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کرد یک روین راستا با یدر ا. ارت در کالنشهر مشهد اختصاص داردیز ییفضال متن یو تحل ین مقاله به بررسیا

ارت در داخل یز ییده و متن فضاین گردییتب یشناخت یو هست یاس کلیک مقیارت در یمنظومه ز يپساساختار

مجاور / زائر  ییتقابل دودو. قرار گرفته است يارت مورد واسازیند زیفرا یبه عنوان معرفعت شناخت هن منظومیا

ار گرفته است یشهر مجاور مورد بحث و بررس/ ر ین تقابل مفهوم شهر زیشده و در تعامل ا یبررس ن یا. قر

ش زائران در سطح یخشاپ ،ارت و توسعه شهریان توسعه زیوند میدر پ یک راهبرد کلینشان دهنده اخذ  ها یبررس

ارت یز يو معنو يماد يامدهایه زائر و مجاور از پیودوس ياقامت در جهت بهره مند یش بازه زمانیشهر و افزا

 ردیگ یمقابل عرضه به زائران شکل  یدر رابطه با خدمات رفاه ییاجرا يها استیسن راهبرد در بستر یچن. است

ارائه  يریجه گینه در نتین زمیز در این ییراهبردها ،مدنظر در عرصه رفاه زائران ياز حوزه ها یم مدلیکه با ترس

  .است دهیگرد

  

فضایمنظومه ز:   ن  زییارت، مت   مشهد ،رـ مجاوری، زاي، واسا
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رده و فراگیري مدنظر اس یمذهب يمقوله گردشگري و گردشگر ا  ت،که هم اکنون به شکل گست در واقع پدیده اي تقریب

در این بین ).135:1390پاپلی یزدي و سقایی،( دنوظهور محسوب شده که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم بازمی گرد

اشد یمتبارشناسی گردشگري نشان دهنده اهمیت شهرها در زمینه سفر در مقیاس مختلف   توان یمه گونه اي که ب. ب

ر شدن ). 19:1381سقایی،( دگردشگري و شهرنشینی را همزاد هم محسوب نمو  يها بازتابدر واقع به دنبال آشکا

امر به زایش  يها تیاولودر صدر  ت،رنامه ریزي در زمینه اوقات فراغب ،يمنحنی زندگی شهر ر گرفت و این  شهرها قرا

  .گردشگري شهري منجر گردید

ا الاقل یکی از  ردیگ یمدر جریان گردشگري شهرهایی مورد توجه گردشگران قرار  را همچون،  ها آنکه چند جاذبه ی

ا و متنوط ،یفرهنگی و تاریخ ،یآثار علم ه،وجود زیارتگا اطی و  ،یامکانات تفریحی و اقامت ع،بیعت زیب تسهیالت ارتب

اشند ش،وجود بازارهاي متنوع خرید و فرو ین وجود جریان گردشگري شهري را . دارا ب  ها جاذبهتنها در وجود  توان ینمبا ا

که هر  باشد یمه گونه اي که گردشگري به عنوان یک محصول حاصل درهم تنیدگی عوامل مختلفی ب. دخالصه نمو

آن شناخت گردشگري نیز در زمینه گردشگري شهري داراي . یک در جریان گردشگري تاثیرات بسزایی دارند عالوه بر 

جریان  ،تا در تطبیق پذیري کند یمناخت گردشگري در رابطه با ماهیت و الگوي فضامندي آن کمک ش. تاهمیت اس

را بپیمایگردشگري با مکانمندي محلی روندي رو به توسعه درو در حالی تنها در نظر گرفتن سود ).23:1385سقایی،( دنزا 

  .بسیاري را براي ساکنان محلی را شکل دهد يها چالش تواند یمآوري گردشگري بدون شناخت 

صادي، جریانی از حرکت به سمت اقتصاد خدمات اشد یمعصر حاضر  ،اطالعاتی یدر واقع گردشگري در یک کلیت اقت  ب

ا براي  ،داري سازمان نایافته وین به فضاهاي جغرافیایی در چارچوب سرمایهکه در رویکردي ن تمامی عرصه هاي موجود ر

صاد نامتمرکز چند پارادایمی ،ادغام در چرخه مصرف پیرامون گردشگري  ،در رهیافتی از شیوه تولید پسا فوردیسم و اقت

در شهرها به عنوان  خصوص بهیان گردشگري، این امر نشان دهنده پیچیدگی جر). 1:1384سقایی،( کند یمپردازش 

اشد یممراکز عمده گردشگري  ز این رو گردشگري شهري براي آنکه بتواند به تعادلی پایدار میان نیازهاي شهروندان. ب  ،ا

ا ارتقاء سطح کیفیت زندگی و تجربه گردشگري دست یافته و  ر  يها تیفعالحفظ محیط زیست همراه ب گردشگري پایدا

در واقع مدیریت گردشگري ). 112:1383جوان و سقایی،( تد به یک سیستم مدیریتی قوي نیازمند اسرا شکل ده

اشد یمشهري به عنوان یک وزنه تعادلی در چارچوب دستیابی به گردشگري پایدار شهري  هر گونه ناکارآمدي مدیریت . ب

رد پیچیدگی جریان گردشگري در عصر حاضر پیامدهاي منفی بسیاري را به دنبال دا از این رو . گردشگري شهري بنا 

ا توجه به مباحث مطرح شده راهکاري مناسب براي سنجش وضعیت و  ت بررسی مدیریت گردشگري شهري ب اهمی

وسعه زیر بناهاي گردشگري سهم زیادي در تغییرات شکل و کارکرد ت. باشد یمپیامدهاي جریان گردشگري در شهرها 

انواع هتل ر می نواحی شهر داشته و تصویر شهر تحت تاثیر  دراین میان شهرهاي . گیرد ها و خدمات جنبی ارائه شده، قرا

آو ت پذیري خود در زمینه گردشگري احتیاج به شناخت وضعیت موجود و بر ردن ظرفی رد الزامات و مذهبی براي باال ب
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ارت را در یگردشگری و ز ییمتن فضا یل و بررسیکه این خود تحل باشند یمگردشگرپذیری در افق آینده  یها ضرورت

شهر  .سازد یمارت در هر شهر ضروری یو ز یمذهب یبرای توسعه و ساماندهی گردشگر یفرا راهبرد یچارچوب نگرش

ا . قوم است های کویر قره رود از جمله زیرحوضه فمشهد در بخش وسطی دشت مشهد، جزو حوضه آبریز کش ین دشت ب ا

ربع دشت و بقیه ارتفاعات است 5000حدود (کیلومتر مربع  16500وسعتی حدود  الرأس  از شمال به خط) کیلومترم

جنوب به خط ، از  ود  ارتفاعات هزار مسجد ر ارتفاع از  3300بلندترین قله بینالود حدود (الرأس ارتفاعات بینال ا مت سطح دری

 بوده 1389هکتار در سال  6/22081 مساحتمنطقه به  13این شهر مشتمل ).53:1370والیتی،( شود یممحدود ) دارد

. باشد یمدر قلب شهر ) ع( اعلت وجودی اولیه شهر مشهد، وجود بارگاه ملکوتی امام رض ).1390،مشهد یشهردار( تاس

ارتولد در این زمینه آورده است  الرضا ... «چنانکه ب امام علی بن موسی  ره  ف مقب که در قریه ) ع(شهر مشهد در اطرا

اد چهار فرسخی طوس جن اصطخری اولین ). 1308،160،بارتولد( »دقبر هارون الرشید مدفون است، ایجاد گردی بسناب

ورده وی در کتاب مسالک و ممالک آ. را مشهد نامیده است) ع(کسی است که در قرن چهارم قمری، مدفن امام رضا 

ادکان: اگر طوس را در شمار، نشابور گیریم شهرهای طوس این است ... «است  ان ،ر زدغور، نوق ی مشهد ک ،طابران، ب

رشید آن جاست در چهار فرسنگی شهر رضا رضوان اهللا علیهما و گور هارون ال  ،اصطخری(»...علی بن موسی ال

جاری بودن (نابع آّب جاری و زیرزمینی م ،ک حاصلخیزنسبتاً مطلوب طبیعی مانند خا یها رساختیزوجود ). 1340،205

آن انویه شهر مشهد ) کشف رود و شعبات  ز جمله علل وجودی ث که توانسته این شهر را در حال  باشد یمدر این منطقه ا

ر از دو میلیون نفر را در خود جای دهد که به نوبه خود یدومین کالن شهر کشور معرفی نماید و ب عنوان بهحاضر  شت

ارد ت بر مساعدت زیرساختهای محیطی این شهر د اولی. دالل ز هسته  اولیه وجودی و نی ر این علل  ز  ۀبناب شهر متأثر ا

وسعه شهر دار یاماکن مقدسه واهمیت گردشگری مذهب  ،کالنشهر مشهد تن علیدب. دزیارتی در شکل گیری و رشد وت

ائر و گردشگر است ون نفر یلینوزده م یرایساالنه پذ یک کالنشهر مذهبیبه عنوان  ونه تنها قطب اول ) 1390، ییقاس(ز

اال در م یگاهیبلکه جا شود یمکشور محسوب  یگردشگر مذهب   3.جهان دارد یمذهب یان کالنشهرهایب

ز گردشگران و زائران ین وجود تنها ورود ایبا ا عداد ا اشد بلکه همانگونه که بینشان دهنده معنو تواند ینمن ت ان شد یت ب

انیم یچگونگ در  یارت و گردشگریان زیر واقع در جرد. ددارن یت اساسین امر اهمیت تجربه سفر در ایفیو ک یزب

ر و مجاور متن فضاکالنشهر مشهد  ا ا ردیگ یمشکل  ییدر کنش زائ طه ب ضا .شود یمد ین کنش تولیکه در راب  ییمتن ف

ر و گردشگر  رگردشگ نمیزبا ییدر کالن شهر مشهد درتقابل دو دو یمذهب یارت و گردشگریز در  تواند یمو تفکیک زائ

ا ترمیم گسست لموثر پیرامون تعامل و تباد یخلق راهبردها ا در یک . گردشگر بسیار راهگشا باشد نها میزبا همراه ب زیر

پذیر یجامعه مهمان در کالن شهر مشهد زائران یسو زبان دارا یوجود دارند که در کنش   ها و ی ویژ یبا جامعه می

زبان تبلور  تاز تعامل و گسس یکه در روند باشد یمخاص خود  یمندها نیاز رد ابدی یمبا جامعه می ین خود راهب ویژه  یو ا

                                                   
حث نمیـ وارد ا 3 شهر مشهد چندم ین ب که کالن مذهبیشوم  هر  کالنش ا ین  ست که  م ین خود بحثیجهان ا مفصل  گانه و   .طلبد یجدا
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ائران  یرا در سامانده ین امر بدیه. طلبد یماین ز از  یخود در روند یمذهب یها زشیانگاست که زائران در چارچوب  یا

 توان یمآن  یو در تبلور عین دهند یمهمواره جریان سفر به این کالن شهر را شکل  یمذهب یپذیرش مراسم و نیازها

وسته زیارت را در طول سال برشمرد وه. جریان پی ین میان انب و ایام تعطیالت  یها مذهب این زائران در مناسبت یا در ا

ا  ضا 4یدخوانش فرا راهبراز این رو . زند یمدر شهر مشهد رقم  خصوص بهتراکم زائران ر  یارت و گردشگریز ییمتن ف

 .باشد یمدر اولویت و مجاوران زائران  یمدنظر برا یشکل دادن به راهبردها در

قدام به انجام مناسک مذهبی ماثور در مکان مقدس به قصد تقرب، طلب حوایج، تشفی   عبارت است از نیت و ا

تبدی یا متوجه به آن مکان مقدس  ردیپذ یمپیداست که این امر واال یا مستقیماً در حرم مطهر صورت . احوال لصدور و 

رد باید پشتیبانی شود و این پشتیبانی در دو سامانه . است ز آن بهره کافی بب زایر برای آنکه پای در این مرحله بگذارد و ا

  شود یمانجام ) تر کالنبه لحاظ کمی و کالبدی (دیگر 

  

ان زایران و مجاوران است » و همچنین (از همین تعریف پیداست که در این مطالعات . محیط کنش می

تمامی شهروندان مشهد، بلکه ) احتماالً در مطالعات شهرسازی و معماری یشان است آن منظور از مجاوران نه  گروهی از ا

ا مشارکت در تقویت  ضایی زیارت و ب ا حضور در متن ف امین زیرساخت، عرضه خدمات ها جاذبهکه ب ، تسهیل دسترسی، ت

                                                   
دـ  4 ر ا يفراراهبر جا ناظر است به ارتباط هاید ظومه زیزوم وار بیر ين هانین من ابعاد ج ه ایز ییو متن فضا یارت در  طق د من ر ابعا رت د ه  يا گون ه  ب

هوم فرا يا ساخت مف ست در جریباز ایان زیند ا ارد به  ناد د رت و است سانیا هر ان ا ین امر که  مشهد بر ر به  سف ه اقدام  د ب ن یا ارت دریز يکه آغاز کن

میمنظومه ز ر  رت قرا آن یگ یا مات  و لزا دیرد  ست يک نگرش فراراهبر  .ا
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زند یممیزبانی و حضور در عناصر منادی و سازمانی با زایران به کنش   ،هستی جوامع سنتی تزیارت در راستای هوی. پردا

از ان ز شیوه های بافتمند  ز  بافته های در هم گیزهیکی ا ضادها و تفاهم ها تقابلای ا ز ت های بین  و تخالف ها است که ا

دینی در  یها زهیانگبازتابش فضایی ر واقع زیارتد. تهای فضای سنتی برخاسته و تبلور عینی یافته اس مفاهیم و دال

 یها ینوآوراریخی خود در روندی از و در فراگشت ت آغازد یمکوچک مقیاس را  یها ستیز نرویکرد به جها ،پرتو سنت

و اکتشافات بسیاری را از  ابدی یممقیاس وسیع  ،تکنولوژیکی و مدیریت برآمده از دانش و قدرت حاکم بر نظام گفتمانی

امر اقتصادی  تند یمبا این وجود در کشاکش تذکر ناشی از سنت باز  آورد یمبه عمل » بودها« عد از آن پیش برنده  تا ب

ز ناشناختهر د. دباش ردن، شناختی ا ر ب فق واقع زیارت رنج سف ای  های اسطوره های معنوی و گسترش دامنه آگاهی در ا

اوری(شناسانه  دین اس) دین ب تحقیقاتی که در مورد زیارت و گردشگری ). 1390غ، یو جهان ت ییسقا( تو ماوراءالطبیعه 

از در عصر مدرنیته و  خصوص بهکیب زیارت و گردشگری در ابعاد مختلف انجام گرفته است نشان دهنده فرایندی از تر

اشند یمپسامدرن  . سازد یمولی برخی اصول بنیادی در این دو پدیده وجود دارد که همتنیدگی کامل این دو را ناممکن . ب

ال  ز این منظر در پدیده زیارت هدف اصلی و غایی محسو توان یمبه عنوان مث اشاره نمود که ا ب شده به اعتقادات دینی 

ولی گردشگری  ردیگ یمزیارت حول مکان مذهبی شکل . باشد یم ها زهیانگولی در گردشگری انگیزه ای در کنار دیگر 

رد ها جاذبهعالوه بر مکان مذهبی، بازدید از دیگر  ا نیز در دستور کار خود دا با در نظر گرفتن  توان یمدر این راستا . ر

مذهبی و بازدید از مراسم مذهبی، به گونه ای از گردشگری  یها مکاندر  زیارت و گردشگری هدرصد همپوشی دو پدید

آن را  توان یمپرداخت که  ک گونه یبه عنوان  یمذهب ین راستا هرچند گردشگریدر ا. نامید »یردشگری مذهبگ«بر 

اند یمخود  یول شود یممطرح  یگردشگر وژیت تو گسترده تر را  ین رو مفهومیاز ا. داشته باشد یمتفاوت یها یپول

ودهم مورد نظر یمفاه یرنده تمامیمطرح نمود که در برگ ستیبا یم تداع ب ارت و ین زیماب یگر پوشش حداکثر یو 

اشددر کالنشهر مشهد  یگردشگر آن بسترییارت نام برد و در تبیاز منظومه ز توان یمن منظر یاز ا. ب  یرا برا ین 

  .  فراهم آورد رزائر و مجاو یارت و کنشگریز ییمتن فضا یخوانش فرا راهبرد

تمامی فرایندها  ز ) ها دهیپدرویدادها و (منظومه زیارت اصطالحی است که برای اطالق به  منتهی به متن زیارت یا منتج ا

؛ شود یمنقطه آغاز این منظومه همان گونه که در ادبیات مردمی به روشنی و تکرار دلنشین بیان . آن ابداع شده است

ابتدا به سالم(است، که به لطف ابتدایی ) ع(طلب حضرت امام رضا  لقوه ) همانند  . بخشد یماستحقاق نیت را به زایر با

ر بر  زمینه ساز و تسهیل گر این طلب قرار گیری متن زیارت در مرایا ومسامع اهل زیارت است تامین رفاه زای

ز این طریق پشتیبان کند یمبخشی  ا نظام«، شود یممتمرکز   مطلوب  ، و ا

  .است
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 Pilgrimsبه هیچ عنوان ترجمه واژه ) دیآ یمبر اساس آنچه از تاریخ شهر مقدس مشهد و سنت زیارت بر (زایران 

این واژه چنانچه به معنای کسانی باشد که صرفاً برای انجام زیارت و بدون هیچگونه بهره مندی از خدمات . نیست

ا مکانی مقدس سفر  ییها تیفعالدیگر، و  اوقات فراغت به شهری مقدس ی ر گردی و خرید و تفریح و گذران  ز قبیل بازا ا

از رفتار راهبان مسیحی و کلیسا نشینان است، در سنت اسالمی و رضوی سابقه مصداقی نداردکنند یم از . ، و برگرفته 

صد بهره گیری و تلذذ از جاذبه ) بر اساس تعاریف استاندارد(جانب دیگر چنانچه گردشگر  بر کسی اطالق شود که به ق

رد سفر و در آنجا اقامت  ها جاذبههای طبیعی، تاریخی، تجاری به جانب محلی که اینگونه  ا دا پکند یمر ب ،  یداست که اغل

ب به اتفاق مسافران مشهد از اینگونه نیز نیستند بنابراین کلمه زایر با تعریف در سپهر فرهنگی رضوی، و از منظر . قری

همان شخصی است که؛ هم برای زیارت به حرم مطهر مشرف  عه،  ، و هم در زمان اقامت در شهر شود یماین مطال

ردازد یمدر اوقات فراغت به تفریح و تفرج و ورزش  و هم کند یممقدس مشهد بازارگردی و خرید  ین امور را منافی پ ، و ا

اند ینمیکدیگر  ون هیچ یک از دانشمندان فرهیخته یا زایران دلسوخته منافاتی میان . د همانگونه که از دیرباز تا کن

متن «درونی  یها تیفعالسایر  صرفاً زیارتی از یها تیفعالتالش برای جداسازی . اند دهیند ها تیفعالاینگونه امور و 

پذیر است . و نقصان کمی و کیفی آن خواهد شد »زیارت«، نهایتاً منجر به آسیب پذیری »زیارت انکار نا هر چند پیدا و 

، اما نگین بدون پایه را هم  ر زیارتی نباید بر متن آن غلبه کند ام نهاد توان ینمکه؛ حواشی سف ا این تعریف . انگشتری ن ب
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ر  ییها یسازبه واژه  دیگر نیازی ز قبیل زای ا توسل به واژه  –ا دیگران از قبیل گردشگری مذهبی  یها یسازگردشگر ی

ا در تنگای تعاریف  دیبا یملیکن . نیست ها آن، هر چند که اشکالی هم در کاربرد باشد ینم رد واژه ما ر هوشیار بود که کارب

 .گرفتار نکند »منظومه زیارت«خارج از 

  

  

ز ) یا حتی جهان شهری(شهر مشهد کالن شهری  هزار هکتار  27میلیون نفر جمعیت، و بیش از  5/2است با بیش ا

،  یشهردار( تمساح ا حد زیادی متکی بر وجود مرقد مطهر حضرت ). 1390مشهد پیداست که منشا پیدایش این شهر ت

امنی به این شهر و ) ع( ارض له مغول و کوچ توس نشینان محصور در نا ر حم است، و البته تخلیه تاریخی شهر توس در اث

غییر بافت  تر کینزدسپس حوادث روزگار نادری و  زمان حاضر کوچ جنگ زدگان جنوب در آغاز جنگ تحمیلی نیز در ت به 

وده است ان(دینی  یها تیاقلز گروهی از از دیربا. جمعیتی و سپس نگرش اجتماعی شهر موثر ب و ) مسیحیان و یهودی

اند کرده یمهمچنین اهل سنت در مشهد زندگی و کسب و کار  وده  حمل آزار و اهانتی نب ب شیعیان مت ز جان   . اند، و ا

روژه های شود یماین امور به همراه مشاهده وضع کنونی شهر مشهد و جهشی که پیش بینی   ، به لحاظ توسعه پ

کل وسعت  توان ینمآتی در شهر روی خواهد داد، نشانگر آن است که  یها سالتجاری و خدماتی در گردشگری، 

ر شهرهای ایران زندگی خود را دارد، هر چند . نامید شهری را  بخشی از شهر در پهنه غربی آن همانند سای

ین تعیین محدوده ای کالب. از برکت وجود زایران رضوی متنعم است لکه به شکل  صورت بههر چند نه (دی بنابرا حلقه، ب

یعنی محل بروز متن زیارت و کنش اجتماعی ( برای ) نا پیوسته یها کانونستاره ای به همراه 

ر به لحاظ کالبدی . ضروری است) پدید آورنده آن در فرآیند  ژهیو بهدر مطالعات شهرسازی و معماری،  ستیبا یماین ام

لیکن در اینجا الزم است این . رفتیپذ یمجدید جامع و تفصیلی در دست تهیه و تصویب شهر، صورت  یها طرح

  : محدوده به لحاظ اجتماعی تعریف شود

ا  ابدی یمآن بخشی از شهر است که با حضور زایران حیات   ب در آن، همان و کنش اجتماعی غال

ایران و م ان ز عرضه خدمات اقامت، خرید و بازارگردی، عرضه خدمات پذیرایی، . جاوران استمتن زیارت یا کنش می

لبته پیداست که این محدوده در  ردیگ یمدر حوزه این کنش قرار  ها عرصهبهداشت و سالمت و سایر   یها زمانو ا

قبض و بسط . شود یمفشرده و گسترده ) رجوع شود به فصل دوم –بر حسب آهنگ زیارت و تقویم زیارت (مختلف 

هم موجب تزریق حیات ناشی از زیارت به سایر حوزه های شهری و هم  اجتماعی و کالبدی 

که  آورد یم مالز. شرط الزم توانمندسازی شهری به منظور عرضه خدمات کافی به زایران است

اشی از مجاورت  مجاور تا حد امکان گسترش –حوزه شهر زایر   یابد و سایر مناطق شهر نیز بر اساس راهبردهای ن

 یها طرحدر مجاورت حرم مطهر رضوی و با اصالح بنیادی  . با این حوزه اصلی و کانونی، اصالح ساختار شود

مراکز عظیم،  اقدام به احداث توجه کامل و درستی به اهمیت و ارزش زیارت نشده است،  ها آننوسازی و بهسازی که در 
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ا . متنوع و جذاب فرهنگی و آموزشی بشود  بدین ترتیب احداث پروژه هاي اقامتی و تجاري یا در پیوند با این مراکز معن

  . شود یممنتقل   تر یرونیبیا به حلقه هاي . ابدی یم

ینکه؛ به هر شهروند ساکن مشهد مجاور  اجابت . گفت توان ینمدر این تعریف نکته دیگري نیز قابل توجه است و آن ا

ر  دعاي  ب خدمتگذا ر در قال در زیارت جامعه کبیره، به معناي کسب توفیق کنش معنادا

  . به زایران بارگاه رضوي است

  

  :را به صورت زیر تعریف نمود  »رهر زائش« توان یمبطور کلی و با توجه به مباحث مطرح شده 

ر عبارت است از مسیرهاي منتهی به حرم مطهر و ش« شهري حاشیه آن به همراه فضاي شهري مربوط  يها بافتهر زائ

ائرین در آن داراي ضریب تراکم باالیی  ین مسیرها که خدمات مورد نیاز ز اشد یمبه ا ردد و . ب این مناطق به واسطه ت

ژه اي برخوردار خواهد شد) ع(اقامت زائران بارگاه ملکوتی امام رضا  توسعه . نسبت به سایر نقاط شهري از امتیازات وی

ین محدوده توسعه گردشگري کالن شهر مشهد }ارتیو ز{بوده که در رابطه کارکرد گردشگري } ارتیو ز{مدنظر در ا

 ).17:1388،ییو سقا یماف(». کند یمویایی و رشد بیشتر اقتصاد شهري این کالن شهر را دنبال شکل گرفته و هدف پ
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رد و ایدر آن جر يارت و گردشگریکه ز ياصل در شهرها نیتر مهم ر  یان به صورت مداوم در طین جریان دا سال برقرا

در واقع ساماندهی . ارت و گردشگري استیارت و گردشگري براي بنیان سازي توسعه زیبوده توجه به امر ساماندهی ز

گر، آنچه هست یا به عبارت دی( يارت و گردشگریرنده پرداختن به امر واقع زیدر برگ ااز آنج يارت و گردشگریز

اشد یم) يگردشگر امه ریرو ب ساماندهی . شود یمک شهر محسوب یدر  يارت و گردشگریو توسعه ز يزیکرد مناسب برن

ر توسعه که ناشی از برنامه ریزي است قرار گرفته که همپوشی سه جزء یز ارت و گردشگري در یک را مستقیم با ام

گیرد و در رویکردي به توسعه توجه به زائران و ) زبانیم(و مجاوران  يشهر ي، فضايت شهریریمد رمی  را در ب

 . شود یمگردشگران نیز به عنوان یک جزء اصلی مطرح 

اندهی گردشگري در یک شهرارت و یزت اول ین رو اولویاز ا گردشگران زائران و  يها یژگیوشناخت مشخصات و  ،سام

رمی گیردکه با تاکید بر سنجش وضعیت موجود پیرامون  یارتیزرا در یک مکان  ا  ها تیقابلدر ب پذیري آن ب و تطبیق 

ا فراهم  وزائران  خواست امه  آورد یمگردشگران در رابطه با انگیزه اصلی سفر این گردشگران، بستري ر که روند برن

اند یمبه گونه اي که طریق ساماندهی . کند یمریزي براي توسعه را تسهیل  ارت و یزدر زمینه هاي اصلی توسعه  تو

ا پیرامون رشد آهسته  یدار ر ائران و عداد ظرفیت یابی ت ،گردشگريارت و یزگردشگري پا گردشگران، تعیین نوع مناسب ز

همکاري با سایر  ارت ویز توسعه اقتصادي مشخص  يها بخشگردشگري، مشارکت مردم محلی و چگونگی ارتباط و 

رنامه ریزي شود یمگردشگري سبب  ارت ویز بر این مبنا ساماندهی. سازد آوردن  ارت ویز ب گردشگري تنها به فرمول در 

آن را نیز به صورتی بدون آسیب در برگیردبراي آینده نباشد  انجام   ين نکته ضرورین ذکر این بیدر ا. بلکه چگونگی 

اش يگردشگر ارت ویز یو سازمانده ین ساماندهین مابیادیبن یاست که تفاوت ت عرضه یاز ماه یوجود داشته که ن

اشد یم يگردشگرارت و یز يبه بازار تقاضا يگردشگر ارت ویز محصول ال یبا . ب ن یین امر را بهتر تبیا توان یمک مث

ا نشده یعرضه هنوز مه يبرا 5يگردشگرارت و یزد که محصول یرا مدنظر قرار ده يگردشگرو  یارتیزک مقصد ی. نمود

ارت و یزان یک مقصد جریکه در  یهنگام یم ولیروبرو هست يگردشگرارت و یز ین مقصد ما با سازماندهیاست در ا

ارائه شده  يگردشگرارت و یز يبه بازار تقاضا) ا ناقصیامل ک( يگردشگر ارت ویز شکل گرفته و محصول يگردشگر

  .میازمند هستین يگردشگرارت و یز یت ما به ساماندهین وضعیاست در ا

ل یمذهب يک مقصد گردشگریاما کالنشهر مشهد که به عنوان  ارت و یزان یجر يرایاست که پذ ياریان بسیسا

اشد یم يگردشگر انگ يگردشگرارت و یزان یجر. ب ر  ز آنجا که ب ر است از جر یزه مذهبیدر مشهد ا صلیاستوا  یان ف

پذ یدارد ول ییهرچند فرود و فرازها کند ینمت یتبع يگردشگر ا  باشد یم یزائران و گردشگران يرایدر طول سال  که ب

  . کنند یمن کالنشهر سفر یبه ا یزه مذهبیانگ

                                                   
محصول گردشگر -  ٥ دسترسیع يمنظور از   ، ذبه  ج جز جا سهیارت از پن ت انات و  ز ییربنایالت زی، امک ن نوا ت مهما ا خدم د ي،  اصر نها مان يو عن اشد که  یم یو ساز ب

گردشگریترک محصول  آنها  زار گردشگر يرا برا يب  میمه يعرضه به با  .کند یا 
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انی دوسویه است که  ارت ویز یان داشت ساماندهیب توان یمکه  يطور به گردشگري در کالنشهر مشهد وابسته به جری

آن ودر سوي دیگر درک و سنجشی ژرفا نگر ارت و یزدر یک سوي آن شناخت  گردشگري و تقاضاهاي موجود در بازار 

ردیدر ا يگردشگر ارت ویز پیرامون محصول ر دا دشگري در کالنشهر مشهد گرارت و یزساماندهی . ن کالنشهر قرا

لیزوري سریع عمل نماید و راهکارهاي عملی براي  شود یمسبب آن  لذکر چون کاتا فراهم آورد  ها آنکه در دو بعد فوق ا

گردشگري امکان پذیر نماید بلکه کیفیت ارت و یزو سبب آن گردد که نه تنها بهره مندي ساکنان محلی را از مزایاي 

ا نیز افزایش دهد یهبگردشگري مذارت و یزتجربه  لبته ا. ر ا نیا گردشگري ارت و یزد ذکر نمودکه ساختار یز باین نکته ر

رنده عوامل ثانویه اي  ا براي تقاضاي تواند یمکه  باشد یمدر کالنشهر مشهد در برگی  ارت ویز انگیزه بیشتري ر

ز ا. ن کالنشهر فراهم آوردیدر ا یگردشگري مذهب اولویا در  يگردشگر ارت ویز یسامانده يبرا یتین رو اگر بتوان 

 یمذهب يگردشگرارت و یزک مناسب از ساختار یک نگرش تئوریبر  یق و مبتنیکالنشهر مشهد ذکر نمود شناخت دق

رند . شده است يصورتبند یبوده که از اجزا مختلف ا هم دا هر یک از این اجزا در راستاي عملکرد خود ارتباطی ساختاري ب

ان در کنار هم  سازد یمضروري  يگردشگرو  ارتیز یکه سامانده ارهاي مربوطه از هم واسازي شده وتا در پای که ساخت

ر گردند و استراتژ آن در  يداریو پا يگردشگرارت و یزتوسعه  يبر آن در راستا یمبتن يو راهکارها يتجدید ساختا

خته شود زشنا  .کالنشهر مشهد با

  

ت  زو در نظر گرفتن این نکته که سفرهاي زیارتی به این کالنشهر ا ددر کالنشهر مشه يارت و گردشگریان زیجر حال

ت زیارتب(به چند انگیزه اي ) رپایه زیارتب(تک انگیزه اي  اولوی ر یافته است ) ا  را بازشناخت که در  پیسه ت توان یمتغیی

اشند یمقابل بحث  یک روند خطی ائر و گردشگر رگردشگ ،عبارتند از زائرپ ین سه تیا. ب  یروند خط 4شکل  .یمذهب يز

هد یمرا در کالنشهر مشهد نشان  يارت و گردشگریان زیجر يپولوژیت   .د

  
تیان شد اولیهمانگونه که ب  يها یژگیورنده یاست که در برگ  ،در کالنشهر مشهد يارت و گردشگریان زیپ جرین 

وده و ب ر از هم وابسته به مکان مذهبیمنحصر به خود ب وده و شعاع عملکرد یشت مکان به حرم مطهر  نیتر کینزدآن  يب

. زه استیو تنها انگ شود یمارت خالصه یفقط در ز ییهدف غا. دهد یمارت اختصاص ین زمان ممکن را به زیشتریو ب
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تیدوم لگوها 6در کالنشهر مشهد،  يو گردشگر ارتیان زیپ جرین  را در  یخاص يرفتار ياست که ا

اشد یم یزه اصلیارت انگیزه زیهرچند انگ. ردیگ یبرم انگ یول ب ز ید و بازدیهمچون خر يگرید يزه هایدر کنار آن  د ا

ت یول دهد یمارت اختصاص ین وقت خود را به زیشتریز وجود دارد و بین يتجار يها مکانبازارها و  ز  یساعا  يها زمانا

. دت برخودار هستنیپ از گردشگران در کالنشهر مشهد از اکثرین تیا. دهد یماختصاص  ها زهیانگگر یشبانه روز را به د

موجود را  يگردشگر يگر جاذبه هاید از دیل به بازدیتما ،ارتیاست که عالوه بر ز 7 ،پین تیومس

ز نظر اقامت ب ر تمایدارا بوده و ا ا توجه به هز يها اقامتل به یشت رامون یبه پ. دینه حداکثر خدمات را کسب نمایدارد که ب

شهر مشهد  يمعروف گردشگر ياز جاذبه ها یو شناخت کاف کند یمد یبازد يراشهریپ يو از جاذبه ها کند یمشهر سفر 

وده  يها یژگیوزیارت و گردشگري در کالنشهر مشهد  يها پیتهر یک از این . باشند یمبرخودار  ا ب ا خود را دار مرتبط ب

صار در جدول  ها یژگیوکه این   .آمده است 1به اخت
  8زیارت و گردشگري در کالنشهر مشهد يها پیت يها یژگیو 1جدول 

  
وژیت یبطور کل ز جر یمعرف يپول ا نشان یاز وضع یکل يارت در کالنشهر مشهد شمایو ز يان گردشگریشده ا ت موجود ر

و مشخصات  ها یژگیوازمند شناخت بوده تا یموجود در کالنشهر مشهد ن يگردشگر يها پیتن یک از ایکه هر  دهد یم

طه با گردشگریت. مشخص گردد ها آنند جذب و گسترش یده و فرایمعلوم گرد در کالنشهر مشهد  يپ مطلوب را در راب

ز  یچگونگ یبازجست ول یبمذه يرامون گردشگریپ توان یم ر  یمذهب يدن به گردشگریموجود و رس ها پیتگذار ا پابدا

                                                   
گذاریـ ا 6 مسافر ين نام با انگ ياز آن رو است که  اولو يزه هایکه  با  لف  ر میت زیمخت مشهد سف نها به ز یارت به شهر  ر  یارت نمیکند ت لکه عالوه ب ردازد ب پ

جهت سیز لیارت در  طور ک گید یاحت و به  قدام م يزه هایگر ان وش. کند یسفر ا ته از همپ رف رگ بیب يها یزائر ـ گردشگر ب رین زیماب ینینا ردشگ  يارت و گ

به ا یکه م. است ان  له هریتو اد کرد کهین جم استن ون  ریاز  یمیک زائر نی« س ردشگ ریاگر  يک گ ردشگ باشدیاز  یمین يک گ ونه  انگیدر ا» ک زائر  ه ین گ ز

ویز اول وره ن یت دارد ولیارت  منظ ندیسفر تک  استست بلکه چ وره  نظ  .م

7
گر  ب يـ در گردش صورت م يزه های، سفر با انگ یمذه ندگانه  انگ یکیارت یرد که زیگ یچ ندیت نیاولو يزه ها نسبت به هم دارایزه ها بوده و انگیاز   .ست
8

ر  -  نامه زی ان  پای مده  از نتایج به دست آ خذ    ما

مهدي  1(ـ سقایی ،  388 : تاهاي ) ري در روس ردشگ تن فضایی گ ون کالنشهرها واسازي م وردي(پیرام عه م ر مشهد: مطال ري )کالنشه مه دکت ان نا ی ، ) Ph.D(، دپا

مشهد ردوسی    دانشگاه ف
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ر قیدق یو بررس يازمند استراتژین  ،يهمچون شعاع عملکرد یخاص يها شاخصف یبا تعر تواند یمن امر یکه ا. باشد یم ت

ضاینه تفکین زمین راهکار در ایتر ين و ضروریمهم تر. مشخص نمود... و يب ماندگاریضر ،نهیهز  يگردشگر ییک ف

ر این د. باشد یمن کالنشهر یدر ا)  TBD( يتجارت گردشگر يها بخش یدر کالنشهر مشهد و مشخص نمودن و بررس

زه خرید انگی همچنین  وژي از / رابطه نقش انگیزه خرید و  زدید نیز داراي اهمیت اساسی در شعاع عملکردي این تیپول با

از نتایج آ. باشد یمزیارت و گردشگري در کالنشهر مشهد  برداشت کرد اهمیت جایگاه خدمات  توان یمنچه در این بین 

ز  80گونه اي که طبق یک تحقیق صورت گرفته هدف سوم  تجاري در اقتصاد زیارت کالنشهر مشهد است به درصد ا

این امر نشان دهنده میل به خرید در ). 5:1387آمایش طوس،(خرید بیان نموده است  کنند یمافرادي که به مشهد سفر 

رد که خود  ر در اقتصاد زیارت شهر مشهد دا یگاه بازا ر زیارت است و بیان کننده جا کارکردي  يها انیبنبین زائران در کنا

ا نشان  صادي سوداگر شکل گرفته و موجودیت اقتصادي آن در تجارت مابین  دهد یمشهر مشهد ر که بر مبناي اقت

ره ). 1389مافی و سقایی، ( تمیزبان نهفته اس رگردشگ ین راستا نقشه شما اسایی شده  2در ا شعاع عملکردي سه تیپ شن

ا نشان    .دهد یمدر جریان زیارت و گردشگري شهر مشهد ر

مشهد يها پیت) حریم(شعاع عملکردي  1نقشه    زیارت و گردشگري در کالنشهر 
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تبلور يگردشگر اشد یمها  یدیگر از نابسامان يدر کالن شهر مشهد در برگیرنده   يدر این میان در پردازش گردشگر ب

اسای ر است که در تبلور عین یگردشگر و زائر از اهمیت اساس يقیاس پذیر یرویکرد به شن  يها یخود ویژگ یبرخودا

ا شکل  ائران در کمیت آمار دهند یمخاص خود ر ز گردشگران  يهرچند ز ر بیشتر ا  يدر قیاس توانمند یول باشند یمبسیا

صاد را  يوضعیت بهتر تواند یمدر کالن شهر مشهد هرچند از نظر تعداد  يگردشگر. تر قرار دارند در سطوح پایین ياقت

  است  یدستخوش همان مشکالت یرا نشان دهد ول يت به دیگر شهرهانسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

آن دست به گریبان است در تبلور عین يکه گردشگر به عدم  توان یمدر کالن شهر مشهد  يگردشگر یدر کشور با 

ز یک سو  ر  تواند یمتوجه به فراهم آوردن انتظارات گردشگران اشاره کرد که این خود ا از عدم تفکیک گردشگر و زائ

آورد م یناش ا در یک حد بر انتظارات دو سویه ر ان عدم طبقه بندد. دکن یشود که  این می ح  ير  گردشگران در سطو

ز مشکالت گردشگر ینیز یک ياقتصاد يتوانمد اشد یدر کالن شهر مشهد م يدیگر ا این سطح بند. ب ر  يعدم  که باید ب

با  يها مختلف از بازار يرویکرد به جذب گردشگر را با انگیزه ها ،شکل گیرد يگردشگر يها پایه قدرت خرید در بازار
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ن شهر اکثریت گردشگران کال یسطوح پایین يها در زمینه يکه گردشگر يبه گونه ا کند یمقدرت خرید باال منحرف 

ز در این میان نادیده گرفته  يگردشگر يالوه برآن ظرفیت سازع. دده یمشهدرا تشکیل م ن رابطه یدر ا .شود یمنی

ا توجه به بررس مشهد است يارت و گردشگریز ییخوانش متن فضا ینشان دهنده مدل مفهوم 5شکل   ها ینابسامان یب

اب يگردشگرارت و یزدر دوبعد جریان  را  یهای ياز استراتژ یچارچوب ،راهبردها یدر کالن شهر مشهدرویکرد به نشانه ی

این میان . در کالن شهر مشهد شکل داد يروند توسعه را پیرامون گردشگر توان یمکه بر پایه آنها  آورد یمفراهم  در 

زدید کنندگان از کالن شهر مشهد  در  .دد منحصر به خود را سبب شوهریک راهبر تواند یمتوجه به تفکیک دو جریان با

ائران وجود تداوم که  دهد یمبر این پایه قرار  ،ها یدر طول سال رویکرد به این جریان با توجه به نابسامان ها آندار  زمینه ز

ا گردد يساز بهینه يبرا يزمینه اخذ راهبرد رد  نیتر مهمدر این زمینه . این جریان مداوم مهی به  یسامانده تواند یمراهب

زدحام زائران در یک مکان ونیز بهره يجریان زیارت و پخشایش آن در سطح شهربرا  رساکنان دیگ يمند کاستن از ا

اش  يوجود یکسر يگردشگرارت و یزما در زمینه ا. دمناطق کالن شهر مشهد از درآمد و اشتغال حاصل از این جریان ب

صاددر این کالن شهر و ب يروند غیر ممتد از جریان گردشگر  ،گردشگر زائر و باال در زمینه جذب يا توجه به سود اقت

از بازار تواند یمراهبرد مدنظر  گیرد که پیرامون عرضه  يگردشگر يها بر پایه جذب گردشگر  با قدرت خرید باال شکل 

ا شناخت پیشین يگردشگر يبه تقاضا یپاسخگوی يبرا تأمین نیازهاي در این بین  .شود یماز این تقاضاها حاصل  یب

امنیت حجم انبوه  و دل  ها دغدغهیکی از اصلی ترین  مشهد به شهرشده  وارد زائراناقامتی، معیشتی، خدماتی و 

اش شهرداري مشهد می ژهیو بهمدیریت شهر مشهد و  يها ینگران حکام یدر ا .)39:1388مافی و سقایی،( دب ن راستا ا

اد  توان یمر را یز يراهبرد   :در جهت رفاه زائران و گردشگران کالنشهر مشهد مدنظر قرار د

تامین رفاه زایران ابزاري براي تکریم زایران در جهت تحقق هدف نهایی یعنی زیارت مطلوب است، و خود به  �

رد  . تنهایی موضوعیت غایی ندا

امکان پذیر است، و بی ب � ان  تنها در شهر توسعه یافته میزب هرگی شهر مشهد از منابع ملی تامین رفاه زایران 

ر را مخدوش  مورد نیاز براي توسعه،  ین ام  . سازد یما

امه ریزي  »متن زیارت« رو تمامی مراحل آن و با تمرکز ب »منظومه زیارت«تامین رفاه زایران در  � ، و شود یمبرن

 . کند یمپشتیبانی  »زیارت مطلوب«از 
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 هران ت ،نتشارات بنگاه ترجمه کتابا ،رج افشاریمسالک و ممالک، به اهتمام ا ) :1340( میابراهبواسحاق ا ،يـ اصطخر

 ،داده هاي طرح بررسی اثرات اقتصادي حضور زائرین و گردشگران در مشهد مقدس ) :1387(ـ آمایش طوس 

  خالصه طرح پژوهشی ،شهرداري مشهد

 اپ دوم چ ،نتشارات توسا ،ترجمه حمزه سردادور ،رانیا یخیتار يایتذکره جغراف ) :1308( و ،ـ بارتولد

، انتشارات سمت، تهران، چاپ )ماهیت و مفاهیم(گردشگري ) : 1390(محمد حسین و مهدي سقایی  ،ـ پاپلی یزدي

 ششم

ر مدیریت روستایی(نقش گردشگري روستایی در توسعه منطقه اي :  )1383( ـ جوان، جعفر و مهدي سقایی ا تاکید ب ، )ب

   2 شماره، دانشگاه فردوسی مشهد، جغرافیا و توسعه ناحیه اي مجله

ی   38ماره ش ها، يشهردارجله م ،ییایدر يوگردشگر یساحل يشهرها: )1381( يمهد ،یـ سقا

ضایی گردشگري در روستاهاي پیرامون کالنشهرها  ) :1388(مهدي  ،ـ سقایی عه موردي(واسازي متن ف کالنشهر : مطال

  ، دانشگاه فردوسی مشهد) Ph.D(، دپایان نامه دکتري )مشهد

ر زائران و  ،بررسی، تحلیل و تدوین اسناد ) :1390(مهدي  ،ـ سقایی پیرامون آما مطالعات و پژ وهش هاي انجام شده در 

ت اجتماعی و فرهنگی شهرداري مشهدگردشگران ورودي ب   ه کالنشهر مشهد، کارفرما معاونع

تیغ ،ـ سقایی ارت و یز يوندهایهمپ( دمشه یزائر در کالنشهر مذهب رگردشگ يواساز ) :1390(سمیه  ،مهدي و جهان 

همایش ملی گردشگري و توسعه پایدار)يگردشگر ان ،، اولین    خردادماه ،دانشگاه ازاد سیستان و بلوچست

انسانی دانشگاه آزاد مشه)تبیین یک الگو فضایی(گردشگري شهري  ) :1383(سقایی، مهدي ـ  رایت ( د، مجله علوم 

ره )علم   10و  9، شما

عه موردي (تفکیک فضایی گردشگري در کالنشهرها ) : 1385(ـ سقایی، مهدي  ، کنگره )کالنشهر مشهد: مطال

اصفهان ان جهان اسالم،   جغرافیدان

امه آمار ) :1390(مشهد  يـ شهردار   شهر مشهد  يسالن

یی ،ـ مافی عه موردي(نگاهی به اقتصاد گردشگري در کالنشهرها ) : 1389(مهدي  ،عزت اهللا و سقا کالنشهر : مطال

  15شماره  ،، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي)مشهد

کالنشهر : طالعه مورديم(بررسی گردشگري در کالن شهرهاي مذهبی ):  1388(ـ مافی، عزت اهللا و مهدي سقایی 

ریپا توسعه و ایجغراف اي منطقه شیماه ،)مشهد ردیبهشت ماه ،روانیش واحد یاسالم آزاد شهرها، دانشگاه دا  ا

  يآستان قدس رضو ،منابع و مسائل آب استان خراسان ) :1370( دیعس ،یتوسل/ عداله س ،یتیـ وال
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