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از  هاي مردمي منطقه خاورميانهتحليل پيامدي جنبش

  منظر گسترش شكاف مذهبي شيعه و سني

 
 313 /1 /1  :تاریخ دریافت  * ابوالفضل ذوالفقاری

 314 /12/3: تاریخ پذیرش 1 محمدیمژده پور
  

 چکیده

امعه روز ج هاي ترين موضوعچالشي عنوان بیداري اسالمي، يكي از باهاي منطقه اسالمي، جنبش

 ي مختلف، كشورهايشدنددر تونس آغاز 0212ها كه از دسامبر اين جنبش شوند؛ مي محسوبجهاني 

، میانه و شمال آفريقا هاي مردمي در خاورابعاد مختلف خیزش. دادندرا دستخوش تحوالت جدي قرار

اي فرقه كافها بر شثیري است كه اين جنبشپیچیدگي و گستردگي زيادي دارند؛ يكي از اين ابعاد، تأ

مقاله پیش رو . اندنه داشتهمیا مسلمانان منطقه خاور ويژه بهكل مسلمانان،  میانبین شیعه و سني در 

سیاسي، -هاي اجتماعيبراي تحلیل شكاف بروكزو  منزاگانه كرده تا با استفاده از سطوح سه تالش

رسد شكاف مينظر هب. كند يان اسالم بررسهاي منطقه را بر شكاف مذهبي در جهپیامدهاي انقالب

و اين  است يافته ا، در مقطع كنوني، تعمیق و گسترشآنه هاي میان شیعه و سني و اختالفسیاسي 

هاي افكنيها و تفرقهو هم ناشي از دخالت هاها و جنبشز روند خود انقالبگسترش هم برخاسته ا

دو يابي گروهي در یري ستیز و هويتگشود كه به شكل تمركز مي ،در اينجا بر فرايندي. است خارجي

 يادآوريالزم به . است شده ايت به ستیزهاي كالن سیاسي منتهينهمنجرشده و دراين شكاف  طرف

ها با استفاده از روش است و داده شده تحلیلي نگاشته -است كه اين پژوهش به شیوه توصیفي

 .اندشده اسنادي گردآوري -ايكتابخانه
   
 .میانه، بحرين، سوريه اف مذهبي شیعه و سني، بیداري اسالمي، خاورشك: اژگان کلیدیو
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 مقدمه
میانه،  رهاي مردمي در شمال آفريقا و خاوها و جنبشسه سال از آغاز ناآرامي با گذشت حدود

هايي كه از انقالب. دارندنظران قرارالمللي و توجه صاحبنبی هاي ها كماكان در رأس اتفاقاين جنبش

را دستخوش « ...مصر، لیبي، يمن، بحرين، عربستان، سوريه و »شدند و پس از آن س آغازونكشور ت

 .اند جريانهاي مردمي هنوز دركشورها، خیزش و در برخي از اين تحوالتي جدي قراردادند

دهاي ، ارزيابي پیامكرد ها را بررسيتوان اين انقالباندازهايي كه از زاويه آن مييكي از چشم

هم  اند و در كشورهاييها هنوز به مرحله انقالب نرسیدهوشن است كه برخي از اين جنبشر. هاستآن

 و است ز به آرامش و حالت عادي بازنگشتهاست، كشور هنو داده كه دگرگوني در نظام سیاسي آنها رخ

بیراه  است؛ اما پر رسیده پايان فت كه جنبش انقالبي يا انقالب بهگ توانبا سرنگوني رژيم حاكم، نمي

هايي بپردازيم كه آنچه ها نیز، به بررسي پیامدها و انقالبنیست كه در همین نقطه از جريان جنبش

 . اند داشته داده، درپي تاكنون رخ

، موضوع تشديد نیازداردبررسي بیشتر  بهمیانه كه  خاور هاي منطقهيكي از پیامدهاي جنبش

مذهب تسنن و تشیع از دو  میانشكافي كه . است جامعه مسلمانان میانشكاف و اختالف مذهبي در 

وعمق  هاي منطقه و گسترشاثر انقالب برآن است كه  ،و مفروض اين نوشتار ديرباز وجودداشته

هاي  ها و پارگيهرچند بسیاري از نظريات تغییر اجتماعي بر اين باورند كه شكاف. بیشتري يافته است

: 1131داوودي، )تماعي دارند اج-ها و انقالبات سیاسيشدر بروز جنب ي مهمنقش ،اجتماعي و سیاسي

ها نیز با تغییرهايي كه در متن ها و انقالبشكرد كه خود اين جنب مشاهده توانديگر مي ازسوي ،(001

و نقش علت را  شوندسیاسي  -هاي اجتماعيشدن شكاف توانند موجب فعالكنند، ميجوامع ايجادمي

 .كنند ها بازيبراي آن

سني و شیعه را تنها در  میاناست كه در اين نوشتار، ما افزايش شكاف مذهبي  يادآوريبه  الزم

كنیم بلكه آن را در سطح فراملي و نمي ، بررسيها بودهسطح ملي و در كشوري كه درگیر جنبش

از نتايج  تركه ممكن است پیامدهاي خارجي يك انقالب بیشتر و مهم چنان بینیم؛المللي مي بین

 .دنمدت ملي آن باش اهكوت

 

 



 
 سنی و شیعه مذهبی شكاف گسترش منظر از خاورمیانه منطقه مردمی هاي تحلیل پیامدي جنبش

 

111 
 

 مباني نظري -الف
داشت كه با وجود اهمیت مطالعه پیامدها و نتايج ها، بايددرنظربحث از پیامدهاي انقالبدر 

و مطالعات توصیفي و تبییني اين  ترين مباحث مربوط به انقالب استمناقشهانقالب، اين موضوع از پر

همچنین، مفهوم  آيد؛ شمارمي بهشناسي انقالب عهبعد از انقالب، جديدترين بخش از مطالعات جام

، وقتي از نتايج تیليو  لیو مانندپردازان برخي از نظريه. ندارد ي دقیق، تعريف1پیامد يا نتايج انقالب

است  عبارت ،شود و آنمي يجي است كه از جنبش انقالبي حاصلكنند، منظورشان نتامي انقالب بحث

م، به ديدگاه برخي داريما در اينجا مدنظراما آنچه  كردن نظام حاكم؛ ساقطدر از توانايي جنبش انقالبي 

نزديك است كه منظورشان از پیامدهاي انقالب، نتايج حاصل از  ،جان فورنن مانند ديگر از متفكرا

 (.101: 1131پناهي، )ها پس از سرنگوني نظام حاكم است انقالب

واقع، از بدو پیدايش جامعه سیاسي دارند؛ در زايقدمتي به درا ،هاي اجتماعيشكاف ازاساس،

هاي منافع اقتصادي، جغرافیا، طبقات، قدرت سیاسي، عقايد، ايدئولوژي پیدايش جامعه سیاسي، تفاوت

آورده  دنبال هايي به شده و تعارضي اجتماعي موجب ميهاافراد و گروه میانهايي را در شكاف... و 

نهادهاي گوناگون سیاسي، اقتصادي و فرهنگي  اصلي تشكیل فصل يا مديريت آنها، مبنايو كه حل

ي واحد درباره شكاف اجتماعي وجودندارد؛ ، تعريففوراناساس ديدگاه بر(. 1132دلیرپور،)است  بوده

حتي  است؛ شده اجتماعي و تعارض اجتماعي استفادهتضاد  هايي مختلف مانند حتي گاهي از اصطالح

گردد برمي وبرو  ماركساند كه ريشه آن به گرفته له اجتماعي نیز بهرهصاي متفكران از اصطالح فاپاره

به مقوله كه هرچند همه اين مفاهیم  كند مي بیان محمودي(. 67: 1133، قشالقياحمدوند و رجبي قره)

هاي اجتماعي ح به تعريف شكافوضو اشاره به چند نكته بهدارند،  اشاره« تقابل در جامعه»

آمیز مانند شورش و انقالب تواند هم نمودهاي خشونتت، تقابل اجتماعي مينخس :خواهدكرد كمك

اجتماعي  هاي حزبي و انتخاباتي را؛ دوم، تقابلد رقابتآمیز ماننرا دربرگیرد و هم نمودهاي مسالمت

 ،تواند ساختاري باشد مقطعي يا پايدار و ماندگار باشد و سوم، تقابل اجتماعي مي تواند گذرا ومي

نوعي عدم تعادل و توازن در  ه،دبندي در ساختار جامعه شي و گروهآرايي موجب گسست، صفيعن

 (.67: 1133، قشالقياحمدوند و رجبي قره)شود  بافت جامعه را موجب

......................................................................................................................... 
1. Revolutionary outcomes 
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 ناظرند كه ساختاري بوده،هايي بر آن دسته از تقابل ،هاي اجتماعيشكاف ،بر اين اساس

ند؛ مطابق اين برداشت، شوبندي در ساخت جامعه ميآرايي و گروهگسست، صف ايجادكننده

مسائل اصلي  خصوصگیرند و درميبوده، در مقابل هم قرارهاي اجتماعي از يكديگر جدا  گروه

كردن كه همسو طوري آورند بههايي اساسي داشته، نوعي دوقطبي را در جامعه پديدمي اختالف ،جامعه

 (.66و  67: 1133، قشالقياحمدوند و رجبي قره)نیست ذير پآساني امكان هاي متفاوت آنها بهديدگاه

 میاناي آن شده به دلیل جايگاه واسطهد ابهامي كه در مفهوم شكاف ايجادمعتقدن مايرو  بارتولیني

ثیر قشربندي دنبال مطالعه تأ يك رهیافت به: شناسي سیاسي استهدو رهیافت مختلف درباره جامع

سیاسي بر  ثیر نهادهايت و رهیافت ديگر در جستجوي درك تأیاسي اساجتماعي بر نهادها و رفتار س

، ثیر جامعه بر سیاست، تأديگر در يك سو عبارت ساخت اجتماعي و تعییرهاي اجتماعي؛ به

م شكاف وقتي به رهیافت اول مفهو. ثیر سیاست بر جامعه، تأشود و در سوي ديگرمي گرفته اصل

، شكاف سیاسي دشومي گیرد و وقتي به رهیافت دوم تحويلمي ، شكاف اجتماعي نامشودمي تحويل

هر شكاف  كنند كهمي يي از اين تشتت، اين فكر را مطرحبارتولیني و ماير براي رها شود؛قلمدادمي

 :داردزمان در سه سطح حضور طور هم دادن رفتار سیاسي باشد، به اجتماعي كه قادر به شكل

 ،دارند ريشهاي اين سطح در ساخت اجتماعي هلفهاست و مؤ 1سطح تجربي سطح اول. 

  هااي ساتیزآمیز آگااهي    كل صاورت هااي آن در شا  لفاه اسات كاه مؤ   0سطح دوم، سطح هنجااري

باراي  ( در ساطح اول )هااي ياك شاكاف    هاي اجتماعي از زمینهگروه ،در اين سطح ند؛كن بروزمي

 .كنندمي استفاده هاي مورد منازعه آگاهيساخت و پرداخت آن صورت

 و  هاافراد، نهاد هاي صورت تعامل هاي اين سطح بهاست و مؤلفه 1سوم، سطح كالن و نهادي سطح

 .دنشومتجلي مي ،احزاب سیاسي مانندهايي سازمان

تنها در يك سطح از سه سطح يادشده سیاسي كه  هاي معتقدند انواع تقسیم مايرو  بارتولیني

ديگر به نظر  عبارت شوند؛ به ظرگرفتهي كامل درنعنوان يك شكاف اجتماع باشند، نبايد به حضورداشته

شرط الزم تحقق شكاف  ،هاي اجتماعيبنديهاي مربوط به ساخت اجتماعي و گروهشكاف ،اينان

هاي میانجي در اين مورد لفهؤبلكه دو دسته از عوامل يا م. دنآينمي حساب ند اما شرط كافي بههست

......................................................................................................................... 
1. empirical 

2. normative 

3. macro-institutional 
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هاي  گیري و جهت را در قواعد، دستورهاكه خود ) بخشتكي عناصر ايدئولوژيكي و هويي: دارند نقش

 .احزاب سیاسي مانندعناصر نهادي  ،و ديگري (دندهمي عات سیاسي و اجتماعي نشانمربوط به مناز

هاي اجتماعي اي مفهوم شكافهايي كه بر مبننیز در يكي از جديدترين پژوهش بروكزو  منزا 

جمهوري  به تحلیل انتخابات رياست مايرو  بارتولینيدنظر نه مگاگیري از سطوح سهبا وام شده، انجام

 :كنندمي اند؛ آنان سه سطح يادشده را چنین تشريحدر آمريكا پرداخته

. دارند ريشههاي اجتماعي در ساخت اجتماعي يك جامعه معین شكاف: ساخت اجتماعي -1

ثبات ساخت عي هم درصورت هاي اجتماكند، شكافميآرامي تغییر ازآنجاكه ساخت اجتماعي به

هايي از مردم باعث ايجاد گروه ،درون ساخت اجتماعي هاي تقسیم. اجتماعي بادوام خواهندبود

د موجب تغییر در نتوانساخت اجتماعي مي تغییرهاي. هاي مشترك دارندو منزلتد كه منافع نشو مي

ت اجتماعي هاي ساخاز شكافچند دسته  ،بروكزو  منزا. دنهاي اجتماعي شواندازه و تركیب شكاف

 هايي وجوددارد؛تلف از اين بابت تفاوتچه معتقدند در میان ملل مخدانند، اگرمهم مي -در آمريكا -را

 .هاي ديني، طبقاتي، قومي، زباني و جنسیتيشكاف: ند ازا ها عبارتاين شكاف

در  پیشین است وح هاي سطظهور شكاف 1اين سطح، منصه و میدان: يابي گروهيستيز و هويت -2

، يابي گروهيهويت. كنندمي خود را در ستیز با ديگران تعريف هااين میدان است كه اعضاي گروه

بدون تشخیص . هاي اجتماعي استساخت اجتماعي به شكاف هاي شرط الزم براي تبديل تقسیم

يعني در سطح  هاي اجتماعي فرصت و امكان ظهور در منازعات سیاسي،قلمروهاي گروهي، نابرابري

 .داشتاني را نخواهندنهادي و سازم

زيرا  شرط پیدايش يك شكاف اجتماعي است، مبین سومین ،اين سطح: ستيزهاي كالن سياسي -3

آشكارا برخاسته از  ،آيندمي حساب هاي اجتماعي كه معرف اين سطح بهاحزاب سیاسي يا جنبش

هاي سیاسي  اقدام منظور بههايي از جمعیت خشاند و ابزارهايي براي بسیج بستیزهاي ساخت اجتماعي

حزبي در نظام سیاسي حسب میزان و نوع نظام هاي اين بخش برطور طبیعي، مؤلفه به. شوندميقلمداد

 .داشتخواهند هر جامعه خاص تفاوت

هاي لفهؤ، وجود م0عیار براي ايجاد يك شكاف اجتماعي تماممعتقدند  بروكزو  منزا ،ترتیب اين به

اين است كه  بروكزو  منزاو  مايرو  بارتولینيسطحي  حسن الگوي سه. سطح ضروري است سه هر

......................................................................................................................... 
1. field 

2. full-blown 



 
 4331، پاییز و زمستان 2، شماره 3دوره شناسی سیاسی جهان اسالم،  پژوهشی جامعه –دوفصلنامه علمی

 

113 
 

گشايد، قادر است ركود و افول آنها را هم ها ميرا روي شكاف تري وسیعاندازكه چشمبراين عالوه

 (.77تا  71: 1132بشیريه و قاضیان، )دهد  توضیح

 هابحث و يافته -ب
گیري و تشديد گانه شكلبه بررسي سطوح سه بروكزو  منزااساس چارچوب اگر بخواهیم بر

ترتیب  توانیم سطوح مورد نظر را بدينميهاي بهار عربي بپردازيم، اثر جنبش برشكاف مذهبي 

 :باشیم داشته

 ساخت اجتماعي -1

بر سر  طور عمده به، ريشه تاريخي دارد و (دو مذهب عمده در اسالم) اختالف میان شیعه و سني

شیعه به جانشیني . و چیستي اسالم واقعي است( ص) محمدحضرت  ،جانشیني واقعي پیامبر مسئله

( ع) عليو  عثمان، عمر، ابوبكرو اهل سنت به جانشیني خلفاي چهارگانه يعني ( ع)اهل بیت 

اين  دارد؛ و اعتقادي بوده كه همچنان ادامه شكاف درون اسالم میان شیعه و سني، واقعیتي. اعتقاددارند

هاي  گرفته و با شكافمداران قراراستاستفاده حكام و سیمورد سوء ، در طول تاريخعتقاديكاف اش

 .است شده سیاسي، اقتصادي و اجتماعي تركیب و حتي هاي ملي، قومي، زبانيمانند شكافديگر 

به وضعیت باشیم  داشته توانیم نگاهيي جوامع مسلمان، ميشدن ساخت اجتماعتربراي روشن

 11 يعني حدود) میلیون را 112یارد مسلمان، حدود میل 1/1از میان بیش از  سلمانان در جهان؛كنوني م

شیعیان در كشورهاي ايران، آذربايجان، عراق، بحرين و لبنان . دهندمي را شیعیان تشكیل( درصد

د ذخاير درص 61میانه كه  همچنین شیعیان بر مناطق نفتي خاور ، اكثريت را دارند؛(ترين اقلیت بزرگ)

 فولر و مطابق با گفته(. 171و 172: 1136يوسفي، حاجي)دارند  ، تسلطشودنفتي جهان را شامل مي

دارند و از ويژه كشورهاي عربي، تحت ستم قرار جمعیت شیعه در كشورهاي مختلف به ،1فرانك

رغم  ن عراق بهمند نیستند؛ براي نمونه، شیعیا بهرهحقوق اولیه سیاسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

مذهب ، تحت سلطه حكومت سني0221صدام در سال  از سرنگوني پیشاكثريت جمعیتي تا 

يا شیعیان در عربستان سعودي از اجراي آزاد مراسم خاص خود مانند عزاداري روز  قرارداشتند

درصد جمعیت آن  61رغم اينكه  ین شیعیان در كشور كوچك بحرين بههمچن اند؛ عاشورا محروم

جمله از(. 171: 1136يوسفي، حاجي)رند داحت سلطه دولت سني قراردهند، تمي ر را تشكیلكشو

......................................................................................................................... 
1. Fuller & Franck 
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ها، آوردن مهاجران هاي نژادپرستانه رژيم حاكم در بحرين، اعطاي تابعیت به غیربحريني سیاست

دارد  بحريني به آنهاست؛ دولت اين كشور سعيخارجي از ساير كشورها به بحرين و اعطاي تابعیت 

از لحاظ اقتصادي  كند؛ معیتي كشور را تغییردهد و شیعیان را به اقلیت تبديلتركیب ج ،ا اين اقدامتا ب

مناطق سكونت آنها در حاشیه  دراصل،اند و  ، همواره مورد ظلم بودهنیز شیعیان اين كشور عربي

یعیان از تر است و شمراتب بیش شمار بیكاران در میان شیعیان به شهرها و مناطق فقیرنشین است و

سايت شفقنا، شیعیان بحرين، اكثريتي با بیشترين ) مندند بهرهكمترين خدمات رفاهي و عمومي 

 (.00/21/1131تبعیض، 

درصدي را  11ان جهان اقلیت توجه است كه هرچند شیعیان در مقايسه با جمعیت مسلمان قابل

 به گفتهبنا .گونه نیست نه اينمیا لمان كشورهاي عربي خاوردهند، در مقايسه با جمعیت مسمي تشكیل

ي عربي همراه با كشورها)میانه  ، از مجموع كشورهاي خاور0227در سال  ياساس تخمین، بر1عبید

درصد كل  1/16و  1/70ترتیب  كه در آنها هم شیعه و هم سني وجوددارد، اهل سنت و شیعه به( ايران

 ،كه جمعیت مصر از اين محاسبه ي؛ درصورت(170: 1136يوسفي، حاجي)شوند ميجمعیت را شامل 

درصد كل جمعیت را شامل  1/10و  1/16ترتیب  عیت شیعه و سني در اين كشورها بهخارج شود، جم

به نقل از يك  عجمي فؤادكه  گونههمان. است ، موجب نگراني تندروهاي سني شدهاين امر ند؛شومي

گر اكثريت سني در ، دي...كنیم  ارججمعیت مصر را از دنیاي عرب خ اگر»: گويدشهروند كويتي مي

 (.walker, 2006:19)« داشتدنیاي عرب وجودنخواهد

مشاهده  تماعي و مذهبي متعددي در آن قابلهاي اجعنوان يكي از كشورهاي مسلماني كه شكاف به

يف و است كه اقوام، طوا  ي پیچیده، لبنان كشورعلیزادهمطابق با بیان . كرد اشاره توان مياست، به لبنان 

واحدهاي مستقل سیاسي آنكه در زمرة است و باوجود داده هاي ديني گوناگون را در خود جاي گرايش

كوچك با  اي اي در اين كشور، آن را به جزيره آيد، تنوع قومي و طايفه  ميشمار جهان عرب به

ورهاي درك و تحلیل مسائل اين كشور، از همه كش است؛ كرده هاي متضاد و گوناگون تبديل پديده

هاي  هاي عقیدتي و فرهنگي دوران بستر تالش ،زيرا لبنان تر است،  تر و پیچیده ، دشوارمیانه خاور

ترين كشورهاي  است يكي از متنوع ، باعث شدهمختلف بوده، حضور مذاهب مختلف در اين كشور

است؛  دي را میان اديان و فرق مذهبي ازسرگذراندههاي زيا دنیا باشد كه در طول تاريخ، جنگ

برقرار است و بر اين اساس،  ،مذهب و سیاست میان ي وثیقديگر در كشور لبنان، ارتباط ازسوي

......................................................................................................................... 
1. Obaid 
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اند و تقسیم قدرت سیاسي  دادهیاسي اين كشور را تحت تأثیر قرارهمواره ساختار س ،مذاهب مختلف

مذهب از حدود هجده .  است ف و اقوام مختلف مذهبي استوار شدهپاية تعداد جمعیت طواينیز بر

طور  در لبنان به. هستند «اسالمي»و پنج مذهب نیز  «مسیحي»موجود در اين كشور، دوازده مذهب 

ه، سني، دروزي، شیع: ا اسالم1: داراي پیرواني هستند زير،هاي  كلي، دو دين اسالم و مسیحیت با فرقه

هاي  نستوري و اقلیت ، ماروني، كاتولیك، ارامنه، ارتدوكس، كلداني: ا مسیحیت0 و  علوي و اسماعیلي

 .(011: 1136فراتي و طاهري، )  ديگر

بايد ها را نانقالب»با اين پیشینه از ساخت اجتماعي كشورهاي منطقه و با توجه به اين نكته كه 

ات گذشته در جامعه انقالبي كرد، بلكه بسیاري از خصوصی يك گسست كامل با گذشته تلقي

ثیر و بررسي تأ دارد بسیار يه شكاف اهل سنت و شیعیان، اهمیتليابیم كه مسئ، درمي«دنياب مي تداوم

هیچ »كند كه ميدرستي تأكید اي درخور توجه است؛ كار، در اين زمینه بهبر آن، مقوله هاانقالب

هیچ تغییر، هرچند  و وضعیت مستمري، هرچند ايستا، وجودندارد كه مستثني از دگرگوني باشد

 .(100: 1131پناهي، )« بشكند طور كل ازهم بهمستمر را  يندارد كه وضعیتانقالبي، وجود

 يابي گروهيستيز و هويت -2
میانه، بیش از ديگر نقاط  ر، از منظر هويتي، ارتباط مذهب و سیاست در خاوطور اساسي به

رجي در اين منطقه، هويت هاي داخلي و خاترين عوامل سازنده سیاستشود و يكي از مهممي مشاهده

نداد و  میانه رخ غرب نمودار شد، در خاور كه درديگر، جدايي دين از دولت، آنچنان بیان به ديني است؛

پادشاه مراكش خود را امیرالمومنین و پادشاه  ن منطقه، داعیه رهبري ديني دارند؛بسیاري از حاكما

وندهاي گرفتن مذهب، درك رداند، درنتیجه، بدون درنظرالحرمین مي ، خود را خادمعربستان سعودي

يابي بسیاري از و هويت( 116: 1132امیرعبداللهیان، )سیاسي و اجتماعي در اين منطقه، ممكن نیست 

 .است ، وابستههاي مذهبي آنسیاسي، به ريشه-تحوالت اجتماعي

قه آغاز خیزش و تقويت شیعه را ترين جرمهم م 1116/1363اسالمي ايران در سال انقالب 

ه، آن را نقطه امید و ايران را مأمني براي خود كشورهاي مختلف منطقآورد و شیعیان در وجود به

ويژه در كشورهاي  هاي مخالفت با انقالب اسالمي بهترين انگیزهرو، يكي از مهم ازاين تصوركردند؛

ثباتي نتیجه، بيدستیابي به حقوق انساني خود و درعربي، نگراني از خیزش شیعیان منطقه براي 

 . است هحكومت بود
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، مسئله 0221گیري حكومت با اكثريت شیعه در انتخابات پس از آن، اشغال عراق و شكل

تفاوت در  ،بار اين رد و موجب نگراني در جهان عرب شد؛ك طور مجدد مطرح بهگیري شیعه را  قدرت

اين مسئله مورد  گرفت؛مي عرب سني، يك دولت عربي شیعه شكل بار در جهان اين بود كه براي اولین

ديگر قرارگرفت؛ درواقع، دو ادعا  سو و انديشمندان ازسوي ازيك گذارانجه بسیاري از سیاستتو

گیري يك بلوك شیعي گیري شیعه در منطقه به شكلنخست، قدرت: ندزمان مطرح شد طور هم به

در اواخر (. walker, 2006:16)خواهدشد  ، توسط تهران هدايتاست و دوم، اين بلوك شیعي منجرشده

ديگر، عراق به  بود و ازسوي اي ايران به اوج خود رسیدههسته سو، بحران كه ازيك زماني 0221سال 

كرد نتیجه اصلي جنگ در ادعا -پادشاه اردن -ملك عبداهلل دومبود،  گرفته شتابسمت جنگ داخلي 

اگر احزاب يا »: از ديد او است؛ تحت سلطه ايران بوده« هالل شیعي»گیري يك عراق، شكل

ها يا دار ايران بر دولت جديد عراق مسلط شوند، يك هالل جديد شامل جنبش مداران طرف تسیاس

زدن  ، ظاهر خواهدشد كه موجب برهمهاي مسلط شیعه از ايران تا عراق، سوريه و لبنانحكومت

بود اي منافع آمريكا و متحدانش خواهدبر ي جديدچالش قواي موجود میان شیعه و سني شده،موازنه 

 Wright and)« باشند داشته خصوص اين احتمال، آگاهيدر دنیا بايد درراهبردي ريزان برنامه ؛...

Baker, 2004:1 .)وزير خارجه 0221، چند ماه بعد در سپتامبر 1و زوئیري احتشامي به گفتهبنا ،

تحويل »آن را  ،ه ويآنچ خصوصعربستان سعودي در سفر به آمريكا از نگراني دولت متبوعش در

؛ (171: 1136حاجي يوسفي، )راند  ه آمريكا به اين كشور نامید، سخندر نتیجه حمل« به ايران عراق

جمهور مصر در مصاحبه با شبكه العربیه، ضمن اين ادعا كه اكثريت  ، رئیس0227سپس در ماه آوريل 

 71ق كه ايران بر شیعیان عرا»: شیعیان ساكن كشورهاي عربي به ايران وفادارترند تا كشور خود، گفت

 .«دارددهند، نفوذمي درصد جمعیت اين كشور را تشكیل

ي توسط نیروهاي آمريكاي ،0221انديشمندان و محققان نیز در تفسیر تبعات اشغال عراق در سال 

احیاي شیعه، خیزش  مانندبراي توصیف اين پديده از مفاهیمي  برده، گیري شیعیان ناماز پديده قدرت

و وري شیعه، ، رنسانس شیعه، بلوك شیعه، امپراتالملل شیعهعیسم، بینشیشیعه، محور شیعه، پان

ي هاسني طور عمده، بهداشته و پیش وجودبه شیعه از  اند؛ البته هشدار نسبتكرده بیداري شیعه، استفاده

هاي گويد، نگراني وهابيمي( 0223) 0يمانيكه  گونههمان. اندزده وهابي عربستان به اين امر دامن

......................................................................................................................... 
1. Ehteshami & Zweiri 

2. Yamani 
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تواند بر شیعیان خلیج فارس مياي عقیدتي است و معتقدند نیروي شیعه تان از تشیع، مسئلهعربس

شود؛ البته، گري موجب تهديد موقعیت اهل سنت نتیجه، شیعهويژه شیعیان عربستان نفوذكرده، در به

غال پس از اش ،جنبه سیاسي و ژئوپلتیك آن ه،جنبه عقیدتي و مذهبي داشت طور عمده، بهله اين مسئ

 (171تا 171: 1136حاجي يوسفي، ) شدمطرح  0221عراق در سال 

يابي گروهي اهل تسنن و شیعیان در مقابل يكديگر تا پیش اي از ستیز و هويتپیشینه ،اين مباحث

میانه و شمال  خیزش مردمي در كشورهاي خاور آغازبا . دندهمي آغاز بهار عربي در منطقه را نشاناز 

زمینه منازعات شیعه و يابي گروهي در هويتپیامدهاي آن  خصوصدر ي مختلفيهاآفريقا، ديدگاه

 .مطرح شد ،سني

د كه در ندار نشان ي جديد، از دوراناند پیوسته وقوع میانه به هايي كه در خاور اتفاقگروهي معتقدند 

 ،ب آزاديهاي مختلف در طلگیرد و فرقهمي پیشین شكلاي فرقه هاي اي مدني وراي تقسیم، جامعهآن

 (.Guzansky and Berti, 2012:136)پیوندند همه به هم مي

 پذيري اسالم و پذيرشاي است تا چهره تعاملفرجه ،معتقدند بیداري اسالمي اي ديگر عده

شود و چهره  داده با رويكردي عقاليي به دنیا نشان سوي اسالمواقعیات سیاسي، فرهنگي موجود از

طوركه واقعیت آن است را آن سفانه چهره دينكه هر دو متأ)گري گري و تفريطزشت افراط

از آنكه  پیشگر بوده ، اصالحگر است و اصالحشود كه دين داده نشان شده، ، پااليش(ندنكنمي نمايان

هاي سايت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، بیداري اسالمي و تحقق زمینه) ديگران مدعي باشند

 (.0210وحدت اسالمي، 

هاي استبدادي ديگري معتقد است كه بهار عربي به حكومت ،ه ديگر در اين زمینهديدگا

هاي داخلي است يا اينكه كشمكش هاي اسالمي درون جامعه برآمدهوهشود كه از گر ميمنجر

درنهايت، احتمال ضعف يا شكست دولت د و نكنمي و امنیت و ثبات منطقه را آشفته يابند مي ادامه

 (.Guzansky and Berti, 2012: 136)دارد وجود

ها را نه برخاسته داند اما آنها را محتمل ميشمكشو ك ها ديدگاهي كه افزايش اختالف ،درنهايتو 

هاي خارج از كشور هاي ساير كشورها و گروهانگیزيها و اختالفگرياز درون، بلكه ناشي از فتنه

آوا با كشورهاي هم« جريان ارتجاع»موسوم به هاي منطقه، داند و بر اين باور است كه برخي دولتمي

در تحقق اهداف اين راستاي اخالل ه ناتو به همراه رژيم اسرائیل درآمريكا و جبه ماننداي فرامنطقه

اي اي و فرامنطقهرتجاع منطقهاين اساس، احتمال نفوذ عوامل ا بر دارند؛برمي ها گامانقالب
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اي و قانون بازي آن را گي و نژادي، معادالت منطقههاي مذهبي، فرهنيازيدن به تنش دردست

 (.113و 113: 1131بین و پرتو، جهان)است  كرده تر پیچیده

هاي مذهبي در منطقه ن به اين ديدگاه، براي جلوگیري از تهديدهايي كه به افزايش شكافمعتقدا

هاي غربي و برخي از دولتاين افراد بر اين باورند كه آمريكا،  دهند؛بسیار هشدارميد، نشوميمنجر

به نفع خود و حكومتشان بعضي از حاكمان مستبد كشورهاي اسالمي، اتحاد و همدلي امت اسالم را 

جاي مقابله با دشمنان  احتمال، سرسپرده، به بهانديش و و تعدادي از علماي جاهل و كج دانندنمي

فتواي قتل ديگر ود، تشويق و حتي مشترك مسلمانان، مردم را به مخالفت با ديگر برادران ديني خ

 (.21/20/1133سايت راسخون، تكاپو براي بیداري و وحدت اسالمي، )كنند ميمسلمانان را صادر

ها و يابي گروههم در مرحله ايجاد ستیزه و هويت ايد تركیبي از دو ديدگاه اخیر رارسد بمينظر به

ديگر،  عبارت سیاسي،  تأثیرگذار دانست؛ بهن سیاسي و شكاف هاي كالآمدن ستیزههم در مرحله پديد

يافته آنها، هم برخاسته از روند خود میان شیعه و سني و اختالف تشديدافزايش شكاف سیاسي 

 .شود ناشي مي هاي تعمديآفرينيهاي خارجي و تفرقههاست و هم از دخالتها و جنبشانقالب

اثر  بركند، روندي است كه مي قويتسني را تيكي از نقاطي كه هويت گروهي دو طرف شیعه و 

ها در منطقه، قالبجمهوري اسالمي ايران، با آغاز ان. است وجودآمده ههاي اعتراضي در سوريه بجنبش

بینانه و خوش يكرد و نگاه ها مطرحاسالمي را براي اين خیزشكرد و عنوان بیداري مي از آنها حمايت

كه اين  كتاتورهاي كشورهاي منطقه داشت؛ بايددرنظرآورددي به سقوط همراه با رضايت و تأيید نسبت

شان نه كه شادماني و همراهي كردند مي بیانايراني،  هاي سني مذهب بودند، هرچند كه مقام ديكتاتورها

پیمان با بیگانگان و  دلیل سرنگوني حاكمان مستبد و هممذهب، بلكه به  از جهت سقوط يك رهبر سني

 .است هها بودلتكننده مسركوب

راستاي ها را نیز در ها در سوريه آغازشد و كشورهاي عربي، اين اعتراض كه اعتراضاما هنگامي 

ايراني، ماجراي سوريه را جداي از  هاي مقام. ي ديگر بودنحو ار عربي دانستند، واكنش ايران بهبه

به ور مقاومت و مح ضداتفاقات ساير كشورها دانستند و معتقد بودند واقعیت سوريه، جنگ نیابتي 

اهلل  اسالمي ايران، دولت سوريه و حزب جمهوري»داشت كه بايددرنظر. نفع رژيم صهیونیستي است

دهنده محور مقاومت دانست كه گرايش مذهبي آنها شیعي و علوي  توان سه عضو تشكیلرا مي «لبنان

 . است
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بینیم كه كنیم، مي بررسيارجي خ افكني و القاي ستیزه با منشأ اگر بخواهیم مسئله را از بعد تفرقه

هاي ساير كشورها و حركت معترضان در سوريه وجوددارد، بانقال میانهايي واقع نیز تفاوتدر

ضدصهیونیستي و ضدآمريكايي  مصر، صبغه ويژه بهها در ساير كشورها و جمله اينكه جنبشاز

اينكه دولت سوريه، دولتي و  خط مقاومت و به نفع صهیونیسم است ضد ،است، اما در سوريه داشته

اند، هرچند ممكن بوده ، وابستهها، به غربمستقل بوده اما ساير حكام كشورهاي درگیر در جنبش

باشد و نهايت اينكه  رب حمايت خود را از آنها برداشتهگیري اين حركات، غاست در زمان اوج

 هاي قرارگرفتن اعتراضو سرتیتر اخبار  مانند بحريندر يك كشور،  ها بايكوت خبري اعتراض

از  و به میدان حمايت هاي غربيهاي وابسته به دولتانهسوريه، توسط رس مانندكشوري ديگر، 

به طرق گوناگون ازجمله )ي بشردوستانه ها با دورنماها و دولتمعترضان آمدن بسیاري از گروه

ها در سوريه با  تراضت اعهاي ملتي ديگر، خود بر تفاوكردن اعتراضو به حال خود رها( تسلیحاتي

 .گذاردمي ساير كشورها صحه

در سوريه، منافعي براي برخي  ها گمان دمیدن در آتش اعتراضكه بييابیم بر اين اساس، درمي

، هرچه است كه اين جنگ اطمینان اين بوده يقین، يكي از راهكارهاي قابل بهو  است ها داشتهدولت

كه حتي  طوري به. مذهبان خود بشتابندمك به همفراطیون سني براي كشود تا ا داده اي نشانبیشتر فرقه

، ها است، با اين تحريك زيادي بر شكاف شیعه و سني نداشتهثیر خود نیز تأ خودي اگر روند انقالب به

، اي، سوريهكه از لحاظ تركیب جمعیتي فرقه ويژه به ند؛شوهاي مذهبي تشديد حقیقت، اختالف به

جمعیت سوريه را مسلمانان  درصد 61كه حدود شود، چرامي اي محسوبسیاسيآبستن چنین شكاف 

درصد را دروزي  1درصد مسیحي و  12ن دوازده امامي و اسماعیلیان، علويان، شیعیا درصد 11سني، 

وضعیتي  ، علوي است؛مذهب هستند، رژيم حاكم كه اكثريت ملت سني دهند و درحاليمي تشكیل

 .دارد ندر بحرين جرياعكس آنچه 

المللي معارض با نظام سوريه، يعني آمريكا، عربستان و ترين بازيگران بینهاي مهممنافع و انگیزه 

رژيم صهیونیستي است،  دنبال تضعیف جبهه مقاومت به نفع آمريكا به: كنندمي تركیه را چنین تحلیل

يران در منطقه است و تركیه، آفريني و جلوگیري از نفوذ ژئوپولیتیكي ادنبال گسترش نقش عربستان به

در اين میان، جلوگیري از  كند؛ مي ده گذشته تاريخي خود را دنبالمیانه و اعا گسترش نفوذ در خاور

يادشده در باالست؛ بنابراين هاي بازيگران گسترش قلمرو ژئوپولیتیكي ايران، فصل مشترك انگیزه

مذهب، در مقابله  ان با اكثريت سنيكیه و عربستشد، يكي از بهترين راهكارها براي تر طوركه گفته همان
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 .دولت و ملت است میاناي در كشوري با اختالف مذهبي با ايران شیعي، دمیدن در آتش شكاف فرقه
  (33: 1131 نیاكويي و بهمنش

از يك توان به بخشي مي ،له سوريههاي غربي به مسئويكرد خبري رسانهاز ر اي براي ارائه نمونه

يت ايران به نبرد در سوريه هاي مسلح شیعه تحت حماگروه»: كرد ري فرانسه اشارهخبر خبرگزا

میل كشورهايشان در  برخالف اغلبهاي سني رأسا و دهند و اين در حالي است كه گروهمي ادامه

دخالت در  خصوصعربستان سعودي بارها به شهروندانش در نمونهبراي  كنند؛مي سوريه فعالیت

كرد، و سني را تشديد شفقنا، بحران سوريه شكاف شیعه)« است اردادهبحران سوريه هشد

01/21/1130.) 

كه در سال  كرد؛ هنگامي افتاد را در وقايع بحرين مشاهده وان عكس روندي كه در سوريه اتفاقتمي

ها به كردند، واكنشمنطقه، جنبش اعتراضي خود را آغازهاي مردم بحرين نیز در ادامه خیزش 0211

مردم بحرين را جزئي از بهار عربي  هاي ني، اعتراضايرا هاي بار مقام ند؛ اينها متفاوت بودنبشاين ج

ي و ديگر حقوق اند و از حق رأها مظلوم واقع شدهسال ،دانستند و معتقد بودند كه مردم اين كشورمي

كتاتور حاكم بر مصر و تونس در برابر رژيم دي هاي ملت ماننداند و اكنون شان محروم بودهاساسي

 ها غربي، مدعي بودند كه اين اعتراضعربي و كشورهاي  هاي قاماما برخي م اند؛كشورشان به پاخاسته

، بر اين اساس مقابله ملت شیعه با دولت سني است؛هاي بهار عربي نیست، بلكه در زمره خیزش

خبر چنداني از فعالیت دهند و نمي پوشش هاي اين كشور را چندان المللي، اتفاقهاي بینرسانه

 . شودنميهاي مدافع حقوق بشر منتشر گروه

 مردم بحرين، تحت هاي كند تا اعتراضمي ها در بحرين، ايران همچنان سعي با باالگرفتن اعتراض

آتش نزاع شیعه و  كه معتقد است اين برچسب، تنهاسني قرارنگیرد، چرا-الشعاع برچسب جنگ شیعه

ز مقابله با ها را اشود و ملترسیدن انقالب ملت بحرين مي نتیجه مانع از بهكند و ورميسني را شعله

گرفتن شیعیان در بحرين  ، عربستان از قدرتديگر كند؛ اما ازسويمي صهیونیسم و غرب غافل

بیند، زيرا شیعیان دارد و همواره شیعه را تهديد امنیتي داخلي و خارجي براي منافع خود مي واهمه

دارند و به  ا ايران قرابتیان ساكن در عربستان از لحاظ جغرافیايي و ايدئولوژيكي ببحرين و شیع

ماجراي بحرين را نوعي نقشه  ،بر اين اساس، عربستان اند؛ ترين ذخاير نفت جهان نزديك بزرگ

رو،  و ازاين( Guzansky and Berti, 2012: 144)ديد شده از سمت ايران مي شده و حمايت طراحي

اردن  كرد؛ اقدامن بحريني به مداخله نظامي در بحرين و اعزام نیرو به آن كشور وب معترضابراي سرك
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كشور بحرين نیز  هاي كرد؛ اين ديدگاه، توسط مقاممي مداخله نظامي، عربستان را همراهينیز در اين 

سته به واب رساني بحرين، شیعیان بحرين را گروه گمراهوزير اطالع ،رجب سمیرهكه  شد، چنانمي بیان

دنبال  هاي ايران، به ، تحت تأثیر تحريكشیعیان بحرين»بود كه  كرده بیان اهلل خوانده،ايران و حزب

ها به خارج مخالف شیعه بحريني وجودندارد و اين... ستند برافروختن فتنه و جنگ و آشوب ه

 (.17/21/1130شیعه نیوز، ) «اند وابسته

 دلیلواقع به مذهب، حتي اگر در عه هستند، با آل خلیفه سنينها شیآ بیشتركه  تقابل مردم بحرين

 ،عملدرآمیز دولت، داشت؛ هاي تبعیضجمله سیاستي ديگر ازو داليل بود شكاف مذهبي آغازنشده

داشت؛ در همین  همراه سني در داخل بحرين و در ساير كشورها را به-و ستیزه شیعه افزايش شكاف

 آغازدر  :گويداو مي كرد؛ ل جوان ضدحكومت در بحرين اشارهعاات يك فيتوان به نظرمي راستا

طي دو  ،بودند، اما به عقیده وي كرده ار يكديگر در میدان مرواريد تحصن، سني و شیعه در كنتظاهرات

مذهبي  هاي در جنبش به بازي با كارت اختالفانداختن  ، حكومت براي شكافسال گذشته

 م،نشستیما، از شیعه و سني، در محل كار بر سر يك میز ميهمه » :گويدوي مي. است آورده روي

« اندكردهها هم میزشان را جداها و سنيعهاست، شی كه بحران آغازشده خنديديم؛ اززمانيگفتیم و مي مي

 (.13:1130، اولیچ)

 ستيزهاي كالن سياسي -3
ها بر ستیزه ي مبتنيهاي اجتماعيا جنبشهاي سیاسي، تقابل احزاب در اين سطح از ايجاد شكاف

هاي در جنبش. شودمحقق مي ،شكاف دو طرف میانگرفته، نوعي جنگ  لت اوجگیرد و در حامي شكل

هاي بهار عربي و هم در هاي كالن، هم در كشورهاي درگیر در جنبشمیانه، اين ستیزه منطقه خاور

 است؛ يافتهرند، ظهور و بروزداكم، يكي از دو فرقه شیعه و سني در آنها حضور دستساير كشورها كه 

اند، از تظاهرات آرام يك داشته ي گوناگوناند و نمودهايگرفته ي مختلف شكلها، به طرقاين ستیزه

 . افراد اهل دو فرقه میانگروه گرفته تا جنگ رودرروي مسلحانه 

نوان عضوي ع اهلل بهايگي با سوريه، حضور حزبهمس دلیلها به در كشور لبنان، ستیزه نمونهبراي 

هاي شديد و خونین درگیري بودن خود كشور، به شكل ايو چندين فرقه از محور مقاومت

بود اما با گذشت  داده رخ اسد بشارهايي كه در ابتدا میان هواداران و مخالفان درگیري است؛ درآمده

ها، گیريشدن در با گسترده. سني درآمد-ت جنگ شیعيصور هتر شد و بگسترده هازمان، دامنه آن
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شوند مي ، واردجنگي بهنشین  سوريه هستند با مناطق سني كه مدافعان حكومت« علوي»پیروان فرقه 

رهیاب )گذارد مي جاي شود و صدها كشته و زخمي بهمي از انواع سالح سرد و گرم استفادهكه در آن 

 .(21/21/1130نیوز، 

، معاون رئیس الجعید زهیراست كه شیخ  هكشور لبنان، تا آنجا گسترده شد اي درهاي فرقهستیزه

 ايم؛ كردن خارج شده گونه تعبیركرده كه ما امروز از دايره محكوممین شام، از آنها ايناتحاد علماي سرز

و وقوع انفجارها در  در برابر آنچه در برهه كنوني. ايمگرفتهدر مركز حادثه و فتنه بزرگ قرار ما امروز

ضاحیه در جنوب بیروت، تجاوزگري به منطقه الناعمه و چه دو انفجار چه در منطقه ) مناطق مختلف

نه هستیم بلكه در مركز فتنه گفت كه امروز در آستانه فت توانشاهد هستیم، نمي( پیاپي در طرابلس

است،  افروزي قرارگرفتهه لبنان در معرض آتشد كندهمي ايم؛ اين حوادث و انفجارها نشانقرارگرفته

افروزي اي آتشندارد بلكه توطئه برارفقط لبنان هدف توطئه قر ؛...كشد مي مه جا زبانهآتشي كه در ه

رو، امروز شاهد حوادث مصر، سوريه، تونس و عراق هستیم  است؛ ازاين شده در كل منطقه طراحي

 (.21/27/1130واحد مركزي خبر، )

از كشورهاي همسايه با  يكي ديگر شاره، وضعیت كنوني كشور عراق است؛ا ديگر موارد قابل از

گیر آن  اي دامنهاي فرقهتیزهاست و س ها در آن رو به افزايش گذاشتهميكه مدتي است ناآرا سوريه

كرد كه مدتي است  اشاره« جنبش اعتراض اهل سنت عراق»توان به نمونه مي براي است؛ شده

افراد، دولت را  اين اند؛ازكردهآغ مالكي نوريدولت  ضدنشین االنبار خود را در استان سني هاي تحرك

هاي عراقي  اند؛ مقامكرده مداران سني متهم كردن فعاالن و سیاست نشینزداشت، شكنجه و گوشهبه با

سوي رسد كه ازنظرمي هدانند و ببعث عراق مي شدة اين جنبش را ازسوي بازماندگان حزب منحل

الين، سايت شیعه آن)شوند مي ايتستان حمنیتي قطر، تركیه و عربام-هاي اطالعاتيسازمان

گیري دولت توان ناظر بر همان تصور ديرينه اين كشورها از شكلاين حمايت را مي ؛(21/26/1130

كه بتوانند حكومت  هاييجنبش ،و بر اين اساس وجودآمدن هالل شیعي دانست شیعه در عراق و به

اند و هم دست برده هالل شیعي را ازبینهم وحشت ناشي از سازند،  كرده يا سرنگون عراق را تضعیف

 . گذردسناريويي نزديك به آنچه در سوريه مي. اندكرده از منطقه كوتاهايران را 

رين، بح هاي سني در سطح كالن، تحت تأثیر اتفاق-كاف شیعهگیري شهايي از شكلعنوان نمونه به

بستان در حمايت از شیعیان بحرين و پي شیعیان عردر تظاهرات پي: كرد توان به اين موارد اشارهمي

سايت تابناك، )شده در جريان تظاهرات در بحرين است آزادي برخي از شیعیان دستگیردرخو
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هاي مردمي در بحرين و سركوب اقلیت ، اعتراض علماي شیعه هند به سركوب جنبش(12/20/1132

شیعه ) برجسته اين كشور عالم ،نمر شیخسعودي و همچنین مجازات مرگ براي شیعیان در عربستان 

لت بحرين و افزايش بغض آنها مردم شیعه ايران به سركوب م هاي ، اعتراض(21/20/1130نیوز، 

 .و موارد مشابه ديگر مذهب به آل سعود و آل خلیفه سني نسبت

 گيرينتيجه -ج
تحلیلي داشتیم بر سطوح تبديل شكاف مذهبي سني و شیعه از يك شكاف  ،در اين نوشتار

و  میانه هاي مردمي خاورها و انقالبكه مطرح شد، جنبشطورهمان. اعي به شكافي سیاسيجتما

اجتماعي  كه از ديرباز در ساخت كردند كه تقابل شیعه و سني شمال آفريقا، شرايطي را فراهم

ها در مقابل بندي گروهتغذيه هويتي شود و به صف ،بار ديگر كشورهاي اين منطقه وجودداشته، يك

 . بینجامدآنها  میانگیري ستیزه در شكل هم و

در سطح . كرديم هاي اجتماعي استفادهدر بررسي شكاف بروكزو  منزابراي اين تحلیل از مدل 

و  سال پیش تاكنون وجودداشته  1122 ز حدوداي مسلمانان كه اساخت اجتماعي، پیشینه شكاف فرقه

كشورهاي مسلمان، در  بیشتران در شیعی. شد ، وضعیت كنوني جوامع مسلمان بررسيهمچنین

كند، اين است كه آنها بر مي تبديلاي كه جايگاه آنها را به جايگاهي استراتژيك ند، اما نكتها اقلیت

 . دارند ، تسلطشوددرصد ذخاير نفتي جهان را شامل مي 61میانه كه  مناطق نفتي خاور

عنوان يكي از اولین  ب اسالمي ايران بهاي، انقاليابي گروهي شكاف فرقهدر مرحله ستیزه و هويت

از حمله آمريكا و  ، پسپس از آن، تشكیل حكومت شیعي در عراق شود؛مي ا ارزيابيهجرقه

میان بار ديگر ستیزه  مذهب، از تشكیل هالل شیعي، يك شدن سران برخي كشورهاي عربي سني بیمناك

افتاد، باز هم در اين  ن بیداري اسالمي اتفاقچه در جرياآن ،نهايتكرد و در اهل سنت و شیعیان را زنده

 .آتش زير خاكستر دمید

هاي مردم سوريه و بحرين تمركزكرديم، چراكه زشخی حول هاي ما در اين نوشتار، بر اتفاق

اند؛ اين تأثیرگذاري از دو بعد،  هثیرگذاري را در اين راستا داشتهاي اين دو منطقه، بیشترين تأ قیام

ين دو كشور، حكومتي ا-ها و ساخت اجتماعي و تركیب سیاسيهم روند خود جنبش :بررسي بود قابل

احتمال،  بههاي ديگر و هاي كشورها و گروهگیريثر بود و هم موضعها مؤبر تعمیق ستیزه

 .داشتند ها كه منافعي در اين اختالف هاي خارجي از سمت كساني ها و تحريك افكني تفرقه
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در سطح ملي شیعیان و اهل تسنن،  میانكالن سیاسي، مقابله شديد  نهايت در سطح ستیزهايو در

كه قرابت  اندي چشمگیرتر داشتهها، در كشورهايي ظهور و بروزاين تقابل است؛ داده و فراملي رخ

كشورهاي زياد ديگري را نیز هرچند  با دو كشور بحرين و سوريه دارند؛ جغرافیايي بیشتري

 .میانه منطقه خاور در ويژه بهاند، ساختهمتأثر

هاي بیداري میانه و شمال آفريقا، در ادامه خیزش در خاوررا آينده  هاي بايد منتظر ماند و اتفاق

گرفتن يا  طور قطع، رويدادهاي جديد، تأثیرهايي جدي و مهم بر روند اوج به. نشست نظاره بهاسالمي 

 .گذاشتسیاسي و سمت و سوي آن خواهند اين شكاف افول
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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. 
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