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  چکیده

تشیع از مذاهب اصلی دین اسالم به شمار می رود؛ کمتر رویدادي را می توان در جنوب غرب آسیا مورد مطالعه قرار داد کــه یــک 
- سر آن به شیعیان مربوط نشود.گاه شیعیان خود عامل و کــارگزار رویــدادها هســتند و گــاه موضــوع حــوادث و کنشــهاي سیاســی

ر می گیرند.شیعیان در عصر حاضر علی رغم تشابهات مذهبی و فرهنگی و داشتن منافع مشــترك از مولفــه هــایی رنــج اجتماعی قرا
می برند که به عنوان یک معضل، روند عدم همگرایی را در جوامع شیعی تشدید کرده و از انسجام باز می دارد.از این رو بــا توجــه 

هره گیري از روش تحلیلی،استفاده از مطالعات کتابخانه اي و بررســی هــاي میــدانی بــا به اهمیت موضوع، نگارنده در این مقاله با ب
درصــدد  "اجتماعی منطقه می تواند بر عدم همگرایی شیعیان تــاثیر گــذار باشــد  –امنیتی و فرهنگی  - مولفه هاي سیاسی "فرض : 
بر آمده است. یافته هاي میدانی پژوهش حــاکی از آن تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا   عوامل تحلیل

است اتخاذ سیاست شیعه هراسی توسط قدرت هاي منطقه اي،سلفی گري و فرقــه گرایی،اقــدامات و سیاســت هــاي قــدرت هــاي 
ایــت منطقه اي،نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعی،پراکندگی جغرافیایی،اختالفات سرزمینی،تعارضات مذهبی و ایــدئولوژیک، و حم
  جریان شیعه افراطی از اقدامات تفرقه افکنانه از مهمترین عوامل عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا می باشد.

  واژگان کلیدي : عدم همگرایی،شیعه،منطقه، جنوب غرب آسیا
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 مقدمه

در تـار یـخ پادشـاهان دنبـال مـی شـد.در اواخر قرون وسطی ترکیب مذهب و ژئوپلیتیـک از سـو ی پـاپ هـا و 

معاصــر د نیــای امــروز مــی تــوان وقــوع مباحــث دیگــر ی را در ترکیــب مــذهب و ژئوپلیتیــک مشــاهده نمــود. 

ــیمبر، ــری 121:1830)س ــا ام ــدرت، تنه ــوم ق ــا مفه ــوردن آن ب ــد خ ــت و پیون ــذهب در سیاس ــی م ــش آفرین (نق

مـذهبی در  مربوط بـه زمـان حـال و مـذهب شـیعه نیسـت. در قـرن بیسـتم نیـز کمـابیش نقـش آفرینـی عوامـل

ـــته اســـت. )احمـــدی و  ـــی از آن تـــداوم داش ـــده هـــای ناش ـــای سیاســـی و پدی ـــمیم گیـــری ه تص

ـــاران، ـــای .(13:1831همک ـــدی جغرافی ـــا توانم ـــراه ب ـــردی هم ـــاطق راهب ـــن من ـــیعیان در بط ـــتقرار ش اس

ــد  ــک قدرتمن ــه ژئوپلیتی ــک مولف ــه ی ــدیل آن ب ــاه تشــیع و تب ــای جایگ ــبب ارتق اقتصــادی)ژئواکونومیک( باال،س

مرکــز جغرافیــای سیاســی شــیعه در قلــب جنــوب غــرب آســیا اســت.به .(Gause.2010.118اســت)گردیــده 

تعبیر دقیق تر اگر ترکیـب فیزیکـی و جغرافیـایی جنـوب غـرب آسـیا را ترسـیم کنـیم شـیعه در مغـز و قلـب آن 

ــاب، ــوزی و پای ــور دارد)ف ــا در 82:1831حض ــراکنش آنه ــیعیان و پ ــوپلیتیکی ش ــت ژئ ــورداری از موقعی (. برخ

طقی بــا ارزش ژئواکونومیــک، قــدرت مضــاعفی را بــرای ایفــای نقــش در معــادالت منطقــه ای بــه آنهــا داده منــا

ــوال، ــت 11: 1831اســت. )ت ــورداری از موقعی ــیعیان ضــمن برخ ــه ش ــی اســت ک ــل بررس ــه قاب ــن نکت ــا ای (. ام

ــود  ــای خ ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــا ظرفی ــب ب ــت متناس ــه از موقعی ــل توج ــت قاب ــب و جمعی ــایی مناس جغرافی

خــوردار نیســتند. شــاید بتــوان بخشــی از ایــن مســاله را ناشــی از سیاســت هــای منفعــت طلبانــه و نادرســت بر

سـت. امـا برخـی از عوامـل و مولفـه هـای چـالش زا در بـین شـیعیان در جهـان امـروز، نادقدرت هـای بیگانـه 

رو نگارنـده در ایـن زمینه و ریشه داخلی داشته و به رفتار جوامـع شـیعی و حاکمـان آنهـا بـر مـی گـردد.از ایـن 

 تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا بر آمده است. عواملمقاله درصدد تحلیل 

 مباني نظري 

ژئوپلیتیک: عبارت از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیری های سیاسی صاحبان قدرت 

یاست بین الملل است و جزیی تر می توان گفت رابطه ( ژئوپلیتیک رابطه جغرافیا با س25:1831است.)مجتهدزاده،

( 25:1831بین محیط طبیعی)موقعیت،منابع،قلمرو و غیره( و هدایت سیاست خارجی است.)گل کرمی و همکاران،

ژئوپلیتیک یعنی علم و هنر تعیین، تثبیت و جهت دهی سیاست ملی با در نظر گرفتن سرزمین یک کشور به همراه 

 ,Karabulut« )ر ملی شهروندان، قدرت ملی کشور، وضعیت سیاسی دنیا و ارتباطاتتاریخ ملی آن، شعو

های اصلی همگرایی و واگرایی( از اولویتگذار بر روابط ژئوپلیتیکی)( مطالعه و شناسایی عوامل تأثیر31 :2005

( 123:1832جهت برقراری روابط خارجی مطلوب با همسایگان و دیگر کشورهای جهان است.)محمدی و احمدی،

واگرایی عبارت است از تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترک و حرکت به سمت هدفهای 

( و یا فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی و دولتها از همدیگر دور شده و در 810:1835خاص)حافظ نیا،

ز شکستن یک کلیت یا سیستم به اجزاء و بخش اثر آن زمینه بحران و جنگ فراهم می آید و تجزیه عبارت است ا

( واگرایی 825:1830های کوچکتر به نحوی که وجود و کارکردهای آن نابود گردد )مختاری هشی و همکاران،

تقسیم است که از جمله آنها می توان واگرایی سیاسی، واگرایی  برحسب نوع هدف به درجات مختلفی قابل

(.از این رو ماهیت واگرایی با مفهوم 111:1831سرزمینی و یا واگرایی شناور میان سیاسی و سرزمینی نام برد)عبدی،

 منطقه به عنوان محدوده ای با ویژگی های منحصر به فرد گره خورده است.قسمتی از سطح زمین که کم و بیش

دارای ویژگی های خاص طبیعی و یا انسانی باشد و در آن وحدتی است که آنرا را از نواحی اطراف جدا می سازد، 
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منطقه نامیده می شود. منطقه ممکن است برای مسایل فرهنگی، اقتصادی، مورفولوژیکی، طبیعی، فیزیوگرافیک و 

تن چند محله منطقه شهری تشکیل می شود.)روشن سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. در شهرهای بزرگ، از بهم پیوس

(.منطقه دربرگیرنده تعدادی از کشورها است که به لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک و در 288:1830و فرهادیان،

( پراکندگی شیعیان هم از  نظر 22:1833سیاست خارجی نیز، از روابط متقابل برخوردار باشند)جعفری ولدانی،

اللت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است)ضرغامی و تاریخی و هم از نظر د

(. شیعه یعنی پیرو، گروه، یاران، هواداران، اتباع، متابع، جماعت و فرقه می باشد. همزمان، 110:1831همکاران،

جانشینی حضرت  مفهوم اصطالحی این واژه نشانگر گروهی از مسلمانان است که بعد از رحلت پیامبر اسالم به

(. شیعه در لغت به معنی انصار و اتباع است، ولی در اصطالح به 21: 1831علی )ع( اعتقاد دارند )حسینی نسب، 

( ژئوپولیتیک تشیع در تبیین تحوالت سیاسی و 11: 1832دوستداران علی )ع( و اهل بیتش اطالق می شود )فیاض،

ی  برخوردار است. با نگاهی به ساختار جمعیتی کشورهای این اجتماعی جنوب غرب آسیا از جایگاه  قابل توجه ا

منطقه در می یابیم که در بعضی از این کشورها مانند عراق، بحرین، ساختار جمعیتی غالب را، شیعیان تشکیل می 

دهند. در بعضی دیگر از کشورهای منطقه، شیعیان اگرچه در اکثریت نیستند ولی از جمعیت قابل توجهی 

د. از دیدگاه جغرافیای سیاسی نحوه ی پراکنش جغرافیایی شیعیان در منطقه ی جنوب غرب آسیا دارای برخوردارن

(. وجود ذخائر عظیم انرژی و شاهراه های 111: 1831ارزش و  اعتبار خاصی است)زین العابدین و همکاران،

لمندب و.... همگی بر اهمیت این حیاتی در این منطقه نظیر تنگه بسفر، داردانل، کانال سوئز، تنگه هرمز، باب ا

منطقه افزوده تا بدان جا که زمینه رقابت گسترده ای را میان قدرت های بین المللی جهت ظهور و بسط نفوذشان در 

نافع چالش هایی که در راستای م (http://www.shia-news.com) جنوب غرب آسیا فراهم نموده است.

به وجود می آید تاثیر بسزایی بر معادالت منطقه ای به ویژه جنوب غرب آسیا قدرت های بین المللی در منطقه 

 آنان دارد. عدم همگرایینقش و جایگاه شیعیان به عنوان یکی از مهمترین جریان های مذهبی منطقه و نیز 

 روش تحقیق

می پذیرد.  تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجامروش تحقیق در این پژوهش  از نوع مطالعات توصیفی، 

رنتی اطالعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجالت علمی وپژوهشی، مقاالت و سایت های اینت

منابع مورد  گردآوری شده است.مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطالعات و

ه ای زمینه قوام یابی ظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانن

ای و بررسی هدر تدوین مباحث نظری تحقیق، جمع آوری اطالعات به صورت کتابخان اطالعات تحقیق بیشتر گردد.

عات کتابخانه ای و پرسشنامه، از طریق نرم افزار اسنادی بوده و در ادامه یافته های تحقیق ازطریق مطال spss مورد  

یالت جامعه آماری این پژوهش اساتید و کارشناسان ، فارغ التحصیالن تحصتحلیل اطالعات قرار خواهد گرفت.

ن مقاله با توجه تکمیلی در رشته های جغرافیای سیاسی ،متخصصین مسائل جنوب غرب آسیا می باشند.حجم نمونه ای

نفر می باشد. 832شخص شدن این حجم نمونه که از طریق  فرمول کوکران بدست آمده به م  

 موقعیت جغرافیایي شیعیان 

جهان تشیع امروزه یک خط سیر مهمی را از لحاظ جغرافیایی شامل می شود که در واقع از شرق کشور چین و 

فارس به سوریه و لبنان می رسد. از نظر هندوستان شروع شده و بعد از رسیدن به ایران، از طریق عراق و خلیج 

تاریخی شیعه از مدینه به عراق و از عراق به سرزمین های دیگر عربی و غیر عربی از جمله کشور ایران مهاجرت 

کردند. بخش های زیادی از شامات، لبنان، حلب، یمن و مصر به تشیع گرویدند. از کهن ترین مناطق شیعه نشین عربی 

http://www.shia-news.com/
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ی جنوبی خلیج فارس، مناطق شرقی عربستان و بحرین اشاره کرد. )سازمان جغرافیایی نیروهای  می توان به حاشیه

درصد  25میلیونی آن بیش از  15ایران به عنوان کانون شیعه در جهان تلقی می گردد که جمعیت  (138:1831مسلح،

عیان به علت پیوستگی (در محدوده ی قلمرو سکونت شی180:1831کل جمعیت شیعه در جهان است.)مصلی نژاد،

جغرافیایی هر نوع حادثه ای به سرعت انتقال می یابد. قلمرو جغرافیایی شیعیان از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

(.اکثر شیعیان دنیا در منطقه جنوب غرب آسیا  و 0:1838غیره دارای توانمندی زیادی است. )زین العابدین و خیرخواه،

این منطقه کشوری که هم از نظر کل جمعیت و هم از نظر درصد بیشترین میزان را به خلیج فارس ساکن هستند،در 

 ( 13: 1835خود اختصاص داده ، ایران است. )احمدی،

 
 (polls.shafaqna.comمنبع : )، میانهورخان درکندگي شیعیاا: پر 9نقشه 

 بحث و یافته ها

 الف(یافته هاي استنباطي

 شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا عبارت اند از : مگراییعدم همولفه هاي تاثیرگذار بر 

 تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک( 1

جنوب غرب آسیا یکی از اصلی ترین مناطق ژئوپلیتیکی محسوب می شـود کـه همـواره در فضـای رقابـت سیاسـی، 

در مذهبی ت فاختالایشه (رwww.farsnews.com)منازعات منطقه ای و چالش های پایان ناپذیر قرار داشـته اسـت

ــر مــی سالر اسالمی به صدی اهاربین کشو نی جهت اوایخی فررتاو مذهبی ن ین متوومر موجب تداهمین دد و گرم  ب

ــان فرهنگی، یط سیاسیاشراز سالمی بیشتر ناشی ی اهاریک بین کشوژیدئولوت اضارست. تعاه اشدف ختالاقامه ا ، انس

یک موجب ژیدئولوو امذهبی ت ضاتعــارین ان آن  اسـت. اهبررمشغولی و دل جتماعی امختلف ی قعیت ها، واشناسی

ی نمونه ان به عنوی طالبــــان هاونیری گیره  شـــکل عا به نحوادین ت اثباای ابرد می شون مسلمای هاریی کشواگروا

 (.31: 1833د. )احمدی پور و همکاران،شوره  شاامذهبی ت ضاریند تعاآشن بررو

 اختالفات سرزمینی(2

ری در ستعمای اهارت خالت  قددیافت که بیانگر ان میانه می توورخاه در سیا بویژب آغررا در زی مرت ختالفااع انوا

(. اختالفات سرزمینی در منطقه بعد مهمی از کشمکشـهای 33: 1833)احمدی پور و همکاران،ست . امین ها زین  سرا

ا دارای ریشـه هـای اجتماعی در جنوب غرب آسیا محسوب می شـود. گرچـه برخـی ابعـاد ایـن کشمکشـه-سیاسی

ناسیونالیستی می باشد، اما تازه تاسیس شدن کشورهای حوزه خلیج فارس و نقـش بـازیگران عمـده نظـام جهـانی در 
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ـــت.)  ـــوده اس ـــرزمینی ب ـــاگون س ـــای گون ـــات و ادعاه ـــلی اختالف ـــل اص ـــه عام ـــای منطق ـــیم مرزه ترس

www.iranamerica.com) 

 فرقه گرایی و سلفی گری(8

اغـراق اسـت. بی« وهابیت تکفیـری»تکفیری )تکفیر مسلمانان( شاخه اصلی وهابیت یا همان  گریترین نوع سلفیمهم

هــــای وهابیــــان بــــا مســــلمانان و در منــــاطق اســــالمی بــــوده تــــوان گفــــت تمــــامی جنگمی

مش پیداسـت، دیگـر فـرق مسـلم را سلفی گری تکفیری همانطور که از نـا(.http://makhaterltakfir.comاست)

گـری  (. داعش امـروزی را نمونـه اعلـی سـلفی118: 1830تکفیر میکند و آنها را کافر می شمارد)ترکی و امانی توانی،

تکفیری دانست،همچنین دیوبنـدهایی ماننـد سـپاه صـحابه، لشـکر جهنگوی،لشـکر طیبـه کـه شـیعیان را تکفیـر مـی 

ینرو اندیشه فرقه گرایی و سلفی گری شیعیان را مورد هجمه قرار می دهد و زمینه (از ا31: 1838دانند)موسوی علیزاده،

 عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا را فراهم می آورد.

 نابرابری اقتصادی و اجتماعی(2

و مد درآالنه دیع ناعازتو، نهامد سردن درآبویـــین پات، شد شدید بخش خدمادی، رقتصااگانگی دی، دوقتصاابستگی وا

دی و قتصای اشاخص های توســـعه نیافتـــه جهـــان اســـت.هارکشوه عمدت مشخصااز یکی ژتکنولوو ضعف علمی 

ب غری منطقه ی هارکشودر جتماعی دی و اقتصااسطح توسعه ن فاحشی میاف ختالد اجواز وحاکی ، جتماعیا

د . می شوه یدو ... دت شد جمعیخ رنراد، سوخ نر، نهامد سران درآمیزی در شدیدوت سیاست . همچنین تفاآ

هستند. گرچه ردار برخون جهادر حتی و منطقه ی هاربین کشودر نه امد سردرآباالترین از نفت ه کننددرصای هارکشو

ــــان دما  انیست دی  قتصااتوسعه ی سطح بااله هندن دمد نشادن درآشاخص باال بو مد بین درآسطح ف ختاله اهندنش

ـــرب آهارکشو ـــاجی ها می شورین کشودی در اقتصات انفتی موجب نوسانای امدهت درآست . نوسانااسیا ی غ د)ح

 ( .0: 1830میرزایی،

 ناسیونالیسم افراطی(0

از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختالف در میان شیعیان شده، اندیشه های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در 

ه جنوب غرب آسیا الهام بخش اندیشه های نوع نژادی و قومی شیعیان ساکن در منطقتکشورهای مختلف میباشد؛

ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد 

(. به این ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان بزرگترین عامل واگرایی در میان 252: 1831)صفوی،

رب آسیا محسوب میشود؛ چراکه با نگاهی به پراکنش جغرافیایی، قومی و ملی شیعیان در مییابیم که شیعیان جنوب غ

تنها مؤلفه ی مشترک میان آنها مذهب تشیع است. تقویت هر چیزی غیر از مذهب سبب تضعیف وحدت در میان آنها 

گی با اندیشه های ناسیونالیستی در منطقه گردیده و واگرایی را به دنبال خواهد داشت. ژئوپلیتیک تشیع ارتباط تنگاتن

دارد. شیعیان منطقه جنوب غرب آسیا در امتداد یک نوار طولی و در کشورهای مختلف پراکنده شده اند و از لحاظ 

ملیت، نژاد و زبان با هم فرق میکنند و تنها از لحاظ مذهبی، با یکدیگر یکسان هستند. زمانی که اندیشه های 

این کشورها تبلیغ و تقویت می گردد شیعیان این کشورها را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و سبب ناسیونالیستی در 

فاصله گرفتن شیعیان از  .منازعه و اختالف در بین آنها گردیده و وحدت مذهبی شیعیان را تحت الشعاع قرار می دهد

تنش در بین شیعیان کاسته و آنها را به اندیشه های ملیت خواهی و ناسیونالیستی می تواند تا حدودی از میزان 

از سویی در راستای بسط اندیشه های ناسیونالیستی  (3:  1838همگرایی هدایت کند)زین العابدین و خیرخواه،

 ناامنیها آن که نتیجه آمد بر عراق در سنت اهل جریانهای از حمایت و عراق در نفوذ برای تالش در سعودی عربستان

 پیمانان هم و عربستان سعودی نظر از آن بر عالوه .بود بغداد در ویژه به و عراق شهرهای در زیاد بسیار انفجارهای و

http://makhaterltakfir.com/
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 و شیعیان واگرایی باعث تقویت ایران با آنان پیوندهای و عراق در شیعیان خیزش و احیا همکاری، شورای در خود

 .(053:1830ی،است)ویس شده کویت و بحرین سعودی، عربستان در شیعیان گرایی ملی تضعیف

 اقدامات و سیاست های قدرت های فرامنطقه ای(1

موقعیت ژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک،ذخایر عظیم انرژی و... از مهمترین عواملی است که باعث اهمیـت مضـاعف منطقـه 

و  شده است.از این رو هر کدام از بازیگران و سازمان های بـین المللی،منطقـه ای و فرامنطقـه ای،بـرای توسـعه نفـوذ

حضور در جنوب غرب آسیا به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خود در منطقه هستند)دهشـیری و 

(. حل و فصل بحرانهای منطقه و بهبود امنیت جنوب غرب آسیا مستلزم همکاری بازیگران بومی و 110: 1832غفوری،

تداوم هنجار بـرون گرایـی و تاکیـد بـر اقـدامات قـدرتهای تکیه بر ظرفیتها و راه حلهای درون منطقه ای بیشتر است، 

بیرونی و عدم توجه به همکاریها و ظرفیتهای درون منطقه نه تنها نمی تواند کمک چندانی به حل بحرانها نمایـد، بلکـه 

با توجه به نقش برجسته  (.ght.comhttp://alwa)گسترش بحرانها و شدت گرفتن منازعات را در پی خواهد داشت

شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا ،اقدامات و سیاست های قدرت های فرامنطقـه ای،تـداوم هنجـار بـرون گرایـی و 

 تاکید بر اقدامات قدرتهای بیرونی بر عدم همگرایی شیعیان در این منطقه تاثیرگذار است.

 برخورد متعارض با جهانی شدن(1

د واگرایی در جنوب غرب آسیا هستیم. جهانی شدن عامل مهمی در این جریان واپسگرابه شمار می امروزه شاهد رون

(جهانی شدن به عنوان یکی از مؤلفه های تهدید زا برای ژئوپلیتیک تشیع در جهان امروز 213:1830رود.)حیدری فر،

دن اقتدار دین، ضعف هویت دینی و به حساب میآید پدیده جهانی شدن با توجه به ماهیت خود که به نوعی شکسته ش

کاهش نقش رسانه های سنتی دینی را به دنبال دارد به عنوان یک چالش برای ادیان مختلف و علی الخصوص 

ژئوپلیتیک تشیع تلقی شود.کشورهای غربی با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطی و اطالعاتی و سوار شدن بر 

عی دارند تا برای برای دسترسی به منافع خود از طریق تبلیغ یکسان سازی فرهنگ موج جهانی شدن)جهانی سازی(، س

جهانی باورها، ارزشها، هویتها و حاکمیتهای ملی و بومی را در سطح جهان از بین ببرند و در این راه با استفاده از 

م جهان مشغول هستند)زین ابزارهای رسانه ای  فرهنگی و فضای مجازی به تغییر باورها و ارزشهای حاکم بر مرد

 (.12: 1838العابدین و خیرخواه،

 ب(یافته هاي کمي

در این بخش ابتدا به بررسی ویژگی های عمومی پاسخگویان پرداخته می شود،سپس نظرات پاسخگویان پیرامون گویه 

 های پرسشنامه تشریح می شود.

سـال مـدنظر قـرار  25سـال و بـاالی  25تـا  85سال،  85برای بررسی وضعیت سنی پاسخ گویان، سه رده سنی زیر -

بـاالی  % 02سـاله و  25تا  85 % 81ساله،  85از جامعه آماری زیر  % 15گرفت؛مطالعات میدانی حاکی از آن است که 

 سال هستند. 25

دانشـجوی  % 85از جامعه آماری دارای مـدرک فـوق لیسـانس،  % 02همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته -

 باالی دکتری هستند. % 2لیسانس و  % 2دکتری،  % 12دکتری، 

مدرس  % 23دانشجو،  % 85از پاسخگویان کارشناس،  % 82از منظر عنوان شغلی، مطالعات میدانی حاکی از آن است -

 نیز مدیر می باشند. % 15دانشگاه و 

 

 
 

 

http://alwaght.com/
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 : ویژگي هاي عمومي پاسخگویان 9جدول 

 وضعیت سني

 سال 25باالی  لسا 25تا  85 سال 85زیر  شرح

 180 35 20 تعداد

 02 81 15 درصد

 میران تحصیالت

 باالتر از دکتری دکتری دانشجوی دکتری فوق لیسانس لیسانس شرح

 0 85 10 185 15 تعداد

 2 12 85 02 2 درصد

 عنوان شغلي

 مشاور مدرس دانشگاه دانشجو مدیر کارشناس شرح

      

 - 15 10 20 35 تعداد

 5 23 85 15 82 درصد

 

 : نظرات پاسخگویان پیرامون گویه هاي پرسشنامه 2جدول 

رح گویه ردیف
ش

یاد 
ر ز

سیا
ب

 

یاد
ز

ی 
ود

حد
تا 

 

کم کم
ار 

سی
ب

 

 سلفی گری 1
 - 0 20 150 30 تعداد

 - 2 13 22 83 درصد

2 
اتخاذ سیاست شیعه هراسی توسط قدرت های 

 منطقه ای

 15 10 05 125 00 تعداد

 2 1 25 23 22 درصد

 اقدامات و سیاست های قدرت های منطقه ای 8
 0 0 05 125 05 تعداد

 2 2 25 01 25 درصد

 فرقه گرایی 2
 - 0 20 180 10 تعداد

 - 2 13 02 21 درصد

 برخورد متعارض با جهانی شدن 0
 0 20 150 10 85 تعداد

 2 13 22 21 12 درصد

 نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 1
 - 0 20 180 30 تعداد

 - 2 15 02 82 درصد

 پراکندگی جغرافیایی 1
 15 10 85 30 115 تعداد

 2 1 12 82 22 درصد

 اختالفات سرزمینی )ارضی و مرزی( 3
 15 25 85 105 25 تعداد

 2 3 12 15 11 درصد

 تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک 3
 - 0 20 125 35 تعداد

 - 2 13 23 82 درصد

15 
سیونالیم افراطی در بین اعراب ، اکراد رواج نا

 و...

 0 00 15 10 00 تعداد

 2 22 23 21 22 درصد
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11 
تعارض منافع برخی جریان های شیعی با 

 یکدیگر

 - 15 15 120 00 تعداد

 - 2 22 05 22 درصد

12 
حمایت جریان شیعه افراطی )مشهور به شیعه 

 انگلیسی( از اقدامات تفرقه افکنانه

 0 15 05 120 15 تعداد

 2 2 25 05 22 درصد

 ساختار غیردموکراتیک حکومت های منطقه 18
 0 10 25 35 115 تعداد

 2 1 11 82 22 درصد

 سیاست های شورای همکاری خلیج فارس 12
 25 15 30 00 85 تعداد

 3 22 82 22 12 درصد

10 
عدم برخورداری  مناطق شیعه نشین از توسعه 

 اجتماعی–سیاسی 

 15 25 20 150 15 تعداد

 2 3 13 22 23 درصد

 تجزیه و تحلیل یافته هاي کمي

سلفی ها از آنجا که علم و منطق را در بحث مذهب به هیچ عنوان جایز نمی دانند، بالطبع دشمنی دیرینه ای با (1

ر نکرده اند. یکی از شیعه و شیعیان دارند و در طول تاریخ نیز از هیچ کوششی برای آزار و اذیت شیعیان فروگذا

 مهمترین دالیل دشمنی سلفی ها با شیعیان. اعتقاد شیعیان به امامت و همچنین وجود اصل اجتهاد در شیعه است. 

های متعدد از جمله تفرقه میان فرق و مذاهب مختلف، فشارهای اقتصادی و هراسی با اهداف و شیوهشیعه(2

شود.با توجه به قدرت گرفتن شیعیان در منطقه،قدرت های ی انجام میهای مجازسیاسی و به کارگیری فیلم و شبکه

 .منطقه ای با هدف تضعیف جایگاه شیعیان پروژه شیعه هراسی را کلید زده اند

وحدت و یکپارچگی شیعیان در مقابل تهدیدات پیش رو مانند شکل گیری جبهه مقاومت و بسیج مردمی در (8

جلوه های این وحدت است سبب اتخاذ اقدامات تفرقه افکنانه از سوی برخی  برابر تهدیدات داعش که از مهمترین

قدرتهای منطقه شده است. تحریک شیعیان عراق و ایران علیه یکدیگر،بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای 

عیان در اشاعه شبهات مذهبی و قومیتی و... از مهمترین اقدامات قدرت های منطقه ای در راستای عدم همگرایی شی

 جنوب غربی آسیا بوده است.

یا  ده وخلی بوداسطح در خونین ی جنگهاو نها ابحر، تنشهاری از عامل بسیاای فرقه و مذهبی ن تقویت گفتما(2

ه ئه شدات ارامستندس سااست. بر امنطقه گشته ی لت هان دوقابتی میاو رئالیستی ، رمنیتیی افضاد یجااموجب 

، سیاستو با توجه به پیوند عمیق مذهب ، یش یابدافزن اماای از زبرهه در منطقه ی هارکشواز یکی رت قده هرگا

و مذهبی ی هاداری فاب ومخرت یشااگرس سااین ا.بر  می شود.تلقی ان یگری دسواز شی ارزتهدید رد ین موا

 د .یابی می شودر همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا ارزسلبی ه و ندزدارعامل باای فرقه 

وجه به آثار و پیامدهای جهانی سازی برای جوامع بشری و با عنایت به وضعیت خاص جوامع اسالمی، با ت(0

چالش ها و تعارضات جهانی سازی نسبت به جوامع و اندیشه اسالمی تشدید می گردد. جهانی سازی چالش های 

در حوزه عام جوامع مطرح مدرنیته غرب در برابر سنّت دینی را از الیه های خاص روشن فکری و روشن اندیشی 

نموده و تعامل جوامع اسالمی با پدیده های جدید را به دغدغه عمومی مسلمانان و به ویژه جوانان مسلمان به ویژه 

 شیعیان، تبدیل کرده است.

مر در ایشه شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا در معرض نابرابری های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند که ر(1

ن مدر آکاروی با ن و مال زطوت در ختالفااین اشناخت. زگانگی تشیع/تسنن بادر دوبایستی ا نرو آشته دادی عتقاا

ست تلقی ودفرای به مثابه طبقه ن تا شیعیاه یددباعث گرن، بر شیعیان ناآتولید سلطه زبا،و سنی مذهبن حاکما

 یش یابد.افزای امنطقه و  سیاسیه گستردر همچنین و حاکمیت ها درون جتماعی ی ابرانابره و یددگر
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بیشتر شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا و خلیج فارس زندگی می کنند . علی رغم اینکه برخی از این کشورها (7

دارای مرز مشترک می باشند ولی اغلب مناطق شیعه نشین در به طور طبیعی یا به واسطه سیاست های حکومت ها 

 ات مستمر و موثر وجود ندارد.از یکدیگر فاصله دارند و امکان مراود

اختالفات سرزمینی یکی از چالش های کشورهای دارای مرز مشترک است که در منطقه جنوب غرب آسیابه (3

وفور مشاهده می شود.این اختالفات ما بین کشورهایی که حکومت هایی شیعه مذهب دارند می تواند تاثیر بیشتری 

اشد.اختالفات سرزمینی ایران و عراق از جمله این اختالفات سرزمینی بر عدم همگرایی شیعیان دو کشور داشته ب

 است.

پلیتیکی و حساس غرب آسیا تاثیرگذاری دین به طور اعم و بنیادگرایی دینی به طور اخص در آن به ئودر منطقه ژ(3

، یمن و... صورتی کامال آشکار نمایان شده و مصادیق بارز آن حوادث سالهای اخیر در کشورهای عراق، سوریه

است.قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای با بهره گیری از این تعارضات و دامن زدن به آنها درصدد ایجاد شکاف 

 در محور مقاومت در چالش های جدید منطقه و عدم همگرایی شیعیان هستند.

آیند. از این رو ار میوفاداری به خاک و فداکاری برای آن و نیز تجلیل ملی، از ارکان ناسیونالیسم به شم(15

ناسیونالیسم که در بین اقوام عرب و کرد و... در منطقه جنوب غرب آسیا رواج پیدا کرده است با تمدن و فرهنگ 

دهند. در های عرب، تمدن اسالم را با جعل تاریخ به ملت یا امت عرب نسبت میاسالم منافات دارد. ناسیونالیست

یم که مسلمانان غیرعرب مناصب و مقامات علمی و دینی و سیاسی و اجتماعی بینصورتی که با بررسی تاریخ، می

 های اسالمی و تعالی فرهنگ و تمدن داشتند.مهمی در دولت

وجود گرایش های فکری و ایدئولوژیک متفاوت و بعضاً متعارض، و نبود اجماع و اشتراک نظر در خصوص (11

و ارتباط حکومت با والیت، مرجعیت و روحانیت از جمله مسائل مهم، مانند چگونگی پیوند دین و سیاست، 

نمودهای تعارض منافع است که در کشورهای شیعه نشین نظیر عراق به چشم می خورد. جریان های شیعی در 

سطح کلی، به دلیل وجود دو گرایش متفاوت مذهبی )فقاهتی( و سکوالر، دچار تعارض منافع شده و به تبع آن 

 ا دچار انشقاق کرده است.ایجاد جامعه شیعه ر

های سنگین تبلیغاتی تمام ها افتاده است. تشیعی که با هزینهتشیع انگلیسی اصطالحی که مدتی است بر سر زبان(12

با خشونت و قرار دادن آن در مقابل سایر فِرَق اسالمی تجمیع کرده است.نشان  "شیعه"توان خود را برای پیوند 

ان توسط این جریان نه تنها سبب ایجاد نفاق در جهان اسالم می شود بلکه سبب داده چهره ای افراطی از شیعی

 انحراف برخی شیعیان و ایجاد انشقاق بین معتقدین به مذهب تشیع شده است.

کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه کشورهای شیخ نشین عربی عمدتا دارای حکومت هایی با ساختار (18

اینرو با کمرنگ بودن شاخص های دموکراسی در این کشور،حکومت منحصرا در اختیار غیر دموکراتیک هستند،از 

خاندان سلطنتی است و شیعیان به عنوان اقلیت دراکثر کشورها،از مناصب حکومتی و مدیریتی و سایر امتیازات 

 سیاسی،اجتماعی و اقتصادی محروم هستند.

مل کشورهای پیرامون خلیج فارس و کشورهای ای شاتجاری-شورای همکاری خلیج فارس بلوک سیاسی(12

عرب منطقه است که با هدف یکپارچگی اقتصادی و نظامی تشکیل شد..شیعیان در بیشتر کشورهای عضو در اقلیت 

جمعیتی قرار دارند و نقش چندانی در ساختار نظام سیاسی ندارند. رویکرد اعضای این شورا در قبال شیعیان همراه 

 همراه با مواضع منفعالنه بوده است.با تعصبات مذهبی و 

شیعیان در بیشتر کشورهای اسالمی در اقلیت به سر می برند. محرومیت از به کارگیری در مناصب سیاسی و (10

حقوق شهروندی و اجتماعی شیعیان را در شرایطی سخت قرار داده است. عدم برخورداری  مناطق شیعه نشین از 

 م همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا را فراهم می آورد.اجتماعی زمینه عد–توسعه سیاسی 



     المللی انجمن جغرافيايی ايرانجغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين             863

اجتماعی منطقه می تواند بر عدم همگرایی  – امنیتی و فرهنگی -فرضیه تحقیق عبارت است از : مولفه های سیاسی

ری توزیع گویه در قالب پرسشنامه طرح و بین جامعه آما 10شیعیان تاثیر گذار باشد. که برای بررسی این فرضیه تعداد 

 و به کارگیری آزمون خی دوم مورد تحلیل قرار گرفت. spssگردید و یافته های میدانی با استفاده از نرم  افزار 

 اجتماعي بر عدم همگرایي شیعیان – امنیتي و فرهنگي -:  مولفه هاي سیاسي 5جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری خی دو

 
5.5552 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

مي باشد .  که این میزان نشان دهنده میزان اثر گذاري مولفه  05/0جدول فوق سطح معنا داري آزمون کمتر از مقدار آلفا 

 اجتماعي بر  عدم همگرایي شیعیان مي باشد . – امنیتي و فرهنگي -هاي سیاسي

 نتیجه گیري

استقرار شیعیان در بطن مناطق راهبردی همراه با توانمدی جغرافیای اقتصادی)ژئواکونومیک( باال،سبب ارتقای جایگـاه  

تبدیل آن به یک مولفه ژئوپلیتیک قدرتمند گردیده است. با این وجود شیعیان از جایگـاه متناسـب بـا ظرفیـت  تشیع و

های ویژه خود برخوردار نیستند.ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی ویژه شیعیان در کنار فرصت های پـیش رو،چـالش 

می تـوان شـکل گیـری اندیشـه  ،چالش هااین ین از جمله مهمتر که هایی را نیز برای جوامع شیعی فراهم نموده است

های ضدشیعی در جهان اسالم )وهابیت، مکتب دیوبندی(، اختالفات ارضی و مرزی، قرارگیری در موقعیت فرودسـتی 

 در جهان اسالم، وجود رژیم های سکوالر و وابسته و نفوذ قدرت های فرامنطقه ای را نام برد.

 ،فرهنگی ،سیاسی یطاشر از ناشی بیشتر سالمیا یهارکشو بین یکژیدئولوا تضارتعابر اساس یافته های کتابخانـه ای 

 یکژیدئولوا و مذهبی تضاتعــار ینا. اســت  آن انهبرر مشغولی دل و جتماعیا مختلف یها قعیتوا ،شناسی انســان

 از مهمـی بعد منطقه در سرزمینی د.اختالفاتشو میو معتقدین به مذاهب اسالمی  نمسلما یهارکشو ییاگروا موجب

 -سیاسـی کشمکشـهای از کمتـر گرچـه کـه شـود مـی محسوب آسیا غرب جنوب در اجتماعی-سیاسی کشمکشهای

همچون اختالفات مرزی ایران و عراق سـبب واگرایـی  ها، دوره برخی در اما است، داشته بیرونی بازتاب ایدئولوژیک

مهمتـرین  «تکفیـری وهابیت» همان یا ابیتوه اصلی شاخه تکفیری گریسلفی میان کشورهای شیعه نشین شده است.

 در. آورنـد می میان به سخن نزدیک دشمن و دور دشمن اصطالح از گروه این رهبران از برخی.نوع سلفی گری است

 که دانست تکفیری سلفیگری اعلی نمونه را امروزی داعش می توان و برند می کار به نزدیک خصمِ اصطالح آنها واقع

از اینرو اندیشه فرقه گرایی و سلفی گری شیعیان را مورد هجمه قرار می دهـد و زمینـه عـدم کنند. می تکفیر را شیعیان

د جواز وحاکی ، جتماعیدی و اقتصای اشاخص هاهمگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسـیا را فـراهم مـی آورد.

در کشـورهایی  سیاست.آ بغرجنوب ی منطقه ی هارکشودر جتماعی دی و اقتصااسطح توسعه ن فاحشی میاف ختالا

که شیعیان در اقلیت جمیعیتی قرار دارند یا تحت اعمال سیاست های تبعـیض آمیـز حکومـت غیـر شـیعی قـرار دارد 

می عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا  محرومیت شیعیان از بهره مندی های اقتصادی و اجتماعی سبب

یت جنوب غرب آسیا مستلزم همکاری بازیگران بومی و تکیه بر ظرفیتهـا حل و فصل بحرانهای منطقه و بهبود امنشود.

اقدامات و سیاست های قدرت های فرامنطقه ای،تداوم هنجار برون گرایی و  و راه حلهای درون منطقه ای بیشتر است

 بـه توجـه بـا شـدن جهانیتاکید بر اقدامات قدرتهای بیرونی بر عدم همگرایی شیعیان در این منطقه تاثیرگـذار اسـت.

 بـه را دینـی سـنتی هـای رسـانه نقش کاهش و دینی هویت ضعف دین، اقتدار شدن شکسته نوعی به که خود ماهیت

 هـای اندیشـه رواج .شـود تلقی تشیع ژئوپلیتیک الخصوص علی و مختلف ادیان برای چالش یک عنوان به دارد دنبال
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 عـدم همگرایـی عامـل و تهدیـد یک عنوان به توان می را شدن جهانی عصر پیامدهای از یکی عنوان به سکوالریستی

 .است روبرو آن با کنونی در جنوب غرب آسیا عصر در تشیع ژئوپلیتیک که کرد قلمداد

یافته های میدانی پژوهش حاکی از آن است اتخاذ سیاست شیعه هراسی توسط قدرت های منطقـه ای،سـلفی همچنین 

درت هـای منطقـه ای،نـابرابری هـای اقتصـادی و اجتماعی،پراکنـدگی گری و فرقه گرایی،اقدامات و سیاست های قـ

جغرافیایی،اختالفات سرزمینی،تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک، و حمایـت جریـان شـیعه افراطـی از اقـدامات تفرقـه 

 افکنانه از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا می باشد.

 سپاسگزاري 

له بر گرفته از رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد، بدینوسیله نگارندگان این مقا

 از حمایت های مادی و معنوی این دانشگاه تشکر می نمایند.



     المللی انجمن جغرافيايی ايرانجغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين             818
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