت و ها رشادت مدیون اسالمی،
، مکـارم شـیرازي  ( انـد  پرداختـه  آنـان  و خانواده شهدا را انقالب و نظام امنیت هزینه
 نظـام  شـدن  دار ریشه و اقتدار پیروزي، امنیت، ثباع حرم مدافع شهداي آري .)1394
  .)1394، مکارم شیرازيبداریم ( گرامی را یادشان که است این آنان حق و شدند

 قـدرتی  چـه  دانند نمی آنها«باره اعتقاد دارند:  در ایناي  خامنهاهللا  آیت حضرت
 مـا درسـت  ا، بینند می را آثارش؛ دارد وجود جهاد به اعتقاد در و خدا به ایمان در
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 داعـش   قضیه این. زنند می دست وار دیوانه اقدامات به لذا؛ کنند تحلیل ندتوان مین
 را اینهـا . است از این قبیل همه، اینها مانند و تکفیري هاي  تروریست  قضیه این و
 عـراق ؛ بدهنـد  شکسـت  را اسالمی جمهوري اینکه براي اند کرده درست واقع در

 قـرار  تـأثیر  تحـت  را اینجـا  بتوانند که بود این  قدمهم؛ بود مقدمه شام ،بود مقدمه
 آنهـا  وگرنـه ؛ شدند گیر زمین هم آنجا در اینها که شد موجب اینجا قدرت؛ بدهند

 در یـا  عـراق  در رود مـی ، شـود  مـی  بلنـد  اینجا از که کسی این. بود این هدفشان
در ، سـتد ای مـی  هـا  تکفیـري  این مقابل در بیت اهل  حریم از دفاع عنوان به سوریه
 واقـع ] امـا ، [است خدا آنها نیت البته. کند می  دفاع خودش شهرهاي از دارد واقع،
 مخصوص. است اسالمی  جامعه از دفاع، است ایران از دفاع این؛ است این قضیه
 مـا . زنند می هم را سنی؛ شناسند نمی سنی و شیعه ها تکفیري آن؛ نیست هم شیعه
 االسـالم  شیخ ـ مرحوم داریم سنت اهل ايعلم از چقدر خودمان کشور داخل در
ـ  علماي و بلوچستان در بر حسین مرحوم، سنندج در  هـا  تکفیـري  همین که دیگر 

 شـیعه  و سـنی  آنهـا . ریختنـد  زمین بر مظلومانه را خونشان و کردند ترور را اینها
 استکبار مقابل در که را کسی هر، است انقالب با که را کسی هر آنها؛ شناسند نمی

 گذارنـد  مـی  هـم  را اسـمش ؛ زنند می است، دشمن آمریکا با که را هرکسی، ستا
  .)1395اي،  سنی (امام خامنه و شیعه جنگ

 را کـاري  نگذارنـد  که است این روحانیت  جامعه اصلی هاي  اولویت جزو امروز
 انجـام  زحمـت  بـا  دارنـد  هـا  صهیونیسـت ، دهد می  انجام زحمت با دارد آمریکا که
باشـید   داشته توجه را این؛ بدهیم انجام آنها براي را کار این سهولت به  ما، دهند می

  .)1394، اي امام خامنه(
پـذیري سـایر ملـل از انقـالب     تأثیر دربـاره اي  خامنهاهللا  آیت در مجموع حضرت

مقدس در مدافعان غیـر ایرانـی حـرم اهـل      گذاري روحیه دوران دفاعتأثیراسالمی و 
 از ایـن ؛ اسـت  مطرح بیت  اهل حریم از دفاع شهداي  سئلهم امروز«: معتقدند بیت(ع)

 بـه  کردیم می تشویق را ها جوان جنگ دوران در ما. است تاریخ عجیب ماجراهاي آن
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 سـخنرانی  یـک  امـام(ره) ؛ رفتنـد  مـی  و کردند می اجابت، جنگ میدان به بروید اینکه
 تشـویقی  چنـین  مـا  امـروز ] امـا [ رفتنـد  مـی  افتادنـد،  مـی  راه ها جوان خیل، کردند می
 اسـت  شـفاف  چقـدر  ایمان این، است قوي چقدر انگیزه این حال، در عین ، کنیم نمی
، جوانش همسر از، افتد می راه دیگر کشورهاي از، افغانستان از، ایران از جوان این که
 در، غریـب  کشـور  یک در رود می، گذرد می راحتش زندگی از، خردسالش کودك از

 چیـز  ایـن . رسـد  مـی  شـهادت  بـه  و کند می  مجاهدت داخ راه در، غریب خاك یک
 بـه  سـاز  تـاریخ  هـاي  شگفتی این از اسالمی انقالب تاریخ قدم به  قدم ؟ است کوچکی

 ایـن . است این اسالمی نظام است؛ این انقالب .است شگفتی اینها؛ است دیده خود
 کـه  هاسـت  اراده و عـزم  ایـن ، روحـی  هـاي   قـدرت  ایـن ، هـا  ایمان این، ها انگیزه

 اسـالمی  جمهـوري  گرفت کم دست شود می؛ آورده وجود به را اسالمی جمهوري
، عظـیم   پیکره یک؟ اسالمی جمهوري نظام  درباره کنند می  خیال چه ها دشمن !؟را

» داده اسـت  تشـکیل  چیزهـا  این را اسالمی جمهوري؛ توانمندي همه، اقتدار همه
  ). 1395اي،  (امام خامنه

و ادیـان مختلـف   هـا   ین بوده کـه توانسـته اسـت ملیـت    هنر انقالب اسالمی ا
خصوصا مسـلمانان و بـه ویـژه شـیعیان را در قالـب مـدافعان حـرم اهـل بیـت          

متجمع کرده و لشگري از نیروهاي با انگیزه مسلمان را تشکیل و در  السالم علیهم
دفاع از کیان اسالم تسلیح و تجهیز نماید و به این وسیله امنیت خود و کشورهاي 
منطقه را که در حوزه جهان اسالم قرار دارند، تامین نموده و اراده زورگویی را از 

مسلط اروپـایی اراده  هاي  مستکبران جهان بگیرد. اگر امروز آمریکا و سایر قدرت
شـوند را ندارنـد،    مـی  حمله نظامی بـه کشـورهایی کـه محـور مقاومـت نامیـده      

گر عظیم مقاومت براي دفـاع  و گسترش لشگیري  سازي، شکل سازي، فرهنگ واژه
از کشورهاي منطقه است. فرهنگ سازي مدافعان حرم توانست تهدیـد داعـش و   

نظیر براي جمهوري اسـالمی و کشـورهاي    را به سرعت به فرصتی کمها  تکفیري
منطقه از جمله: عراق، سوریه، لبنان و... تبدیل نموده و این کشـورها را در برابـر   
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از مصـونیت  اي  و فرامنطقهاي  طلب منطقه جاههاي  رتجویی قد مناقشات و ستیزه
  امنیتی و نظامی برخوردار کند. 

  گیري نتیجه
انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی(ره) در طول حیات چهل ساله خود با فراز و 
فرودهاي متعدد داخلی وخارجی مواجه بوده و هست. نفـوذ کـالم امـام و رهبـري     

به طور اعم و در جهان اسالم به طـور اخـص و در    معظم انقالب اسالمی در جهان
عاشق و مستضـعفان را شـیفته خـود    هاي  غرب آسیا به طور ویژه توانسته است دل

کند. کالمی که برخاسته از کتاب خدا یعنی قرآن است. دشمنان این انقالب الهی از 
ار فروگـذ اي  ابتدا سعی در خاموش کردن چراغ فروزان آن داشته و از هیچ دسیسـه 

منـان و  ؤ. اما پشتوانه معنوي و تکیه این انقالب بـر وعـده خداونـد بـه م    اند دهننمو
کـه علیـه   اي  پشتوانه فیزیکی مردمی آن موجب شده است تا دشمنان در هر دسیسه
کشـوري کـه    آن نمودند، خود گرفتار آیند. کشورهاي عراق و سوریه به عنـوان دو 

عاشـق و زیارتگـاه   هـاي   ، کعبه ي دلبندگان خاص خداوند بودهترین  مدفن گرامی
عالقمندان خاندان عصمت و طهارت است و در حلقه مقاومـت اسـالمی در برابـر    
دشمن مستکبر و صهیونیزم قرار دارد، همواره مورد توجه بدخواهان بوده و هسـت.  

این اسـتوار گردیـد تـا ایـن دو      براین اساس تصمیم محور عبري، غربی و عربی بر
ران نموده و چند پـاره نماینـد تـا هـم نفـوذ انقـالب اسـالمی را        کشور را دچار بح

محدود نمایند و هم آنها را به عنوان پاشنه آشیل جمهوري اسالمی هدف قـرار داده  
  و از ایران اسالمی جدا کنند.  

تکفیري و داعشی و حمایت برخی از این کشـورها از  هاي  شکل دهی به جریان
کـار عمـل جمهـوري اسـالمی بـا طـرح تئـوري        آنها برکسی پوشیده نیست. اما ابت

فراگیر تبدیل گردید، موجـب   مدافعان حرم که در کمتر زمانی به یک فرهنگ نسبتاً
آنها شده و نه تنها کل خاك عراق آزاد گردید، بلکه سوریه هاي  برهم خوردن نقشه

به غیر از ـ نیز که عمده خاکش توسط تروریسم تکفیري و داعشی تسخیر شده بود  
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آزاد شد. تئـوري مـدافعان حـرم و     ـ  ب که آن نیز در آستانه آزادسازي قرار داردادل
سی بـه آیـات قـرآن، سـنت نبـوي و سـیره ائمـه        أشهداي گرانقدر مدافع حرم با ت

اهللا تعـالی   سازي تحقق حکومت جهانی امام زمـان عـج   ، زمینهالسالم علیهمطاهرین 
و اي  م خمینـی(ره) و امـام خامنـه   از کالم الهـی امـا  گیري  فرجه الشریف و نیز بهره

توانسـت بـه سـرعت    هـا   مسوول ایران در مدیریت بحـران هاي  ابتکار عمل دستگاه
نیرویی عظـیم و جـان برکـف از جوانـان کشـورهاي اسـالمی و حتـی مسـلمانان         

گردآوري کرده و بر تروریسم  السالم علیهمکشورهاي غربی را در دفاع از حرم ائمه 
  کرده و منطقه را مدیریت نماید.  تکفیري و داعشی غلبه 

اخالص، ایثار، شجاعت و پیروي از اوامر ولی فقیه زمـان بـا تکیـه بـر فرهنـگ      
السـالم و انگیـزه خـدمت در مسـیر تشـکیل حکومـت        عاشورایی امام حسین علیه

ي بودنـد کـه   مـؤثر اهللا تعالی فرج الشـریف، ازجملـه عوامـل     جهانی امام زمان عج
ملی، مذهبی و گروهی متعـدد و  هاي  را باوجود هویتاي  توانستند همگرایی منطقه

فراگیر تبدیل نموده  مختلف رقم زده و تئوري مدافعان حرم را به یک فرهنگ نسبتاً
و لشگري از نیروهاي متعهد و انقالبی مسلمانان را رقم بزنند که امروزه این نیـروي  

و دشـمنان  اي  نطقـه جان برکف و با انگیزه توانسته است هراسی در دل مـزدوران م 
چنین تشکل عظیم گیري  خارجی منطقه استراتژیک غرب آسیا به وجود آورد. شکل

و با برکتی ثمره مجاهدت، ایثار و از خـود گذشـتگی و جـدیت مـدافعان حـرم و      
شهداي مدافع حرم است. شهدایی که ابتدا در غربت و بدون سـر و صـدا    خصوصاً

شـهادت ایـن عزیـزان بـاوجود     ها  ر رشادتشدند. اما شنیدن اخبا می تشییع و دفن
تبلیغات بیگانگان نه تنها موجـب کـاهش درخواسـت مشـتاقان اعـزام بـه سـوریه        
نگردید، بلکه موجب افزایش درخواست اعـزام و جنـگ بـا تروریسـم تکفیـري و      
داعشی گردید و توانست تبدیل به فرهنگ شده و همگرایـی منطقـه را در بهتـرین    

  رد.  سطح ممکن به وجود بیاو
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  و مآخذ منابع
  منابع فارسی )الف

  .35ابراهیم، آیه  ـ قرآن کریم، سوره مبارکه
  .156ـ قرآن کریم، سوره مبارکه بقره: آیه 

  .13ـ قرآن کریم، سوره مبارکه حجرات: آیه 
  .18ـ قرآن کریم، سوره مبارکه فاطر: آیه 
  .105ـ قرآن کریم، سوره مبارکه مائده: آیه 

  .19مبارکه یونس: آیه ـ قرآن کریم، سوره 
: چی، تهران انقالب اسالمی و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیرشانه)، 1382(اسپوزیتو، جان ال  -

  .مرکز بازشناسی اسالم و ایران
پـذیر   برایم امکـان » شهید حججی«س معروف تصور صحنه کربال با دیدن عک)، 2018( احمد ،الطاف -

  .Behnegarsoft.com، 5/5/2018 شده در بازبینی .پایگاه خبري الف .شد
الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشـارات   ، نظریه اجتماعی سیاست بین)1384(الکساندر ونت  _

  وزارت امور خارجه
  2، ج )السالم علیه(نین پیام امام امیرالموم؛ 7، ص 45بحاراألنوار، ج  -
  .تا افزا، بیحسن :تهاجم یا تفاوت فرهنگی، تهران ،بلخاري، حسن -
و دروس اسـتادان  حدیث پیمانه؛ پژوهشی در انقالب اسالمی، قم: معاونـت امـور    )،1376( پارسانیا، حمید -

  1376ها،  دگی رهبري در دانشگاهمعارف اسالمی، نهاد نماین
  .12/4/1392 ،شهید مسیحی مدافع حرم اهل بیت در سوریه که بود؟، 598پایگاه تحلیلی خبري  -
صبح امروز  ،پایگاه خبري فرهنگ انقالب اسالمی، احمد جاللی، پنجمین شهید مدافع حرم از سبزوار -

  .22/9/1395نیوز،  به جمع یاران شهیدش پیوست، فرهنگ
، نامـه علـوم   »هاي جهاد و شهادت در شعارهاي انقالب اسالمی ارزش«)، 1385( ، محمدحسینپناهی -

   .زمستان :29اجتماعی، ش 
یند جهانی اانقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران در بازتاب فر)، 1386(پوراحمدي، حسین   -

  .شدن، مؤسسه چاپ و نشر عروج
محمد الرافع از فرماندهان ارشد و برجسته تیپ قـدس فلسـطینی بـه شـهادت     تحوالت جهان اسالم،  -

  .8/9/1395، رسید
 retrievedی همسر شهید محسن حججمصاحبه با پدر، مادر و  )،2018( جم جام -

  .نا بی :آمریکا و اسالم سیاسی، تصحیح محمدکمال سروریان، تهران)، 1382(جرجیس، فواز  -
)، بررسـی نقـش   1393جوادي ارجمند، محمد جعفر، توکلیان، محسن و قمریان نصـرآبادي، ناهیـد (   -

(قومیت کرد)، فصـلنامه تحقیقـات    هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردي منطقه کردستان ایران
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  : زمستان. 21المللی، شماره  سیاسی و بین
شـده در   بـازبینی  .بـه کوشـش روزنامـه دنیـاي اقتصـاد     ، حال و روز مقبـره شـهید حججـی / عکـس     -

5/5/2018 ،Fa.ir 

تأثیر انقـالب اسـالمی ایـران بـر کشـورهاي اسـالمی، تهـران: انتشـارات         )، 1387(زاده، محمدباقر  حشمت -
  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

، 27/9/2017 بـه کوشـش ایسـنا.    حضور رهبر انقالب در کنـار پیکـر مطهـر شـهید حججـی + فـیلم       -
  )fa-IR:2017(، 5/5/2018 شده در بازبینی

  .ه آل البیتسسؤ، قم: م 9، جلد  الفقها هتذکر )،1419( یوسف بن حسن  ،حلی - 
، 14ش  ،4 ، فرهنگ رضوي، س»مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمی«)، 1395( خاکرند، شکراهللا -

  . تابستان
  )، مجموعه بیانات: بیست و پنجم مرداد. 1383اي، سیدعلی ( خامنه -
 ،1394اسـفند   20رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبـرى،  با در دیدار )، 1394اي، سیدعلی ( خامنه -

فرهنگـی   العـالی)، مؤسسـه پژوهشـی    ظلـه  اي (مد خامنه امامرسانی دفتر حفظ و نشر آثار  پایگاه اطالع
  انقالب اسالمی.

پایگـاه   سـنت بـا رهبـر انقـالب،     دیـدار پـدر شـهید مـدافع حـرم اهـل       )، 1394اي، سیدعلی ( خامنه -
ؤسسه پژوهشـی فرهنگـی انقـالب    م، العالی) ظله  (مد اي رسانی دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه  اطالع

  .23/10/1394اسالمی، 
  بیست و ششم اردیبهشت. بیانات، )، مجموعه 1394( اي، سیدعلی خامنه -
تیـر و شـهیدان مـدافع حـرم،      هفت هاي شهداي دیدار جمعی از خانواده )،1395اي، سیدعلی ( خامنه -

اي  العظمـی سـیدعلی خامنـه    هللا رسانی دفتر حفظ و نشر آثـار حضـرت آیـت    ، پایگاه اطالع5/4/1395
  .فرهنگی انقالب اسالمیـ العالی)، مؤسسه پژوهشی  ظله (مد

و اتحادیـه رادیـو و    )ع(بیانـات در دیـدار اعضـاي مجمـع جهـانی اهـل بیـت       )، 1394(|اي، سـیدعلی   خامنه -
  : بیست و ششم مرداد.  هاي اسالمی تلویزیون

  و یکم فروردین.)، مجموعه بیانات: سی 1373اي، سیدعلی ( خامنه -
مدافع حرم سـوري در جـوار حـرم     ،بیت(ع) (ابنا)، تشییع پیکر شهید محمد بدربنود خبرگزاري اهل  -

 .16/8/1395حضرت زینب(س)، 

  .5/1/1395سنت با رهبر انقالب،   ، دیدار پدر شهید مدافع حرم اهلخبرگزاري تسنیم -
  . 04/01/1394، هفته نامه پنجره: مجله فارس پالس)، 1394خبرگزاري فارس، ( -
 ه.الرسائل العشر ،(ره)اهللا ، روحخمینی -

  .20 صحیفه ، ج ،(ره)اهللا ، روحخمینی -
  .11اهللا، صحیفه: جلد  خمینی، روح - 
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 BBC ش 12/8/2017ش به کوشـ   (en-GB)  ـ داستان اسارت و مرگ بسیجی ایرانی در دوربین داعش،

Persian 5/5/2018شده در  بازبینی.  
هاي اجتماعی و الگوهاي هویت یـابی در جهـان امـروز،     )، نسبت سنجی هویت1386دغاقله، عقیل ( -

  : پاییز.45مجله راهبرد، شماره 
بررسی اجمالی موقعیـت کنـونی شـیعیان پاکسـتان، نامـه فرهنـگ جمهـوري        )، 1367(شهبازي، محمدباقر  - 

  .1367اسالمی ایران، 
هـاي فراجغرافیـایی مـدافعان حـرم،      )، انسان، حرم و جغرافیا: شرحی بر انگیزه1397طایري، سجاد ( -

  تهران، اندیشه سازان نور.
  .685پیامدها، ص و ها، رویدادها ها، انگیزه ریشه ؛عاشورا -
  ).الملل ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی فرهنگ روابط بین، )1372( علی بابایی، غالمرضا -
  .نشر نی :، تهران؟ها چه رؤیایی در سر دارند ایرانی)، 1375(فوکو، میشل  -
  .، تهران: دارالکتب االسالمیه2قاموس قرآن، ج )، 1371(اکبر  قرشی، علی -
ان هویـت صهیونیسـتی و گـذر بـه هویـت پسـا صهیونیسـتی،        )، بحر1387بناب، رحمان ( قهرمانپور -

  : فروردین.10پژوهشنامه سیاست خارجی، شماره 
 :، قابـل دسترسـی در  1389/11/7،(community the Ummah)امـت  )،1389( فاطمـه  کاشـف الغطـا،   -

pajoohe.com .(  
  .، چاپ اول، تهرانمریکا، انتشارات اطالعاتارویارویی انقالب اسالمی و )، 1372(کدیور، جمیله  - 
  )، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، چاپ ششم، تهران: نشر نی.1392گل محمدي، احمد ( -
هـاي   جغرافیاي جهان اسالم: آشنایی با کشورهاي اسـالمی و قلمـرو اقلیـت   )، 1385(غالمرضا ، گلی زواره - 

  .ره) امام خمینی(حضرت  قم: مؤسسه انتشارات، مسلمان
، »شناسـی  شناسـی مطهـري؛ معبـري بـراي سیاسـت      انسان« )،1391( رضا یا،ننجف و عیسی، زایی لک - 

  تابستان. ،15ش ،فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
  .شناسی مؤسسه شیعه :جغرافیاي سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس، قم)، 1367زینب (زاده،  متقی - 
 .22/2/1395اهللا هزاره،  ، شهید نقیبهاي شهر دمشق پروانه)، 1395(م مدافعان حر -

به نقل از: جایگـاه وحـدت    ،الملل عمومی، نشر پایه دار تهران حقوق بین)، 1377(مدنی، سیدجال الدین  - 
  در: در سیاست خارجی دولت اسالمی، قابل دسترسی

  .2مجموعه آثار، تهران: صدرا، ج)، 1369(مطهري، مرتضی  -
امــام خمینــی(ره)، حــرم حضــرت فاطمــه  درس تفســیر، شبســتان)، 1391مکــارم شــیرازي، ناصــر ( -

  .15/5/1391معصومه(س)،
  .18/12/1394رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با دیدار )، 1394مکارم شیرازي، ناصر ( -
  .28/5/1395 قم، ،دیدار اعضاي ستاد تکریم طالب شهید مدافع حرم)، 1395مکارم شیرازي، ناصر ( -
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  .8/7/1395 کنگره بزرگداشت شهداي روحانی مدافع حرم،)، 1395مکارم شیرازي، ناصر ( -
 ،»همگرایی علماي اسالم در برابر خطرات تکفیر«متن پیام به همایش )، 1395مکارم شیرازي، ناصر ( -

14/11/1395.  
  .20/4/1396استان قم،  فرمانده نیروي انتظامیبا دیدار )، 1396مکارم شیرازي، ناصر ( -
  ).1395(راوي: علی مالزهی برادر شهید عمر مالزهی، )، مصاحبه با خبرگزاري تسنیم. 1395مالزهی، علی ( -
اسالم، سنت، دولت مدرن؛ نوسـازي دولـت و تحـول در اندیشـه سیاسـی      )، 1384(میرموسوي، سید علی  - 

  .407 .نشر نی :معاصر شیعه، تهران
، سـال ششـم، شـماره    1389ب همگرایی در جهان اسالم، دانش سیاسی، تهـران:  والیتی، تحلیل تجار -

  ).158اول، بهار و تابستان ص 
  )، نظریه امت اسالمی: از تئوري تا عمل، پایگاه اینترنتی راسخون). 1390دلشاد، امیرعلی ( -
  .تا لمالیین، بیجوهري، اسماعیل بن حماد الصحاح، مصحح: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم ل _

http://www.noorca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113:1389-12-22-

14-32-57&catid=103:1389-12-06-21-45-05&Itemid=78  
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