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چکیده
قلمروهای تاریخی و فرهنگی ایران فراتر از مرزهای سیاسی موجود  امروزی آن است. با نگاهی 
به گســترد گی فرهنگی ایران د ر کشــور های منطقه می توان د ریافت که آد اب و سنن و نیز تاریخ و 
فرهنگ مشترکی میان ایرانیان حاضر د ر گستره سیاســی فعلی ایران با مناطق پیرامونی این کشور 
وجود  د ارد . مناطق شرق و شمالی شرقی ایران که د ر بر د ارند ه میراثی کهن از فرهنگ ایرانی است می 
تواند  به عنوان به وجود  آورند ه عوامل همگرایی فرهنگی ایفای نقش نماید . این محد ود ه که د ر واقع 
تحت عنوان خراسان بزرگ شناخته می شود  د ر برگیرند ه بخش هایی از کشورهای ایران، افغانستان، 
ترکمنستان، تاجیكستان، ازبكستان و قرقیزستان اســت که با نگاهی به ظرفیت های گذشته و حال 
آن محلی برای برقراری تعامالت فرهنگی و اقتصاد ی کشورهای موجود  محسوب می گرد د ، کشور 
هایی که امروزه جزئی از مجموعه کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شوند ، د ر برهه ای از زمان 
بخشی از قلمرو ایران بزرگ محسوب می شــد ند  از این رو تحلیل عوامل همگرا د رحوزه فرهنگ به 

خصوص با رویكرد  توسعه گرد شگری، می تواند  وزن ژئوپلیتیک فرهنگی منطقه را افزایش د هد .
د ر این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررســی ژئوپلیتیک فرهنگی خراســان بزرگ به 
نقش گرد شــگری د ر ایجاد  همگرایی میان کشور های این حوزه اشــاره نمود ه و چشم اند از توسعه 
گرد شگری، بر مناســبات کشورهای حوزه خراسان بزرگ بررســی و تحلیل می گرد د . نتایج حاصله 
بیانگر آن است که کشورهای حوزه خراســان بزرگ د ارای قابلیت های خاصی د ر حوزه گرد شگری 
می باشند  که د ر صورت کاهش ریســک های موجود  سیاســی، امنیتی و ... می توانند  زمینه سازی 

گسترش همگرایی را د ر این حوزه د نبال نمایند .
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مقدمه
امروزه گرد شــگري به عنوان یكــي از مهمتریــن فعالیت 
های بشر محسوب شــد ه که بخش  هاي مختلفي از تولید  و 
خد مات را د ر خد مت خود  د ر آورد ه است. با توجه به این وسعت 
عملكرد ي، د ولت  ها نیــز به فراخور محیط طبیعي و د ســت 
آورد هاي انســاني برنامه ریزي  هاي مختلفي را جهت جذب 
گرد شــگران مد  نظر قرار د اد ه و زمینه  هاي توســعه سرمایه 
گذاري و اشــتغال  زایي را د ر این بخش به وجــود  مي  آورند . 
اما آنچه که گرد شــگران را به محیط  هاي گرد شــگري فرا 
مي  خواند  مجموعه  اي از عوامل اســت که همگي آنان جهت 
تامین خواسته  هاي گرد شگران به کارگرفته مي شود . امروزه 
علوم مختلــف، صنایع و سیاســت  ها د ر قبال گرد شــگري 
افق  هاي نامحد ود ي را د ر راستاي جهان شمولي این صنعت 
به نمایش مي  گذارد . د ر واقع کارکرد هاي طبیعي و انســاني و 
روابط انسان و محیط، تود ه  هاي انساني را به محیط  هایي فرا 
مي  خواند  تا د ر آن اماکن اوقات فراغت خود  را ســپری نمایند . 
این نقل و انتقاالت، تبــاد الِت مالي- سیاســي- اجتماعي 
و فرهنگــي خاص خــود  را به همــراه می آورنــد  که باعث 
تُاثیرگذاري بر مقوله گرد شگری و تُاثیر پذیري از آن مي  گرد د . 
توجه به مكان  هاي جغرافیایي به عنوان عاملي مهم د ر جلب 
گرد شــگر موجب اهمیت چند گانُه این د سته از مكان  ها شد ه 
است که گاهي اوقات عالوه بر اهمیت هاي د یگري همچون 
ژئوپلیتیک و یا استراتژیک، طرح مي  شــود ؛ اما افزود ه شد ن 
قابلیت گرد شگري رویكرد  متفاوتي را د ر کارکرد  این مناطق 
بازگو نمود ه و کارکرد هاي انســاني خود  عاملي براي به وجود  
آمد ن چشم اند از1 گرد شگري مي  باشــند . خراسان بزرگ به 
عنوان محل تالقی فرهنگ های مشــترک تمد ن ایرانی می 
تواند  جایــگاه ویژه ای د ر ایجاد  همگرایــی های اقتصاد ی و 
فرهنگی کشور های محد ود ه خراســان بزرگ د اشته باشد . 
عوامل مشــترکی چون د ین اســالم، فرهنگ ایرانی، زبان 
فارسی، مشاهیر مشترک و... عالوه بر عوامل و ظرفیت های 
اقتصاد ی موجود  می تواند  چشــم اند از نوینی د ر ژئوپلیتیک 
منطقه پد یــد  آورد . با توجه به نقش ســنتی ایــن منطقه د ر 
د سترسی به آسیای مرکزی از شمال و هند وچین از شرق و نیز 
ترکیه و اروپا از غرب و نیز خلیج فارس از جنوب، باعث شــد ه 
است تا این منطقه به لحاظ محد ود ه جغرافیایي و ژئوپلیتیكي 
د ر محــور برخي تحــوالت قرار گیــرد . جایگاه سیاســی و 
اقتصاد ی بالقوُه این منطقه، با توجه به اهمیت خراسان ایران 
به عنوان کلید  د سترســی به غرب و جنوب می تواند  تُاثیرات 
ویژه ای را بر جغرافیای سیاسی منطقه پد ید  آورد . لذا توجه به 
فصل های مشترک فرهنگی و اقتصاد ی کشور های منطقه 

Landscape .1

با توجه به تنــوع قومی و نیز مذهبی و احیــاء عوامل موثر د ر 
ایجاد  همگرایی می تواند  ظرفیت های منطقه خراسان بزرگ 
را به عرصه ظهور برساند . توجه به توسعه گرد شگری د ر میان 
کشورهای حوزه خراسان بزرگ می تواند  با اتخاذ د یپلماسی 
سازند ه د ر جهت همســو نمود ن منافع مشــترک حاصل از 
گرد شگری میان کشور های واقع د ر این حوزه همانند : ایران، 
افغانستان، ترکمنستان، ازبكستان، قرقیزستان و تاجیكستان 
زمینه های توســعه همگرایی های فرهنگــی و اقتصاد ی را 

فراهم آورد .

روشتحقیق
این مقاله بــا روش تحلیلی- توصیفی و بــه کارگیری منابع 
کتابخانه ای تالش می کند  تا میان گرد شــگری و توســعه 
همگرایی د ر کشور های حوزه خراســان بزرگ ارتباط برقرار 

نماید . 

مبانینظریتحقیق
تبیین چارچوب های همگرایی های منطقه ای

همگرایی یكــی از نظریــات جد ید  د ر حوزه علوم سیاســی 
و روابط بین الملل به شــمار می آید  و پــس از جنگ جهانی 
د وم جهت تحلیل و بررسی سیاســت های منطقه ای و بین 
المللی مورد  اســتفاد ه قرار گرفت. این نظریه د ر واقع بر آمد ه 
از تفكر و اند یشــه گروه هایی بود  که تعد د  واحد  های سیاسي 
و حاکمیت ملی د ولت ها را ســبب بروز جنگ ها می د انستند . 
لذا این گروه ها تمام تالش خود  را برای ایجاد  ســازمان های 
فرا ملی اعم از اقتصاد ی، سیاســي و اجتماعی به کار گرفتند  
تا با ایجاد  جو همكاری میان د ولت ها، از ســطح تعارضات و 
مناقشات منطقه ای کاسته شــود . تحلیل نظریه هایی چون 
کارکرد  گرایی، ارتباطات و فد رالیســم، د ر راســتای همین 
هد ف صورت گرفته است که بر اساس آن د ولت ها د ر مسائل 
مشــترک اقتصاد ی، اجتماعی و سیاسی، د ســت به اقد امات 
همكاری جویانه می زنند . )والیتی و ســعید محمد ی،1389: 
152(  همگرایی سیاسی فرایند ی است که طی آن واحد  های 
سیاســی به طور د اوطلبانه از اعمال اقتــد ار تام خویش برای 
رسید ن به هد ف های مشترک صرفنظر کرد ه و از یک قد رت 
فوق ملی پیروی می کنند . اما نظریه پــرد ازان همگرایی، بر 
ســر تعریف د قیق این واژه، توافق کامل بــا یكد یگر ند ارند . 

)W،1387،آجرلو(
واژه »همگرائــی« د ر مقابل«واگرائــی« قرار مــی گیرد . 
همگرائی فرایند ی اســت که د ولت ها یا واحد های سیاسی 
مجزا از هم، د اوطلبانه از بخشــی از اقتد ار خــود  و   اعمال آن 
جهت د ستیابی به اهد اف مشترکشــان صرف نظر کرد ه و از 



یک قد رت برتر تبعیت می کنند . 
د ر همگرائی تالش بر این اســت که از عوامــل اختالف زا و 
زمینه های ناسیونالیســتی، پایبند ی به منافع ملی، مرزهای 
جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق کشورهای یک منطقه، به 
نفع اهد اف جمعی و مشترک، کاسته شود  و از طریق گسترش 
همكاریهای فنی و تكنیكی، اقتصــاد ی و تجاری، عقید تی و 
فرهنگی و حتی سیاســی به ایجاد  صلح و آرامش د ر منطقه 
و نهایتًا د ر ســطح جهان کمــک گرد د . د ر اغلب مــوارد ، از 
همگرائی به عنوان شیوه ای برای حل و فصل د رگیری های 
منطقه ای و بین المللی یاد  شد ه است که طی آن بتد ریج همه 
واحد های سیاسی را د ر بر می گیرد  و د ر بلند  مد ت باعث بسط 
و گسترش »جهانی شد ن« می شــود . به رغم وجود  اختالف 
نظرهایــی د رمورد  متغیرهــای اصلی همگرائی، بســیاری 
از پژوهشــگران د ربــاره موضوعاتی چون نقــش نهاد ها و 
نخبگان، کّم و کیف مباد الت سیاسی، اقتصاد ی و اجتماعی، 
ایجاد  نوعی اجتمــاع فوق ملــی و حرکت هــای یكپارچه 
کنند ه و انســجام د هند ه، د ارای د ید گاهها و نظرات مشترکی 

هستند . )کریمی،1389: 17(
همگرایــی از مفاهیــم مهم د ر علــوم روابط بیــن الملل و 
ژئوپلیتیک است. د ر معنای ساد ه، همگرایي به معني پیوستن، 
نزد یكي و پیوستگي است و همگرایي سیاسي فرایند ي است 
که طي آن واحد هاي سیاسي به طور د اوطلبانه از اعمال اقتد ار 
تام خویش براي رســید ن به هد ف هاي مشــترک صرفنظر 
کرد ه و از یــک قد رت فوق ملــي پیروي مي کننــد . مفهوم 
همگرایی عمد تًا از ســال 1945میالد ي د ر چارچوب منطقه 
گرایــی د ر اروپای غربی مطرح شــد  و از د هه 1950میالد ي 
با آن برخورد  جد ی بعمل آمد . )قــوام،1390: 44( همگرایی 
به معنای نزد یكی و به هم پیوســتگی معنی شد ه است، و د ر 
متون روابط بین الملل همگرایی سیاســی را مد یون مفهوم 
کارکرد گرایی و نــو کارکرد گرایــی می د اننــد . )د وئرتی و 
فالتزگراف،1384: 666( این واژه به منظور نشان د اد ن تمایل 
سیاســی برای همبســتگی د ر حوزه های مختلف از د ید گاه 
سیاسی کاربرد  د اشــته و به لحاظ مفهومي، د ر مقابل واگرایی 
قرار د ارد  و نوعًا د ر علوم انســانی به کار می رود . همگرایی د ر 

فرهنگ لغات آکسفورد  به د و صورت تعریف شد ه است:
یک. ترکیب د و چیــز د ر یكد یگر به طــوری که یكی بخش 

تفكیک ناپذیر د یگری شود ؛
د و. عضویــت کامل یــک فرد  د ر یــک جامعــه. )والیتی و 

سعید محمد ی،1389: 153(
همگرایی د ر علوم سیاســی عبارت است از، فرآیند ی که طی 
آن د ولت ها یا واحد  های سیاســی برای د سترسی به اهد اف 
مشترک خود ، به طور د اوطلبانه و آگاهانه، بخشی از حاکمیت 

و اقتد ار ملی خــود  را به یک مرکز فرا ملــی واگذار می کنند . 
)کاظمی،1379: 3( بد ین ســبب اســت کــه د ر روابط بین 
الملل شكل گیری ســازمان های منطقه ای و یا سازه های 
ژئوپلیتیک برآمد ه از ایجاد  همبســتگی سیاســی د ر فاکتور 
های مشترک به منظور کسب اهد اف د سته جمعی می باشد . 
همگرایی د ر یک منطقه بیانگر فرآینــد  کنش متقابل مثبت 
بین واحد  های ملی بــرای بهره مند ی جمعــی از بهره های 
سیاسی، اقتصاد ی و امنیتی است.)مجید ی و د یگران،1387: 
11( اد غام های منطقه ای تالشــی هستند  برآمد ه از احساس 
همگرایی، به همین منظور، تالش د ولــت ها برای فرا رفتن 
از مرزهای ملی خود  د ر جهت پیوســتن به یک اجماع بزرگتر 
نشان د هند ه پویایی آن جهت اد امه حیات واحد  های سیاسی 
و اقتصاد ی خود  می باشــد . همگرایی هم می تواند  به عنوان 
فرآیند  و هم وضعیت تعریف شــود . وضعیت همگرایی یعنی 
شرایطی که د ر آن کنشــگران به یک اجتماع جد ید  میرسند . 
فرآیند  یــا فرآیند های د خیــل د ر آن نیز عبارتند  از؛ وســایل 
وابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل می شود .)مشــیر 
زاد ه،1389: 40( با توجه به بسط واقعگرایانه جهانی شد ن د ر 
ابعاد  مختلف، می توان لزوم پیوســتن به اجماعاتی بزرگتر از 
واحد  های ملی را د لیلی برای رقابت های اقتصاد ی و سیاسی 
کشــورها د انســت. همگرایی های منطقه ای د ر جهانی که 
ژئواکونومی بر ژئواســتراتژی ارجحیت یافته است بر محور 
های اقتصاد ی و نیل به چنین اهد افی استوار است. لذا د ر این 

راستا مناطق ژئوپلیتیک تعریفی اقتصاد ی یافته اند .
بر اساس مد ل النگن هوو1 ایجاد  همگرایی های منطقه ای 

باید  تابع 8 فاکتور به شرح ذیل باشد :
تقویت همگرایی تجاری د ر منطقه

ایجاد  فضای توسعه بخش خصوصی
توســعه برنامه های زیربنایی د ر حمایت از رشد  اقتصاد ی و 

همگرایی منطقه ای
توسعه بخش های عمومی قوی و حكومت خوب

کاهش محرومیت اجتماعی و توسعه فراگیر جامعه مد نی
کمک به صلح و امنیت د ر منطقه

پیگیری برنامه های محیط زیست د ر سطح منطقه
 Van Ginkel(.تقویت تعامل منطقه ای با د یگر نقاط جهان

)2003:5,and Van Langenhove
همگرایی هــای منطقه ای به چهار بخش ذیل تقســیم می 

شوند :
همگرایی سیاسی

همگرایی اجتماعی
همگرایی اقتصاد ی

Langen hove .1
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همگرایی ایستاری)کوالیی،158:1379تا156(
همگرایی سیاســی: فرایند ی اســت که طی آن واحد های 
سیاســی به طــور د اوطلبانــه از اعمال اقتد ار تــام خویش 
برای رســید ن به هد ف های مشــترک صرفنظــر کرد ه از 
یک قد رت فوق ملی پیروی می کنند . منظــور از همگرایی 
سیاســی، همگرایی د ر نهاد  ها یا سیاست واحد  های مختلف 

سیاسی می باشد . )کوالیی، 1379: 156(
همگرایی اجتماعی: این نوع از همگرایی به منظور ســاخت 
بستر های الزم برای توســعه روابط به خصوص رشد  د ر سایر 
همگرایی ها از جمله اقتصاد ی مد  نظر قرار می گیرد . د ر واقع 
همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فرد ی، اشكال مختلف 
آن مانند ، تجارت، توریســم، ارتباطات پســتی و مخابراتی و 

امثال آن توجه د ارد .) کوالیی،1379: 157( 
همگرایی اقتصــاد ی: جلب اشــتراکات اقتصاد ی کشــور 
های یک منطقه بــه منظور فعالیت های تجــاری و ارتقای 
سطح مناســبات اقتصاد ی و همچنین ایجاد  ساز و کار های 
الزم بمنظور ایجاد  یک صحنه مبــاد الت فراملی، همگرایی 
اقتصاد ی نامید ه می شود . کشور ها د ر این د سته از همگرایی 
با حذف موانع گمرکی و ترانزیت و یا ایجاد  پول واحد  اقد ام به 
توسعه سطح روابط اقتصاد ی میان خود  می نمایند .)فرجی راد  

و کریمی پاشاکی و بابائی،1392: 133(
همگرایی ایســتاری: منظور از این نــوع همگرایی، میزان 
قابلیت انطباق ایســتارها د ر یک زمان خاص اســت. توسعه 
اد راک هویت مشــترک و افزایش تعهد  متقابل د ر این مورد  

مطرح می گرد د . ) کوالیی،1379: 158(

تاثیرگردشگریبرفرهنگ
اگرچه تعاریف و تفاســیر مختلف و متعد د ي از گرد شــگري 
مطرح شد ه اســت اما ویژگي همه آنها حرکت است، حرکتي 
که به مفهوم حمل و نقل مطرح مي شــود  و بــه عبارتي بُعد  
مكان را د ر گرد شــگري عمق مي بخشــد ، حرکت از مكاني 
به مكان د یگر با مقاصد  زیارتــی، تفریحی، علمی، تجاری و 
... . حد ود  ماهیت گرد شگري چنان اســت که خود  زمینه اي 
تخصصي د ر علم جغرافیا و نیز برنامه ریزي تشــكیل د اد ه  و 
روابط آن با محیط طبیعي و از ســوي د یگــر فعل و انفعاالت 
انســاني باعث به وجود  آمد ن چشــم اند از متنوع د ر مناطق 
مختلف جهان شــد ه اســت. د گرگوني و تغییرات حاصل از 
فعالیت هاي انســاني به منظور بهره بــرد اري از محیط هاي 
طبیعي و یا انسان ســاخت که د ر ارتباط تنگاتنگي با جغرافیا 
بود ه باعث شــد ه اســت که علیرغم مد  نظر گرفتن جریانات 
ســرمایه اي و همراهي ســاختار هــاي اقتصــاد ي د ر امور 
گرد شــگري، فرهنگ نیز سهم خود  را د اشــته باشد . محیط 

هاي گرد شــگري با توجه به استقبال گرد شــگران د اخلي و 
نیز بین المللی جایگاهي براي تعامل و اشــاعه فرهنگ ها به 

حساب آورد ه مي شود . 
فوســن 1و الفرتی2  د ر مقاله ای به ارزیابی ظرفیت جوامع 
محلی و د ولت های فرعــی ملی د ر نفوذ الگوهای توســعه 
صنعت گرد شــگری ، د ر چارچوب یک اقتصاد  جهانی شــد ه 
پرد اخته اند  که اشــاره د ارد  به اهمیت برنامه ریزی و پروســه 
های سیاسی که منافع جامعه را به منظور د ستیابی به توسعه 
گرد شــگری بلند  مد ت پاید ار اد غام می کند  و اذعان می کند  
تنظیم مؤثر د ر توســعه می تواند  اثرات شد ید  زیست محیطی 
 Fossen and( . و اجتماعی گرد شگری را به حد اقل رساند
Lafferty,2001:198-211( می تــوان جوامع محلی را 
همان تنوع فرهنگی حاشــیه خلیج فــارس تعبیر کرد  که آن 
گاه نه تنها مهر تایید ی بر زمینه ســاز بود ن توســعه صنعت 
گرد شگری است بلكه از اهمیت الگوهای فرهنگی د ر برنامه 

ریزی سیاسی به منظور توسعه این صنعت حكایت د ارد .  
ساختار هاي شكل د هند ه یک محیط گرد شگري بر گرفته از 
کارکرد  ها و رفتارهای انســاني مي باشد  که مشخص کنند ه 
د خالت فرهنگ د ر ســاز و کارهاي جد ید  مي باشد . از این رو 
مسائل و امكانات گذشته انسان، انتخاب و تصرف فعلي او از 
محیط هاي مسكوني هم چنین کیفیت عامل بالقوه انساني د ر 
آیند ه نتیجه خصیصه هاي پیچید ه هر ناحیه فرهنگي اســت 
که شــناخت آنها د ر جغرافیاي فرهنگي بسیار ضروري است.

)شكویي،1377: 119-118( خصیصه هاي جاري فرهنگي 
د ر محیط هاي جغرافیایي که افراد  بــه عنوان بازد ید  کنند ه و 
یا گرد شگر د ر آنجا حضور د ارند ، نمود  یافته و از سطح د روني، 
به بیروني منتقل مي شــود . بنابراین د و حالــت تاثیرگذاري 

جغرافیاي فرهنگي بر گرد شگري مورد  توجه قرار مي گیرد :
1- تغییرات محیطي 

2- رفتار هاي فرهنگي 
1- تغییرات محیطي: هر محیط جغرافیایي که د ر آن انســان 
حضور د اشــته تغییراتي را ناشــي از عوامــل مختلفي چون 
فرهنــگ – امنیت- اقتصــاد  و... تجربه مي نمایــد . تغییر و 
تحول د ر محیط هــاي زند گي گاه منجر به خلــق آثار و ابنیه 
هایي مي شــود  که منجر به جلب گرد شــگران مي گرد د . از 
این رو میزان پویایي فرهنگي هــر اجتماع مي تواند  زمینه ها 
را براي جذب گرد شگر فراهم آورد . چه بسا تاثیرات فرهنگي 
انسانها د ر محیط طبیعي به هد في تبد یل شود  که گرد شگران 
را براي د یــد ن این تحوالت و تاثیرات تشــویق نماید . از این 
رو نمي توان جنبــه هاي متقابل کارکرد ي انســان و محیط 

Fossen .1
Lafferty .2
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جغرافیایي را د ر امر گرد شــگري ناد ید ه گرفت. گرد شــگري 
پاســخي به نیاز فطرت جســتجوگر انســان به کشف اسرار 
زند گي گذشــتگان ، آشــنایي با فرهنگ ملــل د یگر و گریز 
از یكنواختي محیــط کار و زند گي معمولي اســت؛ از این رو 

گرد شگري فعالیتي فرهنگي است.)کاظمي،1386: 149(
2- رفتار هــاي فرهنگي: گرد شــگري به عنــوان یک امر 
فرهنگي د ر د وســوي جریان گرد شــگري د ر یــک مكان ، 
تعامل ها و تباد ل ها را سبب مي شــود  و با انسان ها ، انگیزه 
ها و خواســته ها، نیاز ها و آرزوهاي آنها که منبعث از فرهنگ 
جامعه است د ر ارتباط است.)پاپلي یزد ي و سقایي،1386: 89( 
بنابراین نمي توان منكر تعامل یــا تصاد م فرهنگي د ر محیط 
هاي گرد شگري شد  هر چند  سیاســت گذاري بر پایه رفع هر 
گونه عوامل د فع کنند ه گرد شــگر  قرار مي گیرد  اما تغییرات 
فرهنگي جوامع خصوصا تغییرات د ر آد اب و رســوم و سنت 
هایي که آن اجتماع د ر جریان اســت، به مشقت هایي همراه 
اســت که د ر صورت عد م انعطاف پذیري مــي تواند  عاملي 
د ر رکود  گرد شــگری محســوب گرد د . مجموعه رفتار هاي 
فرهنگي متقابل میان میزبانان و گرد شــگران که د ر محیط 
هاي گرد شگري  بروز مي کند  چالشــي است که د ر صورت 
عد م تمهید  تصمیمات مناســب مشــكل ســاز خواهد  شد . 
مجموعه این رفتار ها بر چشــم اند از جغرافیاي فرهنگي آن 

ناحیه تاثیر مي گذارد .
د ر یک نگاه کلی مــی توان گفت تُاثیر گرد شــگری آنچنان 
عمیق است که باعث می شود  فرهنگ ها به هم پیوند  خورد ه 
و به یكد یگر نزد یک شــود ، هر چند  وجود  رسانه های جمعی 
از قبیل راد یو، تلویزیون، شــبكه های ماهــواره ای و فضاي 
مجازي و ... انجام ایــن کار را تا حد ود ی به عهــد ه د ارند  اما 
گرد شگری وسیله ایســت که باعث می شود  جوامع مختلف 
عالوه بر فرهنــگ غالب د ر اجتماع مقصد  بــا خرد ه فرهنگ 
های آن نیز آشــنا شــوند  که این امر از طریق رسانه ها کمتر 
ممكن است و به مشــاهد ه و برخورد  نزد یک نیاز است.)تود ه 

)anthropology.ir :1390،روستا

گردشگریوهمگراییفرهنگی
د و د ید گاه غالب د ر تعامل فرهنگی و گرد شــگري بین المللی 

وجود  د ارد :
گروهی معتقد ند  رشد  و توسعه گرد شگري و تبد یل آن به یک 
صنعت سازمان یافته، فرهنگ انسانها را از بعد  معنوي و ماد ي 
توسعه می د هد . توســعه صنایع و فعالیت هاي خد ماتی نظیر 
فنون بازاریابی تخصصی، خد مات پــروازي و حمل و نقل به 
ویژه رشد  و توســعه صنایع کوچک را به د نبال خواهد  د اشت. 
همچنین رشد  و توسعه گرد شــگري باعث کاهش تضاد ها و 

افزایش نوآوري و شــكوفایی جوامع می شــود . گرد شگري 
به د رک بیشــتر فرهنگهاي متنوع جهان و توسعه فرهنگی 
کمک می کند . بر اســاس این د ید گاه، توســعه گرد شگري 
راهی به ســوي تباد ل و تعامل فرهنگی و ارتبــاط بین اقوام 
و ملل گوناگون که توســعه فرهنگی و شــكوفایی اقتصاد ي 

واجتماعی را فراهم می سازد .
د ر مقابل، مخالفین این گروه معتقد ند  که با ورود  گرد شگران، 
چالش هاي فرهنگی افزایش مــی یابد . آنان بر این باورند  که 
گرد شگر د ر زمان مســافرت و گذاران تعطیالت خود ، انتظار 
آسایش بیشــتر از جامعه میزبان را د ارد  و د ر نتیجه پیامد هاي 
مخرب اجتماعــی و فرهنگی بر جامعه میزبــان به جاي می 
گذارد ، از جمله این تاثیرات به ابتذال کشید ن مقد سات، ارزش 

ها و باور ها د ر جوامع می باشد . 
راتز تامارا، د ر سال 2002 ، د ر پژوهشی د ر این مورد ، مهمترین 
اثر تعامــل فرهنگی گرد شــگران و جامعه میزبــان را تقلید  
ســاکنین محلی از رفتار گرد شگران د انســت. از پیامد هاي 
این تقلید  رفتاري مــی توان به تغییر د ر کاربــرد  زبان، لباس 
و فرهنگ و یا کمک به فزونی ناهنجــاري هاي اجتماعی از 
جمله فحشا و قمارو تغیرات اشكال ماد ي و غیر ماد ي فرهنگ 

2002:19 ,Tamara( ( محلی اشاره کرد
غالبًا فرهنگهاي ضعیف خیلی زود  تحت تأثیر قرار می گیرند  
و از فرهنگ گرد شگران هر آنچه خوب و بد  باشد  را یاد  گرفته 
و د چار اضمحالل فرهنگي  می شــوند . امــا فعل و انفعاالت 
گرد شــگري میان جوامعی که اشــترکات فرهنگی زیاد ي با 
هم د ارند ، آســیبهاي کمتري را به د نبال د ارد . به بیان د یگر، 
د ید گاه افراد  مخالف توســعه گرد شــگري، حد اقل د ر مورد  
کشورهاي با اشتراکات فرهنگی بســیار، د ید گاه قابل قبولی 
نیســت، زیرا تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگی گرد شگري، 
ناشی از ضعف برنامه ریزي و مد یریت گرد شگري است. اگر 
گرد شــگري با برنامه ریزي و مد یریت صحیح و مناسب اد اره 
شود ، آثار مخرب آن بســیار اند کی و ناچیز می شود . از طرف 
د یگر، اشتراکات فرهنگی، عناصر خالق و خود جوش و بنیان 
نیرومنــد ي د ارد  که اگر به خوبی مطرح و پیاد ه شــود ، ضمن 
حفظ هویت و یكپارچگی خود ، می تواند  از ویژگی هاي سایر 
فرهنگ ها بهره برد ه و با به روز کرد ن مســائل، برنامه ریزي 
و مد یریت مناسب بین فرهنگی را توســعه و گسترش د هد .

)کاظمی زاد ه و د یگران،1388: 10-11(

یافتههایتحقیق
قلمروهایتمدنیگردشگریایران

ایران با قد مت تمد نی چند ین هزار ســاله بــه عنوان یكی از 
تمد ن های کهن جهان محســوب می گرد د  که آثار به جای 
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ماند ه از گذشــته گواهی د هند ه این قد مت و تاریخ است. اما 
آنچه که بررسی تمد ن ایرانی نشان می د هد  آن است که حوزه 
های نفوذ و گســترش این تمد ن فراتر از مرزهای سیاســی 
جغرافیایی چه د ر زمان گذشته و حال می باشد . بد ان معنا که 
قرابت فرهنگی میان ملل همسایه و تمد ن ایرانی امروزه نیز 
باعث ایجاد  نوعی همگرایی فرهنگی گرد ید ه و حتی بسیاری 
از رسوم کهن ایرانی د ر کشور های همسایه برقرار است. این 

ظرفیت مهم بیانگر حــوزه نفوذ تمد نــی و فرهنگ ایران د ر 
کشور های همسایه و حتی فرا همســایه است. از مولفه های 
این اشــتراک می توان به؛ تاریخ، زبان، د ین، مذهب، آد اب و 
سنن، مكتوبات، مشاهیر و... اشاره نمود . این ویژگی ها منجر 
به شكل گیری ژئوپلیتیک فرهنگی به منظور ارتقای ضریب 
نفوذ سیاسی گرد ید ه است. د ر نقشه شــماره 1 قلمرو تمد نی 

ایران ترسیم شد ه است.

نقشهشماره1(پهنایحوزهتمدنیایران
20%persiangig.com/image/iran.http://se7en5

JPG.)21(20%map/iran
بررسی حوزه تمد نی ایران از د و جنبه ذیل قابل بررسی است:

1. حوزه گسترش تمد ني- تاریخی ایران
2. حوزه گسترش مذهب تشیع

1. حوزه گســترش تمد نی- تاریخي ایران: بررسی گسترش 
حوزه تمد نی- تاریخی ایران خود  به چنــد  منطقه جغرافیایی 

خاص به شرح زیر تقسیم بند ی می شود :
الف: شمال و شــرق د ریاي خزر: حوزه آسیای مرکزی: شامل 
کشور های: ترکمنستان، قزاقستان، تاجیكستان، ازبكستان و 

قرقیزستان
ب: شــمال و غرب د ریاي خزر: کشــور های حــوزه قفقاز: 

آذربایجان، گرجستان، ارمنستان
ج: شمال غربی: کشور ترکیه میراث د ار تمد ن عثمانی

د : غرب و جنوب: حوزه تمد نی عرب شامل کشور های حاشیه 
خلیج فارس

هـ: شرق: امتد اد  قلمرو تمد نی ایرانی د ر افغانستان و پاکستان

حوزه گســترش مذهب تشــیع: کشــور هایی که به لحاظ 
فرهنگی و مذهبی د ارای عالیق مذهب تشــیع می باشــند  

شامل:
شمال: شامل کشــورهای: آذربایجان، گرجســتان)منطقه 

ابخازیا( و ایالت خود مختار د اغستان
غرب: شامل کشور عراق 

جنوب: شامل کشور های بحرین و شیعیان عربستان سعود ی
شرق شامل: شیعیان کشور های افغانستان و پاکستان

با توجه به موضوعیت مشــترک فرهنگی میان کشــور های 
حوزه تمد نی ایران و نیز از ســوی د یگر تاثیر مذهب تشیع د ر 
ایجاد  همگرایی میان کشور های ذکر شــد ه به نظر می رسد  
ظرفیت باالی ایجاد  روابط میان کشــور هــای مذکور بتواند  
تاثیر مهمی د ر سیاست گذاری های گرد شگری منطقه ای ایفا 
نماید . الزم به توضیح است که کشور های حاشیه خلیج فارس 



میراث د ار تمد نی عربی و مشترک د ر تمد ن اسالمی می باشند  
لذا خلیج فارس به عنوان مرز میان تمد ن ایرانی و تمد ن عربی 

ایفای نقش می نماید . 
اگرچه ترکیه به عنوان میراث د ار امپراطوری عثمانی شناخته 
می شود  اما باید  توجه د اشت که فروپاشی امپراطوری عثمانی 
به چند ین کشــور از به ارث رســید ن متمرکز قد رت به ترکیه 
فعلی جلوگیری کرد ، لــذا روابط فرهنگی متقابل بر اســاس 
تمد ن اســالمی قابل پایه ریزی اســت مضافًا که اشــراف 
تمد ن اسالمی د ر کشــور های عنوان شــد ه خود  می تواند  از 
عوامل همگرایی های فرهنگی به شــمار آید . از سوی د یگر 
طی طرحی که د ر سال 1382 د اد ه شــد ه بود  پیشنهاد  گرد ید  
اتحاد یه ای تحت عنوان: اتحاد یه کشورهای میراث د ار تمد ن 
ایرانی تُاســیس گرد د  تا بتواند  اهد افی چون اطالع رســانی و 
آشنایی شهروند ان کشــورهای عضو با فرهنگ و جاذبه های 
گرد شگری هر یک از اعضا را فراهم نمود ه و زمینه ساز تسهیل 
شرایط و امكانات برای مسافرت های سیاحتی و زیارتی گرد د ، 
تا هد ف گســترش گرد شــگری و رونق صنعت توریسم بین 
کشــورهای عضو اتحاد یه و تقویت پیوند  های فرهنگی بین 

ملت های آن، لحاظ گرد د .)رمضانی خرد مری،1390(

جغرافیایخراسانبزرگ
منطقه خراســان بزرگ د ر برگیرند ه 6 کشــور مستقل می 
باشد  که غالبًا همه آنها د ر زمانی جزئی از خاک ایران بزرگ 

به شــمار می آمد ند . پس از فرو پاشی شوروی سابق، کشور 
های ترکمنستان، ازبكســتان، قرقیزستان و تاجیكستان به 
عنوان جمهوری های تازه استقالل یافته توانستند  به عنوان 
کشوری مجزاء د ر نقشه سیاسی جهان پد ید  آیند . افغانستان 
نیز د ر سال 1919 استقالل خویش را مقد م تر از کشور های 
آسیای مرکزی به د ســت آورد . کشــورهای این محد ود ه 
شــامل؛ جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر و وســعتی بیش 
از 3534000 متر مربع را د ر بر می گیرند . منطقه خراســان 
بزرگ با توجه به برخورد اری از پیشینه تمد نی و ژئوپلیتیک 
خاص خود ، همواره د ر طول تاریــخ مورد  توجه قد رت های 
ملی، منطقه ای و حتی فرا منطقه ای قرار د اشــته است. به 
د لیل وجود  ذخایر وسیع انرژی د ر ســواحل د ریای کاسپین 
و نیز قرار گرفتن ایران و ترکمنســتان د ر سواحل این د ریا، 
وزن ژئوپلیتیک منطقه ارتقاء یافته، این د ر حالی اســت که 
خطوط لوله های انرژی خود  توانســته اند  جغرافیای منطقه 
را متُاثر از خویش نماینــد . عالوه بر اهمیــت ژئوپلیتیک، 
پیشینه فرهنگی و تمد نی ایران باستان که به عنوان میراثی 
مشترک میان کشور های خراسان بزرگ پذیرفته شد ه است 
توانســته اهمیت ژئوپلیتیک فرهنگی را د ر منطقه برجسته 
نماید . اشــتراکات فراوان فرهنگی و تمد نی د ر کنار ظرفیت 
های اقتصاد ی چشــم اند از نوینــی د ر ژئوپلیتیک منطقه 
را فراهم می آورد . )عزتی و قاســمیان و کریمی پاشــاکی، 

 )64 :1391

جدول1(مشخصاتکشورهایحوزهخراسانبزرگاستخراج:مولفین

زبان رسمید ین غالبسرانه تولید  ناخالص ملی)به د الر(مساحتجمعیتنام کشوررد یف

فارسیاسالم4,261 771896691648195ایران1

فارسی د ری و پشتواسالم283957166475001افغانستان2

تاجیكی و فارسیاسالم842,10 7215700143100تاجیكستان3

ازبكیاسالم2,389 27372000447400ازبكستان4

روسی و قرقیزیاسالم1,20 5482000199900قرقیزستان5

ترکمنیاسالم5,171 5110023448100ترکمنستان6
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قد رت فرهنگی ناشــی از این تمد ن د ر بروز برخی از همگرایی های 
فی مابین میان کشــور های منطقه موثر بود ه است. همجواری این 
منطقه با حوزه ژئوپلیتیكی آســیای مرکزی و نیز قفقاز از سویی و نیز 
ارتباط با حوزه ژئوپلیتیكی خلیج فارس و نیز مرزهای مشترک تا هند  
و چین مبین توانمند ی توسعه اقتصاد ی و فرهنگی کشور های منطقه 

به شرط ایجاد  همگرایی به جای واگرایی است. 

گردشگریدرکشورهایحوزهخراسانبزرگ
ایران

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی ایران و نیز قرار گرفتن 
د ر منطقه کشورهای جنوب غرب آســیا و همچنین وجود  توانمند ی 
های فرهنگی و تمد نی این کشور، همگی بازگو کنند ه ظرفیت های 
بالقوه این کشور د ر موضوعات سیاسی، اقتصاد ی و فرهنگی می باشد  
که هنوز بسیاری از آنها به مرحله ظهور نرسید ه اند . جمعیت بالغ بر 75 

میلیون نفر و اقلیم متنوع جغرافیایی و همچنین اماکن مهم تاریخی، 
اکوتوریسم و.... می تواند  نقش به سزایی د ر توسعه گرد شگری منطقه 
ای ایفا نماید . گستره وسیع تمد نی ایران د ر سایر کشورهای پیرامونی 
باعث شد ه است که ملت های منطقه به خصوص د ر حوزه خراسان 
بزرگ، برای فرهنگ و تاریخ، مشاهیر ایرانی و... نقش ویژه ای قائل 
شوند . نمود ار شماره 1 بیانگر وضعیت جذب گرد شگران بین المللی 
ایران از سال 1995 تا 2011 می باشــد . از آنجائیكه قسمت شرق و 
شمال شــرق ایران د ر محد ود ه جغرافیایی خراسان بزرگ می باشد  
و با توجه به ســابقه تاریخی و فرهنگی خراسان، این بخش از کشور 
موقعیتی مناسب برای ایجاد  نوعی همگرایی با کشورهای پیرامونی 
ایجاد  کرد ه اســت. نمود ار شــماره 1 نشانگر رشــد  نسبی گرد شگر 
خارجی از سال 1995 تا کنون بود ه که خود  چشم اند ازی روشن برای 
رشد  گرد شــگری خارجی به خصوص د ر حوزه کشورهای خراسان 

بزرگ قلمد اد  می شود .

)2013:220.UNWTO()1995-2011(وضعیتجذبگردشگرانبینالمللیدرکشورایران)نمودارشماره1

تاجیکستان
تاجیكستان یكی از کشــور های آســیای مرکزی است که د ر 
منطقه شمالی کشــورهای حوزه خراســان بزرگ جای گرفته 
است. این کشور د ر تاریخ باستان جزئی از ایران بزرگ محسوب 
می گشت از این رو بســیاری از مظاهر فرهنگی و تاریخی کهن 
ایرانی د ر آد اب و رسوم و فرهنگ ملی و محلی تجلی یافته است. 
وجود  شــهرهای تاریخی چون ُخجند  و مقبره های مشاهیری 

چون عبد القاد ر گیالنی، عبد اله رود کی و همچنین زبان فارسی 
و اعیاد  ملی چون عید  نوروز از ویژگی های این کشور د ر استقبال 
گرد شــگران می باشــند . وضعیت گرد شــگری بین المللی د ر 
تاجیكستان د ر نمود ار شماره 2 نشــان د اد ه شد ه است. بر اساس 
آمار های اعالم شد ه، گرد شــگری د ر این کشور د ارای نوسانات 
ملموســی می باشــد  که این موضوع بازگو کننــد ه عد م وجود  

سیاست مشخص د ر عرصه جذب گرد شگر می باشد . 

نمودارشماره2(وضعیتجذبگردشگرانبینالمللیدرکشورتاجیکستان)2002-2011(
)2013:334.UNWTO(



قرقیزستان
د ر سال های اخیر گرد شگری د ر قرقیزستان به طور ثابت 
رشد  د اشته است. هر چند  که این رشــد  به واسطه بحران 
اقتصاد ی جهانی و به د لیل آشــوب هــای قومی کاهش 
نسبی را به خود  گرفته است.)علیوا،2011( مسئوالن این 

کشور د ر تالشــند  تا با حذف رواد ید  بســتر مناسبی برای 
سفر گرد شگران خارجی به این کشــور را فراهم و د ر آمد  
های این بخش را بیــش از پیش افزایــش د هند .)تبیان 
نیوز،1390( نمود ار شــماره 3 بیانگر وضعیت گرد شگری 

این کشور از سال 1995 لغایت 2011 می باشد .

نمودارشماره3(وضعیتجذبگردشگرانبینالمللیدرکشورقرقیزستان)1995-2011(
)2013:222.UNWTO(

ترکمنستان
کشور ترکمنستان د ر شمال ایران و شرق د ریای خزر واقع 
شد ه است. گرد شگری د ر این کشور، د ر گذشته مورد  توجه 
جد ی قرار نگرفته بود  اما امروزه تالش های صورت گرفته 
شد ه برای توسعه گرد شگری نشــان د هند ه سیاست های 
رو به پیشرفت گرد شگری د ر این کشــور است. بر اساس 
آمارهای ارایه شــد ه از ســوی رســانه های ترکمنستان، 
ساالنه بیش از 12هزار گرد شگر خارجی برای د ید ن جاذبه 

های طبیعی و تاریخی ترکمنســتان به این کشور سفر می 
کنند . هم اکنون 10شــرکت ســیاحتی خصوصی و هفت 
شرکت د ولتی د ر این کشور خد مات گرد شگری به بیش از 
vista.(. 60 هزار گرد شگر د اخلی و خارجی ارایه می کنند

ir( هر چند  آمار و ارقام نشــان د هند ه کاهش نســبی ورود  
گرد شگر بین المللی به این کشــور پس از سال 1999 می 
باشــد  که نمود ار شــماره 4 مبین منحنی ورود  گرد شــگر 

خارجی به این کشور از سال 1995 لغایت 2007 است.

http://www.indexmundi.com/ 2007نمودارشماره4(وضعیتگردشگریدرکشورترکمنستانازسال1995تا
facts/turkmenistan/international-tourism
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ازبکستان
ازبكستان از جمله کشــورهای تازه استقالل یافته پس 
از فروپاشی شوروی است. برخی از شهرهای ازبكستان 
د ارای ابنیه های تاریخی و آثار باســتانی و هنری ایرانی 
است که قســمتی از میراث مشــترک فرهنگی ایران و 

آسیای مرکزی به شمار می رود .
)ایراس،1391( شهر تاریخی ســمرقند  و بخارا از جمله 
شهرهایی هستند  که د ر تاریخ ایران بزرگ جایگاه ویژه 

ای به خود  اختصاص د اد ه اند . 
عالوه بر آن وجود  مقبــره های مشــاهیر و ابنیه های 
تاریخی خود  بر اهمیت تاریخی و فرهنگی این کشور د ر 
حوزه اشتراکات فرهنگی کشــورهای میراث د ار تمد ن 

ایرانی افزود ه است. 
گرد شــگری این کشور از ســال 2006 تا به امروز رشد  
محسوسی د اشته است که نمود ار شــماره 5 بیانگر این 

مساله می باشد .

افغانستان
اگرچه گرد شــگری د ر کشــور افغانســتان پس از روی 
کارآمد ن گروه های جهاد ی و بنیاد گرا ســخت مورد  بی 
مهری و حتی آســیب های جد ی قرار گرفت اما الزم به 
ذکر اســت که به لحاظ د ارا بود ن میــراث تاریخی ایران 
قد یم کشــور افغانســتان یكی از مهمتریــن مناطق د ر 
برگیرند ه بناهای تاریخی و شهرهایی چون هرات، غزنی، 
بامیان، بلخ، ســمنگان و ... می باشد  که آثار قابل توجهی 
از میراث فرهنگی و تاریخی ایــران قد یم را د ر جای د اد ه 
است.  رویكرد  گروه های بنیاد گرایی چون طالبان مبارزه 
با آثار غیر اســالمی برجای ماند ه از گذشته بود ه که می 

توان تخریب تند یس های بود ایی د ر شــهر بامیان را از 
این جمله د انست.

)اطالعات روز،1392( د ولت فعلی افغانستان تالش د ارد  
تا با احیاء گرد شگری از منافع این  صنعت بهره مند  گرد د  
اگر چه به د لیل عد م اشراف امنیتی و انتظامی د ر مناطقی 
که بنیاد  گرا ها اســتقرار د ارند  این امر عماًل تمام مناطق 
تاریخی افغانستان را د ر بر نمی گیرد  فلذا به د لیل ریسک 
باالی سفر به افغانســتان عماًل از گرد شگران از سفر به 
این کشور اســتقبال نمی نمایند . بنابراین آمار د قیقی از 
میزان ورود  گرد شــگران بین المللی و نیــز منافع مالی 

حاصل از آن د ر د سترس نمی باشد . 

2007http://www.indexmundi.com/facts/نمودارشماره5(وضعیتگردشگریدرکشورازبکستانازسال1995تا
uzbekistan/international-tourism



جدولشماره2(مشخصاتمظاهرتمدنیمهمدرکشورهایحوزهخراسانبزرگ)امیرفخریان،13:1389-(12ومولفین
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چالشهایتوسعهگردشــگریدرکشورهایحوزه
خراسانبزرگ

توسعه گرد شــگری د ر کشــورها، تابع عوامل مختلفی است که از 
مهمترین ان بحث امنیت د ر ابعاد  انسانی، محیطی و سرمایه گذاری 

می باشد . 

مجموعه کشورهای واقع د ر حوزه خراســان بزرگ هر یک د ارای 
ریســک های مشــخص د ر حوزه سیاســی- امنیتی، اقتصاد ی و 
اجتماعی می باشند  که د ر مجموع توسعه بخش گرد شگرپذیری و 
نیز سرمایه گذاری د ر این حوزه را با چالش های جد ی مواجه ساخته 

است. 
)AON.com(2013Politicalriskmap:انواعوسطحریسکهادرکشورهایحوزهخراسانبزرگاستخراجازنقشه)جدولشماره3

  کشور ها

نوع
 ریسک

تاجیكستانقرقیزستانازبكستانترکمنستانافغانستانایران

*-****پولشویی1

**--**عد م پرد اخت های حاکمیتی2

******مد اخله سیاسی3

******انقطاع د ر زنجیره تامین4

******ریسک نظارتی و حقوقی

******جنایات سیاسی

*-**-*ریسک انجام تجارت

**---*آسیب پذیری بخش های بانكی

**-*--عد م توانایی د ولت د ر ارایه محرک

زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد میزان ریسک



اگرچه نســبت ریســک ها د ر هر یک از این کشورها به 
کشــورهای د یگر می تواند  تفاوت هایی د اشــته باشد  اما 
همگونی د ر موارد ی چون، پولشویی، مد اخالت سیاسی، 
انقطاع د ر زنجیره تامین، ریســک های حقوقی، جنایات 
سیاسی باعث شد ه است تا ســطح ریسک د ر این مناطق 
از مرحله زیاد  تا خیلی زیاد  باشــد . بنابراین وجود  تروریسم 
و جنایات ســازمان یافته و همچنین بی ثباتی های ناحیه 
ای و نیز سیاست های د خالتی د ولت های منجر به آن شد ه 
است که ظرفیت های گرد شــگری د ر منطقه مورد  هد ف 
مورد  بهره برد اری و برنامه ریزی جد ی قرار نگیرد . ســه 
عامل  عمد ه د خیل د ر سیســتم امنیت گرد شگري که د ر 
حوزه کشورهای خراســان بزرگ حائز اهمیت می باشند  

عبارتند  از:
الف(جرایم

جنگ و تروریسم
آشوبهاي سیاسي یا مرد مي

الف(جرایم: جرایم مي تواند  به شــكل هاي زیر نمود  پید ا 
کند :

سرقت
کالهبرد اري

زورگیري
تجاوز

قتل
د زد ي د ریایي
گروگانگیري

این جرایم ممكن است د ر اقسام مختلف از قبیل؛ جرایمي 
که توســط شــهروند ان علیه توریســت ها، جرایمي که 
توریست ها علیه شهروند ان و نیز جرایمي که توریست ها 
علیه توریســت هاي د یگر و د ر نهایت جرایمي که به طور 
سازمان یافته علیه موسسات گرد شگري بوجود  مي آید  را 

د ر بر گیرد .)کریمی پاشاکی و بابائی،1391: 405(
ب(تروریسم: تهد ید ات تروریســتی مي تواند  د ر اشكال 

ذیل پد ید ار گرد ند :
تروریسم د اخلي

تروریسم بین المللي
تروریسم فراملي

د ر مورد  ارتباط میان گرد شــگري و تروریسم مي توان به 
سه زمینه مشترک اشاره کرد :

عملیات هاي تروریستي که علیه اهد اف د اخلي شكل مي 
گیرد  و گرد شگران د ر ایند ســته از عملیات ها قرباني مي 

شوند 
اقد امات تروریســتی که اهد اف اقتصاد ي را مد  نظر قرار 

د اد ه است
اقد امات تروریست که سیســتم گرد شگري و توریست ها 

را تحت تاثیر خود  قرار مي د هد .
ج( آشوب های سیاسی یا مرد می

این د سته از آشوب ها می تواند  با وجود  زمینه های د اخلی 
از طریــق محرک های د رونــی و بیرونی بــه وجود  آید . 
انقالب های رنگی، نارضایتی های صنفی و جنبش های 
اجتماعی علیه د ولت و... از جمله موارد ی هســتند  که می 

توانند  ثبات د اخلی را با چالش مواجه سازند .

نتیجهگیری
برای نیل به توســعه گرد شــگری به وجود  آورد ن ثبات 
نســبی سیاســی، اقتصاد ی و اجتماعــی از اولویت های 
سیاست گذاران این عرصه می باشــد . اگرچه چشم اند از 
گرد شگری د ر حوزه کشــورهای جنوب غرب آسیا رو به 
رشد  اســت اما بروز بحران های ملی و منطقه ای و رشد  
گروه های افــراط گرای اســالمی که با بــه کارگیری 
ابزارهای تروریستی فعالیت می نمایند ، د ر بلند  مد ت آیند ه 
گرد شگری را د ر منطقه مبهم می نماید .)مراجعه به جد ول 
شماره2( کشورهای حوزه خراسان بزرگ د ر منتهی علیه 
شمال شرقی کشــورهای حوزه جنوب غرب آسیا، د ارای 
مشــترکات فرهنگی بســیاری با یكد یگر می باشــد . د ر 
واقع تغییر نگرش به سیاســت های فرهنگی و فرا رفتن 
از ملی نگری به مؤلفه های مشترک فرهنگی چون زبان، 
فرهنگ، مشاهیر و تاریخ مشترک اســت. مجموعه این 
موارد  خود  می تواند  به عنوان توانمند ی این د سته از کشور 
ها برای برقراری ارتباطات جد ید ی د ر حوزه گرد شــگری 
باشد . شناسایی ظرفیت های گرد شــگری تحت عنوان 
تمــد ن ایرانی مــی تواند  جهــت برنامه ریزی توســعه 
گرد شــگری به کار رود  از این رو توانمند ی های محیطی 
و تاریخی کشور های حوزه مشترک تمد ن ایرانی به گونه 
ای است که با تمرکز بر زیربنای ساختاری گرد شگری می 
توان برنامه ریزی مناســبی جهت جذب گرد شگر خارجی 
و یا فی ما بین نمود . این د ر حالی اســت که کشــور های 
پیرامونی ایران چه هم مرز د ریایی و چه هم مرز خشــكی 
از گذشــته تا کنون از فرهنگ ایرانی برخورد ار بود ه اند  و 
تعامالت مختلف فرهنگی و اجتماعی میان کشــور ایران 
و ســایر کشــور های منطقه د ر جریان می باشد . بنابراین 
د ر اولین گام می توان زمینه ها را برای جذب گرد شگران 
کشــورهایی اینچنین به نقاط گرد شــگری ایــران مهیا 
ساخت و بد ین صورت توسعه گرد شــگری منطقه ای را 

فراهم آورد . 
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لزوم همگرایــی های منطقه ای ناشــی از پیوســتن به 
پیمان ها یا ســازمان های منطقه ای و اشــتراک منافع 
کشــور های حوزه خراســان بزرگ می تواند  زمینه های 
رشد  ســرمایه گذاری متقابل را فراهم آورد . بنابراین برای 
توسعه گرد شگری مناسب است با به کارگیری توانمند ی 
ســازمان هایی چون اکو د ر جهت جذب عضو جد ید  و نیز 
توســعه اهد اف اولیه آن با تغییر د ر اساســنامه به تضمین 
منافع اعضا د ر حوزه گرد شــگری تاکید  شود . گرد شگری 
به د لیل قابلیت های بازد ه ای فــراوان می تواند  جایگزین 
مناسبی برای صاد رات مواد  خام باشــد  و این موضوع د ر 
گرو برقراری تعامالت مثبت و نیز کاهش ریسک سرمایه 
گذاری از طریق تامین امنیت ملی و منطقه ای می باشد . از 
این رو به برای نیل به امنیتی پاید ار کشور های منطقه می 
بایست الگو های اقتصاد  مشترک را جایگزین د ید گاه های 
امنیتی نمایند  از این رو، ایجــاد  بازارچه های مرزی، حوزه 
های مشترک سرمایه گذاری گرد شگری، توسعه مناطق 
آزاد  و نیز حذف رواد ید  د ر ورود  و خروج مسافران و برقراری 
تسهیالت ســفر و همچنین تالش برای کاهش تنش ها  
از جمله د یگر اقد اماتی اســت که د ر صورت برقراری یک 

ارتباط چند  جانبه می توان بر آن تاکید  نمود . 
کاهش ریســک های امنیتی و ثبات سیاسی کشور های 
حوزه خراســان بزرگ و نیز اولویت قرار د اد ن گرد شگری 
متقابل به عنــوان یكــی از عوامل ایجــاد  همگرایی د ر 
ســازمان ها یا پیمان های منطقه ای مــی تواند  منجر به 

توسعه گرد شگری منطقه ای شود . 

اصالح ساختار های اساسنامه ای ســازمان های منطقه 
ای د ر جهت ارایه مفاد ی با موضوعیت توسعه گرد شگری 

متقابل
به کارگیری ظرفیت های د یپلماتیک از قبیل رایزنی های 
فرهنگی د ر سفارتخانه ها کشور های حوزه تمد ن ایرانی 

جهت بسط ظرفیت های گرد شگری
مد  نظر قرار د اد ن توســعه گرد شگری منطقه ای د ر امضاء 

یاد د اشت تفاهم ها و پیمان های د و یا چند  جانبه
حذف رواد یــد  و ارایه تســهیالت مرزی برای توســعه 

گرد شگری منطقه ای
سرمایه گذاری های مشترک د و یا چند  جانبه د ر مناطقی 

چون مناطق آزاد  جهت توسعه گرد شگری
شناســایی و ثبت آثار تاریخی و جغرافیایی به عنوان نماد  
های هویت ایرانی د ر ســازمان های بیــن المللی چون 

یونسكو
برگزاری همایش های بین المللی سرمایه گذاری د ر امور 

گرد شگری د ر مناطق مستعد  توسعه گرد شگری
ایجاد  سیســتم امنیتی مشــترک جهت کاهش ریسک 
ســرمایه گذاری د ر امور گرد شــگری و نیز تامین امنیت 

گرد شگران به خصوص د ر مناطق مرزی
شناســایی نماد  های تاریخی ایرانی د ر حوزه تمد نی ایران 
و مشارکت با کشــور های د یگر جهت تعریف گرد شگری 

از آن
بهبود  روابط با کشــور هــای حوزه پیرامونی بــا توجه به 
تعریف مشارکت های اقتصاد ی جهت توسعه گرد شگری 
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