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تاریخ دریافت91/10/20 :
تاریخ پذیرش91/12/27 :
چکیده
قلمروهای تاریخی و فرهنگی ایران فراتر از مرزهای سیاسی موجو د امروزی آن است .با نگاهی
به گســتردگی فرهنگی ایران در کشــور های منطقه می توان دریافت که آداب و سنن و نیز تاریخ و
فرهنگ مشترکی میان ایرانیان حاضر در گستره سیاســی فعلی ایران با مناطق پیرامونی این کشور
وجود دارد .مناطق شرق و شمالی شرقی ایران که در بر دارنده میراثی کهن از فرهنگ ایرانی است می
تواند به عنوان به وجو د آورنده عوامل همگرایی فرهنگی ایفای نقش نماید .این محدوده که در واقع
تحت عنوان خراسان بزرگ شناخته می شو د در برگیرنده بخش هایی از کشورهای ایران ،افغانستان،
ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و قرقیزستان اســت که با نگاهی به ظرفیت های گذشته و حال
آن محلی برای برقراری تعامالت فرهنگی و اقتصادی کشورهای موجو د محسوب می گر دد ،کشور
هایی که امروزه جزئی از مجموعه کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شوند ،در برهه ای از زمان
بخشی از قلمرو ایران بزرگ محسوب می شــدن د از این رو تحلیل عوامل همگرا درحوزه فرهنگ به
خصوص با رویکر د توسعه گردشگری ،می تواند وزن ژئوپلیتیک فرهنگی منطقه را افزایش دهد.
در این تحقیق با روش تحلیلی -توصیفی ،ضمن بررســی ژئوپلیتیک فرهنگی خراســان بزرگ به
نقش گردشــگری در ایجاد همگرایی میان کشور های این حوزه اشــاره نموده و چشم انداز توسعه
گردشگری ،بر مناســبات کشورهای حوزه خراسان بزرگ بررســی و تحلیل می گر دد .نتایج حاصله
بیانگر آن است که کشورهای حوزه خراســان بزرگ دارای قابلیت های خاصی در حوزه گردشگری
می باشند که در صورت کاهش ریســک های موجو د سیاســی ،امنیتی و  ...می توانند زمینه سازی
گسترش همگرایی را در این حوزه دنبال نمایند.
واژگان کلیدی
خراســان بزرگ ،همگرایی های منطقه ای ،گردشــگری ،ژئوپولیتیک فرهنگی ،آســیای مرکزی،
قلمروهای تاریخی

.1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واح د علوم تحقیقات تهران
 2نویسنده مسئول :دانشجوی دوره دکترای جغرافیای سیاسی ،گروه جغرافیا ،دانشــگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران،
ایران sajadkarimipashaki@yahoo.com
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مقدمه
امروزه گردشــگري به عنوان يكــي از مهمتريــن فعالیت
های بشر محسوب شــده كه بخشهاي مختلفي از توليد و
خدمات را در خدمت خو د در آورده است .با توجه به اين وسعت
عملكردي ،دولتها نيــز به فراخور محيط طبيعي و دســت
آوردهاي انســاني برنامه ريزيهاي مختلفي را جهت جذب
گردشــگران مد نظر قرار داده و زمينههاي توســعه سرمايه
گذاري و اشــتغالزايي را در اين بخش به وجــود ميآورند.
اما آنچه كه گردشــگران را به محيطهاي گردشــگري فرا
ميخواند مجموعهاي از عوامل اســت كه همگي آنان جهت
تامين خواستههاي گردشگران به كارگرفته مي شود .امروزه
علوم مختلــف ،صنايع و سياســتها در قبال گردشــگري
افقهاي نامحدودي را در راستاي جهان شمولي اين صنعت
به نمايش ميگذارد .در واقع كاركردهاي طبيعي و انســاني و
روابط انسان و محيط ،تودههاي انساني را به محيطهايي فرا
ميخواند تا در آن اماکن اوقات فراغت خو د را ســپری نمايند.
الت مالي -سياســي -اجتماعي
اين نقل و انتقاالت ،تبــاد ِ
و فرهنگــي خاص خــود را به همــراه می آورنــد كه باعث
ت ُاثيرگذاري بر مقوله گردشگری و ت ُاثير پذيري از آن ميگردد.
توجه به مكانهاي جغرافيايي به عنوان عاملي مهم در جلب
گردشــگر موجب اهميت چندگان ُه اين دسته از مكانها شده
است كه گاهي اوقات عالوه بر اهميت هاي ديگري همچون
ژئوپليتيك و يا استراتژيك ،طرح ميشــود؛ اما افزوده شدن
قابليت گردشگري رويكر د متفاوتي را در كاركرد اين مناطق
بازگو نموده و كاركردهاي انســاني خود عاملي براي به وجود
آمدن چشم انداز 1گردشگري ميباشــند .خراسان بزرگ به
عنوان محل تالقی فرهنگ های مشــترک تمدن ایرانی می
تواند جایــگاه ویژه ای در ایجاد همگرایــی های اقتصادی و
فرهنگی کشور های محدوده خراســان بزرگ داشته باشد.
عوامل مشــترکی چون دین اســام ،فرهنگ ایرانی ،زبان
فارسی ،مشاهیر مشترک و ...عالوه بر عوامل و ظرفیت های
اقتصادی موجو د می تواند چشــم انداز نوینی در ژئوپلیتیک
منطقه پدیــد آورد .با توجه به نقش ســنتی ایــن منطقه در
دسترسی به آسیای مرکزی از شمال و هندوچین از شرق و نیز
ترکیه و اروپا از غرب و نیز خلیج فارس از جنوب ،باعث شــده
است تا اين منطقه به لحاظ محدوده جغرافيايي و ژئوپليتيكي
در محــور برخي تحــوالت قرار گيــرد .جایگاه سیاســی و
اقتصادی بالقو ُه این منطقه ،با توجه به اهميت خراسان ایران
به عنوان کلید دسترســی به غرب و جنوب می تواند ت ُاثیرات
ویژه ای را بر جغرافیای سیاسی منطقه پدید آورد .لذا توجه به
فصل های مشترک فرهنگی و اقتصادی کشور های منطقه
Landscape .1

با توجه به تنــوع قومی و نیز مذهبی و احیــاء عوامل موثر در
ایجاد همگرایی می تواند ظرفیت های منطقه خراسان بزرگ
را به عرصه ظهور برساند .توجه به توسعه گردشگری در میان
کشورهای حوزه خراسان بزرگ می تواند با اتخاذ دیپلماسی
سازنده در جهت همســو نمودن منافع مشــترک حاصل از
گردشگری میان کشور های واقع در این حوزه همانند :ایران،
افغانستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،قرقیزستان و تاجیکستان
زمینه های توســعه همگرایی های فرهنگــی و اقتصادی را
فراهم آورد.
روش تحقیق
این مقاله بــا روش تحلیلی -توصیفی و بــه کارگیری منابع
کتابخانه ای تالش می کند تا میان گردشــگری و توســعه
همگرایی در کشور های حوزه خراســان بزرگ ارتباط برقرار
نماید.
مبانی نظری تحقیق
تبیین چارچوب های همگرایی های منطقه ای
همگرایی یکــی از نظریــات جدید در حوزه علوم سیاســی
و روابط بین الملل به شــمار می آید و پــس از جنگ جهانی
دوم جهت تحلیل و بررسی سیاســت های منطقه ای و بین
المللی مورد اســتفاده قرار گرفت .این نظریه در واقع بر آمده
از تفکر و اندیشــه گروه هایی بود که تعدد واحد های سیاسي
و حاکمیت ملی دولت ها را ســبب بروز جنگ ها می دانستند.
لذا این گروه ها تمام تالش خود را برای ایجاد ســازمان های
فرا ملی اعم از اقتصادی ،سیاســي و اجتماعی به کار گرفتند
تا با ایجاد جو همکاری میان دولت ها ،از ســطح تعارضات و
مناقشات منطقه ای کاسته شــود .تحلیل نظریه هایی چون
کارکرد گرایی ،ارتباطات و فدرالیســم ،در راســتای همین
هدف صورت گرفته است که بر اساس آن دولت ها در مسائل
مشــترک اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،دســت به اقدامات
همکاری جویانه می زنند( .والیتی و ســعیدمحمدی:1389،
 )152همگرایی سیاسی فرایندی است که طی آن واحد های
سیاســی به طور داوطلبانه از اعمال اقتــدار تام خویش برای
رسیدن به هدف های مشترک صرفنظر کرده و از یک قدرت
فوق ملی پیروی می کنند .اما نظریه پــردازان همگرایی ،بر
ســر تعریف دقیق این واژه ،توافق کامل بــا یکدیگر ندارند.
(آجرلو)W،1387،
واژه «همگرائــی» در مقابل»واگرائــی» قرار مــی گیرد.
همگرائی فرایندی اســت که دولت ها یا واحدهای سیاسی
مجزا از هم ،داوطلبانه از بخشــی از اقتدار خــود واعمال آن
جهت دستیابی به اهداف مشترکشــان صرف نظر کرده و از
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یک قدرت برتر تبعیت می کنند.
در همگرائی تالش بر این اســت که از عوامــل اختالف زا و
زمینه های ناسیونالیســتی ،پایبندی به منافع ملی ،مرزهای
جغرافیایی و حتی حاکمیت مطلق کشورهای یک منطقه ،به
نفع اهداف جمعی و مشترک ،کاسته شود و از طریق گسترش
همکاریهای فنی و تکنیکی ،اقتصــادی و تجاری ،عقیدتی و
فرهنگی و حتی سیاســی به ایجا د صلح و آرامش در منطقه
و نهایت ًا در ســطح جهان کمــک گردد .در اغلب مــوارد ،از
همگرائی به عنوان شیوه ای برای حل و فصل درگیری های
منطقه ای و بین المللی یا د شده است که طی آن بتدریج همه
واحدهای سیاسی را در بر می گیر د و در بلند مدت باعث بسط
و گسترش «جهانی شدن» می شــود .به رغم وجو د اختالف
نظرهایــی درمورد متغیرهــای اصلی همگرائی ،بســیاری
از پژوهشــگران دربــاره موضوعاتی چون نقــش نهادها و
کم و کیف مبادالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی،
نخبگانّ ،
ایجاد نوعی اجتمــاع فوق ملــی و حرکت هــای یکپارچه
کننده و انســجام دهنده ،دارای دیدگاهها و نظرات مشترکی
هستند( .کریمی)17 :1389،
همگرایــی از مفاهیــم مهم در علــوم روابط بیــن الملل و
ژئوپلیتیک است .در معنای ساده ،همگرايي به معني پيوستن،
نزديكي و پيوستگي است و همگرايي سياسي فرايندي است
كه طي آن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار
تام خويش براي رســيدن به هدفهاي مشــترك صرفنظر
كرده و از يــك قدرت فوق ملــي پيروي ميكننــد .مفهوم
همگرایی عمدت ًا از ســال 1945ميالدي در چارچوب منطقه
گرایــی در اروپای غربی مطرح شــد و از دهه 1950ميالدي
با آن برخورد جدی بعمل آمد( .قــوام )44 :1390،همگرایی
به معنای نزدیکی و به هم پیوســتگی معنی شده است ،و در
متون روابط بین الملل همگرایی سیاســی را مدیون مفهوم
کارکردگرایی و نــو کارکردگرایــی می داننــد( .دوئرتی و
فالتزگراف )666 :1384،این واژه به منظور نشان دادن تمایل
سیاســی برای همبســتگی در حوزه های مختلف از دیدگاه
سیاسی کاربر د داشــته و به لحاظ مفهومي ،در مقابل واگرایی
قرار دارد و نوع ًا در علوم انســانی به کار می رود .همگرایی در
فرهنگ لغات آکسفورد به دو صورت تعریف شده است:
یک .ترکیب دو چیــز در یکدیگر به طــوری که یکی بخش
تفکیک ناپذیر دیگری شود؛
دو .عضویــت کامل یــک فرد در یــک جامعــه( .والیتی و
سعیدمحمدی)153 :1389،
همگرایی در علوم سیاســی عبارت است از ،فرآیندی که طی
آن دولت ها یا واحد های سیاســی برای دسترسی به اهداف
مشترک خود ،به طور داوطلبانه و آگاهانه ،بخشی از حاکمیت

51

و اقتدار ملی خــود را به یک مرکز فرا ملــی واگذار می کنند.
(کاظمی )3 :1379،بدین ســبب اســت کــه در روابط بین
الملل شکل گیری ســازمان های منطقه ای و یا سازه های
ژئوپلیتیک برآمده از ایجا د همبســتگی سیاســی در فاکتور
های مشترک به منظور کسب اهداف دسته جمعی می باشد.
همگرایی در یک منطقه بیانگر فرآینــ د کنش متقابل مثبت
بین واح د های ملی بــرای بهره مندی جمعــی از بهره های
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی است(.مجیدی و دیگران:1387،
 )11ادغام های منطقه ای تالشــی هستند برآمده از احساس
همگرایی ،به همين منظور ،تالش دولــت ها برای فرا رفتن
از مرزهای ملی خو د در جهت پیوســتن به یک اجماع بزرگتر
نشان دهنده پویایی آن جهت ادامه حیات واحد های سیاسی
و اقتصادی خود می باشــد .همگرایی هم می تواند به عنوان
فرآین د و هم وضعیت تعریف شــود .وضعیت همگرایی یعنی
شرایطی که در آن کنشــگران به یک اجتماع جدید میرسند.
فرآیند یــا فرآیندهای دخیــل در آن نیز عبارتند از؛ وســایل
وابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل می شود(.مشــیر
زاده )40 :1389،با توجه به بسط واقعگرایانه جهانی شدن در
ابعاد مختلف ،می توان لزوم پیوســتن به اجماعاتی بزرگتر از
واح د های ملی را دلیلی برای رقابت های اقتصادی و سیاسی
کشــورها دانســت .همگرایی های منطقه ای در جهانی که
ژئواکونومی بر ژئواســتراتژی ارجحیت یافته است بر محور
های اقتصادی و نیل به چنین اهدافی استوار است .لذا در این
راستا مناطق ژئوپلیتیک تعریفی اقتصادی یافته اند.
بر اساس مدل النگن هوو 1ایجاد همگرایی های منطقه ای
بای د تابع  8فاکتور به شرح ذیل باشد:
تقویت همگرایی تجاری در منطقه
ایجاد فضای توسعه بخش خصوصی
توســعه برنامه های زیربنایی در حمایت از رشد اقتصادی و
همگرایی منطقه ای
توسعه بخش های عمومی قوی و حکومت خوب
کاهش محرومیت اجتماعی و توسعه فراگیر جامعه مدنی
کمک به صلح و امنیت در منطقه
پیگیری برنامه های محیط زیست در سطح منطقه
تقویت تعامل منطقه ای با دیگر نقاط جهانVan Ginkel(.
)2003:5,and Van Langenhove
همگرایی هــای منطقه ای به چهار بخش ذیل تقســیم می
شوند:
همگرایی سیاسی
همگرایی اجتماعی
همگرایی اقتصادی
Langen hove .1
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همگرایی ایستاری(کوالیی158:1379،تا)156
همگرایی سیاســی :فرایندی اســت که طی آن واحدهای
سیاســی به طــور داوطلبانــه از اعمال اقتدار تــام خویش
برای رســیدن به هدفهای مشــترک صرفنظــر کرده از
یک قدرت فوق ملی پیروی میکنند .منظــور از همگرایی
سیاســی ،همگرایی در نها د ها یا سیاست واح د های مختلف
سیاسی می باشد( .کوالیی)156 :1379 ،
همگرایی اجتماعی :این نوع از همگرایی به منظور ســاخت
بستر های الزم برای توســعه روابط به خصوص رشد در سایر
همگرایی ها از جمله اقتصادی م د نظر قرار می گیرد .در واقع
همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فردی ،اشکال مختلف
آن مانند ،تجارت ،توریســم ،ارتباطات پســتی و مخابراتی و
امثال آن توجه دارد (.کوالیی)157 :1379،
همگرایی اقتصــادی :جلب اشــتراکات اقتصادی کشــور
های یک منطقه بــه منظور فعالیت های تجــاری و ارتقای
سطح مناســبات اقتصادی و همچنین ایجاد ساز و کار های
الزم بمنظور ایجاد یک صحنه مبــادالت فراملی ،همگرایی
اقتصادی نامیده می شود .کشور ها در این دسته از همگرایی
با حذف موانع گمرکی و ترانزیت و یا ایجا د پول واحد اقدام به
توسعه سطح روابط اقتصادی میان خود می نمایند(.فرجی راد
و کریمی پاشاکی و بابائی)133 :1392،
همگرایی ایســتاری :منظور از این نــوع همگرایی ،میزان
قابلیت انطباق ایســتارها در یک زمان خاص اســت .توسعه
ادراک هویت مشــترک و افزایش تعه د متقابل در این مورد
مطرح می گردد ( .کوالیی)158 :1379،
تاثیر گردشگری بر فرهنگ
اگرچه تعاريف و تفاســير مختلف و متعددي از گردشــگري
مطرح شده اســت اما ويژگي همه آنها حركت است ،حركتي
كه به مفهوم حمل و نقل مطرح مي شــود و بــه عبارتي بُعد
مكان را در گردشــگري عمق مي بخشــد ،حركت از مكاني
به مكان ديگر با مقاصد زیارتــی ،تفریحی ،علمی ،تجاری و
 . ...حدو د ماهيت گردشگري چنان اســت كه خود زمينه اي
تخصصي در علم جغرافيا و نيز برنامه ريزي تشــكيل داده و
روابط آن با محيط طبيعي و از ســوي ديگــر فعل و انفعاالت
انســاني باعث به وجود آمدن چشــم انداز متنوع در مناطق
مختلف جهان شــده اســت .دگرگوني و تغييرات حاصل از
فعاليت هاي انســاني به منظور بهره بــرداري از محيط هاي
طبيعي و يا انسان ســاخت كه در ارتباط تنگاتنگي با جغرافيا
بوده باعث شــده اســت كه عليرغم مد نظر گرفتن جريانات
ســرمايه اي و همراهي ســاختار هــاي اقتصــادي در امور
گردشــگري ،فرهنگ نيز سهم خود را داشــته باشد .محيط

هاي گردشــگري با توجه به استقبال گردشــگران داخلي و
نيز بين المللی جايگاهي براي تعامل و اشــاعه فرهنگ ها به
حساب آورده مي شود.
فوســن 1و الفرتی 2در مقاله ای به ارزیابی ظرفیت جوامع
محلی و دولت های فرعــی ملی در نفوذ الگوهای توســعه
صنعت گردشــگری  ،در چارچوب یک اقتصا د جهانی شــده
پرداخته اند که اشــاره دارد به اهمیت برنامه ریزی و پروســه
های سیاسی که منافع جامعه را به منظور دستیابی به توسعه
گردشــگری بلند مدت پایدار ادغام می کند و اذعان می کند
تنظیم مؤثر در توســعه می تواند اثرات شدید زیست محیطی
و اجتماعی گردشگری را به حداقل رساندFossen and( .
 )211-2001:198,Laffertyمی تــوان جوامع محلی را
همان تنوع فرهنگی حاشــیه خلیج فــارس تعبیر کرد که آن
گاه نه تنها مهر تاییدی بر زمینه ســاز بودن توســعه صنعت
گردشگری است بلکه از اهمیت الگوهای فرهنگی در برنامه
ریزی سیاسی به منظور توسعه این صنعت حکایت دارد.
ساختار هاي شكل دهنده يك محيط گردشگري بر گرفته از
كاركرد ها و رفتارهای انســاني مي باشد كه مشخص كننده
دخالت فرهنگ در ســاز و كارهاي جدي د مي باشد .از اين رو
مسائل و امكانات گذشته انسان ،انتخاب و تصرف فعلي او از
محيط هاي مسكوني هم چنين كيفيت عامل بالقوه انساني در
آينده نتيجه خصيصه هاي پيچيده هر ناحيه فرهنگي اســت
كه شــناخت آنها در جغرافياي فرهنگي بسيار ضروري است.
(شكويي )118-119 :1377،خصيصه هاي جاري فرهنگي
در محيط هاي جغرافيايي كه افراد بــه عنوان بازديد كننده و
يا گردشگر در آنجا حضور دارند ،نمود يافته و از سطح دروني،
به بيروني منتقل مي شــود .بنابراين دو حالــت تاثيرگذاري
جغرافياي فرهنگي بر گردشگري مورد توجه قرار مي گيرد:
 -1تغييرات محيطي
 -2رفتار هاي فرهنگي
 -1تغييرات محيطي :هر محيط جغرافيايي كه در آن انســان
حضور داشــته تغييراتي را ناشــي از عوامــل مختلفي چون
فرهنــگ – امنيت -اقتصــاد و ...تجربه مي نمايــد .تغيير و
تحول در محيط هــاي زندگي گاه منجر به خلــق آثار و ابنيه
هايي مي شــو د كه منجر به جلب گردشــگران مي گردد .از
اين رو ميزان پويايي فرهنگي هــر اجتماع مي تواند زمينه ها
را براي جذب گردشگر فراهم آورد .چه بسا تاثيرات فرهنگي
انسانها در محيط طبيعي به هدفي تبديل شود كه گردشگران
را براي ديــدن اين تحوالت و تاثيرات تشــويق نمايد .از اين
رو نمي توان جنبــه هاي متقابل كاركردي انســان و محيط
Fossen .1
Lafferty .2
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جغرافيايي را در امر گردشــگري ناديده گرفت .گردشــگري
پاســخي به نياز فطرت جســتجوگر انســان به كشف اسرار
زندگي گذشــتگان  ،آشــنايي با فرهنگ ملــل ديگر و گريز
از يكنواختي محيــط كار و زندگي معمولي اســت؛ از اين رو
گردشگري فعاليتي فرهنگي است(.كاظمي)149 :1386،
 -2رفتار هــاي فرهنگي :گردشــگري به عنــوان يك امر
فرهنگي در دوســوي جريان گردشــگري در يــك مكان ،
تعامل ها و تبادل ها را سبب مي شــود و با انسان ها  ،انگيزه
ها و خواســته ها ،نياز ها و آرزوهاي آنها كه منبعث از فرهنگ
جامعه است در ارتباط است(.پاپلي يزدي و سقايي)89 :1386،
بنابراين نمي توان منكر تعامل يــا تصادم فرهنگي در محيط
هاي گردشگري شد هر چند سياســت گذاري بر پايه رفع هر
گونه عوامل دفع كننده گردشــگر قرار مي گيرد اما تغييرات
فرهنگي جوامع خصوصا تغييرات در آداب و رســوم و سنت
هايي كه آن اجتماع در جريان اســت ،به مشقت هايي همراه
اســت كه در صورت عدم انعطاف پذيري مــي تواند عاملي
در ركو د گردشــگری محســوب گردد .مجموعه رفتار هاي
فرهنگي متقابل ميان ميزبانان و گردشــگران كه در محيط
هاي گردشگري بروز مي كند چالشــي است كه در صورت
عدم تمهي د تصميمات مناســب مشــكل ســاز خواهد شد.
مجموعه اين رفتار ها بر چشــم انداز جغرافياي فرهنگي آن
ناحيه تاثير مي گذارد.
در یک نگاه کلی مــی توان گفت ت ُاثیر گردشــگری آنچنان
عمیق است که باعث می شو د فرهنگ ها به هم پیوند خورده
و به یکدیگر نزدیک شــود ،هر چن د وجود رسانه های جمعی
از قبیل رادیو ،تلویزیون ،شــبکه های ماهــواره ای و فضاي
مجازي و  ...انجام ایــن کار را تا حدودی به عهــده دارند اما
گردشگری وسیله ایســت که باعث می شود جوامع مختلف
عالوه بر فرهنــگ غالب در اجتماع مقص د بــا خرده فرهنگ
های آن نیز آشــنا شــوند که این امر از طریق رسانه ها کمتر
ممکن است و به مشــاهده و برخورد نزدیک نیاز است(.توده
روستا)anthropology.ir :1390،
گردشگری و همگرایی فرهنگی
دو دیدگاه غالب در تعامل فرهنگی و گردشــگري بین المللی
وجو د دارد:
گروهی معتقدند رشد و توسعه گردشگري و تبدیل آن به یک
صنعت سازمان یافته ،فرهنگ انسانها را از بع د معنوي و مادي
توسعه می دهد .توســعه صنایع و فعالیت هاي خدماتی نظیر
فنون بازاریابی تخصصی ،خدمات پــروازي و حمل و نقل به
ویژه رشد و توســعه صنایع کوچک را به دنبال خواه د داشت.
همچنین رش د و توسعه گردشــگري باعث کاهش تضادها و
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افزایش نوآوري و شــکوفایی جوامع می شــود .گردشگري
به درك بیشــتر فرهنگهاي متنوع جهان و توسعه فرهنگی
کمک می کند .بر اســاس این دیدگاه ،توســعه گردشگري
راهی به ســوي تبادل و تعامل فرهنگی و ارتبــاط بین اقوام
و ملل گوناگون که توســعه فرهنگی و شــکوفایی اقتصادي
واجتماعی را فراهم می سازد.
در مقابل ،مخالفین این گروه معتقدند که با ورود گردشگران،
چالش هاي فرهنگی افزایش مــی یابد .آنان بر این باورند که
گردشگر در زمان مســافرت و گذاران تعطیالت خود ،انتظار
آسایش بیشــتر از جامعه میزبان را دار د و در نتیجه پیامدهاي
مخرب اجتماعــی و فرهنگی بر جامعه میزبــان به جاي می
گذارد ،از جمله این تاثیرات به ابتذال کشیدن مقدسات ،ارزش
ها و باور ها در جوامع می باشد.
راتز تامارا ،در سال  ، 2002در پژوهشی در این مورد ،مهمترین
اثر تعامــل فرهنگی گردشــگران و جامعه میزبــان را تقلید
ســاکنین محلی از رفتار گردشگران دانســت .از پیامدهاي
این تقلید رفتاري مــی توان به تغییر در کاربــرد زبان ،لباس
و فرهنگ و یا کمک به فزونی ناهنجــاري هاي اجتماعی از
جمله فحشا و قمارو تغیرات اشکال مادي و غیر مادي فرهنگ
محلی اشاره کرد( (2002:19 ,Tamara
غالب ًا فرهنگهاي ضعیف خیلی زود تحت تأثیر قرار می گیرند
و از فرهنگ گردشگران هر آنچه خوب و بد باشد را ياد گرفته
و دچار اضمحالل فرهنگي می شــوند .امــا فعل و انفعاالت
گردشــگري میان جوامعی که اشــترکات فرهنگی زیادي با
هم دارند ،آســیبهاي کمتري را به دنبال دارد .به بیان دیگر،
دیدگاه افراد مخالف توســعه گردشــگري ،حداقل در مورد
کشورهاي با اشتراکات فرهنگی بســیار ،دیدگاه قابل قبولی
نیســت ،زیرا تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگی گردشگري،
ناشی از ضعف برنامه ریزي و مدیریت گردشگري است .اگر
گردشــگري با برنامه ریزي و مدیریت صحیح و مناسب اداره
شود ،آثار مخرب آن بســیار اندکی و ناچیز می شود .از طرف
دیگر ،اشتراکات فرهنگی ،عناصر خالق و خودجوش و بنیان
نیرومنــدي دارد که اگر به خوبی مطرح و پیاده شــود ،ضمن
حفظ هویت و یکپارچگی خود ،می تواند از ویژگی هاي سایر
فرهنگ ها بهره برده و با به روز کردن مســائل ،برنامه ریزي
و مدیریت مناسب بین فرهنگی را توســعه و گسترش دهد.
(کاظمی زاده و دیگران)10-11 :1388،
یافته های تحقیق
قلمروهای تمدنی گردشگری ایران
ایران با قدمت تمدنی چندین هزار ســاله بــه عنوان یکی از
تمدن های کهن جهان محســوب می گردد که آثار به جای
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مانده از گذشــته گواهی دهنده این قدمت و تاریخ است .اما
آنچه که بررسی تمدن ایرانی نشان می دهد آن است که حوزه
های نفوذ و گســترش این تمدن فراتر از مرزهای سیاســی
جغرافیایی چه در زمان گذشته و حال می باشد .بدان معنا که
قرابت فرهنگی میان ملل همسایه و تمدن ایرانی امروزه نیز
باعث ایجاد نوعی همگرایی فرهنگی گردیده و حتی بسیاری
از رسوم کهن ایرانی در کشور های همسایه برقرار است .این

ظرفیت مهم بیانگر حــوزه نفوذ تمدنــی و فرهنگ ایران در
کشور های همسایه و حتی فرا همســایه است .از مولفه های
این اشــتراک می توان به؛ تاريخ ،زبان ،دین ،مذهب ،آداب و
سنن ،مکتوبات ،مشاهیر و ...اشاره نمود .این ویژگی ها منجر
به شکل گیری ژئوپلیتیک فرهنگی به منظور ارتقای ضریب
نفوذ سیاسی گردیده است .در نقشه شــماره  1قلمرو تمدنی
ایران ترسیم شده است.

نقشه شماره   )1پهنای حوزه تمدنی ایران
20%persiangig.com/image/iran.http://se7en5

JPG.)21(20%map/iran

 .1حوزه گسترش تمدني -تاریخی ایران
 .2حوزه گسترش مذهب تشیع
 .1حوزه گســترش تمدنی -تاريخي ایران :بررسی گسترش
حوزه تمدنی -تاریخی ایران خود به چنــ د منطقه جغرافیایی
خاص به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
الف :شمال و شــرق درياي خزر :حوزه آسیای مرکزی :شامل
کشور های :ترکمنستان ،قزاقستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و
قرقیزستان
ب :شــمال و غرب درياي خزر :کشــور های حــوزه قفقاز:
آذربایجان ،گرجستان ،ارمنستان
ج :شمال غربی :کشور ترکیه میراث دار تمدن عثمانی
د :غرب و جنوب :حوزه تمدنی عرب شامل کشور های حاشیه
خلیج فارس
هـ :شرق :امتداد قلمرو تمدنی ایرانی در افغانستان و پاکستان

بررسی حوزه تمدنی ایران از دو جنبه ذیل قابل بررسی است:
حوزه گســترش مذهب تشــیع :کشــور هایی که به لحاظ
فرهنگی و مذهبی دارای عالیق مذهب تشــیع می باشــند
شامل:
شمال :شامل کشــورهای :آذربایجان ،گرجســتان(منطقه
ابخازیا) و ایالت خودمختار داغستان
غرب :شامل کشور عراق
جنوب :شامل کشور های بحرین و شیعیان عربستان سعودی
شرق شامل :شیعیان کشور های افغانستان و پاکستان
با توجه به موضوعیت مشــترک فرهنگی میان کشــور های
حوزه تمدنی ایران و نیز از ســوی دیگر تاثیر مذهب تشیع در
ایجاد همگرایی میان کشور های ذکر شــده به نظر می رسد
ظرفیت باالی ایجاد روابط میان کشــور هــای مذکور بتواند
تاثیر مهمی در سیاست گذاری های گردشگری منطقه ای ایفا
نماید .الزم به توضیح است که کشور های حاشیه خلیج فارس

نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشور های حوزه

میراث دار تمدنی عربی و مشترک در تمدن اسالمی می باشن د
لذا خلیج فارس به عنوان مرز میان تمدن ایرانی و تمدن عربی
ایفای نقش می نماید.
اگرچه ترکیه به عنوان میراث دار امپراطوری عثمانی شناخته
می شود اما باید توجه داشت که فروپاشی امپراطوری عثمانی
به چندین کشــور از به ارث رســیدن متمرکز قدرت به ترکیه
فعلی جلوگیری کرد ،لــذا روابط فرهنگی متقابل بر اســاس
تمدن اســامی قابل پایه ریزی اســت مضاف ًا که اشــراف
تمدن اسالمی در کشــور های عنوان شــده خود می تواند از
عوامل همگرایی های فرهنگی به شــمار آید .از سوی دیگر
طی طرحی که در سال  1382داده شــده بو د پیشنها د گردید
اتحادیه ای تحت عنوان :اتحادیه کشورهای میراث دار تمدن
ایرانی ت ُاســیس گر دد تا بتواند اهدافی چون اطالع رســانی و
آشنایی شهروندان کشــورهای عضو با فرهنگ و جاذبه های
گردشگری هر یک از اعضا را فراهم نموده و زمينه ساز تسهیل
شرایط و امکانات برای مسافرت های سیاحتی و زیارتی گر دد،
تا هدف گســترش گردشــگری و رونق صنعت توریسم بین
کشــورهای عضو اتحادیه و تقویت پیوند های فرهنگی بین
ملت های آن ،لحاظ گر دد(.رمضانی خردمری)1390،
جغرافیای خراسان بزرگ
منطقه خراســان بزرگ در برگیرنده  6کشــور مستقل می
باشد که غالب ًا همه آنها در زمانی جزئی از خاک ایران بزرگ
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به شــمار می آمدند .پس از فرو پاشی شوروی سابق ،کشور
های ترکمنستان ،ازبکســتان ،قرقیزستان و تاجیکستان به
عنوان جمهوری های تازه استقالل یافته توانستند به عنوان
کشوری مجزاء در نقشه سیاسی جهان پدید آیند .افغانستان
نیز در سال  1919استقالل خویش را مقدم تر از کشور های
آسیای مرکزی به دســت آورد .کشــورهای این محدوده
شــامل؛ جمعیتی بالغ بر  150میلیون نفر و وســعتی بیش
از  3534000متر مربع را در بر می گیرند .منطقه خراســان
بزرگ با توجه به برخورداری از پیشینه تمدنی و ژئوپلیتیک
خاص خود ،همواره در طول تاریــخ مورد توجه قدرت های
ملی ،منطقه ای و حتی فرا منطقه ای قرار داشــته است .به
دلیل وجو د ذخایر وسیع انرژی در ســواحل دریای کاسپین
و نیز قرار گرفتن ایران و ترکمنســتان در سواحل این دریا،
وزن ژئوپلیتیک منطقه ارتقاء یافته ،این در حالی اســت که
خطوط لوله های انرژی خود توانســته اند جغرافیای منطقه
را مت ُاثر از خویش نماینــد .عالوه بر اهمیــت ژئوپلیتیک،
پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران باستان که به عنوان میراثی
مشترک میان کشور های خراسان بزرگ پذیرفته شده است
توانســته اهمیت ژئوپلیتیک فرهنگی را در منطقه برجسته
نماید .اشــتراکات فراوان فرهنگی و تمدنی در کنار ظرفیت
های اقتصادی چشــم انداز نوینــی در ژئوپلیتیک منطقه
را فراهم می آورد( .عزتی و قاســمیان و کریمی پاشــاکی،
)64 :1391

جدول )1مشخصات کشورهای حوزه خراسان بزرگ استخراج :مولفین
ردیف

نام کشور

جمعیت

مساحت

سرانه تولید ناخالص ملی(به دالر)

دین غالب

زبان رسمی

1

ایران

77189669

1648195

4.261

اسالم

فارسی

2

افغانستان

28395716

647500

1

اسالم

فارسی دری و پشتو

3

تاجیکستان

7215700

143100

842.10

اسالم

تاجیکی و فارسی

4

ازبکستان

27372000

447400

2.389

اسالم

ازبکی

5

قرقیزستان

5482000

199900

1.20

اسالم

روسی و قرقیزی

6

ترکمنستان

5110023

448100

5.171

اسالم

ترکمنی
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قدرت فرهنگی ناشــی از این تمدن در بروز برخی از همگرایی های
فی مابین میان کشــور های منطقه موثر بوده است .همجواری این
منطقه با حوزه ژئوپلیتیکی آســیای مرکزی و نیز قفقاز از سویی و نیز
ارتباط با حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس و نیز مرزهای مشترک تا هند
و چین مبین توانمندی توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور های منطقه
به شرط ایجا د همگرایی به جای واگرایی است.
گردشگری در کشورهای حوزه خراسان بزرگ
ایران
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و نیز قرار گرفتن
در منطقه کشورهای جنوب غرب آســیا و همچنین وجو د توانمندی
های فرهنگی و تمدنی این کشور ،همگی بازگو کننده ظرفیت های
بالقوه این کشور در موضوعات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی می باشد
که هنوز بسیاری از آنها به مرحله ظهور نرسیده اند .جمعیت بالغ بر 75

میلیون نفر و اقلیم متنوع جغرافیایی و همچنین اماکن مهم تاریخی،
اکوتوریسم و ....می توان د نقش به سزایی در توسعه گردشگری منطقه
ای ایفا نماید .گستره وسیع تمدنی ایران در سایر کشورهای پیرامونی
باعث شده است که ملت های منطقه به خصوص در حوزه خراسان
بزرگ ،برای فرهنگ و تاریخ ،مشاهیر ایرانی و ...نقش ویژه ای قائل
شوند .نمودار شماره  1بیانگر وضعیت جذب گردشگران بین المللی
ایران از سال  1995تا  2011می باشــد .از آنجائیکه قسمت شرق و
شمال شــرق ایران در محدوده جغرافیایی خراسان بزرگ می باشد
و با توجه به ســابقه تاریخی و فرهنگی خراسان ،این بخش از کشور
موقعیتی مناسب برای ایجا د نوعی همگرایی با کشورهای پیرامونی
ایجا د کرده اســت .نمودار شــماره  1نشانگر رشــ د نسبی گردشگر
خارجی از سال  1995تا کنون بوده که خو د چشم اندازی روشن برای
رش د گردشــگری خارجی به خصوص در حوزه کشورهای خراسان
بزرگ قلمدا د می شود.

نمودار شماره )1وضعیت جذب گردشگران بین المللی در کشور ایران()2013:220,UNWTO( )1995-2011

تاجیکستان
تاجیکستان یکی از کشــور های آســیای مرکزی است که در
منطقه شمالی کشــورهای حوزه خراســان بزرگ جای گرفته
است .این کشور در تاریخ باستان جزئی از ایران بزرگ محسوب
می گشت از این رو بســیاری از مظاهر فرهنگی و تاریخی کهن
ایرانی در آداب و رسوم و فرهنگ ملی و محلی تجلی یافته است.
وجود شــهرهای تاریخی چون خُ جند و مقبره های مشاهیری

چون عبدالقادر گیالنی ،عبداله رودکی و همچنین زبان فارسی
و اعیا د ملی چون عید نوروز از ویژگی های این کشور در استقبال
گردشــگران می باشــند .وضعیت گردشــگری بین المللی در
تاجیکستان در نمودار شماره  2نشــان داده شده است .بر اساس
آمار های اعالم شده ،گردشــگری در این کشور دارای نوسانات
ملموســی می باشــد که این موضوع بازگو کننــده عدم وجود
سیاست مشخص در عرصه جذب گردشگر می باشد.

نمودار شماره )2وضعیت جذب گردشگران بین المللی در کشور تاجیکستان()2002-2011
()2013:334,UNWTO
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قرقیزستان
در سال های اخیر گردشگری در قرقیزستان به طور ثابت
رشد داشته است .هر چند که این رشــد به واسطه بحران
اقتصادی جهانی و به دلیل آشــوب هــای قومی کاهش
نسبی را به خود گرفته است(.علیوا )2011،مسئوالن این
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کشور در تالشــند تا با حذف روادی د بســتر مناسبی برای
سفر گردشگران خارجی به این کشــور را فراهم و در آمد
های این بخش را بیــش از پیش افزایــش دهند(.تبیان
نیوز )1390،نمودار شــماره  3بیانگر وضعیت گردشگری
این کشور از سال  1995لغایت  2011می باشد.

نمودار شماره )3وضعیت جذب گردشگران بین المللی در کشور قرقیزستان()1995-2011
()2013:222,UNWTO

ترکمنستان
کشور ترکمنستان در شمال ایران و شرق دریای خزر واقع
شده است .گردشگری در این کشور ،در گذشته مورد توجه
جدی قرار نگرفته بود اما امروزه تالش های صورت گرفته
شده برای توسعه گردشگری نشــان دهنده سیاست های
رو به پیشرفت گردشگری در این کشــور است .بر اساس
آمارهای ارایه شــده از ســوی رســانه های ترکمنستان،
ساالنه بیش از ۱۲هزار گردشگر خارجی برای دیدن جاذبه

های طبیعی و تاریخی ترکمنســتان به این کشور سفر می
کنند .هم اکنون ۱۰شــرکت ســیاحتی خصوصی و هفت
شرکت دولتی در این کشور خدمات گردشگری به بیش از
 ۶۰هزار گردشگر داخلی و خارجی ارایه می کنندvista.(.
 )irهر چند آمار و ارقام نشــان دهنده کاهش نســبی ورود
گردشگر بین المللی به این کشــور پس از سال  1999می
باشــد که نمودار شــماره  4مبین منحنی ورود گردشــگر
خارجی به این کشور از سال  1995لغایت  2007است.

نمودار شماره  )4وضعیت گردشگری در کشور ترکمنستان از سال  1995تا http://www.indexmundi.com/ 2007
facts/turkmenistan/international-tourism
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ازبکستان
ازبکستان از جمله کشــورهای تازه استقالل یافته پس
از فروپاشی شوروی است .برخی از شهرهای ازبکستان
دارای 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 هستن د که در تاریخ ایران بزرگ جایگاه ویژه

ای به خود اختصاص داده اند.
عالوه بر آن وجود مقبــره های مشــاهیر و ابنیه های
تاریخی خود بر اهمیت تاریخی و فرهنگی این کشور در
حوزه اشتراکات فرهنگی کشــورهای میراث دار تمدن
ایرانی افزوده است.
گردشــگری این کشور از ســال  2006تا به امروز رشد
محسوسی داشته است که نمودار شــماره  5بیانگر این
مساله می باشد.

نمودار شماره  )5وضعیت گردشگری در کشور ازبکستان از سال  1995تا 2007http://www.indexmundi.com/facts/
uzbekistan/international-tourism

افغانستان
اگرچه گردشــگری در کشــور افغانســتان پس از روی
کارآمدن گروه های جهادی و بنیادگرا ســخت مور د بی
مهری و حتی آســیب های جدی قرار گرفت اما الزم به
ذکر اســت که به لحاظ دارا بودن میــراث تاریخی ایران
قدیم کشــور افغانســتان یکی از مهمتریــن مناطق در
برگیرنده بناهای تاریخی و شهرهایی چون هرات ،غزنی،
بامیان ،بلخ ،ســمنگان و  ...می باشد که آثار قابل توجهی
از میراث فرهنگی و تاریخی ایــران قدیم را در جای داده
است .رویکرد گروه های بنیادگرایی چون طالبان مبارزه
با آثار غیر اســامی برجای مانده از گذشته بوده که می

توان تخریب تندیس های بودایی در شــهر بامیان را از
این جمله دانست.
(اطالعات روز )1392،دولت فعلی افغانستان تالش دارد
تا با احیاء گردشگری از منافع این صنعت بهره مند گر دد
اگر چه به دلیل عدم اشراف امنیتی و انتظامی در مناطقی
که بنیاد گرا ها اســتقرار دارند این امر عم ً
ال تمام مناطق
تاریخی افغانستان را در بر نمی گیرد فلذا به دلیل ریسک
باالی سفر به افغانســتان عم ً
ال از گردشگران از سفر به
این کشور اســتقبال نمی نمایند .بنابراین آمار دقیقی از
میزان ورود گردشــگران بین المللی و نیــز منافع مالی
حاصل از آن در دسترس نمی باشد.

نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشور های حوزه

جدول شماره  )2مشخصات مظاهر تمدنی مهم در کشور های حوزه خراسان بزرگ (امیرفخریان 12)-13 :1389،و مولفین
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چالش های توسعه گردشــگری در کشورهای حوزه مجموعه کشورهای واقع در حوزه خراســان بزرگ هر یک دارای
ریســک های مشــخص در حوزه سیاســی -امنیتی ،اقتصادی و
خراسان بزرگ
توسعه گردشــگری در کشــورها ،تابع عوامل مختلفی است که از اجتماعی می باشن د که در مجموع توسعه بخش گردشگرپذیری و
مهمترین ان بحث امنیت در ابعا د انسانی ،محیطی و سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در این حوزه را با چالش های جدی مواجه ساخته
است.
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اگرچه نســبت ریســک ها در هر یک از این کشورها به
کشــورهای دیگر می توان د تفاوت هایی داشــته باشد اما
همگونی در مواردی چون ،پولشویی ،مداخالت سیاسی،
انقطاع در زنجیره تامین ،ریســک های حقوقی ،جنایات
سیاسی باعث شده است تا ســطح ریسک در 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 دخالتی دولت های منجر به آن شده
است که ظرفیت های گردشــگری در منطقه مورد هدف
مورد بهره برداری و برنامه ریزی جدی قرار نگیرد .ســه
عامل عمده دخيل در سيســتم امنيت گردشگري که در
حوزه کشورهای خراســان بزرگ حائز اهمیت می باشند
عبارتند از:
الف)جرايم
جنگ و تروريسم
آشوبهاي سياسي يا مردمي
الف)جرايم :جرايم مي تواند به شــكل هاي زير نمود پيدا
كند:
سرقت
كالهبرداري
زورگيري
تجاوز
قتل
دزدي دريايي
گروگانگيري
اين جرايم ممكن است در اقسام مختلف از قبيل؛ جرايمي
كه توســط شــهروندان عليه توريســت ها ،جرايمي كه
توريست ها عليه شهروندان و نيز جرايمي كه توريست ها
عليه توريســت هاي ديگر و در نهايت جرايمي كه به طور
سازمان يافته عليه موسسات گردشگري بوجود مي آي د را
در بر گيرد(.کریمی پاشاکی و بابائی)405 :1391،
ب)تروريسم :تهدیدات تروریســتی مي تواند در اشكال
ذيل پديدار گردند:
تروريسم داخلي
تروريسم بين المللي
تروريسم فراملي
در مورد ارتباط ميان گردشــگري و تروريسم مي توان به
سه زمينه مشترك اشاره كرد:
عمليات هاي تروريستي كه عليه اهداف داخلي شكل مي
گيرد و گردشگران در ايندســته از عمليات ها قرباني مي
شوند
اقدامات تروریســتی كه اهداف اقتصادي را مد نظر قرار
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داده است
اقدامات تروریست كه سيســتم گردشگري و توريست ها
را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
ج) آشوب های سیاسی یا مردمی
این دسته از آشوب ها می تواند با وجود زمینه های داخلی
از طریــق محرک های درونــی و بیرونی بــه وجود آید.
انقالب های رنگی ،نارضایتی های صنفی و جنبش های
اجتماعی علیه دولت و ...از جمله مواردی هســتند که می
توانند ثبات داخلی را با چالش مواجه سازند.
نتیجه گیری
برای نیل به توســعه گردشــگری به وجود آوردن ثبات
نســبی سیاســی ،اقتصادی و اجتماعــی از اولویت های
سیاست گذاران این عرصه می باشــد .اگرچه چشم انداز
گردشگری در حوزه کشــورهای جنوب غرب آسیا رو به
رشد اســت اما بروز بحران های ملی و منطقه ای و رشد
گروه های افــراط گرای اســامی که با بــه کارگیری
ابزارهای تروریستی فعالیت می نمایند ،در بلند مدت آینده
گردشگری را در منطقه مبهم می نماید(.مراجعه به جدول
شماره )2کشورهای حوزه خراسان بزرگ در منتهی علیه
شمال شرقی کشــورهای حوزه جنوب غرب آسیا ،دارای
مشــترکات فرهنگی بســیاری با یکدیگر می باشــد .در
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 توانمندی این دسته از کشور
ها برای برقراری ارتباطات جدیدی در حوزه گردشــگری
باشد .شناسایی ظرفیت های گردشــگری تحت عنوان
تمــدن ایرانی مــی تواند جهــت برنامه ریزی توســعه
گردشــگری به کار رود از این رو توانمندی های محیطی
و تاریخی کشور های حوزه مشترک تمدن ایرانی به گونه
ای است که با تمرکز بر زیربنای ساختاری گردشگری می
توان برنامه ریزی مناســبی جهت جذب گردشگر خارجی
و یا فی ما بین نمود .این در حالی اســت که کشــور های
پیرامونی ایران چه هم مرز دریایی و چه هم مرز خشــکی
از گذشــته تا کنون از فرهنگ ایرانی برخوردار بوده اند و
تعامالت مختلف فرهنگی و اجتماعی میان کشــور ایران
و ســایر کشــور های منطقه در جریان می باشد .بنابراین
در اولین گام می توان زمینه ها را برای جذب گردشگران
کشــورهایی اینچنین به نقاط گردشــگری ایــران مهیا
ساخت و بدین صورت توسعه گردشــگری 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 گردشگری مناسب است با به کارگیری توانمندی
ســازمان هایی چون اکو در جهت جذب عضو جدید و نیز
توســعه اهداف اولیه آن با تغییر در اساســنامه به تضمین
منافع اعضا در حوزه گردشــگری تاکید شود .گردشگری
به دلیل قابلیت های بازده ای فــراوان می تواند جایگزین
مناسبی برای صادرات موا د خام باشــد و این موضوع در
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 پایدار کشور های منطقه می
بایست الگو های اقتصاد مشترک را جایگزین دیدگاه های
امنیتی نمایند از این رو ،ایجــاد بازارچه های مرزی ،حوزه
های مشترک سرمایه گذاری گردشگری ،توسعه مناطق
آزاد و نیز حذف روادید در ورود و خروج مسافران و برقراری
تسهیالت ســفر و همچنین تالش برای کاهش تنش ها
از جمله دیگر اقداماتی اســت که در صورت برقراری یک
ارتباط چند جانبه می توان بر آن تاکی د نمود.
کاهش ریســک های امنیتی و ثبات سیاسی کشور های
حوزه خراســان بزرگ و نیز اولویت قرار دادن گردشگری
متقابل به عنــوان یکــی از عوامل ایجــاد همگرایی در
ســازمان ها یا پیمان های منطقه ای مــی تواند منجر به
توسعه گردشگری منطقه ای شود.

اصالح ساختار های اساسنامه ای ســازمان های منطقه
ای در جهت ارایه مفادی با موضوعیت توسعه گردشگری
متقابل
به کارگیری ظرفیت های دیپلماتیک از قبیل رایزنی های
فرهنگی در سفارتخانه ها کشور های حوزه تمدن ایرانی
جهت بسط ظرفیت های گردشگری
م د نظر قرار دادن توســعه گردشگری منطقه ای در امضاء
یادداشت تفاهم ها و پیمان های دو یا چند جانبه
حذف روادیــد و ارایه تســهیالت مرزی برای توســعه
گردشگری منطقه ای
سرمایه گذاری های مشترک دو یا چند جانبه در مناطقی
چون مناطق آزا د جهت توسعه گردشگری
شناســایی و ثبت آثار تاریخی و جغرافیایی به عنوان نماد
های هویت ایرانی در ســازمان های بیــن المللی چون
یونسکو
برگزاری همایش های بین المللی سرمایه گذاری در امور
گردشگری در مناطق مستعد توسعه گردشگری
ایجا د سیســتم امنیتی مشــترک جهت کاهش ریسک
ســرمایه گذاری در امور گردشــگری و نیز تامین امنیت
گردشگران به خصوص در مناطق مرزی
شناســایی نماد های تاریخی ایرانی در حوزه تمدنی ایران
و مشارکت با کشــور های دیگر جهت تعریف گردشگری
از آن
بهبود روابط با کشــور هــای حوزه پیرامونی بــا توجه به
تعریف مشارکت های اقتصادی جهت توسعه گردشگری
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