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  چكيده

 طور خاص، به)ژئوكالچر( ژئوپليتيك فرهنگيطور عام و ژئوپليتيك به ي مطالعات در سياست و پيوند با قدرت در زمره مذهب

 و تحوالت بر شيعه جامعه گذاري تاثير شدت و قدرت معناي به شيعه ژئوپليتيك در اين مفهوم، .است بررسيقابل بحث و 

عنوان يكي پاسخ به اين سوال است كه راهپيمايي اربعين به مفروضه اصلي پژوهش در پي .است المللي بين اي و منطقه هاي سياست

عواملي چند  برخوردار است؟ و منابع قدرتي شيعياندر وزن ژئوپليتيكي  ياز چه جايگاه مذهب شيعه، آموزها و عناصر نمادين

، قدرت  خاورميانه، قابليت تهديد رژيم صهيونيستي  ت برتر شيعيان در منطقه، تسلط حداكثري شيعيان بر منابع انرژيموقعي: نظير

ي تثبيت  ، زمينه)از انقالب ايران(هاي شيعي و اجماالً حوادث منطقه، طي اين چهار دهه  ساالري دولت اي ايران، ماهيت مردم منطقه

سازي هراس از شيعه از  هاي  قدرتي اين ژئوپليتيك، همواره باعث تصوير هرچند بنيان. آوردندقدرت شيعيان در منطقه را فراهم 

   ،پژوهش حاضر. اند عربي، در منطقه بوده و هست؛ ولي واقعيات موجود گوياي قدرت ژئوپليتيكي شيعيان - جانب دول غربي

شود، كه  درك درستي از ژئوپليتيك شيعه ميسر مي مفروضه اين است؛ هنگامي. دنبال بازتعريفي از ژئوپليتيك شيعه هستبه

و به تعبيري ايدئولوژي شيعي  عقايد و افكاردر اينجا، . ي واقعي قدرت شيعه حصول شود شناخت درستي از ريشه و سرچشمه

يقي شيعه ناشي در واقع قدرت حقبه تعبيري، . بنا و قدرت واقعي شيعه است همان زير ...)عاشورا، غدير، مهدويت و واليت فقيه و(

،  ها، كه امروزه، تبديل به نمايش ايمان، اتحاد و اقتدار شيعان در منطقه و جهان شده يكي از اين ارزش. ست ها و باورها از اين ارزش

  .راهپيمايي عظيم اربعين است

  

 .شيعه، ژئوپليتيك شيعه، قدرت نرم، راهپيمايي اربعين: واژگانكليد
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  مقدمه

 كشورهاي خارجي و داخلي هاي در حيطه گذار اثر عاملي عنوانبه شيعه تاكنون، ايران اسالمي انقالب وقوع زمان از

 اكثريت كه( كشورها اين در شيعيان صدام، پسا عراق حدي تا و لبنان، سوريه ايران، استثناي به. است بوده مطرح منطقه

 شيعيان اين .دارند حكومتي قرار -سياسي قدرت عرصه در بودن سهيم لحاظ از محسوسي اقليت در )باشند عرب مي آنان

 كه است بوده حدي تا سني هاي  اكثريت توسط اين اقليت سركوب ميزان و اند داشته قرار شديد محروميت در همواره

 تئوري بر مبتني شيعي يك حكومت ساختن در ايران اسالمي انقالب تأثير. ناميدند شده مي فراموش مسلمانان را آنان

شود،  مي ميدهنا؛ )Nasr, 2006( شيعه خيزش و شيعي بيداري اصطالحاً آنچه و شيعيان جمعيت شدن سياسي در مذهبي،
 در خودآگاهي شيعيان. نمود مطرح ها حكومت درون در داخلي بازيگر يك نوانعبه را آنان؛ شيعي منطقه هاي جمعيت بر

 اقتدار منزلت، منابع به دستيابي و حقوق اجتماعي مطالبه با ارتباط در و عرب كشورهاي درون سياسي -اجتماعي عرصه

. هاي داخلي كرده است عرصه در آنان نقش و شيعيان حقوق پذيرش به را مجبور سني حاكمان زمان مرور به ثروت، و

 خاورميانه، و فارسخليج  منطقه خويش در موقعيت از آنان درك و خودآگاهي و شيعي هاي جمعيت بيداري همچنين

ازبيش واقعيت بخشيده است؛ است و در واقع ژئوپليتيك شيعه را بيش داده ارتقا المللي بين بازيگر يك حد تا را آنان
 منطقه اين. دارد جهان استثنايي در موقعيتي استراتژيك و سياسي لحاظ از كه اند شده واقع اي منطقه در چرا كه شيعيان

 بازارهاي و صنعتي دنياي انرژي، عظيم منابع داشتن اختيار با در و است بوده اخير سال 50   در منازعات اصلي كانون

امروزه نيز، شيعه در حوادث و رويدادهاي كنوني در ). 183 : 1390 ،نادري( است تر محتاج به آن روز هر انرژي مصرف
هاي نامزدهاي  موفقيت. لب كرده استخود جاي سياسي را بههمنطقه خاورميانه سهم در خور توجهي دارد و تمام نگاه

آميز از سوريه، جنگ  اهللا لبنان در بسيج تظاهرات حمايت شيعيان در انتخابات كشور عراق، نقش محوري حزب
هاي مختلف شيعه و درخواست اصالحات سياسي توسط  اهللا برضد اسرائيل و فعال شدن جريان ي حزب پيروزمندانه

مصر، افغانستان و آذربايجان بيانگر اين واقعيت است كه : هاي منطقه از جملهآنها در يمن و ساير تحوالت كشور
؛ از اين رهگذر .)20: 1395، نصرآبادي حسيني احمدي و ( گيري است هويت سياسي شيعه در منطقه در حال شكل

هنگامي، قدرت شيعه و ژئوپليتيكي حقيقي شيعه بر ما هويدا است كه دركي از سرچشمه قدرت حقيقي شيعه داشته 
 هاي زمينهخودي خود، است كه به مذهب ايندروني  عواملي و شيعي اسالم دروني پتانسيلدر حقيقت، . باشيم

 ايدئولوژي كه يشنمادها و عقايد به توجه بدون شيعه ژئوپليتيكبه همين جهت  .است كرده آسان را آن شدن هژمونيك

اي است كه افق پروازش خيلي  شيعه پرنده«: گويد در اين باره فرانسيس فكوياما مي. معناست بي آورد مي وجودبه را آن
بال سبز اين پرنده همان مهدويت و . يك بال سبز و يك بال سرخ .اي كه دو بال دارد پرنده تيرهاي ماست، از باالتر

شيعه . شيعه را فناناپذير كرده است طلبي است كه ريشه در كربال دارد و شهادت خواهي است و بال سرخ شيعه، عدالت
به آن  ...فرهنگي، اخالقي و با اين دو بال افق پروازش خيلي باالست و تيرهاي زهرآگين سياسي، اقتصادي، اجتماعي،

پذيري بر تن دارد كه آنها را  ن پرنده زرهي به نام واليتاي« :گويد مي او در تشريح بعد سوم شيعه. »رسد نمي
در  .»او را تهديدناپذير كرده است گيرد، پذيري شيعه كه براساس صالحيت شكل مي واليت. ناپذير نموده است شكست

شيعه عنصري است كه هر چه او را از بين  .شود شيعه با شهادت دو چندان مي« :گويد توضيح فناناپذيري شيعه مي
تا اين را نزنيد  .ابتدا واليت فقيه را بزنيد«: گويد مي آنگاه در مهندسي معكوسش با ارئه يك تز  .»شود ببرند بيشتر مي
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طلبي را جاي شهادت طلبي، رفاه؛ در صورت تضعيف واليت فقيه. توانيد ساحت قدسي كربال و مهدي تجاوز كنيد نمي
اجماالً ). fukuyama, 2003(» بندد نتظار نيز از جامعه رخت برميخواهي و ا ي عدالت گيرد و پس از آن انديشه مي

آميز و  راهپيمايي مسالمت. ژئوپليتيك حقيقي شيعه است) نرم(هدف اين مقاله پرداختن به يكي از منابع قدرت آفرين 
هاي شيعي  شآفرين شيعي در زمره يكي از ارز هاي واالي معنوي و قدرت عنوان يكي از ارزشعظيم اربعين حسيني به

در واقع راهپيمايي اربعين نماد هر سه بال سبز، سرخ و واليت است كه . است كه فكوياما به درستي به آنها اشاره كرد
  .سازد اي از شكوه و عظمت ژئوپليتيك حقيقي شيعه را نمايان مي جلوه

  

  چارچوب نظري

ي قـدمت ديپلماسـي،    امنيت و نيـز بـه انـدازه   ي قدمت جستجوي انسان براي قلمرو،  قدمت ژئوپليتيك را به اندازه
: از نظرفرهنگ جغرافيـاي انسـاني  . از ژئوپليتيك تعاريف متععدي شده است .اند استراتژي، حسادت و ترس دانسته

ژئوپليتيك يك مفهوم قديمي و بلندمدت است كه در مطالعات جغرافيايي، فضا را از آن جهت كه در فهم تأسيس «
در كتـاب خـود    1دادز كالز). Johnston et al, 1994: 228(» دهد ت دارد مورد توجه قرار ميالملل اهمي روابط بين

هاي جهاني  اي به سياست ژئوپليتيك رويكرد ويژه«: دهد تعريف زير را ارائه مي» ژئوپليتيك در جهان متغير«: عنوانتحت
 علـم  ژئوپليتيـك  تـر؛  كامل تعريفي در .)Dodds, 2000: 162(» نمايد است كه بر اهميت سرزمين و منابع تأكيد مي

 ؛)37 : 1390نيا، حافظ( است با يكديگر آنها تركيب از ناشي هايكنش و سياست و قدرت جغرافيا، متقابل روابط ي مطالعه
امروزه  ژئوپليتيك،  به تعبيري؛. مدرن ژئوپليتيك ديگر محدود به يك يا چند حوزه نيست پسا يدر دنيا ،طور اجماليبه

تر از اعمال حكومت  عبارتي ديگر، رقابت براي سرزمين، گستردهبه. موضوع رقابت كشورها با يكديگر نيست فقط
منازعات نژادي درون  :تواند شامل ژئوپليتيك مي. ژئوپليتيك چيزي بيش از جنگ و ايجاد امپراطوري است. باشد مي

ژئوپليتيك فقط در چارچوب . اي باشد اي گلخانهها روي جنبش زنان، ديپلماسي عليه انتشار گازه شهرها، محدوديت
هاي غيردولتي از قبيـل صـلح سـبز، سـازمان عفـو       هاي اعتراضي، سازمان شود؛ افراد، جنبش ها مطرح نمي حكومت

در واقع ژئوپليتيك اَعمال چندگانه و . اند در گروه ژئوپليتيك... هاي خصوصي و الملل، اعمال تروريستي، شركت بين
 هايي پديده آيا كه است اين اساسي پرسش حال). 38 : 1390فلينت،(هاي گوناگون است  شمارِ سرزمين بي هاي بازنمايي

 برخـي  كـه  كرد ادعا چنين توان مي آيا؟ برخوردار شوند ژئوپليتيك ماهيتي از توانند مي مذهبي و فرهنگي رويكرد با

 و اي منطقه هاي قدرت رقابت ي صحنه و در يافته سياسي بار خاصي، رويدادهاي و شرايط اثر در تشيع همچون مذاهب
 گونه كه بيان شد؛ كه همان داشت نظر در را نكته اين بايد موضوع اين شدن روشن براي كنند؟ مي آفرينينقش المللي بين

 اهميت فرهنگي نيز، و اقتصادي نظامي، سياسي، ديد از مفهوم اين ابعاد ويژهبه دارد، متعددي هاي جنبه و ابعاد ژئوپليتيك

 مهمي نقش به توجه با شود، مي شامل را مذهب دي ازجمله متعد هاي جنبه خود» ژئوكالچر« يا فرهنگي ژئوپليتيك. دارد

مجتهـدزاده،  ( اسـت  توجه مورد و مطرح مهم ژئوپليتيك مباحث از يكي عنوانبه دارد، بشر زندگي و سياست در كه
 و حال زمان به مربوط امري تنها قدرت، مفهوم با آن خوردن پيوند و سياست در مذهب آفرينينقش). 130 : 1390

                                                
1.Klaus Dodd's 
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 نيز بيستم قرن در. بود جغرافيايي مرزهاي جداسازي در مؤثّر عوامل از يكي نيز گذشته در مذهب. شيعه نيست مذهب

 حال در .است داشته تداوم آن از ناشي هاي پديده و سياسي هاي گيري تصميم در مذهبي عوامل آفريني بيش نقش و كم

 حقيقت، در. است زبان و مذهب فضايي توزيع با ارتباط در زيادي حد تا كشورها از برخي سياسي ثبات،  هم حاضر

 مذهب عامل همچنين. شودمي شمرده كنوني مستقل كشورهاي در مؤثّر نيروهاي ترينقوي از يكي كنار زبان، در مذهب

 در مذهب نقش به نيز  گالسنر  ).171 : 1381جردن و روانتري، ( كشورهاست از بسياري بقاي و دليل وجود هنوز

 و كاتوليك مذهب دو وجود دليل به ايرلند ظهور :شماردبرمي را آن موارد از برخي و كند مي سياسي اشاره ايه پديده
 ي به واسطه فلسطين هندو، و اسالم مذهب دو وجود دليلبه هند مسيحيان، و مسلمانان وجود سببسوريه به پروتستان،

 مناطق، اين از كدام هر در. است نمايان آنها در مذهب آفرينينقش كه هستند هايي نمونه و مسلمانان، يهوديان وجود

 شكل جديد هاي واحد در اقلّيتي گروه كرد، مي تغيير آن با منطبق تاريخي ياه هدور و دنيا ي سياسي نقشه كه زماني

 عامل اهميت .)55: 1380صحفي،( آوردند مي وجودبه ملّي نظام با آميزش راه در را مشكالتيآنها  از بعضي و گرفتند مي

. شد ملّي اتّحاد رفتن بين از و جانبه همه ي تجزيه موجب كه بود اي اندازه به مذكور از مناطق برخي در مذهب و دين

 سال در هندوها و مسلمانان بين اختالف اثر در تنها هند و پاكستان كشور دو به ي هند قاره شبه ي تجزيه نمونه براي

 وجودي علت اساسي هاي پايه از يكي تشيع مذهب نيز ايران با ارتباط در ).179 : 1372زاده،  سيف( داد روي .م1947

  . )339 : همان مجتهدزاده،( آيد  مي مارشبه معاصر ايران ملت - دولت

  كند؛ژئوپليتيكي استفاده مي هاي نهضت شيعي از دو مفهوم توال در تحليل كانون 

هاي داخلي  وعه تحوالت و سياستمگذاري هر جامعه شيعي بر مج گستره و شدت تاثير: است ازژئوپليتيك داخلي كه عبارت .1

  اي و هاي منطقه گذاري جامعه شيعي بر تحوالت و سياست تاثير  قدرت: است ازژئوپليتيك خارجي كه عبارتو  ؛يك كشور

  ؛)9 : 1389 تالشان،( المللي بين

، اما به سرعت در ايران،  طور مشخص، از سرزمين عراق نشأت گرفتاز نظر تاريخي مذهب تشيع از كشورهاي عربي و به
تشـيع كـه از همـان اوايـل     . هايي از هند و ديگر كشورهاي اسالمي وسـعت فراوانـي پيـدا كـرد     پاكستان، افغانستان، بخش

نخست اسالمي پشتيباني شد كـه بـا    ي توسط ايرانيان در سدهاز جمله اينكه،  ؛ت تا دينيسياسي بوده اس ـ  اي مذهبي پديده
در برسي خود در بـاره مفهـوم ژئوپليتيـك شـيعه اظهـار       ،توال افرانسو. تكيه برآن با دستگاه خالفت وقت رويارويي كردند

گـري را بـه صـورت يـك      خدادهاي لبنان شـيعه انقالب اسالمي ايران و يا ر: هاي اخير در دنيا، همانند دارد كه درگيري مي
رفته ژئوپليتيك تشـيع تنهـا بـه     هم روي). 6 : 1387 توال،( المللي قرار داده است عامل ژئوپليتيك در خط مقدم تحوالت بين

يرشه، وزيـر   طوري كه جان پيبه. داراي گستردگي بيش از آن است ،شود بلكه با همه وسعت آن مربوط نمي جهان اسالم،
جـا  فارس جابهاز مديترانه به سوي خليج مركز ثقل جهان عرب در بيست سال گذشته،«: دفاع اسبق فرانسه معتقد است كه

  ).11 : همان( »سني تغيير مكان داده است ـسني به سوي نواحي شيعه يعني از نواحي كامالً شده است،

  

  روش تحقيق

اطالعات مورد نياز پـژوهش، نيـز بـر اسـاس روش     . تحليلي انجام گرفته است -پژوهش حاضر به روش توصيفي
  .آوري شده است اي و با مراجعه به منابع معتبر گرد كتابخانه
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 هاي پژوهش يافته

 آن پيدايشمفهوم شيعه و نظريات  •

 پيرو، دسته، مريد، هوادار، معني به لغت در شيعه .اند عربي زبان در» شيع« ريشه از گرفته بر» تشيع« و» شيعه « واژه دو

 پيرو معناي به لغت نظر از تشيع واژه ديگر بيان به). 23 : 1392 خضري،( شوند سخن يك امري بر كه گروهي طرفدارو

 بكار افرادي مورد در اختصاصاً واژه اين است كردن پيروي و اطاعت معناي به مشايعت از آن ريشه و است انصار و

وصي و  )ع(و بر اين عقيده هستند كه امام  علي هستند حضرت آن معصوم فرزندان و )ع( علي مومنان امير پيرو كه رود مي
شود و امامت وي و ديگرا امامان شيعه نيز از طريق نص شرعي  جانشين پيامبر اسالم از طريق نص شرعي تعيين مي

 عرب گران پژوهش از شماري و غربي نويسندگان برخي). 6 : 1395نصرآبادي،  احمدي و حسيني(ثابت شده است 

 و روايات واكاوي اماند، بدان هجري اول سده تاريخي ـ سياسي هاي جنبش از برآمده و انحرافي اي فرقه را تشيع تا آنند بر
 دانند، مي مرتبط سقيفه حادثه با را شيعه پيدايش اي عده سازد مي روبرو ديگري هاي واقعيت با را ما تاريخي مستندات

 اين بر ديگر اي عده. كردند برپا  وي جانشين تعيين براي كه )ص(ربپيام مرگ از پس مسلمانان اجتماع نخستين يعني

 عثمان شدن كشته از پس را كلمه عام معنايبه تشيع عده اين از نگاه. آمد پديد )ع( علي خالفت از پس شيعه كه باورند

 و داده ارتباط جمل جنگ به را شيعه پيدايش نيز برخي. دنمو تقسيم عثماني و علوي دسته دو به را مردم و كرد ظهور
 جنگ با را شيعه ظهوركساني نيز، . رساندند ياري را) ع( علي كه در جنگ جمل امام -اند كسانيمراد شيعه،  ؛اند گفته

 به را تشيع ظهور ديگر ايعده. اند شمرده  )ع( علي پيروان خوارج، چون كساني برابر در را شيعيان و دانسته مرتبط صفين

 نوعي را تشيع پيدايش و اند كرده فرض امويان برابر در جامعه فوري واكنش و عملي نتيجه عنوانهب كربال حادثه

 بر مذهب را تشيع ديگر گروه. اند دانسته )ص(رپيامي خاندان و) ع( علي امام به كوفيان بويژه عراق اهل مذهبي گذاري ارج

 از جلوگيري براي و سياسي هاي انگيزه و داليل به ايرانيان كه باورند اين بر و شمرده اعراب برابر در ايرانياني  هساخت

 نظريه، همه اين برابر در .اند آورده روي مذهب اين به بودند برآنان غلبه صدد در سنّي اسالم طريق از كه اعراب سلطه

 اسالم همان جز نيست چيزي شيعه انديشه و گردد بازمي )ص(رپيامي سنت و قرآن به تشيع مذهب بنياد كه معتقدند شيعيان

  ).37 : همان خضري،( است اسالم تي ازحقيق سياسي تشيع و است كرده عرضه خدا پيامبر كه

  

 شيعه سياسي تفكر اصلي ساختار •

  انقالبي.3 ؛بودن عقالني .2 ؛بودن الهي .1: است كرده حفظ خود در يكجا را مختلف عدبچهار  شيعه سياسي انديشه

 . آن بودن مردمي .4؛ و بودن

  

  از ژئوپليتيك تا هالل/ روند سياسي شدن شيعه •

يابي شيعه در منطقه و جهان  هرچند كه هر دو مفهوم ژئوپليتيك شيعي و هالل شيعي ساخته شده ذهن مخالفين قدرت 
. نظر در هر دو مفهوم هدف نهايي رواج شيعه هراسي است، ولي ميان اين دو واژه بايت تفاوت قائل شداست كه به

اي شيعيان در  البته خارج از اين مسئله بايد گفت ژئوپليتيك شيعي واقعيتي است انكارناپذير مبني بر قدرت منطقه
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  .زد، غيرقابل انكار بودن نميآخاورميانه كه حتي اگر جهان غربي دست به ساخت و بازنمايي 

طور علمي نخست غربيان آن را د كه بهبايد گفت، ژئوپليتيك شيعه همانند هالل شيعي نيز ماهيت شيعه هراسانه دار
در زمره اول اشخاصي بودند كه مفهوم ژئوپليتيك شيعي را با » فولر«و » توال«كساني نظير . ساخته و پرداخته كردند

؛ گوشزد )خصوص ايرانبه(يابي شيعيان در آينده منطقه و حتي جهان  نيت تذكر به كشورهاي غربي، به جهت قدرت
و در رأس (چندان خالي از منطق نبود، زيرا با وجود منطقه حساسي نظير خاورميانه زنگ خطري، هم البته چنين .كردند

از . آيند حساب مي، شيعيان با حداكثر جمعيت در اين مناطق بيش از ُسنيان پتانسيل تهديد براي غرب به)فارسآن خليج
در منطقه، ژئوپليتيك شيعه ) ايران(ود كانون شيعه تهديد امنيت انرژي غرب، تهديد امنيت اسرائيل و وج: چندين جنبه

  .خصوص غرب استهزا براي اعراب و ب مفهومي واقعي، اما تهديد

  نخست ژئوپليتيك شيعي. الف

  هاي سني هاي شيعي، نسبت به حكومت ماهيت حكوت. 1

. اندمرتجع و وابستههاي  داراي رژيم) خصوص كشورهاي عربي خاورميانهبه(طور مشخص  اغلب  كشورهاي سني به 

هاي سياسي و ممانعت  رويكرد اصلي كشورهاي مرتجع پادشاهي عرب در خصوص تحوالت منطقه، حفظ رژيممنتها، 
 عدم ثروت، ناعادالنه توزيع فساد، فقر، باشد؛ تبعيض، طوركلي حفظ سياست وضع موجود مياز تغيير آنها و به

 در خفقان سياسي و سركوب مدني، و اجتماعي هاي آزادي نبود كنار در معيشتي و رفاهي از امكانات برخورداري

 كشورهاي مردمي هاي قيام در عوامل تاثيرگذار مهمترين از ناحيه هاي دولت ناكارآمدي و سياسي بسته هاي نظام

 ).52 : 1390جعفري و منفرد، ( است گشته منطقه  كامه خود و مستبد از حكام برخي سرنگوني به منجر كه بوده خاورميانه
همگي دالي از ... سمت دموكراسي، اعتراضات مردمي بحرين، وقايع لبنان، مسائل يمن واز اين سو، خيزش عراق به

هاي مردم  به تعبيري جنبش. هاي مردم نهاد و مردم ساالر است ادراكات مردم و رهبران تشيع جهت تحقق حكومت
وجود رهبران سني با مردم خود را به هاي حاكميتي  ورميانه ترسي از واگرايي و تنشنهاد شيعي در بيشتر كشورهاي خا

 خودشان حفظ براي عربي اقتدارگراي رهبران هاي نتيجة تالش را هراسي  اغراق شيعه فولر گراهامچنانچه، . آورده است

وي  »است شهروندانشان و سني ياقتدارگرايا رهبران بين يواقع شكاف«: دگويمي فولر. ددانمي قدرت رأس در
  .(Fuller , 1996: 102)داند  مي» دام مشروعيت«ترين دام كشورهاي عربي را  ظريف

  پراكندگي جمعيت شيعه در مناطق راهبردي انرژيك .2

 مناطق در شيعيان حداكثري هاي دول غرب آمريكا حضور يكي از چالشدر ارتباط با ژئوپليتيك شيعه، امروزه،  

 .دانست» شيعه ژئوپوليتيك«با » انرژي ژئوپوليتيك« تطبيق توان مي را مسأله اين .استو خاورميانه   فارسخليج خيز نفت

درصد  80 طوري كهبه ،نزديكي بين منابع نفت و گاز خاورميانه با مناطق سكونت شيعيان وجود دارد ةرابطدر واقع 
چهارم ذخاير نفتي جهان در اين منطقه وجود كه سه دهد در حالي فارس را شيعيان تشكيل ميجمعيت بومي خليج

 30خود؛ درصد جمعيت جهان به 23 دهد كه خاورميانه با اختصاص خيز جهان نشان ميمروري بر مناطق نفت .دارد
درصد از ذخاير كشف شده گاز طبيعي را در خود  50 درصد ذخاير نفتي خام جهان و 74   درصد منابع معدني جهان،

 حوزة بزرگترين روي شيعيان سعودي عربستان در مثال، طوربه .)207 : 1391راد و ديگران،  كاوياني(  استجاي داده 

 كارهاي بخش اعظم عمالً و كنند مي زندگي االحساء و قطيف :چون شهرهايي شامل شرقي در منطقة كشور اين نفتي
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نيز  قطر و كويت امارات، بحرين، عراق، ،عمان كشورهاي در عربستان، بر افزون .دهند مي انجام شيعيان را نفت اجرايي
 ).11- 10 : 1392متقي و ديگران، ( آيند مار ميشبه منطقه خيزنفت مراكز همترينم از كه كننديم زندگي مناطقي در شيعيان

 كشورهاي و خاورميانه در انرژي اين كهجايي  آن از .دارد نياز انرژي به درازمدت در واشنگتن«: كه است معتقد فولر

 در تا شود مذاكره وارد منطقه شيعيان با بايد مريكاآ دولت است، واقع نشينشيعه ي منطقه و فارسخليج ةحوز عربي

  .)37 :  1388نكويي، ( »كند حفظ را خود منافع درازمدت

   
  پراكندگي جمعيت شيعيان و منافع نفت و گاز: 1نقشه

 55: 1387، مسلح هاي نيروه جغرافيايي سازمان: منبع

  مسئله امنيت اسرائيل. 3

تضمين امنيت و ثبات اسرائيل  و در مواجهه با ژئوپليتيك شيعه، هاي مهم آمريكا در منطقه خاورميانه يكي از دغدغه 
حيات و امنيت اسرائيل غيرقابل  ةادام. ما هرگز اسرائيل را رها نخواهيم كرد« :گويد چنانچه برژينسكي مي. است

  .»شود برگشت است و يك تعهد اخالقي هميشگي براي آمريكا محسوب مي

هم اكنون نيز هست؛ ولي شايد بتوان گفت ظهور حوادثي نظير  هاي آمريكا بوده و  امنيت اسرائيل همواره از دغدغه
رژيم را به حاشيه رانده است، باعث شده ناپذيري اسرائيل و امنيت اين روزه كه به نوعي باور شكست 33 جنگ 

 اهللا لبنان و اسرائيل در تابستان روزه حزب 33جنگشك  بي. امنيت اسرائيل حساس باشد  آمريكا بيش از اين به مسئله

اهميت . واقع افتاد، يكي از مواردي بود كه در ترسيم ژئوپليتيك منطقه خاورميانه و ژئوپليتيك شيعه بسيار موثر 2006 
هاي جهان مبارزه كند، كاري  ترين ارتش  جنگ به اين خاطر بود كه يك سازمان چريكي توانست با يكي از پيشرفتهاين 

اهللا و در خاورميانه به  در لبنان را به نفع حزب اين جنگ توازن قدرت . هاي عربي برنيامديك از ارتشكه از دست هيچ
را در  »ژئوپليتيك مقاومت«اي به نام  تغيير داد و پديده) الميحماس و جهاد اس  ايران، سوريه،( نفع محور مقاومت

انحراف اذهان يكي از اهداف آمريكا   ،طوراعمبه. )332 : 1391نادري،( ادبيات سياسي منطقه ريملند وارد كرد
با مهار  نمايي تهديد شيعيان از مسئله اسرائيل و ايجاد فضاي تنفسي جديد گيرندگان كشورهاي مسلمان با بزرگ تصميم

  ).48 :  1391مقدم،  جاوداني( شيعيان و زنجيره مقاومت در منطقه براي اسرائيل است



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   110

 

  كشور پيشروي شيعيان عنوان مهار ايران به. 4

هراسي در طول تاريخ همواره كشور ايران بوده و ابراز ترس از شيعيان ساير كشورها نيز عمالً به خاطر  مرجع شيعه 
تلقي امپرياليستي ايران از . )86 : 1393سروري و بهرامي،  خواجه( خيالي آنها با ايران بوده استپيوندهاي واقعي يا 

فارس، هاي متفاوت در مناطق خزر، خليج آفرينيعنوان يك كشور شيعي با نقشمريكا از ايران بهآعكس، مريكا و بهآ
همچنين كه  .)334 : 1383خليلي،(  است آسياي مركزي و عراق، موجب تلقي تهديدآميز دو كشور از همديگر شده

هاي شيعه در خاورميانه به يكي از مهمترين موضوعات  پيوندهاي معنوي ميان جمهوري اسالمي ايران و ملت
 از يكي ايران جغرافيايي، از ديدغير از اين . در اين منطقه تبديل شده است غرباستراتژيك سياست خارجي 

 قرار فارسخليج و خزر درياي بين فرد به منحصر موقعيتي با كه منطقه است كشورهاي ترين پرجمعيت و ترين وسيع

 تبديل همسايگانش بر توجه قابل ،  نفوذ با ژئوپليتيك مستقل و قدرتمند كانون يك به تواند مي بنابراين و گرفته است

نيرومندي چون ايران، ميان دو منبع انرژي سفيد وجود كشور مسلمان و   از نظر سران كاخ .)715 : 1387كوهن، ( گردد
خود اختصاص داده است، براي استراتژي، منافع و امنيت ملي درصد منابع انرژي جهان را به 68كه ) فارسخزر و خليج(

 كنيم مي مشاهده )2شماره( فوق نقشه در كه طور همانلذا، . )252 :خليلي، همان( يكم خطرناك است و غرب در قرن بيست

 شيعيان اصلي كانون عنوانبه ايران كشور اطراف ويژه به و شيعيان استقرار حوزة در جهان گاز و نفت ذخاير حجم بيشترِ

  .دهدمي نشان را انرژي منطقة در آن مركزي و استراتژيك اهميت ايران، كشور ذخائر اهميت كنار در امر اين و اند شده واقع

 

  
  ايران. ا.محوريت جهارتلند ژئوپليتيك انرژي با : 2نقشه

 به اقتباس از بيضي انرژي جفري كمپ: منبع

 نظر از .سازدمي فراهم اقتصادي و نظامي سياسي، اقدامات در را وضعيت اين از بريه بهر امكان ايران، مركزي موقعيت

 جمع در گاز، و نفت ذخائر در توجه قابل جايگاه ن بود دارا و جهان انرژي اصلي منطقة مركز در قرارگيري ژئوپليتيكي،

 اروپا، و آزاد هاي ب آ به مركزي آسياي انرژي منطقة اتصال و جنوب -لشما و غربـ  شرق واسط حد موقعيت با

متقي و (شود  مي گاز و نفت توليدكنندگان ديگر به نسبت ايران ژئوپليتيكي جايگاه و وضعيت ارتقاي سبب همگي
  .)14 : 1392ديگران، 
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  دوم؛ هالل شيعي . ب

  طراحي مدل شيعه هراسي/ گذاز از ژئوپليتيك به هالل

طور كه گفته شده هر دو مفهوم ژئوپليتيك و هالل شيعي ماهيت شيعه هراسانه دارند كه از سوي دول غربي و همان
با وجود اين طرح ژئوپليتيك شيعي با هر نيتي هم كه بوده . برخي از سران كشورهاي مرتجع عربي طرح شده است

سبب همين واقعيت بود كه ديري به. ي خاورميانه است ناپذير از حقيقت قدرت شيعيان در منطقه يتي انكارباشد واقع
شكل نويني در پي بروز حوادثي رسماً در محافل سياسي و دانشگاهي به ”شيعي هالل“نپاييد ماهيت ژئوپليتيك به 

طور اختصار الزم است لذا در اينجا به. ح شدمطر) هاي عربي خصوص تحوالت عراق و لبنان و پس از آن بيداريبه(
  .هاي طرح هالل شيعي بررسي و مورد ارزيابي قرار گيرد گان، زمينه جهت تفهيم بهتر موضوع و تفكيك اين واژه

 در ضمني طوربه ،”انقالب و مقاومت مجموعه مقاالت تشيع،“در  آمريكايي، ستيز اسالم كرامر، محقق به نقل از مارتين 

 انقالبي طغيان مفاهيم ترينقوي از برخي تشيع معاصر، دوران در«: شيعه چنين آمده است ژئوپليتيك عنصر اهميت مورد

  .(Kramer, 1984: 36)» است آورده پديد را

براي نخستين بار توسط چه كسي و با چه » ژئوپليتيك شيعي«يا » هالل شيعي«كارگيري اصطالح اين پرسش كه به
نظران معتقدند كه  بسياري از صاحب. اهدافي صورت گرفته است، پرسشي است كه پاسخ قطعي براي آن وجود ندارد

، برخي نيز در دوران حكومت هاي خيلي دور يعني ابتداي دوران اسالم منتسب كرد كاربرد اين واژه بايد به زمان
  ).109 : 1393كياني و ديگران، (دانند  بويه و نيز در دوران صفويان، را اوج كاربرد اين واژه مي آل

 جهان بر تسلط تداوم و خود دروني همبستگي حفظ براي غرب كمونيسم، فروپاشي باتوان گفت در دوران مدرن  مي

 را اسالمي ، بنيادگرايي سرد جنگ از بعد ها غربي است معتقد “احتشامي”. اندبنش» ديگري« مقابل در را» خود« نياز داشت
 كنند پر را كمونيستي دشمن طريق، خأل اين از تا كردند كمونيسم جايگزين بود، يكي سياسي اسالم با آنها براي كه

 ليبرال كرد عنوان و مطرح را» تاريخپايان « تز “فوكوياما  فرانسيس ”سرد، جنگ پايان از بعد .)126 : 1381  احتشامي،(

 را بحث ادعا، اين مقابل تمدني در -فرهنگي رويكرد با برگرفتن  “هانتينگتون”. است شده پيروز هميشه براي دمكراسي
 ها تمدن برخورد شاهد بعد، به اين از و رسيده سر به ايدئولوژيك اختالفات كه عصر گفت و كشاند» ها جنگ تمدن«به 

 بين شيعه و( تمدني درون برخورد بحث خردتر، سطحي گيري از مدل هانتينگتن دربا بهره “نصر ولي”. بود خواهيم

 و )تسنن اهل( اسالم قديم بين جديد بندي بلوك ايجاد به عراق در آمريكا حضور است معتقد و نموده مطرح را) سني
 همين بر نيز »هالل شيعه« بحث واقع، در .(Nasr, 2006: 63) است انجاميده )تشيع اهل( نوظهور و جديد اسالم

 پس و 1991 سال در عربستان، وهابي علماي از يكي ،“الحولي صفر” نصر؛ البته بايد گفت قبل از ولي. شد مطرح اساس

 هايعلوي ايران، پاكستان، افغانستان، شيعيان شامل رافضي قوس گيري يكشكل به نسبت عراق، جنوب شيعيان قيام از

 عقيدتي ايمسئله تشيع، از عربستان هايوهابي نگراني كه كرد و بيان بود داده هشدار لبنان شيعيان و سوريه و تركيه

 در نتيجه و كرده نفوذ عربستان، شيعيان ويژهبه فارس،شيعيان خليج بر تواندمي شيعه نيروي معتقدند آنها است،

  ).210 : 1393ضرغامي و ديگران، (شود  سنت اهل موقعيت تهديد موجب گريشيعه

 ايجاد سردرگمي نوعي و ريخت فرو بود، حاكم منطقه بر قبالً كه نظمي آمريكا، وسيلة به عراق اشغال از با اين همه پس

 به ، براي2004سال در اردن پادشاه“ عبداهللا ملك”بار، نخستين را »شيعي هالل« واژة سردرگمي، اين حين در .شد
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،  كشور اين در سازي دمكراسي منظوربه عراق به آمريكا حمله ةنتيج در وي نظربه كه اي گسترده نوار تصويركشيدن
 شيعه عربي دولت يك سني، عرب جهان در بار اولين براي كه بود در اين تفاوت بار، اين. برد كاربه است، گرفته شكل

 در قرارگرفت؛ ديگر سوي از انديشمندان و ،سويك از گذاران سياست از بسياري مورد توجه مسئله اين گرفت؛ مي شكل

شيعي  بلوك يك گيريشكل به منطقه در شيعه گيري قدرت نخست، :شدند مطرح زمان هم ورطبهادعا  دو واقع،
  :ملك عبداهللا ديد از .)(walker, 2006: 16  خواهدشد هدايت تهران توسط شيعي، بلوك اين دوم، و است منجرشده

يا  ها جنبش شامل جديد »هالل« يك شوند، مسلط عراق جديد دولت بر ايران طرفدار يا سياستمداران احزاب اگر«
 موجود قواي زدن موازنه برهم موجب كه شد خواهد ظاهر لبنان، و سوريه عراق، تا ايران از شيعه مسلط هاي حكومت

 در راهبردي ريزان برنامه الزم است. بود خواهد متحدانش و آمريكا منافع براي جديد چالشي شده، سني و شيعه ميان

 در سعودي خارجه عربستان وزير ،2005 سپتامبر در بعد ماه چند .باشند داشته آگاهي احتمال، اين درخصوص بايد دنيا

 به آمريكا حمله نتيجه در» تحويل عراق به ايران« آن را وي، آنچه درخصوص متبوعش دولت نگراني از آمريكا به سفر

 مصاحبه در مصر جمهور رئيس ، 2006 آوريل ماه در سپس .)163 : 1387حاجي يوسفي، ( راند سخن ناميد، كشور اين

 :گفت خود، كشور تا وفادارترند ايران به عربي كشورهاي ساكن اكثريت شيعيان كه ادعا اين ضمن العربيه، شبكه با

ذوالفقاري و پورمحمدي، ( »نفوذ دارد دهند، مي تشكيل را كشور اين جمعيت درصد 65  كه عراق شيعيان بر ايران«
آمريكايي  نيروهاي توسط ، 2003 سال در عراق اشغال تبعات تفسير در محققان و انديشمندانبا اين همه،  .)121 : 1394

 محور« ،»خيزش شيعه« ،»شيعه احياي«: مانند مفاهيمي از پديده اين توصيف براي برده، نام شيعيان گيري قدرت پديده از

 استفاده ،»شيعه بيداري«و  ،»شيعه امپراتوري « ،»شيعه بلوك « ،»شيعه رنسانس« ،»شيعه الملل بين« ،»شيعيسم   پان« ،»شيعه

 دامن امر اين به عربستان هاي وهابي سني عمده، طوربه و داشته وجود پيش از شيعه به نسبت هشدار البته اند؛ كرده

 غرب و آمريكا سمت به را ، خود ايران بر فشار براي عرب منطقه كشورهاي حاكمان كه شد سبب امر اين .اند زده

 كشورهاي در خواهيآزادي موج جلوي بتوانند اين موضوع، كردن بزرگ و پرداختن با ديگر سويي از و كنند نزديك

   .بگيرند را منطقه عربي

 يكي .است بوده مهم عامل دو شود، مطرح منطقه سني حكام طرف از »هالل شيعي«بحث  شد موجب آنچه حقيقت در

ايران  كشور از منطقه مردم ترساندن و خود جايگاه حفظ ديگري و خاورميانه بزرگ طرح اصالحات چالش از رهايي
 ايران، به كشورها ساير و فارسخليج حوزة كشورهاي شيعيان بر وابستگي مبتني اين ديدگاها). 211 : 1393ضرغامي و ديگران، (

 قدرت از ترس دليل به كشورها اين حاكمان .بود عربي كشورهاي هاي شيعة جمعيت عليه محدوديت اعمال توجيه موجب

 به كشورشان شيعيان كشيدن انزوا به براي را خشونت بلكه كردند، مي كشورشان تأكيد سني هويت بر تنها نه شيعيان، يافتن

  .(Nasr, 2004: 11)د  كر مي استفاده شيعيان شكنجة و دستگيري قتل، از كشتار، حسين صدام همه، از بيشتر. بردند كار مي

 از يكي و شود مي نقاط مشاهده ديگر از بيش ميانه، خاور در سياست و مذهب ارتباط هويتي، منظر از اساسي، طوربه

 از دين جدايي ديگر، بيان به است؛ هويت ديني منطقه، اين در خارجي و داخلي هاي سياست سازنده عوامل ترين مهم

 پادشاه دارند؛ ديني رهبري داعيه منطقه، حاكمان از و بسياري نداد رخ ميانه خاور در شد، نمودار غرب در كه آنچنان دولت،

 مذهب، درنظرگرفتن بدون نتيجه، در داند، مي الحرمين خادم را خود سعودي، پادشاه عربستان و اميرالمومنين را خود مراكش

هاي گفتماني درون ديني در صورتي كه از  شك رقابت بي  .نيست ممكن منطقه، اين در اجتماعي و روندهاي سياسي درك
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حدود خود خارج شود در روابط كشورها منطقه از يك سو، ثبات و صلح در منطقه و از سوي ديگر، تأثير منفي خواهد 
  ).112 : كياني و ديگران، همان(كند  داشت و اختالفات قومي و مذهبي را در كشورهاي منطقه تشديد مي

  

  شدن جهانيهاي شيعه در اثر  شهتفكر و اندي •

 را الزم پويايي گرايانه،  مشيت و خواهانه عدالت نگرش با اماميه شيعه اصلي جريانا ًخصوص شيعه تفكر و ايدئولوژي
 فرانسوي معروف شناس شيعه كربن هانري .آورد مي فراهم حاضر عصر در الملل بين سياست در الزم تحول و تغيير براي

 را تاريخ و جهان از گويانه غيب و پيشگويانه ديد يك همواره اش، تاريخي تحوالت موازات به شيعه جامعه«: است معتقد
 60ي دهه درپايان سوسياليسم و ناسيوناليسم هاي ايدئولوژي شكست با). 146 : 1391طباطبايي، (» است كرده ترويج

 دوم نيمه در سوسياليسم و گرايي ملي هاي ايدئولوژي افول از بعد سياسي ايدئولوژي يك نوانعبه شيعي اسالمميالدي 

 دست نيرويي به تا يافتند فرصت شيعي گراياناسالم تدريجبهاز آن تاريخ . گرفت رونق اسالمي جوامع در بيستم قرن

شيعياني انگيخته شدن  انقالب اسالمي ايران باعث بردر واقع، . اوج اين روند انقالب اسالمي ايران بود. شوند تبديل اول
گونه نقشي در سرنوشت خود و در ساختار سياسي  عنوان بخش خاموش جامعه مسلمانان تا آن زمان هيچشد كه به

در اثر انقالب اسالمي، شيعيان جرأت و شجاعت خود را بازيافتند و پس از يك دوره فترت و . كشور خود نداشتند
هاي  اين انقالب جنبش). 56 : 1389نيا،  احمدي و حافظ(اي يافتند  سستي، ازخواب غفلت، بيدار شده و هويت تازه

هاي  پر تحرك را به  تحرك را ساماني دوباره بخشيد و حتي در برخي موارد جنبش هاي كم خفته را بيدار نمود، بيداري
 ترين قوي از برخي تشيع معاصر، دوران در شك بي ).39 : 1390درخشه و جميري، (سوي ايدئولوژي جديد فراخواند 

 ابـداع  اصـيلي  العـاده  فوق سياسي هاي استراتژي امروزه شيعه هاي جنبش .است آورده پديد را انقالبي طغيان مفاهيم

 شيعي اسالمر اين چند دخه، درو از اين .است شده غرب و اسالم دنياي حيرت و شگفتي موجب غالباً كه اند آورده

طور كلي، به ).793 : 1391، سليميانو  توانا( است ساخته نمايان ازپيش بيش سياسي ايدئولوژي عنوانبه خود قابليت
 مطلوب گيري بهره جهت در صحيح شناخت و بيني واقع با بازدارنده، و مقاوم عوامل تقويت براي شيعي هويت -چنانچه

 مذهبي رفتارهاي و باورها عقايد، براي استحكامي با و پويا هويت و كند آماده را خود ها فرهنگ ساير با سازنده تعادل و

در  .نمايد استفادهخويش،  شيعي فرهنگ گسترش و رشد براي جهاني فرصت يك از توانست خواهدد، كن فراهم خود
 (Gerecht, 2004: 18). تواند مهمترين بازيگر در تاريخ خاورميانه مدرن باشد عصر جهاني شدن، بايد ادعا كرد كه شيعه مي

 شيعه غني منابع از استفاده با جهاني شرايط گرفتن نظر در با و روز زبان بر كه رتيصو در تشيع حقيقت رفته،  هم روي

 جويد، بهره شمول جهان اطالعاتي هاي نظام و اينترنت ماهواره، همچون جهاني ابزارهاي از و، شود ترويج و تبليغ

 تبليغ ها تمدن و ها فرهنگ ساير كنار در را خود دوستانه بشر و ناب هاي ارزش و باورها عقايد، كه بود خواهد قادر شيعه

 .نمايد تثبيت جهان در را خود واقعي هويت و

 بايد و است برخوردار گرا  عام و جهاني انديشه يك از و نيست اي منطقه و محلي وجهيچهبه مذهب يك عنوانهب شيعه

  ).311 : 1377 فولر،(د دار اسالم بروزكردن مسئله با برخورد براي را اميدبخشي نظري مباني كه است تشيع فقط كرد اذعان
 

  سازي ژئوپليتيك شيعه جهاني در) راهپيمايي اربعين (اهميت و نقش نمادهاي شيعي •

 و آگاهي ميزان سياسي، و ديني رهبري، سياسي، انسجام و يافتگي سازمان ميزان نظير فراواني متغيرهاي تابع شيعيان قدرت
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 كه آن نمادهاي و عقايد به توجه بدون شيعه ژئوپليتيكشك  بي. باشدمي مذهبي و ديني اعتقادات ماهيت تر مهم همه از

شناخت ژئوپليتيك شيعه هنگامي ميسر است كه منابع واقعي . معناست مذهبي آن است بي ايدئولوژيپديد آورنده 
ناب مذهبي و ايدئولوژي شيعي منابعي كه برگرفته از اعتقادات، پايه و اصول . ساز ژئوپليتيك شيعه را بشناسيم  قدرت
هاي شيعي  ساز در اعصار گذشته؛ از مقاومت شيعيان مقابل دستگاه خالفت اموي، تا جنبش چنانچه اين منابع قدرت. است

صورت يك مذهب ابومسلم و سربداران و حكومت فراگير صفوي بر پايه هويت و منابع ارزشي شيعي توانست شيعه را به
طلبانه، با  هاي مردم ساالر و حق گري و انقالب ي شيعه در عصر مدرن؛ نخستين جرقه. سازدمنسجم و يكپارچه مطرح 

، .)م2006(اهللا لبنان و حزب.) م2003(، آغاز شد و با پيروزي شيعيان عراق)ره(انقالب ايران و به رهبري حضرت امام خميني
اي كه پس از اين  گونهون ملل اسالمي است؛ بهو اختاپوس وهابيت، در پي بيداري روزافز» عربي- غربي«در مقابل محور 

اكنون با پيروزي در سوريه و عراق  و هم) بحار عربي(اي خاورميانه  هاي منطقه حوادث عنصر شيعه در تكاپوي انقالب
  . دهد تحت عنوان محور مقاومت به راه پرفراز و نشيبش ادامه مي) م2017(

 هاي قرائت راندن حاشيه به با كه دارد نمادهايي و ها آموزه تشيع، گفت نتوا مي شيعه اعتقادي نظري مبادي به توجه با

: 1382 اسپوزيتو،( است شده ايدئولوژي؛ تبديل به يك انقالبي يا راديكال هاي قرائت آوردن متن به و كارانه محافظه

 اربعين واژه. ساز، بزرگترين گردهمايي جهان، يعني اربعين حسيني است يكي از اين نمادهاي ايدئولوژيك قدرت). 162 
 در و شده بسيار سفارش و تاكيد ، چهل عدد بر اسالمي فرهنگ در ؛ متعددي براي شيعيان است  فرهنگي ينمبنا داراي

 ، عمل در اخالص روز چهل آثار ، سالگي چهل در انسان عقل كمال مثالً است؛ شده تكيه آن بر مختلف هاي مناسبت
 نماز نشدن پذيرفته صبح، چهل در عهد دعاي استجابت قرائت انسان، براي مومن نفر چهل دعاي حديث، چهل حفظ

 از اربعين، زيارت استحباب و )ع(حسين امام براي فرشتگان و زمين و آسمان روزه چهل گريه ، روز چهل تا خوارشراب

غير از ). 15 : 1394 پيشوايي،( رساند مي شيعي معارف و اسالمي فرهنگ در را چهل عدد اهميت كه است مواردي جمله
 در استقامت بيرق شيعيان ويژه به مسلمانان ميان در و دارد ارزشمندي و واال بسيار جايگاه شيعه فرهنگ در اربعيناين، 

 اربعين راهپيمايي .است روز اين در راهپيمايي برگزاري شيعيان ميان در اربعين هاي سنت از يكي رو اين از؛ است دين راه

 به سياسي و انقالبي حركت يك مختلف هايفرهنگ در راهپيمايي. است جهاني جديد عصر در شيعيان قدرت تجلي

 پاي تا ظلم مقابل در ايستادن آن پيام كه است عاشور و كربال ماجراي بودن زند بيانگر راهپيمايي اين اما ؛آيدمي شمار

 . است شده تبديل شيعيان هاي آموزه از يكي نوانعبه دارد وجود روز اين براي كه هايي روايت براساس كه است جان

. است شيعيان اختيار در اكنون ،بر روي كره زمين) 1جدول شماره(يانسان اعتقادي همايش بزرگترين حسيني اربعين

تأثير داشته كه زيارت اربعين كه ابتدا به چند ده نفر محدود  )ع(يارت اربعين به قدري در پاسداشت مقام سيدالشهداز
 نظر از و ؛ )75 : 1392پوراميني، ( امروزه به حضور ميليوني زائران حسيني در كربال تبديل شده استاما، شد،  مي

 چند .است گرفته پيشي شود مي برگزار مسلمان ميليون 4 حداكثر حضور با كه حج عظيم كنگره از كنندهشركت جمعيت

 هر حاجيان، كه حالي در و آيند؛ مي هم گرد)ع(حسين امام اربعين زيارت در تمتع، حج برابر پنج جمعيتي كه است سالي

 كشور اين مختلف مرزي مناطق و شهرها از ، ديگر كشورهاي و عراق شيعيان؛ دارند روي پياده كيلومتر 20 حداكثر سال

 برسند كربال و اشرف نجف به تا كنند مي طي پياده را كيلومتر 400 حدود گاهي نعمانيه و ناصريه بصره، منذيه :مانند

  ). 309 : 1392 خورميزي، زارع(
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يا مضيف » موكب به آنهاروي چادرهاي بزرگي كه  در ايام مراسم پياده فراتعشاير حاشيه رود در اين اين ايام، 
. )162 : 1393 ،آباذري( دهند كنند و زائران را براي پذيرايي و استراحت در آنها جاي مي در اين مسير برپا مي؛ گويند مي

مديريت . كنند كنند و رايگان به زائران ارائه خدمات مي هاي بسياري برپا مي عشاير و اجتماعات مذهبي بومي، موكب
طوركلي در عظمت اين به. )100 : 1395مظاهري، ( شود مردمي و مستقل از دولت انجام مي شكل كامالً ها به موكب

پيمايي مردمي، به اين شكل و روش و با اين هدف بلند و واال چيزي اين تظاهرات و راهراهپيمايي باشكوه بايد گفت؛ 
است كه اهل دنيا را به حيرت و شگفتي واداشته و مردم به حقيقت تشيع و روحيه پايداري و مقاومت و محبت در آن 

ود، از اصول خ دهي تشكيالتدهد كه شيعيان با مديريتي قوي و سازمان همچنين اين تجمع عظيم نشان مي. اند برده پي
ديدگاه واحد دارند؛ چندان كه قدرتمندان و حاكمان خودسر و  و از اين حيث، كنند ميو عقايد خويش محافظت 

 نوانعبه كربالامروزه، اجماالً ). 44: 1393جاللي،  حسيني( زورگو نتوانند در اين تشكيالت نفوذ كنند و اثر بگذارند

 تقويت و يكپارچگي و وحدت موجب تواند مي جهان نقاط اقصي از عاشق شيعيان تجمع براي مقدسي ثقل و مركز

 با پيوند در ايمنطقه و قومي بندهاي و قيد از فارغ را شيعه هاي آرمان و شده شيعه بين در شهادت و جهاد روحيه

وجود آورده بهاتحاد و يكپارچگي شيعيان را  اين راهپيمايي معنوي عظيم، شكلي از .كند مي  دنبال شيعه ژئوپليتيك
 شده تبديل تكفيري و استكباري هاي جريان مقابل در مسلمانان وحدت جهاني روز به حسيني اربعينطوري كه است، به

 اين در نيز ديگر مذاهب و كشورها تعداد همچنين و كنندگان شركت تعداد بر سال هرنكته مهم اين است كه،  .است

 نقش و است شده تبديل شيعيان و مسلمانان بين در جهاني صلح نماد يك و اتحاد باعث امر اين ؛شود مي افزوده مراسم

  .است داشته آنها اتحاد و شيعيان نرم قدرت بر اي گسترده

  جهان شيعه آميز مسالمت اجتماعات بزرگترين: 1جدول

  )قمري 1438(در روز اربعين  2016 نوامبرميليون نفري شيعيان در كربال در  20اجتماع   1

  )قمري 1437(در روز اربعين  2015ميليون نفري شيعيان در كربال در دسامبر  20اجتماع   2

  )قمري 1436(در روز اربعين  2014ميليون نفري شيعيان در كربال در دسامبر  25اجتماع   3

  )قمري 1435(در روز اربعين  2013 ژانويهميليون نفري شيعيان در كربال در  20اجتماع   4

  )2013دسامبر  24(راجارابازار راولپندي پاكستان ميليون نفري شيعيان در  5/2جتماع   5

  )قمري 1434(در روز اربعين 2012ميليون نفري شيعيان در كربال در سال  18تا  15اجتماع   6

  )قمري 1433(در روز اربعين 2011ميليون نفري شيعيان در كربال در سال  15اجتماع   7

  در روز اربعين 2010نفري شيعيان در كربال در سال  ميليون 14تا  10اجتماع   8

  .در روز اربعين 2009ميليون نفري شيعيان در كربال در سال  14تا  10اجتماع   9

  .1989در ) ره(ميليون نفري ايرانيان در تشييع و تدفين امام خميني  9تا  5اجتماع   10

هاي غربي را به خود جلب كرده  بسياري از انديشمندان و رسانهها و كاركردهاي عظيم اربعين كه ذهن  ظرفيت امروزه، 
توان در قالب چند بند به  است داراي پيامدهاي قدرتي، هويتي و اتحاد فراوان است كه برخي از پيامدهاي ان را مي

 شكل زير بيان داشت؛

ر اين مراسم بسياري از پيروان اهل اين مراسم تنها اختصاص به شيعيان ندارد، بلكه د: فرامذهبي بودن مراسم اربعين .1

كنندگان  جويند و اين نشانگر اين است كه شركت هاي عراق نيز شركت مي صائبي ها و ايزدي ،سنت، مسيحيت، يهوديت
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 هرچند	.دانند را سمبلي براي آزادي، و شخصيتي جهان شمول مي) السالمعليه(الحسين در اين مراسم باشكوه، اباعبداهللا
تا جايي . ها است دليل گسترش دامنه خشونت تكفيري ها بهسابقه اين اقليت وجه بارز اين روزهاي جامعه عراق، كاهش بي

دوم، صابئين به  ها به يك، به كمتر از پانصد هزار نفر شبك2003جمعيت ارامنه و آشوريان از بيش از يك ميليون در  كه
  .است كاهش يافتهبه علت خوشونت و مهاجرت ، )Cordesman and Khazaei, 2014(هفتم  يك

دهد كه مكتب حسيني از قابليت و قدرت بسيج بااليي برخوردار است  اين حضور نشان مي: قدرت نرم مسلمانمان. 2

تكه شدن كه در معرض هجوم افسارگسيخته فرهنگ غرب قرار گرفته و باعث تكه(كه مشابه آن را در جهان امروز 
  .توان سراغ داشت نمي) است هاي جمعي شده هويت

ستيزي مكتب  المللي با ماهيت ظلم عمومي بين اين حضور باعث آشنايي افكار: نماد ظلم ستيزي مكتب حسيني .3

شود و در عين حال با بازخواني واقعه جانسور عاشورا چهره  حسيني و نمادهاي عيني آن تاسوعا ـ عاشورا و اربعين مي
المللي معرفي  هاي تكفيري براي افكار عمومي بين را در چهره داعش و ديگر افراد و گروهعامالن و مسببان اين واقعه 

  .كند مي

دهد كه  سني در اين مراسم نشان مي ها نفر از مسلمانان جهان اعم از شيعه و ميليون حضور :تقريب مذاهب. 4
هاي تواند بخش اعظم تبليغات رسانه مي راهپيمايي اربعين ظرفيت تقريب مذاهب را نيز در بر دارد كه اين مسئله خود

   .اهل تسنن را خنثي نمايد افكني ميان شيعيان وبيگانه در اختالف

ها زائر در اربعين از سويي نمايشگر كاركردهاي نيروهاي  حضور ميليون: اهميت نيروهاي مردمي يا حشدالشعبي. 5
در واقع مراسم  و	ق توانستند امنيت را برقرار كنند مردمي است كه در عين مبارزه با تروريسم با كمك به دولت عرا

  . گذاشت	اربعين اين ظرفيت و كاركردهاي اين نيروها را نيز به نمايش 

دهد كه هرچه عوامل و  نشان مي		ميليون زائر  20تامين امنيت 		روند : رابطه مستقيم بومي بودن امنيت با دوام آن .6
حضور نظاميان  ،از اين رو. يابد مان ميزان ضريب، دوام و قوام آن نيز افزايش ميهاي تامين امنيت بومي باشد به ه زمينه

  . زند دامن مي		هاي امريكايي در منطقه بيش از اينكه باعث ثبات باشد به ناامني  خارجي و پايگاه

 20امنيت با وجود درگيري دولت عراق با تروريسم داعش توانمندي در حفظ : نيازي عراق به دخالت امريكا بي .7
  		.امنيت خود را تامين نمايد .دهد كه دولت و ملت عراق نياز به قيم ندارد وخود قادر استميليون زائر نشان مي

طي  بخصوص، غرب. نمود جهاني و به نوعي تبليغ اربعين در جامعه جهاني تأثيرگذار است: روشنگري در جهان. 8

ها معرفي كرده و پيروان آن را در  دشمني ميان ملت	عامل تفرقه دو دهه گذشته تالش زيادي بكار بسته تا اسالم را 
هاي  سازي جايگاه گروه هاي اخير با برجسته غرب طي سال. دنحال سرخورده شدن از آن و رهاكردن دين جلوه ده

ده راهپيمايي چند  .كرد اسالم در حال منزوي و مطرود شدن در جغرافياي خود است تروريستي نظير داعش وانمود مي
هاي ديگري در بعضي ديگر از كشورهاي اسالمي منطقه تكرار شده است، نشان  ميليوني اربعين در عراق كه در مقياس

به شكلي توفنده در صحنه حضور دارد و از قضا در كشوري كه بيش از ساير كشورها با دو مقوله » اسالم بالنده«داد كه 
در واقع اربعين به  .تر است و فدائيان بيشتري داده است، توفنده اشغال نظامي غرب و تروريزم دست به گريبان بوده

هاي ناشي از فساد و ظلم، نه تنها در جهان اسالم، بلكه  ترين مقاوت، عليه تيرگي عنوان نماد استكبار ستيزي و درخشان



   117                                                    )اربعين راهپيمايي تأكيد بر با( شيعه ژئوپليتيكتعريفي از  باز

 

  ).170 : 1393زواره،  گلي(در سرتاسر گيتي همواره مطرح خواهد بود 

اند تا با انواع مكر و نيرنگ، حركت مستضعفان در  ستمگر در طول تاريخ كوشيده حاكمان :بالندگي بيداري اسالمي. 9
؛ اما امروزه )40: 1393 جاللي،  حسيني( را فرو بنشانند و پرتو نوراني انقالب او را خاموش كنند )ع(مسير سيدالشهدا

در مسير بيداري اسالمي دچار ترديد و شود، جوامع اسالمي  برخالف آنچه تصور و تبليغ ميمسلمانان نشان دادند، 
  .شود اي، واقعيت معرفي مي كند، توهمي است كه با تبليغات رسانه اند و آنچه در خيال غرب خلجان مي سستي نشده

نفي استكبار  گريزي و طلبي و ذلت ناظر بر عزت )ع(حركت اربعين با الگوگيري از حركت امام حسين: نفي استكبار. 10
  	.داخلي است		د خارجي و استبدا

  

 گيري نتيجه

 درك موجود، ژئوپليتيكي هاي ظرفيت بر تكيه ها، توده مطلوب خواهي صلح و طلبي عدالت خود، ذاتي خردگرائي با تشيع

 تحكيم ضمن تواند مي جهاني و اسالمي شيعي، حوزه سه در موثر تعامل و جهاني و اي منطقه شرايط از هوشمندانه

 اين بر توال  فرانسوا .نمايد دفاع تباهي و سياهي عصر در خاورميانه شيعيان امنيت و منافع از خود تاريخي جايگاه

 خاور و خاورميانه در بعد به اين از«: دگوي مي در جايي وي .گذارد مي صحه صراحت با پيچيده ژئوپليتيكي واقعيت

 نخواهد انجام شيعي هاي واقعيت به توجه بدون چيز هيچ خارجي، روابط در چه و داخلي سياست در چه نزديك

 نمادهاي و ها آموزه از يكي كه كرد جستجو آن هاي آموزه و عقايد در بايد را شيعيان اي از چنين نقش بالنده. پذيرفت

شك اين  بي. سمبل آن است اربعين عظيم راهپيماييامروزه  كه است عاشور نهضت داشتن نگه زنده شيعيان اصلي
 سقوط ازپس  اخير هاي درسال بخصوص ،شيعيان نمايي يابي و قدرت هويت در اي گسترده بسيار راهپيمايي عظيم نقش

در . است مسلمانان وحدت و هافرهنگ و اقوام دوستي رسانپيام جهاني، يدامنه با اربعين رويپياده .تاس داشته صدام
عربي، از هيچ تالشي جهت انزواي تشيع دريغ ي غربي، و جبهه متحجر پادشاهان  شرايط بحراني خاورميانه، كه جبهه

مقاومت؛ عدالت، آزادگي، ايمان و در يك كالم، ايستادكي مقابل استكبار و جهل است : نورزيد؛ اربعين حسيني، سمبل
عنوان يكي از نمادهاي ناب شيعي، مخاطب اربعين به. هاي آزاده را از هر دين و نژادي كنار هم جمع آورده كه انسان
شركت فُرق  .داند؛ اربعين پيام بيداري ملل اسالم و تمام آزادگان از يورغ جور و ستم است فقط شيعه نمي خود را

 يخشونت و تروريسم يك دلي و اتحاد مقابل نمايش ، مختلف؛ اعم از مذاهب اسالمي و ساير اديان در اين راهپيمايي
امروزه تشيع جايگاه . اص كشورهاي شيعه ستيزاندطور خستيز و به طور عام كشورهاي اسالمت؛ كه مرجع آن بهاس

، اشغال عراق )1980(جانبه بر عليه ايران جنگ همه. دست آورده استحقيقي خود را در قالب قدرت سخت و نرم به
، و حاال جنگ بر عليه يمن و سوريه چيزي به جز انزواي غرب و وهابيت و )2006(اهللا  ، جنگ بر عليه حزب)2003(

هاي غربي، در راستاي ظرفيت باالي قدرت نرم  هراسي توسط دولت اتخاذ سياست شيعه. ه دربر نداشتبالندگي شيع
هاي  چيزي است كه قدرت جاي شوروي سوسياليستجايگزيني مكتب اسالم سياسي به هاي شيعي و نيز احتماالً  آموزه

نظام (جهان به دو بلوك خير  تاكتيكي كه غرب در تمامي دوران جنگ سرد با تقسيم. غربي سخت پيگير آنند
اين عمل را غرب با . سازي كرده استنظام دلخواه خود را ترسيم و مفهوم) هاي كمونيست نظام(و شر   )دموكراسي

دهد؛  كمك كشورهاي پادشاهي عرب، پشتيباني از اسالم فاشيستي وهابي و ترويج و پشتيباني از تروريسم انجام مي
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گري امام  ها، شوق شهادت با الگو آموزهاي ناب شيعي، در سايه واليت امام معصوم و فقه دانند، زيرا آنان به خوبي مي
پذيرد و اين را  ؛ چيزي را به نام مصالحه با استكبار و معامله در شريعت نمي)عج(و اعتقاد به ظهور مهدي ، )ع(حسين

هاي اسالم  اشيستي را عربستان و آموزهبه همين دليل هانتينگتن، اسالم ف. همواره در حوادث بسيار ثابت كرده است
راند، كه شيعه را مقابل هر گونه تهاجم  هاي سرخ و سبز تشيع و واليت سخن مي داند، و فكوياما خود از بال وهابي مي

ترجيحات  ناپذيري اصول و اعتقادات شيعي،  اند؛  لذا، در عمل و به تبع از آگاهي از نفوذ و زهر كشنده واكسينه ساخته
منتها اگر امروز شيعه در منطقه خاورميانه . به جاي وهابيت هراسي و اسالم ستيزنده غربي، شيعه هراسي است آنها

. شيعي كسب كرده است -شك اين قدرت را در سايه ايدئولوژي و اعتقاد و نمادهاي اسالمي قدرت هژمون است بي

ب و اعتقادات اصيل شيعي و امروزه راهپيمايي منتها ژئوپليتيك واقعي شيعه چيزي است كه بر گرفته ار اصول، مذه
   .عظيم و فرامذهبي اربعين يكي از اين نمادها است
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