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چکیده
هدف :هدف از انجام این تحقیق تبیین این م سئله ا ست که چگونه موقعیت جغرافیایی و و ضعیت اقت صادی شیعیان
میتواند بر همگرایی آنان در منطقه خاورمیانه تأثیرگذار باشدددد بهاینترتیب بر تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر همگرایی
شیعیان در منطقه خاورمیانه متمرکز است
روش :این پژوهش از نوع مطالعات توصدددیفیح تحلیلی اسدددت و داد ها و اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و
بررسیهای میدانی گرداوری شد است
یافتهها :یافتههای میدانی پژوهش حاکی از آن ا ست که مؤلفههایی نظیر عزم م شترک نیرویهای شیعی برای مقابله
با جریانهای تکفیری و سلفیح تبلیغات فرهنگی کارآمدح برجسته سازی اشتراکات فرق شیعهح وجود ذخایر انرژی (نفت و
گاز) در کشددورهای منطقهح شددکلگیری اتحادیههای اقتصددادیح پشددتوانه فرهنگی و تمدنی نیح برخورداری از قلمرو
سرزمینی مطلوبح پیروزی انقالب ا سالمی و ا ستقرار حکومت شیعی در ایرانح آیینها و منا سک مذهبی مانند مجالس
عزاداری و راهپیمایی اربعینح ارتقای جایگا شدددیعیان در سددداختار حکومتهای منطقه و تأکید بر اشدددتراکات مذهبی
وحدتآفرین از مهمترین عوامل همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه است
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاکی از آن اسددت که از یکطرف بیشددتر شددیعیان در منطقه خاورمیانه زندگی میکنند و
ویژگی جمعیتی و جغرافیایی منحصدددربهفردی دارند از طرفی دیگر مؤلفه های وحدتآفرین متعددی در اختیار دارند؛
بنابراینح میتوانند به همگرایی دستیافته و موقعیت ژئوپلیتیک خود را در منطقه و جهان ارتقا دهند
واژگان کلیدی :جهان اسالمح همگراییح شیعهح منطقهح خاورمیانهح ژئوپلیتیک
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Abstract
Objective: The purpose of this research is to explain how the geographical
location and economic status of the Shiites can affect their convergence in the
Middle East. Thus, the analysis of the components that affect the Shi'a
convergence in the Middle East region is focused.
Method: This research is a descriptive and analytical study. Data and information
are required by library method and field research.
Results: The field findings of the research indicate that that components such as
Shiite forces' common determination to counteract the takfiri and Salafi currents,
efficient cultural propaganda, highlighting shared Shiite differences, the existence
of energy reserves (oil and gas) in the countries of the region, the formation of
economic unions, rich cultural and civilized backing, the rich civilization, the
enjoyment of the desirable territory, the victory of the Islamic Revolution and the
establishment of the Shi'a rule in Iran, religious rites and rituals such as the
mourning and marching ceremonies, the promotion of the status of Shiites in the
structure of the regional governments, and the emphasis on shared relogious
Unitarianism are among the most important factors of Shia's convergence in the
Middle East region.
Conclusion: The results of the research indicate that most of the Shiites live in
the Middle East region and have unique demographic and geographic
characteristics. On the other hand, there are many unifying entities ; so they can
achieve convergence and promote their geopolitical position in the region and the
world.
Key words: Islamic World, Convergence, Shiite, Region, Middle East,
Geopolitics.
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مقدمه
همگرایی سیا سی فرآیندی ا ست که طی آن واحدهای سیا سی بهطور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام
خویش برای رسیدن به هدفهای مشترک صرفنظر کرد ح از یک قدرت فوق ملّی پیروی میکنند با
توجه به مفهوم همگرایی در مناطق مختلف جهان ملت ها و اقوام گوناگونی که در کنار هم در یک
منطقه زندگی میکنند دارای کنش و واکنشهای متقابل هسددتند که خود را در قالب همگرایی نشددان
میدهدح شاهد مثال این مفهوم شیعیان خاورمیانه میباشند (احمدی و حسینی نصرآبادیح )72 :7931
بدون شددک دین و مذهب بهعنوان یکی از ارکان اصددلی هر مجموعه انسددانی نقش تعیینکنند ای در
دگرگونیح بالندگی و تنوعبخشی به فرهنگ و تمدن گرو های انسانی داشتهاند و دین اسالم و مذاهب
گوناگون آن نیز از این اصل کلی مبرا نیستند همچنین یکی از عوامل همگونی و تجانس ملتها دین
و مذهب ا ست یکی از مذاهب ا صلی دین ا سالمح مذهب شیعه ا ست شیعیان هموار از یک سو بر
اساس اندیشههای بنیادین تشیع در مورد حکومت اسالمی در دور یبت و سنت عزلتگرایانه سیاسی
مرجعیت شیعه در تاریخ و از سوی دیگر به دلیل جایگا آنان بهعنوان اقلیتی در جهان اسالمح مشارکت
سیا سی محدودی در ساختار حکومت جوامع ا سالمی در ک شورهای خاورمیانه دا شتهاند؛ بنابراینح با
توجه به هویت فردی و یرسیاسی شیعیانح هموار سیاستهای تبعیضآمیزی از سوی حکومتهای
استبدادی دولتهای عربی بر آنان تحمیل شد است
خودآگاهی شددیعی و احیای مکتب سددیاسددی شددیعه در جهان اسددالم و تالش آن برای کسددب عدالت
اجتماعی و سددیاسددی در دور های مختلفی از تاریخ اسددالم در قالب جنبشها و قیامهای اجتماعی در
کشورهای اسالمی وجود داشته استح زیرا شیعیان از یکسو با دارا بودن آموز های آیینی و تحت تأثیر
نهضت امام ح سین (ع) و ا سطور های خود از انگیز های انقالبی و عدالتگرایانه برخوردار بود اند و از
سوی دیگر به دلیل شرایط تبعیضآمیز سیا سی-اجتماعی در ساختار قدرت این ک شورهاح زمینههای
بازتولید هویت جمعی آنان و تحولخواهی برای تغییر شرایط موجود به و ضعیت مطلوب در میان آنان
وجود دارد بر این اساسح هویتیابی شیعه ناشی از قابلیتهای بالقو فرهنگیح سیاسی و ایدئولوژیک
آنان شکل میگیرد امروز شیعه به یک موضوع ژئوپلیتیک تبدیل شد استح زیرا نقطه ثقل جغرافیای
شیعیان مناطقی ا ست که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تأثیرگذار ا ست علیر م جمعیت
فراوان شدددیعیان و توانمندی ژئواکونومیک بامی مناطق محل اسدددتقرار این گرو مذهبیح آن ها در
مناسدددبات سدددیاسدددی و موقعیتهای اجتماعی نقش چندانی ندارند و جزء در کشدددور ایرانح در دیگر
کشددورهای منطقه به عنوان اقلیت محسددوب شددد و از بسددیاری از امتیازات محروم میباشددند برآورد
توانمندیهای ژئوپلیتیک تشددیع در خاورمیانه و شددناسددایی مؤلفههای ایجاد همگرایی در بین شدیعیان
میتواند از موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی تلقی گردد
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نقشآفرینی مذهب در سدددیاسدددت و پیوند خوردن با مفهوم قدرتح تنها امری مربوط به زمان حال و
م دذهب ش دیعه نیست مذهب در گذشته نیز یکی از عوامل مؤثر در جداسازی مرزه دای جغرافی دایی
بددددود در قددددرن بیسددددتم نیددددز کمددددابیش نقشآفرینی عوامل مذهبی در پدید های سیاسی و
تصمیمگیریهای ناشی از آن تداوم داشته است در حدال حاضدر ثبات سیاسی برخی از کشورها تا حد
زیادی در ارتباط با توزیع فضایی مذهب و زبان اس دت در حقیق دتح م دذهب و زبانح یکی از قویترین
نیروهای مؤثر در ک شورهای م ستقل کنونی شمرد می شود (احمدیح واثق و جا سمنژادح 7937ح )92
شیعیان یکی از پراکند ترین مذاهب حال حاضر جهان هستندح پراکندگی شیعیان هم از نظر تاریخی و
هم از نظر دملتهای فرهنگی و سددیاسددی آنها از اهمیت بسددیار زیادی برخوردار اسددت (ضددر امیح
شو شتری و ان صاریزاد ح  )991 :7937از نظر جغرافیایی بی شتر شیعیان در منطقه خاورمیانه ح ضور
دارند حدود  17در صد از ذخایر نفتی جهان در این منطقه ا ست و این ن شاندهند موقعیت ژئوپلیتیک
شیعیان در منطقه است همچنین از نظر جغرافیایی بیشترین گسترش شیعه در قار آسیا در کشورهایی
مثل ایران  37درصدح عراق  97درصدح بحرین  17درصدح آذربایجان  27درصدح عربستان سعودی 77
در صدح ترکیهح پاک ستانح افغان ستان  87در صدح امارات متحد عربی  71در صدح کویت  87در صدح قطر
 87درصد و عمان  77درصد است (حافظنیا و احمدیح )28 :7922
شیعیان جهان با توجه به اینکه از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ذخایر و منابع دارای پتانسیلهای بسیاری
هستند و میتوانند از این امکانات برای افزودن قدرت خود در عرصه بینالملل استفاد کنند و بهعنوان
بازیگر تأثیرگذار در کنار سددایر قدرتهای جهان قرار گیرند که این مهم با تکیه بر عوامل و عناصددر
همگرایی از یک سو و شناخت و البته جلوگیری از تأثیر عوامل و عناصر واگرایی در روابط با یکدیگر از
سددوی دیگر محقق میشددود (اعظمیح محمدزاد ح ورزدار و نادیح  )728 :7937شددیعیان که بخش
عمد ای از جمعیت منطقددده خاورمیانه را در اختیار دارندح در بیشددددددتر حوز های سیاسیح اقتصادیح
اجتماعی و فرهنگی از جایگا مطلدوبی برخدوردار نیسدتند بر این اساسح با آگاهی روزافدزون آندان از
موقعی دت خ دویش و اف دزایش س دطح تحص دیالت و گس دترش فناوری ارتباطاتح بهتدریج آنان نیز به
خودآگاهی جمعی ر سید اند (کاویانیراد و عباسپور گماریح  )783 :7934که پیامد آن میتواند تحقق
همگرایی شددیعیان در منطقه خاورمیانه باشددد؛ بنابراینح با توجه به اهمیت موضددوعح نگارند با فر :
«موقعیت جغرافیایی و و ضعیت اقت صادی میتواند بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه تأثیرگذار
باشد» درصدد تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه برآمد است
پیشینه تحقیق
احمدیح واثق و جا سم نژاد ( )7937در مقالهای تحت عنوان «ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگا ایران
در خاورمیانه پس از انقالب ا سالمی» بیان میکند که با پیروزی انقالب ا سالمی ایران در سال 7911
و رخدادهای پس از آنکه بیشتر متأثر از پیروزی انقالب بودندح تشیع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار
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دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد تشکیل یک حکومت شیعی با رهبری علمای دینی در کشوری بزرگ و با
اکثریت شددیعهح هرگز در گذشددته روی نداد بود بهاینترتیبح انقالب ایران کانون توجهی برای زند
کردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلیترح هویت دینی مسلمانان پدید آورد و تشیع و
اسالم را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار دادح نتایج پژوهشگران از این تحقیق نشان داد که با وقوع
انقالب اسالمی و ژئوپلیتیکی شدن تشیعح موقعیت و جایگا ایران بهویژ از دیدگا سیاسیح اجتماعیح
رسانهایح آموزشی و فرهنگی در منطقه ارتقا یافته و این ک شور توان سته است اثرگذاری و نقشآفرینی
بهتری نسبت به گذشته داشته باشد
اعظمیح زرقانی و ح یدری ( )7937در مقالهای با عنوان «تحل یل مدل نقش همگرایی ملی بهعنوان
مبنای همگرایی منطقهای در جهان اسددالم مطالعه موردی :خاورمیانه» بیان میکند که در تحلیلهای
ژئوپلیتیکی تشددخیص و بررس دی نیروهایی که به همگرایی جوامع س دیاس دی در سددطوم ملی و فراملی
کمک میکنند از اهمیت محوری و کمنظیری برخوردار اسددت امروز در ادبیات ژئوپلیتیک از سددطوم
مختلف همگراییح همگرایی ملیح همگرایی قومیتیح همگرایی منطقهای و جهانی نام برد می شود که
این امر ن شان از طیفی بودن این فرایند ان سجام بخش ا ست که کانون مکانی شکلگیری آن درون
مرزهای سیا سی یک ک شور به علت درک عموم شهروندان با مذاهب قومیتها و مختلف شکل
گرفته است و به سطح منطقهای گسترش مییابد
معروف ( )7938در مقاله «ویژگیهای جغرافیایی قلمروهای شددیعی (هالل شددیعی)» بیان میکند که
هالل شیعی را عبداهلل دومح پادشا اردنح عنوان شد و در خالل آن به قدرت گرفتن شیعیان در منطقه
را مطرم کرد اسددت جمهوری اسددالمی ایران میتواند با اعمالنفوذ در بین شددیعیان عراق تحومت
ژئوپلیتیک خاورمیانه را هدایت کرد و منافع رب و رژیم صهیونیستی را در منطقه تغییر دهد
شیخ سلمان ظاهر ( )7488در کتابی با عنوان «تاریخ شیعهح سیاسی – فرهنگی – دینی» معتقد است
که سیا ست شیعی بر مبنای مبارز با سیا ست اموی و عبا سی و تحت پو شش کتمان و تقیه ا ستوار
گردید است از جمله جهادهای سیاسی مخفی در زمان این دو دولت تحت پوشش کتمان و تقیه بود
نویسند در ذکر اسباب و لوازم تفکر شیعیح ابتدا به موضوع خالفت پرداخته است شیعهح معتقد است
که به ادله کتاب و حدیثح خالفت منح صر در علی (ع) و فرزندان او ست البته شیعه از روی اختیار یا
اکرا ح بر اطاعت از خلفای سهگانه همانند امام شان سکوت اختیار کردند از جمله مهمترین سببهایی
که تفکر شددیعی بهصددورت حرکتی منظم در آن ظهور داردح واقعه عاشددورا و شددهادت امام حسدین (ع)
است
عالمه طباطبایی ( )7333در کتابی با عنوان «شدددیعه در اسدددالم» به پیدایش این مذهبح فرقههای
مختلف شدددیعه؛ همچون زیدیهح اسدددماعیلیه و اثناعشدددریح موارد اختالف دیدگا فی مابین زیدیه و
اسماعیلیه از یک سو و شیعه اثناعشری از سوی دیگر و نیز ارائه تاریخچهای مختصر از شیعه پرداخته
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ا ست وی در ادامه اندی شه دینی از دیدگا ا سالم و را هایی که ا سالم برای د ستیابی به اندی شه دینی
فراروی افراد قرار داد است و دیدگا شیعه اثناعشری در مورد اصول دین؛ همچون توحید حقتعالی و
نیز صفات خداوندح ق ضا و قدرح اراد و اختیارح نبوت و شناخت نبی (ص)ح وحیح معاد و امامت را بیان
کرد است
علی م ا ( )7491در مقالهای با عنوان «چالشهای سیاسی و نقش آنها در بحران روابط بین صاحبان
دکترین ا سالمی معا صر» با بیان وجود اختالفنظر بین مذاهب ا سالمی میگوید که امروز با توجه به
اختالفات مذهبی در اسالمح ا راقآمیز نیست که بگوییم انگار برای هر مسلمان است دو نسخه کتاب
قرآن وجود دارد و این وضع همچنان رو به وخامت قرار دارد وی در ادامه میافزاید تمرکز بر اختالفات
سبب ناتوانی جهان ا سالم برای مقابله با چالشهای سیا سیح از جمله در رابطه با عوامل اقت صادی و
اجتماعی شد که به وضعیت خطرناکی منجر شد است
ماری لومی )8772(7در مقالهای با عنوان «مذاهب هویتبخش یا ژئوپلیتیک؟ شیعه و سنی در منطقه
خاورمیانه» بیان میکند که شیعیان در تاریخ ا سالم عمالً همی شه مورد ستم واقع شد اند شیعیان از
منظر رژیم های کشدددورهای عربی خاورمیانه بهعنوان تهدید بالقو در موقعیت ژئوپلیتیک جدید و
چ شمانداز رژیمهای عرب سنیح در ک شورهایی مانند لبنانح عرب ستان سعودیح یمن و تا حدودی اردن
که جمعیت شیعه در اقلیت قرار دارد و نیز ک شورهایی که اکثر جمعیت آنها شیعه ه ستند مح سوب
می شود تحومت عراق و وضعیت منطقهای و سیاست خارجی ایرانح تا حد زیادی آیند روابط شیعه و
سنی را در ک شورهای خاورمیانه تعیین میکند در سطح منطقهایح ک شورهای عربی تحت حکومت
سددنی و بهویژ عربسددتان سددعودی بهطور فزایند ای در رقابت برای کسددب قدرت منطقهای به چالش
کشید می شوند منطقهای که بهطور سنتی توسط بغدادح دمشق و قاهر ادار می شودح سرنوشت خود
را در اختیار واشنگتنح تلآویو و تهران قرار میدهد
سالوخ )8779(8در مقالهای با عنوان «شورشهای عرب و ژئوپلیتیک خاورمیانه» بیان میکند که با
تشویق و حمایت ایامتمتحد ح ریا نقش رهبری خود را در راستای تعادل و معکوس شدن نفوذ
تهران در هر سه پایگا اصلی به دست آورد از طرفی کشورهای معتدل عربی شامل مصرح اردنح دولت
فلسطینح تونسح مراکشح یمنح بحرین و امارات متحد عربی بهطور ضمنی از سوی اسرائیل پشتیبانی
میشوند از سوی دیگرح تهران تالش کرد تا از موضع ژئوپلیتیک جدید خود در اتحاد با سوریهح حزباهللح
حماس و جهاد اسالمیح در «محور مقاومت» که از سوی روسیه حمایت میشود را تقویت کند ریا
فرقهگرایی را به عنوان ابزاری در پیش گرفت تا از کشورهای همسو با سیاست خارجی خود در حاشیه
خلیجفارس در برابر ایران حمایت کند
1. Mari Luomi,, Sectarian Identities or Geopolitics? The Regional Shia-Sunni Divide in the Middle
East
2. Bassel F Salloukh, The Arab Uprisings and the Geopolitics of the Middle East
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مبانی نظری
همگرایی1

همگرایی عبارت است از فرایندی که طی آن ملتها از توانایی و تمایل خویش نسبت به تدبیر مستقل
سیاست خارجی و سیاستهای اساسی خود صرفنظر کرد و در عو در پی تصمیمگیری مشترک یا
تفویض روند تصمیمگیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستندح همگراییح به معنی ترکیب و اد ام شدن
اجزا در یک کل است همگرایی هم در درون یک کشور معنی میدهد و هم در یک منطقه در میان
شماری از کشورها در ا لب موارد از همگرایی بهعنوان شیوهای برای حلوفصل درگیریهای منطقهای
و بینالمللی یاد شد است؛ بنابراینح فرایندی است که دولتها یا واحدهای سیاسی مجزا از هم بهطور
داوطلبانه و آگاهانه از قسمتی از اقتدار خود و اعمال آن جهت دستیابی به اهداف مشترکشان صرفنظر
کرد و از یک قدرت مافوق ملی تبعیت کنند (مختاریهشیح مرادی و ناصرامسالمیح 7931ح ص
 )973همگرایی به لحاظ مفهومی عبارت است از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطهای مشخص
که معمومً بهعنوان هدف مشترک آنان ساخته میشود (حافظنیاح  )919 :7937همگرایی در چهارچوب
فرهنگ علوم سیاسی به فرآیندی اطالق میشود که در آنح جوامع از خواست و قدرت هدایت مستقل
سیاستهای عمد و اساسی خود چشم میپوشند و سعی میکنند به تصمیمات مشترک و هماهنگ
دست پیدا کنند (اسمیت8ح  )94 :7338همگرایی میان کشورها و دولتها ناشی از جبر و اضطرار نیستح
بلکه محصول ویژگیهای مشابه و اراد همگن جهت پیوستگی بر اساس آن ویژگیهاست (صفویح
7921ح ص  )717همگرایی یکی از نظریههای نسبتاً جدید در عرصه مطالعات روابط بینالملل به شمار
میرود و عمالً بعد از جنگ جهانی دوم بود که برای تجزیهوتحلیل سیاستهای منطقهای و بینالمللی
استفاد شد نظریه همگرایی محصول تفکر و بینش گرو هایی بود که تعدد واحدهای سیاسی و حاکمیت
ملی دولتها را سبب بروز جنگها میدانستند (ومیتی و سعید محمدیح )718 :7923
منطقه3

مفهوم «منطقه» از واژ متین  Regionناشی شد است که به معنای هدایت است این واژ همچنین
از فعل متین  regoناشی شد که به معنای ادار کردن و حکومت کردن است متعاقباً مفهوم منطقه
ا لب برای مشخص کردن مرز یا معین کردن فضا به کار رفته است (صرافی و شریفزادگان و نجاتیح
 )9 :7931واژ یا اصطالم منطقه در جغرافیای سیاسی به گونه تصادفی استفاد نمیشود و به یک
فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدید های مشابه و عوامل پیونددهند اجزای تشکیلدهند آن
محیط برخوردار باشد هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط انسانی منطقه گفته میشود بری
بوزان نظریهپرداز جهانی در کتاب مردمح حکومت و ترس منطقه را از دیدگا امنیتی عبارت از گروهی
1. Convergence
2. Smith
3. region
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از کشورها میداند که نگرانیهای اولیه امنیتی آنها در ارتباط و نزدیک با هم است و امنیت ملی هر
یک از آنها جدا از امنیت ملی آن دیگری قابلتصور نیست (مجتهدزاد ح  )739 :7927مشخصه منطقه
داشتن خصلت و خصوصیتی است مبتنی بر مکان و اساساً واژ ای دال بر جغرافیا است (بلندیان و ناصریح
)971 :7939
شیعه

در لغت به معنی پیروح اما در اصطالم به پیروان و خاندان امام اول شیعیان گفته میشود (زینالعابدین و
خیرخوا ح  )9:7939شیعه در لغت به معنی انصار و اتباع استح ولی در اصطالم به دوستداران علی (ع)
و اهلبیتش اطالق میشود (فیا ح  )71 :7928ریشه واژ شیعهح از مشایعت به معنی اطاعت و پیروی
کردن است این واژ اختصاصاً در مورد افرادی به کار میرود که پیرو امیرالمؤمنین و فرزندان آن حضرت
هستند و به امامت آنها اعتقاد کامل دارند (عزتیح )721 :7912
سیاست شیعی بر مبنای مبارز با سیاست اموی و عباسی و تحت پوشش کتمان و تقیه استوار گردید
است از جمله جهادهای سیاسی مخفی در زمان این دو دولت تحت پوشش کتمان و تقیه بود نویسند
در ذکر اسباب و لوازم تفکر شیعیح ابتد ا به موضوع خالفت پرداخته است شیعهح معتقد است که به ادله
کتاب و حدیثح خالفت منحصر در علی (ع) و فرزندان اوست البته شیعه از روی اختیار یا اکرا ح بر
اطاعت از خلفای سهگانه همانند امامشان سکوت اختیار کردند از جمله مهمترین سببهایی که تفکر
شیعی بهصورت حرکتی منظم در آن ظهور داردح واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) است (ظاهرح
 )19 :7488در حال حاضر جمعیت مسلمانان جهان به بیش از یک میلیارد نفر رسید است و بر اساس
آماری که از منابع گوناگون ارائه گردید شیعیان دستکم حدود بیست درصد از این جمعیت را تشکیل
میدهند و مذهب تشیع در مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشورها تأثیرگذار است (نصرتی و بازدارح
 )79 :7934شیعیان در تاریخ اسالم عمالً همیشه مورد ستم واقع شد اند شیعیان از منظر رژیمهای
کشورهای عربی خاورمیانه بهعنوان تهدید بالقو در موقعیت ژئوپلیتیک جدید و چشمانداز رژیمهای
عرب سنیح در کشورهایی مانند لبنانح عربستان سعودیح یمن و تا حدودی اردن که جمعیت شیعه در
اقلیت قرار دارد و نیز کشورهایی که اکثر جمعیت آنها شیعه هستند محسوب میشود تحومت عراق
و وضعیت منطقهای و سیاست خارجی ایرانح تا حد زیادی آیند روابط شیعه و سنی را در کشورهای
خاورمیانه تعیین میکند در سطح منطقهایح کشورهای عربی تحت حکومت سنی و بهویژ عربستان
سعودی بهطور فزایند ای در رقابت برای کسب قدرت منطقهای به چالش کشید میشوند منطقهای
که بهطور سنتی توسط بغدادح دمشق و قاهر ادار میشودح سرنوشت خود را در اختیار واشنگتنح تلآویو
و تهران قرار میدهد (لومی7ح )4 :8772

1. Luomi
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جدول  .7فرقههای مختلف شیعه و مشخصات آنها
علویها
علویها
بکتاشیها

به آنها قزلباش نیز گفته میشودح شیعیان دوازد امامی فاقد روحانیت هستندح عمدتاً در ترکیه زندگی
میکنند یا به صورت مهاجران ترک در اروپا پراکند اند
به آنها نصیریه یا انصاریه نیز میگویندح شاخهای از شیعه دوازد امامی فاقد روحانیت هستند که در سوریه
و شمال لبنان زندگی میکنند
فرقهای از شیعه دوازد امامی هستند که در ترکیه و آلبانی زندگی میکنند

دروزها

شاخهای از اسماعیلیان هستند که در لبنانح اسرائیل و سوریه زندگی میکنند

دوازدهامامی

خانواد بزرگ تشیع است که اعتقاد به دوازد امام سنگ بنای آن را تشکیل میدهد پیروان این مذهب
در ایرانح عراقح لبنانح کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارسح هندح پاکستانح ترکیهح آذربایجان و افغانستان
زندگی میکنند و تقریباً  42درصد از مجموع شیعیان را تشکیل میدهند از این جوامع بزرگ شیعی برخی
مانند ایران دارای یک روحانیت سازمان یافتهاند و برخی دیگر مانند افغانستان و ترکیه فاقد آن هستند
ریشه این شیعیان دوازد امامی که در قلب افغانستان زندگی میکنندح به مغولها میرسد

اسماعیلیان

از خانواد شیعیان هفتامامی هستند که خود به شاخههای دروزح مستعلیها (یمن و هند) و نزاریها
تقسیم شد اند نزاریها که رهبری آقاخان را پذیرفتهاند و امروز در هندح پاکستانح تاجیکستانح سوریه و
آفریقای شرقی زندگی میکنند
نامی است که در لبنان به شیعیان دوازد امامی داد میشود

هفتامامیها

این اصطالم بعد از دومین انشعاب در تشیع به وجود آمد و منظور آن است که گروهی از شیعیان تنها به
هفت امام اول شیعه اعتقاد دارند
یادآور اولین انشعاب در تشیع است پیروان زیدیه به پنج امام اول شیعه معتقدند و اکنون در یمن زندگی
میکنند

هزارهها

متولیها

زیدیه

منبع( :پیشگاهیفردح اعظمیح مهکویی و رسولیپورح 7937ح )47
موقعیت شیعیان

جهان تشیع امروز یک خط سیر مهمی را از لحاظ جغرافیایی شامل میشود که درواقع از شرق کشور
چین و هندوستان شروعشد و بعد از رسیدن به ایرانح از طریق عراق و خلیجفارس به سوریه و لبنان
میرسد از نظر تاریخی شیعه از مدینه به عراق و از عراق به سرزمینهای دیگر عربی و یرعربی از
جمله کشور ایران مهاجرت کردند بخشهای زیادی از شاماتح لبنانح حلبح یمن و مصر به تشیع
گرویدند از کهنترین مناطق شیعهنشین عربی میتوان به حاشیه جنوبی خلیجفارسح مناطق شرقی
عربستان و بحرین اشار کرد در ایران نیز شیعیان توانستند پایگا مستحکمی ایجاد کنند تشیع از طریق
ایران به شبهقار هند و افغانستان انتقال یافت (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحح 7921ح ص )739
از نظر جغرافیایی و سرزمینیح پراکندگی شیعیان از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است محل سکونت
اکثر شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس است در این بین کشور ایران بهعنوان کانون شیعه در
جهان تلقی میگردد که جمعیت  17میلیونی آن بیش از  47درصد کل جمعیت شیعه در جهان است
(مصلینژادح )791 :7937در محدود قلمرو سکونت شیعیان به علت پیوستگی جغرافیایی هر نوع
حادثهای بهسرعت انتقال مییابد قلمرو جغرافیایی شیعیان از لحاظ سیاسیح اقتصادیح فرهنگی و یر
دارای توانمندی زیادی است در سالهای اخیر حوادثی چون وقوع انقالب ایرانح قدرتگیری شیعیان
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در عراقح پیروزی حزباهلل لبنان و جنبشهای دموکراسیخواهی در خاورمیانه سبب تجدید حیات و
قدرتمندی ژئوپلیتیک تشیع در صحنه سیاسی جهان گردید است (زینالعابدین و خیرخوا ح )1 :7939
اکثر شیعیان دنیا در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس ساکن هستندح در این منطقه کشوری که هم از نظر
کل جمعیت و هم از نظر درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داد ح ایران است بر اساس بیشترین
آمارهاح 37درصد جمعیت ایران را شیعیان تشکیل میدهند که از این تعداد بیش از  47درصد از کل
جمعیت شیعه جهان است پس از ایران بیشتر شیعیان در کشورهایی زندگی میکنند که عمدتاً در اطراف
ایران هستند و بیشتر آنها با ایران پیوستگی جغرافیایی (مرز خشکی یا آبی) دارند بحرینح عراقح
آذربایجانح عربستان سعودیح ترکیهح پاکستانح افغانستانح امارات عربی متحد ح قطر و عمان از جمله
این کشورها به شمار میآیند (احمدیح )93 :7937

نقشه  .7پراکندگی شیعیان در جنوب رب آسیا
منبع( :سایت سانا)

روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع مطالعات توصیفیح تحلیلی است و به روش کتابخانهای انجام
میپذیرد اطالعات اسنادی و کتابخانهای از طریق مراجعه به کتبح مجالت علمی و پژوهشیح مقامت
و سایتهای اینترنتی گردآوری شد است مطالعات کتابخانهایح بهعنوان محور اصلی و اساسی در زمینه
دسترسی به اطالعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردید با فیشبرداری از منابع مختلف
و تأکید بر منابع مهم کتابخانهای زمینه قوامیابی اطالعات تحقیق بیشتر گردد در تدوین مباحث نظری
تحقیقح جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و بررسی اسنادی بود که با مطالعه متونح مقامتح
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کتبح نقشه و پایگا های اینترنتی با استفاد از روش فیشبرداری حول محور موضوع مورد بحث
جمعآوری گردید است و در ادامه یافتههای تحقیق از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسشنامهح از طریق
نرمافزار  spssمورد تحلیل اطالعات قرار خواهد گرفت
جامعه آماری این پژوهش اساتید و کارشناسانح فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی در رشتههای
جغرافیای سیاسیح متخصصین مسائل خاورمیانه و جنوب رب آسیا میباشند حجم نمونه این مقاله با
توجه به مشخص شدن این حجم نمونه که از طریق فرمول کوکران به دست آمد ح  924نفر است
یافتههای تحقیق
الف -یافتههای استنباطی

مؤلفههای تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه عبارتاند از:
تحریمهای بینالمللی

تح دریمح ت ددابیر قهرآمی دزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورهاح علیه کشوری که به قوانین
بینالمللی تجاوز ک درد یا از معیارهای اخالقی مقبول تخطی ک درد باش ددح اعم دال میش دود هدف
تحریمکنندددد (یدددا کنندگان)ح آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد
یدا حدداقل برای پایان دادن به رفتار یرقابلقبول خدود پشت میدز مدذاکر بنشدیند تحریم امتناعی
نظامیافته از برقراری روابدددط اجتمددداعیح اقتصدددادیح سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از
دولتها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مدددورد قبدددول است (مختاریهشیح 7934ح ص  )791نمونه تأثیر
تحریمهای بینالمللی بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه مواضع گرو های متعدد شیعی در قبال
تحریمهای امریکا علیه ایران است (سایت مهر نیوز)
اشتراکات فرق شیعه

فِرَق تشددیع به شدداخههای مختلف شددیعیان میگویند که علیر م باور به امامت بالفصددل علی بن
ابیطالب (ع)ح در برخی باورهای دیگر از جمله شددمار امامان معصددوم با یکدیگر اختالف دارند امامیهح
زیدیه و اسددماعیلیه از مهمترین فرقههای شددیعیاند برخی منابع کیسددانیه و گرو های الت را نیز به
شدددیعه نسدددبت داد اند پس از فرقه های مذکورح واقفیه و شدددیخیه از اهمیت بیشدددتری برخوردارند
برجسته سازی اشتراکات بین این فرقهها و کمرنگ جلو دادن اختالفات میتواند بر همگرایی شیعیان
تأثیرگذار باشد (سایت ویکی شیعه)
وجود ذخایر انرژی در کشورهای منطقه

جایگا و نقش ا ستراتژیک خاورمیانه را با توجه به گفتههای بوردیس فون لوهازنح بهتر میتوان درک
کرد او اعت قاد دارد که این منطقه مرکز دنیای قدیم اسدددتح مرکزی که در دل آن منطقه خلیجفارس
قرار دارد و بهمنزله مرکز مرکز شددناخته میشددود (نامی و محمد پورح  )97-97 :7921کشددورهای این
منطقه بهویژ در حوز خلیجفارس تقریباً دو سوم ذخایر اثبات شد نفت و یک سوم گاز طبیعی جهان را
در اختیار دارند با اضافه کردن ذخایر برآوردشد دریای خزر نیز به این ارقامح درصد نسبی این ذخایر به
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 17درصددد برای نفت و  47درصددد برای گاز طبیعی میرسددد (کمپ و هارکاویح  )981 :7929بدین
ترتیب بی ضی انرژی خلیج  -دریای خزر یکی از مهمترین واقعیتهای ژئوا ستراتژیک رب خواهد بود
که ک شورهای رب آ سیا در اختیار خواهند دا شت چنانچه مناطق ژئوا ستراتژیک رب آ سیا را با منابع
استراتژیک موجود در این منطقه در نظر بگیریمح جایگا کشورهای منطقه نمود بیشتری خواهد داشت
شکلگیری اتحادیههای اقتصادی

حدود  717سال پیش اکثریت مطلق علماح متفکران و سیا ستمداران جهان ا سالم یکی از عمد ترین
را های برونرفت از عقبماندگی جهان اسددالم را در اتحاد و یکپارچگی مسددلمانان دید اند اگر اتحاد
جهان اسددالم را از طریق همکاریهای مشددترک اقتصدداد بخصددوص سددرمایهگذاری مشددترک مردمی
(بخش خ صو صی و دولتی) و ایجاد شبکهها دنبال کنیم بهتر پا سخ میدهد ایجاد را آهن سرا سری
جهان اسالم از سنگال تا چینح ایجاد شبکههای حملونقل ریلیح را آهنح هواییح شبکههای لولههای
نفتح گازح آبح خطوط مخابراتی و یر سددرمایهگذاریهای مشددترک در زمینههای نفتح پتروشددیمیح
معدنح آبوخاکح صنعت و گردشگریح هتلسازی در قالب اتحادیههای اقتصادی میتواند سبب تحقق
همگرایی در جهان اسالم بهویژ در بین شیعیان گردد (پاپلی یزدیح )7 :7931
پشتوانه فرهنگی و تمدنی غنی

فرهنگ و تمدن اسالم مجموعه باورها و ارزشهای اسالمی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور
نهادهای اجتماعی و سیا سی در بین ملل و مردمی ا ست که ا سالم را بهعنوان دین خود پذیرفتند با
پیدایش اسالم و انتشار سریع و گسترد آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب فرهنگهای گوناگون
بشددری بنای مسددتحکم و عظیمی از فرهنگ و تمدن انسددان پایهگذاری شددد که در ایجاد آن ملل و
نژادهای مختلفی سدهیم بودند این ملل با ارزشها و مالکهای نوین اسدالمی موفق به ایجاد تمدنی
شدددند که بدان تمدن اسددالمی گفته میشددود ازاینرو تمدن اسددالمی تمدن یک ملت یا نژاد خاص
نی ستح بلکه مق صودح تمدن ملتهای ا سالمی ا ست که عربهاح ایرانیانح ترکها و دیگران را شامل
می شود ( سایت اهلبیت) نظام ارز شی شیعه مفاهیمی چون ا ستکبار ستیزیح ایثارح شهادتطلبی و
عدالتخواهی را در بر میگیرد مجموعه این رفتارهای سدددیاسدددی در نزد شدددیعیان گاهی در شدددکل
بیگانه ستیزی یا مخالفت با حکومتها ظاهر می شوند نمادهای چون نه ضت عا شوراح اعیاد مذهبی و
مسدداجد هرکدام نقشددی بیبدیل در برانگیختن احسدداسددات و عواطف شددیعیان ایفا میکند (سددجادیح
 )487:7928تکیه بر پشددتوانههای فرهنگی و تمدنی اسددالمی و آمیخته شدددن آن با فرهنگ و تمدن
نی کشورهای شیعهنشین میتواند بر همگرایی شیعیان خاورمیانه مؤثر باشد
برخورداری از قلمرو سرزمینی مطلوب

خاورمیانه با دسددترسددی به اقیانوس هند و تسددلط بر تنگههای اسددتراتژیک بسددفر و داردانلح سددوئزح
بابالمندب و هرمز از موقعیت برج ستهای جهت تأثیرگذاری بر تحومت جهانی برخوردارند در هارتلند
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انرژی جهانیح تنگه هرمز که ایران را از شبهجزیر عربستان جدا کرد و با دریای فارس و خلیج عمان
مرتبط میسددازد به مثابه درواز دریایی بخش اعظم ذخایر نفت جهانح از اهمیت اسددتراتژیک برخوردار
ا ست (کمپ و هارکاویح  )44 :7929ح ضور حداکثری شیعیان در منطقه راهبردی و دارای توانمندی
ژئواکونومی خلیجفارس بر منزلت ژئوپلیتیک تشددیع بیش از پیش افزود اسددت منطقه خلیجفارس در
نظریههای ژئوپلیتیک گذ شته جزء سرزمینهای حا شیهای به شمار میرفتح اما در نظریههای جدید
خلیجفارس به سرزمین هارتلندح محور یا به گفته لوهازن به «مرکز مرکز» تبدیل شد ا ست (جعفری
ولدانیح )771 :7922
ب -یافتههای کمی

در این بخش ابتدا به بررسدددی ویژگیهای عمومی پاسدددخگویان پرداخته میشدددودح سدددپس نظرات
پاسخگویان پیرامون گویههای پرسشنامه تشریح میشود
 برای بررسی وضعیت سنی پاسخگویانح سه رد سنی زیر  97سالح  97تا  47سال و بامی  47سال
مدنظر قرار گرفت؛ مطالعات میدانی حاکی از آن است که  77درصد از جامعه آماری زیر  97سالهح 99
درصد  97تا  47ساله و  14درصد بامی  47سال هستند
 همچنین بر اساس بررسیهای صورت گرفته  18درصد از جامعه آماری دارای مدرک فوقلی سانسح
 97درصد دانشجوی دکتریح  78درصد دکتریح  4درصد لیسانس و  8درصد بامی دکتری هستند
 از منظر عنوان شغلیح مطالعات میدانی حاکی از آن ا ست  98در صد از پا سخگویان کار شناسح 97
درصد دانشجوح  82درصد مدرس دانشگا و  77درصد نیز مدیر میباشند
جدول  8ویژگیهای عمومی پاسخگویان
وضعیت سنی
 97تا  47سال
زیر  97سال
37
81
99
77

شرم
تعداد
درصد
شرم
تعداد
درصد

لیسانس
77
4

میران تحصیالت
دانشجوی دکتری
فوقلیسانس
11
797
97
18

بامی  47سال
791
14
دکتری
97
78

بامتر از دکتری
1
8

عنوان شغلی
شرم

کارشناس

مدیر

دانشجو

مدرس دانشگا

مشاور

تعداد
درصد

27
98

81
77

11
97

17
82

7
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جدول  9نظرات پاسخگویان پیرامون گویههای پرسشنامه

2

وقوع ناآرامیهای داخلی در کشورهایی
نظیر یمن و بحرین

3

پشتوانه فرهنگی و تمدنی نی

77

برخورداری از قلمرو سرزمینی مطلوب

77

پیروزی انقالب اسالمی و استقرار
حکومت شیعی در ایران

78

آیینها و مناسک مذهبی مانند مجالس
عزاداری و راهپیمایی اربعین
ارتقای جایگا شیعیان در ساختار
حکومتهای منطقه
تأکید بر اشتراکات مذهبی وحدتآفرین

71

تأکید بر اشتراکات قومی و زبانی

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

17
41
72
47
79
31
92
17
82
17
87
777
47
47
79
11
97
771
49
791
14
17
82
771
48
27
98
91
74

48
91
74
11
97
771
48
717
97
741
12
777
44
11
97
741
12
777
47
21
94
717
97
781
17
791
14
781
17

9
771
48
37
99
41
72
87
2
47
79
81
77
47
79
71
9
91
78
81
77
81
77
77
4
97
78
11
88

8
11
88
47
79
1
8
77
4
77
4
91
89
71
9
1
8
1
8
77
4
1
8
81
77

77
4
1
8
71
9
1
8
97
78
1
8
77
4

شرح

9

وجود ذخایر انرژی (نفت و گاز) در
کشورهای منطقه
شکلگیری اتحادیههای اقتصادی

1

79
74

بسیار زیاد

1

برجستهسازی اشتراکات فرق شیعه

تعداد

781

771

71

1

-

زیاد

4

تبلیغات فرهنگی کارآمد

9

تا حدودی

8

ایستادگی در مقابل خطر رژیم
صهیونیستی
اعمال تحریمهای بینالمللی

کم

7

عزم مشترک نیرویهای شیعی برای
مقابله با جریانهای تکفیری و سلفی

بسیار کم

ردیف

گویه
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جدول  4رتبهبندی گویههای همگرایی
رتبه
7
8
9
4
1
9
1
2
3
77
77
78
79
74
71

میانگین
77.71
3.23
3.97
3.13
2.34
2.28
2.11
2.99
2.13
2.49
1.14
9.77
1.41
4.34
4.11

گویهها
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار حکومت شیعی در ایران
عزم مشترک نیرویهای شیعی برای مقابله با جریانهای تکفیری و سلفی
ارتقای جایگا شیعیان در ساختار حکومتهای منطقه
برخورداری از قلمرو سرزمینی مطلوب
شکلگیری اتحادیههای اقتصادی
تأکید بر اشتراکات مذهبی وحدتآفرین
تبلیغات فرهنگی کارآمد
آیینها و مناسک مذهبی مانند مجالس عزاداری و راهپیمایی اربعین
برجستهسازی اشتراکات فرق شیعه
پشتوانه فرهنگی و تمدنی نی
وجود ذخایر انرژی (نفت و گاز) در کشورهای منطقه
تأکید بر اشتراکات قومی و زبانی
اعمال تحریمهای بینالمللی
وقوع ناآرامیهای داخلی در کشورهایی نظیر یمن و بحرین
ایستادگی در مقابل خطر رژیم صهیونیستی

تجزیهوتحلیل یافتههای کمی
 7جریان سددلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوز افکار و رفتار برای جهان اسددالم به همرا
داشته است در میان جریانهای مختلف سلفیح جریان تکفیری بیش از سایرین با شیعه و سایر
مذاهب ا سالمی د شمنی میکند؛ بنابراینح یک عزم م شترک مزم ا ست تا نیرویهای شیعی در
مقابل با جریانهای تکفیری و سلفی بمانند و با شیعههراسی مقابله کنند
 8یکی از اهداف رژیم صهیونی ستی تجزیه و دخالت در کشورهای منطقه و هدف قرار دادن مواضع
آن ک شورها ستح یکی از مو ضوعاتی که ک شورهای منطقه و شیعیان منطقه میتوانند در جهت
همگرایی اقدام کنند ای ستادگی در مقابل خطر رژیم صهیونی ستی و حذف موا ضع آنان ن سبت به
کشددورهای منطقه بخصددوص شددیعیان اسددت بیشددتر جامعه آماری گزینه تا حدودی را انتخاب
کرد اند و معتقدند ای ستادگی در مقابل خطر رژیم صهیونی ستی در حد متو سط موجب همگرایی
شیعیان در منطقه خاورمیانه است
 9از بین ک شورهای شیعهن شین منطقهح ایران مورد تحریمهای بینالمللی قرار داردح وجود تحریمها
در کشورهای منطقه بخصوص ایران زمینه را برای اقتصاد مقاومتی و همگرایی مردم فراهم کرد
اسددتح واردات و صددادرات کشددورهای شددیعهنشددین منطقه با یکدیگر نمونهای از پشددت کردن
کشورهای شیعه در مقابل تحریمهای بینالمللی و همگرایی فیمابین خود است
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امروز یکی از تبلیغات در میان جوامعح تبلیغات شیعههرا سی ا ست؛ بنابراینح در مقابل این شیعه
هراسیح وظیفه شیعیان منطقه است تا در مقابل این تبلیغات ناکارآمد بایستند و دست به تبلیغات
فرهنگی کارآمد در جهت همگرایی بزنندح نمونه بارز آن برگزاری همایشهای شددیعهح اسددتفاد از
رسانه و فضای مجازیح برگزاری عزاداریهای و مراسمهایی چون اربعین و یر است
فِرَق تشیعح شاخههای مختلف شیعیان که علیر م باور به امامت بالفصل علی بن ابیطالب (ع)ح
در برخی باورهای دیگر از جمله شددمار امامان معصددوم با یکدیگر اختالف دارند امامیهح زیدیه و
اسماعیلیه از مهمترین فرقههای شیعیاند برخی منابعح کیسانیه و گرو های الت را نیز به شیعه
ن سبت داد اند پس از فرقههای مذکورح واقفیه و شیخیه از اهمیت بی شتری برخوردارند تأکید بر
اشتراکات فرق شیعه و شکلگیری جبهه مقاومت حول محور این اشتراکات در مقابل جریانهای
تکفیری و سلفی در منطقهح سبب همگرایی شیعیان در خاورمیانه شد است
منطقه خاورمیانه از نظر برخورداری از منابع انرژی و بهویژ نفت و گاز اهمیت حیاتی در جهان
دارد این امر سبب توجه ک شورها بزرگ صنعتی که بی شترین م صرف انرژی را دارندح شد ا ست
همین نیاز حیاتی آنهددددا را واداشته تا از سیاستها و تدابیر مختلفی برای دستیابی به این انرژی
ا ستفاد کنند یکی از این سیا ستها تأکید بر ا سالم هرا سی و ایجاد اختالف بین مدددددذاهب
اسدالمی و از جملده تبلیغ خطر مذهب تشیع برای منافع رب و کشورهای عربی است
وجود اتحادیههای اقتصادی نمونه بارز همگرایی کشورهای یک منطقه استح وجود این اتحادیهها
در بین کشورهای شیعه منطقه خاورمیانه قطعاً از عوامل همگرا بین این کشورها است
همزمان با وقوع ناآرامیهای داخلی در یمن و بحرین و حمایت عربستان و امارات از این تحومت
که منجر به حضور نظامی در یمن و بحرین و سرکوب مطالبات مردمح جنبشهای مردمی در این
ک شورها مورد حمایت شیعیان ک شورهای منطقه قرار گرفت و سبب اعمال ف شار بر متجاوزگران
شد ناآرامیهای این دو ک شور سبب شد شیعیان منطقه خاورمیانه با همه تفاوتهای فرقهای
حول محور حمایت از مردم مظلوم یمن و بحرین گرد هم آیند و به سوی همگرایی گام بردارند
قلمرو جغرافیایی شیعیان از لحاظ سیاسیح اقتصادیح فرهنگی و یر دارای توانمندی زیادی است
با توجه به ماهیت پویایی فقه تشیع میتوان گفت شیعیان با توجه به فرهنگ و تمدن قویح جهت
سازگاریح همگرایی از قابلیت و توانمندی بامیی برخوردار هستند وجود کشورهایی شیعه منطقه
مانند ایرانح آذربایجانح عراقح بحرین و یر نمونهای از کشددورهایی با فرهنگح قدمت و تمدنی
کهن هستند
از نظر جغرافیایی و سرزمینیح پراکندگی شیعیان از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار ا ست محل
سکونت اکثر شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس ا ست در این بین ک شور ایران بهعنوان
کانون شددیعه در جهان تلقی میگردد که جمعیت  17میلیونی آن بیش از  47درصددد کل جمعیت
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شیعه در جهان است حضور حداکثری شیعیان در منطقه راهبردی و دارای توانمندی ژئواکونومی
خلیجفارس بر منزلت ژئوپلیتیک تشیع بیش از پیش افزود است
با وقوع انقالب ا سالمی در ایرانح پتان سیل نهفته در مذهب ت شیع شکوفا شد و این مذهب در
کشور بزرگی مثل ایران به قدرت سیاسی دست یافت این در حالی بود که تا قبل از آنح شیعیان
در بیشتر کشورها از قدرت سیاسی و اجرایی به دور بود و بیشتر به صورت اقلیتهای محروم و
حاشددیهای زندگی میکردندح اما پس از انقالب ایرانح شددیعیان کمکم در کشددورهای گوناگون از
رخوت بیرون آمد و در مسیر قدرتیابی و تجدید هویت قرار گرفتند
نهضت عاشوراح اربعینح اعیاد مذهبی و مساجد هرکدام نقش شگرفی در اتحاد شیعیان دارند این
مناسددبتها بهتدریج در فرهنگ سددیاسددی شددیعه جایگاهی نمادین یافته و الهامبخش بسددیاری از
قیامها و حرکتهای انقالبی از جمله انقالب اسالمی ایران بود اند
شیعیان به دلیل دارا بودن اقلیت جمعیتیح از حضور فعال در ساختار حکومتهای منطقه که عمدتاً
طایفهای و سلطنتی ادار می شوند محروم ه ستند ایفای نقش در ساختار حکومتهای منطقه و
بهبود جایگا شیعیان میتواند سبب همگرایی آنها در خاورمیانه شود
در تقریب مذاهب اسالمی از همان ابتدا به برخورداری از قبلهح مراسم حجح نبی و کتاب واحد تکیه
می شد و هماکنون نیز آنچه در وحدت جهان ا سالم گفته می شود تکیه بر همین پارامترها ستح
شدددیعیان هم با توجه به اشدددتراکات زیادی که دارند میتوانند با تکیه بر اشدددتراکات مذهبی
وحدتآفرین نظیر اعتقاد به ومیت امیرالمؤمنینح علی (ع)ح در مسیر همگرایی گام بردارند
تنوع قومی و زبانی در منطقهح میتواند سبب همگرایی شیعیان در خاورمیانه باشد شیعیان اعم از
عرب و کرد و ترک و فارس میتوانند ضدددمن تأک ید بر اشدددتراکات قومی و زبانی حول محور
ارزشهای وامی تشدددیع وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند و جایگا خود را در منطقه ارتقا
بخشند

همانگونه که پیشتر بدان ا شار شد فر ضیه پژوهش عبارت ا ست از «موقعیت جغرافیایی و و ضعیت
اقتصددادی میتواند بر همگرایی شددیعیان در منطقه خاورمیانه تأثیرگذار باشددد» که برای بررسددی این
فرضیه تعداد  71گویه در قالب پرسشنامه طرم و بین جامعه آماری توزیع گردید و یافتههای میدانی با
استفاد از نرمافزار  spssو بهکارگیری آزمون اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت
بر اسددداس این آزمون میزان ضدددریب همبسدددتگی میتواند از  +7تا  -7تغییر کند که در آن r=+7
همب ستگی کامل م ستقیمح  7> r> +7همب ستگی ناقص م ستقیمح  r =7ناهمب ستگیح -7> r>7
همبسددتگی ناقص معکوس و  r=-7همبسددتگی کامل معکوس اسددت حالح همبسددتگی موجود را با
استفاد از آزمون اسپیرمن نشان میدهیم
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جدول  1نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی و همگرایی شیعیان
متغیرها
موقعیت جغرافیایی و وضعیت
اقتصادی
همگرایی شیعیان

ضریب همبستگی

سطح معناداری

اسپیرمن
**7/941

7/7777

درجه آزادی
9

8
7/774
*7/29
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

طبق جدول فوق ضددریب همبسددتگی بین شدداخصهای موقعیت جغرافیایی و وضددعیت اقتصددادی و
همگرایی شیعیان  7/941بود و نشاندهند همبستگی مستقیم است پس درمییابیم بین متغیرهای
مورد برر سی همب ستگی موجود ا ست؛ بنابراینح م شاهد می شود که موقعیت جغرافیایی و و ضعیت
اقتصادی بر همگرایی شیعیان تأثیرگذار است و بهاینترتیب فرضیه پژوهش قابلتأیید است
بحث
یافتههای تحقیق ن شان میدهد که بی شتر شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیجفارس زندگی میکنندح
در دهههای اخیر تحومت بینالمللی موجب شد تا پراکندگی جمعیت شیعیان افزایش خیر کنند پیدا
کندح منطقه خاورمیانه بهعنوان مهد تمدن یاد میشدددودح منطقهای که تمامی ادیان الهی از آن ظهور
یافته و محل اتصددال سدده قار اروپاح آسددیا و آفریقا محسددوب میشددود وجود ذخایر عظیم انرژی و
شاهرا های حیانی در این منطقه نظیر تنگه بسفرح داردانلح کانال سوئزح تنگه هرمزح بابالمندب و یر
همگی بر اهمیت این منطقه افزود است از طرفی قرار گرفتن شیعیان در منطقه نفتخیز خاورمیانه و
د ستر سی برخی از ک شورهای شیعهن شین به آبهای آزادح ظرفیتهای اقت صادی م ساعدی پیش روی
شددیعیان جنوب رب آسددیا قرار داد اسددت که میتواند به ارتقای جایگا شددیعیان و همگرایی آنان در
منطقه شود
نتیجهگیری
خاورمیانه مرکز یکی از باارزشترین منابع انرژیح یعنی نفت است به لحاظ جغرافیاییح منطقه خاورمیانهح
وسیع و پهناور است و حدود و مرزهای آن هنوز قابلبحث است این منطقه مولد بسیاری از گرو های
مذهبی است یکی از مهمترین این مذاهبح مذهب تشیع است سرآ از شکلگیری تشیع بهعنوان یکی
از مذاهب بزرگ اسالمی به دوران صدر اسالم بازمیگردد بیشتر شیعیان در منطقه خاورمیانه و
خلیجفارس زندگی میکنندح در دهههای اخیر تحومت بینالمللی موجب شد تا پراکندگی جمعیت
شیعیان افزایش خیر کنند ای پیدا کندح منطقه خاورمیانه بهعنوان مهد تمدن یاد میشودح منطقهای که
تمامی ادیان الهی از آن ظهور یافته و محل اتصال سه قار اروپاح آسیا و آفریقا محسوب میشود پیروزی
انقالب اسالمی در ایران را میتوان نقطه عطفی در فعالیتهای سیاسی شیعیان در منطقه خاورمیانه به
حساب آورد از طرفی بروز حوادثی مانند پیروزیهای چشمگیر حزباهلل در لبنانح گسترش نفوذ امریکا
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در خاورمیانه با هدف تثبیت قدرت هژمون در منطقهح سقوط صدام و آ از جنبشهای آزادیخواهی موسوم
به بیداری اسالمی در خاورمیانه و علیالخصوص خلیجفارس سبب گردید تا عنصر شیعه بهعنوان یکی
از مؤلفههای اصلی قدرت در منطقه تبدیل گردد عالو بر این برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی شیعیان
و پراکنش آن ها در مناطقی با ارزش ژئواکونومیکح قدرت مضاعفی را برای ایفای نقش در معادمت
منطقهای به آنها داد است شیعیان دارای توزیع جغرافیایی نسبتاً پیوستهای از لبنان تا افغانستان و از
جمهوری آذربایجان تا بحرین میباشند وجود ذخایر عظیم انرژی و شاهرا های حیانی در این منطقه
نظیر تنگه بسفرح داردانلح کانال سوئزح تنگه هرمزح بابالمندب و یر همگی بر اهمیت این منطقه افزود
است از طرفی قرار گرفتن شیعیان در منطقه نفتخیز خاورمیانه و دسترسی برخی از کشورهای
شیعهنشین به آبهای آزادح ظرفیتهای اقتصادی مساعدی پیش روی شیعیان خاورمیانه قرار داد است
که میتواند به ارتقای جایگا شیعیان و همگرایی آنان در منطقه شود یافتههای میدانی پژوهش نشان
داد که مؤلفههای عزم مشترک نیرویهای شیعی برای مقابله با جریانهای تکفیری و سلفیح تبلیغات
فرهنگی کارآمدح برجستهسازی اشتراکات فرق شیعهح وجود ذخایر انرژی (نفت و گاز) در کشورهای
منطقهح شکلگیری اتحادیههای اقتصادیح پشتوانه فرهنگی و تمدنی نیح برخورداری از قلمرو سرزمینی
مطلوبح پیروزی انقالب اسالمی و استقرار حکومت شیعی در ایرانح آیینها و مناسک مذهبی مانند
مجالس عزاداری و راهپیمایی اربعینح ارتقای جایگا شیعیان در ساختار حکومتهای منطقه و تأکید بر
اشتراکات مذهبی وحدتآفرین از مهمترین عوامل همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه است
پیشنهادها

 تشکیل جبهه واحد متشکل از نیرویهای شیعی برای مقابله با جریانهای تکفیری و سلفی
 تبلیغات فرهنگی کارآمد با بهر گیری از ابزار رسانه و تکنولوژیهای مدرن ارتباطی
 تالش در جهت شکلگیری اتحادیههای اقتصادی با محوریت کشورهای شیعیمذهب
 برجستهسازی آیینها و مناسک شاخص مذهبی مانند راهپیمایی اربعین
 تالش شیعیان برای ارتقای جایگا و نفوذ در ساختار حکومتهای منطقه
 عزم مشترک کشورهای شیعهنشین برای کاهش اختالفات سرزمینی
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