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در روابط سیاسی میان  تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی

  ایران و مصر پس از سقوط مبارک

 

 12/1/2131: تاریخ دریافت *   حمید نساج

 131 /5/  : تاریخ پذیرش   پرویز جمشیدی مهر
 1 پور نصیبه عبدی

  
 چکیده

ایران،موجخیزشبیداریکنونیدراینمنطقه5979ترینرخدادمنطقهخاورمیانهپسازانقالبمهم
هالایگرایالی،ویگگالیاست؛خیزشیکهضدیتبااستبداد،تقاضایبهبودوضعمعیشتیمردمواسالالم

.پیوسالته،مرالراسالتوقالو ترینکشوریکهانقالبدرآنبالهتردیدمهمبی.روندشمارمیاصلیآنبه
درتحالوت منطقالهواهالاناسالالمونقالدآندرم ال لهموقعیتاستراتگیکاینکشور،تالثییرآن

استکهنوشتارحاضربهبررسیاوضا آنپرداخته،موانعروابطاینکشالوربالافل طین،موابشده
چالراپالسازوقالو »پرسداصلیایالناسالتکاله.امهوریاسالمیایرانراموردکنکاشقراردهد

شالدنقالدر ازدسالتکمتاپیدازخارجودستانقالبدرمرروسقوطرژیمدیکتاتوری
رفالت؛انتظارمی«الم لمین،روابطسیاسیدوکشورایرانومرربهنقطهمطلوبمدنظرنرسید؟اخوان

الم اللمینبالاکارآمالدناخالوانسالوورویباوقو انقالبدرمرالروبرکنالاریرژیالممبالاریازیالک
اگرچاله.ایرانومررپسازسالیسالاببهبودیابالددیگر،روابطدوکشورهایاسالمیازسویگراید
هایسیاسیدوکشور،سفرهاییبهکشورهایهمالدیگرداشالتند،ایالندیالدارهانتوان التروابالطمقام

شکافعقیدتیمیانشیعهوسنی،نقدغالربو.سیاسیمیاندوطرفرابهنقطهموردانتظاربرساند
یعهوضدایرانیدرزمالرهعوامالتتثییرگال اربالرعالدمگریوعقایدضدشآمریکادراینم  له،سلفی
ایهالایکتاباانالهتحلیلالیوبالاداده-دراینتحقیال ازروشتوصالیفی.بهبودروابطدوکشوربودند

.استشدهاستفاده
.ایران،مرر،شیعه،سنی،بیداریاسالمی،بهارعربی،خاورمیانه:اژگان کلیدیو

 .........................................................................................................................  

(Hamid.nassaj@gmail.com:نوی ندهم  وب.)دانشگاهاصفهاناستادیارگروهعلومسیاسی.*5

 .دانشجویکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهاصفهان. 

 .دانشجویکارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطباییتهران. 

mailto:Hamid.nassaj@gmail.com
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 مقدمه

ترینپدیدهبیداریدرمنطقالهخاورمیانالهدرمرررابایدمهم(39 5بهمن  )فوریه55انقالب

ماندنالدکالهزخمالیبراالای1100شالهیدو310ازتبعا انقالبمرردرمد هجدهروز،.دان ت

رفالتبالاانتظالارمی(.,055:5whba )دهنالدمیایکوچکازواقعیتسقوطرژیممباریرانشانگوشه

هالایالم لمینباگرایدکارآمدناخوانسوورویازیکریرژیموقو انقالبدرمرروبرکنا

دیگر،روابطدوکشورایرانومررپسازسیساببهبودیابالد؛همننالینتثییرپال یریاسالمیازسوی

اماچراباواالود(95 1:5 حاذقنیکرو،)نی تتحوت اخیرمنطقهازانقالبایرانبرک یپوشیده

الم لمین،ایالنامیالدوابطسیاسیدوکشوربهنقطهموردانتظارنرسیدوباسقوطاخواناینتثییرها،ر

فرضالیه.شالونداستعوامتتثییرگ اربرایالنامالربررسالیشدهدراینمقالهسعی.ترشدرنگب یارکم

اصلیمقاله،آناستکهشکافعقیدتیشیعهوسنی،یکیازدتیتاصلیعدمبهبودروابالطسیاسالی

اینمقالهبهبررسالیروابالطسیاسالیدوکشالور.استدرسطحعالیمیاندوکشورایرانومرربوده

ابتدابهپیشالینهروابالطایالرانومرالر.پردازدمی(سنی)ومرر(شیعی)استراتگیکاهاناسالم،ایران

ونقالدآنگالریشدهودرادامهبهشیعهوسایرفرقم هبیدرمرر،طرحهالبشیعی،سلفیاشاره

هالایمنطقالهوانالبددرتداوماینشکاف،ایجادتفرقهمیانم لمانان،تثییرانقالبایرانبالرتحالوب

هالایااتمالاعیاست؛البتهطبیعیاستکهپدیالدهشدهالم لمیندررأسحکومتمررپرداختهاخوان

.سالازندمالیممکالندادنیالکپدیالدهراایازعوامتماتلف،رخعاملینی تندومجموعهگاهتکهیچ

گریوعقایدضدشیعهوشکافعقیدتیمیانشیعهوسنی،نقدغربوآمریکادراینم  له،سلفی

انالدامالادرایالنمقالاله،عمالدهضدایرانیدرزمرهعوامتتثییرگ اربرعدمبهبودروابطدوکشوربالوده

.تمرکزبرنا تینموردخواهدبود

 تمهیدات نظری-الف

ها،نکا اشترایزیادیباهمدارنالد؛وفرقهمهماسالمیه تندکهباواودافتراقشیعهوسنید

ایندوفرقهدراعتقادبهخدا،معاد،نبو ،قرآنوم ائتفرعیروزه،نمالاز،حالووزکالا ،امالرباله

نظردارند؛اماتفاو عمدهمعروفونهیازمنکروهمننینضرور احترازازمحرما الهیاشترای

استکهشیعهبرایاانشینیآنحضر ،شالرایطی(ص)میانشیعهوسنیدرم  لهاانشینیپیامبر
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داندل اتعییناانشینیبهانترابازاانبخداونالداسالتنالهازقبیتعرمتوعلملدنیراتزممی

درشالدکهوحالیقطالعطوریهمان(ص)انتاابمردم؛امااهتسنتمعتقدندکهپسازرحلتپیامبر

،(ص)تمامیامورنیزآننهازطرفرسوباکرمبهدستمارسیده،کافیاستوپسازرحلتپیامبر

اتمالرقریشالیراداندسیاسیسنی،اطاعتازاولی.استموضو اانشینیایشانبهمردمواگ ارشده

رانایالبآورد،خالودمالیدسالتکرده،حاکمیکهنیابتخلیفالهرابالهماننداطاعتخداورسوبوااب

تفالاو عمالدهاهالتسالنتو(.73 13:5 فیرحالی،)کالردمالیرسوباهللوظتاهللفیاترضمعرفالی

اماعتباشیعهاسماعیلیهواینیعشریهدرفقهسیاسیآناستکهشیعه،شرطخالفتوامامالترا

کالهاهالتسالنت،ازلحالارنظالریوعملالی،اقوالشالاندربالابدانالد،درحالالیتنریصوعرمتمی

ناعالی،)مشروعیتخالفتخلفاوحکومالتحکالاموسالالطین،ب الیارمضالطربومشالتتاسالت

نظردرم  لهباتباعثشکافدراهانواحداسالمیاززمانپیامبرشدهوایناختالف(.17 5:  5

اهاناسالالمامالروزه.استهایتاریای،فرهنگی،فقهیوسیاسیشدهتابهامروز،سبببروزشکاف

گیالریروابالطتواندظرفیتوفرصتیبالرایشالکتروستکهمیدهخیزشوبیداریمنطقهروبهباپدی

.اانبهکشورهایاسالمیایجادکندهمه

ایندرحالیاستکهم  لهوحد وان جامامتاسالمی،یالکارزشویالکطالرحبنیالادیو

دینیوپیشالوایاندینالیحیاتیبرایحفظهویتوپیشرفتاوامعاسالمیاستکهموردتثییدمتون

عنالواننعمالتالهالیقرآنکالریمازتالثلیفقلالوبوایجالادبالرادریمیالانم اللمانانباله.نیزقراردارد

رغمتثکیالدهایمکالرروارزشوحالد اسالالمیوهمننالینعمالربه(. 50آبعمران،)استیادکرده

با.اند اینهدفواودداشتههاییدراینزمینه،هموارهموانعومشکالتیدرراهتحقطوتنیفعالیت

هالاییدرراههالاینکوهیالدهمالانعشودکههموارهک الانیبالاانگیالزهمینگاهیبهتاریخاسالممشاهده

هالایمتالثیرازایالنایدراهاناسالموزیانهایفرقهافزایددرگیری.اندوحد اسالمیایجادکرده

بینانهبرایالالوگیریازنداشتهتاراهکارهاییواقعها،ب یاریازنابگاناوامعاسالمیرابرآتفرقه

ترینراهکارهایپیشنهادیدراینحالوزه،اندیشالهتقریالبتکرارچنینفجایعیپیداکنند؛یکیازمهم

قدرم اللماینکالههرگونالهتالشالیبالرای(.33 5: حیدری،)استم اهبووحد امتاسالمبوده

اسالتو«دیگالری»پ یرفتنطرفمقابتوگشودگیدربرابرهایی،متضمنحتیمرنش تنچنینراهبه

انالدکالهکنیمکهدرطوبتاریخچهدرمیانشیعیانوچهدرمیاناهتسالنت،ک الانیبالودهمیمشاهده
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.شناسندنمیرسمیتکیدوم لمانبهعنوانهمازاساس،طرفمقابترابه

هایمنطقهبای تیبرواقعیترایتحلیتتحوبازنگاهاینمقاله،مبناینظریوب ترعینیعملیب

تعامتدوسویهواقعیالتوآرمالاندرتحلیالت.شکافشیعهوسنیوآرمانوحد ایندواستوارشود

گرایالی،تواهیبهواقعیتعینیوتمرکزصرفبرآرمانوحالد بی.هایمنطقه،ضروریاستتحوب

اشالالتباهدربالالابسالالیررخالالدادهاراهالالاشالالده،تحلیالالتمایالالهاصالاللیتحالالوبسالالببغفلالالتازدرون

تواهیبهآرمانوتمرکزصرفبرواقعیتنیزاصالتتالالشبالرایبهبالودوخواهدداشتوبیدنباببه

هالایتحلیلالیوبالاداده-دراینتحقی ازروشتوصالیفی.خواهدداشتاصالحامورراعبثوبیهوده

 .استشدهایاستفادهکتاباانه

 مصر پیشینه روابط ایران و -ب

دوکشورایرانومرراززمانباستانتاکنونهمالوارهاالزوکشالورهایمهالموتثییرگال ارمنطقاله

رسدتغییرهایسیاسیوعقیدتیمیانایرانومررازدیربالاز،متضالادنظرمیاند؛امابهآمدهمیح اببه

م هبطورعمده،سنیدرزمانخلفایفاطمیدرمرر،پادشاهانبه.اندرفتهوماالفبایکدیگرپید

ترینتغییرعقیالدتیمتضالاددردوکشالور،هنگالامیاسالتکالهمرالراساسی.اندکردهبرایرانحکومت

داده،م هباهالتسالنتراپالسازسالقوطفاطمیالانوعنوانپایگاهحرکتشیعهفاطمیتغییرعقیدهبه

تصالفویه،مال هبشالیعهرارسیدندولالقدر پ یردودرمقابت،ایرانبابهاستقرارحکومتایوبیمی

(.33 59:5علیزاده،)گزیندعنوانم هبرسمیکشوربرمیبه

کالهزمالانی.اسالتروندمتضادتاریخدوکشالورتالازمالانحالابنیالزامتدادیافتاله

دهالد،درایالران،نظالامیهایسوسیالی تیوانقالبیومبارزهباامپریالی المرامالدنظرقرارمالیسیاست

کالهدرایالراننظالامساللطنتیآیالدوهنگالامیکارمیالبیومتمایتبهغربوبااقترادآزادرویغیرانق

هالایانقالبالیگیالرد،درمرالرازاندیشالهپاشدومبارزهباامپریالی مواستکبار،اایآنرامالیفرومی

بالازارآزادبهیکنظاممتمایتبهغربوبهاقترالادناصر،خبرینی تومرربهرهبری

هالایاخیالر،عنواندوکشوراستراتگیکمنطقهخاورمیانهدردهالهروابطایرانومرربه.شودمیتبدیت

اسالت؛هایزیالادیرابالهخالوددیالدهالمللیفرازونشیبایوبینمتثیرازعوامتمتعددداخلی،منطقه

رمواقعدیگربهافوبروابالطعوامتیادشدهدربرخیمواقعموابگ ترشروابطمیاندوکشورود

ایالرانومرالالردردوسالویمنطقالهخاورمیانالهدوکشالورمهالالم(.33 53:5علیالزاده،)اسالتانجامیالده
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نقدایراندرخلیوفارس،آسیایمیانهوقفقازونقالدمرالردراهالانعالربو.شوندمیمح وب

ازلحالار(.9 33:5 5پیشالگاهیفالرد،)اسالتشمابآفریقامواباایگاهخاصایندوکشورشده

اغرافیایی،دوگ رگاهاستراتگیکخاورمیانهیعنیتنگههرمزدرخلیوفارسوکانابسوئزکهرابطاله

کند،درقلمروهریکازایالندوکشالورقراردارنالدوایالندریایسرخودریایمدیترانهرابرقرارمی

اب،تجاوزبیگانگانرابرایت لطبالرحآیدکهدرعینمیح ابخودمزیتیمهمبرایایندوکشوربه

(.33 51:5علیزاده،)استزدهایندوگ رگاهدریایاستراژیک،طیقرناخیردامن

الحمالایگیانگلالیسدرمرالروگرفتنتحتباپایان  59دورادیدروابطایرانومرردرساب

،بازدواجا3 59درساب.استقالباینکشوروشناساییمررتوسطایرانآغازشد

کردنکانابسوئزدردهالهکردننفتایرانوملیدرماارایملی.موابافزایدروابطدوکشورشد

.شالددوکشوربهمبارزهباانگلالیسواردشالدندکالهنزدیکالیبیشالتردوکشالورراسالبب5910

تنسالدعالالیاسالوان،درچهالارمدنبابخودداریآمریکاازاعطایوامبهمرربرایساخبه

کردوپسازایناقدام،خودراپیرومکتالبمرالدقو،کانابسوئزراملیاعالم(5911)1  5مرداد

؛امالاکودتالاضالددکتالرمرالدقوسالقوطدولالتاوو(73 5: 3 مهالدوی،)دهندهراهاونامیدادامه

دشمنیایرانومرر.دوکشورشددارغربدرایران،موابتیرگیروابطکارآمدندولتطرفروی

تدریوصور تقابتناسیونالی المایالرانوعالربهایمیاندوکشوربود،بهکهابتدادرحوزهاختالف

.خودگرفتبه

عنوانعرب التانایالران،داد،طرحم  لهخوزستانبههاییکهمرردراینراستاانجامازاملهاقدام

هالابالرایهایایراندرمنطقهخلیوفارسبهسیاستصهیونی تمتغییراسمخلیوفارسوتشبیهاقدا

سووتضالعیفامالابعبدالناصالرازیک5917شک تاعرابازاسرائیتدرساب.اشغابفل طینبود

.گیریایراندرحمایتازاعراب،مواببهبودروابالطدوکشالورشالددیگروهمننینموضعازسوی

قهراایفاکندوبرایرسیدنبهاینهدفبهالبکشورهایعربیداشتنقدژاندارممنطایرانتمایت

درگ شالت.یافالت،روابطایالرانومرالرگ الترش5970هایخودنیازداشتودربرایپیشبردبرنامه

کهمواضعیمشابهباایرانداشتوسیاسالتخالارایادیالدمرالرکارآمدنوروی

بالهتوسالعهروابالطایالرانومرالر 597خرالوصپالسازانالگبالهبرنزدیکیبیشترباآمریکامبنی

هالایطالرفودیالدگاهکرد؛پیدازانقالباسالمیایران،همکاریاقترادیایرانومررازیالککمک
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مشالالتریدوکشالالوردرقبالالاباسالالرائیتازاملالالهمالالواردیبودنالالدکالالهعامالالتپیونالالدروابالالطدوکشالالور

(.71 515:5برواردی،)رفتندشمارمیبه

انالد،مرالرناسیونالی الم،کالردهومرر،ایدئولوژیناسیونالی مراپیدازانقالبخودتجربهایران

کارگرفتندکالهنتالایوایالنایالدئولوژیپالسازمالر ناصالرورابهوایرانناسیونالی م،

لیالتدرهالردوکشالوربالهد(.95 5نورانی،)استکارآمدندولتیواب تهبهغرببودهرضاخان،روی

هایناسیونالی م،سوسیالی مولیبرالی المبالافرهنالگعمالومیمالردم،زمینالهعدممطابقتایدئولوژی

هایواب تهدرایالن،ضمنسقوطرژیم055 و5979هایشودوباوقو انقالبنارضایتیفراهممی

رسالرکالارکند،بالهایاسالمیا تجومیکشورها،حکومتیکهنیازها،توسعهوپیشرفترادرارزش

.آیدمی

ایرانپیدازانقالب،یکیازحامیاناصلیانعقادقراردادصلحمررواسالرائیتبالود،امالاپالساز

بردنقبحروابطبااسرائیتوایجادشکافدراهانانقالب،مرررابهدلیتانعقاداینقراردادوازبین

انقالالبایالرانکاله.منجرشالد5979میکردوهمیندیدگاهبهقطعروابطکشوردرماهاسالممحکوم

اویانالهغالربدرهالایبرتالریهاوخواستارموااههباشیوهدارآرمانفل طینیماالفاسرائیت،طرف

پالساز.منطقهبود،بهدلیتاختالفایدئولوژیکیدوکشور،مورداسالتقبابدولالتمرالرقرارنگرفالت

اایاسالرائیت،کشالورهاییماننالدلتمرربهامضایپیمانکمپدیویدوپیروزیانقالباسالمی،دو

کرد؛ایالنتغییالردیالدگاهمرالردرحمایالتازعنوانتهدیدهایامنیتیمعرفیسودان،لیبیوایرانرابه

طالورمتقابالت،میزبانیمررازشاهایراندراواخرعمرویوباله.یافتعراقدرانگضدایرانتجلی

هالایگ ارییکالیازخیابالانگرایانونامدیوید،توسطاسالماظهارخرسندیایرانازتروربانیکمپ

آزادیاسرایمرریباوساطتعلمایمرر.تهرانبهاسمقاتتوی،موابتندمیاندوکشورشد

شدننقشالهسیاسالیخاورمیانالهسووپایانانگدومخلیوفارس،آزادسازیکویتودگرگونازیک

وقاهرهشدندکهدرایندوران،شاهدبازگشاییدفتالرحفاظالتسازنزدیکیتهراندیگر،زمینهازسوی

رسالدبهبالودروابالطنظرمالیحالاببالهه تیم؛بالااین70 5ازمنافعدوکشوردرتهرانوقاهرهدرساب

(.71 5: 51برواردی،)استصور مقطعیبودهواستمرارنیافتهسیاسیایرانومرر،بیشتربه

انعطالافگرفتکهمتکیبرعقایدشیعهوفقهقابالتان،حکومتیشکتبرایرانقالباسالمیدرایر

هالاباشالندودرسیاسالتداشالتهدهالد،بالاامالورم التحدیهتعامالتمالیاستکهبهعالمالاندینالیااالازه
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ازانقالالباسالالمیوایتالازهتردید،موافقتایرانباتوقفانگباعراق،مرحلهتجدیدنظرکنند؛بی

دوکشالور(.79 555:5الشالرقاوی،)داشتایکشوربودکهباگ شتهتفاو هدوریادیدازسیاست

انقالالب.اندایرانومررازلحارفرهنگیوسیاسیازیکدیگرتثییرپ یرفتهوبرهمدیگرتثییرگ اشته

.اسالتعطفیدرحیا سیاسیایراناستکهتثییریزیالادبالرکشالورهایمنطقالهداشالتهاسالمی،نقطه

هالالایاسالالالمیمواالالوددرمرالالربالالرانالالبددهنالالدهکننالالدهوشالالتاب،تالالثییریتقویالالتانقالالالبایالالران

ایانجمناماعتاتسالالمیهمرالردرآغالازپیالروزیانقالالباسالالمیایالران،بیانیاله.گ اشتاایبه

امهوریاسالمیایران،پسازانقالب(. 3 511:5اسپوزیتو،)آمیزدرتثییدانقالبصادرکردستاید

بالرسالهمحالورویگهدرخاورمیانالهایجالادکردکالهمبتنالیرادرسطحاهانوبهانیویگهاسالمی،گفتم

(.95 531:5موسوی،)گراییاستگراییووحد گرایی،استقالباسالم

الم لمینمرالربالرمبالارزانفالدائیاناسالالمایالران،تالثییرانقالالباسالالمیبالرتثییرمتقابتاخوان

امهورایالراندرامهورمرردرتهرانوهمننینسفررئیسیسهایاسالمیمرر،حضوررئانبد

دهندهایالنواقعیالتشدنپرچمایرانپسازسیسابدراینکشور،نشانوبرافراشته95 5بهمنماه

استکهنقاطمشتریزیادیبرایازسرگیریروابطم تمردوکشورواوددارند؛اگربالهایالننقالاط

هایفرهنگالیدوکشالوررابیفالزاییم،ارزشفرصالترال طینومشتریگرایی،م  لهفمشتریاسالم

بدیتمرردراهالاناتحاددوکشورباتواهبهموقعیتطبیعیآنهاونقدبی.کردخواهیمبیشتردری

هالاییب الیارعربوشمابآفریقاوهمننیننقدایراندرخلیوفارسوآسیایمیانهوقفقاز،مزیت

هالاورزیدیگالر،دسالتاسالتکبارراازطمالعاهاناسالمخواهدداشتوازطالرفبرایهردوکشورو

هالایمشالتریدوبرخالیازویگگالی.کنالدمالیدیگرقطعسووتهدیدهایامنیتیدرمنطقهازسویازیک

تاریخکهنتمدنیایران:استازکند،عبار میگیریایناتحادرات هیتکشورایرانومررکهشکت

مندیازموقعیتاستراتگیک،تجربهگال ارازدورانسالنتدندرمنطقهخاورمیانه،بهرهشومرر،واقع

ای،عضویتدرگروهکشالورهایبهمدرنیته،سابقهمبارزا ضداستعماری،توانتثییرگ اریفرامنطقه

،انالبدعالدمتعهالدوسالازمان57،گالروه51،گالروه3اهانسوم،کشورهایدرحابتوسعهگروه

.اسالمیکنفرانس

گرفتالهوبالاتواالههایدینیواسالالمیشالکتازآنجاکهایدئولوژیانقالباسالمیبراساسآموزه

رفت،ایدئولوژیانقالباسالمیایراندرمنطقهگرایاندرکشورهایمنطقهانتظارمییافتناسالمقدر 
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ابالطمیالانایالرانومرالررفالت،روکهانتظارمیگونه؛اماآن(95 5: 3نشین،قربانیشیخ)یابدگ ترش

روشالدهکالهرسالیدنبالهاایگالاهمطلالوبمالدنظررابالامشالکتبرقرارنشدوباموانعیب الیارروباله

است؛برایبررسیدتیتاینامروواکاویچراییاینرخدادابتدابالهآشالناییبالافالرقوکردهموااه

.م اهبمررنیازمندیم

 مناسبات شیعه و سنی -ج

 صرفرق اسالمی در م -2

ترینکشورم لمانآفریقاییاستوهمننینبیشترینامعیترامررپسازنیجریه،پرامعیت

مرالر،دارایامعیتالی.کنالدمیلیالوننفالرتجالاوزمی11درخاورمیانهداراستوتعدادم لمانانآناز

ایمناسالببالرایرشالدسابه تندکهاینآمار،زمیناله51درصدامعیتآنزیر  اواناستکه

میلیالون31؛البتهدربرخیمنابعدیگر،امعیتکشورمرالررا(Kinninmont,2012,3)اقترادیدارد

نکتهمهم،اینکهاسالمنقدمحوریدر.انددرصدآورده90تا30نفرودرصدم لماناناینکشوررا

.باشالدداشالتهابقتکمبایدباقوانیناسالممطکندوهرقانونادیددستمتنزندگیمردممررایفامی

درمواالودهالایفرقهدقی آماروازانددادهتشکیتسنیم لمانانراآنبیشترکهاستکشوریمرر

اهالتشالافعیشالاخهوازم اللمانمرالر،کشوردرصدمردم90.استشدهارائهماتلفآمارهاییآن،

بالهقالاهره.کننالدمیزندگیدرآنهمشیعهواقلیتیاندم یحیکشوراینمردمدرصد1ه تند؛سنت

شیعیانمرالر(. 05 بهجت)استگرفتهلقبوشهرهزارمنارهمعروفاستآنمتعددهایمنارهدلیت

کنندوبیشترآناندرشهرهایانوبیمرالرازقبیالتاسالوان،میصور پراکندهزندگیدراینکشوربه

ساسیرشدوگ الترشمال هبشالیعهدرازنگاهتاریای،مرحلها.ارفو،اسناوآرمنت،ساکنه تند

گرددکهنقشیب الیارمهالمواساسالیدرایالنمیالدیبرمی(5575تا919از)مرربهدورانفاطمیان

گ اشالتندزمینهایفاکردندوبابیدازدوی تسابحکومتدرمررآیالاریفالراوانازتشالیعبراالای

ولتفاطمیالان،آنرابنانهادنالد،بیالانگرآنبنایشهرقاهرهواامعاتزهرکهد(.90 505:5احمدی،)

.دوراناست

م هبشیعهدرکشور.ها،سومینرتبهراازنظرامعیتدرمرردارندشیعیان،پسازارتدوکس

بالهتشالیعماننالددرمرالرتعرالبمال هبیوعنالادن البت.مرردارایسابقهتاریایوطوتنیاست
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،مرقالدحضالر ( )قاهره،یعنیمقالامرأسالح الینواودسهحرممتبریدر.وهابیونواودندارد

(ص)بالهاهالتبیالتپیالامبرومرقدسیدهنفی هازعوامتاصلیمحبتمردممررن البت(س)زینب

آیالین،پای)تواندفرتمشتریروابطم لمانانایرانومررباشده تندوهمینمحبتاهتبیتمی

عرصالهعقیالدتیونظالامسیاسالیادیالدیواردشالدوباظهورایوبیان،سرزمینمررباله(.33:55 5

.خاندانایوبیبام هبت نن،اایخاندانفاطمیبام هبتشیعراگرفت

دعالو تقریالبدرسالاب.هاییبرایهمگراییاهتسنتوشیعیانآغازشددرمررادید،تالش

ازایالندعالو الم اللمینبالهرهبالریدرمررفعالیتخودراآغازوگروهاخوان5931

توانبهازاملهرااباتزهرکهدرتشکیتدعو تقریبسهیمبودند،می.کردپشتیبانی

،مدیرکالتاماعالتتقریالبمیالانمال اهباسالالمیو،

سو،رئالیداشتند،کرد؛ازاملهعلمایشیعهکهدرایناماعتشرکتاشاره

درعالراقراازلبنالانوم  وبدعو درمرالرازایالران،

(. 3 5وردانی،)بردنامتوانمی

وسیلهاماعتتقریببینم اهباسالالمی،نهضتشیعهدرمرربه(قرنبی تم)30درنیمهدهه

شدکهگرچهدرآغاز،زمینالهیتتشکیت،امعیتآبالب70دردهه.یافتادامه70آشکارشدوتادهه

بالهدولتمررن البت.فعالیتدم اعدبود،پسازپیروزیانقالباسالمیایران،اوضا دگرگونشد

بالا30دردهاله.دنبابآن،دستورتوقیفامعیتیادشدهصادرشدایران،موضعیخرمانهگرفتوبه

شالد،آیالارباسالمیایرانبراامعهمررانجامهاییکهبرایالوگیریازتثییرانقالواودهمهتالش

یافتوباواودمحاصرهشدیدتبلیغاتی،شیعهاایگاهخالودراآنبروضعاسالمیاینکشورانعکاس

دارالبدایه،نا تینمؤس هانتشاراتیشیعهبودکهدرمرر،.هایاسالمیفعابپیداکردمیاندیگرگروه

زآنبالرایاسالتمرارتبلیغالا شالیعهضالدماالفالانآن،دارالهالدففعالیتخودراآغالازکردوپالسا

هالایدرونالیچهارگاناله،ادایازنقدبیگانگانضدشیعه،انگیالزه( 3 5).شدتثسیس

:شماردضدشیعیانمررراچنینبرمی

بالهایالنهایاعتقادیگروهسلفیوهابیکهبااعتقادبهگمراهالیوانحالرافتشالیع،ن البتانگیزه-

.م هب،موضعیخرمانهدارد

الم لمینکهدرآغازازموافقانانقالبایرانبالودامالاپالسازگریگروهاخوانهایاصالحانگیزه-
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انگیزیدربالارهدوسالتیوروابالطایالرانبالاهاوحکومتمررونیزشبههمدتیزیرفشارسعودی

.شدهتبدیتسوریه،زیرفشارقرارگرفتوبهدشمنایرانوشیع

هایماتلفاسالالمیوعلمالینگارانگروهدستان،نوی ندگانوروزنامهبههایشاریقلمانگیزه-

.فرساییپرداختندکهبرایگ رانزندگیخود،ضدشیعهوایرانبهقلم

انگیزهسیاسیکهمحریآن،حکومتمرربوده،باسعودیضدایرانهمدسالتاسالتوپیوسالته-

.هاستهاوصهیونی تلبدوستیآمریکاییدرصددا

ترینگروهمال هبیالم لمینبزر اخوان:گرا المسلمین؛ تأثیرگذارترین گروه اسالم اخوان -2-2

م هبدراینکشوردان ت؛اینگالروههایسنیتوانآنرانمایندهانبدمبارزدرمرراستکهمی

وسالیلهباله3 59الم لمیندرسالاباخوان.هاییدرکشورهایماتلفعربیاستدارایشاخه

هالایسیاسالیاسالالمیمعاصالرتوانمالادرانالبدشد؛اینانبدرامیدراسکندریهمررتشکیت

اشهالایسیاسالیالم لمینباواودابهامدربرخالیازمؤلفالهحرکتااتماعیتبلیغیاخوان.برشمرد

اسالمیایرانرانمایندهانبدشالیعیبالدانیمهالرتوان تبرکتاهانعربایربگ اردواگرانقالب

هایاسالمیه تند؛بنابراینپیروزیانقالباسالمیایرانبرایالنانالبددوانبداحیاکنندهحرکت

طالورهاییدرایالنانالبدشالدکالهبالههابدونتثییرنبودوباعثایجادتحریهمماننددیگرانبد

.بودشدهدوبهیکحزبپارلمانیودولتیتبدیتبوتقریبییکدههبهحالتسکو درآمده

شودمیگرادراهاناسالممح وباشانبشیوحد گیریالم لمیندرطوبتاریخشکتاخوان

ازنظالراخالوان،.اسالتوتالشدرراهوحد اهاناسالمراهموارهازاصوبفکریخویدقرارداده

استوتجاوزبههرباشیازاینسرزمین،تجاوزبالهناپ یرسرزمیناسالمی،سرزمینواحدوتجزیه

،پیونددین17 5شود؛دیگرواوهمشتریمیاناخوانباانبدایرانیشیعیسابمیکتآنمح وب

گ اریالهیوهایاسالمی،ایجادحکومتدینیومقبولیتمردمیآن،قانونبرارزشباسیاستمبتنی

هایوهابی،حامیحضالورزنالاندرعرصالهااتمالا ه التندنبدضدیتبااستعماربوده،برخالفا

بالامحوریتاساسیدرایجادارتباطقدیمیوطوتنیاخواناززمان(.95 71:5فوزی،)

گرایانالهایومااصما مال هبیبالارویکالردوحالد ایرانبهدلیتعدموروداخوانبهمناقشا فرقه

(.95 5سلطانشاهی،)استانازدیربازشدهاستکهعامتارتباطایرانواخو

گرفت؛ایناماعت،طالیوسیلهاماعتاخوانصور بهانقالباسالمیبههان بتاولینواکند
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کردندروحالیکالهپشالت،انقالباسالمیایرانراستایدوتثییدکرده،اعالم5979ایدرساباعالمیه

کالرد؛همننالینکهم لماناناولیهرابهاسالمدعالو است،شبیههمانروحیبودانقالباسالمیبوده

کردندکههیچاداییمیاندینوسیاستدراسالمواودنداردواسالم،دینیاالامعاسالتکالهاعالم

.باشدمیداردوهمهامورزندگیراسامانبرایایناهانواهاندیگرقانون

اعتالم اللمینپالسازانقالالبفشارهایواردشدهازطرفدولتمرر،موابشدکهگروهام

هایزیرزمینیروآورد؛ایناماعت،ضمنالگوقراردادنانقالباسالمیایران،اسالمیایرانبهفعالیت

هالاهاوخیابانهایمردمیدردانشگاهتغییرهاییدرراهکارهایخودایجادکرده،خواهانایجادخیزش

کندودرعمت،هایمردمیراباخودهمراه تتودهضعفاینگروه،آنبودکهنتوانشدند؛لیکننقطه

هایمرالروایالران،خواسالتارخطاببهملت13 5درپیامیدرفروردینماند؛ناکام

استکهبایدبرایاند؛دراینپیام،خطاببهملتمررآمدهقیاممردممررضدحکومتسادا شده

براننالد؛ایالناولالینموضالعزندوسادا راازکشورخالودبیالرونخیبرقراریحکومتاسالمیبرپامی

.بودصراحت،سرنگونیحکومتسادا راخواستهکلیدیرسمیدولتانقالبیایرانبودکهدرآنبه

هایمرریکهازانقالباسالمیایرانتثییرپ یرفته،الی الاراتسالالمیالاهاوگروهازدیگرانبد

ایالنگالروه.رودشالمارمیهایمبارزرادیکالاببالهوهمانندالجهادازوگروهچپاسالمیاست؛اینگر

االوییدرمال هبشالیعهرانیالزمالوردسالتایدبرستایدانقالباسالمیایران،روحیهمبالارزهعالوه

قرارداده،یکیازعلتقیامایرانراواوداندیشه،عقتوااتهالاددرمال هبتشالیعاسالتکالهباعالث

شود؛اینگروه،پیدازهرچیزشیفتهنقدافکارشیعهدرانقالباسالمیعهمیپویاییم هبدراام

ودکترشریعتیرابالهعربالیترامالهوایرانبودودرهمینراستا،تعدادیازکتب

(.77 :37 5صیفوری،)منتشرکردند

ایرانشیعیدرب تریالم لمینمرروهمانبدتواه،ایناستکههمانبداخواننکتهقابت

دیگر،واهمشالتریعبارتیواودآمدند؛بهداشتند،بههایداخلیکهبانیروهایخارایارتباطازبحران

هایداخلیاعمازعدممشروعیترژیمسیاسالی،واالودگیریآنهاواودبحرانهردودرروندشکت

بهاسالموفرهنگاسالمیمردمشانهایسیاسیآنهاتواهینظامهایسیاسیواقترادیوبیتبعیض

هایحاکمبرمررورژیمپهلویدرایران،درچندبحرانمشالابهنظیالردولت(.95 71:5فوزی،)بود

زدنالدکالهآنهالارامالیوپالابحرانهویت،بحرانمشروعیت،بحراناخالقیوبحالراناقترالادیدسالت
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(.95 1:5سلیمی،)هایشانبپردازندتکردبرایالوگیریازفروپاشیخودبهسرکوبملوادارمی

هایاخیردرهمالهکشالورهایترینبازیگراناصلیصحنهقیامالم لمینیکیازمهمانبداخوان

گرچالهپایالهفکالریو.استکهتشکلیم تحکمودارایگ تردگیب یاراست(ازبحرینبه)عربی

تالاکنونآمریکالا.گراهالمه الت،استانبشیعمت«حتاسالمتنهاراه»شعارایدئولوژیکاینانبد

باشدامابهدلیتقالدر وگونهارتباطینداشتهداشتبااحزابدینیواسالمیدرخاورمیانههیچسعی

ویگهدرمرالر،الم لمینوتوانآندرباشیمهمازآرایانتااباتیکشورهایمنطقهبهظرفیتاخوان

:95 5رویالوران،)استبااریاناخوانبالهگفتگالوواردشالودگرفتهوواشینگتنترمیمتونس،مغرب

531.)

هایمرر،بیشتربارویکرددموکراتیکظاهرشد،تغییررویالهالم لمیندرحوادثوتحوباخوان

توانالدنظریالهبیالداریگریبهسالمترویکردهالایدموکراتیالک،مالیاخوانازاسالمانقالبیوانقالبی

نظالرانخالواهیمالدنظرصالاحبکشاندوتبیینحرکتمرالردرمالوجدموکراسالیچالدسالمیرابها

،اورابالهکردنکوشندباقانعهامیهااینبودکهآمریکاییآمریکاییراتثییدکند؛تحلیتاخوانی

ظساختارارتالد،گیردوباحفاحتماب،الگوییشبیهبهترکیهشکتتریقدر وادارکرده،بعدازآنبه

کالردکالهآمریکالابالاشود؛ضمناینکهنبایدفراموششدنانبدالوگیریازآمدناخوانیاازرادیکاب

هایمیلیاردیآنبهمرربهدلیتنقداینکشوردرتثمینامنیتاسالرائیتدرصالددکنتالربایالنکمک

الم اللمین،رسالدکالهاخالواننظرمالیبه.انقالبوالوگیریازتکرارانقالبایراندراینکشوراست

پالایانقالالببالهتوانالدپالایانبشیاستکهواهانقالبیمانندانقالباسالمیایراننداردول انمالی

تجربالهپیشالینروابالط.کنالداسالمیایراندربرابراستکباراهانیوتعدیا آندرکنارایرانحرکالت

انالدرکارانسیاسالتکالهم ال وتنودسالتدهالدمیخوبینشانهایاسالمیمررنیزبهایرانوانبد

هالارادرنظرگرفتاله،انتظارهالایخالودراازایالنهایمیالانکشالورهاودولالتخارای،بای تیتفاو 

سالاختنایالنکنند؛درهرصور ،عدممتعالادبهادرحدامکانا ومقتضیا اامعهمررمتعادبانبد

متباغالرب،یکالیازعوامالتمهالمدرعالدمالم لمینوایراندرتعاانتظارهاوتفاو رویکرداخوان

.بهبودروابطایرانومررادیدبود

 های شیعه و سنی زمینه سیاسی تشدید اختالف: طرح هالل شیعه -1

هالایمال هبیچالهدرمیالانشالدنتمایالتهایاخیر،خاورمیانه،شاهدرشدوگالاهافراطالیدردهه
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آمیالزداشالته،ایدینیدراسالمهمالوهم الالمتاحی.استم لمانانوچهدرمیانغیرم لمانانبوده

.اسالتهالاییمتفالاو نمالودپیالداکردههابالهصالور آمیزودرمیانشیعیانوسنیهمالوهخشونت

هایمنتوازانقالباسالمیایران،موابقدرتمندترشدنشیعیاندردنیایعربشدهومکتبتحوب

تمالاماوامالعشالیعه.استداشتهکهتابهامروزنیزادامهدادههایسیاسیسوقشیعهرابهسمتفعالیت

اند؛بردههایااتماعی،اقترادیوسیاسیرنوایازتبعیضهایخودتااندازهدررویاروییباحکومت

هالایاندکهبرروابطمیانشیعیانوحکومتباایناوصاف،درهرمورد،عوامتمؤیردیگریهمبوده

(.37 05:5 نکاست،)استبودهمیانآنهاتثییرگ ار

بهبودیافالتو5979رسدموقعیتشیعیاناهانباپیروزیانقالباسالمیایراندرسالابنظرمیبه

روزهمیاناسرائیتوحزباهلل،موضو شیعهدرمتن  دنبابحملهنظامیآمریکابهعراقوانگبه

یجادهاللیشیعیبهمرکزیتایرانکالهدارایبرخیمعتقدندباا.ایواهانیقرارگرفتم ائتمنطقه

اکثریتشیعهدراهاناست،همراهباسایرشیعیانعراق،لبنان،بحرینوسایرشالیعیانمنطقالهمنالافع

.م هبرادرآیندهموردتهدیدقرارخواهددادکشورهایسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -1شکل 

   
کردومورداستقبابکشورهایایات متحده،بریتانیا،ح،پادشاهاردن،اینطرحرامطر
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اسرائیت،مرروعرب تانسعودیقرارگرفت؛هدفازچنینطرحیمقابلهباقدر سیاستخالارای

،هدفآشکاراینطالرح،بهگفته.ایراندرخروصمحوریتبالمناز دراهانشیعهاست

شود،عراقوسوریهراشالامتیرانبهرهبریایرانیانآغازمیمعرفییکهالبژئوپلیتیکاستکهازا

ماننداستشود؛اینمجموعهژئوپلیتیککههالبمیشده،بهحزباهلللبنانوحماسدرفل طینختم

ترینمنابعسوختف یلیاهانازخلالیوفالارستالاوبهگفتهعمویملکعبداهلل،پادشاهاردن،بزر 

منظورعملیا نظامیحماس)خواهدباگ ترشعملیا تروری تیداردومیدریایخزررادراختیار

(.90 5: 3 احمدی،)یابدواسرائیترانابودگرداندبراهاناسالمبرتری(وحزباهلل

نظالالرانعربالالیوغربالالیآنرابالالاآبوتالالابفالالراوانپالالسازطالالرحهالالالب،ب الالیاریازصالالاحب

:شالودمالدعیمالی«هالالبشالیعهدرخاورمیاناله»یبالاموضالو ادرنوشالته.کردندبررسی

هالاونیالزگروهالیازخروصوهالابیهابهکمازدیدگاهسنیگرفتنشیعیاندرخاورمیانهدستقدر 

هالبشیعیدرحابگ ترشازلبنانتالا.استشدهکارآمریکاییبهکابوسیتبدیتاندیشمندانمحافظه

نشالینیماننالدسوفال ایراناست؛امالاازدیالدگاهکشالورهایسالنیالنهرین،خلیوفارخراسان،بین

تراست،زیراتهرانمتحالداندراعرب تانسعودی،اردنوکویت،موضو ازاینفرموبسادهپینیده

درصدازذخایرنفتاهاندرمنطقهخلیوفارساسالت70.دربغداد،دمش وبیرو درکنتربدارد

تواندموابوحشتاسالمتاریخانقالبیتشیعمی.انددادهشیعیانتشکیتدرصدامعیتآنرا70که

راندنشالیعیان،حاشیههایسیاسیوبهبیدازهزارساباستکهبااعمابمحرومیت.غالبسنیشود

اسالت؛امالاشالیعیاندرعالراقازلحاراقترادیوااتماعی،ماننداهانچهارمیباآنالانبرخوردشالده

یابنالدودرهایسیاسیودفاعیدسالتآورند،درلبنانبهپیروزیدسترهبریسیاسیرابهاندتوان ته

بحرینفعاتنهبهفعالیتبپردازند؛دراینسهکشور،شیعیاناکثریتامعیتیراداراه تندومال هب

.تشیع،عامتهمب تگیآناناست

معتقداستکهطالرحهالالبشالیعی،،استاددانشگاهومنتقدسیاستخارایآمریکا

برگرفتهازدورانانگسرداستوتهراندراینهالب،محوراست؛هاللیکهازایرانتالاحالزباهلل

بالهاعتقالاد.گیالردنشینانوبعراقونیزسالوریهرادربرمالیداردومناط شیعیدرانوبلبنانادامه

هایآمریکالابالرایکنتالربمنالابعشاندنتالشکچالدچام کی،نفوذایراندرهالبشیعی،مواببه

دانالدکالهائتالفالیشالیعی،کنتالربویبدترینکابوسواشینگتنرادراینمالی.انرژیخاورمیانهاست
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دهالد؛گیردوآمریکالارادرایالننبالردشک التترینذخایرنفتاهانرام تقتازآمریکابرعهدهمهم

هایکهایرانعضوناظرآناسالتوهمننالینسالازمانتواندبهسازمانهمکاریشانگچنینبلوکیمی

(.33 :90 5احمدی،)امنیتانرژیآسیابپیوندد

رسدواودمانورهاوانگتبلیغاتیضدایرانوشیعیانمنطقه،درخروصتشکیتهالبنظرمیبه

اینایهماهنگباهایفرامنطقهنداردوشاهدتحریم هبمنطقهاختراصشیعی،بهکشورهایسنی

عوامتفرهنگیواعتقادی،دسترسیبهمنابععظیمانرژیوموقعیتژئواسالتراتگیکی،.تبلیغا ه تیم

بهایناستکهباتواهبهح ایتغربن بتواودآوردهموقعیتیممتازبرایایراندرهالبشیعیبه

(.31:55 5امالی،)تواندامنیتکشورراتحتتثییرقراردهدمنطقه،می

صالور مکالرربالهسالرانکردهوبهشدهتواهبهپدیدههالبشیعیمطرحالشرق االوسطنامهروز

کندکهاهانعالربدرایادعامیدرمقاله.استعرببرایگ ترشنفوذایرانهشدارداده

معرضنفوذخطرنایایرانقراردارد؛ویمعتقداستکهشکافیعمی ،میاناهانعالربواالوددارد

هایاینشکافکشورهاییمانندلبنان،سوریهوعراق،حتیدرهماهنگیانالبدحمالاسازنشانهکه

ویمعتقداستبرایمقابلهبانفوذایرانبایدبههویالتفرهنگالی.کندباامهوریاسالمیا تجومی

(.90 33:5 احمدی،)وتاریایعرببرگشتنهبههویتناصری م

هااینشالکافودشکافمیانشیعهوسنیاستکهباگ شتسابنکتهشایانتواهدراینجاوا

طالرحهالالبکنالونی.کنالدهایگوناگون،فرصتبروزپیالدامینباختهبلکههرروزبهروشتنهارنگنه

توانالدطرحهالبشالیعهمالی.تواندیکیازموانعادیدرراهوحد اهاناسالمباشدشدهمیمطرح

ایاهاناسالم،نکتهموردبحثمقالهیعنیبهبودروابطسیاسیایالرانضمنایجادتفرقهمیانکشوره

رغالمآنکالهکشالورهایمنطقالهماننالدعرب التاندرزمالرهدورتالرینباله.سازدومرررابامشکتموااه

بردموکراسالیوآزادیه التند،بالهدلیالتروابطالیکشورهایاهانازمعیارهاینوینحکمرانیِمبتنی

کالرده،اندمنافعاهتسنتراب الیاربیشالتردنبالاباند،توان تههانیایجادکردههایاح نهکهباقدر 

سالوواگرنقدغربدرحمایتازاینطرحراازیالک.واودآوردندهاییرابرایشیعیانبهدشواریی

دیگالردرنظربگیالریم،هایسلفیموردحمایتاینکشورراازسالویکشورهاییمانندعرب تانوگروه

تواندبرکشورهایمنطقه،وحد اهاناسالالموروابالطشدکهاینطرحچهاندازهمیهیمخوامتواه

.سیاسیایرانومرر،تثییرمنفیبگ ارد
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 های شیعه و سنی زمینه اعتقادی تشدید اختالف: گری سلفی -1

کفیریهایتامروزهوهابیونکهدرمنطقهماوبلکهدرخارجازمنطقه،ب یارحضوردارندوگروه

درفرهنگامروزهعربسلفبهمعنالیپیشالینیانازصالحابهو.نامنداند،خودراسلفیمیدادهتشکیت

ازنظرمحققان،شعارساللفیه.گریبهمعنیپیرویازاندیشهوراهروشنآنهاستتابعاناستوسلفی

تاندرآمالد،گروهالیازکهمرالربالهاشالغابانگل الشد؛یعنیهنگامیکاربردهابتدادرمطبوعا مرربه

کردند؛ولیآنانازاحیایاینمرلحاندربرابرهجومفرهنگغربی،مردمرابهاسالمپیشینیاندعو 

بینیبهصحابهوتابعانصدراسالماند،بلکهازرویخوشمکتب،هرگزقردتکفیردیگرانرانداشته

شد،آناننیزتمایتلم لمیندرمررتثسیسامیالدیکهامعیتاخوان9 59درساب.کردنداستنادمی

باالدامالتاسالالمیهاینا تیناسالمیرانجالا کرده،پیرویازگروهخودرابهاینم لکاعالم

شالد،خالودراوارثقدرنجالدتشالکیت.ه0  5گریکالهدرسالابقلمدادکردند؛اماسلفی

کمبهتکفیرهمهم اللمانانانداختوکمراهگیریوتندرویبهدان ت،موایازساتمی

هایافراطیبالهمالانعیعمالدهدرامروزهدراهاناسالماریان(.39:535 5امشیدیراد،)پرداخت

اسالت؛هاییب یاررامتواهم اللمانانکالردهشده،مریبتراهوحد ویکپارچگیاهاناسالمتبدیت

هابیتاهدافیطوتنیودرازمد درسرداردوبالرایو.فرقهوهابیت،یکیازاینموانعاصلیاست

م لمانانوپیروانم اهبراتکفیر،ماالفانخالوید.زندمیرسیدنبهایناهدافبههرکاریدست

:90 5ضالیائی،)کنالدمالیراترور،قبورانبیاواولیایخداراتاریبوآیارومتوناسالمیراتحریف

570.)

صالور م التقیمیالایااهالنهوغیرعقالنیهمراهبالااغالراضسیاسالیبالههااینفرقهباتعرب

هایغربیبرقرارساخته،همالوارهضالدوحالد گیریازروابطخوبیکهباقدر غیرم تقیموبابهره

شالود،میگ ارافراطیمشاهدهتاریخوهابیتودورنماییکهازاینفرقهبدعت.استکردهاسالمیاقدام

هابهفرماندهیآبسالعودازهاقتتوغار مابنارواوضداسالمیآنان،انگوستیزهاع»دهندهنشان

زدنبالهافالزاریبالرایضالربهافزاریونرمتاعررحاضردرابعادماتلفساتزمان

عنالوانیکالیاز،عرب التانبالهدرزمان(.39 5امشیدیراد،)استبوده«وحد اهاناسالم

گ اریایالنکشالوردرمرالرگ اردرمررمطرحبود؛ارزشسرمایهینکشورهایعربیسرمایهترمهم

هایامالالیهادرباددرصداینسرمایه30حدود.شددرصدمیلیارددتربرآوردمی3/1تا1/3بین
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حاضالر،عرب التانودرصددربادتجار فعاباست؛درحالاب0 استووگردشگریمتمرکزبوده

امهالورمرالردرسالانرانیرئالیس.گ اریدرمرالردارنالدیشترینسهمرادرکمکوسرمایهقطر،ب

افتتاحیهسرانغیرمتعهدهادرتهرانوسپستثکیدبرآندرنش توزارتیاتحادیهعربدرقالاهرهاز

دارد؛ایالنموضالو ،مالانعیمهالمدرتالشمرسیبرایک برضایتکشورهایعربیروتمندنشالان

(.95:5 5شکوه،)ابطسیاسیایرانومرربودهاستارتقایرو
 

 های اتخاذشده وهابیان در مقابل شیعیان واکنش -3-1

 مکان ابراز واکنش ها مصداق محورها ردیف

عرب تانسعودیفتاوایتکفیرشیعیان،تجویزقتتآناندینیوفقهی5

پاک تانوافغان تان(سپاهصحابهوطالبان)هایضدشیعیایجادگروهتشکیالتی 

پاک تان،عراقولبنانتروررهبرانشیعیسیاسیونظامی 

پاک تان،یمنوعراققتتعامشیعیانمردمی3

عراقتاریباماکنمقدسشیعیانفیزیکی1

اردنومررهالبشیعینظری1

عرب تانسعودیچاپوانتشارکتبضدشیعیانتشاراتی7

کشورهایماتلفهایشیعیکردنسایتهایمتعدد،هکهایسایتلیتفعاالکترونیک3

 (283:3122احمدی  : )منبع

ترکیبگفتمانالجهادمرریوگفتمانالقاعدهعرب التانی،گفتمالاناسالالمساللفیقالرنبی التمرا

(نالور)ناپ یراسالماست؛اینگفتمان،واقعیتااتماعیراعبار ازتضاددائمیوپایانواودآوردهبه

ابراهیمالی،)داننالداللفظالیآیالا قالرآنمالیحتآنرادرتف یرتحتدان ته،راه(تاریکی)وااهلیت

هالایهمیشالگیدرحملهوتالشبرایتاریالباقداماریانسلفیپسازسقوط(.39 5: 53

ناخالوانورقابالتمیالا.روشالدباواکندتندمردمواخالوانروباله( )برخیازامامزادگاناهتبیت

هالاکالهساللفیروباحمایتداختاست،درحالالیاخواناریانیمیانه.ناپ یراستسلفی،امریااتناب

هالاحضورگ تردهسلفی(.95 0:5 ریوران،)تندروباحمایتخارایکشورعرب تانسعودیاست

والجهادونیزهایتکفیریماننداماعتاتسالمیهدرداختوخارجقاهرهوحضوربرخیازاریان

گالرفتندراهسالقوطراهوادارانالقاعدهدرکنارآنهاحکایتازخطالریاسالتکالهاخالوانبالانادیالده

آرامازایالناریالانالم اللمینبودنالد،آرامهایسلفیکهدرابتداهمالراهاخالواناریان.گرفتدرپید
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طدولالتمرسالیراالم اللمینوسالقواداشده،دراتحادباسالکوترهایمرالری،راهحال فاخالوان

رودباتواهبهشبکهقدرتمندااتماعیکهاخواندراختیالاردادنبتوانالدهرچندامیدمی.گرفتنددرپید

.هایآتیدوبارهبهصحنهسیاسیمرربازگردددرساب

کنالیمبحالثدربالارهنحالوهتق الیمقالدر میالانمالیکهدرمرر،لیبیوتونسمشالاهدهگونههمان

هالادرحوادییمانندانفجارکلی ایقبطی.میدراینکشورهاب یارادیاستهایم هبیوقوفرقه

محورواح اسنالاامنیهایقومیدریمنولیبیتاحدودیمتثیرازساختارهایقبیلهمرریادرگیری

دیگالر،رقابالتهالایقالومیومال هبیمیالانایالنکشورهاسالت؛ازطالرفاعتمادیمیاناینفرقالهوبی

تواندای،باتفاوتیعمدهکهدردین،قومیت،ساختارسیاسیوایدئولوژیدارند،میهایمنطقهقدر 

هاحتیممکناسالتبالهکشالورهاییکالهدرآنهالاایوداخلیبیفزاید؛اینرقابتهایمنطقهبربحران

هایایرانوعرب تانبهم ائتداخلیدرعراق،ت ریرقابت.کندنگرفته،سرایتخیزشمردمیشکت

تواندموابگ ترشبحراندرخاورمیانهشود؛اسرائیتوهایترکیهوعرب تاندرمررمیارقابتی

ای،بهنفالعمنطقههایدرونیبا درمنطقه،تاحدودیازاینرقابتایات متحدهنیزدراینشرایطبی

مجالددایالال متحالدههاونیازبهحضورخواهندکرد؛نکتهدیگراینکهتشدیدبحرانبرداریخودبهره

ها،بهاصالحنگرشوعقایدافکارعمومیدربارهاسالرائیتدهندهبهاینبحرانعنوانناایوخاتمهبه

کرده،درنهایت،سببکالاهدامنیالتدرتمالامیابعالادآندرمیالانوآمریکاوافزایدنفوذآنانکمک

(. 95:51 5فیروزآبادی،)کشورهایخاورمیانهخواهدشد

سهگفتماناسالمانقالبیباحمایتایران،اسالمسکوتربهحمایتترکیهواسالالمساللفیواود

استکالههایافراطیمانندالقاعدهدرخیزشبیداریمنطقه،باعثشدهکهازعرب تانسعودیوگروه

هایرقیببرایک بسهمیبیشترازساختاروقدر سیاسیدراینکشورهابهتضالعیفوگفتمان

کهازحدودخوددینیدرصورتیهایگفتمانیدرونتردیدرقابتبی.کنندراندنیکدیگرتالشحاشیههب

دیگالر،سازی،ازسویسوویبا وصلحدرفراینددولتشوند،درروابطکشورهایمنطقهازیکخارج

.خواهالدزدمنهایداخلی،قومیوم هبیدرکشورهایمنطقهداتثییرمنفیخواهدداشتوبهاختالف

اسالالمانقالبالالیبالالاحمایالتایالالران،داباصالاللیگفتمالانیخالالویدرابالالرمبالارزهبالالااسالالتکباروغالالرب

امهالور،اولینرئالیسسفر.انگاردرو،عوامتدیگررانادیدهمیاستوازایناستوارساخته

بالودوسالاختهطرازنالدههاقطعروابط،امیدبرقراریروابالپسازانقالبمرربهایرانکهپسازدهه



 
 تأثیر شکاف عقیدتی شیعه و سنی در روابط سیاسی میان ایران و مصر پس از سقوط مبارک

 


 

5   

دهد،بالاآبسالردسالانرانیمرسالی،طرفایرانیامیدواربودکهابههواحدیراضداستکبارسامان

هالایسالنیوشالیعهدربالابکردناخالتالفدادبازندهایکهمرسیترایحنقدبرآبشد،سانرانی

کند؛همننالینتحالوت ههایشیعهوسنیاشارخلفاینا تیناسالمیبهگ تردگیوعم اختالف

هالایاهالانی،بالیدازحالدایواحالددربرابالرقالدر دادندکهانتظارهابرایایجادابههبعدینشان

هابرایوحد اهاناسالالم،درسالطحیرغمامیدهاوشوقگفتبهگرایانهبود؛درواقعبای تیآرمان

دیگالر،سنیرانادیدهانگاشت؛ازسویسادگیشکافشیعهوتوانبهگرایانهنمیرئابوازمنظریواقع

هاییب الیاربالرایهاوفرصتهایاسالمسلفیواسالمسکوترباغربظرفیتروابطح نهگفتمان

خرالالوصگفتمالالانسالاللفیبالرایمحدودسالالازیگفتمالالاناسالالالمانقالبالالیایالالرانایالندوگفتمالالانوبالاله

.استپدیدآورده

هایاسالمیمنطقالهراتنهاسیرحرکتبیامروز،نههایم هرسدکهچالدنظرمیایننکتهمهمبه

اایاسالتفادهبالرایرشالدمالادیومعنالویشوندظرفیتعظیممواودبهکنند،بلکهموابمیکندمی

گرایالی،فرقاله.هایفعابامتاسالمشوداهاناسالمصرفخودزنیوتحلیتونابودسازیدیگربدنه

.اسالتشدههاییب یارریاتهکشیده،برایرآن،خوناررنوآفتیخطرنایاستوامتاسالمازآنب ی

اینالداردودرم الیریاسالالمی،حرکالتخالودرادانیمکهخیزشاسالمیدراصت،خاستگاهفرقهمی

هالایخیالزشایدربرخالیازعرصالههالایفرقالهولیگراید.استآغازکرده،یمراتیخوبهمداشته

توانالدآنراازم الیردرسالتومطلالوبآنشودومالیمیقیخوردکهتهدیدیبرایآنتلمیچشمبه

(.00 :95 5دهشیری،)سازدمنحرف

تالرینمهالمازیکالیوهابیالت،واب تهفرقهداعیهباعرب تانکشورکهاستایناشاره،شایاننکته

وکشالورایالناقترالادیهالایکمالک.استمنطقهدرسنیوشیعهمیانعقیدتیشکافتشدیدعوامت

غالربباسازشگفتمانکهکشورایندرنورسلفیحزبازحمایتومرردرآنهایگ ارییهسرما

بیالداریعرردرمرروایرانروابطبهبودراهسربراستمانعیکشد،مییدیبهراشیعهباضدیتو

مرالرباله95 5مالاهبهمالندرایالرانامهالوررئالیسسالفر.اسالترژیمسقوطازپساسالمی

تمایالترغالمبالهباشالدوکشالوردومیالانسالردروابالطسالابسالیازپالسعطفالینقطالهان التتومی

ایرانالیهالایمقالامسالفرازنورسلفیحزبکشور،دومیانسیاسیروابطگ ترشبهالم لمیناخوان

.نیاوردعمتبهاستقبالی
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 گیری نتیجه

.منطقهخاورمیانالهدان التترینپدیدهدردرمرررابایدمهم(39 5بهمن  )فوریه55انقالب

ایماندنالدکالهگوشالهزخمالیبراالای1100شهیدو310ازتبعا انقالبمرردرمد هجدهروز،

واالودسالهگفتمالاناسالالم(.,055:5whba )دهالدمیکوچکازواقعیتسقوطرژیممباریرانشان

زعرب التانسالعودیوانقالبیباحمایتایران،اسالمسکوتربهحمایتترکیهواسالالمساللفیکالها

هایرقیالببالرایک البسالهمیبیشالترازاستکهگفتمانهایافراطی،مانندالقاعدهباعثشدهگروه

مرروایران.کنندراندنیکدیگرتالشحاشیهساختاروقدر سیاسیدراینکشورهابهتضعیفوبه

.شالوندمالیخاورمیانهمح وببهدلیتموقعیتاستراتگیکشاندرمنطقه،دوکشورمهماهاناسالمو

بالاوقالو انقالالبدرمرالرو.اسالتروابطایرانومرردرطوبتاریخفرازوفرودهاییب یارداشته

رفتکهروابطدوکشورایرانومرالرپالسازسالیگرایاندراینکشورانتظارمیکارآمدناسالمروی

شودکهروابالطسیاسالیمیمامشاهدها.ساببهبودیابدوموابوحد هرچهبیشتراهاناسالمشود

سالفر.باختنالدالم اللمین،امیالدهارنالگدوکشوربهنقطهموردانتظارنرسیدوباسقوطاخوان

هاقطعروابالط،امیالدبرقالراریامهور،پسازانقالبمرربهایرانکهپسازدهه،اولینرئیس

دهدبالاآبایواحدراضداستکبارسامانودکهابههبودوطرفایرانیامیدواربساختهروابطرازنده

هالایکالردناخالتالفدادبازنالدهایکهمرسیترایحسردسانرانیمرسی،نقدبرآبشد؛سانرانی

هالایشالیعهوسالنیسنیوشیعهدربابخلفاینا التیناسالالمیبالهگ التردگیوعمال اخالتالف

ایواحالددربرابالرانتظارهالابالرایایجالادابهالهدادنالدکالههایبعدینشانکند؛همننینتحوباشاره

.گرایانهبودهایاهانی،بیدازحدآرمانقدر 

هالایمنطقاله،بای التیبالرعملیبرایتحلیالتتحالوب-ازنگاهاینمقاله،مبناینظریوب ترعینی

درتعامتدوسویهواقعیتوآرمالان.واقعیتشکافشیعهوسنیوآرمانوحد ایندو،استوارشود

تالواهیبالهواقعیالتعینالیوتمرکالزصالرفبالرآرمالانبالی.هایمنطقه،ضروریاستتحلیتتحوب

هاشده،تحلیتاشتباهدربالابسالیررخالدادهارامایهاصلیتحوبگرایی،سببغفلتازدرونوحد 

تواهیبهآرمانوتمرکزصرفبرواقعیتنیزاصالتتالالشبالرایبهبالودوخواهدداشتوبیدنباببه

.خواهدداشتاصالحامورراعبثوبیهوده

تریندلیتعدمبهبودروابطِایالرانومرالر،شالکافعقیالدتیگرایانه،مهمرودرسطحیواقعازاین
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الم لمینبهم  لهرابطهبالاآمریکالاوغالرباسالت؛شیعهوسنیوتفاو نگاهانقالبایرانواخوان

شدوبرخیمواضعن نجیدهرایرمنطقهنادیدهانگاشتههایاخم ائلیکهنقدواهمیتآندرتحوب

هالایگالریبالاحمایالتترینعوامتتشدیدشکافمیالانتشالیعوت النن،ساللفیازمهم.داشتدنباببه

گرایانه،هموارهبای تیبهتالشبرایحابدرسطحیآرمانعرب تانوطرحهالبشیعیاست؛درعین

علتیموانعروابطایالرانودرایننوشتار،هدف،بررسیتک.هانظرداشتهاواختالفکاهدشکاف

توانالدب الیاربیشالترازمالواردگیریمطلوباینروابطمالیتردیددتیتعدمشکتاست؛بیمررنبوده

.موردتثکیدباشد
   

 فهرست منابع 

 منابع فارسی -2

 قرآنکریم 

 فرلنامهمطالعا «شدنامنیتخاورمیانهگفتماناسالمسلفیواهانی»؛(39 5)اهللابراهیمی،نبی،

 .3راهبردی؛سابسیزدهم،ش

 سالازاناندیشه:،تهران5؛ایران،انقالباسالمیوژئوپلیتیکشیعه؛چ(90 5)احمدی،سیدعباس

 .نور

 ؛انقالبایرانوبازتاباهانیآن؛ترامهدکترمح نمدیرشانهچی؛( 3 5)اسپوزیتو،ااناب

 .بازشناسیاسالموایرانمرکز:تهران

 هالاینش الت،مجموعالهبحالث«توسالعهروابالطایالرانوعالرب»؛(31 5)برواردی،عبالدالهادی

 .نشروزار امورخاراه:،تهران5اندیشمندانایرانوعرب؛چ

 ؛محبتاهتالبیتعلیهال المحلقهاترالابم اللمانانایالرانومرالر؛(33 5)پایآیین،مح ن

 .الملت،مرکزتحقیقا کامپیوتریعلوماسالمیسیوبیندفترمطالعا سیا

 ژئالوپلیتیکیایالرانومرالراز-تحلیتتالاریای»؛(33 5)پیشگاهیفرد،زهراوصغرامیراحمدی

 .30،فرلنامهتاریخروابطخارای؛ش«انگاهانیدومتاانقالباسالمیایران
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 ؛شناسالیپگوهشالیشالیعه-فرلنامهعلمی،«هالبشیعیوهگمونیآمریکا»؛(31 5)امالی،اماب

 .0 ش
 
 فراللنامهمطالعالا سیاسالی؛«فرقهوهابیتواهدافسیاسالیآن»؛(39 5)امشیدیراد،اعفر،

 .9سابسوم،ش
 
 قدر نرمانقالباسالمیوتثییرآنبربیداریاسالمیدراهالان»؛(95 5)حاذقنیکرو،حمید»،

 .پانزدهخرداد؛دورهسوم،سابنهم
 
 هالایمشالتریفرهنگالیمال هبیفالرآرویگفتمالانبیالداریچالد»؛(95 5)هشیری،محمدرضاد

 .3 پگوهشیمطالعا انقالباسالمی؛ش-،فرلنامهعلمی«اسالمی
 
 مطالعا بیداریاسالمی؛سالاباوب،«الم لمیندرمررانبداخوان»؛(95 5)رویوران،ح ین،

 . ش
 
 نشالریهعلالوم«شناختیبرنهضتبیالداریاسالالمیمرالرمروریاامعه»؛(95 5)سلیمی،فاطمه،

 .17ااتماعی؛دورهپانزدهم،ش
 
 ترامهسیدمحمودموسویبجنوردی؛فراللنامه«روابطایرانومرر»؛(79 5)الشرقاوی،باکینام،

 .3 مطالعا خاورمیانه؛سابهفتم،ش
 
 پایگالاهخبالری«رمرالردرآمدیبرحضوراقترالادیعرب التانوقطالرد»؛(95 5)شکوه،ح ن،

 .بولتوننیوز
 
 سالازمانچالاپوانتشالارا  ؛بازتالاباهالانیانقالالباسالالمی؛چ(37 5)صیفوری،منوچهر،

 .وزار فرهنگوارشاداسالمی
 
 سالاباوب،،فرلنامهسراجمنیر؛«هایعلمیوهابیتوتحریفمیراث»؛(90 5)اهللضیائی،رحمت

 .،زم تان3ش

 دوقالدر )بررسالیتحلیلالیوتوصالیفیتالاریخروابالطایالرانومرالر»؛(33 5)علیزاده،ح ین

 .،وزار امورخاراه«(ایخاورمیانهمنطقه
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 مقای هتطبیقیاشتراکا وافتراقا اندیشهسیاسالیانالبد»؛(90 5)فوزی،یحیی،بهروزپایاب

پگوهشالی-فرلنامهعلمالی،«الم لمیندرمرروانبداسالمیشیعیدرآناسالمیسنیاخوان

 .زم تان،1 ؛ششناسیشیعه

 نشرنی:؛قدر ،داندومشروعیتدراسالم؛تهران(73 5)فیرحی،داود. 

 بیداریاسالمیوامنیتملیامهوریاسالالمی»؛(95 5)هدیفرازیفیروزآبادی،سیداالبوم

 .3 پگوهشیمطالعا انقالباسالمی؛ش-،فرلنامهعلمی«ایران

 بیداریاسالالمیودسالتگاهدیپلماسالیایالران؛»؛(95 5)نشین،ارسالنواوادکارآزماقربانیشیخ

 .3 می؛سابنهم،شپگوهشیانقالباسال-،فرلنامهعلمی«هاوتهدیدهافرصت

 فراللنامهعلمالی«انقالباسالمیایرانوتحوت ژئالوپلیتیکیمرالر»؛(95 5)موسوی،محمد،-

 .3پگوهشیانقالباسالمی؛ساباوب،ش

 وزار امورخاراه:؛تواف وتزاحممنافعملیومرالحاسالمی؛تهران(71 5)ناعی،هادی. 

 نشالین؛تهالرانربمدرن؛ترامهارسالنقربانیشیخ؛شیعیاندراهانع(37 5)نکاست،اسحاق:

 (. )دانشگاهامامصادق

 ؛ترامهعبدالح الینبیالند؛(ره)؛شیعهدرمررازآغازتاعررامامخمینی( 3 5)وردانی،صالح

 .نشرمؤس هدایرهالمعارففقهاسالمی

 ؛تهران17 5تا00 5؛سیاستخارایایراندردورهپهلوی(73 5)هوشنگمهدوی،عبدالرضا:

 .نشرالبرز
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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. 
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