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 چکيده
یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که  گردشگری مذهبی      

ن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می گردد و بطور کلی شامل سفرها و آسابقه 

در این پژوهش بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف از آنها تجربه ای مذهبی است. 

با توجه به امکانات پژوهشگر، سعی شده است از نگرش سيستمی در گردشگری استفاده 

، مشارکت و داده ها و تحليل گردآوریاصلی پژوهش، تحقيق کيفی و در روش شود. 

خراسان  مستعد یهاروستامشاهده مستقيم پژوهشگر در امکانات گردشگری مذهبی 

جنوبی )روستاهای چنشت، کاهی، شهر مود و توابع آن، فوداج، رزگ، مزگ، علی آباد، 

درخش و بيدخت( می باشد که همراه با عکس های پژوهشگر درحين تحقيق ميدانی در 

ها می باشد. مشاهدات و یافته های نویسنده نشان می روستالف این وضعيت های مخت

خراسان جنوبی می  مستعد یهاروستادهند که اجرای درست طرح گردشگری مذهبی در 

تواند در ایجاد اشتغال، بهبود وضعيت مسکن های روستایی، افزایش کيفيت زندگی 

دینی در خانواده ها بویژه در مردم، بازگشت افراد بومی به منطقه، رشد و گسترش تربيت 

کودکان و نوجوانان و جوانان، حفظ ميراث تاریخی، توسعه گردشگری، توسعه پایدار و 

ماندگاری مردم در این منطقه محروم و در ضمن دارای قدمت تاریخی بسيار زیاد، در 

 آینده بسيار موثر باشد

 

وستایی، وضعيت ها، توسعه پایدار ر سبک زندگی،گردشگری مذهبی،  :یديکل واژگان

 .خراسان جنوبی
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 2رمضاني  فریدون ،1محمدي  گل فرهود

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند -استاد يار گروه ترويج و آموزش کشاورزی 1
 ايران -نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه علمی هیئت عضو 2

 فرهود گل محمدی
FARHOOD.GOL@GMAIL.COM  &    

GOLMOHAMMADI@IAUBIR.AC.IR 

 ییدون رمضانفر

Ramazani.f@pnu.ac.ir 

 

 

 

سبک گردشگری مذهبی راهکاری مناسب در تربيت 

دستيابی به توسعه پایدار  ایرانی و –زندگی اسالمی

)مطالعه  وضعيت ها، مشکالت و الزامات روستایی:

 (خراسان جنوبی موردی:
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 مقدمه

 .جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند        

فرهنگی و عقیدتی   -ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی تأسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه

. شهرهای مکه، گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگی های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار باالیی برخوردار می باشد

ذهبی در جهان می باشند. سازمان جهانی مدینه، کربال، مشهد مقدس، واتیکان و بیت المقدس از مقصدهای مهم مسافران در گردشگری م

میلیون نفر در سال تخمین زده است. مطابق آمار جهانی تنها در  430تا  400مذهبی در جهان را بین  گردشگرانگردشگری تعداد 

ت به عنوان در فرهنگ اسالمی، سیاح  آمریکای شمالی گردش مالی صنعت گردشگری مذهبی بیش از یازده میلیارد دالر در سال می باشد.

و شاعر و نویسنده بزرگ اسالم و ایران، سعدی )علیه الرحمه( سفر کردن را موجب پخته شدن انسان  سیر آفاق مورد توجه قرار گرفته است

 های خام و بی تجربه می داند و سفر را یکی از مهمترین و اصلی ترین راههای کسب آموزش، تجربه و انتقال دانش در بین اقوام و نژادهای

ای دارد و آنچه را که به واقع زندگی را لذت  اسالم به انسان و نیازهای او نگاه ویژه انسانی و بویژه در کودکان، نوجوانان و جوانان می داند.

 بخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است، به رسمیت می شناسد.
به قرون و اعصار گذشته مرتبط  آنشگری در سراسر جهان است که سابقه یکی از رایج ترین اشکال گرد گردشگری مذهبی       

 تعریف توریسم مذهبیدر می گردد و بطور کلی شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف از آنها تجربه ای مذهبی است. 

 .می باشد زیارتگاه ها؛ مقابر امامزاده ها و نظایر آنهااز بازدید گردشگران )با تعریف ویژه جهانگردی( از اماکن مقدس نظیر  است عبارت آن

جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند، تأسیسات اقامتی و 

هنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان فر  -ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه

 دارای ویژگی های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار باالیی برخوردار می باشد.

یک اشتباه رایج در تعریف گردشگری مذهبی این است که یک فرد حتما می بایست متعلق به یک مذهب خاص باشد تا        

ن دین بازدید نماید در حالی که اینگونه نمی باشد. برای مثال می توان به شهر واتیکان اشاره نمود که بتواند از مکان گردشگری مذهبی آ

از لحاظ معنوی برای کاتولیک ها دارای اهمیت زیادی می باشد ولی در عین حال هرسال میلیون ها غیر کاتولیک به خاطر هم ارزش های 

 مورد بازدید قرار می دهند. معنوی آن و هم به خاطر زیبایی های معماری آن

رای بسیاری از طبقات اجتماعی، گردشگری مذهبی تنها فرصت سفر به شمار می آید. همچنین این وضعیت در جوامع ب       

متوسط و میانی که طبقات متوسط آن از نظر مالی و از نظر اجتماعی توانایی سفرهای طوالنی را ندارند بیشتر به چشم می خورد و وقت 

بر این باورند که به لحاظ موقعیت  گردشگری اد آنها اکثرا به وسیله بازدید از اماکن مذهبی و زیارتی پر می شود. صاحب نظران صنعتآز

جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد؛ با این  مذهبی گردشگری خاص ایران در میان کشورهای دیگر، مذهبی فرهنگی ـ

مقدس، هنوز فاقد ساماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این  مذهبی مکان 919هزار و  8با وجود  در ایران مذهبی گردشگری وجود

هزار و  4این در حالی است که از این تعداد، دست کم  وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون مشهد و قم نیز مشاهده می شود.

دارند و عالوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای جاذبه های فرهنگی ـ تاریخی  اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار 319

 هم هستند.

سیر انفس مورد توجه قرار گرفته است. اسالم به انسان و نیازهای او  و مکملدر فرهنگ اسالمی، سیاحت به عنوان سیر آفاق       

سان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است، به رسمیت می نگاه ویژه ای دارد و آنچه را که به واقع زندگی را لذت بخش و آ

 . (golmohammadi, 2013: 1-3)( و  1-5: ص 1393)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور،  شناسد

ابر امامزاده عبارتند از بازدید گردشگران )با تعریف ویژه جهانگردی( از اماکن مقدس نظیر زیارتگاه ها ؛ مق :توریسم مذهبی -     

 .(4-5: ص 1393)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور،  ها و نظایر آنها

 

گردشگرانی فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار، یادمان های مذهبی، انجام اعمال مذهبی و دینی،  :توریست مذهبی -

سفر می کنند.در اینجا با دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت در مکان ها و مراکز مذهبی جهان 

می شویم ،دسته اول کسانی که از اماکن مقدسه در دین خود بازدید می نمایند و گروه دوم کسانی که از اماکن مقدسه سایر ادیان دیدن 

 .(1-10: ص 1393)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، می کنند

  ی مذهبی:خصوصيات توریست ها -
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به عنوان اولین شاخه از توریست های آرام و بی آزار به حساب می آیند و تالش می کنند از امکانات طبیعی موجود صرفه   -

 می کنند.  جویی کنند. هم چنین بیشترین هزینه را در رسیدن به اهداف خود

 برای این گونه توریست ها بعد سفر اهمیت چندانی ندارد.  -

 زیاد اهمیت می دهند.به بهداشت  -

 قابل اعتماد و کم مدعا هستند. -

)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پول بیشتری نسبت به دیگر توریستها خرج می کنند و سوغات بیشتری نیز می خرند -

 (.6 -10:صص:1393کشور،

  
 1436در روز هشتم محرم سال   -کیلومتری شهرستان بیرجند   8و  5در فواصل  (Foodaj)فوداج  و   (Mezg)روستاهای تاریخی مزگ : (2و 1شماره ) های شكل

و عمدتا از شهرستان بیرجند  -اغلب دارای ریشه خانوادگی در این روستا -قمری که همه ساله در ایام عزاداری محرم  پذیرای بسیاری از سوگواران امام حسین )ع(
باشد. اغلب خانواده ها همراه با فرزندان خود به این مراسم در این روستای دیدنی و خوش و آب و هوا در مجاورت سلسله کوههای  مرکز استان خراسان جنوبی می

ن آنها می همراه با والدیباقران بیرجند می آیند و باعث ایجاد آموزه های مذهبی واخالقی در آنها و بویژه کودکان و نوجوانان در ضمن مشارکت آنها در این مراسم 
     (.1393گردد )عكس ها توسط پژوهشگر در  آبان  ماه 

 
در و تپه کنار آن که با نام یا حسین )ع( مزین شده است    (dorokhsh)مسجد جامع روستای تاریخی درخش : (3شکل شماره )

ایام عزاداری محرم  پذیرای بسیاری از قمری که همه ساله در  1437در روز عاشورا  سال   -کیلومتری شهرستان بیرجند   55فاصله 

و عمدتا از شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی می باشد.  -اغلب دارای ریشه خانوادگی در این روستا -سوگواران امام حسین )ع(

 (.1394)عکس توسط پژوهشگر در  دوم آبان  ماه 
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 (Ali Abad)کیلومتری شهرستان بیرجند و روستای علی آباد  12در  (Razg)روستای تاریخی رزگ (: 13و  12و  11و  10و 9و  8و   7و  6و  5و 4شماره ) های شكل

از شهرستان قمری که همه ساله در ایام عزاداری محرم  پذیرای هزاران سوگوار امام حسین )ع( و عمدتا  1436کیلومتری شهرستان بیرجند در روز ششم محرم سال  6در 
.  اغلب خانواده ها همراه بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی می باشد و همراه با عكس های ازدحام وسایل نقلیه بازدید کنندگان در کنار روستای تاریخی رزگ می باشد

ای باقران بیرجند می آیند و باعث ایجاد خاطره های ماندگار با فرزندان خود به این مراسم در این دو روستای دیدنی و خوش و آب و هوا در مجاورت و درون سلسله کوهه
 (.1393آبان ماه  9و آموزه های مذهبی واخالقی در آنها و بویژه کودکان و نوجوانان می گردد )عكس ها توسط پژوهشگر در 

در شرق  متنوعبا آب و هوای و  کیلومتر مربع  151196مساحتی بالغ بر با بیرجند  استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر         

افغانستان بوده و  دارای مرز مشترک با کشور کیلومتر 330این استان از شمال به خراسان رضوی و از شرق به طول . کشور واقع شده است

ان خراسان جنوبی بر اساس تقسیمات استباشد. محدود می های کرمان و سیستان و بلوچستاناز غرب به استان یزد و از جنوب به استان

شهرستان منتزع از خراسان بزرگ تشکیل شد. در  4ی هیأت دولت و مجلس شورای اسالمی با حضور با مصوبه 1383کشوری، در سال 

یرکوه، های بیرجند، قاینات، فردوس، نهبندان، بشرویه، سرایان، سربیشه، درمیان، زشهرستان به نام 11حال حاضر این استان دارای 

استان خراسان سومین استان کشور از نظر وسعت میباشد. همین طور  استان خراسان جنوبیباشد. در حال حاضر خوسف و طبس می

: صص: 1393یکی از چهار استان بسیار محروم کشور محسوب می گردد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی،  جنوبی

20-1 .) 

کیلومتری جنوب شرق  60روستای چنشت در فاصله گردشگری مذهبی درخراسان جنوبی،   مستعد یهاروستایکی از      

 38درجه و  32دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  24درجه و  59شهرستان بیرجند بخش مرکزی، دهستان نهارجان و باطول جغرافیایی 

هستان نهار جان بوده، در حال حاضر از توابع شهرستان سر بیشه می باشد. روستای چنشت در ادوار گذشته تار یخی جزء د دقیقه شمالی

روستای چنشت به علت واقع شدن در میان کوهها و دره باشد. متر می 2150باشد. آب و هوای آن معتدل و ارتفاع آن از سطح دریا می

ی خاصی همچون بافت پله ای و متراکم در کوهستانی بودن منطقه باعث بوجود آمدن ویژگی ها دارای معماری با اقلیم کوهستانی است.

بافت قدیم روستا دارای چهار محله می باشد این  .است روستا شده است. روستای چنشت از دو قسمت بافت قدیم و جدید تشکیل شده

یه روستای در وجه تسم .محله چرق ، محله درخت نارون و محله سرسنگ ، محله ها به ترتیب شکل گیری عبارتند از محله درب قلعه

چنشت چنین می گویند که روستای چنشت به دلیل داشتن چندین رودخانه که از کنار آن می گذشته است و باغات این منطقه را سیراب 

تبدیل « چنشت» و باالخره به « چن شت» و « چن شط »است در قدیم به چند شط معروف بوده است که به مرور زمان به  نمودهمی 

و خشک  همیشه سرزمینی آباد بوده است و از نظر تراکم  به دلیل داشتن آب و هوای معتدل و متمایل  به سرد این منطقه. شده است

نفر در   88/10تراکم جمعیت آن در این بخش  .جمعیت در بین کلیه بخشهای بیرجند، بعد از بخش درمیان، در مقام دوم قرار گرفته است

نفر در کیلومتر مربع در مقامهای سوم و چهارم واقع شده اند. نزدیکترین شهر به  93/1شت با و بخش چن 50/5کیلومتر مربع ، سربیشه با 

 35ق آن واقع شده است. فاصله شهر مود تا شهرستان بیرجند رکیلومتری شمال ش 3/24روستای چنشت، شهر مود می باشد که در فاصله 

( و  )سازمان میراث فرهنگی و 80-100: ص 1375)بهینا،  قع شده استشهرستان بیرجند در شمال غرب شهر مود وا و کیلومتر می باشد

 . (30-60: ص 1391( و  )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان، 5-20: ص  1393گردشگری خراسان جنوبی، 

ساخته شده است دارای این روستا به لحاظ بافت معماری بسیار دیدنی است. این روستا که با الگوهای معماری کوهپایه ای       

 نظمی خاص و زیباست.

بافت معماری در این روستا شامل دو قسمت است یک بافت قدیم روستا که کامال فشرده است و کوچه های تنگ و باریک در       

در حال رشد آن جاری اند. بافت جدید نیز به تبعیت از مسیر گسترش روستا در امتداد راه ورودی روستا شکل گرفته است و همچنان 

است. معماری این روستا از نوع کوهپایه ای و با دو نوع شکل گیری خطی و شعاعی می باشد. پوشش سقف ها از نوع تخت بوده و نماها 
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اکثرا ساده می باشند. مصالح بکار رفته در بناها؛ خشت و گل، آجر، سیمان و سنگ تشکیل داده است. بافت روستای چنشت کامال منسجم 

ر کنار باغات و دره چنشت واقع شده است که از چشم اندازی زیبا برخوردار است )اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی. بوده و د

( و 150-200: ص 1393( و )آرشیو کتابخانه میراث فرهنگی و گردشگری بیرجند، 90-150: ص 1390( و )احمدیان، 4-25: ص 1393

 . (20-45: ص 1393ری خراسان جنوبی، )سازمان میراث فرهنگی و گردشگ

 روش شناسی تحقيق -2

در این پژوهش با توجه به امکانات پژوهشگر، سعی شده است از نگرش سیستمی در گردشگری استفاده شود. نگرش       

بخوبی می توان بخش  سیستمی، رویکرد نسبتاً جامعی برای درک، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و پویایی گردشگری است؛ در این رویکرد

ها و عوامل تاثیر گذار بر گردشگری را همچون گردشگران، جامعه میزبان، سازمان ها و شرکت های ذی ربط، محیط و ... را به صورت به 

ن و هم پیوسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آنها را سازماندهی می کند. به عبارتی دیگر، نگرش سیستمی واقعیت، بنیا

اساس گردشگری را در کلیتی منسجم به تصویر می کشد و پیوند بین اجزاء وعناصر بخش عرضه گردشگری، اعم از جاذبه ها، حمل ونقل، 

 واحد های اقامتی، خدمات، سازمانها و ... با تقاضا ) گردشگران( در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی  نمایان می سازد تا

در این پژوهش مشارکت و  داده ها گردآوری و تحلیلاصلی در روش زان برای پویایی آن در عرصه رقابت جهانی تالش نمایند. برنامه ری

می باشد که همراه با عکس های  روستای چنشت مشاهده مستقیم نویسنده این مقاله در چند سال اخیر در فرایند اجرایی طرح گردشگری

و توابع آن و بویژه روستای کاهی و زیارتگاه مزارکاهی می باشد.  روستای چنشتوضعیت های مختلف  پژوهشگر درحین تحقیق میدانی در

، با حضور در چند روستای اطراف شهرستان بیرجند که هر سال در ایام محرم 1393سال  -آبان ماه-همین طور نویسنده مقاله در محرم 

به بررسی ظرفیت های این روستاها در گسترش گردشگری مذهبی در خراسان پذیرای تعداد بسیار زیادی از ساکنین شهری می باشند 

کیلومتری بیرجند مرکز استان خراسان  55تا  2جنوبی پرداخته است )روستاهای درخش، فوداج، رزگ، علی آباد و بیدخت در فواصل 

 ه قرار می گیرند. جنوبی( که از آنها نیز عکس های میدانی گرفته شده است که در این تحقیق مورد استفاد

 خراسان جنوبی فرهنگی )توریسم مذهبی( -مذهبی گردشگری هایها و جاذبهمطالعه پتانسيل -3

در حال اجرای  وریسم جریان موقت ولی مداوم مردم از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر برای مقاصد لذت بردن و سفر است وت       

یک نقش حیاتی در اقتصاد جهانی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه گردشگری به عنوان یک هسته اقتصادی برای آینده 

اند گردشگری ریزی شده مورد استفاده قرار نگرفتهجدید مورد توجه قرار گرفته است. مواردی که مقصدهای توریستی به صورت برنامه

اجتماعی طوالنی مدتی ایجاد کند.  –ی فرهنگی و اکولوژیکی به همراه داشته است بدون اینکه سودآوریهای اقتصادی اثرات جدی منف

فرانسه در حال پرورش صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت اصلی استراتژیک هستند. هدف  کشورهای بزرگ توریستی از قبیل آمریکا و

ای در راهنمایان توریستی، مترجمین( است که تخصصهای حرفه ریزان،ای )از قبیل برنامهستهای شایاصلی این کشورها پرورش افراد حرفه

 : صص: 1382، ینوروز( و )1-20: صص: 1385)وای گی،  هایی به صنعت گردشگری داشته باشند توانند کمکزمینه توریست دارند و می

 .(12-50: صص: 1384( و )کسمایی، 10-50: صص: 1379مهدوی، ( و )2-1

ریزی شده به توسعه علمی گردشگری به عنوان برای هدایت گردشگری به صورت علمی و برنامهکه نظامهای علمی متعددی        

ریزی، شناسی، بازاریابی، علوم سیاسی، برنامهشناسی، انسانشناسی، جغرافیا، اقتصاد، رواناند شامل جامعهیک زمینه مطالعاتی کمک کرده

. در واقع، ماهیت چند نظامی صنعت گردشگری می باشند های علمی دیگرعلوم فراغت و علم مدیریت و بسیاری از نظاممحیط شناسی، 

ثیر هر نظام بر افکار موجود أپایه فرضیات نظریه گردشگری برای افرادی که قصد درک ت سازد.است که آن را یک موضوع غنی و جذاب می

های جذاب است. معلومات متخصصین در زمینه گردشگری معموالً در رابطه با یک یا دو نظام از نظامدر صنعت گردشگری را دارند بسیار 

شود عالقمند باشند. درک کافی از پایه نظریه صنعت موجود است و ممکن است به تحقیقاتی که از طرف نظامهای دیگر منتشر می

مهدوی، ( و )1-2 : صص: 1382، ینوروز( و )1-20: صص:  1385ی، )وای گ گردشگر و کمک آن به صنعت گردشگری بسیار اهمیت دارد

  .(15-100: صص:  1382(و )دانس ویل، 10-50: صص: 1379

 توان به شرح زیر برشمرد:اهداف کلی صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی را میدر این راستا، 

 ـ توسعه پایدار صنعتی گردشگری در استان 1

 تغالـ افزایش فرصتهای اش2

 استان در ابعاد مختلف فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیطیتوسعه ـ رشد و متعاقباً 3

 .(15-80: صص: 1393)سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی،  ـ ثبات درآمد4
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های متفاوتی دارای ویژگیهای متفاوت از کوهستانی تا بیابانی و گرم و خشک، استان خراسان جنوبی به دلیل داشتن اقلیم      

در کل استان است. این ویژگیها، استان را چه از لحاظ تاریخی ـ معماری و چه از لحاظ طبیعی، مذهبی و فرهنگی غنی ساخته است  

و محرومیت این استان  نماید که متأسفانه به دلیلواستان خراسان جنوبی را به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری در کل کشور می

های مختلف کشور، در میان سایر استانها مهجور و گمنام همچنین عدم آگاهی و تبلیغات کافی و شناسایی آن به سایر مردم در استان

تواند در های کشور میالبته شناخت این ویژگیها و تبلیغات کافی و مناسب در این زمینه و ارائه آنها به سایر مناطق و استان مانده است.

با توجه به وسعت استان خراسان جنوبی و  گردشگر به منطقه نموده و در اقتصاد این استان نقش به سزایی را ایفا نماید. ایجاد جذب

کیلومتری شرق شهرستان بیرجند، بافت  95قرارگیری عوامل جذب گردشگران در کلیه نقاط استان به عنوان مثال وجود قلعه فورگ در 

کیلومتری جنوب شرق  60یلومتری غرب شهرستان بیرجند، روستای زیبا و تاریخی چنشت در ک 35و  95در  خوسفو  خورتاریخی 

کیلومتری جنوب غرب قاین،  65کیلومتر شمال بیرجند و در شهرستان قاینات، قلعه آفریز در  95در افین شهرستان بیرجند، مسجد جامع 

ین، بافت تاریخی قلعه و آسبادهای نهبندان، بافت تاریخی روستای کیلومتری جنوب قا 5مسجد جامع قاین، مقبره ابوذر جمهرقاینی در 

کیلومتری نهبندان و ... نشان از  80کیلومتری جنوب نهبندان، آسبادهای خوانشرف در نهبندان، قدمگاه حضرت ابوالفضل در  29استند در 

 باشد.بی میهای مناسب جهت جذب گردشگر در محل استان خراسان جنوها و تواناییوجود پتانسیل

با زیارت  .زیارت برقرار کرن ارتباط قلبی است با جهت خدا قرار دادن خویشتن است در حوزه روحانیت و اشراق ولی است        

چه انسان اولیه و چه انسان امروزی به نوعی آرامش روحی و روانی دست می یابد. بنابراین به جرأت می توان گفت زیارت با انسان متولد 

بین همه ملت ها و اقوام رایج بوده و  ...زیارت قبر پیامبران مرسل، امامان معصوم و  با ادامه زندگی او بر کره خاکی ادامه می یابد.شده و 

هست. از صدر اسالم نیز سنتی معمول و مقبول بوده که از جمله آنها می توان به زیارت رسول خدا )ص( از قبر مادرش در ابواء ضمن سفر 

: 1393)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور،  ، زیارت حضرت زهرا)س( از مرقد مطهر پدرش و حمزه، و ... اشاره کردحجه الوداع

 (. 5-20صص:  

 زیارتگاه مزار کاهی -4

مهمترین و شاید پر اهمیت ترین مزار موجود در منطقه از نظر جذب زائر و گردشگر در کل منطقه می باشد که مورد توجه        

 500بن جعفر)ع( ، خواهر امام رضا )ع( می باشد. این مزار بر باالی کوهی در این مزار متعلق به بنت موسیقرار گرفته است.  عموم مردم

متری روستای کاهی واقع شده است . این منطقه به علت خوش آب و هوا بودن و داشتن تابستانهای خنک و طبیعت زیبا ، زائرین این مزار 

میزان زائرین مزار کاهی در فصل بهار و تابستان و اوایل فصل پاییز دارای بیشترین تعداد . کندزیارت به طبیعت نیز نزدیک می عالوه بررا 

اتاق دارد و  30در حال حاضر نیز این مزار دارای زائرسرا می باشد که . نفر می رسد  600تا  500است به طوری که این تعداد در روز به 

چادرهای مسافرتی استفاده می کنند.  ازشبها در این منطقه اقامت می کنند که یا در این زائر سرا اقامت می کنند و یاخانوار  60حدود 

زائرینی که جهت زیارت به این مزار مراجعه می کنند اکثر از شهرها و روستاهای مجاور و حتی از شهرهای استانهای همجوار همچون 

)سازمان میراث  زار جهت زیارت می آیند و چند روز را در کنار این مزار در روستای کاهی می مانندبه این م …کرمان، طبس، گناباد و 

( و )سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان 70-80: صص:  1376( و)پاپلی، 15-20: صص:  1393فرهنگی و گردشگری کشور، 

 .(5-25: صص:  1393جنوبی، 
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کیلومتری شهرستان بیرجند )تقریبا امروزه با  3در  (Bidokht)روستای تاریخی بیدخت (: 17و  16و 15و  14شماره ) های شکل

که همه ساله در ایام   -تاسوعای حسینی  -قمری 1436گسترش خانه سازی ها جزو شهر بیرجند شده است( در روز نهم محرم سال 

امام حسین )ع( و عمدتا از شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی می باشد )عکس ها  عزاداری محرم  پذیرای هزاران سوگوار

 (.1393آبان ماه  12توسط پژوهشگر در تاسوعای حسینی در 
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کیلومتری  10در  (Chehardeh Paeen)روستای تاریخی چهارده پایین (: 23و  22و  21و  20و 19و 18شماره ) های شکل

که همه ساله در ایام عزاداری محرم    -تاسوعا و عاشورای حسینی  -قمری 1436شهرستان بیرجند در روزهای نهم و دهم محرم سال 

پذیرای هزاران سوگوار امام حسین )ع( و عمدتا از شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی می باشد و اغلب خانواده ها همراه با 

به این مراسم در این روستای دیدنی و خوش و آب و هوا درون سلسله کوههای باقران بیرجند می آیند وباعث ایجاد خاطره  فرزندان خود

های ماندگار و آموزه های مذهبی و اخالقی در آنها و بویژه کودکان و نوجوانان می گردد. )عکس ها توسط پژوهشگر در تاسوعا و عاشورای 

 (.1393ماه   آبان   13و  12حسینی در  

 و جایگاه آن در روستای چنشت  آرامگاه در اسالم -5

نقش آرامگاه ها تنها به تدفین و یادبود محدود نمی شود. در حقیقت آرامگاه جایگاه بسیار مهمی را در جامعه اسالمی قرون         

شناسان مصداق می یافت شخصیت اصلی درون میانی به خود اختصاص داده بود. مورد اخیر تنها در خصوص مقایر اشخاص مقدس یا سر

آرامگاه ها نیز کامالً فراموش گشته و سپس با هویت و پیوندهای مذهبی جدید جایگزین شخص اصلی مدفون در آرامگاه می شد و حتی 

نین خود را در اذهان در کل هویت آرامگاه های غیر مذهبی نتوانست خاطره بانیان و مدفو اگر تمامی این پیوندها نیز ساختگی می بودند.

مردم دوام بخشد این بناها بسرعت به آرامگاههایی با پیوندهای مذهبی گردیدند و بخشی فعال را در جامعه اسالمی قرون میانی تشکیل 

 دادند و چنین پیوندهایی در واقع ممکن بود کم اهمیت باشند. پیامد اصلی شایان ذکر این موضوع آن است که با گسترش این امر کل

)سازمان میراث  آرامگاه ها مورد تکریم قرار گرفته و در واقع تا به امروز مردم آنجا را با حال و هوای اماکنی مقدس زیارت می کنند

 .(10-70: ص 1376( و )پاپلی، 4-15: ص 1393فرهنگی و گردشگری کشور، 
زادگان  سی، تعداد زیادی از امام فاک عباسبا رژیم  خواهی و مبارزهن)ع( و خروج علویان به قصد خو بعد از شهادت امام رضا      

واالمقام در سطح خراسان و قهستان متواری شدند. منطقه قهستان چون اکثرا شیعه بودند و جمعی از اعراب در محل حضور داشتند و 

این خطه ساکن شدند که با  رکناکوهستانهای امن جهت تامین بیشتر مورد توجه این بزرگواران قرار گرفت. عده ای از آنان در گوشه و 

 : استتعقیب ماموران به شهادت رسیدند.جاذبه های مذهبی موجود در منطقه به شرح ذیل 

( و )سازمان 1376)پاپلی،  روستای کاهی.........( مزار کاهی ) بنت موسی بن جعفر)ع(و  روستای چنشت ......مزار سید حامد علوی

 .(5-20: ص 1393میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی، 
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همراه با جناب آقای  روستای چنشت مزار سيد حامد علویپژوهشگر در (: 28و  27و 26و 25و24شماره ) های شکل

امير رضا محمد خانی نژاد دانشجوی اینجانب در دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 (.1392دی ماه   27بيرجند و کارمند استانداری خراسان جنوبی )عکس ها توسط پژوهشگر در 
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در  مزار کاهی ) بنت موسی بن جعفر)ع((پژوهشگر در (:  35و  34و  33و  32و  31و  30و 29شماره ) های شکل

همراه با جناب آقای محمد رضا مصلحی دانشجوی اینجانب در دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی  روستای کاهی

خراسان جنوبی همراه با نماهای مختلف از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بيرجند و معاون سازمان تعاون روستایی بيرجند استان 

این مزار و وسایل بازی کودکان و ازدحام وسایل نقليه گردشگران مذهبی و وسایل نقليه آنها در جاده کنار مزار )عکس ها 

 (.1393تير ماه   6توسط پژوهشگر در 

کند بدین صورت که ه تاریخی آن را مشخص میباشد که سابقهایی در غار چهل چاه موجود میدر حال حاضر اجساد و جنازه       

باشد. و هیچ چیز از بدن آنها از هم پاشیده و بعد از گذشت هزار و چهار صد سال از آن واقعه هنوز اجساد دست نخورده و از هم نپاشیده می

باشد در این روستا باعث جلب زوار می تخریب نشده است وجود مرقد مطهر امامزاده سید حامد علوی که یکی از نوادگان امام محمد باقر )ع(

 به این روستا گردیده است و هر ساله شاهد زوار و بازدید کنندگان زیادی از شهرها و روستاهای اطراف هستیم.

این مزار نیز به علت واقع شدن در . مزار سید حامد علوی در روستای چنشت و بر دامنه کوه مشرف بر روستا قرار گرفته است      

داخل روستای چنشت و همچنین وجود غارهای چنشت و چهل چاه در کنار آن و طبیعت زیبای چنشت عالوه بر داشتن جاذبه های مذهبی 

 9ن روستا تقریباً در میزان زائرینی که برای زیارت به این روستا وارد می شوند با توجه به اینکه ای از جاذبه های طبیعی نیز برخودار است. 

ن یتعدادی از این زائر .می شوند کیلومتری غرب روستای کاهی واقع شده است و زائرین زیادی برای زیارت مزار کاهی به این منطقه وارد

فصول  برای زیارت این مزار شریف به چنشت می آیند تعداد این زائرین که جهت زیارت مزار سید حامد علوی به چنشت وارد می شوند در

خانوار می رسد و این تعداد در روزهای پنج شنبه و جمعه به  60تا  50معتدل سال به حداکثر ظرفیت خود می رسد به طوری که در روز 

اتاق و یک مسجد کوچک وجود دارد و زائرین را در  8در حال حاضر این مزار دارای زائر سرا می باشد که در آن  .خانوار نیز می رسد 100

می دهد . زائرینی که برای زیارت به این مزار مراجعه می کنند همانطور که در مورد مزار کاهی گفته شد از روستاها و شهرهای خود جای 

همجوار همچون بیرجند، سربیشه، مود و حتی شهرهای استان مجاور و همسایه خراسان جنوبی می باشند. مزار کاهی و همچنن مزار سید 

گردشگران را در سایر جاذبه  تعدادرمت زیاد در بین مردم از مهمترین جاذبه های موجود در منطقه هستند که حامد علوی به علت داشتن ح

 .(8-20: ص 1393)سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی،  قرار داده اند رهای موجود در منطقه تحت تأثی

 بحث ونتيجه گيری:
اجزاء و عناصر که بر یكدیگر تأثیرات متقابل دارند و کلیت واحدی را به وجود آورده اند محسوب کرد. این پدیده بهه  را می توان مجموعه ای از  1سیستم       

. است. )قاسهمی، صورت باز و یا بسته دارای ویژگی هایی همچون کلیت، جمع پذیری، مكانیزاسیون، تمرکز، سازمان سلسله مراتبی، شبكه، ساختار، کارکرد و ..
 (.2. ص:1390

     

سعه قرار امروزه دستیابی به توسعه پایدار روستایی در سرلوحه امور دولتمردان و سیاستمداران در کشورهای گوناگون جهان و به ویژه ملل در حال تو       
روستایی در ایران تنها با گرفته است. با توجه به خشكسالی های زیاد کشور بویژه در دو دهه گذشته دستیابی به این امر خطیر و بسیار مهم توسعه پایدار 

ایران یعنی بیكاری  روستایی گسترش گردشگری مذهبی می تواند یكی از مشكالت اصلی جامعهگسترش بخش کشاورزی مهیا نخواهد گردید. در این راستا 
ت و خرید و تغذیه به توسعه پایدار روستایی را نیز تا حدودی درمان یا حداقل بهبود ببخشد و با ایجاد فرصت های شغلی و گسترش اقامتگاهها و مراکز استراح

 و (5-20 : صص1381لهسایی زاده،و ) (20-35: صص 1387سعیدی، و ) (1-10: صص1385شهبازی، ) در نواحی مستعد این امر منجر گردد
(Golmohammadi, 2013: 1-3) . 
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یكی از مباحث و دغدغه های اصلی در خانواده ها و جامعه ایران معاصر، چگونگی انتقال و آموزش صحیح ارزش های دینی و اخالقی به  همین طور     
رهای کودکان و نوجوانان می باشد. در این راستا تجارب و مشاهدات نویسندگان مقاله نشان می دهند که توسعه صحیح گردشگری مذهبی یكی از راهكا

تشكیل و راه اندازی کاروانهای راهیان نور و بازدید ر این راستا می تواند باشد. امری که در دو دهه اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله با اساسی د
زان، اثرات آن را به وضوح و با خانواده ها و فرزندان آنها از مناطق دفاع مقدس و شرح و دیدن آثار به جا مانده از رشادتها و ایثارهای رزمندگان، شهداء و جانبا

پس از بازگشت از این سفرها می توانیم در جامعه مشاهده نماییم. البته می بایست به برخی از  کودکان و نوجوانانشدت و قدرت زیاد به ویژه در میان 
و اقامتی و ... در مكانهای تعبیه شده برای زائران  مشكالت ایجاد شده در مسیر کاروانهای راهیان نور همچون تصادفات جاده ای و مشكالت موجود بهداشتی

 و خانواده ها و فرزندان آنها اشاره نمود که می بایست در این راستا و حل مشكالت مزبور اقدامات الزم صورت پذیرد.
حدودی درمان یا حداقل بهبود  همین طور گسترش گردشگری مذهبی می تواند یكی از مشكالت اصلی دیگر جامعه ایران یعنی بیكاری را نیز تا     

مر منجر ببخشد و با ایجاد فرصت های شغلی و گسترش اقامتگاهها و مراکز استراحت و خرید و تغذیه به توسعه پایدار روستایی در نواحی مستعد این ا
 گردد. 
بیعت زیبا و وجود غارهای چهل چاه و چنشت، در روستای چنشت و حوزه نفوذ آن به دلیل داشتن مزار کاهی و مزار سید حامد علوی و همچنین ط      

اهی واقع در حوزه  کدارند. مزار را دارد و این عوامل نقش اولیه و اساسی در جذب زائر و گردشگر به منطقه  بسیار زیادی سان جنوبی شهرتامنطقه خر
و تأثیر اساسی آن در میزان جذب گردشگران به  -در ایام محرم به ویژه -بسیار انبه دلیل داشتن زائر ،کیلومتری شرق آن 3/9نفوذ روستای چنشت و در 

از آنجایی که این منطقه دارای ویژگی های فرهنگی ه مذهبی خاص خود است که جهت می باشد.  ترین عوامل جذب گردشگر به منطقهمهممنطقه از 
 یمیتعلاز طریق معرفی ها، نمایش های ویژه، فعالیت های آموزشی و مذهبی منطقه -باورهای فرهنگی زنده نگه داشتن فعالیتها و پیوند گذشته به حال و

 رك، چاالکی وغیره در پایدار ماندن این باورها تالش نمود و باید به گونه ای جاذبه های فرهنگی ه مذهبی را تفسیر و تعبیر نمود که موجب پویایی، تح و
 .سرگرم کننده بودن آنها شود

 

توسعه مزایاي بالقوه ، پژوهشکر و با توجه به استفاده از نگرش سیستمی در این براساس موارد فوق الذ       

 :ندمی باشبه شرح زیر خراسان جنوبی مستعد يهاروستامذهبی در  گردشگري
 کنندافزایش درآمد و باال رفتن سطح زندگی در سایه مبالغی که گردشگران در آن منطقه هزینه می 

 ایجاد فرصتهای شغلی جدید 

 شودمالیات وپولهایی که نصیب دولت می افزایش 

 های بیشتر برای توسعه و پشرفتمطرح شدن جامعه و در نتیجه ایجاد فرصت 

 بهبود ساختارهای زیربنایی و تشكیالت اصولی منطقه 

 افزایش منابع مالی به منظور حفظ آثار فرهنگی و طبیعی 

 توسعه صنایع دستی، بومی و محلی. 

 

 ند:می باشاي که باید محاسبه و با این مزایا مقایسه کرد، به شرح زیربالقوه احتمالی هايهزینه
 افزایش میزان آلودگی محیط 

 بندهاافزایش رفت و آمد، وسیلة نقلیه، راه 

 اثرات منفی این صنعت بر آثار فرهنگی و طبیعی 

 افزایش میزان جنایت 

 افزایش مالیات مردم آن ناحیه یا منطقه 

  خارج از منطقه و افزایش وابستگی به کاالها و خدمات وارداتینشت درآمدها به 

 های اقتصادیوابستگی بیش از حد منطقه یا ناحیه به صنعت گردشگری و یك بعدی شدن فعالیت. 

 

 باشد:اهداف کلی توسعه صنعت گردشگری در کل منطقه و حوزه نفوذ به شرح ذیل می      
 های کشوربه عموم مردم سایر مناطق و دیگر استان …مذهبی و طبیعی و  –معماری ، فرهنگی  –معرفی و شناساندن منطقه از لحاظ تاریخی 

 محرومیت زدایی و نیل به عدالت اجتماعی از طریق ارتقاء و توسعه اقتصادی بویژه در بین اقشار محروم
 فرهنگی –و اجتماعی کمك به توسعه پایدار و در چنشت محیط طبیعی 

 افزایش آگاهی عمومی پیرامون میراث و فرهنگ استان و منطقه
 ها و مناطق کشور.تقویت روابط استان و منطقه با سایر استان

http://www.joih.ir/


 106-221، ص 1395فروردین، 4جلد ،  10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 های اشتغال به ویژه برای نسل جوان و افراد بیكار و فراهم نمودن امكانات کسب درآمد جدیدبهینه ساختن سهم گردشگری در ایجاد فرصت
 ایش سهم گردشگری در ایجاد درآمد خالصافز

 ایتقویت همكاری و توسعه منطقه
 اجتماعی و مراقبت از آن. –کمك به حفظ تعادل و پایداری محیط زیست طبیعی و فرهنگی 

 

 مسوتعد يهاروسوتاموذهبی در  گردشوگريتوسوعه با توجه به موارد فوق اهداف پیشنهادي و اولیه در خصوو      

 گردد:رح ذیل ارائه میبه ش خراسان جنوبی
 رسیدن به تراز مثبت گردشگری

 ورود بیشتر گردشگران
 ترغیب بیشتر گردشگران به گردشگری روستایی

 افزایش درآمد حاصل از گردشگری
 ایجاد تسهیالت ورود گردشگران به منطقه 

 بازاریابی 
 ارتقاء خدمات گردشگری 

 (…محیط زیست/ صنایع دستی استفاده از امكانات بالقوه منطقه )میراث فرهنگی /
 ایجاد اشتغال

 (…داری/ ایجاد مشاغل مستقیم )هتلداری/ آژانس خدمات مسافرتی/ تورگردانی/ رستوران
 (…سازی / مبلمان / تبلیغات/ایجاد مشاغل غیرمستقیم )شبكه حمل و نقل/ صنایع دستی / هتل

 گذاریایجاد بستر مناسب جهت جذب سرمایه
 خت و راهبری تأسیسات اقامتی و پذیرایی گذاری جهت ساسرمایه
 گذاری جهت انجام تورهای داخلی سرمایه
 ای گذاری در شبكه حمل و نقل منطقهسرمایه

 ارتقاء سطح آموزش و خدمات گردشگری 
 (…آموزش مرتبط )هتلداری/ تورگردانی / پذیرایی و 

 ( …ای/ ی رایانهرسانآوری اطالعات / شبكه اطالعرسانی )شبكه جمعآمار و اطالع
 (…بازاریابی )بررسی بازارهای گردشگری / امكانات منطقه / 

 .ارتقاء کمی و کیفی شبكه حمل و نقل
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 روستای کاهیدر  -و خواهر امام رضا )ع( بنت موسی بن جعفر)ع( -مزار کاهیمراحل بازسازی و توسعه (: 43و   42و   41و   40و 39و  38و 37و 36شماره ) های شكل

شانی که از این روستا و روستاهای همراه با چادرهای زائرین در محوطه مزار و حیاط آن و در پایین روستا همراه با سوئیت هایی که به زائرین اجاره داده می شوند و دستفرو
 (.1393تیر ماه   6ها توسط پژوهشگر در همجوار به ارائه اجناس عمدتا خوراکی به زائرین می پردازند )عكس 
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و مراسم معروف  1388در روز عاشورا  سال  –حسینیه روستای )شهر( خوسف از توابع  بیرجند مربوط به دوران اواخر زندیه و اوایل قاجاریه (: 45و   44شماره ) های شكل
( را از استان خراسان جنوبی بیل زنی مخصوص روز عاشورا که گویا تنها منحصر به این مكان خاص در ایران است و  هر سال هزاران نفر از عاشقان و ارادتمندان حسینی )ع

ری بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی می کشاند )عكس ها توسط پژوهشگر در آبان ماه کیلومت  35در  -شهر خوسف –و کشور برای دیدن این مراسم به این روستا 
1388.) 

 

 مراجع

  .(.1384. دانشگاه پیام نور. )تهرانآسایش، حسین. اقتصاد روستایی 

 ( .1393آرشیو کتابخانه میراث فرهنگی و گردشگری  بیرجند.) 

  .(.1393اداره آمار واطالعات. )اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی 

 ( .1390احمدیان، محمد. جغرافیای شهرستان بیرجند. مشهد. انتشارات استان قدس رضوی.) 

 ( .1375بهینا، محمدرضا. بیرجند نگین کویر، انتشارات دانشگاه تهران.) 
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