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 1رومینا ابراهیم
 ، ایرانتهران ،مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای رشته استادیار

 جعفری مهتاب
 آزاد اسالمی، چالوس، ایران دانشگاه ، واحد چالوس،سیاسی جغرافیای رشته استادیار

 5/90/0099ریخ پذیرش:تا 90/5/0099تاریخ دریافت:

  چکیده

دارای  ها یابد.شهر میپایگاه اجتماع بشری است که اهداف آدمی بواسطه حضور در آن تکامل و توسعه  ترین شهر بنیادی

ی شهری متأثر از دو ها کند.کارکرد میبر مبنای تاریخ و موقعیت شهر بروز پیدا  ها این کارکرد، ی متنوع و متعددی هستندها کارکرد

گسترش  ای هو فرامنطق ای همنطق، محلی، که به طبع میزان و مقدار میتواند در سطوح ملی، ر قدرت و رقابت استعنص

مذهبی و فرهنگی ظهور یافته و در مناسبات قدرتی در فضای شهر ، اقتصادی، ی شهر میتواند در ابعاد مهم سیاسیها یابد.کارکرد

در ، یی که دارای کارکرد ویژه مذهبی هستندها ژئوپلیتیک شهری یاد میشود.شهر که از آن تحت عنوان، مورد استفاده قرار گیرد

تبیین » و شهر مقدس مشهد دارای چنین نقش پر اهمیتی است. از این رو این پژوهش  اند هطول تاریخ به ایفای نقش مهم خود پرداخت

بررسی ما به عنوان مورد تجربی شهر مشهد ، گیردی ژئوپلتیکی است که در محاسبات قدرت مورد بهره برداری قرار میها هشاخص

با مورد مطالعه مشهد ، ی یک شهر مذهبیها و میزان توامندی ها انتخاب شده است. هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین این کارکرد

مقاالت و ، ناداس، باشد.این پژوهش با دو روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. منابع مورد استفاده ارجاع به کتابخانه می

تنظیم شده تا نظرات متخصصین جهت تبیین  ای هباشد که جمع آوری شده است.همچنین پرسشنام میی مربوطه ها وبسایت

فریدمن مورد تحلیل  spssبا استفاده از نرم افزار  ها هی مذهبی اخذ گردد. در نهایت این دادها ی ژئوپلیتیکی شهرها شاخص

ی مذهبی و بویژه شهر مقدس مشهد دارای چه ها ی ژئوپلیتیکی شهرها ش نشان میدهد شاخصقرارگرفته است.نتایج این پژوه

 ای هفراملی و منطق، ملی، در جهت ارتقاء مدیریت سیاسی شهر و به ارتباط آن در مقیاس محلی ها و توانمندی ها کارکرد، ها ظرفیت

 است.

 

 ابتقدرت و رق، ژئوپلیتیک شهری، شهر مذهبی، کلیدی: شهر کلمات

 

                                                                 
 e.roumina@modares.ac.ir (نویسنده مسئول) -0
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 مقدمه 

این مقوله از نظر گاه خاص آن چه به لحاظ ، رود بشمار می ها ی مهم در کارکرد شهرها مذهب یکی از معیار

یی که ها ژئوپلیتیکی و چه از نظرگاه فرآیند تصمیمات کالنِ شهری در گستره بسیار وسیع قابل توجه است. شهر

ی دینی و اعتقادی مردم است و البته بتدریج ها باور ها در آنعمدتاً عامل اصلی سکونت ، دارای کارکرد مذهبی هستند

فرهنگی و گردشگری نیز ، اقتصادی، ی متعدد دیگری از بعد سیاسیها شبه دنبال کارکرد مذهبی خویش دارای نق

ی مذهبی ساختار فرهنگی محیط خود را میتوانند بشدت تحت ها معنویت و مذهب در شهرر وجود فاکتو» میشوند. 

این مکانها ضمن اینکه الگوهای ، حتی ساختار فرهنگی را میتوانند در حوزه قلمرو خویش در آورند، قرار دهند تأثیر

، مذهبی، اجتماعی، بازتابهای اقتصادی،  آورد میفضایی خاصی از مسافرت و جابجایی پیروان و زوار آنها را پدید 

  .(00۱: 0۸05 حافظ نیا) «. آفرینند میسیاسی و ژئوپلیتیک نیز ، فرهنگی

ی ها سازمان، مبادالت تجاری، مذهب به صور گوناگون در بافت شهری و عناصر مهم آن تجلی یافته است» 

. (0: 0۸0۸سعیدنیا )«.  اند هرا پدید آورد ها ی حیاتی شهرها را تشکیل داده و کانون ها هسته و آبادی، بازارها، اجتماعی

ی منحصر به فردی است که شامل چندین بعد ها مشهد دارای ویژگیشهر ، ی مذهبی جهان اسالمها در بین شهر

مشهد به عنوان دومین » که باعث گردیده ساالنه چندین ملیون نفر گردشگر را بپذیرد. ، کارکردیِ پر اهمیت میباشد

در مرکز  کالن شهر مذهبی جهان و دومین کالن شهر ایران شناخته میشود. این شهر که از دیرباز بواسطه قرار گرفتن

وجود  –در حال حاضر نیز با توجه به ویژگی ، برخوردار بوده است ای هی از جایگاه ویژالملل ی بینها هو میانه شاهرا

و موقعیت ممتاز در شرق کشور ایران قطب اجتماعی و اقتصادی و همچنین دارای  –حرم مطهر رضوی )ع( 

محرابی و )«. ی آسیای مرکزی به ایران است ها کشور موقعیت ویژه جغرافیایی که حلقه اتصال شبه قاره هند و

بهره ، است که شامل شناخت کردییک شهر همان ژئوپلیتیکی شهری از نگاه کار بُعد کارکردی. (0۸0۸عدالتیان 

و حفظ منابع جغرافیایی قدرت حاصل کارکرد خاص و ویژه شهر و محدوده نفوذ آن جهت دستیابی به ، برداری

.کالن شهر (۴0: 0۸0۱ژئوپلیتیک شهری ، قربانی سپهر، ان پرورج)«. و جهانی است ، ملی، یاهداف مناسبات محل

مشهد از بعد ژئوپلیتیک شهری و کارکردی آن تنها به عنصر مذهب محدود نیست و اگرچه عامل مذهب اولین 

اکنون ، ل زمانی پی در پی در طوها اما تحت شرایط متعدد و فرآیند، شهر مشهد بوده است گیری فاکتور شکل

این سوال مطرح است که با وجود ابعاد مختلف ، ی ژئوپلیتیکی متعددی را در بر دارد.بنابراینها و کارکرد ها شاخص

 ی ژئوپلیتیکی شهر مشهد کدام اند؟ها شاخص، ی متعدد موجود در کالن شهر مشهدها کارکرد

اقتصادی و ، مذهبی، ی شهر مشهد از بعد سیاسیی باالها رسد که ظرفیت چنین بنظر می، ی تحقیق شدهها هاز یافت

و مدیریت بهینه شهری از این امتیازات  ها گردشگری امکان ارتقاء بسیار بیشتر را داراست و میطلبد تا با ایجاد راهکار

 ملی و فراملی حاصل نمود.، در سطح محلی میی مهها هبالقوه بهر
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یی میباشد ها ی همسایه و پیرامونی خود استفاده از شهرها ا کشوری ملی هر کشوری در ارتباط بها یکی از استراتژی» 

میتوانند پشتوانه بزرگی برای ، که مزایای ژئوپلیتیک بسیاری دارند ها بشمار میروند. این شهر ای هی منطقها که قطب

 همان منبع(.، )محرابی و عدالتیان«. باز شود ها دولتمردان هر کشوری باشند و حساب خاصی روی آن

از لحاظ ، مختلف شهر مشهد را از نگاه ژئوپلتیک شهری بررسی و تببین نماید ها این پژوهش تالش نموده تا کارکرد

ی شهر مشهد از نظرگاه ژئوپلیتیک ها و توانمندی ها دیگر نیز سعی شده است تا شناخت عمیق تری نسبت به ظرفیت

، ملی، دس مشهد الرضا )ع( در گستره جغرافیای محلیسیاست و اقتصاد انجام گیرد تا نقش بی بدیل شهر مق، مذهب

 بهتر و بیشتر آشکار گردد. ای هو فرا منطق ای همنطق

توصیفی در ارتباط با تاریخچه و موقعیت فعلی  –مبتنی بر تحلیلی  ای هاین پژوهش از دو روش اسنادی و کتابخان

ابتدا از جامعه آماری نمونه و ، نجام پذیرفتهشهر مشهد بهره گرفته است؛ همچنین با تمرکز بر روش میدانی که ا

اهداف پژوهش واکاوی شده است. سپس در ادامه با بکارگیری از نرم افزار و آزمون  ای همتخصصین با طرح پرسشنام

 ی موضوعات هدف پرداخته شده است تا دستاوردی متقن نائل آید.ها هفریدمَن به تحلیل یک به یک داد

 مبانی نظری

، پرورن جا)کالبدی و جمعیتی دانست ، یک واحد فعالیتی، توان یک واحد سیاسی و اجتماعی می شهر را :شهر

، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، ی فیزیکیها ه.درواقع شهر سیستم متشکلی از داد(0۱: 0۸0۱، ژئوپلیتیک شهری

، یداله، فرید)یگرند. اجتماعی و فرهنگی است که در حالتی ترکیبی و مرتبط باهم مورد تحلیل و بررسی قرار م

انسان  ی ساخته شده توسطها اجتماعی و محیط، از ترکیب عوامل طبیعی ای همجموع شهر، به عبارت کلی تر. (0۸۴0

سازمان ملل شهر را مکانی با تراکم . (۱: 0۸05شیعه )است که در آن جمعیت مشخص حداقلی ساکن شده است. 

و ، غیر کشاورزی است، یخی میداند که در آن فعالیت اصلی مردماداری و تار، باالی جمعیتی در مرکزیت سیاسی

ی ها هپدید ها . شهر(united nation,1989: 2) .شوددارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی اداره می

بستر اما در کنار این  اند هو رشد پیدا کرد، اند هفضایی هستند که بر مبنای بستر جغرافیایی شکل گرفت –مکانی 

شکل سازمان یابی زندگی اجتماعی بشر در عرصه  ترین جفرافیایی که غیر قابل انکار است میتوان گفت شهر مهم

ی اخیر عموم ها هواقعیت این است که طی ده. (000: 0۸0۱، قربانی سپهر، جان پرور)فضا محسوب میگردد. 

نابر پایه علم خودشان یعنی اقتصاد و یا جامعه ؛ این دانشمندان باند هدانشمندان درباره شهر نظرات مختلفی داشت

ولی ، اند هشرقی و یا شهرستانی و معماری و یا جغرافیا هریک از شهر تعریفی در خور دانش خویش بیان نمود

بحث اجتماع انسانی است که برای رفع نیاز یکدیگر درگیر ، ویژگی مشترک که در تمامی تعاریف به چشم میخورد

تا بتوانند در یک همزیستی مسالمت آمیز در یک منطقه مسکونی تعریف شده گرد هم آیند  اند هخدمات و تولید شد

 و زندگی کنند. 

 ژئوپلیتیک را چنین تعریف میکند. «جغرافیا و سیاست  »وئل کوهن در کتاب ئسا :ژئوپلیتیک
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، سائوئل، کوهن)یایی قدرت و مشخصات جغراف، یالملل عصاره ژئوپلیتیک مطالعه روابطی است میان سیاست بین

 (00۴۸، جغرافیا و سیاسیت

ی و چهار الملل اسی یک قدرت با برد بینیژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت س » :در تعریف دیگر

 ( 0009، پیر )گالوا«. چوب جغرافیایی عملکرد آن 

مین و منابع تاکید دارد. ی جهانی است که بر اهمیت سرزها به سیاست ای هژئوپلیتیک یک رویکرد ویژ

(Dodds,2000.162). 

به نحوی که بتوان وارد بازی ، ی محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرتها درک واقعیت :ژئوپلیتیک یعنی

 (۴: 0۸09، )عزتی .جهانی شد و منابع و حیات ملی را حفظ کرد

 پذیری بارت است از مطالعه چگونگی تأثیرژئوپلیتیک ع»  :کندفرهنگ آکسفورد ژئوپلیتیک را چنین تعریف می

 .(cowie,1989: 515)«.  از عوامل جغرافیایی ها سیاسیت

عملی است که در قالب یک مفهوم ترکیبی قابل تبین است که در آن سه عنصر ، ژئوپلیتیک »از دیدگاه دکتر حافط نیا 

از دید ایشان ترکیب سه  (0۸۴0:00، ظ نیاحاف)« قدرت و سیاست دارای خصلتی ذاتی میباشند ، اصلی یعنی جغرافیا

 .کنندی متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین میها هی رفتاری گروها قدرت و سیاست الگو، عنصر جغفرافیا

میالدی بود در این سال مراکز  ۱99۸نقطه عطف آن از سال  سرآغاز ژئوپلیتیک شهری و :یژئوپلیتیک شهر

المللی در زمینه ژئوپلیتیک شهری برگزار  های بین گابن در آفریقا نخستین بار کنفرانسو ، کانادا، دانشگاهی فرانسه

 (۴5: 0۸09، )خلیل آبادی اند. فرانسه و اتاوای کانادا در این مرحله پیشتاز بوده، ی گابنها هکه دانشگا، کردند

ی شهری و توسعه ها ن در فضای آها ژئوپلیتیک شهری بر ماهیت و قدرت و رقابت و بازتاب :در حقیقت باید گفت

ی مختلف از سطوح محلی تا کروی تاکید دارد. )احمد پور و ها فرهنگی در مقیاس، سیاسی، اقتصادی، کالبدی

 (.0 :0۸0۸میرزایی تبار 

ی سیاسی در برابر شهر و ساکنانش را از دیدگاه اجتماعی ها شهری تالش میکند تا ناپدیدی مجازی قدرت ژئوپلیتیک

 (Graham,2004: 24).ی قرار دهدمورد واکاو

شهری  ژئوپلیتیککه به مسائل و موضوعات شهر و مدیریت شهری میپردازد با عنوان  ژئوپلیتیکآن بخش از دانش 

کاربردی و عینی آن بخش از دانش جغرافیاست که  ی هشهر جنب ژئوپلیتیکمورد توجه قرار میگرد. به عبارت دیگر 

 (https://www.yjc.ir) دهد نظام اداری شهری را مورد بررسی قرار میعناصر محیطی و انسانی دخیل در 

ترین  از مهم «قدرت و رقابت  »دو عنصر ، عناصر متعددی دخالت دارند «ژئوپلیتیک شهری  »در مبنای ساختاری 

 » ها شبسیاری از پژوه، ابند یا حتی تنزل کنندشوند تا شهرها از لحاظ سیستم شهری ارتقا ی و باعث می، هاست آن

باشد که در  «رقابت » تواند بروز  میو فرایند حتمی آن ، دهند میرا به قدرت ارتباط  «مبانی نظری ژئوپولیتیک 

 زند. ساختار فضاهای شهری و مدیریت شهر حرف نخست را می

 قدرت است.، گر شده و آن را تداوم بخشدهرچیزی که موجب سلطه انسانی بر انسان دی، مویراز نظر  :قدرت

https://www.yjc.ir/
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 ، قدرت دارای سه بعد است

بلکه در ، قدرت نه تنها از لحاظ شدت و تمرکز فضایی تغییر میکند، توان نظامی -۸اقتصاد و صنعت  -۱جمعیت  -0

 .(۱۴9: 0۸۴0ر زمانی نیز دارای افت و خیز میشود. )موی

به نحوی ، بندی از نظر کاربرد و چه از نظر الگوی پخش و رده قدرت در هر سطحی و بعدی چه از نظر تولید و چه

 .(۸0: 0۸00، یاگذارد. )حافظ ن ها تأثیر می از عناصر دیگر یعنی جغرافیا و سیاست متأثر بوده و متقابالً بر آن

آن را  مدار و رهبر سیاسی توانایی تولید نتایج جوهر سیاست است چراکه به سیاست «قدرت  »معتقد است  نیا حافظ

 دهد. می

حتی در صورت ، داند که فاعل و دارنده آن برای تحمیل اراده خویش بر دیگری قدرت را امکانی می ماکس وبر

 .(0۱: 0۸۱0، از آن استفاده کند. )کاظمی، مقاومت وی

ی ارکان مقوله قدرت از هر لحاظ و از هر نظر هم کاربردی است و هم از جهات الگوهای توزیع و تولید و... در تمام

 جغرافیایی سیاسی احاطه دارد. 

فقدان و یا ضعف مدیریت و کنترل سرجمع بر فرایندهای ، نظمی بی، ژئوپلیتیکی گذار های به همین علت درگیری» 

، های مدعی گسترش هفت حوزه نفوذ رقابت شدید قدرت، های ناپایدار ائتالف، تجاوز نظامی، ای یا جهانی منطقه

ای و قومی  منطقه، هویت گرایی محلی، المللی و بین، تروریسم ملی، عدم توازن قدرت، جدیدظهور و رشد بازیگران 

 .(۸0: 0۸00، )متقی و همکاران «یابد. و نظایر آن توسعه و گسترش می

توان این تعریف را بکار گرفت که  ها در فضائی ژئوپولیتیک می میان قدرت «رقابت  »در نگاهی به موضوع  :رقابت

سابقه میان دو نظام حکومتی یا دو کشور در فضای جغرافیایی خارج از مرزهایشان در هر بخشی از جهان  مناقشه یا

 .(009: 0۸00، است. )مجتهدزاده «رقابت  »گاه  سیاسی برای پیشی گرفتن از یکدیگر بهترین جلوه

و این از یک الگوی ، اه داردهمر های مختلف در عرصه فرامرزی خود در بسیاری موارد توازن قوا را به رقابت دولت

البته نباید نادیده گرفت ، کند ها را به صلح تبدیل می ها خصومت در بسیاری موارد این رقابت، کند جهانی تبعیت می

منابع و فضا را تحت تأثیر خود قرار ، قراردادها، مفاد، مکان، زمان، های بزرگ شرایط که رقابت در بین قدرت

شود که در مطالعات ژئوپولیتیک  یی از توازن قوا منجر میها هیتیک اغلب به برقراری گونهای ژئوپل دهد. رقابت می

که در ، دهد میمراتبی یاری   ها در یک ساختار سلسله و به نظام یافتن قدرت، کننده صلح و ثبات است بهترین تضمین

 .همان منبع(، خوانند. )مجتهدزاده می «نظام جهانی  »دانش ژئوپلیتیک آن را 

اما با کارکرد ابزارها و ، نمایان دارد، ی متفاوت از جمله الگوهای اقتصادی نیزها هرقابت ژئوپلیتیکی در عرص» 

های تجاری در  طورکلی به دور از صداقت و همین امر به گسترش نابرابری ی قدرت مدار پیدا و پنهان و بهها شرو

روند ، المللی در کشورهای فقیر گذاری بین سرمایه، کشی بهره ،الگوهای استعمارند، انجامد روابط کشورها و جوامع می

 .(۱50: 0۸05 نیا)حافظ «. ت سها جهانی سازی اقتصاد و همانند آن از این دست ترفند
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پیرامون و نیمه پیرامون به طور آشکار رقابت و توزیع قدرت را بیان ، گانه مرکز درمجموع باید متذکر شد که سه

ی مختلف خود را به اشکال نمایش ها های مکانی است که در مناطق و زمان بروز رقابت، به طور کلی، کند می

 .(۱۱:0۸0۱، دمراباشد.)کاویانی  گذارد و یکی از این اشکال رقابت بر سر ارتقاء سطوح سیاسی شهرها و مناطق می می

 ی مذهبی ها شهر

ۀ دینی را همراه داشتند و حوز رای مقام سیاسی وشهرهایی بودند که حاکمان و فرمانروایان دا نخستین شهرها بیشتر 

دیانت بر سیاست سلطه داشت. باورهای دینی و اعتقادات مذهبی عامل اصلی بود که جمعیت ساکن در این شهر را 

 مراتب و ساختار شهری و در پی آن به پرداخت مالیات تن دهند.  شدن و سلسله  قانع کرده بود تا به شهری

  تا حال حاضر ادامه داشته و دارد. در سیاست و تأثیرشان بر محیط جغرافیایی در همه دوران و تگی مذهبخروند آمی

مـروری بـر تاریـخ شهرنشـینی وشهرسـازی جهـان نشـان میدهـد کـه عامـل مذهـب نقـش مهمـی در 

: 0۸0۱، کارگـرو گسـترش شـهرهای زیـادی بویـژه در شـهرهای قدیمـی داشـته اسـت )بحرایـی و  گیری شـکل

005) 

رود. این قبیل شهرها  میشمار  ترین عامل ایجاد شان به معتقدات مذهبى قوى، در مطالعات برخی شهرها دیده شده که

ى ها هشوند.که نمون می کم تبدیل شهر افزابش جمعیت کم آیند وبا وجود مى  معموالً دراطراف معابد و بقاع متبرکه به

قم و شهررى بهترین نمونه شهرهاى مذهبى هستند که نقش فرهنگى اسالمى ، مشهد، انآن در جهان زیاد است. درایر

  .نیزدارند

بناهای مذهبی نقش موثری ، ی مختلف استها منشاء ایجاد تغییر و تفاوت در سرزمین، دین به عنوان عنصر فرهنگی

فوذ اسالم داشته است. )نثاری و بخصوص در ایران و سایر مناطق تحت ن ها یا توسعه بسیاری از شهر گیری در شکل

 .(۱0: 0۸05، همکاران

باشد؛ جایی که به دلیل وجود یک  میشهرها  گیری تاریخ بشر یکی از عوامل مهم در نوع شکل عناصر مذهبی درطول

  شوند. میمعابر و خیابانهای اصلی به صورت شعاعی از مرکز به اطراف و پیرامون منشعب ، آرامگاه یا مکان مقدس

 ی تحقیق ها هیافت

 :شهر مقدس مشهد شناسی محیط

 .(۱0و۱۴: 0۸۴۴، قصابیان)شد. تا قرون اولیه نام مشهد تنها بر مرقد امام هشتم )ع( و قبور اولیاء اهلل اطالق می

با گذشت چند قرن بتدریج نام مشهد در متون تاریخی و جغرافی ذکر شد. اصطخری اولین کسی است که در قرن 

 .(0۱9: 0۸۱0، اصطخری)ضا )ع( را مشهد نامید. چهارم مرقد امام ر

پایتخت ، افشاریان است. این شهر در زمان استان خراسان رضوی و مرکز ایران شرقی شمال در شهری کالن مشهد

است. براساس سرشماری  تهران دومین شهر پهناور ایران پس از، ساحتکیلومتر مربع م ۸50بود. مشهد با  ایران

و  تهران از پس ایران پرجمعیت شهر دومین، جمعیت تن ۸٬990٬000مشهد با  0۸05عمومی نفوس و مسکن سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هشتمین ، حرم علی بن موسی الرضا وجود رود. این شهر به واسطه شمار می به شهر پر جمعیت دنیا نود و پنجمین

 .از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است زائر میلیون ۱۴ساالنه پذیرای بیش از ، شیعه مذهب امام

است.  گسترده شده بینالود و هزارمسجد یها هو در دشت مشهد بین کو رود کشف رودخانهشهد در حوزه شهر م

 معتدل و اما، متغیر هوای و آب دارای مشهد شهر. است متر 059 آن کمینه و متر 0059 مشهد شهر ارتفاعبیشینه 

های سرد و مرطوب برخوردار است.  های گرم و خشک و زمستان ابستانت از و است خشک و سرد به متمایل

 .درجه زیر صفر است ۱۱ ها زمستان در آندرجه باالی صفر و کمینه  0۸ها  در تابستان درجه حرارت بیشینه

 
 ی متعدد شهری(ها ه: کلیات شهر مشهد)الی1نقشه 

 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت

 دارای شهر این. شود می انتخاب نفره 05 شهر شورای توسط، آن شهردار و است شهرداریمنطقه  0۸مشهد دارای 

. سازد می ممکن را دیگر شهرهای با آن ارتباط که است پایانه سه و آهن راه ایستگاه یک، المللی بین فرودگاه یک

شود. اقتصاد مشهد متکی  رانی و قطار شهری انجام می رانی و اتوبوس اکسیت سامانه توسط، مشهد داخلی نقل و حمل

وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات ، است. در کنار آنهر رضوی )ع( مط به گردشگری مذهبی با تمرکز بر حرم

 .است موجب رونق گردشگری تفریحی و گردشگری سالمت در این شهر نیز شده، پزشکی قابل توجه

گرچه مشهد به جهت جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار دارد اما به یقین در مرحله نخست وجود مرقد امام هشتم 

ی تردد عامل موثری در ها هعه چشمگیر این شهر بوده است. همچنین قرارگرفتن در مسیر راسبب رشد و توس

 .(۱0  :0۸0۱، پیشرفت شهر است. )سیدی فرخد

سیر تحوالت تاریخ مشهد نشان میدهد در تاریخ شهری مشهد نقش حرم مطهر رضوی و نیز حکومتها و مناطق 

ایی داشته است. قطب مرکزی مشهد حرم حضرت رضوی )ع( جغرافیایی در روند پیشرفت و آبادانی تأثیر بسز

ساخته است. شهر مشهد به سبب مرکزیت جهان تشیع تأثیرگذاری فوق  مرکز به پیرامون میباشد که شکل شهر را از

 العاده در گسترش این ایدئولوژی دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B1%D8%B6%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B1%D8%B6%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B1%D8%B6%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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ده و در تحوالت فراملی و نیز یک قدرت برتر در جهان اسالم و تشیعه به حساب آم ژئوپلیتیکی مذهبدر حوزه 

مانند شاخصه مذهبی ، ی ژئوپلیتیکی شهر مشهدها هنقش مهم و بسزایی دارد. به همین جهت شاخص ای همنطق

کارکرد پر اهمیت اقتصادی )و شاخصه اقتصادی  (کارکرد سیاسی شهر مشهد)و شاخصه سیاسی  (کارکرد مذهبی)

 مورد نظر است. (شهر مشهد

  :و کارکرد مذهبی شهر مشهد شاخصه ژئوپلیتیکی الف(

شود که مشهد الرضا نقش مهمی در  از نتایج روش میدانی بدست آمده و جامه آماری حاصل شده چنین برداشت می

که دامنه نفوذ این نقش به عنوان دومین شهر مذهبی جهان شیعه ، مذهبی جهان اسالم و ایران دارد –حیات فرهنگی 

فرا رفته و بدون شک رشد و ترقی این شهر مرهون وجود بارگاه امام  ای هو منطقی استانی ها از مرز (پس از مکه)

 هشتم )ع( و زائران آن حضرت است.
 . شاخصهای ژئوپلیتیکی و کارکرد مذهبی شهر مشهد1شماره جدول 

 میانگین ی ژئوپلیتیکیها عوامل مربوط به ابعاد مذهبی از شاخص

 رتبه

 لویتوا

 ن یکی از اماکن مورد توجه شیعیان جهانحرم مطهر رضوی)ع( بعنوا -0
 

90/0 0 

 ۱ 9۱/۸ ی علمیه کشورها همشهد بعنوان مکان استقرار حوز -۱

 5 00/۱ ی علمیه مشهد در تأثیرگذاری بر شیعیان جهانها هنقش حوز -۸

 0 ۴9/۱ نقش مکانهای مذهبی مشهد در تعامالت مذهبی با کشورهای شیعه منطقه -0

 ۸ ۴0/۱ ترش تشیع و باورهای مذهبینقش مشهد در گس -5

 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت

نشان داد به ترتیب عوامل حرم مطهر رضوی)ع( بعنوان یکی از اماکن مورد توجه شیعیان  نتیجه آزمون فریدمن

ی علمیه کشور و عامل نقش مشهد در گسترش تشیع و باورهای مذهبی ها همشهد بعنوان مکان استقرار حوز، جهان

ی ژئوپلیتیکی ها باشند. به عبارت دیگر از بین عوامل مربوط به ابعاد مذهبی از شاخص میارای باالترین اولویت د

مشهد بعنوان ، اماکن مذهبی شهر مشهد عوامل حرم مطهر رضوی)ع( بعنوان یکی از اماکن مورد توجه شیعیان جهان

رش تشیع و باورهای مذهبی نسبت به دیگر عوامل ی علمیه کشور و عامل نقش مشهد در گستها همکان استقرار حوز

 اند.نقش بیشتری داشته
 ی ژئوپلیتیکی و کارکرد مذهبی شهر مشهدها شاخص بندی .اولویت۲شماره  جدول

 میانگین ی ژئوپلیتیکیها عوامل شاخص
 رتبه

 اولویت

 ۸ 00/0 بعد سیاسی

 ۱ 9۸/۱ بعد اقتصادی

 0 00/۱ بعد مذهبی

 0099، هشی پژوها همنبع: یافت

باشند. به عبارت اقتصادی و سیاسی دارای باالترین اولویت می، نشان داد به ترتیب ابعاد مذهبی نتیجه آزمون فریدمن

اقتصادی و سیاسی نسبت به دیگر ، ی ژئوپلیتیکی اماکن مذهبی شهر مشهد بعد مذهبیها دیگر از بین عوامل شاخص

 اند.عوامل نقش بیشتری داشته
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اه اطالع رسانی آستان قدس رضوی تبیین اهداف و راهبردهای سند چشم انداز بیست ساله آستان به گزارش پایگ

میلیون زائر در سال است و در افق  ۱5د تشرف حدون حرم مطهر رضوی اکنون کانو :چنین است کهقدس رضوی 

همه ساله  .فر خواهد رسیدمیلیون ن 09منور رضوی به آمار ساالنه زائران بارگاه، سند چشم انداز آستان قدس رضوی

بیش از یک میلیون نفر زائر خارجی از یکصد کشور جهان برای زیارت حضرت رضا )ع( به مشهد مقدس عزیمت 

شهر خارجی به زیارت این امام همام  ۱۴میکنند و جمع زیادی از آنان از طریق پروازهای مستقیم صورت گرفته از

ی یکی از بزرگترین کالنشهر مذهبی جهان ها از ظرفیتها و توانمندی اما بسیاری از زائرین خارجی، مشرف میشوند

اما سهمی که تاکنون از زائران خارجی ، دومین کالنشهر مذهبی دنیاست، ی مختلف بی اطالعند. مشهدها هدر عرص

 تحت هیچ شرایطی قابل مقایسه نیست. ، با توانمندیهایی که در این شهر وجود دارد، کسب کرده

 میگوید:، محبوب همه شیعیان است، زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه شهر امام رضا )ع( رئیس اداره

و درحال  حتی مردم سایر مذاهب دنیا عالقه فراوانی به امام هشتم )ع( دارند و برای زیارت وی به مشهد سفر میکنند

 کنند.  کشور دنیا به مشهد سفر می 0۱9 مردم بیش از، حاضر
 یمذهب باورهای و تشیع گسترش در مشهد نقش - ۳ول شماره جد

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 2 کم خیلی 

 12.0 10.0 10.0 10 کم

 29.0 17.0 17.0 17 متوسط

 67.0 38.0 38.0 38 زیاد

 100.0 33.0 33.0 33 زیاد خیلی

Total 100 100.0 100.0  

 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت
 

دهد که نقش مشهد در گسترش تشیع و باورهای مذهبی  میی پژوهش نشان ها هنتایج حاصل از جمع آوری پرسشنام

و مراکز علمی و مذهبی مختلف در داخل و خارج از  ها هایران با تأسیس دانشگا، زیاد است. در بعد علمی و آموزشی

تأسیس و توسعه مراکزی از جمله  .دانشجویان شیعه مذهب خارجی را فراهم نموده است زمینه تحصیل، کشور

، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، دانشگاه مؤسسه آموزش عالی اهل البیت، ی آل مصطفیالملل دانشگاه بین

است  توجیه و ارزیابیمشهد و... در این راستا قابل  مدرسه علمیه نرجس، جامعه الزهرا، دانشگاه ادیان ومذاهب

 کند. میی آنها را منعکس الملل اسامی این مراکز خود تا حد زیادی دو جنبه مذهبی و بین

، یکی از مؤسسات مذهبی است که همواره کانون توجه واقفـانی بوده است که از صدر اسالم، آستان قدس رضوی

 .اند هاموال یا تمـامی دارایی خـود را وقـف آن کرداز بخشی 

رافیای مشهد با محوریت حرم مطهر رضوی)ع( خود نه تنها از کارکرد ملی برخوردار است بلکه دارای کارکرد جغ

فراملی و بعضا جهانی است. این موضوع همانا مفهوم قدرت ژئوپلیتیک شیعه را تبیین کرده است. موضوع نفوذ و 

 وسیع و از دیرباز تا کنون قدمت دارد. قلمرو وقدرت شیعی شهر مشهد ریشه تاریخی داشته که گستره آن بسیار
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نقش آستان قدس رضوی نیز از دیرباز تا کنون در برجسته نمودن ژئوپلیتیک مذهبی شهر مشهد کامال محسوس 

مجموعه نفیس کتاب و موزه به ارزش کارکرد مذهبی شهر صدچندان ، انتشارات، ی فرهنگیها است. وجود فعالیت

هم مذهبی است که همواره مورد توجه واقفان در طول تاریخ گذشته تا این زمان افزوده. آستان قدس از موسسات م

که باعث  اند هبوده و واقفان امالک و ثروت و بسیاری از اماکن و مراکز تجاری و اقتصادی را وقف این آستان نمود

 شده پدیده قدرت هم از لحاظ و هم از لحاظ اقتصادی به این آستان قوت ببخشند.

 :ژئوپلیتیکی و کارکرد سیاسی شهر مشهدشاخصه  ب(

عوامل مربوط به ابعاد سیاسی در شهر مشهد بسیار پر رنگ  بندی اولویتبر اساس تحلیل آماری بدست آمده 

 باشد. می
 ژئوپلیتیکی یها شاخص از سیاسی ابعاد به مربوط . عوامل۴ جدول

 میانگین های ژئوپلیتیکیعوامل مربوط به ابعاد سیاسی از شاخص

 تبهر

 اولویت

 0 ۱9/09 نقش مشهد در حوزه سیاسی و تعیین ساختار قدرت در جمهوری اسالمی ایران -0

 0 50/09 ی برجسته مشهد در ارکان نظام جمهوری اسالمیها نقش شخصیت -۱

 5 00/0 نقش سیاسی مشهد در تعیین رهبری -۸

 05 ۱5/5 نقش سیاسی مشهد در تعیین رییس جمهور -0

 0۸ ۴9/۱ مشهد در تعیین رییس قوه مقننه نقش سیاسی -5

 ۴ 5۱/۴ نقش سیاسی مشهد در تعیین رییس قوه قضاییه -۱

 0 ۸0/۴ نقش مشهد در تعیین خط مشی کالن سیاسی کشور -۴

 ۱ 00/09 ی رهبری در ابتدای سال نو شمسی در مشهد(ها بطور مثال: سخنرانی)نقش مشهد در رویدادهای بزرگ سیاسی -0

 ۱ 05/۴ هد در تضعیف یا حمایت از سران قوانقش مش -0

 00 9۸/۴ ی همجوارها سیاسی در کشور گذاری نقش مشهد در تأثیر -09

 00 ۸۱/۱ هانقش مشهد در استقرار مکانهای سیاسی همچون کنسولگری -00

 ۸ ۸۱/09 سیاسی کشورهای مسلمان همچون عراق و لبنان -نقش مشهد در ارتباط با دیگر کانونهای مذهبی -0۱

 09 9۴/۴ نقش مشهد به عنوان پایگاه جریانات سیاسی کشور -0۸

 0 05/۴ فرهنگی و اجتماعی، نقش مشهد در سیاسی شدن جریانات اقتصادی -00

 0۱ 00/۱ جریانات سیاسی گیری نقش مشهد در شکل -05
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، ی برجسته مشهد در ارکان نظام جمهوری اسالمیها شخصیتنشان داد به ترتیب عوامل نقش  نتیجه آزمون فریدمن

ی رهبری در ابتدای سال نو شمسی در مشهد( و ها )بطور مثال: سخنرانی نقش مشهد در رویدادهای بزرگ سیاسی

سیاسی کشورهای مسلمان همچون عراق و لبنان دارای باالترین  -نقش مشهد در ارتباط با دیگر کانونهای مذهبی

های ژئوپلیتیکی اماکن مذهبی شهر اشند. به عبارت دیگر از بین عوامل مربوط به ابعاد سیاسی از شاخصب میاولویت 

نقش مشهد در رویدادهای بزرگ ، های برجسته مشهد در ارکان نظام جمهوری اسالمیمشهد عوامل نقش شخصیت

 بسیار مهم است. سیاسی
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 ایران اسالمی جمهوری در قدرت رساختا تعیین و سیاسی حوزه در مشهد نقش - 1نمودار 

 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت

دهد که از  میی میدانی و نتایج حاصل از پاسخگویی نمونه آماری به پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق نشان ها بررسی

 باشد. مینظر پاسخ دهندگان نقش سیاسی مشهد در تعیین ساختار قدرت در جمهوری اسالمی ایران در حد زیاد 

قطعا نهاد بزرگ آستان قدس رضوی میباشد. ، مشهد مقدسدیگر ی سیاسی ها در صدر شاخصو حوزه علمیه مشهد 

این آماری است که سایت خبر آنالین از سخنان رئیس ، کنند میلیون زائر به مشهد مقدس سفر می ۱5ساالنه بیش از 

و حضور  « اهل بیت علیهم السالم در همه مسلمانانحب » شورای شهر مشهد منتشر نموده است. با توجه به وجود 

آستان قدس رضوی نیز یعنوان یکی از مهمترین فرصتهای صدور فکر انقالب اسالمی ، هزاران زائر غیرایرانی در مشهد

 ی هی مهم و راهبردی ایران مخصوصا در سیاست خارجی چه در زمینها نقش آفرینی سیاسی دارد. درواقع از نهاد

 بالشک نهاد مهم آستان قدس رضوی میباشد.، توریستی و فرهنگی مذهبی ی هچه در زمین اقتصادی و

ی گذشته و چه اکنون نیز ها شهر مشهد نقش مهم کارکردی در مقام خاستگاه عناصر مهم حکومتی را چه در زمان

ل گرفته و البته نقش شک، داراست. این مهم از نقش مذهبی مشهد که غالبا در حوزه امور سیاسی نیز وارد شده است

 تاریخی بویژه از زمان نادرشاه تا کنون آن را برجسته نموده است.

آن در دوزه  ترین که یکی از مهم، شهر مشهد از لحاظ تحوالت سیاسی نیز از دیرباز باردار حوادث تاریخی بوده است

به کارکرد سیاسی هم بدل شد. در معاصر حادثه مسجد گوهرشاد است که از آن پس شهر مشهد از کارکرد صرفا مذهبی 

ی برجسته دینی نیز در عین بازگو کردن موارد مذهبی مطابق با جریانات سیاسی کشور و ها پی حوادث سیاسی شخصیت

مقام معظم رهبری  ای هشهر مشهد شدند ازآن جمله شخص سید علی خامن هرهورود به سیاست عامل سیاسی شدن چ

که خاستگاه ایشان همانا شهر  اند هی برجسته سیاسی بودها م بعد از آن جزء شخصیتاست. ایشان هم قبل ازانقالب و ه

ی برجسته نظام جمهوری اسالمی که در راس قوا قرار دارند یا وزرا و یا ها گذشته از آن بسیاری از شخصیت .مشهد است

 ارتقاء دهد.نمایندگان مجلس برخاسته از مشهد هستند که باعث شده است وزن ژئوپلتیکی مشهد را 

ی رهبری در ابتدای ها این امر باعث شده تا تعامالت بین رهبران نظام و مشهد همچنان باقی باشد بطور مثال سخرانی

 ی ساالنه را مشخص میکند. ها و راهبرد ها فروردین هر سال که در واقع استراتژی



  0011دوازدهم، شماره اول، زمستان ای، سال  ریزی منطقه برنامهو پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  034

ی همجوار است بطوریکه بعضی از ها کشورمشهد دارای تعامالت نسبتا خوبی با  ای هفرامنطق گذاری از لحاظ سیاست

 ی همجوار در مشهد کنسولگری فعال دارند.ها کشور

ی پاکستان که از جمعیت شیعی باال برخوردار ها مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی اش که در نزدیکی و همجواری کشور

ساختار سیاسی خاصی است و از طرف دارای ، است و همچنین افغانستان که در تعامل اقتصادی و ترانزیتی با آن است

 ی آسیای میانه نیز میرسد. ها دیگر شعاع تعامالت آن از شمال به کشور

یی چون عراق و عربستان و لبنان نیز ها در مشهد فعال هستند و کشور ها ی این کشورها ن مناسبت کنسولگریای هب

نشان از آن است که شاخصه کارکرد سیاسی در شهر تمامی این موارد  اند هی خود را در مشهد فعال نمودها کنسولگری

 مشهد دارای وزن باالیی است.

نیز توانسته با برخورداری از ظرفیت و توان برای توسعه ارتباطات  ای هشهر مقدس مشهد در عرصه سیاست فرامنطق

ی با یازده شهر روابط خواهر خواندگ، ی جهانی مرتبط با حوزه مدیریت شهریها ی و عضویت در سازمانالملل بین

ی ها فنی و تخصصی شهر، ی مدیریتیها از آخرین دستاورد مندی ی کارشناسی برای بهرهها مختلف دنیا و تبادل هیأت
اقدام نموده است به نحوی که در حال حاضر عضو  ها ی مختلف و انتقال تجارت خود به سایر شهرها افته کشوری هتوسع

همکاری ، سازمان شهرداران برای صلح، (UCLG)ی محلی ها متحد و دولت یها سازمان شهر، ی متروپلیسها سازمان

ی ها مجمع دولت، (OICC)ی اسالمی ها و پایتخت ها سازمان شهر، (UNDP)همکاری با ، (UN HABITAT)با 

الهور و کراچی پاکستان و نجف ، ی ارومچی چینها و متروپلیس بوده و با شهر، (ICLEI)محلی برای زندگی پایدار 

کاظمین عراق تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء ، کربال، بغداد، یی از لبنانها راق خواهر خوانده میباشد و با شهرع

  )WWW.MASHHAD.IR/PORTAL(رسانده است. 

  :شاخصه ژئوپلیتیکی و کارکرد اقتصادی شهر مشهد  پ(

صنایع ، صنایع فلزی وکارخانجات و فوالد، پوشاک، غذایی، د چشمگیر صنایع متنوع مانند نساجیدر زمینه اقتصاد رش
کشاروزی و حتی بخش خدمات اقتصادی رشد روزافزون با درآمد ناخالص باالیی را شاهد هستیم. آستان قدس رضوی 

 به عنوان یک نهاد اقتصادی بسیار مهم در باالبودن این نرخ اثرگذار است.
 وع مشهد از سه جهت عمده درآمد زایی دارد:مدر مج

 الف( وجود صنایع متنوع و کارخانجات متعدد

 ب( آستان قدس رضوی و متعلقات آن 

 ج( خدمات اقتصادی در بخش صنعت گردشگری

ولی به دلیل کارخانجات متعدد و نقش اقتصادی ، اگرچه مشهد بدلیل وسعت صنعت کشاورزی دارای اقتصاد سبز میباشد

ن قدس که حتی ملی و فراملی است اقتصاد تکنیک را نیز همراه دارد. در بخش اقتصاد تکنیک نیز مشهد با اقتصاد آستا

 سبز در تعامل است و همین امر باعث شده تا صادرات اقالم کشاورزی و چرم رونق داشته باشد.

http://www.mashhad.ir/PORTAL
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ت ایران است و چون در مسیر بعد از پایتخت دومین شهر پرجمعی، شهر مشهد به جهت موقعیت منحصر به فرد خود

جاده ابریشم بین شرق و غرب و راه ادویه بین شمال و جنوب در آسیای مرکزی و اقیانوس هند واقع است میتوان آن را 

 اقتصاد مشهد(-پایتخت اقتصاد استراتژیکی خاورمیانه نامید.)وبگاه ویکی پدیا

این شهر است که حتی از حوزه  ای هقتصاد مهم فرامنطقکشور دنیا کاال صادر میکند این آمار نشانگر ا ۴5مشهد به 

 ی همجوار نیز فراتر رفته و به اروپا نیز رسیده است.ها کشور

ی مختلف دنیا است. موقعیت ها ن است و بقیه به سایر کشورافغانستا کشور به مشهد صادرات از ٪۸9نزدیک به 

آسیای میانه و جاده ترانزیت نسبتا قابل قبول جهت صادرات  ی پاکستان و افغانستان وها جغرافیایی مشهد در مسیر کشور

 ن استعداد را در باال بردن هرچه بیشتر سطح صادرات برای مشهد فراهم آورده است.ای هکاال منهتی به ترکی

ی اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد در سطح باالیی فعال هستند که ها هو بنگا ها شرکت، کارخانجات

ی ها و آن بخصوص در بخش صادرات و واردات فراملی است و ویژگی قدرت و رقابت را در بخش فرصتقلمر

 اقتصادی بعنوان یک امتیاز برجسته به آستان قدس بخشیده است.

ی اقتصادی متعدد که تحت کنترل و تملک ها ی اقتصادی دنیا است؛ هلدینگها آستان قدس رضوی از بزرگترین سازمان

این سازمان با دو هدف ، به فعالیت خود ادامه میدهند «ی سازمان اقتصادی رضو »لیت میکنند زیر نظر آستان قدس فعا
 کند. ی آستان قدس و دوم تعالی نظام اقتصاد اسالمی مسئولیت خود را ایفا میها مدیریت دارایی

عه محرومیت نیز اقدامات موثری مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و تالش در جهت رف، درباره اقتصاد دانش بنیان

 را انجام داده است.

 
 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت  ای هفرامنطق کشورهای با تجاری تعامالت در مشهد نقش - ۲ نمودار

دهد که نقش مشهد در تعامالت تجاری با کشورهای فرامنطقه در حد  مینتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان 

 متوسط است. 

متناسب با  ها هران با شش حوزه ژئوپولیتیک عمده در جهان معاصر مرتبط است. هریک از این حوزسرزمین ای

آنها دارای نقش ژئوپولیتیک  دهنده فرهنگی و نظام سیاسی کشورهای تشـکیل، اقتصادی، ی اجتماعیها ویژگی
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و تاجیکستان است و پس از  قرقیزسـتان، ازبکسـتان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان، متفاوتی هستند؛ کشورهای ایـران

 .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیـت دوچنـدانی پیـدا کرده است

است که سرزمین  گیری جدیدی در جهان در حال شکل « رت لندها »شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد 

کالنشهر مشهد از جمله و به ویژه استان خراسان رضوی و ، ایران در مرکز آن واقع است و منطقه شرقی ایران

وحدت و تعادل ژئوپولیتیکی هر سرزمین نقش بسیار مهمی در ، ی مهم راهبردی آن هستند. از دیگر سوها کانون

انـداز جغرافیـای سیاسی آن دارد. شکاف عمیقی که دو دشت پهناور مرکزی و شرقی  پیشبرد راهبردهای چشـم

از یک طرف سبب توسعه ، اند هافیای طبیعی ایران ایجاد کردیعنی دشت کـویر و دشت لوت در فضای جغر، ایران

نیافتگی و انزوای فضایی منطقی شرقی ایران شده و از طـرف دیگـر تـأثیر منفـی بـر تعـادل و وحدت ژئوپولیتیک 

 نقش مهمی در کاهش این تاثیر داشته و ارتباط، ایران گذاشته است. هرچند حضور حرم امام رضا )ع( در شهر مشهد

اما انزوای فضایی این منطقه توسعه نیافتگی آن در مقایسه ، معنوی مردم ایران با کالنشهر مشـهد همواره برقرار بوده

با بخش مرکـزی و غربـی ایـران آن چنان شدید است که بدون رویکرد کالن و راهبردی به توسعه محور شرقی و 

وان به یک ت نمی، دهی و تعادل بخشی فضایی این محـورسازمان، بدون توجه جدی به نقش کالنشهر مشهد در توسعه

 چشم انداز مطلوب برای توسعه آن دست یافت.

ی برون مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی ها رکت مسکن و عمران قدس رضوی به منظور حضور در فعالیتش

اقدام کرده و در مناقصات ی عمران رضوی الملل نسبت به تاسیس شرکت بین، به سایر نقاط ایران و خارج از کشور

توان به احداث پل بزرگ فرات در محل شاهراه  مین اقدامات ای هی حضور فعالی داشته است که از جملالملل بین

 .ی عراق به سوریه و بر روی رودخانه فرات به طول هزار متر در کشور سوریه اشاره کردالملل بین

تهیه محصوالت در داخل کشور و کمک به ارتقای توان نیز با تولید و  موسسات اقتصادی آستان قدس رضوی

ی گوناگون اقتصادی با تولید ها هاین موسسات در زمین .تولید داخلی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند

داخلی محصوالتی که کشور پیش از این به واردات آنها وابسته بوده است و حتی صادرات این محصوالت به بازار 

 .های همسایه نقش مهمی در تامین استقالل اقتصادی کشور داشته استکشور
 های ژئوپلیتیکی اماکن مذهبی شهر مشهدعوامل مربوط به ابعاد اقتصادی از شاخص بندی اولویت. 5 جدول

 میانگین ی ژئوپلیتیکیها عوامل مربوط به ابعاد اقتصادی از شاخص

 رتبه

 اولویت

 ۱ ۱0/۱ ارجی و افزایش درامد ملینقش مشهد در جذب گردشگران خ -0

 ۱ 0۱/5 ی همجوارها نقش مشهد در تعامالت تجاری با کشور -۱

 09 00/۸ ای هنقش مشهد در تعامالت تجاری با کشورهای فرامنطق -۸

 ۴ ۱0/5 نقش مشهد استقرار کارخانجات صنعتی بزرگ -0

 0 ۴0/۱ ای هظرفیت نهاد آستان قدس در گسترش صنعتی منطق -5

 5 50/5 نقش آستان قدس در توسعه و گسترش مبادالت تجاری با کشورهای همجوار  -۱

 0 50/5 نقش آستان قدس در توسعه کشاورزی  -۴

 ۸ 09/5 آستان قدرت بعنوان نهادی مستقل از کنترل اقتصادی دولت -0

 0 9۱/5 اقتصادی کشور ها هتوانمندی آستان قدس در پیشبرد برنام -0

 0 00/0 ی عمرانی کشورها ستان قدس در اجرای طرحتوانمندی آ -09

 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت
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نقش مشهد ، اینشان داد به ترتیب عوامل ظرفیت نهاد آستان قدس در گسترش صنعتی منطقه مننتیجه آزمون فرید

رل اقتصادی در جذب گردشگران خارجی و افزایش درآمد ملی و عامل آستان قدرت بعنوان نهادی مستقل از کنت

ی ها باشند. به عبارت دیگر از بین عوامل مربوط به ابعاد اقتصادی از شاخص میدولت دارای باالترین اولویت 

نقش مشهد در ، ای هژئوپلیتیکی اماکن مذهبی شهر مشهد عوامل ظرفیت نهاد آستان قدس در گسترش صنعتی منطق

قدرت بعنوان نهادی مستقل از کنترل اقتصادی دولت  جذب گردشگران خارجی و افزایش درامد ملی و عامل آستان

 .اندنسبت به دیگر عوامل نقش بیشتری داشته

کارگروه اقتصادی با دعوت از کارشناسان ، ی کالن آستان قدس رضوی در حوزه اقتصادها در جهت تدوین سیاست

ی اقتصادی آستان ها ی فعالیتها یایدو ن ها و اقتصاددانان طی جلسات متعددی در تهران برگزار گردید. در واقع باید

 شد. بندی قدس در آن جا جمع

ی اقتصادی آستان است که برخی ها ی کالن آستان قدس رضوی در خصوص فعالیتها بخش پنجم از سند سیاست

 :موارد آن به شرح زیر است

 گیری جهت، متیهای اقتصاد مقاو خدمت به زائران و مجاوران به ویژه محرومان و مستضعفان و تحقق سیاست 

 های اقتصادی آستان قدس رضوی است حاکم بر تمام فعالیت

 های اقتصادی و موقوفاتی تفکیک بخش امداد مستضعفان از فعالیت 

 های اقتصادی استقرار مدیریت بهینه در تمام فعالیت 

 ن به اقشار محروم مخترعان و نخبگان کشور با اولویت داد، فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان

 جامعه

 های اقتصادی گری در فعالیت بازمهندسی و کاهش تصدی، سازی چابک 

 اطالع رسانی مناسب و اعمال ، دهی دقیق و شفاف مالی گزارش، جلب اعتماد جامعه با عملکرد مناسب

 های قاطع ارتقای سالمت مالی و اقتصادی سیاست

 های اقتصادی آستان قدس رضوی توجه به قوانین حاکم بر وقف در انجام فعالیت 

 بندی جمع

و  گیری در شکل که نقش بسزایی داشته ها شهر گیری شکل مذهب و باورها و اعتقادات در پیدایش و، دین

به  ی وقتها اهمیتی که حاکمان وحکومت عالوه براین همراهی و کردند. مینقش مهمی را ایفا  ها گسترش شهر

در  گردید و میکانون تمرکز  شد و میمؤثر واقع  و گسترش این گونه شهرها دادند در پیشرفت می ی مردمها باور

ی مذهبی وزن ژئوپلیتیکی در منطقه ها به مرور زمان برخی از این شهر شد. میرقابت فراهم  توسعه وساز زمینه  نتیجه

 گرفت.  میرا به خود  ای هو فرا منطق
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است و بیشتر  عنوان شدهدی از علوم جغرافیای سیاسی کاربر ای هگرچه مفهوم ژئوپلیتیک به این عنوان شاخ

و  گیری کنند اما در واقعیت محتوای این مفهوم از همان ابتدای شکل میاندیشمندان در رابطه با آن نظریه پردازی 

 توسعه شهرها مطرح بوده است. 

به نحوی که بتوان در باالترین  ،ی محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرتها ژئوپلیتیک به معنای درک واقعیت» 

به عبارت دیگر: علم کشف روابط محیط جغرافیایی ، سطخ وارد بازی جهانی شد و منافع و حیات ملی را حفظ کرد

 .( 0۸09، پور موسی و همکاران)«. و تاثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل است 

 در اهمیت داشتن ژئوپلیتیک .اند هیشتری بودبدارای وزن ژئوپلیتیک  ها برخی شهر تاریخ بشر گواه این مدعاست که

شهری که دارای قدرت و وزن ژئوپلیتیک بیشتری باشد این قدرت را  شهری باید گفت که هر منطقه جغرافیایی و

 . و قدرت نمایی کند گذار دارد که بر دیگر شهرها تأثیر

نون مطالعات ژئوپلیتیک شهر قرار در کا، رقابت، قدرت :در مطالعات ژئوپلیتیک شهر مفاهیمی چوندر نتیجه 

 دارد.

با مرکزیت حرم مطهر رضوی)ع( استوار ، ب و ژئوپلیتیک شیعههشاخصه شهر مقدس مشهد بر محور مذ ترین اصلی

، رونیه که در اطراف شهر مشهد قرار داردها اما از مراکز مذهبی دیگر مانند خواجه اباسلط و خواجه ربیع و، است

شهر ی یجغرافیاچنین نتیجه میشود که از لحاظ کارکرد و شاخص مذهبی و  ل روایی هستند.گواه تاریخ شیعه به شک

مشهد با محوریت حرم مطهر رضوی)ع( خود نه تنها از کارکرد ملی برخوردار است بلکه دارای کارکرد فراملی و 

 ضوع نفوذ و قلمرو وبعضا جهانی است. این موضوع همانا مفهوم قدرت ژئوپلیتیک شیعه را تبیین کرده است. مو

 قدرت شیعی شهر مشهد ریشه تاریخی داشته که گستره آن بسیار وسیع و از دیرباز تا کنون قدمت دارد.

ی متعدد عنوان شده ها هی انجام شده چنین بنظر میرسد شهر مشهد از ابعد مختلف کارکرد و شاخصها شاز پژوه

و قدرت هر مشهد در بعد ژئوپلیتیک شهری نشان واضحی از ی بسیار باالیی است. شها و توانمندی ها دارای ظرفیت

 است. رقابتی شهری نشان واضحی از ها ههمچنین در سایر شاخص

نقش آستان قدس رضوی نیز از دیرباز تا کنون در برجسته نمودن ژئوپلیتیک مذهبی شهر مشهد کامال محسوس 

و موزه به ارزش کارکرد مذهبی شهر صدچندان مجموعه نفیس کتاب ، انتشارات، ی فرهنگیها است. وجود فعالیت

افزوده. آستان قدس از موسسات مهم مذهبی است که همواره مورد توجه واقفان در طول تاریخ گذشته تا این زمان 

که باعث  اند هبوده و واقفان امالک و ثروت و بسیاری از اماکن و مراکز تجاری و اقتصادی را وقف این آستان نمود

 رت هم از لحاظ و هم از لحاظ اقتصادی به این آستان قوت ببخشند.شده پدیده قد

 ی حرم امام رضاها هبرنام :با اقدامات آموزشی و فرهنگی همچون ی مذهبی شهر مقدس مشهدها از دیگر کارکرد

پذیرش  ودر این شهر ، تسهیالت آستان قدس رضوی در جهت رشد و تعالی فرهنگ رضوی وامکانات و )ع(

 شمعروف که آنها نیز پذیر حوزه مرکزی علمیه و نیز مدارس دینی متعدد و، راسرکشور و خارج کشوردانشجو از س
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نیز حذب گردشگران  از اقدامات مؤثر در جهت اشاعه فرهنگ رضوی و، را دارند طلبه از داخل و خارج کشور

 .استداخلی و خارجی 

کالن شهر مذهبی جهان مشهد میباشد که در سال مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم بشمار میرود چرا که اولین 

ی اسالمی نخستین پایتخت فرهنگی اسالمی به مکه ها میالدی و در کنفرانس اسالمی وزیران فرهنگ کشور ۱995

میالدی( مشهد مقدس دومین  ۱90۴ژانویه  ۱0هجری شمسی )برابر با  0۸05مکرمه اعطاء شد و در روز پنجم بهمن 

ی ها فرهنگی و آموزشی کشور، سازمان علمی» یا همان  (ISESCO)از طرف آیسسکو کالن شهر مذهبی دنیا 

ی فرهنگی جهان اسالم ها باشد و مسئولیت انتخاب پایتخت که نهادی وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی می« اسالمی

ه نشری) را بر عهده دارد عنوان پایتخت دومین پایتخت فرهنگی جهان اسالم به مشهد داده شد.

 (parstoday.com/dari.newsاینترنتی

ی آسیای فرصتی منحصر به فرد را در اختیار ها انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در میان کشور

 این شهر قرار داده است که وزن ژئوپلیتیک مذهبی این شهر را تا حد بسیار باالیی آشکار میسازد.

ی همجوار ها مشهد دارای تعامالت بسیار خوبی با کشور، ای هفرامنطق اریگذ از لحاظ کارکرد سیاسی و سیاست

و تحقیقات نشان میدهد نقش مشهد در تعیین ساختار قدرت جمهوری اسالمی نیز در حد زیاد  ها نمودار، است

باال ی پاکستان که از جمعیت شیعی ها است. مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی اش که در نزدیکی و همجواری کشور

دارای ساختار سیاسی خاصی ، برخوردار است و همچنین افغانستان که در تعامل اقتصادی و ترانزیتی با آن است

 ی آسیای میانه نیز میرسد. ها است و از طرف دیگر شعاع تعامالت آن از شمال به کشور

راق و عربستان و لبنان نیز یی چون عها در مشهد فعال هستند و کشور ها ی این کشورها به این مناسبت کنسولگری

تمامی این موارد نشان از آن است که شاخصه کارکرد سیاسی در  اند هی خود را در مشهد فعال نمودها کنسولگری

 شهر مشهد دارای وزن باالیی است.

به  ی ویژه و منحصرها ی ژئوپلیتیکی شهر مشهد بدلیل دارا بودن موقعیتها ههمچنین بنظر میرسد درباره تبیین شاخص

و همچنین  قدرتشهر مشهد در بعد ژئوپلیتیک شهری نشان واضحی از ، مذهبی و گردگشری، اقتصادی، فرد سیاسی

 را داراست.رقابت ی شهری نشان واضحی از ها هدر سایر شاخص

نشان میدهد نقش  ها ی مختلف سیاسی فعال بوده و بررسیها هپس از استقرار جمهوری اسالمی مشهد در عرص

د در تعیین ارکان نظام جمهوری اسالمی و روسای آن برجسته و به عبارت دیگر در ساختار قدرت نظام سیاسی مشه

 نیز برجسته باشد. ای هو میتواند در سطح فرا منطق جمهوری اسالمی حد آن زیاد است

متنوع مانند در زمینه اقتصاد رشد چشمگیر صنایع دهد  چنان نشان می ها تجزیه و تحلیل از لحاظ کارکرد اقتصادی

صنایع کشاروزی و حتی بخش خدمات اقتصادی رشد ، صنایع فلزی وکارخانجات و فوالد، پوشاک، غذایی، نساجی

روزافزون با درآمد ناخالص باالیی را شاهد هستیم. آستان قدس رضوی به عنوان یک نهاد اقتصادی بسیار مهم در 

 باالبودن این نرخ اثرگذار است.
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 هت عمده درآمد زایی دارد:در مجوع مشهد از سه ج

 الف( وجود صنایع متنوع و کارخانجات متعدد

 ب( آستان قدس رضوی و متعلقات آن 

 ج( خدمات اقتصادی در بخش صنعت گردشگری

ولی به دلیل کارخانجات متعدد و نقش ، اگرچه مشهد بدلیل وسعت صنعت کشاورزی دارای اقتصاد سبز میباشد

 .و فراملی است اقتصاد تکنیک را نیز همراه دارد اقتصادی آستان قدس که حتی ملی

ملیارد دالر پیش بینی  ۴۴9ی اقتصادی دنیا است و رقم ثروت آن بالغ بر ها آستان قدس رضوی از بزرگترین سازمان

ی اقتصادی متعدد که تحت ها این محاسبه از طرف موسسه ایران فوکس رسما اعالم گردیده؛ هلدینگ، شده است

این ، به فعالیت خود ادامه میدهند ”سازمان اقتصادی رضوی “آستان قدس فعالیت میکنند زیر نظر کنترل و تملک 

 کند. ی آستان قدس و دوم تعالی نظام اقتصاد اسالمی مسئولیت خود را ایفا میها سازمان با دو هدف مدیریت دارایی

ش در جهت رفعه محرومیت نیز اقدامات مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و تال، درباره اقتصاد دانش بنیان

ی ژئوپلیتیکی شهر مشهد را در نمودار مفهومی زیر چنین بیان ها توان شاخص در نتیجه می موثری را انجام داده است.

 نمود.

 
 0099، ی پژوهشها همنبع: یافت مذهبی و اقتصادی(، ی سیاسیها کارکرد)ساختار ژئوپلیتیکی شهر مشهد  :(1مدل مفهومی )



 004 ... شهرهای ژئوپلیتیکی یها شاخص

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری تیجهن

ی ژئوپلیتیکی از ها هبه رغم امکانات و توان بسیار باالی شهر مقدس مشهد انتظار میرود این شهر به لحاظ شاخص

ی خود بهره برداری کند. چرا که این فرصت بسیار مهم و طالیی میتواند شرایط ژیوپلیتیکی کشور را ها تمام ظرفیت

مدیریت فضای شهری مشهد در لحاظ فیزیکی با این تراکم جمعیت متنوع ی ارتقاء بخشد. نیز تا حد بسیار زیاد

، مدیریت شهری مشهد به گستردگی فضای شهری با محوریت حرم رضوی قائل است، اشکاالت فراوانی را داراست

ریت شهری ی ضعیف در مدیها گذاری اگرچه این امر شرایط کیفی شهر را بسیار رونق میبخشد ولی چون سیاست

متاسفانه ناهمگونی و ناهمشکلی شهری در سیمای شهر مشهد ، باعث فاصله و تمایز نسبت به بافت قدیم شهر شده

کراچی و نه ، ی مهم چون الهورها این در حالی است که مشهد به دلیل تعامل با شهر، به وضوح به چشم میخورد

 ونات باشد.ئلحاظ مدیرت شهری در باالترین ش بایستی از، شهر دیگر که تفاهم نامه خواهرخواندگی دارد

و  ها ظرفیت، پیشنهاد میشود که کالن شهر مشهد که در پهنه گستره قلمرو اسالمی مانند خورشیدی درخشان است

ی دانش بنیان و ها هبنگا، پژوهشگران، ها ی خود را بیش از این بهبود بخشد و در این رابطه باید از سازمانها توانمندی

 ظران مساعدت گرفت.صاحب ن

ساختار سیمای ، مدیریت عمرانی شهر، اتوبسرانی، ی شهریها مسیر، ی عمرانی شهر مثل متروها هو ساز ها زیرساخت

شهر و شهرداری باید در خور چنین شهر مهمی باشد که امتیاز محوریت جهان اسالم را به درستی در ضمیر خود 

 دارد.

اقتصادی و توان مذهبی در جهت تعامالت مثبت به هدف همگرایی با ، ی سیاسیها هپیشنهاد میشود از شاخص

 ی مسلمان غرب آسیا به نحو احسنت استفاده شود.ها ی همجوار و حوزه نوروز و حتی کشورها کشور

آستان قدس رضوی با این امکانات عظیم و توان و استعداد باال قدرت دارد تا ارتقاء توسعه شهری را انجام دهد و 

ی عظیم و مگا پروژه و به ها هی از دولت جمهوری اسالمی بردارد و میتواند در جهت ایجاد و اجرای پروژبار بزرگ

 توان اقتصادی مشهد و کشور مساعدت جدی نماید.

تعامل اقتصادی و ، ی بزرگها هوسعت اجرای پروژ، ها کالم آخر اینکه مشهد توان آن را دارد ک در رفع محرومیت

 نقش بی بدیلی ایفا کند.، مجوار و کمک به تصمیمات اجرایی عالی رتبه کشوریی هها سیاسی با کشور
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