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بٍ َيي  يجيٍ ا     ،كىىذٌ مع شيعي ي وبًد يك مركز َماَىگبا يجًد پراكىذگي جًا
تشييع ييك عاميل     ،وخسيت   .كاَيذ  وميي  ژئًپليتيكعىًان يك عامل  اَميت تشيع بٍ

چًن جًامع شيعي ديگر حاضر بٍ قبيً  مًقعييت خيًد بيٍ      ؛داخلي است ژئًپليتيك
 ؛تييك خيارجي اسيت   يًپلئَمچىيه يك عاميل ژ  .صًرت يك اقليت محريم ويستىذ

.كىيذ  ثبيات ميي   خييز را بيي   كشيًرَاي وتيت   ةسىي مىطقي َاي  تتسىه ي حكًم يرا 
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 وقذ كتاب الجغرافيا السياسيت للشيعت

 اٌغيذ عٍي سػا عاٌّي/ شٚشأياهلل طفشي ف ٔعّج. د

ِفَٙٛ اٌجغشافيا اٌغياعيت عٍي اٌّفا٘يُ اٌّعشفينت ٚاٌعمذينت    فشعاْ فِٓ ٚجٙت ٔمش اٌىاحب، 

داٚي اٌىاحب . ٌٍشيعت ِٓ ابخىاسث ٚبذع وخا  اٌجغشافيا اٌغياعيت ٌٍشيعت حاٌيف فشأغٛا حٛاي

ٔني عٍني دائنشة اػنيك اي عٍني      اي االعالَ اٌعشبي ٚاالعالَ االيشا اْ يطبك اٌّفا٘يُ اٌمذيّت

حظٛيش اٌجغشافينا اٌغياعنيت ٌٍشنيعت    ٘ٛ االطٍي اٌّؤٌف  ٘ذف. اٌخشيع االيشأي ٚاٌخشيع اٌعشبي

غفً ٚالجً اٌٛطٛي اٌي ِمظٛدٖ ٘زا عٓ اٌىزيش ِٓ اٌٛالعياث في اٌّجخّناث  . بّذٛسيت ايشاْ 

 . جٍيٚاػذت بشىً  اٌشيعيت وّا اْ اخطاءٖ في حمذيُ اٌخماسيش عٓ حاسيخ اٌخشيع ٚاٌشيعت

 .اٌجغشافيا اٌغياعيت، اٌخشيع،عٍّاء اٌذيٓ، االلٍياث، اٌخشيع االيشأي، اٌخشيع اٌعشبي: االططالداث االعاعيت

 

 الرمزي لىقذ ووفي القذرة الثابتتاالوعكاس 

 وشعائر الشيعت مع التركيز علي العصريه الصفوي والقاجاري مراسمفي 

 ٌيٍي دعخغيب/ عيذدغيٓ اطٙشي. د

ٓ  ٔٙن   ِع االعخشاف سعّيا باٌّز٘ب اٌشيعي االرٕا عششي في اٌعظش اٌظفٛي ظٙنش   رٚ جٙخني

ٚفي ٔفظ اٌٛلج ِٚع اْ اعطناء اٌّشنشٚعيت ٌٍذىِٛنت جعٍنج ِنٓ      .  اٌّؤعغت اٌذيٕيتِمابً 

 ٚسفؼنٙا ٚاٌشعائش اٌشيعيت طاس أخمناد اٌمنذسة    اٌّشاعُِع حٛعع ٚجٍّت اخخياساث اٌعٍّاء فأٗ 

 . اٌّذٛسيت ٌٍشعائش االطٍيت ٌٍشيعت اي عاشٛساء ِٚذشَ ِٓ جٍّت اٌّما٘ش

يبذٚ أٗ ٚػّٓ : اٌٛظائفيت اٌذيٕيت، ٘زا االدعاء ٚ٘ٛ ٔخيجتيطشح ِؤٌفٛ ٘زٖ اٌّماٌت ٚاعخٕادا اٌي 

حذٛي حاسيخي ِٚع حٛعع إٌّاعه ٚاٌشنعائش ِناي ِنز٘ب اٌشنيعت ِنٓ اعطناء اٌّشنشٚعيت        

بااٌخٛعع اٌشِضي ٌشفغ اٌمذسة اٌغياعنيت   زا اٌخذٛيحارش ِمذاس وبيش ِٓ ٘. سفؼٙاٌٍذىِٛت اٌي 

حٛجٗ اٌٍّٛن االيشأيْٛ ٚطٛي اٌعظنشيٓ اٌظنفٛي ٚاٌماجناسي    . في إٌّاعه ٚاٌشعائش اٌذيٕيت

طاس  اٌّشاعُ اٌشيعيت ٌىٓ ِع الباي إٌاط عٍي ٘زٖ اٌّشاعُ ٔششٚفي اطاس صيادة لذسحُٙ، اٌي 

 .ّزابت اُ٘ سِٛص اٌشعائش اٌشيعيتٚباٌخذسي  ٔمذ ٚسفغ اٌمذسة اٌّطٍمت ٌٍٍّه ب

، اٌعٍّاء، اٌزابختٔمذ اٌمذسة، اٌّز٘ب اٌشيعي، إٌّاعه، عاشٛساء، اٌمذسة : االططالداث االعاعيت

 .اٌظفٛيت، اٌماجاس
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