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چکیده
کنشهــای شیعهســتیزانه در دو دهــه اول قــرن  21میــادی در کشــورهای عر بــی افزایشــی
محســوس یافــت و ایــن ســؤال در ذهــن ناظــران نقــش بســت کــه آیــا ایــن افزایــش محســوس
ادامــه فرآینــد شیعهســتیزی تاریخــی و تــداوم تعارضــات مذهبــی قبلــی اســت یــا موضوعــی
فراتــر از آنهاســت و بــه متغیرهــای سیاســی برمیگــردد؟ فرضیــه ایــن پژوهــش بــر اســاس تحلیــل
ّ
محتــوای دادههــای موجــود و بهرهگیــری از برهــان انــی (اســتفاده از معلــول بــرای کشــف و
توصیــف علــت) ،حا کــی از ایــن اســت کــه علــل کنشهــای شیعهســتیزانه جدیــد در چنــد
دهــه اخیــر جهــان عــرب منحصــر بــه ریش ـهها و متغیرهــای طائفــی ـ مذهبــی نیســت ،بلکــه
دالیــل اصلــی آن را بایــد در علــل و عوامــل فکــری ،سیاســی ،اقتصــادی و انگیزشــی جدیــد
جس ـتوجو کــرد کــه محور یتریــن آنهــا عامــل سیاســت ،اعــم از داخلــی و خارجــی ،اســت
کــه بــه شیعههراســی جدیــد در جوامــع عربــی دامــن زده و زمینــه کنشهــای شیع هســتیزانه
گســترده را در دو دهــه اول قــرن بیســت و یکــم میــادی ( )2021-2001فراهــم کــرده اســت.
واژگان کلیدی :شیعهستیزی ،شیعههراسی ،شیعیان عرب ،تکفیر.

.1استادیار گروه تاریخ اسالم دانشگاه بین المللی اهل بیتmohaqeqzare@gmail.com .
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مقدمه
ایـــن نوشـــتار بـــه مطالعـــه تطبیقـــی علـــل سیاســـی و مذهبـــی شیعهســـتیزی در جه ــان
عـــرب در ســـالهای  2001تـــا  2021میـــادی اختصـــاص دارد .کنشهـــای شیعهس ــتیزانه
ی ــا شیعهس ــتیزی ( )Anti-Shi'ismه ــر گفت ــه ی ــا عمل ــی اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف دش ــمنی ب ــا
اعتقــادات و آیینهــای شــیعه بــه کار م ـیرود و وجــوه مختلــف ســتیز سیاســی ،اجتماعــی
و فرهنگ ـ�ی ب ـ�ا مس ـ�لمانان ش ـ�یعه را ب ـ�ه دلی ـ�ل شیعهبودنش ـ�ان ش ـ�امل میش ـ�ودKedourie,( .
 )1988: 249البت ــه در آث ــار و مناب ــع معاص ــر عرب ــی واژههای ــی مانن ــد «اضطه ــاد الش ــیعه»،
(داود )4 :1994 ،و «العنـــف ضـــد الشـــیعه» (منـــدالوی )203 :2008 ،نیـــز ب ــرای رس ــاندن
مفه ــوم شیعهس ــتیزی ب ــه کار رفت ــه اس ــت .مقص ــود از جه ــان ع ــرب  ۲۲کش ــور عر ب ــی عض ــو
«اتحادیــه کشــورهای عربــی» (جامعــة الــدول العربیــة  )Arab League /هســتند کــه وســعت
آنه ــا  ۱۳٬۱۳۰٬۶۹۵کیلومت ــر مرب ــع و جمعی ــت آنه ــا بی ــش از چهارص ــد میلی ــون نف ــر اس ــت؛
و ش ــامل کش ــورهای ع ــراق ،عربس ــتان ،یم ــن ،عم ــان ،ام ــارات ،قط ــر ،بحر ی ــن ،کو ی ــت،
س ــوریه ،اردن ،لبن ــان و فلس ــطین در آس ــیا و کش ــورهای مص ــر ،الجزای ــر ،مرا ک ــش ،لیب ــی،
تون ــس ،س ــودان ،س ــومالی ،جیبوت ــی ،موریتان ــی و جزای ــر کوم ــور (قم ــر) در آفریق ــا میش ــود.
مح ــدوده زمان ــی ای ــن پژوه ــش  20س ــال بی ــن س ــالهای  2000ت ــا  2020می ــادی اس ــت .ای ــن
دوره از ای ــن جه ــت اهمی ــت دارد ک ــه پ ــس از ح ــوادث ی ــازده س ــپتامبر ،حمل ــه آمر ی ــکا ب ــه
افغانســـتان و عـــراق و ســـقوط طالبـــان ( )2001و صـــدام ( )2003رویدادهـــای مهم ــی در
خصــوص شــیعیان عــرب رخ داد؛ موفقیــت مســلمانان شــیعۀ عــراق در تشــکیل حکومــت
جدی ــد ( ،)2005پی ــروزی ح ــزباهلل لبن ــان ب ــر رژی ــم صهیونیس ــتی ( ،)2006حرک ــت گس ــترده
شــیعه بحریــن (فوریــه  )2011و موفقیــت شــیعیان یمــن در ســرنگونی رژیــم دیکتاتــوری ایــن
کش ــور و تأس ــیس دول ــت نج ــات مل ــی ( )2015بخش ــی از ای ــن وقای ــع ب ــود ک ــه متعاق ــب ای ــن
وقای ــع ،کنشه ــای شیعهس ــتیزانه نی ــز در دنی ــای ع ــرب رش ــد محسوس ــی یاف ــت (کش ــاورز
شــکری ،غفــاری ،فهیمــی )137 :1392 ،و ایــن پرســش را بــه وجــود آورد کــه علــل رشــد ایــن
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کنشه ــای شیعهس ــتیزانه چیس ــت و آی ــا رش ــد ای ــن کنشه ــا ادام ــه فراین ــد شیعهس ــتیزی
ً
مذهبــی و تاریخــی اســت یــا فراتــر از آن تحــت تأثیــر متغیرهــای جدیــد خصوصــا در عرصــه
سیاس ــت اس ــت؟ طبیع ــی اس ــت تجزی ــه و تحلی ــل کارشناس ــی و تطبیق ــی عل ــل ،عوام ــل
و انگیزهه ــای شیعهس ــتیزی جدی ــد در جه ــان ع ــرب کمک ــی ش ــایان ب ــه سیاسـ ـتگذاری
صحی ــح فرهنگ ــی ،سیاس ــی و بینالملل ــی ب ــرای مقابل ــۀ ب ــا ای ــن پدی ــده میکن ــد؛ ازایـ ـنرو
تبییـــن تطبیقـــی تفاوتهـــای ماهـــوی علـــل شیعهســـتیزی تاریخـــی بـــا شیعهس ــتیزی
معاص ــر در جه ــان ع ــرب و بررس ــی محور ی ــت سیاس ـتگذار یهای خ ــارج از جه ــان اس ــام
در شیعههراســـی معاصـــر در جهـــان عـــرب را میتـــوان از نوآور یهـــای ایـــن پژوه ــش ب ــه
ش ــمار آورد.

پیشینۀ بحث
در دهــه  1990میــادی کتــاب «شــیعیان عــرب ،مســلمانان فراموششــده» ،اثــر گراهــام فولــر
و رن ــد رحی ــم فرانک ــه ای ــن پی ــام را دنب ــال میک ــرد ک ــه ش ــیعیان ع ــرب در منطق ــه اس ــتراتژیک
و ژئواکونومی ــک (مح ــل ذخی ــره مناب ــع ان ــرژی دنی ــا) س ــکونت دارن ــد؛ ازای ـنرو ض ــرورت دارد
آمریــکا بــا دقــت بیشــتری بــه موضــوع آنهــا بپــردازد تــا بتوانــد منافــع درازمــدت خــود را حفــظ
کن ــد .مدت ــی بع ــد کت ــاب «ش ــیعیان در جه ــان ع ــرب م ــدرن» اث ــر ف ــؤاد ابراهی ــم و اس ــحاق
نکاســـت ،کوشـــید تحـــوالت و تکامـــل جریـــان اپوزیســـیون شـــیعی ســـا کن در کش ــورهای
عرب ــی و عوام ــل تأثيرگ ــذار متقاب ــل ب ــر آنه ــا را بررس ــی کن ــد .همچنی ــن مقال ــۀ «چرای ــی و
چگونگ ــی بازخی ــزش و نقشآفرین ــی ش ــیعیان منطق ــه (خلی ــج ف ــارس)» ب ــه ان ــرژی نهفت ــه
پ ــس از س ــقوط ص ــدام چون ــان عامل ــی تأثیرگ ــذار ب ــر هوی ــت و رفت ــار سیاس ــی ش ــیعیان ع ــرب
اشـــاره میکـــرد و ظهـــور شـــیعیان عـــرب در ژئوپولتیـــک منطقـــه و بازیگـــری در صحن ــه
سیاســی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس را واقعیتــی انکارناپذیــر میدانســت( .رک :زمانــی و
مهری ــان )90 :1391 ،همچنی ــن مقال ــه «از جنب ــش ت ــا نه ــاد ،بازخی ــزی ش ــیعیان خاورمیان ــه»،
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ســـعی کـــرد حرکتهـــای جدیـــد در میـــان شـــیعیان عـــرب را گویـــای سرنوش ــت محت ــوم
آنهـــا بـــرای احیـــای حقـــوق نادیـــده گرفتهشدهشـــان بدانـــد( .مجیـــدی )35 :1391 ،آث ــار
ف ــوق هرک ــدام بخش ــی از دادهه ــای پژوه ــش حاض ــر را فراه ــم کردهان ــد ،ول ــی هیچک ــدام ب ــه
شهــای
صــورت تخصصــی بــه مقایســه تطبیقــی علــل و عوامــل سیاســی و مذهبــی رشــد کن 
شیعهس ــتیزانه در جه ــان ع ــرب معاص ــر نپرداختهان ــد .همچنی ــن نگارن ــده ای ــن س ــطور در
کتابـــی بـــه نـــام «نسلکشـــی ســـادات و مســـلمانان شـــیعه» علـــل شیعهســـتیزی تاریخ ــی
و تـــا حـــدی معاصـــر را مـــورد بررســـی قـــرار داده (زارع خورمیـــزی710 :1395 ،ـ )777و در
مقال ــه «گون ــه شناس ــی جه ــان تکفی ــر در جه ــان اس ــام ب ــر اس ــاس خاس ــتگاه سیاس ــی» تأثی ــر
گونهه ــای تکفی ــر رس ــمی (حکومت ــی) و تکفی ــر غیررس ــمی (غیرحکومت ــی) ب ــر شیع هس ــتیزی
معاص ــر را م ــورد پژوه ــش ق ــرار داده (زارع خورمی ــزی )49 :۱۳۹۹ ،و در مقال ــه «گونهشناس ــی
و عل ــل شیعهس ــتیزی معاص ــر» ت ــاش ک ــرده عل ــل مختل ــف شیعهس ــتیزی عص ــر حاض ــر
را ریشـــهیابی نمایـــد( .زارع خورمیـــزی309: ،1400 ،ـ )337همچنیـــن نگارن ــده در ط ــرح
پژوهش ــی «شیعههراس ــی معاص ــر» ف ــارغ از شیعهس ــتیزی تاریخ ــی ،عرصهه ــای مختل ــف و
عل ــل شیعهس ــتیزی جدی ــد در ص ــد س ــال اخی ــر را بهتفکی ــک ه ــر کش ــور بررس ــی ک ــرده اس ــت
ک ــه دادهه ــا و نتای ــج ای ــن آث ــار پش ــتوانه مناس ــبی جه ــت تحلی ــل بهت ــر موض ــوع ای ــن پژوه ــش
ب ــه ش ــمار مــیرود .روش پژوه ــش در ای ــن تحقی ــق تحلی ــل محت ــوا و بهرهگی ــری از داد هه ــای
ّ
معلول ــی ب ــرای کش ــف عل ــت (بره ــان ان ــی) اس ــت.

تقسیمبندی علل (چارچوب نظری بحث)
علـــل رشـــد کنشهـــای شیعهســـتیزانه جدیـــد در جهـــان اســـام بهطـــور عـــام و در جه ــان
عـــرب بـــه صـــورت خـــاص ،بـــه دو دســـتۀ مهـــم علـــل و عوامـــل بیرونـــی و درون ــی تقس ــیم
میش ــود .عل ــل درون ــی را میت ــوان در چه ــار دس ــتۀ ریشــهها (عل ــل تمهی ــدی) عل ــل اصل ــی
(الزم) و علــل فرعــی (کافــی) تقســیمبندی کــرد و علــل اصلــی در چهــار دســتۀ علــل فکــری،
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سیاس ــی ،مذهب ــی (فرق ـهای) و اقتص ــادی قاب ــل جمعبن ــدی اس ــت .عل ــل فک ــری را میت ــوان
ی فکــری حا کمــان جهــان عــرب و هــراس از اندیشــه
در تقابــل نظــام فکــری شــیعه بــا نظامهــا 
انقالب ــی در می ــان ملته ــای ع ــرب ش ــیعه دانس ــت ک ــه باع ــث ش ــده اختالف ــات ع ــادی
اندیشــهای توس ــط حکومته ــا ب ــه چال ــش هویت ــی تبدی ــل گ ــردد .ای ــن اندیش ــۀ انقالب ــی در
عرص ــۀ عم ــل سیاس ــی ب ــا رویک ــرد مرد مس ــاالری دین ــی در بی ــداری اس ــامی معاص ــر جه ــان
ع ــرب تأثی ــر گذاش ــته و باع ــث ط ــرح خط ــر ه ــال ش ــیعی از س ــوی پادش ــاهان ع ــرب ش ــده
اس ــت .در عرص ــۀ عل ــل سیاس ــی بس ــیار دی ــده ش ــده ک ــه کنشه ــای شیعهس ــتیزانه قب ــل از
اینکــه موضوعــی مذهبــی باشــد ،عاملــی بــرای رســیدن بــه قــدرت و یــا حفــظ آن بــوده اســت.
از طــرف دیگــر محــور قــرار گرفتــن تدریجــی شــیعیان در جریــان مقاومــت ضــد صهیونیســتی
باع ــث ب ــه چال ــش کش ــیده ش ــدن مواض ــع س ــازشکارانۀ حکومته ــای عرب ــی ش ــده و آنه ــا
را ب ــه س ــوی همگرای ــی ب ــا رژی ــم صهیونیس ــتی در جه ــت سیاس ـتهای شیعهس ــتیزانه س ــوق
داده اس ــت .گرای ــش جوان ــان ع ــرب ب ــه اندیش ــۀ ظلمس ــتیزانه و ض ــد صهیونیس ــتی ش ــیعی
نیــز نگرانــی مفتیــان رســمی ســلفی را برانگیختــه و باعــث همراهــی بیشــتر آنــان بــا سیاســت
حا کمـــان در جهـــت فتـــاوای شیعهســـتیزانه شـــده اســـت .در کنشهـــای شیع هس ــتیزانه
علــل و عوامــل اقتصــادی نیــز از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .نگرانــی آمر یــکا و غــرب و
رژیمه ــای ع ــرب همس ــو ب ــا آن ــان در خص ــوص موقعی ــت ژئوپلیتی ــک و ژئواکونومی ــک ش ــیعه
و حضــور شــیعیان در مناطــق مهــم جغرافیایــی خاورمیانــه در کنــار ذخایــر انــرژی ،موضوعــی
اس ــت ک ــه ب ــه کنشه ــای شیعهس ــتیزانۀ آن ــان دام ــن میزن ــد .البت ــه در ای ــن مج ــال تنه ــا ب ــه
بررس ــی تطبیق ــی عل ــل سیاس ــی و مذهب ــی پرداخت ــه خواه ــد ش ــد.
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نمودار شماره  :1علل کنشهای شیعهستیزانه در جهان عرب معاصر
علل کنش های شیعهستیزانه در جهان عرب معاصر
علل بیرونی
تقابل نظام معرفتی شیعه با نظام های مادی غربی
مقاومت شیعه در مقابل استعمار جدید
نگرانی از رویکرد جدید تمدنی مسلمانان با
محوریت اندیشه اسالم انقالبی و شیعی
علل درونی
علل تمهیدی (ریشه ها )
علل اصلی(علل الزم)
علل فرعی(علل کافی)
نمودار شماره  :2علل درونی کنشها کنشهای شیعهستیزانه در جهان عرب معاصر
علل درونی کنش های شیعهستیزانه در جهان عرب معاصر
ریشه ها و زمینه ها(علل تمهیدی)
علل اصلی(علل الزم)

علل فکری

علل فرعی( کافی)

علل سیاسی
علل مذهبی( فرقهای)
علل اقتصادی( مالی)
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نمودار شماره  :3علل اصلی درونی کنشهای شیعهستیزانه در جهان عرب معاصر
علل سیاسی و مذهبی رشد شیعه ستیزی در جهان عرب معاصر
علل سیاسی
شیعه ستیزی برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن
رقابت در پر کردن خأل رهبری جهان عرب
هراس از رویکرد دموکراتیک شیعیان عرب
محوریت شیعیان در جریان مقاومت
ضد صهیونیستی
علل مذهبی(فرقه ای)
رویکرد مشترک جریان تکفیر رسمی و غیررسمی
بزرگ نمایی در روی آوردن جوانان عرب به تشیع
تاثیر مستقیم سیاست بر فتوی

علل سیاسی شیعهستیزی در جهان عرب
رسیدن به قدرت و یا حفظ آن
تاریــخ سیاســی دنیــای عــرب معاصــر نشــان میدهــد برخــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه
بزرگنمایــی خطــر شــیعه در جامعــه پرداختهانــد ،اگرچــه اعتقــاد درســتی بــه اســامخواه
سـ ّـنی و یــا شــیعه ندارنــد و تنهــا بــه دنبــال قــدرت و حکومــت هســتند؛ ماننــد رژ یــم بعثــی و
شــخص صــدام حســین در عــراق و آل خلیفــه در بحریــن کــه بــا القــای خطــر شــیعه موفــق
شــدند حتــی مخالفــان ســنی خــود را نیــز کنــار بزننــد .بــر همیــن اســاس «ســازمان دید هبــان
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حقــوق بشــر» بــر ایــن بــاور اســت کــه طایفهگرایــان در کشــورهایی ماننــد بحریــن قــدرت خــود را
از تنفرزایــی میــان شــیعه و ســنی کســب میکننــد و بــا بــزرگ جلــوه دادن خطــر شــیعه بــه دنبال
قــدرت هســتند :۱۳۹۴ ،iqna( .کــد  )642937امــروزه نیــز معمــول حکومتهــای خودکامــه
عــرب بــرای حفــظ دیکتاتــوری خویــش مشــکالت درونــی خــود را بــه شــیعه و بنیادگرایــی
اســامی نســبت میدهنــد و بــه بزرگنمایــی خطــر موهــوم شــیعه میپردازنــد و ناکارآمــدی
خــود را بــه اقدامــات شــیعیان نســبت میدهنــد (المعشــنی :1391،کــد.)۵۰۱۸۴ :
گسترش نفوذ در کشورهای دیگر
ً
فرقهگرایــی ابــزاری اســتراتژیک ارزشــمند بــرای گســترش نفــوذ پادشــاهیهای عــرب خصوصــا
عربســتان ســعودی در نقــاط دیگــر جهــان اســام بــه شــمار م ـیرود ،چراکــه آنهــا بــا رویکــرد
شیعههراســی بــه ســرکوبی جریانــات آزادیطلــب و گســترش نفــوذ خــود در نقــاط دیگــر
میپردازنــد .افــزون بــر آن بــا پررنــگ کــردن «خطــر شــیعه» بــرای غــرب و اســرائیل از حمایــت
آمریــکا و صهیونیســم برخــوردار میشــوند و بــا پررنــگ کــردن خطــر شــیعه ،رهبــری و محور یــت
خــود را بــا شــعار «حفــظ مذهــب تســنن در مقابــل روافــض» بــر جهــان عــرب و حتــی تســنن
تحمیــل میکننــد؛ بنابرایــن تــا زمانــی کــه «وهابیــت» از ارکان اصلی رژیمهایی نظیر ســعودی،
امــارات ،قطــر و ...باشــد ،شیعههراســی بنابــر منافــع آنهــا بــه صــورت گســتردهای بــه کار گرفتــه
خواهــد شــد( .احمــدی لفورکــی )5 :1386 ،از ســوی دیگــر ســعودیها بههیچوجــه مایــل
نیســتند موقعیــت ویــژه خــود را در دنیــای عــرب از دســت بدهنــد؛ ازای ـنرو افزایــش جایــگاه
عــراق ،یمــن و ســوریه بــا حکومتهــای شــیعی و علــوی مایــۀ نگرانــی ســعودیها و کشــورهای
همســو بــا آن در مــورد کاهــش نقــش منطقـهای خــود شــده اســت و بــه دلیــل جمعیــت بــاالی
شــیعیان در منطقــۀ خلیــج فــارس و ضعــف مشــروعیت داخلــی رژی مهــای پادشــاهی
منطقــه خلیــج فــارس ،آنهــا بــه دنبــال نوعــی انســجام داخلــی برآمدهانــد؛ بــه همیــن دلیــل
بــا بزرگنمایــی خطــر شــیعه در ســطح منطقــه و بینالملــل بــه دنبــال حفــظ موقعیــت قبلــی
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خــود هســتند( .داودی و ابــوذری )91 :1391 ،ازایـنرو ســعودیها در مــورد خطــر نفــوذ تشــيع و
ايــران بيــش از حــد اغــراق میکننــد و بــهصــورت مکــرر بــه ســران عــرب هشــدار میدهنــد کــه
جهــان عــرب در معــرض نفــوذ خطرنــاک ایــران قــراردارد( .احمــدی)244 :1390 ،
انتقال بحرانهای داخلی به خارج از کشور
یکــی دیگــر از علــل دامن زدن به شیعههراســی توســط حکومتهای عربــی انتقال بحرانهای
داخلــی بــه خــارج از کشــور اســت بهطــور مثــال بــا رشــد فرهنــگ غربــی در شیخنشــینهای
حــوزۀ خلیــج فــارس نظیــر کویــت ،عربســتان و امــارات برخــی از ســنتگرایان ســلفی کــه از
تغییــر اوضــاع فرهنگــی کشورهایشــان ناراضــی بودنــد به جریانهای ســلفی تنــدرو روی آوردند
لــذا مراکــز تصمیمگیــری در ایــن حکومتهــا تخلیــۀ انــرژی ایــن ســلفیها را انتقــال نــگاه آنهــا
بــه خطــرات خــارج از کشورهایشــان تشــخیص دادنــد .بنابرایــن در یــک دوره بــا پررنــگ کــردن
بیــش از حــد خطــر کمونیســم نــگاه آنهــا را از خطــر غــرب و ســرمایهداری و وابســتگی خودشــان
بــه آمریــکا ،بــه جهــاد در افغانســتان معطــوف کردنــد .و نزدیــک بــه یــک دهــه تندروهای ســلفی
را کــه تشــخیص میدادنــد خطــری بــرای آنهــا در داخــل کشــور باشــند بــه جهــاد در افغانســتان
ســوق دادنــد .بعــد از پایــان نبــرد افغانســتان وقتــی نــگاه بخشــی از ســلفیها بــه ســمت جهــاد
بــا آمریــکا معطــوف شــد حکومتهــای عربــی کوشــیدند بــا پررنــگ کــردن خطــر شــیعه آنــان را
بــه ســمت جهــاد بــا شــیعه ســوق دهنــد ،چراکــه «تکفیریهــا مرزهــای جغرافیایــی را مرزهــای
اعتقــادی معرفــی میکننــد و جریانهــای تکفیــری در اختالفــات مذهبــی بــه وجــود میآینــد؛
بنابرایــن کشــورهایی ماننــد عربســتان و قطــر بــا دامــن زدن بــه اختالفــات مذهبــی ،خــود را
حفــظ میکننــد»( .علیــزاده)1 :2015 ،

رقابت در شیعههراسی برای پر کردن خأل رهبری جهان عرب
از بعــد از جنــگ جهانــی اول و فروپاشــی عثمانــی و اســتقالل کشــورهای عربــی ،دنیــای عــرب
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همــواره در خــأ رهبــری و مدیریــت هوشــمندانه ،عقالنــی و متمرکــز قــرار داشــت؛ ازای ـنرو از
ســالها پیــش رقابــت ســنگینی بــرای پــر کــردن ایــن خــأ وجــود داشــته اســت؛ ابتــدا مصریها
بــا رهبــری جمــال عبدالناصــر کوشــیدند رهبــری جهــان عــرب را در دســت بگیرنــد ،ولــی بــا
مــرگ ناصــر و شکســت مصــر از اســرائیل و عقــد پیمــان ذلتبــار کمــپ دیو یــد ایــن رؤ یــا بــه
پایــان رســید .ســپس صــدام حســین در دهــه  1980میــادی بــا پررنــگ کــردن دعــوای موهــوم
عربــی ـ عجمــی و حملــه بــه ایــران و اعــام لقــب خودخوانــده ســردار قادســیه بــرای خو یــش
تــاش کــرد خــود را رهبــر اعــراب بنامــد ولــی او نیــز بــا خــروج خفتبــار از اراضــی ایــران و
حملــه بــه کویــت بــرای جبــران ایــن شکســت و ســپس نابــودی رژیــم بعــث و زیرســاختهای
عــراق در حملــه آمریــکا و متحدیــن رؤیایــش خاتمــه یافــت بــا خــروج مصــر و عــراق از گردونــه
رقابــت ،تــاش ســعودیها بــرای پــر کــردن خــأ رهبــری جهــان عــرب و حتــی جهــان اســام
افزایــش یافــت؛ ازای ـنرو عربســتان ســعودی بــا پشــتوانۀ آمریــکا و غــرب و همراهــی رژیمهــای
پادشــاهی عــرب شــامل شیخنشــینهای حــوزۀ خلیــج فــارس ،اردن و مراکــش کــه ویژگــی
محافظــهکاری و حفــظ وضــع موجــود و نزدیکــی بــه غــرب را دارنــد ،میکوشــد گفتمــان
ســلفی خــود را بــه گفتمــان غالــب در دنیــای عــرب تبدیــل کنــد .عربســتان ســعودی در
ایــن مســیر موفــق شــد بــا حمایــت از کودتاچیــان در مصــر جریــان اخــوان المســلمین را هــم
کنــار بزنــد .جریــان اخوانــی کــه نزدیــک بــه یکصــد ســال در عالــم عــرب و جهــان اســام بــه
فعالیــت اجتماعــی و سیاســی مشــغول بــود بــا انقالبــات عربــی  2011در تونــس و مصــر بــه
قــدرت رســید .اخوانیهــا بعــد از بــه قــدرت رســیدن در مصــر بــا ســادگی بــه جر یــان ســلفی
ســعودی اعتمــاد کردنــد و از سیاس ـتهای مشــترک غــرب و جریــان محافظ ـهکار و ســلفی
عــرب در عــراق و ســوریه حمایــت کردنــد و بــه جریــان مقاومــت ضــد صهیونیســتی پشــت
کردنــد و خواســت ملتهــای خــود را در قطــع رابطــه بــا رژیــم صهیونیســتی نادیــده گرفتنــد؛
ازایــنرو خیلــی زود نتیجــۀ اعتمــاد خــود را در حمایــت غــرب ،ســعودیها و ســلفیها از
ً
کودتاچیــان مصــر دیدنــد و از گردونــه سیاسـتگذاری محــوری در جهــان عــرب تقریبــا خــارج
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شــدند؛ بنابرایــن در عرصــه سیاسـتگذاری کالن در جهــان عــرب دو گفتمــان متقابــل باقــی
ماندنــد :گفتمــان غربگــرا و حامــی سیاســتهای آمریــکا و محافظــهکار نســبت بــه رژ یــم
صهیونیســتی کــه در ســطح حکومتهــای عربــی در اکثریــت قــرار دارد و میکوشــد خــود
را چونــان گفتمــان غالــب در سیاســتگذاری جهــان عــرب و جهــان اســام حفــظ کنــد و
در مقابــل ایــن گفتمــان ،گفتمــان مقاومــت قــرار دارد کــه از نظــام اســامی در ایــران تأثیــر
یتــوان ادعــا
گرفتــه و در ملتهــای عــرب از حمایــت شــایان توجهــی برخــوردار اســت و م 
کــرد گفتمــان غالــب مردمــی در جهــان عــرب را تشــکیل میدهــد ،ولــی در عرصــه حکومــت و
سیاســت در دو دهــه اول قــرن  21میــادی در چنــد دولــت عربــی بیشــتر اجــازه ظهــور نیافــت،
دولتهــای ســوریه ،دولــت نجــات ملــی یمــن (انصــار اهلل) و بخشهایــی از حاکمیــت لبنــان
ً
و عــراق (پــس از صــدام) کــه از گفتمــان مقاومــت حمایــت کــرده و میکننــد معمــوال هــدف
چالشهــای شــدید از جانــب جریــان محافظــهکار و غربگــرا قــرار گرفتهانــد در آفریقــای
عربــی نیــز دولــت ســودان تــا اواخــر دهــه اول قــرن  21میــادی موافــق جریــان مقاومــت بــود ،ولــی
در مقابــل فشــار ســعودیها و همپیمانانــش تــاب نیــاورد و بــه جرگــه آنــان پیوســت و بــه قطــع
رابطــه بــا جمهــوری اســامی ایــران و برقــراری رابطــه بــا رژیــم صهیونیســتی اقــدام کــرد .نکتــه
مهــم در کنشهــای شیعهســتیزانه در جهــان عــرب ایــن اســت کــه گفتمــان غربگــرا بــرای
حفــظ تســلط خــود بــر بخــش عمــده جهــان عــرب و دس ـتاندازی بــر بخــش باقیمانــده هــم
از دعــوای موهــوم عربــی ـ عجمـ ِـی امثــال صــدام بهــره می َبـ َـرد و هــم از دعــوای شــیعه ـ ســنی
بــه طــرز گســتردهای اســتفاده میکنــد؛ ازای ـنرو ســعودیها کــه بــه دنبــال تســلط فکــر ســلفی
مطابــق قرائــت خــود بــر جهــان عــرب هســتند ،بــرای اینکــه اکثریــت اعــراب اهــل تســنن اعراب
را پشــت ســر خــود قــرار دهنــد ،همــواره در آتــش شیعههراســی میدمنــد .البتــه غیــر از ســه
فشــده
جریــان یادشــده (جریــان غربگــرا بــا مایــه ســلفیت رســمی ،جریــان اخوانــی تضعی 
و جریــان مقاومــت) جریــان چهارمــی نیــز در دنیــای عــرب و اســام بــه دنبــال پــر کــردن خــأ
رهبــری اســت و آن جریــان ســلفی تکفیــری اســت .ایــن جریــان در اعتقــادات و برداشــت
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خــاص از اســام بــا جریــان ســلفیت رســمی و قرائــت ســعودی از اســام قرابــت و مشــترکات
زیــادی دارد .ســلفیه تکفیــری غیررســمی (نظیــر القاعــده) اگرچــه در نــوع برخــورد بــا غــرب بــا
ً
ســلفیه تکفیــری رســمی (ســعودی) اختــاف دارد ،ولــی در شیعهســتیزی بــا یکدیگــر کامــا
اشــتراک نظــر دارنــد .بــه همیــن دلیــل در دو دهــه اول قــرن  21میــادی بهروشــنی مشــاهده
شــد عربســتان ســعودی و رژیمهــای همســو بــا آن هماهنــگ بــا سیاســتهای آمر یــکا و
غــرب بــرای ســرنگونی دولتهــای متمایــل بــه جریــان مقاومــت در عــراق و ســوریه و نابــودی
مجموعههــای سیاســی موافــق بــا مقاومــت ماننــد حــزباهلل لبنــان و انصــاراهلل یمــن ،بــه
صــورت گســتردهای از گروههــای تکفیــری تنــدرو متعلــق بــه جریــان تکفیــر غیررســمی در
دنی��ای ع��رب حمای��ت کردن��د)Cockburn, 2013: pl( .

شیعههراسی برای مقابله با گفتمان دموکراتیک شیعیان در دنیای عرب
گفتمــان سیاســی شــیعیان بــا رویکــرد دموکراتیــک ،و پیونــد آن بــا گفتمــان جهانــی گرایــش
بــه مردمســاالری ،باعــث عکسالعمــل منفــی گفتمــان اســتبداد حا کــم بــر اکثــر کشــورهای
عربــی بــا شــهروندان شــیعه شــده اســت و بهرغــم خواســت دموکراتیــک و آرام شــهروندان
شــیعه عــرب ،خشــونت علیــه شــیعیان توســط نظامهــای مســتبد افزایــش یافتــه اســت( .کالن
فریبایــی و شــیرودی )36-7 :1396 ،شــگفت آنکــه گفتمــان سیاســی شــیعیان عــرب بهرغــم
اینکــه در فراینــد رشــد خــود بــا مــدل ســازگار بــا نظــام بینالملــل یعنــی دموکراتیزهســازی
جوامــع ،بــه ایــن عرصــه گام نهــاده بــود و بــا پرهیــز از هرگونــه تحجــر و جمــود ،بــه مســیر خــود
ادامــه مــیداد ،مــورد مخالفــت نظامهــای غربــی کــه خــود را مــروج دموکراســی در عالــم
میداننــد قــرار گرفــت! و بــر عکــس ،رژیمهــای مســتبد در جهــان عــرب از چتــر حمایتــی
بیشــتر آمریــکا و غــرب برخــوردار شــدند .خواســتهای دموکراتیــک شــیعیان بــه نســبت
کشــورهای مختلــف عربــی متغیــر اســت؛ در برخــی کشــورها ماننــد عــراق ،یمــن و بحر یــن
شــیعه خواســتار مشــارکت حداکثــری در حکومــت و سیاســت اســت و ایــن بــا درصــد
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جمعیــت شــیعی ایــن کشــورها نیــز تطابــق دارد و در برخــی کشــورها ماننــد لبنــان ،شــیعیان
تنهــا بــه دنبــال حضــور در فراینــد تقســیم قــدرت هســتند و در برخــی دیگــر ماننــد عربســتان و
کویــت بــه مشــارکت حداقلــی در قــدرت سیاســی کشــور قانــع هســتند( .بصیــری ،نســاجی،
 )76 :1391نکتــۀ برجســته در تحــول اندیشــۀ سیاســی شــیعیان عــرب در دو دهــه اول قــرن
 21میــادی اینجاســت کــه مراجــع و نخبــگان شــیعی بهتدریــج جمهوریــت مبتنــی بــر آرای
مــردم و غیرمعــارض بــا شــرع را بــه عنــوان مــدل نظــام حکومتــی مطلــوب در زمــان حاضــر
پذیرفتهانــد و امثــال آیــتاهلل سیســتانی در عــراق ،آیــتاهلل شــیخ نعیــم قاســم در بحریــن،
آیـتاهلل مهــری در کویــت بــر آن پافشــاری کردنــد؛ بهطور یکــه آیـتاهلل سیســتانی بــا پافشــاری
بــر برگــزاری انتخابــات مســتقیم ،تدویــن قانــون اساســی توســط نماینــدگان منتخــب مــردم،
انتقــال قــدرت بــه نخس ـتوزیر منتخــب از جانــب پارلمــان و ...موجــب وا گــذاری قــدرت
از الیگارشــی ســنتی بــه نماینــدگان مــردم و زمینهســازی بــرای خــروج اشــغالگران از عــراق
ً
شــد( .بصیــری و ســالدورگر73 :1391 ،و )74طبعــا اینگونــه عملکــرد دموکراتیــک گفتمــان
شــیعه ،رونــد ضددموکراتیــک طائفهگرایــی را نیــز بــه چالــش میکشــید ،بــه همیــن دلیــل
نظامهــای اســتبدادی حاکــم بــر دنیــای عــرب بــا رویکردهــای قومگرایانــه و فرقهگرایانــه
همگرایــی بیــن خــود را تشــدید کــرده و خشــونت علیــه شــهروندان شــیعه را هماهنــگ کردنــد.
ولــی مردمســاالری دینــی بــه راه خــود ادامــه داد و بــا ســقوط رژیــم اســتبدادی صــدام در عــراق
 2003و ســقوط علــی عبــداهلل صالــح و ســپس معاونــش عبدالربــه منصــور در یمــن در ســال
 ،2015موجــب روی کار آمــدن نظامهایــی بــا گرایــش بــه مردمســاالری در بغــداد و صنعــا
گردیــد و در تشــدید جهانیشــدن گفتمــان سیاســی شــیعی بــا رونــد گرایــش جهــان بــه نظــام
ســازی دموکراتیــک تأثیرگــذار بــود و بــه نقشآفرینــی بیشــتر شــیعیان در ســاختار قــدرت و
حکومــت انجامیــد و باعــث تغییــر در وزن سیاســی و منزلــت ژئوپلیتیــک شــیعیان در
خاورمیانــه گردیــد( .احمــدی )104 :1390 ،موضوعــی کــه بههیچوجــه خوشــایند نظامهــای
اســتبدادی ،طائفهگــرا و وابســته نبــود؛ بنابرایــن برخــی معتقدنــد نگرانــی طراحــان خطــر هــال

71

72

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

شــیعی بیــش از آنکــه از عنصــر مذهبــی ناشــی گــردد از عنصــر مردمســاالری و نهادینــه شــدن
آن در کشــورهای شیعهنشــین نظیــر عــراق ،بحریــن ،یمــن و ســرایت آن بــه دیگــر کشــورهای
خاورمیانه ناشــی میشــود( .ملکی ،1389،دیپلماســی ایرانی ،کد  )۷۶۷۶بر همین اســاس
پــس از ســقوط صــدام ،هنگامــی کــه شــیعیان عــراق از طریــق مســالمتآمیزترین راه یعنــی
صنــدوق رأی موفــق بــه تشــکیل دولــت شــدند ،رژیمهــای پادشــاهی و مســتبد عر بــی ایــن
دولــت را بــه رســمیت نشــناختند و نزدیــک بــه دو دهــه از تروریســم تکفیــری در عــراق حمایــت
کردنــد و موجــب یــک جنــگ داخلــی تمامعیــار و کشــتار جمعــی صدهــا هــزار مســلمان
شــیعه و ســنی در عــراق شــدند .در مــورد یمــن هــم بهرغــم اســتعفا و فــرار عبدالربــه منصــور و
تســلط مســلمانان شــیعۀ ایــن کشــور بــر سرنوشــت خــود و توافــق بــا دیگــر احــزاب ،ســعودیها
از ســال  2015تا کنــون ( )2021بــا تشــکیل یــک ائتــاف نظامــی از رژیمهــای همســو بــا خــود و بــا
حمایــت غــرب یــک جنــگ تمامعیــار و خونیــن را بــر مــردم یمــن تحمیــل کردنــد کــه موجــب
کشــتار جمعــی دههــا هــزار شــهروند یمنــی از جملــه کــودکان و نابــودی زیرســاختهای ایــن
کشــور شــد( .ایراندوســت1399:/iribnews.ir،کد « )۳۰۳۷۲۸۱طوفــان قاطعیــت» ،نــام ایــن
عملیــات اســت کــه پــس از لشکرکشــی بــه بحریــن و ســرکوب خواســتههای دموکراتیــک مــردم
ایــن کشــور ،دومیــن پیــام ســعودی و متحدانــش بــه ملتهــای خاورمیانــه بــه شــمار میرفــت
کــه ریــاض وهــم پیمانانــش نمیخواهنــد مردمســاالری را در اطــراف خــود مشــاهده کننــد و در
ایــن مســیر از حمایــت آمریــکا و غــرب نیــز برخوردارنــد .همچنیــن تاریــخ و پرونــدۀ نظا مهــای
تکحزبــی قبــل از ســقوط در کشــورهای شیعهنشــین عــرب ماننــد عــراق (زمــان حاکمیــت
 37ســالۀ حــزب بعــث و دیکتاتــوری حســن البکــر و صــدام) یمــن (زمــان حاکمیــت  40ســاله
حــزب کنگــره ملــی و دیکتاتــوری علــی عبــداهلل صالــح) بحرین (زمــان حا کمیــت دیکتاتوری
آل خلیفــه تا کنــون) و ...مملــو از ســرکوبگری ،قتــل و کشــتار جمعــی علیــه هــواداران
ً
احــزاب دیگــر خصوصــا احــزاب اســامگرای شــیعی اســت .قتــل آی ـتاهلل ســید محمدباقــر
صــدر بنیانگــذار حــزب الدعــوه و کشــتار هــواداران آن حــزب در عــراق توســط حاکمیــت
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تکحزبــی بعــث ،قتــل ســید حســین الحوثــی بنیانگــذار تشــکل سیاســی شــباب مؤمــن
و کشــتار هــواداران آن توســط حاکمیــت تکحزبــی حــزب علــی عبــداهلل صالــح ،زندانــی
کــردن و شــکنجۀ مســئوالن حــزب الوفــاق نظیــر شــیخ علــی ســلمان از ســوی آل خلیفــه و...
نمونههایــی از تأثیــر دیکتاتــوری خاندانــی در قالــب اســتبداد تکحزبــی و در خشــونت علیــه
مســلمانان شــیعه عــرب بــه شــمار م ـیرود .بنابرایــن بــر همــگان واضــح اســت کــه برقــراری
دموکراســی و «جایگزینــی نظامهــای دموکراتیــک بــه جــای نظامهــای اســتبدادی فعلــی در
دنیــای عــرب میتوانــد منجــر بــه نقشآفرینــی بیشــتر شــیعیان در ســاختار قــدرت و حکومــت
گردیــده و در نتیجــه باعــث تغییــر در وزن و منزلــت ژئوپلیتیکــی شــیعیان در خاورمیانــه
گــردد»( .زرقانــی و قلـیزاده )71 :1391،بــه همیــن جهــت گراهــام فولــر در ریشـهیابی ســرکوب
خواســتهای دموکراتیــک شــیعیان عــرب بــه هــراس رژیمهــای اســتبدادی عــرب از
دموکراســی اشــاره میکنــد و میگویــد« :بــا تأســف اکثــر ایــن رژیمهــا ترجیــح میدهنــد بــه
جــای آنکــه بــا مخالفــان سیاســی بــه گفتوگــو بنشــینند بــا مســئلۀ «تروریســم» رو بـهرو باشــند
و مایلنــد واشــنگتن را نیــز بــا همیــن نگــرش موافــق ســازند»( .فولــر و فرانکــه)476 :1384 ،
یشــوند بعــد از
شــگفت آنکــه هــرگاه در نقطــهای کــه شــیعیان اکثریــت دارنــد و موفــق م 
ســالها ســرکوبی و مبــارزه نمایندگانــی را در یــک فراینــد دموکراســی ولــو ضعیــف بــه پارلمــان
بفرســتند تــا از حقــوق آنهــا دفــاع کننــد طایفهگرایــان موضــع منفــی میگیرنــد و بــر نابــودی
آن دموکراســی تأ کیــد میکننــد؛ همانطــوری کــه ســعودیها در تجــاوز نظامــی بــه بحر یــن
فرآینــد قبلــی سیاســی کــه بــه صــورت انــدک حضــور شــیعیان در مجلــس را در قالــب حــزب
وفــاق ملــی پذیرفتــه بــود بــه تعطیلــی کشــاندند.
کنشهای شیعهستیزانه به دلیل مقابله شیعیان با رژیم صهیونیستی
مقاومــت اســامی در چنــد دهــه اخیــر کوشــید بــا محوریــت جمهــوری اســامی ایــران جر یــان
مقاومتــی جــدی و مردمــی را در مقابــل رژیــم صهیونیســتی ایجــاد کنــد و بهتدر یــج باعــث
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شکســت اســرائیل در برخــی از مناطــق ،ماننــد جنــوب لبنــان و غـ ّـزه ،شــود;2013 ,Blanton( .
 )2009 ,McGirkپژوهشــگران غربــی ماننــد زبیگنیــو برژنیســکی ()Zbigniew Brzezinski
اوضــاع و احــوال برآمــده از پایــداری گفتمــان مقاومــت در مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی را
بســیار پیچیــده ،و سلســلهگردان اصلــی آن را نظــام اســامی ایــران میداننــد .ازآنجا کــه
جمهــوری اســامی ایــران و مســلمانان شــیعه در دایــره هــواداران مقاومــت اســامی
نزدیکتریــن مجموعههــا بودنــد ،لبــه تیــز حمــات صهیونیســم بینالملــل متوجــه آنهــا
ً
شــد (کشــاورز شــکری و فهیمــی )۱۳۳-۱۱۱ :1397 ،و صهیونیســتها مســتقیما وارد
عرصههــای مختلــف شیعهســتیزی و شیعههراســی شــدند و بــا اســتفاده از اهرمهــای
سیاســی ،اقتصــادی و رســانهای خــود نقــش پررنگــی در ســوقدادن دیگــر گفتمانهــا چــون
گفتمــان ســلطهگرای غــرب ،گفتمــان نظامهــای مســتبد و گفتمــان نئوسلفیســم بــه مقابلــه
بــا نظــام اســامی ایــران و جریــان مقاومــت اســامی ایفــا کردنــد .بنابرایــن یکــی از اهــداف
سیاســی گســترش کنشهــای شیعهســتیزانه ،محــدود کــردن قدرتهــای شــیعی ماننــد
نظــام اســامی در ایــران در جایــگاه محــور مقاومــت ضــد صهیونیســتی در منطقــه بــوده
اســت .آمریــکا و متحدانــش بــا ترغیــب دولتهــای عربــی بــه شیعهســتیزی و کمــک بــه
فعالیــت گروههــای تکفیــری شیعهســتیز در کشــورهای عربــی نظیــر عــراق ،ســوریه و لبنــان
بــه دنبــال انــزوای محــور مقاومــت بــوده و هســتند؛ ازایـنرو جهــان عــرب در دو دهــه اول قــرن
 21میــادی شــاهد ظهــور و رشــد عجیــب جریانهــای تکفیــری متعــدد بــا نامهــای متفــاوت
بــود کــه همــه یــک هــدف را دنبــال میکردنــد و آن هــم مقابلــه بــا مقاومــت اســامی بــود .هــدف
حکومتهــای عربــی کــه پشــت ایــن جریــان بودنــد کشــاندن پــای جمهــوری اســامی ایــران
و مســلمانان شــیعه بــه جنــگ فرقـهای بــود تــا از هــدف اصلــی محــور مقاومــت یعنــی مقابلــه
بــا رژیــم صهیونیســتی بازبماننــد .رژیــم صهیونیســتی و رژیمهــای عربــی بــر ایــن بــاور بودنــد بــا
ایــن کار جهــان تســنن علیــه مجموعــه مقاومــت برانگیختــه خواهــد شــد و بــه منــزوی شــدن
مســلمانان شــیعه در جهــان خواهــد انجامیــد( .مهتــدی :1391 ،کــد )1913470بــر همیــن
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اســاس برخــی نظامهــای عربــی ماننــد ســعودی ،امــارات و اردن در تبشــیر تــرور علیــه شــیعه
بــا آمریــکا و اســرائیل همپیمــان شــدند( .خــرازی )1 :۱۳۹۳ ،ترویــج آ گاهانــه ســلفیگری
تكفيــري بــرای ایجــاد یــک ســازۀ ژئوپلیتیــک بــرای مقابلــه بــا ژئوپلیتیــک مقاومــت در دســتور
کار ایــن رژیمهــا قــرار گرفــت (رشــتو )343 :1391 ،و معارضــه آشــکار عربســتان وهابــي عليــه
ایــران شــيعي منجــر بــه «هویتــی شــدن و حتــي مذهبــي شــدن رقابتهــای ژئوپلیتیکــی»
در جهــان اســام گرديــد( .اختیــاری امیــری )125 :1394 ،ســعودیها آ گاهانــه بــه رو يكــرد
فرقهگرایــی خشــن عليــه ايــران روي آوردنــد( .کدیــور )۲۱۸ - ۲۱۷ :۱۳۷۴ ،بــه دنبــال ایــن
رویکــرد دههــا گــروه تروریســتی در کشــورهای عربــی شیعهنشــین ماننــد عــراق ،ســوریه ،لبنــان
و یمــن تأســیس شــدند کــه خروجــی آنهــا قتــل هــزاران شــهروند عــرب شــیعه و ســنی بــود .بدین
ســان ســعودیها بــه مهمتریــن منبــع تأمیــن بودجــه بــرای تمــام ایــن گرو ههــای تروریســتی
شیعهســتیز تبديــل شــدند)1 :2013 ,Cockburn( .

علل مذهبی (فرقهای)
یکــه
مطابــق دیــدگاه جامعهشناســان ،مذهــب پدیــدۀ فکــری شــایع بیــن مــردم اســت .درحال 
یکــه
فرقهگرایــی چنیــن نیســت؛ هــر کــس میتوانــد در هــر زمانــی پیــرو مذهبــی بشــود ،درحال 
ایــن شــخص تــا زمانــی کــه قــدرت آزار رســاندن بــه طائفــه و فرقــه معینــی را پیــدا نکنــد،
نمیتوانــد فرقهگــرا باشــد( .العلــوی )271 :1374 ،تبعیــض فرقــهای ،باالتر یــن مراحــل
تبعیــض در جامعــه بشــری اســت و علیرغــم قســاوت و زشــتی تبعیــض نــژادی ،تبعیــض
فرقــهای از آن پســتتر و قبیحتــر اســت ،زیــرا تبعیــض نــژادی مشــروط بــه وجــود دو نــژاد یــا
دو نــوع یــا دو رنــگ از بشــریت اســت؛ ماننــد ســفید و ســیاه ،آریایــی و ســامی ،اروپایــی و
آفریقایــی .بنابرایــن ممکــن اســت طرفــداران تبعیــض نــژادی ،بــرای اعمــال تبعیــض و ظلــم
و ســتم ،اختــاف در رنــگ ،نــژاد و منافــع نــژادی را بهانــه کننــد .درحالیکــه تبعیــض فرقـهای
بســیاری از مواقــع در میــان یــک نــژاد واحــد و یــک زبــان واحــد و یــک دیــن واحــد صــورت
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میگیــرد؛ ماننــد تبعیــض فرق ـهای خشــن در عربســتان ســعودی کــه نســبت بــه مســلمانان
همزبــان ،همنــژاد و هموطــن بــه دلیــل شــیعه بودنشــان انجــام میشــود .گاهــی فرقهگرایــان
بــرای توجیــه تبعیــض طایف ـهای ،همنــژادان خــود را کــه متعلــق بــه مذهــب رقیــب هســتند
از نــژاد دیگــری قلمــداد میکننــد؛ بــرای مثــال طائفهگرایــان در عــراق و بحریــن ،هموطنــان
عــرب شــیعه خــود را بــه فــارس بــودن ّمتهــم میکننــد( .العلــوی)274 :1374 ،

تأثیر متغیرهای سیاسی بر مذهبی در شیعهستیزی
واقعیــت ایــن اســت فرقهگرایــی تنهــا منحصــر بــه گروههــا و جریانــات فرق هگــرا نیســت،
بلکــه هماننــد تکفیــر و تروریســم ،فرقهگرایــی نیــز میتوانــد دولتــی (رســمی) و غیردولتــی
(غیررســمی) باشــد .البتــه بیــن طائفهگرایــی و تکفیــر بایــد تفــاوت قائــل شــد .طائفهگرایــی بــر
محوریــت فرقــۀ خــود تأ کیــد میکنــد و ســعی در محــدود کــردن هــواداران فرقــۀ مقابــل را دارد و
در ایــن مســیر گاه ممکــن اســت بــه تفتیــش عقایــد و زیــر پــا گذاشــتن حقــوق افــراد منتســب بــه
فرقــۀ مقابــل اقــدام کنــد امــا ایــن رویــه تــا هنگامــی کــه بــه کافــر و مشــرک شــمردن فرقــۀ مقابــل
نینجامــد ،طائفهگرایــی نــام دارد ،ولــی وقتــی طائفهگرایــی بــه ّمتهــم کــردن فرقــۀ مقابــل بــه
شــرک و کفــر رســید «تکفیــر» نــام دارد .بــه عبــارت دیگــر تکفیــر وجــه تغلیظشــدۀ طائفهگرایــی
اســت کــه در اســام بهشــدت از آن منــع شــده اســت( .مقدســی1388 ،ق)201 /9 :
در جهــان عــرب معاصــر اندیشــۀ موســوم بــه ســلفیه بســتر اصلــی تکفیــر بــود .ســلفیه اگرچــه
دارای طیفهــای مختلفــی اســت ،ولــی ســلفیها در اصالــت روش نقلــی ،پرهیــز از
عقلگرایــی و تأویــل ،ســنتگرایی افراطــی ،مبــارزه مبتنــی بــر رفتارهــای خشــن و ضعــف تفکر
ایجابــی و تأثیرپذیــری از نفــوذ قدرتهــای خارجــی اشــتراک دارنــد( .فیرحــی)42 :1392 ،
ســلفیگری معاصــر دنیــای عــرب ،براســاس معیارهــای گونا گــون دســتهبندی شــده اســت؛
ســلفیهای ســنتی ،حکومتــی ،جهــادی و تکفیــری رایجتریــن ایــن دستهبندیهاســت
ً
(ابراهیمــی )188 :1391 ،کــه در ایــن میــان ســلفیت تکفیــری کــه بعضــا بــه نــام جر یــان
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وهابیــت خوانــده میشــود بهصراحــت مســلمانان دیگــر را بــه خاطــر امــوری ماننــد توســل،
تبــرک و زیــارت بــزرگان و اولیــاءاهلل مشــرک میخوانــد و فرقــی میــان زیــارت و عبــادت قائــل
ً
نیســت و بعضــا مفتیــان ایــن جریــان قائــل بــه قتــل مخالفــان تفکــر خــود در عالــم اســام
هســتند( .ابنابىالعــز الحنفــى288 :2005 ،و426؛ نجفــی )60/6 :1362 ،در دو دهــۀ
اول قــرن  21میــادی ،ســلفیه ،بیشــتر از قبــل بــه رادیکالیســم تمایــل یافــت؛ بهگون ـهای کــه
بســیاری از اقدامــات افراطگرایانــه و خشــونتآمیز ایــن دو دهــه از ســلفیان تکفیــری صــادر
میشــد( .فیرحــی )78 :1387 ،ایــن گفتمــان قبــل از اینکــه بــه فکــر گفتوگــو و یــا رقابــت
مســالمتآمیز فکــری بــا دیگــر رقبــای خــود در جهــان اســام باشــد بــه فکــر مشــرک شــمردن
آنــان و حــذف آنهاســت (پورحســن و ســیفی )19 :1394 ،و مخالفــان و مخالفــان خــود ولــو
از اهــل تســنن را مرتــد و همپیمــان روافــض و واجــب القتــل تلقــی میکنــد (زرقــاوی:1427 ،
593و )594و قتــل عــام غیرنظامیــان را بــا توجیهاتــی نظیــر تتــرس 1مجــاز میدانــد( .میرزایــی،
 )9 :1397اســتفاده ابــزاری از ســلفیۀ تکفیــری توســط قدرتهــای جهانــی و منطق ـهای در
دو دهــۀ اول قــرن  21میــادی آنــان را تبدیــل بــه موفقتریــن و پرصداتریــن جر یــان در جهــان
عــرب و اســام نمــود (فیرحــی )78 :1387 ،و رویدادهــای بســیار خشــنی را بــه وجــود آورد.
(پورحســن و ســیفی)20 :1394 ،

تکفیر رسمی (حکومتی) در جهان عرب
جریــان تکفیــر بــه دو دســته تکفیــر رســمی (( )Official Takfirحکومتی ،دولتی) و غیررســمی
(( )Unofficial Takfirغیرحکومتــی غیردولتــی) تقســیم میشــود .ایــن تقســیمبندی مشــابه
تقســیم فتــوا بــه رســمی و غیررســمی (حجــازي )1 :2019 ،و تقســیم تروریســم بــه دولتــی (State
 )terrorismو غیردولتــی ( )Non-Governmental Terrorismاســت در تکفیــر رســمی مفتــی
یــا نهــاد افتــاء رســمی نزدیــک یــا وابســتۀ بــه حکومــت ،فتــوای تکفیــر مســلمانان دیگــر را صــادر
 . 1تتــرس بــه قاعــده فقهــی گفتــه میشــود کــه طبــق آن کشــتن کســانی کــه دشــمن از آنهــا بــه عنــوان گــروگان اســتفاده کــرده
اســت جایــز میشــود( .قاســم میرزایــی ،تتــرس)9 :
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نمــوده و ایــن فتــاوا مبنــا و توجیهکننــدۀ عمــل حا کمــان ،نظامیــان و هــواداران حکومــت در
تعــرض بــه آن مســلمانان قــرار میگیــرد .ازآنجا کــه بــه فرمــوده امــام علــی (ع) مــردم بیشــترین
ُ
الگوپذیــری را از حا کمــان خــود دارنــد (ابنشــعبه َح ّرانــی1363،ش ،)۲۰۸ :تکفیــر پیــروان
یــک مذهــب توســط حا کمــان ،موجــب تبعیــت بیچونوچــرای بخــش عمــدهای از مــردم
میشــود؛ لــذا تکفیــر رســمی اصــل و اســاس تکفیــر محســوب میشــود .متأســفانه در عصــر
حاضــر اندیشــۀ تکفیــر بــه صــورت ایدئولــوژی رســمی حا کمــان عربســتان ســعودی جلو هگــر
شــده (امیــن العاملــی :1428 ،ص )9 ،13،14،17،18،55،و تکفیــر مســلمانان غیروهابــی
ً
یشــود
رســما توســط نهادهــای رســمی افتــاء عربســتان ســعودی بهشــدت ترویــج و تبلیــغ م 
ســعودیها کــه داعیــه رهبــری دنیــای اســام را دارنــد و بــا بهرهگیــری از پــول نفــت و موقعیــت
حــج بــه ترویــج دیــدگاه تکفیــر خویــش میپردازنــد و تکفیــر بخــش عمــدهای از مســلمانان،
از جملــه ایرانیــان شــیعه ،موضــع رســمی عربســتان بــه شــمار م ـیرود( .قــاووق ،۱۳۹۵ ،کــد:
.)393270

تکفیر غیررسمی (غیر حکومتی) در ممالک عربی
تکفیــر غیررســمی زمانــی اســت کــه از جانــب جریاناتــی غیــر از حکومــت رســمی علیــه بخشــی
ً
از جامعــۀ اســامی و اهــل قبلــه ادعــا و اعــام کفــر شــود؛ البتــه تکفیــر غیررســمی کامــا تحــت
تأثیــر تکفیــر رســمی و دولتــی اســت؛ بــرای مثــال دیــدگاه عربســتان ســعودی در مــورد مشــرک
ً
شــمردن ایرانیــان شــیعه در گروههایــی ماننــد طالبــان ،داعــش و القاعــده کامــا درونــی شــده
اســت (هانتــر ،لــوب ال گ ،ترجمــه دیپلماســی ایرانــی ۱۳۹۵ ،کــد )۱۹۶۳۱۷۰ :بــرای فهــم
ماهیــت ضدشــیعی تکفیــر غیررســمی در دنیــای عــرب آثــار ذیــل قابــل ذکرنــد :رســائل ِمــن
ّ
الد َمــاء) ،نوشــته ابوعبــداهلل المهاجــر؛ ادارت التوحــش اخطــر مرحلــه سـ ّ
ـتمر
فقــه الجهــاد (فقــه ِ
ُ
بــه اال ّمــه ،اثــر ابیبکــر الناجــی (ادریــس هانــی )551/4 :1393 ،و المذکــره االســتراتیجیه یــا
یادداش ـتهای راهبــردی ،نوشــته عبــداهلل بــن محمــد (نصــری :۱۳۹۶ ،کــد )۱۹۷۱۰۳۷ :در
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فقــه الدمــاء ،نویســندۀ کتــاب ،آقــای ابوعبــداهلل المهاجــر المصــری ،بــر قتــل مســلمانان شــیعه
ً
تأ کیــد دارد و اساســا هرگونــه تمییــز و تفکیــک میــان نظامــی و غیرنظامــی را باطــل میدانــد.
(عشــوری مقــدم )1 :1395 ،المهاجــر نهتنهــا کشــتن همــۀ مخالفــان حتــی زنــان و کــودکان
و ســالخوردگان را جایــز میدانــد ،بلکــه «مثلــه کــردن اجســاد»« ،عملیــات انتحــاری»،
«ربایــش»« ،تــرور» و تا کتیکهــای مختلــف ایجــاد تــرس و وحشــت را مــورد تأییــد ســیرۀ
صحابــه میدانــد و ادای شــهادتین و اصــرار بــر انجــام شــعائر اســامی هماننــد نمــاز را نیــز
یتــا])147 :
مانــع از کشــتن شــیعیان و حتــی کــودکان آنهــا قلمــداد نمیکنــد( .المهاجــر[ ،ب 
تکفیریهــا شــیعیان را عــدو القریــب و صهیونیس ـتها را عــدو البعیــد میداننــد و بــر ایــن
باورنــد کــه قبــل از عدوالبعیــد (صهیونیس ـتها) بایــد بــا عــدو القریــب (مســلمانان شــیعه)
ً
مبــارزه کــرد( .بســام :2014 ،مصــری الیــوم ،کــد  )479626طبعــا ایــن اندیشــه بســیار مطلــوب
غربیهــا و رژیــم صهیونیســتی اســت و مــورد اســتقبال آنهــا قــرار گرفتــه اســت( .علــی یــاری،
 )119 :1394تکفیــر غیررســمی امــروزه در گروههــای تکفیــری ماننــد القاعــده و داعــش جلوهگــر
بهــا ،در
شــده کــه نطفــه ایــن جریانــات رادیــکال در جهــان عــرب معاصــر توســط افغــان العر 
جنــگ افغانســتان بســته شــد و القاعــده چونــان مــادر گروههــای تنــدرو تروریســتی تکفیــری
موفــق شــد در چنــد دهــه اخیــر ،شــبکهای از گروههــای خشــونتطلب را در دنیــا ایجــاد کنــد
و در جنــگ عــراق و ســوریه گروههایــی نظیــر النصــره و داعــش بــه وجــود بیایــد( .احمــدی،
)104 :1390

تأثیر سیاست بر صدور فتاوای تکفیر و شیعهستیزی
فتــوای تکفیــر اهــل قبلــه مســئلهای بســیار خطرنــا ک معرفــی شــده اســت .بــا ایــن حــال برخــی
مفتیــان بهراحتــی فتــوای کفــر مســلمانان دیگــر را صــادر میکننــد .ایــن فتــاوا پیــش از اینکــه
اســتناد قرآنــی و روایــی داشــته باشــد ،از جهالــت ،تعصــب و ناآ گاهــی سرچشــمه گرفتــه
اســت( .رجبــی )12 :1388 ،بنابرایــن یکــی از علــل مهــم صــدور و تأثیــر فتــاوای ضدشــیعی
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عــدم شــناخت صحیــح و واقعــی از اعتقــادات مســلمانان شــیعه اســت( .خامنــه ای
:۱۳۹۴ /5/26،کــد  )30524مقایســۀ کنشهــای مفتیــان ســعودی ،قطــری و حتــی بخشــی
از مفتیــان مصــری در قبــال وقایــع اسالمســتیزانه دولتهــای غربــی و رژیــم صهیونیســتی
بــا موضعــی کــه آنــان در مقابــل دولتهــای عربــی عــراق (بعــد از  )2003و ســوریه (بعــد از
 )2011گرفتنــد ،اوج نــگاه طائفهگرایــی و فرقهگرایــی در جهــان عــرب را نشــان میدهــد و
ایــن موضــوع را اثبــات میکنــد کــه بعضــی از صاحبــان فتــوا بــه جــای نــگاه کالن اســامگرا،
نــگاه ســطحی و فرقهگــرا دارنــد؛ آنهــا در وقایــع اسالمســتیزانۀ غــرب تــا شــرق عالــم از میانمــار
تــا فلســطین هی ـچگاه بــه صــورت فراگیــر جوانــان مســلمان را بــه دفــاع از اســام و مســلمین
ً
فرانخواندنــد یــا واکنشــی کــه نشــان دادنــد اصــا قابــل مقایســه بــا واکنــش آنــان در مقابــل
وقایــع عــراق و ســوریه نبــود ،امــا هنگامــی کــه مســلمانان شــیعه عــراق در یــک پروســۀ آرام
پــس از ســقوط صــدام از طریــق مســالمتآمیزترین راه یعنــی صنــدوق رأی در بخشــی از
قــدرت کشــور عــراق کــه در آن اکثریــت داشــتند ســهیم شــدند ،نهتنهــا برخــی مفتیــان قطــری،
مصــری و ...شــدیدترین مواضــع را اتخــاذ کردنــد ،بلکــه در یــک اقــدام مشــترک  38شــيخ و
مفتــی وهابــي ســعودی در ششــم دســامبر  2006در جريــان خشــونتهای مذهبــي متعاقــب
انفجــار حرميــن اماميــن عســکريين (ع) بــا صــدور فتوايــي مســلمانان شــیعه عــراق را تکفيــر
کردنــد و فراخــوان جهــاد عليــه آنــان دادنــد .در رأس فهرســت اســامي ايــن بيانيــه ،شــيخ
عبــداهلل بــن جبريــن و عبدالرحمــان بــن ناصــر البــراک از هیئــت کبــار العلمــای ســعودی قــرار
داشــتند( .مشــرق ۲۱ :1394 ،دی) مفتیــان ســعودی مشــابه همیــن فتــاوای تنــد و خونیــن
را علیــه دولــت ســوریه نیــز صــادر کردنــد و ایــن منحصــر بــه عربســتان ســعودی نبــود ،بلکــه
یوســف القرضــاوی در اتحادیــۀ خودخوانــده «علمــای مســلمان» مســتقر در قطــر نیــز همیــن
موضــع را گرفــت و کوشــید بیــش از یکصــد نفــر از عالمــان عضــو ایــن اتحادیــه را بــه اعمــال
همیــن موضــع و فتــوا راضــی نمایــد( .مشــرق ۲۶ :1392 ،مــرداد) ایــن در حالــی بــود کــه ایــن
ً
شــیوخ و مفتیــان قبــا در مقابــل ســرکوب گریهــای بیرحمانــه و خشــن صهیونیس ـتها در
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لبنــان و فلســطین ،کشــتارهای صــدام علیــه مســلمانان شــیعه و ســنی عــراق و ...هی ـچگاه
اینگونــه مواضــع و فتــاوای هماهنــگ ،تنــد و خشــن را نداشــتند ،ولــی بــه گفتــۀ ســالم بــن
حمیــد ،نویســندۀ اماراتــی ،بهراحتــی علیــه کشــورهای ســوریه و عــراق کیلوکیلــو فتــوا صــادر
کردنــد( .بنحمیــد )1389/9/7 ،نگاهــی بــه انبــوه فتــاوای صــادره علیــه مســلمانان شــیعه
ً
خصوصــا در چهــار دهــۀ اخیــر نشــان میدهــد کــه یــک مدیریــت کالن پشــت پــرده در ترو یــج
و تبلیــغ گزینشــی فتــاوای تکفیــری قــرار دارد و مدیریــت طــرح ســؤال و ســپس اخــذ و صــدور
فتــوای تکفیــری را در دســت دارد و چهبســا یــک ســؤال را کــه میتوانــد جنبــۀ تقر یــب و عــدم
ً
نــزاع طائفــی داشــته باشــد بــه صورتــی ارائــه میکنــد کــه دقیقــا از درون آن ســؤال ،فتــوای نــزاع
و تفرقــۀ طائفــی اســتخراج شــود ،1392 ،jamnews( .کــد.)205980
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نتیجه
از مباحــث گذشــته ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه پدیــدۀ شیعهســتیزی ،شیعههراســی،
خشــونت طائفــی و بــه عبــارت دیگــر کنشهــای شیعهســتیزانه در نقــاط مختلــف جهــان
عــرب و رشــد آن در دو دهــه اول قــرن  21میــادی قبــل از اینکــه یــک پدیــده مذهبــی و فرقـهای
باشــد ،بیشــتر یــک پدیــده سیاســی اســت ،چراکــه اختالفنظرهــای مذهبــی همــواره وجــود
داشــته و دارد ،امــا تبدیــل ایــن اختــاف مذهبــی بــه درگیــری و تنــش در نتیجــه برنامهر یــزی،
ورود و دخالــت سیاس ـتورزان بــوده اســت .بنابرایــن تنــش میــان فرقههــا را بایــد تنــش بیــن
نظامهــای سیاســی دانســت و هنگامــی کــه حکومتهــا مشــکالت سیاســی خــود را حــل
کننــد تنشهــای فرقـهای نیــز تــا انــدازه زیــادی فروکــش خواهــد کــرد ،منتهــا تفــاوت زمــان حــال
ً
بــا گذشــته ایــن اســت کــه قبــا انگیــزه و ارادۀ سیاســی برخــی سیاس ـتورزان بــرای ایجــاد
اختــاف مذهبــی تنهــا یــک مؤلفــه درونــی بــود ،ولــی اکنــون فراتــر از مؤلفــه درونــی تأثیــر عوامــل
بینالمللــی انکارناپذیــر اســت کــه همــان ارادۀ سیاســی قدرتهــای بــزرگ بــرای حفــظ تســلط
هژمونتیــک بــر جهــان و ســرکوب مخالفــان و برکشــیدن موافقــان اســت کــه بیشــتر بــه صــورت
قــدرت هژمونــی و اقتــدار سیاســی ـ اقتصــادی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و همپیمانــان او جلوهگــر
شــده و چــون جریــان مقاومــت بــه رهبــری نظــام اســامی ایــران ایــن تســلط هژمونتیــک را بــه
چالــش کشــیده ،مــورد ســتیز آمریــکا و همپیمانانــش واقــع شــده اســت؛ بنابرایــن امــروزه ا گــر
ارادۀ سیاســی کالن بــر شیعهســتیزی و شیعههراســی نباشــد ،مؤلفههــای دیگــر محــدود
خواهنــد مانــد؛ یعنــی علــل دیگــر علــل کافیانــد ،ولــی علــت تــام و الزم در شیع هســتیزی
معاصــر ارادۀ سیاســی اســت کــه شــامل اراده سیاســی بیرونــی قدرتهــای هژمونوتیــک غر بــی
(بیــرون از جهــان اســام) و بــه تبــع آنهــا ارادۀ سیاســی داخلــی (نظامهــای سیاســی وابســته در
کشــورهای اســامی) اســت.
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ابــن شــعبة حرانــى ،ابــو محمــد حســن بــن علــى  .)1363( ،تحــف العقــول عــن آل الرســول ،تصحيــح وتعليــق
علــى اكبــر غفــاری ،قــم :مؤسســة نشــر اســامي.
احمــدی لفورکــی ،بهــزاد« .)1386( .جامعــه شــیعی در عربســتان ســعودی» .پــگاه حــوزه 26 .آبــان .1386
شــمارۀ .217
شهــای ذهنــی در اندیشــه سیاســی
احمــدی ،حمیــد؛ حســن علیــزاده« .)1389( .بازتولیــد تاریخــی نگر 
عــرب» .فصلنامــه مطالعــات سیاســی .تابســتان  .1389شــماره  .8ص.28-1
احمدی ،سید عباس .)1390( .ایران ،انقالب اسالمی و ژئوپلیتیک شیعه .تهران :اندیشهسازان نور.
اختیــاری امیــری ،رضــا« .)1394( .تأثیــر تقابــل وهابیــت ســعودی بــا گفتمــان انقــاب اســامی ایــران بــر
ژئوپلتیــک جدیــد خاورمیانــه» .اندیشــه سیاســی در اســام .زمســتان  .1394شــماره  .6ص.149-125
اميــن عاملــی ،محســن  .)1428(،کشــف االرتیــاب فــی اتبــاع محمــد بــن عبدالوهــاب ،تحقبــق  ،حســن
االميــن ،بیــروت  :بــی جــا.
بصیــری ،محمدعلــی و الهــه ســالدورگر« .)1391( .نقــش و جایــگاه آی ـتاهلل سیســتانی در مســائل عــراق».
چکیــدۀ مقــاالت همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه .قــم :آشــیانه مهــر.
بصیــری ،محمدعلــی و ســمیرا نســاجی« .)1391( .تأثیــر انقــاب اســامی بــر مشــارکت سیاســی شــیعیان».
چکیــدۀ مقــاالت همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه .قــم :آشــیانه مهــر.
پرســمان دانشــگاهیان (« .)1389نقــد اقدامــات وهابیــان در مقالــۀ ســالم بــن حمیــد (نویســنده و از
نزدیــكان شــیخ محمــد بــن زایــد آل نهیــان)» .ترجم هشــده بــا عنــوان «وهابیــت» .در مقالــه نویســنده اماراتــی.
.1389/9/7
پورحســن ،ناصــر و عبدالمجیــد ســیفی« .)1394( .تقابــل نئوســلفیها بــا شــیعیان و پیامدهــای آن بــر اتحــاد
جهــان اســام» ،نشــریه شــیعه شناســی ،دوره  .13شــماره  .52زمســتان .1394
جمعــی از نویســندگان (« .)1394صادرکننــدگان فتــوای تکفیــر و تــرور را بهتــر بشناســیم» .مشــرق ۲۱ .دی
.۱۳۹۴

خامنــه ای  ،ســیدعلی  .)1394( ،بیانــات در دیــدار اعضــای مجمــع جهانــی اهــل بیــت علیهمالســام و
اتحادیــهی رادیــو و تلویزیونهــای اســامی،تهران1394/5/26 :
داودی ،مهــدی ،و مهرنــوش ابــوذری« .)1391( .بررســی شــیعه هراســی ،دالیــل و اهــداف» .چکیــدۀ مقــاالت
همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه .قــم :آشــیانه مهــر.
رجبــی  ،حســین  .)1388(.بررســی فتــوای تکفیــر در نــگاه مذاهــب اســامی مولــف :حســین رجبــی ،تهــران:
مشــعر.
رشــتو ،نبــیاهلل« .)1391( .بررســی تأثیــرات ژئوپلیتیــک شــیعه بــر جهتگیــری سیاســی و ایدئولوژیکــی در
تحــوالت کنونــی خاورمیانــه» .چکیــدۀ مقــاالت همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه .قــم :آشــیانه مهــر.
زارع خورمیــزی ،محمدرضــا« .)1399( .گونهشناســی جهــان تکفیــر در جهــان اســام بــر اســاس خاســتگاه
سیاســی» .فصلنامــه پژوهشهــای سیاســی جهــان اســام ،ســال دهــم شــماره  .۱پیاپــی  .۳۴بهــار .۱۳۹۹
ـــــــــــــــــ « .)1400( .گونهشناســی و علــل شیعهســتیزی معاصــر» .دوفصلنامــه شــیعهپژوهی .دوره  .7شــماره .20
بهــار و تابســتان .1400
ـــــــــــــــ ( .)1395نسلکشی سادات و مسلمانان شیعه .تهران :نشر مشعر.
زرقانــی ،ســید هــادی و معصومــه قل ـیزاده« .)1391( .بررســی تحــوالت اخیــر خاورمیانــه و تأثیــر آن بــر نقــش و
جایــگاه شــیعیان» .چکیــدۀ مقــاالت همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه .قــم :آشــیانه مهــر.
زرقانــی ،ســید هــادی؛ ابراهیــم احمــدی« .)1396( .شیعههراســی بهمثابــه قلمروســازی گفتمانــی محــور
«غربــی -عربــی» در بحرانهــای ژئوپلیتیکــی خاورمیانــه (مطالعــه مــوردی :بحــران ســوریه)» .فصلنامــه
ژئوپلیتیــک ،ســال ســیزدهم بهــار  1396شــماره ( 1پیاپــی .)45
ســتوده ،محمــد و ســید مهــدی علیــزاده موســوی« .)1393( .بررســی تأثیــرات ســلفیگری تکفیــری بــر بیــداری
اســامی» ،فصلنامــه علــوم سیاســی (باقرالعلــوم) ســال هفدهــم بهــار  1393شــماره .65
ســیفی ،عبدالمجیــد؛ مهــرداد علهپــور و معصومــه میرزایــی« .)1395( .افراطگرایــی در جهــان عــرب
زمینههــای فکــری و عوامــل خارجــی» .اندیشــه سیاســی در اســام .زمســتان  .1395شــماره  16(، 10صفحــه
 از  109تــا .) 124عشــوری مقــدم ،محمدرضــا .)1397( .مانیفســت توحــش در فقــه داعــش .مرکــز جامــع پژوهشهــای
تکفیــری .تاریــخ انتشــار.۱۳۹۷ /3/22 :
علــوی ،حســن .)1374( .شــیعه و حکومــت در عــراق  .1990-1914ترجمــه :محمدنبــیابراهیمــی .تهــران:

دفتــر ادبیــات انقــاب اســامی.
العلــوی ،حســن .)1374( .شــیعه و حکومــت در عــراق .ترجمــه محمــد بنــی ابراهیمــی .تهــران :دفتــر ادبیــات
انقــاب اســامی.
نهــای
علیــزاده موســوی ،ســید مهــدی« .)1394( .جریانشناســی ســلفیگری مطالعــه تنــوع حا کــم بــر جریا 
ســلفی و زمینههــای شــکلدهنده بــه آن» .فصلنامــه روابــط فرهنگــی .دوره  .1شــماره  .1پاییــز .1394
ــــــــــــــــــ  .)1396( .وارونگــی نقــد و بررســی مبانــی فکــری جریانهــای تکفیــری بــا تأ کیــد بــر داعــش .قــم :مؤسســه
بوســتان کتاب.
ششــده .مترجــم :خدیجــه
فولــر ،گراهــام ،و رنــد رحیــم فرانکــه .)1383( .شــیعیان عــرب ،مســلمانان فرامو 
تبریــزی .قــم :مؤسســه شيعهشناســی.
فهیمــی ،زهــرا« .)1389( .نقــش ســران عــرب در گســترش شیعههراســی» .چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
دســتاوردهای نویــن پژوهشــی در علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی..
لســنت (ســخنرانی علمــی) .مؤسســه فهیــم.
فیرحــی ،داود« .فقــهتکفیــر و تحــوالت آن در اندیشــه معاصــر اه 
قــم.۱۳۹۳/7/12 :
ــــــــــــــــــــ « .)1392( .همــزادی بــا بحــران :بررســی جر یــان فکــری ســلفی (مصاحبــه)» .ماهنامــه سیاســی -
تحلیلــی همشــهری دیپلماتیــک .شــماره  ۱ .۷۹دی .۱۳۹۲
یشــدن و
کالن فریبایــی ،محمدرضــا و مرتضــی شــیرودی« .)1396( .گفتمــان سیاســی شــیعی؛ جهان 
بازتولیــد ســلفیگری معاصــر» .شیعهشناســی .دوره  .15ش .58
لگنهاوســن ،محمــد« .)1388( .شــیعیان آمر یــکا؛ وضعیــت کنونــی پــس از  11ســپتامبر» .فصلنامــه
شیعهشناســی .تابســتان  - 1384شــماره  20( 10صفحــه  -از  187تــا .) 206
المعشنی ،علی بن مسعود« .)1391( .آلسعود فرافکنی میکند» .شیعه نیوز ۱۳ .دی  .۱۳۹۱کد .۵۰۱۸۴
ملکی ،صادق« .)1389( .هالل شیعی در دایره اهل تسنن» .دیپلماسی ایرانی .کد.۷۶۷۶ :
المهاجــر ،ابوعبــداهلل( .عبدالرحمــن العلــي) (« .)2016مســائل فــي الجهــاد او (فقــه الدمــاء)» .بازخوانــی
عشــوری مقــدم .مانیفســت توحــش در فقــه داعــش .طومــار اندیشــه.2016/06/04 .
مهتــدی ،محمدعلــی« .)1392( .تــاش بــرای حصــر ایــران در کمربنــدی از وهابیــت» .درسهایــی از مکتــب
اســام .شــهریور  7( .1392صفحــه  -از  60تــا ) 66
ـــــــــــــــــــ (« .)1391درگیــری شــیعه و ســنی ابــزاری بــرای مهــار نفــوذ ایــران» .تحریر یــه دیپلماســی ایرانــی .شــنبه

.1391  اســفند12
.» «الگــوی روانشــناختی بــرای تخمیــن وزن شــیعیان در منطقــۀ خاورمیانــۀ کنونــی.)1391( . قدیــر،نصــری
. آشــیانه مهــر: قــم.چکیــدۀ مقــاالت همایــش ژئوپلیتیــک شــیعه
 ترجمــه. لــوب ال گ.» «هــدف ســعودیها از مجــوس خوانــدن ایرانیــان چیســت؟.)1395( . شــیرین،هانتــر
.1395  مهــر10  تاریــخ انتشــار شــنبه.تحریریــه دیپلماســی ایرانــی
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