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چکیده

شـــدت مورد توجه و عالقه محققان و نویســـندگان حوزه جغرافیاي یکی از مفاهیمی که در دو دهه گذشـــته به
ب هوم ژئوپلیتیک شیعه است. حجم مقاالت، مطالب و کتسیاسی و ژئوپلیتیک به خصوص در ایران قرار گرفته مف

گونه جالب توجهی رو به افزایش است. این در حالی است که بسیاري از این مطالب    منتشر شده در این زمینه به  
هاي نامرتبط و گاه ضد و نقیضی از آن   یا تعریف مشخص و روشنی از ژئوپلیتیک شیعه ارائه نکرده و یا برداشت    

ز بر ابهام آن افزوده و سرگردانیرسد عدم شفافیت و ثبات نسبی در این اصطالح، روز به روبه نظر میاند.داشته
د به جامع که بتوانوجود خواهد آورد. بنابراین تبیین مفهومی و ارائه تعریفی نســبتاًهها و مشــکالتی را در آینده ب

ست.   ضرورتی غیرقابل انکار ا قاله نگارنده با روش توصیفی تحلیلی، ضمن   در این مهویت علمی آن کمک کند 
شده     سی تعاریف و دیدگاههاي ارائه  سندگان در     برر صاحبنظران و نوی سوي  شیعه، تعریف  از  باره ژئوپلیتیک 

ت بیشــتري دهد که نســبت به دیگر تعاریف از جامعیهاي علمی و جغرافیایی ارائه میجدیدي را بر پایه واقعیت
ست.  ساس برخوردار ا سبت اثرگذاري و اثر    در تعریف جدید، ماهیت پویاي تحوبر این ا سی و ن سیا ذیري پالت 

هاي جغرافیایی اصالت داشته و مورد توجه بیشتري قرار گرفته است.آنها با واقعیت

.جغرافیاي سیاسی، هالل شیعیژئوپلیتیک شیعه، شیعه، ژئوپلیتیک، کلیدي:هايهواژ
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مقدمه -1
انسان را مشخص یزندگریعلم و دانش است که مس.استشهیانش و اندجهان امروز جهان د

چرا د. داریآن بستگیبه سطح علميهر کشوریقیو توان حقیاصلهی. سرماکندمیتیو هدا
یهی پس بدپیشرفت و توسعه کشورها بر مبناي علم و دانش استوار است. ،در جهان امروزکه 

از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، پژوهش و تولید علم و فناورياست که 
. به حساب آیدهافرهنگی، صنعتی و سیاسی کشور

آن در جهان، که عمدتاًايمنطقهول نظام قدرت جهانی و توزیع فضایی و حسرشت پویا و مت
تحول در علم و فناوري و میزان ثروت اقتصادي و قدرت نظامی کشورها و سطح تأثیرتحت 

ها از سویی، و تحول در نقش و کارکرد عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی از سوي ملتآگاهی 
و روابط کشورها با یکدیگر ايمنطقههاي که نظام جهانی و نظامشودمیدیگر قرار دارد، باعث 

دهرت مطالعه علمی دقیق ماهیت پدیپیوسته در حال تحول و دگرگونی باشند. این واقعیت، ضرو
اي ات و پیامدهتأثیرآنها و نیز گیريشکلو ملی، کیفیت ايمنطقهدر سطح جهانی، هاي سیاسی 

سازد و عرصه ناپذیر میی و حیات ملت ها را ضروري و اجتنابالمللبیناین پدیده ها بر روابط 
هاي ژئوپلیتیکی و جغرافیاي سیاسی کشورها اي را فراروي ظرفیتمطالعاتی و پژوهشی گسترده

.دهدقرار می
یانسانيهاسازهکیتیژئوپلتوان آنرا اي است که مییکی از این عرصه هاي پژوهشی عرصه

،ماقوا،هافرهنگ،هانژاد،هبامذهاي انسانی بر پایه جایگاه و اثرگذاري نامید. ژئوپلیتیک سازه
:Hafeznia, 2015یابد (و تکامل میشودمیبنا رهیو غها مکانها، فضا،طبقات،هاتاسیس 9.(

کارگیري و رایج کردن اصطالحات نو براي مفاهیمی چون اسالم و شیعه از دو در همین رابطه به
رار قالمللبیندهه پیش مورد توجه پژوهشگران عرصه مطالعات جغرافیاي سیاسی و روابط 

طور ذاتی گرفته است. به خصوص بروز تحوالتی نظیر پیروزي انقالب اسالمی در ایران که به
Pishgahifard(کندمیگسترش حوزه نفوذ خود در منطقه و جهان تالش براي  & et al,

در لبنان، موجب شده ایفاي نقش شیعیان در کانون تحوالت هاي حزب اهللا) و موفقیت8 :2015
قرار گیرد. عوامل مزبور به همراه استقرار شیعیان در بطن مناطق راهبردي همراه با توانمندي 
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قدرتمند ژئوپلیتیکمؤلفه، سبب ارتقاي جایگاه تشیع و تبدیل آن به یک ژئواکونومیک باال
,Gauseگردیده است ( 2010:118.(

شد تیتقوبیشتر 2003به عراق در سال ایاالت متحده از زمان حمله این فرایند به خصوص 
،راقبه عآمریکاحمله در واقع باچشم آمدند. بهشتریخود بيدر کشورهاانیعیشيهاو گروه

،رندیدست بگرا بهاستیخود ستیشد که نه تنها با اکثردایکشور پنیاانیعیشيبرایفرصت
,Nasr(شوندلیتبدعهیکشور عرب شنیبلکه به اول 2007 :11(.

روش پژوهش-2
شمار میتحلیلی انجام شده و از دید نوع پژوهش، بنیادي به-پژوهش حاضر به روش توصیفی

هاي مختلف اینترنتی ها و پایگاهاز کتب، مجلهاست و اي اطالعات کتابخانهيرود. شیوة گردآور
است.استفاده شده 

عهیشکیتیموجود در باره ژئوپليدگاههایدهاي پژوهش؛ بررسی یافته-3

ژئوپلیتیک شیعه از دیدگاه توال-1-3
ژئوپلیتیک براي شیعه یا کارگیري واژه ، محقق فرانسوي در به»1فرانسوا توال«رسد که به نظر می

به زبان Geopolitique du chismeم با عنوان 1995تشیع پیشگام باشد. کتابی که او در سال 
) 2001)، حسن صدوق (2000فرانسوي نوشت، سه بار در ایران بوسیله آقایان علیرضا قاسم آقا (

) ترجمه و چاپ شد. 2003و  خانم کتایون باصر (
نوان موضوعی که از ماهیت ژئوپلیتیک برخوردار است، در نظر عتوال مذهب شیعه را به

مناطقی است که بر روابط قدرتکه نقطه ثقل جغرافیایی شیعیان، کندمیگرفته و چنین استدالل 
هاي خلیج فارس، داراي اهمیت گذار است. براي مثال شیعیان ساکن در کرانهتأثیردر سطح جهان 

درصد نفت جهان که براي ادامه حیات و رشد اقتصادي جهان ژئوپلیتیک هستند، چرا که هفتاد
تواند پیامدهاي حیاتی است، در این منطقه واقع شده و هر گونه تحول و ناآرامی در این منطقه می

1- Francois Thual
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). توال همچنین Thual, 2003: 20اقتصادي و سیاسی گسترده اي را به همراه داشته باشد (
ستقرار آنها و نیز نوع عقاید آنان را از دیدگاه ویژه خویش پراکندگی جغرافیایی شیعیان و نقاط ا

داري غرب را مورد مورد توجه قرار داده و میزان خطرسازي گروههاي شیعه براي جهان سرمایه
ارزیابی قرار داده و سعی نموده است تا هشدارهاي الزم در جهت پیشگیري از خطرات احتمالی 

گري در حقیقت هکند که پدیده شیعگیري میچنین نتیجهرا به کشورهاي غربی ارائه نماید. او
ی قرار گرفته است. اکثر شیعیان در المللبینو ايمنطقههاي رفته رفته در کانون بیشتر درگیري

است قدرتی به آنها بخشیدهمسئلهمراکز و مناطق حساس ژئوپلیتیکی جهان ساکن هستند. این 
). به این ترتیب نویسنده کوشیده است با Ibid: 172کنند(توانند جهان را با چالش روبروکه می

استفاده از پیشینه تاریخی تشیع و نحوه پراکندگی جمعیتی شیعیان و مراکز قدرت آنها، منظري 
ژئوپلیتیک ارائه دهد.

صورت گري را بهاو معتقد است انقالب اسالمی در ایران و جنگهاي داخلی در لبنان، شیعه
ه ی قرار داده است. توال در اقتدار نهضت شیعالمللبینکی در خط مقدم صحنه یک عامل ژئوپلیتی

برد. ژئوپلیتیک داخلی عبارت است از قدرت از دو مفهوم ژئوپلیتیک داخلی و خارجی نام می
هاي داخلی کشور و ژئوپلیتیک خارجی گذاري جامعه شیعی بر مجموعه تحوالت و سیاستتأثیر

و ايمنطقههاي تسگذاري جامعه شیعی بر تحوالت و سیاثیرتأنیز عبارت است از قدرت 
).Ibid: 177ی (المللبین

توان توفیق توال را در ارائه تصویري ژئوپلیتیک از جهان تشیع نادیده گرفت، اما گرچه نمی
آفرینان جدیدي در ویژه آنکه امروزه نقشسیاري جاي نقد و ارزیابی دارد. باثر او از زوایاي ب

اند. مقاومت شیعیان جنوب لبنان در برابر اسرائیل و دستیابی شیعیان به ع سر بر آوردهجهان تشی
Safariخواهد بود (مؤثرگیري در عراق، از تحوالتی است که در آینده شیعیان مراکز تصمیم

Foroushani & Alami, 2014: 42.(
ی المللبینتوال مدعی است که نظریه اصلی او قدرت گرفتن عامل شیعه در روابط 

که آیا در آینده، پدیده کندمی). به همین دلیل این پرسش را مطرح Thual, 2003: 16(است
مثابه یک عامل ژئوپلیتیکی عمل خواهد کرد؟شیعه به
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توان گفت که از نظر ساختار کلی بیشتر جنبه جغرافیایی دارد و مینهایتا درباره دیدگاه توال 
آوري آمار و جمعیت شیعیان پرداخته و مناطق استقرار آنان را مشخص البته براي اولین بار به جمع

نموده است. وي با دیدي جغرافیایی اولین نگاه روشمند را به وضعیت پراکندگی شیعیان در 
). در عین حال بیشتر توصیفاتش از کشورهاي مختلف Ahmadi, 2011: 37جهان داشته است (

دهد و از نظر او ئوپلیتیک و جغرافیاي سیاسی ارائه میدهد که او گفتمانی واحد از ژنشان می
لیف، أشاید تفاوتی بین ژئوپلیتیک و جغرافیاي سیاسی وجود نداشته باشد. بنابراین براي این ت

مثابه عاملی رسد. چرا که در آن از نقش شیعه بهنظر میمناسبتر به» جغرافیاي سیاسی شیعه«عنوان 
هاي جهانی که موضوع نقش جغرافیا و محیط بر سیاستهویتی سخن به میان آمده نه از

:Safari Foroushani & Alami, 2014ژئوپلیتیک است ( همچنین برخی دیدگاههاي او ).45
در رابطه با ژئوپلیتیک شیعه، از جمله علل خیزش شیعی عصر ما و نیز امکان تشکیل یک اتحادیه 

هاي سیاسی ات و انگیزهحد زیادي ناشی از نیشیعی در آینده، با واقعیت همخوانی ندارد و تا 
).Saradar & Yasini, 2012: 331نویسنده است (

تعریف مایل افشار از ژئوپلیتیک شیعه-2-3
رائه داده باشد. اخانم فرحناز مایل افشار باره ژئوپلیتیک شیعه را شاید یکی از نخستین تعاریف در
در روزنامه سیاست روز منتشر کرد، چنین 1383خردادماه 5وي در یادداشتی که در تاریخ 

اگر بخواهیم به واژه ژئوپلیتیک شیعه دست یابیم، باید به گذشته، بویژه به زمان جنگ «نوشت: 
شمار میعبارتی هارتلند بهمرکز جهان یا به،جنگ سرد، منطقه اوراسیازمان سرد، بازگردیم. در 

آن و مفاهیمی از این قبیل، رئوس اصلی ژئوپلیتیک آمد. در آن زمان، انتقال انرژي و دسترسی به
شدنسیاسیشاهدهانتینگتون،سويازهاتمدنبرخورد		آمد؛ اما بعد از ارائه تزبه حساب می

مذهبی و ... بودیم که ژئوپلیتیک شیعه در این چارچوب فکري و قومی،فرهنگی،هايهویت
مایل افشار سپس ژئوپلیتیک شیعه را .)Mayel Afshar, 2004: 5(»استراتژیکی قرار گرفت

ژئوپلیتیک شیعه به مفهوم امتداد جغرافیاي سیاسی شیعیان در کشورهاي : «کندمیچنین تعریف 
).Ibid(» مختلف خاورمیانه بزرگ با هارتلند ایران است
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خواهد شتریبیزمانعهیشیکیدئولوژیايهاآموزهتیحساسبدین ترتیب از دید این نویسنده، 
از عیتشکیتیهم در کنار آن در نظر گرفته شود. ژئوپلانیعیشیکیتیژئوپليهاتید که موقعش

و با در نظر گرفتن موقعیتکشورها دیگر در عهیشیاسیسيای، به مفهوم امتداد جغرافاونظر 
یخیو تاریکیاستراتژ،ياقتصاداتیحع،یاز تشياست. در واقع، کمربندرانیامحوري 

عراق، عربستان، ه،یاز لبنان، سوریو مناطقردیگیبر ماز جهان اسالم را دریعیوسيهابخش
يکمربند که در کشورهانیا.پوشاندیافغانستان، پاکستان و هندوستان را مران،یان،یبحرت،یکو

یماز تحوالت دائیجهان اسالم را در حالتشود،یممیتقسعهیشتیو اقلتیمختلف به اکثر
ر ) قرای(در حوزة خارجي) و ضداستعماری(در حوزة داخليضداستبداديهاشیگرابایانقالب

داده است.
دلیل متقدم بودن، مورد توجه و ارجاع تعریف ارائه شده از سوي مایل افشار از یک طرف به

اند. از طرف بسیاري از دیگر محققان قرار گرفته که در سالهاي بعد در این زمینه مطلب نوشته
یعه ی و فرامرزي مبحث ژئوپلیتیک و بالتبع ژئوپلیتیک شالمللبینز نظر محتوا بر جنبه دیگر ا
داشته و همزمان از موقعیت مرکزي شیعیان ایران هم از حیث جمیعت و هم از حیث نوع تأکید

بندي و ادبیات به موضوع هالل شیعی پراکندگی غافل نبوده است. در عین حال از نظر جمله
ادبیات غالب هالل شیعی بوده تأثیرشخص است که نویسنده در آن زمان تحت نزدیک شده و م

و نتوانسته مرز روشنی بین این دو اصطالح تمیز دهد.

باره ژئوپلیتیک شیعهنیا دردیدگاه فاضلی-3-3
را پایه مطالعات خویش قرار» کارگزار–ساختار «نظریه نیا از نویسندگانی است که نفیسه فاضلی

ب اسالمی و تهدید منافع آن پرداخته ر اساس آن به تحلیل دالیل نگرانی غربیان از انقالداده و ب
، شیعیان منطقه خلیج فارس، بویژه اثرگذاري انقالب اسالمی بر کشورهاي دیدگاه وياست. در 

قرار گرفته است.تأکیدعراق، عربستان، بحرین، کویت و امارات عربی متحده مورد 
»ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی«ی که با عنوان کتابنیا در مقدمهفاضلی

ها، انقالب اسالمی را یک انقالب دلیل آنکه غربی: بهنویسدمیمنتشر کرده است1386در سال 
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ترسند. کنند، از ایدئولوژي تشیع، که به نظر آنها یک ایدئولوژي انقالبی است، میشیعی تصور می
در مناطق حساس ژئوپلیتیکی سکونت دارند و همین امر به شیعیان غالباًقدند:آنها همچنین معت

همین دلیل، همواره اندازد. بههمراه ایدئولوژي انقالبی آنها، منافع غرب را در منطقه به خطر می
اند ي بودهعنوان کشورانقالب اسالمی بیم داشته و در صدد کنترل ایران، بهايمنطقهاز پیامدهاي 

).Fazeli nia, 2007: 14(موقعیتی ویژه در ژئوپلیتیک شیعه داردکه 
نیا به خوبی توانسته است دالیل نگرانی غرب را از انقالب اسالمی رسد که فاضلینظر میبه

تحلیل نماید. چرا که حساسیت غرب را نسبت به » کارگزار–ساختار «در چهارچوب نظریه 
هاي ژئوپلیتیک ه متقابل و دیالکتیک میان ساختار (ویژگیایرانِ بعد از انقالب، بر اساس رابط

شیعه و پراکندگی جغرافیایی شیعیان در آن) و کارگزار (ایدئولوژي انقالبی تشیع) مورد توجه 
دهد. رار میق

سالمی شیعی نبود، بلکه انقالبی االبته نباید فراموش کرد که انقالب ایران یک انقالب صرفاً
هاي خویش، بر اسالمی بودن و نه شیعی ها و نوشتهقالب نیز در بیشتر گفتهبود و بنیانگذار ان

پذیري کشورهایی مثل فلسطین، مصر و الجزایر از انقالب اسالمی تأثیرورزید. میتأکیدبودن آن 
دهد که انقالب ایران فراگیرتر از شیعه نیا به آن اشاره کرده است، نیز خود نشان میکه فاضلی

کشورهایی سنی مذهبند و شیعیان در آنها جایگاهی ا که این کشورها اساساًبوده است. چر
نیا از رسد که چهارچوبهاي جغرافیایی فاضلینظر میهمچنین به.)Ahmadi, 2011: 38(ندارند

شدهمتأثرانسجام و هماهنگی الزم برخوردار نیست. او در تعیین کشورهایی که از انقالب ایران 
صی ندارد. از یک طرف، وي از کشورهایی با مذهب تسنن (فلسطین) و یا اند، هیچ مالك مشخ

در فواصل دور جغرافیایی مثل شمال آفریقا (مصر و الجزایر) سخن به میان آورده است. از سوي 
اي به جمهوري شیعه گونه اشارهرغم اینکه عنوان کتاب ژئوپلیتیک شیعه است، هیچدیگر، علی

درصدي شیعه و با تاریخ و فرهنگ 75همسایگی ایران با جمعیت مذهب آذربایجان، کشوري در
مشترك با ایران نشده است. همچنین کشور سوریه، با تعداد  قابل توجهی از شیعیان و با داشتن 
روابطی محکم و استراتژیک با ایران مورد غفلت قرار گرفته است. یمن نیز در حاشیه جنوبی 

باره آن نشده است.است که در کتاب بحثی درد مشابهی شبه جزیره عربستان، مور
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باره ژئوپلیتیک شیعهنیا درنظر حافظ-4-3
ۀمعو جایانسانةسازيخاص برایمفهومعهیشکیتیژئوپلنیا، از دیدگاه دکتر محمدرضا حافظ

یانسانةسازيبه مفهوم تقالو در جهان برخوردار استعهیشیمذهبتیکه از هواستیمذهب
ی/مذهبینیدستمیدر سیابیانسجام و منزلتت،یبازساخت هو،يقلمروسازيان برادر جهعهیش

تیجهان با الهام از موقعیعیشة. سازباشدیمياو منطقهیجهانيهااسیو نظام قدرت در مق
را در ابعاد فوق کسب کند که البته به یخوبيهادر سازه، توانسته است فرصترانیايرهبر

نظر هاست. بدهیانجامزینعهیشةها نسبت به سازو واکنش تند آنبیرقياهحساس شدن سازه
يه تقالبایغرب آسو جنوبانهیخود در خاورمیعیبه منزلت طبیابیتا دستعهیشةسازرسدیم
.  )Hafeznia, 2015: 9(خود ادامه دهدیاسیس

یک مفهوم ترکیبی است که نیا رسد که مفهوم ژئوپلیتیک شیعه از نظر حافظنظر میچنین به
هاي جغرافیایی چون تالش براي قلمروسازي و انسجام، در حال قدرت یابی است عالوه بر زمینه

و این مهم از طریق موقعیت رهبري ایران در کانون محقق شده است. از این منظر ویژه، این 
ی ي انسانی و مذهبهاتواند در کنار دیگر اصطالحات قرار گرفته که بر دیگر سازهاصطالح می

گردند نظیر: ژئوپلیتیک سنی، ژئوپلیتیک کاتولیک، ژئوپلیتیک یهود، ژئوپلیتیک جهان اطالق می
انسانی هايها تحت عنوان ژئوپلیتیک سازههندو، ژئوپلیتیک فرانکفونی و غیر آن که وي از آن

).Ibidکند (می(مذهبی، نژادي، فرهنگی، قومی، سیاسی، طبقاتی، فضایی/مکانی و غیره) یاد

ژئوپلیتیک شیعه از دیدگاه همدانی-5-3
امع جدکتر احمد کاله مال همدانی یکی از معدود نویسندگانی است که تالش کرده تعریفی نسبتاً

ها، ژئوپلیتیک شیعه دانش مدیریت سرزمین«و علمی از ژئوپلیتیک شیعه ارائه دهد. به باور او 
جو در سه محور و عدالتها و سیاست هاي شیعی والیییشهجوامع و سازمانها با خاستگاه اند

منظور ساماندهی مناسبات و روابط سیاسی براي و جهانی بهايمنطقهسطح محلی (کشوري)، 
Kolahmal» (هاي خدادادي در حوزه فضایی و جغرافیایی استاستفاده بهینه از توانها و ظرفیت

hamedani, 2012: 361د داشته و معتقتأکیدوي بر والیت الهی و عدالت ). این اندیشه از نظر
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هاي انقالب اسالمی است، در تقسیم منابع و است ادبیات جدید سیاسی که برخاسته از اندیشه
هاي محیطی و جغرافیایی با تعهد ذاتی انسان نسبت به مطلق وجود ها و ظرفیتمنافع و قابلیت
وجود خواهد آورد. این امر نظامی هام نوین جهانی بمحور و بهینه در نظاي عدالت(خداوند) رابطه

آفریند که در آن تعادل سیستمی برقرار باشد. در واقع در آن نظام نه ظلم باشد و نه مظلوم. می
). Ibidبرداري از محیط داشته باشد (تواند بهترین تصمیم را در بهرهبنابراین انسان می

اي است که آنرا در حوزه گونهژئوپلیتیک شیعه بهرسد که نگاه همدانی به چنین به نظر می
هاي او است، از ویژگیتأکیددهد. این رویکرد ویژه که مورد ژئوپلیتیک ایدئولوژیک قرار می

ردار است و باید در تقسیم سرزمینمحور برخوجو، متعادل و والئیمحور، عدالتاسالمی الهی
ه قرار گیرد.ها مورد توجها همواره این ظرفیت ها و شاخص

ژئوپلیتیک شیعه در باور جاودانی مقدم-6-3
: کندمیدکتر مهدي جاودانی مقدم در تعریفی متفاوت ژئوپلیتیک شیعه را چنین تعریف 

سو ژئوپلیتیک تشیع از دیالکتیک دو گفتمان ژئوپلیتیک سلطه و ژئوپلیتیک مقاومت، از یک«
یان در اظهار نارضایتی از شرایط موجود و روایت انتقادي بازنمایی هویت فردي و جمعی شیع

اي گفتمانی در ژئوپلیتیک مسلط تالش در تبدیل آن به وضعیت مطلوب و از سوي دیگر ساخته
,Javedani moghaddamبراي حفظ شرایط موجود در توازن قدرت در خاور میانه است (

2012: 31.(
توان دیالکتیک دو شیعه را میطور که از تعریف جاودانی مقدم بر می آید ژئوپلیتیکآن

اي اي در پس یک پروژه، سازهگفتمان ژئوپلیتیک سلطه و ژئوپلیتیک مقاومت و در قالب پروسه
گفتمانی دانست که هم برساخته و هم سازنده است. 

نگاه تاریخی مجتهد زاده به ژئوپلیتیک شیعه-7-3
وده راسر تاریخ ایران منحصر و محدود باز دیدگاه دکتر پیروز مجتهد زاده ژئوپلیتیک شیعه در س

عنوان انگیز شاه اسماعیل صفوي در رسمیت بخشیدن به تشیع در ایران بهاست به ابتکار حیرت
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ناپذیري که نه تنها از پیشرفت سیاسی عثمانی در خاور جهان اسالم شکست1عامل آیکونوگرافیک
ها نبودن، از دل ایران را پس از قرنبه بهانه خالفت اسالمی جلوگیري کرد، بلکه کشور و ملت 

سیاسی پر خروش و پایان ناپذیري داد... این دوباره -تاریخ بیرون کشیده و واقعیت جغرافیایی
سیاسی که در حقیقت رنسانس دوم ایران بود، ژئوپلیتیک شیعه را در اوج -پیدایی جغرافیایی

و به نتایج دلخواه رسانده و جاودانه اثرگذاري ها، براي نخستین بار در تاریخ به جلوه درآورد
به این ترتیب ژئوپلیتیک شیعه از دیدگاه ).Mojtahedzadeh, 2007: 74ساخته است (

زاده به یک واقعیت علمی در مطالعات ژئوپلیتیکی منطقه خاور میانه اشاره دارد که در مجتهد
ر قیاس با تحوالت درازاي تاریخ اثربخشی سیاسی خود را نشان داده و ثابت کرده ولی د

Mojtahedاي را آغاز نکرده است (ریزي شدهآفرینی برنامهژئوپلیتیکی جهان امروز، نقش

zadeh, 2012: 142 .(

رویکرد یکسان انگاشتن ژئوپلیتیک شیعه با هالل شیعی-8-3
ر، اي ایران به اوج خود رسیده  و از سوي دیگسو، بحران هستهزمانی که از یک2004در دسامبر 

دوم، پادشاه اردن ادعا کرد: نتیجه سمت جنگ داخلی شتاب گرفته بود، ملک عبداهللاعراق به
تحت سلطه ایران بوده » ل شیعیهال«یک گیريشکلاصلی جنگ در عراق، 

امنیتی -له باعث شد نهادهاي سیاسیئ). این مسBlack, 2007) و (Walker,2007 :1(است
ه افزایش قدرت نفوذ شیعیان، بویژه ایران، و پیدایش نوعی محافظه کار اهل سنت منطقه نسبت ب

در منطقه اظهار نگرانی کنند. در واقع هالل شیعی اصطالحی است با سابقه مؤثرهالل شیعی 
دوم، آکادمیک در ادبیات آلمانی که نخستین بار در حوزه مباحث استراتژیک منطقه، ملک عبداهللا

در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست به هنگام دیدارش 2004را در دسامبر پادشاه اردن، آن
,Washington post, 2004از ایاالت متحده مطرح کرد ( December 8: P,A01 کاربرد .(

این واژه همزمان با به حکومت رسیدن شیعیان در عراق، تکمیل کننده حوزه نفوذ شیعی بود که 
& Afzaliگرفت (افغانستان را در بر میکشورهاي لبنان، سوریه، عراق، ایران، پاکستان و

1- Iconographic
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Kiani, 2012: 30.(
از دریاي مدیترانه تا اقیانوس هند و ايمنطقهمعتقد بود که قریب به اتفاق نوار ملک عبداهللا

اي از اسالم شیعی دریاي خزر که داراي منابع انرژي نفت و گاز سرشاري است، تحت نفوذ شاخه
میود که این خیزش امپراتوري شیعه از طرف تهران حمایت قرار دارد. وي همچنین معتقد ب

اي با تلویزیون در مصاحبه2005. حسنی مبارك، رئیس جمهور مخلوع مصر نیز در سال شود
کنند، بیش از العربیه این واژه را تکرار کرد و گفت: شیعیانی که در کشورهاي منطقه زندگی می

,Walkerان وفادار هستند (اینکه به کشور خود وفادار باشند، به ایر 2007 :1.(
بعد از این توضیح مختصر در باره هالل شیعی الزم به ذکر است که یکی از رویکردهاي 

داند و تفاوتی بین آنها رایج در ایران رویکردي است که ژئوپلیتیک شیعه را همان هالل شیعی می
اي که به همایش ژئوپلیتیک شیعه ارائه نمونه آقایان افضلی و کیانی در مقالهعنوانبهقائل نیست. 

دادند مرتکب چنین برداشتی شده و معتقدند: ژئوپلیتیک شیعه تداعی کننده منافع تهدید کننده 
نشین در مقابل کشورهاي سنی مذهب است. ژئوپلیتیک در نقشه جغرافیایی کشورهاي شیعه

ی این اساس سه رکن اصلتعریف واقعی خود یعنی رقابت واحدهاي سیاسی بر سر سرزمین. بر 
ژئوپلیتیک عبارت است از رقابت، سرزمین و واحدهاي سیاسی. اگر ژئوپلیتیک شیعه را بر اساس 
تعریف پذیرفته شده بازخوانی کنیم، در این صورت این مفهوم به رقابت واحدهاي سیاسی شیعه 

کنند. این ابت میبا دولتهاي سنی مذهب اشاره دارد که بر سر سرزمین و یا منابع سرزمینی رق
وضعیت در عین حال اتحاد و همبستگی این واحدها و پیوستگی نقشه سیاسی آنها را نیز در 

که براي تشریح این وضعیت از تعبیر هالل شیعی نیز استفاده شده طوريخود مستتر دارد. به
ادل ه معآنها پس از اینکه ژئوپلیتیک شیعه را به اشتبا).Afzali & Kiani, 2012: 34است  (

راکندگی جمعیت شیعه در منطقه گویند: پانگارند، دست به نقد و رد آن زده و میهالل شیعی می
میانه و گسستگی نقشه جغرافیایی آنها و منافع قدرت ناشی از آن با این تعبیر سازگاري خاور

).Ibid: 30ندارد (
اي که با عنوان یز در مقالهجدید نحشمتینیا و حمیدرضادانشآقایان محمد ابوالفتحی، فرهاد

93در شماره »مخالف آنانقالب اسالمی و جبههناذهنییتقابل بندیبرآعه؛یشکیتیمفهوم ژئوپل«
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بر میژئوپلیتیکمعنايازکهطورهمان«اند: اند چنین نوشتهدفاعی منتشر کردهسیاستمجله
غیرمعناییتواندنمیدارد،هویتیوفرهنگیبارآنچهشیعه بهمفهومالحاقیاوکردنبارآید،

درکهمناطقیونواحیدرشیعیانسويازنظامهاي سیاسیتشکیلیاوشیعهقدرت طلبیاز
باشیعیهاللوشیعهامپراتوريتوان معادلمیرامفهومهستند، داشته باشد. اینساکنآن

ازاردنپادشاهدومعبداهللاکو ملییآمریکاسیاستمدار برژینسکی،کهاسالمیایرانمرکزیت
عربستان،عراق،سوریه،لبنان،ازامپراتوري بخشهایییاهاللدانست. اینکنند،مییادآن

Abolfathi» (گیردمیدر برراایرانوبحرینکویت، & et al, 2015: 146.(
گیرد در هر حال ارائه مقاالت و نوشته هایی در چارچوب این دیدگاه در حالی صورت می

که به باور بسیاري از محققان، ژئوپلیتیک شیعه و هالل شیعی مفهوم واحدي نیستند. ژئوپلیتیک 
شیعه را باید واقعیتی جغرافیایی دانست، در حالی که هالل شیعی امري ایدئولوژیک و ساخته 

Zarghamiآنها در خاورمیانه است (ايمنطقهذهن غربیان و متحدان  & et al, 2014: 212.(

تعاریف اخیر ژئوپلیتیک شیعه-9-3
چند تعریف دیگر از این اصطالح ارائه شد که البته تفاوت چندانی با 2016و 2015در سالهاي 

ژئوپلیتیک شیعه «اي با عنوان در مقاله1آگوست ریچارد نورتونرویکرد سنتی نداشتند. از جمله 
گذاري تأثیربازیگري و «معناي را به، اصطالح ژئوپلیتیک شیعه »و شکاف میان اهل سنت و تشیع

,Norton(تعریف کرده است» هاي معتقد به مذهب شیعه در عرصه سیاستکشورها و گروه

، »ژئوپلیتیک شیعه و اسالم سیاسی در خاورمیانه«احمد نادري در کتابی با عنوان ). همچنین 2015
معناي تالش لیتیک شیعه بهژئوپ«اصطالح ژئوپلیتیک شیعه را به این صورت تعریف کرده است؛ 

هاي مذهبی شیعه براي کسب قدرت و بازیگري در منطقه میکشورهاي داراي گروه
ژئوپلیتیک جنگ داخلی در «در کتاب 2آیاکووس الحادفنهایتا ».)Naderi, 2015(باشد

تعریف مفهومی و عملیاتی قدرت، سیاست و «، ژئوپلیتیک شیعه را »نشینکشورهاي شیعه

1- Augustus Richard  Norton

2- Iakovos Alhadeff
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ان عنو».گسترش آن در سطح منطقه و جهانتالش برايطریق منابع مذهب شیعه وحکومت از
).Alhadeff, 2016کرده است (

تجزیه و تحلیل تعاریف و دیدگاهها-4
که دیدگاهها شودمیآید، مشخص گونه که از تعاریف و مطالب ذکر شده در بخش قبل بر میآن

و ماهیت ژئوپلیتیک شیعه به خصوص در ایران هاي مختلف و متفاوتی در باره موضوعو نگرش
وجود دارد. با اینکه از زمان طرح این مفهوم در دنیاي فارسی زبان مدت زمان زیادي نگذشته 

هاي متعدد و گاه ضد و نقیض از ژئوپلیتیک شیعه ارائه شده که مطمئناًولی تعاریف و برداشت
ر نماید.تنظر را مشکلتواند رسیدن به اتفاقدر آینده می

رسد که بیشتر دیدگاهها و تعاریف ارائه شده، ژئوپلیتیک شیعه را همان جغرافیاي نظر میبه
ها و اطالعات اي از دادهاند. منظور آنها از این اصطالح، مجموعهسیاسی شیعیان در نظر گرفته

ده انرژي بونشین به خصوص بنیادهاي زیستی و منابع هاي جغرافیایی مناطق شیعهمکانی و ویژگی
تواند تلقی و برداشت صحیحی از ژئوپلیتیک شیعه باشد.این دیدگاه نمیاست. مطمئناً

طور که اشاره شد تعدادي از نویسندگان هم ژئوپلیتیک شیعه را معادل هالل شیعی انگاشته همان
ه ژئوپلیتیک اند. حال آنکآمیز تفسیر کردهو بنابراین آنرا مفهومی غیر علمی و طرحی تخیلی و توطئه

رغم مشابهت ظاهري یکی نیستند.توانند به یک معنا قلمداد شوند و علیشیعه و هالل شیعی نمی
رغم ارزشی که دارند از جامعیت نسبی برخوردار نبوده و هر بقیه تعاریف مطرح شده نیز علی

تر که نه تنها در اند. از اینرو نیاز به تعریفی جامعکدام بخشی از موضوع را مورد توجه قرار داده
بر گیرنده دیدگاههاي مزبور باشد، بلکه بتواند با حفظ ثبات و پایداري نسبی، پاسخگوي جامعه 

خوبی پوشش علمی و محققان و عالقه مندان باشد و بتواند تحوالت مربوطه در این حوزه را به
.    شودمیدهد احساس 

عهو تعریف نگارنده از ژئوپلیتیک شیگیرينتیجه-5
این یکی از وسازه جغرافیایی و انسانی شیعه ابعاد مختلفی دارد به اعتقاد نگارنده پدیده شیعه یا 
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. از آنجا که در مباحث ژئوپلیتیک، سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، تیک استیبعد ژئوپل، ابعاد مهم
)،Hafeznia, 2000: 85 and 2006: 37باشند (سیاست و قدرت داراي خصلتی ذاتی می

دار شود.ژئوپلیتیک شیعه نیز باید با ارزیابی این سه عنصر اساسی مطرح و معنی
تی است که از قضا سرشار از قابلیجغرافیاي به هم پیوسته و منسجم قلمروهاي شیععنصر اول

هاي جغرافیایی در زیستگاهی که موقعیت، قلمرو و ظرفیتها و منابع مختلف است. این عنصر، 
. در این فضاي شودمیرا شامل کنندزندگی میدر آن پیوسته و غیر پیوسته صورت شیعیان به

کنند که در میلیون شیعه زندگی می150تقریباًجغرافیایی طبق بیشتر منابع آماري رسمی، 
). بنابراین پیروان این مذهب Ahmadi, 2011: 65اند (واحدهاي سیاسی متعددي توزیع شده

کنند که از انسجام برخوردار بوده و ر قلمروهایی زندگی میکه عدد قابل توجهی هستند، د
واحدهاي این پیکره جغرافیایی با هم در تعامل هستند.

اي است که براي ایران و جوامع شیعی گونهنشین بهاز طرفی دیگر جغرافیاي قلمروهاي شیعه
آفرینی مرکز در پیرامون و پیرامون را شکل داده و این امر، زمینه را براي نقش-اطراف، ساختار مرکز

).Ahmadi, 2010: 69هاي مناسب پیرامون نسبت به مرکز را فراهم آورده است (ابراز واکنش
وري کرد که تشیع از ابتداي . در این راستا ابتدا باید یادآشودمیبه سیاست مربوط دومعنصر 

هاي تاریخی ی در طول دورانهاي سیاسی خاصی بوده که این ویژگها و آموزهایجاد، داراي انگاره
هاي اعتقادي عمیق معارف، آرمانها و آموزهآفرینی از آفرینی کند. این توان نقشتوانسته نقش

تشیع نظیر عدالت، عاشورا، نفی سبیل، والیت، انتظار و ... منبعث شده است؛ یعنی عواملی که 
Amir zadeh(شودمیگاه از آن با عنوان ارزشهاي شیعی یاد  & et al, 2016: 124 .(گونهبه

نوعی فرهنگ سیاسی در مردم و پیروان مذهب ها و ارزشها آرمانها، آموزهاي که مجموعه این
ایدئولوژي برخاسته از مذهب شیعه، در بطن خود «عبارتی دیگر بهورده است.وجود آهبتشیع 

، نقش مؤثرعوامل معنوي تواند در بین نوعی بالندگی و پویندگی قدرتمند به همراه دارد که می
پذیري گري و سلطههاي آن، نفی سلطهسازي داشته باشد. از مهمترین ویژگیبرجسته و سرنوشت
بسیاري )». Akhavan Kazemi & Shah qaleh, 2014: 14پذیري است (و ستمگري و ستم

خواهند ناز اعتقادات مشترك شیعیان مانند اعتقاد به حضور منجی و اینکه مستضعفان وارث زمی
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بود و تاریخ مشترکی که شیعه در ظلم ستیزي و استکبار ستیزي و تسلیم نشدن در برابر حکام 
جور و ستم دارد، وحدت فرهنگی و هویت فرهنگی مشترکی را بین آنها ایجاد کرده است 

)Rahbar & et al, 2016: 38 هاي اصیل یا حتی فاقد مذاهبی که فاقد آموزه). بدون شک
. همین توانند تحرك قابل توجهی را در جوامع ایجاد نمایندهام بخش هستند، نمینمادهاي ال

گریبازکیعنوان بهتوانسته است عهیشده و شایاحریاست که در چند دهه اخعهیشیاسینقش س
.ودشظاهررانیدر اژهیبوايمنطقهو یدر صحنه جهانیاسیس

. کندمیبا مفهوم قدرت برقرار يوندیخود پیسایسینیآفربا نقشعهیقدرت است. شعنصر سوم 
قدرت است. عالوه بر آن نقشيحقوق از دست رفته خود در تکاپویابیبازيبراعهیسازه ش

دهد. نمود یقرار متأثیرو آنها را تحت ابدییقدرت ارتباط ميبا ساخت هاعهیشیاسیسینیآفر
عهیکه شیبه وضوح مشاهده کرد. هنگامیمانقالب اسالدهیتوان در پدیرا معهیشدن شیاسیس

در عرصه یرسمگریبازکیعنوانبهدهد، لیشدن، حکومت تشکیاسیسندیتوانست در فرا
وارد مناسبات قدرت عهیحکومت، شلیو تشکرانیدر اعهیشیابیبا قدرتمطرح شد.یالمللبین

کرد.دایپيامنطقهو یدر مناسبات قدرت جهانيکننده انییشد و نقش تع
يهاطهیگذار در حتأثیریعنوان عاملبهعهی، شرانیادر یوقوع انقالب اسالمبه این ترتیب با 

يبه استثنا).Mahkouyi & Bavir, 2016: 225شد (منطقه مطرح يکشورهایو خارجیداخل
اظ از لحیمحسوستیکشورها در اقلاغلب در انیعیعراق پسا صدام، شيو تاحدهیسورران،یا

ر دخیتارشهیدر همانیعیشنیقرار دارند. ایحکومت-یاسیدر عرصه قدرت سودنبمیسه
بوده يتا حدیسنيهاتیتوسط اکثرتیاقلنیسرکوب ازانیاند و مقرار داشتهدیشدتیمحروم

تأثیر. دندینامی) مFuller and Francke, 1999(»مسلمانان فراموش شده«است که آنان را 
شدن یاسیدر س،یمذهبيبر تئوریمبتنیعیحکومت شکیساختن دررانیایالمانقالب اس

، شودمیدهی) نامNasr, 2007(»یعیشيایاح«و یعیشيداریآنچه بو اصطالحاًانیعیشتیجمع
در انیعیشیها مطرح نمود. خود آگاهدر درون حکومتیداخلگریبازکیعنوان آنان را به

یابیو دستیعرب و در ارتباط با مطالبه حقوق اجتماعيون کشورهادریاسیس-یجتماععرصه ا
انیعیحقوق شرشیرا مجبور به پذیبه منابع منزلت، اقتدار و ثروت، به مرور زمان حاکمان سن
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).Naderi, 2014 :130(کرده استیداخليو نقش آنان در عرصه ها
در یسقوط نظام دوقطبيبرايبسترسازعهیسازه شياثرگذارنیلی، اوالمللبیندر سطح 

انقالب عدر ساختار قدرت دوران جنگ سرد، با وقوزشیشروع لرزش و ردر واقع جهان بود. 
دو ساخت قدرت غرب و ،یاز انقالب اسالمشیشروع شد. در دوران جنگ سرد و پیاسالم

از یب اسالمالبا انقییموازنه فضانیبودند که ادهیرسیکیتیو ژئوپلییایشرق به توازن جغراف
رانیمهم در موازنه قدرت دوران جنگ سرد بود. خروج اياز اجزایکیرانیرفت. کشور انیب
ییاموازنه فضنیباعث به هم خوردن ا،رفتیانجام پذیانقالب اسالميروزینظام که با پنیازا

د. شرق دافرادست قرار یتیفرودست و شرق را نسبت به آن در موقعیتیشد و غرب را در موقع
رانیحساس در کنار ایتیافغانستان را که موقع،يو نفوذینظامیاتیدر آن زمان با انجام عمل

سود شرق و به ضرر غرب طور مضاعف بهروند، موازنه بهنیآورد. در ادریبه اشغال نظامد،دار
سرعت مسئله موجب شد بهنیشدت وحشت کردند و اموضوع بهنیها از اییآمریکاتمام شد. 

در منطقه و آمریکايهااستیآن سیشود. در پلیتوسط آنها تشکعیواکنش سريروهاین
بود نیقرار گرفت. گمان جهان غرب بر ايشرق، مورد بازنگرستمیبا سخوردبريهاياستراتژ

قوط سنهیتحوالت زمنیاموضوع صورت نگرفت.نی. اما ادیبه سمت شرق خواهد گرائرانیکه ا
یبر ساختار قدرت جهانتشیع که يعنوان اثرتوان بهیمسئله منیرا فراهم کرد. از ایبنظام دوقط
عنوان بهرانیایاسالميجمهوریرسمیاسینقش سزینیکرد. در جهان کنونادیگذاشت 

یاسالميمطرح است. جمهورايمنطقهو یجهانهاي استیکننده در سنییتعاریبسيگریباز
و قلمرو نفوذ کندمییبانیو پشتیندگیدر جهان را نماعهیشیکیتیقلمرو ژئوپلامروزه عمال رانیا

).Hafeznia, 2017: 162د (دهیخود را در آن توسعه م
استیسا،یافجغرمؤلفهسه بیبا ساختار قدرت با ترکعهیشافتنیارتباط ایینیآفرنقشنیا

دغدغه عه،یشکیتیژئوپلکردیدر رودهد. یرا شکل معهیشکیبه نام ژئوپلتیو قدرت مفهوم
است، اتحاد و عزت عهیشدن شیاسیکه نماد سیاسالميدر جمهوریانقالب اسالمیاساس

یاسالميتحت نماد جمهورعهیبوده است. شیجهاناستیو نجات آنان از سلطه سانمسلمان
در عهیشیهب/ مذیاسیشد. حرکت سیاسیسینیآفرنقششگامیپنیبه عزت رساندن مسلميبرا
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و مذهب نیدهیبر پاییهامنتقل شد و جنبشگرانیبه ديو الگوبرداريریادگیقیاز طررانیا
ینیديقلمروهاریو قدرت نه تنها در جهان اسالم، بلکه در ساتیدست گرفتن حاکمبهيبرا

ریاخيهاکه در دهههیمحور و مذهب پانیدیاسیسيجنبشهایعبارته. بدیجهان را باعث گرد
رانیدر اعهیشدن مذهب شیاسیاز سمتأثريتا حد،در مناطق مختلف جهان رخ داده است

مذهب خود را در برابر سازه یاسالم سنجهانجنبشها در قلمرو نیاز همیاست. هر چند بخش
.کنندیمفیمذهب تعرعهیش

ژئوپلیتیک شیعهگیريشکلمدل 

Ahmadi, 2017
به تبیین نقش زیربنایی سه عامل اساسی جغرافیا، سیاست و قدرت در به این ترتیب با توجه 
توان تعریف زیر را از ژئوپلیتیک شیعه ارئه داد:ارتباط با پدیده تشیع می

آرمانها و آموزهنشین با هاي جغرافیایی مناطق شیعهژئوپلیتیک شیعه عبارت است از تلفیق ظرفیت«
برقراري یابی قرار دهد و به وانست آنرا در مسیر قدرتموجود در فرهنگ سیاسی تشیع که تهاي

عنوان کانون پذیري بین ایران بهتأثیرگذاري و تأثیرپیرامون در قالب -مناسبات و تعامالت مرکز
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».منجر شودقلمروهاي شیعی و اقلیت هاي شیعی پیرامون ایران پس از انقالب اسالمی
یعه محصول رخ دادن تحول بزرگی به نام بر اساس این تعریف، خلق مفهوم ژئوپلیتیک ش

انقالب اسالمی در کانون جغرافیایی قلمروهاي شیعی یعنی ایران است. با این دگرگونی کم نظیر، 
نظران، مهمترین رخداد نیمه دوم قرن بیستم بود، تشیع در کشور بزرگی که به اعتقاد بیشتر صاحب

آفرینی یران با ماهیت انقالبی و شیعی، نقشمثل ایران به قدرت سیاسی دست یافت. پس از آن، ا
در تقابل با قدرتهاي بزرگ آغاز کرد. پشتوانه معارف غنی ی و عمدتاًالمللبینخود را در عرصه 

اسالم و تشیع که نظام اعتقادي عمیق رهبران و نیروهاي انقالب را شکل داده بود، قدرت مقاومت 
فزایش داد. عالوه بر آن، در کنار این رخداد سیاسی مهم، ی االمللبینایران را در مقابل نامالیمات 

فرد جغرافیایی در منطقه سرشار از انرژي خلیج هاي خدادادي نظیر موقعیت منحصر بهموهبت
و ايمنطقههاي شیعی در پیرامون، ایران را به بازیگري مهم در عرصه فارس و نیز وجود اقلیت

، در کنار تحوالتی که البته اهمیت کمتري نسبت به جهانی تبدیل کرد. مجموعه این اتفاقات
انقالب اسالمی داشتند، مثل جنگهاي داخلی لبنان، دست به دست هم داده و به مذهب شیعه 

مندي از ماهیت ژئوپلیتیک براي یک مذهب به این صورت رخ ماهیت ژئوپلیتیک بخشیدند. بهره
هاي فضایی کند. اقلیتی خود را آغاز میللالمبینآفرینی جدید داخلی و دهد که کانون نقشمی

کنند. سوي سیاسی شدن و تشکیالتی شدن حرکت میقرار گرفته و بهتأثیرپیرامون تحت 
شود. ها و مرکز جغرافیایی آن مذهب تشدید میپیرامون بین اقلیت-تعامالت و مناسبات مرکز

عبارتی دیگر، مرکز کند. بها میبه این ترتیب حوزه نفوذ مرکز در مناطق پیرامونی گسترش پید
کنند را جزء هاي فضایی اطراف را که از نظر مذهبی با او احساس سنخیت و اشتراك میمکمل

دهد. طبق آورد و نسبت به مسائل آنها حساسیت نشان میشمار میتعلقات ژئوپلیتیک خود به
آفرینی قالب اسالمی نقشعنوان کانون جوامع شیعی در جهان، پس از اناین مدل ایران نیز به

هاي مختلف آموزشی، فرهنگی، و جهانی خود را در این زمینه شروع کرد. فعالیتايمنطقه
ی ایرانِ بعد از انقالب است. المللبیناي و ... در خارج از مرزها، حاکی از عملکرد سیاسی، رسانه

یابی، احزاب و اهی و هویتپذیرفتند و با خودآگتأثیرهاي شیعه نیز از انقالب اسالمی اقلیت
سیس کردند. به دیگر سخن، فضاهاي اطراف ایران نیز أتشکلهاي متعددي را در کشورهایشان ت
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ه بشده و عمدتاًمتأثرهاي پیرامون و نیمه پیرامون، از تحوالت رخ داده در کانون در قالب الیه
). مناسبات Esposito,1999 :105یابی حرکت کردند(سمت فعالیت و مشارکت سیاسی و قدرت

میزان زیادي افزایش یافت. این مناسبات در شکل پذیرش دانشجو، بین این اقلیتها و ایران هم به
هاي فرهنگی و ... قابل اندازي نمایندگیگسترش رفت و آمدها، افزایش گردشگران زیارتی، راه

در ماوراي مرزهاي ملیآفرینی قابل توجه ایران ها نشانه حضور و نقشمشاهده است. این نمونه
اش است.

شود. اي آغاز میهاي مقابلهدر مرحله بعد، به موازات گسترش حوزه نفوذ یک کشور، واکنش
وجود آمده را محدود هکنند تا انبساط فضایی بو جهانی با برخی اقدامات تالش میايمنطقهرقیبان 

انقالب، خشم برخی از گروههاي طور که گسترش حوزه نفوذ ایران پس از و کنترل کنند. همان
تندرو سنی را در کشورهاي منطقه برانگیخت. آنها با همکاري تعدادي از حاکمان و نیز با راهنمایی 
برخی از کشورهاي غربی، به مقابله با سیاست ها و اقدامات ایران در منطقه پرداختند. اقداماتی که 

ل کرد. هر چند خود سیاست شیعه هراسی توان آنها را در چارچوب پدیده شیعه هراسی تحلیمی
& Zarghaniرود (شمار میهاي شیعی بهاي از ظرفیت باالي قدرت نرم آموزهنیز نشانه

Ahmadi, 2017: 25 حتی در کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي که شیعیان درصد کمی از کل .(
درو و به خصوص وهابیگرایان تنگیرند، در عین حال همواره از سوي اسالمجمعیت را در بر می

).Bahman, 2014: 192گیرند (ها مورد تهدید قرار میها و سلفی

نکات مهم در مدل ژئوپلیتیک شیعه
، سیاسی در جهانبا هویت دینی و مذهبیمعاصر نقطه آغاز موج سیاسی شدن در این مدل .1

ده است.است که شیعه ایفا کریتیکیهاي ژئوپلاین مسئله یکی از نقش. شدن شیعه است
هجهانی را دنبال کردسلطه ن در جهت نجات از سیاست ناهدف اتحاد مسلمانینچمشیعه ه.2

تالش براي اثرگذاري بیشتر و گسترش حوزه نفوذ کانون قلمروهاي شیعی یعنی ایران .است
عنوان یک استراتژي کاربردي و بهالمللبینطبیعی و پذیرفته شده در روابط نیز امري کامالً

.استعمل کرده یو نجات آنان از سلطه جهاناناتحاد و عزت مسلمانتاي در راس
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گیرد. مفاهیم اصیل طبق این تعریف ژئوپلیتیک شیعه در مقابل ژئوپلیتیک سنی قرار نمی.3
ژئوپلیتیک فرهنگی انقالب اسالمی ناظر بر وحدت اسالمی و تشکیل حکومت جهانی اسالمی 

بر اساس این تعریف، همه شیعیان بلکه کل جهان هستند نه تفوق شیعی بر جهان اسالم. 
شوند.خوانده میانی فرااسالم به یک حرکت واحد در مقابله با استکبار جه

بر اساس این مدل، سیاسی شدن شیعه در دنیا و برخورداري تشیع از موقعیت ژئوپلیتیک، در .4
قرن بیستم معنا عنوان یکی از بزرگترین رخدادهاي نیمه دوم چارچوب انقالب اسالمی به

پیدا کرد. البته انقالب ایران یک انقالب شیعی صرف نبود و دغدغه تمام مسلمانان و 
طور طبیعی قلمروهاي شیعی بیشتر تحت خواهان جهان را داشت؛ ولی بهمستضعفان و آزادي

آن قرار گرفتند و و نسبت به آن واکنش نشان دادند.تأثیر
معناي امتداد جغرافیاي سیاسی شیعیان لیتیک شیعه نه بهبا توجه به این تعریف جدید، ژئوپ.5

در خارج از ایران است، نه معادل اصطالح تخیلی و غیر علمی هالل شیعی و نه محدود در 
یک دوره تاریخی خاص. ژئوپلیتیک شیعه مفهومی است علمی با ابعاد و جنبه هاي مشخص 

منطقه غرب آسیا شکل گرفته است. آن درتأثیرکه پس از انقالب اسالمی در ایران و تحت 
یران اي ارادي و اختیاري نیست که به خواست امسئلهژئوپلیتیک شیعه گیريشکلبنابراین 

یا به ادعاي دشمنان آن متولد شود. بلکه واقعیتی علمی و طبیعی است و باید با این نگاه به 
آن نگریسته شود.

یتا سپري کرده است. مرحله اول هولی رسه مرحله تکامگیريشکلژئوپلیتیک شیعه پس از .6
یابی و خودآگاهی شیعیان با پیروزي انقالب اسالمی است که هویت دینی داشت و بر اساس 

هاي اسالم شیعی بود و رهبري آنرا یک عالم دینی یعنی امام خمینی بر عهده داشت. آموزه
که رو به خاموشی میتدریج روحیه خودباوري و اعتماد به نفس شیعیان در این مرحله به

در عهیموجب شهرت شدر این مقطع زمانی رانیانقالب اعبارتی دیگر، رفت تقویت شد. به
هاي سیاسی بر اساس بیداري اسالمی ناشی از تشکلگیريشکلمرحله دوم جهان شد.

انقالب ایران بود که با ارتقاي سطح آگاهی و هویتی مسلمانان، تعداد قابل توجهی از احزاب 
هاي سیاسی در کشورهاي منطقه، هم در میان جوامع شیعی مثل عراق، لبنان، بحرین تشکلو
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وجود آمدند و یا تقویت شدند. مرحله سوم نیز و هم در جوامع غیرشیعی مثل فلسطین به
آفرینی شیعیان در ساختار سیاسی کشورها است که با ارتقاي سطح فکري و تشکیالتی نقش

تدریج توانستند در مسیر تکامل سیاسی گام بردارند و در اد. آنان بهشدن شیعیان منطقه رخ د
دهد که چگونه مسلمانان و آفرینی کنند. این مراحل نشان میساختار سیاسی حکومتها نقش

به خصوص شیعیان در اثر انقالب اسالمی از روحیه انقالبی مردم ایران الهام گرفته و با 
اند.در میدان سیاسی حرکت کردهباوري و کشف هویت نیرومند خوددخو

سیر تکاملی ژئوپلیتیک شیعهمدل 

Ahmadi, 2017

قدردانی-6
خاطر فراهم آوردن شــرایط  داند از معاونت پژوهشــی دانشــگاه تهران بهبرخود الزم میگارندهن

عمل آورد.انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را به
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