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چکیده
ایران و پاکستان داراي اشتراکات فرهنگي فراوانياند .روابط ایران و پاکستان ریشة در ت یرا خخخ کهننن دو کشوررر دارد .وج ماوع دو لل لل
ل
متعدد نظیر تاریخ ،شباهات فرهنگی و رسوم مشترك ،جغرافیای سرزمینی و  ...گویای عالئق و روابط فرهنگی مس کحت ممم دو کشوررر

است .یکی از مهمترین بخشهای ارتباط فرهنگی دو کشور حول محور دین و مذهب شکل گرفته است .روشننن استتت کههه اسالممم-
ن
گرایي جنبه مشترکي است که توانسته زمینه تأثیرپذیري از انقالب اسالمي را فراهم آورد و هم اکنون نیروی ال از مممآور و اصلییی بین ن
دو کشور اسالم است .اشتراك مذهبي در درجه اول ناشی از اسالم و در درجه بعد ،تشیع اصلیترین امري است که زمینهساز ارتباط
شه یا
دو جامعه ایران و پاکستان بوده است .تشیع و وجود برخی گرایشهای خاص در میان اهل تسنن ب زا هتسد نآ هژیو ه یارگ شششش شششش
سنیگرایانه که تعلق خاطر بیشتری به اهل بیت (ع) دارند توانسته است زمینه اشتراك و تأثیرپذ ری ييي بیشتتری را ایجاددد کن هب اذل .د    
توجه به اهمیت موضوع ،نگارندهگان در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و مطالع ناخباتک تا هه هههای ،ب حرط ا

س اؤ للل

"مذهب شیعه چه تأثیری بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان دارد؟" درصدد تحلیل روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکیددد
بر مذهب شیعه بر آمده است.
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مقدمه

در آغاز دوران اثرگذاری تفاوتهای تمدنی _فرهنگی ،بر شکلگیریهای سیاسی جهان در رقابتهای قدرتی جدی ،د

مفهوم پر ش حرطم رچلاکوئژ یزاد دددد ددددده اس  ت ( () .Mohammadi and Ahmadi,2015:87ژئوک چلا ررر یاا ژئوپولیتیک ک
ک
یهاا
گ و ای ژولوئد ی ی
ی آن فرهنگ گ
فرهنگی فرایند پیچیدهای از تعامالت قدرت ،فرهنگ و محیط جغرافیایی است که طی ی
همچون سایر پدیدههای نظام اجتماعی همواره در حال شکلگیری ،تکامل ،آمیزش و جابجایی در جریان زماننن و در
ی میاننن
ت فرهنگی ی
ی ق رد ت ت
ی فض یا ی ی
ی مک نا ی ی
ی از فراین اهد ی ی
بستر محیط جغرافیاییاند .به عبارت دیگر ژئوک چلا ررر ترکیبی ی
ی پرداختههه و در
بازیگران متنّوّوع و متع ّدّددی است که در الیههای مختلف اجتماعی و در عرصۀ محیطی به نقشآفرینی ی
تعامل یا رقابت با یکدیگر به سر میبرند و بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشمانداز فرهنگی ویژهای
ی ایران مهمترین جرقهی خیزش و تقویت ش عی ههه را به وجودد
خلق میشود ) .(Zaki et al,2016:332انقالب اسالم 
یکردن  د ( ().Khalili et al,2013:106
آورد و شیعیان در کشورهای مختلف منطقه ،ایران را مأمنی برای خود تصور می ی
پس از انقالب ایران و تشکیل دولت شیعی ،پروسه هویت یابی شیعیان در منطقه آغاز شد .این شیعیان که تا آن زمان
ی آناننن وجودد خواهددد
ی محکممم برای ی
مورد ستم حاکمان سنی قرار داشتند ،احساس کردند که از این به بعد ،پش نابیت ی ی
ی
ی بههه جمه رو ی ی
ی در نزدیکی ی
داشت و لذا ،با استفاده از این موقعیت ،عالوه بر احساس همدلی با انقالب ایر نا  ،،سعی ی
ی از آناننن در اقلیت ت
ت
اسالمی نمودند .این شیعیان در برخی از کشورها از اکثریت جمعیتی برخوردار بودند و در برخی ی
قرار داشتند ،اما اقلیتی که میتوانست سهمی تأثیرگذار در امور سیاسی و اجتماعی داشته باشد .جمهوری اسالمی نیززز
ن ش ایعی ننن پرداخت
با درک این مطلب و با استفاده از عقالنیت دولتی خود ،بههه گس رت ششش ح زو ه ه نفوذذ خودد در این ن
().Naderi,2016:135
پاکستان نیز به عنوان همسایه بزرگ شرقی ایران کشوری بود که با سرعت از گسترش و عمق انقالب اس مال ییی ت یثأ ررر
ن داد ( Mohammadi and
پذیرفت و جریان ریشهدار احیاگری اسالمی به ویژه در میان شیعیان ،آشکارا خود را نشان ن

) .Ahmadi,2016:137ﻮﻔﻧ ذ و ﺪﻗ رت ﺮﻴﻏ ر ﻲﻤﺳ و ﺮﻴﻏ دو ﻲﺘﻟ
ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن ﻮﺧ د را ﺎﺸﻧ ن داده ا ﺖﺳ  ،ﻪﻧﻮﮔﻪﺑ اي ﻪﻛ
ﺖﻧﻮﺸﺧ

ﻪﻴﻠﻋ

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ا ﻦﻳ

ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺑ ون

ﻊﻴﺸﺗ ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﺮﺘﺴﺑ ي ﺮﺑ اي ا ﺎﻤﻋ ل ﺪﻗ رت ﺮﻧ م

ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ در ﺎﺘﺴﻛﺎﭘ ن در ﻲﭘ آن ﺪﻨﺘﺴﻫ

ﻮﺸﻛ ر را در را ﺎﺘﺳ ي ا ﺪﻫ اف را ﺮﺒﻫ دي ﻪﻘﻄﻨﻣ اي ﻮﺧ د ﺖﻳﻮﻘﺗ

ﻪﻛ

در
ﺖﻬﺟ د ﻲﻫ

ﺪﻨﻨﻛ و از آن ﺮﻬﺑ ه ﺪﻧﺮﻴﮕﺑ

) .(Jamali Rad,2009:133-144شیعیان پاکستان بیش از سایر گروهها از انقالب اسالمي ايراننن ت يثأ ررر پذیرفتنددد و بههه
یکننددد ().Mahkooei and Bavir,2016:208
ش نگاه ه می ی
ایران و به عنوان یک حامی و یک الگوی مبارزه نجات بخش ش
لو
لگیر ييي تشکل ل
خودآگاهي ،هویتجویی و تقویت رفتار مذهبی شیعیان ،رشد مطالبات سیاسي ،نهادس  يزا ووو شکل ل
ت انقال ببب ایراننن ب دو
ی از ت اریثأ ت ت
ی ناشی ی
حزب سیاسي و نقشآفرینی شیعیان در سیاست این کشور تاا ح دایز دود یی یی
() .Kamran et al,2013:70دو کشور ایران و پاکستان داراي اشتراکات فرهنگي فراوانياند که مهمترین بخش ارتباط
ی از اس د و مال ررر درجههه بع عیشت د   
فرهنگی دو کشور حول دین و مذهب است .اشتراك مذهبي در درجه اول ناشی ی
ن ب دو ه ه اس  ت ( ( Pishgahi Fard and
ط دو جامعههه ایراننن و پاکس ات ن ن
ت کههه زمینهههساززز ارتباط ط
یتر رما نی ييييي است ت
اصلی ی

).Ghodsi,2008:85
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یو
ت اس دان ی ی
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به روش کتابخانهههای انجاممم یافت سا ه تت تتت .اطالعات ت
کتابخانهای از طریق مراجعه به کتب ،مجالت علمی و پژوهشی ،مقاالت و سایتهای اینترنتی گردآوری شده استتت.

ع م رو دد نظررر قرارگرفتههه
مطالعات کتابخانهای ،به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطالعات و من با ع ع
ی اطالعات ت
ت
است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تأکید بر منابع مهممم کتابخانهههای زمینههه ق او مممی با ی ی
ل روابط ط
ط
تحقیق بیشتر گردد .از این رو نگارندهگان در ای رهب اب هلاقم ن هه هه هههههگیر فیصوت شور زا ی ی یلحت ددصرد  لل لل لللل
ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه بر آمدهاند.
پیشینه تحقیق
سید عباس احمدی و الهام سادات موسوی (  ،) 1389مقالهای با عنوان جغرافیای شیعه و فرصتهای ایران قلمروهای
شیعی جهان اسالم به نگارش در آوردند .این مقاله نشان داد که جغرافیای شیعه فرصته یاهشخب رد ار یبوخ یا    

مختلف بویژه در حوزههای سیاسی ،فرهنگی و آموزشی در اختیار ایران قرار داد ،و ایران توانسته است که در ساللل-
های بعد از انقالب اسالمی تا حد زیادی از این فرصتها بهرهبرداری کند .لذا بر این اساس نتیجه میگیرد که ج یا
هیچگونه تردیدی نیست که ایران در کانون جغرافیایی شیعیان قرار گرفته و به طور طبیعی میتواند این قلمرو فضایی
مشخص را نمایندگی کند و در موقعیت رهبری قرار گیرد ،بنابراین ایران بعد از انقالب اسالمی  357 1به طور طبیعی
نقش آفرینی خود را برای پذیرش مسئولیت رهبری دنیای تشیع را آغاز کرد.
حجت مهکویی ( ،)1931در مقالهای با عنوان تبیین نقش مذهب از منظر ژئوپولیتیک در خاورمیانههه؛ مطالع وم ه ر ید   
مذهب شیعه ،به بیان ویژگیهای ژئوپولیتیکی مذهب شیعه و گستره جغرافیایی پیروان این مذهب پرداخت زا .تسا ه   
منظر ایشان ویژگیهای قومی ،مذهبی و زبانی درون کشورها ،امروزه به عنوان عاملی به شمار میآید که میتوان رد د
جهت تقویت ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی عم رد هعیش بهذم هک تسا دقتعم رگشهوژپ نیا .دیامن ل

        

کشورهای خاورمیانه به عنوان یک عامل پیوند دهنده میتواند یک فرصتی در تحوالت فرا روی پیروان این مذهب با
توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی شیعیان در خاورمیانه مطرح و موجب قدرتمند شدن آنان شود.
مرتضی اشرافی ( ،)1931در کتابی با عنوان انقالب اسالمی و بیداری اسالمی در  112صفحه به رشته تحریر در آورد.

در این نوشتار سعی شده است با توجه به ابعاد برون مرزی انقالب اسالمی ایران و تأثیر آن بر س دازآ یاهتلم ریا یی ییی-
خواه ،به ارتباط انقالب اسالمی ایران با بیداری اسالمی و جنبشها ب دوجو ه    آم  یاهروشک یخرب رد هد ا یمالس     

پرداخته شده و اثرپذیری این جنبشها از انقالب ایران مورد توجه و تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .نویسنده کت با
ابتدا تعریفی از جنبش و اصول و ارکان جنبشهای اجتماعی ارائه نموده و سپس فرق میان جنبش با انقالب ،کودتا و
اصالحات و ویژگیهای هر یک از آنها را بیان کرده است.
ی ایراننن بررر
ش و بازتا ببب انقال ببب اس مال ی ی
جمیل میالنی و محمد تقی اسماعیلی ( ،)3931مقالهای با عنوان نظریه پخش ش
پاکستان به نگارش در آوردند که ضمن بررسی این موضوع که انقالب اسالمی ایران چه تأثیری بر مسلمانان پاکستان
گذاشته است به این پاسخ میرسند که با پیروزی و گسترش انقالب اسالمی ،مسلمانان پاکستان امیدوارتر از قبل و با
تأسی از آموزههای اسالمی در راستای آزادی و استقالل گام برداشتند و شیعیان پاکس ات ننن بیششش از س یا ررر گروهههاا از
یکردنددد .لذاا نتیجههه
انقالب ایران تأثیر پذیرفته و به ایران به عنوان یک حامی و الگوی مبارزه نجات بخششش نگاه ه می ی
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پژوهش نیز بیانگر این موضوع بوده است که انقالب اسالمی ایران توانسته است که کشور پاکس ات ننن بههه طوررر اعممم و
ی آزادی و
ی چوننن تالششش برای ی
شیعیان این کشور را به طور خاص ،تحت تأثیر خود قراررر دهددد و مفهوممم ارزشه یا ی ی
ص ش ایعی ننن
استقالل ،زیربار ظلم نرفتن ،مبارزه با استکبار و همدردی با مستضعفین را به ملت پاکس ات ننن و بههه خصوص ص
بیاموزد.
خورملق و یها    

زهرا پیشگاهیفرد ،شهریار نصرتی و شهناز بازدار ( ،)4931در مقالهای با عنوان ژئوپولیتی و هعیش ک

ایران در شرق مدیترانه به نگارش در آوردند .در این مقاله اشاره شده است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایر نا
نه یا
یمزرس ننن ننن

و تحول در ساختار ژئوپولیتیکی خاورمیانه ،ایران نقش محوری در گستره جغرافیایی ش و هتفای نایعی

شیعهنشین شرق مدیترانه از اهمیت اس وخرب کیژتارت ر یدرگ راد د سناوت عوضوم نیمه و  ت ا ه س د هک ت ر هنیمز           
قلمروخواهی و گسترش عالیق منطقهای جمهوری اسالمی ایران نقش ایفاء کند .نتایج حاصل از این پ ناشن شهوژ   
داده است که ایران در بهرهمندی از موقعیت کانونی در محدوده ژئوپولیتیکی شیعه و نقش م هقطنم تالوحت رد رثؤ    
سعی در گسترش حوزه نفوذ و قلمروخواهی در شرق مدیترانه دارد.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده ،پژوهشهای انجام یافته عمدتًاًا به روابط میان ایران و پاکستان و ی یسررب هب ا    
وضعیت شیعیان در خاورمیانه پرداختهاند؛ بنابراین به شکل جزئی و م یدرو

و ب وط ه ر طباور هلاقم نیا ،صاخ        

ژئوکالچری ایران و پاکستان را با تأکید بر مذهب شیعه تحلیل کرده است که پژوهشی نو و جدید میباشد.
مبانی نظری
ژئوکالچر

ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرتهای هستهای بر کشورهای پیرام مین و نو هه ههه-

پیرامون با هدف زایل ساختن فرهنگهای بومی آنها اشاره دارد .در تصور والراشتاین 1از ژئوکالچر در دوران جدی ،د
کشمکشهای بینالمللی دیگر صرفًاًا ابعاد نظامی ندارند بلکه ،واجد ابع و یگنهرف دا

ن یونعم ی دنتسه ز      

(Vaezi,

) .2008: 33ژئوکالچر به معنای اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ ،زبان ،قومیت و مذهب در کنار س لماوع ریا   
ژئوپولیتیک است () .Roshan and Farhadian,2006:130وجود پیش ــ وند ژئو در اصطالح ژئوک تعیبط هــب ،رچلا    
واحد ،یکپارچه و به هم پیوس ــ ته سیاره زمین اش ــ اره میکند .پس تحلیل ژئوکالچر مس وخرب مزلتــ ر کی زا یراد    
نگرش جهانی و س ــ یارهای به فرایندهای فرهنگی اس ــ ت). (Zeinalabedin,2012:66

شیعه
یدهند
شیعه یکی از دو از مذهب اصلی دین اسالم است .به لحاظ تاریخی ،شیعیان اقلیتی از مسلمانان را تشکیل می ی
که زیر جور ظلم خالفت اموی و عباسی قرار گرفتند و به دلیل اعتقاد محکم خود به اصل امامت در جه هدنکارپ نا   
شدند و با جابجایی و تکیه بر اصل تقی د یاهرواب نامتک و ه ی یاقب ،دوخ ین ات ر ار دوخ یخی
) .(Ahmadi,2011:11ﻥﺎﻴﻌﻴﺷ ﻪﺑ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ

ﺭﺩ ﻥﻭﺭﺩ

ﺖﻟﻭﺩ

ﻱﺎﻫ

ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻚﻳ
ﻲﺑﺮﻋ

ﺯﺎﺑ ﻒﻳﺮﻌﺗ

ﺖﻴﻠﻗﺍ

ﺭﺩ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
ﻩﺪﺷ ﻭ ﺎﻫﻥﺮﻗ ﻪﺑ

ﺎﻬﺟ ﻥ ﻡﻼﺳﺍ  ،ﻩﺭﺍﻮﻤﻫ ﺭﺩ
ﺕﺭﻮﺻ

« ﺮﮔﺩ » ﺏﺎﺴﺣ

دندرک نیمضت    

ﻝﻮﻃ ﺦﻳﺭﺎﺗ
ﻩﺪﺷ ﻱﺍ

ﻪﺑ ﻪﺑﺎﺜﻣ

ﺏﻮﻛﺮﺳ

      
ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﺪﻧﺍ .

. Immanuel Wallerstein

1

تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و57 ...

ﻊﻗﺍﻭ ﻦﻳﺍ

ﻥﺎﻳﺮﺟ ﺯﺍ ﻱﺍﺪﺘﺑﺍ

ﺭﺩ

ﻲﻣﻼﺳﺍ  ،ﻪﺑ

ﻪﻠﺌﺴﻣ

ﻪﺘﺴﻳﺮﮕﻧ
ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻚﻳ
ﻩﺪﺷ .ﺖﺳﺍ ﻪﺑ
ﻥﺎﻴﻌﻴﺷ

ﺦﻳﺭﺎﺗ

ﻞﺣ ﻩﺪﺸﻧ ﺭﺩ

ﻪﻧﻮﮔ ﻱﺍ

ﻥﺎﺷﺭﻮﺸﻛ

ﻡﻼﺳﺍ ﺯﺍ

ﻱﻮﺳ

ﻪﻛ ﻱﺭﺎﻴﺴﺑ

ﺍﺭ ﻩﺪﻳﺩﺎﻧ

ﻱﺭﺎﻴﺴﺑ

ﺯﺍ

ﺖﺳﺎﻴﺳ

ﺯﺍ ﻥﺍﺮﺒﻫﺭ

ﻥﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ

ﺖﻣﻮﻜﺣ

ﻱﺎﻫ

ﺏﺮﻋ

ﻲﻨﺳ ﻭ ﻪﺑ
ﻪﺑ ﺶﻳﺎﻤﻧ

ﻪﻧﺎﻴﻣﺭﻭﺎﺧ ﺰﻴﻧ

ﻩﮋﻳﻭ

ﻲﻃﺍﺮﻓﺍ

ﺕﺎﻧﺎﻳﺮﺟ

ﻊﻣﺍﻮﺟ

ﻪﺘﺷﺍﺬﮔ ﻭ ﺎﺑ ﺩﺮﻜﻳﻭﺭ ﺪﻳﺩﺮﺗ ﺰﻴﻣﺁ ﻪﺑ ﻥﺎﻧﺁ
ﻩﺭﺍﻮﻤﻫ ﺭﺩ

ﻝﻮﻃ ﺦﻳﺭﺎﺗ

ﺢﻴﺟﺮﺗ
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ﻪﺘﻓﺮﮔ اند ()Zare and Ahmadi,2015:17

همگرایی
همگرایی به لحاظ مفهومی عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطهای مشخص که معمو ًالًال ب ناونع ه   
هدف مشترک آنان شناخته میشود () .Hafez nia,2011:373همگرایی فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به
طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدفهای مشترک ،صرف نظر کر قوف تردق کی زا هد     
ملی پیروی میکنند .در این فرایند ملتها از آرزو و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و سیاست داخل دوخ ی   
چشم پوشی کرده و در عوض میکوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشترک دست زده و ی یمصت هفیظو ا مممممممگیر هب ار ی   
نهادهای مرکزی جدید تفویض کنند ().Yazdan panah and Bayat,2015:21
واگرایی
واگرایی فرایندي است به معنی تفکیک از همدیگر ،دور شدن آنها از هدف مش اهفده يوس هب تکرح و كرت ييييييييييي
خاص و جدا که همگرایی و واگرایی در سه سطح مل ،ی

منطقهههای و جه یسررب لباق ینا    

اس  ت ( ( Darvishi and

) .Mozafari,2018:3واگرایی به عنوان احساس جدایی بالقوه و بالفعل اقوام با تمام یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده
کشور است .به طوری که آنها به جای احساس تعلق به ملت ،سرزمین و حکومت با عناصری مانند :زب نیمزرس ،نا   
قومی و حتی کشورها و مناطق همسایه احساس تجانس ساختاری نموده و در پی ایجاد حکومتی بر آم تیوه زا هد   
قومی خود یا الحاق به کشور همسایه هستند .واگرایی برحسب نوع هدف به درجات مختلفی قابل تقسیم است که از
جمله آنها میتوان واگرایی سیاسی ،واگرایی سرزمینی و یا واگرایی شناور میان سیاسی و سرزمینی ن درب ما   

(Abdi,

).2012:111
موقعیت شیعیان پاکستان
کشور پاکستان با وسعت  830 / 940کیلومترمربع یکی از کشورهای مهم آسیایی جنوبی است که همجواری آن با سه
کشور بزرگ روسیه ،چین و هند بر اهمیت ژئوپولیتیک آن افزوده اس  ت ( () .Safavi,2008:316ای وشک ن ر ظاحل زا     
جمعیتی طبق سرشماری سال  2018میالدی جمعیتی بالغ بر  81 25 6 78 02نفر دارد که  01- 15درصد از این جمعیت
شیعیان هستند ( .)www.cia.govاین درصد از جمعیت شیعیان ،با توجه به جمعیت کل پاکستان ،کمتر از  40میلی نو
د . (Rafi,
نفر را در بر میگیرد .البته شیعیان پاکستان تمرکز جغرافیایی ندارند و در سراسر سرزمین پاکستان پراکندهاند د

)2015: 200البته به دالیل مختلف آمار و اطالعات دقیقی از این پراکندگی جمعیتی وجود ندارد .اماا مطمئن ًاًاًاًا بعددد از

ی-
ایران بیشترین تعداد شیعیان که به لحاظ سیاسی و فرهنگی قرابت زیادی هم با ایران دارند ،در پاکستان زندگی می ی
کنند ( .).www.mouood.orgشیعیان بین تمام اقوام و نژادهای پاکستان حضور دارند و بخ دمع ش هه هههای از جمعیت
هر قوم ،قبیله و شهری را تشکیل میدهند () .Jamali Rad,2009:131بیشترین حجم شیعیان را در ایالت پنجاب که
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مهمترین استان پاکستان به شمار میرود میتوان مشاهده کرد .پس

،دحرس ،ریمشک ،دنس یحاون رد تلایا نآ زا       

بلوچستان و مناطق شمال پاکستان نیز شیعیان زیادی زن م یگد یی یی
یکنند  (Jafariarn,2010:606) ...پراکندگگگی جمعیتی
ش عی ی  عنام ،نا ا دق روضح ز ر نآ هنادنمت ان رد  کراشم و باختنا هصرع ت س  اا اااااااا ا ااااااا ااازمان یافت م تلود رد ه یییییی یش دو   
).(Arefi,2006:210
ژئوپولیتیک شیعه و روابط ایران و پاکستان
موقعیت بینظیر ایران و قرار گرفتن در کانون جوامع شیعی با داشتن اکثریت جمعیت ش ارق و هعی ر نایعیش نتفرگ      
پاکستان در همسایگی ایران سرعت بخش امواج انقالب اسالمی ایران در پاکس نات را اف رگید یوس زا و داد شیاز    
شیعیان پاکستان به دلیل شرایطی که در آن قرار داشتند کام ًالًال پذیرای امواج افقالب اسالمی ایران بودند .از نكات بارز
و مشهود در تاريخ معاصر پاكستان ،تحرك سياسي شيعيان اين كشور طي دهههای گدشته است .ش زا ناتسكاپ نايعي   
اواسط دهه  ۱۹۷۰ميال صرع دراو هنالاعف اوزنا زا جورخ اب جيردت هب يد هههاي اجتماعي و سياسي شدند .ا تكرح ني   
كه در ابتدا به صورت اقدامات اعتراضي آغاز شد ،سپس نهضت اجراي فقه جعفريه پاكستان به عنوان اول لكشت ني   
فراگير شيعيان به رهبري مفتي جعفر حسين شكل گرفت .به دنبال آن تشكلهاي ديگر ييي ب نوگ ه هه هههاي فع تهج لا   
تأمين هويت سياسي متمايز براي شيعيان و اتفاق حقوق آنها در عرصه پاكستان به فعاليت پرداختند .شیعیان پاکس نات
که دارای اشتراکات فرهنگی ،زبانی و مذهبی با ملت ایران هستند ،در زمان وقوع انقالب اسالمی در ایر یلد هب نا ل    
بیتوجهی متوالی و مدید دولتهای وقت نسبت به حقوق آنان ،عدم هماهنگی و تشتت و پراکن دوخ نیب رد یگد    
شیعیان و همچنین به دلیل فعالیتهای اسالمی ساز توسط حکومت و تحمیل فقه حنفی بر آنان در وضعیت اسفباری
قرار داشتند ،به این ترتیب انقالب اسالمی ایران نقطهی عطفی در حیات سیاسی پاکستان تبدیل شد و موجب احی ءا
مجدد حیات اجتماعی شیعیان پاکستان گردید ().Kamran ea al,2013:59-71
رابطة ایران و پاکستان برخواسته از دیدگاه و میراث مشترک فرهنگی و سیاسی دو کشور است ک ات ه ر خی ی ینالوط     
دارد .با شکلگیری کشور پاکستان ،ایران اولین کشوری بود که آنرا به رسمیت شناخت ،بر هم روشک ود ساسا نی    
روابط خود را در حوزههای مختلف گسترش دادند .یکی از عوامل مهم و استراتژیک که در تحلی و ناریا طباور ل
پاکستان از اهمیت ویژهای برخوردار است نقش و جایگاه شیعیان پاکستان میباشد که نمیت یشوپ مشچ نآ رآ ناو    
کرد .لذا شیعه بودن بخش بزرگی از جمعیت پاکستان ،اصلیترین زمینة ارتباط میان دو جامع و ناریا ة

هب ناتسکاپ    

شمار میآید که البته این اشتراکات فرهنگی و مذهبی برای مردم دو کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار اس هک ،ت   
این موضوع پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران تا حد زیادی تقویت شد ().Moosavi,2010:63-88
همانگونه که در نقشه ( )1نشان داده شد  90تا  )www.cia.gov( % 95از جمعیت بیش از  83میلیون نفری جمهوری
یگردد ( ( Hafeznia and
اسالمی ایران را شیعیان تشکیل میدهند از این رو ایران به عنوان هارتلند تشیع محسوب می ی

).Ahmadi,2009:73
به طور خالصه میتوان نقش شیعیان پاکستان در روابط این کشور با جمهوری اسالمی ایران را اینگونه بیان کرد:
الف .از نظر جمعیتی ،شیعیان پاکستان بالغ بر  52درصد مسلمان ای وشک ن ر داد لیکشت  ههه ههههان ب هجوت اب ،د ه هنیشیپ      
مبارزات و فعالیتهای سیاسی آنان و همچنین نقش شیعیان در استقالل پاکس  و ،نات ننی ییز گر لوئدیا شیا و انآ کیژ ن    
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نسبت به جمهوری اسالمی ایران ،دولت پاکستان نمیتواند در روابط خود با جمهوری اس  ناریا یمال ن  نانآ شق را

  

نادیده بگیرد.
.ب امروزه نیز جمعیت شیعیان طرفدار ایران در پاکستان نقشی فعال در عرصههای سیاسی و اقتصادی کشور پاکستان
دارند و لذا اگرچه در دهههای اخیر رؤسای جمهور و نخستوزیران پاکستان از بین اهل سنت انتخاب شدههان اما د   
شیعیان نیز توانستهاند در سطوح پایینتر بر رفتار سیاسی دولتمردان بویژه در رابطه با همسایگان تأثیر بگذارند.
ج .جمهوری اسالمی ایران توانسته است در سالهای پس از انقالب با فراهم کردن زمینهه نایوجشناد لیصحت یا    
شیعه مذهب خارجی بویژه کشور پاکستان ،در مراکز علمی و حوزوی میدان نفوذ خود را گسترش دهد ( Mahkouii

).and Bavir,2016:224

نقشه ( :)1پراکندگی شیعیان در کشورهای ایران و پاکستان

Source: Drawing By Writers, 2018

یافتههای تحقیق
نقش عوامل همگرای ژئوکالچری شیعیان ایران و پاکستان
قوم بلوچ
بلوچستان منطقه مرزی مشترک بین جمهوری اسالمی ایران و پاکستان است که ساکنین آن قوم بلوچ هس ک دنت هه ههه بههه
لحاظ زبانی ،قومی ،فرهنگی و به طور سنتی شباهت دارند .براساس آخرین آمار رسمی که پاکستان و افغانستان ارائههه
دادهاند حدود هفت میلیون بلوچ در پاکستان زندگی میکنند و تقریبًاًا ششصد هزار نفر نیز س اتسناغفا نکا نن ننن هس ؛دنت
درحالیکه جمعیت بلوچ در ایران نیز نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر بر آورد شده است .از جمله دولتهای ی
ی
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پسااستعماری هستند که اقوام مختلفی در آن ساکن هستند () .Kahrazah,2017:160قوم بلوچ ایران و پاکستان در سه
چنشیننن
متغیر مذهب زبان و قومیت با یکدیگر تجانس دارند .ترکیب این سه متغیر همسو بر همگرایی دو بخش بلوچ چ
یهای ی
ی
چ در فاصلههه مرززز 
ایران و پاکستان تأثیر گذاشته است . (Hafeznia,2002:175).استقرار اق او ممم و قبیلهههای بلوچ چ
ی کنترللل
مشترک سه کشور ایران ،افغانستان و پاکستان ،به طور طبیعی باعث تف ها ممم و هم گنها ییی سههه جانبهههای برای ی
ن وجودد داشتههه اس  ت ( ( Zargar et al,
استراتژیک قلمرو بلوچ نشین شود .این هماهنگی همواره بین ایران و پاکس ات ن ن

).2012: 1179
زبان و ادب فارسی
از جمله عوامل بسيار مؤثر در روابط فرهنگي دو کشور ایران و پاكستان ،زبان و ادب فارسي است ،نفوذ این زب و نا
ادبيات به حدي است كه سرود ملي پاكستان كام ًالًال فارسي اس  ت ( () .Hamidi and Ashragh gil,2016:143در ط لو
تاریخی بالغ بر هزار سال ،میدان گسترده زبان و ادبیات فارسی بوده و هزاران ش رد ار نابز نیا هب هدنسیون و رعا      
دامن خود پناه و پرورش داده است () .Haddade Adel,2014فارسی در پاکستان یکی از مؤلفههای ش تیوه صخا   
فرهنگی و برهان وجودی این کشور است .دو کشور ایران و پاکستان دارای سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک هستند
و عنصر اصلی پیوند بین آنان مشترک بودن زبان فارسی و معارف ناب آن است ().Ferdos,2011:8
تشیع و ترویج علوم
ب در این ن
ن
تشیع در شبه قارهند و پاکستان ،سابقهی طوالنی و پیروان بسیاری دارد .حکومتهای متعدد ش هذم یعی بب بب
یو
ی علم بهذم ،ی یی یی
تهای ی
مناطق روی کار آمدند ،مراکز بیشمار علمی و دینی شیعه تأسیس ش  ،د ووو در پرتووو فعالیت ت
سیاسی ،تعداد کثیری از بزرگان شیعه تربیت یافتند و تحت سرپرستی آنان ،کتابهای گرانقدری به رشتههه تحریررر در
ب و بههه
ن م هذ ب ب
آمد .بررسی و تحقیق در شبهقاره هند و پاکستان از آغاز اسالم تاکنون ،به سبب نشیب و فرازهای این ن
خصوص سیر تاریخ اسالم و کارهایی که به دست شیعیان انجام گرفته است ،اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا پیشرفت ،ترویج
ی و کتا ببب های ی
ی
و اشاعه تشیع و تصوف اسالمی عالوه بر دیگر عوامل ،مرهون کوششهای علما ،عرفا ،مبلغان ایرانی ی
فارسی است ().Rashidi and Shah ghale,2012:94
تأثیرات انقالب اسالمی
جامعه شیعیان پاکستان ،پس از ایران دومین جمعیت بزرگ شیعه دنیا را داراست .اقلیت شیعه پاکس قیمع نات ًاًا حت  ت    
تأثیر انقالب اسالمی ایران قرار گرفت .شیعیان ایرانی و پاکستانی از گذشته باهم در ارتباط بودهاند .نجف و قم محل
مناسبی برای ارتباط روحانیون شیعی دیگر کشورها با روحانیون انقالبی ایران بود .روحانیون شیعی ایران و پاکس نات
ت ( Ataei
به لحاظ تاریخی نیز بایکدیگر در پیوند بودند ،اما پس از انقالب اسالمی این پیوند ابعاد سیاس فای مه ی تتت تتت

) .and Shahvand,2012:92نقش و تأثیرگذاری عامل مذهب و ایدئولوژی هنگامی در مناس ارهت تاب نن ننن -اسالمممآب دا
مطرح شد که انقالب اسالمی  1979در ایران به وقوع پیوست .انقالبی که با برقراری پیوندی ناگسستنی میان م بهذ
لگیری گفتمان اسالمگرایی انقالبی ،نظامه دم یا رن   
شیعه و سیاست در قابل نظام حکومتی جمهوری اسالمی و شک 
سکوالر را در سالهای منتهی به پایان قرن بیستم به چالش طلبیده بود ( )http://www.isrjournals.comپاکستان نیز

تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و61 ...

به عنوان همسایه بزرگ شرقی ایران کشوری بود که با سرعت از گسترش و عمق انقالب اس یذپ ریثأت یمال ر و تف
جریان ریشه دار احیاگری اسالمی به ویژه در میان شیعیان آشکارا خود را نشان داد ().Rafi, 2015:200
انقالب اسالمی و خودباوری شیعیان پاکستان
شيعيان پاكستان قبل از انقالب اسالمي ايران شيعه بودن خود را مخفي ميكردند ،بدليل عدمآگاهي شيعيان از مكتب ب
ب
تشيع و خالصه شدن فهم آنها از تشيع اثنيعشري در عزادرايها باعث شده بود كه شيعيان در محيط كار و اجتم عا ،،
ط
سو ارتباط ط

مراكز آموزشي و دانشكدهها مورد تمسخر اطرافيان خود قرار گيرند .به دنبال انقالب اسالمي ايران از كي

شيعيان پاكستان با حوزههاي علميه افزايش يافت و بدين ترتيب به طور نسبي آگاهي مذهبي عميقتري پيدا كردند و
ت اماممم خمين ييي
از سوي ديگر اعتقاد به نفس الزم در آنها پديد آمد چون پيرو مكتبي هستند كه رهبري مانند حضرت ت
ن (ع) كشوررر ايراننن را از وي غغغ اس امعت ررر و
(ره) را پرورش داده كه با الهام از تعاليم عاليه تشيع و حضرت امام حسين ن
استبداد شاهي نجات بخشيد و عزت و سربلندي به مسلمانان بخشيد .بدنبال اين تحرك جديد و خروج از انزوا ب دو
كه شيعيان به انسجام و سازماندهي نيروهاي خود توجه كردند ).)Shahbazi,1990: 1988-1989
مرجعیت و ر ﺮﺒﻫ ي ا ﺮﻳ ان
ﻪﻌﻴﺷ  ،ﻚﻳ

ﺎﻬﻧ د ﺖﻴﻌﺟﺮﻣ
ﺖﻨﺳ

ﺮﺑ ا ﺮﺑ ا ﻞﻫ

ﺎﺑ ب ا ﺎﻬﺘﺟ د را ﺎﺑ ز ﺬﮔ ا ﺖﺷ

آ ﺪﻣ ن ﺖﻣﻮﻜﺣ

ﻲﻌﻴﺷ در ا ﻦﻳ

ا ﻮﻟﻮﺋﺪﻳ ژ ﻲﻜﻳ
ﻦﻴﺑ ا ﻲﻠﻠﻤﻟ

ﺎﻬﻧ د ﺰﻫ ار ﻪﻟﺎﺳ ا ﺖﺳ  .و ﺎﻫﻲﮔﮋﻳ ي ا ﻲﻠﺻ ا ﻦﻳ

ﺲﭘ

یش دنو   
ﻮﺴﺤﻣ ب م مم 

ﻮﺸﻛ ر ،ا ﻦﻳ

ﺖﺻﺮﻓ

را در ا ﺎﻴﺘﺧ ر ا ﻪﺸﻳﺪﻧ

ﻪﻌﻴﺷ ﺮﻗ ار داد ﻪﻛ ﻮﺘﺑ ا ﺪﻧ ا ﻮﮕﻟ ي

ﻲﺳﺎﻴﺳ

ا ﻮﮕﻟ ي ﺎﺑ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﻛ آز ﻮﻣ ن ﺎﺒﻣ زره ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻮﺳ ﺎﺑ دارا ﻮﺑ دن آ ﻮﻣ زه ﺎﻫ ي آ ﻲﻨﻴﻳ و ﺖﺤﺗ

ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﻀﻬﻧ

ﻮﺧ د از ا ﺰﻴﮕﻧ ه ﺎﻫ ي ا ﻲﺑﻼﻘﻧ و ﺪﻋ ا ﺮﮔﺖﻟ ا ﻪﻧﺎﻳ ﻮﺧﺮﺑ ردار ﺪﻧ و از ﻮﺳ ي د ﺮﮕﻳ ﻪﺑ د ﻞﻴﻟ
ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ در ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺪﻗ رت ا ﻦﻳ
ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ  ،زمین هههه هها یییی ی ﺎﺑ ز ﺪﻴﻟﻮﺗ

و ا ﻦﻳ ا ﺮﻣ

آ ﺎﻧ ن ا ﺖﺳ  ،ﻮﺼﺧﻪﺑ ص ﻪﻛ
ﺐﺒﺳ

ﺎﺑ رز ﺮﺗ ﺮﻛ ده ا ﺖﺳ

و ا ﻦﻳ

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ﻪﻛ ا ﺎﻤﺘﻋ د

ﻮﺑ ده ،در ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺎﺑ ا ﻦﻳ ا ﺮﻣ
ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ﻲﺳﺎﻴﺳ

ا ﺎﻣ م ﻦﻴﺴﺣ (ع) و ا ﻮﻄﺳ ره ﺎﻫ ي
ﺾﻴﻌﺒﺗ

ﻲﺳﺎﻴﺳ -

آ ﺰﻴﻣ

ﻲﻌﻤﺟ آ ﺎﻧ ن و ﻮﺤﺗ ل ﻮﺧ ا ﻲﻫ
ﺮﻴﻧ و ﺎﻫ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ

د ﻲﺑﺎﻴﺘﺳ

ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ﺮﻴﻴﻐﺗ
ﺪﻳﺪﺟ ي

ﻪﺑ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

ﻮﺑ ده ﺪﻧ

ﻮﻘﺣ ق ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺮﺛﺆﻣ و ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ

ﻪﻴﺷﺎﺣ اي ﺪﺷ ن ﺮﻴﻧ و ﺎﻫ ي ﻲﺳﺎﻴﺳ  ،ﻲﻣﻮﻗ  ،ز ﻲﻧﺎﺑ و ﻲﺒﻫﺬﻣ

ﺮﺷ ا ﻂﻳ  ،ا ﻼﻘﻧ ب ا ﻲﻣﻼﺳ ا ﺮﻳ ان ﺎﺑ ﺪﻳﺪﺸﺗ
ﻪﺑ ﺲﻔﻧ

ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ﻲﺑﺮﻋ

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ﻲﺷﺎﻧ از ﺎﻫﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ي ﻮﻘﻟﺎﺑ ه ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ  ،ﻲﺳﺎﻴﺳ و

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن در ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ﺎﺧ ور ﻪﻧﺎﻴﻣ ﺪﻗﺎﻓ

ا ﺎﺴﺣ س ﻲﮕﻧﺎﮕﻴﺑ ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ و در ﻪﺠﻴﺘﻧ

یشو دد د .در ا ﻦﻳ
م مم 

ﺖﻳﻮﻫ

ﻮﻠﻄﻣ ب در ﺎﻴﻣ ن آ ﺎﻧ ن و ﻮﺟ د دارد؛ ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﻳ  ،ا ﻦﻳ

در ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي ا ﻲﻣﻼﺳ را دار ﺪﻧ  .ﺮﺑ ا ﻦﻳ ا ﺎﺳ س ،ﻲﺑﺎﻳﺖﻳﻮﻫ
ا ﻮﻟﻮﺋﺪﻳ ژ ﻚﻳ

ﻮﺧ د را در ﻪﺻﺮﻋ ﻲﻠﻣ و

ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﻨﻛ  .ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ﺮﻴﻧ و ﺎﻫ ي ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ در ﺎﻴﻣ ن ﺮﮔ وه ﺎﻫ ي ا ﻼﺳ م ﺮﮔ ا در درون ﻮﺟ ا ﻊﻣ
ﻪﻛ از ﻚﻳ

ﻮﺟﻮﻣ د ﻪﺑ و ﺖﻴﻌﺿ

ﻪﻛ

و دوم ا ﻼﻘﺘﺳ ل از ﺎﻫﺖﻣﻮﻜﺣ  .ﻮﻬﻇ ر ا ﻼﻘﻧ ب ا ﻲﻣﻼﺳ در ا ﺮﻳ ان و روي ﺎﻛ ر

ﻮﺧ د را ﺮﺘﺴﮔ ش داده ،از ﻚﻳ
داده ا ﺖﺳ

ﺎﻬﻧ د ،ﻲﻜﻳ

ﻦﺘﻓﺮﻳﺬﭘ ا ﺎﻬﺘﺟ د ا ﺖﺳ

ﻪﻌﻴﺷ در

ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻮﻣ ج ﺎﻫ ي ﺮﮔﺖﻳﻮﻫ ا ﻲﻳ  ،ﺖﻳﻮﻫ

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن ا ﻦﻳ

ﺪﻴﭘ ا ﺮﻛ دها ﺪﻧ  ،ﻪﺑ ﺪﺤﻣ ود ﺎﻫﺖﻳ ي ﻲﺳﺎﻴﺳ و ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

ﺪﻨﺘﺴﻫ  .ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ا ﻦﻳ

ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ﺐﺒﺳ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ

ﻪﻛ ا ﺰﻓ ا ﺶﻳ

ﺎﺑ ﺎﻈﻧ م ﺎﻫ ي ﻲﺳﺎﻴﺳ ا ﺪﺘﻗ ار ﺮﮔ ا را ﻮﺘﺑ ان در ﺰﻴﺧ ش ﺎﻴﻌﻴﺷ ن در ﻪﻴﻠﻛ ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ي

).(Javdani moghadam and Nasoorian,2009:99-112

ﺢﻄﺳ

ﻪﻘﻄﻨﻣ را

ﻮﺧ د ﺮﺘﻌﻣ ض
ﺎﻌﺗ رض

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺪﻫﺎﺸﻣ ه ﺮﻛ د
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نقش عوامل واگرای ژئوکالچر شیعیان ایران و پاکستان
مجموعهای پیوسته از تعارضات ایدئولوژیک و سرزمینی ،همگرایی ایران و پاکستان را تهدید میکن  د ( ( Kaviani rad

).et al,2017:21
منازعات شیعه و سنی
منازعات شیعه و سنی قبل از تأسیس کشور پاکستان ،تقریبًاًا امری ناشناخته بود .همچنین حکمرانی راجهها در فاصله
سالهای  857 1تا  947 1م بر شبهقاره ،مانع مواجه شیعه و سنی شده بود .اما واکنش فرقههای سنی و دول ناتسکاپ ت   
به تأثیرات حاصل آمده از پیروزی انقالب اسالمی در پاکستان ،از ی و فرط ک

دیدش لمعلا سکع اب عر ناتسب        

یت نینچ ناو   
سعودی ،عراق و کویت از طرف دیگر ،فضای حاکم بر جامعه را به شدت ملتهب نمود .در مجموع می ی
اظهار داشت که احیاء گرایشهای سیاسی نزد شیعیان پاکستان ،با واکنش افراطی رقبا و مخالفان روبرو شد که زمینه
را برای ظهور و توسعه افراطگرایی هموار میساخت .از سوی دیگر عربستانسعودی ،عراق و کویت برای مقابل اب ه   
نفوذ جمهوری اسالمی ایران دست به حمایت از وهابیها و دیگر گروههای افراطی پاکستان زدند .آنها به تأمین مالی
مدارس دینی و سازمانهای ستیزهگر سنی پرداختند .نصر معتقد است که دخال اتسبرع ت نن نننس ثعاب قارع و یدوع    
کشیده شدن جنگ ایران -عراق به پاکستان شد ،چرا که هر یک از گروههای درگیر ،تحت نفوذ حامیان خارجی خود
بودند () .Ataei and Shahvand,2012:92ايران ،حمايت پاكستان و عربستان از گروههاي شبهنظامي سن ييي در خالللل
جنگ شوروی -افغانستان (  )98- 1979و از طالبان در دهه  0 99 1را به عنوان اقداماتي در حمايت از گروهها ييي ضددد
شيعي در منطقه ارزيابي كرد .در عين حال بسياري از افراد در جوامع شيعي پاكستان بر اين باورند كه پروژة اس مال ييي
كردن پاكستان در دورة رياست جمهوري ضياءالحق ( ) 88 - 977 1در واقع راهكاري براي سني كردن بيشتر جامعههه و
سياست اين كشور بوده است ().Simbar et al,2016:80
نقش عربستانسعودی
پاکستان به دو دلیل فقر فرهنگی و نفوذ روحانیون متعصب و مخالف شیعه ،از عمدهتر د تیباهو غیلبت زکارم نی ر

  

میان کشورهای اسالمی است .گروههای پاکستانی وهابی مذهب ،گاه به صورت حزب سیاسی ،با نف و تلود رد ذو
گاه به صورت گروههای فرقهگرای تروریستی و گاه به صورت حزب سیاسی با نف و تلود رد ذو

ب هاگ ه تروص      

یه اتسبرع یا نن ننن-
گروههای فرقهگرای تروریستی و گاه به صورت فعالیت فرهنگی عمل میکنند .سفارت و نماین گد ی ی
سعودی در پاکستان همواره از گروههای فرقهگرا و مخالف شیعیان ،حمایت کرده است .این کشور عالوه بر س تخا
مساجد ،دانشگاهها و مدارس مذهبی ،مراکز تبلیغاتی متعددی ایجاد کرده است .هدف اصلی این مراکز ،تبلیغ اندیشه
ی ﻪﺑ ا ﺎﺤﻧ ي
وهابیت و مبارزه ایدئولوژیک با ش نایعی اس  ت ( () .Masood nia and Najafi,2011: 104ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ نس دوع ی ی
ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل ﻮﻔﻧ ذ در ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﺖﻬﺟ

ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺑـﺎ ﺷـ ﺎﯿﻌﯿ ن و ا ﺎﺠﯾ د ﻊﻧﺎﻣ

در اﯾـﻦ ﺼﺧ ـﻮص در ﺧـﻼل سالهای 89 91- 86 91
دو ﺖﻟ

ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﺬﮔ ا ﺪﻨﺘﺷ

ﻪﮐ

ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ن ﻮﻌﺳ دي و آ ﮑﯾﺮﻣ ـﺎ ﺣـﺪود  3.5میلیارد دالر در ا ﯿﺘﺧ ـــ ﺎر

ﺎﻬﺟ د ا ﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓ ن را رو ﻖﻧ ﺸﺨﺑ ـﺪ .ﺴﻗ ـ ﺖﻤ

ﺮﺑ اي آزادﺳـﺎزي ا ﺴﻧﺎﻐﻓ ـ ﺎﺘ ن از اﺷـ ﺎﻐ ل روس ﺎﻫ  ،ﺳﺄﺗ ـــ ﺲﯿ

ﺖﻬﺟ

ﻮﻔﻧ ذ ا ﺮﯾ ان در ا ﻦﯾ

ﺸﮐ ـﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﺑﺎﻗ ـﻞ ﺗـ ﯽﻬﺟﻮ از عملی ابدرگ تا دد ددد ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﯿﺳ

س د ﯽﻨﯾ در ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﻮﺑ د ﺎﺗ ﻼﻃ ب آ ﻮﻣ زش دﯾ ـــ ﺪه در
م راد س س

تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و63 ...

اﯾـﻦ ﻣ ـــ ﺪارس ﺑ ـــ ﻪ ﺒﻣ ـــ ﺎرز ﻦﯾ
ﯽﺒﻫﺬﻣ در او ﻦﯿﻟ
ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﯿﻫﺎﻣ

ﺎﯾ

ﺎﻬﺟ د ﻮﯾ ن در ا ﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓ ن ﻞﯾﺪﺒﺗ

ﺪﻧﻮﺷ و در ﻞﺑﺎﻘﻣ

ق .ﺪﻨﮕﻨﺠﺑ ا ﻦﯾ
ﻮﺷ روي س با ق ق

یدادن ددد د ﺎﺗ ﻼﻃ ب ﻮﺧ د را آ ﺎﻣ ده ﮓﻨﺟ
ﺎﮔ م ،ﺎﻬﺟ د ﺎﺑ ﺎﻔﮐ ر را آ ﻮﻣ زش م ممم 
ا ﺎﺘﺳ دان ا ﻦﯾ

ﺪﻣ ارس ﻪﮐ ا ﺮﺜﮐ ﺐﯾﺮﻗ

ﻪﺑ ا ﺎﻔﺗ ق آ ﺎﻬﻧ ﻞﯿﺼﺤﺗ

ﺎﺑ ﺎﻔﮐ ر ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ

ﺮﮐ د ﺎﮔ ن آ ﻮﻣ ز ﺎﮕﺷ هﻫ ـــ ﺎي ا ﺮﻓ ا ﯽﻃ

ﺳـ ﻮﻌ دي ﻮﺑ دﻧ ـــ ﺪ ،ﯽﻨﺷﺎﭼ دروس آ ﺎﻧ ن آ ﻮﻣ زش ﺪﻋ م ﺮﺑ د ﺎﺑ ري ﯽﺒﻫﺬﻣ و ﺮﻓﺎﮐ و ﺮﺸﻣ ك ﺪﻨﭘ ا ﻦﺘﺷ
ﯽﻔﻠﺳ و و ﯽﺑﺎﻫ  ،ﻮﺑ د .ﯽﻣ ﻮﺗ ان ﺖﻔﮔ
وارد ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﯽﻣ

ﮏﻤﮐ

ﺎﻫ ي ﯽﻟﺎﻣ

ﻮﺸﮐ ر ﺎﻫ ي ﻮﺣ زه ﺞﯿﻠﺧ

ﻮﺷ د و ﻪﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺮﺘﺴﮔ ش ﺪﻣ ارس د ﯽﻨﯾ در ا ﻦﯾ

ﺪﻣ ارس
ﺪﻨﻨﮐ ؛ ا ﺎﻣ ﺎﺑ

ﺴﺑﺮﻋ ـــ ﺎﺘ ن-

ﺮﻫ ﻪﮐ  ،ﺰﺟ ﺮﯿﭘ و ﺐﺘﮑﻣ

ﺎﻓ رس ﻪﺑ و ﮋﯾ ه ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ ن ﻮﻌﺳ دي ﻪﺑ را ﯽﺘﺣ

ییاب دد د ).(Bagheri,2014:158
ﻮﺸﮐ ر ا ﺎﺼﺘﺧ ص م مم 

طی سالهای  0 99 1تا  0 200میالدی نیز حمالت کور گروههای افراطگرا و تندروی مورد حمایت عربستانس یدوع
در پاکستان به شیعیان روابط دو کشور را بیش از پیش سردتر و تیرهتر کرد گروهای فرقهگرا و تندرو ب زا یرایسب ه   
مساجد و مراکز شیعه در سراسر پاکستان حمله کردند و بسیاری از شیعیان را قتل عام کردند خشم جمهوری اسالمی
ایران به دلیل فعالیت گروههای تندرو و فرقهگرای مورد حمایت عربستانسعودی در خاک پاکستان بود اما این خشم
تها
گاهی باعث تنش بین اسالمآباد و تهران نیز میشد و ایران پاکستان را به انجام ندادن اقدام قاطع علی سیرورت ه تت تت
متهم میکرد ().http://www.Irna.ir
افراطیگری مذهبی و تنشهای ایدئولوژیک
افراطیگری ،نوعی رفتار خشونتگرای هدفمند است که پشتوانۀ بسیار قوی هویتی و ایدئولوژیک دارد و مهمترین و
طگراهاا
ب افراط ط
آن صدمه زدن به دیگران است () .Jamali,2011:11-12افراطیگری مبتنی بر مذهب است ،اماا م هذ ب ب
ت.
همان مذهب عموم مردم نیست .این مذهب بنا به مقاصد سیاسی دستکاری شده و خصلتی آرمانی پیدا کرده ه است ت
ی
افراطگراها قصد دارند با تسلط بر دولتها ،آموزهها و قوانین مورد نظر خود را در همۀ ارکان و شئون جامعه ج را ی ی
کنند .بر این اساس آنها از ترور مانند ابزاری برای گسترش دادن بنیادگرایی بهره میگیرند .از نظر عرص اب تیلاعف ه    

اندکی تأمل میتوان عرصۀ فعالیت توان اذعان داشت که پاکستان به عنوان بهشت تروریستها در جهان شناخته می-
شود و احتما ًالًال نقش این کشور در آینده از این حیث افزایش پیدا کند ) .(Rahimi,2013:177ب وط ه ر تایبرجت یلک    
ی
ت ملی ی
ی تهدی زد اا علیههه امنیت ت
تاریخی نشانگر آن است که گروههای افراطی فعال در پاکستان دارای انواع ظرفیتهای ی
جمهوری اسالمی ایران هستند ).(Ghafoori and davand, 2015:42
در یک دستهبندی ،گروههای ضدشیعی و ضد ایرانی ،در پاکستان اینگونهاند:
دیوبندیها :دیوبندیها اگرچه مقلد ابوحنیفه هستند و در معامالت طبق فقه او عمل میکنند اماا در اندیشههه و طرز
یهاا
تفکر به افکار محمد بن عبدالوهاب قرابت زیادی دارند .بیشتر گروههای تروریستی پاکستان شاخهای از دیوبندی ی
ت دیگری ی
ی
هستند که مسلمانان دیگر را کافر میشمرند و آنان را مهدورالدم میدانند .بمبگذاریها ،ترورها و جنایات ت
که در این کشور انجام میشود ،توسط این گروهها صورت میگیرد .گروههای افراطی ماننددد س اپ ه ه ص باح ههه و لشکررر
جهنگوی در پاکستان ،خود را به به دیوبندیها منتسب میکنند .گفتنی است در استان سیستان و بلوچستان و جنو ببب
خراسان بیش از  90درصد اهل سنت پیرو این مکتب هستند .دیوبندیها حال حاضر نمایندۀ دین رسمی در پاکستان
محسوب میشود و طرفداران این مکتب در این کشور روزبهروز در حال افزایشاند .مبلغان دیوبندی اکنون به بیششش
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یش دنو
یگرییی در هنددد و پاکس ات ننن ش تخان ههه می ی
از یک میلیون رسیدهاند و به عنوان پرچمداران اهل ح ید ثثث و س فل ی ی
).)Mohammadi and Ahmadi,2017:312
یشاننن آزار داد .این
ی عقایددد م بهذ ی ی
طالبان :به ادعای طالبان ،شیعیان بدعت گذارانی هستند که میتوان آنان را برای ی
رویکرد ،خواه و ناخواه ،ایران را به عنوان بزرگترین کشور شیعی جهان به چالش میخواند .ب ویلا ریبعت ه ی  ه ر ،یو    
ی
ی ماننددد القاعدهه و طالب نا  ،،ن دوبا ی ی
همگان ایران را پدرخواندۀ شیعیان در جهان میدانند .از اهداف گروههای افراطی ی
ش عی یا نن ن اس تت ت .ب هه ه اعتقا دد د آنه اا ا بع دد د از ن دوبا یی ی غرب  ، ،،ش عی یا نن ن بای دد د ن وبا دد د ش  دنو (( ( Sajadpoor and Karimi

) .Ghahroodi,2011:249از جمله جنایات طالبان میتوان به جهاد  377 1و تشکیل اجالس پیشاور اشاره کرد که طی
ت ساللل ش عی ههه بایددد
آن  061نفر از مفتیهای وهابی فتوایی صادر کردند مبنی بر اینکه همۀ مردان و پسران باالی هفت ت
ت بامممهاا بههه
کشته شوند .سرانجام در روز دوشنبه  377 1/7/ 15زنان ،مردان و کودکان شهر مزار شریف از روی پشت ت
رگبار بسته شدند و حتی بیماران و زخمیان را روی تخت بیمارس تداهش هب ار نات    

د (Mohammadi and
رس ندنا د د

).Ahmadi,2015:157
سپاه صحابه :ظهور نیروهای ضد شیعی از جمله سپاه صحابه و اهل حدیث ،به دلیل مقابله با نفوذ ایران در منطقه به
وجود آمدند .این گروه تاکنون فعالیتهای خشونت بار زیادی مانند حمله به عزاداریها ،مراکز فرهنگی ،ترور افر دا
ت
ی نهضت ت
و شخصیتهای مهم شیعه انجام داده است .در ابتدا حمالت تروریستی این حز ببب بیشتررر متوجههه اعضای ی
ب را
جعفری بود .اما در سالهای اخیر ،سیاستمداران ،حقوق دانان ،بازرگانان ،کارمندان و مدیران دولتی ش عی ههه م هذ ب ب
نیز آماج حمالت تروریستی خود قرار داده است از جمله اقدامات سپاه صحابه علیه ایران ،ترور صادق گنجی مسئول
خانۀ فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در الهور و محمدعلی رحیمی سرپرست خانۀ فرهنگ جمهوری اسالمی ایراننن
در مولتان است ).)Mohammadi and Ahmadi,2017:313
ک ش خا ۀۀۀ نظ ما ییی
لشکر جهنگوی :برخی مدعی هستند که لشکر جهنگوی به وسیلۀ رهبران سپاه صحابه ،به عنوان یک ک
ف
ت باررر فرقهههای بههه پیش رب دد اه اد ف ف
فعال و جدا از جناحهای سیاسی تأسیس شد تا از طریق ادامۀ اقدامامات خش نو ت ت
ت :ایجادد پاکس ینس نات   
سیاسی سپاه صحابه کمک کند .لشکر جهنگوی اهداف خود را بدین شرح اعالم داشته است ت
مذهب از طریق روشهای خشونت آمیز .ترویج و اعالم نامسلمانی شیعیان و از میان برداشتن پیروان دیگر ادی ب نا هه ههه
ویژه یهودیان ،مسیحیان و هندوها ).)Mohammadi and Ahmadi,2017:313
رویکرد و سیاستهای ضیاءالحق
ﺎﺑ و ﻮﻗ ع ا ﻼﻘﻧ ب در ا ﺮﯾ ان ،ﺪﻗ رت ﯽﺑﺎﯾ ﺷیعه در ا ﺮﯾ ان ﺎﯾ ﻪﺑ
ﺪﺷ ﺎﺗ

ﻮﺣ زة ﻮﻔﻧ ذ ا ﺮﯾ ان در ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﺮﯿﭘ ا ﺮﺘﺴﮔﯽﻧﻮﻣ ش ﺪﺑﺎﯾ )Lotfi,2010:119

ﮥﯾﺎﺴﻤﻫ ﺰﺑ رگ ﯽﻗﺮﺷ ا ﺮﯾ ان ﻮﺸﮐ ري ﻮﺑ د ﻪﮐ ﺎﺑ ﺖﻋﺮﺳ
ر ﻪﺸﯾ دار ا ﺮﮔﺎﯿﺣ ي ا ﯽﻣﻼﺳ
ا ﻼﻘﻧ ب ا ﯽﻣﻼﺳ ا ﺮﯾ ان را ﻪﺑ

ﺎﺒﻋ ر ﯽﺗ

ﻮﺧﺮﺑ ردار ﺷـﺪن آن زا نا
and

ﺖﯿﻫﺎﻣ

ا ﻮﻟﻮﺋﺪﯾ ژ ﮏﯾ  ،ﺚﻋﺎﺑ

 .)Ahmadiﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﺰﯿﻧ ﻪﺑ
ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ

و ﺎﯾﺮﺟ ن

ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در میان شیعیان آشکارا خود را نشان داد .این تأثیرپذیری باعث شد ﻪﮐ

ﺎﯿﺿ ءا ﻖﺤﻟ ،

ﺖﯾﺎﻤﺣ

از ﺮﺘﺴﮔ ش و ﻖﻤﻋ ا ﻼﻘﻧ ب ا ﯽﻣﻼﺳ

ﻮﻨﻋ ان

از ﺎﯿﻌﯿﺷ ن ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﻢﻬﺘﻣ

.ﺪﻨﮐ از ای ایحا ور ن ی     

ا ﻪﻨﯾﺰﮔﻖﺤﻟ اي ﺮﺛﺆﻣ ﺮﺑ اي ﺮﮐﯽﺜﻨﺧ دن ﻮﻔﻧ ذ ا ﻼﻘﻧ ب ا ﺮﯾ ان ﺑـﻮد .او دا ﻦﻣ زدن ﻪﺑ

ﺮﮑﻔﺗ

ﻨﺳ ّﯽا ﺮﻓ ا ﯽﻃ از ﺮﻃ ف ﺎﯿﺿ ء-

ﺎﯾﺮﺟ ن ﺎﻫ ي د ﯽﻨﯾ اهل سنت را را ﯽﻫ

ﺮﺑ اي

تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و65 ...

یدانست؛؛ ز ﺮﯾ ا در ﺢﻄﺳ
ﺎﻬﻣ ر ﻣـﻮج اﺳـﻼم ﺳﺎﯿﺳ ـﯽ ش عی ههه از ﯿﺣﺎﻧ ـــ ﻪ ا ﺮﯾ ان م مم 

ﺎﺧ ر ﯽﺟ  ،ا ﺮﯾ ان در ﻞﺑﺎﻘﻣ

ﯽﻧﺎﺘﺴﮐﺎﭘ

ﻮﺟﻮﻣ د در ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﺎﺧ ور ﻪﻧﺎﯿﻣ و ﮋﯾﻮﺑ ه ﺞﯿﻠﺧ

ﺎﻓ رس ﻮﺑ د .ﻪﺑ

یگرفتتت ﮐ ـــ ﻪ ﺎﺑ ا ﯾﺮﺜﮐ ـــ ﺖ سین  ، ،،ﻮﺧ ا ﺎﻫ ن ﻆﻔﺣ و ﺖﯿﻌﺿ
ممم 
ﻮﻃ ر ﯽﻠﮐ در دوران ر ﺲﯿﺋ

ﺮﻗ ار
   

ﻮﻬﻤﺟ ري ﺎﯿﺿ ءا ﻖﺤﻟ در ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﯽﮑﯾ از ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﻧـﻮع ش زیتس هعی ی هب نایعیش هیلع 

نمایش گذاشته شد؛ به طوری که بیش از  80هزار سنی تندرو ب ر ه ووو ﺎﻫﺎﺘﺳ ي ش عی هههنشیننن داروت ،ﯽﺠﻧﻮﺑ  ،ﻮﻠﮔﺎﺟ ت،
ﻼﺟ آل ﺎﺑ د ،ﺎﭘ ري و ﺎﻧﺎﻣ وار ﻪﻠﻤﺣ ﺮﮐ ده و آ ﺎﻧ ن را و ﺮﯾ ان ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ  .در دوره ﺎﻫ ي ﺪﻌﺑ وﺟ ــــ ﻮد ﻨﭼ ــــ ﻦﯿ
ﺷـ ﻞﮑ

ﺮﮑﻔﺗ ا ﯽﺗ  ،ﻋﺎﺑ ــــ ﺚ

ﯿﮔ ـﺮي و اﻋـﻼم وﺟـﻮد گروههایی در درون جامعه اهل سنت پاکستان شد). (Arefi,2003:125

تجزیهوتحلیل
وقوع انقالب اسالمی در ايران که پیوندی عمیق با مبانی متعالی تشیع دارد يكي از رخدادهاي بزرگ نيم هدس مود ه   
بيستم بود كه باعث ايجاد تغ يي رات و تحوالت فراواني در كشورهاي منطق تخاس رد زين و ه ا دش يناهج تردق ر .............
پیروزی انقالب اسالمی خون تازهای در رگهای شیعیان دمید و به پشتوانه ایران شیعی هویتیابی آنها در منطقه آغاز
گردید .از آن پس تشیع فقط یک مذهب نبود بلکه به عنوان یک مؤلفهی ژئوپولیتی ادنمشیدنا رظن ک ن ار 

هب دوخ

    

ت فر اوا ننن
ی -م بهذ ييي و جمعيت ت
جلب کرد .كشور پاكستان به دليل همجواري با ايران ،وجود ميراث مش رت ككك فرهنگی ی
شيعيان ،تأثيرات زيادي از انقالب ايران پذيرفت .ميتوان گفت كه انقالب ايران موج حياي حيات سياسي -اجتماعي
و سياسي و تش يك التي شدن شيعيان پاكستان شد .تأثیر الهام بخش انقالب اسالمی که ب پ و یهاگآ شیازفا ه و یای ی     
جامعه اسالمی انجامید ،شیعیان را از یک دوره طوالنی فترت و سستی بیدار ساخته و هویت تازهای به آن دیشخب نا .....

آنچه توانسته است موقعيت ايران را در خاك پاكستان تقويت كند ،حضور فعال و تقويت شيعيان پاكستان در عرصه-
هاي مختلف سياسي و اجتماعي است .دولتهای پاكستان به تناسب احساس خطر از ناحيه شيعيان اين كشور س يع
كردهاند رفتار سياسي خود را به گونهاي تنظيم كنند كه از شورش و خيزش مردمي شيعيان جلوگيري شود.
بر مبنای مؤلفهی تشیع ،دو کشور ایران و پاکستان پیرامون رواب د دوخ رچلاکوئژ ط ااا اااارای عوام و ارگمه ل و یارگا    
متعددی میباشند .از جمله این عوامل همگرا عبارتند از .1 :قوم بلوچ ایران و پاکستان در سه متغیر و نابز بهذم 
قومیت با یکدیگر تجانس دارند؛ ترکیب این سه متغیر همسو بر همگرایی دو بخش بلوچ نشین ایران و پاکستان تأثیر
گذاشته است؛  .2زبان و ادب فارسي از جمله عوامل بسيار مؤثر در روابط فرهنگي دو کشور ایران و پاكستان اس ،ت
نفوذ این زبان و ادبيات به حدي است كه سرود ملي پاكس ماك نات ًالًال ؛تسا يسراف        .3تش بش رد عی هه هههق و دنه هرا
پاکستان ،سابقهی طوالنی و پیروان بسیاری دارد .حکومتهای متعدد شیعی مذهب در این من اک یور قطا ر ندمآ  د    ،
  

مراکز بیشمار علمی و دینی شیعه تأسیس شد ،و در پرتو فعالیته ایس و یبهذم ،یملع یا سی زا یریثک دادعت     ،
بزرگان شیعه تربیت یافتند و تحت سرپرستی آنان ،کتابهای گرانقدری به رشته تحریر در آمد؛  .4تأثیرگذاری عامل
مذهب و ایدئولوژی هنگامی در مناسبات تهران -اسالم آباد زمانی مطرح شد که انقالب اس یمال

 1979در ایر هب نا   

وقوع پیوست .انقالبی که با برقراری پیوندی ناگسستنی میان مذهب شیعه و سیاست در قابل نظام حکومتی جمهوری
اسالمی و شکلگیری گفتمان اسالمگرایی انقالبی ،نظامهای مدرن سکوالر را در سالهای منتهی به پایان قر متسیب ن   
به چالش طلبیده بود؛  .5شيعيان پاكستان قبل از انقالب اسالمي ايران شيعه بودن خود را مخفي ميكردن لابند هب ،د    
انقالب اسالمي ايران از كي

سو ارتباط شيعيان پاكستان با حوزههاي علميه افزايش ياف رت نيدب و ت ت هب بي

روط
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نسبي آگاهي مذهبي عميقتري پيدا كردند و از سوي ديگر اعتقاد به نفس الزم در آنه ،دمآ ديدپ ا      .6ﺎﻬﻧ د ﺖﻴﻌﺟﺮﻣ
ﻪﻌﻴﺷ  ،ﻚﻳ

ﺎﻬﻧ د ﺰﻫ ار ﻪﻟﺎﺳ ا .ﺖﺳ و ﺎﻫﻲﮔﮋﻳ ي ا ﻲﻠﺻ ا ﻦﻳ

ﺎﺑ ب ا ﺎﻬﺘﺟ د را ﺎﺑ ز ﺬﮔ ا ﺖﺷ

ﻦﺘﻓﺮﻳﺬﭘ ا ﺎﻬﺘﺟ د ا ﺖﺳ

ﺎﻬﻧ د ،ﻲﻜﻳ

ﻪﻛ

ﻪﻌﻴﺷ در ﺮﺑ ا ﺮﺑ ا ﻞﻫ

و دوم ا ﻼﻘﺘﺳ ل از .ﺎﻫﺖﻣﻮﻜﺣ ب ب هیکت ار  و تیعجرم شقن  ر ررر ر رررر رهبرهک تسا ی

ﺮﻴﻧ و ﺎﻫ ي ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ در ﺎﻴﻣ ن ﺮﮔ وه ﺎﻫ ي ا ﻼﺳ م ﺮﮔ ا در درون ﻮﺟ ا ﻊﻣ
دارا ﻮﺑ دن آ ﻮﻣ زه ﺎﻫ ي آ ﻲﻨﻴﻳ و ﺖﺤﺗ
ﺪﻋ ا ﺮﮔﺖﻟ ا ﻪﻧﺎﻳ ﻮﺧﺮﺑ ردار ﺪﻧ و از
ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ  ،زمینههای ﺎﺑ ز ﺪﻴﻟﻮﺗ

ﺖﻳﻮﻫ

ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﻀﻬﻧ

ا ﺎﻣ م

ﻲﺑﺮﻋ
ﺾﻴﻌﺒﺗ

ﻮﺳ ي د ﺮﮕﻳ ﻪﺑ د ﻴﻟ ﻞ ﺮﺷ ا ﻂﻳ
ﻲﻌﻤﺟ آ ﺎﻧ ن و ﻮﺤﺗ ل ﻮﺧ ا ﻲﻫ

    

ﺎﻴﻌﻴﺷ ن

ﻚﻳ

ﻮﺳ ﺎﺑ

ﻮﺴﺤﻣ ب میشوند به گونهای ک زا ه

ﻦﻴﺴﺣ (ع) و ا ﻮﻄﺳ ره ﺎﻫ ي
آ ﺰﻴﻣ

ﻮﺧ د از ا ﺰﻴﮕﻧ ه ﺎﻫ ي ا ﻲﺑﻼﻘﻧ و

ﻲﺳﺎﻴﺳ  -ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ در

ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ﺮﻴﻴﻐﺗ

ﺖﻨﺳ

ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺪﻗ رت ا ﻦﻳ

ﻮﺟﻮﻣ د ﻪﺑ و ﺖﻴﻌﺿ

ﻮﻠﻄﻣ ب در

ﺎﻴﻣ ن آ ﺎﻧ ن و ﻮﺟ د دارد.
همچنین تعدادی از این عوامل واگرا عبارتند از .1 :منازعات شیعه و سنی قبل از تأسیس کشور پاکستان ،تقریبًاًا امری
ناشناخته بود .همچنین حکمرانی راجهها در فاصله سالهای  857 1تا  947 1م بر شبهقاره ،مانع مواج و هعیش ه

ینس    

شده بود .اما واکنش فرقههای سنی و دولت پاکستان به تأثیرات حاصل آمده از پیروزی انقالب اسالمی در پاکس ،نات
از یک طرف و با عکسالعمل شدید عربستانسعودی ،عراق و کویت از طرف دیگر ،فضای ح  هعماج رب مکا را هب    
شدت ملتهب نمود؛  .2ﺎﺘﺴﺑﺮﻋ نسعودی ﻪﺑ ا ﺎﺤﻧ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﻊﻧﺎﻣ

ﺖﻬﺟ

ﻮﻔﻧ ذ ا ﺮﯾ ان در ا ﻦﯾ

ﻪﺑ د ﺎﺒﻧ ل ﻮﻔﻧ ذ در ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﺖﻬﺟ

ﺸﮐ ـﻮر ﺑـﻮده اﺳـ .ﺖ پاکستان به دو دلیل فقر و یگنهرف 

ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺑـﺎ ﺷ ـــ ﺎﯿﻌﯿ ن و ا ﺎﺠﯾ د
ذوفن     روح و بصعتم نوینا

مخالف شیعه ،از عمدهترین مراکز تبلیغ وهابیت در میان کشورهای اسالمی است .گروههای پاکستانی وهابی مذهب،
گاه به صورت حزب سیاسی ،با نفوذ در دولت و گاه به صورت گروههای فرقهگرای تروریس تروص هب هاگ و یت     
حزب سیاسی با نفوذ در دولت و گاه به صورت گروههای فرقهگرای تروریستی و گاه به ص یگنهرف تیلاعف ترو    
عمل میکنند؛  .3افراطیگری مبتنی بر مذهب است ،اما مذهب افراطگراها همان م  مومع بهذ م نیا .تسین مدر     
مذهب بنا به مقاصد سیاسی دستکاری شده و خصلتی آرمانی پیدا کرده است .به طورکلی تجربیات ت رگناشن یخیرا   
آن است که گروههای افراطی فعال در پاکستان دارای انواع ظرفیتهای تهدیدزا علیه امنیت ملی جمه یمالسا یرو   
ایران هستند؛  .4تأثیرپذیری شیعیان پاکستان از انقالب اسالمی ایران باعث شد ﻪﮐ
ا ﻼﻘﻧ ب ا ﯽﻣﻼﺳ ا ﺮﯾ ان را ﻪﺑ

ﺖﯾﺎﻤﺣ

از ﺎﯿﻌﯿﺷ ن ﺎﺘﺴﮐﺎﭘ ن ﻢﻬﺘﻣ

.ﺪﻨﮐ از این رو احی یا

ا ﻖﺤﻟ  ،ﯾﺰﮔ نهاي ﺮﺛﺆﻣ ﺮﺑ اي ﺮﮐﯽﺜﻨﺧ دن ﻮﻔﻧ ذ ا ﻼﻘﻧ ب ا ﺮﯾ ان ﺑ ـــ ﻮد .او دا ﻦﻣ زدن ﻪﺑ

ﺎﯿﺿ ءا ﻖﺤﻟ رییسجمه ،تقو یرو
ﺮﮑﻔﺗ

  

ﻨﺳ ّﯽ ا ﺮﻓ ا ﯽﻃ از ﺮﻃ ف ﺎﯿﺿ ء-

ت را را ﯽﻫ
ﺎﯾﺮﺟ ن ﺎﻫ ي د ﯽﻨﯾ اه نس ل تت تت

یدانست.
ﺮﺑ اي ﺎﻬﻣ ر ﻣـﻮج اﺳـﻼم ﺳﺎﯿﺳ ـﯽ شیعه از ﯿﺣﺎﻧ ـﻪ ا ﺮﯾ ان م 
نتیجهگیری
امروزه مذهب شیعه در عرصه جهانی به خصوص جهان اسالم ب هذم ناونع ه ببب ببببی تأثیرگ  تالوحت رب راذ سسس سسسسیاس سسی،
اجتماعی ،فکری و فرهنگی مسلمانان شناخته میشود .در حال حاضر جمعیت مسلمانان جهان به بیش از یک میلیارد
نفر رسیده است و بر اساس آماری که از منابع مختلف ارائه گردیده شیعیان حداقل حدود پانزده درصد این جمعیت
را تشکیل میدهند و مذهب تشیع در مناسبات سیاسی ،اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی کشورها تأثیرگذار بوده است.
وقوع انقالب اسالمی در ايران که پیوندی عمیق با مبانی متعالی تشیع دارد يكي از رخدادهاي بزرگ نيم هدس مود ه   
بيستم بود كه باعث ايجاد تغ يي رات و تحوالت فراواني در كشورهاي منطق تخاس رد زين و ه ا دش يناهج تردق ر .............
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پیروزی انقالب اسالمی ،خون تازهای در رگهای شیعیان دمید و به پشتوانه ایران شیعی هویتتتی هقطنم رد اهنآ یبا    
آغاز گردید .از آن پس تشیع فقط یک مذهب نبود بلکه به عنوان یک مؤلفهی ژئوپولیتیک نظر اندیشمندان را به خود
جلب کرد .پیروزی انقالب اسالمی خون تازهای در رگهای شیعه دواند و به پشتوانه ایران ،هویتیابیشان در منطقه
آغاز شد و دیگر تنها یک مذهب صرف نبود بلکه به عنوان ژئوپولیتیک شیعه نظر صاحبنظران سیاس دوخ هب ار ی    
جلب نموده باعث تحولی در شیوه عمل و چگونگی تعیین اهداف تشیع شد که هدف آن ایجاد نوعی تحرک سیاسی
و ظلم ستیزی بود .در فرایند انقالب اسالمی ،اسالم شیعی به مثابه ایدئولوژی راهنمای عمل و رهایی بخش ،جلوهگر
شد .انقالب اسالمی ایران با تالش مجتهد بزرگ جهان تشیع و تکیه بر سکوی دین ،به زن بهذم و نید ندش هد     
جوامع مختلف کمک بزرگی نمود.
ی -م بهذ ييي و
ث مش رت ككك فرهنگی ی
در بین کشورهای همسایه ،كشور پاكستان به دليل همجواري با ايران ،وجودد ميراث ث
ج ح تايح ياي   
جمعيت فراوان شيعيان ،تأثيرات زيادي از انقالب ايران پذيرفت .ميتوان گفت كه انقالب ايران موج ج
سياسي -اجتماعي و سياسي و تش يك التي شدن شيعيان پاكستان شد .تأثیر الهام بخش انقالب اسالمی که ب شیازفا ه   
آگاهی و پویایی جامعه اسالمی انجامید ،شیعیان را از یک دوره طوالنی فترت و سستی بیدار ساخته و هویت ت زا ه های
به آنان بخشید .ایران و پاکستان در مسائل منطقهای و بینالمللی مختلفی با هم همکاری دارند؛ ش نایعی پاکس هک نات   
سخت در مذهب خود متعصباند ،از ایران فرمان پذیری دارند  ...آنچ  ناريا تيعقوم تسا هتسناوت ه ر كاخ رد ا
پاكستان تقويتكند ،حضور فعال و تقويت شده شيعيان پاكستان در عرصههاي مختل و يسايس ف

    

ت.
سا يعامتجا تتتت تتتت

دولتهای پاكستان به تناسب احساس خطر از ناحيه شيعيان اين كشور سعي كردهاند رفتار سياسي خود را به گونهاي
تنظيم كنند كه از شورش و خيزش مردمي شيعيان جلوگيري شود .الجرم با توجه ب تفای ه هه هههه ید زا ،قیقحت یا د هاگ    
ژئوکالچر ،روابط ایران و پاکستان ،تحت تأثیر عوامل فرهنگی است که در این می طباور و هعیش بهذم شقن ،نا      
فرهنگی دو کشور ،تحت تأثیر این مقوله قرار گرفته است .در پایان ،راهکارهای زیر در راستای تقویت بیشتر روابط
دو کشور مطرح میگردند:
 .1نگاه بدون تعصب و به دور از هر گونه پیشداوری از سوی دولتهای هر دو کشور ،به پیروان مذهب شیعه و س ،ین
و اجازه حضور گسترده آنها در سطوح باالی اجتماعی -سیاسی؛
 .2تحت تأثیر دخالتهای دیگر کشورهای همسایه در زمینه مذهبی قرار نگیرند به ویژه این مسأله از سوی پاکستان که
تحت تأثیر نفوذ عربستان سعودی قرار دارد ،مورد توجه قرار بگیرد؛
 .3استفاده از پیروان مذهب شیعه و سنی ،در سطوح سیاسی مث ًالًال در پستهای سفیر و دیگر نمایندگان دولتی در هر دو
کشور؛
 .4با استفاده از وزن ژئوپولیتیکی شیعیان در خاورمیانه ،به عنوان عاملی در راستای تقویت دیگر رواب اب یگنهرف ط    
کشورهای شیعهنشین دیگر مانند آذربایجان و عراق ،اقدام کنند.
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