
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  1391 تابستان، 80 ي شماره، هاي جغرافياي انساني  پژوهش
  65-84. صص

  اه ايران در خاورميانه پس از انقالب اسالميژئوپليتيك شيعه و ارتقاي جايگ

  دانشگاه تهران ي جغرافيا، دانشكدهاستاديار ـ  ∗ عباس احمدي سيد
  دانشگاه تهراني جغرافيا،  دانشكدهاستاديار ـ محمود واثق 

  تهران ،علوم و تحقيقاتآزاد اسالمي واحد كارشناس ارشد تاريخ اسالم، دانشگاه ـ مسعود جاسم نژاد 

  16/3/1390: نهايي تأييد           30/1/1390: پذيرش مقاله

  چكيده
آن، در پي پس از انقالب اسالمي و  تشيعشدن  ژئوپليتيكيموضوع اين پژوهش طرح چگونگي 

روشن است كه با پيـروزي  . است خاورميانهالمللي  بينروابط گسترش نقش و عملكرد ايران در 
پيروزي انقـالب  از  متأثّر بيشتركه  پس از آن و رخدادهاي 1357انقالب اسالمي ايران در سال 

تشـكيل يـك   . گذار دنيـاي ژئوپليتيـك تبـديل شـد    تأثيربه يكي از عوامل مهم و  تشيعبودند، 
هرگـز در گذشـته    ،ت شـيعه حكومت شيعي با رهبري علماي ديني در كشوري بزرگ و با اكثري

دينـي  كردن و رواج هويت  كانون توجهي براي زنده انقالب ايران ،به اين ترتيب. بود روي نداده
و اسـالم را در قلـب    تشيعلمانان پديد آورد و ت ديني مستر، هوي يي در نگاهي كلّشيعيان و حتّ

مـورد  موضوع  ،ژئوپليتيك شيعه چارچوبالت در تبيين اين تحو. حوادث و اخبار جهاني قرار داد
ي ميـداني  هـا  داده ي بر پايـه تحليلي و  ـبه روش توصيفي   پژوهشاين  .بحث اين مقاله است

و  يا كتابخانـه بـر منـابع     افزونگيري،  جهبنابراين براي تجزيه و تحليل و نتي. انجام شده است
نشان داد كه با  ي پژوهش نتيجه. نيز استفاده شده استاي  هنام ي پرسشها الكترونيك، از يافته

ديـدگاه  از  ويـژه  بـه و جايگـاه ايـران    موقعيت، تشيعوقوع انقالب اسالمي و ژئوپليتيكي شدن 
منطقه ارتقا يافتـه و ايـن كشـور توانسـته     ، آموزشي و فرهنگي در اي رسانهسياسي، اجتماعي، 

  .آفريني بهتري نسبت به گذشته داشته باشد است اثرگذاري و نقش
  

  .، ژئوپليتيك شيعه، ايران، انقالب اسالمي، خاورميانهتشيع: ها واژه كليد

  مقدمه

در ايـران و گسـترش آن در    تشـيع نفـوذ  . بوده است همراهرفراز و نشيب خود همواره با نام ايران در سراسر تاريخ پ تشيع
از ابتـداي   ـ  بـيش از پـنج قـرن   زماني تر از اين،  مهم ).11 :1369 جعفريان،( برخي از شهرهاي ايران قدمتي طوالني دارد
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ـ صفويان ت ي دوره چـه پـيش از آن نيـز    اگر). 341: 1383 تركمنـي آذر، ( مذهب رسمي ايرانيان بوده اسـت  تشيع ا كنون 
 هـاي وسـيعي از ايـران فرمـانروايي كـرده بودنـد       بويه بر بخش علويان طبرستان و آل همانند ،مذهبي  ي شيعهها حكومت

  ).294: 1372 مظفر،؛ 117: 1382 پوراحمدي،(
مفهـومي   ي ما رويكرد جديدي از رابطـه  ي دورهتاريخي، اين وقوع انقالب اسالمي بود كه در  ي اين پيشينه با وجود

راه را بـراي   ،ي ديگـر هـا  انقـالب  همچـون فرهنگـي و اجتمـاعي    ديـدگاه انقـالب ايـران از    .و ايران را شـكل داد  تشيع
 رخـداد و در اثـر ايـن    ،واقـع  بـه ). Brier and Calvert, 1982: 11( سياسي و اجتمـاعي كـالن بـاز كـرد     هاي دگرگوني

عاز آن بود كه پس د رخدادهاي متعدبه ديگر سـخن،  . ژئوپليتيك تبديل شدگذار دنياي تأثيربه يكي از عوامل مهم و  تشي
شكوفا شد و اين مذهب در كشور بزرگي مثل ايران به قـدرت سياسـي    تشيعبا انقالب اسالمي، پتانسيل نهفته در مذهب 

، غربـي و نيـز   فرد جغرافيايي و ژئوپليتيك در آسياي جنـوب  منحصربه موقعيتدليل  به سوكشوري كه از يك . دست يافت
). 56 :1382 توال،( خزر، دنيا به آن چشم دوخته استدرياي خليج فارس و  ي م انرژي فسيلي در منطقهعظي ذخاير داشتن

درصـد   40 كمابيششيعه و دربرگرفتن  جمعيتدرصدي  90ت ديگر، انقالب در كشوري رخ داده بود كه با اكثريسوي از 
در ميـان   ويـژه  بـه  ،ات زيادي را در خارج از مرزهاتأثيررود و بنابراين  شمار مي از شيعيان جهان، كانون قلمروهاي شيعي به

  ). 105 :1388 حافظ نيا و احمدي،( مذهب از خود به جا گذاشت ها و جوامع شيعه گروه
وليت سياسي و اجرايي به دور بوده و ئشيعيان در بيشتر كشورها از قدرت و مس ،اين در حالي است كه تا پيش از اين

در كشـورهاي   كـم  كـم آنهـا   ،اما پس از انقالب اسالمي كردند؛ زندگي مياي  هيي محروم و حاشيها تيصورت اقلّ بيشتر به
ـ  پـيش، هاي  اين فرايند در سال. ت قرار گرفتنديابي و تجديد هوي گوناگون از رخوت بيرون آمده و در مسير قدرت ويـژه   هب

دنبال اين فرايند بود  به ).9: 1386 برنا بلداجي،( آشكارتري ادامه يافت ي گونه به ،حدهط اياالت متّپس از اشغال عراق توس
آن ارائـه   ي گوناگون درباره هاي ايده اندك اندكانديشمندان قرار گرفت و  توجهمورد  ،آفريني آن كه موضوع شيعه و نقش

  . شد
ايـران، در   ي در نظـام سياسـي و جامعـه   بر تغييرات بنيادين   افزون ،ل بزرگي كه در ايران رخ دادبه اين ترتيب تحو

 ،كارشناسـان  اكثر باوره به البتّ. خود را در گسترش ايدئولوژي در ابعاد جهاني ديد پايداريفراسوي مرزها نيز حركت كرد و 
 از اين منطقه، انقالب منبـع الهـام و   اي گستردهدر بخش . شود مشاهده ميانقالب در جهان اسالم و عرب  تأثيربيشترين 

گرايي افراطي در رويكرد به غرب نفرت پيدا كرده بودند، بـا پيـروزي    تمام كساني كه از مادي. ك و پويايي بوده استرّتح
1381 ملكوتيـان، ؛ 16: 1387 بهرام شاهي،( ت جديدي يافتندانقالب اسالمي شادمان گشته، تشويق شده و روحيه و هوي :

در جهان اسالم شد كه در  چشمگيريي نوين و ها بخش بوده و موجب حركت انقالب اسالمي براي آنها الهام واقع،در ).2
ديگـر، پيـروزي انقـالب    سخني  به. توان يافت مي شكلي و محتوايي ي ي عمدهها تفاوت ،داد مي با آنچه در گذشته رخآن 

 رج شده و خود را در حالتعد نظري و عملي در اختيار آنها قرار داد كه از موضع انفعال خاي جديدي در بها آموزه ،اسالمي
پيرامون، از  ي پيرامون و نيمهها به ديگر سخن، فضاهاي اطراف ايران نيز در قالب اليه. نقش بازيگري يافتند باتهاجمي و 

ـت و مشـاركت سياسـي و قـدرت     سـوي بـه   بيشـتر شـده و   متـأثّر الت رخ داده در كانون تحوالييـابي حركـت كردنـد    فع 
)Esposito, 1999: 105(.  
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نخستين رئيس جمهور الجزاير پس از استقالل و از رهبران اصلي انقالب الجزاير  1ييد اين مطلب، احمد بن بال،در تأ
د يافتـه  بار انقالبي با طرح فرهنگي تولّ آنچه براي من در مورد انقالب ايران مهم است، اينكه براي نخستين": معتقد است

قابـل   ديدگاهدر همين زمينه و از اين  ،ت و بازتاب آن در خارج از ايران نيزاست و قبل از هر چيز يك انقالب فرهنگي اس
در الجزايـر،  ويژه در قلب جوانـان دنيـاي عـرب     به ،جاي دارد ها انقالب اسالمي ايران در قلب. است توجهمطالعه و جالب 

سـازمان   دبيـر كـلّ   2حبيب شطي، بازگويي ديدگاهتوان به  مي همچنين). 99 :1378 استمپل،( "...تونس، مغرب، سوريه و
انقالب ايران به همه نشان داد كـه اسـالم چقـدر    ": گويد مي كنفرانس اسالمي در زمان وقوع انقالب ايران اشاره كرد كه

 ي خواهيم جامعـه  مي ما. ... ن كمك كند تا به حكومت دلخواه خود برسندتواند به مسلمانا مي قدرتمند است و اينكه ايمان
 ).47 :1385 دي،محم(" ناي اصول اسالمي بسازيم و اميدواريم انقالب ايران مدل و الگوي ما قرار گيردجديدي بر مب

هاي مختلـف   ت گروهتجديد هوي موجبتنها  نه ،كه وقوع انقالب اسالمي در ايران كرددرستي بايد اذعان  بنابراين به
قـرار داد و سـاختار    تـأثير بلكه تمام جهان اسـالم را تحـت    شيعه شد و آنها را در راه دستيابي به حقوق خود اميدوار كرد،

  ).317 :1387 اشرف نظري،؛ 7: 1386 احمدي،( خواندن روز جهان را به چالش فراژئوپليتيك دوقطبي آ

  مباني نظري
بـا  ي ناشـي از تركيـب آنهـا    ها روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و كنش ي ژئوپليتيك علم مطالعه ،كاملدر تعريفي 

ه با اين حال نبايد فرامـوش كـرد كـه    ). 37: 1385حافظ نيا، ( يكديگر است ژئوپليتيـك بـه رقابـت ميـان      ي عمـده  توجـ
ي هـا  مراتبي كه دسـتاورد بـازي   سلسله مراتب قدرت در جهان است؛  سلسله ي شونده هاي سياسي و اشكال دگرگون قدرت

  ).129: 1381 ده،مجتهدزا( است ها يا جهاني ميان قدرتاي  هسياسي، منطق
ي ژئوپليتيك برخوردار ماهيتتوانند از  مي يي با رويكرد فرهنگي و مذهبيها اساسي اين است كه آيا پديده پرسشاما 
و  يافتـه بار سياسي  ،يخاص رويدادهايدر اثر شرايط و  تشيع همچونكه برخي مذاهب  كردعا توان چنين اد مي شوند؟ آيا
را اين نكته  ديباكنند؟ براي روشن شدن اين موضوع  مي آفريني نقش المللي بينو اي  همنطقي ها رقابت قدرت ي در صحنه

ديـد  ابعاد اين مفهـوم از   ويژه به ،دي داردي متعدها مربوطه، ژئوپليتيك ابعاد و جنبه كارشناسانكه به اعتقاد  در نظر داشت
دي ي متعـد ها كه خود جنبه "ژئوكالچر"عد فرهنگي ژئوپليتيك يا ب. دارد اهميتفرهنگي  ،سياسي، نظامي، اقتصادي و نيز

 عنوان يكي از مباحـث مهـم   به دارد،ي كه در سياست و زندگي بشر به نقش مهم توجهشود، با  مي جمله مذهب را شاملاز
  ).130: 1381 ،مجتهدزاده( است توجهژئوپليتيك مطرح و مورد 

شـمار آورد   بهژئوپليتيك  ي ديدگاهي از مبحث گستردهتوان  مي گي و مذهبي رايا ژئوپليتيك فرهنژئوكالچر بنابراين 
اگرچه در اينجا منظور نه آن رقابتي است كه بر سـر قـدرت   . كند ، مفهوم رقابت را در ذهن متبادر ميماهيت ي جنبهاز كه 

،   )ژئواسـتراتژيك ( و نه قدرت نظامي )ژئواكونوميك(آيد و نه رقابت بر سر قدرت اقتصادي  مي وجود به) ژئوپليتيك(سياسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي سياسـي، اقتصـادي و نظـامي و    ها ي به نام فرهنگ است كه نبايد در درگيريمهم ي در زمينه سخن ،بلكه در ژئوكالچر
  .)591 :1384 احمدي،( شونده جهاني فراموش شود لسرعت متحو به ويژه در شرايط به

امري مربوط به زمان حال و مـذهب شـيعه    تنهابا مفهوم قدرت،  مذهب در سياست و پيوند خوردن آن آفريني نقش
بيش ادر قـرن بيسـتم نيـز كمـ    . مرزهـاي جغرافيـايي بـود    جداسازيدر  مؤثّرمذهب در گذشته نيز يكي از عوامل . نيست
هـم   در حـال حاضـر  . ي ناشي از آن تداوم داشته استها ي سياسي و پديدهها گيري عوامل مذهبي در تصميم آفريني نقش

مـذهب در كنـار   حقيقـت،   در. زيادي در ارتباط با توزيع فضايي مذهب و زبان اسـت  ثبات سياسي برخي از كشورها تا حد
دليـل  همچنين عامـل مـذهب هنـوز    . شود مي شمردهدر كشورهاي مستقل كنوني  مؤثّرترين نيروهاي  زبان، يكي از قوي

ي سياسـي  هـا  هگالسنر نيز به نقش مذهب در پديد). 171: 1380 جردن و راونتري،( ستوجود و بقاي بسياري از كشورها
دليل وجـود دو مـذهب كاتوليـك و پروتسـتان، سـوريه       ظهور ايرلند به": شمارد ميرا بر كند و برخي از موارد آن مي اشاره

هوديـان و  وجـود ي  ي واسـطه  دليل وجود دو مذهب اسالم و هندو، فلسطين به سبب وجود مسلمانان و مسيحيان، هند به به
 ي در هر كدام از اين مناطق، زمـاني كـه نقشـه   . مذهب در آنها نمايان است آفريني نقشيي هستند كه ها ، نمونهانمسلمان

گرفتند و بعضي از آنها  مي ي جديد شكلها تي در واحديكرد، گروه اقلّ مي ريتاريخي منطبق با آن تغي ي سياسي دنيا و دوره
عامل دين و مذهب در برخي از  اهميت). 55 :1380 صحفي،(" آوردند مي وجود ي بهنظام ملّمشكالتي را در راه آميزش با 

 ي هقار شبه ي تجزيه براي نمونه. ي شدحاد ملّجانبه و از بين رفتن اتّ همه ي تجزيه موجببود كه  اي اندازه بهمناطق مذكور 
 :1372 زاده، سـيف ( روي دادم 1947ان و هندوها در سال در اثر اختالف بين مسلمان تنهاهند به دو كشور پاكستان و هند 

در . انـد  هشـد ق به جداسازي سـرزمين خـود   عرب، مسيحيان و مسلمانان تا حدودي موفّ يتعنوان ملّ در لبنان نيز به). 179
بـه چنـين    يي از تمايـل هـا  ر گزارشطور مكرّ شود، الگوهاي انتخاباتي به مي صورت آزاد برگزار كه انتخابات به كشورهايي

ـ . ثبت رسانيده است داخلي را به هاي اختالف ي مـذهبي يـا زبـاني، احساسـات     هـا  كـه تفـاوت   كشـورهايي ي در ميـان  حتّ
 جردن و راونتـري، ( كند مي شان پيروي نها از الگوي زباني و مذهبيانتخابات آ ي را دامن نزده است، نقشهاي  هطلبان جدايي
1380: 171.(  

هـاي پـس از انقـالب اسـالمي در ايـران،       يعني در سال ؛خصوص در زمان ما توان گفت كه به مي نيز تشيع ي درباره
عبارتي با رخ دادن انقالب اسالمي در ايـران،   به. كردمشاهده  توان ميدر سياست  را اين مذهب آفريني نقشگذاري و تأثير

ترين كشور شيعه مذهب، شـكوفا   عنوان مهم هنفوذ ايران ب ي گسترش حوزه بيشتر از راه، تشيعنيروي نهفته در دل مذهب 
  . ي ژئوپليتيكي پيدا كندماهيتشد تا اين مذهب  سببشده و 
پيروان يـك مـذهب و    توجهقابل  جمعيتفاق، همانا وجود ه و اساسي رخ دادن اين اتّليه روشن است كه شرط اوالبتّ

ـ  جمعيتدر مورد . ستآنها از سويفضاي جغرافيايي مسكون شده  هماهنگي ،نيز ي شيعيان، هيچ كدام از منابع آماري، حتّ
 140رقـم   ،رسـد  مـي  اين در حالي است كه به نظر. اند هميليون نفر را ذكر نكرد 100ترين حالت، رقمي كمتر از  در بدبينانه

  ي قلمروهـاي  همچنـين جغرافيـا  . ي قابـل اطمينـان باشـد   ميليون نفر انطباق بيشتري با آمارهاي رسمي داشته و تـا حـد
پيرامون را شكل داده و اين امر زمينـه را   ـ  ، ساختار مركزاطرافاست كه براي ايران و جوامع شيعي اي  هگون نشين به شيعه
 احمـدي، ( فـراهم آورده اسـت   ،ي مناسب پيرامون نسـبت بـه مركـز   ها مركز در پيرامون و ابراز واكنش آفريني نقشبراي 
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 ي كـه از مجموعـه  اي  هگون به. باشد داشته ي اعتقادي عميقها ها و آموزه رف، آرمانهمچنين مذهب بايد معا). 72 :1389
ـ   هـا  مذاهبي كه آمـوزه . وجود آيد هاينها نوعي فرهنگ سياسي در مردم و پيروان آن مذهب ب ي نمادهـاي  ي اصـيل يـا حتّ

كه نبايد فراموش شـود اينكـه ممكـن    اي  هنكت. كنندي را در جوامع ايجاد توجهك قابل توانند تحرّ ، نميندارندبخش  الهام
ـ ها در دوره ،داليل مختلف اما به ،باشد ها است مذهبي واجد اين ويژگي در  ونداشـته باشـد    آفرينـي  نقـش ي ي زماني خاص

در  تشـيع كه در مـورد   اتّفاقي. ، پتانسيل نهفته در آن شكوفا شودالمللي بينالت داخلي يا زماني ديگري بر اثر تحو ي دوره
بـا ايـن   . بـود يعنـي ايـران    ؛ل بزرگي به نام انقالب اسـالمي در كـانون جغرافيـايي آن   ر جديد افتاد، اين بود كه تحوعص

در كشـور بزرگـي    تشـيع دوم قرن بيستم بـود،   ي ترين رخداد نيمه ، مهمكارشناسانكه به اعتقاد بيشتر  نظير دگرگوني كم
 ي خـود را در عرصـه   آفرينـي  نقـش انقالبي و شيعي،  ماهيتپس از آن، ايران با . ايران به قدرت سياسي دست يافتچون 
كه نظام اعتقـادي عميـق    تشيعمعارف غني اسالم و  ي پشتوانه. هاي بزرگ آغاز كرد در تقابل با قدرتبيشتر و  المللي بين

برآن،  عالوه. افزايش داد المللي بين خشونتمقاومت ايران را در مقابل رهبران و نيروهاي انقالب را شكل داده بود، قدرت 
سرشـار از   ي فرد جغرافيايي در منطقـه  منحصربه موقعيت همچون ،ي خداداديها در كنار اين رخداد سياسي مهم، موهبت

و جهـاني  اي  همنطقـ  ي عرصـه ي شيعي در پيرامون، ايران را به بازيگري مهم در ها تيخليج فارس و نيز وجود اقلّ ،انرژي
سـقوط رژيـم بعـث در     ،هاي داخلي لبنان و پـس از آن  التي مثل جنگ، در كنار تحورويدادهااين  ي مجموعه. تبديل كرد

 ژئوپليتيـك بخشـيدند   ماهيـت دست هـم داده و بـه مـذهب شـيعه      به عراق و آزادسازي نيروي شيعه در اين كشور، دست
   ).200 :1384 زاده، قيمتّ(

  تحقيق روش
راين بـراي تجزيـه و تحليـل و    بنـاب . ي ميـداني اسـت  هـا  داده ي برپايـه توصـيفي و تحليلـي و    پـژوهش روش انجام اين 

 بـراي ايـن كـار،   . نيز استفاده شده اسـت اي  نامه پرسشي ها و الكترونيك، از يافته يا كتابخانهبر منابع  افزونگيري،  نتيجه
ي در كشورهاي نظران شيعه و سنّ نفر از صاحب 50براي  پست الكترونيك بااحي شده و گزاره طرّ 14حاوي اي  هنام پرسش
اطالعـات   درنهايـت، . ارسال شده است... ي شاخص سياسي وها چهره شامل اساتيد دانشگاه،  ،اسالمي و غيراسالمي مهم

  . تجزيه و تحليل شده است SPSSافزار  نرم باي برگشتي به شكل جداول و ها نامه پرسشاز  شده كسب
 ي نتيجـه . شـد  اسـتفاده تحليـل عـاملي    روش، از ها شدن روايي گزاره مشخّصو براي  ها نامه پرسشاز ارسال  پيش

   .دارندرهاي پژوهش براي سنجش متغيرا اعتبار الزم  ها دهد كه گويه مي نشان اين روشاز آمده  دست به
 ي درنتيجـه . نباخ آزموده شدند تا پايايي آنها سـنجيده شـود  وآزمون ضريب آلفاي كر با نامه پرسش هاي سؤالسپس 
 نشـان  شـده  كسباست، ضريب  7/0اقل ضريب معتبر برابر كه حداز آنجا. دست آمد به 9297/0 ، ضريب آلفاياين آزمون

  .اند هاز پايايي مناسبي برخوردار بود نامه پرسش هاي ؤالدهد كه س مي
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1391، تابستان  80هاي جغرافياي انساني، شماره پژوهش 70

 

  
  خاورميانهپراكندگي شيعيان در  ي نقشه. 1شكل 

  
  

  
  توزيع جغرافيايي شيعيان ي نقشه. 2شكل 

(Source: http://www.pbs.org)  
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  خاورميانهپراكندگي شيعيان در ي  نقشه. 3شكل 

  1388 احمدي، .ع .س: ترسيم

  ها بحث و يافته
اين موارد . بود پرسيده شدهتحصيلي  ي رشته و سطح تحصيالت ، مذهب،مليتدر بخش اطالعات شخصي مواردي چون 

نتـايج اطالعـات   . دهـد  نشـان مـي  ي تحصيلي آنها را ها پراكندگي جغرافيايي، مذهب و ويژگي ،دهندگان پاسخات مشخّص
گان ددهن پاسخ% 40كه  دهد دست آمده نشان مي بهي ها داده. آمده است 4تا  1ي  دهندگان در جداول شماره پاسخشخصي 
گان مربوط به كشورهاي عراق و آذربايجان هر كدام بـا  ددهن ، پاسخها مليت ساير از ميان. غير ايراني هستند% 60ايراني و 

مـابقي  % 8. انـد  هت بوداز اهل سنّ% 36دهندگان شيعه مذهب و  پاسخ% 56همچنين . هستند ري ديگبيشتر از كشورها% 8
  .شوند ميديگر مذاهب  مربوطبه 

و  اسـطح اسـتاد، دانشـيار، اسـتاديار، دانشـجوي دكتـر      در پنج  دهندگان پراكندگي پاسخ ،از نظر سطح تحصيالت نيز
در ديگـر  بيشـتر از سـطوح   % 30و % 38ترتيـب بـا    بـه  ادانشجويان دكتراز اين ميان استادياران و . گيرد ميحوزوي را دربر
% 38دانـان سياسـي بـا     تحصيلي هم بيشترين افراد را جغرافـي  ي از نظر رشته. اند هي آماري مشاركت داشتها تدوين يافته

 ي رشـته % 10 الملـل،  روابط بـين  ي رشته% 16علوم سياسي،  ي نظران رشته دهندگان صاحب پاسخ% 18. دهند مي تشكيل
  .هاي ديگر بودند مربوط به رشته بقيه% 6. اند هي مختلف علوم حوزوي بودها رشته% 12الملل و  حقوق بين

  

Map of Shiites percent 
By: S. A. Ahmadi 

2009 
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  دهندگان پاسخ مليت .1جدول 

 مليت تعداد درصد مليت  تعداد  درصد

 ايران  20  40  عربستان  3  6

 عراق  4  8  مصر  2  4

  آذربايجان  4  8  هند  2  4
  بحرين  3  6  مالزي  1  2
  لبنان  3  6  يمن  1  2
  افغانستان  3  6 تركيه  1  2

  پاكستان  3 6 جمع  50  100
 

  دهندگان پاسخمذهب  .2جدول 
 مذهب تعداد درصد 

  شيعه 28 56
  يسنّ  18  36
  ساير  4  8

  جمع 50 100
 
  

  دهندگان پاسخسطح تحصيالت  .3جدول 
 سطح تحصيالت تعداد درصد

 استاد 3  6

 دانشيار  7  14

  استاديار  19  38
  ادانشجوي دكتر  15  30
  حوزوي  6  12
  ساير  0  0

 جمع 50 100

  دهندگان پاسخ تحصيلي ي رشته .4جدول 
 تحصيلييرشته تعداد درصد 

 جغرافياي سياسي 19 38

 علوم سياسي  9  18

  الملل روابط بين  8  16
  الملل حقوق بين  5  10
  علوم حوزوي  6  12
  ساير  3  6

    جمع 50 100
    

  نامه پرسشهاي  گزاره
دهندگان بايـد نظـر خـود را     پاسخگرفت كه  ميرا دربر مشخّص سؤال چهارده پژوهش مورد استفاده در اين ي نامه پرسش

در . كردنـد  مـي  ارائـه  مخـالف،  كـامالً نظر، مخالف و  موافق، موافق، بي كامالً ي گزينه پنجاساس طيف ليكرت، در قالب بر
  .شود جدول توزيع فراواني پرداخته مي براساس ها گزارهاينجا به شرح و توضيح اين 
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1 .بـر اسـاس  . عد سياسي گسترش داده اسـت مذهب شيعه پس از انقالب اسالمي، جايگاه ايران را در ب 
با اين موضوع كه مذهب شيعه پـس از انقـالب اسـالمي جايگـاه      دهندگان پاسخ% 22حدود ، 5ي  شماره هاي جدول داده

را انتخـاب  موافـق   ي ديگر نيز گزينـه % 68براين،  عالوه. اند موافق بوده كامالًعد سياسي گسترش داده است، ايران را در ب
  .اند هموافق بود كامالًآنها با اين گزاره موافق يا % 90بنابراين در مجموع  .اند كرده

  
  عد سياسيايران در ب جايگاه يمذهب شيعه بر ارتقا تأثير .5جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 11 22

 موافق 34 68

  نظر بي 3 6
  مخالف  2 4
  مخالف كامالً 0 0
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
2 .در پاسخ به ايـن   .عد اجتماعي ارتقا داده استمذهب شيعه پس از انقالب اسالمي، جايگاه ايران را در ب
 همخالف بود كامالً% 4مخالف و  ،نيز آنهااز آراي % 10. اند هآنها موافق بود% 60موافق و  كامالًدهندگان  پاسخ% 10 ،گزاره
  . اند كردهنظر را انتخاب  بي ي گزينهدهندگان  از پاسخ%  16اين ميان  در. است

  
 عد اجتماعيجايگاه ايران در ب يمذهب شيعه بر ارتقا تأثير . 6جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 5 10

 موافق 30 60

  نظر بي 8 16
  مخالف 5 10
  مخالف كامالً 2 4
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

 
% 6نظـر  . بخشيده اسـت هبود بخش رسانه بمذهب شيعه پس از انقالب اسالمي، جايگاه ايران را در . 3
مخـالف   كـامالً % 6آنها مخالف و % 20. نظر بوده است بي% 22موافق و % 46موافق،  كامالً پرسشدهندگان به اين  پاسخ
  .است توجهموافق يا موافق بوده است كه قابل  كامالًاين گزاره  ي افراد درباره% 52بنابراين نظر . اند هبود
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  بخش رسانهايران در ود جايگاه مذهب شيعه بر بهب تأثير .7جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 4 6

 موافق 22  46

  نظر بي 11 22
  مخالف 10 20
  مخالف كامالً 3 6
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

 
بستر مناسـبي  ... شيعيان جهان از جمله شيعيان لبنان، عراق، بحرين، افغانستان، پاكستان، قفقاز و . 4
 دهنـدگان  پاسخ% 28 .روند شمار مي شيعي به ـعنوان يك حكومت اسالمي   نفوذ ايران به ي حوزه گسترشبراي 

 كـامالً رونـد،   مـي  شـمار  نفوذ ايران به ي حوزه گسترشبا اين موضوع كه شيعيان در كشورهاي منطقه بستر مناسبي براي 
موافـق را   ي افرادي كه گزينه% 52با احتساب . است سؤال چهاردهكه اين درصد بيشترين فراواني در ميان  اند هموافق بود
 كـامالً موافـق يـا    ،دهندگان با موضوع طرح شده در اين گزاره پاسخ% 80شود كه در مجموع  مي مشخّص، اند هعالمت زد
  .اند هموافق بود

 
  نفوذ ايران ي نقش شيعيان جهان در گسترش حوزه . 8جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 14  28

 موافق 26 52

  نظر بي 8 16
  مخالف 2 4
  مخالف كامالً 0 0
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
 نهضـت اجـراي فقـه جعفـري    الـدعوه عـراق،    لبنان، حزب ..ا حزب« چون ها و احزابي عملكرد گروه. 5

نفـوذ   ي دهـد كـه حـوزه    مي كه مورد حمايت ايران هستند، نشان» سياسي شيعي ديگر هاي پاكستان و گروه
نفـوذ ايـران در ارتبـاط بـا      ي ، گسـترش حـوزه  9ي  شماره ي جدولها به داده توجهبا . ايران گسترش پيدا كرده است

افراد نيز % 64. قرار داشته است دهندگان پاسخ% 18مورد موافقت كامل  ،ها و احزاب شيعي كشورهاي منطقه عملكرد گروه
 .اند هبيان كرد گزارهآنها مخالفت خود را با اين % 8اين در حالي است كه تنها  ،اند هبا اين موضوع موافق بود
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  نفوذ ايران ي ها و احزاب شيعي در گسترش حوزه نقش گروه .9جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 9 18

 موافق 32 64

  نظر بي 5 10
  مخالف 4 8
  مخالف كامالً 0 0
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
 .نفـوذ ايـران اسـت    ي توسـعه  ي پذيري شيعيان كشورهاي منطقـه از انقـالب ايـران، نشـانه    تأثير. 6

بود كه موافقـت   اي گزارهنفوذ ايران،  ي عنوان شاخصي از توسعه پذيري شيعيان كشورهاي منطقه از انقالب ايران، بهتأثير
 وه نشدمخالف انتخاب  ي گزينه دهندگان پاسخ در ميان. شوندگان را در پي داشته است پرسش% 74و موافقت % 16كامل 
  .آنها بوده است% 2انتخاب  ،مخالف كامالً ي گزينه

 
  پذيري شيعيان كشورهاي منطقه از انقالب ايران تأثير .10جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 8  16

 موافق 37 74

  نظر بي 4 8
  مخالف 0 0
  مخالف كامالً 1 2
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
  

 ، نشـان »...العالم، الكوثر، جام جم، سحر، پرس تـي وي، صـداي آشـنا و    «يي مثل ها سيس شبكهأت. 7
ي مختلـف  هـا  ازي شـبكه انـد  هرا باايران اي  هنفوذ رسان ي گسترش حوزه. دهد كه جايگاه ايران تكامل يافته است مي

موافـق   ي با گزينه% 42موافق و  كامالً ي گزينه با را آنها نظر خود% 8راديو و تلويزيوني در اين گزاره مطرح شده بود كه 
مخالف، نظر متفاوتي در  كامالًمخالف و  ي نيز با انتخاب گزينه% 28 ،اند هنظر بود افرادي كه بي% 22در كنار . اعالم كردند

 .اند هاين زمينه داشت
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  ي مختلف راديو و تلويزيونيها ازي شبكهاند هرا باايران اي  هرسان تكامل جايگاه .11جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 4 8

 موافق 21 42

  نظر بي 11 22
  مخالف 11 22
  مخالف كامالً 3 6
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
  

 تشـيع اينكه پديـده  . علمي و آموزشي كمك كرده است ي جايگاه ايران در زمينه يمذهب شيعه به ارتقا. 8
كـه  ؛ چرارو شـد  هروب دهندگان پاسخاز  بسياريبود كه با مخالفت تعداد اي  هجايگاه ايران كمك كرده است، گزار به ارتقاي

 دهنـدگان؛ يعنـي   از پاسـخ  %46 با وجود اين اند همخالف را عالمت زد كامالً ي نيز گزينه% 10مخالف و  ي آنها گزينه% 24
 .اند هموافق بود كامالًگزاره موافق يا  آنها با ايننزديك به نيمي از 

  
  ايران علمي و آموزشي جايگاه نقش مذهب شيعه در ارتقاي .12جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 3 6

 موافق 20  40

  نظر بي 10 20
  مخالف 12 24
  مخالف كامالً 5 10
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
  
نظـر  . فرهنگـي افـزايش يابـد    ي نفـوذ ايـران در زمينـه    ي شده تـا حـوزه   موجب تشيع ي پديده. 9

فرهنگي شده اسـت يـا نـه،     ي نفوذ ايران در زمينه ي موجب گسترش حوزه تشيع ي پديده در مورد پرسش دهندگان پاسخ
افراد هم در ايـن زمينـه   % 8. اند ههم مخالف بود% 20نظر و  بي% 12موافق، % 30موافق،  كامالًآنها % 30بود كه  گونه اين

  . اند همخالف بود كامالً
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  فرهنگي ي نفوذ ايران در زمينه ي مذهب شيعه بر گسترش حوزه تأثير .13جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 15 30

 موافق 15  30

  نظر بي  6 12
  مخالف 10 20
  مخالف كامالً 4 8
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، مجمـع جهـاني اهـل بيـت،     "چون همايي ه نسيس سازماتأ. 10
در ايـن   .جايگاه ايـران اسـت   مرزي آنها، حاكي از ارتقاي و عملكرد برون "...تقريب مذاهب اسالمي و مجمع

سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمي، مجمـع       همانندهايي  اينكه آيا عملكرد سازمان ي بارهدر دهندگان پاسخگزاره نظر 
نتـايج  . حوزه ايران باشد را جويـا شـديم   ي از توسعهاي  هتواند نشان مي ...بيت، مجمع تقريب مذاهب اسالمي و جهاني اهل

هـم مخالفـت يـا    % 26اعتقـاد  . انـد  هنظـر بـود   هم بي% 20موافق و % 42موافق،  كامالًآنها با اين امر % 12نشان داد كه 
  .مخالفت كامل بوده است

 
  جايگاه ايران ينقش نهادهاي دولتي و غيردولتي مستقر در ايران در ارتقا .14جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 6 12

 موافق 21 42

  نظر بي 10 20
  مخالف 11 22
  مخالف كامالً 2 4
  جواب بي  0 0

 جمع 50 100

  
دانشجويان شيعه مذهب كشورهاي مختلف براي تحصـيل در   تمايلپس از انقالب اسالمي، ميزان . 11
افزايش تمايل دانشجويان شيعه مـذهب كشـورهاي    .ها و مراكز علمي و مذهبي ايران افزايش يافته است دانشگاه

را  موافـق و موافـق آن   كـامالً ي ها دهندگان با انتخاب گزينه پاسخ% 66يل در ايران، موضوعي بود كه مختلف براي تحص
 .اند همخالف بود كامالًهم مخالف يا % 10بي نظر و در مجموع % 24. اند هكرد ييدتأ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1391، تابستان  80هاي جغرافياي انساني، شماره پژوهش 78

 
  افزايش تمايل دانشجويان شيعه مذهب كشورهاي مختلف براي تحصيل در ايران .15جدول 

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 5  10

 موافق 28 56

  نظر بي 12 24
  مخالف 4 8
  مخالف كامالً 1 2
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
تحصيل دانشجويان شيعه مذهب  ي اسالمي با فراهم كردن زمينههاي پس از انقالب  ايران در سال. 12

، ميـدان نفـوذ خـود را    ")قـم (جامعه المصطفي" همچونخارجي در مراكز دانشگاهي و حوزوي داخل كشور 
جذب دانشجويان خارجي در مراكز دانشگاهي و حوزوي داخل كشـور،   باق شده است آيا ايران موفّ. گسترش داده است

. هم موافق بـوده اسـت  % 58موافق و  كامالً پرسش به اين دهندگان پاسخ% 14نفوذ خود را گسترش دهد؟ جواب  ي حوزه
 .است% 6، اند هو آنها كه نظر مخالف داشت% 22 اند هنظر بود درصد افرادي هم كه در اين زمينه بي

 
 تحصيل دانشجويان شيعه مذهب خارجي در باگسترش ميدان نفوذ ايران  .16جدول 

  مراكز دانشگاهي و حوزوي داخل كشور

  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 7 14

 موافق  29 58

  نظر بي 11 22
  مخالف 3 6
  مخالف كامالً 0 0
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
و اعـزام مبلـغ بـه خـارج از      ي ديگري علمي و آموزشي در كشورهاها ازي نمايندگياند هايران با را. 13

افراد معتقدند كه % 46 ، حدود17ي  شماره ي جدولها داده براساس .است گسترش دادهنفوذ خود را  ي كشور، حوزه
نفـوذ ايـران را افـزايش داده     ي و اعزام مبلغ به خارج، حوزه ي ديگرآموزشي در كشورها ـ  ي علميها ازي نمايندگياند هرا

 .ه استمخالف بود كامالًمخالف يا  مورددر اين گان دهند پاسخ% 30 نظر. است
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آموزشي در ـ  ي علميها ازي نمايندگياند هرا بانفوذ ايران  ي حوزه گسترش .17جدول 

  و اعزام مبلغ به خارج ي ديگركشورها
  فراواني مطلق ني مطلقدرصد فراوا

 موافق كامالً 4 8

 موافق 18  36

  نظر بي 12 24
  مخالف 13 26
  مخالف كامالً 3 6
  جواب بي 0 0

 جمع 50 100

  
، مركـز آمـوزش   شناسـي  مجمع جهاني شيعه، شناسي شيعه ي مؤسسه" همچونسيس مراكزي تأ. 14

 ي شيعيان جهان، نشان از گسترش حـوزه  ي بارهو انجام آموزش و پژوهش در "...شناسي و تخصصي شيعه
 كـامالً  آنچه در اين گزاره مطـرح شـده اسـت    با دهندگان پاسخ% 2تنها . علمي و آموزشي دارد ي نفوذ ايران در زمينه

است كه نسـبت بـه   ها بوده  از مجموع پاسخ% 32 اند، انتخاب كردهموافق را  ي افرادي هم كه گزينه درصد .اند هموافق بود
مخالفت يا مخالفت كامـل بـوده    شوندگان پرسش% 30اين در حالي است كه انتخاب . ميزان اندكي است ي ديگرها گزاره
يي نادر خـارج از كشـور، آشـ    ويـژه  به، دهندگان پاسخ دهد كه بسياري از مي اين نشان. اند بوده نظر بي نيزافراد % 36. است

  .شناسي ايران ندارند چنداني با مراكز شيعه
 

  نفوذ آن ي شناسي ايران در گسترش حوزه نقش مراكز شيعه .18جدول 
  فراواني مطلق درصد فراواني مطلق

 موافق كامالً 1 2

 موافق 16 32

  نظر بي 18 36
  مخالف 10 20
  مخالف كامالً 5 10
  جواب بي 0  0

 جمع 50 100

  تجزيه و تحليل 
و جايگـاه   موقعيـت ، تشـيع رو هستيم كه آيا وقوع انقالب اسالمي و ژئـوپليتيكي شـدن    هدر اين تحقيق با اين پرسش روب

، آموزشي و فرهنگي در منطقه ارتقا داده است؟ بر اين اساس آيـا ايـن   اي رسانهدر ابعاد سياسي، اجتماعي،  ويژه بهايران را 
  بهتري نسبت به گذشته داشته باشد؟ آفريني نقشاثرگذاري و  ،كشور توانسته است
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از اي  هبـراي ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي و رسـان      نامـه  پرسشي ها گزاره ماهيتبه  توجهبا  رسيدن به اين پاسخبراي 
ي موجود در ها و براي ابعاد علمي، آموزشي و فرهنگي از يافته نامه پرسش 7تا  1 ي شماره هاي سؤالوجود در ي مها يافته
و  SPSSافزار نرم با كمك ها پرسشاز اين  آمده دست بهي ها داده. بهره گرفته شد نامه پرسش 14تا  8 ي شماره هاي سؤال
  . آزموده شدند 1ون خي ـ دوآزم روش

  
  له اوي فرضيها براي گويه) كاي دو( حاصل از اجراي آزمون خي دو ي نتيجه .19جدول 

Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1   
800/20  000/66 680/41 200/25 800/26 800/51 200/53 Chi-Square a,b 

  درجه آزادي 3  4  4 3  3  3  4
000/0 000/0000/0000/0000/0000/0 000/0 Asymp. Sig.  

  
هـاي پـژوهش،    سـؤال افراد در مورد  آراي ي نتيجهبه  توجهبا شود مشاهده مي 19ي  شمارهكه در جدول اي  گونه به
بـا درجـه    )48/9( از خي دو جدول ،P=05/0در سطح احتمال خطاپذيري  7تا  1هاي  سؤالآمده در تمامي  دست هخي دو ب
هـاي مشـاهده   توان بيان كرد بين فراوانـي  مي بزرگتر است و 3با درجه آزادي  )81/7( و همچنين خي دو جدول 4آزادي 

مطـرح شـده در    7تـا   1ي هـا  ي شمارهها گزاره ،با اين برآورد .تفاوت معناداري وجود دارد ،هاي مورد انتظارشده و فراواني
و جايگـاه ايـران پـس از انقـالب      موقعيتكه  گفتتوان  مي بنابراين. قرار گرفته استگويان  پاسخييد أ، مورد تنامه پرسش

كسب اطمينان بيشتر از درستي ايـن گـزاره، از    براي. بهبود يافته استاي  هي سياسي، اجتماعي و رسانها اسالمي در جنبه
ي هـا  براي انتخاب 1تا  5از  ها گذاري گويه پس از ارزش براي اين كار. نيز بهره گرفته شده است 2تي تست آماري آزمون
  :دست آمد افزار به نرم ي وسيله بهمخالف، جداول زير  كامالًنظر، مخالف و  موافق، موافق، بي كامالً

 تي  اول از طريق آزمون ي هيج تحليل فرضينتا .20جدول 

 خطاي ميانگينميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد 

 10218/0 72251/0 7400/3 50 1ي فرضيه

 
 
 

 

 5/2= ميانگين فرضي 

 تفاوت متوسط  سطح معناداري درجه آزادي تي
  درصد 95ييد با اطمينان أت

 بيشينه كمينه

136/12 1ي  فرضيه  49 000/0  2400/1  0347/1  4453/1  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chi-Square Test 
2. T-Test 
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 74/3عـدد   ،مربوطـه  هـاي  پرسشها در  تمام آزمودني ي شد كه ميانگين حاصل از جمع نمره مشخّصبدين ترتيب 
كمك آزمون  به ،باشند) نظر بي(وسط  ها حد يعني حالتي كه تمام آزمودني ؛)5/2( ميانگين فرضي آناين عدد با . بوده است

 تـي ، از  n =Df-1=49بـا درجـه آزادي    136/12ها برابر  محاسبه شده در اين داده تي. مقايسه شده استاي  نمونه تك تي
بـوده اسـت،   ) Sig=000/0( 05/0بـه اينكـه سـطح معنـاداري كمتـر از       توجهبدين ترتيب با . بزرگتر است) 02/2(جدول 

  .مورد تأييد است 95/0آماري با اطمينان  ديدگاهعا از اين اد درستيتوان نتيجه گرفت كه  مي
 ون خـي ـ دو  و آزمـ  SPSSافـزار  نرم با كمكنيز  14تا  8 ي شماره هاي پرسشاز  آمده دست بهي ها داده برايسپس 
  .آزموده شدند

  دوم ي هي فرضيها براي گويه) كاي دو( نتيجه حاصل از اجراي آزمون خي دو .21جدول 
Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8   

600/20  200/16 600/31 000/47 200/20 200/10 800/17 Chi-Square a,b 

 درجه آزادي 4  4  4 4  3  4  4

000/0 003/0000/0000/0000/0037/0 001/0 Asymp. Sig. 
 

  
هـاي پـژوهش، خـي دو     سـؤال افـراد در مـورد    آراي ي نتيجـه به  توجهبا  شود ميدر جدول مشاهده كه  گونه همان

با ) 48/9(از خي دو جدول  ، P=05/0هاي مربوط به اين فرضيه در سطح احتمال خطاپذيري  سؤالآمده در تمامي  دست هب
هـاي  بين فراوانـي كه توان بيان كرد  مي بزرگتر است و 3با درجه آزادي ) 81/7(و همچنين خي دو جدول  4درجه آزادي 

 گويـان  پاسـخ شـود كـه    مـي  مشخّصبه اين ترتيب،  .تفاوت معناداري وجود دارد ،هاي مورد انتظارمشاهده شده و فراواني
تست براي كسب اطمينان بيشـتر   نتايج آزمون تي. اند هييد كردأرا ت نامه پرسشمطرح شده در  14تا  8 ي ي شمارهها گزاره
  .نشان داده شده است 22ي  ستي اين گزاره در جدول شمارهاز در

  
 تي آزمون بادوم  ي هنتايج تحليل فرضي .22جدول 

 
 ميانگين خطاي استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد

 11452/0 80979/0 3600/3 50   2ي  فرضيه

 
 

 
 

  5/2= ميانگين فرضي 

 تفاوت متوسط  سطح معناداري درجه آزادي تي
 درصد 95تأييد با اطمينان 

 بيشينه كمينه

 0901/1 6299/0 8600/0 000/0 49 509/7 2ي  فرضيه
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ايـن ميـانگين بـا    . بـوده اسـت   74/3عـدد   ،مربوطـه  هـاي  ها در سؤال تمام آزمودني ي ميانگين حاصل از جمع نمره
وضعيو درجه  509/7ها برابر  محاسبه شده در اين داده تي. مقايسه شده است ،وسط را انتخاب كرده باشند تي كه همه حد

بـوده اسـت،   ) Sig=000/0( 05/0به اينكه سطح معناداري كمتـر از   توجهبدين ترتيب با . است n =Df-1=49آزادي آن 
  .مورد تأييد است 95/0آماري با اطمينان  ديدگاهعا از اين اد درستيتوان نتيجه گرفت كه  مي

  گيري نتيجه
ل بزرگ در كانون جغرافيايي جوامع شيعي يعني ايران رخ داد و پس از آن بود كـه ايـن   عنوان يك تحو انقالب اسالمي به

يـابي   قـدرت . و جهاني آغاز كنـد اي  همنطق ي خود را در عرصه آفريني نقشانقالبي و شيعي تالش كرد تا  ماهيتكشور با 
ان در منـاطق  نفـوذ ايـر   ي شد تـا حـوزه   موجبژئوپليتيك،  ماهيتشدن آن از ني برخورداربه بيايا ) ايران(شيعه در كانون 

و  همگـوني مـذهبي بـا او احسـاس     ديدگاهخود را كه از  پيرامونهاي فضايي  چراكه ايران مكمل پيراموني گسترش يابد؛
ايـن   ي نتيجـه . دهـد  مـي  اسـيت نشـان  آورد و نسبت به آنها حس مي شمار قات ژئوپليتيك خود بهكنند، جزء تعلّ مي اشتراك

بهبـود  عنوان كانون جوامع شيعي در جهان، پس از انقـالب اسـالمي    ايران به موقعيتجايگاه و پژوهش نيز نشان داد كه 
 المللـي  بـين از عملكـرد   نشاندر خارج از مرزها، ... واي  هي مختلف آموزشي، فرهنگي، سياسي، رسانها فعاليت. يافته است

نيـز از انقـالب   ... ين، افغانستان، پاكسـتان، قفقـاز و  جمله در لبنان، عراق، بحرشيعيان جهان، از. ايرانِ بعد از انقالب است
در ايـن  . كردند برپادي را در كشورهايشان متعد هاي سازمانيابي، احزاب و  پذيرفتند و با خودآگاهي و هويت تأثيراسالمي 

پاكسـتان و   نهضـت اجـراي فقـه جعفـري    الـدعوه عـراق،    اهللا لبنان، حزب حزب" چونزابي ها و اح توان به گروه مي زمينه
  . اشاره كرد "شيعي ديگر هاي سياسي گروه

 "...وي، صـداي آشـنا و   العالم، الكوثر، جام جم، سحر، پرس تي" همچونيي ها شبكه برپايينيز اي  هرسان ي در جنبه
  . مند است خود در منطقه عالقه موقعيتدهد كه ايران به ارتقاي  مي نشان

در شكل  روابطاين . ميزان زيادي افزايش يافت بهو شيعيان جهان بين ايران  روابطهمچنين پس از انقالب اسالمي 
تحصيل دانشجويان شيعه مذهب خارجي در مراكـز دانشـگاهي و حـوزوي داخـل      ي كردن زمينه و فراهم پذيرش دانشجو

سازمان فرهنگ و ارتباطـات  " مانندفرهنگي نهادهاي ازي اند هافزايش گردشگران زيارتي، راآمدها، و ، گسترش رفتكشور
حضـور و   ي نشـانه  هـا  اين نمونـه . شود مي مشاهده "...اسالمي، مجمع جهاني اهل بيت، مجمع تقريب مذاهب اسالمي و

  .استايران مرزهاي ملي  آنسويدر  چشمگير آفريني نقش
به  انيمبلغ كردن روانه ي ديگر و همچنيني علمي و آموزشي در كشورهاها ازي نمايندگياند ه، ايران با رابراين عالوه

، شناسي شيعه ي مؤسسه" ي همچونمحور مراكز شيعه برپاييضمن اينكه از . خارج از كشور، جايگاه خود را ارتقا داده است
 ي و انجام آموزش و پژوهش دربارهدر داخل كشور  "...شناسي و ، مركز آموزش تخصصي شيعهشناسي مجمع جهاني شيعه
  . غافل نبوده است ،شيعيان جهان نيز
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