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چکیده

کشــورهای عربــی افزایشــی  کنش هــای شیعه  ســتیزانه در دو دهــه اول قــرن 21 میــادی در 

ــا ایــن افزایــش محســوس  کــه آی محســوس یافــت و ایــن ســؤال در ذهــن ناظــران نقــش بســت 

ــا موضوعــی  ــداوم تعارضــات مذهبــی قبلــی اســت ی یخــی و ت ادامــه فرآینــد شیعه ســتیزی تار

فراتــر از آنهاســت و بــه متغیرهــای سیاســی برمی گــردد؟ فرضیــه ایــن پژوهــش بــر اســاس تحلیــل 

کشــف و  محتــوای داده هــای موجــود و بهره گیــری از برهــان اّنــی )اســتفاده از معلــول بــرای 

کنش هــای شیعه ســتیزانه جدیــد در چنــد  کــه علــل  کــی از ایــن اســت  توصیــف علــت(، حا

یشــه ها و متغیرهــای طائفــی ـ مذهبــی نیســت، بلکــه  دهــه اخیــر جهــان عــرب منحصــر بــه ر

ــد  ــد در علــل و عوامــل فکــری، سیاســی، اقتصــادی و انگیزشــی جدی دالیــل اصلــی آن را بای

کــه محوری تریــن آنهــا عامــل سیاســت، اعــم از داخلــی و خارجــی، اســت  کــرد  جســت وجو 

ــتیزانه  ــای شیعه س کنش ه ــه  ــن زده و زمین ــی دام ــع عرب ــد در جوام ــی جدی ــه شیعه هراس ــه ب ک

کــرده اســت. گســترده را در دو دهــه اول قــرن بیســت و یکــم میــادی )2001-2021( فراهــم 

کلیدی: شیعه ستیزی، شیعه هراسی، شیعیان عرب، تکفیر. گان  واژ

 

mohaqeqzare@gmail.com .گروه تاریخ اسالم دانشگاه بین المللی اهل بیت 1.استادیار 



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی  |  سال اول / پاییز و زمستان 1400 / شماره اول60

مقدمه

و مذهبـــی شیعه ســـتیزی در جهـــان  تطبیقـــی علـــل سیاســـی  بـــه مطالعـــه  نوشـــتار  ایـــن 

کنش هـــای شیعه ســـتیزانه  عـــرب در ســـال های 2001 تـــا 2021 میـــادی اختصـــاص دارد. 

ــا  ــمنی بـ ــا هـــدف دشـ ــه بـ کـ ــی اســـت  ــا عملـ ــه یـ گفتـ ــر  ــتیزی )Anti-Shi'ism( هـ ــا شیعه سـ یـ

کار مـــی رود و وجـــوه مختلـــف ســـتیز سیاســـی، اجتماعـــی  ـــه  اعتقـــادات و آیین هـــای شـــیعه ب

 Kedourie,( .و فرهنگـــی بـــا مســـلمانان شـــیعه را بـــه دلیـــل شیعه  بودنشـــان شـــامل می شـــود

ــیعه«،  ــاد الشـ ــد »اضطهـ ــی ماننـ ــی واژه هایـ ــر عربـ ــع معاصـ ــار و منابـ ــه در آثـ 249 :1988( البتـ

ی، 2008: 203( نیـــز بـــرای رســـاندن  )داود، 1994: 4( و »العنـــف ضـــد الشـــیعه« )منـــدالو

کشـــور عربـــی عضـــو  کار رفتـــه اســـت. مقصـــود از جهـــان عـــرب 22  مفهـــوم شیعه ســـتیزی بـــه 

کـــه وســـعت  کشـــورهای عربـــی« )جامعـــة الـــدول العربیـــة / Arab League( هســـتند  »اتحادیـــه 

ـــع و جمعیـــت آنهـــا بیـــش از چهارصـــد میلیـــون نفـــر اســـت؛  ـــر مرب کیلومت آن هـــا 13٬130٬۶9۵ 

کویـــت،  کشـــورهای عـــراق، عربســـتان، یمـــن، عمـــان، امـــارات، قطـــر، بحریـــن،  و شـــامل 

ــی،  کـــش، لیبـ ــر، مرا ــر، الجزایـ ــورهای مصـ کشـ ــیا و  ــطین در آسـ ــان و فلسـ یه، اردن، لبنـ ــور سـ

کومـــور )قمـــر( در آفریقـــا می شـــود.  یتانـــی و جزایـــر  تونـــس، ســـودان، ســـومالی، جیبوتـــی، مور

محـــدوده زمانـــی ایـــن پژوهـــش 20 ســـال بیـــن ســـال های 2000 تـــا 2020 میـــادی اســـت. ایـــن 

کـــه پـــس از حـــوادث یـــازده ســـپتامبر، حملـــه آمریـــکا بـــه  دوره از ایـــن جهـــت اهمیـــت دارد 

یدادهـــای مهمـــی در  و ســـقوط طالبـــان )2001( و صـــدام )2003( رو و عـــراق  افغانســـتان 

خصـــوص شـــیعیان عـــرب رخ داد؛ موفقیـــت مســـلمانان شـــیعۀ عـــراق در تشـــکیل حکومـــت 

ـــترده  گس ـــت  ـــتی )200۶(، حرک ـــم صهیونیس ی ـــر رژ ـــان ب ـــزب اهلل لبن ـــروزی ح ـــد )200۵(، پی جدی

ـــوری ایـــن  ـــم دیکتات ی ـــه 2011( و موفقیـــت شـــیعیان یمـــن در ســـرنگونی رژ ی شـــیعه بحریـــن )فور

ـــن  ـــب ای ـــه متعاق ک ـــود  ـــع ب ـــن وقای ـــی از ای ـــی )201۵( بخش ـــات مل ـــت نج ـــیس دول ـــور و تأس کش

ــاورز  ــای عـــرب رشـــد محسوســـی یافـــت )کشـ ــز در دنیـ ــتیزانه نیـ کنش هـــای شیعه سـ وقایـــع، 

کـــه علـــل رشـــد ایـــن  شـــکری، غفـــاری، فهیمـــی، 1392: 137( و ایـــن پرســـش را بـــه وجـــود آورد 
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ــتیزی  ــه فراینـــد شیعه سـ ــا ادامـ کنش هـ ــد ایـــن  ــا رشـ ــتیزانه چیســـت و آیـ کنش هـــای شیعه سـ

یخـــی اســـت یـــا فراتـــر از آن تحـــت تأثیـــر متغیرهـــای جدیـــد خصوصـــًا در عرصـــه  مذهبـــی و تار

کارشناســـی و تطبیقـــی علـــل، عوامـــل  سیاســـت اســـت؟ طبیعـــی اســـت تجزیـــه و تحلیـــل 

ــایان بـــه سیاســـت گذاری  کمکـــی شـ و انگیزه هـــای شیعه ســـتیزی جدیـــد در جهـــان عـــرب 

صحیـــح فرهنگـــی، سیاســـی و بین المللـــی بـــرای مقابلـــۀ بـــا ایـــن پدیـــده می کنـــد؛ ازایـــن رو 

شیعه ســـتیزی  بـــا  یخـــی  تار شیعه ســـتیزی  علـــل  ماهـــوی  تفاوت هـــای  تطبیقـــی  تبییـــن 

یـــت سیاســـت گذاری های خـــارج از جهـــان اســـام  معاصـــر در جهـــان عـــرب و بررســـی محور

بـــه  در شیعه هراســـی معاصـــر در جهـــان عـــرب را می تـــوان از نوآوری هـــای ایـــن پژوهـــش 

شـــمار آورد.

پیشینۀ بحث

ـــر  گراهـــام فول ـــر  کتـــاب »شـــیعیان عـــرب، مســـلمانان فراموش شـــده«، اث در دهـــه 1990 میـــادی 

کـــه شـــیعیان عـــرب در منطقـــه اســـتراتژیک  و رنـــد رحیـــم فرانکـــه ایـــن پیـــام را دنبـــال می کـــرد 

کونومیـــک )محـــل ذخیـــره منابـــع انـــرژی دنیـــا( ســـکونت دارنـــد؛ ازایـــن رو ضـــرورت دارد  و ژئوا

ـــا بتوانـــد منافـــع درازمـــدت خـــود را حفـــظ  ـــا دقـــت بیشـــتری بـــه موضـــوع آنهـــا بپـــردازد ت آمریـــکا ب

ــؤاد ابراهیـــم و اســـحاق  ــر فـ کتـــاب »شـــیعیان در جهـــان عـــرب مـــدرن« اثـ کنـــد. مدتـــی بعـــد 

کشـــورهای  کن در  یســـیون شـــیعی ســـا کوشـــید تحـــوالت و تکامـــل جریـــان اپوز نکاســـت، 

کنـــد. همچنیـــن مقالـــۀ »چرایـــی و  عربـــی و عوامـــل تأثیرگـــذار متقابـــل بـــر آن هـــا را بررســـی 

ــه  ــرژی نهفتـ ــه انـ ــارس(« بـ ــج فـ ــه )خلیـ ــیعیان منطقـ ــی شـ ــزش و نقش آفرینـ ــی بازخیـ چگونگـ

ـــر هویـــت و رفتـــار سیاســـی شـــیعیان عـــرب  ـــان عاملـــی تأثیرگـــذار ب پـــس از ســـقوط صـــدام چون

یگـــری در صحنـــه  باز و  ژئوپولتیـــک منطقـــه  عـــرب در  و ظهـــور شـــیعیان  اشـــاره می کـــرد 

کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فـــارس را واقعیتـــی انکارناپذیـــر می دانســـت. )رک: زمانـــی و  سیاســـی 

ـــه«،  ـــا نهـــاد، بازخیـــزی شـــیعیان خاورمیان ـــه »از جنبـــش ت ـــان، 1391: 90( همچنیـــن مقال مهری
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گویـــای سرنوشـــت محتـــوم  کـــرد حرکت هـــای جدیـــد در میـــان شـــیعیان عـــرب را  ســـعی 

گرفته شده شـــان بدانـــد. )مجیـــدی، 1391: 3۵( آثـــار  آن هـــا بـــرای احیـــای حقـــوق نادیـــده 

کرده انـــد، ولـــی هیچ کـــدام بـــه  فـــوق هرکـــدام بخشـــی از داده هـــای پژوهـــش حاضـــر را فراهـــم 

کنش هـــای  صـــورت تخصصـــی بـــه مقایســـه تطبیقـــی علـــل و عوامـــل سیاســـی و مذهبـــی رشـــد 

شیعه ســـتیزانه در جهـــان عـــرب معاصـــر نپرداخته انـــد. همچنیـــن نگارنـــده ایـــن ســـطور در 

یخـــی  کتابـــی بـــه نـــام »نسل کشـــی ســـادات و مســـلمانان شـــیعه« علـــل شیعه ســـتیزی تار

710ـ777( و در  قـــرار داده )زارع خورمیـــزی، 139۵:  تـــا حـــدی معاصـــر را مـــورد بررســـی  و 

مقالـــه »گونـــه شناســـی جهـــان تکفیـــر در جهـــان اســـام بـــر اســـاس خاســـتگاه سیاســـی« تأثیـــر 

گونه هـــای تکفیـــر رســـمی )حکومتـــی( و تکفیـــر غیررســـمی )غیرحکومتـــی( بـــر شیعه ســـتیزی 

ــی  ــه »گونه شناسـ ــزی، 1399: 49( و در مقالـ ــرار داده )زارع خورمیـ ــورد پژوهـــش قـ ــر را مـ معاصـ

کـــرده علـــل مختلـــف شیعه ســـتیزی عصـــر حاضـــر  و علـــل شیعه ســـتیزی معاصـــر« تـــاش 

طـــرح  در  نگارنـــده  همچنیـــن  :309ـ337(   ،1400 خورمیـــزی،  )زارع  نمایـــد.  یشـــه یابی  ر را 

یخـــی، عرصه هـــای مختلـــف و  پژوهشـــی »شیعه هراســـی معاصـــر« فـــارغ از شیعه ســـتیزی تار

کـــرده اســـت  کشـــور بررســـی  ـــر را به تفکیـــک هـــر  ـــد در  صـــد ســـال اخی علـــل شیعه ســـتیزی جدی

ـــش  ـــن پژوه ـــوع ای ـــر موض ـــل بهت ـــت تحلی ـــبی جه ـــتوانه مناس ـــار پش ـــن آث ـــج ای ـــا و نتای ـــه داده ه ک

بـــه شـــمار مـــی رود. روش پژوهـــش در ایـــن تحقیـــق تحلیـــل محتـــوا و بهره گیـــری از داده هـــای 

کشـــف علـــت )برهـــان اّنـــی( اســـت. معلولـــی بـــرای 

تقسیم بندی علل )چارچوب نظری بحث(

کنش هـــای شیعه ســـتیزانه جدیـــد در جهـــان اســـام به طـــور عـــام و در جهـــان  علـــل رشـــد 

عـــرب بـــه صـــورت خـــاص، بـــه دو دســـتۀ مهـــم علـــل و عوامـــل بیرونـــی و درونـــی تقســـیم 

یشـــه ها )علـــل تمهیـــدی( علـــل اصلـــی  می شـــود. علـــل درونـــی را می تـــوان در چهـــار دســـتۀ ر

کـــرد و علـــل اصلـــی در چهـــار دســـتۀ علـــل فکـــری،  )الزم( و علـــل فرعـــی )کافـــی( تقســـیم بندی 
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ـــوان  سیاســـی، مذهبـــی )فرقـــه ای( و اقتصـــادی قابـــل جمع بنـــدی اســـت. علـــل فکـــری را می ت

کمـــان جهـــان عـــرب و هـــراس از اندیشـــه  در تقابـــل نظـــام فکـــری شـــیعه بـــا نظام هـــای  فکـــری حا

کـــه باعـــث شـــده اختافـــات عـــادی  انقابـــی در میـــان ملت هـــای عـــرب شـــیعه دانســـت 

گـــردد. ایـــن اندیشـــۀ انقابـــی در  اندیشـــه ای توســـط حکومت هـــا بـــه چالـــش هویتـــی تبدیـــل 

یکـــرد مردم ســـاالری دینـــی در بیـــداری اســـامی معاصـــر جهـــان  عرصـــۀ عمـــل سیاســـی بـــا رو

گذاشـــته و باعـــث طـــرح خطـــر هـــال شـــیعی از ســـوی پادشـــاهان عـــرب شـــده  عـــرب تأثیـــر 

کنش هـــای شیعه ســـتیزانه قبـــل از  کـــه  اســـت. در عرصـــۀ علـــل سیاســـی بســـیار دیـــده شـــده 

اینکـــه موضوعـــی مذهبـــی باشـــد، عاملـــی بـــرای رســـیدن بـــه قـــدرت و یـــا حفـــظ آن بـــوده اســـت. 

یجـــی شـــیعیان در جریـــان مقاومـــت ضـــد صهیونیســـتی  گرفتـــن تدر از طـــرف دیگـــر محـــور قـــرار 

کشـــیده شـــدن مواضـــع ســـازش کارانۀ حکومت هـــای عربـــی شـــده و آنهـــا  باعـــث بـــه چالـــش 

ـــوق  ـــتیزانه س ـــت های شیعه س ـــت سیاس ـــتی در جه ـــم صهیونیس ی ـــا رژ ـــی ب ـــوی هم گرای ـــه س را ب

گرایـــش جوانـــان عـــرب بـــه اندیشـــۀ ظلم ســـتیزانه و ضـــد صهیونیســـتی شـــیعی  داده اســـت. 

نیـــز نگرانـــی مفتیـــان رســـمی ســـلفی را برانگیختـــه و باعـــث همراهـــی بیشـــتر آنـــان بـــا سیاســـت 

کنش هـــای شیعه ســـتیزانه  کمـــان در جهـــت فتـــاوای شیعه ســـتیزانه شـــده اســـت. در  حا

علـــل و عوامـــل اقتصـــادی نیـــز از اهمیـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت. نگرانـــی آمریـــکا و غـــرب و 

ـــیعه  ـــک ش کونومی ـــک و ژئوا ـــت ژئوپلیتی ـــوص موقعی ـــان در خص ـــا آن ـــو ب ـــرب همس ـــای ع یم ه رژ

کنـــار ذخایـــر انـــرژی، موضوعـــی  و حضـــور شـــیعیان در مناطـــق مهـــم جغرافیایـــی خاورمیانـــه در 

کنش هـــای شیعه ســـتیزانۀ آنـــان دامـــن می زنـــد. البتـــه در ایـــن مجـــال تنهـــا بـــه  کـــه بـــه  اســـت 

ـــد.  ـــد ش ـــه خواه ـــی پرداخت ـــی و مذهب ـــل سیاس ـــی عل ـــی تطبیق بررس
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کنش های شیعه ستیزانه در جهان عرب معاصر نمودار شماره 1: علل 

کنش های شیعه ستیزانه در جهان عرب معاصر علل 

تقابل نظام معرفتی شیعه با نظام های مادی غربی 

یشه ها و زمینه ها)علل تمهیدی( ر

علل فکری

یشه ها ( علل تمهیدی )ر

مقاومت شیعه در مقابل استعمار جدید

علل اصلی)علل الزم(

علل سیاسی

علل اصلی)علل الزم(

یکرد جدید تمدنی مسلمانان با  نگرانی از رو
یت اندیشه اسام انقابی و شیعی محور

علل فرعی) کافی(

علل مذهبی) فرقه ای(

علل اقتصادی) مالی(

کافی( علل فرعی)علل 

علل بیرونی

کنش های شیعه ستیزانه در جهان عرب معاصر علل درونی 

علل درونی

کنش های شیعه ستیزانه در جهان عرب معاصر کنش ها  نمودار شماره 2: علل درونی 
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کنش های شیعه ستیزانه در جهان عرب معاصر نمودار شماره 3: علل اصلی درونی  

علل سیاسی و مذهبی رشد شیعه ستیزی در جهان عرب معاصر

شیعه ستیزی برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن

یکرد مشترک جریان تکفیر رسمی و غیررسمی رو

کردن خأل رهبری جهان عرب رقابت در پر 

یکرد دموکراتیک شیعیان عرب هراس از رو

ی آوردن جوانان عرب به تشیع بزرگ نمایی در رو

یت  شیعیان در جریان مقاومت محور
ضد صهیونیستی 

تاثیر مستقیم سیاست بر فتوی

علل سیاسی

علل مذهبی)فرقه ای(

علل سیاسی شیعه ستیزی در جهان عرب

رسیدن به قدرت و یا حفظ آن

یــخ سیاســی دنیــای عــرب معاصــر نشــان می دهــد برخــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه  تار

گرچــه اعتقــاد درســتی بــه اســام خواه  بزرگ نمایــی خطــر شــیعه در جامعــه پرداخته انــد، ا

ــم بعثــی و  ی ــه دنبــال قــدرت و حکومــت هســتند؛ ماننــد رژ ــد و تنهــا ب ــا شــیعه ندارن ســّنی و ی

ــق  ــیعه موف ــر ش ــای خط ــا الق ــه ب ک ــن  ــه در بحری ــراق و آل خلیف ــین در ع ــدام حس ــخص ص ش

ــان  ــر همیــن اســاس »ســازمان دیده ب کنــار بزننــد. ب شــدند حتــی مخالفــان ســنی خــود را نیــز 
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کشــورهایی ماننــد بحریــن قــدرت خــود را  کــه طایفه گرایــان در  حقــوق بشــر« بــر ایــن بــاور اســت 

از تنفرزایــی میــان شــیعه و ســنی کســب می کننــد و بــا بــزرگ جلــوه دادن خطــر شــیعه بــه دنبال 

کــد ۶42937( امــروزه نیــز معمــول حکومت هــای خودکامــه   :1394 ،iqna(  .قــدرت هســتند

عــرب بــرای حفــظ دیکتاتــوری خویــش مشــکات درونــی خــود را بــه شــیعه و بنیادگرایــی 

کارآمــدی  اســامی نســبت می دهنــد و بــه بزرگ نمایــی خطــر موهــوم شــیعه می پردازنــد و نا

ــد: ۵0184(. ک ــنی،1391:  ــد )المعش ــبت می دهن ــیعیان نس ــات ش ــه اقدام ــود را ب خ

کشورهای دیگر گسترش نفوذ در 

گســترش نفــوذ پادشــاهی های عــرب خصوصــًا  فرقه گرایــی ابــزاری اســتراتژیک ارزشــمند بــرای 

ــرد  یک ــا رو ــا ب ــه آنه ک ــی رود، چرا ــمار م ــه ش ــام ب ــان اس ــر جه ــاط دیگ ــعودی در نق ــتان س عربس

دیگــر  نقــاط  در  نفــوذ خــود  گســترش  و  آزادی طلــب  بــه ســرکوبی جریانــات  شیعه هراســی 

ــرای غــرب و اســرائیل از حمایــت  کــردن »خطــر شــیعه« ب ــا پررنــگ  ــر آن ب می پردازنــد. افــزون ب

یــت  کــردن خطــر شــیعه، رهبــری و محور آمریــکا و صهیونیســم برخــوردار می شــوند و بــا پررنــگ 

ــر جهــان عــرب و حتــی تســنن  ــل روافــض« ب ــا شــعار »حفــظ مذهــب تســنن در مقاب خــود را ب

یم هایی نظیر ســعودی،  کــه »وهابیــت« از ارکان اصلی رژ تحمیــل می کننــد؛ بنابرایــن تــا زمانــی 

گرفتــه  کار  گســترده ای بــه  امــارات، قطــر و... باشــد، شیعه هراســی بنابــر منافــع آنهــا بــه صــورت 

خواهــد شــد. )احمــدی لفورکــی، 138۶: ۵( از ســوی دیگــر ســعودی ها به هیچ وجــه مایــل 

نیســتند موقعیــت ویــژه خــود را در دنیــای عــرب از دســت بدهنــد؛ ازایــن رو افزایــش جایــگاه 

کشــورهای  یه بــا حکومت هــای شــیعی و علــوی مایــۀ نگرانــی ســعودی ها و  عــراق، یمــن و ســور

کاهــش نقــش منطقــه ای خــود شــده اســت و بــه دلیــل جمعیــت بــاالی  همســو بــا آن در مــورد 

پادشــاهی  یم هــای  رژ داخلــی  مشــروعیت  ضعــف  و  فــارس  خلیــج  منطقــۀ  در  شــیعیان 

منطقــه خلیــج فــارس، آنهــا بــه دنبــال نوعــی انســجام داخلــی برآمده انــد؛ بــه همیــن دلیــل 

ــا بزرگ نمایــی خطــر شــیعه در ســطح منطقــه و بین الملــل بــه دنبــال حفــظ موقعیــت قبلــی  ب
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خــود هســتند. )داودی و ابــوذری، 1391: 91( ازایــن رو ســعودی ها در مــورد خطــر نفــوذ تشــیع و 

کــه  ایــران بیــش از حــد اغــراق می کننــد و بــه  صــورت مکــرر بــه ســران عــرب هشــدار می دهنــد 

ک ایــران قــراردارد. )احمــدی، 1390: 244( جهــان عــرب در معــرض نفــوذ خطرنــا

کشور ج از  انتقال بحران های داخلی به خار

یکــی دیگــر از علــل دامن زدن به شیعه هراســی توســط حکومت های عربــی انتقال بحران های 

ــا رشــد فرهنــگ غربــی در شیخ نشــین های  کشــور اســت به طــور مثــال ب ــه خــارج از  داخلــی ب

ــه از  ک ــارات برخــی از ســنت گرایان ســلفی  کویــت، عربســتان و ام ــر  ــارس نظی حــوزۀ خلیــج ف

ی آوردند  تغییــر اوضــاع فرهنگــی کشورهایشــان ناراضــی بودنــد به جریان های ســلفی تنــدرو رو

کــز تصمیم گیــری در ایــن حکومت هــا تخلیــۀ انــرژی ایــن ســلفی ها را انتقــال نــگاه آنهــا  لــذا مرا

کــردن  بــه خطــرات خــارج از کشورهایشــان تشــخیص دادنــد. بنابرایــن در یــک دوره بــا پررنــگ 

بیــش از حــد خطــر کمونیســم نــگاه آنهــا را از خطــر غــرب و ســرمایه داری و وابســتگی خودشــان 

بــه آمریــکا، بــه جهــاد در افغانســتان معطــوف کردنــد. و نزدیــک بــه یــک دهــه تندروهای ســلفی 

کشــور باشــند بــه جهــاد در افغانســتان  کــه تشــخیص می دادنــد خطــری بــرای آنهــا در داخــل  را 

ســوق دادنــد. بعــد از پایــان نبــرد افغانســتان وقتــی نــگاه بخشــی از ســلفی ها بــه ســمت جهــاد 

کــردن خطــر شــیعه آنــان را  کوشــیدند بــا پررنــگ  بــا آمریــکا معطــوف شــد حکومت هــای عربــی 

کــه »تکفیری هــا مرزهــای جغرافیایــی را مرزهــای  بــه ســمت جهــاد بــا شــیعه ســوق دهنــد، چرا

اعتقــادی معرفــی می کننــد و جریان هــای تکفیــری در اختافــات مذهبــی بــه وجــود می آینــد؛ 

کشــورهایی ماننــد عربســتان و قطــر بــا دامــن زدن بــه اختافــات مذهبــی، خــود را  بنابرایــن 

حفــظ می کننــد«. )علیــزاده، 201۵: 1(

کردن خأل رهبری جهان عرب رقابت در شیعه هراسی برای پر 

پاشــی عثمانــی و اســتقال کشــورهای عربــی، دنیــای عــرب  از بعــد از جنــگ جهانــی اول و فرو



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی  |  سال اول / پاییز و زمستان 1400 / شماره اول68

همــواره در خــأل رهبــری و مدیریــت هوشــمندانه، عقانــی و متمرکــز قــرار داشــت؛ ازایــن رو از 

کــردن ایــن خــأل وجــود داشــته اســت؛ ابتــدا مصری ها  ســال ها پیــش رقابــت ســنگینی بــرای پــر 

کوشــیدند رهبــری جهــان عــرب را در دســت بگیرنــد، ولــی بــا  بــا رهبــری جمــال عبدالناصــر 

ــه  ــا ب ی کمــپ دیویــد ایــن رؤ ــار  مــرگ ناصــر و شکســت مصــر از اســرائیل و عقــد پیمــان ذلت ب

کــردن دعــوای موهــوم  پایــان رســید. ســپس صــدام حســین در دهــه 1980 میــادی بــا پررنــگ 

ــرای خویــش  ــه ایــران و اعــام لقــب خودخوانــده ســردار قادســیه ب عربــی ـ عجمــی و حملــه ب

کــرد خــود را رهبــر اعــراب بنامــد ولــی او نیــز بــا خــروج خفت بــار از اراضــی ایــران و  تــاش 

یــم بعــث و زیرســاخت های  کویــت بــرای جبــران ایــن شکســت و ســپس نابــودی رژ حملــه بــه 

گردونــه  یایــش خاتمــه یافــت بــا خــروج مصــر و عــراق از  عــراق در حملــه آمریــکا و متحدیــن رؤ

کــردن خــأل رهبــری جهــان عــرب و حتــی جهــان اســام  ــرای پــر  رقابــت، تــاش ســعودی ها ب

یم هــای  افزایــش یافــت؛ ازایــن رو عربســتان ســعودی بــا پشــتوانۀ آمریــکا و غــرب و همراهــی رژ

کــه ویژگــی  کــش  پادشــاهی عــرب شــامل شیخ نشــین های حــوزۀ خلیــج فــارس، اردن و مرا

گفتمــان  می کوشــد  دارنــد،  را  غــرب  بــه  نزدیکــی  و  موجــود  وضــع  حفــظ  و  محافظــه کاری 

کنــد. عربســتان ســعودی در  گفتمــان غالــب در دنیــای عــرب تبدیــل  ســلفی خــود را بــه 

ــان اخــوان المســلمین را هــم  کودتاچیــان در مصــر جری ــت از  ــا حمای ــق شــد ب ایــن مســیر موف

ــه  ــم عــرب و جهــان اســام ب ــه یکصــد ســال در عال کــه نزدیــک ب ــی  ــان اخوان ــد. جری ــار بزن کن

فعالیــت اجتماعــی و سیاســی مشــغول بــود بــا انقابــات عربــی 2011 در تونــس و مصــر بــه 

ــان ســلفی  ــه جری ــا ســادگی ب ــه قــدرت رســیدن در مصــر ب قــدرت رســید. اخوانی هــا بعــد از ب

کردنــد و از سیاســت های مشــترک غــرب و جریــان محافظــه کار و ســلفی  ســعودی اعتمــاد 

کردنــد و بــه جریــان مقاومــت ضــد صهیونیســتی پشــت  یه حمایــت  عــرب در عــراق و ســور

گرفتنــد؛  ــده  یــم صهیونیســتی نادی ــا رژ ــد و خواســت ملت هــای خــود را در قطــع رابطــه ب کردن

ازایــن رو خیلــی زود نتیجــۀ اعتمــاد خــود را در حمایــت غــرب، ســعودی ها و ســلفی ها از 

گردونــه سیاســت گذاری محــوری در جهــان عــرب تقریبــًا خــارج  کودتاچیــان مصــر دیدنــد و از 
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گفتمــان متقابــل باقــی  کان در جهــان عــرب دو  شــدند؛ بنابرایــن در عرصــه سیاســت گذاری 

یــم  گفتمــان غرب گــرا و حامــی سیاســت های آمریــکا و محافظــه کار نســبت بــه رژ ماندنــد: 

کثریــت قــرار دارد و می کوشــد خــود  کــه در ســطح حکومت هــای عربــی در ا صهیونیســتی 

کنــد و  گفتمــان غالــب در سیاســت گذاری جهــان عــرب و جهــان اســام حفــظ  را چونــان 

کــه از نظــام اســامی در ایــران تأثیــر  گفتمــان مقاومــت قــرار دارد  گفتمــان،  در مقابــل ایــن 

گرفتــه و در ملت هــای عــرب از حمایــت شــایان توجهــی برخــوردار اســت و می تــوان ادعــا 

گفتمــان غالــب مردمــی در جهــان عــرب را تشــکیل می دهــد، ولــی در عرصــه حکومــت و  کــرد 

سیاســت در دو دهــه اول قــرن 21 میــادی در چنــد دولــت عربــی بیشــتر اجــازه ظهــور نیافــت، 

کمیــت لبنــان  یه، دولــت نجــات ملــی یمــن )انصــار اهلل( و بخش هایــی از حا دولت هــای ســور

کــرده و می کننــد معمــواًل هــدف  گفتمــان مقاومــت حمایــت  کــه از  و عــراق )پــس از صــدام( 

آفریقــای  گرفته انــد در  قــرار  از جانــب جریــان محافظــه کار و غرب گــرا  چالش هــای شــدید 

عربــی نیــز دولــت ســودان تــا اواخــر دهــه اول قــرن 21 میــادی موافــق جریــان مقاومــت بــود، ولــی 

در مقابــل فشــار ســعودی ها و هم پیمانانــش تــاب نیــاورد و بــه جرگــه آنــان پیوســت و بــه قطــع 

کــرد. نکتــه  یــم صهیونیســتی اقــدام  رابطــه بــا جمهــوری اســامی ایــران و برقــراری رابطــه بــا رژ

ــرای  ــرا ب گفتمــان غرب گ کــه  کنش هــای شیعه ســتیزانه در جهــان عــرب ایــن اســت  مهــم در 

حفــظ تســلط خــود بــر بخــش عمــده جهــان عــرب و دســت اندازی بــر بخــش باقیمانــده هــم 

ــَرد و هــم از دعــوای شــیعه ـ ســنی  ــی ـ عجمــِی امثــال صــدام بهــره می َب از دعــوای موهــوم عرب

کــه بــه دنبــال تســلط فکــر ســلفی  گســترده ای اســتفاده می کنــد؛ ازایــن رو ســعودی ها  بــه طــرز 

کثریــت اعــراب اهــل تســنن اعراب  مطابــق قرائــت خــود بــر جهــان عــرب هســتند، بــرای اینکــه ا

را پشــت ســر خــود قــرار دهنــد، همــواره در آتــش شیعه هراســی می دمنــد. البتــه غیــر از ســه 

ــا مایــه ســلفیت رســمی، جریــان اخوانــی تضعیف شــده  جریــان یادشــده )جریــان غرب گــرا ب

کــردن خــأل  و جریــان مقاومــت( جریــان چهارمــی نیــز در دنیــای عــرب و اســام بــه دنبــال پــر 

رهبــری اســت و آن جریــان ســلفی تکفیــری اســت. ایــن جریــان در اعتقــادات و برداشــت 



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی  |  سال اول / پاییز و زمستان 1400 / شماره اول70

خــاص از اســام بــا جریــان ســلفیت رســمی و قرائــت ســعودی از اســام قرابــت و مشــترکات 

گرچــه در نــوع برخــورد بــا غــرب بــا  یــادی دارد. ســلفیه تکفیــری غیررســمی )نظیــر القاعــده( ا ز

کامــًا  ــا یکدیگــر  ســلفیه تکفیــری رســمی )ســعودی( اختــاف دارد، ولــی در شیعه ســتیزی ب

ک نظــر دارنــد. بــه همیــن دلیــل در دو دهــه اول قــرن 21 میــادی به روشــنی مشــاهده  اشــترا

و  آمریــکا  سیاســت های  بــا  هماهنــگ  آن  بــا  همســو  یم هــای  رژ و  ســعودی  عربســتان  شــد 

یه و نابــودی  غــرب بــرای ســرنگونی دولت هــای متمایــل بــه جریــان مقاومــت در عــراق و ســور

بــه  بــا مقاومــت ماننــد حــزب اهلل لبنــان و انصــاراهلل یمــن،  مجموعه هــای سیاســی موافــق 

گروه هــای تکفیــری تنــدرو متعلــق بــه جریــان تکفیــر غیررســمی در  گســترده ای از  صــورت 

 )Cockburn, 2013: pl( .کردنــد دنیــای عــرب حمایــت 

گفتمان دموکراتیک شیعیان در دنیای عرب شیعه هراسی برای مقابله با 

گرایــش  ــی  گفتمــان جهان ــا  ــد آن ب یکــرد دموکراتیــک، و پیون ــا رو گفتمــان سیاســی شــیعیان ب

کشــورهای  کثــر  ــر ا کــم ب گفتمــان اســتبداد حا ــه مردم ســاالری، باعــث عکس العمــل منفــی  ب

عربــی بــا شــهروندان شــیعه شــده اســت و به رغــم خواســت دموکراتیــک و آرام شــهروندان 

شــیعه عــرب، خشــونت علیــه شــیعیان توســط نظام هــای مســتبد افزایــش یافتــه اســت. )کان 

فریبایــی و شــیرودی، 139۶: 7-3۶( شــگفت آنکــه گفتمــان سیاســی شــیعیان عــرب به رغــم 

اینکــه در فراینــد رشــد خــود بــا مــدل ســازگار بــا نظــام بین الملــل یعنــی دموکراتیزه ســازی 

گام نهــاده بــود و بــا پرهیــز از هرگونــه تحجــر و جمــود، بــه مســیر خــود  جوامــع، بــه ایــن عرصــه 

عالــم  در  دموکراســی  مــروج  را  خــود  کــه  غربــی  نظام هــای  مخالفــت  مــورد  مــی داد،  ادامــه 

یم هــای مســتبد در جهــان عــرب از چتــر حمایتــی  گرفــت! و بــر عکــس، رژ می داننــد قــرار 

بــه نســبت  بیشــتر آمریــکا و غــرب برخــوردار شــدند. خواســت های دموکراتیــک شــیعیان 

کشــورها ماننــد عــراق، یمــن و بحریــن  کشــورهای مختلــف عربــی متغیــر اســت؛ در برخــی 

بــا درصــد  ایــن  و  اســت  و سیاســت  کثــری در حکومــت  شــیعه خواســتار مشــارکت حدا
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کشــورها ماننــد لبنــان، شــیعیان  کشــورها نیــز تطابــق دارد و در برخــی  جمعیــت شــیعی ایــن 

تنهــا بــه دنبــال حضــور در فراینــد تقســیم قــدرت هســتند و در برخــی دیگــر ماننــد عربســتان و 

کشــور قانــع هســتند. )بصیــری، نســاجی،  کویــت بــه مشــارکت حداقلــی در قــدرت سیاســی 

ــرن  ــه اول ق ــرب در دو ده ــیعیان ع ــی ش ــۀ سیاس ــول اندیش ــته در تح ــۀ برجس 1391: 7۶( نکت

ــر آرای  یــت مبتنــی ب یــج جمهور کــه مراجــع و نخبــگان شــیعی به تدر 21 میــادی اینجاســت 

مــردم و غیرمعــارض بــا شــرع را بــه عنــوان مــدل نظــام حکومتــی مطلــوب در زمــان حاضــر 

پذیرفته انــد و امثــال آیــت اهلل سیســتانی در عــراق، آیــت اهلل شــیخ نعیــم قاســم در بحریــن، 

کردنــد؛ به طوری کــه آیــت اهلل سیســتانی بــا پافشــاری  کویــت بــر آن پافشــاری  آیــت اهلل مهــری در 

ــر برگــزاری انتخابــات مســتقیم، تدویــن قانــون اساســی توســط نماینــدگان منتخــب مــردم،  ب

گــذاری قــدرت  انتقــال قــدرت بــه نخســت وزیر منتخــب از جانــب پارلمــان و... موجــب وا

از الیگارشــی ســنتی بــه نماینــدگان مــردم و زمینه ســازی بــرای خــروج اشــغال گران از عــراق 

گفتمــان  شــد. )بصیــری و ســالدورگر، 1391: 73و74( طبعــًا این گونــه عملکــرد دموکراتیــک 

شــیعه، رونــد ضددموکراتیــک طائفه گرایــی را نیــز بــه چالــش می کشــید، بــه همیــن دلیــل 

فرقه گرایانــه  و  قوم گرایانــه  یکردهــای  رو بــا  عــرب  دنیــای  بــر  کــم  حا اســتبدادی  نظام هــای 

کردنــد.  کــرده و خشــونت علیــه شــهروندان شــیعه را هماهنــگ  هم گرایــی بیــن خــود را تشــدید 

یــم اســتبدادی صــدام در عــراق  ولــی مردم ســاالری دینــی بــه راه خــود ادامــه داد و بــا ســقوط رژ

ــه منصــور در یمــن در ســال  2003 و ســقوط علــی عبــداهلل صالــح و ســپس معاونــش عبدالرب

گرایــش بــه مردم ســاالری در بغــداد و صنعــا  کار آمــدن نظام هایــی بــا  ی  201۵، موجــب رو

گرایــش جهــان بــه نظــام  گفتمــان سیاســی شــیعی بــا رونــد  گردیــد و در تشــدید جهانی شــدن 

ســازی دموکراتیــک تأثیرگــذار بــود و بــه نقش آفرینــی بیشــتر شــیعیان در ســاختار قــدرت و 

در  شــیعیان  ژئوپلیتیــک  منزلــت  و  سیاســی  وزن  در  تغییــر  باعــث  و  انجامیــد  حکومــت 

کــه به هیچ وجــه خوشــایند نظام هــای  گردیــد. )احمــدی، 1390: 104( موضوعــی  ــه  خاورمیان

اســتبدادی، طائفه گــرا و وابســته نبــود؛ بنابرایــن برخــی معتقدنــد نگرانــی طراحــان خطــر هــال 
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گــردد از عنصــر مردم ســاالری و نهادینــه شــدن  شــیعی بیــش از آنکــه از عنصــر مذهبــی ناشــی 

کشــورهای  ــه دیگــر  کشــورهای شیعه نشــین نظیــر عــراق، بحریــن، یمــن و ســرایت آن ب آن در 

کد 7۶7۶( بر همین اســاس  خاورمیانه ناشــی می شــود. )ملکی،1389، دیپلماســی ایرانی، 

کــه شــیعیان عــراق از طریــق مســالمت آمیزترین راه یعنــی  پــس از ســقوط صــدام، هنگامــی 

یم هــای پادشــاهی و مســتبد عربــی ایــن  صنــدوق رأی موفــق بــه تشــکیل دولــت شــدند، رژ

یســم تکفیــری در عــراق حمایــت  دولــت را بــه رســمیت نشــناختند و نزدیــک بــه دو دهــه از ترور

کشــتار جمعــی صدهــا هــزار مســلمان  کردنــد و موجــب یــک جنــگ داخلــی تمام عیــار و 

شــیعه و ســنی در عــراق شــدند. در مــورد یمــن هــم به رغــم اســتعفا و فــرار عبدالربــه منصــور و 

کشــور بــر سرنوشــت خــود و توافــق بــا دیگــر احــزاب، ســعودی ها  تســلط مســلمانان شــیعۀ ایــن 

یم هــای همســو بــا خــود و بــا  کنــون )2021( بــا تشــکیل یــک ائتــاف نظامــی از رژ از ســال 201۵ تا

کــه موجــب  کردنــد  حمایــت غــرب یــک جنــگ تمام عیــار و خونیــن را بــر مــردم یمــن تحمیــل 

کــودکان و نابــودی زیرســاخت های ایــن  کشــتار جمعــی دههــا هــزار شــهروند یمنــی از جملــه 

کشــور شــد. )ایراندوســت،iribnews.ir/:1399کد 3037281( »طوفــان قاطعیــت«، نــام ایــن 

کــه پــس از لشکرکشــی بــه بحریــن و ســرکوب خواســته های دموکراتیــک مــردم  عملیــات اســت 

کشــور، دومیــن پیــام ســعودی و متحدانــش بــه ملت هــای خاورمیانــه بــه شــمار می رفــت  ایــن 

کننــد و در  یــاض وهــم پیمانانــش نمی خواهنــد مردم ســاالری را در اطــراف خــود مشــاهده  کــه ر

یــخ و پرونــدۀ نظام هــای  ایــن مســیر از حمایــت آمریــکا و غــرب نیــز برخوردارنــد. همچنیــن تار

کمیــت  کشــورهای شیعه نشــین عــرب ماننــد عــراق )زمــان حا ــی قبــل از ســقوط در  تک حزب

کمیــت 40 ســاله  37 ســالۀ حــزب بعــث و دیکتاتــوری حســن البکــر و صــدام( یمــن )زمــان حا

کمیــت دیکتاتوری  حــزب کنگــره ملــی و دیکتاتــوری علــی عبــداهلل صالــح( بحرین )زمــان حا

هــواداران  علیــه  جمعــی  کشــتار  و  قتــل  ســرکوب گری،  از  مملــو  و...  کنــون(  تا خلیفــه  آل 

ــر  ــید محمدباق ــت اهلل س ــل آی ــت. قت ــیعی اس ــام گرای ش ــزاب اس ــًا اح ــر خصوص ــزاب دیگ اح

کمیــت  کشــتار هــواداران آن حــزب در عــراق توســط حا صــدر بنیان گــذار حــزب الدعــوه و 
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تک حزبــی بعــث، قتــل ســید حســین الحوثــی بنیان گــذار تشــکل سیاســی شــباب مؤمــن 

کمیــت تک حزبــی حــزب علــی عبــداهلل صالــح، زندانــی  کشــتار هــواداران آن توســط حا و 

کــردن و شــکنجۀ مســئوالن حــزب الوفــاق نظیــر شــیخ علــی ســلمان از ســوی آل خلیفــه و... 

نمونه هایــی از تأثیــر دیکتاتــوری خاندانــی در قالــب اســتبداد تک حزبــی و در خشــونت علیــه 

ــراری  ــه برق ک ــت  ــح اس ــگان واض ــر هم ــن ب ــی رود. بنابرای ــمار م ــه ش ــرب ب ــیعه ع ــلمانان ش مس

ــی در  ــتبدادی فعل ــای اس ــای نظام ه ــه ج ــک ب ــای دموکراتی ــی نظام ه ــی و »جایگزین دموکراس

دنیــای عــرب می توانــد منجــر بــه نقش آفرینــی بیشــتر شــیعیان در ســاختار قــدرت و حکومــت 

گردیــده و در نتیجــه باعــث تغییــر در وزن و منزلــت ژئوپلیتیکــی شــیعیان در خاورمیانــه 

یشــه یابی ســرکوب  گراهــام فولــر در ر گــردد«. )زرقانــی و قلــی زاده،1391: 71( بــه همیــن جهــت 

از  عــرب  اســتبدادی  یم هــای  رژ هــراس  بــه  عــرب  شــیعیان  دموکراتیــک  خواســت های 

یم هــا ترجیــح می دهنــد بــه  کثــر ایــن رژ دموکراســی اشــاره می کنــد و می گویــد: »بــا تأســف ا

یســم« روبــه رو باشــند  گفت وگــو بنشــینند بــا مســئلۀ »ترور جــای آنکــه بــا مخالفــان سیاســی بــه 

ــه، 1384: 47۶(  ــر و فرانک ــازند«. )فول ــق س ــرش مواف ــن نگ ــا همی ــز ب ــنگتن را نی ــد واش و مایلن

از  کثریــت دارنــد و موفــق می شــوند بعــد  کــه شــیعیان ا شــگفت آنکــه هــرگاه در نقطــه ای 

ســال ها ســرکوبی و مبــارزه نمایندگانــی را در یــک فراینــد دموکراســی ولــو ضعیــف بــه پارلمــان 

کننــد طایفه گرایــان موضــع منفــی می گیرنــد و بــر نابــودی  بفرســتند تــا از حقــوق آنهــا دفــاع 

کــه ســعودی ها در تجــاوز نظامــی بــه بحریــن  کیــد می کننــد؛ همان طــوری  آن دموکراســی تأ

کــه بــه صــورت انــدک حضــور شــیعیان در مجلــس را در قالــب حــزب  فرآینــد قبلــی سیاســی 

کشــاندند. وفــاق ملــی پذیرفتــه بــود بــه تعطیلــی 

کنش های شیعه ستیزانه به دلیل مقابله شیعیان با رژیم صهیونیستی

یــت جمهــوری اســامی ایــران جریــان  کوشــید بــا محور مقاومــت اســامی در چنــد دهــه اخیــر 

یــج باعــث  کنــد و به تدر یــم صهیونیســتی ایجــاد  مقاومتــی جــدی و مردمــی را در مقابــل رژ
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 ;2013 ,Blanton( .شکســت اســرائیل در برخــی از مناطــق، ماننــد جنــوب لبنــان و غــّزه، شــود

 )Zbigniew Brzezinski( برژنیســکی زبیگنیــو  ماننــد  2009( پژوهشــگران غربــی   ,McGirk

یــم صهیونیســتی را  گفتمــان مقاومــت در مقابلــه بــا رژ اوضــاع و احــوال برآمــده از پایــداری 

کــه  ازآنجا ایــران می داننــد.  اســامی  نظــام  را  آن  و سلســله گردان اصلــی  بســیار پیچیــده، 

اســامی  مقاومــت  هــواداران  دایــره  در  شــیعه  مســلمانان  و  ایــران  اســامی  جمهــوری 

آنهــا  متوجــه  بین الملــل  صهیونیســم  حمــات  تیــز  لبــه  بودنــد،  مجموعه هــا  نزدیک تریــن 

وارد  مســتقیمًا  صهیونیســت ها  و   )133-111  :1397 فهیمــی،  و  شــکری  )کشــاورز  شــد 

اهرم هــای  از  اســتفاده  بــا  و  شــدند  شیعه هراســی  و  شیعه ســتیزی  مختلــف  عرصه هــای 

گفتمان هــا چــون  سیاســی، اقتصــادی و رســانه ای خــود نقــش پررنگــی در ســوق دادن دیگــر 

ــه مقابلــه  گفتمــان نئوسلفیســم ب گفتمــان نظام هــای مســتبد و  گفتمــان ســلطه گرای غــرب، 

کردنــد. بنابرایــن یکــی از اهــداف  بــا نظــام اســامی ایــران و جریــان مقاومــت اســامی ایفــا 

ماننــد  کــردن قدرت  هــای شــیعی  کنش هــای شیعه ســتیزانه، محــدود  گســترش  سیاســی 

بــوده  ایــران در جایــگاه محــور مقاومــت ضــد صهیونیســتی در منطقــه  نظــام اســامی در 

کمــک بــه  اســت. آمریــکا و متحدانــش بــا ترغیــب دولت هــای عربــی بــه شیعه ســتیزی و 

ــان  یه و لبن ــور ــراق، س ــر ع ــی نظی ــورهای عرب کش ــتیز در  ــری شیعه س ــای تکفی گروه ه ــت  فعالی

بــه دنبــال انــزوای محــور مقاومــت بــوده و هســتند؛ ازایــن رو جهــان عــرب در دو دهــه اول قــرن 

21 میــادی شــاهد ظهــور و رشــد عجیــب جریان هــای تکفیــری متعــدد بــا نام هــای متفــاوت 

کــه همــه یــک هــدف را دنبــال می کردنــد و آن هــم مقابلــه بــا مقاومــت اســامی بــود. هــدف  بــود 

کشــاندن پــای جمهــوری اســامی ایــران  کــه پشــت ایــن جریــان بودنــد  حکومت هــای عربــی 

و مســلمانان شــیعه بــه جنــگ فرقــه ای بــود تــا از هــدف اصلــی محــور مقاومــت یعنــی مقابلــه 

یم هــای عربــی بــر ایــن بــاور بودنــد بــا  یــم صهیونیســتی و رژ یــم صهیونیســتی بازبماننــد. رژ بــا رژ

ی شــدن  کار جهــان تســنن علیــه مجموعــه مقاومــت برانگیختــه خواهــد شــد و بــه منــزو ایــن 

کــد1913470( بــر همیــن  مســلمانان شــیعه در جهــان خواهــد انجامیــد. )مهتــدی،  1391: 
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اســاس برخــی نظام هــای عربــی ماننــد ســعودی، امــارات و اردن در تبشــیر تــرور علیــه شــیعه 

گاهانــه ســلفی گری  یــج آ 1( ترو بــا آمریــکا و اســرائیل هم پیمــان شــدند. )خــرازی، 1393: 

تکفیــري بــرای ایجــاد یــک ســازۀ ژئوپلیتیــک بــرای مقابلــه بــا ژئوپلیتیــک مقاومــت در دســتور 

گرفــت )رشــتو، 1391: 343( و معارضــه آشــکار عربســتان وهابــي علیــه  یم هــا قــرار  کار ایــن رژ

ایــران شــیعي منجــر بــه »هویتــی شــدن و حتــي مذهبــي شــدن رقابت هــای ژئوپلیتیکــی« 

یکــرد  گاهانــه بــه رو گردیــد. )اختیــاری امیــری، 1394: 12۵( ســعودی ها آ در جهــان اســام 

ي آوردنــد. )کدیــور، 1374:  217 - 218( بــه دنبــال ایــن  فرقه گرایــی خشــن علیــه ایــران رو

یه، لبنــان  کشــورهای عربــی شیعه نشــین ماننــد عــراق، ســور یســتی در  گــروه ترور یکــرد ده هــا  رو

کــه خروجــی آنهــا قتــل هــزاران شــهروند عــرب شــیعه و ســنی بــود. بدین  و یمــن تأســیس شــدند 

یســتی  گروه هــای ترور ســان ســعودی ها بــه مهم تریــن منبــع تأمیــن بودجــه بــرای تمــام ایــن 

)1  :2013  ,Cockburn( .شیعه ســتیز تبدیــل شــدند

علل مذهبی )فرقه ای(

مطابــق دیــدگاه جامعه شناســان، مذهــب پدیــدۀ فکــری شــایع بیــن مــردم اســت. درحالی کــه 

کــس می توانــد در هــر زمانــی پیــرو مذهبــی بشــود، درحالی کــه  فرقه گرایــی چنیــن نیســت؛ هــر 

کــه قــدرت آزار رســاندن بــه طائفــه و فرقــه معینــی را پیــدا نکنــد،  ایــن شــخص تــا زمانــی 

مراحــل  باالتریــن  فرقــه ای،  تبعیــض   )271  :1374 )العلــوی،  باشــد.  فرقه گــرا  نمی توانــد 

تبعیــض در جامعــه بشــری اســت و علی رغــم قســاوت و زشــتی تبعیــض نــژادی، تبعیــض 

فرقــه ای از آن پســت تر و قبیح تــر اســت، زیــرا تبعیــض نــژادی مشــروط بــه وجــود دو نــژاد یــا 

پایــی و  یایــی و ســامی، ارو دو نــوع یــا دو رنــگ از بشــریت اســت؛ ماننــد ســفید و ســیاه، آر

آفریقایــی. بنابرایــن ممکــن اســت طرفــداران تبعیــض نــژادی، بــرای اعمــال تبعیــض و ظلــم 

کننــد. درحالی کــه تبعیــض فرقــه ای  و ســتم، اختــاف در رنــگ، نــژاد و منافــع نــژادی را بهانــه 

بســیاری از مواقــع در میــان یــک نــژاد واحــد و یــک زبــان واحــد و یــک دیــن واحــد صــورت 
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کــه نســبت بــه مســلمانان  می گیــرد؛ ماننــد تبعیــض فرقــه ای خشــن در عربســتان ســعودی 

گاهــی فرقه گرایــان  هم زبــان، هم نــژاد و هم وطــن بــه دلیــل شــیعه بودنشــان انجــام می شــود. 

ــتند  ــب هس ــب رقی ــه مذه ــق ب ــه متعل ک ــود را  ــژادان خ ــه ای، هم ن ــض طایف ــه تبعی ــرای توجی ب

از نــژاد دیگــری قلمــداد می کننــد؛ بــرای مثــال طائفه گرایــان در عــراق و بحریــن، هم وطنــان 

عــرب شــیعه خــود را بــه فــارس بــودن مّتهــم می کننــد. )العلــوی، 1374: 274(

تأثیر متغیرهای سیاسی بر مذهبی در شیعه ستیزی

نیســت،  فرقه گــرا  جریانــات  و  گروه هــا  بــه  منحصــر  تنهــا  فرقه گرایــی  اســت  ایــن  واقعیــت 

نیــز می توانــد دولتــی )رســمی( و غیردولتــی  یســم، فرقه گرایــی  ترور بلکــه هماننــد تکفیــر و 

)غیررســمی( باشــد. البتــه بیــن طائفه گرایــی و تکفیــر بایــد تفــاوت قائــل شــد. طائفه گرایــی بــر 

کــردن هــواداران فرقــۀ مقابــل را دارد و  کیــد می کنــد و ســعی در محــدود  یــت فرقــۀ خــود تأ محور

در ایــن مســیر گاه ممکــن اســت بــه تفتیــش عقایــد و زیــر پــا گذاشــتن حقــوق افــراد منتســب بــه 

کافــر و مشــرک شــمردن فرقــۀ مقابــل  کــه بــه  یــه تــا هنگامــی  کنــد امــا ایــن رو فرقــۀ مقابــل اقــدام 

کــردن فرقــۀ مقابــل بــه  نینجامــد، طائفه  گرایــی نــام دارد، ولــی وقتــی طائفه گرایــی بــه مّتهــم 

کفــر رســید »تکفیــر« نــام دارد. بــه عبــارت دیگــر تکفیــر وجــه تغلیظ شــدۀ طائفه گرایــی  شــرک و 

کــه در اســام به شــدت از آن منــع شــده اســت. )مقدســی، 1388ق: 9/ 201(  اســت 

گرچــه  در جهــان عــرب معاصــر اندیشــۀ موســوم بــه ســلفیه بســتر اصلــی تکفیــر بــود. ســلفیه ا

از  پرهیــز  نقلــی،  روش  اصالــت  در  ســلفی ها  ولــی  اســت،  مختلفــی  طیف  هــای  دارای 

عقل گرایــی و تأویــل، ســنت گرایی افراطــی، مبــارزه مبتنــی بــر رفتارهــای خشــن و ضعــف تفکر 

ک دارنــد. )فیرحــی، 1392: 42(  ایجابــی و تأثیرپذیــری از نفــوذ قدرت هــای خارجــی اشــترا

گــون دســته بندی شــده اســت؛  گونا ســلفی گری معاصــر دنیــای عــرب، براســاس معیارهــای 

دسته بندی هاســت  ایــن  رایج تریــن  تکفیــری  و  جهــادی  حکومتــی،  ســنتی،  ســلفی های 

کــه بعضــًا بــه نــام جریــان  کــه در ایــن میــان ســلفیت تکفیــری   )188 )ابراهیمــی، 1391: 
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وهابیــت خوانــده می شــود به صراحــت مســلمانان دیگــر را بــه خاطــر امــوری ماننــد توســل، 

ــل  ــارت و عبــادت قائ ی ــی میــان ز ــد و فرق ــزرگان و اولیــاءاهلل مشــرک می خوان ــارت ب ی تبــرک و ز

نیســت و بعضــًا مفتیــان ایــن جریــان قائــل بــه قتــل مخالفــان تفکــر خــود در عالــم اســام 

دهــۀ  دو  در   )۶0/۶  :13۶2 نجفــی،  288و42۶؛   :200۵ الحنفــی،  )ابن ابی العــز  هســتند. 

کــه  اول قــرن 21 میــادی، ســلفیه، بیشــتر از قبــل بــه رادیکالیســم تمایــل یافــت؛ به گونــه ای 

بســیاری از اقدامــات افراط گرایانــه و خشــونت آمیز ایــن دو دهــه از ســلفیان تکفیــری صــادر 

ــت  ــا رقاب ــو و ی گفت وگ ــه فکــر  گفتمــان قبــل از اینکــه ب می شــد. )فیرحــی، 1387: 78( ایــن 

ــه فکــر مشــرک شــمردن  ــا دیگــر رقبــای خــود در جهــان اســام باشــد ب مســالمت آمیز فکــری ب

ــو  ــود ول ــان خ ــان و مخالف ــیفی، 1394: 19( و مخالف ــن و س ــت )پورحس ــذف آنهاس ــان و ح آن

ی، 1427:  از اهــل تســنن را مرتــد و هم پیمــان روافــض و واجــب القتــل تلقــی می کنــد )زرقــاو

۵93و۵94( و قتــل عــام غیرنظامیــان را بــا توجیهاتــی نظیــر تتــرس1  مجــاز می دانــد. )میرزایــی، 

1397: 9( اســتفاده ابــزاری از ســلفیۀ تکفیــری توســط قدرت هــای جهانــی و منطقــه ای در 

ــان  ــان در جه ــن جری ــن و پرصداتری ــه موفق تری ــل ب ــان را تبدی ــادی آن ــرن 21 می ــۀ اول ق دو ده

یدادهــای بســیار خشــنی را بــه وجــود آورد.  عــرب و اســام نمــود )فیرحــی، 1387: 78( و رو

)پورحســن و ســیفی، 1394: 20(

تکفیر رسمی )حکومتی( در جهان عرب

جریــان تکفیــر بــه دو دســته تکفیــر رســمی )Official Takfir( )حکومتی، دولتی( و غیررســمی 

)Unofficial Takfir( )غیرحکومتــی غیردولتــی( تقســیم می شــود. ایــن تقســیم بندی مشــابه 

 State( یســم بــه دولتــی تقســیم فتــوا بــه رســمی و غیررســمی )حجــازي، 2019: 1( و تقســیم ترور

terrorism( و غیردولتــی )Non-Governmental Terrorism( اســت در تکفیــر رســمی مفتــی 

یــا نهــاد افتــاء رســمی نزدیــک یــا وابســتۀ بــه حکومــت، فتــوای تکفیــر مســلمانان دیگــر را صــادر 

کــرده  گــروگان اســتفاده  کــه دشــمن از آنهــا بــه عنــوان  کســانی  کشــتن  کــه طبــق آن  گفتــه می شــود  1 . تتــرس بــه قاعــده فقهــی 
اســت جایــز می شــود. )قاســم میرزایــی، تتــرس: 9(
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ــت در  ــواداران حکوم ــان و ه ــان، نظامی کم ــل حا ــدۀ عم ــا و توجیه کنن ــاوا مبن ــن فت ــوده و ای نم

کــه بــه فرمــوده امــام علــی )ع( مــردم بیشــترین  تعــرض بــه آن مســلمانان قــرار می گیــرد. ازآنجا

کمــان خــود دارنــد )ابن ُشــعبه َحّرانــی،13۶3ش: 208(، تکفیــر پیــروان  الگوپذیــری را از حا

کمــان، موجــب تبعیــت بی چون وچــرای بخــش عمــده ای از مــردم  یــک مذهــب توســط حا

ــر  ــفانه در عص ــود. متأس ــوب می ش ــر محس ــاس تکفی ــل و اس ــمی اص ــر رس ــذا تکفی ــود؛ ل می ش

ــر  ــعودی جلوه گ ــتان س ــان عربس کم ــمی حا ــوژی رس ــورت ایدئول ــه ص ــر ب ــۀ تکفی ــر اندیش حاض

شــده )امیــن العاملــی، 1428: ص،13،14،17،18،۵۵، 9( و تکفیــر مســلمانان غیروهابــی 

ــج و تبلیــغ می شــود  ی رســمًا توســط نهادهــای رســمی افتــاء عربســتان ســعودی به شــدت ترو

کــه داعیــه رهبــری دنیــای اســام را دارنــد و بــا بهره گیــری از پــول نفــت و موقعیــت  ســعودی ها 

ــر بخــش عمــده ای از مســلمانان،  ــد و تکفی ــدگاه تکفیــر خویــش می پردازن ــج دی ی ــه ترو حــج ب

کــد:  از جملــه ایرانیــان شــیعه، موضــع رســمی عربســتان بــه شــمار مــی رود. )قــاووق، 139۵، 

.)393270

تکفیر غیررسمی )غیر حکومتی( در ممالک عربی

کــه از جانــب جریاناتــی غیــر از حکومــت رســمی علیــه بخشــی  تکفیــر غیررســمی زمانــی اســت 

کامــًا تحــت  کفــر شــود؛ البتــه تکفیــر غیررســمی  از جامعــۀ اســامی و اهــل قبلــه ادعــا و اعــام 

تأثیــر تکفیــر رســمی و دولتــی اســت؛ بــرای مثــال دیــدگاه عربســتان ســعودی در مــورد مشــرک 

کامــًا درونــی شــده  گروه هایــی ماننــد طالبــان، داعــش و القاعــده  شــمردن ایرانیــان شــیعه در 

کــد: 19۶3170( بــرای فهــم  گ، ترجمــه دیپلماســی ایرانــی، 139۵  اســت )هانتــر، لــوب ال

ــن  ــد: رســائل ِم ــل ذکرن ــار ذیــل قاب ماهیــت ضدشــیعی تکفیــر غیررســمی در دنیــای عــرب آث

َمــاء(، نوشــته ابوعبــداهلل المهاجــر؛ ادارت التوحــش اخطــر مرحلــه ســتمّر  فقــه الجهــاد )فقــه الِدّ

ــا  یــس هانــی، 1393: ۵۵1/4( و المذکــره االســتراتیجیه ی ــر ابی بکــر الناجــی )ادر بــه ااُلّمــه، اث

کــد: 1971037( در  ــن محمــد )نصــری، 139۶:  یادداشــت های راهبــردی، نوشــته عبــداهلل ب
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کتــاب،  آقــای ابوعبــداهلل المهاجــر المصــری، بــر قتــل مســلمانان شــیعه  فقــه الدمــاء، نویســندۀ 

کیــد دارد و اساســًا هرگونــه تمییــز و تفکیــک میــان نظامــی و غیرنظامــی را باطــل می دانــد.  تأ

ــودکان  ک ــان و  ــی زن ــان حت ــۀ مخالف ــتن هم کش ــا  ــر نه تنه ــدم، 139۵: 1( المهاج ــوری مق )عش

انتحــاری«،  »عملیــات  اجســاد«،  کــردن  »مثلــه  بلکــه  می دانــد،  جایــز  را  ســالخوردگان  و 

تأییــد ســیرۀ  مــورد  را  تــرس و وحشــت  ایجــاد  کتیک هــای مختلــف  »تــرور« و تا »ربایــش«، 

صحابــه می دانــد و ادای شــهادتین و اصــرار بــر انجــام شــعائر اســامی هماننــد نمــاز را نیــز 

ــا[: 147(  کــودکان آنهــا قلمــداد نمی کنــد. )المهاجــر، ]بی ت کشــتن شــیعیان و حتــی  ــع از  مان

تکفیری هــا شــیعیان را عــدو القریــب و صهیونیســت ها را عــدو البعیــد می داننــد و بــر ایــن 

ــا عــدو القریــب )مســلمانان شــیعه(  ــد ب کــه قبــل از عدوالبعیــد )صهیونیســت ها( بای ــد  باورن

کــد 479۶2۶( طبعــًا ایــن اندیشــه بســیار مطلــوب  کــرد. )بســام، 2014: مصــری الیــوم،  مبــارزه 

گرفتــه اســت. )علــی یــاری،  یــم صهیونیســتی اســت و مــورد اســتقبال آنهــا قــرار  غربی هــا و رژ

گروه هــای تکفیــری ماننــد القاعــده و داعــش جلوه گــر  1394: 119( تکفیــر غیررســمی امــروزه در 

کــه نطفــه ایــن جریانــات رادیــکال در جهــان عــرب معاصــر توســط افغــان العرب هــا، در  شــده 

یســتی تکفیــری  گروه هــای تنــدرو ترور ــان مــادر  جنــگ افغانســتان بســته شــد و القاعــده چون

کنــد  گروه هــای خشــونت طلب را در دنیــا ایجــاد  موفــق شــد در چنــد دهــه اخیــر، شــبکه ای از 

ــد. )احمــدی،  ــه وجــود بیای ــر النصــره و داعــش ب گروه هایــی نظی یه  و در جنــگ عــراق و ســور

)104  :1390

تأثیر سیاست بر صدور فتاوای تکفیر و شیعه ستیزی

ک معرفــی شــده اســت. بــا ایــن حــال برخــی  فتــوای تکفیــر اهــل قبلــه مســئله ای بســیار خطرنــا

کفــر مســلمانان دیگــر را صــادر می کننــد. ایــن فتــاوا پیــش از اینکــه  مفتیــان به راحتــی فتــوای 

گرفتــه  گاهــی سرچشــمه  اســتناد قرآنــی و روایــی داشــته باشــد، از جهالــت، تعصــب و ناآ

اســت. )رجبــی، 1388: 12( بنابرایــن یکــی از علــل مهــم صــدور و تأثیــر فتــاوای ضدشــیعی 
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ای  )خامنــه  اســت.  شــیعه  مســلمانان  اعتقــادات  از  واقعــی  و  صحیــح  شــناخت  عــدم 

کنش هــای مفتیــان ســعودی، قطــری و حتــی بخشــی  ،۵/2۶/ 1394:کــد 30۵24( مقایســۀ 

یــم صهیونیســتی  از مفتیــان مصــری در قبــال وقایــع اسام ســتیزانه دولت هــای غربــی و رژ

یه )بعــد از  کــه آنــان در مقابــل دولت هــای عربــی عــراق )بعــد از 2003( و ســور بــا موضعــی 

و  نشــان می دهــد  را  فرقه گرایــی در جهــان عــرب  و  نــگاه طائفه گرایــی  اوج  گرفتنــد،   )2011

کان اســام گرا،  کــه بعضــی از صاحبــان فتــوا بــه جــای نــگاه  ایــن موضــوع را اثبــات می کنــد 

نــگاه ســطحی و فرقه گــرا دارنــد؛ آنهــا در وقایــع اسام ســتیزانۀ غــرب تــا شــرق عالــم از میانمــار 

ــلمین  ــام و مس ــاع از اس ــه دف ــلمان را ب ــان مس ــر جوان گی ــورت فرا ــه ص ــچ گاه ب ــطین هی ــا فلس ت

کنــش آنــان در مقابــل  کــه نشــان دادنــد اصــًا قابــل مقایســه بــا وا کنشــی  فرانخواندنــد یــا وا

کــه مســلمانان شــیعه عــراق در یــک پروســۀ آرام  یه نبــود، امــا هنگامــی  وقایــع عــراق و ســور

پــس از ســقوط صــدام از طریــق مســالمت آمیزترین راه یعنــی صنــدوق رأی در بخشــی از 

کثریــت داشــتند ســهیم شــدند، نه تنهــا برخــی مفتیــان قطــری،  کــه در آن ا قــدرت کشــور عــراق 

کردنــد، بلکــه در یــک اقــدام مشــترک 38 شــیخ و  مصــری و... شــدیدترین مواضــع را اتخــاذ 

ــان خشــونت های مذهبــي متعاقــب  مفتــی وهابــي ســعودی در ششــم دســامبر 200۶ در جری

انفجــار حرمیــن امامیــن عســکریین )ع( بــا صــدور فتوایــي مســلمانان شــیعه عــراق را تکفیــر 

کردنــد و فراخــوان جهــاد علیــه آنــان دادنــد. در رأس فهرســت اســامي ایــن بیانیــه، شــیخ 

کبــار العلمــای ســعودی قــرار  ک از هیئــت  عبــداهلل بــن جبریــن و عبدالرحمــان بــن ناصــر البــرا

داشــتند. )مشــرق، 1394: 21 دی( مفتیــان ســعودی مشــابه همیــن فتــاوای تنــد و خونیــن 

ــه عربســتان ســعودی نبــود، بلکــه  ــد و ایــن منحصــر ب کردن یه نیــز صــادر  را علیــه دولــت ســور

ی در اتحادیــۀ خودخوانــده »علمــای مســلمان« مســتقر در قطــر نیــز همیــن  یوســف القرضــاو

ــه اعمــال  ــه را ب کوشــید بیــش از یکصــد نفــر از عالمــان عضــو ایــن اتحادی گرفــت و  موضــع را 

کــه ایــن  همیــن موضــع و فتــوا راضــی نمایــد. )مشــرق، 1392: 2۶ مــرداد( ایــن در حالــی بــود 

گری هــای بی رحمانــه و خشــن صهیونیســت ها در  شــیوخ و مفتیــان قبــًا در مقابــل ســرکوب 
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کشــتارهای صــدام علیــه مســلمانان شــیعه و ســنی عــراق و... هیــچ گاه  لبنــان و فلســطین، 

گفتــۀ ســالم بــن  این گونــه مواضــع و فتــاوای هماهنــگ، تنــد و خشــن را نداشــتند، ولــی بــه 

کیلوکیلــو فتــوا صــادر  یه و عــراق  کشــورهای ســور حمیــد، نویســندۀ اماراتــی، به راحتــی علیــه 

کردنــد. )بن حمیــد، 1389/9/7( نگاهــی بــه انبــوه فتــاوای صــادره علیــه مســلمانان شــیعه 

یــج  کان پشــت پــرده در ترو کــه یــک مدیریــت  خصوصــًا در چهــار دهــۀ اخیــر نشــان می دهــد 

گزینشــی فتــاوای تکفیــری قــرار دارد و مدیریــت طــرح ســؤال و ســپس اخــذ و صــدور  و تبلیــغ 

کــه می توانــد جنبــۀ تقریــب و عــدم  فتــوای تکفیــری را در دســت دارد و چه بســا یــک ســؤال را 

کــه دقیقــًا از درون آن ســؤال، فتــوای نــزاع  نــزاع طائفــی داشــته باشــد بــه صورتــی ارائــه می کنــد 

ــد20۵980(. ک  ،1392 ،jamnews( .ــود ــتخراج ش ــی اس ــۀ طائف و تفرق
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نتیجه

پدیــدۀ شیعه ســتیزی، شیعه هراســی،  کــه  نتیجــه حاصــل شــد  ایــن  گذشــته  مباحــث  از 

کنش هــای شیعه ســتیزانه در نقــاط مختلــف جهــان  خشــونت طائفــی و بــه عبــارت دیگــر  

عــرب و رشــد آن در دو دهــه اول قــرن 21 میــادی قبــل از اینکــه یــک پدیــده مذهبــی و فرقــه ای 

کــه اختاف نظرهــای مذهبــی همــواره وجــود  باشــد، بیشــتر یــک پدیــده سیاســی اســت، چرا

داشــته و دارد، امــا تبدیــل ایــن اختــاف مذهبــی بــه درگیــری و تنــش در نتیجــه برنامه ریــزی، 

ورود و دخالــت سیاســت ورزان بــوده اســت. بنابرایــن تنــش میــان فرقه هــا را بایــد تنــش بیــن 

کــه حکومت هــا مشــکات سیاســی خــود را حــل  نظام هــای سیاســی دانســت و هنگامــی 

کــرد، منتهــا تفــاوت زمــان حــال  یــادی فروکــش خواهــد  کننــد تنش هــای فرقــه ای نیــز تــا انــدازه ز

کــه قبــًا انگیــزه و ارادۀ سیاســی برخــی سیاســت ورزان بــرای ایجــاد  گذشــته ایــن اســت  بــا 

کنــون فراتــر از مؤلفــه درونــی تأثیــر عوامــل  اختــاف مذهبــی تنهــا یــک مؤلفــه درونــی بــود، ولــی ا

کــه همــان ارادۀ سیاســی قدرت هــای بــزرگ بــرای حفــظ تســلط  بین المللــی انکارناپذیــر اســت 

کــه بیشــتر بــه صــورت  هژمونتیــک بــر جهــان و ســرکوب مخالفــان و برکشــیدن موافقــان اســت 

قــدرت هژمونــی و اقتــدار سیاســیـ  اقتصــادی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و هم پیمانــان او جلوه گــر 

شــده و چــون جریــان مقاومــت بــه رهبــری نظــام اســامی ایــران ایــن تســلط هژمونتیــک را بــه 

گــر  کشــیده، مــورد ســتیز آمریــکا و هم پیمانانــش واقــع شــده اســت؛ بنابرایــن امــروزه ا چالــش 

محــدود  دیگــر  مؤلفه هــای  نباشــد،  شیعه هراســی  و  شیعه ســتیزی  بــر  کان  سیاســی  ارادۀ 

کافی انــد، ولــی علــت تــام و الزم در شیعه ســتیزی  خواهنــد مانــد؛ یعنــی علــل دیگــر علــل 

کــه شــامل اراده سیاســی بیرونــی قدرت هــای هژمونوتیــک غربــی  معاصــر ارادۀ سیاســی اســت 

)بیــرون از جهــان اســام( و بــه تبــع آنهــا ارادۀ سیاســی داخلــی )نظام هــای سیاســی وابســته در 

کشــورهای اســامی( اســت.
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