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  چكيده
ي ها فعاليت از توجهي قابل سهم كه است گردشگري ي مهمها گردشگري مذهبي يكي از شاخه

اين نوع گردشگري يكي از پايدارترين انواع گردشـگري  . دهد مي اختصاص جهانگردي را به خود
، هـا  مقبـره امـامزاده  ، هـا  گردشگران مذهبي ضمن بازديد از اماكن مقدس ماننـد زيارتگـاه  . است

شركت نموده  ي مذهبيها مراسم و آئيني عرفاني در ها و ساير يادمان ها حسينيه، مساجدتاريخي
 توسعه صنعت گردشگري مذهبي و هم چنـين در  در دنتوان مي، عالوه بر نقش و تأثير مذهبيكه 

ين اماكن مـذهبي  تر يكي از مهم (ع)چراغ شاهحرم مطهر . تأثيرگذار باشند توسعه شهري عمران و
 به عنـوان يكـي از  ) عليهم السالم( بيت اهل حرم و به فرموده مقام معظم رهبري سومين كشور

 تحليلي -توصيفيكوشد با روش  مي اين پژوهش. باشد مي شيراز ان شهر تاريخيصد گردشگرامق
يراز چه نقشي در توسعه گردشگري مذهبي شـ  (ع)چراغ شاهبه اين سؤال پاسخ دهد كه حرم مطهر 

توسـعه صـنعت   عالوه بر ورود گردشگران به اين مكان مقدس دارد؟ نتايج پژوهش نشان داد كه 
 . اجتماعي و فرهنگي شيراز دارد، گردشگري مذهبي تأ ثير مهمي در توسعه اقتصادي

  .  (ع)چراغ شاهحرم مطهر ، توسعه، گردشگري مذهبي، گردشگري: واژگان كليدي
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  مقدمه -1
بـه دليـل گسـترش فنـاوري     . شـود  مي ي مهم جهان يادها به عنوان يكي از صنعتامروزه از گردشگري   

ي انسـان  هـا  گردشگري به عنوان چهارمين بخش از فعاليت، بهبود قوانين كار و افزايش امنيت، ارتباطات
اين صنعت نقش مهمي در انتقال فرهنگ و تجارب و . آيد مي صنعت وخدمات به حساب، بعد از كشاورزي

  تربيتـي و تكامـل روحـي و روانـي     ، كند و نيز سبب ايجاد آثـار مثبـت معنـوي    مي ان جوامع ايفاارتباط مي
گردشگري فراتر از يك فعاليت صنعتي و اقتصادي است و يك پديده پوياي اجتمـاعي جهـاني   . مي گردد

با وجود  دهد تا هم ديگر را مي ي متفاوت به يكديگر پيوندها گردشگري افراد را با مذاهب و فرهنگ. است
  . ي سياسي و اجتماعي بهتر درك كنندها تنش

دهنـد كـه در    درصد گردشگران دنيا را گردشگران مـذهبي تشـكيل مـي    38طبق آمارهاي جهاني حدود   
ي هـا  شود و همه اديان و فرقـه  اين آمارصرفاً شامل مسلمانان نمي. كنند حقيقت با هدف زيارت سفر مي

گردشگري مذهبي در اديان مختلف يكي از . گيرد ن الهي را در برميمذهبي اعم از مسيحيان و ساير اديا
  . باشد مي ي تقويت معنويت و ايجاد پل ارتباطي بين انسان و خالق يكتا يشها راه

اين نوع از گردشگري يكي از رايج ترين اشكال گردشگري در سراسر جهان است كه سابقه آن به قـرون  
شود كه اصلي ترين هـدف   مي طور كلي شامل سفرها و بازديدهاييه گردد و ب مي و اعصار گذشته مرتبط

و اماكن مقدس هر سـاله تعـداد زيـادي از     ها زيارتگاه، ي مذهبيها جاذبه. مذهبي استاي  تجربه ها آناز 
  . كنند مي گردشگران را به سوي خود جذب

ـ مـذهبي خـاص در   گـي   نصاحب نظران صنعت گردشگري بر اين باورند كه ايران به لحاظ موقعيت فره
 919هـزار و   8در ايـران  . برخـوردار اسـت  گردشگري مذهبي دراي  گاه ويژهجاياز ، ميان كشورهاي ديگر
ي امـام  هـا  بقعه متبركه به عنـوان آرامگـاه   800 هزار و 5، كل كشورو در وجود دارد مكان مذهبي مقدس

فرهنگـي و  ، حائز شـرايط معمـاري  بقعه به دليل  200يك هزارو ، زادگان ثبت شده است كه از اين تعداد
  )14: ص، 1390، سلطاني مرادي(. اند تاريخي بودن در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده

و  مق، مشهد هايدر شهربه ترتيب در حال حاضر مشخص ترين و واضح ترين تمركز گردشگري مذهبي 
اكن متبركه منسوب به ائمـه  شيراز از قديم به دليل وجود مساجد بزرگ و امشهر . استرقم خورده شيراز 

  . شيعه نقش مهمي در گردشگري مذهبي داشته است
بى شك حضور امامزادگان بزرگ و واجب التكريم در شيراز و مرقد مطهر آنان در اين شهر بر عظمـت و    

نفر از هم وطنانمان از اقصى نقاط كشور و كشورهاى همجوار  ها معنويت آن افزوده و سفر ساليانه ميليون
نشـانى بـزرگ از    (ع)جهت زيارت بارگاه اين بزرگواران به خصوص حضرت سـيد ميـر احمـدبن موسـى    به 
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  . باشد مي معنويت شيراز
هـاي بسـياري دارد    نكته قابل توجه در مورد شيراز اين است كه اين شهر براي گردشگري مذهبي جاذبـه 

  . تندكه به نوعي پيونددهنده فرهنگ و هنر ايراني با تاريخ مذهبي شيعه هس
چـه نقشـي در توسـعه     (ع)چـراغ  شـاه حرم مطهـر  : باشد مي اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش اصلي

  گردشگري مذهبي شيراز دارد؟

  روش پژوهش ـ2
در توسـعه گردشـگري    (ع)چراغ شاهتحليلي نقش حرم مطهر  -در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي

. باشـد  مـي  ي اينترنتـي ها و استفاده از سايتاي  كتابخانه ها روش جمع آوري داده. شود مي مذهبي بررسي
  . شود مي اطالعات بدست آمده به كمك روش اسنادي و به صورت توصيفي و كيفي تجزيه و تحليل

  ـ پيشينه پژوهش3
 جهـان  ي اخير تاثيرات زيادي بر وضـعيت اقتصـادي  ها در سال پاو ن يصنعتگردشگري مذهبي به عنوان 

 شمار به ازكشورها بسياري اقتصادي در يها ترين بخش بزرگ از يامروزه يك كهاي  ونهبه گ، است شتهدا

  .  رود مي
در رابطه با اهميت نقش گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي و جذب گردشگر دركشور مان مطالعـاتي  

  . شود مي اشاره ها انجام شده كه در اين بخش به تعدادي از آن
 بـر پيشـرفت   ،(ع)چـراغ  شاه موسي احمدبن زاده امام نقش وهشي به بررسيدر پژ) 1392( مقيمي و حاتمي

پيشـرفت فرهنگـي    تـرين عامـل   مهم، شهروندان و زائراننتايج نشان داد كه ، اند فرهنگي شيراز پرداخته
از  امـام زاده  يهـا  و مراسـم  هـا  برنامه، از زائران% 72و  دانند مي (ع)موسي شيراز را وجودامام زاده احمد بن

و محافل انـس بـا    ي شهداها يادواره، عزاداري شهادت ائمه، ي جشن والدت ائمهها له برگزاري مراسمجم
كه امام زاده احمـد بـن   دادنشان  ديگر تحقيق نتايج. دانند مي قرآن كريم را باعث پيشرفت فرهنگي شيراز

تقويـت كـرده و بسـتر     ،اتحاد و مهرباني را در بين شهروندان شـيرازي ، برادري، فرهنگ برابري ،(ع)موسي
 . فراهم آورده است، مناسب براي پيشرفت فرهنگي بيشتر

به  يلي بر نقش مذهب در توسعة گردشگري مذهبيتحل درتحقيقي با عنوان) 1393( و همكارانموسوي  
موجـب  ، افزايش تعداد گردشگران نتايج نشان داد كه. اند پرداخته شهرستان اردكانبررسي اماكن مذهبي 

در مناطقي كه امـاكن دينـي و   همچنين . شود مي هاي اقتصادي باال رفتن توسعه و افزايش ميزان شاخص
نتايج ديگر ايـن تحقيـق نشـان داد كـه     . هبي بسيار باالتر استسطح توسعة گردشگري مذ، مذهبي دارند
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سبب توسعة گردشگري مذهبي ، ها هاي زيارتي براي بهسازي و حفاظت از آن استفاده از درآمدهاي مكان
  . شود در شهرستان اردكان و استان يزد مي

ر توسـعه صـنعت   در پژوهشي به ارزيابي نقش شوراي اسالمي شـهر شـيراز د  ) 1395( شريفي و همكاران
شـوراي اسـالمي شـهر    ، نتايج تحقيق نشان داد با وجود مشكالت بسـيار . اند گردشكري در شيراز پرداخته

بخصوص در دوره چهارم توانست با تشكيل كميسيون گردشگري و توجه به گردشگري در سه بعد ، شيراز
ي دائمـي و  هـا  د بازارچـه ايجـا ، ي شـهري ها سياحت و درمان با تصويب معافيت عوارض اقامتگاه، زيارت

 هـا  و غرفه ها ي گردشگري شهر شيراز با ايجاد نمايشگاهها فصلي صنايع دستي و همچنين معرفي قابليت
نقش تأثيرگذاري بر توسـعه ايـن صـنعت در شـيراز داشـته      ، با برند شيراز و اجراي طرح جامع گردشگري

  . باشد
، يقي گردشگري مـذهبي در سـه كـالن شـهر قـم     در پايان نامه خود به بررسي تطب) 1393( كول آبادي 

ي تأثير گذار در محصـول گردشـگري   ها نتايج نشان داد كه اهميت شاخص. شيراز و مشهد پرداخته است
خدمات تجاري و ، حمل و نقل، خدمات پذيرايي، دسترسي، خدمات اقامتي، مذهبي به ترتيب شامل جاذبه

همچنين نتايج ديگر اين تحقيـق نشـان داد   . باشد مي عناصر نهادي و سازماني، خدمات درماني، تفريحي
كه وضعيت محصول گردشگري مذهبي به صورت كلي در ايـن سـه كـالن شـهر بـه ترتيـب مشـهد از        
وضعيت مطلوب تري نسبت به دو شهر ديگر بود و شيراز در جايگاه دوم و قم با اختالف نه چنـدان زيـاد   

  . در جايگاه سوم قرار گرفته است
 شهرستان نورآباد ممسني درتحليل توسعه گردشگري مذهبي  در پژوهشي به) 1387( مكارانو ه تقوايي
كه با توجه به اهميـت صـنعت گردشـگري در جهـان امـروز و نقـش       نتايج تحقيق نشان داد . اند پرداخته
با نگاه مـديريتي بـه منطقـه    ، ي مذهبي در جذب گردشگران و تاثير آن بر توسعه مناطق مختلفها مكان

و محيط پيرامـون آن و در نهايـت    ها شاهد احياي امامزاده توان مي و برنامه ريزي صحيح رآباد ممسنينو
  . محيطي مناسب جهت جذب گردشگران مذهبي و رفع بخشي از مسايل باشيم

تحليلي بـر نقـش بقـاع متبركـه در توسـعه      در پژوهشي با عنوان ) 1393( باقري كشكوليو  زنگي آبادي
وجـود  نتايج پـژوهش نشـان داد   . پرداختند فراشبند (ع)امامزاده شهيده مطالعه موردي ب گردشگري مذهبي

ي توسعه در شهر ها در توسعه گردشگري مذهبي و بهبود شاخص ها زيارتگاه، ها بقاع متبركه مانند امامزاده
اقتصـادي و  ، ي معنـوي هـا  كـه مولفـه  نتاج ديگر پـژوهش نشـان داد   . استنقش مؤثري داشته فراشبند 

  . فرهنگي رابطه معنادار با توسعه گردشگري مذهبي دارند
به ، شهري توسعه در يمذهب گردشگري نقش بر تحليليبا عنوان اي  در مقاله) 1393( سلطاني و موسوي
نتايج حاصـل از  . اند شهر يزد پرداخته (ع)هاي موثر در رونق گردشگري مذهبي امام زاده جعفر مؤلفهبررسي 



   199گردشگري مذهبي شهر شيراز  ي در توسعه (ع)چراغ احمدبن موسي الكاظم شاهتحليلي بر نقش حرم مطهر حضرت 

 

هاي مـديريتي   شترين تاثير و شاخصبيهاي گردشگري مذهبي  شاخص، دهد مي شبكه نشان مدل تحليل
همچنين نتايج ديگر پژوهش نشان داد . ندرا در توسعه گردشگري مذهبي امامزاده جعفر دار كمترين تاثير
كالبدي و مديريتي به ترتيـب در رونـق گردشـگري مـذهبي و     ، اقتصادي، هاي گردشگريتغيير در مولفه

  . تغيير ايجاد خواهد كرد (ع)شهرنشيني در امامزاده جعفر
فرهنگـي و   -سـاختار و كـاركرد گردشـگري مـذهبي    در پژوهشي با عنـوان  ) 1387( و همكاران مؤمني 

منـدي از  افزون بـر بهـره  نشان دادند كه اين كالن شهر ، مشهد شهر ضرورت مديريت يكپارچه در كالن
هـاي مختلـف   گرفتار ناپايـداري ، فرهنگي -ي گردشگري مذهبياجتماعي/ فرهنگ، اثرات مثبت اقتصادي

هـا از جمعيـت   ي اين ناپايداريعمده. فرهنگي از جمله اسكان غيررسمي است، اجتماعي، زيست محيطي
 سـاير  ي آسـتان قـدس رضـوي بـا    يعنـي عـدم مـديريت يكپارچـه    ، فزاينده و گسستگي مديريت شهري

 سرچشـمه ، ز مديريت گردشگري شهر و منطقه را عهده دارنديردولتي كه بخشي اغ و دولتي يها دستگاه

 سازمند ارتباط برقراري براي تواند مي فوق كنشگران از متشكل فرادست نهادي تشكيل بنابراين. گيردمي
ي پايدار عهتوس راستاي در بيشتر كارايي و تقويت نفع به فرهنگي/ مذهبي گردشگري كاركردهاي و اجزاء

  . سودمند باشد، نيست ي از كاركرد گردشگريشهر و منطقه كه جدا
درپژوهشي به بررسي تأثير توسعه اماكن گردشگري بر رضايت منـدي  ) 1396( مالزم حسيني و همكاران

امـاكن  ي  نتـايج پـژوهش نشـان داد بـين توسـعه     . انـد  گردشگران مذهبي در كالن شهر مشهد پرداختـه 
و معنـاداري وجـود دارد و از بـين متغيرهـاي     گردشگري و رضايت مندي گردشگر مذهبي رابطـه مثبـت   

متغير توسعه مراكز تفريحي بيشترين تأثير را بر رضايت گردشـگران مـذهبي بـه    ، مستقل و مؤثر در مدل
مراكـز خريـد بـر رضـايت     ي  عنوان متغير وابسته دارد و پس از متغيرهاي توسعه مراكز اقـامتي و توسـعه  

 . گردشگران مذهبي مؤثر است

  مذهبيگردشگري  ـ4
عبـارت اسـت از بازديـد    ، گردشـگري مـذهبي  «: شود كه مي در تعريف گردشگري مذهبي اين گونه بيان

گردشگران ، در اين تعريف». ها و نظاير آن ها مقابر امام زاده، ها زيارتگاه: گردشگران از اماكن مقدس نظير
 موجـود در ديـن خـود بازديـد    يي كه از اماكن مقدس ها آن: شوند؛ دسته اول مي به دو دسته عمده تقسيم

   )21: ص، 1384، يزداني(. كنند مي كساني كه از اماكن مقدس ساير اديان ديدن: نمايند و دسته دوم مي
، گردشگري مذهبي. كند مي در زندگي اجتماعي كشورهاي اسالمي ايفااي  گردشگري مذهبي نقش عمده

ا ساير جوامع اسالمي شده و تعامل بين ملـل و  باعث ارتباط بيشتر ب، ي اقتصادي و ماليها عالوه بر جنبه
  ) 2: ص، 1390، فيض آبادي و وزيري محبوب(. شود مي سبب، يي را كه نقاط مشتركي دارندها فرهنگ
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ي اعتقادي از ديـن و  ها فرهنگ و ارزش، يكي از راهكارهاي معرفي هرچه بهتر تاريخ، گردشگري مذهبي
اماكن مذهبي عالوه بر قداست و معنويـت  ، همچنين. هاستهم زيستي مسالمت آميز اديان در بين كشور

سـازمان  (. ي مردم آن مكـان اسـت  ها اعتقادات و انديشه، باورها، بيانگر آداب و رسوم، منحصر به فرد خود
  ) 97: ص، 1381، جهاني گردشگري

مكـه در  ، پامدجوگوريه در ارو، فاطيما، در مناطق مختلف دنيا اهميت زيادي دارد؛ لورد، گردشگري مذهبي
نفر در دنيا براي نيـل بـه الوهيـت ويـا در      ها هرساله ميليون. كومب مال در هند و غيره، عربستان سعودي

اي  سـت انگيـزه  ها مذهب مـدت . كنند مي ي مقدس بازديدها جهت رسيدن به اهداف روحاني خود از مكان
مهم ترين فايده ميراث مـذهبي   .باشد مي جدا براي سفر بوده و قديمي ترين دليل غيراقتصادي براي سفر

  براي توسعه محلي در ظرفيت آن براي جذب گردشگر و در نتيجه اثرات مثبت بـر در آمـد وايجـاد شـغل     
   )49: ص1394، موسوي(. مي باشد

اي است كه براي برخي از  پديده، گردشگري مذهبي، هاي مختلف صنعت گردشگري در بين تمامي شكل
گيـري   ي بهره واسطهه ها قسمت اعظمي از درآمد ملي خود را ب ار است و آنملل از اهميت وااليي برخورد

هاي ساختاري و كـاركردي   به دليل دارا بودن ويژگي، شكل از صنعت توريسم اين. آورند بدست مي، از آن
موفق به دستيابي جايگاه اصلي در متن گردشگري جهاني شده و تمـامي ملـل در   ، فرد خاص و منحصربه

 . را درگير خود ساخته است سراسر دنيا

هاي گردشگري مذهبي اذعان كرد  توان به يكي از ويژگي مي، ها بندي با در نظر گرفتن تمامي اين تقسيم
، گردشـگري مـذهبي  ، همانگونه كه بيـان شـد  . و آن هم سودآور بودن اين صنعت در سراسر جهان است

ها را شامل شود و بـه   تواند تمامي انسان مختص يك گروه يا افراد با دين و مذهب خاص نيست بلكه مي
اي كامال سودآور ياد  از آن به عنوان پديده، هاي متعدد توريسم مذهبي در ملل مختلف دليل وجود پتانسيل

  . شود مي
ي ها تاريخي و عبادتگاهي  آثار و ابنيه، تنوع مراكز. گردشگري مذهبي در ايران جاي رشد و توسعه بسياري دارد

ي هـا  نقش سازنده و تاثير گذار ايران در تمامي حوزه. موجود در كشور در تمام دنيا بي نظير استاديان مختلف 
، به خصوص در جذب گردشگري كامالً مشهود است و فضاي خاص فرهنگـي موجـود در ايـران   ، مذهبي دنيا

 ) 21: ص، 1384، يزداني(. كند مي فرهنگي را در آن امكان پذير - توسعه گردشگري مذهبي

  گردشگري در اسالمـ 5
اسالم برمساله سير و جهانگردي تاكيد فراوان دارد هدف اسالم توسعه و رشـد ابعـاد توحيـدي وبالنـدگي     

بـا ايـن   . سـازد  مـي  كمال و شخصيت انساني در قالب رشد و توسعه مفاهيم دنيايي و اين جهاني نيز تبين
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. باشد مي به پهناي يك رسالت جهانيسير و جهانگردي زير بناي مصداق رشد روند توسعه اسالم ، نگرش
  ) 217: ص، 1384، دريايي(

، اوالً گردشگري زمينـه مشـاهده جهـان خلقـت    : دهد مي اسالم گردشگري را از دو منظر مورد توجه قرار
در ثـاني گردشـگري موجـب آشـنايي     . آورد مـي  دستاوردهاي بشري و تفكر در آثار صنع الهـي را فـراهم  

  ) 176 :ص، 1392، شادمان فخر آبادي(. شود مي اسالميي ديگر با فرهنگ ها فرهنگ
خداشناسي از طريق مـردم  ، تواند به مطالعه آفاق و انفس و كسب علم و تجربه مي انسان با سير وسياحت

ي مختلف و بعضـاً غلـط و ضـد    ها مطالعه و بررسي آيين، اعتقاد به معاد، شناسي و شناخت عظمت خلقت
مكارم (. ي پيشين بپردازدها نيز پندگيري و عبرت آموزي از سرگذشت نسلي اسالمي و اخالقي و ها ارزش
   )102: ص، 1376، شيرازي

در قرآن به سير و گردش در زمين و جهانگردي و تـاريخ نگـري بـه منظـور گسـترش سـطح معـارف و        
يـد و  معلومات و گرفتن پند و اندرز و نيز عبرت آموزي از سرنوشت و سرگذشت وآثار گذشتگان بسيار تاك

ي هـا  بـراي تحريـك انگيـزه   اي  در فرهنگ اسـالمي آميـزه  ، گويي جهانگردي و سير. سفارش شده است
ي مغفول و تحريص عواطف دينداري و دين مداري و به سمت ها فطري و فكري در جهت احياي انديشه

  ) 250: ص، 1384، دريايي(. توحيد و كمال اخالص حركت كردن است
، كسـب تجربـه  ، سـالمتي و نشـاط جسـم و روح   ، توان به تحصيل علم مي ياز جمله آثار مثبت جهانگرد

اصالح آداب و رسوم و عاقبـت بـد   ، ي الهيها تفكر در نعمت، و تبادل اطالعات ها آشنايي با فرهنگ ملت
. در قرآن مجيد در آيات معتددي به سير و سفر و تشويق به جهانگردي امر شـده اسـت  . كاران اشاره كرد

   )90: ص ،1387، شماعي(
  : باشد مي پردازند به شرح زير مي مهم ترين آياتي كه به طور مستقيم در خصوص گردشگري

 " فيها السيرَ سيرُوا فيها لَيالي و أَيامـاً آمنـينَ  باركْنا فيها قُري ظاهرَةً و قَدرنا   و جعلْنا بينَهم و بينَ الْقُرَي الَّتي "
  ﴾18سوره سبا آيه ﴿

يي با فاصله كوتاه و سـير  ها قريه، و شهرهايي كه در آن جا پر نعمت و بركت گردانيديم ها و ما ميان آن"
ـ   ها را گفتيم كه در اين راه شب ها قرار داديم و آن) نزديك به هم( سفري معين ا ايمنـي كامـل   و روزهـا ب
  ".مسافرت كنيد

  ﴾137سوره آل عمران آيه﴿ " قَد خَلَت منْ قَبلكُم سنَنٌ فَسيرُوا في الْأَرضِ فَانْظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَذِّبينَ "

پس در اطراف زمين گردش كنيد تا ببينيد چگونه عاقبت هـالك  . ودند كه رفتنديي بها قبل از شما ملت"
  ".ي خدا را تكذيب كردندها شدند آنان كه وعده
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  ﴾11سوره انعام آيه ﴿ "ذِّبينَقُلْ سيرُوا في الْأَرضِ ثُم انْظُرُوا كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَ "

  ".را كه تكذيب كردند مشاهده كنيد ها بگو اي پيامبر در زمين بگرديد تا عاقبت سخت آن"
" نْ بلك و وكعداً الَتَّبفَراً قاصس رَضاً قَريباً وكانَ ع لَِ لَو ه تَطَعنا لَخَرَجنـا    عدت علَيهِم الشُّقَّةُ و سيحلفُونَ بِاللـَّ اسـ

  ﴾42سوره توبه آيه﴿ " معكُم يهلكُونَ أَنْفُسهم و اللَّه يعلَم إِنَّهم لَكاذبونَ

البته تـو را پيـروي   اي رسول اگر اين مردم را براي منفعت آني و فوري و سفر كوتاه نفريحي دعوت كني 
خورنـد كـه اگـر     مـي  پرهيزند و به زودي به خـدا سـوگند   مي خواهند كرد ليكن از سفري كه مشقتي دارد

داند كـه   مي سپارند و خدا مي شديم اينان خود رابه دست هالكت مي توانايي داشتيم همانا براي سفر آماده
  . گويند مي به حقيقت دروغ ها آن
سـوره  ﴿ " ء قَديرٌ كُلِّ شَي  يقُلْ سيرُوا في الْأَرضِ فَانْظُرُوا كَيف بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينْشئُ النَّشْأَةَ الĤْخرَةَ إِنَّ اللَّه عل "

  ﴾20عنكبوت آيه

" ةٍ وببِريحٍ طَي نَ بِهِمرَيج و ي الْفُلْكف تَّي إِذا كُنْتُمرِ ححالْب رِّ وي الْبف رُكُميسالَّذي ي وه    تْهـا ريـحوا بِها جاءفَرِح
نْ هـذه    عاصف و جاءهم الْموج منْ كُلِّ مكانٍ و ظَنُّوا أَ تَنـا مـينْ أَنْجينَ لَئالد صينَ لَهخْلم ا اللَّهوعد أُحيطَ بِهِم منَّه

  ﴾22سوره يونس آيه﴿ "گ لَنَكُونَنَّ منَ الشَّاكرينَ

 و ديگر اسناد مربوط به سير و سياحت مسلمانان در زمين به كمتـرين مـوردي بـر    ها در بررسي سفر نامه
پژوهش و تحقيق و آموختن دانـش و درك محضـر   ، صلي جهانگرد مسلمان از سفرخوريم كه غرض ا مي

  ) 6: ص، 1391، همايون(. ي ديگر و زيارت نباشدها دانشمندان سرزمين
 از جملـه ايـن كـه ايشـان    ، ي مختلف تاكيد زيـادي دارنـد  ها نيز به سير وسياحت و سفر )ص( پيامبر گرامي

  : فرمايند مي
  . بمانيدمسافرت كنيد تا سالم ) 1
  . مسافرت كنيد تا سود ببريد) 2
  . مسافرت وسيله سنجش اخالق است) 3
  ».كند مي مسافرت، انسان عاقل براي يكي از سه امر، اي علي«: فرمايد مي ونيز ايشان
 بهبود و تامين زندگي )1

 براي تهيه زاد وتوشه اخروي )2

  لذت و خوشي حالل، براي آسايش )3
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  : ندفرماي مي نيز (ع)حضرت امام صادق
  : مسافرت بايد براي يكي از اين سه امر باشد«

 تهيه توشه آخرت  )1

 تامين معاش زندگي )2

  ) 33: ص، 1389، يزداني( لذت مباح و تفريح غير حرام )3

  : توان به موارد ذيل خالصه كرد مي گردشگري از ديدگاه اسالم را
  شناخت جهان آفرينش) 1
  ها آشنايي با انبوه نعمت) 2
  ها عات و نوآوريآشنايي با اخترا) 3
  پي بردن به نيازمندان) 4
  بهره مندي ازآثار هنري هنرمندان و مالقات با دانشمندان) 5
  ) 27: ص، 1389، يزداني( عبرت گرفتن از سرنوشت تلخ گناهكاران و ستمكاران) 6

  ـ گردشگري مذهبي و رشد اقتصادي6
دنيا مورد توجه همه برنامه ريزان واقـع   امروزه گردشگري به عنوان يكي از درآمدزاترين صنايع موجود در

بهتر بهره بـرداري  اي  ي بسياري را به تكاپو انداخته است تا از اين صنعت سود آور به گونهها شده و دولت
تاثير اقتصادي اين صنعت به حدي قابل مالحظه است كه حدوداً هفت درصـد از مخـارج سـرمايه    . نمايند

  . ه استگذاري جهاني را به خود اختصاص داد
گردشگري را بزرگترين و پر رونق ترين فعاليت جهان بـراي حـال و آينـده    ، بسياري از محققان اقتصادي

پيشـتاز همـه   ، اين صنعت در قرن بيست و يكم از نظر درآمـد زايـي و توسـعه فرهنگـي    . اند معرفي كرده
اجتمـاعي   -اقتصـادي  ي توسـعه هـا  گردشگري يكي از پايـه ، باشد به بياني ديگر مي ي فرهنگيها فعاليت
   )92: ص، 1387، شماعي(. است

، نماينـد  مـي  ي خود را از راه در آمدهاي جهانگردي جبـران ها بسياري از كشورها ايجاد تعادل در پرداخت
ي آنان را ها آورند قسمتي و يا تمام كسري ترازپرداخت مي درآمدي كه اين گونه كشورها از اين راه بدست

   )8: ص، 1355، نگردي در ايران و جهانصنعت جها(. كند مي تامين
 پايـدار  توسـعه  كنـد  مـي  نقش ايفاي ملي ناخالص توليد در كه صنعتي عنوان به اخير هاي سال طي گردشگري
 اقتصـاد  شـرايط  بهبـود  در مثبتـي  تـاثيرات  قطـع  طور به، اي منطقه هر در گردشگر تعداد افزايش و گردشگري

  . گذاشت خواهد شدن رقابتي و بازار رونق و مهاجرت از پيشگيري، اشتغال سطح افزايش، روستايي و شهري
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گردشگري مذهبي از عوامل رونق اقتصاد محلي و اشتغال زايي و بهبود تأسيسـات زيربنـايي كشـورهاي    
، توسعه اقتصادي جوامع است كه با توسـعه گردشـگري  ، فرهنگي ي توسعهها يكي از زمينه. اسالمي است

مخاطبـان و شـيفتگان جديـدي بـراي     ، گردشـگري مـذهبي  . شود مي فراهمتوسعه اقتصادي و فرهنگي 
 آورد و زمينـه سـاز هنرهـاي جديـد فرهنگـي      مـي  ي اسالمي را فـراهم ها ي اسالمي در بين كشورها هنر
  . شود مي

گردشگري مذهبي توسط بسياري از مسئوالن گردشگري به عنـوان روشـي بـراي ايجـاد     ، در حال حاضر
  ) 100: ص، 1379، اليوت(. اي مشكل دار استفاده و شناسايي شده استتنوع يا نجات اقتصاده

بـه گردشـگري مـذهبي    ، ي گردشـگري هـا  درصد از كـل جريـان   26، براساس برآوردهاي صورت گرفته
در آمد صنعت گردشـگري مـذهبي   ، اخيراً كنفرانس بين المللي گردشگري مذهبي. اختصاص داشته است

 330ه است و براسـاس بـرآورد سـازمان گردشـگري جهـاني هرسـاله       ميليارددالر تخمين زد18جهان را 
  . كنند مي ي مذهبي جهان ديدنها از مكان، ميليون زائر
و  هـا  علـي الخصـوص امـام زاده   ، مـذهبي  -عزيمت گردشگر مذهبي بـه امـاكن تـاريخي    ، به طور كلي

و غير نقدي بوده است كه  ي نقديها ي بزرگان و مشاهير ديني همراه با اهداي نذورات و كمكها آرامگاه
، از نـذورات و هـدايا  ، ي مـذكور هـا  در وهله نخست براساس صالحديد مسوولين امر يا هيات امناي مكان

 صـرف تـامين نيازهـاي زائـران    اي  گـردد و در پـاره   مي صرف آباداني و عمران و گسترش اماكن مربوطه
، ي دور افتـاده هـا  كن مـذهبي در محـل  وجود اين اما، از سوي ديگر. شود مي محترم) گردشگران مذهبي(

اي  اجتمـاعي پديـده   -اين رونق اقتصادي. شوند مي اجتماعي و فرهنگي آن منطقه، باعث رونق اقتصادي
است كه در اثر تقابل مكان مذهبي و شكل گيري و تركيب جمعيت نقش بسزايي دارد و باعث جلـوگيري  

چراكه اين توسـعه اقتصـادي باعـث    . گردد مي تاز مهاجرت بي رويه به شهرها و مناطق بزرگ و پرجمعي
زيرا براي تامين خدمات مورد نياز گردشگران و ساير امور مربوطـه بـه   . شود مي اشتغال زايي درآن منطقه

لذا جوانان واجد شـرايط آن  . گردد مي مذهبي به نيروي انساني واجد شرايط كافي احتياج –اماكن تاريخي 
توان گفت كه به ازاي هر گردشگر بـه طـور مسـتقيم و     مي به طور كلي شوند و منطقه مشغول به كار مي

شود و اين اشتغال زايي باعث كاهش معضالت فرهنگي و اجتماعي آن  مي غيرمستقيم چندين شغل ايجاد
   )47: ص، 1389، يزداني(. گردد مي منطقه

، ونق كسب و كار و تجارتهتل داري و ر، صنعت گردشگري عالوه بركسب درآمدهاي مستقيم مانند حمل ونقل
  . ي فرهنگي و ديپلماسي عمومي بهره برداري نمودها در ارائه ارزش، تواند به عنوان ابزار فرهنگي مي
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حا از باب ذكر حـال و  است و اصطال (ع)فرزندان يا فرزندزادگان ائمه اطهار، در عرف تشيع مراد از امام زاده
به مدفن و مزار متبرك آنان و بزرگان سادات كه در سراسر شهرها و روستاهاي ايران پراكنده ، اراده محل

  . گردد مي اطالق، است
 مطـرح ، و عوامل ارتقاء دهنده فرهنگ اسالمي در شهرها ها ترين مكان به عنوان يكي از مهم ها امامزاده

در ايـران   ها وجود امام زاده. آورند مي مهم را به وجوداي  هرها يك ناحيه هستهدر ش ها امام زاده. شوند مي
از چنان اعتباري برخوردار بوده كه در بسياري از موارد داليل عمده تأسيس اوليه يا توسعه بعدي شـهرها  

  . آمدند مي به شمار
يي هـا  رترين گردشـگران آن كه كارشناسـان معتقدنـد پايـدا   اند  اين اماكن در حالي در كشورمان واقع شده

  . شوند مي هستند كه برپايه مذهب به زيارت اماكن مذهبي مشغول
. برخوردارنـد اي  بقاع متبركه امام زادگان در كشورهاي اسالمي به ويژه وبين شيعيان از احترام فوق العـاده 

مـومن خداونـد    و عبادت خالصانه بندگان ي توجه به پرودگار ومحل نيايشها اين مراكز مقدس كه كانون
متناسـب بـا شـرايط خـاص خـود بـه       اي  است از دير باز مورد عنايت وتوجه امت اسالمي بوده و هر دوره

توسط مردم مؤمن وعالقه مند به خاندان عصمت وطهارت يا بعضاً حاكمـان پرداختـه    ها توسعه و تعبد آن
. انـد  آراسته و بازسازي شـده ، دستهي مطهر اين عزيزان در هر دوره به زيور گنبد و گلها شده است وبارگاه

نقشي كه امامزادگان . فرهنگي و تاريخي براي ما جاودان مانده است، به طوري كه امروزه آثاري پر ارزش
در ارتقاي اعتقادات ديني و ترويج و تبليغ شعاير اسالمي و هدايت جامعه بـه سـوي رسـتگاري در طـول     

غير قابل انكار بوده و به اين سبب هم اكنون نيز آرامگاه اند  تاريخ به خصوص ترويج فرهنگ تشيع داشته
مركز تجمع و توجه اقشار و افراد جامعه بوده و محلي براي عبـادت و خلـوت گزيـدن بـراي     ، اين بزرگان

پناهگاهي روحاني بـراي راز و  . ي مادي استها تكميل سجاياي اخالقي و تزكيه نفس و دوري از آلودگي
ي براي آرامش و اميد كساني كه در زندگي روزمره به يأس رسيده و محتاج رحمت نياز با پروردگار و محل

نقش بسـزايي در جامعـه   ، مذهبي –در بين اماكن تاريخي  ها بقاع متبركه امام زاده، به طور كلي. اند الهي
سـاليانه  . باشـند  اين اماكن مهم ترين عامل جذب گردشگر به خصوص گردشگر مذهبي مـي . كنند مي ايفا
اقتصـادي و حتـي   ، فرهنگي، كنند و در ابعاد اجتماعي مي نفر به زيارت اين بقاع متبركه عزيمت ها يليونم

دارند و بـه  اي  نقش تعيين كننده، در ختم دعاوي مردم منطقه ها آن. نمايند مي سياسي نقش اساسي را ايفا
مام زاده و اقرار بـه حقانيـت يـا    ترتيبي كه قسم ياد كردن به نام امام زاده يا حضور مدعي عليه در محل ا

يي كه در اين اماكن مقدس حل و ها فوق العاده حائز اهميت بوده و چه بسا دعاوي و اختالف، اشتباه خود
باشـد ودر گـذر زمـان     مي ميزان باور مردم به اين امام زادگاني  فصل شده است كه اين امر نشان دهنده
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  . اند مردم نقش وااليي را ايفا نموده اين اماكن مقدس و مطهر در حفظ اصالت وهويت
هاي  شهرتاريخي و گردشگري فراوان همواره به عنوان يكي از ، شيراز با توجه به دارا بودن اماكن مذهبي

و اماكن مذهبي در جذب و جلـب گردشـگر بسـيار     ها وجود امام زاده. باشد مي در كشور مقصد گردشگري
ي ها اقتصادي و كالبدي سكونتگاه، اجتماعي، اي تحوالت فرهنگيحائز اهميت بوده و زمينه مناسبي را بر

اسـت كـه بسـان     (ع)چراغ شاهترين اماكن مذهبي حرم مطهر  يكي از مهم. پيرامون خود ايجاد كرده است
  ، درخشد و همواره مايه فخر و مباهات اهالي اين ديار بوده و هست مي نگيني در قلب شهر شيراز
هاي مادي و معنوي  يع و واالي بقاع متبركه و امامزادگان به عنوان سرمايهاهميت و جايگاه بسيار رف

ها به علت غنا و سابقه عظيم تمدني جامعـه سـبب    تنوع و فراواني اين امامزاده، و همچنين پراكندگي
تحقق سومين حرم اهل بيـت علـيهم السـالم را در سياسـتگذاري و برنامـه       مقام معظم رهبري، شد

مسـئولين اجرايـي   ديدار با ايشان در . و عنايت ويژه به امامزادگان را خواستار شوندي منطقه ها ريزي
  :  فرمودند استان فارس

مركزيت و محوريت اين ، به نظر من يكى از چيزهاى بسيار مهمى كه در شيراز بايد مورد توجه قرار بگيرد
سـه  . جسـتگى اى دارد حرم مطهرى است كه كمتر شهرى از شهرهاى كشور ما يـك چنـين امتيـاز و بر   

جايگاه قداسـت ايـن   ، ى ديگر در اين شهرها امامزاده ى صحيح النسب و عالى مقام و بسيارى از امامزاده
، جا دارد در تبليغـات عمـومى  . برد را بسيار باال مي) عليهم السالم( شهر و انتساب آن به واليت اهل بيت

ايـن  ، گيـرد  اقتصادى و غيره انجام مـي ، ى خدماتىها در ابتكارات گوناگونى كه در زمينه، در صدا و سيما
اينجا بعد از مشهد و . برجسته شود -دهد  كه روح و معناى عالى واليت مردم فارس را نشان مي -جنبه 
هم از لحاظ خدمت رسانى بـه  . در سرتاسر ايران است) عليهم السالم( در واقع سومين حرم اهل بيت، قم

عرفى كردن و نشان دادن و دلهاى مشتاقان را در سرتاسر كشور و بيـرون از  هم از لحاظ م، زوار اين حرم
   )1387، بيانات رهبري(. كارهائى است كه بايستى انجام بگيرد، كشور متوجه اين بارگاه عظمى كردن

حـرم  همچنين ايشان در بخش ديگر از بياناتشان در باره اهميت صـنعت گردشـگري در اسـتان و نقـش     
  : و ديگر امام زادگان شيراز فرمودند (ع)سيمطهر احمد بن مو

ي  مسـئله ، يكي از چيزهائي كه در اين استان مورد توجه است و جا دارد كه بيشتر مورد توجه قرار بگيـرد 
) عليه و علي ابيه و اخيه السالم( موسي اينجا به خاطر وجود حرم مطهر حضرت احمدبن. گردشگري است

هاي گردشـگري در اينجـا خيلـي     جاذبه. زيارتگاه است، جا مزار استاين. ي مضاعف گردشگري دارد جنبه
ي  من تصورم اين است كه اگر مسئولين كشـور و مسـئولين اسـتان بتواننـد از همـين مسـئله      . زياد است

اسـتان را  ، درآمد آن، گيرىِ صحيح استفاده كنند با تبليغات صحيح و با جهت، گردشگري به شكل درست
 . ي گردشگري خيلي مهم است مسئله. كند مي نياز يگر بيهاي د ي معونه از همه
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حرم مطهر احمد بن موسي الكاظم در تمامي روزهاي طول سال پذيراي زائرانـي از خـود شـهر و اقصـي     
شود كه مسافراني  مي شايد نمود عيني و بارز اين مسئله در تعطيالت عيد نوروز مشاهده، نقاط كشور است

شـوند تـا قبـر بـرادر      مي بعضي كشورهاي اسالمي راهي سومين حرم اهل بيتاز تمام نقاط ايران و حتي 
  . شود را زيارت كننددر كشور محسوب مي (ع)بزرگوار امام رضا

 ـ نتيجه گيري و پيشنهاد8

اسـالم  . در فرهنگ اسالمي, سياحت به عنوان سير آفاقي در برابر سير انفسي مورد توجه قرار گرفته است
بخـش و آسـان   ت آنچه را كه به واقع زندگي و حيات را لـذ . دارداي  انسان نگاه ويژهبه انسان و نيازهاي 

انگيزه همـه سـفرها تفـريح و    . شناسد مي كند و در جسم و روح و روان انسان موثر است و به رسميت مي
خيلي از مردم تنها به انگيـزه سـير آفـاق و انفـس و كسـب مـدارج       . نيست ها مشاهده و شناخت ناشناخته

  . گيرد مي گونه است كه گردشگري مذهبي شكل كنند و اين مي نوي سفرمع
ي بازار سفر ها گردشگري مذهبي يكي از قديمي ترين انواع گردشگري است كه از جمله بزرگترين بخش

ي زيـارتي و مراسـم و شـعائر مـذهبي مـورد بازديـد       هـا  مذهبي مكـان  درگردشگري. رود مي نيز به شمار
  . دگير مي گردشگران قرار

بزرگتـرين  ، ي اقتصادي كه در مجمـوع ها صنعت گردشگري و مسافرت عبارت است از گروهي از فعاليت
يكي از بزرگترين صادرات جهـان را  ، كند مي در حد وسيعي اشتغال ايجاد، شود مي را شامل صنعت جهاني

 رابـه وجـود   يكي از عواملي است كه بـيش تـرين انگيـزه   ، دهد و براي سرمايه گذاري و رشد مي تشكيل
  . آورد مي

تواند اوضاع اقتصـادي و   مي بخش خصوصي و مردم محلي را در انجام اين امر كه با ايفاي نقش هدايتي 
مل با دنياي اسالم و برقراري ارتبـاط ميـان   ااز اين رو تع. را تامين كند ياري كند ها ي معنوي آنها انگيزه

  . ستاز اين طريق ميسر و بسيار قابل توجه ا ها فرهنگ
 با معرفي اين بقاع متبرك بـه مـردم  . شوند مي اماكن زيارتي ظرفيت خوبي براي جذب گردشگر محسوب

  . توان براي جذب گردشگر زيارتي و توسعه توريسم مذهبي از اين ظرفيت استفاده نمود مي
 مزايـايي اقتصـادي بـراي صـنعت    ، گردشگري مذهبي با سود رساندن به اقتصاد محلي و رشد اجتمـاعي  

 كنـد و  مي اقتصاد محلي را تقويت، ي بديع خودها گردشگري مذهبي و فرهنگي با شكل. گردشگري دارد
  . شود كسب درآمد و همچنين اشتغال زايي، تواند موجب تحول اقتصادي مي
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  : پيشنهادات در امرتوسعه گردشگري حرم مطهر
  در امر جذب گردشگري توسعه بخش خصوصي و بخش خدمات )1
 در امر جذب گردشگري اه تشويق بنگاه )2

  (ع)چراغ شاهايجاد انگيزه در سرمايه گذاري بخش خصوصي در حرم مطهر  )3

 ي مالياتي براي فعاالن به ويژه در بخش توسعه حرمها تخفيف )4

 ي دولتيها ايجاد هماهنگي بين دستگاه )5

 ي منطقه گردشگري اسالميها برگزاري اجالس )6

 تبليغاتو  ها ايجاد صندوق مالي براي توسعه زير ساخت )7

  (ع)چراغ شاهو تلويزيوني براي معرفي حرم مطهر اي  ي ماهوارهها تاسيس شبكه )8

 مردم وزائرين داخلي و خـارجي  ايجاد امكانات و تسهيالت گردشگري و مسافرتي براي عموم )9
 ) ي گردشگريها تور(

  حرم شناسي و حرم گردي، آشنايي با آداب زيارت )10
  (ع)چراغ شاهمطهر  ايجاد بازار مشترك اسالمي در حوزه حرم )11

 ي خالق و نوآور و انتقال تجارب ها استفاده از كشورهاي پيشرو گردشگري به عنوان الگو وتوسعه ايده )12

  ايجادرونق اقتصادي و افزايش تحرك در توليد و توزيع )13

 ايجاد مشاغل و خدمات مختلف در حرم مطهر  )14

 ايجاد امنيت و فضايي دور از تنش براي زائرين داخلي و خارجي )15

 سرمايه گذاري درآمدزاي گردشگري و كاهش اتكاءبه در آمدهاي نفت )16

ي مخصـوص زائـرين   ها توسعه و رونق بخشي آژانسهاي مسافرتي و خدمات حمل ونقل وهتل )17
  (ع)چراغ شاهحرم مطهر 

پارچـه سـبز در زمـان    ، دوخـت چـادر  ( (ع)چراغ شاهدر جوار حرم مطهر  ايجادكارخانه پارچه بافي )18
  مراسم واعيادمذهبي

  (ع)چراغ شاهايجادمراكز صنايع دستي در جوار حرم مطهر  )19

 پاكسازي معتادين در اطراف حرم )20

 فروش محصوالت داخلي  )21

 گسترش بازارهاي صادراتي )22

 وجود مكاني مناسب براي استراحت زوار )23

 ايجاد فضايي مناسب در حرم در بخش گردشگري مجازي  )24
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 ايجادفضاهاي باز و سرپوشيده حوزه حرم و رواق )25

 آژانس مسافربري در صحن حرمايجاد )26

 تاسيس بانك خصوصي مربوط به آستان مقدس )27

 ي آموزشي ويژه خادمين حرم مطهرها برگزاري دوره )28

  منابع 
، انتشارات ماني، چاپ اول، اكبر مهدي پور، مترجمين مهدي جمشيديان، مديريت توريسم) 1379( جيمز، اليوت .1

  . اصفهان
  . 1387ارديبهشت 18سئولين اجرايي استان فارس مبيانات مقام معظم رهبري در ديدار با  .2
 تحليلـي بـر توسـعه گردشـگري مـذهبي     ") 1387( يـونس ، غالمي بيمرغ ، سيدعلي، موسوي ، مسعود، تقوايي .3

  . دانشگاه اصفهان، گروه جغرافياي، "شهرستان نورآباد ممسني: مطالعه موردي(
  . رانته، چاپ اول، نور سبحان نشر، قرآن و فرآيندتمدن در جهانگردي و سياحت) 1384( محمد، دريايي .4
 تحليلي بر نقش بقاع متبركه در توسـعه گردشـگري مـذهبي   ) 1393( علي، باقري كشكولي، علي، زنگي آبادي .5

  emamzadgan. ir، )فراشبند (ع)امامزاده شهيد مطالعه موردي(
، محمـود ، ترجمـه عبـداهللا زاده  ، گردشـگري اي  برنامه ريزي ملي و منطقـه ) 1381( سازمان جهاني گردشگري .6

  . چاپ اول، ي فرهنگيها رات دفتر پژوهشانتشا: تهران
  . 14ص ، 11/8/90مورخ ، 4930شماره ، روزنامه ايران) 1390( محمد، سلطاني مرادي .7
توريسـم بـا   ( صنعت گردشگريي  بررسي رابطه) 1392( روح اهللا، شادمان فخرآبادي، اعظم، شادمان فخرآبادي .8

-171 :صص، شماره سوم، سال پنجم، تظام اجتماعيفصلنامه ان(، در ايران) گردشگران( افزايش احساس امنيت
186 .  

ارزيابي نقش شوراي اسالمي شهر شـيراز در   "، )1395( علي، راستگو، حشمت، كشاورزي، عبد الجليل، شريفي .9
  . شماره سيزدهم، سال چهارم، فصلنامه مديريت شهري نوين، "توسعه صنعت گردشگري در شيراز

مجلـه نامـه   ، ي اسالميها در فرايند همگرايي و توسعه فرهنگي كشورنقش جهانگردي ) 1387( علي، شماعي .10
  . 106-81صص ، شماره اول، سال نهم، پژوهش فرهنگي

بخش انتشـارات مدرسـه عـالي خـدمات     ، ترجمه هوشنگ فيض، )1355( صنعت جهانگردي در ايران و جهان .11
  .  تهران، جهانگردي و اطالعات

ي آن هـا  ضرورت مطالعات آينده پژوهـي و روش ، )1390( السيد جم، وزيري محبوب، مصطفي، فيض آبادي .12
  . مشهد ،(ع)كنفرانس ميقات الرضا، در توسعه گردشگري مذهبي

  . قرآن كريم .13
پايـان  ، شـيراز و مشـهد  ، بررسي تطبيقي گردشگري مذهبي در سه كالن شهر قـم ) 1393( جعفر، كول آبادي .14

  . گرگان، مؤسسه آموزش عالي حكيم جرجاني، نامه كارشناسي ارشد
  . تهران، انتشارات دارالكتاب اسالميه، تفسير نمونه، )1376( ناصر، مكارم شيرازي .15
امـاكن گردشـگري بـر    ي  تأثير توسـعه ) 1396( محسن، مرادي، مرتضي، رجوعي، محمدكاظم، مالزم حسيني .16

، ريفصلنامه مطالعات مـديريت گردشـگ  ، )كالن شهر مشهد: مطالعه موردي( رضايت مندي گردشگران مذهبي
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  . 39شماره، سال دوازدهم
، مفـاهيم  و ماهيـت  مذهبي گردشگري) 1394( علي، كشكولي باقري، مهدي، زاده عبداهللا، نجف مير، موسوي .17

 . تهران، آراد كتاب
 مطالعـه ( شـهري  توسـعه  در مـذهبي  گردشـگري  نقش بر تحليلي ) 1393( ناصر، سلطاني، ميرنجف، موسوي .18

، 18شـماره  ، 5دوره ، پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي شـهري  -فصلنامه علمي ، )يزد (ع)جعفر ادهز امام: موردي
  . 77-94 صص، اروميه

مطالعـه تطبيقـي الگـوي غربـي معاصـر و      ( جهانگردي ارتباطي ميان فرهنگي، )1391( ديها محمد، همايون .19
  . چاپ دوم، تهران، امام صادق انتشارات دانشگاه، )الگوي اسالمي

 -سـاختار و كـاركرد گردشـگري مـذهبي    ) 1387( محمـد ، قاسـمي خـوزاني  ، مظفر، صرافي، مصطفي، مؤمني .20
-13صـص  ، 11شـماره ، 6دوره ، فصلنامه جغرافيا و توسعه، شهر فرهنگي و ضرورت مديريت يكپارچه در كالن

38 . 
. شيراز، نشر مولف، وگسترش گردشگري مذهبي فارس استان مذهبي -تاريخي اماكن) 1389( كرامت، يزداني .21


