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 چکیده:

 به ایران کشور. است جهان سراسر در حاضر حال و گذشته های گردشگری ترین پررونق و ترین قدیمی از یکی مذهبی گردشگری

 سازمان تصدیق به و است متنوعی بسیار مذهبی اماکن دارای مختلف ادیان پیروان حضور و کهن تمدنی از برخورداری دلیل

 تنوع و اکوتوریسمی های جاذبه منظر از و دارد جای جهان نخست کشور 10 میان در فرهنگی و تاریخی آثار وجود نظر از یونسکو،

 شکل و سرشت و آمده پدید بینی جهان پرتو در که است جهان مقدس شهرهای جزو مشهد. دنیاست برتر کشور 5 جزو هم اقلیمی

 داده شکل آن از برخاسته گردشگری و فرهنگی -مذهبی عامل یرتاث تحت کاملا  را خود اقتصادی و اجتماعی زندگی و فضایی گیری

 در مذهبی گردشگری میزان چه تا-1: که است سواالت این به پاسخ پی در تحلیلی -توصیفی  روش از استفاده با پژوهش این. است

 چه تا مشهد مذهبی شهر نقش -2باشد؟ مؤثر تواند می اسلمی کشورهای میان در فرهنگیروابط  ارتقاء و پیوند همگرایی، ایجاد

 با توان می چگونه -3باشد؟ مؤثر تواند می اسلمی کشورهای میان در فرهنگیروابط  ارتقاء و پیوند همگرایی، ایجاد در میزان

 که فرضیات این با ؟ ورا تقویت کرد فرهنگیروابط  و همگرایی اسلمی کشورهای بین مذهبی گردشگری صنعت ی توسعه

 مشهد مذهبی شهر و باشد مؤثر اسلمی کشورهای میان در فرهنگی ارتقاء و پیوند همگرایی، ایجاد در تواند یم مذهبی گردشگری

 و مطلوب پیشنهادات ی ارائه دنبال به نماید، برقرار فرهنگی پیوند اسلمی کشورهای بین مذهبی کلنشهر یک عنوان به تواند می

 ای گونه به باید مشهد شهر فرهنگی -مذهبی گردشگری کنونی کارکرد و رساختا دهد می نشان پژوهش نتایج. است کاربردی

 بصورت شهر گردشگری های بخش از هریک و شود برقرار دوسویه ارتباط گردشگری عناصر و ها بخش بین که بشود ریزی برنامه

 .بشوند فعالیت مشغول یکپارچه

 

 شورهای اسلمیگردشگری مذهبی، همگرایی، پیوند فرهنگی، ک واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

در سراسر جهان ین گردشگری های گذشته و حال حاضر گردشگری مذهبی یکی از قدیمی ترین و پررونق تر

 یمذهب یو گردش ها سفرها نهیگذشته در زم خیبه تار یرسد. اگر نگاه یم ینیفرهنگ دبه که قدمت آن ( 2:2004آجیت،است)

از فراعنه  دارید یبرا انیمصر یسفرها ،باستان در معابد آپلون و... انیونانی سم مقدسمراچون  یمذهب یهابه گردش میداشته باش

که  میخور یآن بر م ریو نظا( 232: 1369 سن، نیستیکردر کنگاور و...)  تایناهباستان به معبد آ انیرانیا ،(205: 1370 دورانت،و...)

و گذران اوقات فراغت  یدهند. گردشگر یملل مختلف نشان م انیمرا در  یشکل از گردشگر نیدمت و رواج اق یا به گونه کیهر 

 ،ی) مومنآن است دیمهم در بازتول یاو حلقه  یجامعه صنعت ریناپذ ییو همزمان جزء جدا یامدیپ ایهدیپد دیجد یا وهیبه ش

خود فراتر از  یهوم تخصصدارد به مف یمذهب-ینید یدر باورها و اعتقادها شهیکه ر یمذهب یو گردشگر ارتی، اما ز(15: 1386

در است.  یتمرکز و چشم انداز فرهنگ جادیمسافرت، ا یریگ در شکل یانسان یایبه زمان و اوقات فراغت عامل مهم جغراف یوابستگ

بررسی سفرنامه ها و دیگر اسناد مربوط به سیر و سیاحت مسلمانان در زمین به کمتر موردی بر می خوریم که غرض اصلی 

ن از سفر، پژوهش و تحقیق، آموختن دانش و درک محضر دانشمندان سرزمین های دیگر و زیارت نباشد)همایون، جهانگرد مسلما

(. گردشگری مذهبی نقش عمده ای در زندگی اجتماعی کشورهای اسلمی ایفا می کند. گردشگری مذهبی علوه بر 56:1391

اسلمی شده و تعامل بین الملل و فرهنگ هایی را که نقاط مشترکی  جنبه های اقتصادی و مالی باعث ارتباط بیشتر با سایر  جوامع

 (. 2:1390دارند سبب می شود)فیض آبادی و وزیری محبوب، 

 

 بیان مسئله:

است و  یآنها از مسافرت فقط انجام امور مذهب زهیکه انگ یزائران، کسان یکی میبا دو گروه مواجه هست یگردشگران مذهب انیدر م

از  یو شرکت در مراسم مذهب ارتیکه ضمن انجام ز یگردشگران مذهب ،یگریو د ستیمت آنها تابع اوقات فراغت نزمان و مدت اقا

اهداف مسافرت آنها چند منظوره  گرید یبه عبارت ایکنند و  یم دنید زنی(  یرمذهبیو غ ی) اعم از مذهبیگردشگر گرید یمکان ها

و  یساختار یها یژگیمختلف آن به سبب و یبا همه اجزا و گونه ها یمذهب یشگروجود امروزه گرد نیاست. با ا ارتیز تیبا اولو

که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته  یطور هدهد ب یجا یجهان یخاص توانسته خود را در متن گردشگر یکارکرد

خود اختصاص داده  جهان را به یگردشگر یها انیدرصد از کل جر 26و بر اساس برآوردها  (. ,11:1989NOLAN)است

ی کشورهای جهان، بویژه کشورهای با مرور اجمالی تاریخ به جرأت میتوان اذعان داشت که همه (.  ,30:1977ICEP)است

( و سیره پیامبران، برای شناخت جهان و 11و سوره انعام، آیه  20اسلمی، با استعانت از آیات الهی)از جمله در سوره عنکبوت، آیه

سفر سفارش شده اند. سیر و سفر و برقراری روابط فرهنگی از طریق گردشگری موجب می شود  لل به سیر واوضاع و احوال م

تکامل فرهنگی انسان از بعد مادی و معنوی توسعه یابد. خلصه در کلیه آیین ها و کتب ادیان الهی، یکی از راه های مهم توسعه ی 

و پندآموزی از نشانه های خداوند است. ادیان بزرگ الهی، بویژه اسلم و  فرهنگی و هدایت و رستگاری انسان ها، سیر و سیاحت

از طریق گردشگری همواره به یکدیگر کمک کرده  واحد سرچشمه می گیرند، در طول تاریخ حیات خود، ای ریشهمسیحیت که از 

خته اند. یکی از  مهمترین عوامل این اند و زمینه های مساعد نوآوری و شکوفایی فرهنگی را برای پیشرفت و گسترش خود مهیا سا

 همگرایی ها و پیوند های فرهنگی را می توان در سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب گردشگری جست و جو کرد.



کشور ایران به دلیل برخورداری از تمدنی کهن و حضور پیروان ادیان مختلف دارای اماکن مذهبی بسیار متنوعی است و به تصدیق 

کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی  10نسکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان سازمان یو

هزار مکان مذهبی در نقاط مختلف  9کشور برتر دنیاست. بر اساس آمارهای موجود از مجموع نزدیک به  5و تنوع اقلیمی هم جزو 

بقعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و  1200ن آرامگاه های امامزادگان ثبت شده، بقعه متبرکه به عنوا 800هزار و  5کشور، 

هزار مکان مذهبی مقدس ثبت شده شامل حسینیه ها، مساجد، مدارس مذهبی و حوزه علمیه، کلیسا، کنیسه، آتشگاه و  3بیش از 

 ش،یدایهر حال پ بهاهمیت باالیی برخوردارند. ( که برای جذب گردشگر از 14:1390نیایشگاه شناسایی شده است)سلطان مرادی، 

با  ینیجهان ب ییفضا یامدهای)از جمله مشهد و..( محصول ارتباط متقابل و پ یمذهب یرشد و توسعه شهرها یریگ شکل ات،یح

 نیبل بشهر مشهد با توجه به تعامل و ارتباط متقا یچشم انداز فرهنگ یمایو س ینیتکو ریس یبررس گریاست به عبارت د طیمح

در چارچوب  یکارکرد یساختار ینینگرش تکو بیرو ترک نیآن شکل گرفته است از ا یعیطب طیو مح یشهر با مضمون مذهب

مشهد جزو  بیترت نی.  بد(23: 1377 ،یآورد)مومن یشهر را فراهم م قیشهر امکان عم ییایدر شناخت بافت پو یستمینگرش س

 یو زندگ ییفضا یریگ و سرشت و شکل آمده دیپد ینیکه در پرتو جهان ب زائران( است یایمقدس جهان )جغراف یشهرها

در واقع مشهد  .برخاسته از آن شکل داده است یو گردشگر یفرهنگ -یعامل مذهب ریخود را کاملا تحت تاث یاقتصاد و یاجتماع

آن حضرت  یو به خاکسپار یرقم یهجر 203 ای 202در سال  یدوازده امام انیعیپس از شهادت حضرت رضا )ع( امام هشتم ش

به مرور  یارتی، بر اثر نقش و کارکرد ز(83: 1343 ،یعقوبیتوس) تینوغان و تابران از وال یمیقد یشهرها نیه سناباد مابیدر قر

در اواخر قرن چهارم)ه.ق( به  سپسو  دهیمتصل به شهر نوغان گرد یقمر یقرن چهارم هجر لیکه در اوا یزمان بزرگ شده به طور

 (.205: 1340 ،ی( معروف شده است)اصطخرالرضا مشهدمهم ) یاز شهرها یکی

فرهنگی کشورهای اسلمی)مطالعه روابط این پژوهش به دنبال تشریح نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء 

درن گردشگری برای توسعه ی موردی: مشهد( است و این مهم را با برنامه ریزی مبتنی بر روش های گوناگون و پیشرفته و م

همگرایی و ارتقا فرهنگی کشورهای اسلمی دنبال می کند و همچنین به دنبال دستیابی به راهکارهای توسعه ی گردشگری 

فرهنگی کشورهای اسلمی است و اینکه چگونه و از چه طریقی گردشگری به روابط مذهبی و آثار آن در همگرایی، پیوند و ارتقاء 

 دست پیدا می کند. این هدف مهم

 

 سواالت تحقیق:

فرهنگی در میان کشورهای اسلمی می تواند مؤثر روابط تا چه میزان گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء -1

 باشد؟

تواند فرهنگی در میان کشورهای اسلمی می روابط نقش شهر مذهبی مشهد تا چه میزان در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء  -2

 مؤثر باشد؟

 فرهنگی ایجاد کرد؟ روابط چگونه می توان با توسعه ی صنعت گردشگری مذهبی بین کشورهای اسلمی همگرایی و ارتقاء -3

 

 



 فرضیات تحقیق:

واند مؤثر تلمی می فرهنگی در میان کشورهای اسروابط به نظر می رسد گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء -1

 د.باش

 د.رقرار نمایهنگی ببه نظر می رسد شهر مذهبی مشهد می تواند به عنوان یک کلنشهر مذهبی بین کشورهای اسلمی پیوند فر -2

ای مشترک ه شگاههای فیمابین، برگزاری نمایدر قالب توافقنامه با توسعه ی صنعت گردشگری مذهبی بین کشورهای اسلمی -3

گرایی و همبت به نستوان  میا و هم اندیشی های مشترک و برقراری تورهای زیارتی و . . . ه گردشگری مذهبی، برگزاری همایش

 بین کشورهای اسلمی اقدام نمود.فرهنگی  روابط ارتقاء

 

 روش تحقیق: 

روابط  ارتقاء وتحلیلی، نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند  -در این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی 

ای،  ابخانهرهنگی کشورهای اسلمی)مطالعه موردی:مشهد( بررسی می شود. در واقع اطلعات بدست آمده به کمک روش کتف

 اسنادی، اینترنت و... بصورت توصیفی و کیفی تجزیه و تحلیل می شود.

 

 ضرورت انجام تحقیق:

و اقدامات عمرانی دوران پهلوی تأسیسات،  شهر مشهد در سده ی گذشته در پی تحوالت ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

رفاهی نسبتا زیادی در آن تجمع یافت و زمینه های قطبی شدن آن فراهم گردید؛ تا اینکه پس از انقلب اسلمی -امکانات اقتصادی

ایجاد فرهنگی  -و گردشگری مذهبیرضوی با توجه به پیوند و رابطه ی عاطفی که میان حاکمیت مذهبی کشور با آستان قدس 

شد و نیز سایر عوامل درون زا)مرکز استان خراسان، برخورداری نسبی از توان های محیطی و...( و برون زا)جنگ تحمیلی، جنگ 

داخلی افغانستان، ناامنی در شهرهای زیارتی بین النهرین مانند کربل و نجف و ...(، شهر مشهد جایگاهی ممتاز در سطح بین المللی 

به تعداد  1385)قبل از انقلب اسلمی( نسبت به سال 1355ریکه تعداد جمعیت شهر مشهد از سال بدست آورده است بطو

نفر به تعداد  6277203درصد و نیز تعداد گردشگران آن طی سال های مذکور از  4/4( با نرخ رشدwww.sci.orgنفر) 2427316

درصد افزایش یافته  74/5نفر گردشگر خارجی( با نرخ  694473نفر گردشگر داخلی و  32808213نفر)تعداد  33502686

( و از اثرات مثبت اقتصاد، اجتماعی، 1385است)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، 

ر دچار ناپایداری های مختلف زیست فرهنگی و گردشگری بهره مند شده است. البته از طرفی دیگر شهرمشهد در دهه های اخی

محیطی، اجتماعی، فرهنگی از جمله اسکان غیر رسمی، مشکل آب شرب، آلودگی هوا، بزهکاری و ... شده است که در این راستا 

 دستیابی به توسعه ی پایدار شهر و منطقه است.برای ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه از جمله راهکارهای موجود، 

http://www.sci.org/


 

 های مجموعه زیباترین و ترین ترین،ارزشمند جامع که است زیارتی های مکان ترین جذاب از یکی( ع )رضا حضرت مطهر بارگاه

 (.www.aqrazavi.org)دآی می شمار به اسلم جهان...( و ها موزه ها، کتابخانه ها، ایوان مساجد، ها،همنار گنبد، ضریح، )معماری

 تحت را مشهد منطقه و شهر فرهنگی-مذهبی گردشگری کارکرد و ساختار خود رتیزیا-مذهبی نقش و اهمیت جهت به جاذبه این

 با متنوع و فرد به منحصر گردشگری هایجاذبه دارای خود بنیادین های جاذبه بر علوه مشهد حال این با د.دار خود کامل تأثیر

 اقتصادی، مثبت اثرات توانندمی گیرند، قرار گریگردش ریزی برنامه فرآیند در آنها از یک هر که چنان و است مختلفی کارکردهای

 پخشایش اقتصادی، پایدار درآمد اشتغال، افزایش مانند ر)کشو و منطقه، شهر برای را فراوانی اکولوژیکی و فرهنگی-اجتماعی

 .باشد داشته همراه به و...( شهر پذیرش ظرفیت افزایش و منطقه سطح در فرهنگی-مذهبی گردشگران

 

 ی:مبانی نظر

 گردشگری مذهبی:

توسط اتحادیه ملل استفاده شد ولی  1937کلمه توریست)گردشگر( و توریسم)گردشگری( اولین بار به صورت رسمی در سال

صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است. در جهان امروز گردشگری به عنوان راهی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع، 

 خصوص کشورهای جهان سوم قرار گرفته است.مورد توجه اکثر کشورها به 



( 2:2004گردشگری مذهبی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد)آجیت، 

 (. در تعریفی از گردشگری مذهبی آمده:139:1384که دشواری های اقلیمی یا بدی آب و هوا نیز مانع آن نمی شود)منشی زاده، 

توریسم مذهبی عبارتند از بازدید گردشگران)با تعریف ویژه جهانگردی( از اماکن مقدس نظیر زیارتگاه ها، مقابر امامزادگان و نظایر 

آن ها. توریست مذهبی گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار، یادمان های مذهبی، انجام اعمال مذهبی و دینی، 

(. گردشگری مذهبی 14:1379اوقات فراغت در مکان ها و مراکز مذهبی جهان سفر می کنند)رحیم پور،  ترویج و آموزش و گذران

تمامی مذاهب و ادیان را شامل می شود. گردشگران مذهبی ممکن است بارها به زیارت اماکن مقدس بروند و یکبار رفتن به این 

(. گردشگری دینی و گردشگری مذهبی 2:1390و وزیری محبوب، اماکن، آن ها را از مراجعه مکرر منصرف نمی کند)فیض آبادی 

اکثر مواقع یکسان گرفته می شوند ولی باتوجه به تعاریف هرکدام می توان گفت که گردشگری دینی بخشی از گردشگری مذهبی 

ثال های بارز این محسوب می شود. گردشگری دینی ویژه کسانی است که برای مقصد ارزش دینی و معنوی قائل اند. سفر حج از م

(. گردشگری مذهبی نیز انواع گوناگونی دارد: گردشگری زیارتی، گردشگری معماری 104:1391نوع گردشگری است)همایون، 

 اسلمی، گردشگری حلل، گردشگری طبی اسلمی، گردشگری متدبرانه. 

 

 گردشگری مذهبی در بررسی های قرآنی و روایی:

ه است بر آیه های بسیار بر سیر و سفر تأکید داشته و در خطاب های مختلف از انسان دعوت قرآن که برای هدایت بشر نازل شد

(. قرآن کریم با بکارگیری واژه سیر در شکل های 13:1379می کند به مسافرت و زمین گردی بپردازند)رحیم پور و سیدحسینی، 

، سوره نمل 36، سوره نحل آیه 42، سوره روم آیه 20مختلف دستور به گردشگری می دهد یا به طور مستقیم)سوره عنکبوت آیه

، سوره روم آیه 109( و یا به گونه ی استفهام و غیر مستقیم) سوره یوسف آیه 137و سوره آل عمران آیه  11، سوره انعام آیه69آیه 

ی بیان می دارد عبارتند از: (. اهداف و منافعی که قرآن از گردشگر10و سوره محمد آیه  21، سوره غافر آیه 44، سوره فاطر آیه 9

دیدن آثار گذشتگان و عبرت آموزی و پندگیری، مسئله سپاس گزاری، خداشناسی، برای آگاهی از چگونگی آفرینش، برای خرد 

ورزی در مسائل و آگاهی از وضعیت گذشتگان، برای آگاهی از سنت های گذشتگان که بیانیه ای برای مردم و سنت هدایت است، 

جاری و بازرگانی از سیر و سیاحت و گردش سرمایه و اقتصاد پویا و زنده، انتقال فرهنگی و علم و تمدن)آشنایی با اقوام برخورداری ت

و تنوع های فرهنگی و زبانی و تمدنی دیگران، انتقال زبان، فرهنگ، تمدن و علوم خود را به دیگری و بهره مندی از علوم آن ها و 

 انتقال به قوم و منطقه خود(.

از سوی دیگر معصومین علیهم السلم هم سیر و سفر را بسیار مورد تاکید قرار داده و به فواید گوناگون مسافرت اشاره کرده اند از 

آن جمله می توان از تحصیل سلمتی و نشاط جسم و روح، دانش اندوزی و کسب علم، آشنایی با بزرگان و آداب و اخلق اجتماعی 

عبرت آموزی، از بین رفتن غم ها و رنج ها، تأمین معیشت و کسب شغل، تفکر در نعمات الهی، تفریحات سایر ملت ها، پندگیری و 

 (. 146:1377تنکابنی، و گذراندن اوقات فراغت یاد کرد)سالم 

 

 

 



 گردشگری مذهبی در کشورهای اسالمی:

یهودی  وران مسیحی دیندا خ ادیان الهی دارد، ازآنچه امروز از آن به عنوان گردشگری مذهبی یاد می شود، سابقه ای به وسعت تاری

انه خرای زیارت ساله بگرفته که برای زیارت اماکن مذهبی شان مسافت های زیادی را سفر میکردند، تا مسلمانان صدراسلم که هر

ین در ابوده اند.  دنیای خدا، سواره و پیاده راهی مکه مکرمه می شدند، همگی بدون اینکه متوجه باشند جزو اولین گردشگران مذهب

 هان، زیارتراسر جسحالی است که با توسعه ی دینداری بین پیروان ادیان مختلف در گذر زمان و توسعه اماکن مقدس مذهبی در 

ا به یک ر این سفرهه بازااین اماکن هرساله در بین پیروان ادیان مختلف توسعه پیدا کرده و آنقدر به میزان زائران اضافه شده ک

 با میلیاردها دالر درآمد تبدیل شده است. صنعت

اصلی در ن دی 6 فتگمذاهب گوناگون و بسیاری در جهان وجود دارد ولی بر اساس تعداد جمعیت پیروان آن ها می توان ادیان و 

جهان را کشور  55ر (. در حال حاض10:2013جهان وجود دارد: مسیحیت، اسلم، آیین بودا، آیین هندو، یهودیت و زرتشت)امین، 

ن در (. ای4:1391 کاران:کشورهای اسلمی تشکیل می دهند که بیشتر آن ها در خاورمیانه و قاره آفریقا قرار دارند)احمدیان و هم

 ای پرجاذبههرزمین حالی است که عمده کشورهای اسلمی نظیر مصر، ایران، لبنان، مالزی، تونس، اندونزی و مراکش در ردیف س

زمان جهانی گردشگری (. سا9:1388ورد توجه گردشگران را دارند)دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، هستند و جاذبه های م

ر و مراکش را در ستان، مص، کشورهای عرب2013در گزارش ساالنه خود از آخرین آمار و ارقام به ثبت رسیده این صنعت در سال

 ی منطقهربی منطقه معرفی کرد. تعداد کل گردشگران خارجنخست در جذب گردشگر خارجی در میان کشورهای عرتبه های 

ها و آشوب های  درصدی گردشگران به دلیل تنش 5میلیون نفر گزارش شد که حاکی از کاهش  52، 2012خاورمیانه نیز در سال 

 منطقه است.

 



 گردشگری مذهبی در ایران:

ی با گستره جغرافیایی وسیع، تنوع آب و هوایی و شرایط اکثر افراد را شامل می شود. ایران سرزمیندین در ایران، اسلم 

استان و جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری است. متاسفانه  31اکوسیستمی متفاوت، تنوع قومی و فرهنگی غنی، کشوری با 

و برجسته ای در شکل علی رغم استعداد ها و توانایی های زیاد هنوز برای خود مردم ایران ناشناخته مانده است. مذهب نقش مهم 

گیری بسیاری از شهرهای ایران داشته است. به طور مثال: مشهد، قم، ری، شیراز، قزوین، نطنز، شاهرود، شوش، بسطام، الهیجان، 

آمل، اردبیل، گنبدکاووس، ماهان. در این شهرها قابلیت های فراوانی برای جذب گردشگران مذهبی وجود دارد. براساس اسناد 

مقبره پیامبران در ایران وجود دارد. ایران در طول تاریخ به دلیل داشتن اقتدار منطقه ای و نیز اعتقادات  33ی حدودمعتبر تاریخ

دینی همواره پذیرای ادیان و پیامبران الهی بوده است. از آرامگاه های پیامبران در ایران می توان: آرامگاه دانیال نبی، حیقوق نبی، 

یوشع، حضرت خالد بن سنان عبسی، شعیای نبی، حضرت حجی، حضرت مردخای، حضرت قادر،  قیدار نبی، اشموییل، حضرت

حضرت روبیل، حضرت سلم، سلوم، سهولی و القیا را نام برد. علوه بر مقبره انبیاء الهی بارگاه امام هشتم )ع( )که دارای ارزش 

ر زیارتش به سوی ایران روانه می شوند( و بارگاه جهانی است و هرساله میلیون ها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا بخاط

امامزادگان بسیاری در سراسر ایران قرار دارد. همچنین ایران با تاریخ چند هزارساله اش همواره خاستگاه بزرگان علم و هنر بوده و 

می آیند، بلکه شهرت جهانی  در دامن خود اندیشمندان و نامدارانی پرورش داده که نه تنها از مفاخر و مشاهیر ایرانی به شمار

داشته اند و جهان را تحت تأثیر علوم و توانایی های خود قرار داده اند. این نامداران و بزرگان هرچند اینک در میان ما نیستند ولی 

همچنان خدمات ارزشمند و تأثیر کلمشان محسوس است مانند: حافظ و سعدی. همچنین مساجد و آئین های مذهبی تاریخی و 

نتی بسیاری)بطور مثال مراسم قالیشویی در مشهد اردهال( در سراسر این سرزمین وجود دارد که هر کدام خود به تنهایی جاذبه س

ی قوی جهت جلب گردشگر از سراسر ایران و جهان است. یکی دیگر از فرصت های مغتنم در عرصه جذب گردشگر مذهبی به 

رسوم مرتبط با این ماه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که همزمان با این ماه  ایران ماه مبارک رمضان است. یکی از آداب و

پرفیض برگزار می شود. نمایشگاهی که می تواند هزاران مسلمان را از سراسر دنیا به ایران جذب کند)برگرفته از وبلگ ایرانی 

 اسلمی(. 

 

 فرهنگ:

جلل، شکوه و پیش بردن  پیشوند و به معنی جلو، باال،« فر«. »هنگ»و « فر»ء واژه فرهنگ، واژه ای است فارسی و مرکب از دو جز

به معنی کشیدن، قصد و آهنگ است. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی پرورش « ثنگ»از ریشه ی اوستایی « هنگ»است. 

مده است که برخاسته از ریشه ی کلمه دادن، بیرون کشیدن و پروراندن است. ولی در ادبیات فارسی هیچ گاه به مفهومی نیا

 (. 11:1368، االمینی روحباشد)

از ریشه التینی  Culturalاست. واژه  Cultureو  Kulturواژه فرهنگ در زبان های اروپایی)انگلیسی، فرانسوی و آلمانی( 

Colure  ،(.3:1378و به معنای مسکن گزیدن، کشت کردن، حراست کردن و پرورش دادن است)پهلوان 

فرهنگ عبارت است از مجموعه ی ساخت ها و اندوخته های معنوی و مادی قوم یا ملتی خاص در طول تاریخ)شریعتی، 

14:1359.) 



کنفرانس سیاست های فرهنگی در »دیدگاه های مختلف تعاریف گوناگونی از فرهنگ مطرح کرده اند. یکی از تعاریفی که در 

فرهنگ به مجموعه ی پیچیده ای از خصوصیات رفتاری، »کزیک مطرح شد این بود: ، از طرف یونسکو در م1982، در سال «جهان

فکری، مادی و غیرمادی اطلق می شود که شاخص یک جامعه یا گروه اجتماعی است و این نه فقط هنرها و آثار ادبی، بلکه اشکال 

 (. 92:1375می گیرد)پناهی، زندگی، نوع ساخت و ساز، حقوق و قوانین، نظام های ارزشی و اعتقادات را در بر

فرهنگ پدیده ای اجتماعی با کارکرد ها و قابلیت هایی برای حفظ و بازتولید نظام اجتماعی است. حیات یک فرهنگ در نظام 

اجتماعی نیز تا حد زیادی به کارکرد های آن در تأمین نیازهای نظام اجتماعی برمی گردد. فرهنگ برای آنکه به حاشیه رانده نشود 

راه توسعه و تکامل پوید، چاره ای ندارد جز اینکه به تولید و بازتولید ارزش ها و هنجارهای فرهنگی خود بپردازد و از این طریق و 

 به احیا و توسعه ی الگوهای فرهنگی کمک کند. یکی از راه های توسعه و تکامل تعاملت فرهنگی، توسعه ی گردشگری است.

 

 گردشگری و همگرایی فرهنگی:

 دیدگاه غالب در تعامل فرهنگی و گردشگری بین المللی عبارتند از: دو

گروهی معتقدند رشد و توسعه گردشگری و تبدیل آن به یک صنعت سازمان یافته، فرهنگ انسان ها را از بعد معنوی و مادی -1

خدمات پروازی و حمل ونقل، به  توسعه می دهد. برای نمونه توسعه صنایع و فعالیت های خدماتی، نظیر فنون بازاریابی تخصصی،

ویژه رشد و توسعه صنایع کوچک را به دنبال خواهد داشت. هم چنین رشد و توسعه ی گردشگری به کاهش تضادها و افزایش 

نوآوری و شکوفایی جوامع می انجامد. گردشگری به درک بیشتر فرهنگ های متنوع جهان و توسعه ی فرهنگی کمک می کند. 

ه توسعه گردشگری راهی است به سوی تبادل و تعامل فرهنگی و ارتباط بین اقوام و ملل گوناگون که امکان براساس این دیدگا

 (. 340:1377توسعه فرهنگی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازد)سازمان جهانی جهانگردی، 

فرهنگی افزایش می یابد. آنان بر این باورند که در مقابل، مخالفین این گروه معتقدند که با ورود گردشگران، چالش های  -2

گردشگر در زمان مسافرت و گذراندن تعطیلت خود انتظار آسایش بیشتری از جامعه میزبان دارد و در نتیجه پیامدهای مخرب 

ا و اجتماعی و فرهنگی بر جامعه ی میزبان به جای می گذارد، از جمله عامل هم شکل سازی می شود و مقدسات و ارزش ه

 باورهای جوامع را به ابتذال می کشد. 

، در پژوهشی در این مورد مهم ترین اثر تعامل فرهنگی گردشگران و جامعه میزبان را تقلید ساکنین 2002راتز تامارا، در سال 

نگ و یا کمک به محلی از رفتار گردشگران دانست. از پیامدهای این تقلید رفتاری می توان به تغییر در کاربرد زبان، لباس و فره

 ,Tamaraفزونی ناهنجاری های اجتماعی از جمله: فحشا و قمار و تغیرات اشکال مادی و غیرمادی فرهنگ محلی اشاره کرد)

2002:19 .) 

 

 یافته های تحقیق:

 آثار و بهره های گردشگری مذهبی:



 نفی در توسعهز وجود آثار مثبت و ممیلدی که یکسره بر آثار مثبت گردشگری تأکید می شد، ا 1960امروزه برخلف دهه 

محیط  جهانگردی سخن گفته میشود.گردشگری در محیطی صورت می گیرد که متشکل از انسان و ویژگی های طبیعی است.

رهای بسط راهکا انسانی متشکل از عوامل و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. گردشگری مذهبی به عنوان یکی از

اشته دمی تواند  امعه ایجفرهنگی و تعامل اجتماعی میان اقوام و ملت ها امروزه آثار و برکات زیادی را برای هر توسعه و تبادل 

تنوع مرنامه های بدات و ریزی صحیح باید آثار مثبت آن تقویت و عواقب و از پیامدهای منفی آن با ارائه تمهیباشد که با برنامه

 شگری مذهبیهم گردستمر جلوگیری نمود. در این بخش تلش داریم به اختصار به آثار مفرهنگی و اجتماعی به صورت مداوم و م

 بپردازیم:

 : آثار اقتصادی گردشگری3جدول                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرهنگی اجتماعی و محیطی گردشگری : آثار4جدول                                             

 

 امکانات و محدودیت های گردشگری در کشورهای اسالمی:

وجود اسلم و فرهنگ اسلمی در کشورهای مسلمان باعث وضع پاره ای از قوانین و مقررات خاص در این کشورها در زمینه های 

لمی و مسلمان بودن پاره ای از کشورها هم می تواند مختلف از جمله گردشگر و گردشگری و صنعت توریسم شده است. قوانین اس

 نقاط مثبتی داشته باشد که باعث تعالی و رشد این صنعت در کشورهای مربوطه شود.

 امکانات توسعه:

 از جمله امکاناتی که به سبب مسلمان بودن کشورها در راستای گسترش صنعت توریسم می توان به آن اشاره کرد:

 د مربوط به رعایت بهداشتتربیت اسلمی و قواع (1

 اسلم و نقش آن در ایجاد امنیت اجتماعی (2

 فرهنگ اسلمی و تأکید بر مهمان نوازی (3

 فرهنگ اسلمی و تأثیر بر تبادل فرهنگی و تعامل صلح آمیز (4



 اماکن مذهبی و جذب توریست مسلمان و غیرمسلمان (5

 مانان سایر ملل به خصوص زنان مسلمانتناسب فضاها و امکانات گردشگری در کشورهای اسلمی با فرهنگ مسل (6

 محدودیت های توسعه:

 قوانین اسلمی در بعضی کشورها و ایجاد محدودیت در تأمین ذائقه غذایی برخی از گردشگران غیر مسلمان (1

 قوانین اسلمی در بعضی کشورها و ایجاد محدودیت در تأمین خدمات تفریحی برخی از گردشگران غیر مسلمان (2

 در بعضی کشورها و ایجاد محدودیت در تأمین نوع پوشش گردشگران به خصوص زنان غیرمسلمان قوانین اسلمی (3

 عدم وجود تعامل بین کشورهای اسلمی در جهت توسعه صنعت توریسم (4

 (.10:1389)نجار وظیفه دان، ناکافی بودن تبلیغات در راستای توسعه توریسم در کشورهای اسلمی (5

 

 در ایران: عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی

عوامل متعددی بر گردشگری مذهبی و رونق و رکود آن در ایران و کشورهای اسلمی مؤثر هستند که می توان به دو دسته ی 

اصلی تقسیم کرد: عوامل مثبت یا پیش برنده، عوامل منفی یا بازدارنده. که با برنامه ریزی های صحیح می توان تمام عوامل 

پیش برنده تبدیل کرد که با همکاری دولت، سازمان گردشگری و مردم در آینده ای نزدیک به واقعیت  بازدارنده را نیز به عوامل

 خواهد رسید.

 عوامل مثبت )پیش برنده(:

آیین ها و مراسمات سنتی بسیار و جذاب در مناطق مختلف ایران مانند: جشن نوروز، جشن های میلد چهارده معصوم، مراسم -1

 اری برای امام حسین )ع( و...های ماه محرم و عزاد

اقامتگاه ها: جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ها، اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی گردشگر مذهبی را به سوی خود جذب می  -2

 کنند.

مکان های مقدس اسلمی: صرف نظراز ویژگی های معنوی که دارند نمایشگاهی از هنر و نمادی از تمدن و فرهنگ اسلمی  -3

 ند که به طور معمول گردشگران غیرمسلمان را نیز به خود جذب می کنند.هست

 سرو غذای حلل: و توجه به اوقات شرعی و نماز، قرار دادن قرآن در اتاق ها و پخش برنامه های مذهبی در طول سفر و.... -4

 عوامل منفی )بازدارنده(:

ی به طور کل در جهان اسلم و میان کشورهای اسلمی و برای تبلیغات و اطلع رسانی به موقع و صحیح: بحث اطلع رسان-1

جهانیان بسیار ضعیف است. و لذا تا کنون اطلع رسانی دقیق و صحیح از برنامه ها و مراکز و آیین های مذهبی گردشگری ایران 

سفانه این رسانه ها نیز در بحث اانجام نشده است. در این حوزه ما رسانه هایی چون العالم، کوثر، جام جم و سحر را داریم که مت

 اطلع رسانی تا به حال نتوانسته اند به طور شایسته عمل کنند.



عدم امکانات رفاهی مناسب و عدم رسیدگی و حفظ امکانات رفاهی موجود: هر گردشگر در وهله اول خواهان مکانی مناسب،  -2

ین رو داشتن امکانات مناسب اقامتی یکی از بسترهای جذب گردشگر راحت، مطابق با استاندارهای بین المللی و به صرفه است. از ا

 محسوب می شود.

هزینه سفر: آنچه که امروزه مقصد، مدت و نوع مسافرت را تعیین می کند هماهنگی هزینه سفر با اقتصاد خانواده ها است. از  -3

زینه ترابری، اقامتی، پذیرایی و بازدید از اماکن این رو اغلب کشورهای گردشگر پذیر تلش می کنند با دادن تخفیف هایی در ه

 دیدنی مسیر گردشگران بیشتری را به سمت خود تغییر دهند.

توسعه زیرساخت های حمل و نقل: وجود وسائل حمل و نقل ایمن، راحت و پیشرفته در بخش های زمینی، دریایی و هوایی و  -4

فراهم کردن زمینه مسافرت گردشگران به اقصی نقاط کشور از محرک های ایجاد همچنین توسعه و تجهیز آزادراه ها و بزرگراه ها و 

 انگیزه سفر در مردم و تقسیم درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری بین استان های مختلف است.

ر نبود، بعد کمبود راهنمایان تور آموزش دیده برای راهنمایی گردشگران مذهبی: قبل از انقلب راهنمایان مناسبی برای گردشگ -5

 از انقلب این مانع تا حدودی برطرف شد اما هنوز برای بهبود جای کار و برنامه ریزی است.

بودجه سازمان گردشگری: از مهم ترین عوامل بازدارنده و مؤثر گردشگری مذهبی اختصاص کم بودجه و اعتبار به سازمان  -6

 گردشگری(. میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است)سازمان جهانی 

 

 اثرات و کارکرد های گردشگری مذهبی بر شهر مشهد:

در سده اخیر به دنبال تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهانی که با تفاوت ها و اشتراکاتی با شهرهای جهان و ایران 

کرداین شهر پدیدار شده است. این حادث شده، شهر مشهد نیز از این تحوالت به دور نبوده و تغییرات زیادی در ساختار و کار

فرهنگی کشور به شکل جدیدی، شدت چشمگیری پیدا کرده -تغییرات پس از انقلب اسلمی به دنبال تحوالت ساختار سیاسی

است. در واقع در این دوره پیوند حاکمیت با مذهب)وجود مرقد مطهر امام هشتم شیعیان در مشهد( موجب ارتباط عاطفی حکومت 

فرهنگی شهر مشهد اثرات مثبت و منفی را در بخش  -فرهنگی شده است. گردشگری مذهبی-هد و گردشگری مذهبیبا شهر مش

ها و زیرسیستم های مختلف شهر از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و کالبدی ایجاد کرده که بررسی این اثرات در 

 یت خاصی برخوردار است. هماهنگی با مفهوم توسعه ی پایدار شهر و گردشگری از اهم

با توجه به یافته های تحقیق و بررسی های صورت گرفته در پژوهش های مرتبط با موضوع گردشگری مذهبی و نقش آن در 

همگرایی و پیوند فرهنگی بین کشورهای اسلمی می توان گفت با توسعه ی صنعت گردشگری به خصوص گردشگری مذهبی می 

گرایی و همدلی ایجاد کرد که این خود باعث پیوند و ارتقاء و توسعه ی فرهنگی بین این کشورها توان بین کشورهای اسلمی هم

 می شود.

با این حال کلنشهر مذهبی مشهد با توجه به آنچه که در این پژوهش به آن اشاره شد میتواند پرچمدار همگرایی اسلمی در بین 

تشیع باشد اما موارد ذکر شده در فوق برای ایجاد بستر این مهم الزم است کشورهای اسلمی به ویژه کشورهای اسلمی با مذهب 

اما کافی نمی باشد به گونه ای که نه تنها مسئولین و مدیران داخلی باید به فکر فراهم کردن زیرساخت های گردشگری مذهبی در 

 ع کمک نمایند.این شهر باشند بلکه نهاد های بین المللی در کشورهای اسلمی باید به این موضو



 نتیجه گیری:

آنچه برای توسعه گردشگری اولویت دارد مقاصد گردشگری است نه منابع موجود. از این رو مادامی که سیاست های جذب گردشگر 

دارای امکانات الزم متمرکز باقی بماند صنعت گردشگری در امکان  "مقاصد"و بدون توجه کافی بر  "منابع"مبتنی بر استفاده از 

اده از منابع نیز ناکام خواهد ماند. بنابراین از سیاست گزاران توسعه در کشورهای اسلمی انتظار می رود برنامه های توسعه این استف

تعریف کنند. گردشگری کشورهای اسلمی بیش از هرچیز نیازمند عزم جدی  "مقصد محور"، "منبع محور"صنعت را به جای 

 ست و مادامی که چنین عزمی در مجموعه حاکمیت این کشورها وجود نداشته و گردشگریدولت ها و اراده سیاسی جدی آن ها ا

در ردیف اولویت های اصلی سیاست خارجی دولت ها قرار نگیرد این صنعت نمی تواند جایی شایسته در اولویت بندی برنامه های 

زه سیاست خارجی با تأکید بر منافع ملی در دستور کار در حو "درهای باز"توسعه این کشورها بیابد. از این رو الزم است تا سیاست 

 دستگاه های متولی سیاست خارجی کشورهای اسلمی قرار گیرد. 

رونق گردشگری مذهبی میان کشورها و با توجه به آنچه که در پژوهش به آن اشاره شد، در پاسخ به سوال اول می توان گفت، 

ر در سایر کشورهای اسلمی موجب نزدیکی و آشنایی ملل مسلمان با یکدیگر شده جوامع اسلمی و گشت و گذار مسلمانان گردشگ

که این امر کمک شایانی در جهت پیوند و ارتقای فرهنگ مشترک اسلمی و اتحاد میان مسلمانان و ایجاد همگرایی بین امت واحد 

ی رد که باعث جلوگیری از تفرقه ها و جنگ هابعنوان مثال می توان از گردشگری مذهبی در مناسک حج نام ب اسلم خواهد کرد.

کشورهای اسلمی در مراسم حج بین و هم چنین مراودات فرهنگی شده بین کشورهای اسلمی از جمله ایران و عربستان  بسیاری

گردشگری  بین آن ها شده است. در مثالی دیگر میتوان ازدر برادری و همدلی  حس باعث نزدیکتر شدن کشورها به یکدیگر و ایجاد

بین کشورهای اسلمی شده است. در این راستا  همگراییو  ایران و عراقکشور مذهبی اربعین نام برد که باعث پیوند و مودت بین 

 نتیجه می گیریم که گردشگری مذهبی نقش مهمی در همگرایی، پیوند و ارتقا فرهنگی کشورهای اسلمی دارد.

قش و کارکرد هریک از د. نفرهنگی مردم دار-باور های مذهبییشه در اعتقادات و فرهنگی شهرمشهد ر-ساختار گردشگری مذهبی

ساختارهای گردشگری شهر مشهد به عنوان جزئی از سیستم گردشگری شهر، متأثر و درارتباط با بنیادی ترین جاذبه )حرم مطهر( 

فرهنگی -رکرد کنونی گردشگری مذهبیساختار و کافرهنگی شهر را پدیدار ساخته است. -می باشد و کلیت گردشگری مذهبی

شهر مشهد به گونه ای است که بین بخش ها و عناصر گردشگری ارتباط دوسویه برقرار نشده و هریک از بخش های گردشگری 

شهر جداگانه مشغول فعالیت است. این عدم تعامل بین عناصر و بخش های گردشگری عمدتا مرتبط با چندپارچگی و فقدان 

  ه ی گردشگری بین سازمان هایی است که مدیریت بخش هایی از گردشگری شهرو منطقه را عهده دارند.مدیریت یکپارچ

مشهد را در ایران به عنوان یک کشور کلنشهر وجود بارگاه مطهر امام رضا)ع( نقش  با توجه به سوال دوم پژوهش نتیجه می گیریم

رین، یمن و...( پررنگ کرده است و همین امر موجب رونق گردشگری بح عربستان، اسلمی در بین دیگر کشورهای اسلمی)عراق،

در گردشگری  یدرخشان نگینکشور ایران و به طور خاص کلنشهر مشهد به عنوان  این راستا مذهبی در ایران شده است. در

مطالب شهد با توجه به کلنشهر مذهبی م مطرح می شود.برای برقراری همگرایی و پیوند فرهنگی بین کشورهای اسلمی  ،مذهبی

 .تواند پرچمدار همگرایی اسلمی در بین کشورهای اسلمی به ویژه کشورهای اسلمی با مذهب تشیع باشد می فوق،

به منظور تبلیغ و شناساندن اماکن در نهایت باتوجه به یافته های پژوهش، در پاسخ به سوال سوم تحقیق نتیجه می گیریم که 

ر جهان ابتدا می بایست، زمینه های جذب گردشگر مذهبی را برای گردشگران داخلی فراهم نمود تا مذهبی به گردشگران سراس

خود زمینه ای برای تبلیغ به گردشگران خارجی گردد. از طرفی با افزایش گردشگر مذهبی تصویر نامناسب ایران در برخی کشورها 



که گردشگری مذهبی بین کشورها بخصوص کشورهای اسلمی ترویج که از ایران تبلیغ منفی کرده اند از بین خواهد رفت. زمانی

پیدا کند و کشورها از نزدیک شاهد ارتباط همدیگر باشند، متوجه خواهند شد که بین کشورهای اسلمی بواسطه ی دین اسلم، 

با توسعه ی صنعت نگاه می شود. با این کشورهای اسلمی بین شباهت های فرهنگی وجود دارد و همین امر باعث پیوند فرهنگی 

، مذهبی های فیمابین، برگزاری نمایشگاه های مشترک گردشگریدر قالب توافقنامه گردشگری مذهبی بین کشورهای اسلمی

فرهنگی  روابط همگرایی و ارتقاءمی توان نسبت به  و برقراری تورهای زیارتی و . . .برگزاری همایش ها و هم اندیشی های مشترک 

 اسلمی اقدام نمود.بین کشورهای 

 

 پیشنهادات:

 اهمیت دادن به گردشگری مذهبی در اتخاذ برنامه و سیاست های کشوری (1

 لزوم در نظر گرفتن بودجه الزم برای ساماندهی مراکز مذهبی (2

 فراهم آوردن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران مذهبی در کنار اماکن مذهبی (3

داخل کشور به صورت کتابچه که حاوی اطلعات مختصری از مکان مذهبی، ایجاد نقشه ی مسیر برای اماکن مذهبی در  (4

فاصله اماکن مذهبی از یکدیگر، امکانات ارائه شده در نزدیکی مکان مذهبی)هتل، رستوران، پمپ بنزین و ...(، اطلعات 

ی گردشگری دیگری انواع سیستم حمل و نقلی که برای رفتن به مکان مذهبی وجود دارد، اطلعات مختصر از مکان ها

 که در نزدیکی مکان مذهبی هستند به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای سفر

راه اندازی سایت های اینترنتی ویژه برای گردشگری مذهبی و ارائه خدمات آنلین به گردشگران نظیر رزرو هتل و  (5

 آشنایی با مراکز مذهبی، آیین های مذهبی و... برای هر استان

 فرهنگی، اجتماعی در حوزه شناخت آداب و رسوم، فرهنگ زیارتی، تکریم زائران و گردشگران تبلیغات سیاسی، (6
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