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  چكيده
يكي از رايج ترين اشكال گردشگري در سراسر جهان است كه  گردشگري مذهبي      

ن به قرون و اعصار گذشته مرتبط مي گردد و بطور كلي شامل سفرها و آسابقه 
در اين پژوهش بازديدهايي مي شود كه اصلي ترين هدف از آنها تجربه اي مذهبي است. 

با توجه به امكانات پژوهشگر، سعي شده است از نگرش سيستمي در گردشگري استفاده 
، مشاركت و داده ها و تحليل گردآورياصلي پژوهش، تحقيق كيفي و در روش شود. 

خراسان  مستعد يهاروستامشاهده مستقيم پژوهشگر در امكانات گردشگري مذهبي 
جنوبي (روستاهاي چنشت، كاهي، شهر مود و توابع آن، فوداج، رزگ، مزگ، علي آباد، 
درخش و بيدخت) مي باشد كه همراه با عكس هاي پژوهشگر درحين تحقيق ميداني در 

ها مي باشد. مشاهدات و يافته هاي نويسنده نشان مي روستالف اين وضعيت هاي مخت
خراسان جنوبي مي  مستعد يهاروستادهند كه اجراي درست طرح گردشگري مذهبي در 

تواند در ايجاد اشتغال، بهبود وضعيت مسكن هاي روستايي، افزايش كيفيت زندگي 
يني در خانواده ها بويژه در مردم، بازگشت افراد بومي به منطقه، رشد و گسترش تربيت د

كودكان و نوجوانان و جوانان، حفظ ميراث تاريخي، توسعه گردشگري، توسعه پايدار و 
ماندگاري مردم در اين منطقه محروم و در ضمن داراي قدمت تاريخي بسيار زياد، در 

  آينده بسيار موثر باشد
 

توسعه پايدار روستايي، وضعيت ها،  سبك زندگي،گردشگري مذهبي،  :يديكل واژگان
 .خراسان جنوبي

  
  

صي 
خص

ي ت
علم

جله 
م

اني
 انس

لوم
ع

 
مي
سال

ا
 

ول)
ل ا
(سا

 
اره
شم

 
10   /

لد 
ج

5  /
دين

رور
ف

13
95

ص 
 /

16- 1
 

 2رمضانيفريدون ،1محمدي  گلفرهود
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند -استاد يار گروه ترويج و آموزش كشاورزي 1
  ايران - نور پيام دانشگاه روانشناسي گروه علمي هيئت عضو 2

  فرهود گل محمدي
FARHOOD.GOL@GMAIL.COM  &   

GOLMOHAMMADI@IAUBIR.AC.IR 
  ييدون رمضانفر

Ramazani.f@pnu.ac.ir 

  

سبك گردشگري مذهبي راهكاري مناسب در تربيت 
دستيابي به توسعه پايدار  ايراني و –زندگي اسالمي

(مطالعه  وضعيت ها، مشكالت و الزامات روستايي:
 خراسان جنوبي موردي:
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  مقدمه

 .جاذبه هاي مذهبي، زيارتگاهها و اماكن مقدس هر ساله تعداد زيادي از گردشگران را به سوي خود جذب مي كنند        
فرهنگي و عقيدتي   - ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي تأسيسات اقامتي و پذيرايي اين نوع از گردشگري مانند مسافرخانه

. شهرهاي مكه، گردشگران و جامعه ميزبان داراي ويژگي هاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسيار بااليي برخوردار مي باشد
مدينه، كربال، مشهد مقدس، واتيكان و بيت المقدس از مقصدهاي مهم مسافران در گردشگري مذهبي در جهان مي باشند. سازمان جهاني 

ميليون نفر در سال تخمين زده است. مطابق آمار جهاني تنها در  430تا  400مذهبي در جهان را بين  گردشگرانگردشگري تعداد 
در فرهنگ اسالمي، سياحت به عنوان   ي گردش مالي صنعت گردشگري مذهبي بيش از يازده ميليارد دالر در سال مي باشد.آمريكاي شمال

و شاعر و نويسنده بزرگ اسالم و ايران، سعدي (عليه الرحمه) سفر كردن را موجب پخته شدن انسان  سير آفاق مورد توجه قرار گرفته است
سفر را يكي از مهمترين و اصلي ترين راههاي كسب آموزش، تجربه و انتقال دانش در بين اقوام و نژادهاي  هاي خام و بي تجربه مي داند و

اي دارد و آنچه را كه به واقع زندگي را لذت  اسالم به انسان و نيازهاي او نگاه ويژه انساني و بويژه در كودكان، نوجوانان و جوانان مي داند.
  و روح و روان انسان موثر است، به رسميت مي شناسد.بخش و آسان مي كند و در جسم 

به قرون و اعصار گذشته مرتبط  آنيكي از رايج ترين اشكال گردشگري در سراسر جهان است كه سابقه  گردشگري مذهبي       
 تعريف توريسم مذهبيدر مي گردد و بطور كلي شامل سفرها و بازديدهايي مي شود كه اصلي ترين هدف از آنها تجربه اي مذهبي است. 

 .مي باشد از بازديد گردشگران (با تعريف ويژه جهانگردي) از اماكن مقدس نظير زيارتگاه ها؛ مقابر امامزاده ها و نظاير آنها است عبارت آن
اقامتي و جاذبه هاي مذهبي، زيارتگاهها و اماكن مقدس هر ساله تعداد زيادي از گردشگران را به سوي خود جذب مي كنند، تأسيسات 

فرهنگي و عقيدتي گردشگران و جامعه ميزبان   - ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي پذيرايي اين نوع از گردشگري مانند مسافرخانه
  داراي ويژگي هاي خاص خود است كه در هر كشوري از تنوع بسيار بااليي برخوردار مي باشد.

هبي اين است كه يك فرد حتما مي بايست متعلق به يك مذهب خاص باشد تا يك اشتباه رايج در تعريف گردشگري مذ       
بتواند از مكان گردشگري مذهبي آن دين بازديد نمايد در حالي كه اينگونه نمي باشد. براي مثال مي توان به شهر واتيكان اشاره نمود كه 

حال هرسال ميليون ها غير كاتوليك به خاطر هم ارزش هاي  از لحاظ معنوي براي كاتوليك ها داراي اهميت زيادي مي باشد ولي در عين
  معنوي آن و هم به خاطر زيبايي هاي معماري آن مورد بازديد قرار مي دهند.

راي بسياري از طبقات اجتماعي، گردشگري مذهبي تنها فرصت سفر به شمار مي آيد. همچنين اين وضعيت در جوامع ب       
ط آن از نظر مالي و از نظر اجتماعي توانايي سفرهاي طوالني را ندارند بيشتر به چشم مي خورد و وقت متوسط و مياني كه طبقات متوس

بر اين باورند كه به لحاظ موقعيت  گردشگري آزاد آنها اكثرا به وسيله بازديد از اماكن مذهبي و زيارتي پر مي شود. صاحب نظران صنعت
جاي رشد و توسعه بسياري در كشور ما دارد؛ با اين  مذهبي گردشگري  ديگر، خاص ايران در ميان كشورهاي مذهبي فرهنگي ـ

مقدس، هنوز فاقد ساماندهي تخصصي و متمركز بوده و اين  مذهبي  مكان 919هزار و  8در ايران با وجود  مذهبي گردشگري  وجود
هزار و  4حالي است كه از اين تعداد، دست كم اين در  وضعيت نابسامان حتي در شهرهاي مهمي چون مشهد و قم نيز مشاهده مي شود.

اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست ميراث ملي نيز قرار دارند و عالوه بر داشتن جاذبه زيارتي، داراي جاذبه هاي فرهنگي ـ تاريخي  319
  هم هستند.

گرفته است. اسالم به انسان و نيازهاي او سير انفس مورد توجه قرار  و مكملدر فرهنگ اسالمي، سياحت به عنوان سير آفاق       
نگاه ويژه اي دارد و آنچه را كه به واقع زندگي را لذت بخش و آسان مي كند و در جسم و روح و روان انسان موثر است، به رسميت مي 

  . (golmohammadi, 2013: 1-3)) و  1-5: ص 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور،  شناسد
عبارتند از بازديد گردشگران (با تعريف ويژه جهانگردي) از اماكن مقدس نظير زيارتگاه ها ؛ مقابر امامزاده  :يسم مذهبيتور -     

  .)4- 5: ص 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور،  ها و نظاير آنها
  
مذهبي، انجام اعمال مذهبي و ديني، گردشگراني فرهنگي هستند كه براي زيارت اماكن، آثار، يادمان هاي  :توريست مذهبي - 

ترويج و آموزش و گذران اوقات فراغت در مكان ها و مراكز مذهبي جهان سفر مي كنند.در اينجا با دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو 
سه ساير اديان ديدن مي شويم ،دسته اول كساني كه از اماكن مقدسه در دين خود بازديد مي نمايند و گروه دوم كساني كه از اماكن مقد

  .)1-10: ص 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، مي كنند
   خصوصيات توريست هاي مذهبي: - 
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به عنوان اولين شاخه از توريست هاي آرام و بي آزار به حساب مي آيند و تالش مي كنند از امكانات طبيعي موجود صرفه   - 
  مي كنند.  رسيدن به اهداف خود جويي كنند. هم چنين بيشترين هزينه را در

  براي اين گونه توريست ها بعد سفر اهميت چنداني ندارد.  -
  به بهداشت زياد اهميت مي دهند. - 
  قابل اعتماد و كم مدعا هستند. - 
(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پول بيشتري نسبت به ديگر توريستها خرج مي كنند و سوغات بيشتري نيز مي خرند - 

  ).6 - 10:صص:1393،كشور

   
 1436در روز هشتم محرم سال   -كيلومتري شهرستان بيرجند   8و  5در فواصل  (Foodaj)فوداج  و   (Mezg)روستاهاي تاريخي مزگ : )2و 1شماره ( هاي شكل

و عمدتا از شهرستان بيرجند  -اغلب داراي ريشه خانوادگي در اين روستا -(ع)قمري كه همه ساله در ايام عزاداري محرم  پذيراي بسياري از سوگواران امام حسين 
اورت سلسله كوههاي مركز استان خراسان جنوبي مي باشد. اغلب خانواده ها همراه با فرزندان خود به اين مراسم در اين روستاي ديدني و خوش و آب و هوا در مج

ي مذهبي واخالقي در آنها و بويژه كودكان و نوجوانان در ضمن مشاركت آنها در اين مراسم همراه با والدين آنها مي باقران بيرجند مي آيند و باعث ايجاد آموزه ها
     ).1393گردد (عكس ها توسط پژوهشگر در  آبان  ماه 

  
در و تپه كنار آن كه با نام يا حسين (ع) مزين شده است    (dorokhsh)مسجد جامع روستاي تاريخي درخش : )3شكل شماره (

قمري كه همه ساله در ايام عزاداري محرم  پذيراي بسياري از  1437در روز عاشورا  سال   -كيلومتري شهرستان بيرجند   55فاصله 
جند مركز استان خراسان جنوبي مي باشد. و عمدتا از شهرستان بير -اغلب داراي ريشه خانوادگي در اين روستا - سوگواران امام حسين (ع)

  ).1394(عكس توسط پژوهشگر در  دوم آبان  ماه 
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 (Ali Abad)كيلومتري شهرستان بيرجند و روستاي علي آباد  12در  (Razg)روستاي تاريخي رزگ ): 13و  12و  11و  10و 9و  8و   7و  6و  5و 4شماره ( هاي شكل

قمري كه همه ساله در ايام عزاداري محرم  پذيراي هزاران سوگوار امام حسين (ع) و عمدتا از شهرستان  1436كيلومتري شهرستان بيرجند در روز ششم محرم سال  6در 
رزگ مي باشد.  اغلب خانواده ها همراه بيرجند مركز استان خراسان جنوبي مي باشد و همراه با عكس هاي ازدحام وسايل نقليه بازديد كنندگان در كنار روستاي تاريخي 

ث ايجاد خاطره هاي ماندگار با فرزندان خود به اين مراسم در اين دو روستاي ديدني و خوش و آب و هوا در مجاورت و درون سلسله كوههاي باقران بيرجند مي آيند و باع
  ).1393آبان ماه  9عكس ها توسط پژوهشگر در و آموزه هاي مذهبي واخالقي در آنها و بويژه كودكان و نوجوانان مي گردد (

در شرق  متنوعبا آب و هواي و  كيلومتر مربع  151196مساحتي بالغ بر با بيرجند  استان خراسان جنوبي به مركزيت شهر         
افغانستان بوده و  داراي مرز مشترك با كشور تركيلوم 330اين استان از شمال به خراسان رضوي و از شرق به طول . كشور واقع شده است

استان خراسان جنوبي بر اساس تقسيمات باشد. محدود مي هاي كرمان و سيستان و بلوچستاناز غرب به استان يزد و از جنوب به استان
بزرگ تشكيل شد. در  شهرستان منتزع از خراسان 4ي هيأت دولت و مجلس شوراي اسالمي با حضور با مصوبه 1383كشوري، در سال 

هاي بيرجند، قاينات، فردوس، نهبندان، بشرويه، سرايان، سربيشه، درميان، زيركوه، شهرستان به نام 11حال حاضر اين استان داراي 
استان خراسان سومين استان كشور از نظر وسعت ميباشد. همين طور  استان خراسان جنوبيباشد. در حال حاضر خوسف و طبس مي

: صص: 1393ي از چهار استان بسيار محروم كشور محسوب مي گردد (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي، يك جنوبي
20 -1 .(  

كيلومتري جنوب شرق  60روستاي چنشت در فاصله گردشگري مذهبي درخراسان جنوبي،   مستعد يهاروستايكي از      
 38درجه و  32دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  24درجه و  59باطول جغرافيايي  شهرستان بيرجند بخش مركزي، دهستان نهارجان و

مي باشد. روستاي چنشت در ادوار گذشته تار يخي جزء دهستان نهار جان بوده، در حال حاضر از توابع شهرستان سر بيشه  دقيقه شمالي
روستاي چنشت به علت واقع شدن در ميان كوهها و دره د. باشمتر مي 2150باشد. آب و هواي آن معتدل و ارتفاع آن از سطح دريا مي

كوهستاني بودن منطقه باعث بوجود آمدن ويژگي هاي خاصي همچون بافت پله اي و متراكم در  داراي معماري با اقليم كوهستاني است.
راي چهار محله مي باشد اين بافت قديم روستا دا .است روستا شده است. روستاي چنشت از دو قسمت بافت قديم و جديد تشكيل شده

در وجه تسميه روستاي  .محله چرق ، محله درخت نارون و محله سرسنگ ، محله ها به ترتيب شكل گيري عبارتند از محله درب قلعه
 چنشت چنين مي گويند كه روستاي چنشت به دليل داشتن چندين رودخانه كه از كنار آن مي گذشته است و باغات اين منطقه را سيراب

تبديل » چنشت« و باالخره به » چن شت« و » چن شط «است در قديم به چند شط معروف بوده است كه به مرور زمان به  نمودهمي 
و خشك  هميشه سرزميني آباد بوده است و از نظر تراكم  اين منطقه به دليل داشتن آب و هواي معتدل و متمايل  به سرد. شده است

نفر در   88/10تراكم جمعيت آن در اين بخش  .رجند، بعد از بخش درميان، در مقام دوم قرار گرفته استجمعيت در بين كليه بخشهاي بي
نفر در كيلومتر مربع در مقامهاي سوم و چهارم واقع شده اند. نزديكترين شهر به  93/1و بخش چنشت با  50/5كيلومتر مربع ، سربيشه با 

 35ق آن واقع شده است. فاصله شهر مود تا شهرستان بيرجند ركيلومتري شمال ش 3/24 روستاي چنشت، شهر مود مي باشد كه در فاصله
) و  (سازمان ميراث فرهنگي و 80- 100: ص 1375(بهينا،  شهرستان بيرجند در شمال غرب شهر مود واقع شده است و كيلومتر مي باشد

  . )30- 60: ص 1391ريزي استان خراسان، ) و  (سازمان مديريت و برنامه 5- 20: ص  1393گردشگري خراسان جنوبي، 
اين روستا به لحاظ بافت معماري بسيار ديدني است. اين روستا كه با الگوهاي معماري كوهپايه اي ساخته شده است داراي       

  نظمي خاص و زيباست.
و كوچه هاي تنگ و باريك در بافت معماري در اين روستا شامل دو قسمت است يك بافت قديم روستا كه كامال فشرده است       

آن جاري اند. بافت جديد نيز به تبعيت از مسير گسترش روستا در امتداد راه ورودي روستا شكل گرفته است و همچنان در حال رشد 
اها است. معماري اين روستا از نوع كوهپايه اي و با دو نوع شكل گيري خطي و شعاعي مي باشد. پوشش سقف ها از نوع تخت بوده و نم
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اكثرا ساده مي باشند. مصالح بكار رفته در بناها؛ خشت و گل، آجر، سيمان و سنگ تشكيل داده است. بافت روستاي چنشت كامال منسجم 
 بوده و در كنار باغات و دره چنشت واقع شده است كه از چشم اندازي زيبا برخوردار است (اداره اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبي.

) و 150- 200: ص 1393) و (آرشيو كتابخانه ميراث فرهنگي و گردشگري بيرجند، 90-150: ص 1390) و (احمديان، 4-25 : ص1393
  . )20-45: ص 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي، 

  روش شناسي تحقيق - 2
ي در گردشگري استفاده شود. نگرش در اين پژوهش با توجه به امكانات پژوهشگر، سعي شده است از نگرش سيستم      

سيستمي، رويكرد نسبتاً جامعي براي درك، تجزيه و تحليل، برنامه ريزي و پويايي گردشگري است؛ در اين رويكرد بخوبي مي توان بخش 
را به صورت به ها و عوامل تاثير گذار بر گردشگري را همچون گردشگران، جامعه ميزبان، سازمان ها و شركت هاي ذي ربط، محيط و ... 

هم پيوسته مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد و آنها را سازماندهي مي كند. به عبارتي ديگر، نگرش سيستمي واقعيت، بنيان و 
اساس گردشگري را در كليتي منسجم به تصوير مي كشد و پيوند بين اجزاء وعناصر بخش عرضه گردشگري، اعم از جاذبه ها، حمل ونقل، 

هاي اقامتي، خدمات، سازمانها و ... با تقاضا ( گردشگران) در سطوح مختلف محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي  نمايان مي سازد تا  واحد
در اين پژوهش مشاركت و  داده ها گردآوري و تحليلاصلي در روش برنامه ريزان براي پويايي آن در عرصه رقابت جهاني تالش نمايند. 

مي باشد كه همراه با عكس هاي  روستاي چنشت ويسنده اين مقاله در چند سال اخير در فرايند اجرايي طرح گردشگريمشاهده مستقيم ن
و توابع آن و بويژه روستاي كاهي و زيارتگاه مزاركاهي مي باشد.  روستاي چنشتپژوهشگر درحين تحقيق ميداني در وضعيت هاي مختلف 

، با حضور در چند روستاي اطراف شهرستان بيرجند كه هر سال در ايام محرم 1393سال  - ماه آبان- همين طور نويسنده مقاله در محرم 
پذيراي تعداد بسيار زيادي از ساكنين شهري مي باشند به بررسي ظرفيت هاي اين روستاها در گسترش گردشگري مذهبي در خراسان 

كيلومتري بيرجند مركز استان خراسان  55تا  2ت در فواصل جنوبي پرداخته است (روستاهاي درخش، فوداج، رزگ، علي آباد و بيدخ
  جنوبي) كه از آنها نيز عكس هاي ميداني گرفته شده است كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند. 

  خراسان جنوبي فرهنگي (توريسم مذهبي) - مذهبي گردشگري هايها و جاذبهمطالعه پتانسيل - 3
در حال اجراي  ولي مداوم مردم از يك نقطه دنيا به نقطه ديگر براي مقاصد لذت بردن و سفر است و وريسم جريان موقتت       

يك نقش حياتي در اقتصاد جهاني است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه گردشگري به عنوان يك هسته اقتصادي براي آينده 
اند گردشگري ريزي شده مورد استفاده قرار نگرفتهتي به صورت برنامهجديد مورد توجه قرار گرفته است. مواردي كه مقصدهاي توريس

اجتماعي طوالني مدتي ايجاد كند.  –اثرات جدي منفي فرهنگي و اكولوژيكي به همراه داشته است بدون اينكه سودآوريهاي اقتصادي 
وان يك صنعت اصلي استراتژيك هستند. هدف فرانسه در حال پرورش صنعت گردشگري به عن كشورهاي بزرگ توريستي از قبيل آمريكا و

اي در راهنمايان توريستي، مترجمين) است كه تخصصهاي حرفه ريزان،اي (از قبيل برنامهاي شايستهاصلي اين كشورها پرورش افراد حرفه
 : صص: 1382، ينوروز( ) و1- 20: صص: 1385(واي گي،  هايي به صنعت گردشگري داشته باشند توانند كمكزمينه توريست دارند و مي

  .)12- 50: صص: 1384) و (كسمايي، 10- 50: صص: 1379مهدوي، ) و (1- 2
ريزي شده به توسعه علمي گردشگري به عنوان براي هدايت گردشگري به صورت علمي و برنامهكه نظامهاي علمي متعددي        

ريزي، شناسي، بازاريابي، علوم سياسي، برنامهشناسي، انساناقتصاد، روانشناسي، جغرافيا، اند شامل جامعهيك زمينه مطالعاتي كمك كرده
. در واقع، ماهيت چند نظامي صنعت گردشگري مي باشند هاي علمي ديگرمحيط شناسي، علوم فراغت و علم مديريت و بسياري از نظام

ثير هر نظام بر افكار موجود أافرادي كه قصد درك ت پايه فرضيات نظريه گردشگري براي سازد.است كه آن را يك موضوع غني و جذاب مي
هاي در صنعت گردشگري را دارند بسيار جذاب است. معلومات متخصصين در زمينه گردشگري معموالً در رابطه با يك يا دو نظام از نظام

كافي از پايه نظريه صنعت شود عالقمند باشند. درك موجود است و ممكن است به تحقيقاتي كه از طرف نظامهاي ديگر منتشر مي
مهدوي، ) و (1- 2 : صص: 1382، ينوروز) و (1- 20: صص:  1385(واي گي،  گردشگر و كمك آن به صنعت گردشگري بسيار اهميت دارد

   .)15- 100: صص:  1382)و (دانس ويل، 10- 50: صص: 1379
  به شرح زير برشمرد:توان اهداف كلي صنعت گردشگري در استان خراسان جنوبي را ميدر اين راستا، 

  ـ توسعه پايدار صنعتي گردشگري در استان 1
  ـ افزايش فرصتهاي اشتغال2
  استان در ابعاد مختلف فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي و محيطيتوسعه ـ رشد و متعاقباً 3
  .)15- 80: صص: 1393(سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي،  ـ ثبات درآمد4
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هاي متفاوتي هاي متفاوت از كوهستاني تا بياباني و گرم و خشك، داراي ويژگيراسان جنوبي به دليل داشتن اقليماستان خ      
در كل استان است. اين ويژگيها، استان را چه از لحاظ تاريخي ـ معماري و چه از لحاظ طبيعي، مذهبي و فرهنگي غني ساخته است  

محروميت اين استان و  نمايد كه متأسفانه به دليلز قطبهاي مهم گردشگري در كل كشور ميواستان خراسان جنوبي را به عنوان يكي ا
هاي مختلف كشور، در ميان ساير استانها مهجور و گمنام همچنين عدم آگاهي و تبليغات كافي و شناسايي آن به ساير مردم در استان

تواند در هاي كشور ميدر اين زمينه و ارائه آنها به ساير مناطق و استان البته شناخت اين ويژگيها و تبليغات كافي و مناسب مانده است.
با توجه به وسعت استان خراسان جنوبي و  ايجاد جذب گردشگر به منطقه نموده و در اقتصاد اين استان نقش به سزايي را ايفا نمايد.

كيلومتري شرق شهرستان بيرجند، بافت  95لعه فورگ در قرارگيري عوامل جذب گردشگران در كليه نقاط استان به عنوان مثال وجود ق
كيلومتري جنوب شرق  60كيلومتري غرب شهرستان بيرجند، روستاي زيبا و تاريخي چنشت در  35و  95در  خوسفو  خورتاريخي 

متري جنوب غرب قاين، كيلو 65كيلومتر شمال بيرجند و در شهرستان قاينات، قلعه آفريز در  95در افين شهرستان بيرجند، مسجد جامع 
كيلومتري جنوب قاين، بافت تاريخي قلعه و آسبادهاي نهبندان، بافت تاريخي روستاي  5مسجد جامع قاين، مقبره ابوذر جمهرقايني در 

ن از كيلومتري نهبندان و ... نشا 80كيلومتري جنوب نهبندان، آسبادهاي خوانشرف در نهبندان، قدمگاه حضرت ابوالفضل در  29استند در 
  باشد.هاي مناسب جهت جذب گردشگر در محل استان خراسان جنوبي ميها و تواناييوجود پتانسيل

با زيارت  .زيارت برقرار كرن ارتباط قلبي است با جهت خدا قرار دادن خويشتن است در حوزه روحانيت و اشراق ولي است        
ي و رواني دست مي يابد. بنابراين به جرأت مي توان گفت زيارت با انسان متولد چه انسان اوليه و چه انسان امروزي به نوعي آرامش روح

بين همه ملت ها و اقوام رايج بوده و  ...زيارت قبر پيامبران مرسل، امامان معصوم و  شده و با ادامه زندگي او بر كره خاكي ادامه مي يابد.
مله آنها مي توان به زيارت رسول خدا (ص) از قبر مادرش در ابواء ضمن سفر هست. از صدر اسالم نيز سنتي معمول و مقبول بوده كه از ج

: 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور،  حجه الوداع، زيارت حضرت زهرا(س) از مرقد مطهر پدرش و حمزه، و ... اشاره كرد
 ). 5- 20صص:  

  زيارتگاه مزار كاهي - 4
مزار موجود در منطقه از نظر جذب زائر و گردشگر در كل منطقه مي باشد كه مورد توجه مهمترين و شايد پر اهميت ترين        

 500بن جعفر(ع) ، خواهر امام رضا (ع) مي باشد. اين مزار بر باالي كوهي در اين مزار متعلق به بنت موسيقرار گرفته است.  عموم مردم
ب و هوا بودن و داشتن تابستانهاي خنك و طبيعت زيبا ، زائرين اين مزار متري روستاي كاهي واقع شده است . اين منطقه به علت خوش آ

ميزان زائرين مزار كاهي در فصل بهار و تابستان و اوايل فصل پاييز داراي بيشترين تعداد . كندعالوه بر زيارت به طبيعت نيز نزديك ميرا 
اتاق دارد و  30حال حاضر نيز اين مزار داراي زائرسرا مي باشد كه  در. نفر مي رسد  600تا  500است به طوري كه اين تعداد در روز به 

چادرهاي مسافرتي استفاده مي كنند.  ازخانوار شبها در اين منطقه اقامت مي كنند كه يا در اين زائر سرا اقامت مي كنند و يا 60حدود 
اي مجاور و حتي از شهرهاي استانهاي همجوار همچون زائريني كه جهت زيارت به اين مزار مراجعه مي كنند اكثر از شهرها و روستاه

(سازمان ميراث  به اين مزار جهت زيارت مي آيند و چند روز را در كنار اين مزار در روستاي كاهي مي مانند …كرمان، طبس، گناباد و 
گي و گردشگري خراسان ) و (سازمان ميراث فرهن70- 80: صص:  1376) و(پاپلي، 15- 20: صص:  1393فرهنگي و گردشگري كشور، 

  .)5- 25: صص:  1393جنوبي، 
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كيلومتري شهرستان بيرجند (تقريبا امروزه با  3در  (Bidokht)روستاي تاريخي بيدخت ): 17و  16و 15و  14شماره ( هاي شكل

كه همه ساله در ايام   - تاسوعاي حسيني  -قمري 1436گسترش خانه سازي ها جزو شهر بيرجند شده است) در روز نهم محرم سال 
عزاداري محرم  پذيراي هزاران سوگوار امام حسين (ع) و عمدتا از شهرستان بيرجند مركز استان خراسان جنوبي مي باشد (عكس ها 

  ).1393آبان ماه  12توسط پژوهشگر در تاسوعاي حسيني در 
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كيلومتري  10در  (Chehardeh Paeen)روستاي تاريخي چهارده پايين ): 23و  22 و 21و  20و 19و 18شماره ( هاي شكل

كه همه ساله در ايام عزاداري محرم    - تاسوعا و عاشوراي حسيني  - قمري 1436شهرستان بيرجند در روزهاي نهم و دهم محرم سال 
ن خراسان جنوبي مي باشد و اغلب خانواده ها همراه با پذيراي هزاران سوگوار امام حسين (ع) و عمدتا از شهرستان بيرجند مركز استا

فرزندان خود به اين مراسم در اين روستاي ديدني و خوش و آب و هوا درون سلسله كوههاي باقران بيرجند مي آيند وباعث ايجاد خاطره 
ها توسط پژوهشگر در تاسوعا و عاشوراي  هاي ماندگار و آموزه هاي مذهبي و اخالقي در آنها و بويژه كودكان و نوجوانان مي گردد. (عكس

  ).1393آبان  ماه    13و  12حسيني در  
  و جايگاه آن در روستاي چنشت  آرامگاه در اسالم -5

نقش آرامگاه ها تنها به تدفين و يادبود محدود نمي شود. در حقيقت آرامگاه جايگاه بسيار مهمي را در جامعه اسالمي قرون         
ختصاص داده بود. مورد اخير تنها در خصوص مقاير اشخاص مقدس يا سرشناسان مصداق مي يافت شخصيت اصلي درون مياني به خود ا

آرامگاه ها نيز كامالً فراموش گشته و سپس با هويت و پيوندهاي مذهبي جديد جايگزين شخص اصلي مدفون در آرامگاه مي شد و حتي 
در كل هويت آرامگاه هاي غير مذهبي نتوانست خاطره بانيان و مدفونين خود را در اذهان  اگر تمامي اين پيوندها نيز ساختگي مي بودند.

مردم دوام بخشد اين بناها بسرعت به آرامگاههايي با پيوندهاي مذهبي گرديدند و بخشي فعال را در جامعه اسالمي قرون مياني تشكيل 
پيامد اصلي شايان ذكر اين موضوع آن است كه با گسترش اين امر كل  دادند و چنين پيوندهايي در واقع ممكن بود كم اهميت باشند.

(سازمان ميراث  آرامگاه ها مورد تكريم قرار گرفته و در واقع تا به امروز مردم آنجا را با حال و هواي اماكني مقدس زيارت مي كنند
  .)10- 70: ص 1376) و (پاپلي، 4- 15: ص 1393فرهنگي و گردشگري كشور، 

زادگان  سي، تعداد زيادي از امام فاك عباسخواهي و مبارزه با رژيم ن(ع) و خروج علويان به قصد خو از شهادت امام رضا بعد      
واالمقام در سطح خراسان و قهستان متواري شدند. منطقه قهستان چون اكثرا شيعه بودند و جمعي از اعراب در محل حضور داشتند و 

اين خطه ساكن شدند كه با  رمورد توجه اين بزرگواران قرار گرفت. عده اي از آنان در گوشه و كنا كوهستانهاي امن جهت تامين بيشتر
  : استتعقيب ماموران به شهادت رسيدند.جاذبه هاي مذهبي موجود در منطقه به شرح ذيل 

) و (سازمان 1376(پاپلي،  كاهيروستاي .........) مزار كاهي ( بنت موسي بن جعفر(ع)و  روستاي چنشت ......مزار سيد حامد علوي
  .)5- 20: ص 1393ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي، 
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همراه با جناب آقاي  روستاي چنشت مزار سيد حامد علويپژوهشگر در ): 28و  27و 26و 25و24شماره ( هاي شكل
امير رضا محمد خاني نژاد دانشجوي اينجانب در دوره كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  ).1392دي ماه   27بيرجند و كارمند استانداري خراسان جنوبي (عكس ها توسط پژوهشگر در 
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در  مزار كاهي ( بنت موسي بن جعفر(ع))پژوهشگر در ):  35و  34و  33و  32و  31و  30و 29شماره ( هاي شكل
همراه با جناب آقاي محمد رضا مصلحي دانشجوي اينجانب در دوره كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي  روستاي كاهي

خراسان جنوبي همراه با نماهاي مختلف از دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند و معاون سازمان تعاون روستايي بيرجند استان 
اين مزار و وسايل بازي كودكان و ازدحام وسايل نقليه گردشگران مذهبي و وسايل نقليه آنها در جاده كنار مزار (عكس ها 

  ).1393تير ماه   6توسط پژوهشگر در 
كند بدين صورت كه ه تاريخي آن را مشخص ميباشد كه سابقهايي در غار چهل چاه موجود ميدر حال حاضر اجساد و جنازه       

باشد. و هيچ چيز از بدن آنها از هم پاشيده و بعد از گذشت هزار و چهار صد سال از آن واقعه هنوز اجساد دست نخورده و از هم نپاشيده مي
باشد در اين روستا باعث جلب زوار مي تخريب نشده است وجود مرقد مطهر امامزاده سيد حامد علوي كه يكي از نوادگان امام محمد باقر (ع)

  به اين روستا گرديده است و هر ساله شاهد زوار و بازديد كنندگان زيادي از شهرها و روستاهاي اطراف هستيم.
اين مزار نيز به علت واقع شدن در . مزار سيد حامد علوي در روستاي چنشت و بر دامنه كوه مشرف بر روستا قرار گرفته است      

داخل روستاي چنشت و همچنين وجود غارهاي چنشت و چهل چاه در كنار آن و طبيعت زيباي چنشت عالوه بر داشتن جاذبه هاي مذهبي 
 9ن روستا تقريباً در ميزان زائريني كه براي زيارت به اين روستا وارد مي شوند با توجه به اينكه اي از جاذبه هاي طبيعي نيز برخودار است. 

ن يتعدادي از اين زائر .مي شوند كيلومتري غرب روستاي كاهي واقع شده است و زائرين زيادي براي زيارت مزار كاهي به اين منطقه وارد
فصول  براي زيارت اين مزار شريف به چنشت مي آيند تعداد اين زائرين كه جهت زيارت مزار سيد حامد علوي به چنشت وارد مي شوند در

خانوار مي رسد و اين تعداد در روزهاي پنج شنبه و جمعه به  60تا  50معتدل سال به حداكثر ظرفيت خود مي رسد به طوري كه در روز 
اتاق و يك مسجد كوچك وجود دارد و زائرين را در  8در حال حاضر اين مزار داراي زائر سرا مي باشد كه در آن  .خانوار نيز مي رسد 100

مي دهد . زائريني كه براي زيارت به اين مزار مراجعه مي كنند همانطور كه در مورد مزار كاهي گفته شد از روستاها و شهرهاي خود جاي 
همجوار همچون بيرجند، سربيشه، مود و حتي شهرهاي استان مجاور و همسايه خراسان جنوبي مي باشند. مزار كاهي و همچنن مزار سيد 

گردشگران را در ساير جاذبه  تعدادرمت زياد در بين مردم از مهمترين جاذبه هاي موجود در منطقه هستند كه حامد علوي به علت داشتن ح
  .)8-20: ص 1393(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي،  قرار داده اند رهاي موجود در منطقه تحت تأثي

  بحث ونتيجه گيري:
اجزاء و عناصر كه بر يكديگر تأثيرات متقابل دارند و كليت واحدي را به وجود آورده اند محسوب كرد. اين پديده بــه  را مي توان مجموعه اي از  1سيستم       

. است. (قاســمي، صورت باز و يا بسته داراي ويژگي هايي همچون كليت، جمع پذيري، مكانيزاسيون، تمركز، سازمان سلسله مراتبي، شبكه، ساختار، كاركرد و ..
  ).2. ص:1390

     
سعه قرار امروزه دستيابي به توسعه پايدار روستايي در سرلوحه امور دولتمردان و سياستمداران در كشورهاي گوناگون جهان و به ويژه ملل در حال تو       

روستايي در ايران تنها با گرفته است. با توجه به خشكسالي هاي زياد كشور بويژه در دو دهه گذشته دستيابي به اين امر خطير و بسيار مهم توسعه پايدار 
ايران يعني بيكاري  روستايي گسترش گردشگري مذهبي مي تواند يكي از مشكالت اصلي جامعهگسترش بخش كشاورزي مهيا نخواهد گرديد. در اين راستا 

ت و خريد و تغذيه به توسعه پايدار روستايي را نيز تا حدودي درمان يا حداقل بهبود ببخشد و با ايجاد فرصت هاي شغلي و گسترش اقامتگاهها و مراكز استراح
 و )5-20 : صص1381لهسايي زاده،و ( )20-35: صص 1387سعيدي، و ( )1- 10: صص1385شهبازي، ( در نواحي مستعد اين امر منجر گردد

(Golmohammadi, 2013: 1-3) .  

                                                            
. Systems١   
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يكي از مباحث و دغدغه هاي اصلي در خانواده ها و جامعه ايران معاصر، چگونگي انتقال و آموزش صحيح ارزش هاي ديني و اخالقي به  همين طور     
رهاي كودكان و نوجوانان مي باشد. در اين راستا تجارب و مشاهدات نويسندگان مقاله نشان مي دهند كه توسعه صحيح گردشگري مذهبي يكي از راهكا

تشكيل و راه اندازي كاروانهاي راهيان نور و بازديد ر اين راستا مي تواند باشد. امري كه در دو دهه اخير و پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله با اساسي د
زان، اثرات آن را به وضوح و با خانواده ها و فرزندان آنها از مناطق دفاع مقدس و شرح و ديدن آثار به جا مانده از رشادتها و ايثارهاي رزمندگان، شهداء و جانبا

پس از بازگشت از اين سفرها مي توانيم در جامعه مشاهده نماييم. البته مي بايست به برخي از  كودكان و نوجوانانشدت و قدرت زياد به ويژه در ميان 
و اقامتي و ... در مكانهاي تعبيه شده براي زائران  مشكالت ايجاد شده در مسير كاروانهاي راهيان نور همچون تصادفات جاده اي و مشكالت موجود بهداشتي

  و خانواده ها و فرزندان آنها اشاره نمود كه مي بايست در اين راستا و حل مشكالت مزبور اقدامات الزم صورت پذيرد.
حدودي درمان يا حداقل بهبود  همين طور گسترش گردشگري مذهبي مي تواند يكي از مشكالت اصلي ديگر جامعه ايران يعني بيكاري را نيز تا     

مر منجر ببخشد و با ايجاد فرصت هاي شغلي و گسترش اقامتگاهها و مراكز استراحت و خريد و تغذيه به توسعه پايدار روستايي در نواحي مستعد اين ا
  گردد. 
بيعت زيبا و وجود غارهاي چهل چاه و چنشت، در روستاي چنشت و حوزه نفوذ آن به دليل داشتن مزار كاهي و مزار سيد حامد علوي و همچنين ط      

اهي واقع در حوزه  كدارند. مزار را دارد و اين عوامل نقش اوليه و اساسي در جذب زائر و گردشگر به منطقه  بسيار زيادي سان جنوبي شهرتامنطقه خر
و تأثير اساسي آن در ميزان جذب گردشگران به  -در ايام محرم به ويژه -بسيار انبه دليل داشتن زائر ،كيلومتري شرق آن 3/9نفوذ روستاي چنشت و در 

از آنجايي كه اين منطقه داراي ويژگي هاي فرهنگي ـ مذهبي خاص خود است كه جهت مي باشد.  ترين عوامل جذب گردشگر به منطقهمهممنطقه از 
 يميتعلاز طريق معرفي ها، نمايش هاي ويژه، فعاليت هاي آموزشي و مذهبي منطقه -باورهاي فرهنگي زنده نگه داشتن فعاليتها و پيوند گذشته به حال و

 رك، چاالكي وغيره در پايدار ماندن اين باورها تالش نمود و بايد به گونه اي جاذبه هاي فرهنگي ـ مذهبي را تفسير و تعبير نمود كه موجب پويايي، تح و
  .سرگرم كننده بودن آنها شود

  
توسعه مزاياي بالقوه ، پژوهشكر و با توجه به استفاده از نگرش سيستمي در اين براساس موارد فوق الذ       

  :ندمي باشبه شرح زير خراسان جنوبي مستعد يهاروستامذهبي در  گردشگري
 كنندافزايش درآمد و باال رفتن سطح زندگي در سايه مبالغي كه گردشگران در آن منطقه هزينه مي  
 ايجاد فرصتهاي شغلي جديد  
 شودماليات وپولهايي كه نصيب دولت مي افزايش  
 هاي بيشتر براي توسعه و پشرفتمطرح شدن جامعه و در نتيجه ايجاد فرصت  
 بهبود ساختارهاي زيربنايي و تشكيالت اصولي منطقه  
 افزايش منابع مالي به منظور حفظ آثار فرهنگي و طبيعي  
 توسعه صنايع دستي، بومي و محلي. 

  
  ند:مي باشاي كه بايد محاسبه و با اين مزايا مقايسه كرد، به شرح زيربالقوه احتمالي هايهزينه

 افزايش ميزان آلودگي محيط  
 بندهاافزايش رفت و آمد، وسيلة نقليه، راه  
 اثرات منفي اين صنعت بر آثار فرهنگي و طبيعي  
 افزايش ميزان جنايت  
 افزايش ماليات مردم آن ناحيه يا منطقه  
  خارج از منطقه و افزايش وابستگي به كاالها و خدمات وارداتينشت درآمدها به  
 هاي اقتصاديوابستگي بيش از حد منطقه يا ناحيه به صنعت گردشگري و يك بعدي شدن فعاليت. 

 
  باشد:اهداف كلي توسعه صنعت گردشگري در كل منطقه و حوزه نفوذ به شرح ذيل مي      

  هاي كشوربه عموم مردم ساير مناطق و ديگر استان …مذهبي و طبيعي و  –معماري ، فرهنگي  –معرفي و شناساندن منطقه از لحاظ تاريخي 
  محروميت زدايي و نيل به عدالت اجتماعي از طريق ارتقاء و توسعه اقتصادي بويژه در بين اقشار محروم

  فرهنگي –و اجتماعي كمك به توسعه پايدار و در چنشت محيط طبيعي 
  افزايش آگاهي عمومي پيرامون ميراث و فرهنگ استان و منطقه

  ها و مناطق كشور.تقويت روابط استان و منطقه با ساير استان
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  هاي اشتغال به ويژه براي نسل جوان و افراد بيكار و فراهم نمودن امكانات كسب درآمد جديدبهينه ساختن سهم گردشگري در ايجاد فرصت
  ايش سهم گردشگري در ايجاد درآمد خالصافز

  ايتقويت همكاري و توسعه منطقه
  اجتماعي و مراقبت از آن. –كمك به حفظ تعادل و پايداري محيط زيست طبيعي و فرهنگي 

  
 مســتعد يهاروســتامــذهبي در  گردشــگريتوســعه با توجه به موارد فوق اهداف پيشنهادي و اوليه در خصــوص     

  گردد:رح ذيل ارائه ميبه ش خراسان جنوبي
  رسيدن به تراز مثبت گردشگري

  ورود بيشتر گردشگران
  ترغيب بيشتر گردشگران به گردشگري روستايي

  افزايش درآمد حاصل از گردشگري
  ايجاد تسهيالت ورود گردشگران به منطقه 

  بازاريابي 
  ارتقاء خدمات گردشگري 

 )…محيط زيست/ صنايع دستي استفاده از امكانات بالقوه منطقه (ميراث فرهنگي /
  ايجاد اشتغال

  )…داري/ ايجاد مشاغل مستقيم (هتلداري/ آژانس خدمات مسافرتي/ تورگرداني/ رستوران
  )…سازي / مبلمان / تبليغات/ايجاد مشاغل غيرمستقيم (شبكه حمل و نقل/ صنايع دستي / هتل

  گذاريايجاد بستر مناسب جهت جذب سرمايه
  خت و راهبري تأسيسات اقامتي و پذيرايي گذاري جهت ساسرمايه
  گذاري جهت انجام تورهاي داخلي سرمايه
  اي گذاري در شبكه حمل و نقل منطقهسرمايه

  ارتقاء سطح آموزش و خدمات گردشگري 
  )…آموزش مرتبط (هتلداري/ تورگرداني / پذيرايي و 

  ) …اي/ ي رايانهرسانآوري اطالعات / شبكه اطالعرساني (شبكه جمعآمار و اطالع
  )…بازاريابي (بررسي بازارهاي گردشگري / امكانات منطقه / 

  .ارتقاء كمي و كيفي شبكه حمل و نقل
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 روستاي كاهيدر  -و خواهر امام رضا (ع) بنت موسي بن جعفر(ع) -مزار كاهيمراحل بازسازي و توسعه ): 43و   42و   41و   40و 39و  38و 37و 36شماره ( هاي شكل

شاني كه از اين روستا و روستاهاي همراه با چادرهاي زائرين در محوطه مزار و حياط آن و در پايين روستا همراه با سوئيت هايي كه به زائرين اجاره داده مي شوند و دستفرو
 ).1393تير ماه   6ها توسط پژوهشگر در همجوار به ارائه اجناس عمدتا خوراكي به زائرين مي پردازند (عكس 



  1-16، ص 1395فروردين، 5جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 
  

  
  

  
  

و مراسم معروف  1388در روز عاشورا  سال  –حسينيه روستاي (شهر) خوسف از توابع  بيرجند مربوط به دوران اواخر زنديه و اوايل قاجاريه ): 45و   44شماره ( هاي شكل
) را از استان خراسان جنوبي بيل زني مخصوص روز عاشورا كه گويا تنها منحصر به اين مكان خاص در ايران است و  هر سال هزاران نفر از عاشقان و ارادتمندان حسيني (ع

ري بيرجند مركز استان خراسان جنوبي مي كشاند (عكس ها توسط پژوهشگر در آبان ماه كيلومت  35در  - شهر خوسف –و كشور براي ديدن اين مراسم به اين روستا 
1388.( 

  

 مراجع

  .1384. دانشگاه پيام نور. (تهرانآسايش، حسين. اقتصاد روستايي.(  
 ) .1393آرشيو كتابخانه ميراث فرهنگي و گردشگري  بيرجند.(  
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