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 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 1391/1/17 : تاريخ دريافت       * حجت مهكويي

 1391/3/15 : تاريخ پذيرش         

 
 

 چكيده
توانند   آيند كه مي   شمار مي عنوان عواملي به هاي قومي، مذهبي و زباني درون كشورها، امروزه به ويژگي

در كشورهاي اسالمي، ديـن اسـالم       .  در جهت تقويت ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي عمل نمايند     
بـستگي مردمـان ايـن كـشورها، كـه داراي             عنوان يك عامل اصلي براي پيوند و تقويت حس هم       به

رسد اسالم بيش از اديـان ديگـر          به نظر مي  .  آيد  شمار مي   هاي قومي، مذهبي، زباني هستند، به  تفاوت
اين تنيدگي جامعه و حكومـت، تـوان مقابلـه       .  طور بنيادين با جامعه و حكومت در هم آميخته است به

پـس از فروپاشـي     .  كنـد  عنوان يك نيروي فرهنگي متفاوت از غرب فراهم مي مضاعفي براي اسالم به
كمونيسم، هيچ مجموعه عقايد مشخصي را در ميان ملل جهان و در يك منطقـه جغرافيـايي وسـيع          

مند و به روشني و قاطعانه با غرب به مخالفـت پرداختـه       توان يافت كه مانند اسالم  به شكلي نظام نمي
به عالوه، خاورميانه تنها محدوده جغرافيايي است كه در چند دهه گذشته شاهد مداخله نظامي          .  باشد

اند و ايجـاد      هاي اساسي با يكديگر داشته     در خاورميانه، مذهب تشيع و تسنن چالش.  غرب بوده است
هاي فرهنگي، عقيدتي در ميان كشورهاي داراي پيروان ايـن دو مـذهب همـواره مـشاهده              درگيري

هر چند هر دو مذهب از مذاهب دين اسالم هستند، ولي پيروان آنهـا اختالفـات زيـادي در          .  شود مي
از طرفي، جمعيـت شـيعه بـه لحـاظ راهـبردي در قلـب              .  ارتباط با نوع عقايد ديني با يكديگر دارند

شـايد  .  هاي نفتي خليج فـارس قـرار دارنـد        راه ترين منطقه نفت خيز خاورميانه و در عرض شاه بزرگ
 . آگاهي از اين مساله باعث شده حساسيت غرب نسبت به ژئوپليتيك شيعه قابل تحليل باشد

 ژئوپلتيك شيعه، فرصت، تهديد، مذهب، خاورميانه: گان كليدي واژه
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 مقدمه 
المللـي باعـث شـده اسـت موقعيـت ژئوپليتيـك              نقش حساس اسالم در صحنه سياست بين   

ايـن  .  هايي كه تمام يا اكثريت جمعيت آنها مسلمان هستند، در نگرشي مجدد ارزيابي شوند      كشور
يابد كه پيوستگي جغرافيايي و جايگاه خاص و ويژه ايـن حيطـه از           امر در جايي اهميت خاص مي

اي بـه نـام جهـان         كند و مقولـه  ترين منابع نفتي خودنمايي مي جهان به لحاظ دسترسي به عظيم
هـاي قومـي، مـذهبي و زبـاني درون كـشورها امـروزه                به عالوه، ويژگي  .  سازد  اسالم را مطرح مي   

توانند در جهت تقويت ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعـي     آيند كه مي شمار مي عنوان عواملي به به
عنوان يك عامل اصـلي بـراي پيونـد و تقويـت              در كشورهاي اسالمي، دين اسالم به     .  عمل نمايند

هاي قومـي، مـذهبي، زبـاني هـستند،           حس همبستگي بين مردمان اين كشورها كه داراي تفاوت
طور بنيـادين بـا جامعـه و حكومـت          رسد اسالم بيش از اديان ديگر به به نظر مي«.  آيد شمار مي به

عنوان يـك     اين تنيدگي جامعه و حكومت، توان مقابله مضاعفي براي اسالم به .  درهم آميخته است
شود كه اسالم در مقابل تهاجمـات    كند و نيز موجب مي نيروي فرهنگي متفاوت از غرب فراهم مي

پـس از فروپاشـي     .  تر شـود   گيرد، مقاوم و حمالتي كه براي غربي كردن جوامع اسالمي صورت مي
كمونيسم، هيچ مجموعه عقايد مشخصي را در ميان ملل جهان و در يك منطقه جغرافيايي وسيع      

مند و به روشني و قاطعانه با غرب به مخالفـت      توان يافت كه مانند اسالم تندرو به شكلي نظام نمي
به عالوه، خاورميانه تنها محدوده جغرافيايي است كه در چند دهه گذشـته شـاهد            . پرداخته باشد

  1 ».مداخله نظامي غرب بوده است
هـاي    ايجاد درگـيري  .  هاي اساسي با يكديگر دارند      در خاورميانه، مذهب تشيع و تسنن چالش 

. شـود   فرهنگي ـ عقيدتي در ميان كشورهاي داراي پيروان اين دو مذهب، همـواره مـشاهده مـي             
هرچند هر دو مذهب از مذاهب دين اسالم هستند، ولي پيروان آنها اختالفات زيادي در رابطـه بـا      

وضـعيت آينـده هرچـه باشـد، بحـران          «:  فرانسوا توال معتقـد اسـت    .  نوع عقايد ديني با هم دارند
دهد كه جدايي سني ـ شيعي در كشورهاي خاورميانه، به خصوص در آنجـا كـه      ها نشان مي هزاره

. آيـد   شمار مـي    با اختالفات عميق قومي و اجتماعي آميخته شود، يك عامل اساسي ژئوپليتيك به       
دهد كه زندگي آرام براي يك جامعه شيعي در كنار يـك           نمونه شيعيان پاكستان و هند نشان مي
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حتي در وقتي هم كه شـيعيان در نواحـي پيرامونـي زندگـي              .  اكثريت سني حقيقتا مشكل است   
انـد، چنيـن      كنند و از رهگذر نفوذ سياسي و مذهبي نسبتا دور ايران در آن جاها استقرار يافته        مي

هـاي دفاعـي      العمـل   اين محروميت كم و بيش توام با خشونت، عكس . وضعيتي صادق نخواهد بود
  2 ».باري را در ميان شيعيان بر خواهد انگيخت خشونت

باشد، گستره جغرافيايي ـ ژئوپليتيكي شـيعيان در خاورميانـه و ديگـر              اما آنچه قابل توجه مي
ويـژه در محـدوده       حضور تعداد زيادي از شيعيان در كـشورهاي خاورميانـه بـه           . نقاط جهان است

درصد جمعيت كشورهاي اين منطقـه،   70 بيش از .  ژئوپليتيك و ژئواستراتژيكي خليج فارس است
درصد از كـارگران صـنعت نفـت عربـستان سـعودي شـيعه مذهـب               75 .  باشند شيعه مذهب مي

درصـد از جمعيتـش شـيعه         98 ايران قدرتمندترين كشور حاشيه خليج فارس بيـش از          .  هستند
ريشه تاريخي اكثر شيعيان عرب سواحل خليج فـارس اگـر نگـوييم بـه دوران حاكميـت              «.  است

ايـن مـذهب بـراي      .  رسـد   اسماعيليان قرمطي در قرن سوم، حداقل به زمان حكومت آل بويه مـي 
پذيرنـد    تعدادي از كشورها يك عامل ژئوپليتيك داخلي است؛ زيرا امروز جوامع شيعي ديگر نمـي         

شيعه يـك عامـل ژئوپليتيـك       .  كه يك اقليت مطرود تلقي شوند و محروميت بر آنها تحميل شود     
هاي     هاي سني حاكم بر حوزه      ثبات شدن حركت تواند در بي آيد؛ زيرا مي خارجي نير به حساب مي

اين به معني اين است كه كمربند شيعي خليج فارس همچنان حاكمان ايـن       .  نفتي نقش ايفا كند
 3 ».منطقه را در بيم و تزلزل نگه خواهد داشت

ديـن دربردارنـده    .  اي ديني برخوردار بوده و هـستند        همه جوامع شناخته شده بشري، از فرقه 
هاي آدميـان همـواره تحـت تاثيـر         ها و هنجارهاست و از اين رو، اعمال و كنش ترين ارزش بنيادي

اي دارنـد    هاي ديني چنان تاثير و نفوذ عميق و گسترده آموزه.  دين و تعاليم ديني قرار داشته است
دهـد،    دين به افراد انگيزه مـي  .  گريز نيز انكارناپذير است كه تأثير آنها حتي در جوامع الئيك و دين

. كنـد   هايشان صادر مي    هايي براي نحوه انجام كنش سازد، و دستورالعمل اهداف آنها را مشخص مي
بشر در طول تاريخ و در سراسر عـالم، دينـي     :  گويد كينگ درباره اهميت دين در زندگي انسان مي

توان يافت كه حياتي فاقد تجربه ديني و تـاريخي بـودن را             هيچ فرد و اجتماعي را نمي.  بوده است
درصـد از جمعيـت جهـان طرفـدار           90 شود كه تقريبا حـدود     تخمين زده مي.  سپري كرده باشد
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با توجه به اين واقعيـت  .  توان آنها را با تسامح دين ناميد هايي هستند كه مي سري عقايد يا ايده يك
هـاي    توان فرض نمود كه دين در شـكل   كه بسياري از ما مدعي داشتن عقايد مذهبي هستيم، مي

نقش اساسي ديـن و مـذهب در پيـدايش،          .  باشد  متنوع خود قادر به برقراري ارتباط اجتماعي مي   
هـاي متمـادي      طي سـال    4 .دگرگوني و بالندگي فرهنگ و تمدن بشري نيز امري انكارناپذير است    

تعلق ديني، انجام دادن مراسم مذهبي و اشتغال فكري اقوام در جوامع گوناگون آشكار نبود، ولـي          
نگاران، افكار عمومـي      طي بيست سال اخير عامل دين منبع مشغوليت فكري دانشگاهيان، روزنامه   

ها   هاي حساس ابعاد فرهنگي ساكنان كشور      ها شده است و آنان متوجه ويژگي و به خصوص دولت
باشد،   زا در جهان مطرح مي      عنوان يك كانون چالش   محدوده جغرافيايي خاورميانه، كه به 5 .اند شده

هـاي خاورميانـه      دين رسمي تمـامي كـشور     .  باشد  هاي زباني، قومي و مذهبي مي  داراي ناهمگوني
از .  باشـند   عنوان مذاهب اصلي مطرح مي     و دو مذهب سني و شيعه به)  به استثناي اسراييل(اسالم 

اين رو مقاله حاضر به دليل موقيعت حساس خاورميانـه در تحـوالت جهـاني، بـه بررسـي نقـش              
 . عنوان يك فرصت يا تهديد پرداخته است ژئوپليتيكي مذهب شيعه به
شود به اين سوال پاسـخ داده شـود كـه آيـا وجـود مـذهب شـيعه در                 در اين مقاله سعي مي

عنـوان يـك فرصـت مطـرح اسـت؟ يـا اينكـه                محدوده ژئواستراتژيكي و ژئوپليتيكي خاورميانه به 
گونـه شـكل      آيد؟ بر ايـن اسـاس، فرضـيه حاصـل ايـن           تهديدي عليه ديگر مذاهب به حساب مي

عنوان يك عامل كليدي در       سازي ژئوپليتيك شيعه، به     گيرد كه مذهب شيعه با توجه به مفهوم مي
 . گردد عنوان يك فرصت قلمداد مي بستگي ملي، در كشورهاي شيعه مذهب به تقويت حس هم

اي و منـابع اينترنـتي بـه          اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانـه         
 . عنوان فرصت يا تهديد پرداخته است بررسي و اهميت ژئوپليتيك شيعه به

 مباني نظري

 ژئوپليتيك شيعه. الف
ويژه در غرب از نظر اسـمي مطـرود و از نظـر               ميالدي ژئوپليتيك در جهان به  1964 در سال 

علمي در حال ركود بود كه مورد انتقاد قرار گرفت؛ به داليلي همچون، علم ژئوپليتيك، كه همـان         
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هاي حزب نازي است و موجب بروز جنگ شده اسـت؛ و ديگـر        ژئوپليتيك خاص آلمان و سياست
وسـيله هواپيمـا و موشـك، فاصـله و بعـد              اي و توانايي پرتاب آنها به     هاي هسته اينكه ظهور سالح

بنـابراين ژئوپليتيـك در     .  مكاني را از اهميت انداخته بود، و جغرافيا را ظاهرا كم اهميت كرده بـود       
ميـالدي پـيرژرژ      1964 ويژه حوزه غرب مورد انتقاد قـرار گرفـت؛ در سـال             كشورهاي جهان و به

واژه ژئوپليتيـك را بدتريـن      جغرافيـاي فعـال     جغرافيدان فرانسوي در كتاب خـود تحـت عنـوان           
هاي ژئوپليتيكـي را مـردود        كاريكارتور جغرافياي كاربردي در نيمه اول قرن بيستم خواند و تحليل

ميالدي به داليلي همچـون ظهـور بـازيگران جديـد در            1960 هاي اواخر دهه  اما در سال 6 .دانست
گرايـي در جهـان سـوم، انقـالب كوبـا، رشـد               الملل بـراي اسـتعمارزدايي، بـروز ملـي          صحنه بين 

زمينـه احيـاي    ...  هاي انقالبي در سـاير نقـاط جهـان، شـكاف ميـان چيـن و شـوروي و                    جنبش
. هـاي دانـشگاهي و اجتمـاعي بازگـشت          ژئوپليتيك بار ديگـر بـه محيـط         7 .ژئوپليتيك فراهم شد  

جغرافيدانان در كشورهاي انگلستان، آمريكا، استراليا، كانادا، فرانسه، هند، ايران، لهستان، روسـيه و      
غيره به ميدان آمده و فعاالنه مسائل و موضوعات ژئوپليتيك را مورد مطالعه، بحث و بررسـي قـرار      
دادند و با انتشار كتب، مقاالت و مجالت علمي به گـسترش ادبيـات علمـي و دانـش ژئوپليتيـك           

 . اي به جبران گذشته پرداختند كمك نموده و تا اندازه
هـاي خـارج از حـوزه         هـا، جهـت تـسخير سـرزمين         در واقع ژئوپليتيك روشي براي ابرقدرت     

ژئوپليتيـك در مراحـل     «.  طلبانـه خـود شـد       جغرافياي خود و رسيدن حاكمان به اميـال توسـعه      
اي از انديشيدن علمي، در محتواي پروژه امپرياليستي شـماري از    منزله شيوه ويژه نخستين خود به

را در مطالعـات    »  جهـاني انديـشيدن   «هاي نيمه نخست قرن بيستم، توانست      ها و قدرت حكومت
فهم پديده  «  8 ».هاي عمومي روشني از جهان سياسي بدست دهد        سياسي متداول سازد و ديدگاه

گـيري تـشيع      اولين وجه به شكل . تشيع از نظر ژئوپليتيك، مقتضي تفكيك دو وجه يا منظر است
مربوط است كه پس از رحلت پيامبر، در مدتي نزديك بـه يكـصد و پنجـاه سـال، در مقـام يـك              

دوميـن  .  در راس امت نوپاي اسالمي شكل گرفت  ) ص(اعتراض سياسي نسبت به جانشيني پيامبر
شـود كـه عمـدتا از اختـالف در تعـابير و               ها و چندپاره شدن تشيع مربوط مي       وجه به تعدد فرقه

تشيع يك مذهب متكي بـر      ]  در حقيقت . [شود  هاي مرتبط با آخرين امام شيعه ناشي مي برداشت
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آورد به    همين دليل هرگاه كه به دنيا روي مي  .  معاد است كه بر اهداف واالي تاريخ بشر تاكيد دارد
بينـي    هـا، جهـان     تركيب اين دو وضعيت ـ در اقليت بـودن شـيعه   .  شود مذهبي انقالبي تبديل مي

صورت يك وسـيله انفجـاري     شود كه تجديد حيات شيعه، به بالقوه پيامبرانه و انقالبي ـ موجب مي
. شـود   روي هم رفته ژئوپليتيك تشيع تنها به جهان اسالم، با همه وسعت آن، مربوط نمـي   .  در آيد

كنـد    خاطرنشان مـي  سبز و سياه،    ژان پيرشه ونمان، وزير سابق دفاع فرانسه، در كتاب خود به نام    
جـا شـده      سال گذشته، از مديترانه به سوي خليج فـارس جابـه            20 كه مركز ثقل جهان عرب در 

اگر كمي جسورتر باشيم خواهيم گفت كه منطقه ثقل دنياي عرب از نواحي كامال سني بـه        .  است
هاي ناشي از عالقـه تـشيع     در اين مفهوم، تكان.  سوي نواحي شيعي ـ سني تغيير مكان داده است

يابنـد و بـه ايـن         هاي عليه آن كامال به ماوراي جهان مسلمان گسترش مي    به گسترش يا مقاومت
 )1 جدول شماره (9 ».شوند المللي مربوط مي ترتيب به مجموعه نظام ورابط بين

 فرصت. ب

وجـود شـرايط مـساعد در       :  در فرهنگ انگليسي آكسفورد، فرصت اين گونه تعريف شده است   
يك دوره زماني براي تحقق يك هدف يا مقصود؛ يا مساعد بودن شرايط براي اينكه چـيزي انجـام    

وجـود  «يـا   »  در حال حاضر وجـود دارد    «تواند موقعيتي باشد كه  فرصت مي.  شود يا تأثير بپذيرد
در فرهنگ فارسي به فارسي سعدي واژه فرصت به وقـت مناسـب            »  .كنيم ندارد و ما ايجادش مي

داشتن فرصت به معناي برتـري نـسبي يـك موضـوع و يـا حـالتي از سـوژه                  10 .معني شده است
 . كند فرصت نسبت به تهديد موقعيت برتر و مناسبتري ايجاد مي. باشد مي

 تهديد. ج

تعريـف   »ترساندن عمدي كسي از تنبيه، آزار، يا امري ناخوشايند«فرهنگ لغت واژه تهديد را 
پذيري او انجـام      تهديد عملي است كه فردي براي تنبيه يا آزار فرد ديگر به منظور اطاعت    .  كند مي
گيرد و از آن بـه        ها، تهديد در برابر مفهوم امنيت ملي قرار مي  در رابطه با كشورها و دولت.  دهد مي

تهديـد در برابـر     .  شـود   ها در امور داخلي و خارجي آنها، تعبـير مـي            تجاوز به حق حاكميت دولت 
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ناگزير، امنيت  .  كند  در واقع تهديد امنيت را به چالش كشيده و آن را نفي مي     .  گيرد امنيت قرار مي
تهديد تحت تأثير عوامل و شـرايط مختلفـي قـرار دارد،            .  تابع نوع، ميزان و شدت تهديد قرار دارد    

احساس برتـري   .  2 ها و توانايي واكنش تهديد شده در برابر تهديدكننده؛   ارزيابي قابليت.  1 :جمله از
اي و    موقعيت ژئوپليتيكي تهديد شـده در سيـستم منطقـه       . 3 و توانايي به چالش كشيدن حريف؛ 

موقعيـت جغرافيـايي تهديـد شـده و         .  4 جهاني و كيفيت شبكه ارتباط او با ساير عناصر سيستم؛       
 . هاي تهديد انعكاس فضايي بازتاب

هـاي اجرايـي تهديـد، پرواضـح          گيري و بازتاب   با توجه به مفهوم تهديد و عوامل مؤثر بر شكل
است كه تهديد يك مقوله ژئوپليتيكي است كه نتيجه تعامل عناصر بنيادين جغرافيـا، سياسـت و           

هـا و ابزارهـاي مـورد اسـتفاده داراي انـواع و ابعـاد                 تهديد به لحاظ ماهيت، روش .  باشد قدرت مي
 : مختلفي است كه عبارتند از

شـود و     هـا و ابزارهـاي آن انجـام مـي           با استفاده از قدرت سياسي و روش        :تهديد سياسي .  1 
هـاي ايـدئولوژيك بـه عنـوان          معموال هويت ملي و سياسي، حكومت و نظـامي سياسـي و ارزش             

كاهش يا قطع روابط سياسـي، اعمـال       .  گيرد زيربناي هويت سياسي مورد تعرض و چالش قرار مي
 ؛ ... هاي قومي، ملي و سياسي و  فشار به دوستان تهديد شده، توسعه شكاف

ترين، مؤثرترين و در عين حال آخرين مرحله اجراي         اين نوع تهديد كه رايج :تهديد نظامي.  2 
 شود؛  تهديد است، با استفاده از نيروي نظامي و ابزارهاي مربوطه انجام مي

ايـن نـوع    .  پـذيرد   ها و ابزارهاي اقتصادي صـورت مـي         با استفاده از روش   :تهديد اقتصادي.  3 
ماننـد تحريـم    :  گـيرد   عنوان جايگزين تهديد نظامي و ماقبل آن، مورد استفاده قـرار مـي         تهديد به

 ؛ ... اقتصادي، تخريب سرچشمه و منابع توليد، كاهش منابع ارزي و 
هـاي    اي، توسعه شكاف هاي قومي و طايفه نظير ناامني اجتماعي، درگيري :تهديد اجتماعي.  4 

 اجتماعي  و ملي، تخريب وحدت ملي، توسعه تبعيض و شكاف طبقاتي، توسعه فقر و نابرابري؛ 
عنوان سرچشمه و منبع هويت و وجود ملي و فلسفه ملـت كـه تهديـد        به:  تهديد فرهنگي.  5 

 كند؛  آن تهديد بنياد فلسفي ملت و كشور را دنبال مي
 11 .دهد سالمت اكوسيستم زيستي و جغرافيايي را هدف قرار مي :محيطي تهديد زيست. 6 
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 هاي تحقيق يافته
 كشورهاي مسلمان و مسائل آنها. الف

جزيـره عربـستان ظهـور        در شـبه ) ص(دين اسالم در قرن هفتم ميالدي توسط حضرت محمد
جزيـره   جوار شبه ها گسترش يافت و كشورهاي هم كرد و با تالش اعراب به سرعت به ديگر سرزمين

اسـالم در   «.  هاي آسيا و آفريقا به دين اسالم گرايش پيدا كـرد           عربستان و كشورهاي دورتر در قاره
لغت به معناي اطاعت، تسليم و ترجمان حالت و رفتار مسلمان واقعي نسبت بـه درك دسـتورها و              

ميان (النهرين    در واقع اين دين در كنار منطقه بين       12 ».احكام قرآن، كتاب آسماني مسلمانان، است
از چهار هزار سـال     «اين منطقه   .  اي كه مهد تمدن شهرنشيني بوده است   ظهور كرد، منطقه)  رودان

و از حدود دو هزار سـال قبـل از ميـالد       .  هاي كهن سومر و آكد بود قبل از ميالد مسيح، مهد تمدن
هـاي نيرومنـدي تـشكيل داده         نژاد و آشور و بابل، در شمال و جنوب آن، دولـت   مسيح، اقوام سامي

دولت بابل بعد از آنكه به كمك دولت جديدالتأسيس ماد، دولت آشور را برانـداخت، خـود در     .  بودند
اسالم اوضاع سياسي ايـن     ]  دين[ظهور  .  دست كورش كبير منقرض شد    قبل از ميالد، به 539 سال 

ميالدي اعراب در زمان خالفت ابوبكـر   640 و  636 هاي  منطقه را دگرگون ساخت، و در فاصله سال
 . و عمر، اين ناحيه را فتح كردند و بعدها به امر منصور خليفه عباسي، شهر بغداد بنياد نهاده شد

در حال حاضر، مجموعه عظيم جغرافيايي كشورهاي اسالمي، سرزميني را به طول يازده هـزار  
كيلومتر و به عرض بيش از پنج هزار كيلومتر، با تركيبي بسيار متنوع ـ از نظر انساني و طبيعـي ـ        

شود كـه از سـواحل        اي اطالق مي    به محدوده «اين مجموعه عظيم جغرافيايي  13 ».شود شامل مي
ايـن  .  الجزاير اندونزي در جنوب شرقي آسـيا امتـداد يافتـه اسـت        شمال غربي قاره آفريقا تا مجمع

هـاي    درجـه از عـرض      70 درجه از طول غربي و شرقي و كمـتر از             170 منطقه وسيع كه حدودا 
شمالي و جنوبي سياره زمين را فرا گرفته است، شـامل منـاطق جغرافيـايي متفـاوتي اسـت كـه                

منطقه شمال آفريقا، منطقه غرب و جنوب غربي آسيا، منطقه آسياي مركزي، منطقـه           :  عبارتند از
لحـاظ جغرافيايـي      اگرچـه منـاطق مزبـور بـه       .  جنوب و جنوب شرق آسيا و جنوب شـرقي اروپـا         

اي با هم دارند، ليكن تشابه شرايط طبيعـي و حاكميـت اقليـم خـشك در سـه                  هاي عمده تفاوت
  14 ».وجود آورده است منطقه نخست، وحدت جغرافيايي خاصي را در نيمه غربي قلمرو اسالم به 



17 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

ـا        1982 بنابر آمار اعالم شده، جمعيت مسلمانان در سال    نفـر    1/290/400000 ميالدي برابـر ب
اكنون بيش از يك ميليارد و دويست ميليون نفر از جمعيت جهان را مسلمانان تشكيل    هم.  بوده است

ـاوتي از     دهند، اين جمعيت عظيم كه تقريبا در تمام كره زمين پراكنده شده مي اند، داراي ساختار متف
درصـد از كـل جمعيـت را         40 در اكثر اين جوامع، جوانان حـدود   .  هاي جمعيتي هستند نظر ويژگي
سـوادي عمومـي اسـت كـه          نيافتگي ايـن كـشورها، بـي        به عالوه از عوامل توسعه    .  دهند  تشكيل مي 

دليل عدم   اند و به گستردگي سرزميني بعضي از اين كشورها، جمعيت در نقاط دورافتاده پراكنده شده
ـال      .  سوادي را شدت بخشيده است رسيدگي به آنها و نبود امكانات آموزشي، اين بي ـال در س براي مث

. سواد بودند   درصد مردم پاكستان، بنگالدش، سنگال، گينه و موريتاني بي    60 ميالدي بيش از  1993 
از نظر توسعه فرهنگي نيز در بعضي ديگر      .  سواد را داشته است درصد بيشترين بي 85 نيجر با بيش از 

روزنامه و در برخي ديگر    30 الي  20 از كشورها مانند ايران، اندونزي، تركمنستان، در برابر هر هزار نفر 
ـا بيـش از        1 مانند مالي و موريتاني در آفريقا، براي هر هزار نفر فقط   100 روزنامه وجود دارد؛ تركيه ب

 15 .روزنامه براي هر هزار نفر، وضعيت متفاوتي را دارند 300 روزنامه و كويت با بيش از 
به هر تقدير در كشورهاي اسالمي، سطح بااليي از تبعيض اقتصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي را         

طوري كه فاصله بين فقير و ثروتمند زياد اسـت؛ عـدم دسترسـي همـه          بينيم، به در بين مردم مي
مردم به امكانات و مشاغل مهم و با درآمد باال محسوس بوده و اين باعث نارضايتي و سـرخوردگي      

برابـر بـراي همـه اقـشار و         [مشكالت عميق اقتصادي، بيكاري، فقدان فرصـت        «.  افراد شده است  
هاي رو به رشد جمعيت كه دولت را در ارايه خدمات اجتمـاعي و سـاختار روبنايـي                 ، نرخ]ها گروه

هـاي فقـير و فقـدان         سازد، بخش دولتي ناكارآمد و ضعف مديريت در آنها، فساد، دولت        ناتوان مي
مجموعه اين عوامـل باعـث شـده تـا            16 ».هاي كليدي هستند    دولت نماينده، همگي ازجمله مانع   

اي مانند آنچه كـه در       كشورهاي اسالمي عالوه بر ضعف در درون كشور، از ايجاد يك اتحاد منطقه
از آنجا كـه ايـن كـشورها از نظـر توسـعه اقتـصادي،               .  اروپا ـ اتحاديه اروپا ـ وجود دارد دور بمانند

سياسي، فرهنگي، اجتماعي در يك سطح نيستند، نوعي اختالف و عدم اعتماد نسبت به يكديگـر        
از يك طرف كشورهاي ثروتمندي مانند كويت، امارات متحده عربـي و عربـستان سـعودي            .  دارند

بـه هميـن دليـل      .  وجود دارد و از سوي ديگر كشورهاي فقيري همچون مالي، نيجر و افغانـستان       
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تر ميان كشورهاي اسالمي نايل       توان به همكاري مطمئن   تنها از طريق اعتماد فزاينده متقابل مي«
. رو و شفاف    بيني، ميانه   شود مگر از طريق حكومتي دموكراتيك، قابل پيش  آمد؛ اعتماد حاصل نمي

تر و اشتراك در هدف هستند، بايد اين معـضالت حـاد        اگر كشورهاي اسالمي در پي اتحادي قوي
هـاي    اگر ديكتاتوري، رهبري غيرمسئول و نامحدود و نيز سوءظن      .  داخلي را مورد توجه قرار دهند

متقابل، هنجارهاي شناخته شده بسياري از كـشورهاي اسـالمي باشـد، در ايـن صـورت گـستره             
وحدت اسالمي ممكن است بسيار محدود گردد و شايد به اعتراض خياباني، آن هم در هنگام بروز     

  17 ».المللي خالصه شود هاي بين بحران
اي، جهـت     يافتـه و پيونـد منطقـه        كشورهاي اسالمي همواره در فقدان يـك اتحـاد سـازمان           

گوي مـردم ايـن سـرزمين باشـد،           تر، كه در قرن بيست و يكم جواب   يافتگي بهتر و مطلوب توسعه
هرچند نبايد از ميراثي كه استثمارگران در كشورهاي اسـالمي كـه عمـدتا جهـان                 . برند سر مي به

هـايي را كـه       علـي مزروعـي برخـي از ناهنجـاري        «.  سومي هستند به جاي گذاشتند، غافل مانـد   
شهرنـشيني بـدون    .  1 :  طور خالصه چنين بيان كرده است       استثمار بر جهان سوم تحميل كرده به

زوال ديـن   (سكوالريسم بدون علمي شدن     .  3 تعليم نظري بدون آموزش عملي؛ .  2 صنعتي شدن؛ 
ناگزير، الگـوي     18 ».داري بدون نظم و انظباط آن تمايل شديد به سرمايه.  4 ؛ و )بدون اعتالي دانش

سويي بـا   باشد، اين جوامع را از هم سنتي و افكار حزبي كه در بيشتر كشورهاي اسالمي موجود مي
اين تفاوت پيشرفت و مدرن شـدن       .  دنياي مدرن و پيشرفته در قرن بيست و يكم دور كرده است    

شـناس    توانيم با نظريه تالكوت پارسـونز، جامعـه        و وجود تفكرات سنتي در اكثر اين كشورها را مي
هاي افراد را در دو جامعه سنتي و مدرن با يكديگر مقايسه كـرده و تفـاوت        آمريكايي كه نوع نقش

پارسـونز دو سـنخ جوامـع مـدرن و جوامـع سـنتي را از                .  قائل شده است، مورد مداقه قرار دهيم      
اند و در آنها نـوع   بندي شده صورت جفتي مفهوم اين متغيرهاي الگويي به.  يكديگر مجزا كرده است

 : اند هاي افراد در دو جامعه سنتي و مدرن از يكديگر باز شناخته شده نقش
ـ عام خاص. 1  اي قواعد خاص خود را دارد كه تنها در          در جوامع سنتي هر رابطه: گرايي گرايي 

كه در جوامع مدرن، هنجارهـا و قواعـد جنبـه عـام          در حالي.  همان وضعيت، قابليت كاربست دارد
 ها، به ضوابط كلي نظر دارند؛  دارند و صرف نظر از وضعيت
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ـ عرفي بودن.  2  ها جنبه قدسي دارند؛ به اين معنـا كـه           در جوامع سنتي نقش :قدسي بودن 
گرايانـه و     هـا بـا مـالك فايـده         كه در جوامع مدرن، نقش در آنها جاي چون و چرا نيست، در حالي

 شوند؛  ميزان كارايي سنجيده مي
ـ بي.  3  كه در    در جوامع سنتي نقش افراد عاطفي است، در حالي  :  طرفي عاطفي عاطفي بودن 

 طرفي عاطفي گرايش دارند؛ جوامع مدرن، بيشتر به بي
ـ محدود بودن.  4  هاي ارتباط حد و مرز مشخـصي    در جوامع سنتي تكاليف طرف :منتشر بودن 

  19 ».كه در جوامع مدرن، اين روابط از حيث كارويژه، مشخص و محدود هستند ندارد، در حالي
در حقيقت مسايل سياسي ـ اقتصادي جوامع اسالمي با ديگر مسايل اين كشورها پيوند يافتـه   

ديـن  «توان بيان كرد كه در اكثر ايـن كـشورها        مي. دهند و همواره يكديگر را تحت شعاع قرار مي
كارگيري ساكنان يك محدوده جغرافيايي يـا قومـي بـراي رسـيدن بـه               ابزار واقعي براي اداره و به

هـا يـا      تواند به وسيله دولت     ريزي شده و مي     اهداف سياسي است كه به وسيله سياستمدران برنامه
  20 ».هاي تروريستي مانند بنيادگرايان مذهبي به رهبري اسامه بن الدن صورت گرفته باشد گروه

 هاي ناشي از عقايد مذهبي مذهب و چالش

مذهب به معناي احساسات و رويدادهايي كه براي انسان در عالم تنهـايي و در اجتمـاع روي                 
در قـرن بيـستم نيـز       .  دهد، در گذشته، يكي از عوامل موثر در تفكيك مرزهاي جغرافيايي بود        مي
هاي ناشي از آن تداوم       هاي سياسي و پديده    گيري آفريني عوامل مذهبي در تصميم وبيش نقش كم

در حال حاضر هم ثبات سياسي برخي از كشورها تا حد زيادي در ارتبـاط بـا توزيـع         .  داشته است
توان گفت در دو دهه گذشته مذهب بـه عرصـه          اي كه مي به گونه.  فضايي مذهب و نيز زبان است

دانان است كه براي فهميـدن        مذهب از اين جهت مورد مطالعه جغرافي    .  ژئوپليتيك بازگشته است
دانان مكان مذاهب مختلف جهـان را بـا مـدارك          جغرافي.  چگونگي اشغال كره زمين اساسي است

هاي پراكنده داشته     دهند و توضيحاتي را براي اينكه چرا برخي مذاهب توزيع     مورد بررسي قرار مي
هـاي    براي شناخت اينكه چرا برخي مـذاهب توزيـع        .  كنند و برخي ديگر متمركز هستند، ارايه مي

هايي كه در اداي فـرايض دينـي         دانان به اختالف اي نسبت به ديگر مذاهب دارند، جغرافي گسترده
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كند و برخي از      هاي سياسي اشاره مي    گالنسر به نقش مذهب در پديده.  اندازند وجود دارد، نظر مي
ظهور ايرلند به دليل وجود دو مـذهب كاتوليـك و پروتـستان،             :  شمارد  گونه بر مي   موارد آن را اين

سوريه به سبب وجود مسلمانان و مسيحيان، هند به دليل وجود دو دين اسالم و مـذهب هنـدو،              
آفريني مذهب در آنهـا       هايي هستند كه نقش فلسطين به واسطه وجود يهوديان و مسلمانان، نمونه

در هر كدام از اين مناطق، زماني كه نقشه سياسي دنيا و دوره تاريخي منطبق بـا آن       .  نمايان است
گرفتند و بعضي از آنهـا مـشكالتي را در            كرد، گروه اقليتي در واحدهاي جديد شكل مي    تغيير مي

اهميت عامل دين و مذهب در برخـي از منـاطق ذكـر        .  آوردند وجود مي راه آميزش با نظام ملي به
ماننـد تجزيـه    .  جانبه و از بيـن رفتـن اتحـاد ملـي شـد              اي بود كه باعث تجزيه همه  شده به اندازه

قاره هند به دو كشور پاكستان و هند كه صرفا بـه دليـل اختالفـات ديـني و مـذهبي ميـان                 شبه
  21 .ميالدي اتفاق افتاد 1947 مسلمانان و هندوها در سال 

هـاي مـذهبي و       شود، نقش فرقه    رنگ مي   ديويد هاروي معتقد است كه وقتي قدرت دولت كم
در ايـن حالـت كـه       .  يابـد   به سرعت افزايش مـي ...  هاي قاچاق و  اي ناسوتي، تبهكاري، شبكه آيينه
. كننـد، چـرخش افـراد بـه مـذهب قابـل توجـه اسـت                 هاي مذهبي نقش پررنگي پيدا مـي        فرقه

هـاي مـذهبي در منـاطق روسـتايي           هاي مربوط به ظهور ناگهاني و افزايش سريع فرقـه      گزارش«
پيشرفت سريع تبليغـات    .  دهنده اين روند است  ويران چين، صرف نظر از ظهور فوالن كانگ، نشان

در اقتصادهاي غيررسـمي عنـان گـسيخته كـه در نتيجـه             ) اوانجليكان(مذهب پروتستان انجيلي 
انـد، احيـا يـا پيـدايش جديـد            هاي نئوليبرالي در امريكـاي التيـن شـكوفا شـده            اجراي سياست 

گرايي و بنيادگرايي مذهبي كه بـر سياسـت بيـشتر كـشورهاي آفريقـا و خاورميانـه حاكـم                قبيله
پيـشرفت  .  بستگي اجتماعي اسـت     داري براي هم اند، حاكي از نياز به ايجاد سازوكارهاي معني شده

اي با عدم امنيت شغلي فزاينده، از بيـن رفتـن             مسيحيت انجيلي بنيادگرا در اياالت متحده، رابطه  
به روايـت   .  داري دارد   بستگي اجتماعي، و توخالي بودن فرهنگ مصرفي سرمايه  هاي هم ساير شكل

ميالدي در پـي يـك        1980 توماس فرانك، حقوق مذهبي در كانزاس آمريكا، فقط در پايان دهه        
اين روابـط ممكـن اسـت تـصنعي و          .  زدايي نئوليبرالي، گل كرد دهه يا بيشتر از بازسازي و صنعت

عنـوان يـك كـاال بـه          آميز به نظر برسند، ولي اگر پوالني درست گفته باشد و تلقي از كار به       اغراق
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هاي اجتماعي متفاوت براي دفاع در برابـر       گاه براي بازسازي شبكه نابساماني اجتماعي بينجامد، آن
  22 ».شود دفاع يك چنين خطري بيش از پيش محتمل مي

هـا    بر اساس گزارش  .  برخوردهاي مذهبي، قومي و نژادي در حال افزايش است  «در حال حاضر 
 65 ــ     70 در سـال، بـه        20 ــ     25 هاي انساني از متوسـط       سال گذشته، تعداد بحران 10 در طول 

شوند، بيش از ايـن نـسبت افزايـش       رسيده است، در حالي كه تعداد مردمي كه تحت تأثير واقع مي
هـاي ديـني را بيـشتر از همـه جـاي دنيـا                امروزه نقش اختالفات مذهبي و ارزش 23 ».يافته است

اختالفـات مـذهبي و       2 در جدول شماره    .  توان در محدوده جغرافيايي خاورميانه مشاهده كرد      مي
اين محـدوه   .  باشد  دهنده مذهب در جمعيت كشورهاي خاورميانه قابل مشاهده مي        درصد تشكيل

هـا    جغرافيايي در زمره مناطقي است كه از بعد تمايز نسبت به ساير مناطق درصد بااليي از تفاوت        
ويژه از ناحيه برخـي      هاي مذهبي و به به عالوه در نقشه توزيع گروه.  را به خود اختصاص داده است

اي اسـت    از واحدهاي اين محدوده، يكي ديگر از متغيرهاي ژئوپليتيكي موجود در شبكه خاورميانه
براي مثـال،   .  باشد  هاي امنيتي موجود در شبكه اثرگذار مي        اي و گفتمان كه در ابعاد امنيت منطقه

گرايـي    عنوان شدن هالل شيعي از سوي ملك عبداهللا پادشاه اردن اشاره كرد كه شـيعه   توان به مي
   24 .عنوان يك تهديد قلمداد نموده است را در خاورميانه به

تـوان گفـت      اي نيست، اما مي     هاي محلي و منطقه   ها و جنگ اگرچه دين عامل اصلي درگيري
عنوان دستاويزي براي جنگيدن و توسل به خداوند براي فتـح و پـيروزي سياسـي و          كه مذهب به

هـاي صـليبي      بهترين نمونـه آن جنـگ     .  هاي ديگر هميشه وجود داشته است       نظامي در سرزمين 
قابل ذكر اسـت كـه بيـشتر كـشتارهاي قـرن بيـستم زاييـده                .  مسيحيان و جهاد مسلمانان است

هاي مذهبي و ديني نبوده است، بلكه كشتارهايي كه در قـرن گذشـته بـه وقـوع پيوسـت،            جنگ
در )  رهبر خمرهـاي سـرخ    (وسيله رهبران الئيك ضدديني مانند هيتلر، استالين، مائو، پول پوت    به

هـاي دينـي      آنان در مبارزات حزبي و عقيدتي خود، اسمي از ديـن يـا جنـگ               .  ويتنام، اتفاق افتاد 
اند، ماننـد هيتلـر در        هاي قومي خاصي اقدام كرده      اگر هم بر حسب مورد به قتل عام گروه .  نبردند

سـازي قومـي      مورد كشتار يهوديان در آلمان و استالين در مورد مسلمانان در چچن، مسأله پـاك          
هـا    موضوعي كه امروزه قابل توجه است، مباحثات و گفتار فزاينده سـران دولـت     .  مطرح بوده است
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در جنگ آمريكا و عراق، سران هر دو كشور از حربه دين بـراي جلـب و تقويـت        .  درباره دين است
ميـالدي بيـان      2003 مارس    19 جورج بوش پروتستان مذهب، در     .  برداري كردند جنگاوران، بهره

صـدام حـسين ديكتـاتور      .  كرد كه  خداوند به سرزمين ما و مدافعان آن، خير و بركت عطا فرمايد     
ميالدي خطاب به مردم عراق ضمن فرا خواندان آنها با كفار اعالم          2003 عراقي در روز اول آوريل 

(. . .)كساني كه در ميدان مبارزه و جنگ كشته شوند بـه بهـشت جـاودان خواهنـد رفـت              :  نمود
از اين موقعيت و موهبت الهي حداكثر استفاده را ببريد و با دشـمنان بجنگيـد، آنـان را               !  مردم اي 

  25 .بكشيد، زيرا آنان مهاجمان شيطان صفت و نفرين شده الهي هستند

 هاي ميان شيعه و سني در خاورميانه چالش
 محدوده خاورميانه

شود، پهنه سرزميني است كـه در قـاره           اي جغرافيايي كه امروزه خاورميانه ناميده مي   محدوده
كاربرد اصطالح خاورميانه به اين محدوده از جهان، به اوايـل قـرن بيـستم و         .  آسيا واقع شده است

ميـالدي    1902 طور قطع واژه خاورميانه از سـال          گرچه به . گردد نفوذ استثمارگران در آسيا بر مي
عنوان شده است، ولي اين عقيده وجود دارد كه اصـطالح خاورميانـه را ژنـرال تومـاس گـوردون                  

و دو سال بعـد ماهـان درياسـاالر آمريكـايي در            )  1900 (رئيس بانك شاهنشاهي ايران ابداع كرد     
همچنيـن ايـن امكـان وجـود دارد كـه از              26 .كاربرد برده است    را به اي درباره خليج فارس آن مقاله

اواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجه بريتانيا اين اصـطالح نيـز            
به هـر تقـدير، گفتـه شـده اسـت كـه اصـطالح خاورميانـه را اوليـن بـار در                         .  استفاده شده باشد

كار بـرده اسـت و منظـور وي تـشريح             ميالدي مورخ دريايي آمريكايي، آلفرد تاير ماهان به       1902 
شد، نـه خـاور نزديـك بـه         منطقه اطراف خليج فارس بود كه چون از قاره اروپا به آن نگريسته مي

هـا در طـول جنـگ         مفهوم خاورميانه بـراي اروپاييـان و آمريكـايي      .  آمد و نه خاور دور حساب مي
ها و متفقين در قـاهره، معـروف بـه مقـر              جهاني دوم روشن شد، و آن زماني بود كه مقر انگليسي

هاي وسيعي از شمال و شرق آفريقا، ايران، تركيه و كليه كشورهاي عربـي شـرق        خاورميانه، بخش
  27 .كانال سوئز را تحت پوشش داشت
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كار بردند كه بـراي آنهـا منافـع          اي به اصطالح خاورميانه را در واقع استثمارگران براي محدوده
باشد؛ در واقـع      از ديد لغوي، بررسي معناي اين كلمه داراي ابهام مي   .  اقتصادي فراواني داشته است

تواند باشد، پس ميانه به معناي مركز و وسط چيزي يا مكاني         معني ميانه، همان مركز هر چيز مي
شود در واقع مركز      عنوان خاورميانه شناخته مي     الملل به  اي كه در نظام بين حال آنكه منطقه. است

در قيـاس بـا هميـن       «در واقـع      28 .يا وسط قاره آسيا نيست و در شرق اين قاره قرار گرفته اسـت    
سازي بود كه جهان به اصطالح خاور يا به گفته بهتر و باالخره آسيا به خاور نزديـك، خـاور       مفهوم

بندي بر اساس پيش فرضي متكي بر گمان خـود محـور             اين تقسيم.  ميانه و خاور دور تقسيم شد
بودن يا خود را مركـز جهـان سياسـي دانـستن از سـوي اروپاييـان در آغـاز و سـپس از سـوي                          

هاي آفريقايي و آسيايي بر مبنـاي دوري       آمريكاييان و دور و ميانه و نزديك قلمداد كردن سرزمين
در چنـد دهـه اخـير اصـطالح         .  و نزديكي آنها نسبت به اروپا و اياالت متحده آمريكا استوار اسـت     

هـاي در     هاي فراوان بر حسب سرزمين  خاورميانه يا خاور نزديك يا خاورميانه و نزديك با دگرگوني
هايي كه از شمال آفريقـا گرفتـه تـا مرزهـاي          برگيرنده، مورد استفاده قرار گرفته است، با پيراموني

هندوستان و از مرزهاي جنوبي قفقاز و خزر ـ آسياي مركزي گرفته تا درياي سرخ  ــ و دورتـر از         
هـاي    بهره از هرگونـه همگـني       اين گستره جغرافيايي بسيار پهناور، آشكارا بي     .  شود آن كشيده مي

طوري كه بر اساس تعـاريف سـوئل كوهـن         به.  است...  جغرافيايي، فرهنگي، سياسي، استراتژيك و 
 29 ».توان عرضه مفهوم مكاني منطقه را ندارد

 ها و مسائل خاورميانه چالش

محدوده جغرافيايي خاورميانـه داراي نـاهمگوني آب و هوايـي، زبـاني، جمعيـتي، فرهنگـي،                  
از ويژگي بارز در اكثر كشورهاي اين محدوده جغرافيايي، وجـود اقـوام     .  باشد اقتصادي، سياسي مي

يـافتگي بـا هـم        هـاي توسـعه     عرب است كه از نظر زباني با هم متحد هستند ولي از نظر ويژگـي        
جوامع و كشورهاي خاورميانه از زمره كشورهاي درحال توسـعه و جهـان           .  هاي بارزي دارند تفاوت

وجـود    ها و شهرنشيني در اين محدوده جغرافيايي بـه          با وجود اينكه اولين تمدن . باشند سومي مي
اي   نيافته  آمده و شكل گرفته است، اكثر كشورها در اين محدوده، هنوز داراي بافت سنتي و توسعه     
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در رابطه با نوع حكومت و نحوه عمل رفتار دولتمردان اين كشورها نيز شاهد وجود عادات      .  هستند
هـاي سياسـي و       جوامع خاورميانه تحت تأثير نظـام  «در واقع.  باشيم و رفتار سنتي از سوي آنها مي

هاي خـود     ها و هدف    هاي گروهي خاص، فرد را تابع خواسته  اجتماعي قرار دارند، كه از طريق اهرم
دهـد و     به بيان ديگر واحد اقدام اجتماعي در جوامع در حال توسعه را گروه تـشكيل مـي     . اند كرده

هـاي سياسـي و اجتماعـي        آرتور اف بنتلي در بررسي نظام.  فرايند سياسي تابع رفتار گروهي است
كند، كه داراي خطوط درهم و برهم، متقاطع و همچنين       خاورميانه، آنها را به موزاييكي تشبيه مي

هر خط نمايانگر يك گروه است كه براي پيشبرد اهداف خود دائمـا          .  باشند متناوب نامحدودي مي
 ) 3 جدول شماره (30 ».در يك رابطه كنشي و واكنشي قرار دارند

در ارتباط با شناخت بافت سياسي و اجتماعي كشورهاي خاورميانه تحقيقات زيادي از سـوي          
يكي از اين تحقيقات را ريچارد آنتون انجام داده         .  شناسان و سياستمداران انجام گرفته است جامعه
قدرت و نفوذ در جوامع مختلف خاورميانه اين نيست كـه فـرد مقـام         «كند كه  وي بيان مي.  است

هاي بـسيار مـورد اسـتفاده       مشخصي داشته باشد، يا اينكه آن فرد مقام خود را براي كسب فرصت
هايي بستگي دارد كـه       قرار دهد، بلكه قدرت و نفوذ در جوامع مختلف خاورميانه به ميزان موفقيت   

براي ايـن كـار، او بايـستي        .  طي آن شخص قادر است با ديگران پيوندهاي شخصي به وجود آورد      
هاي شخصي بسيار ارزشمند خود را به ديگران نشان دهد و برتري خود را به ديگران         بتواند ويژگي

ها براي او اهميت سياسي ايجاد و او را بـه بـاالترين سـطوح قـدرت سياسـي             اين ويژگي.  بقبوالند
هاي مردم حرف اول را       در جهان كنوني كه دموكراسي و پاسخ به خواسته  «بنابراين  31 ».رساند مي
گرايـي بـر      هاي موروثـي و خـانوادگي و قـوم          زند، هنوز در اكثر كشورهاي خاورميانه، حكومت       مي

هرچند اقـداماتي در راسـتاي آراي عمومـي و تـشكيل مجلـس و                .  كشورهاي منطقه حاكم است  
. پارلمان برداشته شده است، اما هنوز تا رسيدن به يك توسعه و پيشرفت راه زيادي در پيش دارند     

هاي خود رفتـار      ها چگونه با منابع و ثروت اين در حالي است كه نبايد فراموش كرد، اينكه حكومت
  32 ».گذارد شدت بر توان توسعه آنها تأثير مي كنند، به مي
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 گستره جغرافيايي ـ ژئوپليتيكي شيعيان در جهان 
عنوان يك عامل كليدي در توسعه و         در عصر جهاني شدن كه روابط گسترده ميان كشورها به   

آيد، افزايش تعداد مردم با خصوصـيات فرهنگـي، مـذهبي و قومـي مـشابه،                   شمار مي پيشرفت به
جهاني شدن منطـق    «.  عنوان يك ويژگي كليدي و عامل ژئوپليتيكي در اين قرن باشد       تواند به مي

هاي جنوب كـه      ها را به دنبال دارد؛ يعني گروهي از ساكنان سرزمين جدايي بين ساكنان سرزمين
يابنـد    اي براي مقاومت در برابر نفوذ فرهنگ غـرب دسترسـي مـي            در هويت اصيل خود به وسيله

براي احياي مجدد حيات و روشن كردن مشعل فرهنگ اصـيل خـود از راه ديـن تـالش فـراوان                 
وجـوي    تـر و جـست      هاي ظاهرا ديني ابزاري در خدمت هدف بـزرگ  ها و درگيري جنگ.  كنند مي

در واقع در عصر جهاني شدن ماهيت خاص دوره جهاني        33 ».قدرت و تملك سرزمين جديد است
شدن چنين است كه حتي كمترين ظرفيت موجود براي برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر، اثـري  

 34 .المللي آن كشور دارد مثبت بر تصوير بين

هاي خود و قدرت زيرسـاختارها و         واقعيت اين است كه هر كشوري به اندازه قدرت و توانايي«
گـستردگي جغرافيـايي ـ       35 ».تواند با نيروهاي فراملـي وارد تعامـل شـود         اش، مي انسجام سياسي

عنـوان يـك موقعيـت راهـبردي و           ژئوپليتيكي مذهب شيعه در ميـان كـشورهاي خاورميانـه بـه         
امروزه مـذهب شـيعه در     .  آيد كننده روابط مستحكم، براي پيروان اين مذهب به حساب مي تقويت

در كشورهاي آذربايجان، بحرين بيـش از       .  باشد  طور رسمي داراي پيرواني مي    كشور به 16 بيش از 
عـالوه بـر    .  درصـد مـردم آنهـا، پـيرو مـذهب شـيعه هـستند               90 درصد و در ايران  بيش از      75 

 600 آيد، در اروپا كشور آلمـان بيـش از            شمار مي   عنوان كانون سنتي شيعيان به كشورهايي كه به
هـزار نفـر از     100 تبار را در خـود جـاي داده اسـت، انگلـستان حـدود              هاي ترك هزار نفر از علوي

در فرانسه  .  كنند  اند، زندگي مي    شيعيان كه از شبه قاره هند ـ پاكستان به آن كشور مهاجرت كرده
در رئونيـون و جزايـر      .  كننـد   تبار زنـدگي مـي      تبار و ترك هزار نفر از شيعيان ايراني 100 در حدود 

در آفريقا در كـشورهايي ماننـد تانزانيـا، كنيـا، سـنگال و              .  كاراييب چندين هزار شيعه وجود دارد  
در آمريكاي شـمالي و جنوبـي،       .  كنند  تبار زندگي مي  تبار و لبناني ساحل عاج جوامع شيعي هندي

   36 .كنند باشند نيز زندگي مي شيعياني با تبار ايراني و لبناني كه بيش از يك ميليون نفر مي
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 اختالفات ميان شيعه و سني در خاورميانه
هاي گفته شده، ميان پيروان مذهب شيعه و سـني         در محدوده جغرافيايي خاورميانه با ويژگي

هـاي مختلـف      در كشورهاي خاورميانه بين شيعه و سني و در ميان شاخه «.  اختالفاتي وجود دارد
ها اختالف وجـود      ها، و احمدي    ها، قبطي ها، دروزي ها، ماروني هريك از اين دو مذهب؛ يعني علوي

 37 ».ها مبين وجود برخي خطوط شكننده بالقوه در جوامع خاورميانه اسـت    همه اين اختالف.  دارد
در .  به عالوه بيان شد كه در منطقه ژئوپليتيكي خليج فارس، شيعيان بيشترين جمعيـت را دارنـد      

باشـند، ولـي در كـشورهاي         كشورهاي ايران، بحرين و عراق جمعيت شيعه در اكثريت قاطع مـي      
. قطر، امارات متحده عربي، كويت، عربستان سعودي و عمان جمعيـت شـيعه، در اقليـت هـستند          

طـور    بنابراين، در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، اختالفات ميان شيعيان و اهل تسنن بـه         
از فاصـله ميـان دو جنـگ        «.  بارزي باعث انزواي سياسي شيعيان در اين كشورها گرديـده اسـت          

ايـن  .  جهاني به اين طرف، ايران و عربستان سعودي در خليج فارس در مقابل يكديگر قـرار دارنـد       
هاي ديني متفاوت و مخـالف، و حـتي دشـمنانه             اي با سنت تقابل و شكاف ميان دو قدرت منطقه

بـه بعـد، عامـل        1340 وجود دارد و عربستان سني را در رويارويي ايران شيعي قرار داده و از دهه    
وقوع انقالب ايران اين رقابت را در ابعاد فرهنگي، مذهبي، ملي        .  ثباتي در منطقه بوده است مهم بي

براي مثال به اختالفات ميان وهـابيون عربـستان و شـيعيان              38 ».و ژئوپليتيك تشديد كرده است   
توان اشاره كرد كه گاهي اوقات به صادر شدن فتواهايي از سوي وهابيون عربـستان مبـني بـر             مي

تن از علماي وهابي در مجـاز دانـستن قتـل       38 بيانيه «.  شود كشتن و قتل عام شيعيان منجر مي
شيعيان و درخواست از اهل سنت تمامي جهان بر بـسيج عليـه شـيعيان بـه خـصوص شـيعيان               

 . باشد گونه اختالفات مي اي از اين نمونه 39 »عراق
چهـارم    در شمال ناحيه احسا در عربستان سعودي، كشور كويـت قـرار دارد كـه تقريبـا يـك              

در اين كشور نيز بخشي از شيعيان داراي ريـشه كويتـي     . دهند جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي
. انـد   هاي مهاجرند كه در پي رشد ناشي از درآمد نفت به آنجا آمده       هستند و بخشي ديگر جمعيت

موقعيـت  .  مسايل دولت كويت با شيعيان نظير مسائلي است كه در عربستان سعودي وجـود دارد            
جغرافيايي و قرار گرفتن كويت بين سه كشور عربستان سعودي، عراق و ايـران، موجـب گرديـده              
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در كـشور بحـرين كـه       .  عنوان ستون پنجم تهران تلقي شوند       است كه شيعيان در كشور كويت به 
بيـشتر  .  درصد از جمعيت آن شيعه مذهب هستند، شكاف سني ـ شيعه نيز وجود دارد     70 حدود 

كنند و با وجود اكثريت، تحت حاكميت اقليت      جمعيت شيعه در اين كشور در روستاها زندگي مي
درصـد كـل جمعيـت را دربـر           20 در اميرنشين قطر، شيعيان نزديك بـه    .  باشند سني مذهب مي

پذيرنـد و در واقـع در همـان وضـعيتي             آنها به لحاظ اجتماعي و اقتصادي بسيار آسيب    .  گيرند مي
. برند كه اقليت شيعه در ناحيه احسا در كشور عربستان سـعودي بـا آن مواجـه هـستند            سر مي به

هرچند حادترين مسايل شيعيان مربوط به كشور بحرين است، در امارات متحده عربـي كـه تنهـا        
حـضور  .  كننـد   دهند، عمـدتا در دبـي زنـدگي مـي           درصد از جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي 6 

ترين اميرنشين امارات متحده عربي، آفريننده مـسائلي شـبيه سـاير          عنوان مهم شيعيان در دبي به
درصـد از     55 در كشور عراق با وجود اينكه        40 .مسائل كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس است

دهند، تا قبل از سقوط ديكتاتوري صـدام حـسين، آنهـا       جمعيت اين كشور را شيعيان تشكيل مي
اختالفات ميان شـيعه و سـني باعـث شـده كـه در طـرح نقـشه                   .  در انزواي سياسي قرار داشتند

عـراق  «،  »كردسـتان آزاد  «خاورميانه جديد جهت ايجاد كشورهاي تازه، عراق را بـه سـه كـشور          
ارايـه شـده،    »  رالف پيـتر  «در اين طرح كه از طرف       .  بندي كنند تقسيم»  شيعيان عرب«، »سني

 . ها در منطقه عنوان شده است هاي مرزي و خشونت براي حل نزاع
هاي تحقيق، در محدوده جغرافيايي خاورميانه و منطقه خليج فارس، مذهـب            با توجه به يافته

در تمـامي كـشورهاي خاورميانـه،       .  باشـد   عنوان يك مذهب رسمي و كليدي مطرح مـي          شيعه به
مندي شـيعيان را در كـشور عربـستان سـعودي             از منظر ژئوپليتيك، قدرت   .  شيعيان حضور دارند

گونه تحليل كرد كه هرچند از نظر سياسي در انزوا به سـر مـي برنـد و در راس امـور              توان اين مي
خيـز    جزيـره، و در منطقـه نفـت         سياسي و دولتي قرار ندارند، ولي حضور آنها در شرق ايـن شـبه       

درصدي كارگران نفت شيعه مذهب در صنعت نفت ايـن كـشور،             75 عربستان سعودي و اشتغال 
منـد در     عنوان كـشوري قـدرت      ايران به .  شود  عنوان يك عامل قدرت براي شيعيان محسوب مي    به

در حقيقت  .  خاورميانه مطرح است و از نظر جمعيتي، غالب جمعيت اين كشور شيعه مذهب است   
به پشتيباني اين باور ويژه به اسالم بود كه ايرانيان پيروزمندانـه هويـت فرهنگـي ملـي خـود را               «
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هـاي ايرانيـان در راه        اي بـه جنبـش      بازسازي و پاسداري كردند و چنين بود كه تشيع نيروي تازه    
مذهب شـيعه در ايـران، باعـث          41 ».هاي ملي آنان در آميخت  استقالل و آزادي بخشيد و با انگيزه

مندانه اسالم    بازگشت قدرت «.  تحوالت گوناگوني در پيروان اين مذهب در خاورميانه گرديده است  
ها را به فعليت نزديك كرده، موجـب نگرانـي بزرگـي بـراي              شيعي در ايران، باورهاي اين جمعيت

 42 ».شده است] خليج فارس[هاي مخلتف منطقه  دولت
شـود،    يكي ديگر از عواملي كه موجب ايجاد ژئوپليتيك قدرت براي شـيعيان در خاورميانـه مـي            

باشد، ولي شيعيان در      هر چند كه آمار در منابع مختلف متفاوت مي .  باشد جمعيت قابل توجه آنها مي
ـا   . كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و خاورميانه از نظر جمعيتي قابل توجه هستند كشور ايران ب

درصد جمعيت شيعه بيشترين جمعيت شيعه را دارد و كشورهاي تركيه، اردن و عمان كمتريـن       90 
ـا زندگـي           10 در حال حاضر از هر .  جمعيت شيعه را دارند نفر كه در منطقه خاورميانه و شمال آفريق

شود اين نسبت طي دو دهه آينده تغيير چندانـي           بيني مي نفر مسلمان هستند كه پيش 9 كنند،  مي
ـا          )  درصـد   19/9 (يك پنجم مسلمانان جهان     .  نخواهد كرد  در كـشورهاي خاورميانـه و شـمال آفريق
ـا كمـي افـزايش بـه                 زندگي مي كنند و سهم اين منطقه از كل مسلمانان جهان طي دو دهه آينده ب

ـال            به.  درصد خواهد رسيد 20/1  ـا س  2030 عبارت ديگر ميزان افزايش تعداد مسلمانان اين منطقه ت
نرخ رشد  .  بيني شده كه طي دو دهه گذشته افزايش يافته است ميليون نفري پيش 117 تقريبا همان 

ـاي     ساالنه جمعيت مسلمانان در خاورميانه و شمال آفريقا بين سال        ـا     2010 ه  1/8 حـدود     2020 ت
ـاهش را نـشان               1/4 حدود  2030 تا  2020 هاي  درصد و بين سال درصد خواهـد بـود كـه كمـي ك

ـا طـي دو دهـه آينـده اندكـي             .  دهد مي اگرچه رشد جمعيت مسلمانان در خاورميانه و شـمال آفريق
كاهش خواهد يافت، اما همچنان نرخ رشد بيشتري نسبت به جمعيت غيرمـسلمان منطقـه خواهـد        

طور كلي جمعيت مسلمانان در منطقه خاورميانه با سرعت بيـشتري نـسبت بـه جمعيـت             به.  داشت
دهـد، جمعيـت      نتايج جديدترين مطالعات نشان مـي .  مسلمانان در شمال آفريقا افزايش خواهد يافت

ـال              درصـد افزايـش      37 حـدود     2030 كشورهاي مسلمان در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تا س
ميليون خواهد رسيد كه اين ميزان دو برابر آمار سال   439 ميليون نفر فعلي به  321 خواهد يافت و از 

 . گيري خواهد يافت بنابراين با توجه به اين افزايش، جمعيت شيعيان رشد چشم 43 .است 1990 
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منـدي    قابل توجه است به نقشي كه مذهب شيعه در دوران صفويان در ايـران باعـث قـدرت                
 1501 ـ    1722 /  ش.  ه  880 ـ    1101 (در دوران كشورداري صفوي    «.  اسماعيليان شد، اشاره شود

. دسـت آورد    ايران هويت فرهنگي و سياسي متمايز و استقالل سياسي كامل خـود را بـه      )  ميالدي
اي كه از اردبيل سرچشمه گرفته بـود، بـه قـدرت             شاه اسماعيل، در پيشاپيش جنبش شيعي تازه
وي اسالم شيعي داوزده امامي را مذهب رسـمي         .  رسيد و در تبريز بر تخت حكومت ايران نشست 

اين حركت ژئوپليتيكي به هنگام و كم ماننـد، امـپراتوري سـني مـذهب تركـان               . ايران اعالم كرد
گسترش امپراتوري عثماني در خاور، بر پايه ايـن منطـق كـه فرزنـدان        .  عثماني را خلع سالح كرد

رفت كه ايران را دوبـاره       روايي بر همه مسلمانان را دارند، مي عثمان خليفگان اسالمند و حق فرمان
عنوان مذهب رسمي ايران، ديـواري اسـتوار در برابـر           اعالم تشيع به.  گرفتار حكومت بيگانگان كند

مندي شيعيان تـا آنجـا در خاورميانـه           قدرت  44 ».اين منطق پديد آورد و راه را بر آل عثمان بست  
كـاربرد  .  گيري هالل شيعي سخن گفته است پيش رفته كه ملك عبداهللا دوم پادشاه اردن از شكل

بنابراين مذهب شيعه بـا همـه       .  دهنده نقش پررنگ شيعيان در خاورميانه است     اين اصطالح نشان
عنوان يـك عامـل كليـدي و          فراز و فرودهاي حاكم در خاورميانه، منطقه خليج فارس و جهان، به     

طور ملموس، تـشيع از درون        درستي و به    به«.  تواند از منظر ژئوپليتيك مذهبي در آيد   فرصت، مي
ولـي بـا وجـود ايـن، هرگـز          .  متحول خواهد شد، همان طور كه از آغاز تاكنون چنين بوده اسـت        

شيعيان در تأييد هويت و شاخـصيت خـود همچنـان ثابـت و              .  تماميت آن رو به اضمحالل ندارد   
از ديگر سـو بـراي تـسنن مهـار شـيعه            .  استوار خواهند ماند و در برابر اهل تسنن خواهند ايستاد     

اينك تشيع در تركيه، ايران، خليج فارس و حتي پاكـستان و هنـد         .  تر خواهد بود مشكل و مشكل
بـا توجـه بـه اوضـاع كـشورهاي          .  به يك عامل تمام عيار در جامعه و جهان تبـديل شـده اسـت              

توان ادعا كـرد كـه تـشيع در خليـج فـارس بـه لحـاظ                  مي«نشين در منطقه خليج فارس،  شيعه
  45 ».جغرافياي مذهبي غلبه دارد

 گيري نتيجه

عنوان يك محدوده جغرافيـايي ژئواسـتراتزيك و ژئوپليتيـك همـواره در كـانون                  خاورميانه به 
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هاي قومي، زباني و مذهبي در ايـن محـدوده،            وجود تفاوت .  توجهات سياسي ـ اقتصادي قرار دارد 
با وجود اينكه تمام كـشورهاي      .  هاي اساسي ميان كشورهاي منطقه شده است      باعث وجود چالش

مذهـب  .  ، ولي داراي روابط مطلوبـي نيـستند       )به جزء اسراييل  (اين محدوده جغرافيايي مسلمانند  
تواند به فرصتي جهـت تحـوالت     عنوان يك عامل پيونددهنده مي شيعه در كشورهاي خاورميانه به

هاي تحقيق ارايه شد، يك عامـل      گونه كه بنابر يافته ژئوپليتيك شيعه همان.  براي پيروان آن درآيد
وقتي كه ژان پيرشه ونمان، وزير اسبق دفـاع  . ژئوپليتيكي در منطقه خليج فارس و خاورميانه است

كند مساله شـيعه آينـده عـراق اسـت، بعـد از سـقوط                 ميالدي عنوان مي   1980 فرانسه، در دهه 
ميالدي به قدرت رسيدن شيعيان را در اين كشور شاهد         2003 ديكتاتوري صدام حسين در سال 

عنوان يـك قـدرت       مندترين كشور شيعه مذهب در خاورميانه و به عنوان قدرت در ايران به.  هستيم
در عربستان سعودي سكونت شيعيان در شرق اين كشور و حضور      .  اي نقش آن محرز است منطقه
. عنوان يك عامل ژئوپليتيكـي و فرصـت مطـرح اسـت           گير آنها در صنعت نفت اين كشور به چشم

حضور شيعيان در كشور هند با توجه به روند توسعه اقتصادي ـ سياسي كه اين كـشور دارد طـي       
گونه كه توال نيز معتقد اسـت، تـشيع در          همان. عنوان يك فرصت مطرح شود تواند به كند، مي مي

عنـوان عامـل اصـلي و         خليج فارس به لحاظ جغرافياي مذهبي غلبه دارد، از آنجا كه جغرافيـا بـه        
بنـابراين شـيعيان در خاورميانـه بـا         .  گرايي و پيوند مطرح است   زيربناي ژئوپليتيك در مباحث هم

 . اند عنوان يك فرصت مطرح توجه به گستره جغرافيايي ـ ژئوپليتيكي كه دارند به
 : توان بيان كرد هاي مذهب شيعه را از منظر ژئوپليتيك اين گونه مي طوركلي ويژگي به
نسبت به اهل تسنن در منطقه خليـج    )  ميليون نفر 100 بيش از (از نظر جمعيتي، شيعيان .  1 

 گيري را دارند؛  فارس افزايش قابل مالحظه و چشم
باشـد،    عنوان اولين كشور در جهان از نظـر داشـتن ذخـاير نفـت مـي              عربستان سعودي به.  2 

رو سكونت شيعيان در شرق اين كشور و اشتغال آنها در صنعت نفت عربستان سعودي، كـه         اين از
 آفريني دارند؛  عنوان يك پارامتر كليدي است، توانايي نقش به

مند از منظر ژئوپليتيك در خاورميانه، بـا توجـه بـه              عنوان يكي از كشورهاي قدرت  ايران به.  3 
 جمعيت غالب شيعيه، توانايي حمايت و هدايت آنها را دارد؛ 
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از نظر جغرافيايي ـ ژئوپليتيكي شيعيان در خاورميانه داراي موقيعت برتري نسبت به اهـل          .  4 
عنـوان يـك      بـه )  كـشور آذربايجـان   (تسنن قرار دارند؛ حضور در منطقه خليج فارس، درياي خزر        

 . كند موقعيت برتر توانايي ايفاي نقش بيشتري را براي آنها فراهم مي
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 مشخصات نام فرقه

شود، شيعيان دوازده امامي فاقد روحانيت هستند، عمدتاً در تركيه  به آنها قزلباش نيز گفته مي ها علوي
 .اند كنند يا به صورت مهاجران ترك در اروپا پراكنده زندگي مي

اي از شيعه دوازده امامي فاقد روحانيت هستند كه در  گويند، شاخه به آنها نصيريه يا انصاريه نيز مي ها علوي
 .كنند سوريه و شمال لبنان زندگي مي

 .كنند اي از شيعه دوازده امامي هستند كه در تركيه و آلباني زندگي مي فرقه ها بكتاشي

 .كنند اي از اسماعيليان هستند كه در لبنان، اسرائيل و سوريه زندگي مي شاخه دروزها

 دوازده امامي

پيروان اين . دهد خانواده بزرگ تشيع است كه اعتقاد به دوازده امام سنگ بناي آن را تشكيل مي
مذهب در ايران، عراق، لبنان، كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، هند، پاكستان، تركيه، 

از  . دهند درصد از مجموع شيعيان را تشكيل مي 84كنند و تقريباً  آذربايجان و افغانستان زندگي مي
اند و برخي ديگر مانند  اين جوامع بزرگ شيعي برخي مانند ايران داراي يك روحانيت سازمان يافته

 .افغانستان و تركيه فاقد آنند
 .رسد ها مي كنند، به مغول ريشه اين شيعيان دوازده امامي كه در قلب افغانستان زندگي مي ها هزاره

 اسماعليان
و ) يمن و هند(ها  هاي دروز، مستعلي از خانواده شيعيان هفت امامي هستند كه خود به شاخه

اند و امروزه در هند، پاكستان،  ها رهبري آقاخان را پذيرفته نزاري. اند ها تقسيم شده نزاري
 .كنند تاجيكستان، سوريه و آفريقاي شرقي زندگي مي

 .شود نامي است كه در لبنان به شيعيان دوازده امامي داده مي ها متولي

اين اصطالح بعد از دومين انشعاب در تشيع به وجود آمد و منظور آن است كه گروهي از شيعيان  ها هفت امامي
 .تنها به هفت امام اول شيعه اعتقاد دارند

پيروان زيديه به پنج امام اول شيعه معتقدند و اكنون . يادآور اولين انشعاب در تشيع است زيديه
 .كنند زندگي مي يمن در

 هاي مختلف شيعه و مشخصات آنها فرقه:  1جدول شماره 

 140 -141ص  ، ص1380توال،: منبع
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 پايتخت
 جمعيت شهرنشين

 به درصد
 ) 2008سال ( 

جمعيت به 
 ميليون نفر

 )2010سال ( 

وسعت به 
 مربع كيلومتر

 نام كشور

 ايران 1،648،195 75/000/000 %68 تهران
 امارت متحده عربي 83/6 4/798/491 %78 ابوظبي -دوبي 

 اردن هاشمي 89000 6/269/285 %78 امان
 صهيونيستي رژيم 21/056 7/233/701 %92 تل آويو
 بحرين 0/7 728/709 %89 منامه
 تركيه 775،000 76/805/524 %69 آنكارا
 قطر 11،000 833/285 %96 دوحه
 كويت 18 2/692/526 %98 كويت
 سوريه 185،000 21/762/978 %54 دمشق
 عمان 212/5 35/418/085 %72 مسقط
 عراق 438/3 28/945/569 %67 بغداد
 عربستان سعودي 2،150،000 28/686/633 %82 رياض
 لبنان 10،400 4/017/095 %87 بيروت
 مصر 1،001،449 78/866/635 %43 قاهره
 يمن 527/968 22/858/238 %31 صنعا

 كشورهاي خاورميانه سنتي و حمعيت شهرنشين در آنها:  3جدول شماره 

 138، ص 1391مهكويي،: منبع   
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درصد شيعيان در  نام كشور
 2010سال 

 **ميالدي

درصد اهل 
تسنن در سال 

 ميالدي 2010

*** 

*ميالدي 1974سال   

جمعيت 
 شيعيان

 جمعيت كل

 61000000 51000000 9 90 ايران

 20000000 12500000 25 55 -60 عراق

 600000 350000 30 70 بحرين

 3000000 1000000 23 38 لبنان

 14000000 3500000 74 16 سوريه

 2200000 300000 81 15 امارات متحده

عربستان 
 سعودي

11- 10 90 500000 18000000 

 18000000 3000000 84 15 افغانستان

 7500000 5500000 30 70 اذربايجان

 13500000 5000000 70 30 يمن

 2100000 500000 65 25 كويت

 130000000 30000000 77 20 پاكستان

 - - 90 2 اردن

 - - 18 -25 25 عمان

 - - 90 1 مصر

 62000000 16000000 83 -93 20 تركيه

 550000 5000 - 25 قطر

 89: 1388فرد، پيشگاهي** ، 145 -146: 1380توال،* مطالعات نگارنده، : منببع 
  *** http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?

MagazineArticleID=40296&MagazineNumberID=4848  
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 :ها پاورقي

: اكـبر كرمـي، تهـران       ترجمه عليرضا فرشـچي و علـي      احساس محاصره، ژئوپليتيك اسالم و غرب،      گراهام فولر و يان لسر، .  1 

 . 5 ، ص 1384 ، )ع(انتشارات دانشگاه امام حسين 

 . 59 -71 ص  ، ص1380 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، : ترجمه حسن صدوقونيني، تهرانژئوپليتيك تشيع، فرانسوا توال، . 2 

 . 134 همان، ص . 3 

سال شـشم،   فصلنامه ژئوپليتيك،     »تشيع در ايران،  :  مطالعه موردي :  نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ «عباس احمدي، .  4 

 .39 -40 ص  ، ص1389 شماره اول، بهار 

، 1386 انتـشارات سـمت،     :  ترجمه سـيدحامد رضـيئي، تهـران      شناخت و درك مفاهيم جغرافياي سياسي،      سوفي شوتار، .  5 

 .249  ص

: ، تهـران  مجموعه مقـاالت نخـستين كنگـره انجمـن ژئوپليتيـك ايـران              »سيري در تحوالت ژئوپليتيك،«دره ميرحيدر، .    6 

 .15 ، ص 1384 انتشارات سازمان جغرافيايي ارتش، 

 .16 همان، ص .  7 

 .129 ، ص 1381 انتشارات سمت، : تهرانجغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، پيروز مجتهدزاده، .  8 

 .  5 ـ  11 ص  فرانسوا توال، پيشين، ص. 9 

 . 389 ، ص 1377 حامد رباني، فرهنگ فارسي به فارسي سعدي، نشر پوريا، چاپ سوم، . 10 

 . 333 ـ  335 ص  ، ص1385 انتشارات پاپلي، : مشهداصول و مفاهيم ژئوپليتيك، محمدرضا حافظنيا، . 11 

 .160 سوفي شوتار، پيشين، ص.  12 

 . 108 ـ  31 ص  ، ص1378 انتشارات واحد كتب درسي، : قمجغرافياي سياسي جهان اسالم، اهللا عزتي،  عزت. 13 

 .15 ، ص 1382 گستر،  انتشارات سخن: تهرانهاي جغرافيايي كشورهاي اسالمي،  ويژگيمحمدعلي احمديان، . 14 

 .  55 ـ  49 ص  همان، ص. 15 

 . 234 اهللا عزتي، پيشين، ص  عزت. 16 

 . 204 گراهام فولر و يان لسر، ص . 17 

 . 61 همان، ص . 18 

هـاي    هـا و دهيـاري      انتشارات سازمان شـهرداري :  تهراندانشنامه مديريت شهري و روستايي، ، »نوسازي«كمال پوالدي، .  19 

 .  807 ـ   808 ص  ، ص1387 كشور، 
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