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چکیده
مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی ،نقش ویژهای در سیاست خارجی کشورها ایفا میکنند .در این مینان،
یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است .آنچه که در جنوب آسنیا رخ
میدهد بر منافع ایران تأثیرگذار میباشد .بنابرای داشت شناخت مناسب در سیاست خارجی ،توانایی
الزم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم مینماید .هدف ای پنژوهش
تبیی فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا میباشد.
روش تحقیق ای پژوهش توصیفی  -تحلیلی و همچنی روش جمع آوری یافته های پژوهش به صورت
کتابخانه ای و میدانی خواهد بود .یافته های کیفی نشان میدهد که بخشی از شناخ

هنای طبیعنی و

انسانی کشورهای منطقه جنوب آسیا با جمهوری اسالمیایران از تجانس و هم تکمیلی در ابعاد مختلف
اقتصادی ،ارتباطی ،فرهنگی ،دینی و علمی برخوردار میباشند و یافتههای میدانی دوازده شاخ

را به

عنوان شاخ های فرصت آفری جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا تأئید میکند.

واژههای کلیدی:
جنوبآسیا،جمهوری اسالمی ایران ،فرصت،
ژئوپلیتیک ،سیاست خارجی.

مهمی نظیر ریای عمان ،ریای عر  ،ولریج فرار ،

مقدمه
مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی نقش منحصر به فرر

تنگه هرمز تنگه ماالکا ر اول آن رونه کرر هانرد،

یژهای ر سیاست هر کشور ایفا میکنند جمهروری

قرار ار  .جنو آسیا با سه منطقه ژئوپلیتیکی شرق

برا

جنو شرقی آسیا ،آسیای مرکزی غر آسیا تالقری

توانایی های مختلف ر کنرار ورو مریباشرد .یکری از

ار  .آلفر ترایر ماهران اسرتدال کرر کره هرک ری

اسالمی ایران ارای مناطق ژئروپلیتیکی متفرا

مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی پیرامرونی ایرران جنرو

اقیانو

آسیاست .این منطقره ر مارا ر آ هرای اقیرانو

کنتررر وواهررد اشررت .سرروئل کرروهن نیررز منطقرره

هند ،که ریاها ،ولریجهرا تنگرههرای اسرتراتژیک

شبهقاره هند را ر آستانه تبدیل شدن به یرک قلمرر
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ژئواستراتژیک می اند .از طرف یگر منطقه شربهقراره
تا از مهمتررین منراب تولیرد ،توزیر

هند ر بین

مصرف انررژی هیردر کربونی ر جهران ،یعنری حروزۀ
ولیجفار

حوزه ریای ورزر بره عنروان مهمتررین

مناب تولید کننده انرژی همچنین ر شرق آسیا بره
عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف ر جهان قرار
ار ؛ بررا ای رن جررو منطقرره جنررو آس ریا صررحنهای
تضا های ر نی تعارضا ژئوپلیتیکی میباشد ،آنچه
م لم اسرت هرر کشروری کره بره برقرراری ارتبرا
نقشآفرینی ر این منطقه عالقه مند میباشد ،قبرل از
هر چیز باید پتان یلهای اولری ورارجی کره پایرۀ
اساسی گ رتر

یرا کراهش ر ابرد ر حروزه هرای

مختلف با بازیگران سیاسری ایرن منطقره مریباشرد را
شناسایی کند .با آگاهی

رک رست از اقعیتهرای

جغرافیایی ژئوپلیتیکی مدیرانسیاسی تصمیمگیران
حکومتی قا ر وواهند بو ضمن شرناوت ضرعفهرا
توانایی های فضاهای پیرامرونی بره نتیارهگیرری هرای
اصولی مطلو

ر راستای توسعه مناف ملری سرت

یابند .از سوی یگر ر هه های گذشته عدم تمرکز بر
منطقررهگرایرری منفعررل بررو ن رحررروزۀ سررریاست
ورارجی ر سطح منطقه ،زیرانهرای جبررانناپرذیری
برامنیت مناف ملری ایرران از جملره ر ی کارآمردن
گر ههای افراطی ر کشورهای پیرامرونی هررمچنین
از سرت ا ن فرصتهای اقتصا ی سیاسی -امنیتی
ر منطقه ظهور چالشهای جدید امنیتری از ناحیره
قردر های برزرگ وارجی را ر پی اشرته اسرت .ر
ایرن راسرتا هردف اصررلی ایرن پرژ هش حرو تبیررین

فرصت های ژئروپلیتیکی جمهروری اسرالمی ایرران ر
منطقرره جنررو آس ریا کرره شررامل هفررت کشررور هنررد،
 ،سرریالنکا ،مالردیو ،بوتران ن را

پاک تان ،بنگال

میباشد ،تعریف میشو .
روش تحقیق
این پژ هش از نظر هدف ،کاربر ی از نوع ر
تحقیق ،توصیفی -تحلیلی

با استفا ه از ر

کمی اناام گرفته است .از این ر ی ر
اطالعا

کتابخانهای

بهصور

های

گر آ ری

میدانی میباشد .ر

این پژ هش برای شناسایی متغیرها میزان تأثیرگذاری
آنها بر سیاست وارجی ج.ا.ایران ر جنو آسیا ،از نظر
اساتید انشگاههای پاک تان ،هند ستان ،بنگال
سریالنکا

،

ایران ر رشته جغرافیای سیاسی ،علوم

سیاسی ،مطالعا منطقه ر ابد بینالملل بهره گرفته
شده است .ر فرایند تحقیق برای شناسایی متغیرها
سناش میزان تأثیرگذاری آنها؛ پرسشنامه به صور
الکتر نیکی ر قالب  33سوا ب ته
شد .ر بخش ا
ر بخش

بخش ارسا

تأثیرگذار بو ن یا نبو ن متغیرها

م میزان تأثیرگذاری این متغیرها مور

پرسش قرار گرفت .تعدا  56پرسشنامه بهصور کامل
پاسخ ا ه شد.ر ایی پرسشنامه از لحاظ محتوایی
صوری بر اسا

نظر وبرگان مور بررسی قرار گرفت

با توجه به نتایای که از آزمون کر نباخ ( )148.3به
ست آمد ،سؤاال
بروور ار بو ند

این پرسشنامه از پایایی الزم
ر پایان با استفا ه از آزمون فریدمن

هرکدام از متغیرهای فرصت آفرین رتبهبندی شد.
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فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)
جدول  :9اطالعات جامعه آماری

شغل جامعه آماری

تعدا

هیأ علمی

61

کارشناسان زار وارجه

6

انشاویان فارغالتحصیالن
مقط کتری

31

سطح تحصیال

تعدا

کتری

51

انشاویان مقط
کتری

6

کشور

تعدا

جمهوری اسالمی ایران

.1

هند ستان ،پاک تان ،بنگال
سریالنکا هلند

جم کل

،

36
56

مفاهیم نظری

میتوانند ر ابد با

منطقننه ژئننوپلیتیکی :ماموعررهای از کشررورها

از نظر کوهن مناطق ژئوپلیتیکی با تدا م توسرعه ورو

احدهای سیاسی فضایی هماوار ،اعم از فضای وشکی
یا آبی یا تلفیقی ،که براسا

ترکیب عوامرل سیاسری

منطقه یا

حوزه را حفظ کننرد.

به نیر هایی مهمتری ر نظام بینالمللی تبدیل شدهاند
(کوهن.)8.-331 :3181 ،

یرا

نظریه ارتباطات کارل دوویچ :از منظرر ایرن نظریره،

کارکر مشترک بو ه از سایر مناطق نواحی مارا ر

ارتباطا یک جامعه یا اجتماع سیاسی منطقه ای بد ن

جغرافیایی واص ارای تاانس هویت مشرخ
متمایز گر

اب تگی متقابل(کرارکر ی متقابرل فنری ،اقتصرا ی

(حافظنیا.)333 :3186 ،

فرصت :ماموعه عواملی ه تند که ب ترساز مقدمه

ارز هررای مشررترک) اعضررای تشررکیل هنررده آن

قدر یک کشور میباشرند بره تولیرد قردر کشرور

امکان ذیر نی ت این اب تگی متقابل نیز تنها از طریرق

کمک میکنند (حافظنیا :3131 ،مصاحبه حضوری)

شبکهای از ارتباطا

نظریه ساختار فضایی سیستم ژئوپلیتیکی جهان

با جو ایرن ارتباطرا

کوه  :این نظریه توسد سائل بری کروهن جغرافیردان

چنین جامعهای را تضمین نمیکند زیرا ارتباطرا اگرر

معاصر امریکایی ارائه شده است .ساوتار فضایی شرامل
حرروزه ژئواسررتراتژیک ،منطقرره ژئرروپلیتیکی ،نوارهررای
شررکننده کشررورها منرراطق مرردول(گررذرگاهی)
میباشد .ر این نظریه مناطق زیربخش هایی از حوزهها
ه تند ،اگرچه ممکن است بروی میران آنرانهرا قررار
اشته یا م رتقل از آنهرا باشرند .منراطق ژئروپلیتیکی
توسررد هماررواری جغرافیررایی تعررامال سیاسرری،
فرهنگی نظامی شاید به اسرطه مهراجر

از اج

مر مان تاریخهای مشترک ظهرور ملری ،بره یکردیگر
پیوند میوورند .تمایزا میان حوزه منطقه تمایزاتی
استراتژیکی تاکتیکی ه تند کشورها ر هر

سطح

منطقرره حرروزه فعالیررت مرریکننررد برورری مواقرر

مبا ال متقابل حاصل میشو ،
مبا لره بره تنهرایی تشرکیل

برره جررای کشررف تقویررت هویررت جمعرری مبتنرری بررر
ارز هررا منرراف مشررترک بررر ارز هررای متمررایز
انتظررارا متفررا

تاکیررد رز ممکررن اسررت تررنش را

تشدید کند .از این ر باید به موازا افزایش ارتباطرا
بین کشورهای شرکت کننرده ر همگرایری منطقرهای،
ارز هررای مشررترک ،پرریش بینرری پررذیری تصررمیم
گیرنرردگان پاسررخگویی متقابررل لررتهررا ر سررطح
منطقه نیز تثبیت تقویت گرر

( هقرانی فیر زآبرا ی،

.)315 :3131

نظریه کانتوری و اشبیگل :کانتوری اشبیگل نظرام
بین المللی را متشکل از چندین نظرام تابعره منطقرهای
می انند .به نظر آنان هریک از این نظامها ،تابعۀ از یک
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یا چند کشور هماوار تعاملگر با یکدیگر اسرت کره
پیوندهای مشترک قومی ،زبانی ،فرهنگری ،اجتمراعی

به تغییر پرویش هرای تصرمیمگیرری اولری ر یگرر
کشورها بره مقتضرای فضرای اولری وردمشریهرای

همانندی هویت آنهرا برا

سیاسی وو " تعریف شده است ).ساوتار ر ابد ر ن

طرز تلقی کشورهایی که وارج از ایرن نظرام

منطقه) (Ibid:7-20با نگاهی به نظریههای فوق ؛ به این

تابعه ه تند تشدید مریشرو ( Cantori & Spiegel,

نتیاه میرسیم که عواملی چون موقعیرت جغرافیرایی،

 )1970:607به نظر کرانتوری اشربیگل چهرار متغیرر

منازعررا

ر ن منطقرره ،کارکر هررای متقابررل فنرری؛

الگویی بارز میتوانرد تبیرین کننرده جریانرا مختلرف

اقتصررا ی ،ارز هررای مشررترک ،رقابررتهررای ر ن

منطقه ای تمایز آنها از یکدیگر باشد این چهار متغیرر

منطقه ای ،عوامل فرهنگی  ...ر رابطه با منطقه گرایی

الگویی به ترتیب عبارتند از )3 :ماهیت سطح ان اام،

تأثیرگذار میباشد.

یررا میررزان تشررابه یررا مکمررل بررو ن یژگرریهررای

محیطشناسی

تمامیت های سیاسی که متمایل به همگرایی ه تند،

جنو آسیا :جنو آسیا یک منطقه کالن جغرافیرایی

میزان مبرا ال برین ایرن احردها  )3ماهیرت ارتبرا

 ،سرریالنکا،

تاریخی ارند ،گاه اح ا
اقداما

ر ن منطقه ای  )1سطح قدر

ر نظام تابعره ،قردر

ر این قالب به "توان بالفعل بالقوه عزم یرک ملرت

است که شامل هنرد ،پاک رتان ،برنگال

ن ررا  ،مالرردیو بوترران مرریباشررد ;)Kumar,1999:31
.)Thakur & Wiggen, 2004: 1; Elliott, 2015: 7

نقشه  :9جنوب آسیا

جمهوری اسالمی اینران :کشروری اسرت ر جنرو
غر آسیا؛ که از شرما برا منطقره آسریای مرکرزی
قفقاز ،از جنرو برا منطقره ولریج فرار  ،از غرر برا
مدیترانه شرقی از شرق با جنو آسیا هماوار اسرت.
ج.ا.ایران ر سیاست وارجی اصو اهدافی مشخصری
چون ،حفظ نظام جمهوری اسالمی ،حفظ موجو یرت
بقای ملت کشور ،حفظ استقال حاکمیرت م رتقل

ملرری ،حفررظ تمامیررت سرررزمینی کشررور ،حفاظررت از
ارز های حیاتی فرهنگی عقیردتی مبرانی هویرت
ملی ،توسعه ملی ،گ تر حوزه نفوذ ر ابعا مختلف،
جلوگیری از گ تر حروزه نفروذ یگرران ر اورل،
گ تر الگروی پایردار برا سرایر کشرورها ،حفاظرت از
حیثیت پرستیژ ملی ،حد جهران اسرالم ،تشرکیل
جامعه جهانی اسالمی ،گ تر فرهنگ تمدن ایرانی
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ر حوزههای تمدنی متاانس حتی نامتارانس ،عردم
شکلگیری هژمونی جهرانی منطقرهای آمریکرا  ...را
تعریف تعقیب میکنرد(.حرافظنیرا311-3.1 :3186 ،؛
هقانی فیر زآبا ی)..-.3 :313. ،
یافتههای کتابخانهای
مفهوم آسیای جنوبی بهعنوان یک منطقه ژئوپلیتیک
م ررتقل از حرروزههررای ژئواسررتراتژیک همارروار
تق یما منطقهای آنها ،بررای نخ رتین برار ر سرا
 3351مریال ی توسررد سرروئل کروهن مطررر گر یررد
(کوهن .)533 :3181،کشورهای منطقه جنرو آسریا از
هههای گذشته عرصه رقابت قدر های ر ن منطقره
مداولهای قدر های فررا منطقرهای برو ه اسرت .ر
سازه ژئوپلیتیکی جنو آسیا ساوتار قدر تکقطبری
میباشد بیشترین رقابت ر این منطقره را مریتروان
بین هند به عنوان قردر سرطح یرک پاک رتان بره
ر سطو بعدی
عنوان قدر سطح مشاهده کر
کشررورهای یگررر قرررار ارنررد.ایررن منطقرره ارای
یژگرریهررایی اسررت کرره برررای هم ررایگان آن بررویژه
جمهوری اسالمی ایران ارای مزیتها فرصرتهرایی
میباشد که به تشریح آنها میپر ازیم.
نیاز جنوب آسیا بهمنابع پایدار تأمی کنندۀ انرژی
امر زه تأمین انرژی یکی از مهم ترین غدغره هرای
لتها است از این ر ک ب انرژیهای مختلف از جمله
نفت ،گاز ،زغا سنگ یگر انرژیهرا از ا لویرتهرای
اساسری لتمررر ان هرر کشرروری مح رو مرریشررو .
کشورهای جنو آسیا با سرعت ر حا افزایش تقاضا،
برای انرژی با کمبو انررژی مواجره ه رتند بره لیرل
تأثیرا اقتصا ی سیاسی ناشری از چنرین کمبرو ی،
بهبو عرضه انرژی ،یک ا لویت مهم لت های منطقره
است .کشورهای جنو آسیا به نبا تنوع مناب انرژی
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سنتی وو  ،جذ سرمایهگذاری وارجی اضرافی بررای
توسعه زیرساوتهای انررژی ،بهبرو بهرره ری انررژی،
اصال وصوصیسازی بخش انرژی ارتقرا توسرعه
سرمایهگذاری انرژی منطقهای ه تند .آسیای
تاار
جنوبی ارای  641میلیار ذوایر نفتی است که برابر برا
 146رصررد ذوررایر جهررانی اسررت .انتظررار مرریر کرره
ار ا نفت جنو آسیا تا پایان سرا  3131بریش از
برابر شو انتظار میر که وا رمیانه منب اصرلی
ار ا نفت باشد .صنعتیسرازی اویرر ،شهرنشرینی
رشد جمعیرت ر جنرو آسریا ،تقاضرای انررژی را بره
میزان قابل توجهی افزایش ا ه است .بخرش عمردهای
از نفت مور نیاز برای پاسخگویی مصررف ر بره رشرد
حمل نقل ،صنعت ،تولید بررق بخرشهرای ورانگی
اسرررت (Rashadkhan et al, 2007: 481-487
.)Vidyarthl, 2015: 1-23; Jumbe, 2004: 61-68
ب یاری از کشورهای آسیای جنوبی به یک منب احرد
اب ته ه تند؛ بیش از  61رصرد کرل تولیرد بررق از
(گاز طبیعی  3346رصد) ،هند (5143
جمله بنگال
رصد زغا سنگ) ،ن ا (انررژی آبری  3343رصرد)
سریالنکا  )٪6143چنین اب تگی پایدار نی ت .هنرد
پاک تان بره شرد بره سرووت هرای ف ریلی اب رته
ه تند ،سهم قابل توجهی از مصرف انررژی ر ن را
سریالنکا را میتوان به سووتهای قابل احتراق زبالره
(که شامل سرووتهرای جامرد ماننرد هیرزم) تشرکیل
می هد .عرال ه برر ایرن ،از سرا  ،3131مالردیو تمرام
مصرف انرژی ا لیه وو را از نفت ار اتی ترأمین کرر
( .)Iftikhar et al, 2015: 11-17طبرق گزارشرا ا اره
اطالعا انرژی از برآ ر مصررف انررژی ا لیره (نفرت
سایر مایعا ) ر جنو آسیا برین سرا هرای 3131
 3135ر ند افزایشی اشته است.
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جدول  :2مصرف انرژی جنوب آسیا

کشورها
هند

پاک تان

سریالنکا

نا

بنگال

مالدیو

بوتان

نوع انرژی مصرفی
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا
زغا سنگ
گاز طبیعی
نفت سایر مایعا

3131
3/183
315
.5.
31
5.
13
3/8
1
3.
1/6
1
1/5
1/3
.6
35
1
3/5
1/3
1
1/6

313.
3/633
31.
.1.
38
5.
11
1/1
1
35
1/6
1
.
1/1
.1
38
1
3/3
1/3
1
1/.

3136
3/613
313
638
38
55
81
6
1
31
1/.
1
1/6
1/1
63
31
1
3/5
1/3
1
1/6

3135
3/611
318
6.1
31
13
85
6/1
1
33
1/.
1
1/3
.
68
38
1
3/5
1/3
1
1/.

مأوذ Eia, 2018 :

رقابتهای درون منطقهای جنوب آسیا

ر سازه ژئوپلیتیکی جنو آسیا ساوتار قدر تک
قطبی میباشرد بیشرترین رقابرت ر ایرن منطقره را
میتوان بین هند به عنوان قدر سطح یک پاک تان
ر سرطو
به عنوان قدر سرطح مشراهده کرر
بعدی کشورهای یگر قرار ارند .از نظر ساوتار قردر
منطقه شبهقراره هنرد از ضرعیت نرامتوازنی برورور ار
اسرت بره گونرهای کره هنرد برره تنهرایی  16رصررد از
جمعیت منطقه  11رصد از م احت کل منطقره را ر
بر میگیر به لحاظ قدر ملی ر برین قردر هرای
برتر جهان قرار گرفته است .اوتالف ر سعت ،نیرر ی
ان انی عظیم ،ارتش قابل مالحظه ،قدر تکنولروژیکی
اقتصا ی شخصیت رهبری ر سطح منطقه حتری

ر سطحی سیعتر ،همه این موار گررایش بره سروی
نمایش هند به عنوان قدر برتر م لد منطقه ارنرد
(Thapliyal, 1999: 51؛ زرقرررانی)113-115 :3183 ،
ضعیت هند ستان با یک مزیت ژئواستراتژیکی یگرری
تقویت شده است؛ هند ر مرکز آسیای جنوبی قررار ار
بوسیله مرزهای هند سرزمین های ریایی کشرورهای
آسرریای جنرروبی از هررم جرردا شرردهانررد ایررن اقعیررت
ژئواستراتژی بدان معنی اسرت کره جنرو آسریا اساسرا
توسد هند قفل شده است ()Snedden,2016:3-10؛ بره
عبارتی هند از مزیت جغرافیرایی برورور ار اسرت ،کره
تمام هم ایگانش به طور فیزیکی توسد سرزمین هنرد
از یکدیگر جدا شده انرد .ایرن عردم تروازن ژئروپلیتیکی
اغلب تر  ،سوء ظن ح ا را ر میران کشرورهای

فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

کوچکتر ایاا میکند .لت های کوچکتر ر منطقه از
تاربیا استعماری وارج شده بره م رائل حاکمیرت
ملی ،هویرت وو مختراری احتمرا سرلطه اقعری
فرهنگرری اقتصررا ی هم ررایه بررزرگ وررو ح ررا
شده اند ( .)NawazKhan,2016:69هند پاک رتان ر
عرصههای اقتصا ی ،سیاسی منطقهای ر حا رقابت
ه تند ،ر کنار این رقابت میتوان به عواملی یگرر ر
بر ز رقابت بین این سطح از قردر بره برنامره هرای
ه تهای کشور اشاره کر  ،تصمیما ه تهای هنرد
بر برنامه های پاک تان ترأثیر اشرته اسرالم آبرا بره
لحاظ استراتژیکی الیل متقنی برای ستیابی به بمرب
ه ررتهای ار ( .)Betts,1979:58-61معا لرره ن ررا
هند یک مثا کالسیک از مانور سیاسی قردر برزرگ
با قدر کوچک است ن ا اگرچه از لحراظ اقتصرا ی
اب ته به هند است لی تال میکند بهترین موقعیت
را برای وو حفظ کند ،عمده مشکال برین طررف
بررر اسررا نگرانرریهررای اقتصررا ی اسررتوار اسررت
( .)RafiKhan, 2007: 13ر ابد بنگال پس از ک ب
استقال با هند همواره به صور ر ابد برا ر کروچکتر
ر مقابل برا ر بزرگتر بو ه است ،هند به لیل والرت
نظامی ر ابتدای ک ب استقال بنگال این نقرش را
را
برای وو محفوظ اشته است .اویرا هند برنگال
به تماید از پاک تان همچنین به عنوان یرک کانرا
که برای عملیرا هرای تر ری رتی ضرد هنرد فعالیرت
میکند متهم کر ه است .از سوی یگر ،بنگال  ،هند
را برای حمایت از شورشیان ضد اکا چاکما سررزنش
میکنرد ( .)Rafi Khan et al, 2007:13هنرد بره طرور
آشکار با تامیل های سریالنکا همدر ی میکند .ر سا
 ،3381زمانی کره لرت سرریالنکا بررای بازگر انردن
کنترر قلمرر شررمالی ورو ؛ از طریرق یرک محاصررره
اقتصا ی تال میکر  ،هند به ناا تامیلها آمرد .ر
ماه ژ ئیه  ،3381هند تصمیم به ارسرا نیرر ی حرافظ
صلح هند ( )IPKFبه سریالنکا ،تحت توافقنامرهای کره
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به نبا ول سال تامیل ها ستیابی بره صرلح برو
کر  .این توافق باعث وشم بیشتر سینهالیها سرریالنکا
شد که اینتوافق را تال هند برای هژمونی بر سریالنکا
بر اشت کر ند (.)RafiKhan et al, 2007:12-13
ظرفیتهای اقتصادی ،فنی و علمی کشور هند

اولی،
شراو های گوناگونی چون تولید ناوال
سررهم کشرررور از تارررار جهرررانی ،ن رربت ذوررایر
برینالمللی  ...بررای ارزیابی قدر اقتصرا ی کشرورها
لحراظ شرده اسرت کترا اطالعرا جهرانی سررازمان
ر هنرد  3/.1.میلیررار
سیا ،شاو تولید ناورال
الر ر سا  3131اعالم کر  ،که از این لحراظ ،هنرد
پررس از آمریکررا چررین ر ر ۀ سرروم قرررار مرریگیررر
( )CIA World Fact book, 2017رشد اقتصرا ی ایرن
کشور از سا  3331ترا  3131تقریبرا  1رصرد برو ه؛
همچنین هند با سهم  3/.8رصد از تاار جهانی ر
جایگرراه پررنام قرررار ار انتظررار مرریر ایررن کشررور،
سری ترین رشرد جهررانی تررا  3161را اشرته باشرد.
میزان طالی هند از ذوایر ارزی ایرن کشرور (633/..
تن) اسرت بره لحرراظ ذورررایر طرررال ،هنررد ر ر ۀ
هرم جهران قررار ار (.)Statista,2018;WTO,2017
هند از کشورهای پیشرر ر ورردما آی ترری اسرت،
سرمایه اران بزرگ ارتباطا جهانی بررای ار شردن
به بازار هند با یکدیگر رقابت میکننرد .ر سرا 3116
بیل گیتس از طر سرمایهگرذاری  3/1میلیرار الری
ر هند پرر ه گشرو  ،ر پری آن ،اینترل تولیردکننرده
معرر ف اجرزای کررام یوتر اعررالم کررر کرره برره منظررور
تأسیس مرکز تحقیق توسعه ر هند یک میلیار الر
سرمایهگذاری وواهرد کرر  .بزرگتررین تولیدکننردگان
تاهیزا شبکهای جهان نیز تصمیم وو را مبنری برر
افزایش سرمایهگذاری تا سقف 3/3میلیار الر ر ایرن
کشور اعالم کر هاند .هند را ر صنعت اطالعا باید بره
شکل ببری قویهیکل ببینیم بریش از نیمری از پانصرد
شرکت بزرگ جهان ر زمینه توسعه نرم افرزار برا هنرد
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قرار ا امضا کر هاند .مایکر سافت ،اینتل ،اپل ،ای بری
ام ،زیمنس ،اچ پی ،کام ک ،موتور ال همگری ر ایرن
کشور مراکز تحقیق توسرعه یرا پایگراههرای تولیردی
ایاررا کررر هانررد ()CIA World Fact book, 2017
(ابرار معاصر .)15 :3131،قدر اقتصا ی هند به یژه ر
فنا ری هوا فضا جهش علمی آن ر عرصه فنرا ری
اطرالعا بره گونهای است که حام صا را نررمافرزار
آن کشررور سرراالنه رقمرری حررد  36میلیررار الر را
تشکیل مری هد ،صررا را هررند ر ایرن بخرش ر
سا های 313.-3131م  .حررد  351میلیررار الر
برو ه است (.)Livemint portal, 2015
بازارهای اقتصادی پرجمعیت جنوب آسیا
جنو آسیا یکی از پویاترین منراطق جهران اسرت.
رشد جمعیت باال ،شهرنشینی سرری  ،پیشررفت سرری
اقتصا ی صنعتی شدن ،افزایش تقاضا بررای منراب ؛از
جمله غذا ،آ انرژی افزایش یافتره مصررف آنهرا را
شد بخشیده است .اگر چه کشرورهای جنرو آسریا
ر سا های اویر پیشرفت هرای اجتمراعی اقتصرا ی
زیا ی اشتهانرد ،امرا چرالشهرایی ر پایران ا ن بره
گرسررنگی فقررر تررأمین امنیررت غررذا تغذیرره،
استاندار های مناسب زندگی ،سترسی به انرژی مدرن
زندگی سالم برای بخش زیا ی از مرر م را ارنرد .برا
جررو رشررد چشررمگیر اقتصررا ی ر هررۀ گذشررته،

رآسیای جنوبی بیش از  .1رصد از مر م فقیر جهان
 16رصد از مر می که از سوء تغذیره رنرج مریبرنرد
باقی ماندهاند .حد  63رصد از جمعیرت فقیرر ارای
کمبو انرژی غذایی ه تند بیش از  %65نوزا ان کرم
زن نیا ر منطقه متولد شدهاند .حرد  31رصرد از
مر م به آ آشامیدنی سالم سترسی ندارند .برا کمترر
از  %6از م احت زمین ،جنو آسریا بایرد حرد یرک
چهارم جمعیت جهان ( 345میلیار نفر) را تغذیه کنرد.
منراب اکوسی رتم حیراتی ر حرا
مناب زمین ،آ
کاهش است ،اما جمعیت ر به رشد است ،پیش بینی
میشو اگر نرخ رشد فعلی جمعیت حفظ شو تا سرا
 3161جمعیت به  341میلیار نفرر برسرد .برا افرزایش
جمعیت ،کاهش زمین های کشا رزی ،افزایش تنش برر
منرراب آ منرراب انرررژی تنرروع آ هرروا ،آسرریای
جنوبی با چالشهایی غذاهای بیشتری با همان زمین یا
کمتر ،آ کمتر افزایش قیمرت هرای انررژی ،مواجره
است .بیشتر کشورهای جنرو آسریا ار کننرده مروا
غذایی ه تند زیرا با تولیرد اولری تروان ترأمین نیراز
اولی وو را ندارند & (Bhattarai, 2016:7; Rasul
Sharma, 2015: 1-16; Iqbal & Amjad, 2010:
;357; Ahmedetal, 2007; Rasul, 2014: 35-48
;World Bank, 2013; Sumner, 2012:865-877
)Rasul,2016:14-25

جدول  :9خالصه وضعیت برخی شاخ های اقتصادی کشورهای جنوب آسیا

کشورها

مالدیو

بوتان

نا

سریالنکال

5/3

6/8

1/6

-

1/1

مصرف وصوصی

-

-3/1

3/.

-

1/.

8/1

مصرف لت

-

8/6

3./3

-

1/8

6/1

31/3

صا را  ،کاالها ودما

-

-3/1

35/3

-

-3/1

-1/8

./1

ار ا  ،کاالها ودما

-

33/1 -33/6

-

3/3

33/1

5/1

شاو ها
رشد اقعی تولید ناوال

اولی ،ر قیمتهای ثابت بازار

مأوذ Worldbank, 2018: 52-72 :

بنگال

پاک تان

هند

6/1

5/1
5/8
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را برای ایران ارسا کر که ر آن ورد سررحدی برین

وجود مرزهای جغرافیایی مشترک با جنوبآسیا

قلمر تمدنی جنو آسیا ،از جنو شرق ایرران برا
فال ایران ارتبا

ار

بلوچ تان ایران

لت م تقل کرال معرین شرده

به عنوان منطقره ژئوپلیتیرک

بررو  .برح ررب سررتور ناصرررالدین شرراه ،نقشرره جدیررد

پیرامون ایران مطر است .ر میان مر مان نژا هرای

برطبق قرار ا  35سامبر  3836مور قبو قرار گرفت

پیرردا

 3835برره

ب رریاری کرره بررا زنرردگی فرهنررگ هنررد تمررا
کر ه اند

یا اشرتهررای مربوطره نیررز ر  35مرار

ر آن نفوذ اشته اند قردیمیتررین مردا م

امضای نمایندگان ایرران انگلریس رسرید ( زار امرور

ترین آنها ایرانیها بو هانرد ر اقر ر ابرد میران آنهرا

وارجه .) 61-63 :3166 ،بلوچ تان ایران از گذشته مرز

حتی پیش از آغاز تمدن هند آریایی برو ه اسرت ،زیررا

ایران هند بو ه است .این ورد مررزی از کروه ملرک

قبایل هند آریایی ایرانیان باستان هر از یک اصل

سیاه شر ع میشو

ن ب مشترک جدا شدهاند راههای جداگانه برای وو

عبور میکند به ر تاال متصل میشو ؛ پرس از آن

ر پیش گرفتند (لعلنهرر  .)3.5 -3.1 :3153 ،منطقره
ژئوپلیتیک جنو آسیا از طرف جنو شررق برا ایرران
تما

جغرافیایی ار

هممرز بالفصل ایران مح رو

مرریشررو ر ابررد ایررران شرربهقرراره قبررل از اسررتقال
پاک تان تابعی از مناسبا ایران انگل تان برو

از آن

از شما

از مشرق ربا  ،میرجا ه ورا

مشرق کندی گذشته به سیاهکوه میرسد

از آناا تا مقابل ت ه کورکانیان به سمت جنرو امتردا
مییابد با ر ماشکل تالقی میکند؛ از آناا ر م یر
ر وانه به سمت غر میر س س با گرذر از عرر
ر وانه؛ ر شرق بندر گواتر به ریرای عمران منتهری

جایی که لتهرای مرکرزی ایرران ر ران قاجاریره

میشو (حرافظنیرا )113 :3181 ،مررز 318کیلرومتری

ضعیف بو ند ،این مناسبا تحت تأثیر رقابت انگل تان

ایران -پاک تان که از ملک سیاه کوه ترا ولریج گرواتر

با ر سیه قرار میگرفت ر سا  3113نا رشراه افشرار،

امتدا

ار از نظر تهدید استراتژیک ،امرنتررین مررز

بلوچ تان را ت خیر ناصروان براهوایی را بره سرمت

برای

لت هماوار مح و میشو  .ایران ر هیچ

حکمرانی آن ایالت منصو کر پرس از قترل نا رشراه،

ره تاریخی از مرزهای جنرو ورا ری مرور تهدیرد

ناصروان ن بت به احمدشاه اظهار تابعیرت کرر لری

تهدیرد

بعرردا اسررتقال وررو را اعررالم نمررو

مررد هررا ر آن

راهبر ی قررار نگرفتره اسرت .جهرا متفرا
راهبر ی ،گ

ت فضایی که زمینرۀ رشردن منراطق

منطقه حکومت کر  .ر زمان محمدشاه قاجرار ،لرت

حیاتی میانشان شده نداشتن مناب تعار

ایران رصد ت رخیر بلوچ رتان برآمرد آن ایالرت را

گ تر ه ژئوپلیتیک؛ سه عامل مهرم پایردار ر ایارا

ضمیمه واک وو کر  .ژنرا سررفر ریک گلداسرمیت

چنین نقرش تراریخی اسرت (کریمریپرور313 :3113 ،؛

که ر سا  385.مشغو کشیدن سیم تلگراف بو به

کریمیپور.)363-36. :313. ،

ستور لت متبوع وو

به منظرور حفرظ اسرتان از

تحت الحمایه کال با مذاکره با ایران را مفتو کرر .
لت انگل تان ر سا های بعد قرار ا هرای سررحدی
را که وو نوشته بو به لت ایرران تحمیرل کرر  .ر
سا  3813زیر مختار انگل رتان یا اشرتی منضرم بره
نقشه جدید بلوچ تان متضمن سرحدا تعیرین شرده

طبیعری

نفوذ سنتی زبان فارسی در جنوب آسیا
زبان ا بیا فارسی از هزار سا پریش ر جنرو
آسیا به شیوههای گوناگون نقش برانگیختره اسرت برا
فرهنگ زبان کشورهای جنو آسیا (هند،پاک رتان
بنگال

) به هم آمیخته است (شریف.)3-31 :3133،
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کرهنتررین مرتن مقرد

هنرد ان اهاسرت کره

لوازم سلطنت مایه شوکت لت است (نفی ی:31.. ،

پیشینۀ آن ستکرم بره 3611سرا پریش از مرریال

 .)3-1با تأسیس سل لۀ مرغولی هرند یا هرمان سل لۀ

میرسد .امرا ایرن کتا با ا سرتا شرباهت فروق العرا ه

گورکانی هند ،به ست بابر که ن بتش با پرنج اسرطه

حتی قرابت آن با ا ستا از یرگر مررتون

به تیمور مریرسرید ،زبران فررارسی بره ا ج شرکوفایی

باز مانده بره زبران سرران کریت هررم نز یکترر اسررت

رسید .برابر

اکبر پ رر

(نررهر  .)338 :3153 ،زبران سان کریت ا سرتا از یرک

ا جهانگیر اعقا آنها ،بزرگتررین حامیران ا بیرا

منشأ اصلی سررچشمه گررفتهاند.از نظر اژگان آ اهرا

فرهنگ ایرانی بو ند .تحصیال وو آنان نریز هرمگی

ساوت صرفی نرحوی ،نز یکی هم رانی شرگفتی

آثار اشرعار سرخنوران ایرانری از

نز یکی ار

پ رر

به زبان فارسی بو

همایون نوه ا

برا هرم ارند .زن سبک عمومی شعر ر آن هرا برره

قبیل شاهنامه ی فر سی ،گل رتان سررعدی ،یرروان

قدری نز یک اسرت کره برا اسرتفا ه از قروانین آ ایری

حرررافظ ،آثررار جررامی کتررا هررای علم ری ا برری

میتوان قطعا ا سرتایی را لفررظ برره لفرظ بره مرتن

تاریخهرای ایرانری ،ر سراسرر هند سرتان ر اج یافرت.

ایی تربدیل کرر (جاللینرایینی .)111 :3156 ،الیرل

نوشتن فرهنگ هرای گونراگون بررای فهرم بهترر زبران

زیا ی برای تأثیر پیشرفت زبان فارسری ر شربهقراره

فارسی ر این ره فراهم آمد .سرهم اصرلی اساسری

ار ؛ از جملرره :نرررقش زرا شررراهزا ههررا،

فررهنگ نوی ی فارسی با نروی ندگانی اسررت کره یرا

جررو

هندی بو ند یا از ایران بره هند سرتان رفتنرد

مرهاجر ایرانیان بره هنرد ،حکومرتهرای اسررالمی

ر آن

عرالقۀ آنران به فرهنگ تمدن ایرانی زبران فارسری،

یار به تألیف تصنیف پر اوتند .چنران کره از میران

رهبررران فارسرریزبرران ر منرراطق مررذهبی ،نقررش

قریب به  361فرهنگ فارسی به فارسی ،یا فارسری بره

لغت نوی ان ،هنرمندان ،ا برا هرزاران شراعر ایرانری

زبانهای یگر فقد حرد  .1کتا به سرت ایرانیران

ر ابد سیاسی فرهنگی برا حرکومتهرای شرریعی ر

نوشررته شررده اسررت (حرراکمی .)333 :3155 ،ترررشویق

کرررن (امیرررری35 :31.3 ،؛ ابوالقاسرررمی333 :3183 ،؛

نکو اشت شراعران ،بره سریله ی پا شراهان گررورکانی

فرررر زانی .)333:318. ،ظرراهرا زبرران فارسرری پرریش از

هرند باعث شد تا گرر ه گر ه از شاعران وانردانهرای

غزنویرران جررز برره عنرروان پیونررد مشررترک میرران زبرران

بزرگ ایرانی تبار که ر ایران سامان اقامت نمییافتند ،از

سان کریت زبان های باستانی ایرران از نفروذ یگرری

ایرران برنه بر ارند راه هند پریش گیرنرد (صرفا :3155،

بروور ار نبو  .لشرکرکشی مررحمو غزنروی بره هنرد

 .).88آنرگونه کره از ترذکرههای ایرن ره برر مریآیرد،

نرقطۀ قو حضور زبان فارسی ر هند بقا اسرتمرار

تعدا ک انی که به هند مهاجر میکننرد

ر آن جرا

این زبران ر آنارا برو (سرلیم313 :3181 ،؛ فررر زانی،

مقیم میشوند حیر آ ر است .گرلچین معانی ر کترا

 333:318.؛ شریف.)3. :3133،حکومت طوالنی سلطان

کار ان هند وویش ،به نرام قریرب  811ترن از شراعران

محمو

حرضور مرر تمر سرر اهیان فارسری زبران ا

فرصت مناسبی برای بقا نفوذ زبران فررارسی رهررند

پارسی گوی هند اشاره میکند (نعمانی.)3-8 :3158 ،
عالقه مندی مر م جنو آسیا(پاک تان) به شعر ا

ر قررن چررهارم پنررام ایارا کرر  .ریشره توجره

فارسرری نیررز ترراریخ ایررران برره حرردی بررو کرره

فارسرری ر تقلیررد آنرران از

مراجعهکنندگان اغلب وواستار آثار فر سری ،سرعدی،

از

حافظ ،ویام نظامی میشدند متن نامه وانه فرهنرگ

غزنویرران برره زبرران ا

سامانیان بو که معتقد بو ند توجره بره شرعر ا

.3

فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

ایران ر اکا به زار فرهنگ هنر ایرران حکایرت از

(مؤس ۀ ابرار معاصر .)33. :3186 ،ر مامروع  3.هرزار

ایررن مطلررب ار (علرری بابررایی .)1.1 :3135،پررس از

انشاوی زبان فارسی با کمک  361عضو هیئت علمی

نماینردگان سیاسری

ر  11انشگاه پاک تان مشرغو تحصریل ه رتند ر

استقال هند پاک تان تبرا

آنها با ایرران ،ر انرشگاه های ایرران هند پاک تان

اسالمآبا  ،مرکز تحقیقا زبان ا

کرسی های زبان هندشناسی ایرانشناسری بره جرو

 .1سا سابقه فعالیرت ،گناینرهای از ن رخ وطری را

آمد استا ان زبران ا

فارسی ،با حرد

هرسره کشرور بره فررعالیت

گر آ ر ه است که تمامی آنها ر طو  .هه اویر ر

فرهنگی ا بی ورو ا امره ا نرد ترا امرر ز همرین

کشور پاک تان وریداری تامی شرده اسرت ر ایرن

پیوندها ا امه ار  .هماکنون ر انرشگاههای هند زبان

گناینه  31هزار پانصد جلد کتا وطی جرو

فارسرری ر سرررطح کرررارشناسی کارشناسرری ارشررد

زبان پشتو بیش از 36هزار اژه مشترک با زبان فارسری

شررانز ه مدرسرره عررالی

ار (مرکررز پررژ هشهررای مالررس .)3-31 :3131،پیونررد

کتررری ترردریس مرریشررو

ار

مدرسرره ینرری هند سررتان زبرران فارسرری را آمرروز

سرزمین کنرونی برنگال

مرری هنررد(انرررصاری .)336-331 :3155،ر حررا حاضررر

سرریز هم مرریال ی/هفررتم هاررری مرریرسررد سررالطین

حد  .1کرسی آمروز
است

زبران فارسری ر هنرد ایرر

انشگاه هرای معتبرر هنرد ،اکثررا کرسری زبران

برا زبران فارسری بره قررن

م لمان مراکز واص سنتی برای آموز

گ رتر

زبرران فارسرری ترردارک یدنررد .ر ضررمن هرگررز نبایررد

فارسی ارند .اگر بخواهیم به صور مور ی نرام ببرریم

فرامو

اسامی انشگاههای هنرد کره زبران فارسری را تردریس

تحکیم زبان ا

می کنند بره شرر زیرر اسرت .انشرگاه هرای اسرالمی

بنگا ایفا میکر ند؛ زبان ا بیا بنگال زیر نفوذ زبران

علیگر ،اسالمی -ملری هلری ،ا آبرا  ،بریآرامبیردکر،

ا

کر که عاظ مذهبی صروفیان ر توسرعه
فارسری نقرش مهمری را ر اسرتان

فارسی تحرو یافرت ر نتیاره ایرن آمیرز

رثرررها  ،پاتنرررا ،پنارررا  ،پنارررابی ،تلکامرررانای،

مبا لرره فرهنگرری میرران م ررلمانان هنررد ان ،تعرردا

جواهرلعل نهر  ،ار  ،وواجه معین الدین چشتی ،هلی،

فرا انری از اژههرای فارسری بره زبران برنگال راه یافرت

راجاستار ،زبانهای وارجی حیردرآبا  ،سرریبنکتچرور،

(تمیم اری.)351-31. :3113 ،هماکنون ر انشگاه های

عثمانیه ،کاتنکالج ،کرنالتاکا ،کشمیر ،کلکتره ،گاررا ،

اکررا ،چیتاگنررگ راجشرراهی انشرراویان ر مقرراط

کُُرناکدیو ،گلبرگا ،گوهاتی ،لکهنو ،مدرا  ،مگد ،موالنرا

کارشناسری ،کارشناسرری ارشررد

کترری برره تحصرریل

آزا  ،ممبئی ،موالنا مظهرالحق ،مهاراجاسایاجی رابر ا،

ر رشررته زبرران ا بیررا فارسرری مشررغو ه ررتند

یکنور ،مالیر کوتال (شرکرالهی .)3131 ،پارتمران زبران

()University of Dhaka& Rajshahi & Chittagong, 2018

فارسی نیز ر سا  3811میال ی ر پاک تان تأسیس
گر ید زبان ار که زبان رسمی کشور پاک رتان اسرت
پر از اژه های فارسی اسرت طبرق گرزار

گر همرایی

استا ان زبان ا بیا فارسی ر شهر الهور  31بخرش
ر پاک تان ظیفه آمروز

زبران فارسری را بره عهرده

ارند که ر آن  .5استا به طور تمام قت  31استا
بهطور پاره قت به تدریس زبان فارسی مشغو ه رتند

تبار مشترک آریایی ایرانیان و مردم جنوب آسیا
ر ابد ایران شبهقاره هند قبل از اسالم برر اسرا
نژا  ،زبان آ ا

رسوم برو ه اسرت .ر تمردنهرای

روشان موهناو ار ر سرند هارپرا ر پناانرب کره
بین سرا هرای  3611ترا 3611قبرل از مریال شرکوفا
شدند نشانه هایی از ر ابد با تمدن ایرانی یده میشو .
سفالینههای باستانی شباهت مشرخ

ر طرر هرا
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الگوهررای آنهررا شررواهد محکمرری بررر ایررن ا عررا اسررت

کوه هرای هنرد کش ر ان شردند؛ گر هری از آنران ،ر

( .)Nourian, 2014: 43هند ایران ارتباطا مشترک

کناره های ر کابرل م رتقر شردند گرر ه یگرر بره

ما بین

موازا آن ر  ،به جانب هند رفتند ایرن گرر ه پرس از

منطقره بره سر یده م تراریخ برر

ر به سرزمین هند ستان ،به سوی ر سرند پریش

تاریخی -فرهنگی تمدنی عمیقی ارند .تما
مر م تمدن این
میگرر

( .)Nehru, 1961: 84ایرانیران هنردیان ر

ره شر ع تمدن هند آریایی جز یک وانوا ه برو ه
ر اق

آریررایی هنرردی را برره جررو آ ر نررد .ای رن کرروچهررا

ر ره جیحون ر آسریای مرکرزی قررنهرای

متما ی با یکدیگر زبان مشرترکی اشرته انرد .آنران ر
سرزمین ما ر مدتهای ب یار طروالنی ر یرک جرا

ر

کنار یکدیگر میزی ته ر هزاره م قبل از میال آنهرا
ارای فرهنگ ،زبان ،اسطوره ،آ ا

راندند تا حروالی پنارا رسریدند بره تردریج نرژا

رسروم مرذهبی

مهاجر ها ،چندین بار به صور چندین موج پیراپی
رخ ا  .پررس از ایررن مهرراجر  ،مشررترکا نررژا ی
فرهنگی میان این
گ

گرر ه ایرانیران هنردیان هرگرز

ته نشد .مر م ران باسرتان سررزمین ایررران برا

مر مان

ران باستان سرزمین هند ،هرم ب رتگیهرای

مراسم اجتماعی مشابهی بو ه اند .به هرر حرا شرواهد

ب رریار اشررتند.ایررن موضرروع برره وصرروص ر زبرران،

تاریخی نشان می هد که آریاهای شرقی که به آریاهای

اسطوره ها م ائل مربرو بره آیرین هرای آنهرا یرده

هند ایرانی مشهور میباشند پس از جدایی از آریاهای

میشو که گویای همزی تی طوالنی ایرانیان هند ان

غربی برای مد ها با هم بو نرد (پراکرا )133 :3135 ،

آریایینژا است (آمروزگار.).8 :311. ،

آنها میهن یک تاریخ زبان قومی مشرترک اشرتند.
تمدن ارای پایهای یک انی ه تند که آثرار آن بره
آریاییها بر مریگرر

بره همرین ترتیرب ،ب ریاری از

شباهتها بین این کشورها نره تنهرا ر آ ا

رسروم،

سنت ها زبانها ،بلکه ر ر یکر به زندگی نیرز یافرت
میشو ( .)Shamim, 2018: 33-52از رهگرذر مقای ره
قدیمیترین عناصر موجو

ر نوشته ها رسوم عبرا ی

زرتشتی با قدیمیترین آثار ینی هند به یژه ریگ ا
رسوم عبا ی برهمنی مشترکا ب یاری را مریتروان
ریافت برای نمونه ،هنوز هم عناصر چهارگانه بره یرژه
آ

آتش نز زرتشتیان هند ان جایگاه وراص ار

(بوریس .)3.-35 :3185،شاوه شرقی آریایی هرا پرس از
عبور از کنرارههرای ر جیحرون

پارسیان موجود در هند و پاکستان
جاباایی جمعیتری میران ایرران هنرد ر گرر تره
تاریخ بره صرور م رتمر ا امره اشرته اسرت حضرور
جمعیرت پارسریان ر جنو آسریا ر حرد

53111

نفر ر هند حد  3111-6111ر پاک تان نشررانه
ملت اسرت

ای از ایرن ارتباطرا میان فرهنگی بین

آنها ر بمبئی عمدتا ر چند شهر ر ستا ر جنرو
بمبئی زندگی میکننرد ،همچنرین چنردین اقلیرت ر
نز یکی کراچی (پاک رتان) بنگلرور(کارناتاکرا ،هنرد)؛
یک جمعیت قابل مالحظه پارسی ر پونره همچنرین
ر حی ردرآبا ؛ چنررد وررانوا ه پارس ری نی رز ر کلکت ره
چنرای سراکن ه

رتند ( Encyclopædia Britannica,

ر بره بلرخ ایرن

)2013;Twinning,2008:3;Chaubey et al,2017:1-23

نواحی را زیر پوشش نژا ی وو قرار ا ند گر ه باقی

رباره زمران مکران مهراجر زرتشرتیان بره هنرد

مانده ،راه وو را به سرمت جنرو ا امره ا نرد بره

قصره سرناان

نظرا مختلفی بیان شده است براسا

شاوه متمایز تق یم شردند .شراوه هنردی شراوه

پس از اضمحال سلطنت یزگر عدهای از زرتشتیان به

ایرانی ،شراوه هنردی پرس از گرذر از بلرخ بره جانرب

ر کاتیرا ر

هند ستان مهاجر کر ند مرد  33سرا
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سکنی گزیدنرد سر س بره گاررا رفتره

ر سرا

سرعت یافت؛ آنرها تا بدین هنگرام شرهرها یرا منراطق

186م به سناان رسیدند آنها از حاکم آن محل اجرازه

سناان ،ناا زاری ،سور  ،بول رر ،ا

اقامت وواستند جا یرانا از یرن آیرین آنران پرسرید

مرکز اسرتقرار پشتسر گذار ه بو ند ( شنگین:3166 ،

پس از آن به ایشان اجازه اقامت ا به شررطی کره بره

311-315؛ شهمر ان ).3-.3 :3151 ،تا پریش از آمردن

هنرد ان

انگلی ی ها مشاغل پارسیان بیشتر کشا رزی ،بافنردگی

ر کننررد؛ نماینررده

کشتیسازی برو  .از قررن هفردهم مریال ی بره بعرد

زبان ایران سخن نگویند زنانشران بره لبرا
رآینررد ،آال جنررگ را از وررو
پارسیان این شر

را پذیرفت سرکونت پارسریان ر

پارسیان ر هند به کار تاار

اء را بره عنروان

صنعت ست بر نرد

سناان آغاز گر یرد .بروری از وا رشناسران معتقدنرد

ر این راه پیشرفتهای قابل تروجهی نمو نرد .پرس از

زرتشتیان ر سا  135مریال ی یعنری شصرت پرنج

ت لد انگلیس بر شبهقاره هند آنان ر تمام رشتههرای

سا پس از کشته شدن یزگر سوم ار سناان شدند

علوم ترقی فوقالعرا ه کر نرد ترا بره

صنعت تاار

شصت سا بعد براز سرته یگرری بره آنهرا ملحرق

جایی که ر میان اقوام مختلفی که ر سرزمین هند به

شدند .ایناسترانت یف نیمه سده هشتم مرری برویس

سر میبر نرد برج رتهترر نرام بر ارترر شردند .سرده

ا ایل قرن هم را زمران مهراجر زرتشرتیان بره هنرد

نوز هم مریال ی تغییررا ب ریاری را بررای پارسریان

مرری اننررد (امینرری111 :3181،؛ جک ررون.31 :3163 ،؛
برررویس388 -331 :3185 ،؛ اینوسترانت رررف31 :3163 ،؛
پور ا 5 :3336 ،؛ .)Paymaster,1954:7-8

پارسیان به الیل مختلفی چون سوابق یرینه

جرو

عناصررر فرهنگرری آیینرری مشررترک مررر م ایررن

شهرنشین به نبا
تما

اشرت .رشرد تارار

صرنعت

با انشآمووتگان غربی م ریحیت پر ت رتان

عوامل اصرلی ایرن تغییررا بو نرد .پارسریان ر کلیره
تاارتخانهها کارگاههای تولیدی بمبئی سهام اشرتند
ر پایان قرن نروز هم 86 ،رصرد از جامعره پارسریان،

سرزمین؛ آشنایی مر م ایران بره هنرد بواسرطه سرلطه

شهرنشین شدند تنها  36رصد ر ر سرتاها زنردگی

شاهنشاهی هخامنشری ساسرانی برر بخشری از هنرد

میکر ند ( ;Heber,1826: 73-98; Unisa, 2009: 2-3

غربی؛ گ تر

اسالم به ایران ،جو ر ابد بازرگانی از

طریق ریا وشکی از قرنهرا پریش میران ایرانیران

Balsara, 1981: 35؛ شهمر ان.)11-18 :3151 ،
پارسیان ب یاری برای وو جایگاه یژهای به عنوان

هندیان ،تنش هرای اولری ر میران ورو زرتشرتیان

رهبر سیاسی ،انشمند ،کاروانه ار ،تاجر ،سررمایه ار

ایران؛ به آناا مهاجر کر ه اند (صبوریفرر -61 :136 ،
11؛ شهمر ان13-11 :3151 ،؛ نمیرانیان31 -3. :3185 ،؛

مقام لتی نظامی ر جامعره هنرد یافترهانرد از آن
جمله ا بهای نور جهی ،بزرگ مر

پارسی ر شرنفکر

رضاقلیزا ه آهنگر .)31. -316 :3181 ،نخ رتین سرته

تحصیل کر ه هند یرک رجرل سیاسری اجتمراعی؛

از زرتشتیان که به ری از طرن ترن ر ا نرد اغلرب

فیلد مارشا شمشر جی مانکشرا ژنررا پرنج سرتاره

شامل انشمندان ،منامان ر حانیان زرتشرتی بو نرد

هنررد کرره برره سررام بهررا ر مانکشررا نیررز معررر ف

مهاجران ا لیه ر  311مرایلی شرمالی بمبئری بره نرام

مرریباشررد؛هررامی بهررا بهررا فیزیکرردان برج ررته اتم ری

سناان م تقر شدند .امرا بره رسرتی بایرد گفرت کره

هند؛ هامی نوسر انای سرتنا انشرمند برج رته اتمری

مهاجران ا لیه ابتدا نواحی غربی هند م تقر شدند آنها

هند رئیس سازمان اتمی هند؛ سرر فیرر ز شراه مهترا

کم کم ر بمبئی م تقر شدند(بمبئری از طررف لرت

لیدر سیاسی پیشاهنگ نهضت آزا ی هند موس ان

پرتغا به انگل تان اگرذار شرده برو ) ایرن منطقره

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،پاییز  ،9911سال هجدهم ،شماره 06

..

مدیران کم انی هرای برزرگ بازرگرانی صرنعتی تاترا،
گو ریج ،بیرال

ا یا که سهم به سزایی ر اقتصا ملی

پارسیان پاک تان ن بت به پارسیان هنرد کشرورهای
غربری ،سرنتتتی ترر مانرده کمترر ر معرر

تبررا ال

هند اقتصا جهانی ارند وانوا ه های ثر تمند پارسی

فرهنگی قرار گرفته است ( انشنامۀ جهان اسرالم:3185 ،

کرره عبررار بو نررد از :بنرراجی  ،ا یررا ،جیایبهررای،

.)3633

ا ی ت ،ر ی مرانی تاترا ،افرز ن برر نا گران عظریم
تااری ،مؤس ا مالی ،بیمه بانکهای معتبرر را نیرز
ر تملک اشتند ( انشنامۀ جهران اسرالم3633 :3185 ،؛

پراکا  .)13.-136 :3135 ،پارسیان ر پاک تان؛ پریش
از جدایی پاک تان از هند ،ر آناا سکونت گزیدنرد .ر
حد  ،3836ا لین شرکت پارسری بره نرام ج را اال
شرکا ر سند تأسیس شد با رشد جامعرۀ پارسری ر
کراچرری ،ر  3813ا لررین « ومرره » (گورسررتان) ،ر
 38.3نخ تین آتشکده ،ر  3863ا لرین مدرسره ،ر
 3853مررین آتشررکده،

ر 3816مررین ومرره

تأسرریس شررد .پررس از تأسرریس بیمارسررتان ،باشررگاه
رزشی ،کتابخانه مدار

وراص پارسریان ،نخ رتین

انامن جوانان زرتشتی ر 3331به سرپرسرتی سرتور
جی اال ر این شهر بنیان نها ه شد .پارسریان ،عرال ه
بر کراچی الهرور ،اویررا کویتره را نیرز بررای اقامرت
برگزیدهاند .آنان بویژه ر توسعۀ کراچی همانند بمبئری
تأثیر ب زایی اشتهاند

ر آناا ر زمینههرای کشرتی

سازی ،هتلداری ،ار سرازی وریرد فرر

امرالک

فعا بو ه اند ،چنانکه رهبرر جامعرۀ پارسریان کراچری،
جمشیدمهتا ( ،)3361نخ تین شهر ار کراچی بو کره
سیز ه سا این مقام را برعهده اشت .هم ر پزشک
مخصوص محمدعلی جنا  ،پایه گذار پاک رتان ،نیرز از
پارسیان بو ند .پس از اعالم استقال پاک تان به عنوان
کشوری م لمان ،ب یاری از پارسیان که نگرران آینردۀ
وو بو ند نیز به سربب جرو امکانرا تحصریلی
شغلی ر غر  ،پاک تان را ترک کر نرد شرمار آنران
بشد ر به کاهش نها  ،جز ر کراچی کره جمعیرت
ثر

متمرکزی از آنِ پارسیان اشرت .جامعرۀ کنرونی

مسلمانانموجود درکشورهای غیرمسلمان جنوب
آسیا
رشد اسرالم ر آسریای جنروبی یکری از مهمتررین
تحوال ژئوپلیتیک هزاره گذشته بو ه است .ایرن رشرد
ر قرن هفرتم هشرتم هنگرامی کره بازرگانران عرر
م لمان ر ساحل جنو غربی شبهقاره م تقر شدن
هیئتهای نظامی عر م رلمان سراحل مکرران
ایند

ره

را مور بررسی قرار ا ند؛ آغراز شرد .رحرا

حاضررر ،یرک سرروم م ررلمانان جهرران ر جنررو آسریا
زندگی میکننرد کره یکری از منراب

سرچشرمههرای

اصلی عقاید سازمانهرای اسرالمی ر سراسرر جهران
اسرت .اسرالم ظرفیرت تعامرل سررو مند برا ب ریاری از
فرهنگهای منطقره آسریای جنروبی را نشران ا

برا

گذشت قرن هرا ،بیشرتر سراکنان برومی جنرو آسریا،
محید فرهنگی مذهبی اسالمی را پذیرفتند ب ریاری
از آنها به اسالم مشرف شدند .ر قرن هادهم ،آسریای
جنوبی شر ع به فرستا ن افرا

عقاید به بقیره جهران

اسالم نمو  .از ا ایل قررن نروز هم ،م رلمانان جنرو
آسیا تاربۀ جدیدی از تال

بررای حفرظ یرک جامعره

اسالمی تحت حکومت غیر م لمان استعماری اشتند.
ر سطح سیاسی ،سیاستهای جردایی طلرب م رلمان
افزایش یافت جنو آسیا ر سرا  33.1بره هنرد
پاک تان تق یم شد تعدا جمعیت م لمان کشرورهای
غیررر م ررلمان جنررو آسرریا؛ هنررد383،111،111؛
سررریالنکا3،1..،381؛بوترران3،.51؛ ن ررا 3،118،351
تخمین ز ه شده است.
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اسالم مین ین بزرگ ر هند است ،کره 3.4.1

هفت بخش نیز ر ایالت های یگر قرار ارنرد ر 63

رصررد از جمعی رت ایرن کشررور را تشررکیل مرری هنررد.

منطقه جمعیت م لمان ر حد نیم میلیون میباشد.

جمعیررت م ررلمان هنررد سررومین جمعیررت جهرران

ر مقابل  315منطقه جرو

ار کره ر آن جمعیرت

بزرگترررین جمعی رت اقلی رت م ررلمان ر جهرران اسررت

م لمان کمتر از ه هزار نفر است از  631بخشرداری

( ;Niyaz et al, 2018: 1-17; Robinson, 2016: 1
Pew Research Center’s, 2010, Retrieved 20
 .) September 2016جمعیت م لمان ر سراسر هنرد

منطقررۀ هنررد تنهررا ر  3بخررش منطقرره م ررلمانان

پراکنده است تمرکز آنها از یک ایالرت بره ایالرت یگرر
متفا

است .تقریبا  13میلیرون نفرر از م رلمانان ر

ایالت یوپی زندگی میکنند ایالت یوپی پرجمعیتتررین
ایالررت هنررد اسررت سرره ایالررت بنگررا غرب ری ،بیهررار
ماهاراشتر ارای بیش از  31میلیون نفر م لمان بو ند
ایالتهای آندراپرا

 ،آسام ،کشمیر کارناتاکا از  6ترا

 31میلیون جمعیرت م رلمان مریباشرند ایالرت هرای
تامیرل نررا از  1تررا  6میلیرون

راجی ررتان ،گارررا

م لمان را ر بر اشتند جمعیرت م رلمان ر ایالرت
ا تارانچا یک تا

میلیون نفر برو پنارا

ا ری را

نیز از ایالتهای ن بتا بزرگ هند میباشرند امرا تعردا
م لمانان ر این

ایالت کمترر از یرک میلیرون برو ه

است (کمیتهساچر .)33-3. :3131 ،برا توجره بره اینکره
کشور هند به صور ایالتی ا اره میشرو

هرر ایالرت

نیز به منراطق یرا بخشرداری هرایی تق ریم مریگرر
میتوان گفت کره ترراکم جمعیرت م رلمان ر بروری
بخشداریها منراطق نیرز بریش از بخرشهرای یگرر
است .ر  36رصد بخشداری ،جمعیت م لمانان بیش
از یک میلیون است بیشترین تراکم جمعیت ر منطقره
مرشدآبا

ر ایالت بنگا غربی است ر این بخش سره

میلیون هفتصد هزار م لمان زندگی میکنند سر س
ر منطقه ای ماالپ پورام ر ایالت کرراال منطقره 3.
پرگنا ر بنگا

ر ر ههای بعدی قرار ارند ر مامروع

از جمله مناطقی که ر آن جمعیت م لمانان بریش از
یک میلیون نفر میباشد ه منطقه ر بنگا غربی پرنج
منطقه ر ایالت اتارپرا

سه منطقه ر ایالت کشرمیر

اکثریت قاط را تشکیل می هند میرزان آن بریش از
 16رصد است از جمله منطقه الکشا یپ 8منطقره
جامو کشمیر که  33رصرد از جمعیرت م رلمان ر
این مناطق زندگی میکنند ر  383بخش یگرر هنرد
پراکندگی جمعیت م لمانان از  31تا  36رصد اسرت
(همررران .)33-3. :ضرررعیت اجتمررراعی اقتصرررا ی
م لمانان قبل بعد از اسرتقال ویلری بهبرو نیافتره
اسررت ،اعتقررا ی برره طررور گ ررتر ه جررو

ار کرره

م ررلمانان تررا حررد زی را ی تحررت تررأثیر ر نررد توسررعه
اقتصا ی تغییرا اجتماعی که ر هند م تقل اتفراق
میافتد ،قرار نمیگیرند شراید اقتصا ی عمومی آنهرا
به تدریج ر به وامت گذاشته شرده اسرت .م رلمانان
جنو هند ،به یژه از کراال ،تامیل نا  ،آندرا پررا

،

کارناتاکا مهاراشترا پیشرفت قابل تروجهی ر مقای ره
با همتایان وو

ر بیحر ،ا ترارپرا

 ،ما ایرا پررا

،

راج تان ،جامو کشمیر هریانا ،نشان ا هاند با ایرن
جو تبعیض ،رکو اجتماعی حاشیه سازی آموزشری
بررهطررور کلری موجررب رشررد عقررب مانرردگی اقتصررا ی
م ررلمانان ر بخررشهررای س ری کشررور شررده اسررت
(.)Ahmad,1975: 231-255;Niyaz et al, 2018: 1-17

م لمانان (که به عنوان "مور" ر گر ه بنردی قرومی
ثبت رسمی ووانده میشوند) مین گر ه بزرگ اقلیت
قومی ر جمعیت سریالنکا ه رتند بره طرور سرنتی
نگر ها رفتارهای سیاسی وو را بره نفر
عمده قومی این کشور یعنی سرینا

گرر ه

تامیرلهرا بیران

میکنند .جمعیت م رلمان ر سراسرر ایرن جزیرره ر
پررنج ل رروالی (آم رارا ،ترینکوم راال ،مان رار ،پرراتیکوال
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کنرردی) بررهطررور گ ررتر های گ ررتر

یافترره اسررت

) (Ameerdeen 2006: 23; Yusoff et al, 2017: 1-17

کلمبررو ارای برراالترین تررراکم جمعی رت م ررلمانان
جزیره است ر اسرتان شرمالی ،م رلمانان  6رصرد از
کل جمعیت را تشکیل می هند استان شررقی ،برا ایرن
حا  ،منطقهای است کره م رلمانان مهمتررین یژگری
چشمانداز قومی را تشرکیل مری هنرد .اسرتان شررقی
شامل سه ل والی ترینکوماال ،پراتیکوال آم رارا اسرت
که وانههای یک سوم از همه م لمانان ر سرریالنکا را
تشکیل می هند .م لمان ر ایناا ر شهرهای تامیل،
شهرها ر ستاهای امتدا ود ساحلی ریاچه زنردگی
میکنند .مشخصا سیاسی جامعه م رلمان ر سرری
النکا نشران هنرده اسرتراتژی سیاسری پراگماتی رم
رهبران آن سازمان های مختلف م لمان است که بره
یژه با پیوستن به اکثریت حاکم به عنروان یرک گرر ه
فشار به چانهزنی برای قدر وو میپر ازند .برا توجره
به پراکندگی جمعیت م لمان ر سراسر جزیره تقریبرا
ر تمام حوزه های انتخاباتی حضور ارند .برا توجره بره
این توزیر جغرافیرایی ،آنهرا یرک عامرل قدرتمنرد ر
تصمیمگیرری ر مرور ثبرا سیاسری احرزا عمرده
سیاسرری ،حررز متحررد ملرری ( )UNPحررز آزا ی
سریالنکا شدهاند ).(Fazil, 2005: 43; Fazil, 2009: 2
م لمانان پس از هند ها بو اییها سرومین گرر ه
مذهبی ر ن ا ه تند .جمعیت م لمان منشرأ قرومی
وررو را برره منرراطق مختلررف هنررد همچن رین آس ریا
مریرسراند .اکثریرت بزرگری از آنهرا ر منراطق جلگرره
جنو زندگی میکنند ،رحالیکه یک رصد معینی از
جمعیررت م ررلمانان ر برورری از ر سررتاهای منرراطق
کوه تانی غر کشور

ره کاتماند زندگی میکننرد.

م لمان ر ن ا  ،به یژه ر کاتماند

یگر نقا ن ا

تقریبررا برره چنررد گررر ه کشررمیری ،م ررلمانان هنررد،
م لمانان تبت ،م لمانان ترای (جلگه نشینان) تق ریم
شدهاند .اکثرر م رلمانان ر ن را سرنی ه رتند بره

عنوان حنفی شناوته میشوند نخ تین م لمانانی کره
ر ن ا اقامت اشتند ،معاملرهگرران کشرمیری بو نرد
م ررلمانان کاتمانررد از لحرراظ اقتصررا ی ن رربت برره
م لمانان ر سایر نقا کشور تا حد ی بهتر ه رتند
م ررلمانان تبررت م ررلمانان کشررمیری ر تاررار
مشغو اند اگر چره م رلمانان کاتمانرد ر کشرا رزی
رگیر نی تند ،امرا ب ریاری از آنهرا ر شرت تررای
همچنین ر ره کاتماند زمین ارند .م لمانان عرال ه
بررر کشررا رزی تاررار نیرز رگیرر مشرراغل مختلررف
ه تند .ویا ها ر ن را عمردتا م رلمان ه رتند ر
لت ن ا تاکنون تالشی نداشته تا م لمانان

عینحا

را ر جریان اصلی کشور به کرار بگیرر  .آنهرا از لحراظ
مررالی اوالقرری از ما رسرراها (محررل مررذهبی برررای
تحصریال ) حمایرت نمرریکننررد کرره نقررش مهمری ر
آمرروز

مررر م م ررلمان کمررک برره افررزایش نرررخ

سوا آموزی ایفا میکنند ( ;Siddique,2001:333-343

.)Haque, 2013:41-44

تجانس دینی جمهوری اسالمی ایران ،پاکسنتان،
بنگالدش و مالدیو
تعدا جمعیرت کشرورهای م رلمان جنرو آسریا،
پاک ررتان 31.،33.،111؛ بررنگال

3.3،111،111؛

مالرررردیو  13.،881تخمررررین ز ه شررررده اسررررت
( Pew Research Center’s, 2010; Retrieved 20
 .)September 2016; Malik,2008:1پاک رتان یرک

جمهوری فدرا است که با عنروان«جمهروری اسرالمی
پاک تان» شناوته شده ،قلمر پاک تان شامل منراطق
ذیل است :الرف) ایراال بلوچ رتان ،سررحدا شرما
غربی ،پناا

سند ) ،منطقه پایتختی اسالم آبا که

از این پس تحت عنوان پایتخت کشرور از آن نرام برر ه
وواهد شد ،ج) نواحی قبیلهای تحت مدیریت حکومرت
مرکرزی ) ایراال

منرراطقی کره ر محرد ه کشررور

پاک تان قرار ارند یا ممکن است رآینده بره شرکل

.1

فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

الحاق یا به نحرو یگرر بره آن ب یوندنرد بنرا برر اصرل

 .)Bangladesh, 1972:1-6این کشرور وانره بیشرترین

م قانون اسا  ،ین رسمی این کشرور اسرالم اسرت

بنگالی م لمان ،مین گرر ه برزرگ قرومی ر جهران

از این ر بیشترین نقش را م رلمانان برازی مریکننرد

اسررالم اسررت .بررنگال

چهررارمین جمعیررت بررزرگ

( The Constitution of the Islamic Republic of
 .)Pakistan, 2012: 3-20از آناررا پاک ررتان کشرروری

م ررلمان جهرران را ار

اسالمی اسرت برمبنرای اکثریرت جمعیرت م رلمان،
جدایی این کشور از هند شکل گرفته ،توسعه ر ابرد برا
کشورهای م لمان نیز از اصولی است کره ر سیاسرت
وارجی پاک تان به آن تأکید شده بر اسا

ما ه .1

قانون اساسی پاک رتان ،لرت بررای حفرظ تحکریم
ر ابررد برا رانرره بررین کشررورهای اسررالمی ،براسررا

سررومین کشوری ررت کرره

اکثریررت جمعیررت آن م ررلمان (پررس از انررد نزی
پاک تان) است .ر
افزایش ظهور احزا

هه گذشرته ،برنگال

شراهد

سازمانهای سیاسری برا سرتور

کار اسالمی بو ه است .بر اسا

یک ح را  ،ر سرا

 ،3311تعدا احزا اسالمگرا 33عد بو  ،ر حالی که
این رقرم ر سرا  3115بره  311عرد رسریده اسرت
)(Riaz&Fair,2011:49;PewResearchCenter’s,2013

حد اسالمی کوشش مینمایرد از منراف مشرترک

صوفیان

ر یشان سرهم مهمری ر توسرعه اسرالم ر
برعهده اشرتند مرر م تعلیمرا آنران را ر

ملل آسیا ،آفریقا آمریکای الترین حمایرت ،صرلح

بنگال

امنیّّت جهانی را تشویق ،ح ن تفاهم ر ابد سرتانه

مور ت لیم به ودا ند تزکیه نفس را پیر ی میکنند

بین همه ملتها را ترغیب رف اوتالفا برینالمللری

آرامگاه ایرن صروفیان از قردیم بزرگتررین مراکرز عرا،

از طرررق م ررالمتآمیررز را تشررویق وواهررد نمررو

نیایش تعلیم اصو قرآن سنت ر برنگال

( The Constitution of the Islamic Republic of
.)Pakistan, 2012: 3-20

است (سازمان جغرافیایی نیر های م لح .)15 :3131،بنابر

پاک ررتان نظررامی فرردرا
اسررالم گراهررا

انتخررابی ار

ارتررش

نی رر ی سیاس ری قدرتمنررد ر پهنرره

سیاسی آن ه تند اسالمگرایی هم که از زمان استقال
پاک ررتان نیر یرری تنومنررد بررو ه از طری رق همکرراری
ائتالف با ارتش
قدر

ر بعضی مواقر

ری گزیردن از آن

نفوذ وو را ر جامعه پاک تان گ رتر

اه

است (هرمیدا با ند3151 :3118 ،؛ نصر3.-11 :3185 ،؛

هشررریار .)3-31 :3185 ،بنابراصرررل ا
اساسی بنگال

 ،این کشرور یرک جمهروری م رتقل

است که به عنوان جمهوری ولرق برنگال
میشو
اسا

م قرررانون

برو ه

اصل م قانون اساسی مالدیو ،مالردیو یرک جمهروری
م تقل

موکراتیک بر پایه اصو اسالم اسرت یرک

لت احد است که به عنوان جمهوری مالدیو شناوته
میشو  .طبق اصل هم ین کشور مالدیو اسالم اسرت
اسالم باید یکی از پایههای تمام قوانین مالردیو باشرد
همچنین هیچ قانونی بر والف هیچ اصل اسرالم نبایرد
ر مالدیو اعما شو ( Constitution of the Republic

.)of Maldives, 2008:1-2

شیعیان موجود در کشورهای جنوب آسیا

شرناوته

صرف نظر از فرقره هرای گونراگون ر حرا حاضرر

ین ایرن کشرور اسرالم اسرت همچنرین برر

شیعیان حد  31تا  36رصد جمعیت م لمانان نیا

ورو را

ر کشورهای گوناگون نیا

اصل بی ت پنام لرت بایرد ترال

را شامل میشوند این تعدا

برای تحکیم ،حفظ تقویرت ر ابرد برا رانره ر میران

پراکنرردهانررد .بزرگترررین اقلی رت ش ریعیان ر وررارج از

همب تگی اسرالمی انارام

کشرور جنرو آسریا اسرت

کشورهای م لمان بر اسا

هرد ( Consttution of Thepeople's Republic of

مرزهای ایران مربو به

متأسررفانه ترراکنون سرشررماری اقعرری از جمعیررت
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اقلیت های شیعی ر جنرو آسریا انارام نشرده اسرت

سررابقه یرینررهای ر تشرری

بیشتر آمارها به صور تقریبی بیان شده است .رصرد

حکومت های شیعی اشتهاند .با اینکه ر مناطقی ماننرد

تقریب ری ش ریعیان کشررورهای جنررو آس ریا؛ پاک ررتان

کن یا فیضآبا که سرابقا حکومرت شریعی اشرتهانرد،

 ،سررریالنکا،

گررر ههررای شریعی حضررور ارنررد ،امررا ر ران معاصررر

بوترران هرکرردام کمتررر از یررک رصررد

شررریعیان هنررد ر ایالررتهررای مختلررف (سراسررر هنررد)

میباشرد (.)Pew Research Center’s, 2009: 39-40

پراکنده شدهاند .شیعیان ایرن کشرور عمومرا ر منراطق

پس از م رلمانان اهرل سرنت ،م رلمانان اهرل تشری

شرمالی ،مررکزی ،جنوبی این کشور سکنی گزیدهانرد.

بیشترین جمعیرت را ر پاک رتان بره ورو اوتصراص

منرراطق زیررر را مررریترروان از پرجمعیررتترررین منرراطق

ا ه اند (بروی آمار شیعیان پاک تان را بین  31ترا 36

شریعهنرشین تلقی کر ایالرت ا تراپررا

برا مرکزیرت

رصد تخمین مریزننرد) .بیشرتر شریعیان پاک رتان را

شهر لکنهو ،از مهمتررین نقرا شریعهنررشین ر هررند

شیعیان امامیه تشکیل می هند لی گر هی از شیعیان

است .همچنین این ایالت مین رتبه مریزان برراسوا ی

اسماعیلی اندکی نیز زیدی ه تند هر کدام آ ا

را ر برین سایر ایالتهای هرند ار  .شرهر لکنهو ،مرکز

31-36؛ هند سررتان  31-36بررنگال
مالرردیو ،ن ررا

رسوم واص وو را ارند شرهر کویتره مرکرز ایالرت

ایالت ا تراپرا

بلوچ تان از مراکز مهم شیعیان است مهمتررین گرر ه

بره مرکرز تشری

شیعیان شهر کویته هزارهها ه تند

اشررته

ر رههررایی

برا اشرتن بیش از صدها هرزار شریعه،
ر هند شهر یافته است .البتره شرهر

ر سرایر منراطق

چرون ور نریز از جمله شرهرهای ایرن ایالررت ،جمعیررت

اقوامی چون بنگشی ،تبتی ،گلگتی ،قنردهاری ،پنارابی

شرریعه زیررا ی را ار ؛ کشررمیر ،مرررین مررررکز عمررده

کرمی همگی از شیعیان ه تند همچنرین ر ناحیره

فرعالیت شریعیان برعد از لکنهو مرریباشررد .ایرن ایالرت

بلت تان گلگیت ر مررز چرین پاک رتان نیرز ر

ا لین رتربه میزان باسروا ی را ار ؛ بیهرار ،برا مرکزیرت

پناا  ،پیشا ر بروی یگر ر کراچی سکونت ارنرد

 ،برا مرکزیت حیدرآبا ؛ ایالت گاررا ،

ر آناا چندین محلره شریعهنشرین نیرز جرو

ار

پانتا؛ آنردراپرا

نیز هزاران شیعه را ر ورو جررای ا ه اسررت؛ ایالررت

فرقهای از شیعیان ه تند کره بیشرتر ر اسرتان سرند

ماهارشترا ،از جمله ایالتهای جنوبی هررند اسررت کرره

اقامت ارند همگی از پیر ان شهباز قلندر میباشرند.
(گلیز اره331 :3111 ،؛ صرافی351 :3155 ،؛ ابررار معاصرر،
31. :3186؛ .)Twinning,2008:3;Malik,2002:12-13
ضعیت کنونی شیعیان پاک تان قویا با تحوال

انربوهی از جرمعیت شیعه را ر وو جرای ا ه اسررت.
تقریبا این منطقه از ایالتهای ن بتا سی هنرد شرمر ه
میشو  .برا ایرن ا صاف ،جمعیرت شریعه ر هند سرتان،
ر منطقه واصری مرتمرکررز نرمرریبراشررد؛ بلکرره ر

هه اویر که همراه با منراظرا ب ریار برر سرر اسرالم

تمامی مناطق ایالرتهرای شرمالی ،غربری ،جررنوبی

اصیل راستین بو ه گره وور ه است ر عین حا بره

شررقی هرند پراکرنده هر تند .ایرن جمعیررت شررامل

نظر میرسرد شریعیان پاک رتان مریتواننرد از شرراید

شیعیان بومی شریعیان مهراجر مریبرراشند ،ر قرر ن

موجرررو ایررن کشرررور بررره وررروبی اسرررتفا ه کننرررد

گذشته شیعیان ب یاری به این کشرور مهراجر کر نرد

(احمدی .)38 :3131،جمعیت بزرگی از شیعیان ر هند

لی مریتروان گفرت اغلرب شرریعیان بررومی ه ررتند،

زندگی میکنند .بروی از مناطق هنرد ماننرد کرن ر

گرچره اجدا بروی از آنها مهاجر بو ند .شیعیان مهراجر

جنو این کشرور منراطق ا ه کشرمیر ر شرما ،

نیز شیعیان مهاجر یز ی بلوچ ایرانی هرر تند کرره ر

.3
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شرررهر بومبرررالی ،حیررردرآبا پونررره سرررکونت ارنرررد
(هالی رررررتر318-331 :3111،؛ جعفریررررران613 :3188 ،؛
محمرردی یگررران .)311 -315 :3131 ،طبررق گررزار

مبارزا ضد استعماری نیرز شراره تصروف ورو بره

آزا ی برینالمللری مررذهبی زار امرور وارجرره ایراال

سید احمد بریلوی استنا میکننرد از آن جهرت کره

متحده ر سرا ( 313.گرزار

جهررت احیررای حکومررت اسررالمی ارز هررای ینرری
مرریباشررد؛ از آن جهررت کرره حترری علمررای یوبنررد ر

 )IRFکره سرشرماری

شررناوت بیشررتر ایررن جنرربش ر جهررت رک ا ضرراع

سا  3133را نشان می هد همچنرین تعردا انردکی از

م لمانان هند ،ر نیمه ا

قرن نوز هم کمک میکند

م لمانان شیعه ،ر گر ههای مختلف ،برآ ر شده کره از

با تفصیل بیشرتری بیران مریشرو (امران.)68 :3131 ،

چند هزار تا  311111طرفدار ر هرگر ه متفا ه تند

ینی ب ریاری ر سراسرر شربهقراره

(.)Ahmad, 2016: 1

پیر ان ا مدار

تأسیس کرر هانرد سرازمانهرایی همچرون ،جمعیرت

نزدیکی باورهای شاخۀ بریلوی اهلسنت به شیعیان

علمای پاک تان ،مهاجالقرآن ،ا اره تحقیقا احمد رضا

بریلوی یک جنبش پیر مذهب حنفی اهرل سرنت،

وان  ...را ایاا کر ه اند .از بزرگان بریلویه میتروان از

با پیر ان میلیونی ر جنو آسیا است این نام از شرهر

اماررد عل ری اعظم ری ،احمررد یارورران نعیم ری ،محمررد

بریلی شما هنرد زا گراه بنیانگرذار آن احمدرضراوان

عبدالحامد بدایونی نام بر  .مهمترین عقائد آنهرا ربرا

اوذ شده است .اگرچه بریلوی اصرطال معمرو مرور
استفا ه ر رسانهها

انشگاه است ،پیر ان این جنبش

صفا

رابطه آنها با ذا این است که صفا نه عرین

ذاتند نه غیر ذا

قائلند که ودا ند متصف به تمرام

اغلب ترجیح می هند با عنوان «اهل سنت جماعت»

صفا کما اسرت .آنران مقرام پیرامبر را ب ریار بلنرد

یا به عنوان سنیها شناوته شوند ،اشاره به ا راک آنهرا

می انند معتقدند که نور پیامبر قبل از تمرام والئرق

به عنوان تشکیل یک جنبش اکثریت بینالمللری اسرت

ولق شده عملش علم ماکان مایکون است .آنهرا ر

( .)Hewer, 2006: 203; Bowker, 2003احمدرضررا

با والفت قائل به

نروع والفرت ه رتند .والفرت

وان بریلوی نرز پردر سریداحمد حرالن مکری ( ر

ظاهری که ابوبکر ولیفه ا

است والفت براطنی کره

حضر علی(ع) امام ا

است .آنها ائمه شیعه از امام

مکه) ر

وواند .ا به ست سید آ رسرو ح رینی
بره

علی(ع) ترا امرام ح رن ع رکری(ع) را غوثهرای عرالم

کترا هرای زیرا ی را بره

می انند .بنابر نظر برلویه برای اهل بیت پیامبر احتررام

رشته تحریر ر آ ر  .از مهمتررین کترب ی (الفترا ی

ب یاری قائل است

ر رابطه با آنهرا فضرائل مناقرب

الرضویه) ملفوضا  ،احکام شریعت  ...میباشد .ی ر

ب یاری را نقل کر هاند .مخصوصا اصحا ک اء ر نرز

سا  31.1ق از نیا رفرت (رضروی .)3-1 :3183 ،ایرن

ایشان از احترام واصی بروور ارند ،آنها به مهد یت نیز

ر طریقه قا ریه بیعت کر  .ی بعد از اتمام ر
تدریس تألیف ر ی آ ر

جنبش ر اق بزرگتررین جنربش م رلمانان هنرد ر

اعتقا

ارند (رضوی.)3-1 :3183 ،
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یافتههای میدانی
جدول  :4فرصت بودن یا نبودن عوامل

جدول  :8رتبهبندی عوامل

تجزیه و تحلیل
یافته های تحقیق نشان ا که بخشی از شاو های
طبیعی ان انی کشور هرای منطقره جنرو آسریا برا
جمهوری اسالمی ایرران از تارانس هرم تکمیلری ر
ابعا مختلرف اقتصرا ی ،ارتبراطی ،فرهنگری ،ینری

علمی بروور ار مریباشرند ،فرصرت هرایی چرون نیراز
جنرو آسریا برره منراب پایردار تررأمینکننرده انرررژی،
رقابتهای ر ن منطقهای جنو آسیا ،ظرفیرتهرای
فنی علمی کشور هند ،بازارهای اقتصا ی پر جمعیت
جنو آسیا ،جرو مرزهرای جغرافیرایی مشرترک برا

فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

جنو آسیا ،نفوذ سنتی زبان فارسی ر جنرو آسریا،
تبار مشرترک آریرایی ایرانیران مرر م جنرو آسریا،
پارسیان موجو ر هند پاک تان ،م لمانان موجرو
ر کشورهای غیر م لمان جنو آسیا ،تاانس ینری
مالدیو ،شیعیان موجو
ج.ا.ایران ،پاک تان ،بنگال
ر کشورهای جنرو آسریا ،نز یکری با رهرای شراوه
بریلوی اهل سنت به شیعیان از جمله این تاانس های
هم تکمیلیها میباشند .ر این بین میتنی برر نظرر
وبرگان شاو فرصت آفرین بازارهای اقتصرا ی پرر
جمعیررت جنررو آسرریا ا لویّ رت بیشررتری ن رربت برره
شاو های یگر ک ب کر .
نتیجه
سیاست وارجی هر احد سیاسی همواره از مراحل
تررد ین ،اجرررا ،ارزیررابی بررازبینی از محررید بیر نرری
تأثیرپذیر است .یکری از محرید هرای بیر نری ،محرید
منطقهای است؛ فضای جغرافیایی که ر آن ،یک کشور
با ماموعرهای از برازیگران ر تعامرل برو ه اهرداف
مناف وو را پیگیری میکند .ر این فضای جغرافیایی
اتخاذ سیاستهای مطلو ر ارتبا با سرایر برازیگران
سیاسی ،نیازمند شناوت قیق فرصتهرای موجرو ر
این عرصه است .یکی از ر یکر های موجرو ر عرصره
سیاست وارجی مربو به حکومت جمهروری اسرالمی
ایران ر سرزمین یا احد سیاسی -فضایی ایرران اسرت
که ر عرصره منطقرهای جهرانی نقرشآفررین اسرت.
سیاست وارجی جمهروری اسرالمی ایرران مبتنری برر
مناف ملی مولفه ها ارز های ملی ،ینی مذهبی
است .از نظر جغرافیایی ،ایران کشوری اق ر منطقره
جنو غر آسیا با مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی متنوع
میباشد که یکی از ایرن منراطق ژئروپلیتیکی ،منطقره
جنررو آسیاسررت .ایررن منطقرره ر ا بیررا مرسرروم
جغرافیای سیاسی  1کشور هند ،پاک رتان ،برنگال ،
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سریالنکا ،ن ا  ،مالدیو بوتران را شرامل مریشرو کره
پتان یلهای منحصر به فر واص وو را ار .
مبتنی برر یافتره هرای پرژ هش سرازه ژئروپلیتیکی
جنو آسیا یک سازه رقابتی است ،از آناا که کشرورها
ر ساوتارهای رقابتی بررای پیشری گررفتن از سرطو
باالتر با عوامل وارج از منطقه ارتبا مریگیرنرد ،ایرن
شراید میتواند ب تری برای توسعه مناف ملی کشوری
چون ایران که ارای تاانس های کارکر ی ساوتاری
جنو آسیاست ،باشرد .ر ایرن راسرتا سیاسرت کرالن
ج.ا.ایران ر منطقه بهترر اسرت بره گونرهای باشرد کره
ضررمن تررأمین منرراف مل ری ،کمترررین آس ریب را برررای
سیاست وارجی ایران بیشترین مناف را بررای ایرران
فراهم نماید .از نظر نگارندگان ،سیاست ورارجی ایرران
باید ر محور زیر نبا شو .
سیاست هم تکمیلی :برا توجره بره ذورایر انررژی
موقعیررت جمهرروری اسررالمی ایررران از یررکسررو نیرراز
مصرفی حوزه انرژی کاالیی کشورهای جنو آسریا از
سوی یگر ،میتوان سیاست هم تکمیلی را مور توجه
قرار ا  .آنچه م لم است انرژی یک محرک برای رشد
اقتصا ی اسرت کشرورهای جنرو آسریا ،برا کمبرو
انرژی مواجره ه رتند .بره لیرل ترأثیرا اقتصرا ی
سیاسی ناشی از چنین کمبو ی ،بهبو عرضره انررژی،
یک ا لویت مهم لت های منطقه است با توجه اینکره
ایران از ذوایر نفت گاز وروبی برورور ار اسرت ایرن
نیاز ،فرصت مناسبی برای ایران است ،همچنین جنرو
آسیا به عنوان منطقه هم مرز بالفصل با ایرران ،یکری
از پویاترین مناطق جهران اسرت .رشرد جمعیرت براال،
شهرنشینی سری  ،پیشرفت سری اقتصرا ی صرنعتی
شدن ،افزایش تقاضا بررای منراب  ،از جملره غرذا ،آ
انرژی افزایش یافته مصررف آنهرا را شرد بخشریده
است ،چنین بازار بزرگی میتواند مقصد مناسربی بررای
صا را کاالهای ایرانی باشد .مضاف برر ایرن هنرد بره
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عنوان یکی از اعضای جنرو آسریا از لحراظ اقتصرا ی
رشد مناسبی اشته است مریتوانرد نقرش وروبی ر
انتقا فنا ریهای نوین به ایران اشته باشد.
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 ابوالقاسمی ،مح ن ( )3183تاریخ زبان فارسی ،چرراپهرم .تهران .انتشارا سمت.

سیاست همراه سنازی :از آنارا کره ر ابرد ایرران
جنو آسیا از گذشته های ب یار ر ترا کنرون برقررار
بو ه است ،طبیعی است که یکی از فرصتهای سیاست
وارجی ایران مرتبد برا مشرترکا فرهنگری نرژا ی
باشد ،زبان ا بیا فارسی ایران از هزار سا پریش ر
جنو آسیا به شریوههرای گونراگون نقرش برانگیختره
اسررت بررا فرهنررگ زبرران کشررورهای جنررو آسرریا
(هند،پاک تان بنگال ) به هرم آمیختره اسرت .بره
شررها ترراریخ اسررنا موجررو بررد نشررک ایررران
قدیمیترین ارتباطا فرهنگی ا بی را با جنو آسریا
اشته است که به چندین هزار سا مریرسرد .بعرد از
اسالم ،پیوند بروور فرهنگی برین ملرت افرزایش
یافت که ر این نقل انتقا ها زبان ا بیرا فارسری
نقش مهمی اشته است؛ همچنین ایرانیران هنردیان
ر ره شر ع تمدن هند آریایی ،جرز یرک ورانوا ه
بو ه ر اق آنان مد های ب یار طوالنی ر یک جرا
ر کنار یکدیگر میزی تهاند؛ ر زمران فعلری حضرور
زرتشتیان ایرانیتبار م لمانان شیعه سنی به علرت
قرابت فرهنگی مذهبی برای جمهوری اسالمی ایرران
فرصتهای مغتنمی ه تند که از یکسرو مریتروان ر
توسعه پیشرفت کشور مبارزه با مناقشا مرذهبی
جریانهای تر ری تی افراطری بهرره برر ؛ از سروی
یگر میتوانند ب ترساز تأسیس سازمان های منطقه ای
فرهنررگ پای رۀ شرروند کرره ر همگرایرری هرچرره بیشررتر
کشورهای منطقه میتواند مؤثر باشد.
تقدیر و تشکر
از کلیۀ م ئوالن انشگاه تربیت مدر تهران بایت
حمایت از ایناانب ر زمان تد ین رسالۀ کتری رشتۀ
جغرافیای سیاسی -جنو غر آسیا قدر انی میکنم.

https://www.gisoom.com/book/11082020

 -احمدی ،سیدعبا

( .)3131ایرران ،انقرال اسرالمی

ژئوپلیتیک شیعه ،تهران .مؤس ۀ مطالعا اندیشه سازان
نور.
https://geography.ut.ac.ir/~abbas_ahmadi

 امینرری ،تررورج ( .)3181اسررنا ی از زرتشررتیان معاصرررایران ،تهران .سازمان اسنا ملی.
https://www.gisoom.com/book/1205368

 امریری ،کیومررث ( .)31.3زبران ا بیرا فارسری رهند ،تهران .گر تر

فرارسی.

https://www.google.com/search?source=univ&tbm
=isch&q=4

 انصرراری ،نورالح ررن ( .)3155ضررر تررردریس زبررانفارسی ر هند ،م ائل زبان فارسی ر هنرد پاک رتان
بنگال

(ماموعه سخنرانی های سررومین سررمینار

زبان فارسی) ،تهران .مرکز نشر انرشگاهی.
 ایناستترانت ف ،کن تانتین ( .)3163تحقیقراتی ربرارۀساسانیان .مترجم ،کاظم کاظمزا ه .تهران .کتا .
https://www.iketab.com

 آمروزگار ،ژاله ( .)311.تراریخ اسراطیر ایرران ،جلرد .3تهران .سمت.
https://www.gisoom.com/book/1200960

 -بویس ،مری ( .)3185زرتشتتیان ،با رهرا آ ا

ینری

آنها ،مترجم :ع کر بهرامی .تهران .ققنو .
https://www.gisoom.com/book/11215906

 پراکا  ،ام .یشنو ( )3135تقویت ر ابد ایرران هنرد:برقررراری ارتبررا تارراری جوام ر فرهنگرری ،مترررجم:
سیدح ین رئیسال ا ا  .انتشارا پاپلی.
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 -پور ا  ،ابراهیم ( .)3336ایران شاه ،تاریخچۀ مهراجر

 -هشیار ،ح ین ( .)3185ستون های گانۀ بیثباتی ر

زرتشرتیان برره هند سرتان ،بمبئرری ،انامرن زرتشررتیان

پاک تان ،اطالعا سیاسری -اقتصرا ی .سرا بی رت

ایرانی -بمبئی.

یکم .شمارۀ .313-3.1

 تمرریم اری ،احمررد ( .)3113ضررعیت زبرران ا بیررافارسی ر بنگال

 ،نامه پارسی .شرمارۀ  .31تاب رتان.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=1
85035

 -قلیزا ه ،رضا؛ نرگس آهنگر ( .)3181ج تاری ر تاریخ

.351-31.
 -جعفریرران ،رسررو ( .)3188اطلررس شرریعه ،چرراپ م.

م.

مهاجر زرتشتیان به هند ،اندیشره صرا ق .سرا
شماره .. 1

تهران .انتشارا سازمان جغرافیایی.
https://www.gisoom.com/book/1725147

 -رضوی ،سیدح رین ( .)3183تراریخ عقایرد بریلروی،

 -جک ون ،ابراهام یلیامیز ( .)3163سرفرنامه جک رون،

استا راهنمرا :حارت االسرالم کترر مهردی فرمانیران.

مترررجم :منرروچهر امیررری فریررد ن برردرهای .تهررران.

انشگاه ماتم عالی امام ومینی (ره).
 -زرقانی ،ها ی ( .)3183ارزیابی عوامل متغیرهای مؤثر

ووارزمی.
https://wikinoor.ir

 -جاللینایینی ،محمدرضا ( .)3156زبان ا

فارسی ر

بر قردر ملری طراحری مرد سرناش قردر ملری
کشورها ،تهران .رساله کتری .انشگاه تربیت مدر .

شبه قارۀ هند ،ناموارۀ کتر محمو افشار .جلد  .3تهران.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6
0798

https://www.google.com/search?q=14

 -شریف ،محمد ( .)3133نقد بررسی کتا هرای تراریخ

مفررراهیم

کتررر

بنیا موقوفا محمو افشار یز ی.
 حرررافظنیرررا ،محمدرضرررا ( .)3186اصررروژئوپلیتیک ،انتشارا پاپلی.

ا بیرا فارسرری ر شرربهقراره ،تهررران .انتشررارا
محمو افشار.

https://www.gisoom.com/book/11102156

https://literaturelib.com/books/1494

 -حاکمی ،اسرماعیل(« .)3155فررهنگ نوی ری ر شرربه

 -شکرالهی ،اح ان ( .)3131بررسی ضعیت زبان فارسی

قرارۀ هرند» م ائل زبان فرارسی ر هرند پاک رتان
بنگال

(ماموعه سخنرانی های سومین سمینار زبران

فارسی) ،تهران :مرکز نشر انشگاهی.
https://www.google.com/search?source=univ&tbm
=isch&q=16

ر انشگاه های هند (مصاحبه) ،سایت کتابخانۀ مالرس
شورای اسالمی.
 شهمر ان ،رشرید ( .)3151تراریخ زرتشرتیان ،فرزنگرانزرتشتی ،تهران .فر هر.
http://asmaneketab.ir/product

 انشررنامۀ جهرران اسررالم ( .)3185نوی ررنده :مؤس ررۀائرةالمعارف الفقهاالسالمی ،مؤس ۀ ائرةالمعارف الفقره
االسالمی.
http://lib.eshia.ir/23019/1/7071

 شررنگین ( .)3166پارسرریان هنررد ،مترررجم :محمرردحبیباللهی.ماله حید.شماره.331صفحا .311-315

 صررافیگل ایگررانی ،قاسررم ( .)3155سررفرنامۀ پاک ررتان،تهران :انتشارا کلمه.
 صبوری فر  ،فرها ( .)3136تاریخ ر ابد پارسیان هنردزرتشتیان ایران ،تهران .انتشارا فر هر.
https://www.adinehbook.com/gp/product/60078440
3X

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،پاییز  ،9911سال هجدهم ،شماره 06

6.

 صفا ،ذبیح اللتته ( .)3155تاریخ ا بیاچاپ  .1تهران .فر

ر ایرران ،جلرد .6

.

اسررالمی  6پاک ررتان ،تهررران .انتشررارا مؤس ررۀ ابرررار

https://www.gisoom.com/book/1968304 /

 علرری بابررایی ،غالمرضررا ( )3133ترراریخ ر ابررد ایرررانپاک تان ،تهران .زار امور وارجه.
فر پاشی ،چاپ ا  .تهران .انتشارا سمت.
https://www.gisoom.com/book/1788934

 کریمرریپررور ،یرردا ( .)3113مقدمررهای بررر ایرررانهم ایگان ،تهران .انتشرارا جهرا

معاصر.
 -نصر ،لیرضا ( )3185ارتش ،اسالم گرایی

موکراسری

ر پاک ررتان ،اطالعررا سیاسرری -اقتصررا ی .سررا

 -فر زانرری ،ابوالقاسررم ( )318.غزنویرران از پیرردایش تررا

انشرگاهی .تربیرت

مرعلم تهران.
 کریمی پور ،یدا ( .)313.جغرافیا نخ رت ر وردمتصلح ،تهران .انتخا .
https://www.gisoom.com/book/11183681

 کمیته ساچر ( .)3131م لمانان هند ،متررجم :رایزنریفرهنگی جمهوری اسالمی ایران .تهران .پر یس قم.
 کوهن ،سا برنار ( .)3181ژئوپلیتیرک نظرام جهرانی،ترجمه عبا

 -مؤس رۀ ابرررار معاصررر ( .)3186آشرنایی بررا کشررورهای

کار ان .ابرار معاصر.

بی ت یکم .شمارۀ .311 -318
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=1
03174

 نعمانی هندی ،شبلی ( )3158شعرالعام ،ترجمرۀ فخرراعی گیالنی .جلد  .1چراپ سرروم .تررهران .انتشرارا
نیای کتا .
https://www.30book.com/Book/56110

 نمیرانیرران ،کتررایون ( )3185زرتشررتیان ایررران پررس ازاسالم تا امر ز ،کرمان ،مرکز کرمانشناسی.
https://www.adinehbook.com/gp/product/96464877
89

 زار امور وارجه ایران ( .)3166کلیاتی ربارۀ لرتشاهنشاهی ایران با کشورهای افغان تان ،پاک رتان ،...
تهران زار امور وارجه.

https://tisri.org/?id=fofnrfxp

 گلیز اره ،غالمرضرا ( .)3111سررزمین اسرالم شرناوتکشررورهای اسررالمی نررواحی م ررلماننشررین ،مرکررز
انتشارا

فتر تبلیغا اسالمی حوزۀ علمیه قم.

 لعل نهر  ،جواهر ( .)3153کشف هند ،ترجمره محمروتفضلی .جلد ا  .چاپ م .تهران .امیرکبیر.

آذر میدوت مشایخ فرید نی .تهران .نشر انشگاهی.
http://library.alzahra.ac.ir:8080/site/catalogue/1218
86

 هرمیرردا با نررد ،ا ( .)3118ریشررهیررابی اجمررالیتحوال اویر مشرکال فررار ی پاک رتان ،فصرلنامۀ

https://www.gisoom.com/book/117196

 لیک پاتریک ام مورگان ( .)3183نظمهای منطقرهای:امنیتسازی ر جهانی نوین ،ترجمه سیدجال

 -هالی تر ،جاننورمن ( .)3111تشریّ

ر هنرد ،ترجمرۀ

هقرانی

فیر زآبا ی .تهران .پژ هشکده مطالعا راهبر ی.
 مرکز پرژ هش هرای مالرس ( .)3131ر ابرد فرهنگریایررران -پاک ررتان؛ ر ابررد ر برره ز ا  ،تهررران ،مرکررز
پژ هشهای مالس.
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/804853

سیاست وارجی .سا سیز هم .شمارۀ .3
- Ahmad, I. (1975)“Economic and Social Changes,
in Muslims in India”, ed. Zafar Imam, New Delhi:
Orient Longman. PP. 231-255.
- Ahmed, A.U., Hill, R.V., Smith, L.C., Wiesmann,
D.M., Frankenberger, T., Gulati, K., Quabili, W.,
Yohannes, Y.( 2007)The World's Most Deprived:
& Characteristics and Causes of Extreme Poverty
Hunger. IFPRI, Washington, DC.
https://ideas.repec.org/p/fpr/2020dp/43.html

66

)فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند
-Fazil, M. M (2009). Fragmentation of Muslim
Politics in Sri Lanka: A Critical Analysis of Sri
Lanka Muslim Congress (SLMC). ICOSH09International Conference on Social Sciences and
Humanities, Dec 2-3, National university of
Malaysia
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kh.Mir
%20Teymuri/My%20Documents/Downloads/Fra
gmentation_of_Muslim_Politics_in_Sri.pdf

- Fazil, M. M (2005). “The Muslim Factor in Sri
Lankan Conflict”, Published in Ferks, Georg and
Klem, Bart: (ed.): Dealing with Diversity. Sri
Lankan Discourses on Peace and Conflict,
Netherlands Institute of International Relations.
- Haque, Zakia (2013) Muslims Cultural and
Religious Practices as a Minority Group in
Nepal. IPEDR. V64. 9.
http://www.ipedr.com/vol64/009-ICHHS2013W10020.pdf
- Heber,Reginald(1826)narrative of a journey
through the upper provinnces from Calcutta to
Bombay 1824-1825,new delhi nile printing press
https://www.amazon.com/Narrative-JourneyProvinces-Calcutta-1824-1825/dp/1245627619
- Hewer, C. T. R, Allan Anderson (2006).
Understanding Islam: The First Ten Steps,
Hymns Ancient and Modern Ltd.
- Iftikhar, Muhammad Naveed, Fatima Najeeb,
Sardar Mohazzam,and Shahida Arif Khan(2015).
Sustainable Energy for All in South Asia:
Potential,Challenges,
and
Solutions,
A
publication of the Sustainable Development
Policy Institute (SDPI).
https://econpapers.repec.org/paper/esswpaper/id_
3a12275.htm
- Iqbal, M., Amjad, R (2010). Food security in
South Asia: strategies and programmes for
regional collaboration.Regional Integration and
Economic Devel- opment in South Asia, 357.
- Jumbe, C. B. L (2004) Cointegration and
Causality between Electricity Consumption and
GDP: Empirical Evidence from Malawi. Energy
Economics 26, 61-68.
https://ideas.repec.org/a/eee/eneeco/v26y2004i1p
61-68.html

- Ameerdeen, V (2006). Ethnic Politics of Muslims
in Sri Lanka, published by Center for Minority
Studies, Sri Lanka.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kh.Mir
%20Teymuri/My%20Documents/Downloads/soc
sci-06-00120-v2%20(2).pdf
- Balsars, P. P (1981). Highlights of parsi history
Bombay,y.c.z.a educational & chaartiable fund.
- Betts, richard (1979). Weapons: india, pakistan,
iran: asian survey, Vol.19, No,11.
- Bhattarai,Keshab (2016). Economic Growth and
Development in India and SAARC Countries
https://ideas.repec.org/p/ekd/009007/9631.html
- Bowker, John (2003). The Concise Oxford
Dictionary of World Religions. Publisher:
Oxford University Press
- Cantori, J. and Luis and Steven L, Spiegel
(1970).The International Politics of Regions: A
Comparative Approach) Englewood Cliff ,N, J :
Prentic-Hall.
https://www.jstor.org/stable/3013600?seq=1
- Chaubey,
Gyaneshwer,
Qasim
Ayub,
Kumarasamy Thangaraj (2017). “Like Sugar in
Milk”: Reconstructing the genetic history of the
Parsi population, bioRxiv preprint first posted
online,1-23
https://genomebiology.biomedcentral.com/article
s/10.1186/s13059-017-1244-9
- Constitution of the Islamic Republic of
Pakistan(2012). National assembly of Pakistan.
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LE
X-FAOC127521
- Constitution of the Peoples
Republic of
Bangladesh (1972). International relations and
security network primary resources in
international affairs (pria).
- Constitution of the Republic of Maldives (2008).
LLB. (Hons), (Birmingham), LLM. (London),
Barrister-at-Law (Lincoln’s Inn).
- Encyclopædia Britannica (2013). Parsi (people),
Britannica.
https://www.britannica.com/topic/dakhmacom.
Retrieved on.

06  شماره، سال هجدهم،9911  پاییز،فصلنامه جغرافیا و توسعه
- Rafi Khan, Shaheen, Faisal Haq Shaheen, Moeed
Yusuf & Aska Tanveer (2007). Regional
Integration, Trade and Conflict in South Asia,
Sustainable Development Policy Institute,
Islamabad, Pakistan.
https://www.semanticscholar.org/paper/Regional
-Integration-%2C-Trade-and-Conflict-in-SouthKhan-Shaheen/3664ad96
- Rashadkhan,Muhammad and Abdul Qayyum
(2007). Dynamic Modelling of Energy and
Growth in South Asia, The Pakistan
Development Review46: 4 Part II (Winter)
PP.481-498.
- Rasul ,Golam (2016) Managing the food, water,
and energy nexus for achieving the Sustainable
Development
Goals
in
South
Asia,
EnvironmentalDevelopment18/14-25Journal of
African and
https://www.pmf.unizg.hr/download/repository/
Managing_the_food%2Cwater%2Cand_energy_
nexus_for_achieving_the....pdfAsian
Studies,
Vol.39, 1-5
- Rasul, G (2014). Food, water, and energy
security in South Asia: a nexus perspective from
the Hindu Kush Himalayan region. Environ. Sci.
Policy 39, 35-48.
- Rasul, G., Sharma, B (2015). The nexus
approach to water–energy–food security: an
option for adaptation to climate change, Climate
Policy
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14
693062.2015.1029865.
- Robinson,Francis(2016)Islam in South Asia.
9780195390155Oxford Bibliographies
https://www.oxfordbibliographies.com/view/doc
ument/obo-/obo-9780195390155-0079.xml
- Shamim Ahmad Wagay (2018).Indo Iranian
Relations Travelling Through Ages, Nternational
Journal of Research in Humanities, Arts and
Literature, Vol. 6, Issue 2, Feb 2018, 33-52.

65
- Malik ,Iftikhar, H (2002). Religious Minorities in
Pakistan. Minority Rights Group International.
- Malik, Jamal (2008). Islam in South Asia A
Short History, Leiden, Boston.
- Nawaz Khan, Muhammad (2016). Geopolitics of
Water in South Asia, Journal of Current Affairs
Vol. 1, Nos.1&2.
https://ipripak.org/journal-of-current-affairs-Vol1-nos-12-2016/
- Nehru, Jawaharlal (1961). India's Foreign Policy,
selected speeches, September, the Publications
Davison, Ministry of Information and
Broadcasting, Government of India, Delhi
https://www.amazon.com/Indias-foreign-policySelected-September/ dp/B0000CR0HO
- Niyaz, Mr. Dr. Abbokar Siddiq (2018). SocioEconomic Indicators for the Development of
Rural Muslim Communities: A Meta-Analysis
from India, International Journal of Management
Studies Vol.V,Issue-2(3),1-16
http://researchersworld.com/ijms/vol5/issue2_3/P
aper_03.pdf
- Nourian, H. E. Hassan (2014). India and Iran on
the threshold of Strategic Relations', in R. Sidda
Goud and Manisha Mookherji (ed), India and
Iran in contemporary Relations , Allied
Publishers Pvt.Ltd., New Delhi.
- Paymaster,rostom burjorji (1954). Early history
of the parsees in india ,Bombay, felavnari mandli
https://www.amazon.com/Early-history-ParseesIndia-D/dp/B0007J0X6K
- Pew Research Center’s Forum on Religion &
Public Life (December 2012), The Global
Religious Landscape: A Report on the Size and
Distribution of the World's Major Religious
Groups as of 2010 (PDF), Pew Research Center,
retrieved 20 September 2016
https://www.pewforum.org/2012/12/18/globalreligious-landscape-exec/
- Pew Research(2011)Muslim Population by
Country,Retrieved 23 October 2013. Chapter 1:
Religious Affiliation retrieved 4 September 2013.

61

)فرصتهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند

- Vidyarthl,
harishankar
(2015).
Energy
consumption and growth in South Asia: evidence
from a panel error correction model, International
Journal of Energy Sector Management, Vol. 9 Iss
3 PP:1-23.
- World Bank (2013). South Asia water: Irrigation
and drainage (online).
https://www.worldbank.org/en/programs/sawi

- Siddique, uhammad (2001). Muslim Population
in the Kingdom of Nepal: Some Outstanding
Features. Journal of Muslim Minority Affairs,
Vol. 21, No. 2, 333-343.
https://www.google.com/search?q=Siddique%2C
muhammad+(2001)+Muslim+Population+in+the
+Kingdom+of+Nepal%3A+Some+Outstanding+
Features.+Journal+of+Muslim+Minority+

- Worldbank (2016). World Bank GroupInternational Development,
Poverty
&
Sustainability.
- Yusoff, Mohammad Agus, Athambawa Sarjoon,
Nordin Hussin and Azhar Ahmed (2017).
Analyzing the Contributions of the Sri Lanka
Muslim Congress and Its Founder–Leader to
Muslim Politics and Community in Sri Lanka,
Soc. Sci. 2017, 6, 120.1-17.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kh.Mir
%20Teymuri/My%20Documents/Downloads/soc
sci-06-00120-v2%20(1).pdf

- Snedden, Christopher (2016). Shifting Geopolitics in the Greater South Asia Region, AsiaPacific Center for Security Studies
https://www.jstor.org/stable/resrep14025?seq=1#
metadata_info_tab_contents

- Universitys portal (2018). of Dhaka& Rajshahi&
Chittagong
https://www.google.com/search?q=96.+Universit
y+portal+(2018).+of+Dhaka+To+Rajshahi+To+
Chittagong&tbm=isch&so
- Live mint portal (2015). Indian IT services
exports seen growing 12-14% in year ahead. at:
uk.reuters.com
- Statista (Countries- with- the- largest- goldreserves) (2018) statista.com/statistics/267998/
countries-with-the-largest-gold-reserves/
https://www.statista.com/statistics/605661/distrib
ution-of-gold-reserves-worldwide-by-selectcountry/
- Eia (2018). Annual Energy Outlook,eia.gov/
outlooks/aeo
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2020
%20Full%20Report.pdf

- Sumner, A (2012). Where do the poor live?
World Dev. 40 (5), 865-877.
- Thakur, R. and Wiggen, O (2004). South Asia in
the world Introduction: South Asia’s manifold
challenge to the international community, Tokuo,
New York and Paris: United Nations University
Press.
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:2441/pdf9
280810936.pdf
- Thapliyal, S (1999). Potential for Cooperation in
South Asia: the Need for a Sub-Regional
Approach, South Asian Survey. No: 6Ahmer
Bilal Soofi (2010) Water War with India?. Dawn,
February 20.
- Thapliyal, S (1999). "Potential for Cooperation in
South Asia: the Need for a Sub-Regional
Approach", South Asian Survey. No: 6
https://ideas.repec.org/a/sae/soasur/v6y1999i1p5
1-61.html
- Twinning, Daniel (2008). India’s Relations with
Iran and Myanmar: "Rogue State"or Responsible
Democratic Stakeholder? India Review, 7 (1)
PP.1-37.
- Unisa,Sayeed, R.B.Bhagat, and T.K. Roy (2009).
Demographic Predicament of Parsis in India.
Paper presented at XXVI IUSSP International
Population Conference 27 September to 2
October.
https://docplayer.net/21030670-Demographicpredicament-of-parsis-in-india.html

68

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،پاییز  ،9911سال هجدهم ،شماره 06

