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 .1پژوهشگر مسائل منطقهای جهان اسالم

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

چکیده
خاورمیانه از اهمیت بس��یار باالیی در معادالت قدرت و سیاست بینالملل برخوردار
است .سازههای منطقهاي در تعامل با محیط داخلی و بينالمللی الگویی از سازشها و
ستیزشها را خلق ميکند .یکی ازاين سازهها که در صحنه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و امنیتی ،خاورمیانه عربی را متأثر نموده الیه هویتی جامعه ش��یعیان اس��ت .شیعیان
خاورمیانه بااينکه در طول تاریخ در حاشیه قدرت و سیاست قرار گرفتهاند ولی پیروزی
ي در احیاي هویت فرهنگی و سیاسی آنها نقش تاریخی داشته است .البته
انقالب اسالم 
با دگرگونیهای منطقهاي و بينالمللی عوامل و شرایط منطقهاي کارکرد سنتی خود را
با چالش مواجه نموده؛ تااينکه فضایايجادشده سالهای اخیر فرصتها و ظرفیتهای
راهبردی برای شیعیان به وجود آورده است.
تحوالت خاورمیانه در چند دهه اخی��ر مبین جنبشهای هویت��ی متأثر از تغییرات
فرهنگی -سیاسی و اجتماعی اس��ت که ظهور آن مناسبات س��نتی قدرتو سیاست
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عالوه بر تأثیر انقالب اسالمی ،در
یک دهه اخیر عوامل مختلفی در
ارتقاي جایگاه شیعیان در ژئوپلتیک
خاورمیانه دخیل بود که م يتوان
گفت قدر تگیری شیعیان عراق
بعد از سقوط صدام ،پیروزی
شیعیان لبنان در جنگ 33روزه و در
نهایت تحوالت اخیر جهان عرب
که منجر به نظم نوین در منطقه
م يگردد ،در هوي تيابي سیاسی
شیعیان تأثیر راهبردی داشته است

را دگرگون کرده اس��ت .از جملهاين ش��رایط
هویتگرایی اسالم به طور خاص تشیع سیاسی
اس��ت که قویترین عنصر درايجاد ژئوپلتیک
1
هویتی به شمار ميرود.
هويتياب��ي گروههاي اس�لاميب��ه بازتولید
هوی��ت ،موجودیت و ق��درت ش��یعیان منجر
ش��د .ش��يعه از بعد صفويه كه به عنوان مذهب
رس��مي حكومت صفوي مطرح شد ،به ويژه در
دوران حكومت قاجاريه كه رهبري جنبشهاي
اسالمي حاضر را در مقابل استبداد و استعمار بر
عهده داشت اگرچه در كانون توجه نظام سلطه
بود اما تا قبل از پیروزی انقالب اس�لامی ،نیروهای حاشیهاي قلمداد ميشدند .در بین
خود گروههای شیعی نیز تمایز و تفاوت زیادی وجود دارد .تمام آنها از اواسط دهه 1980
به بعد ،موقعیت خود را بازسازی کردند .آنان به گونهاي مستقیم و غیر مستقیم ،تحت
تأثیر موجهای انقالبايران و نیز فضای هویتگرایی اس�لاميقرار گرفتند 2.گروههاي
شیعی توانستند بین خود و گروههاي سیاسی حاکمه تمایزايجاد کنند .گروههايی که
آنان را به حاشیه رانده بودند ،ناچار شدند موقعیت سیاس��ی و اجتماعی شیعیان را در
تمامي حوزههای سیاسی و اجتماعی خاورمیانه بپذیرند .در بسیاری از مواقع نسبت به
آنان نیز نگرانیهای امنیتی به وجود آمده بود.اين امر نشان ميدهد که شیعیان بیش
از آنکه تالش کنند هویت خود را از طریق مقابله با «غیرت غربی» به دس��ت آورند ،به
تعارض با گروههايی پرداختهاند که برای س��الیان طوالنی ،قدرت خود را بر آنان اعمال
کرده و جلوههایی از سلطه را به وجود آوردهاند؛ به عبارتی گروههاي شیعی در کشورهای
مختلف هویت خود را در تعامل با ايران یافتند .از س��وی دیگر بیش از آنکه به مقابله با
مجموعههای غربی مبادرت ورزند ،درصدد ش��کافتن پوسته سیاسی و اجتماعی بودند
که برای سالیان طوالنی آنان را کنترل و استحاله کرده بود.
عالوه بر تأثیر انقالب اس�لامی ،در یک دهه اخیر عوامل مختلف��ی در ارتقاي جایگاه
 .1س��ید احمد نکویی« ،تأثیر برجسته شدن نقش و هویت ش��یعیان در جایگاهايران در خاورمیانه» ،مطالعات
منطقهاي جهان اسالم ،س ،10ش ،37بهار ،1388ص.48
 .2طاهره ترابی« ،شیعیان حاش��یهاي و اس��تراتژی تغییرات هویتی» ،مطالعات منطقهاي جهان اسالم ،س،7
ش ،28زمستان ،1385ص.95
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1. Vali nasr, “When The Shiites Rise”, Foreign Affairs, July/August 2006

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

شیعیان در ژئوپلتیک خاورمیانه دخیل بود که ميتوان گفت قدرتگیری شیعیان عراق
بعد از سقوط صدام ،پیروزی شیعیان لبنان در جنگ 33روزه و در نهایت تحوالت اخیر
جهان عرب که منجر به نظم نوین در منطقه ميگردد ،در هويتيابي سیاسی شیعیان
تأثیر راهبردی داشته است.
سقوط صدام در سال  ،2003به رغم میل سیاس��تمداران امريكا برای ايجاد نظامي
ي دموکراتیک بر پایه خواست مردم مسلمان عراق بنا شود .آنچه
لیبرال موجب شد نظام 
اهمیت دارد فرضايجاد یک حکومت نیست ،بلکه به قدرت رسیدن شیعیان عراق است
که ماهیت حکومت مدنظر امريكا را تغییر دادند .سقوط دولت بعثی و به قدرت رسیدن
جریانهای شیعی به روش دموکراتیک ،مهر تأییدی بر نگرش سیاسی شدن و قابلیت
یافتن تش��یع در جوامع عرب ،به خصوص عراق بود .شیعیان عرب در کشورهایي مانند
بحرین و عربستان که مثالی از اکثریت و اقلیتاند ،از تحوالت جامعه شیعه عراق متأثر
شده و ميشوند.
پیروزی شیعیان لبنان در صحنه نبرد داخلی و خارجی هم عامل مهميبود که تأثیر
خود را بر قوتگیری هویت سیاسی شیعی افزود .جامعه شیعیان لبنان توانسته است در
سالهای اخیر با مبارزه ،ارتش اسرايیل را وادار به خروج از جنوب لبنان کند .در حالی
کهاين اتفاق هیچگاه در رفتار سیاسی اسرايیل نیفتاده است ،چون ارتشاين رژیم در هر
سرزمین عربی که قدم ميگذاشت سیاستهای تثبیتی را در پیش ميگرفت .از طرفی،
اعراب نیز در هر جنگی علیه رژیم اسراييل شکس��ت ميخوردند .با اين حال ،سازمان
حزباهلل که با ماهیت شیعی شناخته شده است ،توانست جهت معادله را تغییر دهد.
پیروزی حزباهلل در جنگ 33روزه طعم تلخ اولین شکست را به اسراييل چشاند و اين
عاملايران و حزباهلل را به بازیگران اصلی دولتی و غی��ر دولتی در صدر منطقه تبدیل
کرد و نیروی مضاعفی به شیعیان منطقه داد تا اينکه دهها هزار شیعه را در عراق ،بحرین
و عربستان به خیابانها کشاند و قدرتهای سنتی مانند اردن ،عربستان و مصر ناتوان از
هر گونه تأثیرگذاری بر روند حوادث ،خود را در حاشیه دیدند 1.پیروزی حزباهلل ،افکار
عمومي جهان عرب را متوجه وجه افتراق هویت ش��یعی نمود که قابلیتهای سیاسی
و جهادی آن به مراتب قویتر از سنیمذهبهاس��ت .البتهاينجا بود که س��ردمداران
محافظهکار عرب با همداستانی با منابع سیاسی و فکری غرب به بحث مربوط به هالل
شیعی دامن زده و خطر شیعی را متذکر شدند.
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در دو سال اخیر هم تحوالت و دگرگونی سیاس��ی منطقه عربی که با عنوان «بیداری
اسالمی» و به تعبیر غربیها به بهار عربی شناخته ميشود و تاکنون به تغییر رژیمهای
اس��تبدادی و عمدتاً وابس��ته مصر و لیبی انجامیده ،موج تازهاي از به قدرت رس��یدن
اسالمگرایان در خاورمیانه را به دنبال داش��ته که با نظم سلفی مورد حمایت عربستان
تفاوت ماهوی داشته اس��ت؛ با توجه بهاينکه روایت سلفی نظم منطقهاي مطلوب خود
را از طریق کاربرد قدرت برای مهار قدرت با موازنه قوا با بسترسازی برای دخالت بیشتر
قدرتهای فرامنطقهاي تکوین ميبخشید .به عبارتی نظم سلفی در پی بازگشتگرایی و
احیاي مناسبات پیشین امنیتی در خاورمیانه و در رأس آن قدرت عربستان در منطقه ،به
ویژه در زیرمجموعه امنیتی خلیجفارس است؛ 1در چنین وضعیتی شیعیان با چالشهای
سیاسی -امنیتی مواجه بودند .البته نظم سلفی ،در 11سپتامبر به علت اينکه اکثر افراد
القاعده تعلیمدیده آن بود ضربه دید ول��ی در تحوالت اخیر جهان عرب با چالش جدی
مواجه شد و جای آن را نظم و قرائت اسالمي اخوانی گرفت که نسبت به شیعه و قرائت
اسالم انقالبی مورد نظرايران رویکرد مغرضانهاي نداشته ،بلکه رویکرد همکاریجویانه
و در برخی مواقع رقابت نرم داشته است.
به هر حال تحوالت یک دهه اخیر منطقه ،تأثیر شگفتانگیزی بر تکاپوی هویتطلبی
سیاسی شیعیان و بازگشت آنان به اسالم ناب محمدي(ص) گذاشته است واين فرآیند
در آينده تأثیر خود را بر مناسبات سیاست و قدرت منطقهاي جهان اسالم به خصوص
خاورمیانه خواهد گذاشت.
در اين مقاله ضمن معرفی جامعه شیعیان خاورمیانه ،به استراتژی هویتطلبانه آنها،
فرصتها و چالشهاي آنها در فضای فعلی منطقهاي و در نهایت چش��ماندازهای مورد
انتظار از فرآیند هویتطلبی سیاسی شیعیان پرداخته خواهد شد.
وضعیت عموميشیعیان خاورمیانه
آمار دقیقی درباره تعداد مس��لمانان به طور کلی و شیعیان به طور خاص وجود ندارد.
منابع گوناگون درباره تعداد شیعیان دنیا ،اعدادی از  110میلیون تا  250میلیون نفر را
ذکر کردهاند .البته نظر غالب ب ر اين است که نزدیک به 12درصد از کل جامعه مسلمانان
جهان را در برميگیرد 2.شیعیان از فرق مختلفی تشکیل شدهاند که در برخی آمارها به
 .1حمید صالحی« ،بیداری اس�لامی و تکوین نظم نوین منطقهاي در خاورمیانه» ،مطالعات راهبردی ،س،15
ش ،1بهار ،1391ص.81
 .2سید عباس احمدی،ايران ،انقالب اسالمی و ژئوپلتیک شیعه ،مؤسسه اندیشهسازان نور ،1390 ،ص.63

تحوالت یک دهه اخیر منطقه،
تأثیر شگف تانگیزی بر تکاپوی
هوی تطلبی سیاسی شیعیان
و بازگشت آنان به اسالم ناب
محمدي(ص) گذاشته است و
اين فرآیند د ر آينده تأثیر خود
را بر مناسبات سیاست و قدرت
منطقهاي جهان اسالم به خصوص
خاورمیانه خواهد گذاشت
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 .1عباس نجفی فیروزجایي ،نگاه اعراب بهايران؛ گفتمانها و رویکردها ،معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی،
 ،1388ص.98

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

آن اشاره نگردیده است .از نظر جغرافیایی ،بیشتر
ش��یعیان در منطق��ه خاورمیان��ه و خلیجفارس
زندگی ميکنند.
ایران کان��ون جوامع ش��یعی جهان به ش��مار
ميرود؛ بیشتر شیعیان در کش��ورهایی زندگی
ميکنند ک��ه عمدت��اً در اطرافايران هس��تند
و بیش��تر آنها بااي��ران پیوس��تگی جغرافیایی و
فرهنگي (مرز خش��کی ی��ا آبی) دارن��د .عراق،
بحرین ،آذربایجان ،عربستان ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان ،امارات متحده عربی ،کویت،
قطر و عمان از جملهاين کشورها به شمار میآيند.
عالوه براينها کشورهایی هم هس��تند که جمعیت قابل توجه ش��یعه در آنها زندگی
ميکنند ،اما در پیوس��تگی جغرافيايي ايران قرار ندارند؛ از جمله لبنان ،یمن ،سوریه،
هند و تاجیکستان را ميتوان نام برد.
اکثر شیعیان خاورمیانه ،در کشور خودشان در جغرافیای راهبردی زندگی ميکنند.
با توجه به آمار شیعیان مقیم هشت کشور پیرامون خلیجفارس (کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس ،ايران و عراق) مش��خص ميش��ود که منطقه خلیجفارس ،یعنی
مهمترین قطب استراتژیک جهان که قسمت اعظم ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد،
عمدتاً منطقهاي شیعهنشین بوده و شیعیان بیش از هفتاددرصد جمعیت آن را تشکیل
1
ميدهند.
این شیعیان خصوصاً در مناطقی زندگی ميکنند که منابع اصلی نفت در آنجا قرار دارد.
بهاين ترتیب به لحاظ پیوستگی تشیع و ژئوپلتیک ميتوان چنین گفت که شیعیان بر
روی خزانه انرژی جهان نشس��تهاند .با اين حال همواره در حاشیه قدرت قرار گرفته و
حاکمیتهای سنیمذهب آنها ،حقوق سیاسی و فرهنگی آنها را به رسمیت نشناختهاند
و هر گونه حرکتهای اجتماعی آنها را با عناوین مختلف به سرکوبی کشاندهاند .بیشتر
حاکمیتهای سنیمذهب با تمسک به قرائتهای سلفی ،جامعه شیعه را در تنگناهای
امنیتی قرار دادهاند.
در دوران گذشته در شرایطی که حوزه خاورمیانه تحت سلطه گروههاي سنیمذهب
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در شرایطی که فضای سیاسی

برایايفای نقش شیعیان محدود قرار داشت ،برخی از ش��یعیان به منظور مقابله
و مخاطرهآمیز است ،دو گرایش در با حکومت و اقتدار آنان به کنشهای سیاسی و
بین گروههاي شیعی خاورمیانه به امنیتی مبادرت ورزیدند که در بسیاری از مواقع
بینتیجه بود .شیعیان همواره ضمن بهرهگیری
وجود آمده است:
گروه اول موسوم به «شیعیان از هنجارهایی مانند «توریه» و «تقیه» حاکمیت
فرهنگی» به آداب دینی اعتقاد و اقتدار گروههاي سنی را با اکراه پذیرفتهاند .در
دارند ،هنجارهای دینی را مورد اين روند ،آرمانهای ش��یعه نتوانسته است در
توجه قرار ميدهند و در نهایت بر حوزه خاورمیانه تحقق یابد 1.بنابراین اراده برای
اساس قالبهای تاریخی و سنتی به تغییر فضای سیاس��ی موجود به عنوان «آرمان
رفتار دینی مبادرت ميورزند.
گروههاي شیعی» در تمام کشورهای خاورمیانه
گروه دوم با نام «شیعیان سیاسی» وجود داشته است .علمای ش��یعی و همچنین
از انگیزه و اراده الزم برای
گروههاي اجتماعی شیعیان هیچگاه مشروعیت
تأثیرگذاری در قدرت سیاسی
کاملی برای اقتدار مذهبی گروههاي حاکم قائل
برخوردارند
نبودهاند واي��ن امر زمینههای مناس��بی برای
حداکثرسازی روح مبارزاتی به وجود آورده است.
در شرایطی که فضای سیاسی برایايفای نقش شیعیان محدود و مخاطرهآمیز است،
دو گرایش در بین گروههاي شیعی خاورمیانه به وجود آمده است:
گروه اول موسوم به «شیعیان فرهنگی» به آداب دینی اعتقاد دارند ،هنجارهای دینی
را مورد توجه قرار ميدهند و در نهایت بر اساس قالبهای تاریخی و سنتی به رفتار دینی
مبادرت ميورزند.
گروه دوم با نام «شیعیان سیاس��ی» از انگیزه و اراده الزم برای تأثیرگذاری در قدرت
سیاسی برخوردارند .چنین گرایش��ی در تمام حوزههای جغرافیایی با گرایش مذهبی
شیعه مشاهده ميش��ود .مجموعههایی از «ش��یعیان فرهنگی» و همچنین «شیعیان
سیاسی» در مناطق عربستان ،بحرین ،جنوب عراق ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر،
عمان و لبنان وجود دارند .بهاين ترتیب ،حوزه خلیجفارس منطقهاي است که شیعیان
عرب را بهايرانیان شیعه و نهادهای دینی شیعه درايران پیوند ميدهد.
موضوعات منطقهاي در بازتولید و رادیکالیزه شدن هویت شیعی ،نقش تعیینکنندهاي
 .1ابراهیم متقی« ،استراتژی درگیرس��ازیايران در پیرامون» ،مطالعات منطقهاي جهان اسالم ،س ،8ش،29
بهار ،1386ص.10
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 .1همان ،ص.11
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چالشهای محیطی شیعیان خاورمیانه
شیعیان خاورمیانه همواره در محیط چالشزا به حیات خود ادامه دادند.اين چالشها
از س��طح محلی تا س��طح ملی ،از منطقهاي تا بينالمللی متأثر بوده و عوامل و شرایط
محیطی مختلف در آن دخیل بوده است .که در ذیل به چند مورد اشاره ميگردد:

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

داشته است .گراهام فولر در اينباره ميگوید :هویت شیعی همانقدر که از ویژگیهای
داخلی متأثر است ،از فشارهای خارجی محیط اطراف نیز تأثیر ميپذیرد .شیعیان جز
در دورههایی کوت��اه همواره درجات مختلفی از طرد ،تبعیض ی��ا آزار و اذیت را تکمیل
کردهاند .آنان (از طرف اهل تسنن) در سه موضوع الهیات ،سیاست و وفاداری به کشور
متهم شدهاند .سنیان تصویر مشکوک و کژاندیش از تشیع ترسیم کردهاند .آنان اعتقاد
دارند که شیعه «جنبش ارتدادی» به شمار میآيد که اصول اسالم را تضعیف کرده است.
با توجه به چنین ش��اخصهایی ،گروههاي شیعه در کش��ورهای حوزه خلیجفارس و
خاورمیانه همواره در محدودیت قرار داشتهاند .ساختار اقتدارگرای سیاسی کشورهای
منطقه جایگاه مؤثری برای ش��یعیانايجاد نکرده اس��ت .در واقع ،شیعیان در وضعیت
«انزوای سیاسی» ،مش��ارکت معدودی در امور حکومتی داشتند و در نهایت ،به عنوان
«نیروی چالشی و گریز از مرکز» تلقی ميشدند.
چنین نگرشی منجر به احساس انزوای سیاسی و همچنین باور فقدان عدالت سیاسی
در دیدگاه و رویکرد شیعیان شد .آنان بر اساس چنین مفاهیمی ،محیط اطراف خود را
با تعابیر انقالبی تفسیر کردند .به همین علت ،شیعیان حوزه خلیجفارس و خاورمیانه با
نظم سیاسی سنتی مخالف بوده و هستند و آن را غیر عادالنه ،ظالمانه و سرکوبکننده
تفس��یر ميکردند.اين امر زمینههای چالش ،بدبینی و جدال بیش��تر نسبت به حوزه
1
سیاسی و حکومتی را به وجود آورد.
در مجموع ميتوان گفت ،همانگونه که هویت اسالميعامل اصلی دگرگونی در کنش
سیاسی کشورهای خاورمیانه بوده است ،ش��یعیان نیز از دهه  1990جایگاه سیاسی و
هویتی خود را در تم��ام واحدهای حوزه خلیجفارس ترمیم کردهان��د .آنان به تدریج به
بازیگر سیاسی مؤثری در کشورهای منطقه تبدیل ش��دهاند .شواهد نشان ميدهد که
جایگاه شیعیان نه تنها در تمام منطقه خاورمیانه ارتقاي سیاسییافته ،بلکه باید تأکید
کرد که چنین فرآیندی در حوزه خلیجفارس از اهمیت ویژهاي برخوردار شده است.

بيداري اسالمي
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.1گفتمانضدشیعیسلفیون

شاید مؤثرترین شخصیت د ر اين زمینه ،احمدبنعبدالحلیم معروف به ابنتیمیه ،سلف
اصلی وهابیت باشد .از مشخصات بارز ابنتیمیه خصومت با شیعیان و مکتب اهل بیت(ع)
است .او در اوج گرفتاری مسلمانان از ناحیه حمالت پیدرپی مغوالن و تهدید صلیبیان،
همه چیز را نادیده گرف��ت و به ارايه چهرهاي غیر اس�لامياز ش��یعه پرداخت 1.آراي
ابنتیمیه جز در میان تعداد اندکی از ش��اگردانش ،مقبولیتی در بین مسلمانان نیافت؛
تا زمانی که قرنها بعد ،محمدبنعبدالوهاب نجدی (متوفی 1206هـ) افکارايش��ان را
احیا کرد و پس از متحد شدن با محمدبنس��عود ،یکی از حاکمان نجد و جد آلسعود
در سال  1160قمری ،توانس��ت پیروانی پیدا کند .بعد از قدرتگیری خاندان آلسعود
بعد از جنگ جهانی اول و دوم ،ش��یعیان را در منطقه ،به خصوص در کشورهای عربی
تحت فشار قرار دادند .تااينکهاين اندیش��ه بعد از انقالب اسالميتأثیر خود را بر روابط
عربستان وايران گذاشت .عربستان با اندیشه وهابیت ،مناسباتش را با شیعیان منطقه ،از
جمله جمهوري اسالميايران تنظیم نمود .گفتمان اسالم سلفی میراث وهابیت در شبه
جزیره عربستان است و به گفتمان نوبنیادگرایان و القاعده تسری یافته و امروزه عالوه
براينکه چهرهاي خشن از اسالم را به نمایش گذاشته ،با رویکرد ضد شیعی جهان اسالم
2
را به جنگ فرقهاي کشانده است.
بدون ش��کايدئولوژی س��لفیگری و وهابیت با هدایت رسميعربس��تان ،عالوه بر
خاورمیانه ،در سایر نقاط جهان نیز راهبرد خود را با هدفگیری تضعیف شیعیان تعریف
نموده است.
 .2بزرگنمایی خطر شیعیان وايران

قدرتیابی ش��یعیان در منطقه به خصوص بعد از س��قوط صدام حس��ین در عراق و
همچنین پیروزی حزباهلل لبنان در جنگ 33روزه با رژیم صهیونیستی ،باعث شد که
بحث «هالل شیعی» از طرف حاکمیتهای سنیمذهب و حامیان غربیشان مطرح و
دامن زده شود .از اهداف مطرح کردن هالل شیعی ،بزرگنمایی خطر شیعیان وايران بود.
اين مسئله تا جایی در نگاه برخي از سردمداران افراطيمسلك عرب خاورمیانه اهمیت
راهبردی یافت که در مواضع سیاسی حکام عرب و فتواهای علمای وهابی در مورد کمک
به حزباهلل لبنان در جنگ با اسراييل تجلی یافت.
 .1عباس نجفی فیروزجایي ،همان ،ص.146
 .2رک :نبیاهلل ابراهیمی« ،گفتمان اسالم سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه» ،مطالعات راهبردی ،س،13
ش ،4زمستان ،1389ص.186-192

مهمترین هدف راهبردی
اياالت متحده امريكا،
از زمان پیروزی انقالب
اسالمی ايران تاکنون
اين بود که جنب شهای
هویتگرای سیاسی شیعه
را ،کنترل و مهار کند

در واقع آنان برای تبدیل کردن تئوری هالل ش��یعی به
نگرانی بينالمللی از دو وسیله استفاده کردند:
 .1پیوند زدن تمام ش��یعیان منطقه به یکدیگر و اتصال
جغرافیای ش��یعی از هند و پاکس��تان گرفته تا دمشق و
بیروت و بزرگنمایی خطر شیعیان دراين منطقه وسیع.
 .2بزرگنمایی خطرايران از طریق پر رنگ نش��ان دادن
سلطهايران بر شیعیان سایر کشورها و وابستگی آن ش��یعیان بهايران ،تا بدینترتیب
قدرتايران در منطقه را به شدت در حال افزایش نشان دهند.
به هر صورت ،همواره بحث «هالل ش��یعی» یک روایت امنیت��ی عربها و حتی غیر
عربهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده و رفتار هویتطلبی سیاسی شیعیان با تأکید
برداشتگونه ازاين روایت سرکوب ميشود .یکی از اهداف آنان از سیاسی کردن بحث
هالل شیعی ،زنده کردن اختالفات قدیميشیعه -سنی بود تا از طریق اين تفرقهافکنی
و فرقهگرایی جلو استقرار ثبات و امنیت در منطقه و به خصوص عراق گرفته شود ،تا از
موفقیت یک دولت شیعی در عراق جلوگیری گردد.
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 .1عباس نجفی فیروزجایي ،همان ،ص.251

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

اندیش��ه ناسیونالیس��م عربی در چندین دهه اخیر با افت جدی مواجه ش��ده است.
ناتوانی کشورهای عربی در آزادسازی فلسطین اشغالی و حمله صدامحسین به عنوان
مدعی رهبری جهان عرب به کویت و در نهایت س��قوط آن توس��ط امريكا ،همه و همه
تأثیر خود را بر تضعیفاين گفتمان نهاده اس��ت .اما در چند س��ال اخیر که مصادف با
هويتيابي شیعیان در کشورهای عربی شده است ،بخش��ی از نخبگان فکری و ابزاری
ت ايرانی مبادرت ورزند.
خاورمیانه درصددند به احیاي ناسیونالیسم عربی در مقابل هوی 
ناسیونالیسم عربی ،عالوه بر آن که خود را در مقابل ناسیونالیسم ايرانی ميبیند ،لعاب
مذهبی نیز بدان ميافزاید و تشیع را نیز در مقابلاين ناسیونالیسم قرار ميدهد .به نوعی
از دیدگاه ناسیونالیسمهای عرب ،مسلمانان با عرب یکسانانگاری ميشوند .اما شیعه
متهم است که یک جنبش غیر عربی است که موالی یعنی مسلمانان غیر عرب (ايرانی)
در عصر صحابه و تابعین ،به ترویج آن پرداختهاند تا بدینوسیله ،فرهنگ عرب و ویژگی
عربی اس�لام و در واقع ،خود اس�لام را که به اعتقاد آنان بهترین فرآورده عربهاست،
1
تضعیف کنند.

81

 .3تأکید بر ناسیونالیسم عربی ،برای جداییسازی شیعیان منطقه

در دوران معاصر نویسندگان ملیگرای عرب،اين اتهام آخر را علیه تشیع ،تحت عنوان
«شعوبیگری» (ضدیت عربیت) مطرح کردهاند .با اين اتهام آنها هویت عربی شیعیان
عرب را انکار نموده و آنان را ايرانیاالصلهای مهاجر معرفی مينمایند ،تا ازاين طریق
آنها را همواره در حاشیه سیاست قرار دهند.

بيداري اسالمي
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 .4راهبرد تقابل امريكا با جنبشهای شیعی در خاورمیانه

مهمترین هدف راهبردیاياالت متحده امريكا ،از زمان پیروزی انقالب اسالمیايران
تاکنوناين بود که جنبشهای هویتگرای سیاسی شیعه را ،کنترل و مهار کند .به همین
دلیل ،با بهرهگیری از صدام حسین و ویژگیهای ش��خصیتی او ،جنگی میان دو کشور
شیعه (ایران و عراق) به راه انداخت و طی هشت سال جنگ عراق با کشور شیعیايران،
کمکهای فراوانی برای برآورده شدناين اهداف کرد؛ اما اکنون موضوع تشیع در عراق و
خاورمیانه ،به یکی از مهمترین موضوعات استراتژی امنیت ملی امريكا تبدیل شده است.
ژنرالهای امريكایی در آوری��ل  ،2003با ابراز نگرانی از ژئوپلتیک متحول تش��یع در
خاورمیانه و به منظور بررسی راهبرد امريكا در قبال شیعیان بهاين نتیجه رسیدند که
برای ايجاد امنیت در خاورمیانه ،باید به جای هالل شیعی ،در کشورهای منطقه هالل
دموکراسی به وجود آيد.
تنها نگرانیاياالت متحده دربارهايجاد دموکراسی در کشورهای شیعهنشین آن است
کهاين طرح موجب بیداری مسلمانان به ویژه ش��یعیان شده و اشتیاق آنها را برای نوع
جدیدی از «اس�لامگرایی بازسازیش��ده» در خاورمیانه تحریک کند و به دلیل امکان
شکلگیری هالل شیعه در منطقه خاورمیانه ،فرصت جدیدی برای احیای هویت شیعی
فراهم سازد؛ برخی تدابیر پیشبینیشده از سوی تصمیمگیران کاخ سفید برای ايجاد
دموکراسی در خاورمیانه و مهار و کنترل تشیع بدین شرح است:
 جلب همکاری آن دسته از روحانیون شیعه که زمینههای مساعدی برای همکاریدارند؛
 شناسایی روحانیون میانهرو (بر اس��اس منافع امريكا) و تبدیل آنها به موقعیتهاینفوذاياالت متحده در منطقه؛
 مقابله با هویتگرایی سیاسی اسالمي -شیعی ،از طریقايجاد نوعی سیستم حکومتیسکوالر؛
ايجاد مؤسسات آموزشی سکوالر ،متناسب با مؤلفههای آموزشی غرب؛-ايجاد برنامه مناسب بلندمدت برای شیعیان در اقصینقاط جهان؛
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 .1گراهام ای .فولر و رند رحیم فرانكه ،ش��یعیان عرب مس��لمانان فراموشش��ده ،ترجمه خدیجه تبریزی ،قم،
شیعهشناسی ،1384 ،ص.118
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مطالبات و استراتژی شیعیان در خاورمیانه
وضعیتی که ش��یعیان در خاورمیانه عربی با آن مواجهاند ،از کش��وری به کشور دیگر
متفاوت است .ازاين روی مطالبات و اس��تراتژیهای سیاسی آنان نیز به همین نسبت
متفاوتاند .اما در تماميموارد ،ش��یعیان با تنزل موقعیتش��ان به «جای��گاه اقلیت» و
شهروندان درجه دوم مبارزه ميکنند( .به ویژه در جاهایی که اکثریت جامعه را تشکیل
ميدهند 1).بنابراین اهداف مشترک معینی در میان همه شیعیان وجود دارد؛ هر چند
اهداف مشترک نشانه برنامهاي مشترک یا تالشی مشترک برای کاهشاين مشکالت
نیست .ايجاد فضای باز سیاس��ی و اجتماعی و تحقق دموکراسی ،مشترکترین هدفی

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

 پیگیری تماسها و ارتباط مس��تقیم با رهبران ش��یعه در عراق ،برای جلوگیری ازتأثیرگذاری بیشتر رهبران شیعیايران بر آنها؛
 بهرهبرداری از اختالفات مرزی ،قوميو ملی میان ش��یعیان ع��ربايران و تکیه بر«عرب» و «فارس» ،به عنوان مبنای هویت ملی آنها؛
 زیر نظر داشتن جنبشهای شیعی مخالف منافع امريكا و شناسایی ساختار سازمانیآنها؛
 تبلیغ منفی مبتنی بر سیاست تبلیغ روانی «انگارهسازی» معطوف به نهادینهسازی«دخالتايران در فرآیند دولتسازی عراق نوین»؛
 بهرهبرداری از اختالفات شیعه و س��نی و دامن زدن به آن ،در راستای جلوگیری ازشکلگیری «هالل شیعه» در خاورمیانه؛
 جلوگیری از پویایی مذهب در سیاست کشورهای منطقه؛ بهرهبرداری از نگرانیهای کش��ورهای منطقه و جهان درباره «ژئوپلتیک تشیع درخاورمیانه» و «مسائل هستهايايران»؛
 جلب نظر قدرتهای بزرگ برای معرفی گروههاي وابس��ته به شیعیان لبنان مانندحزباهلل به عنوان گروههاي تروریستی ،در راستای انزوای بينالمللیايران؛
ايجاد کمربند امنیتی در محدوده مرزهایايران و سوریه که مستلزم تصرف مناطقمرزی میاناين دو کشور است؛
 -طرح و بررسی امکان حمله نظاميبه جمهوري اسالمي ايران.

است که همه شیعيان از آن بهره خواهند برد.
در مجموع به مطالبات شیعیان خاورمیانه كه مهمترینشان مرتبط به جایگاه اقلیتی
آنهاست اشاره ميگردد:
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 .1حقوق برابر شهروندی

دس��تیابی به حقوق مدنی براب��ر -براب��ری در حقوق ش��هروندی همس��ان با دیگر
شهروندان -مهمترین اهداف سیاسی شیعیان اس��ت .اصوالً اعطای حقوق مدنی برابر
به شهروندان ،در توان حکومت و بر عهده آن اس��ت و در واقع تقریباً هیچ حکومتی در
منطقه به صورت رسمی ،چنین حقوقی را از جامعه شیعی خود دریغ نکرده است .بااين
همه ،محدودیتهای اعمالشده بر ش��یعیان در آزادی بیان ،آزادی تأسیس نهادهای
سیاسی یا اجتماعی و برابری در پیشگاه قانون ،بیش از محدودیتهایی است که سنیان
با آنها روبهرو هستند .ازاين روی ،شیعیان در زمینه فقدان حقوق ،همسان با دیگراناند.
اما در مواردی که حکومت به کسی حقوق سیاس��ی اندکی اعطا ميکند ،تبعیض علیه
شیعیان چه به صورت رسميو چه غیر رسمی ،بیشتر است .ازاين رو حتی «برابری در
محرومیت» بر دوش شیعه بیشتر سنگینی ميکند .عربستان یک نمونه خاصی است؛
چراکه در آنجا شیعیان به صورت رسمی ،در مقایسه با سنیان جایگاه قانونی پایینتری
ال یک شیعه نميتواند در دادگاه علیه یک سنی شهادت دهد.
دارند؛ مث ً

بيداري اسالمي
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.2پایانبخشیدنبهتبعیض

درخواست پایان دادن به تبعیض به یک معنا ،نتیجه مطالبه حقوق برابر است .دراين
مورد نیز هیچ حکومتی جز عربس��تان به صورت رسمی در هیچ عرصهاي علیه شیعیان
اعمال تبعیض نکرده اس��ت 1.اما با در نظر گرفتن ماهیت نهان (یعنی غیر رسمي و غیر
مدون) تبعیض علیه شیعیان در بیشتر کشورها ،تالش برای پایان دادن به تبعیض شاید
از بحث درباره حقوق سیاسی برابر معنادارتر باشد .تقریباً تمام حکومتها ،به صورت غیر
رسمی ،در حوزههای با اهمیتی در حق ش��یعیان تبعیض روا ميدارند .دستگاه امنیتی
شیعیان را «مظنون» یا «غیر وفادار» به دولت تلقی ميکنند و ب ر اين اساس آنان را تحت
2
مراقبت ویژه قرار ميدهند.
 .3اصالحات دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر

از جنبه نظری ،حکومت دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر باید در نظر اکثریت جهان
 .1همان ،ص.119
 .2همان.

عرب ارزش مطلق داشته باشد .اما وقتی مس��ائل ناظر به جایگاه و اکثریت کانون توجه
قرار ميگیرد ،مسئله ب ه اين سادگی نیست.
در کشورهایی که شیعیان در اقلیتاند ،برقراری دموکراسی از طریق استقرار حکومت
قانون ،پناهگاهی برای آنانايجاد ميکند که در نظامهای اس��تبدادی وجود ندارد .اگر
دموکراسی به صورت مضیق صرفاً به منزله حکومت اکثریت تفسیر شود،اين خطر وجود
دارد که اقلیت شیعه در جریان گسترش بنیادگرایی سنی که در تضاد با تشیع است ،به
مخاطره افتد.
ام��ا در حالی که «اس��تبداد اکثریت» بیانگر ی��ک خطر بالقوه اس��ت؛ نهادینه کردن
دموکراسی و حقوق قانونی در عمل به نفع شیعیان است؛ چراکه راههایی برای تخفیف
آالمشان پیش روی آنان مينهد که در رژیمهای استبدادی دستیافتنی نیستند و نیز
امنیت شخصی و فرصتهای برابر آنان را تضمین ميکند.
 .4حقوق اقلیت
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در جاهایی که شیعیان در اقلیت هس��تند و حاکمیت گرایش بنیادگرایی سنی دارد،
در چنین وضعیتی شیعیان معتقدند یک حکومت سکوالر هدف مهميبه شمار میآيد.

دوره سوم سال دهم شماره 33پاييز 91

 .5حمایت از سکوالریسم در برابر افراطگرایی سنی

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

ش��یعیان در حالی که در پی برابری کامل با س��نیاناند ،خواس��تار آن هستند که از
آزادیهای خاص نیز برخوردار شوند و از آزادی در عرصههای فرهنگی که مهمترینشان
امور دینی است ،بهرهمند گردند .تس��اوی مذهبی ،برخالف حق رأی برابر ،مستلزم آن
اس��ت که ش��یعیان بتوانند آزادانه اعمال مذهبی گروهی خود را به گونهاي متفاوت با
سنیان به جای آورند و نیز بتوانند در آموزش و پرورش ،نوشتهها و سخنرانیها ،علنی از
عقایدی سخن بگویند که با باورهای اکثریت سنی متفاوت است .شیعیان ميخواهند
اين حق را داش��ته باش��ند که عقیده و فرهنگ خود را تبلیغ کنن��د ،بیآنکه با مداخله
حکومت -به هر بهانهاي که باشد -روبهرو گردند .اما در عربستان ،شیعیان از حق آموزش
تعالیم تشیع در مدارسشان محروماند؛ هدف دیگری که برخی شیعیان بر اساس حقوق
اقلیت آن را مطالعه ميکنند ،خودمختاری منطقهاي است .پیشگیریاين هدف تنها
در کشورهایی واقعبینانه است که وسعت آنها به اندازهاي باشد که بتوانند مناطق متمایز
داشته باشند و نیز در آنها مناطق مش��خصی برای شیعیان وجود داشته باشد؛ همچون
جنوب عراق -شرق عربستان س��عودی یا جنوب لبنان .البته همه شیعیان بااين هدف
موافق نیستند؛ چراکه به انزوای آنها ميانجامد.

نگرانیاياالت متحده درباره

بيداري اسالمي
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ايجاد دموکراسی در کشورهای در بسیاری از کشورهای مس��لمان (مانند ترکیه،
شیع هنشین آن است که اين سوریه و پاکستان) ش��یعیان (یا علویان) بیم آن
طرح موجب بیداری مسلمانان دارند که بنیادگرایی س��نی قان��ون و ارزشهای
به ویژه شیعیان شده و اشتیاق مذهبی سنی را بر جامعه شیعی تحمیل کند و با
آنها را برای نوع جدیدی از جانبداری تلویحی از سنیان ،علیه شیعیان تبعیض
«اسال مگرایی بازساز یشده» روا دارد و آنان را به ش��هروندان درجه دوم مبدل
در خاورمیانه تحریک کند و به س��ازد .به ویژه در پاکس��تان علت اصلی خشونت
دلیل امکان شک لگیری هالل شدید بین سنیان و ش��یعیان همین امر است .در
شیعه در منطقه خاورمیانه ،ترکیه ،شیعیان (یا علویان که ش��کل متفاوتی از
فرصت جدیدی برای احیای تش��یعاند) به همین دلیل به ش��دت غیر مذهبی
هویت شیعی فراهم سازد
و چپگراین��د 1.البت��ه «سکوالریس��م افراطی»
یا «افراطگرایی س��کوالر» را نیز ميتوان خطری دانس��ت که با انکار میراث اسالمي و
جلوگیری از ابراز آن ،وحدت و هماهنگی اجتماعی را تهدید ميکند.
به طور کلی الگوی رفتار استراتژیک شیعیان منطقه را در دو سطح ميتوان توضیح داد:
الف .راهبرد مدنی و قدرت نرم

شیعیانی که صرفاً در ش��رایط خیزش هویتی قرار دارند ،دارای مطالبات محدودتری
هستند .آنان هیچگونه تمایلی برای درگیر ش��دن با حکومت ندارند و ترجیح ميدهند
مطالبات خ��ود را از طریق حداکثرس��ازی روشهای مس��المتجویانه پیگیری کنند.
اعطای حقوق مدنی توسط دولت را به عنوان ضرورت اجتنابناپذیری تلقی ميکنند که
ميتواند برای آنان نقش سیاسی و اجتماعی قانونمندی فراهم آورد .به طور کلی شیعیان
ميکوشند تا به حقوق برابر با گروههاي سنی دس��ت یابند .اين امر موجب به کارگیری
2
ابزارهای مدنی مانند روزنامه و بیانیه برای تأمین حقوق اجتماعیشان شده است.
در کشورهایی مانند عربستان شیعیان تالش دارند تا موقعیت شغلی خود را ارتقا دهند.
در آن شرایط بخشی از مطالبات شیعیان عربستان یا کویت کاهش خواهد یافت .طبعاً
اين خواسته از طریق حداکثرسازی اصالحات دموکراتیک متناسب با فضای اجتماعی
 .1نگارنده مقاله در حاشیه اجالس بیداری اسالمی در تهران ( )1390با رئیس شیعیان ترکیه ،جناب صالحالدین
اوزگوندوز گفتوگوی مفصلی در مورد علت حمایت شیعیان ترکیه و علویان از سکوالریسم انجام داد .تأکیدايشان
بر همین قواعد مذکور در مقاله است و معتقد بود اگر حکومت دینی در ترکیه سر کار بیاید ،حکومت متعصب سنی
خواهد شد که در نهایت به ضرر علویان و شیعیان است.
 .2ابراهيم متقی ،همان ،ص.18

هر کشور انجام ميگیرد .شیعیان کشورهایی مانند عربستان نگران «استبداد اکثریت»
هستند .لذا در صورتی که فرآیندهای قانونی و حقوقی گسترش پیدا کند ،طبیعی است
که نقش سیاسی و اجتماعی ش��یعیان در جهت هماهنگی با برنامههای عمومي کشور
بیشتر ميشود.
ب ه اين ترتیب ،شیعیان کشورهایی که در وضعیت اکثریتی قرار ندارند ،تالش ميکنند
تا از «هنجارهای دموکراتیک» بهرهمند ش��وند و بهاينترتیب زمینههای الزم را برای
حداکثرسازی مشارکت و حداقلس��ازی تبعیض نژادی ،قوميو مذهبی فراهم آورند.
تالش شیعیان دراينگونه کشورها به نحوی اس��ت که از فعالیتهای آزاد و مشارکتی
ش��یعیان در حوزههای سیاس��ی و اقتصادی حمایت ميکند .ارتقای حقوق گروههاي
اقلیت ،کسب امتیازات جدید و متعادلسازی حقوق شهروندی را باید در زمره نشانههای
رفتار شیعیان در چنین کشورهایی دانست.
ب .راهبرد مقاومتی
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 .1همان ،ص.19

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

منازعه پر ش��دت را بای��د در کش��ورهایی م��ورد توجه ق��رار داد که ش��یعیان مدار
همکاریهای اجتماعی و همچنین رفتار سیاسی کمش��دت را تجربه کردهاند .به طور
کلی منازعه در شرایطی به وجود میآيد که مطالبات اجتماعی به نتایج مطلوب و قابل
قبولی نميرسد .از سوی دیگر ،اگر فضای سیاسی ماهیت غیر منازعهآمیز داشته باشد،
برخی مطالبات تأمین ميشود .شواهد نشان ميدهد در بس��یاری از مواقع دولتهای
اقتدارگرا با هر گونه انعطاف در برابر اهداف مسالمتجویانه شیعیان مخالفت کردهاند.
طبعاًاين امر ،مخاطرات امنیتی گستردهاي برای گروههاي شیعیايجاد ميکند.
گروههاي سیاس��ی رادیکال در کش��ورهایی ظهور پیدا کردهاند که با محدودیتهای
اس��تراتژیک متنوعی روبهرو شدهاند و از س��وی دیگر ،امکان کنش قانونمند برای آنان
وجود داشته است .به طور کلی گروههاي اهل تسنن عراقی از تعصب ویژهاي نسبت به
شیعیان برخوردارند .چنین نشانهاي را ميتوان در نگرش گروههاي افراطی در عربستان
نیز مورد مالحظه قرار داد .برای مثال ،در اواس��ط ژانویه  2007شاهد انتشار فتوای 38
«مفتی وهابی» در ارتباط با قتلعام ش��یعیان بودیم .در اين فتوا تأکید ش��ده است که
شیعیان هیچگونه اصالت اسالميندارند و با صفویان ،صلیبیان و رافضیان پیوند دارند.
زمانی که چنین ادراکی نسبت به گروههاي شیعیايجاد ميشود ،طبیعی است که زمینه
1
برای تشدید منازعات بین گروههاي هویتی فراهم خواهد شد.

بيداري اسالمي
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در کش��ورهایی مانند عراق و لبنان ،شیعیان توانس��تند موقعیت اجتماعی خود را به
موازات افزایش جمعیت انسانی ارتقا دهند .علتاينکه شیعیان توانستند نقش مؤثری در
اين کشورهاايفا کنند به الگوی مبارزاتی و استراتژی امنیتی آنان برميگردد .دراينگونه
جوامع ،شیعیان موفق شدند هویت تاریخی خود را ارتقا دهند .آنان در فرآیند جدید به
هویتايدئولوژیک دست پیدا کردند.اينگونه هویت ،ماهیت سیاسی دارد .گروههايی
که به هویت سیاسی دست ميیابند ،تالش همهجانبهاي ميکنند تا اهدافايدئولوژیک
و استراتژیک خود را تأمین کنند.
در واقع چنین گروههايی دغدغه خود را ارتقا دادهاند .آنان صرفاً به هويتيابي فرهنگی
وايدئولوژیک نمياندیش��ند ،چون چنین مطلوبیتهایی را در دوران گذشته به دست
آوردهاند و در نتیجه تالش ميکنند تا هویت خ��ود را بر واقعیتهای اجتماعی تحمیل
کنند .اين امر به کنشگری شیعیان ميانجامد و سطح تعارض آنان را به شکل مرحلهاي
ارتقا ميدهد .به هر میزان تعارضگرایی تشدید شود ،زمینههای الزم برای ارتقای سطح
منازعات با گروههاي غیر خودی و متعارض فراگیرتر ميشود .اين روند از دهه  1990به
گونه مشهود و گستردهاي ارتقا یافته است .در دوران جدید هویت تاریخی و فرهنگی به
اشکال جدیدی از هویت تبدیل شده و در نتیجه ،سطح منازعات را ارتقا داده است .اگر
نیروهای هویتی از مدار ايدئولوژیک عبور کنند ،ولی ب��ه نتایج و مطلوبیتهای مؤثری
دست نیابند ،طبیعی است که سطح منازعات آنان افزایش خواهد یافت.
س��ومین س��طح هويتيابي ش��یعیان را باید مبارزه و رویارویی با گروههاي فرادست
بينالمللی دانس��ت .مواضع سیاسی ش��یعیان هماکنون به گونهاي رادیکال شده است
که آمادگی الزم را برای مقابله با تهدیدات کش��ورهای مداخلهگر بينالمللی دارند.اين
الگو موجب تشدید منازعات سیاسی و استراتژیک شده و از سوی دیگر ،زمینههای الزم
را برای ظهور «دیگری جدید» 1فراهم کرده اس��ت.اين امر را ميتوان انعکاس معادله
سیاسی در رفتار شیعیان و در سطح بينالمللی دانست.
تحوالت اخیر جهان عرب و چشمانداز وضعیت شیعیان
تحوالت و دگرگونیهای سیاسی منطقه خاورمیانه عربی در دو سال گذشته که با عنوان
«بیداری اسالمي» ش��ناخته ميش��ود و تاکنون به تغییر رژیمهای استبدادی و عمدتاً
وابسته تونس ،مصر و لیبی انجامیده ،موج تازهاي از به قدرت رسیدن اسالمگرایان را در
1. New other

روایت اخوانی با اينکه سعی
م يکند موازنه میان نظم
انقالبیايران و نظم سلفی
سعودی برقرار نماید ،ولی با
اين حال نسبت به دیدگاههای
سلفی زاویه معناداری دارد.
اين نگرش عالوه براينکه از
رادیکالیسم دوری مينماید،
نسبت به تشیع و انقالب
اسالمينگرش معتدلی دارد

.1تضعیفنظمسلفیکهضدشیعهبودند
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 .1حمید صالحی ،همان ،ص.55
 .2همان.

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

با توجه به روندهای موجود و رقابتها و موازنههای منطقهاي ،سه سناریو یا چشمانداز
محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقهاي در روند بیداری اس�لامي وجود دارد که در
حال رقابت و یا همکاری منطقهاي هس��تند.اين س��ناریوها را که در واقع روایتهای
مختلف از بیداری اسالميمردم منطقه هستند ،ميتوان در سه چشمانداز یا روایت نظم
اسالمگرایی انقالبی ،نظم اسالمگرایی اخوانی و نظم س��لفی خالصه کرد .نظم انقالبی
روایتی است که جمهوری اس�لامیايران با توجه به بنیادهایايدئولوژیک خود در پی
هژمونی آن در س��طح منطقهاي اس��ت .نظم اخوانی نیز مبین هدف منطقهاي جنبش
اخوانالمسلمین در کشورهای اسالميبرای ارتقا به سطح قدرت برتر منطقهاي است.
نظم س��لفی نیز از س��وی قدرتهای محافظهکار و مرتجع منطقه پیگیری ميشود و
عربستان ،قطر و امارات متحده عربی در تکاپو برای تبدیل آن به گفتمان مسلط منطقه و
به حاشیه راندن دیگر گفتمانها و چشماندازها هستند.اين فرضیه ،خود مبین مفروضه

89

خاورمیانه به دنبال داشته است .اين روند قدرتیابی
جدید که انتظار ميرود به تدریج در دیگر کشورهاي
اين منطقه رخ دهد ،نش��ان ميدهد تحوالت بیداری
اسالميدر منطقه عربی ،عالوه بر ابعاد داخلی ،دارای
ابعاد بينالمللی نیز است؛ به بیان دیگر ،پیامدهای قیام
مردميدر جوامع عربی به دگرگونی سیاس��ی داخلی
دراين کش��ورها محدود نخواهد ش��د و نظم سیاسی
بينالمللی را نیز دگرگون خواهد کرد 1.در عین حال با
توجه به آنکه نظم سیاسی بينالمللی را ميتوان به دو
سطح منطقهاي و جهانی تقسیم نمود .به نظر ميرسد چشمانداز کنونی تحوالت بیداری
اسالمي در منطقه عربی معطوف به تغییر رژیم در نظم منطقهاي و در واقع ،تکوین نظم
2
نوین منطقهاي در خاورمیانه است.
در هر حال تحوالت اخیر جهان عرب در ابعاد مختلف تأثیرات خود را گذاشته است ،که
در ذیل به چند شاخص مهم تحوالت اشاره و تأثیراتش نسبت به جامعه شیعیان منطقه
توضیح داده ميشود:

بيداري اسالمي
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دیگری است که بر مبنای آن ،چشماندازهای لیبرالدموکرات و سوسیالدموکرات که
حامیان و حامالنی در منطقه دارن��د ،از امکان اندکی برای بهرهگی��ری ازاين تحوالت
سیاسی و تبدیل شدن به جریان فراگیر منطقهاي برخوردارند و در چشمانداز میانمدت
توان رقابت با گفتمانهای اسالمگرا را ندارند .نتایج انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی
در جوامع تونس و مصر و به قدرت رسیدن نخستوزیران اسالمگرا در مراکش و لیبی،
مؤیداين مفروضه است.
دراين نظم س��ه قطبی گرایش یا روایت سلفی در پی آن اس��ت تا دراين مدت ،نظم
منطقهاي مطلوب خود را از طریق کاربرد قدرت برای مهار یا موازنه قوا و با بسترسازی
برای دخالت بیشتر قدرتهای فرامنطقهاي تکوین بخشد .گرایش اخوانی نیز به دنبال
تأمین امنیت یا نظم منطقهاي در قالب شکلدهی به نوعی کنسرت خواهد بود؛ کنسرتی
که محتوای آن عبارت از مسئولیت دس��تهجمعی قدرتمندترین کشورهای منطقه در
فراهم آوردن نظم و امنیت ميباشد.
در نهایت گرایش انقالبی به پیشگاميجمهوری اسالمیايران تمایل خواهد داشت تا
در فضای جدید نظم و امنیت منطقهاي از طریق مدیریت دستهجمعی چندجانبه برقرار
شود .دراين الگو ،برقراری نظم منطقهاي صرفاً حق ویژه و امتیاز کشورهای بزرگ و عمده
نخواهد بود .به بیان دیگر ،جمهوری اسالمی ايران تالش خواهد کرد از طریق همیاری
مجموعه بازیگران منطقهاي ،مانع دخالت قدرتهای بزرگ فرامنطقهاي شود و در عین
حال رژیم صهیونیستی را از ماتریس قدرت منطقهاي خارج کند.
در واقع چنین ميتوان گفت نظم منطقهاي مورد نظر عربس��تان و روایت س��لفی ،از
جنبههای مختلف با ناکامي مواجه ش��ده اس��ت و قابلیتهای الزم را برای همس��ویی
با خیزشهای مردميندارد .ام��روزه از منظر بينالمللی و منطق��هاي ،مجموع مواضع
عربس��تان در قبال خیزشهای جوامع عربی باعث ش��ده در ادبیات بينالمللی مربوط
به اين خیزشها ،از تشکیل جبههاي با عنوان باشگاه سلطنتی ضد انقالب سلطنتی به
رهبری عربستان نام برده شود؛ امری که جذابیت خاصی را در منطقه ندارد .بااين اوصاف
اين نظم بااينکه همواره در بحرین و سوریه علیه شیعیان وارد یک تهاجم راهبردی شده
اس��ت ،بااين حال چون در بین تودههای اجتماعی جهان ع��رب جذابیتی ندارد ،حتی
با تنفر هم مواجه شده اس��ت و فقطايدئولوژی جذابی برای گروههاي کوچک رادیکال
ميباشد که در فضای تروریستی بیشتر تعریف ميشود .بااين اوصاف ميتوان گفت نظم
سلفی و روایت آن در حوزه اندیشهاي ،فرهنگی و حتی سیاسی روایتی شکستخورده

اس��ت و نظم مورد نظرش پذی��رش عمومي نخواهد
داشت.
 .2احیاي نظ�م اخوانی وحدتمح�ور در میان امت
اسالمي

پیامدهای تحوالت انقالبی
جهان عرب که بر مکانیزمهای
دموکراسی و مرد مساالری
تأکید داشت ،تأثیر زیادی
در زمینه نق شآفرینی فعلی و
آينده شیعیان بر جای خواهد
گذاشت .ویژگی تحوالت
انقالبی عر بهای خاورمیانه
در سالهای اخیر بیشتر بر اين
مبنا بود که قواعد دموکراتیک
در مناسبات قدرت و سیاست
باید در اولویت قرار گیرد
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 .1عباس نجفي فيروزجايي ،همان ،ص.149

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

در تحوالت انقالبی جهان عرب ،روایت و نظم اخوانی
قدرت بیشتری گرفته اس��ت .روایت اخوانی با اينکه
س��عی ميکند موازنه میان نظم انقالبیايران و نظم
سلفی سعودی برقرار نماید ،ولی با اين حال نسبت به
دیدگاههای س��لفی زاویه معناداری دارد.اين نگرش
عالوه براينکه از رادیکالیسم دوری مينماید ،نسبت
به تشیع و انقالب اسالمينگرش معتدلی دارد و اين
ميتواند در مقابل روایت سلفی ،فرصتی برای شیعیان منطقه به حسابآيد .در ذیل با
توجه به اهمیت نگاه اخوانی نسبت بهايران و تشیع به تبار گفتمانی و رفتاری اخوانیها
اشاره ميگردد:
* دیدگاه اخوانیها نسبت به تشیع و انقالب اسالمي
اگر چه اخوانالمس��لمین نیز خود منتسب به «س��لفیه» و به نوعی دیگر تحت تأثیر
«اهلالحدیث» که کس��انی مانند احمدبنحنبل از بنیانگذاران آن بودهاند ،ميباشند
و از اين هر دو جهت به وهابیها شبیه هس��تند ،اما نوع تفسیر و نگاه آنان بهاين مسائل
خصوصاً سلفیگری متفاوت اس��ت .به عبارت دیگر س��لفیگری اخوانی متأثر از سید
جمالالدین اسدآبادی و محمدعبده ،دارای نگاهی «وحدتمحور» و «اصالحگرایانه»
1
در میان امت اسالمياست.
برخی از اصول جنبش اخوانالمسلمین که بر مدارا و رفاقت در اندیشه آنان نسبت به
سایر فرق اس�لاميداللت دارد و ميتوان همگی آنها را ذیل عنوان «وحدت اسالمي»
جای داد ،بدین قرار است:
الف .اصل عملی :متحد ساختن ملل اسالميبر پایه اصول قرآنی ،نزدیک کردن نظريات
فرقههای مختلف اسالميبه یکدیگر.
ب .اصول انسانگرایانه و جهانی :ترغیب بهايجاد جامعهاي بر مبنای اصول اخالقی ،از
طریق قوانین جهانی اسالم.

بيداري اسالمي
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یکی از محدودی تهایی

ج .اجتن��اب از جدلهای مذهبی و فرق��هاي :اخوان
که جامعه شیعی به طور
تاریخی در خاورمیانه عربی مخالف درگیریهای غیر ضروری در فروع دین است
با آن مواجه بود ،در حاشیه و فرقههای اس�لاميرا از جداله��ای بیمورد بر حذر
1
نگه داشتن آنها از قدرت و ميدارد.
سیاست بود؛ طوری که اکثر
توج��ه ب��ه اص��ول پیشگفت��ه نش��ان ميدهد که
فعالیت شیعیان در خارج از سلفگرایان اصالحطلب بیش از آنکه به طرح مسائل
قواعد حاکمه در کشورهای تفرقهآمیز میان دو گروه مذهبی اسالم یعنی شیعه و
خاورمیانه صورت ميگرفت سنی بپردازند ،به مسائل کالن جامعه و امت اسالمی،
و تالش برای حل آنها توجه داشتند.
اخوانالمس��لمین به عنوان یک جنبش پویا ،به مصر محدود نماند و در کش��ورهای
دیگر عربی از قبیل سوریه ،اردن ،فلسطین ،لبنان و سایر نقاط نیز طرفدارانی پیدا کرد
و شعباتی دایر نمود .هر یک از اين انشعابات کش��وری ،البته دیدگاههای ملی متفاوتی
داش��تند ،اما در اصول اولیه جنبش مشترک بودند و لذا تش��ابهات اصولی در میان آنها
موجود بود .اما یک ش��عبه از اندیشههای اخوانی که به عربس��تان وارد شد ،تحت تأثیر
اندیشههای وهابیت دستخوش تغییراتی گردید و جنبههای ضد شیعی آن تقویت شد.
این اش��خاص نقش بس��یار مهميدر دانش��گاه جدیدالتأس��یس مدینهايفا کردند و
دانشجویانی را از سراسر دنیای اهل سنت تحت آموزش قرار دادند .در نتیجه گسترش
اس�لامگرایی در دهه  ،1970اتحادی بین علمای وهابی و برخی روشنفکران اسالمگرا
به وجود آمد .پیامد چنین اتحادی ،تفس��یرهایی خشک از ش��ریعت در ابعاد سیاسی،
اخالقی و فرهنگی بود .نوش��تههای س��یدقطب نیز توس��ط برادرش محمد قطب ،در
عربستان ویراستاری و چاپ ش��د 2.تأثیر و تأثر متقابلاين دو اندیشه بر یکدیگر سبب
ش��د تا برخی از جنبههای ضد ش��یعی وهابیت به داخل اخوان نیز نفوذ کند .هر یک از
اين دو ،در دوران جهاد علیه شوروی تش��کیالت خود را از کشور متبوع خود خارج و به
افغانستان کشاندند .نهایتاً الظواهری ،سازمان «جماعه الجهاد» مصر را که وی معاونت
آن را در غیاب ش��یخ عمر عبدالرحمن ،روحانی نابینای مصری و رهبراين سازمان که
در امريكا زندانی بود بر عهده داشت ،با س��ازمان «قاعده االنصار» بنالدن ادغام نمود و
سازمان جدید «قاعده الجهاد» معروف به «القاعده» به وجود آمد 3.بدینترتیب ،القاعده
 .1همان.
 .2مهدی بخشی« ،ماهیت و تهدیدات نووهابیزم» ،راهبرد ،ش ،37پاییز ،1384ص.218
 .3وحید مژده ،افغانستان و پنج سال سلطهطالبان ،تهران ،نی ،1382 ،صفحات مصور آخر کتاب.
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 .1تأسیس دارالتقریب بینالمذاهب االسالمیه در سال  1974در مصر ،به همت آيتاهلل بروجردی و شیخ شلتوت،
زمینه مناسبی را برای پایهریزی همکاری تنگاتنگ بین علما و مبارزان ش��یعی و جنبش اخوانالمسلمین مهیا
ساخت .براين اساس ،مرحوم ش��لتوت فتوا داد (یجوز التعبد بمذهب الشیعه کسائر المذاهب) که به همه مذاهب
اسالمی ،از جمله شیعه امامیه میتوان عمل نمود.

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

و انشعابها و گرایشهای متمایل به آن -از قبیل «جماعه التوحید و الجهاد» ابومصعب
زرقاوی که به کشتار شیعیان در عراق پس از صدام دست ميزد -را ميتوان تلفیقی از
گرایشهای ضد شیعه وهابی با گرایشهای ضد استعماری و انقالبی اخوان به شمار آورد.
گروه زرقاوی در عراق به ظاهر هم با امريكاییها و هم علیه شیعیان ميجنگید ،در حالی
که جدیت آن در مبارزه علیه شیعیان ،بسی قویتر از مبارزه علیه اشغالگران بود .اما بدنه
اصلی اخوانالمسلمین در مصر و کش��ورهای خاورمیانه عربی ،کماکان به اندیشههای
وحدتمحور و سنتی خود پایبند بوده و روابط بهتری با ش��یعیان وايران داشته است.
به عنوان مثال به موضعگیریهای مثبت اخوانالمسلمین در قبال دو مسئلهاي که به
ايران و شیعیان مربوط بود یعنی برنامه هستهايايران و جنگ سی و سه روزه اسراييل
علیه حزباهلل لبنان ميتوان اشاره کرد.
در واقع دیدگاه اخوان راجع بهايران را باید به سه مقطع قبل از پیروزی انقالب اسالمي
درايران ،بعد از انقالب ،و شرایط جدید تقسیمبندی کرد.
در زمانی که جنبش اخوانالمس��لمین در س��ال  1928پایهریزی ش��د،ايران دوران
سرکوب و سیاس��ت دینگریزی توسط رضاش��اه را تجربه ميکرد .دراين برهه زمانی،
تحرکات وحدتگرایانه افرادی نظیر آيتاهللالعظمي بروجردي ،آيتاهلل کاشانی،آيتاهلل
قميو نواب صفوی از طرفايران و ش��يخ شلتوت ،شیخ حس��ن البنا ،عمر تلمسانی و
محمد الغزالی (شاگرد شیخ شلتوت که نقش مهميدر صدور فتوای وی داشت) از طرف
اخوان ،نمود بیشتری از سوی دو طرف داشت .هر دو طرف ،مبنای کار خود را تأکید بر
نقاط اشتراک مذاهب و دوری از تعصبات خش��ک مذهبی قرار داده بودند .بروز و ظهور
تحرکات وحدتگرایانه جنبش شیعی و جنبش اخوانالمسلمین در آن مقطع را ميتوان
در حرکت و فتوای شیخ شلتوت در به رسمیت شناختن مذهب شیعی به عنوان یکی از
1
مذاهب ششگانه دید.
بعد از پیروزی انقالب اس�لاميدر س��ال  1979و برپایی حکومت اسالمي در ايران و
تأكيدات امام خميني بر وحدت مسلمانان حول اسالم ناب محمدي و اهميت اين وحدت
در مبارزه با استعمار ،استبداد ،نظام سلطه و آزادي مسلمانان از حقارت دو قرن گذشته،
اخوان در مناسبتهای مختلف ،همواره انقالبايران را مورد تأیید قرار داده و از پناه دادن
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شاه توسط سادات انتقاد کرد .اخوان در سال  1357بیانیهاي صادر کرد و در آن انقالب
ي خود علیه دولت وابسته و ضد اسالميمصر دانست
ايران را الگویی برای مبارزات اسالم 
و از تمام مسلمانان جهان نیز خواست از مردمايران سرمشق بگیرند 1.با پیروزی انقالب
اسالميدرايران ،دبیرخانه بينالمللی جنبش اخوانالمسلمین با انتشار بیانیهاي ،امام
خمینی(ره) را فخر اسالم و مسلمین معرفی کرد .اخوانیهای مصر که منشأ و منبع فکری
و عقیدتی اخوانیهای منطقه هس��تند در موارد مختلف عالقهمندی خود را به انقالب
اسالمیايران نشان دادند .در دوره رهبری محمدمهدی عاکف ،اخوانالمسلمین مواضع
خوبی در قبالايران و تشیع اتخاذ کرد که حساسیت کش��ورهای عربی را برانگیخت و
حتی گاهی موجب اختالف درونی اخوان نیز شده است .عاکف در مصاحبهاي با روزنامه
2
النهار گفته بود چه مانعی دارد مذهب شیعی گسترش یابد؟
در عین حال اخوان در شرایط بعد از فروپاشی رژیم مبارک ،با اقدامات بسیار آرام و با
رعایت کلیه جوانب امر و مالحظه س��ایر عوامل و مؤلفههای قدرت ،در صحنه سیاسی
منطقه در پی توسعه روابط مؤثر با جمهوري اسالمي ايران ميباشد .بااين اوصاف ظهور
و قدرتگیری قرائت اخوانی که در شرایط فعلی در رقابت پیدا و پنهان با قرائت سلفی-
وهابی ميباشد ،فرصتی برای شیعیان محسوب ميشود.
 .3تحوالت دموکراتیک و رشد سازمانهای شیعهمحور

یکی از محدودیتهایی که جامعه ش��یعی به طور تاریخ��ی در خاورمیانه عربی با آن
مواجه بود ،در حاشیه نگه داشتن آنها از قدرت و سیاس��ت بود؛ طوری که اکثر فعالیت
شیعیان در خارج از قواعد حاکمه در کشورهای خاورمیانه صورت ميگرفت .پیامدهای
تحوالت انقالبی جهان عرب که بر مکانیزمهای دموکراسی و مردمساالری تأکید داشت،
تأثیر زی��ادی در زمینه نقشآفرینی فعلی وآينده ش��یعیان بر جای خواهد گذاش��ت.
ویژگی تحوالت انقالبی عربهای خاورمیانه در س��الهای اخیر بیشتر بر اين مبنا بود
که قواعد دموکراتیک در مناسبات قدرت و سیاست باید در اولویت قرار گیرد .در چنین
شرایطی فضا برای اقلیتهای شیعی مساعدتر ميگردد تا بتوانند در چهارچوب قواعد
دموکراتیک احزاب سیاسی خود را تشکیل داده و سازماندهی كنند و عمق ژئوپلتیک و
گفتمان خود را ترسیم و تبلیغ نمايند .با توجه بهاينکه گفتمان شیعیان در کشورهای
خاورمیانه بر مبنای شاخصههای حقوق بشر ،تساهل و تسامح ،رعایت حقوق اقلیتها،
 .1محمد محمودیان« ،جنبش اخوانالمسلمین وآينده سیاس��ت خارجی مصر» ،مطالعات راهبردی ،س،15
ش ،1بهار ،1391ص.121
 .2همان ،ص.122

شیعیان خاورمیانه همواره
به جایگاه واقعی خود دست
نیافت هاند و در مجادله نرم و
سخت در پی به دست آوردن
حقوق مذهبی خویشاند

همگرایی و وحدت اس�لاميبه جای تقابل ،طرد هر
گونه خشونتورزی ،حمایت از حقوق ملت فلسطین
و ...قرار گرفته است ،مس��لماً در فضای دموکراتیک
قابلیتها و جذابیتهای بیشتری نسبت به گفتمان
خشن و رادیکال سلفی به دست خواهد آورد .از طرف
دیگر بازیگ��ران بينالمللی هم مجبور خواهند ش��داين گفتمان را مش��روعیت دهند.
همانطوری که گراهام فولر صاحبنظر بانفوذ غرب بهاين نکته اشاره دارد که عقالنیت
1
در مبانی عقیدتی شیعه برجستگی دارد ،لذا غرب ميتواند با شیعه دیالوگ برقرار کند.
بااين اوصاف مبانی رفتاری و گفتاری شیعه به خصوص در خاورمیانه ظرفیتهای باالیی
برای تأثیرگذاری بر نظمهای منطقهاي را دارد.
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 .1حمید دباشی« ،سایه گستردن جنگ» ،ترجمه امیرحسین تیموری ،میهن.1386/4/5 ،

ی محیط سیاسی شیعیان در فضای نوین خاورمیانه
انقالب اسالميو دگردیس 

سرانجام سخن
فضای بينالمللی و منطقهای در یک دهه اخیر به نفع جنبشهای هویتطلب اسالمي
و به خصوص شیعی در حال دگردیس��ی است .ش��یعیان خاورمیانه بااينکه به صورت
تاریخی در حاشیه قدرت و ثروت قرار گرفتهاند و حاکمان سنیمذهب سیاست انکار و
همانندسازی را برای آنها اعمال نمودهاند بااين حال پیروزی انقالب اسالمي معادالت
مربوط به عوامل و شرایط محیط ملی ،منطقهاي و بينالمللی جامعه شیعیان خاورمیانه
را دگرگون نمود و اس��تعدادها و پتانس��یلهای آنها را احیا کرد؛ تا آنجایی که به عنوان
سازهاي ژئوپلتیک و حتی ژئواستراتژیک در س��ازشها و ستیزشهای منطقهاي نقش
خود را به نمایش گذاش��ت .البته پس از انقالب اس�لامي به خصوص در یک دهه اخیر
قدرتیابی شیعیان عراق ،پیروزی حزباهلل لبنان بر رژیم صهیونیستی تأثیرات مضاعفی
را بر برجسته شدن نقش منطقهاي شیعیان گذاش��ت؛ تااينکه کشورهاي محافظهکار
س��نی اعراب همراه با غربیها بر تئوری هالل شیعی تأکید نمودند .بااين حال شیعیان
خاورمیانه همواره به جایگاه واقعی خود دس��ت نیافتهاند و در مجادله نرم و س��خت در
پی به دس��ت آوردن حقوق مذهبی خویشاند .دراين بین تح��والت انقالبی عربهای
خاورمیانه و شمال آفریقا که هویتگرایی اسالميو تأکید بر مکانیسمهای دموکراتیک
ميباشد ،ميتواند فرصت بیبدیلی را بر جامعه ش��یعی منطقه فراهم نماید و مهمتر از
همه دراين تحوالت نظم س��لفی که قاعدتاً ضد ش��یعی بود با بحران متقاطع و متراکم
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مواجه شده و نظم اخوانی که وحدتگراست و نس��بت به تشیع و انقالب اسالمیايران
رویکرد مغرضانهاي ندارد تقویت ش��ده اس��ت که در مجموع فرصتی را ميتوان برای
شیعیان دراين فضا ترسیم نمود.

