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چکیده

گردشگری مذهبی نمادی از هویت دینی جوامع است که باعث گسترش تعامالت فرهنگی و دینی میان جوامع میزبان و گردشگران

ش امنیتی این مناطق در
یشود .موقعیت ژئوپلیتیکی مناطق شیعه ،یکی از عوامل مهم تعیین ارز 
در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی م 
شها و فرصتهای فراوان بودهاند .خراسان و
سطوح ملی و فراملی است .این مناطق از گذشته تاکنون ،کانون بحرانها و منشأ چال 
مترین مناطق شیعهنشین در دنیا م سح وب
شهر مشهد به عنوان مکانی که بارگاه مقدس امام رضا (ع) در آنجا قرار دارد ،از مه 
یتواند نقش
یشود .این منطقه ،عالوه بر برخورداری از اهمیت مضاعف ژئوپلیتیکی ،از لحاظ گردشگری هم اهمیت داشته و م 
م 
تهای نوین به خود اختصاص دهد .خراسان ،در طول تاریخ پرفراز و نشیب شیعه،
بسزایی در توسعه گردشگری کشور و ایجاد فرص 
قالعادهای یافته ،جایگاه خراسان و به
شها و فرصتهای بسیاری در گستره ایران بوده است .اما امروزه آنچه اهمیت فو 
آبستن چال 
ویژه شهر مشهد در توسعه گردشگری مذهبی به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک شیعهنشین در خاورمیانه است .با توجه به قرارگیری
یتوان به احیاء مجدد
ایران در م لح اتصال سه قاره کهن و موقعیت مرکزی مشهد در ژئوپلیتیک شیعه و مدل مرکز -پیرامون ،م 
یکند ،اقدام کرد
جادههای تاریخی -باستانی ابریشم و ادویه که اروپا را از طریق ایران به آسیای مرکزی ،شبهقاره و چین متصل م 
یشود .روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی -تحلیلی است که
که سبب توسعه گردشگری و به ویژه گردشگری مذهبی در ایران م 
دادههای آن با استفاده از منابع کتابخانهای گردآوری شده است.
کلمات کلیدی :ژئوپلیتیک شیعه ،گردشگری مذهبی ،ایران ،مشهد

( -1نویسنده

مسئول) ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir
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مقدمه
گردشگری پدیده کهنی است که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است .لیکن طلیعه گردشگری نوین ،همگام
با انقالب صنعتی در انگلیس و گسترش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در اواسط سده  19به بعد آغاز شد .بهطوری
که از سال  5 94 1به بعد گردشگری دارای رشد سریعی بوده و اکنون بیشترین رشد را در بین بخشهای مختلف
اقتصادی داشته و در ردیف سه صنعت بزرگ دنیا قرار گرفته است (سجادیان و همکاران .)3 :0931 ،گردشگری از
شهای مهم اقتصاد جهانی است و ابزاری کمکی برای اقتصادهای ملی در کشورهای در حال توسعه محسوب
بخ 
یشود ،بهطوریکه موجب ایجاد اشتغال ،توسعه منطقهای و جذب سرمایهگذاری خارجی م 
م
یشود .(Sausmarez,
) 2007: 700این صنعت ،آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجه دارد .ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و
نالمللی از آثار اقتصادی و اجتماعی این
مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بی 
صنعت است ( .)Cartner, 2002: 13در واقع ،گردشگری ،نظامی مرکب از گردشگران و خدمات مرتبط با آن است
تهای
به نحوی که موجب تسهیل تحرک و جابهجایی گردشگران میشود .پیش نیازهای گردشگری شامل جذابی 
گردشگری ،تسهیالت ،دسترسی ،انگیزش و توانایی سفر است .گردشگری یکی از سریعالرشدترین فعالیتها در
یرود و در بین مجموعه فعالیتهای بشری که اثرات مهمی بر محیط زیست گذاردهاند بدون شک
جهان به شمار م 
نها قلمداد کرد (زاهدی .)2 : 1389 ،این صنعت پدیدهای چند بعدی است که
گردشگری را میتوان در زمره مهمتری 
یدهد .فعالیتهای گردشگری به
ابعاد مختلف جامعه (اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی) و محیط را تحت تأثیر قرار م 
تگردی (اکوتوریسم) از
یشوند که گردشگری مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی ،شهری ،طبیع 
شاخههای مختلفی تقسیم م 
مهمترین بخشهای آن محسوب میشود .گردشگری مذهبی -زیارتی از ویژگیهای معمول مذاهب قومی و ادیان
جهانی است .سفر به اماکن زیارتی ،اغلب حرکت دسته جمعی زائران را به آن مناطق در پی دارد .هر ساله جمع
یشوند .این نوع
کثیری از مشتاقان برای زیارت اماکن متبرکه و مقدس به مناطق مذهبی در سراسر عالم سرازیر م 
سفر تقریبًاًا در تمام ادیان و مذاهب رواج دارد .از لحاظ قدمت ،گردشگری زیارتی (مذهبی) به اندازه خود مذهب
قدمت دارد و یکی از مشهورترین و کهنترین انواع گردشگری قلمداد میشود که مختص به مذهب خاصی نیست،
بلکه پدیدهای جهانی در تاریخ مذاهب بشری است (محمدی و همکاران .) 4:1387 ،به هر حال ،گردشگری مذهبی،
که بعضًاًا بهعنوان گردشگری معنوی خوانده میشود ،نقش پررنگی در سراسر جهان به دست آورده است .مسلم
است که بخشی از این موقعیت ناشی از انفجار پدیدخ جهانی گردشگری است که با افزایش درآمد ،فناوری ،توسط
گردش اطالعات یا اقدامات تبلیغاتی پشتیبانی میشود .با این حال ،گردشگری مذهبی بهویژه در رابطه مستقیم با
عطش دانش مردم و درک سایر ادیان نسبن به خود در حال رشد است (.)Tala & Padurean, 2008: 242
امروزه در نظریه جدید ژئوپلیتیک شیعه ،ایران به عنوانهارتلند این نظریه و مرکز جهان تشیع مطرح شده است.
یگیرد که در
ی و اسالمی بودن در زمره کشورهایی قرار م 
همچنین به دلیل دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی ،طبیع 
یتواند بسیار فعال بوده و جمع زیادی از گردشگران مشتاق به مذهب را به خود جذب کند .این
توریسم مذهبی م 
سرزمین کهن با تمدن و فرهنگ غنی خود اماکن مذهبی و مهمی را در دل خود جای داده است .بسیاری از این
اماکن ،مورد احترام مسلمانان سایر کشورهای اسالمی هستند .اماکن مقدس و زیارتی ایران شامل دو گروه هستند:
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الف) اماکنی مانند بارگاه امام رضا (ع) و خواهرش فاطمه معصومه (س) که در مقیاس منطقهای و فرامنطقهای ارزش
زیارتی دارند و ب) اماکنی که بیشتر در مقیاس ناحیهای و محلی ارزش زیارتی داشته و تعدادشان هم در ایران زیاد
یدهد ،جایی که آثار و عالیم حوادث
است نام برد .بر این اساس ،قلب تپنده هر شهر را بخش مرکزی آن تشکیل م 
تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و حتی حوادث طبیعی و رویدادهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در آن به خوبی نمایان
است (شکویی .) 85 : 1373 ،از اینرو ،شهر مشهد بهعنوان قلب تپنده و پایتخت معنوی ایران ،گوهری گرانمایه را در
تبخش شهر مشهد بوده و خیل عاشقان
دل خود جای داده است .امروزه بارگاه نورانی هشتمین امام شیعیان ،زین 
یکشاند .بارگاه امام رضا (ع) ،هم در بعد ملی برای ایران شیعه مذهب دارای اهمیت است و هم
خود را به آن دیار م 
در بعد فراملی برای تمام شیعیان در گوشه و کنار دنیا ارزش و اعتبار خاصی دارد .این مقاله سعی دارد با توجه به
یشمار جمعیتی که ساالنه برای زیارت بارگاه امام رضا (ع) روانه مشهد مقدس میشوند ،راهبردهای اصولی و
خیل ب 
پایهای برای توسعه گردشگری مذهبی -زیارتی در دو بعد ملی و فراملی با توجه به فرصتها و چالشهای
ژئوپلیتیکی ایران را ارائه دهند .لذا ،پرسش اصلی پژوهش آن است که فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیک چه تأثیری
بر گردشگری مذهبی در ایران میگذارد و موقعیت گردشگری مذهبی شهر مشهد در جهان اسالم چگونه است؟
بنیادها ،مفاهیم و شالودهها
یکی از بحرانهای تعاریف مفاهیم در علوم گوناگون ،آشفتگی این تعاریف است ،بدین ترتیب منظور از آشفتگی
درهمتنیده شدن مفاهیم در یکدیگر است که درک مفهوم آن را برای خوانندگان مشکل مینماید و افراد با توجه به
ینمایند .از اینرو ،در ایران ،آشفتگی و نابهسامانی مفاهیم در حوزة
جهانبینی خود تعبیری از آن مفهوم را ارائه م 
علوم اجتماعی از آنجا نشأت میگیرد که فرهنگ لغت مناسبی در این زمینه وجود ندارد که بتواند آشفتگی مفاهیم در
این علوم را درمان کند و از طرف دیگر ترجمة آثار بر آشفتگی و ابهام آن نیز افزوده است (قربانی سپهر و جان
پرور .)3:7931 ،بر این مبنا ،در این بخش تالش خواهد شد ،بهصورت ریشهای به مباحث پایهای (ژئوپلیتیک و
ژئوپلیتیک شیعه ،گردشگری و گردشگری مذهبی) که ساختار پژوهش حاضر را شکل میدهد ،اشاره شود.
 ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک شیعهاصطالح ژئوپلیتیک ،به عنوان واژهای بحث برانگیز و پر ابهام ،برای نخستین بار توسط دانشمند سوئدی «رادلف

کیلن »1در سال  1899و به مفهوم «دانش تحلیل روابط جغرافیا و سیاست» گام به عرصه مطالعات جغرافیای سیاسی
معاصر نهاد ( .)Dodds & Atkinson , 2000:3این علم که در تفکر سنجش گرانهی (ژئوپلیتیک انتقادی) ،از آن به
عنوان شکلی از «روابط قدرت -دانش» یاد میشود ()Tuathil & Dalby & Routledge ,1998:15؛ از جمله مفاهیمی

است که از زمان پیدایش آن تا کنون ،پیوسته بر سر ماهیتش اختالف نظر بوده است .به گونهای که الکوست 2و

ژیبلن 3با توجه به تعدد برداشتها و تعاریف از واژهی ژئوپلیتیک ،بر این باورند که برداشتهای متفاوت از
ژئوپلیتیک ارائه شده است ،ولی یک تعریف عمومی و از پیش تعیین شده برای ژئوپلیتیک وجود ندارد (حافظ نیا،

 .)09 :13 31این تحول و دگردیسی در ساختار مفهومی ژئوپلیتیک سبب شده است تا رهیافت هرمنوتیکی جدید،
1 Rudolf Kellen
2 Lacoste
3 Giblin
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گسترههای روششناسانهی نوینی را پیش روی این علم قرار داده و حتی چارچوب بنیادین ژئوپلیتیک را ،از تحلیل-
های مرسوم در بررسی روابط قدرت -سیاست ،به سوی راهبردهای تفسیری جدیدتری همچون بررسی روابط
قدرت -خشونت سوق دهند ( .)Ingram & Dodds, 2009: 259اما به صورت کلی شاید بتوان گفت ژئوپلیتیک؛
دانش شناخت ،کسب ،بهرهوری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی است
(جانپرور و قربانی سپهر) 49 :6931 ،

فرانسوا توال 1در بررسی خود درباره مفهوم ژئوپلیتیک شیعه از دو مفهوم استفاده میکند:
 .1ژئوپلیتیک داخلی که عبارت است از گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه شیعی بر مجموعه تحوالت و
سیاستهای داخلی کشور؛
 .2ژئوپلیتیک خارجی که عبارت است از قدرت تأثیرگذاری جامعه شیعی بر تحوالت و سیاستهای منطقهای و
بینالمللی (توال.) 6:1379 ،
ژئوپلیتیک شيعه ،به مفهوم امتداد جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي مختلف خاورميانه بزرگ ياهارتلند ايران است

(تالشان .) 6:1388 1 ،مارتین کرامر ،2محقق اسالم ستیز آمریکایی نیز درکتاب (تشیع ،مقاومت و انقالب) بهطور
ضمنی در مورد اهمیت عنصر ژئوپلیتیک شیعه مینویسد :در دوران معاصر ،تشیع قویترین مفاهیم طغیان انقالبی

راپدید آورده است .جنبشهای شیعی ،امروزه استراتژیهای سیاسی فوقالعاده اصیلی ابداع کردهاند که غالبًاًا موجب
شگفتی و حیرت دنیای اسالم و غرب شده است .این شیوه درایران از عظیمترین موفقیتها برخوردار بوده است و
الهام بخش سایر شیعیان در دنیای عرب و جنوب آسیا نیز شدهاند .کمربندی از تشیع حیات اقتصادی ،استراتژیکی و
تاریخ اسالم را در بر میگیرد و بخشهایی از لبنان ،سوریه ،عراق ،عربستان ،کویت ،بحرین ،ایران ،افغانستان،
پاکستان و هندوستان را میپوشاند .این کمربند که در کشورهای مختلف به اکثریت و اقلیت شیعه تقسیم میشود،
خود دنیایی است که تاثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال مییابد (افشردی و اکبری.) 21:1397 ،
 گردشگری و گردشگری مذهبیواژه گردشگری معادل کلمه التین  tourismاست که از لغات فرانسوی  tourگرفته شده و به معنای چرخش ،طی
یباشد .در متون فارسی ،معادلهای گوناگونی برای واژه توریسم آمده است مانند؛ گردشگری،
کردن و ِسِسیر کردن م 
جهانگردی ،سیاحت ،تفریح و حتی ایرانگردی (حیدری .)9 : 387 1 ،این واژه اولین بار در سال  877 1در مجله
انگلیسی به نام اسپورتینگ مارگارین (مجله ورزش) آمده در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای
آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار گرفت (محالتی .) 3:1380 ،گردشگری عبارت است از
گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد التذاذهای گردشگری
(باهر .) 94 : 377 1 ،بعضی دیگر گردشگری را به عنوان اقدام به مسافرت با هدف تفریح و ارائه خدمات برای این
یتوان گفت گردشگری عبارت است از مجموع پدیدهها و روابط ،متاثر از
عمل تعریف کردهاند .به طور کلی م 
عملکرد متقابل گردشگر ،سرمایه ،دولت و جوامع میزبان و سازمانهای غیردولتی در روند جذب ،حمل و نقل و
1. Francois Thual
2. Martin Kramer
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پذیرایی از گردشگران ( )Warver, 2000 :3که دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط
محیطی متفاوت م 
یباشد (.)Cater, 2000: 43
سود گردشگری صرفًاًا در بهره اقتصادی خالصه نمیشود ،بلکه این بهره را از زوایای مختلفی همچون شناساندن
یهای ساختار گردشگری هر مکان به نوبۀ خود از
فرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز میتوان ارزیابی کرد .ویژگ 
یک طرف متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع نقش و کارکرد مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و به طورکلی
یهای اجتماعی ،فرهنگی (باورهای
جاذبههای مکانی آن است ،و از طرف دیگر برگرفته و تأثیر پذیرفته از ویژگ 
اعتقادی) و اقتصادی ساکن آن محلی و گردشگران است (ابراهیم زاده .) 16 1 :0931 ،گردشگری وسیله ای است که
یکند تا همدیگر را با وجود
یدهد و به آنها کمک م 
افراد را با مذاهب و فرهنگهای متفاوت به یکدیگر پیوند م 
تنشهای سیاسی و اجتماعی ،بهتر درک کنند .از نظر سازمان جهانی جهانگردی ،مذهب و جاذبههای مذهبی به
یترین و ُپُپررونقترین
عنوان یکی از اصلیترین انگیزههای سفر شناخته شده است .گردشگری مذهبی در زمرۀ قدیم 
یهای گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد ( مومنی و همکاران.)41 : 378 1 ،
گردشگر 
گردشگری مذهبی به مفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافیاي انسانی در
لگیري مسافرت ،ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است .گردشگري مذهبی امروزه ،در راستاي کسب درآمد و
شک 
همچنین جهت حفظ میراث فرهنگی مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است .در بعد داخلی توسعه
یتواند در راستاي توسعه منطقهاي ،افزایش اشتغال و در بعد ملی افزایش درآمد و حفظ میراث
گردشگري مذهبی م 
فرهنگی را به دنبال داشته باشد .از نظر پژوهشگران ،عوامل مختلفی در انجام گردشگري مذهبی توسط مردم مؤثر

است که از مهمترین آنها میتوان به کسب تجربه معنوي اشاره کرد .در واقع در گردشگري مذهبی ،باورهاي دینی به-
عنوان هدف اصلی فعالیت گردشگري شناخته میشود .گردشگران مذهبی 1دیدارکنندگانی هستند که در مراسم و
یکنند و از دیگر مکانهاي
زیارت قبور پیامبران ،امامان و رهبران دینی و مذهبی و فعالیتهاي مذهبی شرکت م 
یکنند .در واقع گردشگران مذهبی مسافران و دیدارکنندگانی هستند که همزمان با انگیزههاي
گردشگري هم دیدن م 
یآمیزد و اهداف سفر آنها چند
مذهبی اولیه ،انگیزههاي دیگر که ممکن است براي انواع گردشگري عادي باشد درهم م 
یکند و به
منظوره و چند نقشی یا چند کارکردي با اولویت مذهبی است .گردشگري مذهبی از فرصتها استفاده م 
یرود (محمدی یگانه و همکاران.) 25 -7 :2931 ،
دیدن مکانهاي دیگر فرهنگی -تفریحی م 
از زمانهای قدیم ،سفر با اهداف شرارت و فداکاریهای مذهبی در بشریت وجود داشته است .به این ترتیب،
گردشگری مذهبی از همان زمان شروع سفر به دلیل سؤال از اعتقاد مردم آغاز میشود .این کار با یک مظهر مذهبی-
زیارتی جایی آغاز میشود که زائر توریستی با انگیزه مذهبی به حساب میآید (.)Duran-Sanchez, 2018: 1
نخستین عبادتگاهها و اماکن مذهبی در مراکز تجمع انسانها شکل گرفتهاند که بسیاری از این مراکز به شهرهای
بزرگ امروزی تبدیل شدهاند .به طور مثال دین اسالم بهعنوان بزرگترین دین جهان مبدأ شکلگیری و فعالیت خود را
در شهرها قرار داده است .این شهرها امروزه بهعنوان شهرهای مذهبی شناخته شده که نقش بسیار مهمی در صنعت
- Religious Tourism
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گردشگری دارند .شهرهای مذهبی باید بتوانند پیروان مذاهب را از مناطق دور دست به سوی خود جلب کنند تا با
انجام مراسمات مذهبی نقش زیارتگاهی خود را تبیین نمایند .قابل ذکر است مدیران گردشگری شهرهای زیارتی
باید این درک را داشته باشند که امروزه زائران فقط به قصد زیارت به مکانهای زیارتی نمیآیند ،بلکه به تفریحات
سالم و شاد و بازدید از اماکن و مقاصد غیرزیارتی نیز نیاز دارند .همچنین در این شهرها فعالتهایی چون مهمان-
داری و پذیرایی ،زائران ،اهمیت خاصی پیدا میکند (فاضلی و همکاران .)71 :4931 ،بنابراین مسئله گردشگری
مذهبی مطرح میشود .گردشگری مذهبی و زیارتی در درجه اول به مسافرتهایی گفته میشود که در خارج از
محیط معمول برای اهداف مذهبی انجام میشود ( .)Kapur, 2018: 1یا هر سفری که به دالیل مذهبی منحصر بهفرد
یا جزئی باشد ( .)Duran-Sanchez, 2018: 1در تعریف دیگری از گردشگری مذهبی اینگونه بیان شده که؛
گردشگری مذهبی عبارت است از عزیمت شخص از کشور محل اقامت به مدت بیشتر از شش ماه به منظور بازدید
از اماکن مقدس و مراکز مذهبی .از سوی دیگر این مفهوم را میتوان بهعنوان فعالیتی با هدف ارائه خدمات به
گردشگرانی که برای اهداف مذهبی مسافرت میکنند ،مشاهده کرد .به طور کلی گردشگری مذهبی به صورت زیر
طبقهبندی میشود:
-

-

گردشگری زیارتی؛
گردشگری مذهبی گشت و گذار-تمرکز شناختی؛

تفاوت این دو در این است که در گردشگری مذهبی گشت و گذار-تمرکز شناختی ،به معنای بازدید از اماکن
مقدس و معابد اس بدون مشارکت گردشگران در زندی مذهبی حرم .اما گردشگری زیارتی فرصتی برای مشارکت
در عبادت و دعا فراهم میکند .همچنین میتوان زائران را با توجه به تعداد شرکتکنندگان به فرد ،خانواده و گروه
طبقهبندی کرد .هم گردشگری مذهبی و هم زیارت به دالیل زیل صورت میگیرند:
-

-

بهبود حال روحی و بیماریهای جسمی؛
نیاز انسان به دعا برای بستگان و خویسان؛
دعا برای بخشش؛
آمادگی برای نشان دادن ارادت به ایمان؛

 نیاز به دستیابی به اهداف زندگی و آسایش معنوی پیدا کردن (.)Eidelman, 2017: 98به هر حال ،گردشگری مذهبی (که اغلب از آن بهعنوان گردشگری معنوی و ایمانی نیز یاد میشود) یکی از
سریعترین نوع گردشگری جهان از نظر افزایش رشد است UNWTO .تخمین میزند  330 - 300میلیون گردشگر هر
سال از اماکن مهم مذهبی جهان بازدید میکنند ،که تقریبًاًا  600میلیون سفر مذهبی ملی و بینالمللی به آن اضافه می-
شود .گردشگری مذهبی طیف وسیعی از فعالیتها ،مانند سفرهای زیارتی ،سفرهای مبلغین ،عقبنشینی صومعه،
اردوگاهها رویدادهای مبتنی بر ایمان ،همایشهای مذهبی و اجتماعات را شامل میشود .گردشگران مذهبی برای
تأمین نیازهای مذهبی و معنوی خود سفر میکنند ( .)Tomljenovic & Dukic, 2017: 1رشد و توسعه صنعت
گردشگری مذهبی سبب رشد و توسعه اقتصادی شهرها میگردد در این بین گروههای زیادی که در شهرهای مذهبی
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ساکن هستند از منافع اقتصادی زیادی بهرهمند میشوند .بنابراین حکومتها به دنبال توسعه امکانات برای جذب
گردشگران هستند تا بدینوسیله بخشی از منافع اقتصادی خود را تأمین کنند.
بر اساس برآورد سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری مذهبی  26درصد از کل جریانهای گردشگری جهان را به
خود اختصاص داده است .در این نوع از گردشگری انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاههاست (ابراهیمزاده
یتوان به روز جهانی جوان اشاره کرد که به ابتکار
و همکاران .) 141 -511 :2931 ،از نمونه سفرهای مذهبی م 
یشود .این سفر ،یکی
واتیکان برای قویتر کردن باورهای دینی در بین جوانان کاتولیک به صورت جهانی برگزار م 
نهای مذهبی برای جوانان دنیا است و به عنوان نمونه در سال  2005که در آلمان برگزار شد ،بیش
از بزرگترین آیی 
از  435هزار زائر از  97 1کشور در این مراسم مذهبی شرکت کردند .در اسالم نیز ،آیین حج به عنوان یکی از بزرگ
یآورد .پیش بینی میشود که
ترین مراسم مذهبی جهان ساالنه بیش از  2میلیون زائر را در شهر مکه گردهم م 
گردشگری مذهبی عربستان سعودی در دهه آینده ،هر ساله از رشدی  02درصدی بهره ببرد و تا سال  ،0202تعداد
لها و  74هزار
 2.43میلیون نفر از شهرهای مکه و مدینه دیدن کنند که این امر ،مستلزم  50هزار اتاق اضافی در هت 
واحد ُمُمبله در این مناطق خواهد بود.

شکل  :1زینفعان گردشگری مذهبی

Source: Tala & Padurean, 2008: 246
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پیشینه تحقیق
سرائی وهمکاران ( )1931در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش اقتصادی جاذبههای گردشگری شیعی شهر اصفهان
جاذبههای مذهبی شهر اصفهان را از نظر پنج معیار اقتصادی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هر
یک از این عناصر میتوانند از طرفی ضمن باال بردن حس تعلق ساکنین به این عنصر ،ضریب ماندگاری را هم باال
برده و از طرفی این عناصر موجب رونق صنعت گردشگری در آن شهر شود ،در واقع فرصتی پدید میآید که منطقه
رونق اقتصادی بیابد.
جمالینژاد وکریمی ( )1931در مقاله گردشگری شیعی راهکاری در توسعه همگرایی دول شیعی مذهب ،گردشگری
مذهبی را یکی از موثرترین راهکارها برای معرفی تاریخ ،فرهنگ و ارزشهای اعتقادی بین مذاهب مختلف
مخصوصًاًا شیعیان دانسته است .ایشان شیعیان را دومین گروه بزرگ در جهان اسالم دانسته و ایران را به عنوانهارتلند
تشیع بر شیعیان مناطق خاورمیانه و پیرامون آن معرفی میکنند.
ایزدی و دبیری ( )1931در مقاله ارزیابی فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی جوامع شیعی در جهان اسالم با تأکید
بر ایران ،به بررسی جایگاه مذهب تشیع در شکلگیری اندیشههای ژئوپلیتیکی پرداخته و فرصتها و چالشهای
ژئوپلیتیکی جوامع و کشورهای شیعی را با تأکید بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار
م
یدهد .در این مقاله مهمترین چالش ژئوپلیتیکی شیعیان در جهان اسالم ،شکلگیری گروهها و فرقههایی با ماهیت
ضد شیعی در میان کشورهای اسالمی است که مه مترین آنها فرقه وهابیت و مکتب دیوبندی و گروههای وابسته به
آن است .از دیگر چالشهای مهم شیعیان وجود رژیمهای استبدادی ،سکوالر و وابسته فدرتهای فرامنطقهای و
همچنین قرارگیری در موقعیت فرودستی کمیتی نسبت به اکثریت مسلمانان است.
جهانیراد ( )1931در مقاله ژئوپلیتیک جهان تشیع(فرصتها و چالشها) ،به تبیین و تشریح فرصتها و چالشهای
این مناطق پرداخته و ژئوپلیتیک هر منطقه جغرافیایی را به عنوان یکی از مهمترین مؤلفهها در ارزشگذاری امنیتی و
بینالمللی مدنظر قرار داده است .بنابراین با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیک مناطق شیعه ،توجه به جهان تشیع را
توسط مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران ضروری میداند.
نامی( )2931در تحقیقی با عنوان ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد) به بررسی اهمیت
ایدئولوژی تشیع ،به عنوان یک عنصر مؤثر بر ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر زائران حضرت امام رضا(ع) پرداخته است
و به این نتیجه رسیده که ایران به عنوان یکی از وسیعترین کشورهای خاورمیانه با موقعیت منحصر به فرد خود و
اعمال نفوذ بر همسایگانش میتواند به یکی از کانونهای قدرتمند و مستقل ژئوپلیتیکی شیعه تبدیل شود .در آخر
بیان میکند که ایران تاکنون نتوانسته است از این ظرفیتهای عظیم خود استفاده بهینه و جامعی کند.
روش تحقیق
این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی اهمیت و اثرگذاری فرصت و
تهای
شهای ژئوپلیتیک ایران بر مقوله گردشگری مذهبی و ارائه راهکارهایی برای بهرهبرداری بیشتر از فرص 
چال 
ژئوپلیتیکی ایران در راستای توسعه و گسترش صنعت گردشگری کشور پرداخته است.
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محیطشناسی تحقیق
مشهد مقدس مرکز شهرستانی به همین نام در استان پهناور خراسان رضوی است .به لحاظ موقعیت جغرافیایی در
 59دقیقه و  3درجه تا  60درجه و  35دقیقه طول شرقی و  35درجه و  42دقیقه تا  36درجه و  59دقیقه عرض
شمالی قرار گرفته و از شمال به شهرستان کالت ،از شمالغربی به درگز ،از غرب به چناران و نیشابور و از شرق به
تجام محدود میشود .این شهر در انتهای جنوبی دشت توس واقع شده و رشته کوه هزار مسجد در
سرخس و ترب 
یـ
شمالشرقی و رشته کوه بینالود در غرب و جنوب غربی آن قرار دارد .مهمترین رشته کوهی که با جهت شمالغرب 
بوهوای معتدل و
یگیرد اژدرکوه با ارتفاع تقریبی  3000متر است .شهر مشهد از آ 
جنوبشرقی این ناحیه را دربرم 
متمایل به سرد و خشک با مقدار حرارت سالیانه  13 /7درجه برخوردار بوده و از سطح دریاهای آزاد  999 /2متر
بلندتر است .شهرستان مشهد دارای 4بخش مرکزی ،احمدآباد ،رضویه و طرقبه؛  5شهر به نامهای مشهد ،ملکآباد،
رضویه ،طرقبه ،شاندیز و  13دهستان است (.)http://mashhadtourism.net

شکل  :2موقعیت سیاسی شهر مشهد (مأخذ :نگارندگان) 1398 ،

یافتههای پژوهش
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ جغرافیایی در آسیای جنوب غربی که منطقه و محدوده توسعه ایران در سند چشم
انداز افق  404 1هجری شمسی ایران  02ساله می باشد قرار گرفته است که شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه
کوچک ،خلیج فارس و شبه قاره ،افغانستان و پاکستان است .قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیک از جهان که محل تالقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا محل زندگی بیش از یک
سوم جمعیت جهان و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا است و امکان دسترسی کشورهای تازه استقالل
یافته به آبهای آزاد از طریق ایران را فراهم میسازد .حساسیتهای امنیتی -سیاسی حاکم بر منطقه به ویژه نزدیکی
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جغرافیای ایران به اسرائیل غاصب که امنیت آن به لحاظ استراتژیکی برای امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است و
همچنین موقعیت ژئواستراتژیک جمعیت کمی و کیفی سرزمینی ،منابع سرشار انرژی ،و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل
رشد و توسعه ایران ،ایران را به مرکز ثقل اهرم سیاست خارجی قدرتهای بزرگ قرار داده به حدی است که حتی
بیطرفی ایران در خصوص مسائل منطقهای و بینالمللی برای قدرتهای بزرگ رضایت بخش و قانعکننده نباشد .بر
این اساس ،با توجه به اینکه ایران در این منطقه حساس جهانی دارای نقش و موقعیت حساسی است که امریکا در
عرصه سیاستهای استراتژیک خود در قبال خاورمیانه نمیتواند آن را مد نظر قرار ندهد ،رفتار امریکا با ایران و قرار
دادن ایران در محوریت شرارت از یک طرف و انتقال خط مهار ایران توسط امریکا از البرز به منتهی الیه زاگرس و
در نهایت تکمیل محاصره ایران از جهات شمال و جنوب و قرار دادن ایران در حلقه انگشتری متحدان خود بسیار
قابل مالحظه و تأمل است (جان پرور و قربانی سپهر.) 1:1396 1 ،
 موقعیت ژئوپلیتیک ایران (چالشها و فرصتها)در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک ،نقش عوامل محیط جغرافیایی بر روابط کشورها در نظر گرفته میشود .بدون
تردید یکی از متغیرهای موثر در شکلگیری خط مشی سیاست خارجی و همچنین مباحث استراتژیک و سیاست
دفاعی هر کشور ،محیط منطقهای و ابعاد مختلف آن است .امروزه نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تاثیر
عوامل ژئوپلیتیکی آن است .بهگونهای که از دیدگاه جغرافیدانان سیاسی ،قدرت هر کشور به شدت از ژئوپلیتیک و
موقعیت جغرافیایی آن تاثیر میپذیرد .ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ،وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی
را داراست .این موقعیت ایران را تبدیل به کشوری بینالمللی کرده است که همواره در معادالت جهانی نقش
برجستهای به آن میدهد .موقعیت ژئوپلیتیکی ایران با انزواگرایی سازگار نیست و نوعی سیاست خارجی برون گرا و
فعال را به سیاستگذاران توصیه میکند (خلیلی و همکاران .) 90 - 89 :0931 ،موقعیت خاص ایران ،همواره بستر
مناسبی را برای ایجاد تنشهای سیاسی و نظامی و به مخاطره افتادن امنیت ملی آن فراهم آورده است .در گذشته
ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملی ،مانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهی ،مورد توجه قرار میگرفت اما با پیروزی
انقالب اسالمی و سقوط شاه ،ایران یکی از متحدین امریکا و غرب در منطقه بود به نیرومندترین دشمن آنها در
منطقه تبدیل شد و منافع آنها را آماج حمالت تبلیغی خود قرار داد .از اینرو ،غرب از جانب ابعاد جدیدی از
ژئوپلیتیک ایران احساس خطر میکند (فاضلینیا .) :1385 12 ،یکی از مهم ترین این موارد ،عوامل اعتقادی و
ایدئولوژیک و در رأس آن ،ژئوپلیتیک اسالمی شیعه است .ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز جهان اسالم و
در قلب جهان تشیع ،واقع شده است که در ترکیب با عوامل و عناصر ژئوپلیتیک مهم دیگری چون ژئوپلیتیک انرژی،
ژئوپلیتیک دسترسی و ژئوپلیتیک سلطه موقعیت ژئوپلیتیک بسیار حساس را در خود میبیند .این موقعیت باعث شده
است تا تحوالت ایران در مرکز توجهات قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه باشد که در ترکیب یا سابقه تاریخی
ملت ایران و پتانسیلهای ملی ،چرخه و سیکل تغییرات ،موقعیت ژئوپلیتیک بسیار سریعی را رای آن به دنبال داشته
است .جمهوری اسالمی ایران از سه بعد «ژئوپلیتیک»« ،انرژی» و «فرهنگی – ایدئولوژیک» ظرفیت و توانایی تاثیر-
گذاری بر نظام جهانی را دارد .افزون بر آن ،ایران خود زمانی تشکیل دهندهی نظم بین جهانی بوده است .از نظر
ژئوپلیتیک موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدرتهای مهمی چون روسیه و حوزهی نفوذ
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امریکا (جنوب خلیج فارس) قرار دارد .قرار گرفتن در مناطقی که قدرتهای بزرگ ،منافع حیاتی برای خود قائلاند،
بهطور طبیعی جایگاه کشور را در تعامل میان قدرتهای بزرگ افزایش میدهد .از نظر اقتصادی شاهراههای بزرگ
تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران میگذرند و بر این اساس ،ایران یا پانزده کشور
همسایه دارای مرز آبی و خاکی است ،ضمن این که با برخورداری از بخش قابل توجهی از انرژی جهان ،داشتن
تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منطقه خلیج فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادر
کننده نفت (اوپک) و نهایتًاًا ،نقش بالقوه ایران در تأمین امنیت اقتصادی و انرژی به عنوان سوخت سیاست در جهان
برجستگی خاصی دارد .به دلیل اهمیت و حساسیت این موقعیت ژئوپلیتیکی است که قدرتهای بزرگ ،مانع تقویت
و نقش آفرینی یک ایران ناهماهنگ با نظام جهانی است (ایزدی و خلفی.) 48 - 47 :0931 ،
در چهار دهه گذشته ،مهمترین عامل تاثیرگذار در تحول موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که مبنای تعامالت ایران با
قدرتهای جهانی و منطقهای را شکل داده است ،همین اندیشههای ایدئولوژیک مردم و حکومت ایران در قالب
ایدئولوژی اسالمی شیعی میباشد .اهداف حکومت ایران بر پایه همین اندیشه تعریف شده و همواره از دادههای
مادی خود همچون ژئوپلیتیک انرژی و دسترسی و دیگر پتانسیلهای ملی خود در راستای رسیدن به اهداف اعتقادی
و ایدئولوژیک خود بهره برده است و متقاب ًالًال از همین عوامل نیز تاثیر پذیرفته است .اگر صفحات تاریخ دو هزار و
پانصد ساله ایران را ورق بزنیم ،به زودی متوجه خواهیم شد که سرچشمه بسیاری از گرفتاریها ،جنگها و حتی
تحمیالت سیاسی وارد شده به این مملکت مربوط به موقعیت جغرافیایی ایران بوده که در بسیاری از مواقع به علت
اهمیت سوق الجیشی (ژئوپلیتیک) آن مورد تجاوز ممالک همسایه واقه شده است .البته این نکته را نیز نباید از نظر
دور داشت که سرعت راه یابی تمدن جدید در زندگی مردم ایران و توسعه و پیشرفت امور تجاری هم معلول
موقعیت جغرافیایی این مملکت بوده است (میرحیدر .) 23:1389 ،بهطوری که صدو پنجاه سال قبل ،جلوتر از تمام
ملتهای شرقی ،انقالب دموکراسی خواهانهی مشروطه را به ثمر رساندند که خود زمینهساز اولین تحول ژئوپلیتیک
در تاریخ معاصر ایران یعنی فروپاشی سلسله قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی اول به دست رضا شاه شد در زمان
رضا شاه ،ایران از موقعیت ژئوپلیتیک سنتی تحت سلطه روسیه و بریتانیا در شمال و جنوب کشور ،خارج و بهطور
موقت بازیگر سوم یعنی کشور آلمان را به بازی گرفت که در آخر با وقوع جنگ جهانی دوم و شکسن هیتلر به
وضعیت ژئوپلیتیک تک متغیره همراه با نفوذ کامل ایاالت متحده آمریکا در ایران تبدیل شد و ایران در قالب پیمان
سنتو در موقعیت حائل بین اتحاد جماهیر شوروی و قدرتهای غربی در جبهه غرب قرار گرفت با وقوع انقالب
اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی موقعیت ژئوپلیتیک ایران بار دیگر در قالب یک نوع بیطرفی فعال نسبت به
دو ابر قدرت آمریکا و شوروی تحول یافت .در این دوره ،ضمن دوره گذار سال اول انقالب با وقوع هشت سال
جنگ تحمیلی از جانب عراق به ایران موقعیت ژئوپلیتیک ایران در ضدیت با غرب و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک
دفاع از منابع مسلمین جهان و منطقه خاورمیانه به خصوص دفاع از حق ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم
صهیونستی اسرائیل شکل گرفت (جان پرور و همکاران.)16- 62 :6931 ،
نخستین نكتهای كه در مطالعه روابط خارجی ایران باید مورد توجه قرار گیرد ،اینكه موضوع مزبور در یك
نالملل است .در نگاه
چهارچوب معینی پیگیری میشود و تابعی از شرایط درست یا نادرست حاكم بر روابط بی 
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ایرانی به این چشمانداز گسترده ،تردیدی نیست كه ایاالت متحده امریکا از فردای فروپاشی جهان دو قطبی ،در
اندیشه توجیه نظام جهانی تك قطبی بوده است؛ یعنی نظام ژئوپلیتیك هرمی شكلی كه قدرتها ،به نسبت توان و
ظرفیتهای گوناگون در سلسله مراتب آن قرار خواهند گرفت و خود ایاالت متحده در راس هرم ،بر سرنوشت
نالملل را بنا به میل خود و متحدانش اداره خواهد كرد .تحلیل فرآیند
سیاسی جهان چیره خواهد شد و روابط بی 
تحوالت ژئوپلیتیكی ایران در ادوار مختلف و بهویژه در زمینه تعامالت ژئوپلیتیك و سیاست خارجی معاصر ایران
حاکی از آن است كه با توجه به همسایگی ایران با پانزده كشور مستقل و  24دولت همجوار ،چنین موقعیتی فضای
سرزمینی ایران را در مركز تالقی دولتهایی قرار داده است كه بهطور ماهوی نیازمند تكامل فضایی همه جانبه
یباشند .در واقع این موقعیت تهدید و فرصت برای ایران به گونهای است كه این كشوربا استفاده از یك موقعیت
م
استثنایی مركزی و كانونی ،میتواند به كانون صلح و همبستگی بین منطقه ای تبدیل شود .این در حالی است كه
تاكنون تعدد كشورها و دولتهای همجوار ایران ،تنها زمینه افزایش ظرفیتهای مشاجره را فراهم آورده است .در
یتوان یكی از دالیل این ناكامی دانست به گونهای كه
تهای همجوار ایران را م 
این باره ،جوانی وناپایداری دولت-مل 
یرسد .بر این اساس
به جز روسیه و تركیه عمر سیاسی هیچ یك از كشورهای همجوار ایران به یك قرن نم 
جمهوری اسالمی ایران در تهیه و تنظیم استراتژی ملی و كالن خود تا آنجا كه به محیط استراتژیك بیرونی مربوط
یشود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارتند از )1 :تراكم تهدیدهای پیرامونی )2 ،مرزهای كنترل
م
نالمللی ،زیرا این واقعیتها در درازمدت بر امنیت ،وحدت ملی و تمامیت ارضی
ناپذیر و  )3فقدان چتر حمایتی بی 
یگذارند (کریمی پور .)0 20:138 2 ،این جایگاه خاص و رویكردهای مثبت
کشور ایران تأثیرات گستردهای به جای م 
شهای متعددبرای ایران در ادوار گذار
و منفی ژئوپلیتیكی آن در تمامی ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی با بروز چال 
نالمللی ،همواره حاكی از مشكالت و مسائل عدیده بر سیاست خارجی ایران بوده
مناسبات ژئوپلیتیكی و تعامالت بی 
یتوان بین ژئوپلیتیك و سیاست خارجی ایران سه نوع رابطه خاص را مورد توجه
است .از این رهگذر است كه م 
قرار داد )1 :رابطه ساختاری و پایداری ،نتیجه عملی این ارتباط ساختاری و پایداری ژئوپلیتیك ایران سبب شده تا
نالمللی که همراه با تغییرات گسترده در كانون قدرتهای جهانی بوده،
در تمامی مراحل پنج قرن گذشته سیستم بی 
نالمللی باقی ماندهاست )2 .رابطه متحول و متغیر ،بین سیاست خارجی ایران و
همیشه به عنوان یك كشور بی 
ژئوپلیتیك رابطه ای متحول و متغیر هم وجود داشته است .یعنی هر چند كه ایران همواره با پایداری عنصر
ژئوپلیتیك در سیاست خارجی روبروست ولی در شكل این رابطه ،تحول و تغییر وجود داشته است .زیرا كانونهای
قدرت بینالمللی در چند قرن گذشته همواره سیال بوده اند )3 .رابطه ادراكی و عملی ،ادراكات متعددی در ادوار
مختلف در بین نخبگان ایران از ژئوپلیتیك وجود داشته است كه همین تعدد در ادراك ژئوپلیتیكی سبب ظهور
نگرشهای متعددی در سیاست خارجی بر بستر ژئوپلیتیك ایران بوده است و به عبارتی این رابطه كام ًالًال دارای منشأ
داخلی است (سجادپور .) 1383 ،بر این اساس ،در اوایل انقالب اسالمی سیاست خارجی ایران بسیار رادیکال و
آرمانگرایانه بود ،ولی با گذراندن تحوالتی جدید به تدریج محتاطانه و در مسیری عملگراتر قرار گرفت .در واقع،
نالملل بوده ،زیرا سیاست
تغییرات تدریجی در رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با منشأ نظام بی 
خارجی ایران همگام با سیاست داخلی و یا تداوم سیاست داخلی آن نیست ،به لحاظ اینکه مهمترین عوامل تاثیرگذار
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در این تغییر جهت ،مسائل انسانی اعم از تصورات افراد ،ناسیونالیسم و یا مباحث قومی و نیز موضوعات اقتصادی
نالملل تابع دو
تها در نظام بی 
نالمللی دول 
به عنوان عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی ،نبودهاند .منافع ملی و بی 
نالملل ضمن رقابت میان واحدها ،همگام با
تها در جامعه نظام بی 
اصل جامعهپذیری و رقابت است؛ حضور دول 
یهای فردی ،ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک برای
پذیرش هنجارها و قواعدی است که آن نظام در کنار همه ویژگ 
یکند تا زمینههای درک متقابل برای آنها فراهم شود( .سیف زاده .) 54:1382 ،در نتیجه میتوان گفت که
دول فراهم م 
ایران در عصر حاضر دارای چالشهای ژئولیتیکی بسیاری در سطح منطقهای بوده که این چالشها بر گردشگری
مذهبی و فرصتهای ژئولیتیکی که ایران در اختیار ذلرذ گذاشته که سیاستگذاران نیازمند آنند که برنامهای جامعه از
سوی سناریوپردازان ایرانی داشته باشند تا در گام اول بتوانند این چالشها را کم و یا از بین برند و سپس مبتنی بر
فرصتهای ژئوپلیتیکی وزن ژئوپلیتیکی ایران را افزایش دهند و با پتانسیلهایی که ایران به ویژه قرارگیری در هالل
شیعه و دارا بودن مکانهای گردشگری زمینهای برا معرفی ایران به عنوان مرکز شیعیان جهان را به اثبات جهانیان
برسانند که در ادامه به آن میپردازیم.
 موقعیت و اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق شیعهنشیندانشنامه بریتانیکا ،جمعیت شیعیان جهان را  61درصد کل مسلمانان برآورده کرده و سازمان سیا در سال  2005تعداد
شیعیان را  206میلیون نفر(معادل 41/5درصد مسلمانان) اعالم نموده است ،اما مؤسسه شیعهشناسی قم ،رقم
یدهد .از این تعداد جمعیت ،حدود  39درصد در آسیا 5/5 ،درصد در آفریقا و مابقی در
012میلیون نفر را ترجیح م 
یکنند .در این میان ،ایران با  90درصد ،آذربایجان با  80درصد ،بحرین با  70درصد و عراق
اروپا و آمریکا زندگی م 
با  65درصد جمعیت شیعه پیشتاز هستند ،هر چند که از نظر تعداد کشورهای ایران ،پاکستان و هندوستان بیشترین
یدهند(مکارم.) 31 - 35 : 388 1 ،
سهم از هرم جمعیتی شیعه در جهان را به خود اختصاص م 

شکل  :3پراکندگی شیعیان بر حسب درصد (مأخذ :جهانیراد)817- 701 :1 39 1 ،

یکنند .در این منطقه ایران هم از نظر کل
از نظر جغرافیایی بیشتر شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس زندگی م 
یراد .) 718 -1 70 :1931 ،ایران با
جمعیت و هم از نظر درصد ،بیشتری میزان را به خود اختصاص داده است(جهان 
اکثریت مطلق  90درصد شیعه که  68میلیون نفر از جمعیت این کشور هستند ،قلب ژئوپلیتیک شیعه و تنها دولت
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یشد و مرکز اصلی مذهب شیعه و حمایت از شیعیان تحت لوای
شیعی قبل از تحوالت اخیر در عراق محسوب م 
نظام جمهوری اسالمی ایران به حساب م 
یآمد (.)Ahmadi, 2010: 48

شکل  :4جغرافیای شیعه (Source: )Nasr, 2006: 25

یکنند و بیشتر آنها با ایران پیوستگی جغرافیایی(مرز
پس از ایران بیشتر شیعیان در کشورهای پیرامونی ایران زندگی م 
خشکی یا آبی) دارند .عراق ،بحرین ،آذربایجان ،عربستان سعودی ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان ،امارات متحده عربی،
کویت ،قطر و عمان از جمله این کشورها هستند .کشورهایی هم وجود دارند که جمعیت قابل مالحظهای شیعه در
آن زندگی میکنند اما در پیوستگی بالفصل ایران قرار ندارند .این گروه از کشورها از این نظر که همگی در قاره
آسیا واقعند ،با هم وجه اشتراک دارند و شامل کشورهای لبنان ،یمن ،سوریه ،هند ،تاجیکستان و ازبکستان میشوند.
یتوان جوامع گوناگون شیعه را به 4بخش
البته در سایر نقاط جهان هم شیعیان پراکنده هستند .از دیدگاه جغرافیایی م 
تقسیم کرد :الف)شیعیان ایران ،ب) شیعیان پیرامون ایران ،ج)سایر شیعیان آسیا ،د) گروههای پراکنده شیعیان در سایر
یراد .) 718 -1 70 :1931 ،تشیع همواره یک عامل مهم ژئوپلیتیک در ایران و بسیاری از کشورهای
نقاط جهان (جهان 
یآمده و پس از پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت لبنان و عراق بر
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب م 
اهمیت آن افزوده شده است .نقطه ثقل جغرافیایی شیعیان ،مناطقی است که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان
تأثیرگذار است .آنها خصوصًاًا در سواحل خلیج فارس و حوزههای انرژی منطقه پراکنده شده و بر انتقال خطوط لوله
و جریان نفت و گاز مشرف هستند (مکارم .) 35 - 31 : 388 1 ،اهمیت جایگاه و منزلت شیعیان در منطقه خاورمیانه به
دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آنان در خاورمیانه است .در واقع موقعیت جغرافیایی استقرار شیعیان یا
ژئوپلیتیک شیعه در منطقه خاورمیانه با(سرزمین مرکزی) کمربندی استراتژیک ،اقتصادی و سیاسی در منطقه محسوب
یدهند (  95درصد
میشود (جاودانی مقدم .) 62 - 29 : 388 1 ،شیعیان  65درصد کل جمعیت خلیج فارس را تشکیل م 
آنها هم شیعه دوازده امامی هستند) منطقهای که دارای  63درصد کل ذخایر شناخته شده نفت و  30درصد ذخایر گاز
جهان ،منطقهای که دارای موقعیت حساس ژئوپلیتیک و اکونومیک است و محل پیوند سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا
یشود .منطقهای که با توجه به درآمد سرشار نفتی آن بازار بزرگ کاال و تجهیزات نظامی و خدمات
محسوب م 
یرود و برای جهان غرب و صنایع تولیدی آن از اهمیت خاصی برخوردار است .این منطقه از
مختلف به شمار م 
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چنان اهمیتی برای جهان صنعتی و دولتهای غربی برخوردار است که برای تأمین ثبات و امنیت آن و حفظ منافع
حیاتی خود ناچار به حضور مستقیم و ایجاد پایگاههای متعدد نظامی شدهاند .در این میان ،جمعیت محروم و
ستمدیده شیعه در اکثر کشورهای منطقه که طی سالیان متمادی از حقوق اولیه شهروندی برخوردار نبودهاند ،ظرفیت
باالیی در اعتراض و ناآرامی نسبت به وضع موجود دارند .امکان ظهور و بروز وقایعی شبیه آنچه در ایران و عراق در
گذشته رخ داد ،در برخی کشورهای منطقه نیز به اشکال مختلف وجود خواهد داشت .شیعه در حال حاضر به
شآفرین در تحوالت داخلی و خارجی بسیاری از کشورهای مسلمان تبدیل شده است .آنان با
بازیگری فعال و نق 
تخواهی ،کانونهای تحرک مهمی در سطح داخل و خارج از کشور به حساب
اقتباس از فرهنگ عاشورایی و عدال 
یآیند (مکارم.) 35 - 31 : 388 1 ،
م
تها و چالشهای ژئوپلیتیک شیعه
 فرص یهای اخیر در دنیا همانند انقالب اسالمی در ایران
فرانسوآ توال درباره پدیده ژئوپلیتیک شیعه معتقد است که درگیر 
نالمللی قرار داده است.
و یا رخدادهای لبنان ،شیعهگری را به صورت یک عامل ژئوپلیتیک در خط مقدم صحنه بی 
یکند :الف) ژئوپلیتیک داخلی :به
ل کانونهای نهضت شیعی ،از مفهوم ژئوپلیتیک به شرح زیر استفاده م 
وی در تحلی 
تهای داخلی یک کشور .ب)
معنای گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه شیعی بر مجموعه تحوالت و سیاس 
ژئوپلیتیک خارجی :به معنای قدرت تأثیرگذاری جامعه شیعی بر تحوالت و سیاستهای منطقهای و بینالمللی (توال،
ییابد که با مزیتهای خاص ژئوپلیتیک مانند
 .)6 : 1380وزن ژئوپلیتیکی شیعه در نقاط مختلف ،زمانی افزایش م 
تأمین انرژی ،منابع آب ،مراکز و مؤسسات تاریخی ،توریستی و مانند آن و یا تأثیرگذاری در سرنوشت یک بحران
منطقهای مانند مسئله فلسطین باشد .در واقع ،کمربندی از تشیع ،حیات اقتصادی ،استراتژیکی و تاریخی اسالم را
شهایی از لبنان ،سوریه ،عراق ،عربستان ،کویت ،بحرین ،ایران ،افغانستان ،پاکستان و هندوستان را
یگیرد و بخ 
دربرم 
یشود ،خود دنیایی است که
یپوشاند .این کمربند که در کشورهای مختلف به اکثریت و اقلیت شیعه تقسیم م 
م
یباشد،
ییابد .مهمترین موضوع مورد توجه در این میان ،بحث انرژی م 
تأثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال م 
چرا که سده  21را قرن حاکمیت انرژی نامیدهاند .خاورمیانه با داشتن  23درصد جمعیت جهان 30 ،درصد منابع
معدنی 74 ،درصد ذخایر نفت خام و  50درصد از ذخایر کشف شده گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است.
بین منابع نفتی و گازی خاورمیانه با مناطق سکونت شیعیان رابطه نزدیکی وجود دارد .به گونهای که  80درصد
یدهند و این در حالی است که سه چهارم ذخایر نفتی جهان در این
جمعیت بومی خلیج فارس را شیعیان تشکیل م 

منطقه قرار دارد .همچنین کشورهای شیعه ایران ،عراق ،بحرین و آذربایجان در بیضی استراتژیک انرژی 1میان خلیج
یهای زیادی
فارس و دریای خزر قرار گرفتهاند .با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق شیعهنشین در خاورمیانه ،نگران 
در غرب راجع به اندیشه شیعه به وجود آمده است .غرب هم از موقعیت ژئوپلیتیکی شیعیان(بهعنوان یک ساختار که
قسمت اعظم منابع نفتی خاورمیانه را در اختیار دارد) نگران است و هم از ایدئولوژی انقالبی تشیع(بهعنوان یک
کارگزار) که همواره بر عدالت تأکید داشته است (جهانیراد .) 718 -1 70 :1931 ،موقعیت جغرافیایی ایران و جوامع
- Strategic Energy Ellipse
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شیعی به دالیلی چند حائز اهمیت استراتژیکی است .این دالیل عبارتند از )1 :کشورها و جوامع شیعی در سطح
شآفرینی میکنند.
اتصال سه قاره بزرگ آسیا ،اروپا و آفریقا قرار گرفته و در شکلگیری تعامالت فضایی بین آنها نق 
نالمللی قرار بگیرند )2 .ایران به عنوان
این موقعیت جغرافیایی سبب شده تا کشورهای شیعی در کانون تحوالت بی 
مهمترین کشور شیعی ،موقعیت مرکزی و حلقه ارتباط حوزه ژئوپلیتیکی خاورمیانه ،خلیج فارس ،شبهقاره ،آسیای
تها و مراکز سیاسی -اقتصادی مهم ،این حضور در شهرهای
یدهد )3 .حضور در پایتخ 
مرکزی و قفقاز را تشکیل م 
مهم کشورهای عراق ،عمان ،کویت ،بحرین و قطر بسیار محسوس است .تقریبًاًا در همه این کشورها ،شهرهای
شیعهنشین از موقعیت استراتژیک برخوردارند )4 .قرار گرفتن در کانونهای تجارت(مناطق آزاد تجاری) در خلیج
یدهد تا به دور از محدودیتها و تبعیضهایی که از
فارس ،حضور شیعیان در این مناطق فرصتهایی را به آنها م 
یشود ،به فعالیت اقتصادی بپردازند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح: 387 1 ،
جانب دولتها بر آنها تحمیل م 
شهایی از
 )5 .) 24 1- 123در اختیار داشتن تنگه استراتژیک هرمز و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و بخ 
سواحل دریای خزر )6 .در اختیار داشتن موقعیت ارتباطی هوایی ،ریلی و جادهای و مسیرهای ترانزیت کاال ،مسافر و
انرژی ،به گونهای که آذربایجان مسیرهای انتقال مسافر ،کاال و انرژی حوزه خزر به اروپا و ایران مسرهای ترانزیت
انرژی از خلیج فارس را در اختیار دارد )7 .قرارگیری در موقعیت مرکزی و قلب جهان اسالم موجب شده است که
کشورهای شیعی پیونددهنده کشورهای اسالمی باشند ،به طوری که غرب و شرق جهان اسالم توسط کشورهای
یشوند .بنابراین کشورهای شیعهنشین نقش محوری را در اتحاد کشورهای اسالمی ایفاء
شیعه به یکدیگر متصل م 
یکنند (ایزدی و دبیری )913- 302 :1931 ،و با در اختیار داشتن ذخایر عظیم انرژی فسیلی(نفت و گاز) و
م
قرارگیری در مسیرهای ترانزیت انرژی از بازیگران اصلی ژئوپلیتیک انرژی محسوب میشوند (.)www.bp.com
اهمیت منابع انرژی در دو منطقه خلیج فارس و دریای خزر که اکثریت کشورها و جمعیت شیعه در آن حضور دارند
لگیری مفهوم بیضی استراتژیک انرژی شده است .کشورها و جوامع شیعه همچنین به دلیل موقعیت
موجب شک 
جغرافیایی در زمینه ترانزیت انرژی به اروپا ،شبهقاره و شرق دور از جایگاه مهمی برخوردار هستند .مهمترین ویژگی
تجویی آن دانست که با پیروزی
سیاسی مذهب تشیع را طبیعت انقالبی و اعتراضی در مقابل حاکمان مستبد و عدال 
انقالب اسالمی نمود عینی و تجلی منطقهای و جهانی یافت .آغاز حرکت بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان
شمال آفریقا و خاورمیانه تا حدود قابل توجهی تحت تأثیر این ویژگی مذهب تشیع و انقالب اسالمی ایران برخاسته
از آن است .ادامه گسترش این روند به طور عام برای جهان اسالم و به طور خاص برای ژئوپلیتیک شیعه مثبت
یشود (ایزدی و دبیری .)913- 302 :1931 ،مهمترین مقصد گردشگری زیارتی در ایران شهر مشهد است
ارزیابی م 
که به ویژه مورد توجه شیعیان قرار دارد .همه ساله تعداد فراوانی از شیعیان به ویژه از کشورهای همسایه برای
زیارت اماکن مذهبی این شهر به خصوص بارگاه امام رضا(ع) ،به ایران سفر میکنند .حضور این گردشگران عالوه
یتواند در راستای مقابله با تبلیغات منفی فراوان و ارائه چهره واقعی از کشور
بر تأثیرگذاری در اقتصاد ملی ،م 
نکننده باشد (احمدی و موسوی.) 1389 ،
تعیی 
شهای جوامع و کشورهای شیعی در جهان اسالم به طور عمده عبارتند از )1 :شکلگیری گروهها و
مهمترین چال 
فرقههای مذهبی مخالف با شیعیان )2 ،قرارگیری شیعیان در موقعیت اقلیتی )3 ،اختالفات مرزی و سرزمینی با
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تهای غربی و سکوالر و نفوذ قدرتهای فرامنطقهای .شاید مهمترین
همسایگان و  )4وجود رژیمهای وابسته به دول 
چالش جوامع و کشورهای شیعی در جهان اسالم ،شکلگیری گروهها ،فرقهها و مذاهبی است که به شدت با مبانی
اعتقادی شیعیان مخالف هستند و شیعیان را به مثابه کافر میپندارند .مهمترین این فرقهها ،وهابیت و مکتب دیوبندی
تگزاران در
است .کیش وهابیت که در پیوند با خانواده پادشاهی عربستان سعودی گسترش یافته ،شیعیان را از بدع 
یآورند .مبانی جنبش دیوبندی و بنیاد دارالعلوم
یدانند و مبارزه با شیعیان را جهاد در راه خدا به حساب م 
دی ن م 
مرتبط با آن(مرکز این جنبش در شهر دیوبند در استان اوتارپرادش هندوستان قرار دارد) عبارت است از پاکسازی
اسالم از عناصر ناپاک با آیین جهاد بهعنوان یگانه راه مبارزه با کفر و شرک ،شهادت و مبارزه با مذهب تشیع
یراد .) 242 : 1389 ،انجمن سپاه صحابه هم یکی دیگر از گروههای ضد شیعی است که بعد از انقالب اسالمی
(کاویان 
قنواز جهانگوی
ایران و با هدف جلوگیری از تأثیرگذاری آن در پاکستان(توسط آخوندی از فرقه دیوبندی به نام ح 
در سال 5 98 1م بوجود آمد) .رهبران سپاه صحابه بارها رسالت خود را مبارزه با شیعه ،جلوگیری از نفوذ انقالب
اسالمی و ایجاد یک انقالب سنی در کشور پاکستان و جهان اعالم کردهاند .در سالهای اخیر گسترش رو به افزایش
شهای اساسی شیعیان و حتی کل جهان اسالم بوده و خواهد بود .از
چنین جنبشهایی در جهان اسالم از چال 
پیامدهای شکلگیری چنین مکاتبی در جهان اسالم ،حمالت تروریستی خشن و اغلب انتحاری بر علیه شیعیان در
کشورهای اسالمی و حتی غیراسالمی ،افزایش اختالف و تفرقه در جهان اسالم ،فاصله گرفتن رهبران کشورهای
تهای سکوالر به شکل غربی ،گسترش ناامنی ،تنش و بحران در کشورهای
لگیری حکوم 
اسالمی از اسالم و شک 
اسالمی ،ایجاد بستر مناسب برای دخالت قدرتهای فرامنطقهای و در نهایت ضعف جهان اسالم است .عالوه بر
یگری در درون کشورهای که دارای اکثریت شیعه هستند هم نفوذ کرده است.
کشورهای سنیمذهب ،وهابیت و سلف 
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان مهمترین کشور شیعی بیشترین بازتابهای امنیتی را از گسترش مکتب وهابیت و
دیوبندی در حوزههای ژئوپلیتیکی و کشورهای پیرامونیش متحمل خواهد شد (ایزدی و دبیری.)913- 302 :1931 ،
در نزدیک به  57کشور اسالمی ،تنها 4کشور ایران ،عراق ،آذربایجان و بحرین دارای اکثریت شیعی هستند و شیعیان
یباشند .این ویژگی جغرافیای سیاسی شیعیان را نه تنها از لحاظ جمعیتی بلکه
در بقیه کشورهای اسالمی در اقلیت م 
از جنبههای سیاسی ،اقتصادی و حتی فرهنگی در وضعیت حاشیهای قرار داده است و وضعیت چالشانگیزی را به
ظنیا .) 95 : 386 1 ،در اقلیت قرار گرفتن شیعیان در جهان اسالم موجب کاهش قدرت
شیعیان تحمیل کرده است (حاف 
یسازد .این ویژگی باعث شده که آنها همواره در
شآفرینی سیاسی آنان را محدود م 
سیاسی آنان شده و در نتیجه نق 
طول تاریخ در موقعیت حاشیهای و نامناسبی نسبت به اکثریت مسلمانان قرار بگیرند .در این میان جمهوری اسالمی
ایران به دلیل دارا بودن نظام سیاسی با ایدئولوژی اسالم شیعی و مهمترین کشور شیعی ،خشونت بر علیه شیعیان و
محروم کرده آنها از حقوق اساسی خود را مغایر با مصالح ایدئولوژیک و مذهبی خود میداند .کشورهای منطقه
خلیج فارس و خاورمیانه که بیشترین میزان جمعیت شیعه را در خود جای دادهاند دچار اختالفات مرزی و سرزمینی
شدیدی هستند که کشورهای شیعی هم از این قاعده مستثنی نیستند .بهطوری که جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
مهمترین کشور شیعی دارای اختالفات متعدد مرزی با همسایگانش است .در مجموع وجود اختالفات مرزی و
سرزمینی در جهان اسالم و در بین کشورهای شیعی با همسایگان هم موجب بحران و ناامنی در میان کشورهای
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مسلمان و شیعی شده و هم زمینهساز دخالت و حضور قدرتهای فرامنطقهای را فراهم آورده است (ایزدی و دبیری،
 .)913- 302 :1931وجه مشخص بیشتر کشورهای اسالمی که شیعیان هم در آنها حضور دارند وجود رژیمهای
یباشد .در مورد کشورهای
حکومتی وابسته به قدرتهای فرامنطقهای و یا ساختار سیاسی مستبدانه و سکوالر م 
شآفرینی سیاسی شیعیان ندارند
دارای اکثریت شیعه هستند دو کشور آذربایجان و بحرین شرایط مناسبی برای نق 
تهای فرامنطقهای به ویژه ایاالت متحده در کشورهای خلیج فارس،
(خلیجی و مجیدی .) 47 : 388 1 ،نفوذ قدر 
تهای فرامنطقهای در کشورهای شیعی و مسلمان از نقش و
شرایط را برای شیعیان دشوار ساخته است .حضور قدر 
یکاهد و شیعیان را به دلیل روحیه انقالبی و ضد استعماری در تنگنا قرار میدهد.
نفوذ ایران در این کشورها م 
همچنین مانورهای تبلیغات رسانههای قدرتهای فرامنطقهای و اظهارنظرهای سران برخی از کشورهای اسالمی در
لدهی به مفهوم ساختگی هالل شیعی از دیگر پیامدهای
منطقه در مورد اهداف سیاسی شیعیان به ویژه ایران و شک 
تهای فرامنطقهای و وجود رژیمهای وابسته م 
نفوذ قدر 
یباشد (ایزدی و دبیری .)913- 302 :1931 ،مشهد جزء
لگیری فضایی و
شهرهای مقدس جهان(جغرافیای زائران) است که در پرتو جهانبینی پدید آمده و سرشت و شک 
زندگی اجتماعی -اقتصادی خود را کام ًالًال تحت تأثیر عامل مذهبی -فرهنگی و گردشگری برخاسته از آن شکل داده
است .در واقع شهر مشهد پس از شهادت حضرت رضا (ع) ،در سال  202یا  203ه.ق و خاکسپاری آن حضرت در
قریه سناباد مابین شهرهای قدیمی نوقان و تابران از والیت توس (یعقوبی ،) 83 - 82 : 1343 ،بر اثر نقش و کارکرد
زیارتی به مرور زمان بزرگ شده ،به طوری که در اوایل قرن  4ه .ق ،متصل به شهر نوقان گردید و سپس در اواخر قرن
چهارم به یکی از شهرهای مهم خراسان با نام مشهدالرضا معروف شده است .این شهر در سده گذشته در پی تحوالت
ساختاری اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و اقدامات عمرانی دوران پهلوی ،تأسیسات ،امکانات اقتصادی -رفاهی نسبتًاًا
زیادی در آن تجمع یافت و زمینههای قطبی شدن آن فراهم گردید ،تا اینکه پس از انقالب اسالمی با توجه به پیوند و
رابطه عاطفی که میان حاکمیت مذهبی کشور با آستان قدس و گردشگری مذهبی -فرهنگی ایجاد شد و نیز سایر
عوامل درونزا(مرکز استان خراسان ،برخورداری نسبی از توانهای محیطی و )...و برونزا(جنگ تحمیلی ،جنگ
نالنهرین مانند کربال ،نجف و ،)...شهر مشهد جایگاهی ممتاز در سطح
داخلی افغانستان ،ناامنی در شهرهای زیارتی بی 
نالمللی به دست آورده است .به طوری که جمعیت شهر مشهد از سال  5 35 1نسبت به سال  5 38 1نرخ رشدی
بی 
معادل 4/4درصد داشته و تعداد گردشگران آن طی این سالها 5/ 74درصد افزایش یافته است (سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی )5 38 1 ،و از اثرات مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
یهای مختلف زیست محیطی،
گردشگری بهرهمند شده است .البته شهر مشهد در دهههای اخیر دچار ناپایدار 
یها و بزهکاری و  ...شده و در این راستا
اجتماعی ،فرهنگی از جمله اسکان غیررسمی ،مشکل آب شرب ،آلودگ 
تیابی به توسعه پایدار شهر و منطقه است.
کپارچه از جمله راهکارهای موجود ،جهت دس 
ضرورت ایجاد مدیریت ی 
طبق آمار ،ساالنه شهر مشهد شاهد حضور بیش از  25میلیون زائر داخلی و یک میلیون زائر خارجی است .وجود این
یتواند باعث انتقال پیام انقالب
تعداد زائر (هر چند مشهد ظرفیت حضور بیش از این زائر خارجی را نیز داراست) م 
اسالمی به آن سوی مرزها باشد .امری که طی سه دهه گذشته به واسطه اقدامات کشورهای غربی و اسالمستیز و

شهای ژئوپلیتیک9 15 1 ...
تحلیل فرصتها و چال 

یوقفه آنها تاکنون به سختی محقق شده است .مشهد ،دومین کالنشهر مذهبی دنیاست ،اما سهمی که تاکنون
تبلیغات ب 
از زائران خارجی کسب کرده ،با پتانسیلهایی که در این شهر وجود دارد ،تحت هیچ شرایطی قابل مقایسه نیست.

شکل  :5نقش مشهد در ژئوپلیتیک شیعه و مدل مرکز -پیرامون (مأخذ :نامی) 13 -1 : 1392 ،

يدهد كه كشورمان به
تجربه  30سال گذشته جمهوري اسالمی ايران و به ويژه تحوالت اخير جهاني و منطقهاي نشان م 
تها يي که از سوی ابرقدرتها ایجاد شده ،امكان کمتری جهت استفاده از ديپلماسي رسمی و
دليل چالشها و محدودي 
سنتي دارد .به همين دليل در شرا طي كنوني ،نياز به مطالعه دقيق مفاهيمی چون قدرت نرم و ديپلماسي عمومی و
يشود (نامی.) 13 -1 :2931 ،
بهرهگيري از امكانات وسيع و احتما ًالًال مغفول مانده اين حوزه بيش از پيش احساس م 
 جایگاه گردشگری مذهبی شهر مشهد در جهان اسالميگردد و به دليل وجود اسناد فراوان
در واقع سابقة تاريخي شکل گيري شهر مشهد به بيش از يازده قرن پيش باز نم 
تهاي تاريخي و مذهبي با هم ،گذشتة اين شهر کمي در ابهام فرو رفته است .در واقع ،اينگونه
و آميختگي رواي 
يتوان استنتاج کرد که رشد و توسعه شهر مشهد ابتدا مرهون وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع) امام هشتم شيعيان
م
يباشد که باعث ايجاد اولين سنگ بناي شهر
جهان در اين شهرو در مرحله بعد بدليل نابودي شهرهاي اطراف م 
مشهد شده است (رضا يي مقدم .) 66 : 1389 ،پيدايش و شکل گيري شهر مشهد جدا از سير حوادث تاريخي و اثرات
پهنه جغرافيا يي آن ،بيشتر ناشي از تحرکات جمعيتي ناحيه و منطقه پيرامون حرم مطهر ثامن االئمه (ع) م 
يباشد.
يهاي
فشردگي بافت شهر سنتي (منطقه شهرداري ثامن) موجب همجواري کاربري اراضي نيز شده است .کاربر 
اراضي به طور فيزيکي ،مجتمع شده و همزمان از نظر کارکردي مجزا ميشوند .بدين ترتيب شاهد نوعي تمرکز در
اراضي شهري هستيم ،به طوريکه مراکز اقتصادي ،آموزشي و مذهبي (مساجد) و ساير مکانهاي عمومي با اراضي
يآميزد و همزمان ،شبکه اصلي دسترسي نواحي مسکوني را به فعاليتهاي پيچيده بازار به عنوان
مسکوني در هم م 
يکند( .خيرآبادي،
منطقه حائل ميان نواحي مسکوني (خصوصي) و نواحي غير مسکوني (عمومي) امکان پذير م 
 ) 38 : 376 1تشکيل جمعيت در اطراف حرم ورفع نيازهاي آنان (زائر و يا مجاور) در دورههاي مختلف تاريخ،
چگونگي گسترش شهررا تحت تأثيرخود قرار داده است و متاقب آن مساجد متناسب با توسعه کالبدي شکل
پذيرفتهاند .و به دليل اهميت ،سير تاريخي رشد ،گسترش شهر را بايد در دو محور موازي و همپا نگريست .يک
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محور آنچه که به خصوص تا زمان حمله مغول به وقوع پيوسته و محور ديگر توسعه تدريجي بناهاي اطراف بقعه
يباشد (رضوینژاد.) 266:1391 ،
مطهر م 
شهر مشهد پس از شهادت حضرت رضا (ع) ،امام هشتم شیعیان دوازده امامی در سال  202یا  203هجری قمری و
به خاکسپاری آن حضرت در قریهی سناباد ،مابین شهرهای قدیمی نوقان و تابران از والیت توس ،بر اثر نقش و
کارکرد زیارتی به مرور زمان بزرگ شده است؛ بهطوری که در اوایل قرن چهارم هجری قمری ،متصل به شهر نوقان
گردید و سپس در اواخر قرن چهارم ،به یکی از شهرهای مهم (مشهدالرضا) تبدیل شده است (بدری و طیبی:1931 ،
 .)551میتوان گفت که تاریخ مشهد در حقیقت از زمان پیدایش مشهدالرضا آغاز میشود چون رخداد شهادت آن
حضرت سرآغاز رویدادهای تاریخی این شهر بوده است مرکز شهر مشهد بالغ بر  360هکتار را شامل میشود و
توسعه آن نتیجه توسعه دو دهات نوغان و سناباد است (سرخیلی و همکاران .) 94 :4931 ،مشهد بهعنوان دومین
کالنشهر مذهبی جهان بعد از شهر مکه محسوب میشود و عالوه بر آن دومین کالنشهر کشور نیز به حساب می-
آید .این شهر اکنون بهعنوان شهری مذهبی با باالترین درصد زائران و گردشگران مطرح میباشد و بهعنوان مرکز
استان رضوی  31.2درصد از کل جمعیت استانی و  1 5. 5درصد از کل جمعیت شهری خراسان سابق را در خود
جای داده است .جمعیت شهر مشهد در طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است (مافی و سقایی.)6 : 388 1 ،
همانطور که در جدول ( ،)1نشان داده شده نرخ جمعیت رشد چشمگیری در طی سالیان گذشته داشته است:
جدول  :1تحوالت میزان جمعیت طی سالهای  5331تا 1395
سال
جمعیت

5 33 1
241.989

5 35 1

5 34 1

667.770

409.616

5 36 1

5 37 1

.463.508 1

.887.414 1

5 38 1
2.807 . 464

5931
9 .057.67 3

منبع :آمارنامه شهر مشهد63 :5931 ،

در زمان کنونی نیز وجود بارگاه حضرت رضا (ع) در شهر مشهد ،مهمترین عامل جذب جمعیت و رونق فعالیتها
در ناحیه کنونی شهر مشهد است ورود سالیانه میلیونها نفر زائر به مشهد ،این شهر را به دومین مادرشهر مذهبی
جهان تبدیل کرده ،و تأثیر منحصر به فرد بر کمیت و کیفیت توشعه شهر مشهد داشته است (توالیی و همکاران،
 283 :1931؛ سرخیلی و همکاران .) 87 :4931 ،لذا مهمترین جاذبه گردشگری شهر مشهد جاذبههای تاریخی و
مذهبی میباشد که در رأس و سرآمد همه این جاذبها بارگاه مطهر امام رضا (ع) قرار دارد و اصلیترین عامل ورود
میلیونی زائران و مسافران به این شهر محسوب میگردد .دیگر جاذبههای تاریخی و مذهبی مشهد عبارتند از :مقبره
خواجه ربیع ،مقبره اباصلت ،آرامگاه نادر شاه افشار و...
جدول  :2میزان ورود زائر و گردشگر خارجی به شهر مشهد برحسب ملیت و قاره
تعداد

ردیف

به تفکیک قارهها

1

زائرین آسیایی

824.023

2

زائرین اروپایی

2.169

3

زائرین آفریقایی

205

4

زائرین آمریکایی

1 78

5

زائرین اقیانوسیه

237

6

کل

827.415

منبع :آمارنامه شهر مشهد516 :5931 ،

شهای ژئوپلیتیک1161 ...
تحلیل فرصتها و چال 

ساخت و ایجاد تأسیسات توریستی در شهر مشهد از اوایل سال  1382آغاز گردید که در راستای سیاستهای
حمایتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور صورت پذیرفت و این اقدامات رو به فزونی بوده و سرمایه-
گذاران بسیاری چه در داخل و چه در خارج کشور متقاضی احداث اینگونه تأسیسات و اماکن توریستی میباشد
(فاضلی و همکاران .)02 :4931 ،شهر مشهد در سالهای اخیر به دلیل وجود این سرمایهگذاران داخلی و خارجی

مراکز گردشگری و توریستی خود را بسیار توسعه داده است .ورود مسافران و زائران روق اقتصادی شهر و درآمده-
های ساکنین را افزایش داده .از جمله عواملی که سبب افزایش ورود زائران و گردشگران به این شهر میشود توسعه
فرهنگی و توسعه ارتباطات در داخل و خارج کشور و گسترش و اشاعه دین مبین اسالم و بهویژه مذهب تشیع
است .همچنین شهر مشهد نسبت به شهرهای مذهبی همچون نجف ،کاظمین ،کربال ،سامرا ،و دیگر شهرهای مذهبی
اسالمی از نظر شرایط امنیتی و فرهنگی شرایط مساعدتری برای ورود گردشگران و زائران خارجی را دارد .یکی از
مهمترین این عوامل شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم بر شهر مشهد است که خود جزئی از سیاست و فرهنگ حاکم
بر کشور ایران است.
مجموعه بارگاه امام رضا (ع) در سال  70 ،2931هکتار یا  70هزار مترمربع مساحت داشته و محوطه باز حرم علی بن
موسیالرضا (ع) در حال حاضر با مساحت  ۵۹۸۶۵۷متر مربع بزرگترین میدان جهان است .این مجموعه دارای 26
یباشد (عالمزاده .) 388 1 ،بنای حرم،
رواق(بنای سرپوشیده) و 9صحن (فضای باز) و 6مدخل ورودی به نام بست م 
یترین و اولین بنای مجموعه آستان قدس رضوی است که مزار علی بن موس 
قدیم 
یالرضا (ع) در زیر آن قرار دارد.
یالرضا (ع) است .این مکان شامل فضایی
روضه منوره محل مضجع شریف و دربرگیرنده پیکر مطهر علی بن موس 
مربع شکل است که مساحت آن  ۱۸۹۰۳متر مربع بوده و از این فضا  ۱۷۱۵متر مربع آن مساحت ضریح میباشد.
یشود (.)http://arthut.co
روضه منوره از طریق چهار صفه بزرگ در چهار جانب به داخل و خارج حرم مرتبط م 
اولین گنبد حرم بر فراز قبه موجود ،در سده ششم هجری شمسی به فرمان سلطان سنجر سلجوقی و به کوشش وزیر
وی ،شرفالدین قمی ضمن تعمیر حرم ساخته شد و به گفته برخی از مورخان گنبد به دستور محمد خدابنده
(الجایتو) ساخته شدهاست (عالمزاده.) 388 1 ،
در نهایت ،در شهر مشهد به ميمنت وجود مرقد مبارک ثامن الحجج (ع) از گذشتههاي دور امکانات مختلف فرهنگي
در اطراف حرم مطهر وجود داشته و مرکز فعاليتهاي مذهبي و علمي بوده است ،به گونهاي که در حال حاضر ،مشهد
به دليل وجود امکانات مختلف فرهنگي از قبيل حوزههاي علميه ،مراکز دانشگاهي ،پژوهشي و تحقيقاتي متعدد و
نهاي مذهبي ،علمي ،ادبي ،هنري ،جلسات سخنراني و وجود
شدانشگاهي ،انجم 
مراکز مختلف تحصيالت پي 
يآيد .اين شهر به دليل
تهاي فرهنگي کشور بهشمار م 
نشريات و روزنامههاي مختلف ،يکي از مراکز مهم فعالي 
شهاي مختلف در
يشود و همواره سمينارها و هماي 
اهميت فرهنگي از قطبهاي مهم مذهبي و علمي محسوب م 
اين شهر برگزار ميشود .عالوه بر فعاليتهاي اساسي و مهم مذهبي و علمي ،وجود نمايشگاههاي فصلي و دائمي
کتابهاي منتشره در اين شهر از جمله عوامل مهم در اعتالي فرهنگي مجاوران و زائران است .در شهر مشهد عالوه بر
مدارس علميه ،دانشگاههاي دولتي و مراکز دانشگاهي ديگر از جمله مراکز دانشگاهي غير انتفاعي دانشگاه آزاد ،پيام
نور ،مراکز آموزش مديريت دولتي ،مراکز آموزشي عالي فرهنگيان ،مراکز تربيت معلم و ديگر مراکز آموزشي عالي
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وابسته به وزارتخانهها و نهادهاي مختلف وجود دارد که در آنها تعداد زيادي از دانشجويان بومي و غير بومي به
تحصيل اشتغال دارند .از ديگر امکانات فرهنگي در شهر مشهد ،مرکز صدا و سيما ،مجموعههاي ورزشي و موزهها
يباشد که شامل  11موزه آستان قدس رضوي ،موزه نادري ،موزه فردوسي و موزه تاريخ طبيعي خراسان و همچنين
م
مراکز پژوهشي ،و کتابخانهها و کتابفروشيهاي متعدد است (.)www.kho-razavi-tebyan.ir
همچنین در زمينه اجتماعي  -در کالنشهر مشهد سرمايههاي انساني ،فرهنگي و اجتماعي بالقوه براي ارائه خدمات
عالي آموزشي ،تخصصي ،فرهنگي و گردشگري در مقياس منطقهاي ،ملي و فراملي وارتقاي سطح عمومي رفاه
اجتماعي وجود دارند .در عين حال:
گها ،اقوام و مذاهب مختلف در کالنشهر مشهد همزيستي مسالمت آميز دارند.
• فرهن 
• در سالهاي اخير تقاضا براي تحصيالت عالي دانشگاهي در شهر افزايش يافته است (رضا يي مقدم.) 159 : 1389 ،
يدهد 98 ،درصد مردم مشهد را شيعيان و  2درصد را اهل سنت تشکيل
ساختار مذهب در شهر مشهد نشان م 
يکنند .پيروان ساير مذاهب در حد صفر
يدهد .که بيشترين درصد پيروان اهل سنت در مناطق شش و ده زندگي م 
م
است (همان.) 159 ،
نتیجهگیری و پیشنهادها
گردشگری مذهبی نوعی گردشگری است که قدمتی به درازای تاریخ بشر و فرهنگ دینی دارد .این نوع گردشگری
ریشه در اعتقادات و باورهای دینی -مذهبی انسانها داشته و گاه باعث شده انسانها به عشق زیارت اماکن مقدسه و
زیارتگاهها هزاران فرسنگ راه را پیاده بپیمایند .در دنیای امروز هم گردشگری مذهبی ،یکی از شاخههای محبوب
گردشگری نوین محسوب م 
یشود ،به گونهای که  26درصد حجم جریان گردشگری دنیا را به خود اختصاص
یدهد .ژئوپلیتیک شیعه هم از منظر جغرافیای سیاسی ،مفهوم نوینی محسوب میشود که سعی دارد به بررسی تأثیر
م
عامل تشیع در سیاست داخلی و خارجی کشورهایی که دارای جمعیت زیادی از شیعیان هستند بپردازد .ژئوپلیتیک
شیعه در نهاد خود به مفهوم امتداد جغرافیای سیاسی شیعه در کشورهای مختلف خاورمیانه بزرگ باهارتلند ایران
تها و چالشهای بسیاری برای کشورهای شیعه مذهب و
است .این مفهوم نوین هم به نوبه خود دارای فرص 
تهای ژئوپلیتیک شیعه عبارتند از :مقوله انرژی ،به-
تهای شیعی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است .فرص 
اقلی 
عنوان مهمترین مبحث سده  21یعنی قرن حاکمیت انرژی؛ حضور کشورهای شیعه در بیضی استراتژیک انرژی میان
خلیج فارس و دریای خزر سبب شده تا غرب تا حد زیادی نگران اندیشه شیعه و اهمیت ژئوپلیتیکی مناطق
شیعهنشین باشد .دومین فرصت کشورهای شیعه ،موقعیت جغرافیایی آنهاست .زیرا این مناطق شرق و غرب عالم را
به هم پیوند دادهاند .سومین خصیصه مذهب شیعه ،طبیعت انقالبی و اعتراضی در برابر حاکمان جور است .این مهم
تهای بسیاری برای
هم با پیروزی انقالب اسالمی در ایران نمود یافت .ژئوپلیتیک شیعه در حالی که آفریننده فرص 
شها و تهدیدهای بسیار است .از مهمترین چالشها میتوان به
شیعیان است ،در عین حال هم پدیدآورنده چال 
لگیری گروهها و فرقههای مذهبی مخالف با شیعیان ،قرارگیری شیعیان در موقعیت اقلیتی ،اختالفات مرزی و
شک 
تهای فرامنطقهای اشاره
سرزمینی با همسایگان و وجود رژیمهای وابسته به دولتهای غربی و سکوالر و نفوذ قدر 
کرد .بدون شک ،مهمترین چالش جوامع و کشورهای شیعی در جهان اسالم ،شکلگیری گروهها ،فرقهها و مذاهبی

شهای ژئوپلیتیک1163 ...
تحلیل فرصتها و چال 

است که به شدت با مبانی اعتقادی شیعیان مخالف هستند و شیعیان را کافر میپندارند .مهمترین این فرقهها ،وهابیت
تباری برای شیعیان به دنبال داشته که از جمله میتوان به
شها پیامدهای مصیب 
و مکتب دیوبندی است .این چال 
حمالت تروریستی خشن و انتحاری بر علیه شیعیان ،افزایش اختالف و تفرقه در جهان اسالم ،فاصله گرفتن رهبران
لگیری حکومتهای سکوالر با سبک غربی که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند،
کشورهای اسالمی و شک 
گسترش تنش ،ناامنی و بحران و ایجاد بستر برای دخالت دول غربی اشاره کرد .در این میان ایران به عنوان بزرگترین
تترین کشور شیعی مذهب که به قلب(هارتلند) جهان تشیع اشتهار یافته و در پیوند با سایر مناطق
و پرجمعی 
شیعهنشین در سطح اتصال سه قاره دنیای کهن قرار گرفته است .ایران با داشتن تنگه هرمز و نیمه شمالی سواحل
شهایی از دریای خزر ،داشتن ذخایر عظیم انرژی فسیلی و قرارگیری در مسیر
خلیج فارس و دریای عمان و بخ 
ترانزیت انرژی و کاال ،شرق و غرب عالم را به هم پیوند داده است .اما بزرگترین فرصت ژئوپلیتیک شیعه در ایران،
شهر مشهد مقدس است که اکنون بهعنوان پایتخت معنوی ایران با کارکرد ملی و فراملی ساالنه پذیرای میلیونها
تها و کاستن از اثرات
گردشگر از سراسر عالم و از مذاهب گوناگون است .البته برای بهرهگیری از این فرص 
فاجعهبار چالشهای ژئوپلیتیک شیعه ،باید راهبردهایی اصولی و اجرایی تدوین نمود .چرا که فرصتهای طالیی
ژئوپلیتیک شیعه میتواند همان ورد جادویی و طلسم پنهان گردشگری ایران باشد که استفاده درست و کارآ از آن
سبب میشود ایران بسیار بیشتر و بهتر بتواند از این خوان گسترده و پر نعمت بهرهمند شود.
از جمله راهبردهای پیشنهادی به شرح ذیل است:
یشود باید با توجه به جغرافیا و موقعیت ژئوپلیتیکی آن کشور در میان
راهبردهایی که در هر کشوری ارائه م 
یتواند یک راهبرد استراتژیک برای شناخت و معرفی ایران در سطوح
یاش باشد .گردشگری هم م 
کشورهای پیرامون 
تهای خاصی پیروی
ملی ،منطقهای و فرامنطقهای محسوب شود .بنابراین باید راهبردهای پیشنهادی از اصول و سیاس 
کند که نه به نظام و امنیت ملی کشور خدشه وارد کند و نه فرهنگ ایرانی -اسالمی را به چالش بکشاند .به این
تمردان در راستای
ترتیب ارائه راهبردهای اصولی و کارآمد از سوی جامعه دانشگاهی و اهتمام هرچه بیشتر دول 
عتر صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری مذهبی را
اجرایی شدن این راهبردها میتواند زمینه پیشرفت بهتر و سری 
در ایران فراهم آورد.
•

یاثر کردن تبلیغات منفی وهابیت و
تالش در جهت آشتی و ایجاد صلح بین جهان اسالم با شیعیان و ب 
فرقههای مخالف شیعه،

•

کوشش برای ایجاد امنیت باثبات در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ،زیرا وجود امنیت رکن اصلی در
پیشرفت صنعت گردشگری است،

•

تالش در جهت حل منازعات و اختالفات مرزی با همسایگان جنوبی خلیج فارس و ایجاد محیطی امن
برای گردشگران،

•

لغو روادید توسط دولتمردان نظام در مرزهای جمهوری اسالمی به منظور تشویق و ورود آسانتر
گردشگران و به ویژه گردشگران مذهبی تا جایی که به امنیت ملی کشور آسیب وارد نشود،

•

ایجاد نهادی به نام پلیس گردشگری برای تأمین امنیت گردشگران و گردشگران مذهبی در ایران،
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•

با علم به گسترش تشیع و تأثیرپذیری شیعیان جهان از ایران (قطب جهان تشیع) و وجود شهر
یتوان از این مزیتها به نحو احسن استفاده کرده و با تشویق
مشهد(پایتخت معنوی ایران) ،م 
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در حوزههای فرهنگی و معرفی مراسمهای فرهنگی -مذهبی خاص
شیعه(مراسم اعیاد شعبانیه ،میالد و شهادت ائمه ،عاشورا و تاسوعای حسینی ،عید غدیر و مبعث نبی مکرم
اسالم (ص) به جذب گردشگران مذهبی پرداخت،

• مهمترین رکن در گردشگری ،توسعه زیرساختهای گردشگری است .مسئولین صنعت گردشگری کشور
تها و تأسیسات گردشگری مخصوصًاًا در مشهد زمینه
یتوانند با توسعه و بهبود بخشیدن به این زیرساخ 
م
ورود گردشگران بسیاری را فراهم آورند،
•

مناسبات جمهوری اسالمی ایران با اجتماعات شیعی کشورهای پیرامونی نباید این احساس را در حاکمیت
این کشورها ایجاد کند که ایران با رویکردی ابزاری به این اجتماعات در پی مداخله و نفوذ در این کشورها
است،

•

با توجه به قرارگیری ایران و جوامع شیعی در محل اتصال سه قاره کهن و به ویژه موقعیت مرکزی شهر
یتوان به احیاء مجدد جادههای تاریخی -باستانی ابریشم
مشهد در ژئوپلیتیک شیعه و مدل مرکز -پیرامون ،م 
یکند ،اقدام کرد .این امر
و ادویه که اروپا را از طریق ایران به آسیای مرکزی ،شبهقاره هند و چین متصل م 
باعث توسعه تمام زیرشاخههای گردشگری و به ویژه گردشگری مذهبی در ایران شده و درآمد سرشار
ارزی را وارد کشور خواهد کرد.

منابع
یزاد و محمد اسکندری ثانی ( .)0931برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشگری ،با تأکید بر
ساهلل کاظم 
ابراهیمزاده ،عیسی و شم 
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