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Abstract
Recent global and regional developments indicate that Iran is not supposed to
be unconcerned about the fate of the Shiites and must play a role in this regard. A
geopolitical consideration of the issues relating to Iran and Shiism denote that any
action in Iran - as the main center of the Shiism- affects the Shiite communities
under the influence of Iran. This research is intended to investigate the trends
governing the future of the Shiite world. This research is conducted by trend
analysis and tries to investigate the social, economic, technological, and political
trends that govern the Shiite world. The results of studying the current economic,
technological, political and social trends in the world, especially in Islamic
countries, indicate that the world has encountered deep and dramatic changes. The
results also demonstrate the formation of a new Shiite geography in the world. The
key trends in the Shiite world, from changing of economic powers to population
growth, and from the emergence of mass media and from the development of social
networks to the transformation of political structures, all of which may shape the
future of the Shiites in the West Asia (the Middle East) and the world, will face a
complex and unpredictable future.
Keywords: the future, Shiism, trend analysis, social, economic, technological,
political.
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چکیده
تحوالت اخیر جهانی و منطقهای نشان میدهد که ایران نباید درباره سرنوشت شیعیان بیتوجه باشد و الزم
است در این زمینه به نقشآفرینی بپردازد .با نگاهی ژئوپلتیکی به مسائل ایران و تشیع ،مشخص میشود هر اقدامی در
ایران ـ بهعنوان کانون مذهب شیعه ـ جوامع شیعی را که به حوزه نفوذ ایران تعلق دارند ،متاثر میکند .هدف این مقاله،
بررسی روندهای حاکم بر آینده جهان تشیع است .در این مقاله از روش تحلیل روند استفاده شده است و روندهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و سیاسی حاکم بر جهان شیعه مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .نتایج
حاصل از بررسی روندهای کنونیِ اقتصادی ،فناورانه ،سیاسی و اجتماعی در جهان بهویژه در کشورهای اسالمی مبین
ورود به عصر تغییرات ژرف و شگرفی است و خبر از شکلگیری و ایجاد جغرافیای نوپدید تشیع میدهد .روندهای
کلیدی در جهان شیعه از تغییر قدرتهای اقتصادی تا افزایش جمعیت در آنها ،از ظهور رسانههای جمعی و گسترش
شبکههای اجتماعی تا تغییر شکل ساختارهای سیاسی همه اینها ممکن است آینده شیعه در غرب آسیا (خاورمیانه) و
جهان را بهنحوی پیچیده و غیرقابل پیشبینی رقم بزند.
کلیدواژهها :آینده؛ تشیع؛ تحلیل روند؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ فناورانه؛ سیاسی
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مقدمه
با ظهور انقالب اسالمی در ایران و تشکیل نظام اسالمی در این نقطه از عالم و با مبارزات
رحمةاهلل برای حفاظت از انقالب و اسالم

طوالنیای که ملت ایران پشت سر رهبری امام خمینی
انجام داد ،عصر جدیدی در عالم با خصوصیاتی متمایز از دوران قبل بهوجود آمد (حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر معظّم انقالب اسالمی .)71 :1313 ،لذا اگرچه شیعیان
تا قبل از انقالب اسالمی بهمنزله یکی از فرق اسالمی کمتر در جهان جدید شناخته شده بود ،اما
سلسلهرویدادهای بعد از انقالب اسالمی نگاه جهانیان را به دوباره به شیعیان معطوف ساخته است.
بعد از انقالب اسالمی به احساس هویت و امیدواری به کسب حقوق طبیعی شیعیان منزوی در
غرب آسیا ،روح تازهای بخشید .با آزادی شیعیان عراق ـ بعد از سالها سختی و مرارت و کشتار
وسیع آنان به دست رژیم بعث ـ و نیز قدرتگیری حزباهلل لبنان ـ که برای اولینبار توانست ارتش
رژیم صهیونیستی را بعد از اخراج از جنوب لبنان در سال  1321در جنگ  33روزه با شکست
روبهرو کند ـ خیزش دوباره شیعیان ،روندی روبهتزاید داشته است .البته ساقطشدن دو حکومت
افراطگرای سنی در عراق و افغانستان و وجود جنبههای قوی از مردمساالری در ایران و نگاه
بیرونی میان اسالم شیعی در مقایسه با اسالم سنی طالبانی که به تهدید غرب پرداخته است ،در
افزایش اشتیاق نسبت به اسالم شیعی بهمنزله بدیلی در برابر بنیادگرای سنی بیتأثیر نبوده است.
اگرچه نمیتوان به تأثیرگذاری شکاف سنی ـ شیعی درباره آینده خاورمیانه معتقد باشیم ،ولی
مسلماً حیات سیاسی شیعیان و نسبتسنجی این پدیده در عالم خارج ،طیفی از جریانهای
اجتماعی و فکری تا جنبشهای سیاسی و نهادهای حکومتی درقالب دولت را شامل شده است
(مجیدی)11 :1311 ،
تا قبل از انقالب اسالمی توجه به شیعیان در مطالعات اجتماعی و سیاسی اندک بود .در
اندیشههای متفکران ،مشروطه و ریشهیابی انقالب مشروطه و نقش علمای شیعی و نیز جنبش
شیعیان لبنان به رهبری امام موسی صدر محدود میشد .انقالب اسالمی بهمنزله نخستین انقالبی که
دولت شیعی را سامان داد ،باعث توجه گسترده کشورهای جهان به شیعیان شد .با تحمیل جنگ
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عراق علیه ایران مخالفان انقالب اسالمی از اینکه دو کشور با اکثریت شیعی نیرو و توان خود را به
فرسایش میبرند ،راضی بودند .حمایت قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای عمدتاً عرب سنی از
عراق که بهوسیله اقلیت سنی بعثی اداره میشد ،برای مقابله با امواج انقالب اسالمی ـ که عالوهبر
هویت انقالبی و ضد حکومتهای سلطنتی ،نویدبخش شکلگیری نخستین دولت شیعی بود ـ
بهکار گرفته شد و پس از آن موج بیداری شیعیان در کشورهایی که کموبیش اقلیت شیعی را
کشور خود تهدیدی جدی میدانستند ،گسترده شد ،شیعیان منطقه بهویژه شیعیان خلیج فارس
امیدوار بودند با شکست عراق در جنگ با ایران به تقویت جایگاه خود در منطقه و پیگیری
خواستههای خود بپردازند .با پایان جنگ  0ساله این امیدواری تاحدزیادی کاسته شد تا اینکه با
سقوط رژیم بعث عراق بار دیگر تقویت جایگاه شیعیان و خیزش دوباره به واقعیتی تبدیل شد که
از سوی حاکم اردن به هالل شیعی 1تعبیر شد (مجیدی.)17 :1311 ،
تحوالت اخیر جهانی و منطقهای نشان میدهد ایران نباید به سرنوشت شیعیان بیتوجه باشد و
الزم است در این زمینه به نقشآفرینی بپردازد( .زینالعابدین .)12 :1300 ،با نگاهی ژئوپلتیکی به
مسائل ایران و تشیع ،مشخص میشود هر اقدامی در ایران ـ بهعنوان کانون مذهب شیعه ـ جوامع
شیعی را که به حوزه نفوذ ایران تعلق دارند ،متأثر میکند (حافظنیا و احمدی.)02 :1300 ،
برای ایفای نقش اثرگذار کشور ایران بهعنوان کانون مذهب شیعه ،الزم است که روندهای
حاکم بر آینده شیعه مورد مطالعه و تجزیهوتحلیل قرار گیرد که این مهم تاکنون مورد توجه و
پژوهش قرار نگرفته است .برای پرکردن خأل موجود ،این مقاله به بررسی و تجزیهوتحلیل
روندهای حاکم بر آینده شیعه در چهار دسته روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و سیاسی
میپردازد.
 .1این تعبیر در کشاکش بحران لبنان در جنگ  33روزه با هدف خطرناک توصیفکردن شیعیان مطرح شد ،سران وقت امریکا،
انگلیس ،مصر و اردن هدف آشکار طرح خود را معرفی هالل ژئوپلتیکی (که از ایران گذشته و عراق و سوریه را دربر گرفته به
حزباهلل ختم میشود و بزرگترین منابع انرژی را دراختیار دارد) که درصدد سیطره بر منطقه است و با همین هدف سرکوب شیعیان
یمن توجیه میشود و این تهدیدنمایی توجیه حمایت آشکار و پنهان از خط مقابل سنیگرایی افراطی درقالب حرکتهای طالبانی
است( .مجیدی)11 :1311 ،
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آیندهپژوهان مسلمان باعنایتبه اهمیت توجه به آینده ،به آیات قرآن استناد میکنند؛ بهطور
آشکار مشخص میشود که خاستگاه تفکرات این آیندهپژوهان ،ناشی از منابع اسالمی است .در
دیدگاه اسالم نسبت به آینده ،چند مفهوم وجود دارد که باید بهدرستی فهمیده شود ،این مفاهیم،
عبارتند از :مفهوم "غیب" که المنجره معتقد است در قلمرو خداست و "مستَقبل" (آینده) که از
نظر وی داللت بر پیشنگری از تحوالتی دارد که از فعالیت یا عدم فعالیت مردم ناشی میشود.
وی همچنین ،تصریح بر تفاوت بین مفهوم "بدعت" (بدعتگذاری) و "ابداع" (نوآوری) دارد.
مفهوم اول ،عقیده یا نگرشی است که متناقض با مبانی اولیه اسالم است ،درحالیکه مفهوم دوم،
برعکس ،فراخوانی بهسوی ارائه تغییرات و ایدهآوری بهمنظور برانگیختن سرزندگی و پیشرفت
جامعه است (المنجره 1 :1116 ،ـ .)7
مفهوم دیگری که درواقع ،آشکارترین و قابلتوجهترین مفهوم است ،دورنمای اسالمی از
زندگی روی زمین و همچنین در جهان آخرت است ،زیرا این دورنما انسان را دعوت میکند تا
درپی فرمان تقدیر خود باشد و با این هدف ،رویکردی پویا را در ابتکارات سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کند .مفهوم تغییر که المنجره آن را عنصری ضروری برای آیندههای
بهتر میداند ،در ارتباط با این مطلب است (همان).
المنجره باور دارد که اسالم ،عاملی قدرتمند از تغییر و نوآوری است ،بنابراین ،نقشی حیاتی
در تکامل جامعه اسالمی ایفا میکند .وی استدالل میکند که آینده جهان عربی اسالمی ،وابسته
به تجدید حیات اسالم با پذیرفتن نوآورانه آن است ،نه اسالمِ تقلیدی کورکورانه که منجر به
سقوط تمدن درخشان پیشین شد .درواقع وی استدالل میکند که اگر حضرت محمد(ص) و
اصحابش در تصور و پیشبینی آینده ،قصور کرده بودند ،شاید امروز در جهان ،مسلمانان جمعیتی
در حدود یك میلیارد و دویست میلیون نفر نمیداشتند (همان).
اما سردار با نگاهی عام به مشکالت و چالشهای امروزی امت اسالمی ،داراییهای معرفتی
کنونی جامعه اسالمی را ناکافی و اثرگذاری در تغییرات جهانی را نیازمند بازاندیشی و تبلور اسالم
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در جهان میداند .او برای این منظور ،به "شریعت" و نقش آن در جوامع اسالمی توجهی ویژه
میکند .واضح است که نگرانی وی درباب شریعت ،نتیجه طبیعی نگرانی خود وی نسبت به این
امت است (سردار.)730 :7661 ،
به گفته عنایتاهلل ( )1110کانون بحث سردار از آینده را میتوان به سه زمینه بسیار مهم
تقسیم کرد که عبارتند از :آینده تمدن اسالمی ،دانش اسالمی و رابطه بین اسالم و پستمدرنیسم
(عنایتاهلل .)3 :1110 ،بهطورکلی سردار ،مسئله آینده تمدن اسالمی را از رویکردی متمدنانه
درمییابد که بهموجب این رویکرد ،فرایند بازسازی و بازگردانی آن ازطریق روششناسی و
نگرشی آیندهمحور باید باشد .ازسویدیگر ،مسئله علم اسالمی از دیدگاه ایجاد یك علم
جداگانه ،یا علمی اسالمی که وجودش مبتنیبر پارادایمها و جهانبینی خودش باشد ،درک
میشود ،درحالیکه مسئله پستمدرنیسم ،که وی آن را بهعنوان بسطی از مدرنیسم مورد مالحظه
قرار میدهد ـ که تاحدی بهمعنای ضمنی تحتاللفظی آن درست است ـ ازطریق روش دو ارزش
( )dichotomicادراک میشود که در این روش ،جهانبینی اسالمی در مقابل جهانبینی غربی
مطرح میشود.
برایناساس ،آیندهاندیشی اسالمی سردار به خدمت تمدن اسالمی درآمده است .البته این
نگاه تمدنی منحصر به سردار نیست و همواره از صدر اسالم و با طرح حکومت واحد در زمان
ظهور قائم آل محمد (علیهالسالم) مطرح بوده است .اما آنچه در نگاه غیرشیعه پررنگ شده است،
نظامهایی همچون امپراتوری عثمانی است که مرجع مقایسه تمدن اسالمی آرمانی قرار میگیرد.
سردار در کتاب خود با نام "آینده تمدن اسالمی" نشان میدهد که تمدن اسالمی باقی
خواهد ماند همانند یك دریاچه راکد ـ که تنها پر از منابع بالقوه است ـ مگراینکه مسلمانان متوجه
آینده خودشان شوند و بکوشند تا آن را دردست گیرند .وی تأکید میکند که مسلمانان دو گزینه
از آینده دراختیار دارند .آنها میتوانند آیندهای گسترشیافته داشته باشند که اساساً بسط خطی از
وضعیت عقبافتاده و استعمارشده حال حاضر آنها باشد (آیندهای بیهدف)؛ یا اینکه آنها
میتوانند آیندهای روشنتر و چهبسا آیندهای درخشان داشته باشند ،بهشرطیکه بهطور سازنده
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برنامهریزی کنند و با آیندهنگری ) (Foresightاقدام کنند (پدرام و طبائیان.)11 :1317 ،
جدول  .9خالصه مرور ادبیات
نویسندگان ـ روش
استفادهشده

مهمترین یافتهها

اهداف و یا سؤاالت اصلی

مسائل مربوط به جوامع مسلمان این مقاله از افزایش منفینگری درمورد "تعدد فرهنگها" ابراز تأسف
رحمان ( )7612ـ تحلیل بریتانیایی را از زمان بمبگذاری  2و استدالل میکند که باید در آینده ،هویت مسلمانان سزاوار تأیید و
محتوا

جوالی  7662لندن مورد تجزیهوتحلیل تثبیت موقعیت در چارچوب جامعه معاصر بریتانیا باشند.

قرار میدهد.
بررسی نقش احیای شیعه و والیتفقیه یافتهها حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران ـ چه برنامه هستهای
در جهتدهی آینده سیاست خارجی این کشور ،چه خصومت آن با رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده ،یا
سالمی و عثمان ( )7610ایران
ـ تحلیل روند

حمایت آن از گروههای مختلف در غرب آسیا ـ صرفاً با فرضیات حفظ
خود حکومت قابل توجیه نیست .آنها نتیجه میگیرند که سیاست
خارجی ایران با گفتمانهای ایدئولوژیك احیای شیعه و والیتفقیه در
آینده شکل میگیرد.

احیای شیعه :چگونه اختالفات درون "احیای شیعه" از تأثیرات منطقهای و جهانی انقالب اسالمی در ایران
ویس ( )7612ـ تحلیل

اسالم ،آینده را رقم خواهد زد؟

متمایز نیست و پیشبینی میکند که افراد مختلف ،شبکهها ،جنبشهای
اجتماعی ،احزاب سیاسی و دولتها بهطور همزمان از "منافع شیعه" در

روند

آینده حمایت خواهند کرد.
بررسی موانع و شیوههای بازدارنده نتیجه این تحقیق نشان داد که گسترش حوزه نفوذ ایران برمبنای متغیر
تجدید حیات شیعه در جهان

مذهب ،ازسوی دیگر کشورها واکنشهایی را برانگیخته و اقداماتی را

احمدی و حافظنیا

سبب شده است .بنابراین ،ایران در این زمینه باید یك راهبرد فرهنگی

( )1301ـ تحلیل روند

برای آینده داشته باشد .تعامل سازنده ،گفتگو ،مناظره ،همفکری،
برگزاری همایشهای مشترک ،برقراری تعامل بین نخبگان و نظیر آن
میتواند عناصر این راهبرد را شکل دهد.
بررسی روندهای حاکم بر آینده جهان نتایج نشان داد که فاصلهگرفتن آیندهپژوهی از مبانی و اندیشه
اسالم

پدرام و طبائیان ( )1317ـ
تحلیل محتوا

سکوالریستی ،نقشی مؤثر در شکلگیری آینده مطلوب جهان اسالم و
ترویج آن در جامعه جهانی دارد و برای رسیدن به این مهم ،الزم است با
تبیین و تأکید بر ضرورت بهرهجویی از آموزههای اسالمی (بهعنوان
ابزاری برای اسالمیسازی آیندهپژوهی و خلق تمدن مبتنیبر اسالم)
روندها و جهتگیریهای آینده بهسوی شکلدادن به تمدن اسالمی
سوق یابند.
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نویسندگان ـ روش

اهداف و یا سؤاالت اصلی

استفادهشده

مهمترین یافتهها

آینده سلفیها بهخصوص داعش در آینده سه نوع جریان سلفی بهصورت خاص خود نمود پیدا خواهند
چگونه رقم میخورد و چه سناریویی کرد ،تکفیریها به مانند آتش زیر خاکستر (سناریوی فروکشی) هستند،
برای آنها میتوان دنبال کرد؟

سلفیهای اصالحی حضوری بهصورت نیمهفعال دارند و سیاسیها به
نسبت دو گروه اول ،بیشتردر عرصه سیاسی فعالند .در میان این سه

ترکی و امانی توانی

جریان ،جریان سلفی تکفیری که نماینده فعلی آن داعش بوده ،نباید

( )1312ـ تحلیل محتوا

انتظار داشت با سرکوب ازبین خواهند رفت و همچنین شاید شاهد
حضور فعال آنها در جامعه نباشیم ،لذا وجود دارند ،فراز و فرود دارند اما
نابود نخواهند شد و باتوجهبه بحرانهای داخلی وحمایت دیگران (عامل
خارجی) در برهههایی از تاریخ عرضاندام میکنند.

بررسی آیندهپژوهی تأثیر اندیشههای دو آینده برای این منطقه پیشبینی شد :یکی پیروزی ایدیولوژی افراطی
خلخالی و همکاران

دینی بر تحوالت غرب آسیا و که در این صورت جغرافیای سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و دوم،

( )1312ـ تحلیل روند

پیروزی ایدیولوژی شیعی که تغییر در توازن ژیوپلیتیکی خواهد داشت

پیامدهای آن

که در هر دو حالت ،این تغییرات پیامدهای جهانی خواهد داشت.

سوری لکی ( )1312ـ
تحلیل روند

بسترهای تداوم بحران در سوریه نتایج نشان داد که اتحاد در آینده سوریه که جزئی از جهان اسالم است،
چیست و آینده بحران آن چگونه نقش حیاتی دارد و مشکالت این کشور فقط میتواند با استفاده از
خواهد بود؟

ظرفیتهای خودش حل شوند.

ترجمه و تجزیهوتحلیل سه فصل اول بررسی کتب از این قبیل که بهویژه توسط مستشرقین برای مخاطبان
رحیمی ثابت ( )1310ـ
تحلیل محتوا

کتاب "احیای شیعه :چگونه اختالفات غربی و غیرمسلمان در زمینه اسالم و تشیع نگاشته میشود ،نشان میدهد
درون اسالم ،آینده را رقم خواهد زد"

که گاه آنها بهطورکامل در معرفی این دین موفق نبودند و ازهمینرو
تحلیل و بررسی آثار مستشرقین در مجالت علمی تخصصی و ریشهیابی
دالیل وجود نقایص احتمالی موجود در آنها بسیار ضروری و الزم است.

روش تحقیق
روش مورداستفاده در این مقاله ،روش تحلیل روند است .با استفاده از روش تحلیل روند،
روندها و رویدادهای تأثیرگذار بر آینده جهان شیعه ،شناسایی و تحلیل شدهاند .دراینراستا،
روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و سیاسی مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند.
روندهای اجتماعی موردبررسی شامل روند رشد جمعیت شیعه در جهان ،روند فراگیرترشدن
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زبانهای روسی ،عربی و دیگر زبانها در فضای وب ،روند تأثیر رو به افزایش شبکههای اجتماعی
در شورشهای سیاسی ،روند نقش فزاینده رسانهها در اسالمهراسی و روند تغییر سبك زندگی
شیعیان هستند .روندهای اقتصادی موردبررسی شامل روند تغییر از اقتصاد تكقطبی به اقتصاد
چندقطبی و روند نرخ باالی بیکاری در کشورهای منطقه هستند .در روندهای فناورانه ،روند تغییر
جغرافیای تولید علم مورد بررسی قرار گرفته است .درنهایت روندهای سیاسی موردبررسی در این
پژوهش شامل روند تغییر ائتالفهای سنّتی و ایجاد ائتالفهای نوین در منطقه اسالمی ،روند تغییر
اولویت در جایگاه غرب آسیا در سند امنیت ملی امریکا ،روند افزایش نقش مردم و افکار عمومی
منطقه اسالمی در روند سیاستگذاری کشورها ،روند شکلگیری یا تقویت احزاب و تشکلهای
سیاسی شیعی در منطقه و روند حرکتهای ضدشیعی ساختارمند در خاورمیانه ،مورد بررسی و
تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند.

یافتههای تحقیق
در این قسمت با استفاده از روش تحلیل روند ،روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و
سیاسی حاکم بر جهان شیعه مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند.

روندهای اجتماعی
ـ رشد جمعیت شیعه در جهان
برآوردهای جمعیتی کمك می کند (جدول  )7تا به قسمت مهمی از این سؤال جواب داد
که جمعیت شیعیان در آینده چقدر است؟ مرحوم سیدحسن امینعاملی در ایان الشیعه (که در سال
 1311ش .تالیف کرده است) عده کل شعیان جهان را بالغ بر  22میلیون نفر ذکر کرده است.
(مصلینژاد .)110 :1311 ،البته باتوجهبه اینکه سالهاست سرشماری از شیعیان کشورهای عربستان،
لبنان ،عراق و بحرین صورت نگرفته است ،مشکل بتوان آمار دقیقی از آنها بهدست آورد ،1ولی
طبق آخرین آمار در سال  7661که توسط آژانس اطالعات مرکزی امریکا ارائه شده است،
1. IslamicWeb.com; “Shia Muslims in the Middle East,” Council on Foreign Relations, June
2006; “The Revival of Shia Islam,” Vali Nasr speaking at a Pew Forum event, July 200
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جمعیت شیعیان  26کشور مطرح دنیا (با جمعیت  2میلیاردی) ،حدود  711میلیون نفر اعالم شده
است و از مجموع این  711میلیون شیعه ،بیش از  13درصد آنها یعنی  761میلیون نفر در آسیا17 ،
میلیون نفر در آفریقا و یك میلیون و نهصد هزار نفر در اروپا ساکن هستند (مصلینژاد:1311 ،
 )111و درواقع شیعیان حدود  12درصد جمعیت مسلمانان را تشکیل میدهند .حدود  16درصد
مردم ایران 02 ،درصد مردم آذربایجان 06 ،درصد مردم بحرین 02 ،درصد مردم عراق ،اکثریت
مردم لبنان ( 22درصد) 12 ،درصد مردم یمن 32 ،درصد مردم پاکستان 30 ،درصد مردم کویت،
 30درصد مردم قطر 76 ،درصد مردم ترکیه10 ،درصد مردم افغانستان 12 ،درصد مردم سوریه10 ،
درصد مردم امارات متحده عربی و  16درصد مردم هند را شیعیان تشکیل میدهند (مجیدی،
.)11 :1311
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جدول  .2پراکندگی شیعیان در واحدهای سیاسی جهان در سال 2001

منبع :وبگاههای شیعه ـ اسالم 1و کتاب حقیقت جهان

7

1.http://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam
2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
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شکل  .9نرخ رشد جمعیت شیعه و سنی (منبع :مصلینژاد)950 :9319 ،

همانگونهکه در جدول  3آشکار است ،بررسی تطبیقی جمعیت شیعه و سنی در  1کشور
مهم و پرجمعیت شیعی و سنی تا سال  7636بیانگر رشد پابهپای جمعیت شیعه و سنی است.
جدول  .3جمعیت شیعه و سنی در  4کشور پرجمعیت شیعه و سنی (منبع :مصلینژاد)950 :9319 ،
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البته مطالعات انجامشده نشان میدهد نرخ رشد جمعیت ایران بهعنوان قلب ژئوپلتیك شیعه
بهکندی ادامه خواهد داشت؛ تااینکه در سال  7626جمعیت ایران در  16میلیون نفر تثبیت شود
(وبگاه مشرقنیوز )1و حتی ممکن است بعد از آن جمعیت کاهش یابد و هرم جمعیتی معکوس
شود (وبگاه همشهری آنالین )7که آن را به عاملی تهدیدکننده برای آینده ایران شیعی تبدیل
خواهد کرد.
ـ فراگیرترشدن زبانهای روسی ،عربی و دیگر زبانها در فضای وب
باتوجهبه روند تعامالت عصر حاضر مبنیبر شکلگیری دهکدهای جهانی ،ملتی که با ابزار
زبان و فرهنگ بومی ،تعریفی از خود را در این جهان ارائه ندهد ،محکوم به ازکفنهادن عناصر
هویتساز خویش و رنگباختن در سیطره غالب فرهنگها و تمدنهای بیگانه و ناآشناست
(وبگاه میگنا .)3ازطرفی معرفى موجودیهاى فلسفى ،معرفتى و علمى ملتهاى شیعی به
ملتهاى دیگر مستلزم جایگاه شایسته زبانهای فارسی و عربی در جهان است.
درحالیکه زبان انگلیسی از سالهای  7666تا  7613رشد  100درصدی در فضای وب
داشته است ،زبان عربی رشدی  2366درصدی ،زبان چینی رشدی  1166درصدی و زبان روسی
رشدی  7066درصدی تجربه کرده است (وبگاه اینترنت ورداستیت )1و همچنین زبان فارسی و
عربی بهترتیب رتبه  13و  11از محتوای وب را دارد (وبگاه تکنولوژی .)2البته براساس
پیشبینیای که در شکل  7آمده است در سال  ،7626تعداد صحبتکنندگان زبان عربی،
انگلیسی ،هندی /اردو ،اسپانیایی تقریباً به یك اندازه است.

1. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/262226
2. http://hamshahrionline.ir/details/201040
3. http://www.migna.ir/vdcd.z0x2yt0jxa26y.html
4. http://www.migna.ir/vdcd.z0x2yt0jxa26y.html
5. http://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all

77

روندهای حاکم بر آینده شیعه

شکل  .2پیشبینی جمعیتی زبان مادری (منبع :گرودول) 29 :9111 ،9

ـ تاثیر رو به افزایش شبکههای اجتماعی در شورشهای سیاسی
ارتباطات ،رکن پایهای هر جنبش اجتماعی است ،اما شکل ارتباطات مختلف و متغیر است.
در دورههای ماقبل فناوری مدرن مثالً در زمان جنبشهای کارگری اروپا ،ارتباطات ،فیزیکی و
رودررو بود .افراد جنبش ،کارگران و یا اعضای اولین جنبشهای زنان در منزل و یا در یك
میدان شهر بهطور فیزیکی دور هم جمع میشدند .صنعت چاپ نقش شگفتانگیزی در ایجاد
ارتباط بهوجود آورد ،بهطوریکه افراد لزومی به دیدار و ارتباط فیزیکی و رو در رو نداشتند و
ازطریق جراید ،روزنامهها و شبنامهها با هم ارتباط برقرار میکردند .با ایجاد رادیو و تلویزیون
و اکنون با فناوریهای جدید مانند فیسبوک و توییتر ،سرعت ارتباطات به درجه باالیی رسیده
است (مقصودی و حیدری.)21 :1316 ،
همچنین در حکومتهای سرکوبگر که ارتباطات سیاسی چهرهبهچهره بهشدت محدود
است ،محیطی مانند فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی ،فضایی را فراهم میکنند که سکوت و
ترس در آن شکسته شود و بتوانند اقدامات اعتراضی را برنامهریزی و هماهنگ نمایند (حمیدی،
 .)37 :1316در تونس کاربران رسانههای جمعی نوین نظیر ایمیل و فیسبوک خودسوزی
1. Graddol
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"بوعزیزی" را به یك اعتراض جمعی تبدیل کردند .در مصر نیز این الگو یا سرمشق تکرار شد؛
یعنی ایجادکنندگان اعتراضات خیابانی ازطریق رسانههای جدید بهویژه فیسبوک و توییتر با هم
ارتباط داشتند و اعتراضات را سازماندهی کردند (مقصودی و حیدری.)21 :1316 ،
ـ نقش فزاینده رسانهها در اسالمهراسی
ارائه تصویری موحش از مسلمانان ،منتسبساختن تمامی حوادث سوء ،انفجارها ،ترورها و
بحرانهای اقتصادی به مسلمانان در دستور کار رسانههای غربی بعد از پیروزی انقالب اسالمی
قرار گرفت .ساخت فیلمهایی شبیه فتنه ،چاپ کاریکاتور ،ارائه تصویری از مسلمانان هواپیماربا،
شهوتران ،بیرحم و تروریست در فیلمهای هالیوودی (وبگاه روهاما .)1بهطورمثال ،نشریه
فرانسوی شارلی ابدو در سالهای  7611 ،7662و  7612اقدام به انتشار تصاویر و کاریکاتورهای
پیامبر اسالم(ص) کرده است (وبگاه رجانیوز )7و در آخرین اقدام خود در تیراژی  2میلیون
نسخهای ،صفحه اول نشریه خود را با کاریکاتور پیامبر(ص) منتشر کرد که این اقدام خشم جهان
اسالم و مسلمانان بسیاری از کشورهای جهان را برانگیخته است.
در فیلمهای هالیوودی تمام مردم جهان غیر از امریکاییها نوعی شرارت را بهیدک
میکشند .مثالً ایتالیاییها مافیایی ،آسیاییها حیلهگر ،سیاهپوستان بیفرهنگ و مردم امریکای التین
خریدار و فروشنده موادمخدر معرفی میشوند که شخصیت امریکایی باید با تمام این گروهها
مبارزه کند و افراد مظلوم را نجات دهد (وبگاه روهاما) .در رسانههای غربی ،انسان مسلمان
بهگونهای تصویر میشود که گویی سوار بر اسب در دست شمشیری دارد یا عربی است که
کیسهای پر از دالر حمل میکند و درحقیقت دستمایه جوکها و طنزهای روزنامههای غربی را
فراهم ساخته است .پیامد چنین عملکردهایی موج اعتراض ساکنان اروپایی نسبت به مسلمانان و
وجود نمادها و المانهای اسالم چون مساجد و منارهها و ...است .به گزارش ایرنا بهنقل از روزنامه
دیلی تلگراف در یك نظرسنجی بیش از نیمی از شرکتکنندگان در آن مخالفت خود را با
ساخت مسجد در محله خود اعالم کردهاند (وبگاه روهاما) .درواقع اینگونه مسئله را جلوه
1. http://www.rohama.org/fa/content/1768
2. http://www.rajanews.com/detail.asp?id=217033
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میدهند که عربها و بهطورکلی مسلمانان اساساً بیفرهنگ و خشن هستند و رژیم صهیونیستی و
ا مریکا تنها برای حفظ حیات خود بین این همه خشونت ناچار هستند از نیروی نظامی استفاده کنند
و همین تبلیغات کافی است که حجم بمب و گلوله در افغانستان و عراق و سایر کشورهای جهان
به چشم جهانیان نیاید و بهجای آن وقتی بمبهای رژیم صهیونیستی در سال  7660خانه و کاشانه
بسیاری از شهروندان جنوب لبنان را با خاک یکسان میکند رسانههای امریکایی بهنقل از «آلن
درشویتس» نظریهپرداز یهودی ساکن امریکا این اقدامات را بهعنوان دفاع از یك کشور متمدن در
برابر گروهی مسلح به نام حزباهلل ذکر کنند که درصورت نبود این حمالت کشورهای متمدن
دیگر نیز باید منتظر حمالت ازسوی مسلمانان تندرویی مثل حزباهلل و گروههای شیعی در ایران و
پاکستان باشند (وبگاه خبری ـ تحلیلی حیات).
در بررسی تحلیلی در روند رو به گسترش اسالمهراسی در رسانههای چاپی انگلستان (جدول
 ،)1در ظرف زمانی  7661تا 7660م .که در آن حمالت تروریستی و پس از آن شروع جنگ در
عراق و افغانستان (به بهانة مبارزه با تروریسم) رخ میدهد ،تمرکز رسانهها بر موضوعِ حوادث
تروریستی و تروریسم است و حدود  30درصد از مقاالت و مطالب مرتبط با دادگاههای محاکمة
تروریستها و اخبار جنگ یا ترور در عراق ،افغانستان و ...است .1اما پس از گذشت چند سال از
جنگ افغانستان و عراق و آشکارشدن برخی زوایای پنهانِ این جنگها ،شاهد یك تغییرِ رویه در
رسانهها هستیم .موج جدید اسالمهراسی با تمرکز بر تفاوتهای فرهنگی و مذهبی میان اسالم و
جامعه بریتانیا (و بهطورکلی غرب) شکل میگیرد .طرح مباحثی مانند قوانین شریعت ،حجاب ،نوع
لباس و پوشش ،حقوق زن ،کاریکاتورهای دانمارکی و ،...قبل از سال  7662م .این موضوع
77درصد از مقاالت و موضوعات را دربر میگرفت ،اما در سال  7660م .شاهد هستیم که برای
اولینبار این بخش با افزایش نسبی به  37درصد میرسد و آمار بخش اول با کاهش نسبی ،به 72
درصد میرسد .نکتة قابلتأمل در این بررسی ،کاهش هرسالة پوشش اخبار مرتبط با مشکالت
مسلمان است (درخشه و حسینی فائق.)11 :1300 ،
 .1عموماً بیشتر در مورد تروریسم صحبت شده است .به جای تمرکز بر حادثة خاصی ـ استفاده از روش کلیبافی
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جدول  .4موضوعات اسالمهراسی در نشریات انگلستان بین سالهای  2000تا 2002
2000

2002

2004

2002

2002

نام موضوع
تروریسم

70

21

31

31

72

موضوعات مذهبی فرهنگی

76

0

17

72

37

افراطگران مسلمان

3

0

11

11

16

سیاست و مسائل عمومی

16

0

0

16

0

مهاجرت و پناهندگی

6

3

1

1

7

خشونت و حمله ضد مسلمانان

16

2

1

3

1

اسالمهراسی

6

1

1

1

1

بیثباتیهای اجتماعی

13

0

2

2

7

سایر

10

16

17

2

10

%166

%166

%166

%166

%166

مجموع

منبعMoore et al., 2008 :

هدف رسانهها از مقایسه اسالم با سایر ادیان ،پررنگکردن اختالف مذهبی میان مسلمانان و
مردم بریتانیاست و بیشتر مطالب حاوی نکات منفی و قضاوتهای غلط درباره اسالم است.
بهعالوه ،برخالف ادعای رسانهها مبنیبر بیطرفی ،رویهای که درمورد مسلمانان بهکار گرفته
میشود ،درست خالف رویهای میباشد که رسانهها در مسئلة اختالف با ایرلند شمالی درپیش
گرفتهاند ( 1درخشه و حسینی فائق.)17 :1300 ،
دیگر نکته مهم شایان ذکر آن است که دو واژه «شیعههراسی» و «ایرانهراسی» بعد از
«اسالمهراسی» وارد ادبیات غربیها شد و امروز غربیها بخشی از ملتهای اسالمی را به دو بخش
شیعه و سنی تقسیم کردند و تالش دارند تا نوعی تقابل بین جریانهای اسالمی بهویژه مذاهب
شیعه و سنی ایجاد کنند .وهابیت با استفاده از  166شبکه ماهوارهای که حتی به زبان فارسی برنامه
پخش میکنند و با گردش مالی ساالنه  16میلیارد دالر که مرکز آنها در عربستان است ،نوعی
شیعههراسی را در جهان گسترش دادند که هدف آن انزوای سیاسی جمهوری اسالمی ایران است
 .1در مسئله ایرلند شمالی از تفاوتهای مذهبی صحبتی نمیشود ،بلکه سعی میکنند اختالفات را فرقهای نشان دهند (نه مذهبی).
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(وبگاه مهرنیوز.)1
ـ تغییر سبک زندگی شیعیان
ساموئل هانتینگتون در کتاب «چالشهای هویت در امریکا» موفقیت نظام سیاسی امریکا را
در هویتسازی علیرغم حضور افراد متعدد خارجی با رسوم ،اعتقادات و فرهنگهای متفاوت و
بعضاً متضاد با تمامی جهان خاکی و در یك کلمه «امریکاییکردن» آنها میداند .به این معنا که ما
با دین شما ،مذهب شما ،رنگ پوست و موی شما کاری نداریم؛ فقط امریکایی زندگی کنید،
حتی اگر مسلمان هستید .هانتینگتون معتقد است که تداوم جامعه امریکا در پرتو فرایند
امریکاییکردن ممکن میشود؛ با این راهبرد که در مدل مرکز ـ پیرامون یا شمال ـ جنوب و برای
افزایش حداکثری عمق راهبردی امریکا باید وارد زندگی پیرامونیها و جنوبیها نیز بشود.
تفکیك سبك زندگی از اعتقادات و دین ـ بهعبارتی سکوالریزهکردن سبك زندگی ـ مهمترین
دستاورد نظام سلطه بوده که مرزهای آن به جامعه امریکایی محدود نمیشود .با این منطق بوده که
«فرهنگ مهاجم» غرب خود را تبدیل به «فرهنگ غالب» کرده است .وقتی انسانهای بسیاری در
خارج از مرزهای امریکا ،امریکایی زندگی میکنند ،ایاالتمتحده میتواند بهعنوان عمق راهبردی
خود روی آنها حساب کند (وبگاه خامنهای فارسی.)7
رشد و گسترش رسانههای همگانی و بهوجودآمدن شبکههای ماهوارهای ،عاملی مؤثر در
شکلگیری و رواج مدرنیته ،اندیشههای لیبرال غربی همسو با آن و درنتیجه سبك زندگی غربی
سکوالر بوده است .برای بیشتر مردم ،اقتباس از یك شیوه زندگی خاص با عناصر رسانهای ودیگر
کاالهای نمادین آن ،بخشی طبیعی در مسیر رشد و شکلدادن به عالقهها ،سلیقهها و رفتارهاست
(امیدعلی .)71 :1311 ،طی این سالها سبك زندگی مسلمانان و باالخص شیعیان در اثر تهاجم
فرهنگی ،کمکاری مسئوالن فرهنگی و دانشگاهیان و آموزشوپرورش ،دورشدن از تعالیم اسالمی
و ...بهحدی تغییر پیدا کرد که آیتاهلل خامنهای در سخنرانی در سال  11بهصورت صریح به آن

1. http://www.mehrnews.com/news/2089259
2. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21329
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اشاره کردند.1

روندهای اقتصادی
ـ تغییر از اقتصاد تکقطبی به اقتصاد چندقطبی
شکل اقتصاد جهانی بهسرعت درحال تغییر است .همانطورکه کشوری ازلحاظ اقتصادی
قدرتمندتر میشود ،جذابیت آن کشور برای مردم دیگر کشورها بیشتر میشود .پیشبینیهای
مختلفی برای آینده اقتصاد جهان تصور شده است ،ولی در همه آنها به یك نکته اشاره شده که
اقتصاد دنیا از یك نظام تكقطبی به سمت نظام چندقطبی پیش میرود (عیوضی31 :1300 ،؛
 .)Global Trends 2025 and 2030موضوع مهمی که در گزارش روندهای سال 7672
شورای ملی اطالعات امریکا به آن اشاره شده (عیوضی ،)31 :1300 ،موضوع مراکز تولید ثروت
است .طبق این گزارش ،روند انتقال توانمندی و ثروت اقتصادی از غرب به شرق آغاز شده و این
مسئله به دو علت اساسی صورت میگیرد :نخست ،افزایش قیمت نفت و کاال موجب ثروتهای
بادآورده برای کشورهای حوزه خلیجفارس و روسیه میشود .دوم ،هزینههای کمتر در کنار
سیاستهای دولت ،امکان ساخت و خدمات صنعتی را به آسیا منتقل کرده است .پیشبینی رشد
برای برزیل ،روسیه ،هند و چین نشان میدهد که آنها تا سال  7616الی  ،7626درصد قابلتوجهی
از سهم اصلی گروه هفت کشور کنونی صنعتی جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی به خود
 .1چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف است؟ این یك آسیب است .با اینکه کار جمعی را غربیها به اسم خودشان ثبت
کردهاند ،اما اسالم خیلی قبل از اینها گفته است« :تعاونوا علی البرّ و التّقوی» .1 ،یا« :و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا» .7 .یعنی حتّی
اعتصام به حبلاللّه هم باید دستهجمعی باشد؛ «و ال تفرّقوا» .3 .چرا در برخی از بخشهای کشورمان طالق زیاد است؟ چرا در برخی
از بخشهای کشورمان رویآوردن جوانها به موادمخدر زیاد است؟ چرا در روابط همسایگیمان رعایتهای الزم را نمیکنیم؟
چرا صله رحم در بین ما ضعیف است؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی در خیابان ،ما مردمان منضبطی بهطور کامل نیستیم؟ این
آسیب است .رفتوآمد در خیابان ،یکی از مسائل ماست؛ مسئله کوچکی هم نیست ،مسئله اساسی است .آپارتماننشینی چقدر
برای ما ضروری است؟ چقدر در ست است؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میکنیم؟
الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیرِ همه بخشهای زندگی،
داخل در این مقوله سبك زندگی است؛ در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن ،که رفتارهای ماست.
[]http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
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اختصاص میدهند .جمهوری خلق چین ،بیش از هر کشور دیگری در  76سال آینده بر جهان تأثیر
خواهد داشت .اگر روند کنونی ادامه داشته باشد ،چین در سال  7672بزرگترین اقتصاد جهان را
در دست خواهد داشت و قدرت اول نظامی خواهد بود .این کشور همچنین میتواند بزرگترین
واردکننده منابع طبیعی و آالیندهترین کشور باشد.
هند نیز احتماالً به رشد سریع اقتصادی ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد در جهان
چندقطبی به یکی از قطبهای جهان بدل شود .روسیه این ظرفیت را دارد که تا سال 7672
ثروتمندتر ،قویتر و خوداتکاتر شود؛ البته درصورتیکه روی سرمایه انسانی خود سرمایهگذاری
کند و به اقتصاد خود ،توسعه و تنوع بخشد و با بازارهای جهانی درهم آمیزد .ازسویدیگر ،اگر
روسیه نتواند این کارها را انجام دهد و قیمت نفت نیز بین  26الی  26دالر باقی بماند میتواند ،با
افول شدید مواجه شود .هیچ کشوری به اندازه چین ،هند و روسیه امکان اوجگیری ندارد و بعید
است هیچکدام از این کشورها بتوانند قابلیت سلطه انفرادی بر جهان داشته باشند.
طبق پیشبینی دیگری که در سال  7617از یك سازمان معتبر انجام شده است (مشاوره و
مدیریت دیارایان )7617 ،1اقتصاد جهان از  7612به بعد دچار جابهجاییهای عمده خواهد شد و
دوران سروری اقتصاد تكکشوری بهسر خواهد آمد (که نشانههای آن مشاهده می شود) .چین در
سال  7676از امریکا پیشی میگیرد و برزیل هم در همین سال از آلمان و ژاپن جلو میافتد و
بهعنوان قدرت چهارم پشت سر هندوستان قرار میگیرد .روسیه هم در سال  7636بر آلمان و ژاپن
پیشی میگیرد که درصورت تحقق چنین پیشبینی بلوک بی ـ آر ـ آی ـ سی شامل کشورهای
برزیل ،روسیه ،هندوستان و چین عمالً کنترل جهان را دراختیار خواهند داشت و سقوط فرانسه،
آلمان ،انگلستان ،اسپانیا و کانادا از ردهبندیهای فعلی بسیار محتمل است و نشان از کاهش
جذابیت اقتصادی کشورهای انگلیس و فرانسه در این سالها دارد ،کشورهایی نظیر نیجریه ،مصر،
ویتنام ،ایران در ردهبندی دهگانه دوم جای خواهند گرفت و اگر اقتصاد ایران بتواند راهکار
اصولی بیابد و به رشد ساالنه  1ـ  2درصد دست یابد ،جایگاه ویژهای را بین ردههای دوازدهم تا
1. Dayarayan Management & Consulting
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چهاردهم به خود اختصاص خواهد داد و در غیر این صورت ،حتی اقتصادهایی نظیر عربستان و
بنگالدش و نیجریه هم از ایران جلو خواهند زد (مشاوره و مدیریت دیارایان.)7617 ،
ـ نرخ باالی بیکاری در کشورهای منطقه
همه کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال افریقا با نرخهای باالی بیکاری و بهویژه با
نرخهای باالی بیکاری جوانان مواجهند .در یك گروه از کشورهای منطقه شامل شش کشور
مصر ،اردن ،لبنان ،مراکش ،سوریه و تونس ،متوسط نرخ بیکاری در سال  7660معادل 11
درصد بوده است (جدول  )2که این نرخ باالترین نرخ منطقه ای بیکاری در جهان بهشمار
میآید .متوسط نرخ بیکاری این گروه در دو دهه قبل از این نیز معادل  17درصد بوده است.
بهاینترتیب ،منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با نوعی بیکاری ساختاری مواجه است (وبگاه
ایسنا .)1گزارش سازمان بینالمللی کار در سال  7617نشان میدهد کشورهای منطقه غرب آسیا و
شمال آفریقا باالترین نرخ بیکاریِ جوانان را در جهان دارند .کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا
با آمار  70درصدی جوانان بیکار در رأس فهرست جهانی باالترین نرخ بیکاریِ جوانان قرار دارند
(وبگاه مهرنیوز.)7
جدول  .5پیشبینی نرخ بیکاری جوانان
سال  2092درصد

پیشبینی سال  2091درصد

سال
جهان

1722

1721

اروپای مرکزی و جنوب شرقی

1021

12

اقتصادهای توسعهیافته

1222

1220

شرق آسیا

122

1621

غرب آسیا

7021

7021

شمال آفریقا

7222

7022

http://www.mehrnews.com/news/1689854

1. http://www.isna.ir/fa/print/93092414289
2. http://www.mehrnews.com/news/1689854
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روندهای فناورانه
ـ تغییر جغرافیای تولید علم
بررسی فهرست انتشارات علمی در پایگاه اطالعاتی  Web of Scienceنشان میدهد که
رشد تولید علم در سال  7611در غرب آسیا و بهویژه در ترکیه و ایران ،نزدیك به چهاربرابر
سریعتر از متوسط جهانی بوده است .ساینس متریکس نیز که یك شرکت تحلیلی اطالعاتی در
کاناداست ،گزارشی کامل و جزئی را درباره «تغییر جغرافیایی ـ سیاسی در تولید علم» از سال
 1306ارائه کرده است .نویسنده این گزارش میگوید «علم در جهان با سرعتی ثابت رشد میکند؛
یعنی از ساالنه  126هزار مقاله در سال  1106به یك میلیون و  266هزار مقاله در سال  7661رسیده
است .در این زمینه آسیا سال گذشته حتی از امریکای شمالی پیشی گرفته است» .پایگاه
اطالعرسانی  University world newsنیز در گزارشی از گامهای بلند ایران برای رسیدن به
جایگاه برتر علمی سخن میگوید« :ایران ،تونس و ترکیه در میان کشورهایی هستند که برای
تصاحب برتری در میدان رقابت علمی تالش میکنند و دراینمیان ،ایران بیشترین تعداد مقاالت
علمی را دارد و رشد این کشور از  230مقاله در سال  1110به  13730مقاله در سال  7660بوده
است» (وبگاه خامنهای فارسی) .درواقع همانطور که مشخص است ایران بهعنوان کانون شیعه و
تأثیرگذار بر سایر ش یعیان منطقه و جهان اگر بتواند به رشد چشمگیر خود در تولید علم ادامه دهد
میتواند زمینه برای تغییرات ساختاری ،جابهجایی قدرت و شکلگیری ژئوپولیتیك نوین شیعه در
منطقه و جهان را فراهم نماید.
همانطورکه در شکل  3و  1مشخص است ،ایران و سایر کشورهای اسالمی روند
روبهرشدی در تولید علم داشتهاند و ازلحاظ رشد تولید علم در جهان در سال  7611ایران رتبه اول
(وبگاه خامنهای فارسی) و ازنظر کمیت تولید علم ،رتبه نوزدهم برمبنای پایگاه اطالعات علمی
تامسون رویترز را داشته و پیشبینی میشود براساس سری زمانی (برمبنای نرخ رشد علم در این
چند سال ) در سال  7610ایران به رتبه چهارم ازنظر کمیت تولید علم برسد (همان).
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شکل  .3رتبه تولید علم ایران در سطح بینالمللی برحسب سال
http://farsi.khamenei.ir/others-page?id=22129

شکل  .4مقایسه رشد تولید علم ایران و جهان بهتفکیک سال نسبت به سال 9112
http://farsi.khamenei.ir/others-page?id=22129
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روندهای سیاسی
ـ تغییر ائتالفهای سنّتی و ایجاد ائتالفهای نوین در منطقه اسالمی
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و گسترش نفوذ منطقهای این کشور ،غرب آسیا از سه
دهه پیش تاکنون ،شاهد حضور دو جریان و ائتالف بزرگ منطقهای بوده است :یکی محور
سازش یا همان محور اعتدال عربی که حمایت از منافع غرب و حفظ وضعیت کنونی در حمایت
از دیکتاتورهای موجود را سرلوحه کار خود قرار داده است و دیگری ،محور مقاومت با حضور
تهران ،دمشق ،حزباهلل لبنان و مقاومت فلسطین که دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با نظام سلطه را
در دستور کار داشته است .این دو جریان همواره در تقابل با یکدیگر تعریف شده و درواقع
موفقیت یکی ،بهمعنای کاهش نفوذ دیگری در منطقه بوده و بالعکس (وبگاه خامنهای فارسی).
با خیزشهای مردمی و برخی دگرگونیهای سیاسی و تغییر رهبران یا رژیمهای سیاسی در
کشورهای منطقه ،ائتالفهای گذشته دچار چالشها یا حتی فروپاشی شده و ائتالفهای نوینی
درحال شکلگیری است .مثالً مصر بازیگری مهم و کلیدی در محور اعتدال عربی بود که
همکاری و روابط ویژهای با امریکا و رژیم صهیونیستی داشت و رژیم پیشین این کشور نقش
قابلتوجهی در إعمال فشار بر گروههای مقاومت ایفا میکرد .با سقوط رژیم مبارک در مصر و
دگرگونی شرایط سیاسی ،این کشور اکنون در حال بازتعریف نقش منطقهای خویش است و این
دیدگاه وجود دارد که مصر با رویکردهای جدید سیاست خارجی از محور اعتدال عربی یا محور
سازش خارج شده و دیگر نمیتواند بهعنوان یك بازیگر درقالب این ائتالف بهحساب آید.
درنتیجه با خروج مصر از محور موسوم به اعتدال عربی ،روند تضعیف ائتالف سازش آغاز شده و
باتوجهبه تحوالت سیاسی و مطالبات مردمی در کشورهای مختلف ،کار این ائتالف با رویکرد
محافظهکارانه و همکاری با غرب و رژیم صهیونیستی دشوار شده است (همان).
ازسویدیگر ،سوریه بهعنوان بازیگر کانونی محور مقاومت نیز با چالشهایی جدی
روبهروست .مهمتر اینکه باتوجهبه موقعیت راهبردی این کشور در منطقه و نقشآفرینی اساسی آن
در محور مقاومت ،تالشهای خارجی گسترده و مهمی برای تشدید بحران و تغییر شرایط سیاسی
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در این کشور درحال انجام است .این تالشها درجهت ممانعت از برهمخوردن توازن قدرت در
منطقه به نفع محور مقاومت است .تصور بازیگران رقیب منطقهای و قدرتهای بینالمللی این
است که با تضعیف دولت اسد یا دگرگونی سیاسی مهم در این کشور میتوانند به کمرنگشدن
نقش محور مقاومت در منطقه کمك کنند .بااینحال و بهرغم این واقعیت که دولت سوریه با
چالش و بحران مهمی روبهروست ،شواهد نشان نمیدهد که تغییرات اساسی سیاسی در این کشور
حداقل در کوتاهمدت پدید آید (همان).
ـ تغییر اولویت در جایگاه غرب آسیا در سند امنیت ملی امریکا
دولت امریکا در آغاز سال  7617بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود برای قرن  71را اعالم
کرد که بخشهایی از آن نیز در رسانهها بازتاب یافت .از مهمترین نکات مطرحشده در راهبرد
مذکور ،تأکید بر انتقال تمرکز امریکا از غرب آسیا و خلیجفارس به شرق آسیا و خاور دور است
که در شکل  2به این موضوع اشاره شده است .در این گزارش برای این انتقال تمرکز ،به سقف
زمانی پنج سال اشاره شده است .به نظر میآید که برای چنین تغییری میتوان چهار دلیل عمده را
ذکر کرد:
 .1مهار توان روبهرشد چین در دو حوزه نظامی و اقتصادی؛
 .7خودکفایی نفتی امریکا (براساس ارزیابی آژانس بینالمللی انرژی ،نفت امریکا تا سال
 7676از عربستان سعودی و روسیه بیشتر خواهد شد و عمالً این کشور بزرگترین تولیدکننده
نفت جهان خواهد بود)؛
 .3هزینههای سرسامآور حضور نظامی و سیاسی در غرب آسیا باتوجهبه بحران مالی امریکا؛
 .1کاهش دیدگاههای ایدئولوژیك در سیاست خارجی امریکا باتوجهبه حضور دموکراتها
در مسند قدرت (همان).
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شکل  .5انتقال تمرکز قدرت امریکا از حوزه آتالنتیک به حوزه پاسیفیک
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22419

ـ افزایش نقش مردم و افکار عمومی منطقه اسالمی در روند سیاستگذاری کشورها
یکی از تغییرات اساسی بهدنبال بیداری اسالمی ،افزایش نقش مردم و افکار عمومی در روند
سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای منطقه است .این در حالی است که پیشتر سازوکار
دیکتاتوریهای منطقه بهگونهای بود که جهتگیری سیاستهای این کشورها را تنها منافع
حاکمان و همپیمانان غربی ایشان مشخص میکرد .هرچند که هنوز هم بهدلیل نبود ساختارهای
سیاسی و فرهنگی الزم ،انعکاس صدای مردم در رفتار سیاستمداران چندان به گوش نمیرسد،
بااینحال ،تغییر رویه سیاستمداران مصری و تونسی در شیوه تعامل با رژیم صهیونیستی و هر از
چند گاهی استعفای آنان بهخاطر عدم توانایی در پاسخ به خواست مردم ،نمونههایی عملی از
توفیق مردمساالری در منطقه است (همان).
ـ شکلگیری یا تقویت احزاب و تشکلهای سیاسی شیعی در منطقه
انقالب اسالمی از یك طرف باعث شد مذهب شیعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانیان
معرفی شود و ازطرفدیگر در جوامع شیعی در کشورهای مختلف در اثر انقالب اسالمی احساس
خودباوری کرده و درجهت رشد و ارتقای سیاسی گام بردارند و موفق شوند برخی احزاب و

77

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2پاییز 9311

تشکلهای سیاسی را تأسیس یا تقویت نمایند (زینالعابدین ،)11 :1300 ،بهگونهایکه اکنون با
تکامل نسبی فرایند سیاسی خود ،در ساختارهای سیاسی جوامع و کشورهای خود نقشآفرینی
میکنند (همان .)12 :در جدول  0به سیر شکلگیری احزاب سیاسی شیعی در منطقه اشاره شده
است.
ـ حرکتهای ضدشیعی ساختارمند در غرب آسیا
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ،با افول ائتالف سازش در منطقه و رسیدن موج تغییرات به
امیرنشینهای حاشیه خلیجفارس ،برخی کشورها بهمنظور منحرفساختن روند تحوالت،
سیاست تفرقه در منطقه را درپیش گرفتهاند .غرب آسیا که بهدنبال خیزشهای اخیر مردم ،شاهد
شکلگیری گفتمان مردمساالری و اسالم سیاسی در مقابل گفتمان دیکتاتوری و اسالم سلفی بوده
است ،حیات سیاسی خاندانهای قدرت در منطقه را تهدید کرده و ازسویدیگر ،تقویت غیریت
رژیم صهیونیستی را بهدنبال داشته است؛ امری که باعث نگرانی واشنگتن و تلآویو شده است.
ازهمینرو ،شاهد بازگشت ایاالتمتحده به سیاست القاعدهگرایی در منطقه و همچنین تقویت
جریانات سلفی تکفیری در بحرین ،یمن ،عراق ،سوریه ،لبنان و پاکستان میتوان بود (وبگاه
خامنهای فارسی.)1
شیعیان در کشورهای مختلف ازیکسو با احساس هویت و خودباوری به سمت
تشکیالتیشدن و تأسیس احزاب گوناگون حرکت کردند و ازسویدیگر توانستند بهتدریج در
بدنه نظامهای مدیریتی کشورهایشان (دولت ،پارلمان و )...وارد شده و اثرگذار باشند .این خیزش
دنیای تشیع و تجدید حیات آنها ،حساسیتها و واکنشهای را از ناحیه مخالفان بهدنبال داشته
است و در سالهای اخیر باتوجهبه بیداری اسالمی ،پیروزیهای حزباهلل و محور مقاومت در
سوریه و حذف نیروهای بعثی و افراطی از حکومت عراق ،این روند ضدشیعی در منطقه شدت
گرفته است که در جدول  2به اختصار به آنها اشاره شده است.

1. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22419
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جدول  .2سیر شکلگیری احزاب سیاسی شیعی در منطقه
نام حزب یا تشکل

کشور

سال تأسیس

جبهه اسالمی برای آزادی فلسطین

بحرین

1322

سازمان نصر

افغانستان

1322

جنبش اصالحطلب شیعیان

عربستان

تقویت1322 :

سازمان دانشجویی امامیه

پاکستان

تقویت1322 :

عراق

تقویت1320 :

نهضت اجرای فقه جعفری

پاکستان

1320

شورای انقالبی اتفاق اسالمی

افغانستان

1320

حرکت اسالمی

افغانستان

1320

حزب اسالمی رعد

افغانستان

1320

جنبش مقاومت اسالمی (حماس)

فلسطین

1320

پاسداران جهاد اسالمی

افغانستان

1321

حزباهلل

افغانستان

1321

سازمان فالح

افغانستان

1321

لبنان

1301

حزب الدعوه

حزباهلل

عراق

1301

حزب دعوت اتحاد اسالمی

افغانستان

1302

مجلس اعالی اسالمی
جماعت حزباهلل حجاز

عربستان

1302

جمعیت وفاق اسالمی

بحرین

1306

یمن

1307

انصاراهلل

منبع :زینالعابدین 12 :1300 ،با اصالحات
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جدول  .1روندهای ضدشیعی در منطقه
محورها

مصداقها

مکان ابراز واکنش

دینی و فقهی وفرهنگی

فتاوای تکفیر شیعیان ،تجویز قتل آنان ،چاپ و انتشار کتب ضدشیعی

عربستان سعودی

ایجاد گروههای ضدشیعی

پاکستان ،افغانستان،

(سپاه صحابه ،طالبان ،القاعده ،داعش)

سوریه ،عراق

تشکیالتی
سیاسی و نظامی

ترور رهبران شیعی (محمد باقر صدر ،سید عارف حسینی ،سید عباس موسوی،
محمد باقر حکیم ،عماد مغنیه)
کشتار و رفتارهای خشونتآمیز نسبت به شیعیان (حمالت علیه شیعیان پاراچنار،

مردمی

نسلکشی شیعیان در استان الصعده ،انفجارهای متعدد در بغداد ،سرکوب
معترضان در منامه)

پاکستان ،عراق و لبنان
پاکستان ،یمن ،عراق،
بحرین

فیزیکی

تخریب اماکن مقدس شیعیان (سامرا در سالهای 01و )00

عراق ،عربستان

نظری

هالل شیعی

اردن ،مصر

فضای مجازی

فعالیت سایتهای متعدد ضدشیعی ،هكکردن سایتهای شیعی

کشورهای مختلف

منبع :احمدی و حافظنیا 102 :1301 ،با اصالحات

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله ،روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و سیاسی حاکم بر جهان شیعه بررسی و
تجزیهوتحلیل شد .روندهای اجتماعی موردبررسی شامل روند رشد جمعیت شیعه در جهان ،روند
فراگیرترشدن زبانهای روسی ،عربی و دیگر زبانها در فضای وب ،روند تأثیر روبهافزایش
شبکههای اجتماعی در شورشهای سیاسی ،روند نقش فزاینده رسانهها در اسالمهراسی و روند
تغییر سبك زندگی شیعیان هستند .روندهای اقتصادی موردبررسی شامل روند تغییر از اقتصاد
تكقطبی به اقتصاد چندقطبی و روند نرخ باالی بیکاری در کشورهای منطقه هستند .در روندهای
فناورانه ،روند تغییر جغرافیای تولید علم مورد بررسی قرار گرفته است .درنهایت روندهای سیاسی
موردبررسی در این پژوهش شامل روند تغییر ائتالفهای سنّتی و ایجاد ائتالفهای نوین در منطقه
اسالمی ،روند تغییر اولویت در جایگاه غرب آسیا در سند امنیت ملی امریکا ،روند افزایش نقش
مردم و افکار عمومی منطقه اسالمی در روند سیاستگذاری کشورها ،روند شکلگیری یا تقویت
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احزاب و تشکلهای سیاسی شیعی در منطقه و روند حرکتهای ضدشیعی ساختارمند در غرب
آسیا ،بررسی و تجزیهوتحلیل شد.
روندهای کنونیِ اقتصادی ،فناورانه ،سیاسی و اجتماعی در جهان بهویژه در کشورهای
اسالمی مبین ورود به عصر تغییرات ژرف و شگرفی است که خبر از شکلگیری و ایجاد
جغرافیای نوپدید تشیع میدهد .روندهای کلیدی در جهان شیعه از تغییر قدرتهای اقتصادی تا
افزایش جمعیت در آنها ،از ظهور رسانههای جمعی و گسترش شبکههای اجتماعی تا تغییر شکل
ساختارهای سیاسی همه اینها ممکن است آینده شیعه را در غرب آسیا و جهان بهنحوی پیچیده و
غیرقابل پیشبینی رقم بزند .درپایان ،بررسی روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،فناورانه و سیاسی حاکم
بر جهان اسالم برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود.
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