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  دهيچك
 بارزترين جلوه گردشگري دينـي، از ابـزار مـؤثر در تعـامالت              عنوان  بهزيارت  

هاسـت و فرهنـگ كـه نمـاد هويـت و              فرهنگي و آشنايي با فرهنگ و تمدن ملـت        
بـا توجـه بـه كثـرت جوامـع و           . دپـذير    مـي  تأثير، از آن    استمنزلت جوامع و ملل     

ي مسلمان و تمايل روز افزون آنـان بـه زيـارت پيـشوايان دينـي، سـفرهاي               ها  توده
 هـا   گزاره مذهب اهميتي وافر يافته و يكي از         هعيش در بين اقوام     خصوص  بهزيارتي  

ي فرهنگ اسالمي و ارتقاي سـطح فرهنگـي         ها  انيبني مغتنم در ترويج     ها  فرصتو  
اي در تعامل و همگرايـي فرهنگـي و تعـالي              برجسته تأثير عالوه؛به  مسلمانان است 

فرهنگي مردم جوامع اسالمي و ارتقاي قدرت فرهنگي مسلمانان و نيز بـسترسازي             
براي تعامالت گسترده فرهنگي، ديني و اجتماعي فراملي دارد و با توجـه بـه قـرار                 

، ايـن موضـوع    مذهب ايـران ه در كشور مهم و شيع  )ع(رضا  امامگرفتن بقعه حضرت    
اين پژوهش با رويكرد تحليلي ، نقش گردشـگري مـذهبي يـا             . زيادي دارد اهميت  

 )ع(رضا  امامات فرهنگي و اجتماعي زيارت      تأثيرسفرهاي زيارتي به مشهد مقدس و       
كـرده  را در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان، در چند محور مختلف بررسي     

  .است
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  مقدمه-1

نيـز  پـذيري و  تأثيرابعـاد گردشـگري اسـت كـه در بعـد       تـرين     فرهنگ يكي از مهـم    
آثـار فرهنگـي و اجتمـاعي       .  اسـت  توجـه   قابـل گذاري بين جامعه ميزبان و ميهمـان        تأثير

حظـات و وجـوه     مالتـرين     آن جمله گردشگري ديني يا زيارت، از مهـم        از  گردشگري و   
مهم در گردشگري دينـي كـه     موضوع   و اين    شود يمقابل اهميت توسعه كشور محسوب      

هـدف  . زيـادي دارد  در فرهنگ اسالمي بـا عنـوان سـفر زيـارتي جلـوه يافتـه، اهميـت                  
و در واقـع  اسـت  گردشگري در وهله نخست، تعامالت فرهنگي و بهبود روابط فرهنگي  

 مؤثر در تعامـل فرهنگـي و    هايطبيعي، يكي از ابزار   گردشگري زيارتي، فرهنگي و     انواع  
بايد دانست كه رشد و ارتقاي فرهنگي     . رود  مي شمار  به ها  آشنايي با فرهنگ و تمدن ملت     

هاي مسلمان در كنار تعامل و وحدت، از طريق راهكارهاي گوناگوني و از    و توسعه ملت  
و تمـدن قدرتمنـد اسـالمي را         زمينه الزم براي بازآفريني فرهنگ       تواند يمجمله زيارت،   

هـاي مربـوط بـه گردشـگري مـذهبي را در              زيارت بخش مهمـي از فعاليـت      . فراهم كند 
 شـمار   بـه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتبـاط انـسان بـا معبـود                گيرد و يكي از راه     برمي

 ارتباطات اجتماعي باعث تبادل و ارتقاي فرهنگـي مـسلمانان نيـز     ، كه در كنار آن    رود يم
قـومي و ملـي     هاي    امروزه و در مواجهه با فرهنگ جهاني سازي، اهميت هويت         . دشو يم

) 159: 1394زكريـايي،   (ي خرد و كالن فرهنگي حائز اهميت بيشتري است          ها  عرصهدر  
ي خرد اسالمي، توسعه گردشـگري      ها  فرهنگحفظ و ارتقاي    هاي     يكي از راه   ديترد يبو  

 وجـود   بـه  سفرهاي زيـارتي     طياست كه در    ديني يا مذهبي و استفاده از فرصت مغتنمي         
 در سفرهاي زيارتي كه از مناسبات اجتماعي امروزي است، چندين نـوع ارتبـاط               .ديآ يم

ديني و فرهنگي همچون ارتباط روحاني فرد با خداوند كه تقـرب و تعميـق دينـداري و                  
ت كننـده   كه انسجام بخش و تقوي     كيش  همآرامش قلبي را به همراه دارد، ارتباط با گروه          

 كـه بـه شـناخت عقايـد، باورهـا و      كـيش  هـم  و ارتباط بـا گـروه غيـر     استعقايد ديني   
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انجامد و در نهايت ارتباط با گذشتگان         هنجارهاي ساير اديان و نوعي تعامل بين ديني مي        
 .شـود    تعامالت فرهنگي ايجاد مي    براييشينه فرهنگي شكل گرفته و فرصتي ارزشمند        پو  

ري زيارتي در ايـران و در صـدر آن بارگـاه ملكـوتي حـضرت                ي گردشگ ها  جاذبهوجود  
 مستقيم معنوي   تأثير در شهر مشهد، شرايط ارزشمندي را فراهم كرده تا ضمن            )ع(رضا  امام

ي زيـارت بـر زائـران، اثربخـشي مجموعـه      هـا   برنامـه و فرهنگي فضاي حرم و مراسم و        
 شهر زيارتگـاهي حـاكم      ارزشمندي از انديشه، آداب و رسوم ديني و فرهنگي كه در اين           

تـرين     نزديـك  عنـوان   بـه مـشهد مقـدس     بديهي اسـت كـه شـهر        . است، نيز مشهود باشد   
 در  )ع(شـريف حـضرت رضـا     مـضجع   جغرافياي محيط بر حرم مطهر كه به بركت وجود          

ي رشد و گسترش يافته اسـت، بايـد بيـشترين           توجه  قابلهاي گذشته، به شكل       طول قرن 
ضاي قدسي حرم مطهر داشـته باشـد و فرهنـگ صـحيح      سنخيت را از منظر فرهنگي با ف      

 همچـون  توانـد  يمدر اين جا زيارت   . اسالمي را براي زائران كشورهاي ديگر تداعي كند       
چتري فراگير، افراد را با هر مسلك و گرايش اعتقادي زير پوشـش قـرار دهـد و نقـشي                    

برد كه بدانيم در    پي   به اهميت زيارت     توان يماز اين نكته    . گسترده و تعاملي داشته باشد    
، اعتقـادات، باورهـا و   سفر به اماكن و شهرهاي مذهبي زيارتگاهي همچون مشهد مقدس  

بايدهاي ديني نهفته است كه به تقويت روحيه ديني فرد و ايـدئولوژي و جهـان بينـي او                   
  . هويت ساز مبتني بر اعتقادات استعنصر  و به نوعي شود  ميمنجر

گ مشهد هويت زيارتي است كه در طول تاريخ شكل          ويژگي اصلي شهر بزر   درواقع  
وجه تمايز شـهر مـشهد      . ي هويت فرهنگي شهر نقش اساسي دارد      بخش  انسجامگرفته در   

با ديگر شهرهاي كشور، پيوست فرهنگي زيارت و توريسم زيارتي است و انتخاب ايـن               
رهنـگ   پايتخت فرهنگي جهان اسالم، فرصت مغتنمي بـراي تـرويج ف           عنوان  به شهر  كالن

ـ  ملمـوس ارا   صـورت   بهرضوي است و الزم است اين ميراث فرهنگي          ه و نقـش آن در      ئ
 )ع(رضـا   امـام  حضرت   ارگاه با توجه به قرار گرفتن ب      .دشوتعامالت ديني و فرهنگي تبيين      
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 پايتخـت   عنوان  بهدر كشور مهم و شيعي مذهب ايران و شهر بزرگ مشهد و نام بردن آن                
ت در تعامالت فرهنگي و ارتقاي فرهنگـي و اجتمـاعي           معنوي ايران، موضوع نقش زيار    

زائران كشورهاي اسالمي اهميت خاصي يافته است كـه نيـاز بـه مطالعـه و تامـل دارد و           
 قابل مالحظه   تأثيربا وجود    .رديگ يم مسئله اصلي در اين تحقيق مورد توجه قرار          عنوان  به

تقـاي فرهنگـي جوامـع      گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي مشهد مقدس در تبـادل و ار           
اين پـژوهش، بـا روش       . است ي در اين باره صورت نگرفته     توجه  قابلمسلمان، مطالعات   

توصيفي، تحليلي انجام گرفته و از طريق مطالعه و تحليل اطالعات منابع علمي مـرتبط و   
  . استكردهتفحص موضوع را پيشينه تحقيق ابعاد مختلف 

  پيشينه تحقيق -2
 اشكال روابط فرهنگـي بـين اقـوام و          نيتر يميقد يكي از    انعنو  بهگردشگري مذهبي   

: 1390نهاونـدي و نعمتـي،      ( در زمـان حاضـر اسـت         ها يگردشگر نيتر  رونقملل، از پر    
  ملموس و ناملموس از خـود      طور  بهتمدن اسالمي با توجه به ميراث عظيمي كه         و  ) 149
شريعتي و همكـاران،     (در گردشگري ديني دا   توسعه را براي    قابليت زيادي گذاشته،  جا    به

، ديدار خودخواسته امـاكن     ارتيز) 181: 1391(همكاران  به اعتقاد يوسفي و      ).2: 1390
مقدس است كـه ابعـاد عينـي و ذهنـي دارد؛ بعـد عينـي زيـارت متـضمن نهادمنـدي و                       

انجام مكرر عمـل زيـارت در چـارچوب آداب و احكـام معـين مـذهبي و                  (مندي    توجيه
معناي زيـارت اسـت     سازي    و بعد ذهني زيارت متضمن دروني     ) فضيلت و ثواب زيارت   

 .انجامـد  يمـ كه به آگاهي زائر از خارق العاده بودن زيارت شونده و خضوع در برابـر او                 
تفـاوت مفهـوم زائرگونـه      . مفهوم زيارت در اديان مختلف تا حدود زيادي متفاوت است         

شـيعه در ايـن اسـت كـه در           شهر آسماني اورشليم در كاتوليك، با مفهوم آن در           سوي  به
مسيحيت كاتوليك، زيارت به معناي زندگي غريبانه در زمين، ريـشه در باورهـايي ماننـد      
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گناه اوليه، صليب مسيح و عروج اورشليم به آسمان دارد، امـا در شـيعه چنـين دكترينـي                   
 متنـي   )ع(رضـا   امـام مـتن فـضايي زيـارت       ). 7: 1394فوالدي و نوروزي،    (پذيرفته نيست   

 است كه تمامي عناصر آن در خدمت معرفت افزايي و تعميق آگاهانـه زائـران و                 فرهنگي
 زيارت در ابعاد    .)87: 1391سقايي و همكاران،    (مجاوران از زيارت و متن زيارت است        

ي نمايد از جمله در همبستگي ملـي كـه          نيآفر  نقش تواند يممختلف فرهنگي و اجتماعي     
تماعات ملي در عصر كنوني اسـت، و بـا توسـعه             لوازم تداوم حيات اج    نيتر  مهميكي از   

بعا گردشگري دينـي و  ط). 116: 1388،  بابكمقصودي و   (گردشگري رابطه مستقيم دارد     
 زمينه ايجاد ارتباطات فرهنگـي و همبـستگي و وحـدت            تواند يمبه عبارتي سفر زيارتي     

امـروزه  شايان ذكـر اسـت كـه        . ان مذهب شيعه را فراهم آورد     ومسلمانان و دست كم پير    
مبادالت فرهنگـي و    هاي    زمينه نيتر  مهمي، همچنان يكي از     الملل  بينگردشگري داخلي و    

 راهكارهاي موثر در توسعه گردشگري فرهنگي در اين حـوزه، همگرايـي و              نيتر  مهماز  
قـديري   (اسـت ي كـشورهاي ايـران، افغانـستان و تاجيكـستان           ا  منطقـه همكاري محدود   

 و بديهي است كه اشـتراكات دينـي چنـين كـشورهاي             )117: 1390معصوم و همكاران،    
 از طريق توسـعه فرهنـگ زيـارت، شـرايط تعامـل و ارتقـاي فرهنگـي                  تواند يماسالمي  

ـ و نقـش    )ع(رضـا   امـام بيشتري را ميسور سازد و در اين ميان سفر زيـارتي             ي خواهـد  ا ژهي
وص نياز   بايد توجه داشت كه اثرگذاري فرهنگ زيارت در اين خص           اين با وجود . داشت

ي و تالش همه جانبه داشته و اشاعه فرهنگ رضوي در جريان زيارت  زير  برنامهبه تفكر،   
نتايج تحقيقي در خصوص گردشگري زيارت مدار نشان داد كـه ايـن             . كار آساني نيست  

، اما جذب زائر درچـارچوب      اند  بودهشهرها گرچه درزمينه جذب گردشگر زيارتي موفق        
ردشگري زيارت، آن گونه كه بايـد نتوانـسته بـستر الزم را             سيره رضوي انجام نشده و گ     

 درزمينه فضاهاي فرهنگي تا حـدودي بـه         نهاتد و   كنبراي تحقق ارمان شهررضوي ايجاد      
سمت آرمان شهر رضوي كه همانا تناسب نيازهاي زائر با فرهنگ رضوي است، حركـت            
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ردشـگري زيـارت،    اين در حـالي اسـت كـه گ        ). 27: 1394ضيائي و همكاران،    (اند    كرده
ئران مسلماني كه از گوشه و كنار ايـران و          ا براي تعامل و ارتقاي فرهنگي ز      قابليت زيادي 

ي مبتني بـر تجربـه، مطالعـات و         ا  ستهيشا گذاري  و نياز است سياست   د  ، دار نديآ يمجهان  
  . انجام پذيردها ضرورت

  و اثرگذار گردشگري ديني  ركن اصليعنوان به مفهوم زيارت -3
ارترين بخش در گردشگري ديني يـا مـذهبي         ذ ركن و اثرگ   نيتر  مهمت در واقع    زيار 
 كـه بـراي   شـوند  يمـ ع متبركه، از يك منظر گردشـگران فرهنگـي تلقـي        بقا زائران. است

ي دينـي و    هـا   آمـوزش  اعمـال مـذهبي،       مـذهبي، انجـام    يها  ادمانيزيارت اماكن، آثار و     
موسـوي و همكـاران،      (كننـد  يمي سفر   و مراكز مذهب  ها    گذراندن اوقات فراغت در مكان    

ي جهانگردي و گردشگري كه     ها يبند  طبقهدر زمينه تعريف اصطالحات و      ). 841: 1393
 و امروزه يكي از بهترين ابزارهـاي تبـادل و تعامـل        شود يمسفرهاي زيارتي را نيز شامل      

  :زير اشاره كردهاي  توان به گروه  ميفرهنگي است،
  Cultural tourism: توريسم فرهنگي. الف
 Religious Tourism: توريسم مذهبي .ب

  Natural tourism: توريسم طبيعي. ج
  Business Tourism :توريسم تجاري .ج
امروز صنعت گردشگري يا توريسم در همه ابعـاد آن بـه سـومين صـنعت درآمـدزا             

 تبديل شده و اهميت اين صنعت، از آن روست كه سبب ايجاد اشتغال و افـزايش درآمـد     
ي هـا   تـوده  خصوص  بهدر بين جوامع مسلمان و      .شود  مي و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي    

، توريـسم مـذهبي اهميـت و گـستردگي          )ع( به امامـان معـصوم     مند  عالقهشيعي مذهب يا    
ـ توربيشتري نسبت به سـاير        يـك پديـده فرهنگـي،       عنـوان   بـه گردشـگري   .  دارد هـا   سمي

تقـوايي و   (ردشگر و جامعه ميزبان است      ي تبادل فرهنگي بين گ    ها  فرصتدهنده   گسترش
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 بستري براي ارتقاي سطح فرهنگي، دينـي و         عنوان  به تواند يمكه  ) 59: 1391صفرآبادي،  
در سفرهاي مذهبي و زيارت، افراد گردشگر       . اجتماعي گردشگران مورد توجه قرار گيرد     

ه همانا آرامگـاه    ككنند    مي بازديدها و اماكن مذهبي       از اماكن مقدس مذهبي نظير زيارتگاه     
امـروزه بـا   . شود يمپيشوايان معصوم و امام زادگان را در كنار مساجد مهم اسالمي شامل    

 بر مفاهيم   تأكيدتوجه به توسعه گردشگري ديني ملل مسلمان، نوعي گردشگري حالل با            
هاي مربوطه، بايد از نظر قوانين اسالمي مجـاز   مذهبي متداول شده كه در آن تمام فعاليت     

 بين مسلمانان كه در اروپا نيز مورد توجه بـوده و            نهاتگردشگري مذهبي نه    . شودده  شمر
 مـسافرت  تـوان  يمـ ي كه طور بهگردد؛  تاريخجه آن به سفرهاي زائران قرون وسطي برمي     

 مذهبي زائران كليساي اعظم كانتربوريدر انگلـستان، بازديـد گـسترده از كليـساي جـامع               
 را از آن    1 آلمان درا و مراسم ويژه سال روحانيون مسيحي        در اسپاني » سنتياگو دكوموستال «

 مسيحي بـسياري را در كـشورهاي        گردشگرانجمله دانست كه امكان اجتماع و پذيرايي        
 نيـز اجتمـاع وسـيعي از        )ع(رضـا   امـام سازد؛ همان گونه كه در زيـارت          اروپايي محقق مي  

  .رديگ يمپيروان دين اسالم شكل 
ـ   يدرمـ يم،  كناز ديدگاه فرهنگ اسالمي توجه       گرياگر به اهميت سفر و گردش        ميابي

 سير آفاق در برابر سير انفس مورد توجه قرار گرفته و          عنوان  بهكه سفر و سير و سياحت،       
طور مستقيم به مقوله گردشـگري و جهـانگردي پرداختـه اسـت،        ترين آياتي كه به     از مهم 

، سـوره   )42آيـه   (مباركـه توبـه     ، سوره   )138-137آيات  (عمران    توان سوره مباركه آل     مي
، سـوره   )11آيه  (، سوره مباركه انعام     )80آيه  (، سوره مباركه نحل     )22آيه  (مباركه يونس   

و سـوره مباركـه روم      ) 20آيه  (، سوره مباركه عنكبوت     )110-109آيات  (مباركه يوسف   
نمود گردشگري مذهبي است، همواره ترين   زيارت كه شاخص  . را برشمرد ) 10-9آيات  (
انقالب اسالمي، حضرت امـام     گذار    ز صدر اسالم مورد توجه بزرگان اسالم بوده و بنيان         ا

، 1389،خميني (» آرزوي من است   )ع(رضا  امامعتبه بوسي    «كه در بياني فرمودند     )ره(خميني
                                                            

1 .Development Report 1999 (New York: Oxford University press, 1999 
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 اگرچه نقش گردشگري ديني و زيارت امامان معصوم و از آن جمله زيارت              ).459: 10 ج
 كه نگين مملكت ايران زمين اسـت، در   )ع(رضا  امامف حضرت   پيشواي معصوم و امام رئو    
 آيين دوستي و معنويت، به ساير جوامع غير مسلمان تا  عنوان  بهمعرفي صحيح دين اسالم     

بيننـد كـه اخـتالف جـدي بـين        مـي  است و گردشگران با چشم خود توجه  قابلحدودي  
گرايـي فرهنگـي، انـس و        عمده آن در تعامل و هم      تأثيرمذاهب اسالمي وجود ندارد، اما      

 دين مبين   تأكيدكه بسيار مورد    است  الفت اسالمي و به عبارتي فرهنگ اخوت و برادري          
 و نيز تعالي فرهنگي مـردم جوامـع اسـالمي و ارتقـاي قـدرت فرهنگـي       قرار دارد اسالم  

 مسلمانان و همچنين بسترسازي براي تعامالت گسترده فرهنگي، ديني و اجتماعي فراملي 
  . است
سعه گردشگري ديني يا سفرهاي زيارتي، از سويي مـردم دنيـا را بـا اسـالم آشـنا                   تو

 و از ديگـر سـو،   بـرد  يم تبليغات دشمنان در مسير اسالم هراسي را از بين     تأثير و   كند يم
 و  استي براي رشد و تعديل اقتصادي و كاهش فقر و محروميت در جهان اسالم               ا  نهيزم

. دشو يم فرهنگي آنان و انسجام بيشتر امت مسلمان         نيز باعث گسترش اشتراكات ديني و     
 و  )ص(امبريـ پ از زيارت مرقد متبركـه       ها يوهابناگفته پيداست كه ايجاد محدوديت توسط       

 ديني، فرهنگي و سياسـي آن       تأثير، تا حدود زيادي به دليل ممانعت از         )ع(قبور ائمه اطهار  
يشتر مورد توجه قرار گيـرد      است؛ چرا كه هرچه اين نوع گردشگري و فرهنگ زيارت، ب          

و بناهاي متبركه و زيارت اين اماكن شريفه توسعه يابـد، سـبب گـسترش فرهنـگ اهـل                   
شـود كـه مطلـوب مـذهب ضـاله وهابيـت و                و موجب قدرت يـافتن تـشيع مـي         )ع(بيت

  .بدخواهان شريعت واقعي اسالم نيست

  گردشگري ديني و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان -4

ماتي كه براي تحقق تعامل و اثرگذاري شايسته زيارت در توسعه ديني            در ابتدا به الزا   
 بر مسئله زيـارت و انجـام آداب         تأكيدتشيع با   . و فرهنگي زائران دارد، اشاره خواهد شد      
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 دهنـده  نـشان زيـارت  . بخـشد  يمـ مناسك زيارت، عقايد خود را در جامعه و دنيا اشـاعه         
صول و باورهايي است كـه در آن زيارتگـاه          اهميت دادن به مباني فرهنگي و اعتقادي و ا        

باورهـاي  و  فرهنگ عمـومي مجـاوران بارگـاه رضـوي و اخـالق      رو  ازاين؛  استمشهود  
 مهم در اين خصوص تلقي      موضوعي باشد،   )ع(رضا  اماماجتماعي كه بايد برگرفته از سيره       

در  كـرده،    تأكيـد نيـز در مطالعـه مـشابهي        ) 96: 1386( رحيمي   طوركه  همان .خواهد شد 
ي همچون مشهد مقدس، فضاي شهر نيـز در انعكـاس ايـدئولوژي             ا  متبركهزيارت اماكن   

ي متعـالي ديـن مبـين اسـالم در          ها  شهياند بازتاب   دموثر است و شهر اسالمي پايدار، باي      
  . تمامي جوانب باشد

ـ انديـي،   گرا  انسانيي چون   ها يژگيوبه بياني    يـي، حفـظ مواريـث فرهنگـي و      گرا  شهي
اقتـصادي، اجتمـاعي و     هـاي     يريـ گ  جهـت لي و اجتماعي، پيشروگرايي،     طبيعي، هويت م  

 در جاي جاي شهر اسالمي پايدار       دفرهنگي، گسترش روح عدالت اجتماعي و امنيت باي       
 مثبتـي برافـزايش     تـأثير  كه زيارت از نگـاه گردشـگري دينـي           رود يمانتظار  . هويدا باشد 

 و اجتماعي عمومي داشته باشد      ي ديني ها يآگاه سطح   ارتقايالگوهاي رفتاري درست و     
ي اجتماعي جوامع زائر بكاهـد و بـا تغييـر هرچنـد كـم و آرام در                  ها يناهنجار آثارو از   

 .آداب و سنن محلي، فرهنگ و اعتقادات عمومي آنان را به سمت بهتر شدن سـوق دهـد    
  . سازي، داراي نقش محوري در رفتار و تعامالت فردي و جمعي است فرهنگزيارت از نظر 

ي باشد كـه فـضاي معنـوي زيارتگـاه          ا  گونههاي زيارتي مشهد مقدس بايد به         ريزي  برنامه
، ... چه در فضاهاي ديني و چه تجاري و چه تفريحي و             ،رضوي و اخالق شهروندان اين شهر     

 فرهنگي عمقي و فراگيـر      تأثير و نقش و كاركرد اثرگذاري دارند،        هستندكه با زائران در تماس      
زيارتي مشهد الگويي از شهر اسالمي و به دور از بحران اخالق اجتمـاعي              تا شهر   بگذارد  

  . دشوه و شناخته ئارا
 زيارت بر اخالق شهروندي كـه از طريـق تعامـل شايـسته و رعايـت            تأثير جاكه  ازآن

روح معنوي و اخالق     تواند يم،  دهد يمحقوق و حرمت شهروندان و زائران خود را نشان          
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 رو  ازاينليوني اين شهر تسرّي دهد؛      يتر از حرم مطهر به كل جامعه م       پسنديده شهروندي را فرا   
فرهنـگ، اخـالق شـهروندي و سـبك         موضوعاتي ماننـد    بايد با استفاده از مفهوم زيارت       

گرچه سكونت در شهر در اين جا بايد متوجه بود كه . زندگي اسالمي را گسترش بخشيد    
ي افراد به اصـول فرهنگـي و دينـي    بند پايتواند بر  زيارتي همچون مشهد، ناخودآگاه مي   

 و برخـي    ردگذار باشد، امـا ايـن موضـوع عموميـت نـدا           تأثيرهاي فرهنگ اسالمي      آموزه
 و كنند  مي به اين موضوع باشند كه در شهري مذهبي زندگيبند پايشهروندان بايد بيشتر 

هري كه بديهي است در ش. بايد سبك زندگي آنان بازتابي از شهر و فرهنگ اسالمي باشد     
 است، بايد مكارم اخالقي، داشـتن حجـاب و پوشـش اسـالمي،              )ع(هشتممنتسب به امام    

، تعامل خوب با زائران بارگاه رضـوي و امـر           كيش  همان و مهمانان غير     كيش  هماحترام به   
 نيكي و نهي از هنجارهاي غلط ديني و فرهنگي، بايد نسبت به ساير شهرها نمود    بهعمل  

 مثبتـي  آثـار ل دوسويه زائر و شهروندان اين شهر زيـارتي،   م در تعا  بيشتري داشته باشد تا   
مهم در توسعه گردشگري زيارت و افزوده شـدن بـه تعـداد             موضوع  اين  . گذاردبرجاي  

ي را نـواز   همـان ماگر فرهنگ ميزباني و آيين       مثال   عنوان  به.  نخواهد بود  تأثير يبزائران نيز   
 يكـي از    عنـوان   بـه  سـت ردشگري شهرها كه از موضوعات كليدي و اساسي در توسعه گ        

گذار در يك جامعه بـدانيم، مطـرح شـدن آن منـوط بـه               تأثيررسوم بسيار زيبا و      آداب و 
  . استي فرهنگي و رفتاري ها جاذبهايجاد آثار و 

صـنايع و   .  اسـت  توجه  قابلاين موضوع از منظر معماري شهري و اقتصاد زيارتي نيز           
 نقـاط كـشور و جهـان، بايـد نمـاد            يي از اقـص    شهر مشهد براي گردشگران دين     سوغات

فرهنـگ  هـاي     زيـارت و آمـوزه     كننـده فرهنـگ     فرهنگي و اسالمي داشته باشد و تـداعي       
  . اسالمي براي زائران باشد

 و  كنـد  يمـ ي و فرهنگ پلي برقـرار       فناوراز طرفي معماري مبتني بر ايدئولوژي، بين        
 فرصـت مناسـبي بـراي       توانـد  يم و   شود يمي ارزشمند براي آن منطقه محسوب       ا  نهيگنج

ـ . جذب گردشگران و اثرگذاري فرهنگـي و معنـوي بـر آنـان باشـد               ـ ترد يب  زائـران و    دي
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مجاوران كه با فضاي شهر زيارتي مشهد مقدس در تماس هستند، فضايي كه قداسـت و                
ي هـا  عرصهي گوناگون آن در     ها ييبايزوقتي با    حرمت خود را از حرم مطهر گرفته است       

ات زيـارت   تـأثير نقـش و    . رنـد يپذ يمـ  تـأثير ، از آن    شـوند  يمـ ري مواجـه    فرهنگي و هن  
 يا سفرهاي زيارتي به مشهدالرضا در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان،             )ع(رضا  امام

  :رديگ يمدر چند محور ذيل مورد مداقه و بررسي قرار 

   تاسي از آيين حنيف اسالمباتعميق اعتقادات مشترك فرهنگي . 1-4
سازي زيارت و نقطـه عطفـي در    م فرهنگنظا هسته مركزي در )ع(رضا  امامطهر  حرم م 

اين بارگاه و مكان مقدس، بـا   . است طهارتاعتقاد دروني شيعيان به اهل بيت عصمت و         
اسـالمي كـه    نـواز     اجتماعي و معماري چـشم    برخورداري از امكانات مذهبي، فرهنگي و       

 آن و   خـدوم الن و كاركنـان     ئوف وسـيع مـس    د، دركنار طيـ   كن زيبايي معنوي را متبادر مي    
توانــد بــستر مناســبي بــراي  هــاي آموزشــي، تبليغــي و فرهنگــي، مــي تنــوعي از برنامــه

سازي زيارت و استفاده از اين فرصـت بـراي هـم انديـشي و همگرايـي معنـوي                     فرهنگ
زائران و تعميق اعتقادات مشترك فرهنگي آنان و حتي ديگر مذاهب اسالمي با تاسـي از                

  . ن حنيف اسالم فراهم كندآيي
در واقع نقش اصلي در ايجاد فرهنگ مطلوب زيارت، خود حضور در فضاي قدسي               

 -هـاي آموزشـي     چـه بـا برنامـه      حرم مطهر و زيارت توأم با معرفت ديني است كه چنان          
از فرصـت موجـود و اثرگـذار امـاكن و           گيـري     تبليغي و عبادات توأم با انديـشه و بهـره         

د، فرايندي سيستمي و اثربخشي را در شاكله        شوعبادات جمعي همراه    امكانات زيارت و    
 و گامي بلند در ارتقـاي سـطح دينـي و معرفتـي جوامـع مـسلمان                  كند  مي زيارت فراهم 

الن امر از طريق تدوين ئورود مس انتظار مي. دهستنخواهد بود كه زائر اين بارگاه ملكوتي 
 درنظـر  مناسـب و     گـذاري   ر و سياسـت   يندهاي آموزش محو  ااي، طراحي فر    اسناد توسعه 

گرفتن ابعاد فرهنگي و اجتماعي در كنار ابعاد ديني و زيارتي، روند توسعه كمي و كيفـي         
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هـاي دينـي و ايجـاد فـضاي           ند و به مـديريت گفتمـان      كنتر    زيارت را تسهيل و اثربخش    
ت ي تربيـ  هـا   روشزيـارت يكـي از      . هاي ديني زائر، اهتمام ورزنـد       گفتماني براي اقليت  

 و گناهاناخالقي است كه با رفع يا تضعيف موانعي مانند شك و ترديد، دنياگرايي و آثار  
همچنين با ايجاد و تقويت عواملي مانند معرفت، اميد، ياد خدا و ايمان موجب بالنـدگي                

 شـود  يمـ بينشي، گرايشي و توانشي و سرانجام رشـد اخالقـي           هاي    در هريك از ساحت   
تمام عوايدي كه در مطالعه مزبور قيـد شـده، درواقـع در             ). 5: 1393فقيهي و عسكري،    (

  . تعميق اعتقادات مشترك زائران از هر مذهب اسالمي موثر خواهد بود
توحيد محوري در جوامع اسالمي و محوريت فرهنگ ديني، ايمـان بـه وحـدانيت و                

راي تقويت يگانگي، بندگي خداوند متعال و آيين پيامبر گرامي اسالم، زمينه مساعدي را ب            
اشتراكات ديني و فرهنگي مسلمانان در جريان سفرهاي زيارتي كـه بـه مـشهد صـورت                 

حرم مطهر رضوي و شهر    معنوي  براي گردشگر مسلمان، فضاي     . آورد  ، فراهم مي  رديگ يم
بديهي است بسياري از مسلمانان دوسـت دارنـد         . ددارمشهد كه متأثر از آن است، جاذبه        

  .حاكم استها  ي اسالمي بر آنها ارزشرهنگ و به مناطقي سفر كنند كه ف
ي اسـالمي از    هـا   ارزش بر پايه باورها و اعتقادات مـشترك فرهنگـي و            پذيري  جامعه

 اسـت و برخـي فـرايض       )ع(رضا  امامجمله لوازم گردشگري ديني و از جمله سفر زيارتي          
ن بارگـاه   پيرامـو هـاي     و مـوزه  هـا     ي ديني و فرهنگـي آن و نمايـشگاه        ها  برنامهاسالمي و   

ي جديدي براي   ها  فرصتتواند ضمن جذب گردشگر مذهبي،        نيز مي  )ع(رضا  امامملكوتي  
  . تعامل و ارتقاي فرهنگ ديني به همراه داشته باشد

 در ايـران،    )ع(رضـا   امامحرم  ها    ي مهم و در صدر آن     ها  ارتگاهيز كلي بايد گفت     طور  به
يك مسير وحدت و ارتقـاي اعتقـادات،        را در   ها    تواند مسلمانان را گرد هم آورد و آن         مي

فرهنگ و تمدن مشترك اسالمي جهت دهد و همچنين بـستر مناسـبي را بـراي افـزايش                  
  . دكني ديني، فرهنگي و اجتماعي را فراهم ها يآگاه
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براساس نتايج پژوهشي در موضوع گردشگري دينـي در قـم توسـط شـاپورآبادي و                
ي مذهبي، تـاريخي و     ها  جاذبه بهينه از    ، مشخص شده كه استفاده    )130: 1390(همكاران  

 و هـا  ارزشفرهنگي شهر قم در كنار سودآوري اقتصادي آن، منجر به ترويج و گـسترش   
 ايراني و غنا بخشيدن  -ي انقالب و فرهنگ ناب اسالمي     ها  ارزشفرهنگ اسالمي، معرفي    

  .شود يمي و ملي ا منطقهي، الملل بينبه فرهنگ معنوي در سطوح 

ي مسلمان و اقوام مختلف ايراني      ها  توده و انسجام فكري و فرهنگي       همگرايي. 2-4
  و غير ايراني

هاي اسالمي توجـه خاصـي بـه وحـدت و همبـستگي اجتمـاعي در ميـان                    در آموزه 
وحـدت و همبـستگي   . مسلمانان و تداوم و نهادينه كردن آن بر اساس تعاليم الهي دارنـد      

ن جمهـوري اسـالمي ايـران اسـت كـه           كالهاي    اجتماعي بر محور دين از جمله سياست      
  . 1تواند در عرصه گردشگري ديني نيز مورد توجه باشد مي

 تقريبـا  هـا،   و تمـدن هـا   فرهنگزيستن در عصر نوين اجتماعي، بدون ارتباط با ديگر          
امروزه دستيابي به پيشرفت و توسعه نيز مـستلزم برخـورداري از            . رسد يم نظر  بهناممكن  

 و) 112: 1387خورسـندي،   ( و تعامالت برون مـرزي اسـت         ها يهمكارسطحي موثر از    
نبـود  . اين تعامالت گردشگري ديني يا سفرهاي زيارتي است      هاي    ترديد يكي از گزاره    بي

ي ريـ گ  شـكل ي  هـا   نـه يزم توانـد  يمي مختلف   ها  تيقوممدارا و تحمل فرهنگي نسبت به       
ر جريـان زيـارت امـام       بين فرهنگي د  هاي    تضاد، تفرقه و تبعيض را فراهم آورد و آموزه        

 گردشگر ديني يا زائر از اقصا نقـاط كـشور يـا             عنوان  بهتواند افراد جامعه را كه        مي هشتم
فرهنگـي آگـاه و ضـرورت درك    هـاي      به تفـاوت   نديآ يماسالمي جهان بدين سو      مناطق

بـه تعبيـر عـاملي و        متقابل ديني و گسترش مباني درست فرهنگ شيعي را فراهم آورد و           
  . دروني كندها  ، فرهنگ مدارا و مسامحه را براي آن)42: 1387(محمدخاني 

                                                            
 .1389 اسالمي توسعه، پژوهشكده مطالعات كاربردي قدر،-پورتال الگوي ايراني اني، منشورجمهوري اسالمي اير.1
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ي از مراحـل رشـد   ا مرحلهاز طرفي ديگر بايد آگاه بود كه در هر جامعه بشري كه به            
توان دو نظام نيرو تشخيص داد كه ضامن انسجام يا همبـستگي              فرهنگي رسيده باشد، مي   

 شـهيد زاده، ( معنوي و نيروهاي مـادي  آن جامعه باشند كه عبارتند از نيروهاي اخالقي يا  
ي مــشترك و هــا نقطــه همگرايــي و انــسجامي بــدون درنظرداشــت چهــي. 1)21: 1363

 اين همگرايي و انسجام فكري و ديني در جريـان           ونيست  پذير    محورهاي انسجام امكان  
  . رديگ يم به خوبي شكل )ع(رضا امامزيارت 

، محـور ايـن همگرايـي       انـد   زدهروپا  اگركشورهاي اروپايي دست به تشكيل اتحاديه ا      
و تـالش در جهـت انـسجام فكـري،          هـا     ضمن جغرافياي مشترك، اشتركات فرهنگي آن     

تواند محـور، پايـه و اسـاس انـسجام            درواقع آن چه كه مي    . هاست  فرهنگي و سياسي آن   
). 33: 1382كـامران،   (شكل دهد دين، فرهنگ وتمدن و عقايد مشترك اسـت            اسالمي را 

رتباطات گسترده اجتماعي مـردم مـسلمان كـشورهاي اسـالمي در بازديـدها و                ا رو  ازاين
 حـرم امامـان معـصوم،    خـصوص   بـه مهـم مـسلمانان و      هاي    سفرهاي زيارتي به زيارتگاه   

  .گذار باشدتأثير و تقويت اشتراكات فرهنگي ها يناهمگونتواند در زدودن  مي
برخـي از   هـاي      از دغدغه  با وجود آن كه استراتژي اتحاد و همگرايي وانسجام يكي          

ي سياسـي حـاكم بـر كـشورهاي         هـا  يناهمگونكشورهاي اسالمي بوده، اما اختالفات و       
گـذاري چنـداني    تأثيري  المللـ   بـين اسالمي، موجب شده است كه ايـن كـشورها درنظـام            

نداشته باشند و اين جاست كه تعامالت مردمي در جريـان گردشـگري دينـي و زيـارت                  
  .كند جاي تعامالت سياسي دول اسالمي را تا حدودي پر مي تواند يمبارگاه رضوي 

هاي افراطـي و   آگاهي روشن از مباني فرهنگ اسالمي و شيعي و تعديل نگرش         . 3-4
   پيروان برخي مذاهب اسالميغيرمنطقي

حيات بشري همواره با فرهنگ توام بوده و فرهنگ بالنده بايد براي تكامل، بـا سـاير                 
                                                            

  گائتانا موسكا و گاستون بوتو به نقل از .1
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هـا   بنـابراين تمـام فرهنـگ   . بت آن توانايي تبادل داشته باشدو جذب عناصر مثها   فرهنگ
 فرهنـگ اسـالمي   ).111: 1391طباطبـايي و محمـديان،      (بايد در تعامل با يكديگر باشند       

عجـين  آميز    يي كه با عادات نادرست و گاه شرك       ها  بخش نيز در    نشين  مسلمانكشورهاي  
دن غبار مهجوريت از سيماي ديـن       زدو. گشته، بايد پيراسته شود و رو به كمال قرار گيرد         

 و مقابله با خرافه، بدعت و تحريـف         ندارانيد آمده در رفتار     وجود  بهو اصالح انحرافات    
 پيروان برخي   غيرمنطقيهاي افراطي و      تواند در تعديل نگرش     درست، مي رساني    گاهيآبا  

سلمان كند و نگاه جوامـع غيرمـ        مذاهبي اسالمي و ارتقاي فرهنگي جوامع ديني كمك مي        
چنين پيـرايش   . دكنرا كه تحت سيطره تبليغاتي صهيونيسم جهاني است، تعديل و مثبت            

ي صحيح مباني اعتقادات    رسان  اطالعي ديني كه نيازمند     ها  آموزهفرهنگ ديني و بازخواني     
 خـصوص  بـه ديني و فرهنگ تعالي بخش اسالمي است، در زيـارت از امـاكن مقدسـه و           

 و توطئه دشـمنان را      رديگ يمسالمي ايران به خوبي شكل      بارگاه رضوي در كشور بزرگ ا     
جـا   بايد متوجه بود كه در ايـن      . كند يمدر تفرقه و زشت جلوه دادن فرهنگ تشيع خنثي          

هاي افراطـي و       و نگرش  ها يتندروتنوع فرهنگي زائران، تهديد نيست، بلكه انحرافات و         
 متعـدد،  اقـوام اسـالمي و     يك تهديد است و حضور زائران از مذاهب مختلف           غيرمنطقي

اسالمي كـه   ناب  ، با تفكر و انديشه       شهياندفرصتي است تا آنان با تعامل شايسته و تبادل          
 نمايندگاني از آن مذاهب و جريانات،       عنوان  بهند و   شو، آشنا   شدهدر مذهب تشيع متبلور     

ت  و بدين طريق، ترويج اين آگاهي و شـناخ         نندكي  نيآفر  نقشدر عرصه اجتماعات خود     
روشن از مباني فرهنگ اسالمي و شيعي، به سطوح بيـشتر اجتمـاعي تـسري يافتـه و در                   

در .  پيروان برخي مذاهب اسالمي مؤثر واقع شود       غيرمنطقيهاي افراطي و      تعديل نگرش 
ـ    ود كه نوع مذاكره، تعامل و گفتكرجا بايد دقت   اين  دگو و حتي منـاظره دوسـتانه، باي
دت، به روشنگري ديني با تاسي از سيره ائمه معصومين و           ي باشد، كه در كنار وح     نحو  به
 )ع( و همه امامـان معـصوم      )ع(رضا  امامروش و سيره    .  دامن زند  )ع(رضا  امام حضرت   ويژه  به
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در محاورات اجتماعي و مباحثات و مناظرات، بر خـصايص فرهنگـي و انـساني اسـتوار          
ا مسلمانان غير شـيعه نـشان        در برخورد ب   )ع(پژوهشي با عنوان سيره اهل بيت     . بوده است 

 مهم اجتماعي مسلمانان و كوشـش       امور ضمن همكاري در     )ع( كه ائمه معصومين   دهد يم
ي برخورد آنان با عامـه مـسلمانان غيرشـيعه،          ها  روش نيتر  مهمبراي مبارزه با انحرافات،     

 خيـر، دلـسوزي و   امـور رعايت مدارا و اخالق اسالمي، خوش رفتاري، پيشگام شدن در          
ني، همكاري در رفع مشكالت، برقراري ارتباط صميمي و همنـشيني و حـضور در               مهربا

  ). 155: 1393كاظمي، (مراسم مذهبي بوده است 
متابعت از روش و انديشه حق، استواري در وحدانيت الهـي و ثابـت قـدم بـودن در                   
اعتقادات ديني كه اساس دين محمدي و فرهنگ اسالمي است، در كنـار دفـاع از حـريم                  

 و رويـه    )ع(رضـا   امـام شه شيعي، از خصوصيات بارزي است كـه در گفتـار حـضرت              اندي
  . مناظره ايشان مشهود بوده و بايد سرمشق قرار گيرد

درواقع با كشف اصول فرهنگي حاكم بر گفت و گوي معصومين و واكاوي مناظرات             
زائران ديگر  ي ديني را در بين      ها  گفتماني فرهنگي،   ها يژگيو با همان    توان يم )ع(رضا  امام

ملل و مذاهب مورد توجه قرار داد و به فرجام خوب آن از جمله ترويج مكتب بـه حـق                    
. هاي افراطي اميدوار بـود      تشيع و نماياندن چهره واقعي اميدبخش اسالم و تعديل نگرش         

كامالً مشخص است كه با وجـود تنـوع فرهنگـي و جغرافيـايي جهـان اسـالم و وجـود                     
 در اتخاذ يـك اسـتراتژي جهـاني بـراي           تواند يمجهان اسالم    و عقايد مشترك،     ها  ارزش

) 94: 1384جعفرپـور،   (هاي اطالعاتي، اقتصادي و اجتماعي بهره جويد          افزايش همكاري 
ي مختلـف مـذهبي و      هـا   فيطو البته اين موضوع مهم، از طريق زائران حريم رضوي از            

  .  قابل تحقق خواهد بود- سفيران فرهنگيعنوان به -اجتماعي 
 و مجامع غير رسمي كه      )ع(رضا  امامي گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي       ها  برنامهدر  

ي فرهنگي بـا رويكـرد دينـي،        ها  برنامه و   ها يسخنران و نيز    رديگ يمدر فضاي حرم شكل     
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 يكـي از  عنـوان  بهي مشترك اقوام ايراني و نيز ملل اسالمي،         ها ياستراتژ به تحقق    توان يم
 در برخـي    جاكـه   ازآنهمچنـين   . حقق مطلـوب آن دسـت يافـت       ي ت ها  وهيشكارامدترين  

 افراطـي عمـل كـرده و    صورت بهكه اند   يي وجود داشته  ها  وگروهكشورهاي اسالمي افراد    
 كـرده انـد؛   مواجه بست بن را با ها ييهمگرادامن زده و ها  خواسته يا ناخواسته به تعصب 

هويـت مـشترك نيـز مطـرح        خاص اقوام، يك    هاي     الزم است كه دركنار هويت     رو  ازاين
 ارتباطـات دينـي و فرهنگـي درعرصـه          گـسترش  از طريق    تواند يمچنين هويتي    باشد و 

  . فرهنگي زائران حرم رضوي نهادينه شود-ي دينيها برنامهسفرهاي زيارتي و 

  هاي انزواطلبانه غرب و صهيونيسم تقابل با هجمه فرهنگي به اسالم و سياست. 4-4
ي منحصر  ها  جاذبهشتن  ت كه عالوه برجنبه زيارتي، با دا      شهر مشهد، شهري اس    كالن

موجـود در زمينـه     هـاي     قابليـت به فرد فرهنگي، تـاريخي، علمـي، پزشـكي، تجـاري و             
 يكـي از  عنـوان  به و امروزه كند يمگردشگري، ساالنه گردشگران زيادي را به خود جلب     

 بـسيار زيـادي از      دادتعـ ، كه   ديآ يم شمار  بهي مهم و سرآمد گردشگري در ايران        ها  قطب
، به  ختلف افراد گوناگوني از ملل م     رو  ازاين ؛دهد يمزائران و گردشگران را در خود جاي        

 و احتمـاالً غالـب      كننـد  يمـ ي خاص فرهنگي، به اين شـهر سـفر          ها  تيجذابواسطه اين   
، از اين شهر بـزرگ تمـدني        ندكن  مي  كه از كشورهاي غربي نيز به ايران سفر        گردشگراني

 پيروان  وجود چنين شرايطي، آنان را با فرهنگ سراسر مهر و عطوفت          . ندكن  يمديد  نيز باز 
 يالمللـ   نيبي  ها  رسانهو   سياستمداران صهيونيسم     آشنا و دروغ پراكني    )ع(مكتب اهل بيت  

 مبـارزه بـا   راسـتاي ي در  مد و فرصت بسيار مغتن    كر خواهد   خنثي  شيعه را    آنان نسبت به  
ايـن فرصـت را بايـد بـسيار         . خواهد بـود  اسالم و تشيع     به كيان    دشمنانهجمه فرهنگي   

 مثال در عرصه اقتـصاد      عنوان  به. غنيمت دانست و در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد         
ياي محصول اسالمي و انتقال دهنـده فرهنـگ شـيعي بـراي             گومناسبي كه    زيارتي، بسته 

يـن موضـوع غفلـت      بسياري از كـشورهاي غربـي از اهميـت ا         . زائران خارجي تهيه كرد   
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 انتقـال از طريـق محـصوالت توليـدي خـود بـه گردشـگران              را  و فرهنگ خود    اند    نكرده
يي ها  وهيشترين    گيري فرهنگ و عناصر فرهنگي، از مهم      كار  بهناگفته پيداست كه    . دهند يم

است كه كشورهاي غربي براي دسـت يـافتن بـه مقاصـد سـلطه طلبانـه خـود در پـيش                    
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي      هاي    سلطه طلبي خواهي و     برتري. رديگ يم

 انـسجام   افـزايش هاي انزواطلبانه غرب و صهيونيـسم، مـانع           هاي بزرگ و سياست     قدرت
، رديگ يماسالمي است و توسعه فرهنگ زيارت و تعامالتي كه در سفرهاي زيارتي شكل              

همـواره اسـتراتژي و     هـا     آن. را تا حدي خنثي خواهد كرد     ها     آن افكنانه  تفرقهاثر سياست   
را در پيش گرفته و با هر عملكردي كه دايره قدرت           » تفرقه بينداز، حكومت كن    «سياست

  .كنند بينجامد، مقابله ميها  ملل مسلمان را تقويت كند و به توسعه فرهنگي واقتصادي آن
 واالترين عنصري كـه در موجوديـت هـر جامعـه دخالـت اساسـي دارد،                 جاكه  ازآن 
صيانت از فرهنگ اسـالمي، بـراي تمـامي مـسلمانان از             بنابراينگ آن جامعه است،     فرهن

ي حراست از فرهنـگ     ها  وهيشترين    مختلف يك ضرورت است و يكي از مهم       هاي    كشور
 و در   )ع(رضـا   امامي زيارتي   ها  برنامهاسالمي در ايران، تحكيم اعتقادات ديني است كه در          

. اسـت قابـل تحقـق     ...) ي دانـشجويي، بـازاري و       هـا   گروهاعم از   (هر قشري از اجتماع     
يي اسـت كـه در   هـا  تيفعالترين   با تهاجم فرهنگي، از مهمقابلهي فرهنگي و م  ساز  انيجر

ي موجود در گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي ملل مسلمان و از جمله سـفر               ها  فرصت
 در  موضـوعات مهمـي كـه     . اسـت زيارتي مشهد مقدس قابل اجرا و البته نتيجـه بخـش            

فرهنگ اسالمي در همه مذاهب مشترك و مورد توجه است، نظير تحكيم اخوت اسالمي              
و حريم عفاف و حجاب كه سالمت خانواده و پايـداري و سـعادت جامعـه را بـر پايـه                     

 در حـرم پيـشوايان معـصوم و نيـز مـساجد كـه               ،حقوق و اخالق اسالمي به دنبـال دارد       
ميـراث فرهنگـي جهـان اسـالم در         تـرين     مترين مكان نزد خداوند متعـال و مهـ          محبوب
 و اسـت  توجه قابلهاست،  عدالتي و هدايت انسان ديني، مبارزه با ستم و بي     سازي    فرهنگ

 است كه بايـد مـورد اهتمـام         - مبتني بر فرهنگ اسالمي    –از جمله دستاوردهايي فرهنگي   
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 زيـارتي    در سفرهاي زيارتي، همچون سفر ميليـوني       ويژه  بهمسلمانان در عرصه فرهنگي،     
 گوناگون مردم به شهر مشهد قرار گيـرد و آنـان را از هجـوم فرهنـگ نـاميمون           قشرهاي

  .بيگانه مصون بدارد

  گيري نتيجه -5
ات تـأثير در اين مقاله نقش گردشگري مذهبي يا سفرهاي زيارتي به مشهد مقدس و              

ان، در  در تبادل و ارتقاي فرهنگـي جوامـع مـسلم        )ع(رضا  امامفرهنگي و اجتماعي زيارت     
، تا ضـمن ارئـه نقـش و كـاركرد سـفرهاي زيـارتي در                شدچند محور گوناگون بررسي     

تبادالت و تعامالت فرهنگي و اجتماعي و نيز ارتقـاي فرهنگـي مـسلمانان، راهكارهـاي                
ي از طريق فرهنگپيشنهادي در جهت ايفاي نقش مؤثرتر دول و ملل اسالمي در تعامالت            

  .  سفيران فرهنگي ارائه شودعنوان به، )ع(ضار امامگردشگران سفرهاي زيارتي 
سفر زيارتي يا گردشگري مذهبي، داراي مزاياي ارتباطي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي           

 اخيـر گـسترش     دهـه ، در سه    )100: 1390(ي است كه به اعتقاد نامي       الملل  بينات  تأثيرو  
كـالن شـهر    كالن شـهر شـرق كـشور و دومـين      نهات عنوان  بهي در شهر مشهد     توجه  قابل

مذهبي جهان ، داشته و ورود ميليوني زائران به اين شهر بـزرگ، آثـار شـگرفي در تبـال                    
گردشگري ديني و بـه عبـارتي       . فرهنگي و اجتماعي، در كنار رونق اقتصاد اين شهر دارد         

ي هـا  نيـي آ زمينه ايجاد ارتباطات فرهنگي موثر بين زائران و ترويج        تواند يمسفر زيارتي،   
ي ديني در جريان سفر زيارتي را از جملـه       ها  آموزهن آنان و آگاهي بيشتر از       مذهبي در بي  

شهر مـشهد، بـه بركـت       . فراهم آورد ... ي، سخنراني اعتقادي و     جمع  دستهدعا و مناجات    
 مهد تشيع و اشـاعه فرهنـگ رضـوي در ايـران اسـالمي               عنوان  به،  )ع(رضا  امام وجود حرم 

ته ديني و فرهنگـي كـه مبتنـي بـر هجـرت و      ي برجسها يژگيومطرح است كه با داشتن    
 و دفن شدن پيكـر مطهـرش در ايـن مكـان و مـأمن                )ع(رضا  امامتبليغ تعاليم تشيع توسط     

ي مردم است، توانسته كاركرد ديني و فرهنگي مطلوبي را       ها  تودهبسياري از   هاي    شدن دل 
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 مطهـر   فرهنگي و تاريخي مشهد در كنـار وجـود حـرم          هاي    داشتن جذابيت . داشته باشد 
، امكان آشنايي زائران را با وجوه فرهنگ شيعي و ايرانـي بـراي زائـران سـاير                  )ع(رضا  امام

 توان يمبا توجه به اين تحقيق،      . دكن يمكشورها و امكان تبادل و تعامل فرهنگي را فراهم          
 قطب معنوي ايـران و يكـي از مقاصـد گردشـگري             عنوان  بهگفت كه شهر زيارتي مشهد      

توانـد بـستر توسـعه فرهنگـي و تعامـل و تبـادل فرهنگـي و                   مـي  هان،ديني مسلمانان ج  
اجتماعي را با كاركردهايي چون تعميق اعتقادات مشترك فرهنگي، همگرايـي و انـسجام              

يـي مبـاني فرهنـگ شـيعه و تعـديل           افزا يآگـاه ي مـسلمان،    هـا   تـوده فكري و فرهنگـي     
م و بازآفريني فرهنـگ     هاي افراطي برخي مذاهب، تقابل با هجمه فرهنگي به اسال           نگرش

ي مغتنم در تـرويج  ها فرصت و ها گزارهد و به يكي از   كنو تمدن قدرتمند اسالمي فراهم      
ـ                   ها  انيبن  بـا   دي فرهنگ ديني و ارتقـاي سـطح فرهنگـي مـسلمانان مطـرح شـود كـه باي
ي كارشناسي و از ابعاد گوناگون، در جهت اثرگـذاري هـر چـه بيـشتر                ها يگذار  استيس

   .اي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان حركت كردزيارت بر ارتق
در راسـتاي رشـد روز افـزون        ) سفرهاي زيارتي (ترديد توسعه گردشگري مذهبي      بي

داخلي و ساير كشورها به شهر مقدس مشهد، زمينه مناسـبي را بـراي نـشر                هاي    مسافرت
لـف مـسلمان     مخت قـشرهاي فرهنگي و اجتماعي    هاي    افكار اسالم و ارتقاي سطح آگاهي     

يي چون وجود اشتراكات اعتقادي مسلمانان شيعه مذهب ها فرصتاستفاده از  .فراهم كند
ي هـا   جاذبـه برخي مذاهب اسالمي به خاندان نبي مكرم اسالم و نيز           مندي    هجهان و عالق  

خوب ديپلماسي و تقويت نهادهاي فرامليتـي       هاي    گردشگري مشهد از يك سو و فعاليت      
تواند در جهت بازآفريني فرهنگ       نفرانس اسالمي از ديگر سو، مي     اسالمي چون سازمان ك   

 آثـار ي اصيل اسالمي و نيز همگرايي و انسجام كـشورهاي اسـالمي از طريـق                ها  آموزهو  
 الزم است گردهمايي    رو  ازاين. ي زيارتي مورد توجه قرار گيرد     ها  برنامهحاصل از توسعه    

ي مطلـوب و    هـا   اسـت يس و   ها  برنامهبا   نقاط ايران و جهان،      يزائران حرم رضوي از اقص    
هـاي    هدفمندي مديريت شود، تا به رشد و ارتقاي فرهنگي و توسعه همـه جانبـه ملـت                
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  . بينجامدها فرصتمسلمان و همگرايي، وحدت و اخوت بيشتر آنان و تبديل تهديدها به 
هـاي اسـالمي، نهادهـاي مردمـي و           از عواملي كه در جهت ايفاي بهتر نقش دولـت          

 عنـوان   بـه  از طريق گردشگران سـفر زيـارتي مـشهد             شيعي در تعامالت فرهنگي،    جوامع
 راهكارهاي پيشنهادي منتج از     عنوان  به بوده و    توجه  قابل سفيران فرهنگي اين سفر زيارتي    

 )ع(رضـا   اماماين تحقيق، در جهت اثربخشي بيشتر نقش فرهنگي و اجتماعي زيارت حرم             
 و الزم اسـت مـورد اهتمـام         اسـت مسلمان قابل ارائه    در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع       

 نظـر   بـه  به اختصار به سه مورد كلي زير اشاره كـرد كـه              توان يمالن امر واقع شود،     ئومس
  : هر يك، قابليت پژوهش و مطالعه را نيز داشته باشدرسد يم

ي مبتنـي بـر همگرايـي اسـالمي و توسـعه ارتباطـات و مبـادالت                 گذار  استيس. الف
 روابـط و    ساز  نهيزمهنگي، علمي و اقتصادي بين دول و ملل اسالمي كه بتواند            سازنده فر 

ي مسلمان بـه ايـران و نقـاط زيارتگـاهي آن و در صـدر آن            ها  ملتسفرهاي بيشتر ساير    
در . مشهد مقدس شود و در نهايت بستر تعامل فرهنگي، اجتماعي و ديني را فراهم كنـد               

 از طريـق    خـصوص   بـه د مـشترك فرهنگـي      هاي مهم داد و سـت       گسترش طرح زمينه  اين  
 و عقـد قراردادهـاي نهادهـاي اقتـصادي،          هـا   نامـه   تفـاهم ي و دانشگاهي و اتخـاذ       ا  رسانه

نهادهاي ديني و فرهنگي شـيعي  (اجتماعي و فرهنگي كشورهاي اسالمي در سطوح خرد      
بـراي توسـعه خـدمات و       ) يا  منطقـه سطوح ملـي و     (و كالن   ) مذهب يا مذاهب اسالمي   

  . موثر واقع شودتواند يمي فرهنگي و اجتماعي و رفاهي به زائران، ها برنامه
كـه مـانع توسـعه ارتباطـات و تعامـل فرهنگـي و              هـايي     شناخت و رصد چالش   . ب

و عوامل دروني همچون    ها    ، نظير چالش  شود يماجتماعي زائران مختلف جوامع مسلمان      
ي هـا  يمرزبنـد اهالنـه،   نهادينه نشدن هويت مشترك اسالمي، تعصب و افراط گرايـي ج          

و عوامل بيروني همچون عوامل سياسـي، اقتـصادي و          ها    و چالش ... سياسي و قوميتي و     
امن نشان دادن    امن كردن و نا     نا با هدف   خصمانه كشورهاي غربي    هاي    نظامي، سياست 
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ي هـا   برنامـه كه الزم است مورد بررسي و پايش قرار گيرد، تا سياست توسعه             ... كشور و   
  .و تبادل و ارتقاي فرهنگ ديني زائران فزوني يابدزيارتي 
ي جذاب، پرمحتوا و اثربخش فرهنگي، هنري و        ها  برنامهتدوين و اجراي منسجم     . ج
ي با رويكرد ديني براي زائران سـاير كـشورهاي اسـالمي كـه بـه مـشهد مقـدس                    ا  رسانه

همچنـين  ، در جهت توسعه و بهره بـرداري از ايـن سـفرهاي زيـارتي و           كنند يمعزيمت  
 كمي و كيفي زيارت بر تعامل فرهنگي و ارتقاي ديني           تأثيرانجام ارزيابي مستمر از روند      

، در )در قالب كـار پژوهـشي   (ها يابيارزي كه در نهايت اين مرز برونفرهنگي اين زائران  
ـ      .ي بهتر و اثرگذارتر در اين زمينه قابل اسـتفاده اسـت           زير  برنامهجهت    د در كنـار آن، باي

اهبردهاي سياست خارجي نيز در جهت روشنگري فرهنگي و سياسي مسلمانان           اصالح ر 
ساير كشورهاي جهان از حقيقت تشيع، توسل و زيارت، با هدف جلب نظر آنان به سفر                
فرهنگي، زيارتي به ايران و شهر مقدس مشهد و توسعه فرهنگ و عقايد شيعه در جهـان                 

ديني به زائران بارگـاه ملكـوتي حـضرت         ي فرهنگي و    ها  آموزهاز طريق انتقال مفاهيم و      
  .، مورد توجه قرار گيرد)ع(رضا امام



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
  

  ،توســعه هــاي  تحليلــي بــر ظرفيــت «،)1390(احمــدي شــاپورآبادي، محمــدعلي و احمــد ســبزآبادي
، صـص  2، سال دوازدهم، شماره فصلنامه مطالعات ملي ،»قم گردشگري مذهبي ـ فرهنگي كالن شهر 

113-132.  
      ،ي تاريخي ها جاذبه بر تأكيدتوسعه گردشگري فرهنگي با  «،)1391(تقوايي، مسعود و اعظم صفرآبادي

، 21  ،فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي،  »ي تاريخي شهر اصفهان   ها  جاذبه: مطالعه موردي 
 .69-59 صص

    ،دو ،  »موجود در عصر جهاني شدن    هاي    تنوع فرهنگي جهان اسالم و چالش      «،)1384(جعفرپور، رشيد
 .101-94 ، صص16-19، شماره فصلنامه معارف اسالمي و حقوق

 مي مؤسـسه تنظـ  : ،تهـران 10ج  ،)ره(يني مجموعه آثار امام خم    : امام فهيصح،  )1389(  روح اهللا،  ،ينيخم 
  .چاپ پنجم ،)ره(ينيونشر آثار امام خم

     باطات بين دانـشگاهي و نقـش آن در گـسترش      ارت «،)1387(،  دار  اقتيل محمدجوادخورسندي، علي و
  .113-111، صص 1، سال دوم، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، »ي فرامرزيها يهمكار
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    ،2، سال پنجم، شـماره      نشريه پيك نور  ،  »در جستجوي شهر اسالمي پايدار     «،)1386(رحيمي، حسين ،
  .98-90صص 

  ،ت مفاخر براي اعتالي هويت فرهنگي معاصـر ايـران     اهميت شناخ  «،)1394(ايمان،   زكريايي كرماني« ،
  .163-153 ، صص31، شماره  ارتباطات-فصلنامه مطالعات فرهنگ

 مـتن فـضايي     «،)1391( جوانبخت و سـيد محمـدباقر طباطبـايي،          زهره ؛ فرامرز نودهي  ؛قايي، مهدي س
  . 180 -177  صص،20، شماره مجله مطالعات اجتماعي ايران، »)ع(رضا امامزيارت 

 نقـش تمـدن اسـالمي در توسـعه      «،)1391(پورفرج و محمد حيـدري،   شريعتي، سيدصدرالدين؛ اكبر
، شـماره  7دوره  ،جهـانگردي  فصلنامه مطالعه، »)شهر قم: مورد مطالعه(گردشگري مقصدهاي مذهبي 

 .23 ‐1 ، صص18
         ،نـوازي    همـان  فرهنگ مي  تأثيربررسي و تحليل     «،)1394(ضيايي، آرش؛ علي خوشاب و ريحانه عاليي

ريـزي و مـديريت       هفتمين كنفرانس ملي برنامه    مجموعه مقاالت ،  »بر توسعه گردشگري شهر مشهد    
 .16-15، صص  بر راهبردهاي توسعه شهرتأكيدشهري با 

         ،نقـش تربيـت دينـي خـانواده در مقابلـه بـا              «،)1391(طباطبايي اميري؛ فايزه سادات و اكرم محمديان
 .124-111 ، صص12، سال پنجم، شماره اسالمي زنان و خانوادهپژوهش نامه ، »تهاجم فرهنگي

       ،ارتباطات بين فرهنگي و گفتمان حقوقي، آموزشـي و          «،)1387(عاملي، سعيدرضا و نجمه محمدخاني
  .46-41، صص 14، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، »ايراني يا رسانه

       ،زيارت مشاهد اهل بيت عليهم السالم بر رشـد          تأثير «،)1393(فقيهي، سيداحمد و ابوالفضل عسكري 
 .16 -5 ، صص16شماره ، فصلنامه معرفت اخالقي دو،»اخالقي

       ،جايگاه زيارت در آيـين كاتوليـك و مـذهب شـيعه،             «،)1394(فوالدي، محمد و محمدجواد نوروزي
  .17-7 ص ص،25 شماره ،فصلنامه معرفت اديان، »بررسي و مقايسه

   همگرايـي و    «،)1390( محمدمهدي ضيانوشين و فـرزاد ويـسي،         ؛ خراساني قديري، مجتبي؛ محمدامين
، 12، سال مجله مطالعات ملي، »فرهنگي ي، راهكاري براي توسعه گردشگريا منطقههمكاري محدود 

 .140-117، صص 1شماره 
     ،اسـالم  تـاريخ  فـصلنامه ،  » در برخورد با غير شـيعه      )ع(سيره اهل بيت   «،)1393(كاظمي، سيد عباس ،

 .182-155، صص 58اره شم
       ،حـسين شـهيد زاده،     : ، ترجمه تاريخ عقايد و مكتبهاي سياسي    ،  )1363(گائتانا موسكا و گاستون بوتو
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 .انتشارات مرواريد، چاپ دوم: تهران
    ،ترجمـه سـعيد كـامران، تهـران        جهاني شدن فرهنگي آزموني بـراي تمـدنها       ،  )1382(لوكلر، ژرار ، :

 .سالمي ايرانانتشارات وزارت خارجه جمهوري ا
       ،جايگاه گردشـگري در تعميـق همبـستگي ملـي در ايـران          «،)1388(مقصودي، مجتبي و بابك ارسيا« ،

 .118-99، صص 14 شماره 10 سال نشريه مطالعات ملي،

     ،تحليلي بر نقش مذهب در توسعه گردشگري  «،)1393(موسوي، ميرنجف؛ ناصرسلطاني و علي باقري
  .841-825 صص ،90 شماره رافياي انساني،جغهاي  فصلنامه پژوهش، »مذهبي

     ،نقش گردشـگري مـذهبي در تحـول اقتـصادي شـهر مقـدس مـشهد                «،)1390(نامي، محمد حسن« ،
  .122-99، صص 3، سال دوم، شماره بزرگ خراسان پژوهشنامه

        ،گردشگري زيـارت در ايـران     هاي    تهديدها و فرصت   «،)1390(نهاوندي، مريم و سيده فاطمه نعمتي« ،
  . 165-149، صص 20، شماره ارتباطات و فرهنگي مطالعات امهفصلن

  پديدارشناسـي   «،)1394( عليرضا كهنسال و فهيمه مكـري زاده،         ؛ اورعي صديق غالمرضا   ؛يوسفي، علي
  .198-180 ، صص20، شماره مجله مطالعات اجتماعي ايران، »)ع(رضا امامتجربي زيارت 

 



 

 


