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 و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران شیع ت

کریمیانلی ع
1 

  

 چکیده
یی دیه  های فراوانی نسبت بهه اهاراهر چند در سالیان پس از عصر رنسانس، جهان شاهد هجمه

ة امهور عرصبشر و به ویژه در  جمعی زندگینااارآمدی دی  در در حوزة علمی و عملی بوده و 

اهد موجهود رسد بر اساس شوبه نظر میاست اما شده  مورد تااید قرار گرفته اجتماعی و سیاسی

داری رچمپهمی و با محوریت جهان تشهی  و به ویژه آنچه در تمدن نوی  اسالو  دی  نماییقدرت

ه قهدرت ای و بلکهبه تحقق پیوسته، دارای عناصر فراوانی در عرصهة قهدرت منهقهه ،ایران شیعی

ای ایه  هویهت توان بقهاست و به نوعی میافزاری افزاری و سختدر بُعد نرمالمللی جهانی و بی 

  ایهده، اسهاس ایه بر ای آن یعنی ایران دانست.القروابسته به استمرار حیات ام ،توانمند نوظهور را

ای اسهت و بهرن ایراالقرای آن یعنی وابسته به دفاع از تمامیت ارضی اممصالح جهان اسالم تأمی  

خهوردن  تحقق ای  منظور، مقابله با دشم  در مرزهای اشورهای دیگر برای جلوگیری از ضهربه

حلیه  پهی  رو تهالد دارد تها بها رود ت تحقیهق اانون آن یعنی ایهران، اجتنهان ناپه یر اسهت.

ورت و ضهرایران در قدرت جهانی شیعه در عصر انهونی انندة تعیی محتوایی به توصیف نق  

 بپردازد.، مراقبت از آن

 نفوذ اسالم، جهان القراء ام ران،یا  ،یتش ک،یتیژئوپل :واژگان کلیدی
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  مقدمه

هاا  تتکا س ایااا  هاا و گاروهدولتنش رقابت و گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیک، دا

هاا  غرراریاا   هاا و ررصاتکسب قدرت و تصرف ابزارهاا و اهار  اات که درصدد

درک  باا ا ا  داناش دهد. را ت هاات ان چیره شدن بر رقیب ها قدرت وهستند که به آن

تناار  بارا  حفا   ،به تنظور داتیاب  به قدرت غهاان و ها  تحیط غرراریا   واقعیت

ژئوپلیتیک د ن      از رو  ردها  ا   داناش ااات و در  .آ دت  تمدن  به کارتل  و 

 ارااار ااورتیاناه را   اات کاهتوغا   تیان، قدرت  ا همان اقتدار ژئوپلیتیک تکی ، 

در ا ا  ا  ا  و رراتنقهاههاا  تنقهاهاود قرار داده و توغب چالش قدرت تحت تأثیر

اصاقالحات  ها ده    از شده اات. تقرح شدن اصقالح هالل شیع  بخش از غرراریا 

بنیاد تاههب  همی  واقعیت، شیوع  ارته اات. اات که در زتان کنون  بر اااس توغه به

گردد و ااااس تف ار و اند کاه به قرآن و انت پیاتبر صل  اهلل علیه و آله، باز ت  تکی 

پیااتبر اادا عر اه کارده ااات. از آن اا کاه تکا یس آن که اات ااالت  همان شیعه 

اتاتان شیعه بوده اات و اغرا  اح ا  الها  و پیاتبران و ح وتت از اهداف ااتراتژ ک 

هار هاا  تختلاد در ندارد، شیعیان با گرا ش   غز تک یس ح وتتااتهرار آن نیز راه

-و ح وتات ناداهدقرار داده و به دنبال تحهق آن بواود ، ا   تهم را تقمح نظر  رعص

پراش اااا  ا   تهاله ا ا  ااات کاه در عصار  اند.س دادهنیز ش تتعدد  شیع  ها  

کنون ، اتمسفر و رضا  ز ستمان  و نیز رضا  ر ر  شیعیان، چه تیزان تاوان رو اارو  

تواند باه عناوان ها  ایاا  و ررهنگ  غهان را دراد و آ ا ت و ا ستا   در تهابس قدرت

ا راد بانوظهور ، آ ندة غهان را تحت شعاع اود قرار دهد؟ به نظر ت  ک قدرت نر  

-غهان و نیاز وغاوه ااختااتراتژ ک  ه پراکندگ  غرراریا   شیعیان در تناطقتوغه ب

ارزار  تتعدد، ا   تههب در عصر کنون  دارا  قدرت تنحصار باه رارد  ارزار  و نر 

، ر ا ا  تهالاهد . ا تاههب  نیساتها  د ن  که قابس تها سه با د گر ح وتت ااتشده 

از روش  ،هاز ه و تحلیس دادهو به تنظور ت برا  بیان و عیت توغود از روش توصیف  

تاا باا دقات در چیسات  ژئوپلیتیاک د ا  و باه و اژه    ااتفاده شده ااتاتها سهاعل 
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تاورد توغاه  ا ران،ر  آن در پرتو ح وتت پا داها  ژئوپلیتیک تکی ، عناصر و ظرریت

 .گیردقرار 

  ژئوپلیتیکچیستی دین و  .1

 . تواط دانکمند اوئد  به نا  رو دولد کلی  1899ژئوپلیتیک که ابتدا در اال  ةواژ

اطالق به بخک  از تعلوتات حاصله ناش  از ارتباط بی  غرراریا و ایاات  و   شد

تفاایر دچار از نظر تفهوت  و رلسف   همواره ا   واژه تا کنون،زتان آن از اتا  گرد د.

تا آن ا که برا  تدع   ن اتفاق نظر وغود نداردتاهیت آ و هنوز بر ار گوناگون بوده

تر   تعر د با ا   وغود شا د تنااب .اندآن شدهعموت  برا   تعر دعد  وغود 

  تحیط غرراریا   به تنظور داتیاب  به هادرک واقعیت باشد از عبارتژئوپلیتیک 

وارد باز  غهان  شد و تنار  تل  و حیات  ،قدرت به نحو  که بتوان در باالتر   اقح

ارت  د گر ژئوپلیتیک عبارتست از علم ککد روابط تحیط به عب .تل  را حف  کرد

در ا   بر ا   اااس  (.7 :1388)عزت ،  .و تأتیر آن بر ارنوشت ایاا  تلس غرراریا  

که تحیط  ات انات و  هارریتظبر اااس  ،ها در اقح غهانروابط قدرت ةتقالعدانش 

 (.23 :1369ت تهدزاده، ) .، بسیار  رور  ااتگهاردت ها آنغرراریا   در ااتیار 

به  بوده وتر ها  تخصص غنبهرو  ردها و   ک تفهو  کل  اات که دارا  ژئوپلیتیک

: ژئواکونوت ، تانند (66: 1384)ت تهدزاده،  .شوداشاره ت « ژئو»پیکوند ها با آن

 ،ا  در تحلیس ژئوپلیتی   اودعده ،در نظم نو   غهان  ژئوکالچر، ژئوهیدرولیک.

تسائس نیز و بعض   ررهنگ گروه ،تسائس ز ست تحیق  و  و برا ،رو  رد انرژ  

ژئوپلیتیک ».     از ا   رو  ردها، به اندقرار دادهو تحلیس ژئواکونوت  را تورد توغه 

 ، تواو  اات.«د  

در  ا برغستهکه نهش بسیار  از قدرتمندتر   عواتس توثر تار خ بکر اات    د   

ا  که در برابر گونه ندتعتهدبیکتر غمعیت غهان  تار خ زندگ  بکر ا فاء کرده اات.

ها  روق بکر  کمکدر زندگ ، از ا ن ه حت  د و نق بکر  قرار دارروابط ااص رو

 .هستندواقعاً اراند  ،اندالز  را در ارت کرده

غسته د   بر االف نهش برشناس د  ، تعتهد اات و لیا  غیمز به عنوان  ک روان

اات که برا  ارراد  ها  آرتان گرا انه و ررهنگ  ا  رلسفه و ااالق  ا هرگونه رعالیت
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 ا  انسان  باالتر   درغه از ر ا ت را از طر ق ارتباط زنده با آنچه و  به عنوان قدرت

: 2002غیمز، آورد. )راهم ت دهد را را  تاروق بکر  ا   غهان تکخیص ت هقدرت

 (35ا34: 1394؛ آذربا  ان ، 395ا394ص
ها و انکائ  ناظر به به هست ها و قضا ا  اابار  ناظرد   ت موعة گزارهدر واق  

ها  آن صادق و تقابق با دها و نبا دها، در تسیر هدا ت و کمال بکر  اات. اگر آتوزه

در غیر و ها از اعتبار کار  براوردار اات د   حق تله  شده و عمس به آنبا واق  باشد 

-حها ه  )هستعبارت اات از ت موع  ،د   باطس اواهد بود. د   ااال  ،ا   صورت

ها  ا هر آن کس که شأنیت الز  را داشته باشد، از آن ها( که پیاتبر  ا اتا ا و نیسته

از اعادت و ایر ندارند و  حهیهت  غیر ،حها قبرا  از ا   کند. إابار  ا إنکاء ت 

 (54: 1386ااغد ، ) .ر ندارندحهیهت  غیر از شهاوت و شبرا  د گر، 

وارد نظا   د  ، ها  تعاصر به کمک عاتسنهضتبسیار  از اات که  ا   ن ته تهم اتا

ها پس از گهر از تلتو ها  تتوال  کنار گهاشته شده بود که اال . عاتل نداهغهان  شد

البته ا   . کردندنیاز شد د  به ا   عاتس احساس ت  ،دوران اراار تاد ت تدرنیته

د    چرا که از رو ا   با آن هراس داشته شدت نظم توغود در غهان بکه بود، عاتل  

ها  ها و اازتانتواند نهش بسیار  از پد دهدارد که ت داشته و تا بدان غا غاذبه 

 داردا  ترد  را به گونه توان ت هیز و بسیجچه ا ن ه د    .ایاا  را به تنها   ا فا کند

ا   اتور  .(26 :1386 را ل  نیا،) .در کمتر نهاد ایاا  و اغتماع  د ده شده اات که

الملل  که ، به عنوان  ک قدرت تل  و بی عاتس د   چند دهة گهشته،ط  ابب شده تا 

به هیچ ترز تکخص غرراریا   برا   و ر که در نگاه تمدن  به اود و پیروان دارد

تکرولیت ر ر  پرداات  به پیروان اود قائس نیست، به عنوان  ک دغدغه و 

قرار ها دولت ، ایااتمداران وبه اصوصو گاران، ار ار عموت  ندانکگاهیان، روزناته 

  ااکنان و به و ژه ررهنگ د ن ها  حساس ابعاد ررهنگ. آنان تتوغه و ژگ گیرد

ا  شدن و راانه در ا االت تتحده آتر  ا 2001اپتاتبر  11. واقعه اندشدهککورها 

. بر حرارت ا   اهتما  ارزود« اهبراورد تمدن»هانتینگتون در کتاب ها  ااتوئس رر یه

انتکار اطالعات،  ها،ن و تاثیر آن بر ترزها، نهش دولتغهان  شدچه ا ن ه اتور  تانند 

به شدت  ،ااتالف رزا نده بی  ککورها  شمال و غنوب و بیدار  ت دد تل  گرا  
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در شروع  از او  د گر (.249 :1386شوتار، ) غهان را تتوغه بازگکت به د   کرد.

همچون ها به بهانه د   و به نا  اداوند شاهد وقا ع  هستیم که انسان ،هزاره او 

ها  هستند. ککته شدن انسانر ا   بیکمار  در حال الق دوران قرون واق  اروپا 

ظاهر  به د    د  تا   از ا   واقعیت اات که ها، نکانهبیگناه و ت اوز به حهوق تلت

هرچند از رراهم کند  ها  ت فیر  راگروهعیت اتحاد و اغتماع بی  توانسته توق ااال ،

توانسته اات ن، به الق  ک اغتماع تصمم ان اتیده اات اتا کارکرد اغتماع  غهت

در هر صورت  .از بی  ببردبه نا  د  ،  ولوگر  را القه طلب  وتما س آنان به تواعه

 :ز دو د دگاه تورد توغه قرار گیردا ، با داثربخک  اد ان بر اااتار ژئوپلیتیک غهان

ا   اد ان دارا  تاثیرات و هر  ک از  :ژئوپلیتی   اد ان بزرگ نسبت به غهانالد( نهش 

-راد گسترش داتنة کم  اد ان، ت و به نظر ت  د هستنداو ةها  ژئوپلیتیک و ژتیدان

 اشداریا  تورد نظر بتواند به نوع  تثبیت کنندة ایقرة قدرت آن د    ا تههب بر غرر

در واق   .تثبیت کندرا اود ها  د ن  و تههب  قدرت ا ده ،تسلط بر رضا  ت از  باو 

 ها  ژئوپلیتیک دارد.در پد ده ا  ن  نهش تهو ت کنندههو ت د

برا   )نهش قدرت تههب  بر هو ت تل (: هو ت تل اد ان بر تاثیر ژئوپلیتیک ب( 

و پیدا ش  ا راندراع از تماتیت ارا   بر غیرت تل  و تکی  انهالب  نمونه نهش هو ت 

تماس تیان ا   گرا ش از ا    ا ، تحس توغه غهان و بل ه تعاندان اات.قدرت تنقهه

پیوند به عواتس تهم  گردد و ا   باز ت اده شانزدهم  اال  با اودآگاه  تل  ا ران  بها

 در تعیی  ررتار بی  الملل  ا ران تبد س شد.

عاتس تحرک تار خ نهش اثربخش د   در قدرت بنیاد   غهان  و تل ،  آن هحاصس 

 بوده و با د آن را عاتس اصل  اقتدار و قدرت دانست نه عاتس ررع  و دات چندت .

 دین اسالمگی گسترد و ژئوپلیتیک. 2

ره از ظهور اود، در اقح ک اات پستوانسته  ،تر   د   اله به عنوان غوان ااال د   

 ،بیستم تیالد  تا پا ان قرنتا آن ا که    داشته باشدبسیارزتی  رراگیر شود و پیروان 

ا   اتت  ک تیلیارد ، به . رایده اات ک تیلیارد نفر به بیش از  آنغمعیت پیروان 

حضرت  پیرو (.223 :1384بوش و د گران، ) .انددر آایا و آرر ها تمرکز  ارتهطور عمده 

شوند و شیعه و ان  بخش ت  دو تههب بهبه طور عمده  ا صل  اهلل علیه و آله اتحمد 
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و به بر ا   باورند که اتا  از راه نص شرع  نه تنها شیعیان  انکعابات  دارند. نیزهر  ک 

تعتهدند اتاتان براوردار از عصمت و علم اله  نیز بل ه  ،شودتعیی  ت انتصاب ااص، 

شود و شیعة اثنا عکر ، آغاز ت  علیه السال  عل اتاتان با اتیر تؤتنان اتاتت ند. هست

تعتهد اات آار   اتا ، اتا  دوازدهم  عن  حضرت تهد  علیه السال  اات. اتا اهس 

اند. تکی  همه تعتهد به دوازده اتا  نیستند و برا  اتاتت را در اعداد کمتر ، تهلیس داده

دوازده اتات ، ااماعیلیه،  عبارتند از: ،اندتنکعب شده شیعه ها   که ازتهمتر   ررقه

از تسلمانان غهان  هماکنون حدود بیست و پنج درصد کیسانیه، واقفیه و رقحیه. ،ز د ه

 شیعه هستند.

ن تة بسیار غلب ا   اات که نه تنها ا   غمعیت بیش از  ک تیلیارد نفر تسلمان دارا  

آرر   اات، بل ه ا   اود  ک ررصت قدرتزبان تکترک  عن  زبان عرب  هستند و 

آرر   د گر نیز هست و آن شاهد  ک واقعیت قدرتدر ابتدا  قرن بیست و   م  غهان

بر اااس ااناد توغود، ،  ک نفر تسلمان اات و ارراد غهان نفر ا شش از هر پنج  ا ن ه

ا   ادعا دور از واق  نباشد که شا د شود و روز به روز بر پیروان ا   د   ارزوده ت 

 ک چهار  شاهد ا   واقعیت شود که ، و حت  پیش از نیمة آن در االل ا   قرنغهان 

حضور غد د غمعیت همی  واقعیت اات که . شوندتسلمان  ،نوع بکر ا حت  بیکتر از 

الش و نیز تمدن تسیحیت و  هود ت، با چرا برا  آن تمدن تسلمان در غهان غرب 

در ز ر پرچم  هاتواط بزرگان ا   تمدنرده و اتروز شاهد ه مة همه غانبه روبرو ک

 ااال  هراا  هستیم.

در نیمه دو  قرن بیستم تهاغرت تسلمانان به غرب و همچنی  گرا ش ا   واقعیت که 

، قابس ت ه ب به ااال  در دنیا  غرب ش س غد د  به حضور ااال  بخکیده اات

 اط:به گزارش ابرگزار  صر .نیست

 6/29برابر شده اات،  عن  از  2* در بیست اال گهشته تعداد تسلمان اروپا   حدود 

رایده اات. حت  برا   2010تیلیون نفر در اال  1/44به  1990تیلیون نفر در اال 

 گو ند.تیلیون نفر اخ  ت  52آتارها از 

 ک نفر تسلمان  از هر پنج ررانسو  2027* بر اااس آتار تناب  تورد اطمینان، تا اال 

 اواهد بود!
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 .اکنون تعداد تس دها در ررانسه از تعداد کلیساها پیک  گررته اات* هم

تس د نیز در حال  150تس د در ررانسه اااته شده و  2000* در دهه گهشته بیش از 

تس د در ررانسه نیاز  4000شود در دو دهه آ نده به ااات اات. همچنی  گفته ت 

 اواهد بود.

ها برا  کلیسا اااته شده و به ااطر عد  تما س ررانسو  10* در دهه گهشته تنها 

ها  تسیحیان را ار دار  و تبد س به گاهحضور در کلیساها، تسلمانان ا   عبادت

 اند.تس د کرده

تیلیون  5/2هزار نفر  تسلمانان انگلیس به بیش از  89* در ا  اال گهشته غمعیت 

ها تس د در انگلیس وغود دارند که تعداد ز اد  از آن 1000یش از اات. ب نفر رایده

 اند.قبال کلیسا بوده

آ ند، تسلمان بوده و چنانچه ا   روند * نیم  از کودکان  که هر اال در هلند به دنیا ت 

 .اال آ نده تسلمانان تک یس اواهند داد 15اداته  ابد، نیم  از غمعیت هلند را در 

ککور  تسلمان نکی   2050براااس رشد رزا نده ااال ، آلمان تا اال شود * گفته ت 

 اواهد بود. 

ارزا ش توان به تنها   به ور غمعیت  ااال  در دنیا  غرب ت به عنوان نماد  از حض

در آتر  ا اشاره  2010تس د در اال  2106به  2000تس د در اال  1209از تس د 

پس از اهوط اتحاد غماهیر شورو  هر پنج ککور آایا  ترکز   عن  قزاقستان،  .نمود

قرقیزاتان، ازب ستان، ترکمنستان و تاغی ستان ااال  را به عنوان  ک د   رام  در 

 اود را بخوب  در تیان تسلمانان پیدا کرده اات.ککور اعال  نموده و ااال  نیز غا گاه 

در انگلستان  شده و شمردهااال  پس از تسیحیت دوتی  د   تسلط و تهم  ،در ررانسه

در ککور آلمان و اود شده  ةبرا  نیس به اوااتتبد س به  ک گروه قدرتمند تسلمانان 

را همسا ه بزرگتر   شوند. ااترالیا اود تهم تله  ت   ک الب  ایاا  ،تسلمانان ترک

بیند و تساغد، تدارس ااالت  و تراکز قرآن  از دنیا  عن  اندونز  ت  ککور تسلمان

 .(3 :1380ایمبر، بر زبی  تا پرت گسترش  ارته اات )

کارکرد علم  و ها  آن آتوزهبا توغه به ا   واقعیت که اتروز تنها و تنها ااال  اات که 

ها  د ن  قیب غد  برا  تمدنرتواند تدع  و ه و ت نما   داشتبخک  و واق تعررت
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تعنابخک  علم و دانش و ررهنگ و عرصة  ارزائ  و حضور دررا ج در حوزة تعررت

ایاات و غیره باشد، در حوزة کارکرد عمل  نیز، تبد س به  ک قدرت غد  برا  رقبا  

در آن تانند، ها  نهفته و ارزش ص ااال ها  اابا توغه به ظرریتاود شده اات. 

اواه ، آزاد  تعهول و تکروع، توغه به علم و دانش، حهوق بکر، دراع از عدالت

نسبت به رقبا   ،اش توانسته ااتا   د   در کارکرد ایاا  تظلو  و نوع دوات  و ...

از آن غهت که ا   ت  ها  ااالنبشاود آثار بیکتر  بر غا  نهد و در ا   تیان غ

دور از واقعیت نیست که در صدر قرار دارند. کنند، مس پیگیر  ت شعارها را در عرصة ع

ا  در غهان نیرو  ایاا  تهم و تعیی  کنندهااال  به در آ ندة بسیار نزد ک  ،ادعا شود

پیروان اود را به طور غد  تواند ت  تههب رادبه نظر ت چرا که  ؛د شدتبد س اواه

البته ناگفته نماند در تسیر  تا ار حد ترگ بسیج کند. برا  دراع از اهداف و اعتهاداتکان

ها وغود داشته و دارد که به تحهق ا   هدف، توان  غد  و تأثیرگهار  همچون تحر م

تواند چراة تحهق ا   هدف را کُند کرده و در توارد  رراا ش دهد اتا راد ت نظر ت 

-ها و تأایس داعش و گروهنخواهد توانست آن را از حرکت بازدارد؛ چه ا ن ه تحر م

ها  ت فیر ، نکانة روشن  از ترس غرب در گسترش ا دئولوژ  غهان ااال  به غرب 

ها  ررهنگ  و ایاات داال  اات و قدرت نر  ااال  رااتی  به و ژه در حوزة ارزش

 و اارغ  تبتن  بر قرآن اات. 

 تشیع و ژئوپلیتیک. 3

، داته، حزب پیرو، طرف دار و ررقه  ا تعنا  هوادار، تر ددر لرت به « تکی »و « شیعه»

همچنی  هر گاه  ک گروه  از  ک قو  بر  گروه  اات که بر اتر   ک اخ  شوند.

اخ  گروه د گر  از آن قو  هم دااتان شوند و از د دگاه آنان پیرو  نما ند، بدانها نیز 

ه به صورت تضاف به کار ررته و ها  نخست اده اول ه ر  شیعدهه در شیعه گو ند.

 عل  ةلیه اود ارائه شده اات؛ نظیر شیعهمواره با تفهو  پیرو  و تبعیت از تضاف ا

تعاو ه. ا   از آن روات که     از تعان  شیعه در  ةعثمان و شیع ة، شیععلیه السال 

 ةشیعدر تهابس  علیه السال  عل  ةبر همی  بنیاد اات که شیعاات و « حزب»زبان عرب  

تزبور غالباً به  ةها  بعد تا به اتروز، واژدر دورهاتا گیرد. عثمان قرار ت  ةتعاو ه  ا شیع
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و غانکینان او ند که  علیه السال  از آن، پیروان اتا  عل  ه و تهصودتنها   به کار ررت

 و به اتاتت آنان تعتهدند. هندارا در دل پرور علیهم السال  دوات  اهس بیت

بر آ ات  از قرآن و ول اعتهاد  ا   تههب که در عصر نبو  ش س گررت، تبان  و اص

در اه اصس اعتهاد  و اااا  د   ااال  شیعیان  .شدااتوار و اتاتان یاتبر پروا ات  از 

شیعیان اتا  اندتسلمانان به و ژه اهس انت  ک اخ توحید، نبوت و تعاد با د گر  عن 

دانند و از همی  ا  انسان توت  کار  نم د شده را براعتهاد به اه اصس  ا ،به طور و ژه

 شمارند.اعتهاد و ا مان ت  ةرا نیز الزت« اتاتت و عدل»به نا   رو دو اصس تهم د گر

اهیم کلید  و تر   تباحث ز ربنا   و عهیدت  و از تفتر   و اصل از تهم ،اتاتت

د بوده اات. اتاتت از نظر شیعیان ها  تختلها  ااالت  در دورهاااا  در تیان ررقه

 :1400)شیخ صدوق،  از اصول تههب تکی  و از تنظر اهس انت از رروع د   اات.

را اتاتت تت لمان شیع ،  (21و2/18: 1365 ،کلین ؛ 1/278: 1362همو،  ؛639و268

او،  و تعتهدند اتا  تعصو   ا نائبدانند ت بر غاتعة اردتندان ر اات د ن  و دنیا   

از بر اتور اغتماع  را دارد. وال ت و نظارت  حقبا انتصاب اله ، تنها کس  اات که 

تو وع  شمارد ورا لقد اداوند بر بندگان اود ت  همی  روات که شیعه اتاتت

اتاتت و تعیی  اتاتان را از دا ره ااتیارات انسان  بیرون شمرده، بر ا   باور اات که ا   

و ترد  در تهبولیت و تحهق  دکنتعیی  ت پیاتبر  ةرا به وااق اتاتاناداوند اات که 

 نبوت،اتما  . در واق  از د دگاه تکی ، پس از اعمال قدرت و ح وتت او نهش دارند

 .ااتگکوده  همچنان باب اتاتت
ه، بر ا   باورند که الفا  اله  ستناد    از صفات برغسته اداوند را نیز عدل شیعیان 

ها نبا د به به دنبال گسترش عدل و عدالت باشند و ح وتت بر انسانبا د در زتی  

. همچنی  شیعیان تحهق اات، لزوتاً حق نیستح وتت  که دات ظالمان بیفتد و 

غهان در انتظار ظهور تن   عدل گستر  به نا  تهد  علیه السال  اات که تعتهدند 

لیه السال  و به اذن اله ، با همانند پیاتبران و نیز همانند غدش، اتیر تؤتنان عل  ع

و همة ا    بخش عدالت را بر ار غهان، گسترش اواهد دادکن  ظلم، اا ه روحر که

 .ها تنها با اراده و همراه  ترد  تحهق اواهد شد و به اغبار و اع ازآرتان
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 توان به ا   ن ته راید که شیعه  کنه تنها ت  ها  تکی ت موعه اند کهز بررا  ا

-ند کها   اتوان ا   ن ته را نیز در ارت که تههب کاتالً اله  ا ایاا  اات بل ه ت 

ها   چون انتظار و توعودگرا  ، اغتهاد و آتوزه .انهالب  دارد ةغنب   ایاا  شیعه،ها

تفهو   ... دارا  روح انهالب  هستند و حت  شهادت و ترغعیت، وال ت و وال ت رهیه،

. آ دتکی  به شمار ت   انهالب  هاکارانه اات،     از تاکتیکحارظهکه به ظاهر ت« تهیه»

 (.35 :1384تته  زاده، )

تواند در اصوص ح وتت شود که تکی  نم از ت موع تقالب قبس ا   دانسته ت 

را   شود و در تیان اشخاص و انسان ظالم و تست بر  دار ، به ح وتت غیر عادل

عادل نیز، انتخاب ترغوح بر ارغح  ا تفضول بر را س را غیرتعهول دانسته و بر ا   

الکرا ق  باشد که باور اات که ح وتت بر ترد  با د به دات ائمه  ا رهها  غات 

تر   اشخاص در صفات علم و عصمت، به پیاتبران و اتاتان هستند. تر   و نزد کشبیه

اازش کار    ظالم و رااد،هاشود که، شیعیان در تهابس ح وتتاتر باعث ت  همی 

نباشند و در توقعیت اعتراض به ار ببرند. چون ا   باور در بی  تکی  وغود دارد که 

ان  ابد، لها آتوزه انتظار در اذهتحهق ت  علیه السال   عدالت در پرتو وال ت تعصو

 .(46-45 :1380تهاغرنیا، ) از تهاهب د گر اات.تر پیروان ا   ررقه بسیار پر رنگ

هر ح وتت  که تحهق اات، حق »در تهابسْ تههب اهس انت، با په رش ا   اصس که 

گر  را بر پیروان اود بسته و همانگونه که ا زتان نخستی  عمالً راه انهالب « نیز هست

الزنا، راشد   باب شد، تخالفت با ح وتت حاکم ااالت ، حت  اگر او رااد، ولد الیفة

کارر، تکرک و ... باشد، اروج از د   و توغب غواز قتس او اواهد بود چه ا ن ه بر 

اااس همی  ا ده، حضرت عل  علیه السال  وادار به بیعت با الیفه شدند و حسی  ب  

قضا   ح وتت، تتهم به اروج از د   ااال  و عل  علیهم السال ، از او  داتگاه 

 .تح و  به قتس شد

شود که چرا ررهنگ و باورها  کالت  شیع ، توانسته اات به با ا   گفته روش  ت 

عنوان     از تناب  قدرت نر  آن، در تعادالت نوظهور تنقهه و غهان، گسترش بیکتر  

س کانون ژئوپلیتیک ااالت  تقرح نسبت به اا ر تهاهب ااالت   ارته و اود را در لبا

 .کند
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 هاو پراکنش آن . جمعیت شیعیان4

 6/7غمعیت  %24 حدود ،تیالد  2017 غمعیت تسلمانان در االها، بق آار   آتارط

ا آای در غهان تسلمانان از %60 . نزد ک بهبود نفر تیلیارد 8/1 عن   غهان، تیلیارد 

اد ان  و ژة ااتراتژ ک انگلیسها  آتارگیر  ترکز تحهیهات و پژوهشکنند. ت  زندگ 

درتر  222لندن که نزد ک «و ستمنستر»در « لیورر »د ن  تواو  به  و تهاهب و اعتهادت

، به آتارها   ارائه داد 2013اال  م  آتارها   که در در ککورها  غهان دارد، در 

اشاره کرده و آتار شیعیان غهان تا آن اال را، ارزا ش بیش از پیش تعداد شیعیان غهان 

 12 یانشیع %85 ا   ن ته نیز غالب اات که حدودتخمی  زد. تیلیون نفر  400از  بیش

 هستند. اتات 

ها  آبراهه  تر تر   نهاط غهان و تهماکثر ت شیعیان در نهاط  هستند که ااتراتژ   

غا   که شرق و غرب  .باب المندب( در همی  نهقه قرار دارد ا بی  الملل  )تنگه هرتز

)تته  زاده،  .دهدعالم و اه قاره تهم دنیا  عن  اروپا، آایا، آرر ها را به هم پیوند ت 

1384: 51) 

شیعه  ،گوناگون  توان از د دگاه غرراریا   غواتت  ،رادبنابر آنچه گفته شد به نظر ت 

اا ر ج(  شیعیان پیراتون ا ران (ب شیعیان (الد بند  کرد:چهار بخش ز ر تهسیم را به

 :1388)حار  نیا و احمد ،  .گروها  پراکنده شیعه در اا ر نهاط غهان (د شیعیان آایا

82-81) 

 شیعیانهای ژئوپلیتیکی فرصت. 5

 از چند غهت قدرت آرر   اات:  ونت دارند،ه  که شیعیان در آن ااطنت

نهاط از ا   رو و  هستندگاز و کانسارها  غهان  ،تر   تناب  عظیم نفتدارا  تهمالد( 

ککورها  شیعه نکی  هستند. طق واق  ادر ا   تنغهان ا   یااتراتژ ک طبیع  و غررار

ا ران و ککورها  الیج رارس در ترکز غهان ااال  قرار دارند که اه  انندغهان ااال  ت

نهقه ااتراتژ ک تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوتوا  و تنگه هرتز و غز ره ااتراتژ ک 

توانند عاتس توثر ژئوپلیتی     با دارا بودن تناب  عظیم نفت و گاز ت بحر   و همچنی

تولیدکنندگان  گانه  به بعد، 2010ها  به عمس آتده از اال بین بر اااس پیش باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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حاشیه الیج رارس به و ژه ا ران، عراق، عربستان اواهند   عمده نفت غهان ککورها

هز نه تولید پا ی ،  ه ررد نفت ا   تنقهه از غملهها  تنحصر ببود و به لحاظ و ژگ 

و  شود... روز به روز بر اهمیت آن ارزوده ت  و نفت کیفیت تقلوب ظرریت تولید باال،

 (57: 1384تته  زاده، )آرر   برا  غهان ااال  باشد. تواند به عنوان  ک عاتس قدرتت 

ها  اارغ  و از د ر باز پا  قدرت ،شدن بر ار تالق  اه قاره تهمب( همچنی  واق  

تر   تحس برا  تبادل کاال و ت ارت ز را تهماات بیگانه را به ا   تنقهه باز کرده 

غهان  بوده اات. در دوران قد م ت ارت کاال اصوصاً ت ارت ادو ه و تروار د از 

م ردار بوده و پس از ککد تخازن عظیم نفت در اوا س قرن بیستوا  براو ژهاهمیت 

تته  اهمیت ااتراتژ    ا   تنقهه را حیات  و غیر قابس تصور نموده اات. ) ،تیالد 

 (51 :1384زاده، 

براند که بتوانند بر تناب  نفت  چنانچه شیعیان از لحاظ قدرت ایاا  به حد  از اتحاد 

ژئوپلیتی   تکی  را  قدرت ت بور اات آن گاه اات که غهان غرب ،تنقهه تسلط  ابند

ها  شیعه در حال حا ر دولت هد.عنوان  ک قدرت تاثیرگهار غهان  تدنظر قرار دبه 

تیلیون  5تههب ا ران و عراق با داشت  ذاا ر رراوان نفت  و تولیدات روزانه بیش از 

وان قدرت و تاثیرگهار بر دنیا  صنعت  و غرب تله  نتوانند به عت  ،بک ه در روز

 گردند.

 400غمعیت  حدود  ،از کس غمعیت تسلمانگهشت که  چند صد تیلیون :غمعیت ( ج

اند. با یان تک یس دادهشیعرا درصد از غمعیت کس تسلمانان(  25تیلیون نفر )حدود 

شود، ا   رراوان  توغه به ا ن ه کثرت غمعیت از عناصر قدرت و اقتدار شمرده ت 

 تواند در تعادالت غهان  تورد توغه غد  قرار گیرد.غمعیت تکی  ت 

شهادت طلب  که تلهم از ررهنگ عاشورا انهالب  و پیکرو: ا دئولوژ  ا دئولوژ  ( د

از هر گونه و توغب شده تا تکی  با هر گونه اند کة کنسرواتیسم  نبرد کرده اات، 

ها را به هیچ تهد د اخت در غنگ ارد واهمه نداشته و عمالً قدرت تهاغم  ابرقدرت

 گیرد.
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اتید به  اات بل ه با نما   ظالمانها( ا دئولوژ  انتظار: ا   ا ده نه تنها تعترض قدرت

و و ا  اد قدرت  به طررداران اود بخکیدهف  تضاع  غهان بدون ظلم، نیروبرپا   

 کند.پو ا ت اتید 

ا ران و عراق به دلیس داشت  تراغ  بزرگ تهلید در غهان ( قدرت ترغعیت شیع : و

...  ها   علمیه ن د، کربال، قم، تکهد وتکی  و همچنی  داشت  تدارس تهم در حوزه

توانسته بسیار  از دانکمندان و بزرگان شیعه در نهاط تختلد ااورتیانه و غهان ااال  

حاظ اعتهاد  به اود غهب ها  شیعه تههب را از لو همچنی  تعداد کثیر  از تلت

توانا   اات،  ک نیرو  رراترز   ،قدرت تراغ  تهلید. با توغه به ا   تقلب که نما د

 د.رها داها تهلد را بدون توغه به تلیت آنیج تیلیونسب

ز( قدرت تئور  وال ت تقلهة رهیه: ا   ظرریت هر چند در اتتداد قدرت ترغعیت 

ت و نفوذ ترغعیت، عموتاً بر اح ا  تهلد   آن اات اتا ترد د  نیست که حیقة قدر

ها اود را تلز  به همراه  با ول  رهیه که ترغ  اات و در تسائس ح وتت  همة آن

دانند. ا   همگرا   شیع ، تا آن ا وال ت بر اتور غاتعه و بل ه غهان تکیه دارد، ت 

نفوذناپه ر غهان تحس توغه اات که اشخاص  تانند روکو اتا آن را به پوشش آهنی  و 

ا ، باور دارد، تکی  تکبیه کرده اات و تعتهد اات تا زتان  که تکی  به چنی  عهیده

 هیچ غنگ ارد بل ه تهاغم نرت  به اران ا  نخواهد راید.

ح( قدرت نر  ت ات  علم  تانند حوزه و دانکگاه: هر االه ارراد رراوان  از اقصا نهاط 

ها  غهان ااال  و ها و دانکگاهوزو ، وارد حوزهغهان برا  کسب علو  کالایک  ا ح

ها  به و ژه، تراکز علم  ا ران شده و  م  کسب علو  گوناگون، ررهنگ و ائده

اند. ا   ها شدهآرر   ااال  شیع  را آتواته و در ککورها  تبدأ اود، تروج آنقدرت

 شیعه اواهد شد.قدرت پنهان، در ت موع توغب اقتدار بیش از پیش ا ران و به و ژه 

 چههر شوند، ارزار  تهسیم ت ارزار  و نر که عموتاً به دو داتة اخت هاا   داشته

  را به همراه اواهد تاثیرگهارتربیکتر و قدرت و تهو ت گردد،  تورد توغه قرار گیرد

و باشد باعث اواهد شد که وزن ژئوپلیتی   شیعیان در تعادالت ایاا  تنقهه  آورد و

 ا ش  ابد.ارزغهان 
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 تشیع با ایران ژئوپلیتیکشناختی هستیرابطة  .6

 اود تانند کعبه به عنوان قبلة تکررة تانند عربستان اعود  با تکاعرهر چند ککور  

تسلمانان و شیعیان و نیز تد نه به عنوان تدر  پیاتبر ااال  و چهار ت  از اتاتان تعصو  

، به عنوان تدر  اصل  اور هتانند عراق  ا و بزرگان تورد عنا ت شیعیان، و نیز ککور  

و  با توغه به اتمسفر ، برا  شیعیان اهمیت بسیار  دارد، اتاو اتا  زادگان اتاتان تعصو 

تر  در راد ا ران از نهش تهمپراکندگ  شیعیان، به نظر ت   ستمان  ورضا  ز

پراکندگ  شیعیان و اهس انت به اوب  غرراریا  قدرت غهان تکی  براوردار اات. 

گواه ا   واقعیت اات که نه تنها غمعیت شیعیان نسبت به اهس انت، کمتر اات، بل ه 

ها در ا ران گزارش شده و بیکتر   تعداد آناز پراکندگ  کمتر  نیز براوردار اات 

، بل ه در ترکز غهان ااال  قرار دارداز نظر رضا  ز ستمان ، نه تنها ا ران . اات

، بیش تههب تکی  با اصوصیت انهالب  اودترکز ت غهان تکی  نیز با ا ران اات و 

وغه به پا دار  انهالب و با ته در غمهور  ااالت  ا ران نمود پیدا کرد همه غا از

برا  غهان تکی  بل ه برا  غهان ااال  تواند به عنوان  ک عاتس ژئوپلیتی   ااالت  ت 

-در اا ر نواح  شیعه بخش،و بل ه برا  تستضعفان غهان باشد و به عنوان قدرت  الها 

اتتداد غرراریا  و  ا فا  نهش کندو غیر ااالت ، دنیا و د گر ککورها  ااالت   نکی 

-27 :1379)توال،  ایاا  شیعیان در ککورها  ااورتیانه بزرگ با ترکز ت ا ران اات.

 ها   از لبنان، اور ه، عراق، عربستان، کو ت،بخش که در واق  کمربند  از تکی  (25

 در ککورها  گوناگون به اکثر ت و وپوشاند اکستان را ت بحر  ، ا ران، اررانستان و پ

اود را به ترکز ت ا ران ژ    و تار خ  حیات اقتصاد ، ااترات، شودتهسیم ت  اقلیت

 .(23: 1386را ل  نیا، )  ابد.ت 

غهان ااال  در حال حا ر در چهار بخش  تحدوده ژئوپلیتیک تعتهد اات عزت  دکتر

 کاتالً تتفاوت قابس تف یک و بررا  اات که عبارتند از:

 تنقبق با بخش غنوب غرب  آایا  ا ااورتیانه اات.   کهترکز غهان ااال. 1

 شمال غهان ااال  که شاتس آایا  ترکز  و قفهاز اات.. 2

ها  د گر شمال شرق، و بخشغرب غهان ااال  که شاتس ککورها  شمال، . 3

 آرر هاات.
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ها  غرب  اقیانوس هشرق غهان ااال  که از ترزها  شرق  ا ران آغاز شده و تا کران. 4

  ابد. آرا  گسترش ت
اازد که ترکز آن از   قلمرو غهان ااال  تکخص ت به نظر و  بررا  ژئوپلیتی 

تار خ  و  ژئوپلیتی   واهمیت  و ژه براوردار اات، ا   اهمیت با توقعیت ااص 

در صحنه عملیات  تنقهه  اورد و ا   ککور را به عاتل  تهمررهنگ  ا ران پیوند ت 

 (.129-128 :1386را ل  نیا، کند. )تبد س ت 

ترکز  ،در غنگ ارد تنقهه اوراایاقدرت شیع  ا ران، تعتهد اات  ةم ارکار در زتیناان

انتهال انرژ  و داترا  به آن و تفاهیم   و آتدت رتلند به شمار اغهان  ا به عبارت  ه

« براورد تمدنها»تز  ةاتا بعد از ارائ شد.ت شمرده رئوس اصل  ژئوپلیتیک  از ا   قبیس

ها  ررهنگ ، قوت ، تههب  و... بود م هد ایاا  شدن هو تشا ،از او  هانتینگتون

رت. با توغه به اقر که ژئوپلیتیک تکی  در ا   چارچوب ر ر  و ااتراتژ    قرار گر

قبس، ژئوپلیتیک تکی  به تفهو  اتتداد غرراریا  ایاا  شیعیان در ککورها  تختلد 

چه شو م که ا ران توغه ت ااورتیانه بزرگ با هارتلند ا ران اات. از ا ن اات که ت

گراها  رولر در  که ا  اات ا   اهمیت تا آن ا   ااتاهمیت ااتراتژ ک و روق العاده

 «دو راه  حساس»زتان  ا ران را  و پرورسور روح اهلل «عالم ةقبل»را د ا ران کتاب او

 (.129 :1386را ل  نیا، ناتد. )ت 

 تشیعالقرای ام ژئوپلیتیکنقش دفاع برون مرزی در . 7

تکی  بل ه الهراء غهان ا ران ا تر    ارتة اقور پیکی ، ا   حهیهت اات که صر ح

که کواکب  برا  نخستی  بار در تورد شهر ت ه، به کار  الهراء(ا ». واژة ااال  ااتغهان 

برد. از آن ا که و  برا  ا   شهر ترکز ت د ن  قائس بود، ا   شهر را به ا   نا  اواند. 

الهرا  غهان ااال  باشد، نسبت به د گر بر اااس ا   نظر ه، ککور  که ترکز و ا 

ااالت ، به نوع  توظد به حف  ککورها اهمیت و تهد  دارد و همة ککورها  

توغود ت و تماتیت ار   آن بوده و با د از آن دراع کنند. تنقق ا   ت لید نیز آن 

الهرا، تساو  با کیان و بیضة ااال  اات و  عد و نابود  آن، با اات که در واق  ا 

؛ 70، ص1376حهیهت،  عد و نابود  کلیت ااال  و ککورها  ااالت ، برابر اات. )

 (141، ص1389اد ، ا 
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الهراء نوظهور غهان ااال  اات، تتولد پس از انهالب ااالت  ا ران، ا   ا ده که ا ران ا 

. بر ا   و روز به روز در عرصة ا ده و بروز تیدان، طررداران بسیار  به اود گررت

تما  شیعیان و اااس حف  کیان تل  و تماتیت ار   ا ران، نه بر اود ا رانیان، بل ه بر 

ها   که در غهان تنتظر ظهور غهان توأ  با بل ه بر تما  تسلمانان و حت  بر تما  آن

 تل تنار   تزاحم تیانبه عبارت د گر، در  عدل و برپا   حیات  طیبه هستند، الز  اات.

اقتدار  آوردنو اهداف بلند تدت آن ا تانند بداتبا تصالح تسلمی ، تصالح ااالت  

به طور تعمول بر  هر چندااز  اعادت غمع  تمدن   ا غهان  ا غهان  برا  زتینه

 ،اتا ا   در صورت  اات که بهاء تلت  داردهد  هر  ک از ککورها  ااالت  تتنار  تل  

-و آن ککور ا شناات  نسبت به بهاء و حیات اتت ااال  نداشته نهش حیات  و هست 

شدن اگر ا ران نهقة ترکز  و کانون اصل  غهان د. ه نکوالهراء غهان ااال  شمرد

ها  غاودان  ااال  ناب با شمکیر تنقق اات، بنابر ا   تنار  تل  آن نه از آن آتوزه

غهت که تلیت ا ران  دارد بل ه از آن غهت که تاهیت شیع  به تعنا  ااال  ناب داشته 

ر گررته و نبا د ا   نهقة ثهس و قلب ااال  رااتی  اات، با د تورد عنا ت غد  قرا

 غهان ااال  از حرکت ا ستاده و اتنیت آن در اقر قرار گیرد.

واقعیت تهکور، نه  ارتة ا   تحهیق بل ه تورد اعتراف دواتان و دشمنان ااال  و ا ران 

ا  تواسة راهبرد  ارتش آتر  ا، به صراحت به آن صفحه 131اات و در تقالعات 

کار ، به عاتس ا   اات که در ا   نوشتار بدون هیچ تخف  غالب .اشاره شده اات

ها اشاره شده اات. ا   تحهیق گوا  ا   ها  ت فیر  و انگیزة آنبوغود آورندة گروه

حهیهت اات که آتر  ا و همپیمانان غرب  ا عرب  آن، برا  نااتن  حوزة اتنیت پیراتون  

انداز  کرده ها را راهرا غهان تکی ، ا   گروهالها ران و نیز نابود ا ران شیع  به عنوان ا 

، کار تکی  را در ا ران به پا ان 2030و تالش داشتند تا با ش ست  غبهة تهاوتت، تا اال 

 .عر ه کنندنکاندة اود را به غهان راانده، ا ران  دات

توان در ارت که ککیده شدن اط دراع  از ا ران با توغه به آنچه گهشت به روشن  ت 

الهرا غهان ااال  به ترزها  ککورها   تانند اور ه و عراق، نه تنها  ک  ا همان ا 

وظیفة تل  بل ه عاتس بها  تکی  و در نتی ه ااال  ناب اات و ترد د  نیست که 
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حوزة  ناپه ر و تهلک درکوتاه  در ا   اتر توغب اقائ  ااتراتژ ک و غبران

 ژئوپلیتیک ااال  و تکی  اواهد بود.

 

 گیرینتیجة 

ا  و هر چند که تکی  در طول تار خ، رراز و ررودها  رراوان  را در قدرت تنقهه

در عصر حا ر که نظا  تهدس غمهور  ااالت  با ت یه بر غهان  به اود د ده، اتا 

و با  صل  اهلل علیه و آله تواز   اصیس ااالت  و با ار دادن شعار ااال  ناب تحمد 

از  تعال ، اهلل سع  تا تهد  توعود علیه السال  اعتهاد به اتاتت اتاتان شیعه از عل 

   اربرآورده و با اهداء اون هزاران شهید گلگون کف لاو  اداوند تبارک و تعا

 گاهنهقة ثهس و ت یهشاهد بالندگ  و پو ا   ، غهان درات ااال  را آبیار  نموده اات

تستح م  برا  قدرت شیع  اات. ا   واقعیت تا آن ا تهم اات که با د بپه ر م ا ران 

در زتان کنون  ا  الهرا  عالم تکی  بل ه غهان ااال  اات و در تزاحم تیان تنار  تل  

با تصالح غهان ااال ، حف  کیان ا ران ااالت  در اولو ت قرار دارد و اصس اات، چرا 

یست که با رراا ش قسمت  از هو ت غهان ااال   ا تکی ، به بها  که با اتروز ترد د  ن

ا ران، ااال  رااتی  و حیات تکی  باق  اواهد تاند اتا با نابود   ا انهالب تاهیت 

 ا ران، نه تکیع  باق  اواهد تاند و نه ااال  رااتین .

 

 
 منابع

تهران: پژوهکگاه ، روانشناسی دینش، 1394آذربا  ان ، تسعود، تواو  اصس، ایدتهد ، 

ها )امت(، حوزه و دانکگاه با هم ار  اازتان تقالعه و تدو   کتب علو  انسان  دانکگاه

 دهم.
، ترغمه عبدالرحیم گواه ، جهان مذهبی ادیان در جهان امروز، 1384و د گران،  بوش، ر چارد

 درتر نکر ررهنگ ااالت .

 .علیر ا قاام آقا، تهران: آت ، ترغمه عهژئوپلیتیک شی، ش1379، توال ررانسوا

 .، اولانصار ان :، قمجغرافیای تاریخی و انسانی شیعه در اسالم، 1371غعفر ان، راول، 
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تبیین ژئوپلیتیکی اثرگذاری انقالب اسالمی بر ، 1388حار  نیا، تحمدر ا و اید عباس احمد ، 

 ، قم، انتکارات شیعه شناا .25هفتم، شماره ، رصس ناته شیعه شناا ، اال سیاسی شدن شیعیان جهان

، تهران: ترکز تحهیهات ااتراتژ ک های فراملیدولت اسالمی و مسئولیتش، 1376حهیهت، ایدصادق، 

 ر اات غمهور .

، قم: ترکز انتکارات تؤاسة جستارهایی در باب دینش، 1386ااغد ، ابوالفضس، تک  ، تهد ، 

 .، اولآتوزش  و پژوهک  اتا  امین 

 ، قم: تواسة بواتان کتاب، او .دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالمش، 1389ا اد ، اید عبدالهیو ، 

و تدو   کتب علو  اازتان تقالعه تهران: ، نقش آفرینی در عرصه نظام بین المللی، 1380ایمبر، ر ا، 

 .ها )امت(انسان  دانکگاه

تهران: ، ترغمه اید حاتد ر یئ ، سیاسیشناخت و درک مفاهیم جغرافیای ، 1386شوتار، اور ، 

 .ها )امت(اازتان تقالعه و تدو   کتب علو  انسان  دانکگاه

 . ، پن ماعلمبیروت:  ،مالیاألق، 1400شیخ صدوق، 

 حوزة علمیة قم، اول. غاتعه تدرای قم:  ،الخصالش، 1362شیخ صدوق، 

 .االتیة، تهران: دار ال تب االالکافی، ق1365 ،کلین  راز ، ابوغعفر تحمد ب   عهوب ب  ااحاق

اازتان تقالعه و تدو   کتب علو  تهران: ، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، 1388عزت ، عزت اهلل، 

 .، او ها )امت(انسان  دانکگاه

 .، اولشیعه شناا  :، قمژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی، 1386را ل  نیا، نفیسه، 

، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک)عمومی و ایران(، 1384ت تهد زاده، پیروز و اهراب عسگر ، 

 انتکارات دانکگاه پیا  نور.

های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست های ژئوپلیتیک و واقعیتایده، 1369ت تهد زاده، پیروز،

 .تهران: نکر ن ، در جهان دگرگون شونده
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