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 مقدمه

 و مکتب شــده تربیت و وامدار حق بت کت اســت مذهبی عشــری(دوازده امامی )اثنی شــیعت
 از پیروی مذهب، این شــعائر ترینمهم از دلیل، همین بت اســت. بیتاهل مدرســت

 در منها کت دهدمی نشان زنی بیتاهل حال شـر . اسـت منها فرمان بت عمل و بیتاهل
 ظلم با مبارزه و اســالمی مخالف مذاهب دیگر با ســازنده تعامل و جذابیت عقالنیت،

بودنـد. این نگره را با مراجعت بت روایت کربال و حکایتگری صــحیح از من  الگو و قـدمپی 
ــازش نمیواقعت می ــیعت واقعی با روایت کربال هرگز با ظالم س د و با نکتوان دریافت  زیرا ش

حرکت و قیام  ظلم سـازگاری نداشـتت و نخواهد داشـت. اسـاسـا  ثقل نهضت امام همینی
 عاشورا ومی کل» عاشورایی او علیت استبداد و استعمار نیز براساس همین روایت از کربال بود.

روایتی بود کت بت یک گفتمان علیت رژیم طاغو  تبدیل شده بود. در واق  « کربال ارض کل و
ــر  امامروایت  ــالم ناب و  حض ــاگردان او از واقعت کربال، قیام علیت ظلم و تحقق اس و ش

 طبیعی رو،(. ازاین464 :1ج ،2476تشکیل حکومت اسالمی بود )ر.ک. موسوی همینی، 
و  بیتاهل مســیر در گام بت گام و باشــند صــفا  این واجد نیز واقعی شــیعیان کت اســت

هایی با تأثیرپذیری از بیرون مذهب شــیعت جریان اما .بردارند قدم حســیناهـدا  امام
براســاس من علیت ظلم قیام  همینیاند ســناریویی را در مقابل روایت کربال کت امامتوانســتت

توان من را ضدروایت تلقی کرد. البتت تقابل و ضدیت با روایت کرده اسـت، ارائت دهند کت می
های اموی و سپس عباسی های دستگاه. روایتواقعی از کربال از فردای واقعت کربال مغاز شد
و پیروان منهـا را می توان نقطت مغازین جنگ  در برابر بـازمـانـدگـان کربال و ائمـت اطهـار

 ها دانست. روایت
ی اسالماسالمی با پس از من تفاو  ماهوی دارد. قبل از انقالبضدروایت قبل از انقالب

پردازی مبارزان از کربال علیت اســتبداد و  ها برای پیشــگیری و ســرکوب روایتپـادروایـت
اســتعمـار بود، امـا پس از انقالب جریـانی از بیرون مرزهـا و داهـل شــکـل گرفـت کـت 

کنند. در قضیت اسالمی تولید میپادروایت)ضـدروایت( را علیت روایت مسـتقر در جمهوری
ــینکربال، امام ــتاد و مملوما حس ــهاد  در مقابل یزید بت عنوان حاکمی ظالم ایس نت بت ش
از روایت کربال بت عنوان الگو استفاده کرد و در مقابل شاه ظالم ایستاد و  همینیرسید. امام
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دسـتگاه او را سرنگون کرد. جریان ضدروایت، در صدد است از روایت کربال علیت محصول 
ــتت با من روایت کربال کت نمام جمهوری ــتت یا ناهواس ــت، کمک بگیرد و هواس ــالمی اس اس

های مؤثر برای بت چال  کشــیدن نمام رزه کند. در واق  جریان ضــدروایت یکی از راهمبـا
ایران و براندازی من را اســتفاده از پادروایت کربال، علیت محصــول و برایند اســالمیجمهوری

ــت برایروایت کربال می  یرانا حکومت برابر در موفقیت داند. یکی از افرادی کت معتقد اس
ــدروایت یک بت ایران نمام برای را کربال روایت باید ــون کرد، جفری تبدیل ض ، 1هالورس

ــتادیار ــفت گروه اس ــگاه در مذهبی مطالعا  و فلس ــت  کارولینای دانش  جنوبی ممریکا اس
(,2010:2 Halverson الـبـتــت ایـده روایــتـگـری تــقـابـلـی از روایـت کـربــال، عـلـیــت .)

 ست.ایران با سناریوهای مختلفی دنبال شده ااسالمیجمهوری
بـا ایـن وصــف، اگـرچـت ایـد  تـبـدیـل روایـت کـربـال بـت پـادروایتی علیـت نمــام 

ــالمیجمهوری ــلی این پژوه ، چرایی اس ــئلت اص ــی دارد، اما مس ــخص ایران اهدا  مش
رو، پرســ  این اســت کت چت های نوین از روایت کربال اســت. ازاینگیری پادروایتشــکل

های فرعی توضیح دهنده مسئلت ارند؟ پرس ایده نق  د این پیدای  درعوامل و بسـترهایی 
ازی را سهایی بت عنوان بازیگران اید  فوق نق  اجرایی تبدیلاصـلی این است کت چت جریان

اند؟ عوامل و ت ایـد  مزبور کدامبـهـای معرفتی روی موری کننـد؟ عوامـل و زمینـتایفـا می
  گیری ضدروایت کربال چیست؟های سیاسی شکلزمینت

ــت. روش در این پژو ــده اس ــتفاده ش ــنادی اس ــند پژوهی یا تحلیل اس ه ، از روش س
های اسنادی مبتنی است. مند و منمم از دادهاسـنادی، روشی کیفی است کت بر مطالعت نمام

ــت، اما می ــیری اس ــیفی و تفس ــتجوی توص ز توان با من تحلیل تبیینی نیاگرچت محور من جس
ها یا اطالعاتی در اینجا بت نوشتت حاوی داده های چرایی پاسـخ داد. سند،انجام و بت پرسـ 

ر توان دشود. در یک پژوه  با توجت بت موضو  من میدربار  یک موضو  یا پدیده اطالق می
تمام مراحل من از روش اسـنادی استفاده کرد و یا ممکن است در بخشی از تحقیق بت عنوان 

(. روش اسنادی در این 65-71: 2413من ،  عرفان و فسـایی مکمل بهره گرفت )صـادقی

                                                           

1. Jeffry Halverson 
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ــت. برای پیاده ــو ، اهدا  و پژوه  از نو  اول اس ــازی این روش، پس از انتخاب موض س
سؤاال  تعیین شد. با توجت بت اینکت این روش،  قابلیت پاسخگویی بت هر ست سؤال چیستی، 

ــؤال از چرایی در این تحقیق از نو  تبیین ــیری ت ی وچرایی و چگونگی را دارد، بنابراین، س فس
ــنادی مناب ،  ــوم اجرای روش اس ــت. در مرحلت بعد چارچوب نمری انتخاب و در گام س اس

ها و تحلیل محتوای منها اســت و در مهر تعیین و ارزیـابی شــد. گام چهارم، گردموری داده
 گیری بر مبنای چارچوب نمری انجام شد.        ها و نتیجتپردازش داده

 . مبانی نظری 2

 مفاهیم. مرور بر 7-1

 ،«روایت»اصطال   اسـت الزم مقالت، عنوان از دقیق بت نتیجت دسـتیابی و هاداده فهم جهت
 و واژگان مرتبط تعریف شوند. «شیعت»

گفتت  کتچنان اســت  حمل معنای لغت بت در روایت،: 2و پـادروایـت 1ا ف( روایـت
َ ِعیُرَََّّرَوی» :شودمی َماَءََّّال  اما روایت  ( 137: 1تا[، جبیکرد )فیومی، ] حمل را مب شتر  «ال 

های مختلف بت کار برده شده است. در اصطال  در اصطال ، معانی متفاو  دارد و در حوزه
 نیز روایت درباره حدیث معنایی حوزه همان و اســت حدیث معنای با متراد  علم حدیث،

 از ثحدی بت و دارد حدیث بت نسبت کمتری کاربرد روایت اصطال  کت هرچند است  جاری
. کندمی حمل یا نقل را معصوم تقریر یا فعل گفتار، کت اسـت شـده گفتت روایت جهت من

(. در این مقالت، 45: 2، ج2474است )نصیری،  حدیث حامل حقیقت در نیز حدیث راوی
روایت بت معنای حدیث مورد نمر نیست. روایت، بازنمایی یک پدیده یا واقعت است. اگرچت 

ینده ساده من )معینی  برهی معتقدند روایت  دربرگیرنده گوهر واقعت و داسـتان است نت بازگو
 کت است چیزی من (، اما بین داسـتان و روایت تفاو  اسـت. داسـتان،1: 2471علمداری، 

 و استاند اسـت. بنابراین، مبنای روایتگری نحوه نقل من گفتن نحوه روایت، و می شـود گفتت
 ساسا  ا روایت،. شودمی ارائت تصویر یا شفاهی ای مکتوب شکل بت کت ماجراسـت یک روایت

                                                           

1. narrative 
2. Counter-Narrative 
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 س،از عمل زبانی. پ است عبار  روایت تعریف تریناسـت، بنابراین، سـاده ادبی ایویژگی
 در هم و روایی محتوای در هم اعمال زبانی، ســایر و ژانرها ها،داســتان ها،نامتزنـدگی

. با این وصف، روایت قالب یا (225: 2477 دهند )صـفیئی،می انتقال را معنا گفتمانشـان،
یری را از یک بازنمایی رمان و داستانی است کت در من راوی تالش می شـیو  کند معنا و تصو

حـادثت یا موضــو  ارائت دهد تا مخاطب تحت تأثیر من قرار گیرد. از این نمر، روایت معنای 
ها با تولید معنا یت. در هر صــور  روا(steele, 2008: 2)کنـد حوادث را تعیین و تبیین می

یری از شـرایط اقدام را فراهم می کند. منمور از روایت در این پژوه  معنا دهی و ارائت تصو
واقعت کربال اســت کت دارای هویت ظلم ســتیزی، ســازش ناپذیری، عز  هواهی و عز  
گستری است کت محصول من تشی  انقالبی  و هد  اصلی من تحقق و گسترش اسالم ناب از 

 تشکیل حکومت اسالمی است.طریق 
تواند روایت رقیب یا اقدام کننده علیت در مقابل روایت، پادروایت اســت. پادروایت می 

های داســتان هاپادروایت (.37: 2417روایت موجود و مســتقر باشــد )حشــمتی و دیگران، 
ت تعریف مفرین باشند. بنا بتشوی  و تواند مثبت و مفید یا منفی و مخربکت می رقیب هستند

 مرتبط شده سازماندهی هایداستان از منسجم سیستم یک بت» اصطالحا   روایت هالورسـون
 مخاطب، توقعا  کارگیریبت با تضاد، یک رف  برای را لفمی معمول هواستت کت پی در پی و

 وقتی. ودشمی گفتت«گیردمی کاربت من لفمی و ادبی فرم از ایشده شناهتت سـیر هط طبق بر
 فرهنگی در عمیق و فراتاریخی بت صور  ها،سال گذشـت از پس روایت یک ایصـد طنین

ــتان. گویند« 1روایت فرا» من بت گیرد،می جا هاص  هاروایت فرا همین از یکی کربال داس
های مختلفی در اجتما  و ها بت شکلها و پادروایت(. روایتHalverson :2010 , 10است )

ــی و فرهنگی وجود د ــیاس ــبا  س  هایپادروایت و هاتوجت بت روایت ارد. این پژوه مناس
 تواند زمینت ساز تهدید کیستی و هویتی باشد.مذهبِی دارد کت می

ــیعت درب( شــیع :  ــت  لغت ش  بر نفر چند یا دو هماهنگی توافق و یکی بت دو معنا اس
ق: 2323 منمور، اســت )ابن گروهی فرد یا گروهی از یا فردی دیگری پیروی کردن و مطلبی

                                                           

1. Master narrative 
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ــدمی دوم معنای درباره فیروزمبادی کتچنان (.277 ــیع» :نویس  او یاران و پیروان مرد، ۀش
 و شــیعت مردی هر قوم» :شــودمی گفتت کت( چنان72 :4ج ق،2322 )فیروزمبادی،.« هســتند

 الم زان تفس ر در طباطبایی عالمت منچت.(141: 2ج ق،2351 )فراهیدی، «هستند او عشیره
 غیره وافق من کل» :فرمایدمی کتچنان .است دوم معنای موافق اسـت ردهمو شـیعت مفهوم در
 باشد، هود غیر پیرو کسی هر ( 236 :26ج ق،2415 )طباطبایی، شیعتت من فهو طریقتت في

 معنای نیز موافق شیعت اصطالحی معنای .«است او شیعت کسـی چنین بیفتد راه بت او دنبال و
 رحلت از بعد کت کسانی از است عبار  اصطال  در شیعت اساس، این بر. دوم اسـت لغوی
 منها از و دارند باور او فرزند یازده و علی امام بالفصل امامت بت( ص)اسالم گرامی پیامبر
 امامت بت (. باور237 :2ج تا[،]بی شــهرســتانی، و 42ق: 2324 کنند )مفید،می پیروی

داشتت  برتری صحابت دیگر بت تنسب علی امام کت اسـت دلیل این بت علی امام بالفصـل
ــکانی، ــریح ن  با را وی پیامبر ( و341 :2ج ق،2322 )حس ــین عنوان بت ص  و جانش

 در اسالم مکرم نبی کتچنان (.151 :4ج ق،2312 )حرعاملی، است برگزیده سـرپرست
َّ» :فرمود غـدیر روز ُتَََّّمن  َلهََُُّّکنَ  ََّفَعلَََِّّمو  ََّوََّّى  ََّواِلََّمن  ُهم  َلُهَّالل  اهَمو  َِ ا َّعََ ََّمن  ِِ ا  )هاللی،َّالُهََّوَّعََ

 بار .است او سرپرست نیز علی پس هستم او سـرپرسـت من هرکس ( 627 :1ج ق،2352
 «دشمن. او دشمن با و باش دوست علی دوست با  هدایا

 . پیشینه 7-7

ــی»عنوان در رابطت با  ــناس ــیعی ا مذهبی روایت و پادروایت درون برایند تحلیل و بازش ز ش
پژوهشـی انجام نشـده است. البتت بت صور  پراکنده و مروری تحقیقاتی انجام  یچه« کربال

 از یانگل س تشه   موروثی مرج  تتوان بت این مثار اشـاره کرد: کتاب شـده کت از جملت می
 ،انگل سی تش     کتاب2413 پاک، سلمان تهران، قاسمی، صـالح نوشـتت ،توهم تا واق  ت
ــتت ــتت، عباس نوش ــاس ها )در جنگ روایت  کتاب 2413 دیدار، پیام توزی  مرکز تهران، بنش

 علمی   مقالت2414زاده، تهران، ســروش، ، نوشــتت اردشــیر زابلیهای رق ب(گفتمان رسههانه
 نرم،  قدر طباطبایی، در مجلت فاطمت سیده و عقابیان ملیحت از «انگلیسی شیعت»پژوهشـی 

از  «جنگهویت، روایت، » پژوهشــی   مقالت علمی35-15  ص2417، ســال 27 شــماره
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  مقالت 13-2، ص2473، 4فرانک جمشـیدی، فصلنامت مطالعا  ملی، سال ششم، شماره
، سال 347و  346اللهی، پاسدار اسالم، شماره عبدالصـالح شـمس ، از«هاروایتجنگ »

 «.1ایران حکومت برای روایت ضد یک»  مقالت 11-17، ص2416

شاره ا «پادروایت»از های برهی شیعیان متأثر جنبت ای ازدر هریک از این مناب  بت گوشت
منها بت غیر از مقالت  از یک هیچ شــده کت نویســنده این مقالت از منها اســتفاده کرده اســت. اما

 یبازشناس»بت  اسـت تالش در روپی  تحقیق زیرا ندارند  همخوانی این مقالت هد  با اهیر
ــیعی از کربال یمذهب برایند روایت و پادروایت درون تحلیل و ــورتی کت  «ش بپردازد. در ص

های پیشـین دارای چنین هصـوصـیتی نیستند و فقط مقالت هالورسون توانستت بحث پژوه 
رو در اســالمی مطر  کند کت مقالت پی علیت جمهوری را بت عنوان یک راهبرد« پادروایت»

 صدد است نسبت بت من روشنگری کند.

 . چارچوب نظری7-9

و  روایت هورده اســت، اما نمریت پردازی در زمینت گره بشــر تاریخ با نوعی بت اگرچت روایت
همت  هاشناسان روایتشناسی انجام شد. از نمر زبانزبان ادبیا  و حوزه در ضد روایت ابتدا

توانند تولید معنا و واقعیت کنند. با این حال، نمریت ( و میToolan,2001: 8هســتنـد ) جـا
نیز تعمیم یافت. امروزه این نمریت  ارتباطا  و اجتماعی، سیاسی لومع روایت و پادروایت در

ها شود. در جنگ روایتها گفتت میاست کت بت من جنگ روایت 2شناهتی جنگ از ایشاهت
بـا ابزارهـای ارتباطی روایت و داســتان حریف درباره  کننـدبـازیگران جنـگ نرم تالش می

اعتبار بی ها را مخدوش واسطوره و هاسـیاست ها،هط مشـی اقداما ، روندها، رویدادها،
 (. در472: 2412نمایند )باقری چوکامی،  جایگزین هود را هایروایت مقابل در و کنند

ــی هاروایت جنگ ــت موفق کس  در هااتفاقا ، عملکردها و ارزش از را هود روایت کت اس
اطالعا  از من بگنجاند. بت بیان متخصـ  مؤسـسـت َرند، سیاست در عصر  افکار عمومی

 عرصت در (  یعنی قدر  یا جریانی214: 2476کسـی است کت داستان  پیروز شود )نای، 

                                                           

1. A Counter-Narrative for Iranian Tyranny 
2. Cognitive warfare 
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 روایت و بگیرد دست بت را روایت کنترل بسازد، روایت بتواند کت اسـت پیروز ذهنی و فکری
ــی. کند تثبیت را هود  ارائت را جاری، اتفاقا  از چت ایدئولوژی، از چت اول روایت کت کس
 هایسیاست تواندمی و کرده تصاحب را افکار کند در واق می تثبیت و سـپس من را ددهمی

ها بت جای تولید اولین روایت از ها بعضی وقتکند. البتت جنگ روایت تحمیل منها بر را هود
های کلیدی در رویدادی، بت هلق ضـدروایت در برابر روایت حاکم و برای شـکستن روایت

 .(872: 9911)باقری چوکامی، شود کاربرده مینگی بتیک نمام سیاسی و فره
 و شکست هاپیروزی با وجود این، قدر  نفوذ روایت محور بت قدری اسـت کت از  

ــت از ــکس ــازد.  بت همین دلیل، جانمی پیروزی هاش  در کتاب 1رونفلد دیوید و مرکیوال س
 هایود را یکی از جنبتشدکترین داستان چت کسی پیروز می 2ایشهبکه هایجنگ و هاشهبکه

(. Arquilla&Ronfeldt,2001:328دانند )های من میها در همت شــکلحیـاتی جنـگ شــبکت
شــوند تا روایت غالب را بت چال  ها این اســت کت ســاهتت یا برجســتت میاهمیت پادروایت

 پادروایت کت دارند وجود هم تریایحاشیت هایروایت بکشـند. بت تعبیر هالورسون، همیشت
 راتژیاست تغییر عنوان توان تحتافتند و من را میدرمی غالب هایروایت با و شوندمی نامیده

ــتفاده با رویدادها، از ایمجموعت ــاد روایت یا داســتان یک از اس  کرد معنا مختلف یا متض
(Halverson, 2010: 2.) 

رتند دهند عبااقداما  اساسی کت بازیگران ضد روایت برای غلبت بر روایت رقیب انجام می
 هاقیاس کردن ریزی طر  نو از و دادن جلوه واژگون با را اصلی و اولیت داستان ادعاهای از: اول(

 اب را منها کند. سوم( ایجاد شک من حقانیت مورد در دهد. دوم( نفوذ و کند منتشـر تشـابها  و
 ( چهارم(  نوعیHalverson, 2010: 2نماید ) جایگزین تربزرگ ایواقعت از داستان و روایت یک

ــود در برابر روایت مســتقر انجام می ســازی غیریت ــتت معنایی را یعنی ش  در پادروایت برجس
 عنا،م روایتگر ضمن تالش برای ساهت پنجم( .براند حاشیت بت را معاني تا دیگر کندمی سازی
 .تثبیت نماید و را باید کنترل شده ساهتت روایت

                                                           
1. John Arquilla and David Ronfeldt 
2. Networks and Netwars 
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 . روایتگری از واقعه کربال 8

 الف( روایت انقالب اسالمی از کربال و فرهنگ عاشورا 

نهضت اسالمی کت منجر بت پیروزی انقالب اسالمی شد محصول عاشورایی دیدن شرایط و 
ــتبداد بود.مغاز ــورایی عمل کردن در برابر اس ــت از گرفتت الهام حرکت این عاش  امام نهض

 همینی امام .می بوده استو روایت ضد نمام سلطت و استقرار نمام عادالنت اسال حسین
کید همواره  نم الهی عمیم انقالب و عاشورا از پرتوی ایران اسـالمی انقالب» کتکردند می تأ

در قالب روایت کربال،  همینی امام (.374-372: 26)موســوی همینی، ج «اســت بوده
 ستکربال هم جا گفت همین کرد وانطباق سازی می پسـرش و رضـاهان یزد را با و معاویت

باید علیت  هســتید حســینی (  و اگر462 -463 : 7 ج کنیم )همان، پیاده را کربال نق  باید
 والیتعهدی و در من زمان این بود کت سلطنت زمان قیام کرد. یکی دیگر از فرازهای امام یزید

 برقراری از جلوگیری برای سیدالشهدا حضر  کت است باطلی و شوم حکومت طرز همان
 (.26: 2461شد )همان،  شهید و نمود قیام من

ــالمی هم بنابراین می  ــورا در نزد معمار انقالب اس توان گفت کت روایت انقالبی از عاش
ــد. چنانعامل ایجاد انقالب و هم می ــورا»فرمود:  کت امامتواند عامل بقای من باش  را عاش

 :22 د )همان، جرسی نخواهد مسیب شما کشور بت عاشـورا داشـتن نگت با کت دارید نگت زنده
 انقالب، ابتدای در کت گونتفرمایند همان(. رهبر معمم انقالب در این زمینـت می11-255

 قضایای در است، پیروز شمشیر بر هون فرمود همینی امام و ممد مردم این کمک بت محرم
)بیانا  رهبر « کرد هلق را ماندگاری و بزرگ حماست و ممد ملت کمک بت عاشورا هم، دی 1
 (. 12/1/2415عمم انقالب،م

از عاشورا کت فلسفت انقالب اسالمی را شکل داد، جهت من  در هر صور  روایت امام 
همواره رهایی از حاکمیت حاکمان مسـتبد جهان است و با ظلم در هر نقطت جهان کت باشد 

 در ستیز است. با همین نگرش در مقابل استکبار و رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کرد.

 ها در برابر روایت انقالب اسالمی از کربالضدروایت ب(

ها علیت روایت اصیل از کربال از همان ابتدا شکل گرفت و توسعت یافت. در این ضـد روایت
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بر  ربالک حماست بت دلیل تأثیرگذاری راسـتا، بازیگران زور و زر و تزویر و دشمنان اسالم ناب
 ااند تا بهای تحریف شده را هلق کردهروایتطلبی و ظلم ستیزی، انوا  های عدالتحرکت
عاشـورا، این ظرفیت عمیم را از شیعیان بستانند. تحریف لفمی و معنوی، دو  فرهنگ مسـخ

ها در گذشـتت بوده است. شهید مطهری، تحریف معنوی را بسیار هطرناک شـکل پادروایت
 را حسین امام سمقد قیام و عاشـورا بلند اهدا  معنوی تحریف معرفی کرده اسـت، زیرا

معرفی و  قیام این حقیقت از متفاوتی و مغایر معنای دهد ومی قرار دگرگونی دســتخوش
ــتقرار انقالب 225-251: 2467کند )مطهری، روایتگری می ــور ، پس از اس (. در هر ص

ترین منها روایتگری از ها در برابر من طراحی شده است. یکی از مهماسالمی، انوا  پادروایت
 را برای مشروعیت زدایی از نمام اسالمی است. عاشو

ــونت طلبی از واقعت کربال در برابر روایت جهاد در یکی از این پادروایت ها، روایت هش
 2467های راه هدا، شجاعت و غیر  دینی، شهیدانت زیستن و شهاد  طلبی است. در سال

نوشت:  2467در ســال  بت بعد این نو  روایت رو بت افزای  گذاشـت. روزنامت صـبح امروز
ترین مفهوم بت کلمت عاشـورا در ذهن ما شهاد  است و... جامعت ما هنگامی کت در نزدیک»

 «داردشـک نگاهی هشونت ممیز بت این واقعت روا میمیانت هشـو  و جنگ گرفتار ممده، بی
عبدالکریم سروش نوشت فرهنگ شهاد ، هشونت مفرین است. اگر کشتت شدن مسان شد، 

ای، فرهنگ (. مجید محمدی در مقالت2467/ 21/4 نشاط شود )روزنامتم مسان میکشتن ه
عاشورا در روایت میینی، انقالبی و اقتدارگرا را نقد کرده و ضمن ارائت پادروایت قدر  طلبانت 

ــورا نتیجت می ــونت ممیز از واقعت عاش ــق، ها نمیگیرد کت از این روایتو هش توان درس عش
 (.2020/7/8رفت )محمدی، مهربانی و زندگی گ

ها، برعکس ضدروایت باال قرائت رحمانی صر  از واقعت کربال یکی دیگر از ضدروایت
کید»اند کت اسـت. در این زمینت گفتت  سینح انقالب و است کافی عاشورا عاطفی جنبت بر تأ

 بح)روزنامت ص« پرداهت من عقالیی جنبت باید پس این از نیست، فراموشی معرض در دیگر
کند،  بازسازی را عاشورا فرهنگ تواندنمی فقهی تفکر»کت یا گفتت شد  .(27/1/2467 امروز،
(. بنابراین، طر  42/2/2467 ایران، )روزنامت «سازدمی عاشـورایی فرهنگ کت اسـت عرفان
بت دنبال مذاکره و صلح با عمر سعد و هشونت پرهیزی بود  هایی مانند امام حسـینبحث
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های تحریفی در برابر روایت اصــیل (، شــکل دیگری از روایت4/7/2411)روزنامت شــرق، 
 انقالبی است. 

است. بت عنوان  ها، روایت سـکوالری از حرکت امام حسینیکی دیگر از ضـدروایت
 از داشت و است نداشتت انقالب قصد اصـال   حسـین امام»نمونت شـعلت سـعدی گفت کت 

 « نشد تسـلیم نیز او و ندادند اجازه او بت اما شـدیم دور کردندمی تهدید را جان  کت جایی
بت روایت سکوالری از  2411(. رهبر معمم انقالب در سال 11/2/2413)وبگاه گلستان ما،

 بت مندعالقت هرکس  نداریم ما سکوالر حسیِن  امام هیئِت »عاشورا متعرض شده و فرمودند: 
 اسالم مقاتلت، اسالم مجاهد، اسالم سـیاسی، اسـالم بت مندعالقت یعنی اسـت، حسـین امام

)بیانا  رهبر « است این حسـین امام بت اعتقاد معنای اسـت  دادن جان اسـالم دادن و هون
 (.   15/7/2411معمم انقالب، 

ــون های مزبور، اید  جفریعالوه بر پادروایت ــگاه پرداز نمریت هالورس  مریزونای دانش
 کت باید کندمی مطر  گونتاین را هود اید  او مطر  شد. 2477ممریکا است کت پس از فتنت 

 هوی  بت نف  کربال از ماجرای ایران، اســالمی نمام مقابلت و مشــروعیت زدایی از برای
 بین رد ایران رژیم بیشتر مشروعیت سلب برای مؤثر راه کت شودمی وی مدعی .اسـتفاده کرد

 زا استفاده شیعی، هایگروه بین در هصوص بت جهان، و ایران سطح در اشباقیمانده حامیان
 نرم ارزهمب ابزارهای از یکی را پادروایت وی. است تغییرا  برهی ایجاد برای نرم مبارزه ابزار

 تمشروعی روایا  یکسری شامل اسالمی، انقالب کت حقیقت این طر  با و کندمی معرفی
 دروایت،پا ارائت با تک گیردمی نتیجت اســت، «کربال» غنی و قدرتمند داســتان بت ویژه بخ ،

ــالمی نمام از توانمی ــروعیت ایران اس کید وی. کرد زدایی مش  پادروایت یک کت کندمی تأ
 طوربت تبلک مشکارا، بت صور  نت ولی شود  دار ریشت منطقت این فرهنگی تاریخ در باید مؤثر

و یزد  نجایی نماد امام حسیجوهره اید  هالورسون جابت (.Halverson, 2010:11) مختصر
 زمان در برابر روایت انقالب اسالمی از کربال است. 

های قبلی کت حامالن ضــدروایت را بخشــی از جریان ایـد  هالورســون برهال  ایده
ــکیل می ــنفکری تش ــت کت جریانروش های مذهبی زاویت دار بهترین حامالن داد، معتقد اس

 بهترین عنوان مشــکارترین و را بت «هاشــیرازی جریان»ضــدروایت هواهند بود. هالورســون 
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 نمام یعنی ساهتگی، یزید با مقابلت و حسـین امام طرفداران نق  کردن ایفا برای 1کاراکتر
  نق این بودن مناسب اثبا  برای کند. همچنین در این نگرشمی معرفی اسالمیجمهوری

 این رهبر دنبو سـید جملت منها از وجود دارد  متعددی هایدلیل ،«هاشـیرازی» جریان برای
 نمام بت نســبت منهــا بودن منتقــد طیف، این طرفـداران اکثر بودن کربال اهـل جریـان،

 در را ااولی لشکر نق  ایفای کت هستند دستاویزی بهترین ایران و مانند من،اسالمیجمهوری
کند . او توصیت میHalverson) 2 :2010,) دهدمی جلوه مناسب جریان این برای سـناریو این

ــیرازیکت ج ــتت نق  تواندمی هاریان ش ــین امام وارس ایران  رژیم علیت مبارزه این در را حس
گردانان پادروایت اســت از هصــوصــیا  تشــی  انگلیســی کت مورد توجت بازی .کند اشــغال

ــکار روایت ســکوالری از اســالم، مخالفت  و بنیانگذار بت اهانت و اســالمی انقالب با مش
 زنی و سبقمت موهن بت نام محبان امام حسین مانند ترویج انقالب، رفتارهای معمم رهبری

کید و منان مقدسا  و سنت اهل لعن و  برائت  است.  بر تأ

 از کربال« پادروایت». عوامل نگرش به برایند 4

 روند پادروایت و روایت برایند تحلیل و های اساسی کت در بحث بازشناسییکی از پرسـ 
کت چت عواملی باعث نگرش بت برایند شــود این اســتمطر  می  کربال از شــیعی مذهبی

 شود؟ پادروایت از کربال می

 معرفتی . عوامل4-1

ــناهتی از واقعت کربال در میان های ذهنی وزمینت «معرفتی عوامل» از منمور جریانا  و  ش
های معارض با شــیعیـان اســت کـت بســترهای پادروایت را فراهم ســاهتت و طم  قدر 

ــالمیجمهوری انگیزاند. اهمیت عوامل معرفتی در ایران برای بهره برداری از منها را بر میاس
ها این است کت در همت مصادیق پادروایت نق  دارند. در اینجا تالش بسـترسازی پادروایت

 ها اشاره شود.منها در رابطت با جریان شیرازی هایی ازشود بت نمونتمی
 حکاما در اســتنباط تشــی  معرفتی مهم ب منا از یکی :ضــعیف روایات ب  تمســ  (ا ف

 از کت هســتند اهباری و روایا  من، و مـاننـد اجتمـاعی اهالقی، روابط فهم شــرعی،
                                                           

1. character 
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 کنند. بنابراین، درمی معصومان سنت از حکایت نیز و اهبار شدند صـادر معصـومان
 از کت است من قطعی. دارد وجود غیرقطعی و قطعی روش دو معصـوم سـنت بت دسـتیابی

 از من صــدور بر قطعی قراین کت غیرمتواتری هبر طریق از یا و باشــد متواتر هبر طریق
ــوم ــتت وجود معص ــد داش ــف عقالِی  بنای و اجما  مانند. باش ــوم قول از کاش . معص
 نظ من جز نتیجت کت یابند دست سنت بت بخواهند گوناگون هایراه از کت اسـت من غیرقطعی

 تب دســتیابی در کت اســت من «پادروایت»جریان برایند  یمعرفت مشــکل. بود نخواهد گمان و
 دارند. بت  تعصب غیرقطعی حتی روایا  همت بت نسبت دقت عمل ندارند و سنت معصوم

اســت را  جشــن  دوم هلیفت مرگ با مصــاد  کت االول ربی  نهم روز جریان این مثال عنوان
ت هم از نمر ســندی و هم داللی کند کمی علی گیرد و من را مســتند بت حدیثی از اماممی

اِني...» :ضعف دارد و من عبار  است از اینکت َغِدیِرَّالث  ُمَّال  ِتَراَحِة...ََّوََّیو  ُمَّاِلس  ُمَََّّهَذاََّیو  َِّعََّرف َََّّوََّیو 
َقَلم ُمََّّ...ال  َتَجاُ َِّفیِ ََّوََّیو  ٌمَُّیسََ  َ ِر،ََّوََّیو  ک  َ ِ َّاْل  َعاُءََِّّعیِدَّالل  ــی،  الد  (  216 :42ج ق،2354)مجلس

 را انسان گناه موکالن، کت است روزی و..  دوم غدیر روز و... استراحت روز[ االول ربی  نهم]
 «است. مستجاب دعا کت است روزی و  است هدا عید ترینبزرگ و ...نویسندنمی

 نای از ربی  نهم روز شــادی ضــعیف بر روایت این بت کنندگان اســتدالل نگری ســطحی
 دارد. محتوا مشکل نمر از هم و سند نمر از هم روایت این کت است جهت

 ترینبزرگ اهمیت بیان صــدد در روایت این کت منجایی از :روایت ســندی ی ( مشــکل
 یعنی شده «قلم رف »روز  من کت دارد اشـاره مهم نکتت این بت همچنین و اسـت شـیعیان عید

 ندمان شیعت اول دسـت مناب  در بود الزم من، مانند و کنندنمی ثبت را انسـان گناهان موکالن
 نیفتاده اتفاقی چنین اما. شدمی ثبت من مانند و طوسی شیخ صدوق، شیخ کلینی، شـیخ مثار

ــت، ــت واحدی هبر حدیث این بلکت اس  )حلی، المحتضههر مانند مثاری در فقط کت اس
 این، از نمر صر . اسـت ( ممده257 :2ج تا[،]بی )جزایری، انوارالن مان ه( و 14 ق:2323

 نم انوارالن مان ه نویسنده و «جریح بن احمد بن یحیی»از  را روایت این المحتضر نویسـنده
ِد  ْبِن  َیْحَیی»از را  در مخل راوی، مشـخصا  در اهتال  این و کندمی نقل «َجِریح ْبِن  ُمَحمَّ

 است. روایت سند
 منتمی بت کت است این مبین روایت در این «القلم رف »واژه  :روایت محتوایی دو( مشکل
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 از ییهانمونت بت کت است فراوانی اشکاال  دارای این و شودنمی نوشتت گناهی هیچ ربی  نهم
 شود.می اشاره منها

 از اریبسی با شوند بخشـیده گناهان همت ربی  نهم روز بت دلیل اینکت :قرآن با تعارض (1
ــت تعارض در کریم قرمن میا  ــو از 27میت در کریم قرمن کتچنان. اس  :فرمایدمی طور رهس

َمُلوَنَّ» ََّتع  ُتم  َنََّماُکن  َزو  َماُتج  َِّإَنّ ُمم  ِ ُرواََّسَواٌءََّعَلی  ََّلََّتص  و 
َ
ِ ُرواَّأ َهاََّفاصَ  َلو   وارد من در  (27 :طور) اصَ 

 بت نهات کت چرا است  یکسان شـما برای نکنید، یا کنید صـبر هواهیدمی بسـوزید  و شـوید
َّ» :فرمایدمی دیگری میت در یا «.شـویدمی داده جزا اعمالتان ًراََّیَرُهََّوَمن  ََّخی  ة  َقاَلََّذَرّ َِّمث 

َمل  ََّیع  َفَمن 
ّرًاََّیَرهَُّ َََ ةَّش َقاَلََّذر  َِّمث  َمل   را من[ نتیجت] کند نیکی ایذّره وزنهم کت هر پس  (7-6 :زلزال)ََّیع 

 میا  این با جتتو با «.دید هواهد را من[ نتیجت] کند بدی ایذّره وزنهم کت هر دید و هواهد
 شوند.نمی دیده انسان گناهان ربی ، نهم مناسبت بت گفت تواننمی

 زا الصــدور قطعی روایا  با «اْلَقَلم َرْفِ  »روایت  :ا صــدور قهعی با روایات تعارض (2
 لزوم بر کت دارند وجود معصوم امامان از قطعی روایا  زیرا است  تعارض در معصـوم

َوََّلَُّتَناُلََّوَلَیُتَناَّ» :فرمایدمی باقر امام کتچنان. دارند داللت رایطیشــ هر در گناه از پرهیز
َعَمِلَّ َوَرِعََّوَّال  َِّبال  ــدوق، ِإل   و پرهیزکاری و نیک عمل با جز ما والیت بت ( 717 :2467 )ص

ــید نتوان گناه از دوری  نیظ «اْلَقَلم َرْفِ  »هبر  بت چگونت قطعی روایت این بت توجت با «.رس
 کرد؟ اعتماد توانمی

ــعیف روایات ب  از عمل نهی (3  زا فراوانی معتبر اهبار اینکت دیگر نکتت :مجهول و ض
 کت دارندمی باز مجهول و ضعیف روایا  بت عمل از را همگان کت دارند وجود معصومان

 شود.می اشاره منها از هایینمونت بت اینجا در
َها» :ودفرم مردم به خطاب اسالال م مکرم نبی .1 ی 

َ
اُسََّّأ يََّجاَءُکم َََّّماَّالن  َِّکَتاَ ََُّّیَواِفُقَََّّعن 

َّ ِ َناَّالل 
َ
ُتُ َََّّفأ ِ ََِّّکَتاَ ََُّّیَخاِلُفَََّّجاَءُکم َََّّماََّوََُّّقل  ُ َََّّفَلم ََّّالل  ُقل 

َ
 اگر مردم ای ( 71: 2ج ق،2356 کلینی،) أ

 داه کتاب موافق اگر و گفتم من را من بود، هدا کتاب موافق کت شــما ممد، برای ما هبری از
 «نگفتم. من نبود،
ََّّوکُلَّ» :فرمـایـدمی روایتی در صــادق . امـام1 ُرفَّالل  َّکتاَ ََّّلَُّیواِفُقََّّحدیث   فهوَُّزخ 

 دســت این از« .اســت باطل نباشــد قرمن موافق حدیثی هر ( 14 :2ج ق،2311 )جیالنی،
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 تواف و کرد عمل تواننمی دقیق فهم و تحقیق بدون روایتی هر بت کت شــودمی فهمیده روایا 
اس» :فرمایدمی علی امام کتچنان. داد َهاَّالن  ی 

َ
َرَِّفيَّأ َََّّلََّخی  ین  ََِِّّ َ  ق،2462 )برقی، ِفی ََّلََّتَفق 

 «.نیست هیری نباشد، من در تفّقت کت دینی در  مردم ای  (2 :2ج
ستناد ز ابرهی از شـیعیان در عمل بت روایا  دقت ندارند و بت اهبار ضـعیف نی بنابراین،

 کنند.می
یزی عقل (ب ــالم، احکام معرفتی مناب  از یکی :گر ــت عقل اس  بت لغت در عقل .اس

 :3ج ق،2353فارس،گردد )ابنمی اطالق برساند را بازداشتن معنای کت چیزی یا بازداشـتن
 (. اما11ق: 2324 دارد )مفید،می باز هازشتی از را انسان عقل، شودمی گفتت  رو،این( از71

 کندمی غور انسان وهمی و هیالی حسی، مدرکا  در کت چیزی است از عبار  در اصطال 
ــحیح و ــحیح از را ص ــی منها غیرص ــناس  مناب  از یکی ( و23: 2461کند )ممفر، می بازش

 و قط  طوربت عقل کت اســت این عقل بودن منب  از منمور. شــودمی تلقی شــرعیا  معرفت
 رد دلیلی هیچ فرض، بر مثال عنوان بت. نماید داوری من درباره و کند درک را چیزی یقین

 تتنداش وجود من مانند و نفس قتل دروغ، هیانت، ظلم، بودن حرام قطعی برای سنت و کتاب
بت  جریان منتسب اوصا ، این با. کرد تحریم را امور این توانمی عقل دلیل وسیلت بت باشـد،

 روایا  بت تعقل و تدبر، جایبت و کندنمی را الزم برداری بهره عقل منب  از «پادروایت»
این  شد. بت من پرداهتت «ضعیفتمسک بت روایا  » بحث در کتچنان. کنندمی عمل ضعیف

ــعف هم کت «اْلَقَلم َرْفِ  »بت  معرو  روایت بت عقل، کارگیری بت و تعقل جریان، بدون  ض
 را االول ربی  نهم روز در جشــن من طبق و نموده عمل محتوایی، ضــعف هم و دارد ســندی

 داند.می مستحب
 تک هداست عباد  نشانت و عالمت معنای بت شعائر :اسالمی شعائر از نادرست فهم( ج 
کرد  مشــاهده توانمی حج اعمال در را بارزش نمونت کت اســت شـده داده قرار هاانســان برای

 و مروه صفا، انندم حج اعمال اسامی در منحصر شعائر، (. البتت177: 2ق، ج2312 )زهری،
 شود )زوبیدی، شامل باشد من در هدا عباد  را کت عملی هر تواندمی بلکت نیست، من مانند

 کت گرددمی اطالق عالمتی هر بت شــعائر گفت توانمی رو، این از (.44 :6ج ق،2323
 زمان حج، در مروه و صــفا مانند باشــد هاص مکان هواه .شــود اســتنتاج من از هداپرســتی
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 نماز، مانند باشــد هاص رفتار و اعمال یا عاشــورا روز و غدیر عید روز مانند شــدبا هاص
 عباد  و عالمت نشــانت یادشــده موارد از هر یک. من مانند و حســین امام عزاداری روزه،
 هداوند. شودمی هدا رضای موجب منها از یک هر داشت و گرامی شوندمی محسـوب هدا

کید الهی عائرش بزرگداشت بر نیز کریم قرمن در ََّشَعَّ» :فرمایدمی و کندمی تأ م  َُّیَعِظّ ِ ََّوَمن  اِئَرَّالَلّ
ُقُلوِ َّ َویَّال  ََّتق  َهاَِّمن  ِإَنّ  من حقیقت، در دارد بزرگ را هدا شــعائر کس هر   و(41: حج) فََ

ــتدل پاکی از[ حاکی] ــت، توجت من بت باید کت مهمی نکتت اما. «هاس  فهم و معرفت داش
. شودمی انجام الهی شعائر مصادیق و مماهر از یک هر در کت است یرفتار و اعمال درست

 ارشانرفت و اعمال کت شودمی فهمیده «پادروایت»جریان منتسب بت  اعمال و رفتار بت توجت با
 کت معنا بدین نبودن جام  اغیار  مان  نت و اســت افراد جام  بودن، نت الهی شــعائر حیث از

 توجت من بت و دانندنمی شـعائر جزو ورد رضـای الهی اسـت رام کت هامناسـبت از برهی منها
 فاســدی رژیم کت ایامی داشــت گرامی مســلمانان، بین وحد  داشــت گرامی مانند. ندارند
 ظلم، مقابل در اســالمی مقاومت جبهت تقویت گرفت، شــکل اســالمی حکومت و برکنده
 اعمال از برهی منها کت معنا دینب نبودن مان . من مانند و اسالم اصلی دشمن با مبارزه اعالم

 روی یا زنی قمت کردن وارد مانند. کنندمی تلقی شعائر جزو نیستند، شعائر جزو کت را رفتار و
. من مانند و سنت اهل مقدسا  بت نسبت دادن دشنام ،حسین امام عزای در شدن رد مت 

 هر کت چیزی هر و ددهمی ارائت شــعائر از ســاهتت هود تعریف یک جریان مذکور بنابراین،
 توهم ، صر  است، حسینی شعائر جزو کار این کت کند توهم عالم از ایگوشت در کسـی

 دهند.می انجام و دانندمی شعائر از را من

 سیاسی . عوامل4-2

ــب بت  ــیعی منتس ــالمی و دینی اغراض با «پادروایت»اگرچت جریان ش د و کنمی فعالیت اس
هصوص دشمنان نمام من است، اما دشمنان اسالم بتهای روشـن ضـعف معرفتی از ویژگی

اسالمی از فرصت ضعف معرفتی این جریان استفاده کردند و من را در مقابل نمام جمهوری
کت ماهیت  مهم بســیار عوامل از توان گفت یکیاســالمی علم کردند. بنابراین، میجمهوری

 دازان راهبردی کشــورهایپرتئوری توســط کت اســت ســیاســی عامل ایجادی و ابقایی دارد،
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گر، ممریکا، رژیم صهیونیستی و سلطت کشورهای میان در .شودمی انجام سـیاسـی گرسـلطت
تی های معرفگردانان پادروایت هســتند کت با توجت بت زمینتترین عامالن و بازیمهم انگلیس

می اسالریها جهت مقاصد سیاسی هود بت منها برای مقابلت با جمهوجریاناتی مانند شیرازی
گردانان، مؤید نق  عامل ســیاســی در بروز و ظهور اند. ســابقت این بازیمتوســل شــده

  (.2ها است )جدول شماره پادروایت
 های جریانیدهی پادروایت. نقش انگلیس و آمریکا در شکل1جدول شماره 

ف
ردی

 

 رهبر سال فرقت
حوزه 
 فعالیت

 مستندا 

1 
رقت ف

 احمدیت
 1٤ قرن

 غالم
 احمدهان

 قاره شبت
 هند،)

 و پاکستان
 (بنگالدش

 تریههاق کتــاب در .احــمــد غــالم
 مرع بیشــتر من: »گویدمی القلوب

 دولــت از حــمــایــت در را هــود
 جلوگیری در و امگذرانده انگلیس

 االمر اولی) اطاعت لزوم و جهاد از
 .«امزده قلم( انگلیس

2 
بابیت و 
 بهائیت

 سال
1٩٢1 

 محمدعلی
باب و 

 علی حسین
 نوری

ران، ای
 تاجیکستان،
 مذربایجان

 هاب کت زمانی: »افندی ربانی شوقی
 تبعید در شاه ناصـرالدین سـوی از

 کنســول ژنرال برد،می ســر بت عراق
 ولدمرن سر کلنل)بغداد در انگلیسی

 مکاتبت و مراوده باب( کمبل باروز
 او بت اینامت طی و گشــود بهاء با را

 دولت «تبعیت» کت داد پیشــنهاد
 تحــت در و بپـذیرد را انـگـلـیس

 و میــد در دولــت من «حمـایـت»
 گاه هر کت شــد متعهد نیز حضــورا  

 ملکت بت پیامی ارســال بت مـایـل
 تب من مخابره در باشــد، ویکتوریا

)افندی: « .کرد هواهد اقدام لندن
121) 
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 وهابیت 3
 سال
13 

 محمدبن
 عبدالوهاب

 عربستان

 ق،.ه 2234 سال در»مسـتر همفر: 
 نب مـحـمـد بـازگشـــت از پـس

 یک اساس بر نجد، بت عبدالوهاب
ــّری نامت موافقت  و انگلیس بین س

 اجرای عبـدالوهـاب، بن مـحمـد
 می مغــاز جـدیـد دعو  عـمـلی

 «.شود

 طالبان ٢
 سال

1٩٩٢ 
 مال عمر

 افغانستان
 پاکستان

 مجلس نمایندگان از روبچر، دانا
 از حمــایت: »گویــدمی ممریکــا،

ــت طالبان  ناپذیرجدایی جزء همیش
 و بوده متحده ال ایا ســیاســت

 «.هست

 القاعده 1
 اواهر
 دهت

1٩11 

 عزام عبداللت
الدن و بن

ایمن 
 المواهری

جهان 
 اسالم

 وایتر طبق: »برژینســکی زبیگنیو
 بت ســیا کمــک تــاریخ، رســمی

 شد  مغاز 1٩٤1 سال در مجاهدین
 بــت شــوروی حملـت از پس یعنی

 «.1٩1٩ دسامبر 2٢ در افغانستان

 2111 داع  6
ابوبکر 

 غدادیالب
عراق و 
 سوریت

 112 بــت من»هــیــالری کلینتون: 
ــور  با و بودم کرده ســفر جهان کش
 لحاص توافق این دوستان از برهی
ــد  تأســیس اعالم محض بت تا ش

 رســمیــت بـت گروه ایـن داعـ ،
 «شود شناهتت

 (47-46: 2414منب : )باقری چوکامی، 

ــواهد اکنون ــلی پادروایتاز حام کت ممریکا و انگلیس دارد وجود فراوانی ش های یان اص
کربال برای مشــروعیت زدایی و مبارزه نرم با نمام اســالمی اســت. عنوان تشــی  انگلیســی و 

هایی از این دست بیانگر ها و جریانای انگلیس از جریان شیرازیهای مالی و رسانتحمایت
عت و ســنی های منها در ایران و جوام  شــینفوذ انگلیس در این جریانا  و ترویج پادروایت
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ها و گزارش راهبردی این ها و جنگ شــبکتهای مؤســســت رند از جملت شــبکتاســت. پروژه
 رو، میانت مســلمانان شــبکت ایجاد برای ممریکا متحده ایاال  مؤســســت در هصــوص نقشــت

نرم دلیل مبرهن بر ســرمایت گذاری ایاال  متحده  هایجنگ ســوی بت حرکت از قییمصــاد
 های مسـتقر اسـت. گزارش راهبردی مؤسستن پادروایت علیت روایتبرای راه اندازی بازیگرا

  جنب»کند رند در واق   بخشــی از نقشــت کالن منتی تز انقالب اســت کت در من توصــیت می
 همکاری دنیازمن باشند، داشتت مردم توده بین پایگاهی اینکت برای لیبرال و رو میانت مسلمانان

رند:  مؤسست)« اندمینده مذهبی رهبران کت است جوان نیونروحا ویژه بت رو میانت روحانیون با
 گردانان ممریکاییکند کت روحانیان در این پروژه برای بازی. این عبار  مشکار می(13-16

اســالمی بســیار با اهمیت اســت. ها در برابر روایت جمهوریبت مثابت روایتگران پادروایت
قوی برای تولید پادروایت از کربال علیت نمام اسالمی ها انگیزه ایاال  متحده، مانند انگلیسی

 استفاد  ایران روحانیون»نویسد: ورسون است کت  میالهای من موض  هدارند. یکی از نشانت
 دولت نترلک و شاه علیت انقالبی احساسا  بسیج منمور بت کربال روایت از را سنگینی و ویژه

 هصوص بت هود، رژیم مخالفان علیت را کربال یتروا منها زمان، من از. کردند 2161 سال در
این بیان، حکایت از  «.اندنموده کارگیریبت متحده ایاال  مانند هارجی هایقدر  برابر در

ــتکباری باید بت پادروایت  ــد ممریکایی و اس ــاندن روحیت ض این واقعیت دارد کت برای فرونش
ز منجا کت ا: »اندگونت مطر  کردهی را اینکربال متوسل شد. دلیل توسل بت مبارزه نرم پادروایت

این تغییرا  پر از ریسـک و بت شد  هطرناک هواهد بود،  جهت ایجاد« تالش نمامی»هر 
تری شود راه حل مناسبرو یک مبارزه نرم کت از طریق ارتباطا  استراتژیک حاصل میازاین

 .,Halverson) (2010:1« برای دستیابی بت این مهم است
عتقد شود. او میشتر مشکار میل دادن پادروایت توسط هالورسون بساس، ایده شکبراین ا
( یزید تهلیف) بد و( حسین) هوب بین نهایی مبارز  الگوی عنوان بت کربال داستان»است کت 

 واندتنمی کســی»، بنابراین «شــده شــناهتت عدالتیبی و اســتبداد برابر در مزادی و جهان در
 دادن قرار منمور بت حسین نق  رو،ازاین. باشد داشتت وجود طرفتدو درگیری این از هارج
 مامانا شیعت روایا  با مطابق کت سـتمگر و مسـتبد هلفای دیگر و یزید نق  در ایران رژیم

(. وی همچنین Halverson, 2010:12) « شود پر باید کشتند، و کردند مزار و اذیت را مقدس
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ها را در داهل و هارج باید روابط فرهنگی با شیرازی ایاال  متحده ممریکا»معتقد است کت 
 باید اســتراتژیک، ارتباطا  حوزه فعاالن». همچنین Ibid,2010) (23:هوبی انجام دهد  بت

 دارانطرف علیت من کارگیریبت برای را هاییراه و کنند معطو  کربال داســتان بت را هود توجت
ــتبدادی ــوص بت ایران رژیم اس با توجت بت  «.نمایند کاوش( ایهامنت علی) ایران رهبر هص

 رهایابزا و اینترنت از استفاده در را هود توانایی حاضـر حال در شـیرازی امام پیروان»اینکت 
 این اند،داده نشــان هود، محترم معلم تعالیم انتشــار و گســترش منمور بت جدید، ایرســانت

 رکربال قرا داستان متن در و گردد یتتقو جدید ایرسانت ابزارهای طریق از تواندمی صـداها
ــتفاده تواندمی ها،روش از رو، یکیازاین« .گیرد ــوی بت منمور بت منالین ویدئوی از اس  رتص

 ها،روش از دیگر یکی. باشد نمر مورد جایگاه و نق  در ایهامنت و شیرازی چهره کشـیدن
 «شیرازی مسـمومیت و ترور ادعای» تکرار منمور بت فارسـی، زبان بت مسـتندهایی سـاهت

 مقدس روز بت منتهی و محرم ماه هایی،پیام چنین انتشــار برای مل ایده زمانی دوره» .اســت
 میجس و معنوی عاطفی، لحاظ بت بیشتر شیعت مسلمانان کت است زمانی این. است عاشورا

گاه کربال روایت از ــتند م ــار بردن بین از برای تالش هرگونت. هس ــ یا پیام، این انتش  کوبرس
 نهام بازیگری و ایران رژیم سـیاسی مزارهای و اذیت از را کربال روایت تنها شـیرازی، حامیان

« .دکنمی تقویت و تغذیت کرد،می اجرا تقوا جای بت را هشــونت کت ســتمگر، یزید نق  در
 ندانشجویا میان در مخصـوصا   هافعالیت برهی انجام در باید نیز ممریکا پارلمان»همچنین 

 زادم رادیو ، ممریکا صدای مثل) رادیویی هایفرستنده جزوا ، ها،کتاب محتوای ها،هدانشگا
 سازی سهولت هابالگ مانند وب بر مبتنی ابزارهای برهی یا( الحوراء مثل) تلویزیون ،(مسیا

 .(Ibid,2010:11) «دهد انجام

 «پادروایت»جریان منتسب به  از رفت برون راهکارهای .5

پیروزی  کرد تا باید عمل چگونت هاروایت جنگ در کت است این و جدیاساسی  سؤال حال
را بت دنبال داشتت باشد؟ در پاسخ بت این سؤال بیان این نکتت الزم است کت باید تالش شود تا 
هویت روایت رقیب یا همان پادروایت مشـخ  شـود. اگر ماهیت روایت رقیب بت درستی 

رفت از توان گفت جهت برونرو، میاهند شد. ازاینشناهتت شد، مردم در سایت من جم  نخو
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جریان منتسـب بت پادروایت یا جنگ روایت برهی از شیعیان، راهکارهایی وجود دارد کت بت 
 شود.برهی از منها اشاره می

یان:  ــبت ب  ایر جر این  از رفت برون مهم راهکارهای از یکیا ف( معرفـت افزایی نس
افزایی نسبت بت این جریان است  یعنی این جریان بت فتمعر شـیعی، جامعت نجا  و جریان

هایی هصـوص نسل جوان معرفی شود. تا همگان بدانند چت دستدرسـتی برای همگان، بت
در پشت صحنت وجود دارند و این جریان را از نمر فکری، سیاسی، مالی و مانند من پشتیبانی 

درون مذهبی و شکا  میان امت سازی های اطالعاتی جهت فرقتکدام سـرویس کنند ومی
 اسالمی در حال برنامت ریزی هستند.

 برون مهم بســیار جملت راهکارهای ازجهان:  در تشــی  جذاب و واقعی چهره ب( معرفی
 ا جذاب و صف و زیبا چهره معرفی شیعیان، از برهی «پادروایت»جریان منتسب بت  از رفت

ــی  ــی، تش ــ  )مجلس  (، مدارا با مخالفان )کلینی،25 :7ج ق،2353 واقعی از قبیل: تواض
 بدین. مانند من است ( و312ق: 2323 الرضی، (، ظلم ستیزی )شریف772 :3ق، ج2356

 و شــود شــناهتت درســتی بت اســت فراوان هایجذابیت دارای کت واقعی تشــی  اگر کت معنا
ــتی بت من مانند و مذاهب دیگر با رابطت در من هایدیدگاه همچنین  بیان همگان برای درس

 ویمنز «پادروایت» جریان نتیجت در و کنندنمی پیدا گرای  بدلی تشــی  بت مردم گردد،
 و الغهالب ندج شریف کتاب مانند شیعت متقن دینی متون بت توانمی زمینت این در .شد هواهد

 عمل مقام در بستبن و تحّیر مان  کت فراوانی هایدستورالعمل و مستغنی شریعت من، مانند
  اشاره کرد. الهی، اولیای و معصوم امامان مانند متعالی تربیتی الگوهای وجود و دشونمی

ــبت افزایی معرفت ج( ــالتیت ب  نس  از یکی دیگر مرجعیت: تقیقی جاییاه و هاص
ــب بت  از رفت برون راهکارهای ــیعیان نجا  و «پادروایت»جریان منتس  دو گرفتاری از ش

 لسفتف. است مرجعیت حقیقی جایگاه و هاحیتصال بت نسـبت افزایی معرفت قطبی شـدن،
ــت من بحث این طر  ــالحیت رایج گرفتن نمر در بدون «پادروایت» جریان کت اس  و هاص

منگاه  و پردازدمی ســازیمرج  بت هود پی  از علمیت، هایحوزه در مرجعیت جـایگـاه
 یینتع نو  این کند.یم هود نمر مورد مرج  فتوای بت مستند را هود رفتار و اعمال ها،دیدگاه

اســت. بنابراین، شــیوه  مرج  تعیین جهت علمیت هایحوزه در رایج روش با مخالف مرج ،
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 یا ند،فرز بت پدر از مرجعیت کت معنا این بت. نیست موروثی صور بت مرج  انتخاب در رایج
 وروثیم شکل بت مرجعیت و شودنمی برده ارث دیگر، کس بت دیگر هرکس یا و برادر بت برادر

 بت- مردم انتخاب صور بت مرجعیت انتخاب شیوه همچنین. نیسـت اسـتوار ایادلت هیچ بر
 ودنب مردود راز. نیست صحیح نیز -کنند انتخاب هواسـتند هودمردم را هرکس کت معنا این
 بودن، بالغ بودن، مرد: مانند عمومی شرایط بر افزون مرجعیت در کت اسـت من شـیوه دو این

ــیعت ــوی عادل و بودن زاده حالل بودن، امامی دوازده ش  ( نیاز2 :2411 همینی،بودن )موس
 شــرایط از برهی اســت ممکن مردم انتخاب و موروثی شــیوه در و باشــد نیز اعلم کت اســت

 همین تقلید مرج  اعلمیت اهمیت در. گیرند قرار هدشت مورد اعلمیت هصوصبت یادشـده
 مجتهد و عبادا  :مانند مســائل در برهی مجتهدی اگر کت دارند اتفاق فقها و علما کت بس

 علما مجتهد بت باب هر در و شد قائل تقلید در تبعیض باشـد باید اعلم در معامال  دیگری
 فی اعلم احدهما مجتهدان کان اذا» :فرمایدمی یزدی سیدمحمدکاظم کتچنان. کرد مراجعت
 مااحده کان اذا وکذا التقلید ضتبعی فاالحوط المعامال  فی اعلم واآلهر العبادا  احکام

(  227 :2ج ق،2351 یزدی، اآلهر )طباطبایی البعض فی واآلهر العبادا  بعض فی اعلم
 احتیاط معامال ، پس در دیگری و باشــند اعلم عبادا  احکام در مجتهد دو از یکی هرگاه

 در دیگری و باشد عبادا  از بعضـی در اعلم یکی اسـت همچنین. اسـت تقلیددر  تبعیض
 ر ط از مزاد انتخاب همچنین و مرج  تعیین در موروثی شیوه اوصا ، این با «.دیگر بعضی
 نیست. علمیت هایحوزه در رایج و صحیح شیوه مردم،

 گیرینتیجه

یعی از ش مذهبی روایت و پادروایت درون برایند تحلیل و بازشـناسـی»تحقیق  از کت نتایجی
 است: زیر شر  ممده است بت دست بت «کربال 
از جملت تشی   شیعیهای جریانبرهی از ا ترین عاملی کت سـبب شـده اسـت ت. بزرگ2

 های دیگرید ضــعف معرفتی اســت  زیرا ضــعف معرفتی ضــعفنبت وجود بیای انگلیســی
همچون: ضعف سیاسی و مانند من را در پی هواهد داشت. ضعف سیاسی این جریان از این 

پشت پرده را بت درستی بشناسد تا در دام منها گرفتار بازان حیث اسـت کت نتوانسـتت سـیاست
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 نشود.
قابل کربال در م« پادروایت»شیعی با طر   ا جریانبرهی پردازان پشـت پرده . تئوری1

کربال از ضـعف معرفتی برهی شـیعیان استفاده کردند و موجبا  دو قطبی شدن  «روایت»
 میان تشی  را فراهم نمودند.

با توجت بت گســتره وجودی دارای اهدا  فراوان و  «دروایتپا». جریـان منتســب بـت 4
اصیل  ای کت بر شیعتای در نمر گرفتت شود، با صر  نمر از ضربتمتفاوتی اسـت. اگر منطقت

انجامد  زیرا ستون این جبهت را شیعت و شـود، بر ضـعف جبهت مقاومت اسالمی میوارد می
 پردازند.گری میافراطی دهند و منها با این هد  بتسنی باهم تشکیل می

ایران اسالمی. از منجایی کت یکی از محورهای اصـلی فعالیت این جریان در جمهوری4
ی ااســالمی اســت و این نتیجتترین هد  من تضــعیف یا تغییر نمام جمهوریاســت، بزرگ

ــت کت دیدگاه ــان اس ــحاب این جریان من را نش ــمنان و همچنین رفتار اص های راهبردی دش
 .دهدمی

برهی از « پادروایت»بت . راهکارهای پیشــنهادی برای برون رفت از جریان منتســب 3
شـیعیان این است کت اوال  نسبت بت این جریان پژوه  الزم و کافی انجام شود تا همگان بر 
افکار و رفتار منان شـناهت پیدا کنند. ثانیا  تشـی  حقیقی بت درسـتی معرفی شود و نسبت بت 

افزایی شــود. ثالثا  از منجایی کت این جریان بت مرج  های من، معرفتیهـا و ویژگجـذابیـت
پردازد، الزم اسـت نسـبت بت جایگاه و اهمیت مرجعیت و همچنین شرایط من بت سـازی می

 نحو صحیح معرفت افزایی انجام شود.

 منابع
 قرآن کریم.

 ، بیروت، دار یادر.لسان العربق(. 1414ابن منظور، محمدبن مکرم )

 االسالمی.االعالم، قل، مکتباللغهمعجم مقاییسق(. 1414فار ، احمد )ابن

 ، تهران، دانشهاه علوم پزشکی ایران.کتاب الماء(.1387ازدی، عبدالله بن محمد )

 ، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.تهذیب اللغهق(. 1421ازهری، محمدبن احمد )

 ، قل، انتشارات سلسله.ربالخورشید از افق ک(. 1395امیری سوادکوهی، محمد )

ارزش ضااد امنیتج جریان سااازی افراط و تکفیر با تاکید بر (. »1393باقری چوکامی، ساایامک )
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 ، پاییز.11، ش 3،  هاي حفاظتي  امنیتيفصلنامه پژوهش، «هاتئوری جنگ تمدن

، قل، پژوهشاااهاه علوم اساااالمی امام موج چهارم جگ نرم(. 1395بااقری چوکامی، سااایامک )

 .دقیا

 .، قل، پژوهشهاه علوم اسالمی امام یادقپنهان سیاست ۀچهر (. 1399) اااااااااااااا

 ق(. المحاسن، قل، دارالکتب االسالمیه. 1371برقی، احمدبن محمد بن خالد )

 ، تهران، پیام دیدار.تشیع انگلیسی(. 1394بنشاسته، عبا  )

 دارالقاریه. ، بیروت،انوارالنعمانیهتا(. جزایری، نعمه الله )بی

، 3، شااماره6،   فصلللنامه مطالعات ملی، «هویت، روایت و جنگ(. »1384جمشایدی، فرانک )

 .24-1ص

 ، قل، دارالحدیث.الذریعه الی حافظ الشریعهق(. 1429جیالنی، محمدبن محمدبن مؤمن )

 .  http://al-qatrah.net/fa/ns21الحبیب، یاسر، رجوع شود به سایت: 

 ، بیروت، اعلمی.اثبات الهداه بالنصوص والمعجزاتق(. 1425) حرعاملی، محمدبن حسن

، تهران، التابعه لوزاره شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیلق(. 1411حساکانی، عبیدالله بن عبدالله )

 الثقافه واالرشاداالسالمی.

تأثیرناامنی هویتی ملی بر گسترش تئوتروریسل در خاورمیانه »(، 1398حشمتی، امیر و دیهران )

 .61-31، ص4، دوره هشتل، ش سیاست جهانی ۀفصلنام، «تأکید بر کشور عراق با

 ، نجف، المکتبه الحیدریه.المحتضرق(. 1414حلی، حسن بن سلیمان )

(. بیانات در جمع مردم اساتان کردساتان در میدان آزادس سنندج، 22/2/1388ای، سایدعلی)خامنه

 http://www.hajij.com/fa/verdicts/item/1513-1392-04-25-07-17-16  قابل دسترسی در:
 31/1/1378روزنامه ایران، 

 3/6/1399روزنامه شرق، 

 18/2/1378روزنامه یبح امروز، 

 1378/ 12/3روزنامه نشاط، 

 های رقیب(، تهران، سروش.)در گفتمان رسانههاجنگ روایت(. 1393زاده، اردشیر )زابلی

 ، بیروت، دارالفکر.لعروستاج اق(. 1414زوبیدی، محمدبن محمد مرتضی )

 ، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.تهذیب اللغهق(. 1421زهری، محمدبن احمد )

 ، تحقیق: یبحی یالح، قل، هجرت.نهج البالغهق(. 1414شریف الرضی، محمدبن حسین )

-28، ص438-437، ش پاسللدار اسللالم، «هاجنگ روایت(. »1397اللهی، عبدالصااالح )شامس

29. 

 جا[، مؤسسه الحلبی.، ]بیالملل والنحلتا(. محمدبن عبدالکریل )بیشهرستانی، 
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مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در (. »1394یادقی فسایی، سهیال و ایمان عرفان منش )

 ، بهار.29، ش فصلنامه راهبرد فرهنگ، «علوم اجتماعی

 ، تهران، کتابچی.االمالی(. 1376یدوق، محمدبن علی بن بابویه )

کااربرد تحلیال سااااختاری روایت: تحلیل روایی نمایشااانامه بانوی (. »1388کاامبیز) یااافیئی،

 ،فصللللنامه ادبیات تطبیقی، «ساااال ورده اثر فردریش دونمارت با تکیه به دیدگاه روالن بارت

 ، پاییز.11، ش 3 

 ، بیروت، مؤسسه االعلمی. العروه الوثقیق(. 1419طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظل)

 ، بیروت، مؤسسه االعلمی.القرآن المیزان فی تفسیرق(. 1391دمحمدحسین)طباطبایی، سی

، 16، ش قدرت نرم،  «شااایعه انهلیسااای(. »1396عقاابیان، ملیحه وسااایده فاطمه طباطبایی)

 .41-21ص

 ، قل، هجرت.کتاب العینق(. 1419فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ت، دارالکتب العلمیه.، بیروالقاموس المحیطق(. 1415فیروزآبادی، محمدبن یعقوب )

 دارالرضی. ، قل، منشوراتالمصباح المنیرتا(. فیومی، احمد بن محمد )بی

 ، تهران، سلمان پاک.تشیع انگلیسی از واقعیت تا توهم(. 1394قاسمی، یالح )

 ، تهران، اسالمیه.اصول کافیق(. 1417کلینی، محمدبن یعقوب )

 ، قل، دارالحدیث.م والمواعظعیون الحک(. 1376لیثی واسطی، علی بن محمد )

 ، تهران، دارالکتب االسالمیه.مرآه العقول  فی شرح اخبار آل الرسولق(. 1414مجلسی، محمدباقر )

 ، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.بحاراالنوارق(. 1413) اااااااااااااا

 رساای در:، دساات«در سااه روایت آیینی، انقالبی، و اقتدارگرا ؛فرهنگ عاشااورا»محمدی، مجید، 

www.independentpersian.com،2020/7/8 . 
 ، تهران، انتشارات یدرا.17، ج مجموعه آثار شهید مطهرى(. 1378مطهری، مرتضی )

 ، قل، دارالعلل.المنطق(. 1379مظفر، محمدرضا )

، تهران، مؤساااساااه تحقیقات و هویت تاریخ و روایت در ایران(. 1382علمداری، جهانهیر)معینی

 انسانی.توسعه علوم 

، قل، کنهره شاای  النکت فی مقدمات االصللول من علم الکالمق(. 1413مفید، محمدبن نعمان )

 مفید.

 ، قل، المؤتمرالعالمی للشی  المفید.اوائل المقاالتق(. 1413مفید، محمدبن نعمان )

، تهران، مؤسسه آموزشی والیت فقیه:حکومت اسالمی(. 1372موساوی خمینی، سید روح الله )
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