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 يـردشگري مذهبـگنقش 

 مشهد مقدس شهرحول اقتصادي ـتدر
  

 1محمد حسن نامي
 21/2/1390:مقاله دريافتتاريخ 

 28/2/1390:تاريخ پذيرش مقاله
 
  

  دهــچكي
خصـوص  كشورها، به ملي يها در چرخهترين فعاليتيكي از اقتصادي هگردشگري امروزصنعت  

داراي مزايـاي   ،شـود كـه عـالوه بـر آن    تلقي مـي  ال و ارزآوري و رونق مناطق مختلفاشتغ از جهت
اغلب كشورهاي  ،به همين دليل. استخود نيز  خاص يالمللتأثيرات بينو  ارتباطي، سياسي، فرهنگي

 در گردشـگري . كنندابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده مي يبه منزله از اين فعاليت جهان
 ،هـا زيارتگـاه  مانند قدس اماكن گردشگران از ،)به عنوان يكي از اشكال مختلف گردشگري( مذهبي
 شـهر كـالن  شـرق كشـور و دومـين    هرشـ شهر مشهد تنها كـالن   .كنندميها بازديد امامزادهو مقابر 

اخيـر   يدر سـه دهـه   ويـژه به  ،گردشگري مذهبي .شودميب از شهر مكه محسو پسمذهبي جهان 
آثـار بسـيار   ، ران و مسـافران بـه مشـهد   ئورود ميليوني زا. مشهد داشته است درتوجهي گسترش قابل

هاي شغلي، ايجاد منابع درآمـدي، تبـادل   ايجاد فرصت ،شهر اين اقتصاد شگرفي در شكوفايي و رونق
ميليـون   20تـا   15شده متغير و بين واردران و گردشگران ائتعداد ز. استداشته ... و فرهنگي اجتماعي

تـأثير  شدت بهبخش خدمات  بر اين حجم از گردشگر .ه استشدميليون نفر نيز ذكر  30و حتي تا  فرن
گردشـگري مـذهبي    ،بر اين اساس. و بيشترين درصد شاغالن را به خود اختصاص داده است گذاشته

شهر مقدس مشـهد ايفـاي نقـش     ساختار اقتصاديتحول در ترين عامل توانسته است به عنوان مهم
  .يدنما

 
  :هادواژهــكلي

  .صنعت گردشگري، گردشگري مذهبي، شهر مشهد، تحول اقتصادي
  

                                                 
  .و رئيس سازمان جغرافيايي) ع(استاديارجغرافيايي سياسي دانشگاه امام علي  1

خـراسان بـزرگ: شمـاره)3(،  تابستان 1390
No. 3, Summer 2011, Great Khorasan
خراسان بزرگ:سال دوم،شماره)3(، تابستان 1390
Quarterly bulletin of Greater Khorasan:Vol.2, No. 3, Summer 2010 

1390/4/14
1390/2/12



100  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٢ 
 

  هــمقدم
 ،خدماتي هايدر بخش ارزشمند تجاري هايفرصت از گيريبهره يسده يكم، و بيست قرن

 از ،سـده  ايـن  در جهـان  گردشـگري  مالي صنعت گردش شودمي گفته. است گردشگري ويژهبه
 دالر تريليـون  2 بـه  كمدست آينده سال چند در و رفت خواهدفراتر  صنعت بخش مالي گردش
 نـد، گردشگري برخوردار وسيع هايجاذبه از كه كشورهايي دستيابي فرآيند، اين در. رسيد خواهد

 خواهد ايجاد دالر ميليارد 20 حدود ساالنه درآمدي صنعت، اين گردش مالي ارزش درصد يك به
-فعاليت تمامي تواندمي و است توجهقابل رقم اين ايران، اقتصاد مانند اقتصادهايي براي كه كرد
 بايسـت مي يدرآمد چنين به دستيابي براي ،وجود اين با .دهد قرار تأثير تحت اقتصادي را هاي

-نـرم  و افزاريسخت هايزمينه در يهاي مناسبگذاريسرمايه و يردگ صورت جامعي ريزيبرنامه
 .پذيرد صورت صنعت اين افزاري

 در صنعت اين بيانگر اهميت نيز صنعت اين در خارجي و داخلي گردشگران ايمقايسه بررسي
 سـوي  از شـده   منتشر آمار بر اساس كه ايگونه به ،است كشورها توسعه و تحول اقتصاد داخلي

-مـي  نشـان  را يك به 10نسبت خارجي، به نسبت گردشگران داخلي جهاني، گردشگري سازمان
از  درصـد  6حـدود  بـا احتسـاب   صـنعت گردشـگري،   از حاصل آثار مستقيم ،راستا همين در .دهد

GDP ايـن صـنعت در   شغل بـه   15 هر از شغل يك تخصيص حاكي از صنعت، اين در جهاني 
 10 حـدود  ،گيـرد  قـرار  نظر نيز مد غيرمستقيم منافع و آثار كه صورتي در. است نزديك ايآينده

   .خواهد شد ايجاد صنعت اين شغل در 9شغل از هر  1جهان و  GDPاز  درصد
 طبـق  كـه  اسـت  نوين قـرن بيسـتم   هايپديده جمله از حاكي آن پيامدهاي و گردشگري   
د اقتصادي برخـوردار خواهـ   دالتمعا در وااليي جايگاه از اين صنعت، در آينده كارشناسان برآورد

 دليل به ديگر سوي از و هاي اقتصاديعلت ارزش به ،سو يك از گردشگري به صنعت توجه. شد
   .است آن و اجتماعي فرهنگي اثرات

 49از بـيش  درآمـد  منبع دومين عنوان امروزه به گردشگري صنعت موجود، آمارهاي براساس
 به آمريكا كشور در غذايي و صنايع سازياتومبيل بعد از صنعت سومين و به عنوان كشور جهان
 برآوردهاي به توجه با. جهاني است اقتصاد در مهم هاياز بخش يكي صنعتاين . آيدحساب مي

 بخـش  بـه  مربـوط  اشتغال جهـان  درصد 43 از بيش م2010جهاني جهانگردي، در سال سازمان
  .است بوده گردشگري

٣ 
 

هـاي اخيـر در   ويژه افزايش گردشگران خارجي ساله با توجه به افزايش گردشگران داخلي و ب
شهر به دنبـال  اين صلي اين است كه اين صنعت چه تحوالت اقتصادي را در ال اؤشهر مشهد، س

  داشته است؟
      
  وجه به آنـران و لزوم تـگردشگري در اي -1

 جملـه  از معضـالتي  بـا  كـه  حـال توسـعه  در كشـورهاي  گردشـگري بـراي   صنعت يتوسعه
 اهميـت  از ،روينـد بـه رو محصـولي  تـك  اقتصـاد  و ارزي بـاال، محـدوديت منـابع    بيكـاري 
-ظرفيـت داراي  كـه  كشـور  هـاي اسـتان  آن دنبـال  بـه  و ايـران  كشـور .  است برخوردار فراواني

مناسـب   وتوزيـع  تـأمين  بـا  تواننـد ، مـي انـد  و طبيعـي  تـاريخي  هـاي جاذبه نظر از فراواني هاي
 ايـن صـنعت اميـدوار    طريـق  از درآمـد  افـزايش  و اشـتغال  ايجـاد  بـه  هـا، زيرساخت و امكانات

و طبيعـي   فرهنگـي  منـابع  داراي و جهـان  در هـا تـرين تمـدن  كهـن  از يكـي  مهـد  ايران. باشند
 كـه  فراوانـي  هـاي  ظرفيـت  واسـطه  بـه  جهـان  و منطقـه  در توانـد مـي  كشور ما.متنوعي است

نيسـت   كـافي  تنهـايي  بـه  هـا ظرفيـت  وجـود  ولـي  .گردشـگري باشـد   از پيشروان صـنعت  دارد،
 مـورد نيـاز   مناسـب خـدمات   توزيـع  همـراه  بـه  زيرسـاختي مناسـب   ايجـاد امكانـات   بلكـه 

  .است كنندهتعيين كشور بسيار به هاآن در جذب گردشگران
 روياقتصادي با دنباله كالن متغيرهاي و دارد نفتي درآمدهاي به شديدي اتكاي ايراناقتصاد 

 يكي ايران ديگر، سوي از .شوندمي شديدي هاينوسان دچار زمان طول در نفت جهاني قيمت از
 يهمه آن در گردشگري هايجاذبه و تاريخي هايبناو  دنياست كشورهاي ترينمتمدن از

 براي را جهاني گردشگران از بسياري و برخوردار است بااليي بسيار دنيا از شهرت كشورهاي
  . كندترغيب و تشويق مي آن به مسافرت
 تاريخي هاينظر دارايي از جهان يبرگزيده كشور 10جزو  يونسكو، سازمان اعالم طبق ايران
سه  جزو نيز اقليمي تنوع و خدادادي طبيعي استعدادهاي نظر از كشور ما. فرهنگي است و ميراث

 اروپايي كشور چند مساحت مجموع برابر با ايرانمساحت  . رودمي به شمار جهان نخست كشور
 گردشگري صنعت. نيست هم جهان اول كشور 100 جزو حتي گردشگري درآمد نظر اما از ،است

در ايجاد  عامل ثرترينؤم به عنوان و دارد مستقيم تاثير و اقتصاد دانش، فرهنگ پيشرفت بر
  .كندمي ايفا نقش اساسي صلح جهاني ساختن استوار، در هاملت ميان تفاهم
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  هــمقدم
 ،خدماتي هايدر بخش ارزشمند تجاري هايفرصت از گيريبهره يسده يكم، و بيست قرن

 از ،سـده  ايـن  در جهـان  گردشـگري  مالي صنعت گردش شودمي گفته. است گردشگري ويژهبه
 دالر تريليـون  2 بـه  كمدست آينده سال چند در و رفت خواهدفراتر  صنعت بخش مالي گردش
 نـد، گردشگري برخوردار وسيع هايجاذبه از كه كشورهايي دستيابي فرآيند، اين در. رسيد خواهد

 خواهد ايجاد دالر ميليارد 20 حدود ساالنه درآمدي صنعت، اين گردش مالي ارزش درصد يك به
-فعاليت تمامي تواندمي و است توجهقابل رقم اين ايران، اقتصاد مانند اقتصادهايي براي كه كرد
 بايسـت مي يدرآمد چنين به دستيابي براي ،وجود اين با .دهد قرار تأثير تحت اقتصادي را هاي

-نـرم  و افزاريسخت هايزمينه در يهاي مناسبگذاريسرمايه و يردگ صورت جامعي ريزيبرنامه
 .پذيرد صورت صنعت اين افزاري

 در صنعت اين بيانگر اهميت نيز صنعت اين در خارجي و داخلي گردشگران ايمقايسه بررسي
 سـوي  از شـده   منتشر آمار بر اساس كه ايگونه به ،است كشورها توسعه و تحول اقتصاد داخلي

-مـي  نشـان  را يك به 10نسبت خارجي، به نسبت گردشگران داخلي جهاني، گردشگري سازمان
از  درصـد  6حـدود  بـا احتسـاب   صـنعت گردشـگري،   از حاصل آثار مستقيم ،راستا همين در .دهد

GDP ايـن صـنعت در   شغل بـه   15 هر از شغل يك تخصيص حاكي از صنعت، اين در جهاني 
 10 حـدود  ،گيـرد  قـرار  نظر نيز مد غيرمستقيم منافع و آثار كه صورتي در. است نزديك ايآينده

   .خواهد شد ايجاد صنعت اين شغل در 9شغل از هر  1جهان و  GDPاز  درصد
 طبـق  كـه  اسـت  نوين قـرن بيسـتم   هايپديده جمله از حاكي آن پيامدهاي و گردشگري   
د اقتصادي برخـوردار خواهـ   دالتمعا در وااليي جايگاه از اين صنعت، در آينده كارشناسان برآورد

 دليل به ديگر سوي از و هاي اقتصاديعلت ارزش به ،سو يك از گردشگري به صنعت توجه. شد
   .است آن و اجتماعي فرهنگي اثرات

 49از بـيش  درآمـد  منبع دومين عنوان امروزه به گردشگري صنعت موجود، آمارهاي براساس
 به آمريكا كشور در غذايي و صنايع سازياتومبيل بعد از صنعت سومين و به عنوان كشور جهان
 برآوردهاي به توجه با. جهاني است اقتصاد در مهم هاياز بخش يكي صنعتاين . آيدحساب مي

 بخـش  بـه  مربـوط  اشتغال جهـان  درصد 43 از بيش م2010جهاني جهانگردي، در سال سازمان
  .است بوده گردشگري

٣ 
 

هـاي اخيـر در   ويژه افزايش گردشگران خارجي ساله با توجه به افزايش گردشگران داخلي و ب
شهر به دنبـال  اين صلي اين است كه اين صنعت چه تحوالت اقتصادي را در ال اؤشهر مشهد، س

  داشته است؟
      
  وجه به آنـران و لزوم تـگردشگري در اي -1

 جملـه  از معضـالتي  بـا  كـه  حـال توسـعه  در كشـورهاي  گردشـگري بـراي   صنعت يتوسعه
 اهميـت  از ،روينـد بـه رو محصـولي  تـك  اقتصـاد  و ارزي بـاال، محـدوديت منـابع    بيكـاري 
-ظرفيـت داراي  كـه  كشـور  هـاي اسـتان  آن دنبـال  بـه  و ايـران  كشـور .  است برخوردار فراواني

مناسـب   وتوزيـع  تـأمين  بـا  تواننـد ، مـي انـد  و طبيعـي  تـاريخي  هـاي جاذبه نظر از فراواني هاي
 ايـن صـنعت اميـدوار    طريـق  از درآمـد  افـزايش  و اشـتغال  ايجـاد  بـه  هـا، زيرساخت و امكانات

و طبيعـي   فرهنگـي  منـابع  داراي و جهـان  در هـا تـرين تمـدن  كهـن  از يكـي  مهـد  ايران. باشند
 كـه  فراوانـي  هـاي  ظرفيـت  واسـطه  بـه  جهـان  و منطقـه  در توانـد مـي  كشور ما.متنوعي است

نيسـت   كـافي  تنهـايي  بـه  هـا ظرفيـت  وجـود  ولـي  .گردشـگري باشـد   از پيشروان صـنعت  دارد،
 مـورد نيـاز   مناسـب خـدمات   توزيـع  همـراه  بـه  زيرسـاختي مناسـب   ايجـاد امكانـات   بلكـه 

  .است كنندهتعيين كشور بسيار به هاآن در جذب گردشگران
 روياقتصادي با دنباله كالن متغيرهاي و دارد نفتي درآمدهاي به شديدي اتكاي ايراناقتصاد 

 يكي ايران ديگر، سوي از .شوندمي شديدي هاينوسان دچار زمان طول در نفت جهاني قيمت از
 يهمه آن در گردشگري هايجاذبه و تاريخي هايبناو  دنياست كشورهاي ترينمتمدن از

 براي را جهاني گردشگران از بسياري و برخوردار است بااليي بسيار دنيا از شهرت كشورهاي
  . كندترغيب و تشويق مي آن به مسافرت
 تاريخي هاينظر دارايي از جهان يبرگزيده كشور 10جزو  يونسكو، سازمان اعالم طبق ايران
سه  جزو نيز اقليمي تنوع و خدادادي طبيعي استعدادهاي نظر از كشور ما. فرهنگي است و ميراث

 اروپايي كشور چند مساحت مجموع برابر با ايرانمساحت  . رودمي به شمار جهان نخست كشور
 گردشگري صنعت. نيست هم جهان اول كشور 100 جزو حتي گردشگري درآمد نظر اما از ،است

در ايجاد  عامل ثرترينؤم به عنوان و دارد مستقيم تاثير و اقتصاد دانش، فرهنگ پيشرفت بر
  .كندمي ايفا نقش اساسي صلح جهاني ساختن استوار، در هاملت ميان تفاهم

نقش گـردشگری مذهبـی در تحـول اقتصادی شهـر مشهد مقدس
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 شـده ثبـت  اثـر  هـزار 11تعـداد  و جهـان  هواي و آب و نوع اقليم 17از نوع12  با وجود داشتن
 راستاي توسعه در صنعت اين از حاضر حال كه در گفت بايد فرهنگي، فهرست ميراثتاريخي در 

از  يكـي  ،ميـان  ايـن  در .اسـت  استفاده نشده خوبي نحو به و اجتماعي كشور فرهنگي ،اقتصادي
 هسـتند،  قابليت جـذب گردشـگر   كه داراي هاييبه سوي مكان گردشگر عوامل جذب ترينمهم
 ناخالص گردشگري از توليد بخش لحاظ سهم به ايران. هاستزيرساختو  مناسب امكانات وجود

 فارس جايگـاه خليج يحاشيه ميان كشورهاي در و 86 يرتبه جهان كشور 174 ميان در داخلي،
در  كشـور مـا   گردشگري، صنعت در گذاريسرمايه يزمينه در .ددار قطر و بحرين از پس را سوم
گرفتـه   قـرار  آخـر  يدر رتبه خاورميانه كشورهاي ميان در و 172 يرتبه جهان كشور 174 ميان
  .است

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  هايزمينه يهمهدر بايستمي ساله، كشور 20 اندازچشم سند مطابق
 2بـه  دسـتيابي  كند كه رسيدن به اين امر مسـتلزم  كسب را اول يرتبه منطقه سطح در فرهنگي

 انـواع  گسـترش  مانند گردشگري صنعت يعمده هايقابليت .است درصد كل گردشگري جهان
 همـراه  بـه  را انسـاني  توسعه نهايتدر كه هازيرساخت توسعه شغلي، هايفرصت ايجاد خدمات،

  .اي داشتويژه اهتمام به آن بايستمي آن راستاي در كه است داليلي عمده از آورد،مي
  
  واع آنـردشگري و انـگ -2
-مكان به كه شود مي گفته افرادييهمه به گردشگر گردشگري،جهاني  سازمان تعريف اساس بر

 بـراي  هاهدف ساير و انجام كار فراغت، اوقات گذران منطور به خود عادي از محيط خارج هايي
-خاصـي هـاي ويژگي واجد است، 21گردشگري كه صنعت قرن . روندمي سال يك از كمتر مدت
 تـرين و مهم گانهچند گردشگري اقتصادي آثار .سازدمي متمايزاقتصاديهايفعاليتازراآنكهاست

توان بـه انـواع مختلـف    گردشگري را مي. و درآمد است اشتغال ايجاد صنعت اين يتوسعه شاثر
 :دكرزير تقسيم 

 :سمـوتوريـاك
 ماننـد  ،زيسـت دارنـد  زيست كه كمترين تأثير منفي را بـر محـيط  گردشگري طرفداران محيط 

 .در كنياصحراگردي  تورهاي
  :گيـري فرهنـگردشگ

۵ 
 

 يـا  گردشگران از شهرهاي تـاريخي  ،كه در آن و شودمي گفتهگردشگري شهري نيز آن بهكه 
 .مثل شهرهاي پراگ، پاريس و رم كنندديدن مي جاذبهداراي 

  :راث فرهنگيـري ميـگردشگ
 .كنندهاي تاريخي و يا صنعتي قديمي بازديد ميگردشگران از مكان

  :)ري سالمتـگردشگ(اني ـدرمري ـگردشگ
 هـدف از ايـن نـوع   . گيـرد صـورت مـي   سر و صدااز شهرها و عوامل پرمنظور گريز به معموال 

محـل   هايي است كه فرد بتواند از خدمات پزشكي و درماني آنگردشگري معموال رفتن به مكان
 .هاي آب گرماستفاده نمايد؛ مثل چشمه

:وزشيـگي و آمـگردشگري فرهن
 ،يافته در كشورهاي توسعه و هاي فرهنگي توجه دارداين بخش از گردشگري بيشتر به جاذبه 

بازديـد از   شود؛ مثـل مي... موسيقي و هاي كنسرت ها، هاي هنري، نمايشنامهموزه ديدار از شامل
هـاي مـذهبي،    ها به صورت محلحال توسعه، اين مكاندراما در كشورهاي . لوور پاريس يموزه

-آموزشـي نـوعي بـه  سفرها تمامي درضمن. آيدهاي فرهنگي درمينرهاي دستي يا ديگر فعاليته
متفـاوت، اطالعـات    هاي، افراد در زمينه...هاي فرهنگي، درماني، بازرگاني ودر گردش زيراهستند؛
 .آورندبه دست مي را جديدي

  :اعيـگردشگري اجتم
آن گردشـگران بـه منظـور آشـنايي بـا فرهنـگ،       اي از گردشگري فرهنگي است كه در شاخه

 . كنند ديگر مردمان جهان، از كشورهاي متفاوت بازديد مي... ارتباطات، نحوه زندگي و پوشش و
  :يـگردشگري ورزش

 شود و بـه علـت درآمـدزايي بـاال،    بخشي از گردشگري است كه امروزه توجه زيادي به آن مي
 .هاي المپيككند؛ مثل تالش براي ميزباني بازيرقابت شديدي را بين كشورها ايجاد مي

  :اريـازرگاني و تجـگردشگري ب
 هـاي آموزشـي و كارهـاي تخصصـي    هـا، برنامـه  ها، كنفـرانس جا، مسافران در همايشدر اين

 .شوداين سفرها معموال در مراكز اقتصادي انجام مي. كنندمشاركت مي
  :ارتيـي و زيـگردشگري مذهب
  .تري به آن پرداخته خواهد شدصورت مفصلهكه در ادامه ب
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۴ 
 

 شـده ثبـت  اثـر  هـزار 11تعـداد  و جهـان  هواي و آب و نوع اقليم 17از نوع12  با وجود داشتن
 راستاي توسعه در صنعت اين از حاضر حال كه در گفت بايد فرهنگي، فهرست ميراثتاريخي در 

از  يكـي  ،ميـان  ايـن  در .اسـت  استفاده نشده خوبي نحو به و اجتماعي كشور فرهنگي ،اقتصادي
 هسـتند،  قابليت جـذب گردشـگر   كه داراي هاييبه سوي مكان گردشگر عوامل جذب ترينمهم
 ناخالص گردشگري از توليد بخش لحاظ سهم به ايران. هاستزيرساختو  مناسب امكانات وجود

 فارس جايگـاه خليج يحاشيه ميان كشورهاي در و 86 يرتبه جهان كشور 174 ميان در داخلي،
در  كشـور مـا   گردشگري، صنعت در گذاريسرمايه يزمينه در .ددار قطر و بحرين از پس را سوم
گرفتـه   قـرار  آخـر  يدر رتبه خاورميانه كشورهاي ميان در و 172 يرتبه جهان كشور 174 ميان
  .است

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  هايزمينه يهمهدر بايستمي ساله، كشور 20 اندازچشم سند مطابق
 2بـه  دسـتيابي  كند كه رسيدن به اين امر مسـتلزم  كسب را اول يرتبه منطقه سطح در فرهنگي

 انـواع  گسـترش  مانند گردشگري صنعت يعمده هايقابليت .است درصد كل گردشگري جهان
 همـراه  بـه  را انسـاني  توسعه نهايتدر كه هازيرساخت توسعه شغلي، هايفرصت ايجاد خدمات،

  .اي داشتويژه اهتمام به آن بايستمي آن راستاي در كه است داليلي عمده از آورد،مي
  
  واع آنـردشگري و انـگ -2
-مكان به كه شود مي گفته افرادييهمه به گردشگر گردشگري،جهاني  سازمان تعريف اساس بر

 بـراي  هاهدف ساير و انجام كار فراغت، اوقات گذران منطور به خود عادي از محيط خارج هايي
-خاصـي هـاي ويژگي واجد است، 21گردشگري كه صنعت قرن . روندمي سال يك از كمتر مدت
 تـرين و مهم گانهچند گردشگري اقتصادي آثار .سازدمي متمايزاقتصاديهايفعاليتازراآنكهاست

توان بـه انـواع مختلـف    گردشگري را مي. و درآمد است اشتغال ايجاد صنعت اين يتوسعه شاثر
 :دكرزير تقسيم 

 :سمـوتوريـاك
 ماننـد  ،زيسـت دارنـد  زيست كه كمترين تأثير منفي را بـر محـيط  گردشگري طرفداران محيط 

 .در كنياصحراگردي  تورهاي
  :گيـري فرهنـگردشگ

۵ 
 

 يـا  گردشگران از شهرهاي تـاريخي  ،كه در آن و شودمي گفتهگردشگري شهري نيز آن بهكه 
 .مثل شهرهاي پراگ، پاريس و رم كنندديدن مي جاذبهداراي 

  :راث فرهنگيـري ميـگردشگ
 .كنندهاي تاريخي و يا صنعتي قديمي بازديد ميگردشگران از مكان

  :)ري سالمتـگردشگ(اني ـدرمري ـگردشگ
 هـدف از ايـن نـوع   . گيـرد صـورت مـي   سر و صدااز شهرها و عوامل پرمنظور گريز به معموال 

محـل   هايي است كه فرد بتواند از خدمات پزشكي و درماني آنگردشگري معموال رفتن به مكان
 .هاي آب گرماستفاده نمايد؛ مثل چشمه

:وزشيـگي و آمـگردشگري فرهن
 ،يافته در كشورهاي توسعه و هاي فرهنگي توجه دارداين بخش از گردشگري بيشتر به جاذبه 

بازديـد از   شود؛ مثـل مي... موسيقي و هاي كنسرت ها، هاي هنري، نمايشنامهموزه ديدار از شامل
هـاي مـذهبي،    ها به صورت محلحال توسعه، اين مكاندراما در كشورهاي . لوور پاريس يموزه

-آموزشـي نـوعي بـه  سفرها تمامي درضمن. آيدهاي فرهنگي درمينرهاي دستي يا ديگر فعاليته
متفـاوت، اطالعـات    هاي، افراد در زمينه...هاي فرهنگي، درماني، بازرگاني ودر گردش زيراهستند؛
 .آورندبه دست مي را جديدي

  :اعيـگردشگري اجتم
آن گردشـگران بـه منظـور آشـنايي بـا فرهنـگ،       اي از گردشگري فرهنگي است كه در شاخه

 . كنند ديگر مردمان جهان، از كشورهاي متفاوت بازديد مي... ارتباطات، نحوه زندگي و پوشش و
  :يـگردشگري ورزش

 شود و بـه علـت درآمـدزايي بـاال،    بخشي از گردشگري است كه امروزه توجه زيادي به آن مي
 .هاي المپيككند؛ مثل تالش براي ميزباني بازيرقابت شديدي را بين كشورها ايجاد مي

  :اريـازرگاني و تجـگردشگري ب
 هـاي آموزشـي و كارهـاي تخصصـي    هـا، برنامـه  ها، كنفـرانس جا، مسافران در همايشدر اين

 .شوداين سفرها معموال در مراكز اقتصادي انجام مي. كنندمشاركت مي
  :ارتيـي و زيـگردشگري مذهب
  .تري به آن پرداخته خواهد شدصورت مفصلهكه در ادامه ب

  

نقش گـردشگری مذهبـی در تحـول اقتصادی شهـر مشهد مقدس
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۶ 
 

  يـگردشگري مذهب -3
 امـاكن  از) جهـانگردي از با تعريف ويـژه ( گردشگران بازديد از استعبارت مذهبي جهانگردي 

دسـته مختلـف از    دو بـا  ،جـا ايـن  در .هـا آن نظـاير  و هـا امـامزاده  مقابر ،هازيارتگاه نظير مقدس
-مي بازديد خود دين در مقدسه اماكن از كه اندكساني اولي  دستهشويم؛ مي روهروب جهانگردان

 ،مثـال راي ب  .كنندمي ديدن اديان ساير مقدسه هايمكاناز كه هستند و گروه دوم كساني كنند
 يـا  كنند ومي بازديد مختلف نقاط از كليساهاي ولي .نيستند مسيحي كه دارند وجود زيادي افراد

  .   رونداديان مي ساير يا و هابودايي معابد ديدن به كه مسيحياني
 متبركـه  اماكن ساير يا و حج مانند خود مقدسه هايمكان زيارت به كه مسلماناني حالعيندر

 دارند، ممكـن  افراد كه هدفي نوع به بسته ،حال هر در .گيرندمي دوم جاي يدسته در ،روندمي
 ميـزان  در دسـته  دو ايـن  تفـاوت  شـايد  .كننـد  را انتخاب مذهبي جهانگردي انواع از يكي است

 اجـراي  لحـاظ  از سـفرها  چرا كـه برخـي  ، نمايندمي سفرها اين از جهانگردان كه باشد استقبالي
 ناچـار  بهگيرند، پس  مي خود به كيديأت يا و اجباري حالت مذهب يا دين آن به مربوط فرامين

 ؛گردندمي باريك براي كم سفر، دست آن اجراي به مجبور مذهب يا دين آن به مؤمن افراد همه
 بـه  توجـه  بـا  ،نهايـت رد .اسـت  واجب مسلمانان زيارت بر مبني اسالم دين در چهآن ماننددقيقاً 

 بـه  توجـه  بـا  نيز ما كشور در. گيردمي شكل مذهبي افراد، اشكال مختلفي از جهانگردي مقاصد
از  مختلفـي  هـا، انـواع  آن زياد معتقدان و توجه به وجود پيروان با و توحيدي مختلف اديان حضور

 .گردد ايجاد تواندمي مذهبي گردشگري
 مـذهبي  متعـدد  سـفرهاي  بـه  ايران، سـاليانه  در توجه قابل اكثريت با مسلمانان ،لحاظ بدين
 و سـوريه  كشـور  مقدسـه  امـاكن  و عـراق  در عاليـات  حج در عربستان، عتبات مثل سفر خارجي
 اثـرات  ورونـد  مـي  هـا نظاير آن و نظير مشهد، قم، ري، شيراز داخلي مذهبي سفرهايطورهمين
 مختلـف ديـن   هـاي فرقهمبنا،  همين بر. گذارندمي مناطق اين در بر جهانگردي ي از نظرمختلف

 و غيره فرصت پاك كريسمس، عيد شب نظيري مراسم به توجه با آن مختلف شعب با مسيحيت
 .كنندمي ايجاد دست اين از مذهبي سفرهاي اجراي برايمناسبي 

 يـا  و غربـي  آذربايجـان  كليسا در قره مانند باستاني و قديمي كليساهاي از برخي نيز ايران در
 مسيحيان و ارامنـه نقـش   ويژههگردشگر، ب جلب و جذب در توانندمي اصفهان در وانك كليساي

٧ 
 

 ترمهم و دقيق ريزيبرنامه ايجاد لزوم بالقوه هايظرفيت اين همه مجموع رد. نمايند ايفا مهمي
  .طلبدمي را برنامه ها اين بالفصل همه اجراي از

 در كـم دسـت  يـا  و اسـت  نمـودار  خوبي به آن در توحيدي مختلف اديان حضور كه كشوري
 و مختلـف  هـاي قابليـت  توانـد دارد، مـي  وجـود  زيادي بسيار هايكيدأمذهبي ت خصوص مسائل

 خـود  پنهان و پيدا استعدادهاي جامع و بلندمدت راهبرد يك با دارد و محفوظ خود در را متنوعي
 مقر و بزرگ كليساهاي عنوان مهد به در ايتاليا جهانگردي مذهبي نوع اين نظير .سازد شكوفا را

 سـاالنه مسـيحيان   تجمـع (آمرزش  مراسم. شودمي مشاهده خوبي به جهان هايكاتوليك رهبر
 در سـال  هـر  چه كـه آن و يا شوداجرا مي واتيكان در نحوي كه به )پاپ ديدار براي دنيا مختلف

 نـوع  ايـن  از مختلفـي  انـواع  تـوانيم مـي  را افتـد مـي  اتفـاق  معظم مكه در يا و در وارناسي هند
  .به شمار آوريم جهانگردي محسوب

هاي پردرآمـد   هاي صنعت گردشگري از جمله بخش عنوان يكي از شاخه گردشگري مذهبي به
 گردشـگري  صـنعت از شـاخه ايـن  توسـعه  براي ازكشورها اي كه بسياري گونه بهاين صنعت است؛ 

گردشـگري مـذهبي    ي لبنان پس از موفقيت در گردشـگري زيبـايي، بـه توسـعه     .كنند مي تالش
  يمقامات صنعت گردشگري لبنان را به فكر توسـعه  ،نام بشوات اي به با داشتن منطقه. انديشد مي

بـانوي  «بسياري به اميد شفا گرفتن از قديسـي بـه نـام     انبيمار. داخته استمذهبي ان گردشگري
به همين دليل اين شهر در حال تبديل شـدن بـه يـك مقصـد     . شوند مي راهي اين شهر» بشوات

   .گردشگري مذهبي است
 بـدين  .است داشته وجود )السالم عليه( بيت اهل خاندان خاصي به عالقه ديرباز از ،ايران در
 ايجـاد  قابليت نحوي بهوجود دارد كه  بوم و مرز اين وكنارگوشه  در متبركه متعددي اماكن لحاظ
 مسـائل  بعـد  از هم نمسئوال توجه. است آورده وجودهب را مذهبي گردشگري هايو قطب مراكز

چـرا   باشد؛ اين موضوع حل گشايراه تواندمي مذهبي مفاهيم تاكيد بر لحاظ به هم و جهانگردي
و  مـذاهب  اصـول  و مفـاهيم  درك نيازمند مذهبي نخست گردشگري جذب جهت در حركت كه

 در هاي مقدسمكان اين رينئبه زا خدمات ارائه تسهيل جهت در تالش سپس و هاآن به احترام
 اقتصادي هايجنبه از هم امر اين .خود است خاص مراسم ترراحت و آزادانه چه هر اجراي جهت
بسـيار   نتـايج  توانـد مـي  المللـي بين گسترده بازتاب و تبليغي اثرات از لحاظ هم و جهانگرد جذب
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  يـگردشگري مذهب -3
 امـاكن  از) جهـانگردي از با تعريف ويـژه ( گردشگران بازديد از استعبارت مذهبي جهانگردي 

دسـته مختلـف از    دو بـا  ،جـا ايـن  در .هـا آن نظـاير  و هـا امـامزاده  مقابر ،هازيارتگاه نظير مقدس
-مي بازديد خود دين در مقدسه اماكن از كه اندكساني اولي  دستهشويم؛ مي روهروب جهانگردان

 ،مثـال راي ب  .كنندمي ديدن اديان ساير مقدسه هايمكاناز كه هستند و گروه دوم كساني كنند
 يـا  كنند ومي بازديد مختلف نقاط از كليساهاي ولي .نيستند مسيحي كه دارند وجود زيادي افراد

  .   رونداديان مي ساير يا و هابودايي معابد ديدن به كه مسيحياني
 متبركـه  اماكن ساير يا و حج مانند خود مقدسه هايمكان زيارت به كه مسلماناني حالعيندر

 دارند، ممكـن  افراد كه هدفي نوع به بسته ،حال هر در .گيرندمي دوم جاي يدسته در ،روندمي
 ميـزان  در دسـته  دو ايـن  تفـاوت  شـايد  .كننـد  را انتخاب مذهبي جهانگردي انواع از يكي است

 اجـراي  لحـاظ  از سـفرها  چرا كـه برخـي  ، نمايندمي سفرها اين از جهانگردان كه باشد استقبالي
 ناچـار  بهگيرند، پس  مي خود به كيديأت يا و اجباري حالت مذهب يا دين آن به مربوط فرامين

 ؛گردندمي باريك براي كم سفر، دست آن اجراي به مجبور مذهب يا دين آن به مؤمن افراد همه
 بـه  توجـه  بـا  ،نهايـت رد .اسـت  واجب مسلمانان زيارت بر مبني اسالم دين در چهآن ماننددقيقاً 

 بـه  توجـه  بـا  نيز ما كشور در. گيردمي شكل مذهبي افراد، اشكال مختلفي از جهانگردي مقاصد
از  مختلفـي  هـا، انـواع  آن زياد معتقدان و توجه به وجود پيروان با و توحيدي مختلف اديان حضور

 .گردد ايجاد تواندمي مذهبي گردشگري
 مـذهبي  متعـدد  سـفرهاي  بـه  ايران، سـاليانه  در توجه قابل اكثريت با مسلمانان ،لحاظ بدين
 و سـوريه  كشـور  مقدسـه  امـاكن  و عـراق  در عاليـات  حج در عربستان، عتبات مثل سفر خارجي
 اثـرات  ورونـد  مـي  هـا نظاير آن و نظير مشهد، قم، ري، شيراز داخلي مذهبي سفرهايطورهمين
 مختلـف ديـن   هـاي فرقهمبنا،  همين بر. گذارندمي مناطق اين در بر جهانگردي ي از نظرمختلف

 و غيره فرصت پاك كريسمس، عيد شب نظيري مراسم به توجه با آن مختلف شعب با مسيحيت
 .كنندمي ايجاد دست اين از مذهبي سفرهاي اجراي برايمناسبي 

 يـا  و غربـي  آذربايجـان  كليسا در قره مانند باستاني و قديمي كليساهاي از برخي نيز ايران در
 مسيحيان و ارامنـه نقـش   ويژههگردشگر، ب جلب و جذب در توانندمي اصفهان در وانك كليساي
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 ترمهم و دقيق ريزيبرنامه ايجاد لزوم بالقوه هايظرفيت اين همه مجموع رد. نمايند ايفا مهمي
  .طلبدمي را برنامه ها اين بالفصل همه اجراي از

 در كـم دسـت  يـا  و اسـت  نمـودار  خوبي به آن در توحيدي مختلف اديان حضور كه كشوري
 و مختلـف  هـاي قابليـت  توانـد دارد، مـي  وجـود  زيادي بسيار هايكيدأمذهبي ت خصوص مسائل

 خـود  پنهان و پيدا استعدادهاي جامع و بلندمدت راهبرد يك با دارد و محفوظ خود در را متنوعي
 مقر و بزرگ كليساهاي عنوان مهد به در ايتاليا جهانگردي مذهبي نوع اين نظير .سازد شكوفا را

 سـاالنه مسـيحيان   تجمـع (آمرزش  مراسم. شودمي مشاهده خوبي به جهان هايكاتوليك رهبر
 در سـال  هـر  چه كـه آن و يا شوداجرا مي واتيكان در نحوي كه به )پاپ ديدار براي دنيا مختلف

 نـوع  ايـن  از مختلفـي  انـواع  تـوانيم مـي  را افتـد مـي  اتفـاق  معظم مكه در يا و در وارناسي هند
  .به شمار آوريم جهانگردي محسوب

هاي پردرآمـد   هاي صنعت گردشگري از جمله بخش عنوان يكي از شاخه گردشگري مذهبي به
 گردشـگري  صـنعت از شـاخه ايـن  توسـعه  براي ازكشورها اي كه بسياري گونه بهاين صنعت است؛ 

گردشـگري مـذهبي    ي لبنان پس از موفقيت در گردشـگري زيبـايي، بـه توسـعه     .كنند مي تالش
  يمقامات صنعت گردشگري لبنان را به فكر توسـعه  ،نام بشوات اي به با داشتن منطقه. انديشد مي

بـانوي  «بسياري به اميد شفا گرفتن از قديسـي بـه نـام     انبيمار. داخته استمذهبي ان گردشگري
به همين دليل اين شهر در حال تبديل شـدن بـه يـك مقصـد     . شوند مي راهي اين شهر» بشوات

   .گردشگري مذهبي است
 بـدين  .است داشته وجود )السالم عليه( بيت اهل خاندان خاصي به عالقه ديرباز از ،ايران در
 ايجـاد  قابليت نحوي بهوجود دارد كه  بوم و مرز اين وكنارگوشه  در متبركه متعددي اماكن لحاظ
 مسـائل  بعـد  از هم نمسئوال توجه. است آورده وجودهب را مذهبي گردشگري هايو قطب مراكز

چـرا   باشد؛ اين موضوع حل گشايراه تواندمي مذهبي مفاهيم تاكيد بر لحاظ به هم و جهانگردي
و  مـذاهب  اصـول  و مفـاهيم  درك نيازمند مذهبي نخست گردشگري جذب جهت در حركت كه

 در هاي مقدسمكان اين رينئبه زا خدمات ارائه تسهيل جهت در تالش سپس و هاآن به احترام
 اقتصادي هايجنبه از هم امر اين .خود است خاص مراسم ترراحت و آزادانه چه هر اجراي جهت
بسـيار   نتـايج  توانـد مـي  المللـي بين گسترده بازتاب و تبليغي اثرات از لحاظ هم و جهانگرد جذب

نقش گـردشگری مذهبـی در تحـول اقتصادی شهـر مشهد مقدس
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 مختلـف  انواع گيريبراي شكل را زمينه،  ادامه و در داشته باشد بر در ميزبان كشور براي مثبتي
  . سازد فراهم جهانگردي

  
  يـمشهد و گردشگري مذهب -4
  مشهدرـشهيهـاريخچـت

شـيعيان   امـام  هشتمين دفن و شهادت ق با.ه 203 سال در مشهد شهر يهسته كه روزي زا
 ساله1200فراز و نشيب پر تاريخ گرفت، شكل نوغان سناباد در )ع( موسي الرضاابنعلي حضرت

 به اشاره يا قمري هجري 203 سال از قبل منطقه اين سوابق تاريخي بررسي. شد آغاز شهر اين
در سـال  ) ع(پـس از شـهادت امـام رضـا      .گنجددر اين مقال نمي آن، از رويدادهاي پس جزئيات

 و طـايي  بن قحطبه حميد يخانه در توس نوغان توابع از سناباد در مطهر حضرت ق پيكر.ه203
 .شد دفن الرشيد آرامگاه هارون در

 ساخته الرشيدهارون مرگ هنگام به يا و قبل مختلف هايترواي به كه قحطبه بن حميد كاخ
 قـرار  همـام  امـام  آن دوسـتداران  و شيعيان توجه مورد) ع( رضا پيكر امام دفن از ، پسبود شده

 اواخـر  در .نهاد آباداني به رو شهر يك عنوانهبلكه ب زيارتگاه عنوان به تنها نه تدريجبه و گرفت
 در كـه  مشهدالرضـا  امـراي سـاماني،   كار آمدن روي و صفاري سلسله انقراض با ق.ه سوم قرن

و  جلـوگيري تنها  نه ،دوره دراين .گرفت نبود، رونق مورد توجه صفاريان و طاهريان هايحكومت
 حكـام  بلكـه  ،نداشـت  وجود )ع(رضا  امـام مطهر مرقد مجاور و مهاجر انـشيعي براي  مزاحمتي

 .داشتند مشهدالرضا به توس توجهي خاص
 سـرعت  )ع(رضـا   امـام  مطهـر  مرقـد  اطراف هايمكان توسعه و رشد آهنگ ،چهارم قرن در

 معـروف  نويسجغرافي اصطخري هاينوشته در مشهد نام بار براي نخستين .داشتچشمگيري 
 ،دهـد مـي  دسـت  بـه  ق.ه367 سال در حوقل از مشهدالرضا ابن كه توصيفي .خوردمي چشم به

 ايـن  و اسـت  مطهـر  اطـراف مرقـد   هايمكان افزايش و رضوي مقدس روضه يتوسعه نشانگر
 . است بوده بيشتر گذشته به نسبت زوار و ساكنان كه جمعيت دارد آن از حكايت
 حكومـت  تحـت  كـه  مشـهد  داشـتند،  تسـلط  ايـران  غرب بر كه بويه آل حكمراني دوران در

 عراق و در ايران مذهب اين تقويت باعث كه بويه آل مذهب شيعي بودن دليل به ،سامانيان بود
 بنا احداث و )ع( رضا حضرت مطهر مرقد به زيارت اشتياق شيعيان و گرفت قرار توجه مورد شد،
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 هـاي سلسـله  عهـد  در. شهر افزود اين رونق بر بويه آل توسط مطهر حرم تزئينات و و تعميرات
و  و تازهـا  تاخـت  مشـهد دسـتخوش   چـه اگر سربداران، و مغول خوارزمشاهي، سلجوقي، غزنوي،

 اقداماتي هااين سلسله طوركلي سالطين به و نمود حفظ را خود موقعيت بود، اما تخريب و غارت
 سـبكتكين  توسـط  اگر مشهدالرضـا  ،نمونه براي .دادندمي انجام مشهد آبادي و در جهت عمران

 هـاي خرابي يا و كوشيد هاتعمير خرابي و مرمت در محمود شد، فرزندش سلطان تخريب غزنوي
 مغول شيعه اولين عنوان به او و شد جبران سلطان محمد خدابنده توسط مغول تهاجم در مشهد

 مشـهد  يتوسـعه  و و عمـران  تعمير حرم مطهـر  به نسبت ،شيعه مذهب به بخشيدن رسميت با
 جوري ايـن  شيخ حسن كه حدي بود در سربداران زمان در مشهد موقعيت. كرد فراواني كوشش

 شـهرهاي  رديـف  در در اين زمـان  جمعيت و وسعت نظر ازمشهد  .داد قرار خود پايتخت را شهر
   .گرفت قرار خبوشان و ابيورد و نيشابور سبزوارو، بزرگ خراسان مانند

 پادشـاهان  توجه .بود شهر مشهد در تاريخ عطفي ينقطه تيموريان يسلسله آمدن كار روي
مسـجد   ، ماننـد يمدارسـ  و مسـاجد  بنـاي  و مطهـر  حرم عمران ويژه درهب ،مشهد سلسله به اين

 پايتخـت  بـه  را شهر اين ، مشهد به بايسنقرميرزا  توجه ويا ميرزا شاهرخ توسط همسر گوهرشاد
 مهـاجرت  طرفي و از سلسله اين هايتالش دليل به گفت توانمي. كرد تيموريان تبديل مذهبي
و  وسعت زيرا ؛گرفت شكل زمان همان از شهر اين كنوني يچهره به مشهد، توس شهر ساكنان
 نظميـه،  ماننـد  حكـومتي  و اداري هايو سازمان تشكيالت نظر از كه به حدي رسيد آن جمعيت

  .   بود  ...و قاضي داروغه، نظميه، اداره حاكم، شهري داراي خدمات قضا،
 در زيادي خسارات صفوي، عهد ابتداي در چهاگر. پيدا كرد ادامه بعد هايدوره در مشهد رونق

 اما شدند، عام قتل آن ساكنان از زيادي عده و شد وارد به شهر نوبت چند در هاازبك تهاجم اثر
 طول در مشهد يدر اعتال كه يمختلف عوامل بين اگر .گرديدزودي جبران  به وارده خسارات

 امام مطهر مرقد احترام و قداست به بايد گمانبي ببريم، نام عامل از دو تنهااند ش مؤثر بودهتاريخ
   .اشاره كنيم مشهد جغرافيايي موقعيت و )ع(رضا 

 داراي رضـوي،  خراسان استان و مشهد شهرستان مركز عنوان به مشهد در حال حاضر شهر
سـال   عمومي سرشماري اساس بر آن جمعيت .است خدماتي يمحدوده كيلومتر مربع 270حدود 
  .است بوده نفر  316/427/2بر بالغ 1385
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  . سازد فراهم جهانگردي

  
  يـمشهد و گردشگري مذهب -4
  مشهدرـشهيهـاريخچـت

شـيعيان   امـام  هشتمين دفن و شهادت ق با.ه 203 سال در مشهد شهر يهسته كه روزي زا
 ساله1200فراز و نشيب پر تاريخ گرفت، شكل نوغان سناباد در )ع( موسي الرضاابنعلي حضرت

 به اشاره يا قمري هجري 203 سال از قبل منطقه اين سوابق تاريخي بررسي. شد آغاز شهر اين
در سـال  ) ع(پـس از شـهادت امـام رضـا      .گنجددر اين مقال نمي آن، از رويدادهاي پس جزئيات

 و طـايي  بن قحطبه حميد يخانه در توس نوغان توابع از سناباد در مطهر حضرت ق پيكر.ه203
 .شد دفن الرشيد آرامگاه هارون در

 ساخته الرشيدهارون مرگ هنگام به يا و قبل مختلف هايترواي به كه قحطبه بن حميد كاخ
 قـرار  همـام  امـام  آن دوسـتداران  و شيعيان توجه مورد) ع( رضا پيكر امام دفن از ، پسبود شده

 اواخـر  در .نهاد آباداني به رو شهر يك عنوانهبلكه ب زيارتگاه عنوان به تنها نه تدريجبه و گرفت
 در كـه  مشهدالرضـا  امـراي سـاماني،   كار آمدن روي و صفاري سلسله انقراض با ق.ه سوم قرن

و  جلـوگيري تنها  نه ،دوره دراين .گرفت نبود، رونق مورد توجه صفاريان و طاهريان هايحكومت
 حكـام  بلكـه  ،نداشـت  وجود )ع(رضا  امـام مطهر مرقد مجاور و مهاجر انـشيعي براي  مزاحمتي

 .داشتند مشهدالرضا به توس توجهي خاص
 سـرعت  )ع(رضـا   امـام  مطهـر  مرقـد  اطراف هايمكان توسعه و رشد آهنگ ،چهارم قرن در
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٩ 
 

 هـاي سلسـله  عهـد  در. شهر افزود اين رونق بر بويه آل توسط مطهر حرم تزئينات و و تعميرات
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   .گرفت قرار خبوشان و ابيورد و نيشابور سبزوارو، بزرگ خراسان مانند

 پادشـاهان  توجه .بود شهر مشهد در تاريخ عطفي ينقطه تيموريان يسلسله آمدن كار روي
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 امام مطهر مرقد احترام و قداست به بايد گمانبي ببريم، نام عامل از دو تنهااند ش مؤثر بودهتاريخ
   .اشاره كنيم مشهد جغرافيايي موقعيت و )ع(رضا 

 داراي رضـوي،  خراسان استان و مشهد شهرستان مركز عنوان به مشهد در حال حاضر شهر
سـال   عمومي سرشماري اساس بر آن جمعيت .است خدماتي يمحدوده كيلومتر مربع 270حدود 
  .است بوده نفر  316/427/2بر بالغ 1385

نقش گـردشگری مذهبـی در تحـول اقتصادی شهـر مشهد مقدس
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 رضا حضرت مطهر حرم مشتمل برو  ايران مناطق تريناز پرجاذبه يكي مشهد ،در مجموع
اين . رود به شمار مي ايران فرهنگي -مذهبي  گردشگري قطب ترينمهماين شهر  .است )ع(

-مسلمان، بزرگ كشورهاي با همجواري دليل به است و الملليبين نفوذ يحوزه داراي شهركالن
محسوب ايران  رقي و شمال شرقي ينيمه در و مهاجران مذهبي انگردشگر جذب مركز ترين
 از جهان مذهبي شهركالن دومين عنوان به مشهد شدن شناخته دليل به ،ديگر طرف از .شودمي

 .جهان است كنار و گوشه در سني و شيعه مسلمانان توجه جهاني، كانون متروپليس مركز سوي

  1389ايران در تابستان .ا.تقسيمات استاني كشور ج: 1نقشه شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389استان خراسان رضوي در مردادماه تقسيمات كشوري : 2شماره 
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  مذهبي شهر مشهد  -هاي تاريخي اذبهـج -5
 حرم امامرضاترين مكان مذهبي ايران نيز است، ترين مكان مذهبي شهر مشهد كه مهممهم

از . شوند ميليون نفر به زيارت اين حرم شرفياب مي 25تا  20شود ساالنه حدود آورد ميبر.است)ع(
كنندگان هاي مذهبي هستند و زيارت يي كه از جمله مكانها امامزادهو  ها حسينيه، مسجدهاديگر 

مسجد هفتاد و ي حرم رضوي، واقع در محدوده مسجد جامع گوهرشادتوان به فراواني دارند، مي
سيدناصر و سيدياسر  زادگان آستان متبركه امام، مسجد و حسينيه كرامت، دوتن

، آرامگاه خواجه اباصلت، )ميامي(  بن الحسين امامزاده يحيي بن زيد بن علي، )االسالمعليهم(
آرامگاه پير ، )خواجه ربيع(بقعه ابوزيد ربيع بن خثيم اسدي ، رادآرامگاه خواجه م

مزار سيد عبد اهللا ، زاده اسماعيل آرامگاه امام، آرامگاه شيخ نخودكي، پاالندوز
گنبد  ،متبركه خواجه شيخ محمد زمان بقعه ،آرامگاه هرثمه بن اعين، االسحاقي

  .كرداشاره گنبد سبزو شتيخ
  

  )اهي زيارتيـآرامگ(اي مذهبي ـهمجموعه -1-5
اين مجموعه كه در مركـز مشـهد مقـدس     :رضوياهي آستان قدسـاي آرامگـه مجموعه

هاي آرامگاهي جهان اسالم است كـه طـي   ترين مجموعهترين و وسيعيكي از باشكوه ،واقع شده
تاريخي و هنـري   شكل گرفته و آثار) ع(الرضا بن موسيمزار حضرت علي حولمتمادي  هاينقر

جامع شهر مشهد يعني گوهرشاد، در نخستين مسجد . مختلف را در بر دارد روزگارانارزشمندي از 
ايـوان طـالي صـحن عتيـق و      نادرشـاه افشـار،   يدر دوره. سمت قبله حرم مطهر برپا شده است

ايوان شـمالي و تـذهيب آن و    ي همچنين بناي مناره. باالي آن تعمير و طالكاري گرديد يمناره
. همـين دوره اسـت   سنگاب مرمر يكپارچه سقاخانه اسماعيل طاليي در صحن عتيـق مربـوط بـه   

، )مـوزه (، امـام خمينـي   )آزادي(، جديـد  )انقـالب (آستان قدس رضوي داراي پـنج صـحن عتيـق    
  .جمهوري اسالمي و قدس است

:رمـح -
 هـايي بـه  متر است كه در هر طـرف آن صـفه   10.4و عرض  10.9ي چهارگوش به طول يبنا 

حرم به  بناي اصلي اين. به حرم وارد يا از آن خارج مي شود هاسه متر قرار دارد كه از آن يدهانه
نداشـت و   در وسـط حـرم قـرار    )ع(از آن جا كه مرقد امام رضا .هارون الرشيد مربوط است يبقعه
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اسـتواري گنبـد وارد    اي بـر كه لطمهش بدون آن.ه1343، در سال طواف بر ضريح آن مشكل بود
حرم و مسـجد باالسـر    دو پايه اقدام به برداشتن ديوار ميانبا برپايي يك طاق بزرگ و ايجاد  ،آيد

هاي متري با كاشي 2ارتفاع  متر با سنگ مرمر و باالي آن تاسانتي 20ازاره حرم به ارتفاع . گرديد
 هايو احاديث و برخي ديگرنقش سلجوقي پوشيده شده كه بر اغلب آن ها آيات ينفيسي از دوره

حرم سه محراب باشكوه مربوط به قرن  از جمله آثار ارزشمند داخل. ودشديده مي برجسته اسليمي
هايي به خط به خط كوفي و بر سومي كتيبه هاييهفتم هجري است كه بر روي دو محراب كتيبه
  .و احاديث نوشته شده است كوفي و ثلث به رنگ الجوردي مشتمل بر آيات

:دـمشهمصالي-
 از بنا اين .استق .ه1087 سال آن ساخت تاريخ و شده واقع مشهد شرقي قسمت در بنا اين 
 و معـرق  ،كـاري كاشـي  تزئينـات  و آجـري  گنبـد  يك ،آن دو طرف در رواق دو ،بلند ايوان يك

 .است يافته تشكيل گچي هايكاريمقرنس
  :وهرشادـگمسجد -

-زوجه گوهرشاد توسط ق. هـ 821 درسال ، گرفته قرار مطهر حرم جنوب دركه   مسجد اين
 سـبب  بـه  مسجد اين .است شده ساخته شيرازي الدينقوام استاد دست به و تيموري شاهرخ ي

. اسـت  برخـوردار  مجموعه در ممتازي موقعيت از، ايكتيبه وكاري كاشي غني تزئينات بودن دارا
 سـال  به قاجاريه ي دوره در ديگر بار و، ق ه1052 سال در صفويي دوره در باريك مسجد اين

  .است شده تزئين و تعمير ق.ه1276
  
تاريخياهايـبن -2-5
:خورشيداخـك -

  .است افشار نادرشاه يدوره آثار از و شده ساخته هجري دوازدهم قرن دوم ينيمه در
  :فردوسياهـآرامگ -

 .ه استيافت پايانش .ه1313 مهرماه در آرامگاه فعلي بناي ساختمان
:طبرسيشيخاهـآرامگ-

 .است قرارگرفته مشهد طبرسي خيابان ابتداي در 
 : اباصلتخواجهاهـآرامگ -

 .است واقع مشهد شرقي جنوب كيلومتري 12 در آرامگاه اين
١٣ 

 

:نادراهـآرامگ-
 آرامگـاه   .يافـت  خاتمهش .ه1340سال در و شد آغازش .ه 1336 سال در جديد بنايساخت 

 .دارد قرار نادر آرامگاه باغ شمالي باغچه در هم پسيان خان يمحمدتق سرهنگ
:غزاليمحمداماماهـآرامگ -

 در، اسـت  معـروف  نيـز  مسجد و هارون زندان خانهنقاره، الرشيدنهارو يمقبره بهكه  بنا اين
 مرو در سنجر آرامگاه به زيادي شباهت مزبور بناي. است گرديده بنا توس به مشهد يجاده كنار
 .است شده ساخته غزالي محمد امام بودديا به ق.ه 720 سال در بنا اين رسدمي نظر به .دارد

 :راويمرادخواجهاهـآرامگ -
 اسـت  ضلعيپنج هرمي بقعه گنبد .داردقرار مشهد شرقي جنوب كيلومتري 12 در آرامگاه اين

  .است شده برپا سبز رنگ به شيروانيي از كه
  :وابـنمدرسه -

 مربـوط  صفوي سليمان شاهي دوره به و است شده واقع مشهد علياي خيابان در مدرسه اين
بـه جـز   كـه   .رسـد  هجري مـي  8بيشتر آثار تاريخي مشهد به قرن  يپيشينه ،در مجموع .شودمي

جنگلـي   سنگي، پـارك خصوص شانديز و طرقبه، كوه هب اطراف مشهد، توان بهميياد شده موارد 
فرهنگـي و   به غير از مراكز .گردشگران هستنداشاره كرد كه مورد توجه آباد و بوستان ملت وكيل

اين شهر نقش  مذهبي فوق، مراكز تجاري زير نيز عالوه بر جذب گردشگران، در تحول اقتصادي
 .مهمي به عهده دارند

  :ازار رضاـب -
در ايـن  . استران وگردشگران در شهر مشهد ئمسافران، زا بزرگترين مركز خريد) ع( بازار رضا

ـ مسـافران، زا  بزرگتـرين مركـز خريـد   ) ع( بـازار رضـا   مشـهد از قبيـل   انـواع سـوغات   ،بازار  رانئ
 مشـهد از قبيـل فيـروزه، انگشـتر،     انـواع سـوغات   ،در اين بازار. استوگردشگران در شهر مشهد 

ايـن    .رسـد  تسبيح و لباس و غيره به فروش مي سجاده، و طالجات، زعفران، نبات، پوستين، مهر
هـزار   72 در مجمـوع  و متـر سـاخته شـده اسـت     30متر و عـرض   800به طول بازار در فضايي 

ديگـر در   هـزار مترمربـع   29 هزار مترمربع در بازار رضا و 43از اين مجموعه . مترمربع زيربنا دارد
  .است شهريور واقع شده 17سراهاي تجاري ميدان 
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١٢ 
 

اسـتواري گنبـد وارد    اي بـر كه لطمهش بدون آن.ه1343، در سال طواف بر ضريح آن مشكل بود
حرم و مسـجد باالسـر    دو پايه اقدام به برداشتن ديوار ميانبا برپايي يك طاق بزرگ و ايجاد  ،آيد

هاي متري با كاشي 2ارتفاع  متر با سنگ مرمر و باالي آن تاسانتي 20ازاره حرم به ارتفاع . گرديد
 هايو احاديث و برخي ديگرنقش سلجوقي پوشيده شده كه بر اغلب آن ها آيات ينفيسي از دوره

حرم سه محراب باشكوه مربوط به قرن  از جمله آثار ارزشمند داخل. ودشديده مي برجسته اسليمي
هايي به خط به خط كوفي و بر سومي كتيبه هاييهفتم هجري است كه بر روي دو محراب كتيبه
  .و احاديث نوشته شده است كوفي و ثلث به رنگ الجوردي مشتمل بر آيات

:دـمشهمصالي-
 از بنا اين .استق .ه1087 سال آن ساخت تاريخ و شده واقع مشهد شرقي قسمت در بنا اين 
 و معـرق  ،كـاري كاشـي  تزئينـات  و آجـري  گنبـد  يك ،آن دو طرف در رواق دو ،بلند ايوان يك

 .است يافته تشكيل گچي هايكاريمقرنس
  :وهرشادـگمسجد -

-زوجه گوهرشاد توسط ق. هـ 821 درسال ، گرفته قرار مطهر حرم جنوب دركه   مسجد اين
 سـبب  بـه  مسجد اين .است شده ساخته شيرازي الدينقوام استاد دست به و تيموري شاهرخ ي

. اسـت  برخـوردار  مجموعه در ممتازي موقعيت از، ايكتيبه وكاري كاشي غني تزئينات بودن دارا
 سـال  به قاجاريه ي دوره در ديگر بار و، ق ه1052 سال در صفويي دوره در باريك مسجد اين

  .است شده تزئين و تعمير ق.ه1276
  
تاريخياهايـبن -2-5
:خورشيداخـك -

  .است افشار نادرشاه يدوره آثار از و شده ساخته هجري دوازدهم قرن دوم ينيمه در
  :فردوسياهـآرامگ -

 .ه استيافت پايانش .ه1313 مهرماه در آرامگاه فعلي بناي ساختمان
:طبرسيشيخاهـآرامگ-

 .است قرارگرفته مشهد طبرسي خيابان ابتداي در 
 : اباصلتخواجهاهـآرامگ -

 .است واقع مشهد شرقي جنوب كيلومتري 12 در آرامگاه اين
١٣ 

 

:نادراهـآرامگ-
 آرامگـاه   .يافـت  خاتمهش .ه1340سال در و شد آغازش .ه 1336 سال در جديد بنايساخت 

 .دارد قرار نادر آرامگاه باغ شمالي باغچه در هم پسيان خان يمحمدتق سرهنگ
:غزاليمحمداماماهـآرامگ -

 در، اسـت  معـروف  نيـز  مسجد و هارون زندان خانهنقاره، الرشيدنهارو يمقبره بهكه  بنا اين
 مرو در سنجر آرامگاه به زيادي شباهت مزبور بناي. است گرديده بنا توس به مشهد يجاده كنار
 .است شده ساخته غزالي محمد امام بودديا به ق.ه 720 سال در بنا اين رسدمي نظر به .دارد

 :راويمرادخواجهاهـآرامگ -
 اسـت  ضلعيپنج هرمي بقعه گنبد .داردقرار مشهد شرقي جنوب كيلومتري 12 در آرامگاه اين

  .است شده برپا سبز رنگ به شيروانيي از كه
  :وابـنمدرسه -

 مربـوط  صفوي سليمان شاهي دوره به و است شده واقع مشهد علياي خيابان در مدرسه اين
بـه جـز   كـه   .رسـد  هجري مـي  8بيشتر آثار تاريخي مشهد به قرن  يپيشينه ،در مجموع .شودمي

جنگلـي   سنگي، پـارك خصوص شانديز و طرقبه، كوه هب اطراف مشهد، توان بهميياد شده موارد 
فرهنگـي و   به غير از مراكز .گردشگران هستنداشاره كرد كه مورد توجه آباد و بوستان ملت وكيل

اين شهر نقش  مذهبي فوق، مراكز تجاري زير نيز عالوه بر جذب گردشگران، در تحول اقتصادي
 .مهمي به عهده دارند

  :ازار رضاـب -
در ايـن  . استران وگردشگران در شهر مشهد ئمسافران، زا بزرگترين مركز خريد) ع( بازار رضا

ـ مسـافران، زا  بزرگتـرين مركـز خريـد   ) ع( بـازار رضـا   مشـهد از قبيـل   انـواع سـوغات   ،بازار  رانئ
 مشـهد از قبيـل فيـروزه، انگشـتر،     انـواع سـوغات   ،در اين بازار. استوگردشگران در شهر مشهد 

ايـن    .رسـد  تسبيح و لباس و غيره به فروش مي سجاده، و طالجات، زعفران، نبات، پوستين، مهر
هـزار   72 در مجمـوع  و متـر سـاخته شـده اسـت     30متر و عـرض   800به طول بازار در فضايي 

ديگـر در   هـزار مترمربـع   29 هزار مترمربع در بازار رضا و 43از اين مجموعه . مترمربع زيربنا دارد
  .است شهريور واقع شده 17سراهاي تجاري ميدان 
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١۴ 
 

  
:اري زيست خاورـمجتمع تج -

يكي  اين ساختمان. هزار مترمربع بنا گرديده است 10زميني به مساحت  خاور درمجتمع زيست 
ايرانـي در   كـاري و هنـر   معماري، گچ. هاي تجاري و مسكوني ايران استترين ساختمانبزرگاز 

از  موقعيـت مكـاني،    زيبا و قابل تحسين به كار رفته و با توجه به زواياي مختلف اين بنا به شكلي
 چهار واحد تجاري در 700جتمع زيست خاور با داشتن م .ديدن استمشهد قابل  گوشه شهر چهار

و  يتـرين تجهيـزات سرمايشـ    مـدرن  از خـودرو در چهـار طبقـه    250طبقه و پاركينگ با ظرفيت 
   .استنظير خاورميانه كم در كه كنداستفاده مي و سيستم تصفيه و دفع فاضالب يگرمايش

  :اري گردشگري الماس شرقـمجتمع تج -
مجموعـه   زيـر ( تي مشـهد در شهر زيار عنوان يكي از عناصر جذاب گردشگريبه اين مجتمع 

 متر مربع در سه ضلع خيابان 25,000با مساحت حدود  )نمونه گردشگري سپاد طرح عظيم منطقه
 نوپايي توانسته است آوازه وبا وجود   ي تجارياين مركز تفريح. واقع شده است بلوار خيام شمالي

  .كندايران كسب  بازارهاي ميانشهرتي  در
  

  
نقشه شهر مشهد مقدس و موقعيت 

)ع(حرم مطهر امام رضا 

١۵ 
 

  

و  ) ع(عكس هوايي حرم مطهر امام رضا 
بخش هايي از مناطق همجوار آن

الحجج، حرم مطهر ثامن
) ع(حضرت امام رضا 
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١۴ 
 

  
:اري زيست خاورـمجتمع تج -

يكي  اين ساختمان. هزار مترمربع بنا گرديده است 10زميني به مساحت  خاور درمجتمع زيست 
ايرانـي در   كـاري و هنـر   معماري، گچ. هاي تجاري و مسكوني ايران استترين ساختمانبزرگاز 

از  موقعيـت مكـاني،    زيبا و قابل تحسين به كار رفته و با توجه به زواياي مختلف اين بنا به شكلي
 چهار واحد تجاري در 700جتمع زيست خاور با داشتن م .ديدن استمشهد قابل  گوشه شهر چهار

و  يتـرين تجهيـزات سرمايشـ    مـدرن  از خـودرو در چهـار طبقـه    250طبقه و پاركينگ با ظرفيت 
   .استنظير خاورميانه كم در كه كنداستفاده مي و سيستم تصفيه و دفع فاضالب يگرمايش

  :اري گردشگري الماس شرقـمجتمع تج -
مجموعـه   زيـر ( تي مشـهد در شهر زيار عنوان يكي از عناصر جذاب گردشگريبه اين مجتمع 

 متر مربع در سه ضلع خيابان 25,000با مساحت حدود  )نمونه گردشگري سپاد طرح عظيم منطقه
 نوپايي توانسته است آوازه وبا وجود   ي تجارياين مركز تفريح. واقع شده است بلوار خيام شمالي

  .كندايران كسب  بازارهاي ميانشهرتي  در
  

  
نقشه شهر مشهد مقدس و موقعيت 

)ع(حرم مطهر امام رضا 

١۵ 
 

  

و  ) ع(عكس هوايي حرم مطهر امام رضا 
بخش هايي از مناطق همجوار آن

الحجج، حرم مطهر ثامن
) ع(حضرت امام رضا 
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  ادي آن در شهر مشهد مقدسـي و تحول اقتصـگردشگري مذهب -6
خراسان رضوي ترين انگيزه سفر به استان بزرگ) ع(الرضا  ابن موسي وجود مرقد مطهر آقا علي

ها نفـر از داخـل و صـدها    ني و ملكوتي رضوي باعث شده هرساله ميليونوجود بارگاه روحا. است
  . به اين استان و شهر مقدس مشهد سفر كنند هزار نفر از خارج از كشور

ميليون  20تا  15ران و گردشگران به اين استان وجود دارد كه از ئاآمارهاي مختلفي از ورود ز
ارائه آمارهاي بسيار گوناگون از جانب مسئوالن . بوده استميليون نفر در نوسان  30تا  25و حتي 

يـك  ايـن كـه   كنـد  اساسي را روشن مـي  يهاي مختلف شهر مشهد يك نكتهو مديران سازمان
حرم مطهـر رضـوي و شـهر     زائران محاسبه قابل قبول و مورد پذيرش همگان در خصوص تعداد

   .گرفته، قابل استناد نبوده استكنون اين محاسبه صورت مقدس مشهد وجود ندارد و يا اگر تا
  6000 حـدود   هـا آن تعداد كشوركه متبركه هايعهبق درصد از كل بناها و 10، سوي ديگر از
 در گوياي اهميت استان مراكز اقامتي از كل درصد 50 وجود. دارد قرار خراسان رضوي در ،است 
 و بازارسـازي  ازاريـابي منطقـه نمونـه ب   يـك  بـه عنـوان   مشهد .مذهبي است گردشگري يزمينه

هـا در بخـش   گـذاري و سـرمايه  هـا توانـد پرچمـدار بسـياري از فعاليـت    كشور مـي  گردشگري در
  .گردشگري مذهبي باشد

زيارت، گردش و ديدار، مسافرت به ساير مناطق، تجارت و خريد شـغلي، مراجعـه    ،كليبه طور
 البتـه در . شـود مشهد را شامل مـي  شده بهوارد گردشگران يبه ادارات و معالجه به ترتيب انگيزه

در ايـن  . نسبت سفرهاي زيارتي مسافران خراساني بسيار كمتر از ساير مسـافران اسـت   ،اين ميان
هاي مختلف متوسط اقامت گروه. ها خريد و استفاده از خدمات اولويت اصلي را دارندنوع مسافرت
 شـوند، ه قصد زيارت وارد مشهد مـي افرادي كه ب. روز استشبانه 6.7به مشهد  شده گردشگر وارد

توسط مسافران، بيشترين  شدهحذفهاي هزينه. تري نسبت به ساير مسافران دارنداقامت طوالني
  . دكنتجاري مشهد تزريق مي -ارزش افزوده را به بخش خدماتي 

گيرد كـه بـه ترتيـب شـامل     درصد خريدها در بازار رضا و اطراف حرم صورت مي 65بيش از 
تعداد زيـادي   .شودبازي، نبات، نخود و كشمش مي، زرشك، پوشاك، جانماز و مهر، اسبابزعفران
هاي مشـهد  ران در مشهد وجود دارد كه سوغاتيئهاي خاص توليدات كاالهاي مورد نياز زاكارگاه

بنـدي نمـوده، در    جمله زعفران، زيره، خشكبار، نبات، مهر و تسبيح و ديگر محصوالت را بسـته  از
   .دهند قرار مي فروشمعرض 

 
 

 يسـه دهـه  در دهد كـه هاي مختلف اقتصادي شهر مشهد نشان ميتركيب اشتغال در بخش
 هاي كشاورزي و صنعت و معـدن در سـاختار اشـتغال شـهر مشـهد     تدريج از سهم بخشاخير، به

 يكـي از ابعـاد مهـم فعاليـت     ،شـك بـدون . كاسته و به سهم بخش خـدمات افـزوده شـده اسـت    
  :گذاري از دو جنبه قابل بررسي استاين اثر. آن است شهر مشهد آثار اقتصاديگردشگري در 

  ؛و ايجاد اشتغال، به صورت مستقيم و غير مستقيم دارد اثراتي كه بر رشد درآمد )الف
افزايش تقاضا براي تأسيسات، تسهيالت و خدمات بر ساكنان و مديريت  هايي كه بابتهزينه )ب 

  . شود  مي شهري تحميل
صورت ماليـات   ها از محل درآمد حاصل از فعاليت گردشگري و بهچه بخشي از اين هزينهاگر

 بـه . شـود   تأمين مي ها از منابع درآمدي شهربخش عمده اين هزينه اماشود،   و عوارض تأمين مي
دو محور اصلي و فرعي و  آثار اقتصادي فعاليت زيارت و گردشگري در شهر مشهد را در ،كليطور
  :بندي كردتوان دسته  شكل زير ميبه 

  .)مسـتقيم مسـتقيم و غيـر  ( زايـي  منابع حاصل از اشتغالو  زاييدرآمد :محورهاي اصلي شامل
هاي طبيعـي بـه عنـوان    هاي تاريخي و جاذبهيادمان و حفظ آثار باستاني: محورهاي فرعي شامل

  . شده قديميصنايع متروك يصنايع دستي و سنتي و احيا يتوسعه، زامنابع درآمد
به شهر مشهد بابـت محـل اقامـت،     شده كه گردشگران وارد مبالغي :نقش درآمدزايي )الف

 هـاي افـزايش درآمـد گـروه    ،كننـد هزينـه مـي   … خريد سوغات و تأمين مايحتاج، حمل و نقل،
-عيـين اثـر ت نيز  شهراين بر پويايي و تحرك اقتصاد  شكيشود كه ب  مختلف شهري را موجب مي

ـ شده متوسط هزينه روزانه يـك زا برطبق برآوردهاي انجام. اي دارد  كننده شـهر   ر و گردشـگر در ئ
و  )روز 5/6(با احتساب متوسط مدت اقامـت  . ريال بوده است 17000حدود  1379مشهد در سال 

شـده  صـرف   هـاي كل هزينه ،)ميليون نفر 17حدود (به مشهد در اين سال شده  تعداد زايران وارد
    .درآمدي شهر افزوده شده است شود كه به منابع  ريال مي ميليارد 1878توسط گردشگران بالغ بر 

ـ روزانه يك زا يمتوسط هزينهها، اگر در حال حاضر با توجه به نرخ تورم و افزايش قيمت ر و ئ
 11بـه بـيش از   شده توسط گردشگران در شهر  صرف هايكل هزينه برابر شده باشد، 6گردشگر 

كل ماليـات هـاي    شود كه توجه شود  اهميت اين رقم زماني آشكار مي( .شودار ميليارد بالغ ميهز
  )است ميليارد ريال بوده 382حدود  1378وصولي مستقيم شهر مشهد در سال 

زايـي آن  گردشگري مشهد بعد اشـتغال  از ديگر آثار اقتصادي فعاليت :زايينقش اشتغال )ب
 .مستقيم استزايي مستقيم و غيراشتغال خش گردشگري داراي دو بعدزايي بالاشتغ يجنبه. است
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  ادي آن در شهر مشهد مقدسـي و تحول اقتصـگردشگري مذهب -6
خراسان رضوي ترين انگيزه سفر به استان بزرگ) ع(الرضا  ابن موسي وجود مرقد مطهر آقا علي

ها نفـر از داخـل و صـدها    ني و ملكوتي رضوي باعث شده هرساله ميليونوجود بارگاه روحا. است
  . به اين استان و شهر مقدس مشهد سفر كنند هزار نفر از خارج از كشور

ميليون  20تا  15ران و گردشگران به اين استان وجود دارد كه از ئاآمارهاي مختلفي از ورود ز
ارائه آمارهاي بسيار گوناگون از جانب مسئوالن . بوده استميليون نفر در نوسان  30تا  25و حتي 

يـك  ايـن كـه   كنـد  اساسي را روشن مـي  يهاي مختلف شهر مشهد يك نكتهو مديران سازمان
حرم مطهـر رضـوي و شـهر     زائران محاسبه قابل قبول و مورد پذيرش همگان در خصوص تعداد

   .گرفته، قابل استناد نبوده استكنون اين محاسبه صورت مقدس مشهد وجود ندارد و يا اگر تا
  6000 حـدود   هـا آن تعداد كشوركه متبركه هايعهبق درصد از كل بناها و 10، سوي ديگر از
 در گوياي اهميت استان مراكز اقامتي از كل درصد 50 وجود. دارد قرار خراسان رضوي در ،است 
 و بازارسـازي  ازاريـابي منطقـه نمونـه ب   يـك  بـه عنـوان   مشهد .مذهبي است گردشگري يزمينه

هـا در بخـش   گـذاري و سـرمايه  هـا توانـد پرچمـدار بسـياري از فعاليـت    كشور مـي  گردشگري در
  .گردشگري مذهبي باشد

زيارت، گردش و ديدار، مسافرت به ساير مناطق، تجارت و خريد شـغلي، مراجعـه    ،كليبه طور
 البتـه در . شـود مشهد را شامل مـي  شده بهوارد گردشگران يبه ادارات و معالجه به ترتيب انگيزه

در ايـن  . نسبت سفرهاي زيارتي مسافران خراساني بسيار كمتر از ساير مسـافران اسـت   ،اين ميان
هاي مختلف متوسط اقامت گروه. ها خريد و استفاده از خدمات اولويت اصلي را دارندنوع مسافرت
 شـوند، ه قصد زيارت وارد مشهد مـي افرادي كه ب. روز استشبانه 6.7به مشهد  شده گردشگر وارد

توسط مسافران، بيشترين  شدهحذفهاي هزينه. تري نسبت به ساير مسافران دارنداقامت طوالني
  . دكنتجاري مشهد تزريق مي -ارزش افزوده را به بخش خدماتي 

گيرد كـه بـه ترتيـب شـامل     درصد خريدها در بازار رضا و اطراف حرم صورت مي 65بيش از 
تعداد زيـادي   .شودبازي، نبات، نخود و كشمش مي، زرشك، پوشاك، جانماز و مهر، اسبابزعفران
هاي مشـهد  ران در مشهد وجود دارد كه سوغاتيئهاي خاص توليدات كاالهاي مورد نياز زاكارگاه

بنـدي نمـوده، در    جمله زعفران، زيره، خشكبار، نبات، مهر و تسبيح و ديگر محصوالت را بسـته  از
   .دهند قرار مي فروشمعرض 

 
 

 يسـه دهـه  در دهد كـه هاي مختلف اقتصادي شهر مشهد نشان ميتركيب اشتغال در بخش
 هاي كشاورزي و صنعت و معـدن در سـاختار اشـتغال شـهر مشـهد     تدريج از سهم بخشاخير، به

 يكـي از ابعـاد مهـم فعاليـت     ،شـك بـدون . كاسته و به سهم بخش خـدمات افـزوده شـده اسـت    
  :گذاري از دو جنبه قابل بررسي استاين اثر. آن است شهر مشهد آثار اقتصاديگردشگري در 

  ؛و ايجاد اشتغال، به صورت مستقيم و غير مستقيم دارد اثراتي كه بر رشد درآمد )الف
افزايش تقاضا براي تأسيسات، تسهيالت و خدمات بر ساكنان و مديريت  هايي كه بابتهزينه )ب 

  . شود  مي شهري تحميل
صورت ماليـات   ها از محل درآمد حاصل از فعاليت گردشگري و بهچه بخشي از اين هزينهاگر

 بـه . شـود   تأمين مي ها از منابع درآمدي شهربخش عمده اين هزينه اماشود،   و عوارض تأمين مي
دو محور اصلي و فرعي و  آثار اقتصادي فعاليت زيارت و گردشگري در شهر مشهد را در ،كليطور
  :بندي كردتوان دسته  شكل زير ميبه 

  .)مسـتقيم مسـتقيم و غيـر  ( زايـي  منابع حاصل از اشتغالو  زاييدرآمد :محورهاي اصلي شامل
هاي طبيعـي بـه عنـوان    هاي تاريخي و جاذبهيادمان و حفظ آثار باستاني: محورهاي فرعي شامل

  . شده قديميصنايع متروك يصنايع دستي و سنتي و احيا يتوسعه، زامنابع درآمد
به شهر مشهد بابـت محـل اقامـت،     شده كه گردشگران وارد مبالغي :نقش درآمدزايي )الف

 هـاي افـزايش درآمـد گـروه    ،كننـد هزينـه مـي   … خريد سوغات و تأمين مايحتاج، حمل و نقل،
-عيـين اثـر ت نيز  شهراين بر پويايي و تحرك اقتصاد  شكيشود كه ب  مختلف شهري را موجب مي

ـ شده متوسط هزينه روزانه يـك زا برطبق برآوردهاي انجام. اي دارد  كننده شـهر   ر و گردشـگر در ئ
و  )روز 5/6(با احتساب متوسط مدت اقامـت  . ريال بوده است 17000حدود  1379مشهد در سال 

شـده  صـرف   هـاي كل هزينه ،)ميليون نفر 17حدود (به مشهد در اين سال شده  تعداد زايران وارد
    .درآمدي شهر افزوده شده است شود كه به منابع  ريال مي ميليارد 1878توسط گردشگران بالغ بر 

ـ روزانه يك زا يمتوسط هزينهها، اگر در حال حاضر با توجه به نرخ تورم و افزايش قيمت ر و ئ
 11بـه بـيش از   شده توسط گردشگران در شهر  صرف هايكل هزينه برابر شده باشد، 6گردشگر 

كل ماليـات هـاي    شود كه توجه شود  اهميت اين رقم زماني آشكار مي( .شودار ميليارد بالغ ميهز
  )است ميليارد ريال بوده 382حدود  1378وصولي مستقيم شهر مشهد در سال 

زايـي آن  گردشگري مشهد بعد اشـتغال  از ديگر آثار اقتصادي فعاليت :زايينقش اشتغال )ب
 .مستقيم استزايي مستقيم و غيراشتغال خش گردشگري داراي دو بعدزايي بالاشتغ يجنبه. است

نقش گـردشگری مذهبـی در تحـول اقتصادی شهـر مشهد مقدس
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 جمعيت رشد با گردشگري شهر پديد آمده و متناسب گوناگوني در ارتباط با بخش مشاغل متعدد و
 هـا و امـاكن اقـامتي، راهنمايـان، كاركنـان     كاركنان هتـل . است كرده پيدا افزايش گردشگرئر وزا

چـه  اگر .از جمله مشاغلي است كه مستقيماً با اين فعاليت ارتباط دارد …آژانس هاي مسافرتي و 
امـا بـا در    ،اطالع دقيقي از تعداد مشاغل مستقيم مرتبط با فعاليت گردشگري در دسترس نيسـت 

 10معمـوالً بـراي هـر     .يافـت  توان به تعداد اين مشاغل دسـت   نظر گرفتن برخي استانداردها مي
 صندلي در واحدهاي پذيرايي يـك شـغل مسـتقيم در نظـر     10هر  شغل مستقيم و براي 2تخت 

، البتـه در  تخت 298/42جمعاً(پذيرها ها و مهمانتعداد تخت هتل با در نظر گرفتن. شود  گرفته مي
ـ   8500 شود كه حدود  مالحظه مي)  1379سال   هشغل صرفاً در ارتباط مستقيم با مراكز اقامتي ب

  . است وجود آمده
فعاليـت گردشـگري مشـهد،     وجود آمده ناشي ازهمستقيم بهاي شغلي غيرتدر خصوص فرص

 نفر 100هر  يموجود معموالً به ازا ولي بر طبق استانداردهاي ،چه اطالع مستندي وجود ندارداگر
 170000تـوان گفـت حـدود      مـي  ،ترتيـب  به اين. آيد  وجود ميهمستقيم بغير گردشگر يك شغل 

مؤسسات وابسته، فعاليت ساخت و سـاز هتـل    كه عمدتاً در ارتباط با فرصت شغلي موجود در شهر
مستقيم بـه ايـن   به طور غير است،…مراكز تفريح و  ها و مراكز اقامتي و پذيرايي، صنايع دستي،

  .گردد  فعاليت باز مي
 روستايي خراسان و تغييـر  با فرض ثابت ماندن ضريب زيارت در مناطق شهري و ،كليطورهب

ميليون مسافر بـه مشـهد وارد    25حدود  1395،در سال  ،هااستان   نسبت سفر در ساير اندكي در
بـرآورد  . شوندديگر از خارج آن عازم مشهد مي ها از داخل استان و نيمخواهند شد كه نيمي از آن

 برابـر امكانـات موجـود در    3حدود  1395تابستان سال  طوركلي تسهيالت مورد نياز درهبشود مي
   .خواهد بود 1365سال 

توان به افـزايش  مي ،هدشها و مسافرخانه ها هتل مسافرانباعث افزايش  از جمله مسائلي كه
هـاي  هـا بـه هسـته    هخانواد نمسافران شهري و توسعه و رشد شهرنشيني و محدود شد چشمگير

ـ  ها، اقامت در منـزل بسـتگان  آگاهي با توجه به ارتقاء سطح. تر اشاره كردكوچك چههر تـدريج  هب
اقامـت   اجـازه  ،هـا هاي زياد خانوادهمشغله محيط خانه و نشد تركاهش خواهد يافت، زيرا كوچك

نياز بـه هتـل هـا و مسـافرخانه و      ،اين جهت را به مسافران و زائران نخواهد داد، از مدتطوالني
 .خواهد يافت استفاده از امكانات شهري و عمومي افزايش

 
 

  ريـگينتيجه -7
 تدريج بخش خدمات بيشترين جمعيت نيروي كار را در شهر مشـهد هب ،گذشته يطي سه دهه

ـ اين روند به طور حتم در ارتباط بـا گردشـگران و زا  . به خود اختصاص داده است ران ورودي بـه  ئ
ها در منابع مختلف آورده شـده  گيري از ارقام متفاوتي كه از تعداد آنكه با معدل استشهر مشهد 

 پـذيرها، هتـل  هـا، مهمـان  افزايش چشـمگير تعـداد هتـل   . رسيمميليون نفر مي 20است، به رقم 
 و ورزشـي و رفـاهي   ها، مراكزتجاري و مراكز خريـد كـاال، مراكـز تفريحـي،    ها، رستورانآپارتمان

 متحـول  ويژه در بعد اقتصادي طي ايـن سـه دهـه   بهتوسعه صنايع خدماتي ساختار شهر مشهد را 
  .      ساخته است
از نقـاط  خـارجي   ميليون گردشـگر  20بيني شده است كه  پيش ،ش.ه1420انداز سال  مدر چش

 هـا ده .ايـم اين رقم دست يافتهدرصد  10به تنها  ،كه در حال حاضر .كنندميمختلف كشور ديدن 
  ...كشورهاي هند، پاكستان، عراق، لبنـان، بحـرين، كويـت، عربسـتان و     درميليون مسلمان شيعه 

 العـاده رقم بسيار فوق ،وارد كشورمان شوند آنان  ميليون نفر 3گر در هر سال فقط كه ا وجود دارد
 سال قبل ، تعداد كل گردشگر خارجي ورودي به كشـور  اين در حالي است كه طبق آمار .اي است

ايـن گـروه از   . انـد هـا وارد مشـهد شـده   نهزار نفـر از آ  800كه حدود  ميليون نفر بوده است 1.2
آيند و پس از بازديد از شهرهاي مشـهد و   روز به ايران مي 10ي مدت يك هفته تا گردشگران برا

هفته افـزايش   4تا  3توان اين مدت را به  ريزي مناسب مي اما با برنامه ؛شوند قم از ايران خارج مي
  .داد

معـدل رشـد كشـور در ايـن      .دنميليون مسافر از هوا وارد مشهد شو 14بايد  ،ساله 20در افق 
 نقـل   و  درحمـل  كـه  اسـت درحالياين. استبوده درصد40رضوي  درصد، ولي در خراسان13بخش 

متوسـط تقاضـاي    ،در حال حاضر. ايمرضوي شاهد بودهدر خراسان را چشمگيري رشد نيز اي جاده
تواننـد بـا قطـار بـه      ميليون مسافر مي 6فقط است كه با اين شرايط ميليون نفر  5/9سفر با قطار 

 5/2و تعـداد   87زائر هنگام تحويل سـال   هزار نفر 450ميليون و  3حضور . مشهد مسافرت كنند
ريـزي بـراي جـذب    و برنامـه  در حرم مطهر رضـوي ) ع(ميليون زائر در شب شهادت حضرت علي

تري هـاي جديـد  هاي آينده بـه افـق  ميليون گردشگر خارجي، اقتصاد اين شهر را در سال 3حدود 
   .سوق خواهد داد
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 جمعيت رشد با گردشگري شهر پديد آمده و متناسب گوناگوني در ارتباط با بخش مشاغل متعدد و
 هـا و امـاكن اقـامتي، راهنمايـان، كاركنـان     كاركنان هتـل . است كرده پيدا افزايش گردشگرئر وزا

چـه  اگر .از جمله مشاغلي است كه مستقيماً با اين فعاليت ارتباط دارد …آژانس هاي مسافرتي و 
امـا بـا در    ،اطالع دقيقي از تعداد مشاغل مستقيم مرتبط با فعاليت گردشگري در دسترس نيسـت 

 10معمـوالً بـراي هـر     .يافـت  توان به تعداد اين مشاغل دسـت   نظر گرفتن برخي استانداردها مي
 صندلي در واحدهاي پذيرايي يـك شـغل مسـتقيم در نظـر     10هر  شغل مستقيم و براي 2تخت 

، البتـه در  تخت 298/42جمعاً(پذيرها ها و مهمانتعداد تخت هتل با در نظر گرفتن. شود  گرفته مي
ـ   8500 شود كه حدود  مالحظه مي)  1379سال   هشغل صرفاً در ارتباط مستقيم با مراكز اقامتي ب

  . است وجود آمده
فعاليـت گردشـگري مشـهد،     وجود آمده ناشي ازهمستقيم بهاي شغلي غيرتدر خصوص فرص

 نفر 100هر  يموجود معموالً به ازا ولي بر طبق استانداردهاي ،چه اطالع مستندي وجود ندارداگر
 170000تـوان گفـت حـدود      مـي  ،ترتيـب  به اين. آيد  وجود ميهمستقيم بغير گردشگر يك شغل 

مؤسسات وابسته، فعاليت ساخت و سـاز هتـل    كه عمدتاً در ارتباط با فرصت شغلي موجود در شهر
مستقيم بـه ايـن   به طور غير است،…مراكز تفريح و  ها و مراكز اقامتي و پذيرايي، صنايع دستي،
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 درصد اقتصاد 70شهردار مشهد،  يهشود كه طبق گفتبه ذكر همين نكته بسنده مي ،در پايان
ـ زاوضوح تأكيد بر اين نكتـه دارد كـه   هكه اين امر ب مشهد متكي به خدمات گردشگري است ر و ئ

 بـا  .است رضويشهر مشهد و حتي استان خراساننخستين موضوع در اقتصاد  مذهبي گردشگري
انجـام  برداري از مزاياي اقتصـادي آن،  و بهره درمشهد گردشگري صنعت توسعه براي، وجود اين

  :دارد زير ضرورت اقدامات
  

حسـب  ران برئزا يسليقه با توجه به تفريحي و امكانات هامكانكيفي  و كمي افزايش 
 ،...مليت و  سني، شرايط

زايران بـه   راحت دسترسي سازي برايزمينهو  رسانياطالع درماني، خدمات سازيبهينه
 ،خدمات اين

خارجي نياز زايران با مرتبط فرهنگي و علمي خدمات و كاالها توليد،  
مشهد شهر يجانبههمه معرفي منظور مختلف به هايزبان به سايتيوب ايجاد،  
اطراف گردشگري كشورهاي هاي سازمان به مشهد شهر كتابچه راهنماي ارسال،  
تفريحـي  امـاكن  شناسـايي ي زمينه در زايران خارجي به راهنمايي ارائه و رساني اطالع 

 بهداشـتي  مراكز اماكن تجاري، مشكالت، به پاسخگو هاي سازمان شهر، وخارج داخل
 جملـه زبـان   از خارجي هاي زبان به نقشه تهيه و مكتوب يشيوه به درماني، خدمات و

 ،زواري مناطق و هادر ورودي اطالعاتي هايكيوسك ايجاد طريق از عربي
هـا آپارتمان ها،هتل در خارجي هاينبه زبا راهنما يكتابچه و بروشور نقشه، بينيپيش 

 ملبس بـه  و هاي خارجيزبان به مسلط و ديدهآموزش استقرار راهنمايان و هاو اقامتگاه
 اطراف ها ياخيابان شهر، خارج و زيارتي، اماكن تفريحي داخل در اماكن فرم هايلباس
 زايـران  منظور برخـورد مطلـوب بـا    ميزباني به فرهنگ آموزش و تجاري و اماكن حرم

 ،و اتوبوس رانندگان تاكسي كسبه، اصناف،از سوي  خارجي
مشهد، دستي صنايع و ديگر قاليچه قالي، يزمينه در تبليغات 
برگـزاري  و زايـران  صـحيح بـه   رسـاني منظور اطالع ها بهكاروان مديران هماهنگي با 

 ،زايران براي هامكانصحيح  و معرفي تورهاي گردشگري

 
 

 بـراي  شـهري اسـت   اي چنـد رسـانه   استفاده از تلويزيون شهري كه بخشي از سيستم 
توانـد راهنمـايي كارآمـد بـراي      مـي  كـه  رساني شفاف مردم  اي و اطالعهاي رسانه پيام

 د،باشنيز المللي هدايت گردشگران داخلي و بين
هـا و   پـذيرها و رسـتوران   مهمـان  هـا،  رخور اماكن اقامتي و پذيرايي اعم از هتلتوسعه د

  ،رفاهي، تفريحي و ورزشي سيساتأارتقاي كيفي ت
نقاط مختلف شهر وخدمات گردشگري در رساني توسعه مراكز اطالع،. 
 هـاي  پرداخـت وام  گـذاري بخـش خصوصـي نظيـر     ايجاد تسهيالت الزم براي سـرمايه 

جـواز   كم، واگـذاري زمـين مناسـب بـا بهـاي دولتـي، تسـهيل صـدور         بلندمدت با بهره
 سيسـات مـورد  أپاگير اداري به منظور ايجـاد ت وختماني و حذف تشريفات زايد و دستسا

 ،نياز صنعت گردشگري
منظـور   توسـط دولـت بـه    گردشگريگذاري در صنعت  تضمين امنيت سرمايه و سرمايه

 گذاري در اين صنعت و نيز صدوربراي سرمايهبخش خصوصي  ايجاد انگيزه و تمايل در
ندارند  آالت مورد نياز اين صنعت كه در داخل امكان توليداجازه ورود ملزومات و ماشين

ايـن   هاي گمركي و مالياتي ويـژه در  نظر گرفتن تخفيف طريق بخش خصوصي و در از
  وزمينه 

هـاي مكـان بازديـد از  روزه بـراي منظور اجراي تورهاي يـك  در نظر گرفتن امكانات به 
هـا   مشهد كه شايد خيلي از مسـافران از وجـود آن   ديدني شهر و نيز نقاط ديدني اطراف

  .داطالع چنداني نداشته باشن
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