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چکیده

مهمترینرخدادمنطقهخاورمیانهپسازانقالب5979ایران،موجخیزشبیداریکنونیدراینمنطقه
است؛خیزشیکهضدیتبااستبداد،تقاضایبهبودوضعمعیشتیمردمواسالالمگرایالی،ویگگالیهالای
تردیدمهمترینکشوریکهانقالبدرآنبالهوقالو پیوسالته،مرالراسالت.

اصلیآنبهشمارمیروند.بی
موقعیتاستراتگیکاینکشور،تالثییرآندرتحالوت منطقالهواهالاناسالالمونقالدآندرم ال له
فل طین،موابشدهاستکهنوشتارحاضربهبررسیاوضا آنپرداخته،موانعروابطاینکشالوربالا
امهوریاسالمیایرانراموردکنکاشقراردهد.پرسداصلیایالناسالتکاله«چالراپالسازوقالو 
ودستکمتاپیدازخارجشالدنقالدر ازدسالت
انقالبدرمرروسقوطرژیمدیکتاتوری
؛انتظارمیرفالت

اخوانالم لمین،روابطسیاسیدوکشورایرانومرربهنقطهمطلوبمدنظرنرسید؟»
باوقو انقالبدرمرالروبرکنالاریرژیالممبالاریازیالکسالوورویکارآمالدناخالوانالم اللمینبالا
گرایدهایاسالمیازسویدیگر،روابطدوکشورایرانومررپسازسالیسالاببهبودیابالد.اگرچاله
مقامهایسیاسیدوکشور،سفرهاییبهکشورهایهمالدیگرداشالتند،ایالندیالدارهانتوان التروابالط
سیاسیمیاندوطرفرابهنقطهموردانتظاربرساند.شکافعقیدتیمیانشیعهوسنی،نقدغالربو
آمریکادراینم له،سلفیگریوعقایدضدشیعهوضدایرانیدرزمالرهعوامالتتثییرگال اربالرعالدم
بهبودروابطدوکشوربودند.دراینتحقیال ازروشتوصالیفی-تحلیلالیوبالادادههالایکتاباانالهای
شدهاست.
استفاده 

واژگان کلیدی:ایران،مرر،شیعه،سنی،بیداریاسالمی،بهارعربی،خاورمیانه.
.........................................................................................................................
. * 5استادیارگروهعلومسیاسیدانشگاهاصفهان(.نوی ندهم وب)Hamid.nassaj@gmail.com:
.دانشجویکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهاصفهان.
.دانشجویکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطباییتهران.
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مقدمه
انقالب55فوریه( بهمن)5 39درمرررابایدمهمترینپدیدهبیداریدرمنطقالهخاورمیاناله
دان ت.ازتبعا انقالبمرردرمد هجدهروز310،شالهیدو1100زخمالیبراالایماندنالدکاله
میدهنالد(.)whba, 055:5انتظالارمیرفالتبالا
ایکوچکازواقعیتسقوطرژیممباریرانشان 

گوشه
وقو انقالبدرمرروبرکناریرژیم

کارآمدناخوانالم لمینباگرایدهالای


سووروی
 
ازیک

اسالمیازسویدیگر،روابطدوکشورایرانومررپسازسیساببهبودیابالد؛همننالینتثییرپال یری
تحوت اخیرمنطقهازانقالبایرانبرک یپوشیدهنی ت(حاذقنیکرو) 1:5 95،اماچراباواالود
وابطسیاسیدوکشوربهنقطهموردانتظارنرسیدوباسقوطاخوانالم لمین،ایالنامیالد

اینتثییرها،ر
ب یارکمرنگترشد.دراینمقالهسعیشدهاستعوامتتثییرگ اربرایالنامالربررسالیشالوند.فرضالیه
اصلیمقاله،آناستکهشکافعقیدتیشیعهوسنی،یکیازدتیتاصلیعدمبهبودروابالطسیاسالی
درسطحعالیمیاندوکشورایرانومرربودهاست.اینمقالهبهبررسالیروابالطسیاسالیدوکشالور
میپردازد.ابتدابهپیشالینهروابالطایالرانومرالر
استراتگیکاهاناسالم،ایران(شیعی)ومرر(سنی) 
اشارهشدهودرادامهبهشیعهوسایرفرقم هبیدرمرر،طرحهالبشیعی،سلفیگالریونقالدآن
درتداوماینشکاف،ایجادتفرقهمیانم لمانان،تثییرانقالبایرانبالرتحالوبهالایمنطقالهوانالبد
اخوانالم لمیندررأسحکومتمررپرداختهشدهاست؛البتهطبیعیاستکهپدیالدههالایااتمالاعی
هیچگاهتکعاملینی تندومجموعهایازعوامتماتلف،رخدادنیالکپدیالدهراممکالنمالیسالازند.
شکافعقیدتیمیانشیعهوسنی،نقدغربوآمریکادراینم له،سلفیگریوعقایدضدشیعهو
ضدایرانیدرزمرهعوامتتثییرگ اربرعدمبهبودروابطدوکشوربالودهانالدامالادرایالنمقالاله،عمالده
تمرکزبرنا تینموردخواهدبود.

الف-تمهیدات نظری
شیعهوسنیدوفرقهمهماسالمیه تندکهباواودافتراقها،نکا اشترایزیادیباهمدارنالد؛
ایندوفرقهدراعتقادبهخدا،معاد،نبو ،قرآنوم ائتفرعیروزه،نمالاز،حالووزکالا ،امالرباله
معروفونهیازمنکروهمننینضرور احترازازمحرما الهیاشتراینظردارند؛اماتفاو عمده
میانشیعهوسنیدرم لهاانشینیپیامبر(ص)استکهشیعهبرایاانشینیآنحضر ،شالرایطی
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ازقبیتعرمتوعلملدنیراتزممیداندل اتعییناانشینیبهانترابازاانبخداونالداسالتناله

طوریکهوحالیقطالعشالددر

انتاابمردم؛امااهتسنتمعتقدندکهپسازرحلتپیامبر(ص) 
همان
تمامیامورنیزآننهازطرفرسوباکرمبهدستمارسیده،کافیاستوپسازرحلتپیامبر(ص)،
موضو اانشینیایشانبهمردمواگ ارشدهاست.داندسیاسیسنی،اطاعتازاولیاتمالرقریشالیرا
ماننداطاعتخداورسوبواابکرده،حاکمیکهنیابتخلیفالهرابالهدسالتمالیآورد،خالودرانایالب

رسوباهللوظتاهللفیاترضمعرفالیمالیکالرد(فیرحالی.) 13:5 73،تفالاو عمالدهاهالتسالنتو
اماعتباشیعهاسماعیلیهواینیعشریهدرفقهسیاسیآناستکهشیعه،شرطخالفتوامامالترا
تنریصوعرمتمیدانالد،درحالالی کالهاهالتسالنت،ازلحالارنظالریوعملالی،اقوالشالاندربالاب
مشروعیتخالفتخلفاوحکومالتحکالاموسالالطین،ب الیارمضالطربومشالتتاسالت(ناعالی،
.)5 :5 17ایناختالفنظردرم لهباتباعثشکافدراهانواحداسالمیاززمانپیامبرشدهو
تابهامروز،سبببروزشکافهایتاریای،فرهنگی،فقهیوسیاسیشدهاست.اهاناسالالمامالروزه
روستکهمیتواندظرفیتوفرصتیبالرایشالکتگیالریروابالط


دهخیزشوبیداریمنطقهروبه
باپدی
همهاانبهکشورهایاسالمیایجادکند.

ایندرحالیاستکهم لهوحد وان جامامتاسالمی،یالکارزشویالکطالرحبنیالادیو
حیاتیبرایحفظهویتوپیشرفتاوامعاسالمیاستکهموردتثییدمتوندینیوپیشالوایاندینالی
نیزقراردارد .قرآنکالریمازتالثلیفقلالوبوایجالادبالرادریمیالانم اللمانانبالهعنالواننعمالتالهالی
بهرغمتثکیالدهایمکالرروارزشوحالد اسالالمیوهمننالینعمالر
یادکردهاست(آبعمران .)50 ،
طوتنیفعالیتهاییدراینزمینه،هموارهموانعومشکالتیدرراهتحق اینهدفواودداشتهاند.با
نگاهیبهتاریخاسالممشاهدهمیشودکههموارهک الانیبالاانگیالزههالاینکوهیالدهمالانعهالاییدرراه
وحد اسالمیایجادکردهاند.افزایددرگیریهایفرقهایدراهاناسالموزیانهالایمتالثیرازایالن
تفرقهها،ب یاریازنابگاناوامعاسالمیرابرآنداشتهتاراهکارهاییواقعبینانهبرایالالوگیریاز
تکرارچنینفجایعیپیداکنند؛یکیازمهمترینراهکارهایپیشنهادیدراینحالوزه،اندیشالهتقریالب
م اهبووحد امتاسالمبودهاست(حیدری.) :5 33،قدرم اللماینکالههرگونالهتالشالیبالرای
بهیمرنش تنچنینراهحتهایی،متضمنپ یرفتنطرفمقابتوگشودگیدربرابر«دیگالری»اسالتو
مشاهدهمیکنیمکهدرطوبتاریخچهدرمیانشیعیانوچهدرمیاناهتسالنت،ک الانیبالودهانالدکاله
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رسمیتنمیشناسند.

ازاساس،طرفمقابترابهعنوانهمکیدوم لمانبه

رایتحلیتتحوبهایمنطقهبای تیبرواقعیت

ازنگاهاینمقاله،مبناینظریوب ترعینیعملیب
شکافشیعهوسنیوآرمانوحد ایندواستوارشود.تعامتدوسویهواقعیالتوآرمالاندرتحلیالت
تحوبهایمنطقه،ضروریاست.بیتواهیبهواقعیتعینیوتمرکزصرفبرآرمانوحالد گرایالی،
سالالببغفلالالتازدرونمایالالهاصالاللیتحالالوبهالالاشالالده،تحلیالالتاشالالتباهدربالالابسالالیررخالالدادهارا
بهدنبابخواهدداشتوبیتواهیبهآرمانوتمرکزصرفبرواقعیتنیزاصالتتالالشبالرایبهبالودو
اصالحامورراعبثوبیهودهخواهدداشت.دراینتحقی ازروشتوصالیفی-تحلیلالیوبالادادههالای

شدهاست.
ایاستفاده 


کتاباانه

ب -پیشینه روابط ایران و مصر
دوکشورایرانومرراززمانباستانتاکنونهمالوارهاالزوکشالورهایمهالموتثییرگال ارمنطقاله
اند؛امابهنظرمیرسدتغییرهایسیاسیوعقیدتیمیانایرانومررازدیربالاز،متضالاد

بهح ابمیآمده
درزمانخلفایفاطمیدرمرر،پادشاهانبهطورعمده،سنیم هب

وماالفبایکدیگرپیدرفتهاند.
کردهاند.اساسی ترینتغییرعقیالدتیمتضالاددردوکشالور،هنگالامیاسالتکالهمرالر
برایرانحکومت 
بهعنوانپایگاهحرکتشیعهفاطمیتغییرعقیدهداده،م هباهالتسالنتراپالسازسالقوطفاطمیالانو
استقرارحکومتایوبیمیپ یردودرمقابت،ایرانبابهقدر رسیدندولالتصالفویه،مال هبشالیعهرا
بهعنوانم هبرسمیکشوربرمیگزیند(علیزاده.)59:5 33،

روندمتضادتاریخدوکشالورتالازمالانحالابنیالزامتدادیافتالهاسالت.زمالانیکاله





سیاستهایسوسیالی تیوانقالبیومبارزهباامپریالی المرامالدنظرقرارمالیدهالد،درایالران،نظالامی
غیرانقالبیومتمایتبهغربوبااقترادآزادرویکارمیآیالدوهنگالامیکالهدرایالراننظالامساللطنتی
فرومیپاشدومبارزهباامپریالی مواستکبار،اایآنرامالیگیالرد،درمرالرازاندیشالههالایانقالبالی
ناصر،خبرینی تومرربهرهبری

بهیکنظاممتمایتبهغربوبهاقترالادبالازارآزاد

تبدیتمیشود.روابطایرانومرربهعنواندوکشوراستراتگیکمنطقهخاورمیانهدردهالههالایاخیالر،
المللیفرازونشیبهایزیالادیرابالهخالوددیالدهاسالت؛


ایوبین
متثیرازعوامتمتعددداخلی،منطقه
عوامتیادشدهدربرخیمواقعموابگ ترشروابطمیاندوکشورودرمواقعدیگربهافوبروابالط
انجامیالدهاسالت(علیالزاده.)53:5 33،ایالرانومرالالردردوسالویمنطقالهخاورمیانالهدوکشالورمهالالم
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مح وبمیشوند.نقدایراندرخلیوفارس،آسیایمیانهوقفقازونقالدمرالردراهالانعالربو
شمابآفریقامواباایگاهخاصایندوکشورشدهاسالت(پیشالگاهیفالرد.)5 9:5 33،ازلحالار
اغرافیایی،دوگ رگاهاستراتگیکخاورمیانهیعنیتنگههرمزدرخلیوفارسوکانابسوئزکهرابطاله
دریایسرخودریایمدیترانهرابرقرارمیکند،درقلمروهریکازایالندوکشالورقراردارنالدوایالن
خودمزیتیمهمبرایایندوکشوربهح ابمیآیدکهدرعینحاب،تجاوزبیگانگانرابرایت لطبالر
زدهاست(علیزاده.)51:5 33،
ایندوگ رگاهدریایاستراژیک،طیقرناخیردامن 
دورادیدروابطایرانومرردرساب 59باپایانگرفتنتحتالحمالایگیانگلالیسدرمرالرو
استقالباینکشوروشناساییمررتوسطایرانآغازشد.درساب59 3ازدواج

با

،

موابافزایدروابطدوکشورشد.درماارایملیکردننفتایرانوملیکردنکانابسوئزدردهاله
 5910دوکشوربهمبارزهباانگلالیسواردشالدندکالهنزدیکالیبیشالتردوکشالورراسالببشالد.



بهدنبابخودداریآمریکاازاعطایوامبهمرربرایساختنسالدعالالیاسالوان،درچهالارم
مرداد،)5911(5 1کانابسوئزراملیاعالمکردوپسازایناقدام،خودراپیرومکتالبمرالدقو
ادامهدهندهراهاونامید(مهالدوی ) 3 :5 73،؛امالاکودتالاضالددکتالرمرالدقوسالقوطدولالتاوو
رویکارآمدندولتطرفدارغربدرایران،موابتیرگیروابطدوکشورشد.دشمنیایرانومرر
کهابتدادرحوزهاختالفهایمیاندوکشوربود،بهتدریوصور تقابتناسیونالی المایالرانوعالرب
بهخودگرفت.

ازاملهاقدامهاییکهمرردراینراستاانجامداد،طرحم لهخوزستانبهعنوانعرب التانایالران،
تغییراسمخلیوفارسوتشبیهاقدامهایایراندرمنطقهخلیوفارسبهسیاستصهیونی تهالابالرای
اشغابفل طینبود.شک تاعرابازاسرائیتدرساب5917ازیکسووتضالعیفامالابعبدالناصالر
ازسویدیگروهمننینموضعگیریایراندرحمایتازاعراب،مواببهبودروابالطدوکشالورشالد.
ایرانتمایتداشتنقدژاندارممنطقهراایفاکندوبرایرسیدنبهاینهدفبهالبکشورهایعربی
برایپیشبردبرنامههایخودنیازداشتودر،5970روابطایالرانومرالرگ الترشیافالت.درگ شالت
ورویکارآمدن



کهمواضعیمشابهباایرانداشتوسیاسالتخالارایادیالدمرالر

مبنیبرنزدیکیبیشترباآمریکابالهخرالوصپالسازانالگ 597بالهتوسالعهروابالطایالرانومرالر
کمککرد؛پیدازانقالباسالمیایران،همکاریاقترادیایرانومررازیالکطالرفودیالدگاههالای
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مشالالتریدوکشالالوردرقبالالاباسالالرائیتازاملالالهمالالواردیبودنالالدکالالهعامالالتپیونالالدروابالالطدوکشالالور
شمارمیرفتند(برواردی.)515:5 71،


به
ایرانومرر،ایدئولوژیناسیونالی مراپیدازانقالبخودتجربهکالردهانالد،مرالرناسیونالی الم،
وایرانناسیونالی م،

رابه کارگرفتندکالهنتالایوایالنایالدئولوژیپالسازمالر ناصالرو

رضاخان،رویکارآمدندولتیواب تهبهغرببودهاست(نورانی.)5 95،درهالردوکشالوربالهدلیالت
عدممطابقتایدئولوژیهایناسیونالی م،سوسیالی مولیبرالی المبالافرهنالگعمالومیمالردم،زمیناله
نارضایتیفراهممیشودوباوقو انقالبهای5979و، 055ضمنسقوطرژیمهایواب تهدرایالن
کشورها،حکومتیکهنیازها،توسعهوپیشرفترادرارزشهایاسالمیا تجومیکند،بالرسالرکالار
میآید.
ایرانپیدازانقالب،یکیازحامیاناصلیانعقادقراردادصلحمررواسالرائیتبالود،امالاپالساز
انقالب،مرررابهدلیتانعقاداینقراردادوازبینبردنقبحروابطبااسرائیتوایجادشکافدراهان
اسالممحکومکردوهمیندیدگاهبهقطعروابطکشوردرماهمی5979منجرشالد.انقالالبایالرانکاله
ماالفاسرائیت،طرفدارآرمانفل طینیهاوخواستارموااههباشیوههالایبرتالریاویانالهغالربدر
منطقهبود،بهدلیتاختالفایدئولوژیکیدوکشور،مورداسالتقبابدولالتمرالرقرارنگرفالت.پالساز
امضایپیمانکمپدیویدوپیروزیانقالباسالمی،دولتمرربهاایاسالرائیت،کشالورهاییماننالد
عنوانتهدیدهایامنیتیمعرفیکرد؛ایالنتغییالردیالدگاهمرالردرحمایالتاز


سودان،لیبیوایرانرابه
عراقدرانگضدایرانتجلییافت.میزبانیمررازشاهایراندراواخرعمرویوبالهطالورمتقابالت،
گرایانونامگ ارییکالیازخیابالانهالای


دیوید،توسطاسالم
اظهارخرسندیایرانازتروربانیکمپ
تهرانبهاسمقاتتوی،موابتندمیاندوکشورشد.آزادیاسرایمرریباوساطتعلمایمرر
ازیکسووپایانانگدومخلیوفارس،آزادسازیکویتودگرگونشدننقشالهسیاسالیخاورمیاناله
ازسویدیگر،زمینهسازنزدیکیتهرانوقاهرهشدندکهدرایندوران،شاهدبازگشاییدفتالرحفاظالت
ازمنافعدوکشوردرتهرانوقاهرهدرساب5 70ه تیم؛بالااینحالاببالهنظرمالیرسالدبهبالودروابالط
سیاسیایرانومرر،بیشتربهصور مقطعیبودهواستمرارنیافتهاست(برواردی.)51 :5 71،

برایرانقالباسالمیدرایران،حکومتیشکتگرفتکهمتکیبرعقایدشیعهوفقهقابالتانعطالاف
استکهبهعالمالاندینالیااالازهمالیدهالد،بالاامالورم التحدیهتعامالتداشالتهباشالندودرسیاسالتهالا
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تجدیدنظرکنند؛بیتردید،موافقتایرانباتوقفانگباعراق،مرحلهایتالازهازانقالالباسالالمیو
دوریادیدازسیاستهایکشوربودکهباگ شتهتفاو داشت(الشالرقاوی.)555:5 79،دوکشالور
ایرانومررازلحارفرهنگیوسیاسیازیکدیگرتثییرپ یرفتهوبرهمدیگرتثییرگ اشتهاند.انقالالب
اسالمی،نقطهعطفیدرحیا سیاسیایراناستکهتثییریزیالادبالرکشالورهایمنطقالهداشالتهاسالت.
انقالالالبایالالران،تالالثییریتقویالالتکننالالدهوشالالتابدهنالالدهبالالرانالالبدهالالایاسالالالمیمواالالوددرمرالالر
بهاایگ اشت .انجمناماعتاتسالالمیهمرالردرآغالازپیالروزیانقالالباسالالمیایالران،بیانیالهای
ستایدآمیزدرتثییدانقالبصادرکرد(اسپوزیتو.)511:5 3 ،امهوریاسالمیایران،پسازانقالب
اسالمی،گفتمانیویگهرادرسطحاهانوبهویگهدرخاورمیانالهایجالادکردکالهمبتنالیبالرسالهمحالور
اسالمگرایی،استقالبگراییووحد گراییاست(موسوی.)531:5 95،

تثییرمتقابتاخوان الم لمینمرالربالرمبالارزانفالدائیاناسالالمایالران،تالثییرانقالالباسالالمیبالر
انبدهایاسالمیمرر،حضوررئیسامهورمرردرتهرانوهمننینسفررئیسامهورایالراندر
بهمنماه5 95وبرافراشتهشدنپرچمایرانپسازسیسابدراینکشور،نشاندهندهایالنواقعیالت
استکهنقاطمشتریزیادیبرایازسرگیریروابطم تمردوکشورواوددارند؛اگربالهایالننقالاط
مشتریاسالمگرایی،م لهفل طینومشتریهایفرهنگالیدوکشالوررابیفالزاییم،ارزشفرصالترا
بیشتردریخواهیمکرد.اتحاددوکشورباتواهبهموقعیتطبیعیآنهاونقدبیبدیتمرردراهالان
عربوشمابآفریقاوهمننیننقدایراندرخلیوفارسوآسیایمیانهوقفقاز،مزیتهالاییب الیار
ورزیهالا

برایهردوکشورواهاناسالمخواهدداشتوازطالرفدیگالر،دسالتاسالتکبارراازطمالع
ازیکسووتهدیدهایامنیتیدرمنطقهازسویدیگرقطعمالیکنالد.برخالیازویگگالیهالایمشالتریدو
کشورایرانومررکهشکتگیریایناتحادرات هیتمیکند،عبار استاز:تاریخکهنتمدنیایران
دندرمنطقهخاورمیانه،بهرهمندیازموقعیتاستراتگیک،تجربهگال ارازدورانسالنت

ومرر،واقعش

بهمدرنیته،سابقهمبارزا ضداستعماری،توانتثییرگ اریفرامنطقهای،عضویتدرگروهکشالورهای
اهانسوم،کشورهایدرحابتوسعهگروه،3گالروه،51گالروه،57انالبدعالدمتعهالدوسالازمان
کنفرانساسالمی.
ازآنجاکهایدئولوژیانقالباسالمیبراساسآموزههایدینیواسالالمیشالکتگرفتالهوبالاتوااله
گرایاندرکشورهایمنطقهانتظارمیرفت،ایدئولوژیانقالباسالمیایراندرمنطقه

قدر یافتناسالم
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گ ترشیابد(قربانیشیخنشین)3 :5 95،؛اماآنگونهکهانتظارمیرفالت،روابالطمیالانایالرانومرالر
برقرارنشدوباموانعیب الیارروباله روشالدهکالهرسالیدنبالهاایگالاهمطلالوبمالدنظررابالامشالکت
موااهکردهاست؛برایبررسیدتیتاینامروواکاویچراییاینرخدادابتدابالهآشالناییبالافالرقو
م اهبمررنیازمندیم.

ج -مناسبات شیعه و سنی
 -2فرق اسالمی در مصر
مررپسازنیجریه،پرامعیتترینکشورم لمانآفریقاییاستوهمننینبیشترینامعیترا
درخاورمیانهداراستوتعدادم لمانانآناز11میلیالوننفالرتجالاوزمیکنالد.مرالر،دارایامعیتالی
اواناستکه درصدامعیتآنزیر51سابه تندکهاینآمار،زمینالهایمناسالببالرایرشالد
اقترادیدارد)(Kinninmont,2012,3؛البتهدربرخیمنابعدیگر،امعیتکشورمرالررا31میلیالون
درصدآوردهاند.نکتهمهم،اینکهاسالمنقدمحوریدر

نفرودرصدم لماناناینکشوررا30تا90
ابقتداشالتهباشالد.
کندوهرقانونادیددستکمبایدباقوانیناسالممط 

متنزندگیمردممررایفامی
مررکشوریاستکهبیشترآنرام لمانانسنیتشکیتدادهاندوازآماردقی فرقههالایمواالوددر
آن،آمارهاییماتلفارائهشدهاست90.درصدمردمکشورمرالر،م اللمانوازشالاخهشالافعیاهالت
سنته تند؛1درصدمردماینکشورم یحیاندواقلیتیشیعههمدرآنزندگیمیکننالد.قالاهرهباله
دلیتمنارههایمتعددآنمعروفاستوشهرهزارمنارهلقبگرفتهاست(بهجت .) 05شیعیانمرالر
دراینکشوربهصور پراکندهزندگیمیکنندوبیشترآناندرشهرهایانوبیمرالرازقبیالتاسالوان،
ارفو،اسناوآرمنت،ساکنه تند.ازنگاهتاریای،مرحلهاساسیرشدوگ الترشمال هبشالیعهدر
مرربهدورانفاطمیان(از919تا)5575میالدیبرمیگرددکهنقشیب الیارمهالمواساسالیدرایالن
زمینهایفاکردندوبابیدازدوی تسابحکومتدرمررآیالاریفالراوانازتشالیعبراالایگ اشالتند
(احمدی.)505:5 90،بنایشهرقاهرهواامعاتزهرکهدولتفاطمیالان،آنرابنانهادنالد،بیالانگرآن
دوراناست.
شیعیان،پسازارتدوکسها،سومینرتبهراازنظرامعیتدرمرردارند.م هبشیعهدرکشور
مرردارایسابقهتاریایوطوتنیاست.درمرالرتعرالبمال هبیوعنالادن البتبالهتشالیعماننالد
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وهابیونواودندارد.واودسهحرممتبریدرقاهره،یعنیمقالامرأسالح الین( )،مرقالدحضالر 
زینب(س)ومرقدسیدهنفی هازعوامتاصلیمحبتمردممررن البتبالهاهالتبیالتپیالامبر(ص)
ه تندوهمینمحبتاهتبیتمیتواندفرتمشتریروابطم لمانانایرانومررباشد(پایآیالین،
.)55:5 33باظهورایوبیان،سرزمینمرربالهعرصالهعقیالدتیونظالامسیاسالیادیالدیواردشالدو
خاندانایوبیبام هبت نن،اایخاندانفاطمیبام هبتشیعراگرفت.
درمررادید،تالشهاییبرایهمگراییاهتسنتوشیعیانآغازشد.دعالو تقریالبدرسالاب
5931درمررفعالیتخودراآغازوگروهاخوانالم اللمینبالهرهبالری

ازایالندعالو 

پشتیبانیکرد.ازاملهرااباتزهرکهدرتشکیتدعو تقریبسهیمبودند،میتوانبه
،

و

،مدیرکالتاماعالتتقریالبمیالانمال اهباسالالمی

کرد؛ازاملهعلمایشیعهکهدرایناماعتشرکتداشتند،

اشاره
ازلبنالانو

م وبدعو درمرالرازایالران،

،رئالیسو
درعالراقرا

نامبرد(وردانی.)5 3 ،
توان 
می 

درنیمهدهه(30قرنبی تم)،نهضتشیعهدرمرربهوسیلهاماعتتقریببینم اهباسالالمی
آشکارشدوتادهه70ادامهیافت.دردهه،70امعیتآبالبیتتشکیتشدکهگرچهدرآغاز،زمیناله
فعالیتدم اعدبود،پسازپیروزیانقالباسالمیایران،اوضا دگرگونشد.دولتمررن البتباله
ایران،موضعیخرمانهگرفتوبهدنبابآن،دستورتوقیفامعیتیادشدهصادرشد.دردهاله30بالا
باسالمیایرانبراامعهمررانجامشالد،آیالار

واودهمهتالشهاییکهبرایالوگیریازتثییرانقال
آنبروضعاسالمیاینکشورانعکاسیافتوباواودمحاصرهشدیدتبلیغاتی،شیعهاایگاهخالودرا
میاندیگرگروههایاسالمیفعابپیداکرد.دارالبدایه،نا تینمؤس هانتشاراتیشیعهبودکهدرمرر،
فعالیتخودراآغالازکردوپالسا زآنبالرایاسالتمرارتبلیغالا شالیعهضالدماالفالانآن،دارالهالدف
تثسیسشد.

( ،)5 3ادایازنقدبیگانگانضدشیعه،انگیالزههالایدرونالیچهارگاناله

ضدشیعیانمررراچنینبرمیشمارد:

انگیزههایاعتقادیگروهسلفیوهابیکهبااعتقادبهگمراهالیوانحالرافتشالیع،ن البتبالهایالنم هب،موضعیخرمانهدارد.
انگیزههایاصالحگریگروهاخوانالم لمینکهدرآغازازموافقانانقالبایرانبالودامالاپالساز
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مدتیزیرفشارسعودیهاوحکومتمررونیزشبههانگیزیدربالارهدوسالتیوروابالطایالرانبالا
هتبدیتشد.

سوریه،زیرفشارقرارگرفتوبهدشمنایرانوشیع
انگیزههایشاریقلمبهدستان،نوی ندگانوروزنامهنگارانگروههایماتلفاسالالمیوعلمالیکهبرایگ رانزندگیخود،ضدشیعهوایرانبهقلمفرساییپرداختند.
انگیزهسیاسیکهمحریآن،حکومتمرربوده،باسعودیضدایرانهمدسالتاسالتوپیوسالتهلبدوستیآمریکاییهاوصهیونی تهاست.

درصددا
اخوانالم لمینبزر ترینگروهمال هبی

 -2-2اخوانالمسلمین؛ تأثیرگذارترین گروه اسالمگرا:
مبارزدرمرراستکهمیتوانآنرانمایندهانبدهایسنیم هبدراینکشوردان ت؛اینگالروه
دارایشاخههاییدرکشورهایماتلفعربیاست.اخوانالم لمیندرسالاب59 3بالهوسالیله



دراسکندریهمررتشکیتشد؛اینانبدرامیتوانمالادرانالبدهالایسیاسالیاسالالمیمعاصالر


برشمرد.حرکتااتماعیتبلیغیاخوانالم لمینباواودابهامدربرخالیازمؤلفالههالایسیاسالیاش
توان تبرکتاهانعربایربگ اردواگرانقالباسالمیایرانرانمایندهانبدشالیعیبالدانیمهالر
دوانبداحیاکنندهحرکتهایاسالمیه تند؛بنابراینپیروزیانقالباسالمیایرانبرایالنانالبد
همماننددیگرانبدهابدونتثییرنبودوباعثایجادتحریهاییدرایالنانالبدشالدکالهبالهطالور
شدهبود.
دوبهیکحزبپارلمانیودولتیتبدیت 

تقریبییکدههبهحالتسکو درآمدهبو
میشود
اخوانالم لمیندرطوبتاریخشکتگیریاشانبشیوحد گرادراهاناسالممح وب 
وتالشدرراهوحد اهاناسالمراهموارهازاصوبفکریخویدقراردادهاسالت.ازنظالراخالوان،
سرزمیناسالمی،سرزمینواحدوتجزیهناپ یراستوتجاوزبههرباشیازاینسرزمین،تجاوزباله
کتآنمح وبمیشود؛دیگرواوهمشتریمیاناخوانباانبدایرانیشیعیساب،5 17پیونددین
باسیاستمبتنیبرارزشهایاسالمی،ایجادحکومتدینیومقبولیتمردمیآن،قانونگ اریالهیو
ضدیتبااستعماربوده،برخالفانبدهایوهابی،حامیحضالورزنالاندرعرصالهااتمالا ه التند
(فوزی.)71:5 95،محوریتاساسیدرایجادارتباطقدیمیوطوتنیاخواناززمان



بالا

ایرانبهدلیتعدموروداخوانبهمناقشا فرقهایومااصما مال هبیبالارویکالردوحالد گرایاناله
انازدیربازشدهاست(سلطانشاهی.)5 95،

استکهعامتارتباطایرانواخو
بهانقالباسالمیبهوسیلهاماعتاخوانصور گرفت؛ایناماعت،طالی

اولینواکندهان بت
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،انقالباسالمیایرانراستایدوتثییدکرده،اعالمکردندروحالیکالهپشالت

اعالمیهایدرساب5979
انقالباسالمیبودهاست،شبیههمانروحیبودکهم لماناناولیهرابهاسالمدعالو کالرد؛همننالین

اعالمکردندکههیچاداییمیاندینوسیاستدراسالمواودنداردواسالم،دینیاالامعاسالتکاله
میباشد.
داردوهمهامورزندگیراسامان 


برایایناهانواهاندیگرقانون
فشارهایواردشدهازطرفدولتمرر،موابشدکهگروهاماعتالم اللمینپالسازانقالالب
اسالمیایرانبهفعالیتهایزیرزمینیروآورد؛ایناماعت،ضمنالگوقراردادنانقالباسالمیایران،
تغییرهاییدرراهکارهایخودایجادکرده،خواهانایجادخیزشهایمردمیدردانشگاههاوخیابانهالا
هایمردمیراباخودهمراهکندودرعمت،


تتوده
شدند؛لیکننقطهضعفاینگروه،آنبودکهنتوان
ناکامماند؛

خطاببهملتهایمرالروایالران،خواسالتار

درپیامیدرفروردین5 13

اند؛دراینپیام،خطاببهملتمررآمدهاستکهبایدبرای

قیاممردممررضدحکومتسادا شده
برقراریحکومتاسالمیبرپامیخیزندوسادا راازکشورخالودبیالرونبراننالد؛ایالناولالینموضالع
کلیدیرسمیدولتانقالبیایرانبودکهدرآنبهصراحت،سرنگونیحکومتسادا راخواستهبود.

هاوگروههایمرریکهازانقالباسالمیایرانتثییرپ یرفته،الی الاراتسالالمیالا

ازدیگرانبد
چپاسالمیاست؛اینگروهمانندالجهادازوگروههایمبارزرادیکالاببالهشالمارمیرود.ایالنگالروه
عالوهبرستایدانقالباسالمیایران،روحیهمبالارزهاالوییدرمال هبشالیعهرانیالزمالوردسالتاید
قرارداده،یکیازعلتقیامایرانراواوداندیشه،عقتوااتهالاددرمال هبتشالیعاسالتکالهباعالث
پویاییم هبدراامعهمیشود؛اینگروه،پیدازهرچیزشیفتهنقدافکارشیعهدرانقالباسالمی
ودکترشریعتیرابالهعربالیترامالهو

ایرانبودودرهمینراستا،تعدادیازکتب
منتشرکردند(صیفوری.) 77:5 37،

نکتهقابتتواه،ایناستکههمانبداخوانالم لمینمرروهمانبدایرانشیعیدرب تری
عبارتیدیگر،واهمشالتری


واودآمدند؛به

داشتند،به

هایداخلیکهبانیروهایخارایارتباط
ازبحران
هردودرروندشکتگیریآنهاواودبحرانهایداخلیاعمازعدممشروعیترژیمسیاسالی،واالود
تبعیضهایسیاسیواقترادیوبیتواهینظامهایسیاسیآنهابهاسالموفرهنگاسالمیمردمشان
بود(فوزی.)71:5 95،دولتهایحاکمبرمررورژیمپهلویدرایران،درچندبحرانمشالابهنظیالر
بحرانهویت،بحرانمشروعیت،بحراناخالقیوبحالراناقترالادیدسالتوپالامالیزدنالدکالهآنهالارا
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تهایشانبپردازند(سلیمی.)1:5 95،
وادارمیکردبرایالوگیریازفروپاشیخودبهسرکوبمل 

انبداخوانالم لمینیکیازمهمترینبازیگراناصلیصحنهقیامهایاخیردرهمالهکشالورهای
عربی(بهازبحرین)استکهتشکلیم تحکمودارایگ تردگیب یاراست.گرچالهپایالهفکالریو
،استانبشیعمتگراهالمه الت.تالاکنونآمریکالا

شعارایدئولوژیکاینانبد«اسالمتنهاراهحت»
سعیداشتبااحزابدینیواسالمیدرخاورمیانههیچگونهارتباطینداشتهباشدامابهدلیتقالدر و
ظرفیتاخوانالم لمینوتوانآندرباشیمهمازآرایانتااباتیکشورهایمنطقهبهویگهدرمرالر،
تونس،مغربوواشینگتنترمیمگرفتهاستبااریاناخوانبالهگفتگالوواردشالود(رویالوران:5 95،
.)531
اخوانالم لمیندرحوادثوتحوبهایمرر،بیشتربارویکرددموکراتیکظاهرشد،تغییررویاله
اخوانازاسالمانقالبیوانقالبیگریبهسالمترویکردهالایدموکراتیالک،مالیتوانالدنظریالهبیالداری
اسالمیرابهچالدکشاندوتبیینحرکتمرالردرمالوجدموکراسالیخالواهیمالدنظرصالاحبنظالران
کوشندباقانعکردن


هامی

هااینبودکهآمریکایی

آمریکاییراتثییدکند؛تحلیتاخوانی

،اوراباله

احتماب،الگوییشبیهبهترکیهشکتگیردوباحفظساختارارتالد،

تریقدر وادارکرده،بعدازآنبه
شود؛ضمناینکهنبایدفراموشکالردکالهآمریکالابالا

ازآمدناخوانیاازرادیکابشدنانبدالوگیری
کمکهایمیلیاردیآنبهمرربهدلیتنقداینکشوردرتثمینامنیتاسالرائیتدرصالددکنتالربایالن
انقالبوالوگیریازتکرارانقالبایراندراینکشوراست.بهنظرمالیرسالدکالهاخالوانالم اللمین،
انبشیاستکهواهانقالبیمانندانقالباسالمیایراننداردول انمالیتوانالدپالایبالهپالایانقالالب
اسالمیایراندربرابراستکباراهانیوتعدیا آندرکنارایرانحرکالتکنالد.تجربالهپیشالینروابالط
میدهالدکالهم ال وتنودسالتانالدرکارانسیاسالت
خوبینشان 

ایرانوانبدهایاسالمیمررنیزبه
خارای،بای تیتفاو هایمیالانکشالورهاودولالتهالارادرنظرگرفتاله،انتظارهالایخالودراازایالن
انبدهادرحدامکانا ومقتضیا اامعهمررمتعادبکنند؛درهرصور ،عدممتعالادبسالاختنایالن
انتظارهاوتفاو رویکرداخوانالم لمینوایراندرتعامتباغالرب،یکالیازعوامالتمهالمدرعالدم
بهبودروابطایرانومررادیدبود.

 -1طرح هالل شیعه :زمینه سیاسی تشدید اختالفهای شیعه و سنی
دردهههایاخیر،خاورمیانه،شاهدرشدوگالاهافراطالیشالدنتمایالتهالایمال هبیچالهدرمیالان
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م لمانانوچهدرمیانغیرم لمانانبودهاست.احیایدینیدراسالمهمالوهم الالمتآمیالزداشالته،
همالوهخشونتآمیزودرمیانشیعیانوسنیهابالهصالور هالاییمتفالاو نمالودپیالداکردهاسالت.
تحوب هایمنتوازانقالباسالمیایران،موابقدرتمندترشدنشیعیاندردنیایعربشدهومکتب
داشتهاست.تمالاماوامالعشالیعه
کهتابهامروزنیزادامه 

هایسیاسیسوقداده

شیعهرابهسمتفعالیت
بردهاند؛
هایااتماعی،اقترادیوسیاسیرنو 

دررویاروییباحکومتهایخودتااندازهایازتبعیض
باایناوصاف،درهرمورد،عوامتمؤیردیگریهمبودهاندکهبرروابطمیانشیعیانوحکومتهالای
بودهاست(نکاست.) 05:5 37،
میانآنهاتثییرگ ار 
بهنظرمیرسدموقعیتشیعیاناهانباپیروزیانقالباسالمیایراندرسالاب5979بهبودیافالتو
بهدنبابحملهنظامیآمریکابهعراقوانگ روزهمیاناسرائیتوحزباهلل،موضو شیعهدرمتن
م ائتمنطقهایواهانیقرارگرفت.برخیمعتقدندباایجادهاللیشیعیبهمرکزیتایرانکالهدارای
اکثریتشیعهدراهاناست،همراهباسایرشیعیانعراق،لبنان،بحرینوسایرشالیعیانمنطقالهمنالافع
کشورهایسنیم هبرادرآیندهموردتهدیدقرارخواهدداد.


شکل -1

،پادشاهاردن،اینطرحرامطرحکردومورداستقبابکشورهایایات متحده،بریتانیا،
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اسرائیت،مرروعرب تانسعودیقرارگرفت؛هدفازچنینطرحیمقابلهباقدر سیاستخالارای
ایراندرخروصمحوریتبالمناز دراهانشیعهاست.بهگفته

،هدفآشکاراینطالرح،

معرفییکهالبژئوپلیتیکاستکهازایرانبهرهبریایرانیانآغازمیشود،عراقوسوریهراشالامت
شود؛اینمجموعهژئوپلیتیککههالبماننداست

شده،بهحزباهلللبنانوحماسدرفل طینختممی
وبهگفتهعمویملکعبداهلل،پادشاهاردن،بزر ترینمنابعسوختف یلیاهانازخلالیوفالارستالا
دریایخزررادراختیارداردومیخواهدباگ ترشعملیا تروری تی(منظورعملیا نظامیحماس
براهاناسالمبرترییابدواسرائیترانابودگرداند(احمدی.) 3 :5 90،

وحزباهلل)
پالالسازطالالرحهالالالب،ب الالیاریازصالالاحبنظالالرانعربالالیوغربالالیآنرابالالاآبوتالالابفالالراوان
بررسیکردند.

درنوشالتهایبالاموضالو «هالالبشالیعهدرخاورمیاناله»مالدعیمالیشالود:

هابهخروصوهالابیهالاونیالزگروهالیاز
کمازدیدگاهسنی 


گرفتنشیعیاندرخاورمیانهدست
قدر 
اندیشمندانمحافظهکارآمریکاییبهکابوسیتبدیتشدهاست.هالبشیعیدرحابگ ترشازلبنانتالا
خراسان،بینالنهرین،خلیوفارسوفال ایراناست؛امالاازدیالدگاهکشالورهایسالنینشالینیماننالد
عرب تانسعودی،اردنوکویت،موضو ازاینفرموبسادهپینیدهتراست،زیراتهرانمتحالداندرا
دربغداد،دمش وبیرو درکنتربدارد70.درصدازذخایرنفتاهاندرمنطقهخلیوفارساسالت
تاریخانقالبیتشیعمیتواندموابوحشتاسالم

که70درصدامعیتآنراشیعیانتشکیتدادهاند.
غالبسنیشود.بیدازهزارساباستکهبااعمابمحرومیتهایسیاسیوبهحاشیهراندنشالیعیان،
ازلحاراقترادیوااتماعی،ماننداهانچهارمیباآنالانبرخوردشالدهاسالت؛امالاشالیعیاندرعالراق
توان تهاندرهبریسیاسیرابهدستآورند،درلبنانبهپیروزیهایسیاسیودفاعیدسالتیابنالدودر
بحرینفعاتنهبهفعالیتبپردازند؛دراینسهکشور،شیعیاناکثریتامعیتیراداراه تندومال هب
تشیع،عامتهمب تگیآناناست.
،استاددانشگاهومنتقدسیاستخارایآمریکامعتقداستکهطالرحهالالبشالیعی،
برگرفتهازدورانانگسرداستوتهراندراینهالب،محوراست؛هاللیکهازایرانتالاحالزباهلل
درانوبلبنانادامهداردومناط شیعینشینانوبعراقونیزسالوریهرادربرمالیگیالرد.بالهاعتقالاد
چام کی،نفوذایراندرهالبشیعی،مواببهچالدکشاندنتالشهایآمریکالابالرایکنتالربمنالابع
انرژیخاورمیانهاست.ویبدترینکابوسواشینگتنرادراینمالیدانالدکالهائتالفالیشالیعی،کنتالرب
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مهمترینذخایرنفتاهانرام تقتازآمریکابرعهدهگیردوآمریکالارادرایالننبالردشک التدهالد؛
چنینبلوکیمیتواندبهسازمانهمکاریشانگهایکهایرانعضوناظرآناسالتوهمننالینسالازمان
امنیتانرژیآسیابپیوندد(احمدی.) 33:5 90،
بهنظرمیرسدواودمانورهاوانگتبلیغاتیضدایرانوشیعیانمنطقه،درخروصتشکیتهالب
هایفرامنطقهایهماهنگبااین

شیعی،بهکشورهایسنیم هبمنطقهاختراصنداردوشاهدتحری
تبلیغا ه تیم.عوامتفرهنگیواعتقادی،دسترسیبهمنابععظیمانرژیوموقعیتژئواسالتراتگیکی،
موقعیتیممتازبرایایراندرهالبشیعیبهواودآوردهاستکهباتواهبهح ایتغربن بتبهاین
منطقه،میتواندامنیتکشورراتحتتثییرقراردهد(امالی.)55:5 31،

روزنامهالشرق االوسطبهپدیدههالبشیعیمطرحشدهتواهکردهوبهصالور مکالرربالهسالران
ایادعامیکندکهاهانعالربدر

درمقاله

عرببرایگ ترشنفوذایرانهشداردادهاست.

معرضنفوذخطرنایایرانقراردارد؛ویمعتقداستکهشکافیعمی ،میاناهانعالربواالوددارد
ازنشانههایاینشکافکشورهاییمانندلبنان،سوریهوعراق،حتیدرهماهنگیانالبدحمالاس

که
باامهوریاسالمیا تجومیکند.ویمعتقداستبرایمقابلهبانفوذایرانبایدبههویالتفرهنگالی
وتاریایعرببرگشتنهبههویتناصری م(احمدی.) 33:5 90،
نکتهشایانتواهدراینجاواودشکافمیانشیعهوسنیاستکهباگ شتسابهااینشالکاف
نباختهبلکههرروزبهروشهایگوناگون،فرصتبروزپیالدامیکنالد.طالرحهالالبکنالونی

نهتنهارنگ
شدهمیتواندیکیازموانعادیدرراهوحد اهاناسالمباشد.طرحهالبشالیعهمالیتوانالد

مطرح
ضمنایجادتفرقهمیانکشورهایاهاناسالم،نکتهموردبحثمقالهیعنیبهبودروابطسیاسیایالران
ومرررابامشکتموااهسازد.باله رغالمآنکالهکشالورهایمنطقالهماننالدعرب التاندرزمالرهدورتالرین
کشورهایاهانازمعیارهاینوینحکمرانیِمبتنیبردموکراسالیوآزادیه التند،بالهدلیالتروابطالی
ح نهکهباقدر هایاهانیایجادکردهاند،توان تهاندمنافعاهتسنتراب الیاربیشالتردنبالابکالرده،
دشوارییهاییرابرایشیعیانبهواودآوردند.اگرنقدغربدرحمایتازاینطرحراازیالکسالوو
کشورهاییمانندعرب تانوگروههایسلفیموردحمایتاینکشورراازسالویدیگالردرنظربگیالریم،
متواهخواهیمشدکهاینطرحچهاندازهمیتواندبرکشورهایمنطقه،وحد اهاناسالالموروابالط
سیاسیایرانومرر،تثییرمنفیبگ ارد.
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 -1سلفیگری :زمینه اعتقادی تشدید اختالفهای شیعه و سنی
امروزهوهابیونکهدرمنطقهماوبلکهدرخارجازمنطقه،ب یارحضوردارندوگروههایتکفیری
تشکیتدادهاند،خودراسلفیمینامند.درفرهنگامروزهعربسلفبهمعنالیپیشالینیانازصالحابهو
تابعاناستوسلفیگریبهمعنیپیرویازاندیشهوراهروشنآنهاست.ازنظرمحققان،شعارساللفیه

شد؛یعنیهنگامیکهمرالربالهاشالغابانگل التاندرآمالد،گروهالیاز


کاربرده
ابتدادرمطبوعا مرربه
مرلحاندربرابرهجومفرهنگغربی،مردمرابهاسالمپیشینیاندعو کردند؛ولیآنانازاحیایاین
اند،بلکهازرویخوشبینیبهصحابهوتابعانصدراسالم

مکتب،هرگزقردتکفیردیگرانرانداشته
استنادمیکردند.درساب59 9میالدیکهامعیتاخوانالم لمیندرمررتثسیسشد،آناننیزتمایت
خودرابهاینم لکاعالمکرده،پیرویازگروههاینا تیناسالمیرانجالا باالدامالتاسالالمی
قلمدادکردند؛اماسلفیگریکالهدرسالاب5 0ه.قدرنجالدتشالکیتشالد،خالودراوارث





انداختوکمکمبهتکفیرهمهم اللمانان

گیریوتندرویبهراه

میدان ت،موایازسات
امروزهدراهاناسالماریانهایافراطیبالهمالانعیعمالدهدر

پرداخت(امشیدیراد.)535:5 39،
راهوحد ویکپارچگیاهاناسالمتبدیتشده،مریبتهاییب یاررامتواهم اللمانانکالردهاسالت؛
فرقهوهابیت،یکیازاینموانعاصلیاست.وهابیتاهدافیطوتنیودرازمد درسرداردوبالرای
رسیدنبهایناهدافبههرکاریدستمیزند.م لمانانوپیروانم اهبراتکفیر،ماالفانخالوید
راترور،قبورانبیاواولیایخداراتاریبوآیارومتوناسالمیراتحریفمالیکنالد(ضالیائی:5 90،
.)570
اینفرقهباتعربهایااهالنهوغیرعقالنیهمراهبالااغالراضسیاسالیبالهصالور م التقیمیالا
غیرم تقیموبابهرهگیریازروابطخوبیکهباقدر هایغربیبرقرارساخته،همالوارهضالدوحالد 
میشالود،
تاریخوهابیتودورنماییکهازاینفرقهبدعتگ ارافراطیمشاهده 

اسالمیاقدامکردهاست.
نشاندهنده«اعمابنارواوضداسالمیآنان،انگوستیزههاقتتوغار هابهفرماندهیآبسالعوداز
زمان

تاعررحاضردرابعادماتلفساتافزاریونرمافالزاریبالرایضالربهزدنباله

وحد اهاناسالم»بودهاست(امشیدیراد.)5 39،درزمان

،عرب التانبالهعنالوانیکالیاز

مهمترینکشورهایعربیسرمایهگ اردرمررمطرحبود؛ارزشسرمایهگ اریایالنکشالوردرمرالر
هادربادهایامالالی

بین3/1تا1/3درصدمیلیارددتربرآوردمیشد.حدود30درصداینسرمایه
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وگردشگریمتمرکزبودهاستو 0درصددربادتجار فعاباست؛درحالابحاضالر،عرب التانو
قطر،بیشترینسهمرادرکمکوسرمایهگ اریدرمرالردارنالد.سالانرانیرئالیسامهالورمرالردر
افتتاحیهسرانغیرمتعهدهادرتهرانوسپستثکیدبرآندرنش توزارتیاتحادیهعربدرقالاهرهاز
تالشمرسیبرایک برضایتکشورهایعربیروتمندنشالاندارد؛ایالنموضالو ،مالانعیمهالمدر
ارتقایروابطسیاسیایرانومرربودهاست(شکوه.)5:5 95،
 -1-3واکنشهای اتخاذشده وهابیان در مقابل شیعیان
مصداقها

مکان ابراز واکنش

ردیف محورها

دینیوفقهی

فتاوایتکفیرشیعیان،تجویزقتتآنان

عرب تانسعودی



تشکیالتی

ایجادگروههایضدشیعی(سپاهصحابهوطالبان)


پاک تانوافغان تان



سیاسیونظامی تروررهبرانشیعی

5

پاک تان،عراقولبنان

3

مردمی

قتتعامشیعیان

پاک تان،یمنوعراق

1

فیزیکی

تاریباماکنمقدسشیعیان

عراق

1

نظری

هالبشیعی

اردنومرر

7

انتشاراتی

چاپوانتشارکتبضدشیعی

عرب تانسعودی

3

الکترونیک

کردنسایتهایشیعی کشورهایماتلف


هایمتعدد،هک

هایسایت
فعا 
لیت
منبع( :احمدی )283:3122

ترکیبگفتمانالجهادمرریوگفتمانالقاعدهعرب التانی،گفتمالاناسالالمساللفیقالرنبی التمرا
بهواودآوردهاست؛اینگفتمان،واقعیتااتماعیراعبار ازتضاددائمیوپایانناپ یراسالم(نالور)
وااهلیت(تاریکی)دان ته،راهحتآنرادرتف یرتحتاللفظالیآیالا قالرآنمالیداننالد(ابراهیمالی،
.)53 :5 39اقداماریانسلفیپسازسقوط

درحملهوتالشبرایتاریالبهالایهمیشالگی

برخیازامامزادگاناهتبیت( )باواکندتندمردمواخالوانروبالهروشالد.رقابالتمیالاناخالوانو
اخواناریانیمیانهروباحمایتداختاست،درحالالیکالهساللفیهالا

سلفی،امریااتنابناپ یراست.

تندروباحمایتخارایکشورعرب تانسعودیاست(ریوران.) 0:5 95،حضورگ تردهسلفیهالا
درداختوخارجقاهرهوحضوربرخیازاریانهایتکفیریماننداماعتاتسالمیهوالجهادونیز
هوادارانالقاعدهدرکنارآنهاحکایتازخطالریاسالتکالهاخالوانبالانادیالدهگالرفتندراهسالقوطرا
درپیدگرفت.اریانهایسلفیکهدرابتداهمالراهاخالوانالم اللمینبودنالد،آرامآرامازایالناریالان
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اداشده،دراتحادباسالکوترهایمرالری،راهحال فاخالوانالم اللمینوسالقوطدولالتمرسالیرا
درپیدگرفتند.هرچندامیدمیرودباتواهبهشبکهقدرتمندااتماعیکهاخواندراختیالاردادنبتوانالد
درسابهایآتیدوبارهبهصحنهسیاسیمرربازگردد.

همانگونهکهدرمرر،لیبیوتونسمشالاهدهمالی کنالیمبحالثدربالارهنحالوهتق الیمقالدر میالان
فرقههایم هبیوقومیدراینکشورهاب یارادیاست.حوادییمانندانفجارکلی ایقبطیهالادر
مرریادرگیریهایقومیدریمنولیبیتاحدودیمتثیرازساختارهایقبیلهمحورواح اسنالاامنی
وبیاعتمادیمیاناینفرقاله هالایقالومیومال هبیمیالانایالنکشورهاسالت؛ازطالرفدیگالر،رقابالت
هایمنطقهای،باتفاوتیعمدهکهدردین،قومیت،ساختارسیاسیوایدئولوژیدارند،میتواند

قدر 
بربحرانهایمنطقهایوداخلیبیفزاید؛اینرقابتهاحتیممکناسالتبالهکشالورهاییکالهدرآنهالا
خیزشمردمیشکتنگرفته،سرایتکند.ت ریرقابتهایایرانوعرب تانبهم ائتداخلیدرعراق،
یارقابتهایترکیهوعرب تاندرمررمیتواندموابگ ترشبحراندرخاورمیانهشود؛اسرائیتو
منطقهای،بهنفالع
هایدرون 

ایات متحدهنیزدراینشرایطبییبا درمنطقه،تاحدودیازاینرقابت
خودبهرهبرداریخواهندکرد؛نکتهدیگراینکهتشدیدبحرانهاونیازبهحضورمجالددایالال متحالده
بهعنوانناایوخاتمهدهندهبهاینبحرانها،بهاصالحنگرشوعقایدافکارعمومیدربارهاسالرائیت
وآمریکاوافزایدنفوذآنانکمککرده،درنهایت،سببکالاهدامنیالتدرتمالامیابعالادآندرمیالان
کشورهایخاورمیانهخواهدشد(فیروزآبادی.)51 :5 95،
واودسهگفتماناسالمانقالبیباحمایتایران،اسالمسکوتربهحمایتترکیهواسالالمساللفی
هایافراطیمانندالقاعدهدرخیزشبیداریمنطقه،باعثشدهاستکاله

کهازعرب تانسعودیوگروه
گفتمانهایرقیببرایک بسهمیبیشترازساختاروقدر سیاسیدراینکشورهابهتضالعیفو
بهحاشیهراندنیکدیگرتالشکنند.بیتردیدرقابتهایگفتمانیدروندینیدرصورتیکهازحدودخود
سازی،ازسویدیگالر،

خارجشوند،درروابطکشورهایمنطقهازیکسوویبا وصلحدرفراینددولت
منخواهالدزد.
تثییرمنفیخواهدداشتوبهاختالفهایداخلی،قومیوم هبیدرکشورهایمنطقهدا 

اسالالمانقالبالالیبالالاحمایالتایالالران،داباصالاللیگفتمالانیخالالویدرابالالرمبالارزهبالالااسالالتکباروغالالرب
رو،عوامتدیگررانادیدهمیانگارد.سفر

استوارساختهاستوازاین

،اولینرئالیسامهالور

پسازانقالبمرربهایرانکهپسازدهههاقطعروابط،امیدبرقراریروابالطرازنالدهسالاختهبالودو
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طرفایرانیامیدواربودکهابههواحدیراضداستکبارساماندهد،بالاآبسالردسالانرانیمرسالی،
نقدبرآبشد،سانرانیایکهمرسیترایحدادبازندهکردناخالتالفهالایسالنیوشالیعهدربالاب
خلفاینا تیناسالمیبهگ تردگیوعم اختالفهایشیعهوسنیاشارهکند؛همننالینتحالوت 
بعدینشاندادندکهانتظارهابرایایجادابههایواحالددربرابالرقالدر هالایاهالانی،بالیدازحالد
آرمانگرایانهبود؛درواقعبای تیگفتبهرغمامیدهاوشوقهابرایوحد اهاناسالالم،درسالطحی
سنیرانادیدهانگاشت؛ازسویدیگالر،

رئابوازمنظریواقعگرایانهنمیتوانبهسادگیشکافشیعهو
روابطح نهگفتمانهایاسالمسلفیواسالمسکوترباغربظرفیتهاوفرصتهاییب الیاربالرای
ایالندوگفتمالالانوبالالهخرالالوصگفتمالالانسالاللفیبالرایمحدودسالالازیگفتمالالاناسالالالمانقالبالالیایالالران
پدیدآوردهاست.

ایننکتهمهمبهنظرمیرسدکهچالدهایم هبیامروز،نهتنهاسیرحرکتهایاسالمیمنطقالهرا
شوندظرفیتعظیممواودبهاایاسالتفادهبالرایرشالدمالادیومعنالوی


کنند،بلکهموابمی
کندمی
اهاناسالمصرفخودزنیوتحلیتونابودسازیدیگربدنههایفعابامتاسالمشود.فرقالهگرایالی،

آفتیخطرنایاستوامتاسالمازآنب یاررنوکشیده،برایرآن،خونهاییب یارریاتهشدهاسالت.
میدانیمکهخیزشاسالمیدراصت،خاستگاهفرقهاینالداردودرم الیریاسالالمی،حرکالتخالودرا
آغازکرده،یمراتیخوبهمداشتهاست.ولیگرایدهالایفرقالهایدربرخالیازعرصالههالایخیالزش
بهچشممیخوردکهتهدیدیبرایآنتلقیمیشودومالیتوانالدآنراازم الیردرسالتومطلالوبآن
منحرفسازد(دهشیری.) 00:5 95،

نکتهشایاناشاره،ایناستکهکشورعرب تانباداعیهفرقهواب تهوهابیالت،یکالیازمهالم تالرین
عوامتتشدیدشکافعقیدتیمیانشیعهوسنیدرمنطقهاست.کمالکهالایاقترالادیایالنکشالورو
سرمایهگ اریهایآندرمرروحمایتازحزبسلفینوردراینکشورکهگفتمانسازشباغالرب
وضدیتباشیعهرابهیدیمیکشد،مانعیاستبرسرراهبهبودروابطایرانومرردرعرربیالداری
اسالمیپسازسقوطرژیم

اسالت.سالفررئالیسامهالورایالراندربهمالنمالاه 5 95بالهمرالر

میتوان التنقطالهعطفالیپالسازسالیسالا بروابالطسالردمیالاندوکشالورباشالدوبالهرغالمتمایالت
اخوانالم لمینبهگ ترشروابطسیاسیمیاندوکشور،حزبسلفینورازسالفرمقالامهالایایرانالی
عمتنیاورد.
به 
استقبالی 
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نتیجهگیری
انقالب55فوریه( بهمن)5 39درمرررابایدمهمترینپدیدهدرمنطقهخاورمیانالهدان الت.
ازتبعا انقالبمرردرمد هجدهروز310،شهیدو1100زخمالیبراالایماندنالدکالهگوشالهای
کوچکازواقعیتسقوطرژیممباریرانشانمیدهالد(.)whba, 055:5واالودسالهگفتمالاناسالالم
انقالبیباحمایتایران،اسالمسکوتربهحمایتترکیهواسالالمساللفیکالهازعرب التانسالعودیو
گروههایافراطی،مانندالقاعدهباعثشدهاستکهگفتمانهایرقیالببالرایک البسالهمیبیشالتراز
راندنیکدیگرتالشکنند.مرروایران

ساختاروقدر سیاسیدراینکشورهابهتضعیفوبهحاشیه
بهدلیتموقعیتاستراتگیکشاندرمنطقه،دوکشورمهماهاناسالموخاورمیانهمح وبمالیشالوند.
روابطایرانومرردرطوبتاریخفرازوفرودهاییب یارداشتهاسالت.بالاوقالو انقالالبدرمرالرو
رویکارآمدناسالمگرایاندراینکشورانتظارمیرفتکهروابطدوکشورایرانومرالرپالسازسالی
ساببهبودیابدوموابوحد هرچهبیشتراهاناسالمشود.امامشاهدهمیشودکهروابالطسیاسالی
دوکشوربهنقطهموردانتظارنرسیدوباسقوطاخوانالم اللمین،امیالدهارنالگباختنالد.سالفر



امهور،پسازانقالبمرربهایرانکهپسازدهههاقطعروابالط،امیالدبرقالراری

،اولینرئیس
ایواحدراضداستکبارساماندهدبالاآب


ودکهابهه
روابطرازندهساختهبودوطرفایرانیامیدوارب
سردسانرانیمرسی،نقدبرآبشد؛سانرانیایکهمرسیترایحدادبازنالدهکالردناخالتالفهالای
سنیوشیعهدربابخلفاینا التیناسالالمیبالهگ التردگیوعمال اخالتالفهالایشالیعهوسالنی
اشارهکند؛همننینتحوبهایبعدینشاندادنالدکالهانتظارهالابالرایایجالادابهالهایواحالددربرابالر
هایاهانی،بیدازحدآرمانگرایانهبود.

قدر 
ازنگاهاینمقاله،مبناینظریوب ترعینی-عملیبرایتحلیالتتحالوبهالایمنطقاله،بای التیبالر
واقعیتشکافشیعهوسنیوآرمانوحد ایندو،استوارشود.تعامتدوسویهواقعیتوآرمالاندر
تحلیتتحوبهایمنطقه،ضروریاست.بالی تالواهیبالهواقعیالتعینالیوتمرکالزصالرفبالرآرمالان
وحد گرایی،سببغفلتازدرونمایهاصلیتحوبهاشده،تحلیتاشتباهدربالابسالیررخالدادهارا
بهدنبابخواهدداشتوبیتواهیبهآرمانوتمرکزصرفبرواقعیتنیزاصالتتالالشبالرایبهبالودو
اصالحامورراعبثوبیهودهخواهدداشت.

ازاینرودرسطحیواقعگرایانه،مهمتریندلیتعدمبهبودروابطِایالرانومرالر،شالکافعقیالدتی
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شیعهوسنیوتفاو نگاهانقالبایرانواخوانالم لمینبهم لهرابطهبالاآمریکالاوغالرباسالت؛
م ائلیکهنقدواهمیتآندرتحوبهایاخیرمنطقهنادیدهانگاشتهشدوبرخیمواضعن نجیدهرا
بهدنبابداشت.ازمهمترینعوامتتشدیدشکافمیالانتشالیعوت النن،ساللفیگالریبالاحمایالتهالای
عرب تانوطرحهالبشیعیاست؛درعینحابدرسطحیآرمانگرایانه،هموارهبای تیبهتالشبرای
کاهدشکافهاواختالفهانظرداشت.درایننوشتار،هدف،بررسیتکعلتیموانعروابطایالرانو
تردیددتیتعدمشکتگیریمطلوباینروابطمالیتوانالدب الیاربیشالترازمالوارد

مررنبودهاست؛بی
موردتثکیدباشد.

فهرست منابع
 -2منابع فارسی
 قرآنکریم
گفتماناسالمسلفیواهانیشدنامنیتخاورمیانه»،فرلنامهمطالعا 

 ابراهیمی،نبیاهلل()5 39؛«
راهبردی؛سابسیزدهم،ش.3
اندیشهسالازان

 احمدی،سیدعباس()5 90؛ایران،انقالباسالمیوژئوپلیتیکشیعه؛چ،5تهران:
نور.
 اسپوزیتو،ااناب( )5 3؛انقالبایرانوبازتاباهانیآن؛ترامهدکترمح نمدیرشانهچی؛
تهران:مرکزبازشناسیاسالموایران.
 برواردی،عبالدالهادی()5 31؛«توسالعهروابالطایالرانوعالرب»،مجموعالهبحالثهالاینش الت
اندیشمندانایرانوعرب؛چ،5تهران:نشروزار امورخاراه.
 پایآیین،مح ن()5 33؛محبتاهتالبیتعلیهال المحلقهاترالابم اللمانانایالرانومرالر؛
سیوبینالملت،مرکزتحقیقا کامپیوتریعلوماسالمی.

دفترمطالعا سیا
 پیشگاهیفرد،زهراوصغرامیراحمدی()5 33؛«تحلیتتالاریای-ژئالوپلیتیکیایالرانومرالراز
انگاهانیدومتاانقالباسالمیایران»،فرلنامهتاریخروابطخارای؛ش.30
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 امالی،اماب()5 31؛«هالبشیعیوهگمونیآمریکا»،فرلنامهعلمی-پگوهشالیشالیعهشناسالی؛
ش. 0
 امشیدیراد،اعفر()5 39؛«فرقهوهابیتواهدافسیاسالیآن»،فراللنامهمطالعالا سیاسالی؛
سابسوم،ش.9
 حاذقنیکرو،حمید()5 95؛«قدر نرمانقالباسالمیوتثییرآنبربیداریاسالمیدراهالان»،
پانزدهخرداد؛دورهسوم،سابنهم.
 دهشیری،محمدرضا()5 95؛«چالد هالایمشالتریفرهنگالیمال هبیفالرآرویگفتمالانبیالداری
اسالمی»،فرلنامهعلمی-پگوهشیمطالعا انقالباسالمی؛ش. 3
 رویوران،ح ین()5 95؛«انبداخوانالم لمیندرمرر»،مطالعا بیداریاسالمی؛سالاباوب،
ش .
 سلیمی،فاطمه()5 95؛«مروریاامعهشناختیبرنهضتبیالداریاسالالمیمرالر»،نشالریهعلالوم
ااتماعی؛دورهپانزدهم،ش.17
 الشرقاوی،باکینام()5 79؛«روابطایرانومرر»،ترامهسیدمحمودموسویبجنوردی؛فراللنامه
مطالعا خاورمیانه؛سابهفتم،ش. 3
 شکوه،ح ن()5 95؛«درآمدیبرحضوراقترالادیعرب التانوقطالردرمرالر»،پایگالاهخبالری
بولتوننیوز.
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وزار فرهنگوارشاداسالمی.
وهابیتوتحریفمیراثهایعلمی»،فرلنامهسراجمنیر؛سالاباوب،

 ضیائی،رحمتاهلل()5 90؛«
ش،3زم تان.
 علیزاده،ح ین()5 33؛« بررسالیتحلیلالیوتوصالیفیتالاریخروابالطایالرانومرالر(دوقالدر 
منطقهایخاورمیانه)»،وزار امورخاراه.
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اسالمیسنیاخوانالم لمیندرمرروانبداسالمیشیعیدرآن»،فرلنامهعلمالی-پگوهشالی
شیعهشناسی؛ش، 1زم تان.

 فیرحی،داود()5 73؛قدر ،داندومشروعیتدراسالم؛تهران:نشرنی.
 فیروزآبادی،سیداالبومهدیفرازی()5 95؛«بیداریاسالمیوامنیتملیامهوریاسالالمی
ایران»،فرلنامهعلمی-پگوهشیمطالعا انقالباسالمی؛ش. 3
 قربانیشیخنشین،ارسالنواوادکارآزما()5 95؛«بیداریاسالالمیودسالتگاهدیپلماسالیایالران؛
فرصتهاوتهدیدها»،فرلنامهعلمی-پگوهشیانقالباسالمی؛سابنهم،ش. 3

 موسوی،محمد()5 95؛«انقالباسالمیایرانوتحوت ژئالوپلیتیکیمرالر»،فراللنامهعلمالی-
پگوهشیانقالباسالمی؛ساباوب،ش.3
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 نکاست،اسحاق()5 37؛شیعیاندراهانع
دانشگاهامامصادق( ).
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Abstract
The most important event after 1979 Iran’s revolution is the current awareness
wave in the area; the movement in which protest against cruelty, improvement of
living condition and Islam following are the main properties. Undoubtedly the most
important country for this event is Egypt. This country’s strategic position and its
impact on Islam world especially in Palestine has caused this paper survey its
conditions and the obstacles for political relation between Egypt and Iran. The
question is that why the political relation did not reach appropriate condition after
Egypt’s revolution and dismissal of Hosni Mobarak and before Ekhvan Al Moslemin
Party dismissal? It was expected that in this condition the political relation get better
after 30 years. Although both side officials had travels to the other country, but it did
not resolved the problem. The obstacle for this included political gap between Shia
and Sunni, West and USA’s role, anti-Iranian and anti-Shia beliefs. This was
descriptive-analytic documentary research.
Keywords: Iran, Egypt, Shia, Sunni, Islamic awareness, Arabic spring, Middle East.
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