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چکیده

جنبشهاي منطقه اسالمي ،با عنوان بیداري اسالمي ،يكي از چالشيترين موضوعهاي روز جامعه
جهاني محسوبميشوند؛ اين جنبشها كه از دسامبر  0212در تونس آغازشدند ،كشورهايي مختلف
را دستخوش تحوالت جدي قراردادند .ابعاد مختلف خیزشهاي مردمي در خاور میانه و شمال آفريقا،
پیچیدگي و گستردگي زيادي دارند؛ يكي از اين ابعاد ،تأثیري است كه اين جنبشها بر شكاف فرقهاي
بین شیعه و سني در میان كل مسلمانان ،بهويژه مسلمانان منطقه خاور میانه داشتهاند .مقاله پیش رو
تالشكرده تا با استفاده از سطوح سهگانه منزا و بروكز براي تحلیل شكافهاي اجتماعي-سیاسي،
پیامدهاي انقالبهاي منطقه را بر شكاف مذهبي در جهان اسالم بررسيكند .بهنظرميرسد شكاف
سیاسي میان شیعه و سني و اختالفهاي آنها ،در مقطع كنوني ،تعمیق و گسترشيافتهاست و اين
گسترش هم برخاسته از روند خود انقالبها و جنبشها و هم ناشي از دخالتها و تفرقهافكنيهاي
خارجي است .در اينجا بر فرايندي ،تمركز ميشود كه به شكلگیري ستیز و هويتيابي گروهي در دو
طرف اين شكاف منجرشده و درنهايت به ستیزهاي كالن سیاسي منتهيشدهاست .الزم به يادآوري
است كه اين پژوهش به شیوه توصیفي -تحلیلي نگاشتهشدهاست و دادهها با استفاده از روش
كتابخانهاي -اسنادي گردآوريشدهاند.
واژگان کلیدی :شكاف مذهبي شیعه و سني ،بیداري اسالمي ،خاور میانه ،بحرين ،سوريه.
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مقدمه
با گذشت حدود سه سال از آغاز ناآراميها و جنبشهاي مردمي در شمال آفريقا و خاور میانه،
اين جنبشها كماكان در رأس اتفاقهاي بینالمللي و توجه صاحبنظران قراردارند .انقالبهايي كه از
كشور تونس آغازشدند و پس از آن «مصر ،لیبي ،يمن ،بحرين ،عربستان ،سوريه و  »...را دستخوش
تحوالتي جدي قراردادند و در برخي از اين كشورها ،خیزشهاي مردمي هنوز درجرياناند.
يكي از چشماندازهايي كه از زاويه آن ميتوان اين انقالبها را بررسيكرد ،ارزيابي پیامدهاي
آنهاست .روشن است كه برخي از اين جنبشها هنوز به مرحله انقالب نرسیدهاند و در كشورهايي هم
كه دگرگوني در نظام سیاسي آنها رخدادهاست ،كشور هنوز به آرامش و حالت عادي بازنگشتهاست و
با سرنگوني رژيم حاكم ،نميتوانگفت كه جنبش انقالبي يا انقالب بهپايانرسیدهاست؛ اما پر بیراه
نیست كه در همین نقطه از جريان جنبشها و انقالبها نیز ،به بررسي پیامدهايي بپردازيم كه آنچه
تاكنون رخداده ،درپيداشتهاند.
يكي از پیامدهاي جنبشهاي منطقه خاور میانه كه به بررسي بیشتر نیازدارد ،موضوع تشديد
شكاف و اختالف مذهبي در میان جامعه مسلمانان است .شكافي كه میان دو مذهب تسنن و تشیع از
ديرباز وجودداشته و مفروض اين نوشتار ،آن است كه بر اثر انقالبهاي منطقه و گسترش وعمق
بیشتري يافته است .هرچند بسیاري از نظريات تغییر اجتماعي بر اين باورند كه شكافها و پارگيهاي
اجتماعي و سیاسي ،نقشي مهم در بروز جنبشها و انقالبات سیاسي-اجتماعي دارند (داوودي:1131 ،
 ،)001ازسويديگر ميتوانمشاهدهكرد كه خود اين جنبشها و انقالبها نیز با تغییرهايي كه در متن
جوامع ايجادميكنند ،ميتوانند موجب فعالشدن شكافهاي اجتماعي -سیاسي شوند و نقش علت را
براي آنها بازيكنند.
الزم به يادآوري است كه در اين نوشتار ،ما افزايش شكاف مذهبي میان سني و شیعه را تنها در
سطح ملي و در كشوري كه درگیر جنبشها بوده ،بررسينميكنیم بلكه آن را در سطح فراملي و
بینالمللي ميبینیم؛ چنانكه ممكن است پیامدهاي خارجي يك انقالب بیشتر و مهمتر از نتايج
كوتاهمدت ملي آن باشند.
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الف -مباني نظري
در بحث از پیامدهاي انقالبها ،بايددرنظرداشت كه با وجود اهمیت مطالعه پیامدها و نتايج
انقالب ،اين موضوع از پرمناقشهترين مباحث مربوط به انقالب است و مطالعات توصیفي و تبییني اين
بعد از انقالب ،جديدترين بخش از مطالعات جامعهشناسي انقالب بهشمارميآيد؛ همچنین ،مفهوم
پیامد يا نتايج انقالب ،1تعريفي دقیق ندارد .برخي از نظريهپردازان مانند لیو و تیلي ،وقتي از نتايج
انقالب بحثميكنند ،منظورشان نتايجي است كه از جنبش انقالبي حاصلميشود و آن ،عبارتاست
از توانايي جنبش انقالبي در ساقطكردن نظام حاكم؛ اما آنچه ما در اينجا مدنظرداريم ،به ديدگاه برخي
ديگر از متفكران مانند جان فورن ،نزديك است كه منظورشان از پیامدهاي انقالب ،نتايج حاصل از
انقالبها پس از سرنگوني نظام حاكم است (پناهي.)101 :1131 ،
ازاساس ،شكافهاي اجتماعي ،قدمتي به درازاي پیدايش جامعه سیاسي دارند؛ درواقع ،از بدو
پیدايش جامعه سیاسي ،تفاوتهاي منافع اقتصادي ،جغرافیا ،طبقات ،قدرت سیاسي ،عقايد ،ايدئولوژي
و  ...شكافهايي را در میان افراد و گروههاي اجتماعي موجب ميشده و تعارضهايي بهدنبالآورده
كه حلوفصل يا مديريت آنها ،مبناي اصلي تشكیل نهادهاي گوناگون سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي
بودهاست (دلیرپور .)1132،براساس ديدگاه فوران ،تعريفي واحد درباره شكاف اجتماعي وجودندارد؛
حتي گاهي از اصطالحهايي مختلف مانند تضاد اجتماعي و تعارض اجتماعي استفادهشدهاست؛ حتي
پارهاي متفكران از اصطالح فاصله اجتماعي نیز بهرهگرفتهاند كه ريشه آن به ماركس و وبر برميگردد
(احمدوند و رجبي قرهقشالقي .)67 :1133 ،محمودي بیانميكند كه هرچند همه اين مفاهیم به مقوله
«تقابل در جامعه» اشارهدارند ،اشاره به چند نكته بهوضوح به تعريف شكافهاي اجتماعي
كمكخواهدكرد :نخست ،تقابل اجتماعي ميتواند هم نمودهاي خشونتآمیز مانند شورش و انقالب
را دربرگیرد و هم نمودهاي مسالمتآمیز مانند رقابتهاي حزبي و انتخاباتي را؛ دوم ،تقابل اجتماعي
ميتواند گذرا و مقطعي يا پايدار و ماندگار باشد و سوم ،تقابل اجتماعي ميتواند ساختاري باشد،
يعني موجب گسست ،صفآرايي و گروهبندي در ساختار جامعه شده ،نوعي عدم تعادل و توازن در
بافت جامعه را موجب شود (احمدوند و رجبي قرهقشالقي.)67 :1133 ،

.........................................................................................................................
1. Revolutionary outcomes
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بر اين اساس ،شكافهاي اجتماعي ،بر آن دسته از تقابلهايي ناظرند كه ساختاري بوده،
ايجادكننده گسست ،صفآرايي و گروهبندي در ساخت جامعه ميشوند؛ مطابق اين برداشت،
گروههاي اجتماعي از يكديگر جدا بوده ،در مقابل هم قرارميگیرند و درخصوص مسائل اصلي
جامعه ،اختالفهايي اساسي داشته ،نوعي دوقطبي را در جامعه پديدميآورند بهطوريكه همسوكردن
ديدگاههاي متفاوت آنها بهآساني امكانپذير نیست (احمدوند و رجبي قرهقشالقي 67 :1133 ،و .)66
بارتولیني و ماير معتقدند ابهامي كه در مفهوم شكاف ايجادشده به دلیل جايگاه واسطهاي آن میان
دو رهیافت مختلف درباره جامعهشناسي سیاسي است :يك رهیافت بهدنبال مطالعه تأثیر قشربندي
اجتماعي بر نهادها و رفتار سیاسي است و رهیافت ديگر در جستجوي درك تأثیر نهادهاي سیاسي بر
ساخت اجتماعي و تعییرهاي اجتماعي؛ بهعبارتديگر در يك سو ،تأثیر جامعه بر سیاست،
اصلگرفتهميشود و در سوي ديگر ،تأثیر سیاست بر جامعه .مفهوم شكاف وقتي به رهیافت اول
تحويلميشود ،شكاف اجتماعي نامميگیرد و وقتي به رهیافت دوم تحويلميشود ،شكاف سیاسي
قلمدادميشود؛ بارتولیني و ماير براي رهايي از اين تشتت ،اين فكر را مطرحميكنند كه هر شكاف
اجتماعي كه قادر به شكلدادن رفتار سیاسي باشد ،بهطور همزمان در سه سطح حضوردارد:
 سطح اول ،سطح تجربي 1است و مؤلفههاي اين سطح در ساخت اجتماعي ريشهدارند.
 سطح دوم ،سطح هنجااري 0اسات كاه مؤلفاههااي آن در شاكل صاورتهااي ساتیزآمیز آگااهي
بروزميكنند؛ در اين سطح ،گروههاي اجتماعي از زمینههااي ياك شاكاف (در ساطح اول) باراي
ساخت و پرداخت آن صورتهاي مورد منازعه آگاهي استفادهميكنند.
 سطح سوم ،سطح كالن و نهادي 1است و مؤلفههاي اين سطح بهصورت تعاملهاي افراد ،نهادها و
سازمانهايي مانند احزاب سیاسي ،متجلي ميشوند.
بارتولیني و ماير معتقدند انواع تقسیمهاي سیاسي كه تنها در يك سطح از سه سطح يادشده
حضورداشتهباشند ،نبايد بهعنوان يك شكاف اجتماعي كامل درنظرگرفتهشوند؛ بهعبارتديگر به نظر
اينان ،شكافهاي مربوط به ساخت اجتماعي و گروهبنديهاي اجتماعي ،شرط الزم تحقق شكاف
هستند اما شرط كافي بهحسابنميآيند .بلكه دو دسته از عوامل يا مؤلفههاي میانجي در اين مورد
.........................................................................................................................
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نقشدارند :يكي عناصر ايدئولوژيكي و هويتبخش (كه خود را در قواعد ،دستورها و جهتگیريهاي
مربوط به منازعات سیاسي و اجتماعي نشانميدهند) و ديگري ،عناصر نهادي مانند احزاب سیاسي.
منزا و بروكز نیز در يكي از جديدترين پژوهشهايي كه بر مبناي مفهوم شكافهاي اجتماعي
انجامشده ،با وامگیري از سطوح سهگانه مدنظر بارتولیني و ماير به تحلیل انتخابات رياستجمهوري
در آمريكا پرداختهاند؛ آنان سه سطح يادشده را چنین تشريحميكنند:
 -1ساخت اجتماعي :شكافهاي اجتماعي در ساخت اجتماعي يك جامعه معین ريشهدارند.
ازآنجاكه ساخت اجتماعي بهآرامي تغییرميكند ،شكافهاي اجتماعي هم درصورت ثبات ساخت
اجتماعي بادوام خواهندبود .تقسیمهاي درون ساخت اجتماعي ،باعث ايجاد گروههايي از مردم
ميشوند كه منافع و منزلتهاي مشترك دارند .تغییرهاي ساخت اجتماعي ميتوانند موجب تغییر در
اندازه و تركیب شكافهاي اجتماعي شوند .منزا و بروكز ،چند دسته از شكافهاي ساخت اجتماعي
را -در آمريكا -مهم ميدانند ،اگرچه معتقدند در میان ملل مختلف از اين بابت تفاوتهايي وجوددارد؛
اين شكافها عبارتاند از :شكافهاي ديني ،طبقاتي ،قومي ،زباني و جنسیتي.
 -2ستيز و هويتيابي گروهي :اين سطح ،منصه و میدان 1ظهور شكافهاي سطح پیشین است و در
اين میدان است كه اعضاي گروهها خود را در ستیز با ديگران تعريفميكنند .هويتيابي گروهي،
شرط الزم براي تبديل تقسیمهاي ساخت اجتماعي به شكافهاي اجتماعي است .بدون تشخیص
قلمروهاي گروهي ،نابرابريهاي اجتماعي فرصت و امكان ظهور در منازعات سیاسي ،يعني در سطح
نهادي و سازماني را نخواهندداشت.
 -3ستيزهاي كالن سياسي :اين سطح ،مبین سومین شرط پیدايش يك شكاف اجتماعي است ،زيرا
احزاب سیاسي يا جنبشهاي اجتماعي كه معرف اين سطح بهحسابميآيند ،آشكارا برخاسته از
ستیزهاي ساخت اجتماعياند و ابزارهايي براي بسیج بخشهايي از جمعیت بهمنظور اقدامهاي سیاسي
قلمدادميشوند .بهطور طبیعي ،مؤلفههاي اين بخش برحسب میزان و نوع نظام حزبي در نظام سیاسي
هر جامعه خاص تفاوتخواهندداشت.
0

بهاينترتیب ،منزا و بروكز معتقدند براي ايجاد يك شكاف اجتماعي تمامعیار  ،وجود مؤلفههاي
هر سه سطح ضروري است .حسن الگوي سهسطحي بارتولیني و ماير و منزا و بروكز اين است كه
.........................................................................................................................
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عالوهبراينكه چشماندازي وسیعتر را روي شكافها ميگشايد ،قادر است ركود و افول آنها را هم
توضیحدهد (بشیريه و قاضیان 71 :1132 ،تا .)77

ب -بحث و يافتهها
اگر بخواهیم براساس چارچوب منزا و بروكز به بررسي سطوح سهگانه شكلگیري و تشديد
شكاف مذهبي بر اثر جنبشهاي بهار عربي بپردازيم ،ميتوانیم سطوح مورد نظر را بدينترتیب
داشتهباشیم:

 -1ساخت اجتماعي
اختالف میان شیعه و سني (دو مذهب عمده در اسالم) ،ريشه تاريخي دارد و بهطور عمده بر سر
مسئله جانشیني واقعي پیامبر ،حضرت محمد (ص) و چیستي اسالم واقعي است .شیعه به جانشیني
اهل بیت (ع) و اهل سنت به جانشیني خلفاي چهارگانه يعني ابوبكر ،عمر ،عثمان و علي (ع)
اعتقاددارند .شكاف درون اسالم میان شیعه و سني ،واقعیتي و اعتقادي بوده كه همچنان ادامهدارد؛ اين
شكاف اعتقادي ،در طول تاريخ مورد سوءاستفاده حكام و سیاستمداران قرارگرفته و با شكافهاي
ديگر مانند شكافهاي ملي ،قومي ،زباني و حتي سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي تركیبشدهاست.
براي روشنترشدن ساخت اجتماعي جوامع مسلمان ،ميتوانیم نگاهيداشتهباشیم به وضعیت
كنوني مسلمانان در جهان؛ از میان بیش از  1/1میلیارد مسلمان ،حدود  112میلیون را (يعني حدود 11
درصد) را شیعیان تشكیلميدهند .شیعیان در كشورهاي ايران ،آذربايجان ،عراق ،بحرين و لبنان
(بزرگترين اقلیت) ،اكثريت را دارند؛ همچنین شیعیان بر مناطق نفتي خاور میانه كه  61درصد ذخاير

نفتي جهان را شامل ميشود ،تسلطدارند (حاجييوسفي 172 :1136 ،و .)171مطابق با گفته فولر و
فرانك ،1جمعیت شیعه در كشورهاي مختلف بهويژه كشورهاي عربي ،تحت ستم قراردارند و از
حقوق اولیه سیاسي و اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بهرهمند نیستند؛ براي نمونه ،شیعیان عراق بهرغم
اكثريت جمعیتي تا پیش از سرنگوني صدام در سال  ،0221تحت سلطه حكومت سنيمذهب
قرارداشتند يا شیعیان در عربستان سعودي از اجراي آزاد مراسم خاص خود مانند عزاداري روز
عاشورا محروماند؛ همچنین شیعیان در كشور كوچك بحرين بهرغم اينكه  61درصد جمعیت آن
كشور را تشكیلميدهند ،تحت سلطه دولت سني قراردارند (حاجييوسفي .)171 :1136 ،ازجمله
.........................................................................................................................
1. Fuller & Franck
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سیاستهاي نژادپرستانه رژيم حاكم در بحرين ،اعطاي تابعیت به غیربحرينيها ،آوردن مهاجران
خارجي از ساير كشورها به بحرين و اعطاي تابعیت بحريني به آنهاست؛ دولت اين كشور سعيدارد
تا با اين اقدام ،تركیب جمعیتي كشور را تغییردهد و شیعیان را به اقلیت تبديلكند؛ از لحاظ اقتصادي
نیز شیعیان اين كشور عربي ،همواره مورد ظلم بودهاند و دراصل ،مناطق سكونت آنها در حاشیه
شهرها و مناطق فقیرنشین است و شمار بیكاران در میان شیعیان بهمراتب بیشتر است و شیعیان از
كمترين خدمات رفاهي و عمومي بهرهمندند (سايت شفقنا ،شیعیان بحرين ،اكثريتي با بیشترين
تبعیض.)1131/21/00 ،
قابل توجه است كه هرچند شیعیان در مقايسه با جمعیت مسلمانان جهان اقلیت  11درصدي را
تشكیلميدهند ،در مقايسه با جمعیت مسلمان كشورهاي عربي خاور میانه اينگونه نیست .بنابه گفته
عبید ،1براساس تخمیني در سال  ،0227از مجموع كشورهاي خاور میانه (كشورهاي عربي همراه با
ايران) كه در آنها هم شیعه و هم سني وجوددارد ،اهل سنت و شیعه بهترتیب  70/1و  16/1درصد كل
جمعیت را شامل ميشوند (حاجييوسفي)170 :1136 ،؛ درصورتيكه جمعیت مصر از اين محاسبه،
خارج شود ،جمعیت شیعه و سني در اين كشورها بهترتیب  16/1و  10/1درصد كل جمعیت را شامل
ميشوند؛ اين امر ،موجب نگراني تندروهاي سني شدهاست .همانگونهكه فؤاد عجمي به نقل از يك
شهروند كويتي ميگويد« :اگر جمعیت مصر را از دنیاي عرب خارجكنیم  ،...ديگر اكثريت سني در
دنیاي عرب وجودنخواهدداشت» (.)2006:19 walker,
بهعنوان يكي از كشورهاي مسلماني كه شكافهاي اجتماعي و مذهبي متعددي در آن قابلمشاهده
است ،به لبنان ميتواناشارهكرد .مطابق با بیان علیزاده ،لبنان كشوري پیچیده است كه اقوام ،طوايف و
گرايشهاي ديني گوناگون را در خود جايدادهاست و باوجودآنكه در زمرة واحدهاي مستقل سیاسي
جهان عرب بهشمارميآيد ،تنوع قومي و طايفهاي در اين كشور ،آن را به جزيرهاي كوچك با
پديدههاي متضاد و گوناگون تبديلكردهاست؛ درك و تحلیل مسائل اين كشور ،از همه كشورهاي
خاور میانه ،دشوارتر و پیچیدهتر است ،زيرا لبنان ،بستر تالشهاي عقیدتي و فرهنگي دورانهاي
مختلف بوده ،حضور مذاهب مختلف در اين كشور ،باعث شدهاست يكي از متنوعترين كشورهاي
دنیا باشد كه در طول تاريخ ،جنگهاي زيادي را میان اديان و فرق مذهبي ازسرگذراندهاست؛
ازسويديگر در كشور لبنان ،ارتباطي وثیق میان مذهب و سیاست ،برقرار است و بر اين اساس،
.........................................................................................................................
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مذاهب مختلف ،همواره ساختار سیاسي اين كشور را تحت تأثیر قراردادهاند و تقسیم قدرت سیاسي
نیز برپاية تعداد جمعیت طوايف و اقوام مختلف مذهبي استوار شدهاست .از حدود هجده مذهب
موجود در اين كشور ،دوازده مذهب «مسیحي» و پنج مذهب نیز «اسالمي» هستند .در لبنان بهطور
كلي ،دو دين اسالم و مسیحیت با فرقههاي زير ،داراي پیرواني هستند1 :ا اسالم :شیعه ،سني ،دروزي،
علوي و اسماعیلي و 0ا مسیحیت :ماروني ،كاتولیك ،ارامنه ،ارتدوكس ،كلداني ،نستوري و اقلیتهاي
ديگر (فراتي و طاهري.)011 :1136 ،
با اين پیشینه از ساخت اجتماعي كشورهاي منطقه و با توجه به اين نكته كه «انقالبها را نبايد
يك گسست كامل با گذشته تلقيكرد ،بلكه بسیاري از خصوصیات گذشته در جامعه انقالبي
تداوممييابند» ،درمييابیم كه مسئله شكاف اهل سنت و شیعیان ،اهمیتي بسیار دارد و بررسي تأثیر
انقالبها بر آن ،مقولهاي درخور توجه است؛ كار ،در اين زمینه بهدرستي تأكیدميكند كه «هیچ
وضعیت مستمري ،هرچند ايستا ،وجودندارد كه مستثني از دگرگوني باشد و هیچ تغییر ،هرچند
انقالبي ،وجودندارد كه وضعیتي مستمر را بهطور كل ازهمبشكند» (پناهي.)100 :1131 ،

 -2ستيز و هويتيابي گروهي
بهطور اساسي ،از منظر هويتي ،ارتباط مذهب و سیاست در خاور میانه ،بیش از ديگر نقاط
مشاهدهميشود و يكي از مهمترين عوامل سازنده سیاستهاي داخلي و خارجي در اين منطقه ،هويت
ديني است؛ بهبیانديگر ،جدايي دين از دولت ،آنچنانكه در غرب نمودار شد ،در خاور میانه رخنداد و
بسیاري از حاكمان منطقه ،داعیه رهبري ديني دارند؛ پادشاه مراكش خود را امیرالمومنین و پادشاه
عربستان سعودي ،خود را خادمالحرمین ميداند ،درنتیجه ،بدون درنظرگرفتن مذهب ،درك روندهاي
سیاسي و اجتماعي در اين منطقه ،ممكن نیست (امیرعبداللهیان )116 :1132 ،و هويتيابي بسیاري از
تحوالت اجتماعي-سیاسي ،به ريشههاي مذهبي آن ،وابسته است.
انقالب اسالمي ايران در سال  1363/1116م مهمترين جرقه آغاز خیزش و تقويت شیعه را
بهوجودآورد و شیعیان در كشورهاي مختلف منطقه ،آن را نقطه امید و ايران را مأمني براي خود
تصوركردند؛ ازاينرو ،يكي از مهمترين انگیزههاي مخالفت با انقالب اسالمي بهويژه در كشورهاي
عربي ،نگراني از خیزش شیعیان منطقه براي دستیابي به حقوق انساني خود و درنتیجه ،بيثباتي
حكومت بودهاست.
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پس از آن ،اشغال عراق و شكلگیري حكومت با اكثريت شیعه در انتخابات  ،0221مسئله
قدرتگیري شیعه را بهطور مجدد مطرحكرد و موجب نگراني در جهان عرب شد؛ اينبار ،تفاوت در
اين بود كه براي اولینبار در جهان عرب سني ،يك دولت عربي شیعه شكلميگرفت؛ اين مسئله مورد
توجه بسیاري از سیاستگذاران ازيكسو و انديشمندان ازسويديگر قرارگرفت؛ درواقع ،دو ادعا
بهطور همزمان مطرح شدند :نخست ،قدرتگیري شیعه در منطقه به شكلگیري يك بلوك شیعي
منجرشدهاست و دوم ،اين بلوك شیعي ،توسط تهران هدايتخواهدشد ( .)walker, 2006:16در اواخر
سال  0221زمانيكه ازيكسو ،بحران هستهاي ايران به اوج خود رسیدهبود و ازسويديگر ،عراق به
سمت جنگ داخلي شتابگرفتهبود ،ملك عبداهلل دوم -پادشاه اردن -ادعاكرد نتیجه اصلي جنگ در
عراق ،شكلگیري يك «هالل شیعي» تحت سلطه ايران بودهاست؛ از ديد او« :اگر احزاب يا
سیاستمداران طرفدار ايران بر دولت جديد عراق مسلط شوند ،يك هالل جديد شامل جنبشها يا
حكومتهاي مسلط شیعه از ايران تا عراق ،سوريه و لبنان ،ظاهر خواهدشد كه موجب برهمزدن
موازنه قواي موجود میان شیعه و سني شده ،چالشي جديد براي منافع آمريكا و متحدانش خواهدبود
...؛ برنامهريزان راهبردي در دنیا بايد درخصوص اين احتمال ،آگاهيداشتهباشند» (

Wright and

 .)Baker, 2004:1بنابه گفته احتشامي و زوئیري ،1چند ماه بعد در سپتامبر  ،0221وزير خارجه
عربستان سعودي در سفر به آمريكا از نگراني دولت متبوعش درخصوص آنچه وي ،آن را «تحويل
عراق به ايران» در نتیجه حمله آمريكا به اين كشور نامید ،سخنراند (حاجي يوسفي)171 :1136 ،؛
سپس در ماه آوريل  ،0227رئیسجمهور مصر در مصاحبه با شبكه العربیه ،ضمن اين ادعا كه اكثريت
شیعیان ساكن كشورهاي عربي به ايران وفادارترند تا كشور خود ،گفت« :ايران بر شیعیان عراق كه 71
درصد جمعیت اين كشور را تشكیلميدهند ،نفوذدارد».
انديشمندان و محققان نیز در تفسیر تبعات اشغال عراق در سال  ،0221توسط نیروهاي آمريكايي
از پديده قدرتگیري شیعیان نامبرده ،براي توصیف اين پديده از مفاهیمي مانند احیاي شیعه ،خیزش
شیعه ،محور شیعه ،پانشیعیسم ،بینالملل شیعه ،رنسانس شیعه ،بلوك شیعه ،امپراتوري شیعه ،و
بیداري شیعه ،استفادهكردهاند؛ البته هشدار نسبتبه شیعه از پیش وجودداشته و بهطور عمده ،سنيهاي
وهابي عربستان به اين امر دامنزدهاند .همانگونهكه يماني )0223( 0ميگويد ،نگراني وهابيهاي
.........................................................................................................................
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عربستان از تشیع ،مسئلهاي عقیدتي است و معتقدند نیروي شیعه ميتواند بر شیعیان خلیج فارس
بهويژه شیعیان عربستان نفوذكرده ،درنتیجه ،شیعهگري موجب تهديد موقعیت اهل سنت شود؛ البته،
اين مسئله بهطور عمده ،جنبه عقیدتي و مذهبي داشته ،جنبه سیاسي و ژئوپلتیك آن ،پس از اشغال
عراق در سال  0221مطرح شد (حاجي يوسفي 171 :1136 ،تا)171
اين مباحث ،پیشینهاي از ستیز و هويتيابي گروهي اهل تسنن و شیعیان در مقابل يكديگر تا پیش
از آغاز بهار عربي در منطقه را نشانميدهند .با آغاز خیزش مردمي در كشورهاي خاور میانه و شمال
آفريقا ،ديدگاههايي مختلف درخصوص پیامدهاي آن هويتيابي گروهي درزمینه منازعات شیعه و
سني ،مطرح شد.
گروهي معتقدند اتفاقهايي كه در خاور میانه بهوقوعپیوستهاند ،از دوراني جديد نشاندارند كه در
آن ،جامعهاي مدني وراي تقسیمهاي فرقهاي پیشین شكلميگیرد و فرقههاي مختلف در طلب آزادي،
همه به هم ميپیوندند (.)Guzansky and Berti, 2012:136
عدهاي ديگر معتقدند بیداري اسالمي ،فرجهاي است تا چهره تعاملپذيري اسالم و پذيرش
واقعیات سیاسي ،فرهنگي موجود ازسوي اسالم با رويكردي عقاليي به دنیا نشاندادهشود و چهره
زشت افراطگري و تفريطگري (كه هر دو متأسفانه چهره دين را آنطوركه واقعیت آن است
نماياننميكنند) ،پااليششده ،نشاندادهشود كه دين ،اصالحگر است و اصالحگر بوده پیش از آنكه
ديگران مدعي باشند (سايت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ،بیداري اسالمي و تحقق زمینههاي
وحدت اسالمي.)0210 ،
ديدگاه ديگر در اين زمینه ،معتقد است كه بهار عربي به حكومتهاي استبدادي ديگري
منجرميشود كه از گروههاي اسالمي درون جامعه برآمدهاست يا اينكه كشمكشهاي داخلي
ادامهمييابند و امنیت و ثبات منطقه را آشفتهميكنند و درنهايت ،احتمال ضعف يا شكست دولت
وجوددارد (.)Guzansky and Berti, 2012: 136
و درنهايت ،ديدگاهي كه افزايش اختالفها و كشمكشها را محتمل ميداند اما آنها را نه برخاسته
از درون ،بلكه ناشي از فتنهگريها و اختالفانگیزيهاي ساير كشورها و گروههاي خارج از كشور
ميداند و بر اين باور است كه برخي دولتهاي منطقه ،موسوم به «جريان ارتجاع» همآوا با كشورهاي
فرامنطقهاي مانند آمريكا و جبهه ناتو به همراه رژيم اسرائیل درراستاي اخالل در تحقق اهداف اين
انقالبها گامبرميدارند؛ بر اين اساس ،احتمال نفوذ عوامل ارتجاع منطقهاي و فرامنطقهاي
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دردستيازيدن به تنشهاي مذهبي ،فرهنگي و نژادي ،معادالت منطقهاي و قانون بازي آن را
پیچیدهتركردهاست (جهانبین و پرتو 113 :1131 ،و.)113
معتقدان به اين ديدگاه ،براي جلوگیري از تهديدهايي كه به افزايش شكافهاي مذهبي در منطقه
منجرميشوند ،بسیار هشدارميدهند؛ اين افراد بر اين باورند كه آمريكا ،برخي از دولتهاي غربي و
بعضي از حاكمان مستبد كشورهاي اسالمي ،اتحاد و همدلي امت اسالم را به نفع خود و حكومتشان
نميدانند و تعدادي از علماي جاهل و كجانديش و بهاحتمال ،سرسپرده ،بهجاي مقابله با دشمنان
مشترك مسلمانان ،مردم را به مخالفت با ديگر برادران ديني خود ،تشويق و حتي فتواي قتل ديگر
مسلمانان را صادرميكنند (سايت راسخون ،تكاپو براي بیداري و وحدت اسالمي.)1133/20/21 ،
بهنظرميرسد بايد تركیبي از دو ديدگاه اخیر را هم در مرحله ايجاد ستیزه و هويتيابي گروهها و
هم در مرحله پديدآمدن ستیزههاي كالن سیاسي و شكاف سیاسي ،تأثیرگذار دانست؛ بهعبارتديگر،
افزايش شكاف سیاسي میان شیعه و سني و اختالف تشديديافته آنها ،هم برخاسته از روند خود
انقالبها و جنبشهاست و هم از دخالتهاي خارجي و تفرقهآفرينيهاي تعمدي ناشي ميشود.
يكي از نقاطي كه هويت گروهي دو طرف شیعه و سني را تقويتميكند ،روندي است كه بر اثر
جنبشهاي اعتراضي در سوريه بهوجودآمدهاست .جمهوري اسالمي ايران ،با آغاز انقالبها در منطقه،
از آنها حمايتميكرد و عنوان بیداري اسالمي را براي اين خیزشها مطرحكرد و نگاهي خوشبینانه و
همراه با رضايت و تأيید نسبتبه سقوط ديكتاتورهاي كشورهاي منطقه داشت؛ بايددرنظرآورد كه اين
ديكتاتورها سني مذهب بودند ،هرچند كه مقامهاي ايراني ،بیانميكردند كه شادماني و همراهيشان نه
از جهت سقوط يك رهبر سنيمذهب ،بلكه به دلیل سرنگوني حاكمان مستبد و همپیمان با بیگانگان و
سركوبكننده ملتها بودهاست.
اما هنگاميكه اعتراضها در سوريه آغازشد و كشورهاي عربي ،اين اعتراضها را نیز درراستاي
بهار عربي دانستند ،واكنش ايران بهنحوي ديگر بود .مقامهاي ايراني ،ماجراي سوريه را جداي از
اتفاقات ساير كشورها دانستند و معتقد بودند واقعیت سوريه ،جنگ نیابتي ضد محور مقاومت و به
نفع رژيم صهیونیستي است .بايددرنظرداشت كه «جمهوري اسالمي ايران ،دولت سوريه و حزباهلل
لبنان» را ميتوان سه عضو تشكیلدهنده محور مقاومت دانست كه گرايش مذهبي آنها شیعي و علوي
است.
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اگر بخواهیم مسئله را از بعد تفرقهافكني و القاي ستیزه با منشأ خارجي بررسيكنیم ،ميبینیم كه
درواقع نیز تفاوتهايي میان انقالبهاي ساير كشورها و حركت معترضان در سوريه وجوددارد،
ازجمله اينكه جنبشها در ساير كشورها و بهويژه مصر ،صبغه ضدصهیونیستي و ضدآمريكايي
داشتهاست ،اما در سوريه ،ضد خط مقاومت و به نفع صهیونیسم است و اينكه دولت سوريه ،دولتي
مستقل بوده اما ساير حكام كشورهاي درگیر در جنبشها ،به غرب ،وابسته بودهاند ،هرچند ممكن
است در زمان اوجگیري اين حركات ،غرب حمايت خود را از آنها برداشتهباشد و نهايت اينكه
بايكوت خبري اعتراضها در يك كشور ،مانند بحرين و سرتیتر اخبار قرارگرفتن اعتراضهاي
كشوري ديگر ،مانند سوريه ،توسط رسانههاي وابسته به دولتهاي غربي و به میدان حمايت از
معترضان آمدن بسیاري از گروهها و دولتها با دورنماي بشردوستانه (به طرق گوناگون ازجمله
تسلیحاتي) و به حال خود رهاكردن اعتراضهاي ملتي ديگر ،خود بر تفاوت اعتراضها در سوريه با
ساير كشورها صحهميگذارد.
بر اين اساس ،درمييابیم كه بيگمان دمیدن در آتش اعتراضها در سوريه ،منافعي براي برخي
دولتها داشتهاست و بهيقین ،يكي از راهكارهاي قابلاطمینان اين بودهاست كه اين جنگ ،هرچه
بیشتر فرقهاي نشاندادهشود تا افراطیون سني براي كمك به هممذهبان خود بشتابند .بهطوريكه حتي
اگر روند انقالب بهخوديخود نیز تأثیر زيادي بر شكاف شیعه و سني نداشتهاست ،با اين تحريكها،
بهحقیقت ،اختالفهاي مذهبي تشديدشوند؛ بهويژه كه از لحاظ تركیب جمعیتي فرقهاي ،سوريه،
آبستن چنین شكاف سیاسياي محسوبميشود ،چراكه حدود  61درصد جمعیت سوريه را مسلمانان
سني 11 ،درصد علويان ،شیعیان دوازده امامي و اسماعیلیان 12 ،درصد مسیحي و  1درصد را دروزي
تشكیلميدهند و درحاليكه اكثريت ملت سنيمذهب هستند ،رژيم حاكم ،علوي است؛ وضعیتي
عكس آنچه در بحرين جرياندارد.
منافع و انگیزههاي مهمترين بازيگران بینالمللي معارض با نظام سوريه ،يعني آمريكا ،عربستان و
تركیه را چنین تحلیلميكنند :آمريكا بهدنبال تضعیف جبهه مقاومت به نفع رژيم صهیونیستي است،
عربستان بهدنبال گسترش نقشآفريني و جلوگیري از نفوذ ژئوپولیتیكي ايران در منطقه است و تركیه،
گسترش نفوذ در خاور میانه و اعاده گذشته تاريخي خود را دنبالميكند؛ در اين میان ،جلوگیري از
گسترش قلمرو ژئوپولیتیكي ايران ،فصل مشترك انگیزههاي بازيگران يادشده در باالست؛ بنابراين
همانطوركه گفتهشد ،يكي از بهترين راهكارها براي تركیه و عربستان با اكثريت سنيمذهب ،در مقابله
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با ايران شیعي ،دمیدن در آتش شكاف فرقهاي در كشوري با اختالف مذهبي میان دولت و ملت است.
نیاكويي و بهمنش )33 :1131
براي ارائه نمونهاي از رويكرد خبري رسانههاي غربي به مسئله سوريه ،ميتوان به بخشي از يك
خبر خبرگزاري فرانسه اشارهكرد« :گروههاي مسلح شیعه تحت حمايت ايران به نبرد در سوريه
ادامهميدهند و اين در حالي است كه گروههاي سني رأسا و اغلب برخالف میل كشورهايشان در
سوريه فعالیتميكنند؛ براي نمونه عربستان سعودي بارها به شهروندانش درخصوص دخالت در
بحران سوريه هشداردادهاست» (شفقنا ،بحران سوريه شكاف شیعه و سني را تشديدكرد،
.)1130/21/01
ميتوان عكس روندي كه در سوريه اتفاقافتاد را در وقايع بحرين مشاهدهكرد؛ هنگاميكه در سال
 0211مردم بحرين نیز در ادامه خیزشهاي منطقه ،جنبش اعتراضي خود را آغازكردند ،واكنشها به
اين جنبشها متفاوت بودند؛ اينبار مقامهاي ايراني ،اعتراضهاي مردم بحرين را جزئي از بهار عربي
ميدانستند و معتقد بودند كه مردم اين كشور ،سالها مظلوم واقع شدهاند و از حق رأي و ديگر حقوق
اساسيشان محروم بودهاند و اكنون مانند ملتهاي مصر و تونس در برابر رژيم ديكتاتور حاكم بر
كشورشان به پاخاستهاند؛ اما برخي مقامهاي عربي و كشورهاي غربي ،مدعي بودند كه اين اعتراضها
در زمره خیزشهاي بهار عربي نیست ،بلكه مقابله ملت شیعه با دولت سني است؛ بر اين اساس،
رسانههاي بینالمللي ،اتفاقهاي اين كشور را چندان پوششنميدهند و خبر چنداني از فعالیت
گروههاي مدافع حقوق بشر منتشرنميشود.
با باالگرفتن اعتراضها در بحرين ،ايران همچنان سعيميكند تا اعتراضهاي مردم بحرين ،تحت
الشعاع برچسب جنگ شیعه-سني قرارنگیرد ،چراكه معتقد است اين برچسب ،تنها آتش نزاع شیعه و
سني را شعلهورميكند و مانع از بهنتیجهرسیدن انقالب ملت بحرين ميشود و ملتها را از مقابله با
صهیونیسم و غرب غافلميكند؛ اما ازسويديگر ،عربستان از قدرتگرفتن شیعیان در بحرين
واهمه دارد و همواره شیعه را تهديد امنیتي داخلي و خارجي براي منافع خود ميبیند ،زيرا شیعیان
بحرين و شیعیان ساكن در عربستان از لحاظ جغرافیايي و ايدئولوژيكي با ايران قرابتدارند و به
بزرگترين ذخاير نفت جهان نزديكاند؛ بر اين اساس ،عربستان ،ماجراي بحرين را نوعي نقشه
طراحيشده و حمايتشده از سمت ايران ميديد ( )Guzansky and Berti, 2012: 144و ازاينرو،
براي سركوب معترضان بحريني به مداخله نظامي در بحرين و اعزام نیرو به آن كشور اقدامكرد؛ اردن
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نیز در اين مداخله نظامي ،عربستان را همراهيميكرد؛ اين ديدگاه ،توسط مقامهاي كشور بحرين نیز
بیانميشد ،چنانكه سمیره رجب ،وزير اطالعرساني بحرين ،شیعیان بحرين را گروه گمراه وابسته به
ايران و حزباهلل خوانده ،بیانكردهبود كه «شیعیان بحرين ،تحت تأثیر تحريكهاي ايران ،بهدنبال
برافروختن فتنه و جنگ و آشوب هستند  ...مخالف شیعه بحريني وجودندارد و اينها به خارج
وابستهاند» (شیعه نیوز.)1130/21/17 ،
تقابل مردم بحرين كه بیشتر آنها شیعه هستند ،با آل خلیفه سنيمذهب ،حتي اگر درواقع به دلیل
شكاف مذهبي آغازنشدهبود و داليلي ديگر ازجمله سیاستهاي تبعیضآمیز دولت ،داشت؛ درعمل،
افزايش شكاف و ستیزه شیعه-سني در داخل بحرين و در ساير كشورها را بههمراهداشت؛ در همین
راستا ميتوان به نظريات يك فعال جوان ضدحكومت در بحرين اشارهكرد؛ او ميگويد :در آغاز
تظاهرات ،سني و شیعه در كنار يكديگر در میدان مرواريد تحصنكردهبودند ،اما به عقیده وي ،طي دو
سال گذشته ،حكومت براي شكافانداختن در جنبش به بازي با كارت اختالفهاي مذهبي
رويآوردهاست .وي ميگويد« :همه ما ،از شیعه و سني ،در محل كار بر سر يك میز مينشستیم،
ميگفتیم و ميخنديديم؛ اززمانيكه بحران آغازشدهاست ،شیعهها و سنيها هم میزشان را جداكردهاند»
(اولیچ.)13:1130 ،

 -3ستيزهاي كالن سياسي
در اين سطح از ايجاد شكافهاي سیاسي ،تقابل احزاب يا جنبشهاي اجتماعي مبتنيبر ستیزهها
شكلميگیرد و در حالت اوجگرفته ،نوعي جنگ میان دو طرف شكاف ،محقق ميشود .در جنبشهاي
منطقه خاور میانه ،اين ستیزههاي كالن ،هم در كشورهاي درگیر در جنبشهاي بهار عربي و هم در
ساير كشورها كه دستكم ،يكي از دو فرقه شیعه و سني در آنها حضوردارند ،ظهور و بروزيافتهاست؛
اين ستیزهها ،به طرقي مختلف شكلگرفتهاند و نمودهايي گوناگون داشتهاند ،از تظاهرات آرام يك
گروه گرفته تا جنگ رودرروي مسلحانه میان افراد اهل دو فرقه.
براي نمونه در كشور لبنان ،ستیزهها به دلیل همسايگي با سوريه ،حضور حزباهلل بهعنوان عضوي
از محور مقاومت و چندين فرقهايبودن خود كشور ،به شكل درگیريهاي شديد و خونین
درآمدهاست؛ درگیريهايي كه در ابتدا میان هواداران و مخالفان بشار اسد رخدادهبود اما با گذشت
زمان ،دامنه آنها گستردهتر شد و بهصورت جنگ شیعي-سني درآمد .با گستردهشدن درگیريها،
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پیروان فرقه «علوي» كه مدافعان حكومت سوريه هستند با مناطق سنينشین به جنگي ،وارد ميشوند
كه در آن از انواع سالح سرد و گرم استفادهميشود و صدها كشته و زخمي بهجايميگذارد (رهیاب
نیوز،

.)1130/21/21

ستیزههاي فرقهاي در كشور لبنان ،تا آنجا گسترده شدهاست كه شیخ زهیر الجعید ،معاون رئیس
اتحاد علماي سرزمین شام ،از آنها اينگونه تعبیركرده كه ما امروز از دايره محكومكردن خارج شدهايم؛
ما امروز در مركز حادثه و فتنه بزرگ قرارگرفتهايم .در برابر آنچه در برهه كنوني و وقوع انفجارها در
مناطق مختلف (چه در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت ،تجاوزگري به منطقه الناعمه و چه دو انفجار
پیاپي در طرابلس) شاهد هستیم ،نميتوانگفت كه امروز در آستانه فتنه هستیم بلكه در مركز فتنه
قرارگرفتهايم؛ اين حوادث و انفجارها نشانميدهند كه لبنان در معرض آتشافروزي قرارگرفتهاست،
آتشي كه در همه جا زبانهميكشد ...؛ فقط لبنان هدف توطئه قرارندارد بلكه توطئه براي آتشافروزي
در كل منطقه طراحيشدهاست؛ ازاينرو ،امروز شاهد حوادث مصر ،سوريه ،تونس و عراق هستیم
(واحد مركزي خبر.)1130/27/21 ،
از ديگر موارد قابلاشاره ،وضعیت كنوني كشور عراق است؛ يكي ديگر از كشورهاي همسايه با
سوريه كه مدتي است ناآراميها در آن رو به افزايش گذاشتهاست و ستیزههاي فرقهاي دامنگیر آن
شدهاست؛ براي نمونه ميتوان به «جنبش اعتراض اهل سنت عراق» اشارهكرد كه مدتي است
تحركهاي خود را در استان سنينشین االنبار ضد دولت نوري مالكي آغازكردهاند؛ اين افراد ،دولت را
به بازداشت ،شكنجه و گوشهنشینكردن فعاالن و سیاستمداران سني متهمكردهاند؛ مقامهاي عراقي
اين جنبش را ازسوي بازماندگان حزب منحلشدة بعث عراق ميدانند و بهنظرميرسد كه ازسوي
سازمانهاي اطالعاتي-امنیتي قطر ،تركیه و عربستان حمايتميشوند (سايت شیعه آنالين،
)1130/26/21؛ اين حمايت را ميتوان ناظر بر همان تصور ديرينه اين كشورها از شكلگیري دولت
شیعه در عراق و بهوجودآمدن هالل شیعي دانست و بر اين اساس ،جنبشهايي كه بتوانند حكومت
عراق را تضعیفكرده يا سرنگونسازند ،هم وحشت ناشي از هالل شیعي را ازبینبردهاند و هم دست
ايران را از منطقه كوتاهكردهاند .سناريويي نزديك به آنچه در سوريه ميگذرد.
بهعنوان نمونههايي از شكلگیري شكاف شیعه-سني در سطح كالن ،تحت تأثیر اتفاقهاي بحرين،
ميتوان به اين موارد اشارهكرد :تظاهرات پيدرپي شیعیان عربستان در حمايت از شیعیان بحرين و
درخواست آزادي برخي از شیعیان دستگیرشده در جريان تظاهرات در بحرين (سايت تابناك،
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 ، )1132/20/12اعتراض علماي شیعه هند به سركوب جنبشهاي مردمي در بحرين و سركوب اقلیت
شیعیان در عربستان سعودي و همچنین مجازات مرگ براي شیخ نمر ،عالم برجسته اين كشور (شیعه
نیوز ،)1130/20/21 ،اعتراضهاي مردم شیعه ايران به سركوب ملت بحرين و افزايش بغض آنها
نسبتبه آل سعود و آل خلیفه سنيمذهب و موارد مشابه ديگر.

ج -نتيجهگيري
در اين نوشتار ،تحلیلي داشتیم بر سطوح تبديل شكاف مذهبي سني و شیعه از يك شكاف
اجتماعي به شكافي سیاسي .همانطوركه مطرح شد ،جنبشها و انقالبهاي مردمي خاور میانه و
شمال آفريقا ،شرايطي را فراهمكردند كه تقابل شیعه و سني كه از ديرباز در ساخت اجتماعي
كشورهاي اين منطقه وجودداشته ،يكبار ديگر ،تغذيه هويتي شود و به صفبندي گروهها در مقابل
هم و شكلگیري ستیزه در میان آنها بینجامد.
براي اين تحلیل از مدل منزا و بروكز در بررسي شكافهاي اجتماعي استفادهكرديم .در سطح
ساخت اجتماعي ،پیشینه شكاف فرقهاي مسلمانان كه از حدود  1122سال پیش تاكنون وجودداشته و
همچنین ،وضعیت كنوني جوامع مسلمان بررسيشد .شیعیان در بیشتر كشورهاي مسلمان ،در
اقلیتاند ،اما نكتهاي كه جايگاه آنها را به جايگاهي استراتژيك تبديلميكند ،اين است كه آنها بر
مناطق نفتي خاور میانه كه  61درصد ذخاير نفتي جهان را شامل ميشود ،تسلطدارند.
در مرحله ستیزه و هويتيابي گروهي شكاف فرقهاي ،انقالب اسالمي ايران بهعنوان يكي از اولین
جرقهها ارزيابيميشود؛ پس از آن ،تشكیل حكومت شیعي در عراق ،پس از حمله آمريكا و
بیمناكشدن سران برخي كشورهاي عربي سنيمذهب ،از تشكیل هالل شیعي ،يكبار ديگر ستیزه میان
اهل سنت و شیعیان را زندهكرد و درنهايت ،آنچه در جريان بیداري اسالمي اتفاقافتاد ،باز هم در اين
آتش زير خاكستر دمید.
ما در اين نوشتار ،بر اتفاقهاي حول خیزشهاي مردم سوريه و بحرين تمركزكرديم ،چراكه
قیامهاي اين دو منطقه ،بیشترين تأثیرگذاري را در اين راستا داشتهاند؛ اين تأثیرگذاري از دو بعد،
قابلبررسي بود :هم روند خود جنبشها و ساخت اجتماعي و تركیب سیاسي-حكومتي اين دو كشور،
بر تعمیق ستیزهها مؤثر بود و هم موضعگیريهاي كشورها و گروههاي ديگر و بهاحتمال،
تفرقهافكنيها و تحريكهاي خارجي از سمت كسانيكه منافعي در اين اختالفها داشتند.
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و درنهايت در سطح ستیزهاي كالن سیاسي ،مقابله شديد میان شیعیان و اهل تسنن ،در سطح ملي
و فراملي رخدادهاست؛ اين تقابلها ،در كشورهايي ظهور و بروزي چشمگیرتر داشتهاند كه قرابت
جغرافیايي بیشتري با دو كشور بحرين و سوريه دارند؛ هرچند كشورهاي زياد ديگري را نیز
متأثرساختهاند ،بهويژه در منطقه خاور میانه.
بايد منتظر ماند و اتفاقهاي آينده را در خاور میانه و شمال آفريقا ،در ادامه خیزشهاي بیداري
اسالمي بهنظارهنشست .به طور قطع ،رويدادهاي جديد ،تأثیرهايي جدي و مهم بر روند اوجگرفتن يا
افول اين شكاف سیاسي و سمت و سوي آن خواهندگذاشت.
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Abstract
Islamic area movements called Islamic awakening is one of the most challenging
subjects of global society. These movements which started in Tunisia in 2010
seriously changed situation of different countries. Different aspects of these
movements in the Middle East and North of Africa are complex and widespread. One
of the main aspects is the influence of the movements on the gap between Shia and
Suni in the Middle East. The paper tries to survey consequences of the movement on
religious gap in the area using Manza and Brook’s Tripple-level Model for analysis of
political-social gap. It seems that currently political gap between Shia and Suni has
been increased and become deeper while this increase is caused by the very process of
revolutions and movements and foreign interferences and disunities. The paper
focuses on the process which leads to great political conflicts and group identity
seeking on the both sides of the gap. Also it is worthwhile to mention that this is
descriptive-analytic survey and data collecting was done by documentary method.
Keywords: Religious Gap between Shia and Suni, Islamic Awakening, Middle East,
Bahrain, Syria.
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