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Abstract 

The purpose of the present study is to review Shi'ite effective geopolitical foundations in the 

regional system of the Middle East. The method of research is descriptive-analytic and the 

library method was used for data collection. In this regard, 269 samples were chosen to 

complete the questionnaire and determine the statistical sample. According to the obtained 

results, the region's geographic vastness is the first effective factor causing political impact. 

It is associated with the concept of power and Shi'ism has turned into a geopolitical subject 

today because the Shi'ites' geographical centers are the influential regions on power relations 

in the Middle East and the whole world. The existence of 'Atabāt-e 'Āliyāt is the second and 

conflicts and Vahābiat are the third effective factor on the Shi'ites creating models and Shi'ite 

mutual acts in the Middle East. 
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 2ای خاورمیانه های ژئوپولیتیکی تأثیرگذار شیعه در نظام منطقهبنیان

 

 مرادی ارضمحمد

 eli.s233@yahoo.com .دانشجوی دکتری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

 

  چکیده
 وش تحقیق  اسررر     ای خاو میانرنظام منطقرهای ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  شررریدر د  بنیان هدف پژوهش حاضرررر بر سررری

ای و برای تکمیل پرسرررشرررنامر و تدییه نمونر آما ی، با ها، از  وش کتابخانرگردآو ی دادهتحلیلی بوده، برای    -توصررری ی

وسرد  درراییایی منطقر،  نمونر انتخاب شرد  با تودر بر نتای  بدسر  آمده،  269اسرت اده از ددو  اسرتاندا د مو گان، تدداد  

امروزه شریدر بر ی  پیوند با م هوم قد ت بوده کر آیرینی سریاسری شرده و خود د  نقشاولیه عامل تاثیرگذا  بوده و مودب  

موضرو  ژئوپلیتی  تددیل شرده اسر ی زیرا نقطر ثقل درراییای شریدیان، منااقی اسر  کر بر  وابت قد ت د  سرطه منطقر و 

باشررد  اختالیات و وهابی ، عامل سرروم ودود عتدات عالیات، عامل دوم تاثیرگذا  بر شرریدیان می   دهان تأثیرگذا  اسرر  

 های متقابل شیدر د  خاو میانر هستند  تاثیرگذا  بر ایجاد الگوها و کنش

 

 ، ایران خاو میانرای، های ژئوپولیتیکی، شیدر، نظام منطقربنیان ها:کلیدواژه
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 مقدمه  
د   اسرتای  های دینی و مذهدی تشری،، باید بر یکر ایه باشرند کر  دهندگان آموزههای یکری و ا ائرد  دهان امروزی، دریان

میان اگر هوی  شریدی  ایه شرده خود  ا نمایان سرازند  د های خلقشردن و د  بسرتر یرصر    آمده د  اثر دهانیتحوالت پیش

گیری مطلوب و تدراد   بینی د  دهر  بهرهعنوان یر  مرذهرب پویرا، برای تقویر  عوامرل مقراوم و برازدا نرده، خود  ا برا واق،برر

، برای عقاید و باو های مذهدی خود یراهم کند، خواهد مسررتحکمیو هوی  پویا و    هدرآماده ک ها  سررازنده از سررایر یرهن 

های عصرر کا گیری یناو یتواند با برتوانسر  از ی  یرصر  دهانی برای گسرترش یرهن  شریدی برخو دا  شرود  تشری، می

ها و د  ها و تمدند  ا د  کنا  سایر یرهن های خو ها اینترن  و ماهوا ه اسر ، باو ها و ا زشتریه آنشردن کر مهم  دهانی

صرو ت ها تلقی شرود  منطقر دنوب ررب آسریا برها عرضرر کند و ی  مند، باا زش دهانی برای سرایر یرهن تدامل با آن

دیگر یکای از  وابت با صرو ت تا یخی د  ایف گسرتردهسرنتی عرصرر همسرایگی و تدامل کشرو های متدددی اسر  کر بر

هرای ایه منطقرر د  بیشرررتر اوقرات دا ای هرای ژئوپولیتیر  هریر  از کشرررو هرا و قرد تودود، علقرر  ایه  انرد  براداشرررتررقرا   

پردازان کالسری  ژئوپولیتی ، تأکید بسریا ی بر یاصلر، ی ا و مرزها داشتند  اما ای از هم بوده اسر   نظریرتدا ضرات گسرترده

زیرا د  حا  و ود    یالمللی نیس  شاخص قد ت  هدری برای کشو ها د  صحنر بیهد  سده حاضر دیگر قد ت نظامی تنها  

های  یابد و عوامل یا متریرهای ددید،  وش ما  ا د  ا زیابی موقدی  م کر نزا  مسرتقیم، یرصر  بروز نمیهسرتیبر عصرری 

هرای دیگری از وپولیتیر ، حیطررحراضرررر تودرر برر عوامرل یرهنگی و اعتقرادی د  امر ژئکننرد  د حرا ژئوپولیتیکی، تدییه می

های المللی باعث شرده کر د  دهرهمنشرینی درراییا با سریاسر   ا مطرا سراختر اسر   نقش حسرا  اسرالم د  سریاسر  بیه

 .دهند، بازنگری شودها  ا مسلمانان تشکیل میاخیر، ژئوپولیتی  کشو هایی کر تمام یا اکثری  دمدی  آن

های قوی مانند ایدئولوژی سریاسری، یرهن  عاشرو ا و ییایی اسرتراتژیکی و داشرته پتانسریلهای درراپراکندگی شریدر د  محیت

و برنامر نظرام دهرانی منسرررجم، آنان  ا د  موقدیر  ممترازی قرا  داده اسررر ی اما ازآنجراکر قدرل از پیروزی انقالب    ،مهردوی  

های دهانی بودند، اما با پیروزی و مو د تودر قد تتر اسرالمی ایران، ارلب ایه شیدیان د  موقدی  ان دالی قرا  داشتند، کم

تر شرده و واکنش ررب  ا های قابل تودر آن، ایه تأثیرگذا ی عمیقاسرتمرا  انقالب اسرالمی، گسرترش  وزایزون و پیشرری  

   امروزه تأثیر قرا  داده و بر اهمی  آن ایزوده اسرر داشررتر کر همر ایه تحوالت، موقدی  ژئوپولیتیکی شرریدر  ا تح   د  بر

او  ویژه بر مدا ان ررب  ا وادا  سراختر تا بر اسرالم و برنظران و سریاسر  موقدی  حسرا  ژئوپولیتی  دهان اسرالم، صراحب 

آیریه د  د ون ایه زا و قیامودود عواملی حرک   و  عنصرر تشری،، تودر خاصری مدذو  دا ند  پتانسریل د ونی اسرالم شریدی

دیگر ودود عنراصرررری اعتقرادی و مو د تودر   سررروی ی از آن  ا ممکه سررراخترر و ازمذهب، امکران ا ائر ت سررریری انقالب

دلیل برخو دا ی از قد ت تأثیرگذا ی بر ده اسر   امروزه شریدر برکرهای هژمونی  شردن آن  ا آسران سرتمدیدگان، زمینر

های اخیر بروز تحوالتی  دا د  د  دهرالمللی برای ررب اهمی  ژئوپولیتی  خاصری  ای و بیههای منطقرتحوالت و سریاسر  

خواهی و بیردا ی  گسرررترش موز آزادی  ،اهلل د  لدنران، عرا،، یمههرای حزبنظیر پیروزی انقالب اسرررالمی ایران، مویقیر  

اسرالمی د  دنوب ررب آسریا و شرما  آیریقا سردب شرده تا شریدیان د  کانون تحوالت قرا  بگیرند  عوامل یو، بر همراه 
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ان د  بطه منااق اسرتراتژیکی تومم با توانمندی ژئواکونومی  سردب ا تقاج دایگاه تشری، و تددیل آن بر ی  اسرتقرا  شریدی

، تشری، بر یکی از عوامل مهم و 1357مؤل ر ژئوپولیتی  قد تمند شرده اسر   بدد از پیروزی انقالب اسرالمی ایران د  سرا  

ده اسر   مسسرل م اسر  کر سریاسری شردن شریدر د   شر سریا تددیل د  منطقر دنوب ررب آبویژه  تأثیرگذا  دنیای ژئوپولیتی   

ای با هم پیوند  گونرنظر ژئوپولیتی ، مسرررائل ایران و تشررری، بردهان، ماهیتی ژئوپولیتی  پیدا کرده اسررر ،  را کر از نقطر

گیری ژئوپولیتی  شریدر  کر عوامل تأثیرگذا  شرکل  اسر  حاضرر د صردد پاسره بر ایه سرؤا   پژوهش و ایه خو ده اسر   از

 ای خاو میانر کدامند؟ د  نظام منطقر

 مبانی نظری 
عمرل آمرده کرر برر نوعی مخرز  لیتیر  تدرا یف و ت راسررریر مختلف علمی و کرا بردی گونراگونی بررو ژئوپ  هتراکنون از دانش واژ 

مختلف( و سریاسر  د  قالب مناسردات قد ت اسر   بدیه م هوم کر های  ها کنش متقابل درراییا )د  مقیا آن رمشرتر  هم

قلمروهرای درراییرایی برر یراخو  موقدیر  و محتوایی کرر دا نرد د  مدنرابخشررری برر الگوهرای  یترا ی )همکرا ی، همراو دی و 

،  1392   اد و تهامی،دهند )کاویانیآیرینند و بر هوی  و  ویدادهای نواحی ده  میسررتیزی( واحدهای سرریاسرری نقشهم

پردازد و ایه ی را، مکان و قلمرو می  یقد ت( و درراییا)کنش متقابل سریاسر     رلیتی  بر مطالدو  و، ژئوپایه از  (121ص

های درراییای سریاسری قرا  داشرتر صرو ت ای ی از همزیسرتی، هماو دی، تنش دن  د  کانون پژوهشمناسردات قد ت بر

های ملی و ی رایی د  قالب کشرو ها، گروه  ،بازیگران سریاسری و واحدهای سریاسریمیان، درراییا برای کنش  اسر   د ایه

 وابت متقابل   رلیتی   ا علم مطالدو ژئوپ  ی،های نیه ویژگی  اسرا کند  برهایی ایجاد میها و محدودی  ها، یرصر  سرازمان

  د    (90، ص1390نیا،اند )حایظها با یکدیگر دانسررترهای ناشرری از ترکیب آنهای پدیدهدرراییا، قد ت، سرریاسرر  و کنش

حاضرررر دمدیررر  مسلمانان دهان بر بیش از ی  میلیا د و ششصد میلیون ن ر  سیده اس  و براسا  آما ی کر از   حرررا 

د صد ایه دمدی ی یدنی دمدیتی بیش از سیصررد و بیسرر    20ده اس ، شیدیان حداقل حدود شمناب، مختلررف گررزا ش  

، دمدی  مسلمانان بر دو میلیا د و دویس  میلیون ن ر و 2030شود تا سا  بینی میاند و پیشمیلیررون ن ررر  ا تشررکیل داده

 ( 250، ص1384دمدی  شیدر، بریش از  ها صد میلیون ن ر باشد )محمدپو ، 

لیتی  شیدر، بر م هوم امتداد درراییای سیاسی شیدیان د  کشو های مختلف خاو میانر بز گ یا ها تلند ایررران اسرر   و ژئوپ

مرا تیه کرامرر،     (1390نامد )یولر، عالم می راهمی  ایران تا آنجاس  کر گراهام یولر، ایران  ا قدل(  16، ص1388)تالشان، 

لیتیرر  شرریدر و او  ضمنی د  مو د اهمیرر  عنصررر ژئوپستیز آمریکایی، د  کتاب تشی،، مقاوم  و انقالب، برمحقق اسالم

های شیدی م اریررران انقالبررری  ا پدیرررد آو ده اسررر  دندشم ررراهی  قویتریهنویسد: د  دو ان مداصر، تشی، برخی از می

اند کر ارلب مودب شگ تی و حیرت دنیرررای اسالم و ررب شده الداده اصلی ابدا  کردههای سیاسی یو،امروزه، استراتژی

ای عرب و دنوب  بخررش سررایر شرریدیان د  دنیها برخو دا  بوده و الهررامتریه مویقی  ها د  ایران از بز گاس   ایه شیوه

  رلیتی  شریدر د  منطق و (  موقدیرررر  درراییررررایی اسرتقرا  شریدیان یا ژئوپ103، ص1382زاده،  اند )حسرررررینیآسریا نیز شرده

د صد از ذخایر ن تی   75خیررز خاو میانر اس  کر ن رر   رخاو میانر، ناشی از اسررتقرا  شرریدیان د  قلررب بز گتررریه منطقرر 

   (12، ص1384دهان  ا د  اختیا  دا د )سجادپو ،  

د حقیق ، مذهب د  کنا  زبان، یکی از قویتریه نیروهای مؤثر د  کشررو های   یثیرگذا  بر دوام شرریدرألیتیکی تو عوامل ژئوپ

و بقای بسریا ی از کشرو هاسر  )دردن و  وانتری،   شرود  همننیه عامل مذهب هنوز دلیل ودودمسرتقل کنونی شرمرده می

شرما د: ههو  کند و برخی از موا د آن  ا برمیهای سریاسری اشرا ه می(  گالسرنر نیز بر نقش مذهب د  پدیده171 ، ص1381

ودود دو دلیل دلیل ودود دو مذهب کاتولی  و پروتسرتان، سرو یر بر سردب ودود مسرلمانان و مسریحیان، هند برایرلند بر

ها  آیرینی مذهب د  آنهایی هسررتند کر نقشودود یهودیان و مسررلمانان، نمونر رواسررطمذهب اسررالم و هندو، یلسررطیه بر
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کرد، گروه  های تا یخی منطدق با آن ترییر میسرریاسرری دنیا و دو ه رنمایان اسرر   د  هرکدام از ایه منااق، زمانی کر نقشرر 

آو دند  ودود میها مشررکالتی  ا د   اه آمیزش با نظام ملی برگریتند و بد رری از آناقلیتی د  واحدهای ددید شررکل می

داندر همر رای بود کر مودب تجزی(  اهمی  عامل دیه و مذهب د  برخی از منااق مذکو  بر اندازه55ص ،1380)صح ی، 

 (   62ص ،1390و از بیه  یته اتحاد ملی شد )احمدی،  

واق، از شرر، کشرو   یه و هندوسرتان  شرود کر د لحاظ درراییایی شرامل می امروزه ی  خت سریر مهمی  ا از ،دهان تشری،

 سرد )سرازمان درراییایی نیروهای شررو  شرده و بدد از  سریدن بر ایران، ازاریق عرا، و خلی  یا   بر سرو یر و لدنان می

دمدی  بسیا  بز گی از شیدیان د  کشو  ایران و کشو های عربی، همانند عرا،، عربستان سدودی،   (138، ص1387مسله،

دهند  د  مو د برخی از ایه کشرررو ها اکثری  دمدی   ا تشرررکیل میشررریدیان د  کنند و لدنان زندگی می  یمه، بحریه و

بسریا  قدیمی برخو دا     ران داد کر تشری، از سرابقهای متدددی  ا نشر توان نمونرکشرو های اسرالمی ریرایرانی ریرعربی هم می

حکومتی   رتوان گ   کر تشری، گر ر د  ایران سرابقمی  ،بنابرایه  تشری، از دیرباز ح رو  داشرتر اسر  ، هند هاسر   د  شردر قا 

های  ی  ها و ملتشی، مخصوص ایرانیان نیس  و د  بیشتر کشو های اسالمی و د  میان بیشتر قومی     ندصدسالر دا د، ولی

  (202، ص1391)ضررامی و همکا ان،   مختلف  یشر دوانیده اس  

ای از هند و پاکسرتان  های گسرتردهشرود و بخشهند آراز می  هتوان از ی  امتداد شریدی سرخه بر میان آو د کر از شردر قا می

و د  ادامر، تمام ایران، اکثری    هدشر دهد و سرس  بخشری مهمی از ایرانسرتان و حتی آسریای مرکزی  ا شرامل   ا پوشرش می

عرا،  ردهد  د  دندالشر، عربستان سدودی  ا پوشش می  رعرا،، یمه و برخی کشو های خلی  یا  ، مانند بحریه و منطق

علوی و   ،د  لدنان اکثری  با شرریدیان امامی  دهندل میهای مهمی از ترکیر  ا شرریدیان امامی، علوی و بکتاشرری تشررکیبخش

کنند و دمدی  بز گی از اقلی  شرریدی دیگری نیز د  ا دن د  سرراحل  د  سررو یر نیز علویان حکوم  می   د وزی اسرر  

 ( 41 ص ،1391سو یر بر شکل تا یخی ح و  دا ند )مجیدی، 

اشا ه دا د کر امروزه، منای، ملی ایران  «منای، ملی ایران و ژئوپولیتی  نویه تشی،»ای با عنوان (، د  مقالر1386)  الدابدیهزیه

خصروص خواهد د  میان شریدیان دهان برکر ایران هموا ه میاو یبا ژئوپولیتی  نویه تشری، پیوند عمیقی خو ده اسر ی بر

 و، هدف از ایه ای، ایه یرصر   ا برای ایران ایجاد کرده اسر ی ازد  عرا، نقشری ای اج کند  تحوالت اخیر دهانی و منطقر

ای و ای، یرامنطقرا ائر ایه مقالر، بر سرری و تحلیل موقدی  ژئوپولیتی  نویه شرریدر و مشررخص نمودن تهدیدهای منطقر

بر موقدی     د  شررایت پیش آمده، ایران باتودراسر   ابطر  آیرینی ایران د ایهقشخصروص نپیامدهای آن د  دهان کنونی بر

 .دشو ای برتر تددیل تواند بر قد ت منطقرخاص می

ای د   هرای منطقررق ژئوپولیتیکی ایران و عربسرررتران د  ایجراد  رالشیترأثیر عال»ای برا عنوان  (، د  مقرالررب  1388نیرا )حرایظ

حاضرر منطقر دنوب ررب کشرو  اسر   د حا  19بر ایه مو د اشرا ه دا د کر دنوب ررب آسریا شرامل   «دنوب ررب آسریا

و  بسریا ق ژئوپولیتیکی  یسرازی سرر قد ت ایران، عربسرتان و ترکیر اسر   ایه سرر قد ت عالآسریا ی رای  قاب  و  الش

سرازی و منازعر  ا شرکل داده ژئوپولیتیکی( بسرتر  الشق یها )بسریت بودن عالدا ند و نگرش ریرقابل تقسریم آن  یمتنوع

 .ای، تولید بحران و منازعر انجامیده اس  های منطقربندیگیری دستراس   برایند ایه وضدی  بر شکل
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کر دا د اشرا ه بر ایه  «تأثیر عوامل ژئوپولیتیکی شریدر بر توسردر ن وذ انقالب اسرالمی»ای با عنوان  (، د  مقالر1388ایشرردی )

های انقالب اسررالمی ایران د  منطقر ایه اسرر  کر مدا زه با اسررتکدا ، منظو  از گسررترش یا توسرردر و تداوم ن وذ آموزه

خوبی مو د تودر بسریا ی از تریه شردا های انقالب اسرالمی ایران اسر ، بردویی و حمای  از مسرت رد یه کر از مهمعدال  

کند  بر ترییر از ی  وضر، مطلوب اشرا ه می  ارلب یرایندی  ندبددی اسر  کر   ،  توسردرر اسر  گریت مردمان خاو میانر قرا 

عنوان یر  توانرایی یرا توان ن وذ  ا مراننرد قرد ت بررشرررودی زیرا میعنوان اقردام ریراددرا آمیز قرد ت اسرررت راده میاز ن وذ نیز برر

شرود و اقدام  آنکر مجدو  بر ترییر تصرمیم خود شرود، متقاعد می  داینتیجر ارف مقابل بر  عنوان ی   ابطر تدریف کرد  د بر

 .دهدمدنظر  ا انجام می

بندی عوامل واگرای اثرگذا  د   وابت ایران و کشررو های اسررالمی بر سرری و اولوی  »ای با عنوان  (، د  مقالر1389بازدا  )

دا د کر وقو  انقالب اسررالمی د  ایران بر  هدری امام خمینی یکی از  خدادهای بز گ نیمر دوم سررده اشررا ه می «پیرامونی

دول  بیسررتم بود کر باعث ایجاد ترییرات و تحوالت یراوانی د  کشررو های منطقر و نیز د  سرراختا  قد ت دهانی شررد   

ایه انقالب با    ذا  د  منطقر خاو میانر اسرر  سرراز و تأثیرگ تریه بازیگران هوی  مهماز شرر  بیدمهو ی اسررالمی ایران  

های یراوانی  ا هم د  کشو های دو دس  و هم د  کشو های مجاو  برخو دا ی از دیدگاه یرامرزی خود، کشو ها و مل  

 ه اس  تأثیر قرا  دادخصوص د  خاو میانر تح  و نزدی ، بر

موقدی  خاص ایران  بیان داشر  کر «ژئوپولیتی  شریدر و مسرهلر امنی  ملی ایران»ای با عنوان  (، د  مقالر1385نیا )یاضرلی

نظامی و بر مخااره ایتادن امنی  ملی آن یراهم آو ده اس ، د  گذشتر   ،های سیاسیبرای ایجاد تنش  ا هموا ه بستر مناسدی

گریر ی امرا برا پیروزی انقالب  ر قرا  میژئوپولیتیر  ایران برر سررردرب عواملی مراننرد منراب، خرام یرا موقدیر  گرذ گراهی مو د تودر 

ها د  منطقر  اسرالمی ایران و سرقوش شراه، ایران کر یکی از متحدان آمریکا و ررب د  منطقر بود، بر نیرومندتریه دشرمه آن

ژئوپولیتی  ایران  و ررب از دانب ابداد ددیدی از ایه تددیل شرررد و منای، آنان  ا آماز حمالت تدلیری خود قرا  دا د  از

ایران باید د  عرصرر   نتای  پژوهش نشران داد کر   کند کر یکی از ایه موا د، مسرهلر ژئوپولیتی  شریدر اسر  احسرا  خطر می

ای تنها از آمریکا خل، سرالا یکری نشرود، بلکر هوی  مثد  و سرازندهند کر نرک منطقر و دهان هویتی  ا بازسرازی و عرضرر  

 .ای  ا برای کشو  یراهم آو دزی شود کر همراه با تقوی  ساختا  داخلی، حریم امنیتی گستردهاز ایران و اسالم بازسا

د با ه نظام سریاسری   ا  دو سرنا یوی اسراسری، «لیتی  شریدر د  عرا،و دو نمای ژئوپ»ای با عنوان  (، د  مقالر1391تالشران )

بر ید الیسم و نظام  کر از دو سنا یوی مدتنی  دهدنشان میو نتیجر داده  کدام، مو د بر سری قرا   های هرآینده عرا، و ویژگی

 .تواند وزن و قلمرو ژئوپولیتیکی شیدیان  ا ا تقاج دهداستددادی، شرایت برای سنا یوی او  یراهم اس  کر می

  « های تأثیرگذا  بر واگرایی شرریدیان د  منطقر خاو میانرمؤل رتحلیل »ای با عنوان  (، د  مقالر1393و خیرخواه ) الدابدیهزیه

داشررته  وحیر مقاوم  و   همننیه با ،وحی  برهایی مانند عقالنی  مدتنیویژگی اشررتهند کر شرریدیان هموا ه با دشررتبیان دا

منطقر حسرا  و مهم امروزه د     اندح رو ی یدا  و تأثیرگذا  داشرتر ،های مختلفدو د  او  تا یه اسرالم د عرصررعدال  

ایه تأثیرگذا ی بدد از پیروزی    دشررو عنوان ی  واقدی  تأثیرگذا  و انکا ناپذیر تلقی میخاو میانر شرریدر و ژئوپولیتی  بر

ای یای   از دیدگاه ژئوپولیتی  نحوه انقالب اسرالمی د  ایران و تأسری  حکوم  اسرالمی با گرایش شریدی ابداد گسرترده

او  پیوسرتر حاشریر شرمالی و دنوبی خلی  یا   بر   خاصری اسر    قر خاو میانر دا ای ا زش و اعتدا منط  پراکنش شریدیان د 

 شود   محل سکون  شیدیان قلمداد می

ای د   های منطقرق ژئوپولیتیکی ایران و عربسررتان د  ایجاد  الشیتأثیر عال»ای با عنوان  (، د  مقالر1396نیا و  ومینا )حایظ

کنش میان کشو های  اما  ای یراگیر اس ،  ند کر  قاب  بیه کشو های ی  منطقر د  دهان پدیدهشتبیان دا «دنوب ررب آسیا

ها اسرر   دو کشررو ی کر ده  موقدی  او  شرردن د  ی   قاب  و  گونگی حل آن  قابلمدعی تاب، نو  و تدداد موا د 
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ابطر ایه دو کشرو  تاب، نوعی  قاب  پایدا  خواهد آمیز با یکدیگر نخواهند داشر    منطقر د  تالش هسرتند،  ابطر مسرالم  

تر  های کو  دیگر و حمای  از کشرو ها و گروهیکبود کر د  ده  یا گیری دیگر کشرو های منطقر، بر  الش کشراندن  

حاضرر،  قاب  متقابل ایران و عربسرتان د  منطقر دنوب ررب  حا  ای تداوم خواهد داشر   د ده  تثدی  موقدی  منطقر

هایی  ا د  ایه هایی  ا شرکل داده اسر  کر ایه  قاب  و منازعر بر سرایر کشرو های منطقر نیز سررای  کرده و تنشآسریا، تنش

 ودود آو ده اس    بخش از دهان بر

  «های تأثیرگذا  بر ژئوپولیتی  دهان اسررالم پژوهی پیشرررانآینده»ای با عنوان  (، د  مقالر1398الدابدیه و دمشرریدپو  )زیه

پژوهی یر  م هومی نظر کرر آینرده  ایه  پژوهی و ژئوپولیتیر  م راهیم مت راوت و مرتدت هسرررتنرد  ازاشرررا ه دا نرد کرر آینرده

عنوان پسروند یا پیشروند هر  شتر علمی قرا  گیرد  مطالدر ژئوپولیتی  سطه مدلومات انسان تواند برمی کر  ای اسر   شرترمیان

ی ایزایش یای و دهانی د  ی ررای درراییامل  و یا ی  مکان درراییایی د  سررطه ملی، منطقر  ، ا د  زمینر کشررو ، دول  

پژوهی  سرازد  پ  اسرت اده از آیندهپژوهی ژئوپولیتیکی زمینر  ا ده  نیل بر قد ت ممکه می و مطالدر آیندهایه  دهد  ازمی

 دهد  های ژئوپولیتیکی اهمی  آن  ا ایزایش مید  تدویه تهو ی

 روش تحقیق 
میدانی بهره گریتر    ای وها، از  وش کتابخانربرای گردآو ی داده تحلیلی با  ویکرد کا بردی بوده و–تحقیق حاضرر توصری ی

های مو د نظر و مطالدر اسررناد مربوش بر بردا ی از کتابها و ییشای با مراددر بر کتابخانرشررده اسرر   د   وش کتابخانر

های مو د نظر مقالر گردآو ی شرده و د  بخش میدانی از های مراکز علمی مدتدر، ااالعات و دادهموضرو  مقالر، د  سرای  

و ت صرر رپرسررشررنامر ب  ،تی  بودهین ر از اع ررای کانا  انجمه ژئوپول  900دامدر آما ی    پرسررشررنامر اسررت اده شررده اسرر  

صرو ت ن ر انتخاب و بر 269الکترونی  د  کانا  گذاشرتر شرده اسر  و تدداد نمونر با اسرت اده از ددو  اسرتاندا د مو گان  

 مو د تحلیل قرا  گری   SPSSهای تکمیل شده است اده شد  با است اده از نرم ایزا  تصادیی از پرسشنامر

 قلمرو تحقیق 
  رشرود کر  ندیه منطق کا  برده میدرراییای وسری، بر  هعنوان ی  حوزمتون کالسری  برخاو میانر یا آسریای دنوب رربی د   

  رهایی از منطق دهد  بخششروند، د  خود دای میمنااقی دداگانر محسروب می  رمثابای برمشرهو   ا کر د  مطالدات منطقر

خلی  یا  ، سرو یر، لدنان،   رهایی از آسریای میانر، عرا،، ترکیر، کشرو های حاشریق قاز، ایران، پاکسرتان و ایرانسرتان، بخش

 وند  د واق، د  ایه نگاه، آسریای کا  میعنوان بخشری از آسریای دنوب رربی بریلسرطیه و گاهی مصرر نیز د  ادبیات  ای  بر

شوند  براسا  ایه نقشر  ای مجزا از هم یرض میشود کر د  مطالدات کالسی  منطقرمیمنطقر تلقی    5ای از رربی مجموعر

خلی  یا   و بخش    رهنرررد، آسررریای میانرررر، ق قاز، آسیای صریر، منطق  های از شما  شدر قرررا آسیای دنوب رربی منطقر

های بهداشتی و مهادرتی    برخی برنامرگیرد  ایه نگاهی اس  کر حتی دآن  ا د  برمی ،مدنای مرررصطلهخاو میانر بر هعمد

 سازمان ملرل متحد نیز ودود دا د  
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  ی پژوهشهایافته
بر تهو ی مذهدی، د  سریاسری شردن دمدی  شریدیان و تأثیر انقالب اسرالمی ایران د  سراخته ی  حکوم  شریدی مدتنی

عنوان ی  بازیگر شرریدی منطقری آنان  ا برهای  شررود، بر دمدی  اصررطالا آننر بیدا ی شرریدی و خیزش شرریدر نامیده میبر

با سیاسی د ون کشو های عرب و د ا تداش-ها مطرا نمود  خودآگاهی شیدیان د  عرصر ادتماعیداخلی د  د ون حکوم  

مرو  زمان حاکمان سررنی  ا مجدو  بر پذیرش حقو، منزل ، اقتدا  و ثروت، بر  ،مطالدر حقو، ادتماعی و دسررتیابی بر مناب،

 .های داخلی کرده اس  ن و نقش آنان د  عرصرشیدیا

های شرریدی و خودآگاهی و د   آنان از موقدی  خویش د  منطقر خلی  یا   و خاو میانر، آنان  همننیه بیدا ی دمدی  

شریدیان یش واقدی  بخشریده اسر ی  را کر  پازلیتی  شریدر  ا بیشو داده و د واق، ژئوپ جالمللی ا تقا ا تا حد ی  بازیگر بیه

موقدیتی اسررتثنایی د  دهان دا د  ایه منطقر کانون اصررلی   ،لحاظ سرریاسرری و اسررتراتژی  اند کر ازای واق، شرردهد  منطقر

سرا  اخیر بوده و با د  اختیا  داشرته مناب، عظیم انرژی، دنیای صرندتی و بازا های مصررف انرژی هر  وز بر  50منازعات د  

(  امروزه نیز، شرریدر د  حوادو و  ویدادهای کنونی د  منطقر خاو میانر سررهم 183، ص1391تر اسرر  )ناد ی، آن محتاز

های نامزدهای شریدیان د  انتخابات کشرو  های سریاسری  ا بر خود دلب کرده اسر   مویقی  د خو  تودهی دا د و تمام نگاه

ضرد اسررائیل و  اهلل برحزب رپیروزمندانآمیز از سرو یر، دن   اهلل لدنان د  بسری  تظاهرات حمای  عرا،، نقش محو ی حزب

ها د  یمه و سرایر تحوالت کشرو های منطقر  های مختلف شریدر و د خواسر  اصرالحات سریاسری توسرت آنیدا  شردن دریان

گیری اسر  ازدملر مصرر، ایرانسرتان و آذ بایجان بیانگر ایه واقدی  اسر  کر هوی  سریاسری شریدر د  منطقر د  حا  شرکل

لیتیکی حقیقی شریدر بر ما هویدا و (  از ایه  هگذ ی هنگامی قد ت شریدر و ژئوپ20ص ،1395نصررآبادی،  )احمدی و حسرینی  

اسر  کر د کی از سرر شرمر قد ت حقیقی شریدر داشرتر باشریم  د حقیق ، پتانسریل د ونی اسرالم شریدی و عواملی د ونی ایه 

لیتی  شریدر بدون  و کرده اسر   بر همیه ده  ژئوپهای هژمونی  شردن آن  ا آسران مذهب اسر  کر بر خودی خود، زمینر

   مدناس  آو د بیودود میتودر بر عقاید و نمادهایش کر ایدئولوژی آن  ا بر

ند  شیدر د  لر  بر هستدو واژه »شریدر« و »تشری،« برگریتر از  یشر »شی،« د  زبان عربی م هوم شریدر و نظریات پیدایش آن: 

دیگر  بیان(  بر23ص ،1392)خ رری،  ، اسر  و گروهی کر بر امری ی  سرخه شروند پیرو، اریدا مدنی هوادا ، مرید، دسرتر، 

ایه واژه    مدنای اااع  و پیروی کردن اسر  مدنای پیرو و انصرا  اسر  و  یشرر آن از مشراید  برواژه تشری، از نظر لر  بر

کر  باو ندیرزندان مدصروم آن ح ررت هسرتند و بر ایه  ود کر پیرو امیرمومنان علی ) ( و کا  میرد  مو د ایرادی ب  ویژهبر

شرود و امام  وی و دیگر امامان شریدر نیز ازاریق ) ( وصری و دانشریه پیامدر اسرالم ازاریق نص شررعی تدییه می  امام علی

(  برخی نویسررندگان رربی و شررما ی از 6ص ،1395نص شرررعی ثاب  شررده اسرر  )احمدی و حسررینی نصرررآبادی، 

های سریاسری تا یخی سرده او  هجری بدانند، اما ای انحرایی و برآمده از دندشگران عرب برآنند تا تشری،  ا یرقرپژوهش

ای پیدایش شریدر  ا با حادثر سرقی ر عده   سرازد و میرهای دیگری  وبواکاوی  وایات و مسرتندات تا یخی ما  ا با واقدی  

ای پ  از مرگ پیامدر )ص( کر برای تدییه دانشرریه وی برپا کردند  عده  دانند، یدنی نخسررتیه ادتما  مسررلمانانمرتدت می

مدنای عام کلمر پ  از کشرتر شردن  دیگر بر ایه باو ند کر شریدر پ  از خالی  علی ) ( پدید آمد  از نگاه ایه عده تشری، بر

عثمان ههو  کرد و مردم  ا بر دو دسرتر علوی و عثمانی تقسریم نمود  برخی پیدایش شریدر  ا بر دن  دمل ا تداش داده و 

اند  نیز، ههو  شیدر  ا با دن  ص یه مرتدت دانستر و شیدیان  ا د  برابر کسانی  ون خوا ز، پیروان علی ) ( شمرده  بد ی

انرد و عنوان نتیجرر عملی و واکنش یو ی درامدرر د  برابر امویران یرض کردهدیگر ههو  تشررری،  ا برر حرادثرر کربال بررای  عرده

اند  گروه  )ص( دانسرتر  ردویژه کوییان بر امام علی ) ( و خاندان پیامرگذا ی مذهدی اهل عرا، بپیدایش تشری،  ا نوعی ا ز
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های سریاسری و دالیل و انگیزهابر اعراب شرمرده و بر ایه باو ند کر ایرانیان برایرانیان د  بر  ردیگر تشری،  ا مذهب برسراخت

اند  د  برابر ایه  آنان بودند بر ایه مذهب  وی آو ده ی د صدد رلدر بربرای دلوگیری از سرلطر اعراب کر ازاریق اسرالم سرنّ

گردد و اندیشرر شریدر  یزی نیسر  دز پیامیر )ص( بازمیهمر نظریر، شریدیان مدتقدند کر بنیاد مذهب تشری، بر قرآن و سرن   

    (37ص ،1392همان اسالم کر پیامدر خدا عرضر کرده و تشی، سیاسی حقیقتی از اسالم اس  )خ ری، 

 ،الهی بودن  :دا د  خود ح ظ کرده اسر  اندیشرر سریاسری شریدر  ها  بدد مختلف  ا ی  سااتاار الا ت کر ر سایاسات :ای   

  انقالبی بودن و مردمی بودن آن ،عقالنی بودن

یابی شیدر د  منطقر و دهان اس  شده ذهه مخال یه قد تلیتی  شیدی و هال  شیدی ساخترو هر ند کر هر دو م هوم ژئوپ

ز از الدتر خا  .هراسری اسر ، ولی میان ایه دو واژه باید ت اوت قائل شردکر بر نظر د  هر دو م هوم هدف نهایی  واز شریدر

ای شریدیان د  خاو میانر کر حتی بر قد ت منطقرمدنی  اسر  کر لیتی  شریدی واقدیتی انکا ناپذیرو ایه مسرهلر باید گ   ژئوپ

لیتی  شریدر همانند هال  شریدی  و باید گ  ، ژئوپ  .زد، ریرقابل انکا  بوداگر دهان رربی دسر  بر سراخ  و بازنمایی آن نمی

او  علمی نخسر  رربیان آن  ا سراختر و پرداختر کردند  کسرانی نظیر »توا « و »یولر« د   دا د کر برهراسرانر  نیز ماهی  شریدر

یابی شریدیان د   ده  قد تلیتی  شریدی  ا با نی  تذکر بر کشرو های رربی، برو زمره او  اشرخاصری بودند کر م هوم ژئوپ

 نیه زن  خطری، هم  ندان خالی از منطق ندود، زیرا با خصوص ایران(ی گوشزد کردند  الدتر آینده منطقر و حتی دهان )بر

ودود منطقر حسراسری نظیر خاو میانر )و د   م  آن خلی  یا  (، شریدیان با حداکثر دمدی  د  ایه منااق بیش از سرنیان 

ودود   آیند  از  ندیه دندر: تهدید امنی  انرژی ررب، تهدید امنی  اسرررائیل وحسرراب میپتانسرریل تهدید برای ررب بر

 .خصوص ررب اس  لیتی  شیدر م هومی واقدی، اما تهدیدزا برای اعراب و برو کانون شیدر )ایران( د  منطقر، ژئوپ

خصروص دریان اصرلی شریدر امامیر با نگرش برایدئولوژی و ت کر شریدر   های :ای   در ارر هاانت :اد  کر ر و اندیشا 

آو د   الملل د  عصر حاضر یراهم میبرای ترییر و تحو  الزم د  سیاس  بیهگرایانر، پویایی الزم  ا    خواهانر و مشیّعدال  

عنوان ی  ایدئولوژی سریاسری  میالدی اسرالم شریدی بر 60 رپایان ده های ناسریونالیسرم و سروسریالیسرم د با شرکسر  ایدئولوژی

دوام، اسرالمی  ونق گری   از آن تا یه گرایی و سروسریالیسرم د  نیمر دوم قرن بیسرتم د  های ملیبدد از ایو  ایدئولوژی

گرایان شریدی یرصر  یایتند تا بر نیرویی دسر  او  تددیل شروند  اوز ایه  وند انقالب اسرالمی ایران بود  تد ی  اسرالمبر

عنوان بخش خاموش دامدر مسرلمانان تا آن زمان د واق،، انقالب اسرالمی ایران باعث برانگیختر شردن شریدیانی شرد کر بر

گونر نقشری د  سررنوشر  خود و د  سراختا  سریاسری کشرو  خود نداشرتند  د  اثر انقالب اسرالمی، شریدیان درمت و هیچ

ای یایتند )احمدی خواب ر ل ، بیدا  شرده و هوی  تازه شرجاع  خود  ا بازیایتند و پ  از ی  دو ه یترت و سرسرتی، از

تحر   ا سرررامانی دوبا ه بخشرررید و های کمبیدا ی  دکرهای خ تر  ا بیدا  (  ایه انقالب دندش56ص ،1389نیا،  و حایظ

(  39ص  ،1390سررروی ایردئولوژی دردیرد یراخوانرد )د خشرررر و دمیری،  هرای پرتحر   ا بررحتی د  برخی موا د دندش

های شرریدر دندشامروزه  شرر  د  دو ان مداصررر، تشرری، برخی از قویتریه م اهیم اریان انقالبی  ا پدید آو ده اسرر    بی

رلب مودب شرگ تی و حیرت دنیای اسرالم و ررب شرده اسر   ااند کر  دهکرالداده اصریلی ابدا   های سریاسری یو،اسرتراتژی
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ازپیش نمایان سراختر اسر  )توانا و عنوان ایدئولوژی سریاسری بیشبر  ا   و د  ایه  ند دهر، اسرالم شریدی قابلی  خودازایه

 (   793ص ،1391سلیمیان،  

های دو  ررب لیتی  شرریدر، امروزه، یکی از  الشو با ژئوپد ا تداشپراکندگت هم یت :ای   در مناق  راهرردی انریی  

توان تطدیق »ژئوپولیتی   لر  ا میهخیز خلی  یا   و خاو میانر اس   ایه مسآمریکا ح و  حداکثری شیدیان د  منااق ن   

 .انرژی« با »ژئوپولیتی  شیدر« دانس  

د صرد دمدی   80کر  او ینزدیکی بیه مناب، ن   و گاز خاو میانر با منااق سرکون  شریدیان ودود دا د، بر رد واق،  ابط

کر سرر  ها م ذخایر ن تی دهان د  ایه منطقر ودود دا د  مرو ی بر حالی  د  ،دهدبومی خلی  یا    ا شریدیان تشرکیل می

د صررد مناب، مددنی   30د صررد دمدی  دهان بر خودی    23خاو میانر با اختصرراصدهد کر خیز دهان نشرران میمنااق ن   

 اد  شرده گاز ادیدی  ا د  خود دای داده اسر  )کاویانید صرد از ذخایر کشرف 50د صرد ذخایر ن تی خام دهان و 74دهان،  

  رن تی ایه کشرو  د  منطق   هتریه حوزمثا ، د  عربسرتان سردودی شریدیان  وی بز گ او (  بر207ص ،1391، همکا انو 

بخش اعظم کا های ادرایی ن    ا شریدیان انجام   کنند و عمالًشررقی شرامل شرهرهایی  ون: قطیف و االحسراج زندگی می

کنند دهند  ایزون بر عربستان، د  کشو های عمان، عرا،، بحریه، اما ات، کوی  و قطر نیز شیدیان د  منااقی زندگی میمی

  (11-10ص ،1392، همکا انآیند )متقی و شما  میخیز منطقر برمراکز ن   تریه کر از مهم

بر دمدی  انسرانی، نظام سریاسری اسرالمی و دا ا بودن : دمهو ی اسرالمی ایران باتودرای تاورمیان :ای   در ناا  منقه 

مراکز شیدی واق، د  کشو های مختلف د و سایر  شو عنوان ها تلند تشی، د  دهان تلقی میاکثری  دمدی  شیدر مذهب، بر

ها  لیتی  تشری، د  ایران یاد کرد و اقتدا  آنو های ژئوپلعنوان مکمّتوان برها میاند کر از آند  امتداد ایه ها تلند قرا  گریتر

درراییایی شررامل لحاظ   تا حدودی وابسررتر بر میزان قد تمندی ایران اسرر   دهان تشرری، امروزه ی  خت سرریر مهمی  ا از

شرود کر د واق، از شرر، کشرو   یه و هندوسرتان شررو  شرده و بدد از  سریدن بر ایران، ازاریق عرا، و خلی  یا   بر می

ای عنوان کمربند شریدی و عدهای از نویسرندگان از ایه خت سریر و امتداد درراییایی تشری، بر سرد  عدهسرو یر و لدنان می

عل  پیوسرتگی درراییایی هر  نامند  د  محدوده قلمرو سرکون  شریدیان بر ا هال  شریدی می  دیگر ازدملر پادشراه ا دن آن

لحاظ سیاسی، اقتصادی، یرهنگی و ریره دا ای توانمندی  یابد  قلمرو درراییایی شریدیان ازای بر سررع  انتقا  مینو  حادثر

اهلل لدنان و یری شرریدیان د  عرا،، پیروزی حزبگ های اخیر حوادثی  ون وقو  انقالب ایران، قد تزیادی اسرر   د  سررا 

ده شلیتی  تشی، د  صحنر سیاسی دهان و خواهی د  خاو میانر سدب تجدید حیات و قد تمندی ژئوپهای دموکراسیدندش

  ( 5، ص1393)زیه الدابدیه و خیرخواه،  اس  

اسر   اکثر شریدیان دهان د  نزدیکی خلی  یا   همننیه درراییای سریاسری شریدیان از موقدی   اهدردی مناسردی برخو دا   

تریه  اه عنوان کوتاهسرازد و د  گذشرتر برقا ه ا وپا، آسریا و آیریقا  ا بر هم متصرل می 3المللی،  سراکه هسرتند  ایه خلی  بیه

با   ابطر الب بود  ولی امروزه موقدی  درراییایی خلی  یا   د های سررلطردسررترسرری بر هندوسررتان مو د تودر قد ت

حاضررر برای کشررو های آسرریای مرکزی و ق قاز، خلی  یا   کشررو های کنا ه آن، ا زش ریرقابل انکا ی دا د  د حا 

 از  .تریه مسریر برای دسرترسری کشرو های یادشرده و نیز ایرانسرتان بر د یای عمان، اقیانو  هند و سررتاسرر دهان اسر  مناسرب 

صو ت ی  منطقر عملیاتی،  کند، برو  کنا ه خود  ا با اقیانو  هند مرتدت میکش 8بر اینکر خلی  یا   دیگر، باتودر  ارف

    (33، ص1395و همکا ان، ) هدر  اس  هموا ه د   اهدردهای نظامی مو د تودر  

اهمی   وزایزون انرژی و نقش آن د  شرکویایی صرند  د  دهان امروز ای تاورمیان    :ای   و یوااکانامت در ناا  منقه 

کر منطقر خاو میانر از موقدی     بر ایه باو  باشررندنظران و نویسررندگانی مانند کاسررتلز  شررده کر بد رری از صرراحب باعث  

گری بر مته بحران و مرکز مدادالت امنی  دهانی د  قرن بیسرر  و یکم  اه ای خود د  قرن بیسررتم و عصررر نظامیحاشرریر
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 گ و مهم بر نوعی با ایه منطقر د  ا تداش بوده و امنی  خود های بزیایتر و بر موضروعی دهانی تددیل شرده کر کلیر قد ت

دندرا   هرای بز گ د  منرااق مختلف خراو میرانرر و خلی  یرا   بررقط، ح رررو  قرد ت  او انرد  امروزه برر ا برا آن تدریف کرده

دمهو  سرابق نیکسرون  ئی دسرترسری بر مناب، انرژی ا زان و مطمهه و ازاریی  قاب  بر سرر منای، اقتصرادی اسر    ینا د 

ن   خون صرند  مد ن اسر  و خلی  یا   قلدی اسر  کر ایه خون  ا  ینویسرداهمی  ن   خلی  یا   می  آمریکا د با ه

هرا هرایی هسرررتنرد کرر ایه خون حیراتی از آنهرای د یرایی پیرامون خلی  یرا   شرررریرانانردازد،  اهمراننرد تلمدرر برر دریران می

اسررتراتژی  و بااهمی  عنوان کرده و بر لزوم    خلی  یا    ا منطقر منطقر ،اسررتراتژی آمریکاگذ د  کمیسرریون تدویه  می

گیرد کر امنی  ملی آمریکا کند  ایه کمیسریون نتیجر میت بر ایه منطقر تأکید میمنظو  تسرلّمدا ان آمریکا برتالش سریاسر  

آمریکا با    را کرزیرا هدف اسرتراتژی  ایه تحلیل، تأمیه امنی  انرژی اسر     یخلی  یا   اسر    د  گرو تأمیه امنی  حوزه

د صرد ن   دهان  ا بر خود اختصراص داده اسر   امروزه تطدیق یایته   25 د صرد ذخایر ن تی دهان میزان 2برخو دا ی از 

میان ح رو  قد تمند ایران د   د ایهآید و حسراب میی ررب برهای عمدهلیتی  انرژی از نگرانیو لیتی  شریدر و ژئوپو ژئوپ

ها ایزوده اسرر   قرا  لیتی  تشرری، از نگاه رربیو های ژئوپخاو میانر و ن وذ آن د  بیه شرریدیان منااق همجوا  بر دشرروا ی

د  قرن بیسر  و یکم و ح رو  حداکثری شریدیان د     )کاسرسیه و خلی  یا  ( گریته ایران د  میان دو مند، بز گ انرژی

شرررود بر اهمیر  لیتیر  انرژی یراد میو لیتیر  شررریدرر و ژئوپو عنوان تطدیق ژئوپخیز خلی  یرا   کرر از آن بررمنرااق ن ر  

عل  ح رو  د  منااق  اهدردی خاو میانر و اسرتقرا  د   شریدیان بر سرزایی دا د رایدئولوژیکی و ژئواکونومیکی شریدیان تأثیر ب

دلیرل اریی ا وپا و آمریکرا بر از  کننردای ای راج میدایگراه مهمی د  مدرادالت منطقررهای تجرا ی بالقوه  خیز و کانونمنرااق ن ر  

او قط، مجدو  بر مذاکره با شریدیان هسرتند کر ایه امر د  د ازمدت بیشرتر نمایان وابسرتگی شردید بر انرژی مطمهه و ا زان بر

توان عل  اصرلی ایه امر  ا یا   هسرتیم کر میخواهد شرد  د  سرالیان اخیر شراهد تالش  شرمگیر و ح رو  ناتو د  خلی   

توان بر اقدام  وسریر بر اسرت اده  حسراب آو د  از دالیل اصرلی ح رو  ناتو د  خاو میانر میاهمی  ژئواکونومیکی ایه منطقر بر

د  دستو  کا   با همسایگان رربی خود اشا ه کرد کر ایه امر مسهلر امنی  انرژی  ا  شسیاسی از ابزا  انرژی د  تنظیم  وابط

  (12، ص1389یا ،)دول   دهداتحادیر ناتو قرا  می

منطقر خاو میانر و خلی  یا   قلب دهان اسررالم  ا   ،د  عصررر کنونیای تاورمیان    :اای   و یواکار ر در ناا  منقه 

عنوان  شیدیان بر  ،دیگر ارف عنوان مهد دیه اسالم از ا زش و اعتدا  باالیی برخو دا  اس ، ازدهند و عربستان برتشکیل می

شروند کر د  ی  محدوده درراییایی خاصری د  خاو میانر پراکنده دومیه گروه بز گ مذهدی د  دهان اسرالم محسروب می

ایه کشرو  با    عنوان ها تلند تشری، د  دهان اسرالم از موقدی  درراییایی و یرهنگی خاصری برخو دا  اسر  اند  ایران برشرده

عنوان مرکز شریدیان دهان محسروب شرده و شریدیان پیرامون و منطقر از تحوالت آن  نی و تا یخی خود برسرابقر د خشران تمد

وضرردی  شرریدیان دهان تأثیر مسررتقیمی دا د    توان گ   کر قد ت و ن وذ ایران برواق، می  پذیرند  د بر شرردت تأثیر می

بلکر از ترکیر بر خلی  یا   متصرل شرده و  وابت   ،گیردبرنمیلیتی  تشری، د  عصرر حاضرر تنها ممال  اسرالمی  ا د  و ژئوپ

م  و  وی کا  آمدن حکوم  دمهو ی اسرالمی  1979دهد  پیروزی انقالب اسرالمی د  سرا  تأثیر قرا  میالمللی  ا تح  بیه

ق ا تداش با امروزه شریدیان کشرو های مختلف ازاری   تأثیر یرهنگی و سریاسری زیادی بر شریدیان منطقر خاو میانر گذاشر  
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های اصرلی تمرکز عنوان یکی از کانونپذیرند  منطقر خلی  یا   برایران، از توان علمی، یقهی و یرهنگی شریدی آن تأثیر می

خصروص تشری، برعنوان مرکز ایدئولوژی  دهان اسرالم و  ایه منطقر بر   ای د  دهان برخو دا  اسر  شریدیان از دایگاه ویژه

گیرند  یکی از عوامل اصرلی گسرترش تشری، د   های اسرالمی د  سرراسرر دهان از ایه منطقر الهام میدریانآید کر  شرما  میبر

خواهی، ی عردالر  توان برر درایگراه ویژهمی  آن  هرای یرهنگی متدرالی ایه مرذهرب اسررر  کرر ازدملررمنطقرر و دهران آموزه

 ،ت شریدیان تنها بر  سرال  مذهدی آنان اسرتوا  نیسر  سرتیزی، انتظا  و  وحیر انقالبی د  ایه مکتب اشرا ه کرد  مدا زاهلم

توان گ   برنامر ایه مذهب د  ودر واق، می  س   د ا هاعدالتیبلکر مدا ضر با قد تمندان و ویادا ی بر سن  ندرد علیر بی

 عردالر  بر وی زمیهبرر همراه مدرا زه د   اه برقرا ی    )ع (  دنیوی آن عدرا ت اسررر  از زنردگی د  انتظرا  ههو  امرام زمران

گری توان  نیه نتیجر گری  کر عنصرر انقالبیبر مدادی و عناصرر نظری و اعتقادی شریدیان می  تودر  با (25، ص1383)توا ،

 کند، شررریدر  ا اصرررحاب مذهب ثو ی یا مکتب انقالبی مدریی میدو ز دردا،کر  آنجا د  ت کر شررریدر نه تر اسررر  تا

اسرت اده از امکانات ددید د  عرصرر  ررب سردی دا د با تروی  سرکوال یسرم و پلو الیسرم ودهان     (70، ص1386نیا،)یاضرلی

ه و یا از قد ت آن بکاهد و از ایه اریق بر مقصررود خود ده  سررلطر بر کردیناو ی و تکنولوژی بر یرهن  تشرری، رلدر  

ویژه حوزه یرهنگی رهای مختلف بمنطقر خاو میانر و تثدی  هژمونی خود دسرر  یابد  گسررترش  وند دهانی شرردن حوزه

ها  های تازه هم  گما د کر ایه هوی  مودب خواهد شد کر دهانی شدن با ن وذ بر الیر هویتی دهان اسالم بر ایجاد هوی  

پندا ند و  وند اسررتدما  یرهنگی بازیگران سرریاسرری د  دهان اسررالم  ا بر میزان زیاد خود  ا از یرهن  اسررالمی بیگانر می

ند  بر حاشریر  انده شردن کشرو های اسرالمی د   وند توسردر، تالش  کنیده و د نهای  یروپاشری آن  ا دندا  میتسرری، بخشر 

برای دلوگیری از ای مراحل توسردر توسرت مسرلمیه و دستیابی بر دستاو دهای علمی  الشی ددی اس  کر پتانسیل باالی 

های بروز توانایی علمی قد ت خود و یراهم آو دن زمینربردا ی بهینر از کشررو های اسررالمی و امکان اتخاذ سرریاسرر  بهره

  (259، ص1387)ص وی، کندمسلمانان  ا ت دیف می
 ای جنوب غرب آسیا )خاورمیانه( های ژئوپولیتیکی تأثیرگذار شیعه در نظام منطقه بنیان  های اثرگذار برلفهؤم -2جدول 

یواپاریای ت   هایبنیا  بر   های اررگذاررر  ؤم

 کأریرگذار :ی   در منقه  تاورمیان 

 رکر  میانگین رکر   درلد 

 تی ت کم  کم  مااسط   زیاد   بسیار زیاد 

 14 91/2 2 18 66 8 6 موقید  درراییایی 

 1 80/3 8 8 17 67 8 وسد  درراییایی 

 15 04/3 3 26 42 22 7 دمدی  شیدیان 

 10 3/3 4 19 36 24 17 مناب، مودود د  قلمرو شیدیان 

 11 11/3 5 25 33 27 10 های یرهنگی ویژگی

 9 24/3 5 23 35 26 11 قد ت سیاسی شیدیان 

 4 03/3 4 29 33 23 10 یایتگی قلمرو شیدیان توسدر

 7 20/3 2 21 43 24 10 مراسم و یرائض تشی، 

 8 11/3 4 23 41 22 10 های علمیر تشی، حوزه

 2 37/3  18 43 23 16 عتدات عالیات شیدر 

 6 29/3 1 22 39 23 15 یرهن  ایثا  و شهادت 

 5 27/3 1 17 46 26 10  هدری دمهو ی اسالمی ایران 

 3 34/3 3 17 40 23 17 اختالیات شیدر و وهابی  

 12 15/3 4 15 50 24 7 حاکمی  سیاسی شیدیان 

 13 1/3 9 22 32 24 13 اختالیات مذهدی د  قلمرو شیدیان 

 4 14/3 9 20 34 22 15 مشا ک  سیاسی شیدیان 
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وسرد  درراییایی بر  یاثرگذا  اسر  سرر عامل بیش از همر عوامل بر منطقر    حاکی از آن اسر  کرهای مختلف ل رؤ بر سری م

های ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  عتدات عالیات شرریدر بر بنیاند  مرتدر او ،   خاو میانرهای ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  شرریدر د  بنیان

های ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  شرریدر د  خاو میانر د   و اختالیات شرریدر و وهابی  بر بنیان ،شرریدر د  خاو میانر د  مرتدر دوم

 قرا  دا ند  مرتدر سوم

 گیری نتیجه
لیتیکی مودود، د   و های ژئوپبا تکیر بر هریی    ها،خواهی مطلوب تودهالدی و صرلهعدال  تشری، با خردگرائی ذاتی خود،  

تواند ضرمه تحکیم دایگاه  ثر د  سرر حوزه شریدی، اسرالمی و دهانی میؤ ای و دهانی و تدامل مهوشرمندانر از شررایت منطقر

سرو براسرا   شریدیان هموا ه ازی    ندک یا   تا یخی خود از منای، و امنی  شریدیان خاو میانر د  عصرر سریاهی و تداهی د

گرایانر سریاسری مرددی  شریدر د  تا یه و   عزل  های بنیادیه تشری، د  مو د حکوم  اسرالمی د  دو ه رید  و سرنّاندیشرر

عنوان اقلیتی د  دهان اسرالم، مشرا ک  سریاسری محدودی د  سراختا  حکوم  دوام،  دلیل دایگاه آنان بردیگر برازسروی

های  بر هوی  یردی و ریرسریاسری شریدیان، هموا ه سریاسر    تودر اندی بنابرایه، بااسرالمی د  کشرو های خاو میانر داشرتر

 های عربی بر آنان تحمیل شده اس    های استددادی دول  آمیزی ازسوی حکوم  تددیض

لیتی  تددیل شررده اسرر ، زیرا نقطر ثقل درراییای شرریدیان منااقی اسرر  کر بر  وابت و امروزه شرریدر بر ی  موضررو  ژئوپ

سریاسر  و   ،لیتی ، سرر عنصرر اصرلی یدنی درراییاو آنجاکر د  مداحث ژئوپ ازقد ت د  سرطه منطقر و دهان تأثیرگذا  اسر   

دا  شرود  عنصرر اسراسری مطرا و مدنیلیتی  شریدر نیز باید با ا زیابی ایه سرر و ژئوپ ،باشرندقد ت دا ای خصرلتی ذاتی می

ها و مناب، مختلف اسر   عنصرر او  درراییای بر هم پیوسرتر و منسرجم قلمروهای شریدی اسر  کر ازق را سررشرا  از قابلی  

صرو ت پیوسرتر و ریرپیوسرتر د  آن  های درراییایی د  زیسرتگاهی کر شریدیان برموقدی ، قلمرو و هریی    شرامل  ایه عنصرر

د  مرتدر   های ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  شریدر د  خاو میانروسرد  درراییایی بر بنیاند واق،    د شرو امل میکنند شر زندگی می

اسررتقرا    هبیشررتر حجم ذخایر ن   و گاز دهان د  حوز زیرا  ،ثیرگذا تریه موا د اسرر  أل ر یکی از تؤ و ایه م  او  اسرر  

اند و ایه امر د  کنا  اهمی  ذخائر کشرو  ایران، اصرلی شریدیان واق، شردهعنوان کانون  ویژه ااراف کشرو  ایران برشریدیان و بر

بری از ایه وضردی   ا موقدی  مرکزی ایران، امکان بهره  .دهدانرژی  ا نشران می راهمی  اسرتراتژی  و مرکزی آن د  منطق

اصرلی انرژی دهان و   رمرکز منطق لیتیکی، قرا گیری د و سرازد  از نظر ژئوپد  اقدامات سریاسری، نظامی و اقتصرادی یراهم می

دنوب و اتصرا    ،ررب و شرما   ،دا ا بودن دایگاه قابل تودر د  ذخائر ن   و گاز، د  دم، با موقدی  حد واسرت شرر،

لیتیکی ایران نسررد  بر و های آزاد و ا وپا، همگی سرردب ا تقای وضرردی  و دایگاه ژئوپانرژی آسرریای مرکزی بر آب  رمنطق

عتدات عالیات شریدر    شراملعنصرر دوم    دهدهای شریدر  ا د  منطقر شرکل میکر بنیانشرود  تولیدکنندگان ن   و گاز میدیگر 

او  اسراسری، ازمنظر هویتی، ا تداش مذهب و برشرود   میهای ژئوپولیتیکی تأثیرگذا  شریدر د  خاو میانر د  مرتدر دوم بر بنیان

های داخلی و خا دی  تریه عوامل سرازنده سریاسر  شرود و یکی از مهمنقاش مشراهده میسریاسر  د  خاو میانر، بیش از دیگر 

دیگر، ددایی دیه از دول ، آنننانکر د  ررب نمودا  شرد، د  خاو میانر     بیاند  ایه منطقر، دیه و اماکه دینی اسر ی بر

تشرری، از ابتدای    های میدانی اسرر  تی  شرریدر بر ادق یایتریژئوپولهای  ثیرگذا  بر بنیانأعنوان دومیه عامل ترنداد و ایه ب
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آیرینی کند  های تا یخی توانسرتر نقشهای سریاسری خاصری بوده کر ایه ویژگی د  او  دو انها و آموزهایجاد، دا ای انگا ه

 برای بازیابی حقو، از سرازه شریدر  .آیرینی سریاسری خود پیوندی با م هوم قد ت د  منطقر برقرا  کرده اسر  شریدر با نقش

ها  یابد و آنهای قد ت ا تداش میآیرینی سریاسری شریدر با سراخ  بر آن نقش یتر خود د  تکاپوی قد ت اسر   عالوهدسر  

 دهد  تأثیر قرا  می ا تح  

 

 منابع 
  سازان نو مؤسسر مطالدات اندیشر    تهران:ایران، انقالب اسالمی و ژئوپلیتی  شیدر(   1390احمدی، سید عدا  )

  شرناسری، شریدرهای بازدا نده تجدید حیات شریدر د  دهان   (  موان، و شریوه1389نیا، محمد ضرا )احمدی، سرید عدا ی حایظ

  157-191، ص 30شما ه  

مطالدات  (  وضردی  ژئوپلیتی  شریدر د  عصرر دهانی شردن   1395احمدی، سرید عدا ی حسرینی نصررآبادی، نرد  سرادات )

  1-24، ص 18، شما ه  5، سا سیاسی دهان اسالم

،  آیا، امنی  (  تأثیر عوامل ژئوپولیتیکی شریدر بر توسردر ن وذ انقالب اسرالمی  1388) محمدحسریهی اکدری، حسریه ،ایشرردی

  45-70، ص20شما ه  

بندی عوامل واگرای اثرگذا  د   وابت (  بر سری و اولوی  1389) عددالرضرا  ، ادیردی ، زهرای یردپیشرگاهی بازدا ، شرهنازی  

  155-171، ص3شما ه   ،سیاسی  پژوهشنامر علومایران و کشو های اسالمی  

   7-34، ص 26، شما ه  7، سا  شناسیشیدر وزه    33(  ژئوپلیتی  شیدر د  لدنان قدل و بدد از دن  1388تالشان، حسه )

 .31، شما ه  شناسیشیدر(  دو نمای ژئوپلیتی  شیدر د  عرا،  1391تالشان، حسه )

 تردمر کتایون باصر  تهران: انتشا ات ویستا    یواپ یایک :ی  (   1383توا ، یرانسوا )

فرهنگت  -فرهنگت :اای ت در هارافیای ساایاساات  -آینده گراما  ساایاساات (   1391توانا، محمدعلیی سررلیمیان، مهناز )

 د : مجموعر مقاالت همایش ژئوپلیتی  شیدر  تهران: دانشگاه تربی  مد    تاورمیان .

  تردمر محمد سرررلیمانی و سررریمیه توالیی  تهران: ای بر هارافیای فرهنگتمهدم (   1381لسرررتر)دردن، تریی  وانتری،  

 موسسر پژوهشی یرهن ، هنر و ا تدااات 

 مشهد: پاپلی،  اپ دوم  الال و مراهیم یواپ یایک.(  1390نیا، محمد ضا )حایظ

منای،    اسرتای د  ایران شرر، دنوب سرواحل ژئوپلیتی  هایهریی   تحلیل ( 1396)   ومینا ابراهیم، محمد ضرای نیا،حایظ

   20-49 ص ، شما ۀ ،9سا  توسدر، و درراییا شده(  ر ل   )ی ای ملی

ای د   های منطقرتأثیر عالئق ژئوپولیتیکی ایران و عربسرتان د  ایجاد  الش ب(  1388نیا، محمد ضرای  ومینا، ابراهیم )حایظ

  9-20ص  :2  شما ه ،32 دو ه تحقیقات درراییایی،دنوب ررب آسیا  

شررناسرری شرریدر د  دانشررگاه یلسررطیه اشرررالی  شررناسرری اسررالمی و مردم(  مطالدات دامدر1382زاده، محمدعلی )حسرریه

  93-78 (، ص2)1،  شناسیشیدر

 قم: نشر مدا ف  کشیع در کاریخ.(   1392خ ری، سید احمد ضا )

شرناسری، (  انقالب اسرالمی ایران و تحو  د  حرک  شریدی عربسرتان سردودی  شریدر1390د خشرر، دال ی دمیری، محمد )

  35-70، ص 36، شما ه  9سا  

 شرناسری،شریدرحرک  شریدی عربسرتان سردودی  (  انقالب اسرالمی ایران و تحو  د   1390د خشرر، دال ی دمیری، محمد )

   35-70، ص 36، شما ه  9سا 

http://priw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://priw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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  77-99، ص 1، شما ه  24سا  سیاس  خا دی،    مدیری  امنی  پایدا  د  منطقر خلی  یا   (  1389یا ، مصط ی )دول  

(  ا زیابی نظریر ژئوپلیتی  شریدر د  سریاسر  خا دی دمهو ی  1395)  محمد  ،پناهیزدانی مجید پو ،نجات یعداسردلی  هدر،

  21-40، ص 36، شما ه 10، سا  هیای  انقالب اسالمی  اسالمی ایران 

  33-49، ص 9، شما ه  5دو ه   شناسی،شیدر(  منای، ملی ایران و ژئوپلیتی  نویه تشی،   1386، یوسف )الدابدیهزیه

مرکز   های دن ، عرب،  ن   برپژوهی تاثیر ژئوپلیتیکی پیشرررانآینده ( 1398الدابدیه، یوسررفی دمشرریدپو ، ایمان )زیه

  243-269، ص1، شما ه  10، دو ه های سیاسی دهان اسالمپژوهش  دهان اسالم

د :    های کاریرگذار بر واگرایت :ای یا  در منقه  تاورمیان .کح یل مارر (  1393الدابدیه، یوسرفی خیرخواه، ااهره )زیه

  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد پا     گذا یهای سرمایرمجموعر مقاالت همایش ملی مرزنشینی توسدر پایدا  و یرص  

تهران: انتشرا ات سرازمان   یواپ یایک منقه  ت یج فارس، با کاکید بر :ای یا . ( 1387سرازمان درراییایی نیروهای مسرله )

 درراییایی نیروهای مسله 

   131-125 (، ص16)3،ژئوپلیتی (  ژئوپلیتی  و سیاس  خا دی ایران: تداوم و ترییر  1384سجادپو ، سید محمدکاهم )

   تهران: انتشا ات شمسا امنیت م تیواپ یایک فرهنگت و مسئ   (  1380صح ی، سید محمد )

 تهران: شکیب  وحدت هاا  اسال .(  1387ص وی، سید یحیی )

های درراییای  پژوهش(  ژئوپلیتی  شریدر یا هال  شریدر )مدانی، اهداف و  ویکردها(   1391ضرررامی، برزیه و همکا ان )
  197- 214، ص 1، شما ه  6، دو هانسانی

  13شما ه    شناسی،شیدرژئوپولیتی  شیدر و مسهلر امنی  ملی ایران   ( 1385نیا، ن یسر )یاضلی
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