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چکیده

در حال حاضر جمعيت مسلمانان جهان به بيش از يك ميليارد نفر رسيدهاست و بر اساس آماري كه از منابع مختلف ارائه شده است

شيعيان بیش از  02درصد اين جمعيت يعني جمعيتي بيش از دويست ميليون نفر را تشكيلدادهاند .جمعیتی که با توجه به متأثر بودن
آنها از انقالباسالمیایران و عالقه آنها به شهرهای مقدس از جمله مشهد ،پتانسیل خیلی خوبی را برای ایران و عالیق ژئوپلیت یکی

آن فراهمنمودهاست .در اين مقاله با روش تحقیقی توصیفی -تحلیلی سعي شده است تا به اهميت ايدئولوژي تشيع ،به عنوان يک

عنصر موثر بر ژئوپوپليتيک شيعه ،با تأ یک دبر زائران حضرت امام رضا(ع) پرداخته شود؛ امري که مبناي خودآگاهي و بيداري در
يباشد.
یمنطقه م 
انقالب ايران و ساير جنبشهاي اسالم 
واژگان کلیدی :ژئوپلت کی

شیعه ،حرم رضوی ،مشهد

 -1محمدحسن نامی(نویسنده مسئول)

Ngoiran84@yahoo.com
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مقدمه
یتوان دريافت که محور اساسي آنها
تهاي موجود در آن ،م 
يهاي روابط بين الملل و واقعي 
با نگاهي اجمالي به تئور 
بر پايه ماترياليسم است و قدرت آنها بر اساس عناصر مادي و فيزيکي دولتها تجزيه و تحليل شده است .اما
لهاي رئاليستي از قدرت
یجهان ،عمدتا مبناي فکري و فلسفي دارند و مبتني بر تجزيه و تحلي 
تهاي اسالم 
نهض 
یکنند.
یدانند و آن را به تمام جهانيان عرضه م 
نيستند؛ از اينرو ،آنها دين را ضرورتي انکارناپذير براي کل بشريت م 
یمراحل مبارزاتي ،اين نکته را اثبات کردند که دين -به عنوان يک منبع
یبا اتکا به دين در تمام 
شهاي اسالم 
جنب 
قدرت سياسي و اجتماعي -در جهان ناشناخته مانده است .تاثير چنين امري ،فرو ريختن مباني ماترياليستي و تجزيه
و تحليل قدرتهاي سياسي جهان بود.
اين تحول موجب شد؛ کارشناسان و سياستمداران جهاني ،عالوه بر مسائل مادي و فيزيکي به عوامل معنوي نيز در
برآوردهاي خود توجه کنند(پاشاپور.)751 :2831 ،
ینيست؛ زيرا در حال ورود به عصري هستيم که
در قرن حاضر ،شاخص قدرت رهبري کشورها ديگر قدرت نظام 
یاست -فرصت بروز پيدا نخواهد کرد .اين تحوالت ،قطعًاًا باعث افزايش
نزاع مستقيم -که نيازمند نيروهاي نظام 
تهاي ژئوپليتيکي
اهميت مسائل انساني خواهد شد و فاکتورهاي جديد ،روش ما را در ارزيابي و اندازه گيري موقعي 
تع يي ن خواهد نمود(صحفی.)64 : 80 31 ،
شاید عدهای تصور میکنند مذهب در دو دهه گذشته به عرصه ژئوپلیتیک بازگشتهاست اما در واقع میتوان آثار
ژئوپلیتیک مذهب را از  60یا  70سال پیش نیز ردیابی نمود .در این راستا میتوان وقوع جنگ دوم جهانی را نقطه
یبه شمار آورد و چهار مرحله متمایز پس از آن را مشخص نمود .در نخستین دوره یعنی بیست سال پس
عطف مهم 
از پایان جنگ دوم جهانی در دوران قدرت استعمارگران اروپایی از الجزایر تا اندونزی مذهب در عرصههای
ژئوپلیتیک مختلف به عنوان مبارزه با استعمارگران مورد استفاده قرار گرفت .مشخصه اصلی این دوره این است که

ملیگرایی بومیبا نهضت مذهبی درهم آمیخته شده بود(.)Hammond, 2003: 83-9

دومین دوره ژئوپلیتیک مذهب در جنگ اعراب و اسرائیل ،بویژه جنگ  6روزه و بعد از آن وقوع انقالب اسالمی،
سومین دوره فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد و سالهای پایانی دهه  1980و چهارمین دوره به حمالت
 11سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق مربوط میشود(سیمبر.)801- 110 : 86 31 ،
در حال حاضر در امر ژئوپليتيک ،توجه به عوامل فرهنگي و اعتقادي ،حيطههاي ديگري از همنشيني جغرافيا يي را
مطرح ميکند تا پيش از انقالب ايران ،دين اسالم تنها يک ايدئولوژي مذهبي محسوب ميشد؛ اما انقالب ايران،
جنبههاي بالقوه سياسي آن را به فعليت درآورد و تفکر شيعي با انسجام ساختاري خود در ايران نشان داد که توانا يي
ايجاد يکي از انقالبهاي بزرگ تاريخ را دارد .اين توانا يي باعث شد که بسياري از نهضتهاي رها يي بخش ،بويژه در
آسيا وآفريقا ،توجه خود را به ايران و ايدئولوژي اسالم معطوف کنند.
یبه نقش پرتوان اسالم در صحنه سياسي باعث شد که
توجه جنبشهاي آزاديبخش ،کشورها و شخصيتهاي اسالم 
ژئوپليتيک کشورها يي که از جمعيت يا اکثريت مسلمان برخوردار بودند در نگرشي مجدد ارزيابي شود .اين امر از
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آنجا اهميت داشت که پيوستگي جغرافيايي و جايگاه خاص اين کشورها -به لحاظ دسترسي به عظيمترين منابع
نفتي -خودنما يي ميکرد و پديدهاي بنام جهان اسالم را مطرح ميساخت(همان منبع.)17- 72 :
شهاي فرهنگي ،نقش جغرافيا يي و ژئوپليتيکي
به اين ترتيب ،طرح ديدگاههاي جديد ژئوپليتيکي و پيوند آنها با گراي 
یاين انديشه را بوجود آورد که در پيدايش ويژگيهاي ژئوپليتيکي ،نه تنها
جهان اسالم و سرانجام قدرت انقالب اسالم 
بايد به ايدئولوژيهاي مذهبي و پارامترها يي مانند قوميت توجه کرد ،بلکه بايد به توانا يي هاي عملياتي آنها نيز نظر
داشت.
با توجه به نقش ژئوپلیتیکی مذهب ،بویژه تشیع باید اذعان نمود که در حال حاضر قلمرو زندگی شیعیان و فضاهایی
که اشغال کردهاند به گونهاي است که میتوان آنرا یک واحد جغرافیایی مشخص بهشمارآورد .در مرکز این قلمرو،
کشور ایران قرار دارد که از حیث فاکتورهاي متعددي چون جمعیت شیعیان(جمعیت مطلق و درصد) ،وسعت ،اماکن
مقدس و زیارتگاهها ،مراجع تقلید شیعه و ...قابل توجه است .از سوئی دیگر ،در الیههاي اطراف ایران و در
کشورهایی مثل عراق ،بحرین ،عربستان ،پاکستان ،افغانستان ،یمن ،لبنان و ...که عمدتا داراي حکومتهاي سنیاند،
گروههایی از شیعیان به شکل اکثریت یا اقلیت زندگی میکنند که حاشیه ساختار فضایی شیعه به شمار میروند و
تحت تاثیر مرکز(ایران) قراردارند .این گروهها و جوامع شیعی مکملهاي فضایی ایران محسوب شده و به طور
طبیعی بخشی از عالئق ژئوپلیتیک این کشور قلمداد میشوند.
بنابراین ایران عالوه بر برخورداري از موقعیتی استثنایی در منطقه خلیج فارس ،از جایگاهی منحصر به فرد در جهان
اسالم و محوریتی ممتاز در دنیاي تشیع نیز بهرهمند است .این عوامل زمینه را براي مدیریت و رهبري ایران در دنیاي
شیعه فراهم مینماید و همین مساله است که حساسیت ایران را درباره سرنوشت شیعیان جهان توجیه میکند .چنین
یهاي سیاسی در خاورمیانه ،بدون تردید باید
استراتژي با اهمیت و حساسی در عمل ،با توجه به ظرافتها و پیچیدگ 
یو دانشگاهی پیگیري شود.
براساس پژوهشهاي دقیق علم 
روش تحقیق
یدر قرن حاضر پرداخته
در این مقاله با روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی ،ابتدا به اهمیت ژئوپلیتیک و دیپلماسی عموم 
شده سپس به پراکندگی شیعیان در سطح منطقه و جهان و جایگاه ایران در این بین و اهمیت و نقشه زائران حرم
رضوی و گردشگران مذهبی و پتانسیل آنها در دنیای کنونی و اهمیت و جایگاه آنها برای ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی
ایران اشاره شده و در پایان جمعبندی و نتیجهگیری شده است.
بحث نظري؛ نگاه جغرافیدانان به دین و مذهب
مذهب مورد مطالعه جغرافیدانان است؛ زیرا براي فهمیدن چگونگی اشغال کره زمین اساسی است .جغرافیدانان مکان
یدهند و توضیحاتی را براي اینکه چرا برخی مذاهب
مذاهب مختلف جهان را با مدرك مورد بررسی قرار م 
یکنند .براي شناخت اینکه چرا برخی مذاهب
عهاي پراکنده داشته و برخی دیگر متمرکز هستند را ارائه م 
توزی 
فهایی که در اداي فرایض دینی وجود
عهاي گستردهاي نسبت به دیگر مذاهب دارند ،جغرافیدانان به اختال 
توزی 
لهاي مشخص منشا مذاهب را مورد
یاندازند .در به کار بردن مفاهیم جغرافیاي بنیادي ،جغرافیدانان مح 
دارد ،نظر م 
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مطالعه قرار میدهند .جغرافیدانان تمایل بین جهانی شدن و تنوع محلی ،بویژه در مورد مذهب را بنا به دالیل
یدهند:
گوناگون زیر مورد مطالعه قرار م 
 -مردم به طور عمیق به مذهبشان توجه دارند و ارزشهاي عمیق قلبی و باورهاي خود را به عنوان توصیف

یکشانند.
فرهنگ به تصویر م 

یکه دیگر مذاهب در پهنههاي محدود
 -برخی مذاهب به طور واقعی تمایل به جهانی شدن دارند ،در حال 

جغرافیایی توسعه یافته اند.

شهاي معنی
شهاي مذهبی در فهمیدن نه تنها چگونگی هویت و زبان مردم اهمیت دارد ،بلکه همچنین به رو 
 -ارز 

یکند.
داري توجه دارد که چشم انداز را سازمان دهی م 

 بیشتر مذاهب پیوستگی منحصر به فردي دارد .بنابراین سازگاري با مذاهب جهانی معموال با دور شدن از مذهبیتوانند از نقطه نظر جهانی زبانهاي مهم و نیز زبان فرهنگ محلی خود
محلی سنتی تمایل دارد ،در حالی که مردم م 
را یاد بگیرند.

به مانند زبان ،مهاجران مذهب خود را به مکانهاي جدید میبرند ،ولی آنها ضمن یادگیري زبان مکان جدید،
مذهب خود را حفظ میکنند(خالدي.) 87 - 88 : 84 31 ،
تشیع در ایران و منطقه
یدهند كه تحت جور و ظلم خالفت اموي و عباسي قرار
به لحاظ تاريخي شيعه اقليتي از مسلمانان را تش يك ل م 
گرفتند و به دليل اعتقاد محكم خود به اصل امامت در جهان پراكنده شدند و با جابجا يي و ت يك ه بر اصل تقيه و
ی(اكثريت سني
كتمان باورهاي ديني خود ،بقاء تاريخي خود را تضمين كردند .به عالوه در درون جوامع اسالم 
مذهب) اهل اقليت سعي داشت ضمن حفظ عقايد خود به ترويج آن بپردازد و حتي پنهان و آشكار مراسم و مناسك
مذهبي خود را برگزار كند(توسلي.) 84 31/6/ 16 ،
از نظر تاريخي شيعه اگرچه از كشورهاي عربي و بطور مشخص ،سرزمين عراق نشات گرفت اما به سرعت در

یگسترش فراواني پيدا كرد.
ايران ،پاكستان ،افغانستان ،بخشها يي از هند و ديگر كشورهاي اسالم 

یدهد كه "نفوذ تشيع" در ايران ،نه تنها به صورت دفعى نبوده ،بلكه سير تدريجى آن تا قرنها با
تاريخ ايران نشان م 

ىگرفته است .با نگرشى به حوادث و وقايعى كه در ارتباط با رشد "گرايشات شيعى" است ،مىتوان
كندى صورت م 

چند مرحله را در زمينه سير تدريجى نفوذ تشيع در ايران در نظر گرفت.اين مراحل عبارتند از:
مرحله اول ،در ميان «موالى» ايران در عراق.
مرحله دوم ،نفوذ تشيع در بعضى از مناطق مركزى ايران.

مرحله سوم ،توسعه گرايشات شيعى با روى كار آمدن "بنى عباس".
مرحله چهارم ،فتح طبرستان به دست «علويان».
مرحله پنجم ،برپائى حكومت "آل بويه".

مرحله ششم ،پس از حمالت "مغولها".

مرحله هفتم ،روى كار آمدن دولت "صفويه"(.)www.al-shia.com
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بنابراین یکی از مهمترین مراحل توسعه گرايشات شيعي در ايران مربوط به دوران خلفاي عباسي بود كه تأثيرات
یداشته است .تا جا يي كه مأمون يكي از خلفاي عباسي ،تصميم گرفت حمايت علويان را بدست آورد تا از
مهم 
خروش آنها جلوگيري كند .وي حتي مركز خالفت را از عراق به خراسان انتقال داده و خود را طرفدار علويان
معرفي كرد .وي همچنين تصميم گرفت حضرت علي بن موسي الرضا را به واليتعهدي خود منصوب نمايد .جداي
از انگيزههاي مأمون از اين دعوت ،ورود يكي از امامان شيعي در ايران باعث شد تا روز به روز بر جمعيت شيعيان
در اين سرزمين افزوده شود.

يكي از مهمترين عوامل گسترش تشيع در دوران عباسيان ،مهاجرت سادات و علويان به اين سرزمين ،خصوصا" بعد

از ورود امام رضا (ع) است .همين مسئله زمينه خوبي براي جذب شيعيان و نشر تشيع فراهم آورد(همان.)9 :
تشيع كه از اوان پيدايش پديده اي مذهبی ،سياسی بوده است تا دينی ،توسط ايرانيان در سده نخست
یپشتيبانی شد كه با تکيه بر آن با دستگاه خالفت رويارويی کردند .در دوره صفوی هم با افراشتن آن مردم را
اسالم 
به پايداری در برابر عثمانی برانگيختند .تا اين مقطع ،شيعه کارکرد تاريخی خوبی داشته است ،اما از دوره قاجار
مناسبات سياسی و اجتماعی و اقتصادی جهان دگرگون شد و شيعه نيز کارکرد شايسته خود را از دست داد.
یدر ايران و جنگ داخلي در لبنان ،شيعه را به عنوان كي
اما بعد از دهه هفتاد (  1979م) وقوع انقالب اسالم 

عامل

ژئوپليت يكي مطرح ساخت .بعد از حملة آمر كي ا به عراق نيز قدرت معنويت و نقش مذهب در حيات سياسي منطقه
خاورميانه براي بار دوم نگاهها را معطوف به مسأله تشيع نموده است.

یدر ایران و کشورهای پیرامونی
نقشه شماره  :1پراکنش فشرده شیعیان دوازده امام 

جداي از ايران و جمهوري آذربايجان ،افغانستان ،پاكستان و تر يك ه ،جمعيت بسيار قابل توجهي از شيعيان ،در
یكنند و در برخي
كشورهاي عربي همانند عراق ،عربستان سعودي ،يمن ،بحرين ،عمان ،امارات ،لبنان و ...زندگي م 
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یغيرايراني  -غيرعربي هم میتوان
یدهند .در مورد كشورهاي اسالم 
از اين كشورها اكثريت جمعيت را تش يك ل م 
یبرخوردار است .در شبه قاره هند تشيع از ديرباز
نمونههاي متعددي را نشان داد كه تشيع از سابقه بسيار قديم 
یتوان گفت كه تشيع گرچه در ايران سابقه حكومتي چندصدساله دارد ولي تشيع
حضور داشته است و بنابراين م 
تهاي مختلف تشيع ريشه
تها و ملي 
یو در ميان بيشتر قومي 
مخصوص ايرانيان نيست و در بيشتر كشورهاي اسالم 
دوانيده است.
براساس آمارهاي ارائهشده در منابعمختلف و باتوجهبه محدوديتهاي موجود درزمينه عدم وجود آمار متقن،
وضعيت و درصد شيعيان در كشورهاي منطقه كه داراي جمعيتي قابلتوجههستند بهشرح ذيلميباشد:
جدول  :1جمعيت كشورهاي منطقه و درصد جمعيتي شيعيان5002 ،م (تخميني)
كشور

تعداد جمعيت

درصد شيعيان (فرقههاي مختلف)

آذر بايجان

7868385

% 65

افغانستان

87 9 28 9 29

% 19

ايران

7860 1 680

پاكستان

64 1624199

عراق

26074906

% 60 - 65

بحرين

543 668

% 70 - 75

18 0 826 3

لبنان

% 89
%02

% 40

كويت

648 5 233

% 30 - 40

عربستان

7559 1 264

% 10 - 15

ع ما ن

3001583

% 70

امارات متحده عربي

2563212

% 16

سوريه

2 1844875

% 16

تر يك ه

69660559

% 15

يمن

727023 02

% 40

قطر

863051

% 15

Source: www.cia-factbook.com/2005 & www.worldatlas.com/2004
www.globalconnection-religion/pbs.htm & www.shianews.com/2005

نقشه  :2نمایی از توزیع جغرافیایی شیعیان
)(Source: http://www.pbs.org
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پیرامون
نیمه پیرامون

عراق-آذربایجان-بحرین-پاکستان-
افغانستان-امارات-عربستان-ترکیه-
کویت-قطر-عمان

ایران

لبنان-یمن-سوریه-هند-تاجیکستان-اردن-کشمیر

مدل( )1مدل مرکز-پیرامون قلمروهاي شیعی جهان و نقش ایران بعنوان مرکز جهان تشیع

یتوان از كي
بدين ترتيب م 

یشود و بخشها يي قابل توجه از
امتداد شيعي سخن به ميان آورد كه از شبه قاره آغاز م 

یشود و در
یدهد و سپس بخشي مهم از افغانستان و حتي آسياي مركزي را شامل م 
هند و پاكستان را پوشش م 
دنباله ،تمام ايران ،اكثريت عراق و يمن و برخي كشورهاي خليج فارس مانند بحرين و منطقه شرق عربستان سعودي
یاز تر يك ه را شيعيان امامي ،علوي و بكتاشي تش يك ل ميدهند و در
را پوشش ميدهد .در دنباله عراق بخشهاي مهم 
یو علوي و دروزي است و در سوريه نيز علويان حكومت ميكنند و جمعيت
سوريه و لبنان اكثريت با شيعيان امام 
قابل توجهي از آنان در ساحل سوريه به شكل تاريخي حضوردارند .اقليتهاي شيعي ديگري نيز در اردن و فلسطين
و اسرائيل هستند كه اين امتداد شيعي را تكميل ميكنند .در بخشها يي از آفريقا نيز تشيع سابقه تاريخي دارد و اين
امر تنها به كشورهاي عربي آفريقا محدود نميشود ،بلكه در آفريقاي غيرعربي هم اين مسئله صادق است .به طور
مثال حضور شيعيان اسماعيلي از ديرباز در شرق آفريقا تا يي دشدهاست .بنابراين ما هماكنون از اقيانوس هند تا درياي
مديترانه با كي

امتداد شيعي روبهرو هستيم كه البته اين امتداد به صورت امتداد و حضور تاريخي است و تشيع در

تهاي اين امتداد جغرافيا يي آميخته شده و
تمام اين نقاط ريشههاي تاريخي بسيار كهنه اي دارد كه با قوميتها و ملي 
به يكي از عناصر مهم هويت آنان تبديل گرديده است.
گردشگری مذهبی و نقش بارگاه امام رضا(ع) در این زمینه
گردشگری مذهبی یکی از قدیمیترین و پر رونقترین گردشگریهای گذشته و حال حاضر در سراسر جهان است

()Ajit, 2004: 2که قدمت آن به فرهنگ دینی میرسد .اگر نگاهی به تاریخ گذشته در زمینهی سفرها و گردشگران
مذهبی داشته باشیم به گردشهای مذهبی چون مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپولون و ،...سفرهای مصریان
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برای دیدار از فراعنه و(...دورانت؛  ،)502 : 1370ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور و( ...کریستین سن؛ 1369
یخوریم که هریک به گونه ای ،قدمت و رواج این شکل از گردشگری را درمیان ملل مختلف
 ) 232 :و نظایر آن بر م 
یدهند.
نشان م 
گردشگری و گذران اوقات فراغت به شیوه ای جدید ،پدیده ای پیامدی و همزمان جزء جدایی ناپذیر جامعه ی
صنعتی و حلقه ای مهم در باز تولید آن است(مومنی؛  ،) 15 : 86 31اما زیارت و گردشگری مذهبی که ریشه در باورها
و اعتقادهای دینی-مذهبی دارد ،به مفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم
جغرافیای انسانی در شکل گیری مسافرت ،ایجاد تمرکز و چشم انداز فرهنگی است .در میان گردشگران مذهبی با
دو گروه مواجه هستیم :یکی زائران ،کسانی که انگیزهی آنان از مسافرت ،فقط انجامم امور مذهبی است و زمان و
مدت اقامت آنها ،تابع اوقات فراغت نیست و دیگری ،گردشگران مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت در
یکنند و یا به عبارتی دیگر،
مراسم مذهبی از مکانهای دیگر گردشگری (اعم از مذهبی و غیر زیارتی) نیز دیدن م 
اهداف مسافرت آنها چند منظوره با الویت زیارت است .با این وجود امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و
گونههای مختلف آن ،به سبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص ،توانسته خود را در متن گردشگری جهانی
جای دهد ،به طوریکه حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فراگرفتهاست( )Nolan,1989:11/ Santos,2004:8و

براساس برآوردی  26درصداز کل جریانهای گردشگری جهان را به خود اختصاص دادهاست()ICEP,1997:30
به هر حال پیدایش ،حیات ،شکلگیری ،رشد و توسعهی شهرهای مذهبی(از جمله مشهد و ،)...محصول ارتباط
متقابل و پیامدهای فضایی جهان بینی با محیط است .به عبارت دیگر بررسی سیر تکوینی و سیمای چشمانداز
فرهنگی شهر مشهد با توجه به تعامل و ارتباط متقابل بین شهر با مضمون مذهبی و محیط طبیعی آن شکل گرفته
یدر شناخت بافت پویای
است .از این رو ترکیب نگرش تکوینی ساختاری-کارکردی در چارچوب نگرش سیستم 
شهر امکان شهرشناسی جغرافیایی عمیق شهر را فراهم میآورد(مومنی؛ .) 22 - 23 : 377 1بدین ترتیب مشهد جزء
شهرهای مقدس جهان (جغرافیای زائران) است که در پرتو جهان بینی پدید آمده و سرشت و شکلگیری فضایی و

زندگی اجتماعی _ اقتصادی خود را کام ًالًال تحت تاثیر عامل مذهبی_ فرهنگی و گردشگری برخاسته از آن شکل داده
است.
یدر سال  202یا  302هجری
در واقع شهر مشهد پس از شهادت حضرت رضا (ع) ،امام هشتم شیعیان دوازده امام 
ینوقان و تابران از والیت توس(یعقوبی؛
قمری و به خاکسپاری آن حضرت در قریه ی سناباد ما بین شهرهای قدیم 
 ،) 82 -38 : 1343بر اثر نقش و کارکرد زیارتی به مرور زمان بزرگ شده بطوریکه در اوایل قرن چهارم هجری قمری
متصل به شهر نوقان گردید و سپس در اواخر قرن چهارم به یکی از شهرهای مهم(مشهدالرضا) معروف شده
است(اصطخری؛ .)502 : 134 0
این شهر در سدهی گذشته در پی تحوالت ساختاری اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و اقدامات عمرانی دوران پهلوی

تاسیسات ،امکانات اقتصادی_ رفاهی نسبتًاًا زیادی در آن تجمع یافت و زمینههای قطبی شدن آن فراهم گردید ،تا
یبا توجه به پیوند و رابطه ی عاطفی که میان حاکمیت مذهبی کشور با آستان قدس و
اینکه پس از انقالب اسالم 

گردشگری مذهبی _ فرهنگی ایجاد شد و نیز سایر عوامل درونزا(مرکز استان خراسان ،برخورداری نسبی از توانهای
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محیطی و )...و برونزا (جنگ تحمیلی ،جنگ داخلی افغانستان ،نا امنی در شهرهای زیارتی بین النهرین مانند کربال،
نجف و ،)...شهر مشهد جایگاهی ممتاز در سطح بین المللی به دست آورده است .بطوریکه جمعیت شهر مشهد از
سال  1355نسبت به سال  85 31نرخ رشدی معادل 4/4درصد داشته است و تعداد گردشگران آن طی این سالها
 5/ 74درصد افزایش یافته است(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی؛  ) 85 31و از
اثرات مثبت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی گردشگری بهره مند شده است .البته شهر مشهد در دهههای اخیر دچار
یهای مختلف زیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی از جمله اسکان غیر رسمی ،مشکل آب شرب ،آلودگی
ناپایدار 
هوا ،بزهکاری و ..شده که در این راستا ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه از جمله راه کارهای موجود ،جهت
دستیابی به توسعه پایدار شهر و منطقه است.
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 
یبه آن سوی مرزها باشد .امری که طی سه دهه گذشته به واسطه اقدامات کشورهای غربی و اسالم ستیز و
اسالم 
تبلیغات بی وقفه آنها تا کنون به سختی محقق شده است.
توگو با شبكه خراسان رضوی ضمن
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آستان قدس رضوی ،سید احمد علوی در گف 
تبیین اهداف و راهبردهای سند چشمانداز بیست سالهی آستان قدس رضوی افزود :حرم مطهر رضوی اكنون كانون
تشرف حدود  25میلیون زائر در سال است و در افق سند چشمانداز آستان قدس رضوی ،آمار ساالنه زائران بارگاه
منور رضوی به  40میلیون نفر خواهد رسید.
یو بين الملل شهرداری مشهد نیز میگوید همه ساله بيش از كي
«علی حامدمقدم» ،مديركل روابط عموم 

ميليون نفر

یكنند و جمع زيادی از
زائر خارجی از كي صد كشور جهان برای زيارت حضرت رضا(ع) به مشهد مقدس عزيمت م 
آنان از طريق پروازهای مستقيم صورت گرفته از  27شهر خارجی به زيارت اين امام همام مشرف میشوند ،اما
یهای یکی از بزرگترين كالن شهر مذهبی جهان در عرصههای
تها و توانمند 
بسياری از زائرين خارجی از ظرفي 
مختلف بی اطالعند( .)http://ikna.ir/samen-1389مشهد ،دومین کالنشهر مذهبی دنیاست ،اما سهمیکه تاکنون

از زائران خارجی کسب کرده ،با پتانسیلهایی که در این شهر وجود دارد ،تحت هیچ شرایطی قابل مقایسه نیست.

ن
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قشه شماره :3نقش مشهد در ژئوپلیتیک شیعه و مدل مرکز -پیرامون

رئیس اداره زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه شهر امام رضا(ع) ،محبوب همه شیعیان است،
یکنند.
یگوید:حتی مردم سایر مذاهب دنیا عالقه فراوانی به امام هشتم(ع) دارند و برای زیارت وی به مشهد سفر م 
م
یکنند.
و در حال حاضر ،مردم بیش از  120کشور دنیا به مشهد سفر م 
يهد كه
یايران و بهويژه تحوالت اخير جهاني و منطقهاي نشان م 
اما تجربه سي سال گذشته جمهوري اسالم 
تها ایجاد شده است ،امكان کمتری جهت استفاده از
تها يي که از سوی ابرقدر 
شها و محدودي 
كشورمان بدليل چال 
یچون قدرت نرم و
یو سنتي دارد .به همين دليل در شرايط كنوني ،نياز به مطالعه دقيق مفاهيم 
ديپلماسي رسم 
يشود.
یو بهره گيري از امكانات وسيع و احتماال مغفول مانده اين حوزه بيش از پيش احساس م 
ديپلماسي عموم 
هدف اصلی زائر بهرهمندی هرچه بهتر از موقعیت زیارت است ،اما در کنار آن ،ما نیز بایستی تالش کنیم که او را به
سوی بهرهمندی فرهنگی در زیارت سوق دهیم و مجموعه اعمال زیارت را با یک کار خوب فرهنگی به یک زیارت
عارفانه تبدیل کنیم.
به طور نمونه هرسال به خصوص در سالروز شهادت یا والدت امام رضا شاهد حضور گسترده زائرین از کشورهای
یپردازند .آنچه در این زمینه جلبتوجه میکند عدم
اسالمی هستیم که به اجرای مراسمهای مذهبی خویش م 
برنامهریزی مسئوالن جهت برگزاری این مراسم از سوی زوار خارجی است ،فضایی که در یک دیپلماسی عمومی
یموفق به هر شهروند
موفق بایستی جهت نفوذ فرهنگی و ارزشی از آن بهرهبرداری نمود .دریک دیپلماسیعموم 
خارجی به چشم یک سفیر نگریسته میشود که میتواند نماینده موفق یا ناموفقی جهت تبلیغ کشور میزبان و یا
عکس آن عملنموده و دارای نقشی ژئوپلیتیکی میتواند باشد .بنابراین درکنار وجود بارگاه ملکوتی امامرضا(ع)
وجود حوزه علمیه مشهد و دانشگاههای مطرح در این شهر بایستی ابزاری جهت انتقال مفاهیم بنیادی انقالب
یو انتشار فرهنگ ناب آن باشد.
اسالم 
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حوزه علمیه کهن و بزرگ مشهد که مهد پرورش عالمان بزرگی بوده است ،همچنین وجود دانشگاهی هم چون
دانشگاه فردوسی همچنان ناشناخته مانده است و به نوعی این ظرفیتهای مهم و گسترده در سایه وجود بارگاه مطهر
رضوی ناشناخته مانده است و این ناشناختگی نيز در عرصه ملی و کالن وجود دارد؛ چراکه مسئوالن با وجود
سفرهای زیاد به مشهد اما حضورشان در مشهد بیشتر معطوف به حرم مطهر میشود و دیگر ظرفیتها و توانمندیها
ناشناخته میماند.
تهاي ایران
فرص 
در حوزه فرهنگی :فرهنگ احتما ًالًال وسیع ترین مفهومیاست که در علوم اجتماعی تاریخی از آن استفاده میشود .به
دلیل داللتهاي ضمنی گسترده ،این مفهوم بار معنایی وسیعی پیداکردهاست(والرشتاین ) 226 : 377 1 ،به عبارتی
شها و
دیگر :فرهنگ ،مهمترین شاخصه انسان و جامعه انسانی است .انسان در جامعه زندگی میکند و همه ارز 
هنجارها را به همراه سبک زندگی از خانواده و جامعهاي که در آن زندگی میکند ،میآموزد ....از اینرو ،نقش
فرهنگ و ارزشها و هنجارهاي آن براي زندگی ما بسیار حیاتی است و شناخت یک جامعه یا گروه انسانی ،تنها با
شناخت فرهنگ آن ممکن است(بختیاري .) 287 : 85 31 ،ایران در حوزه فرهنگی فرصتهاي بینظیري را در جهان
اسالم دارا میباشد که بخش عمدهاي از آنها هنوز به صورت بالقوه است و میتوان در آینده از آنها بهرهبرداري کرد.
با توجه به نگاه مثبت و امیدوارانه بسیاري از مسلمان در کشورهاي مختلف اسالمی و به خصوص شیعیان ،ایران
یتواند در امر فرهنگی سرمایهگذاري نماید .سرمایهگذاري در زمینه امور فرهنگی ممکن است دیربازده باشد اما با
م
یشود.
توجه به اهمیت آن اکنون در بیشتر کشورها برنامهها و اقدامات فراوانی در آن انجام م 
یتوان از آن به عنوان یک فرصت سیاسی براي ایران یاد کرد ،به رفتارهاي
در حوزه سیاسی :زمینه دیگري که م 
یشود .این رفتارها از یک سو ماهیت سیاسی
یایران مربوط م 
سیاسی عاطفی شیعیان جهان نسبت به جمهوري اسالم 
یدر میان جوامع شیعی چه بازتابی داشته است .از سوي دیگر نشان دهنده
یدهند که انقالب اسالم 
دارند و نشان م 
یایران است.
نوع احساسات و عواطف شیعیان نسبت به انقالب اسالم 
یهمزمان شد .شیعیان
مورد بعدي مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران است که تقریبا با وقوع انقالب اسالم 
افغانستان(قوم هزاره) که مقلد امام خمینی بودند و ایشان را به عنوان مرجع تقلید خویش انتخاب نموده بودند ،به
امید رهایی از وضعیت نابسامان داخلی ،راهی ایران شده و در شهرهاي گوناگون این کشور سکنی گزیدند .جنگ
ایران و عراق زمینه حضور افغانیان بیشتري را در ایران فراهم کرد .افغانیان فراوانی با احساس وظیفه براي حمایت از
دین خدا به کمک ایران شتافتند تا از مرجعشان در مقابل ارتش بعث عراق حمایت نمایند(شفایی .)7002 ،مثل
يهاي صدام به ایران
افغانستان ،حرکتی مشابه از سوي شیعیان عراقی و کویتی بروز کرد و آنان در اثر جنگ افروز 
پناه آوردند.
در حوزه ژئوپلیتیکی :با توجه به گسترش تشیع و تأثیرپذیری شیعیان جهان از ایران بعنوان مرکز جهان تشیع ،ایران
یتواند حوزه ژئوپلیتیکی خود را از شرق تا حوزه شبه قاره و از غرب تا شمال آفریقا توسعه داده و بعنوان یک
م
قدرت منطقهای در تحوالت این مناطق تأثیر و نقش شایانی را ایفا نموده و زمینه گسترش شیعه و افکار و اعتقادات
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تشیع را فراهم نماید .که در این بین با سرمایهگذاری روی جمعیت زائران امام رضا(ع) و جذب بیشتر زائران با ایجاد
تسهیالت آنها برای حضور بیشتر و مداوم آنها ،میتوان به این مهم دست یافت.
نتیجهگیری
نخستین و یکی از مهمترین فرصتهاي ذاتی ایران موقعیت جغرافیایی شیعیان است .با نگاهی به نقشه جغرافیایی
تشیع مشخصمیشود که ایران در قلب قلمروهاي شیعی جهان قرار گرفته است و پیرامونیهاي شیعه بسان الیههایی
آنرا احاطه کردهاند .از دید جغرافیایی ،ایران یکی از وسیعترین و پرجمعیتترین کشورهاي منطقه است که با
موقعیتی منحصربهفرد بین دریاي خزر و خلیج فارس قرار گرفته است و بنابراین ذاتا میتواند به یک کانون قدرتمند
و مستقل ژئوپلیتیکی با نفوذ قابل توجه بر همسایگانش تبدیل شود(کوهن .) 715 : 87 31 ،بر اساس آمار 90 ،درصد از
جمعیت  75میلیونی ایران را شیعیان تشکیل میدهند .این تعداد بیش از  40درصد کل جمعیت شیعیان دنیا است.
کشورهاي دیگري که داراي اکثریت جمعیت شیعه و یا اقلیتهاي شیعی قابل توجه هستند ،عمدتا در اطراف ایران
قراردارند .عراق ،آذربایجان ،بحرین ،عربستان سعودي ،افغانستان ،پاکستان و ...بهترین نمونهها را به دست میدهند.
بر این اساس جاي هیچگونه تردیدي باقی نمیماند که ایران در کانون جغرافیایی شیعیان قرارگرفته و به طور طبیعی
میتواند این قلمرو فضایی مشخص را نمایندگی کند و در موقعیت رهبري قرار گیرد .همین ضرورت است که
حساسیت ایران نسبت به سرنوشت شیعیان دیگر کشورها را توجیه میکند.
با توجه به این شرایط ،متأسفانه ایران تاکنون از این ظرفیت عظیم خود استفاده بهینه و جامعی ننموده و
سرمایهگذاری زیادی را روی این موضوع انجام نداده است.
زائران حرم رضوی پتانسیل بسیار خوبی را برای اهداف فرهنگی ،سیاسی ،عقیدتی و ژئوپلیتیکی برای جمهوری

یایران فراهم نموده که میتواند از آن بهرهبرداری مفید را انجام دهد.
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