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  چكيده 

صرف نظر از ويژگي هاي قدوسي و معنويتي كه دارند، نمايشگاهي از هنر و نمادي از تمدن و فرهنگ اند كه مكان هاي مقدس، 

درصد از كل جريان هاي گردشگري جهان را به خود  26هبي را به خود جذب مي كنند. گردشگري مذهبي ساالنه گردشگران مذ

و در اين بين  ختصاص داده است. ايران نيز به دليل موقعيت هاي مذهبي فراوان، مقصدي مناسب به جهت گردشگران مذهبي استا

اظم (ع) معروف به شاه چراغ و برادر امام رضا (ع) يكي از مراكز مهم شهر شيراز مدفن حضرت مير سيد احمد فرزند امام موسي ك

ارتگاهي بعد از مشهد و قم است كه پتانسيل هاي فراواني براي جذب گردشگري مذهبي در زيارتي استان فارس و سومين شهر زي

ادي و فضايي) شهر برخواسته از همين دها و ساختارهاي شئون زندگي معنوي (اجتماعي و فرهنگي) و مادي (اقتصاختيار دارد. كاركر

 داشتيم كه به تحليلانه اي و تحليلي بوده است سعي بر اين ر اين تحقيق كه بر اساس مطالعات كتابخفرهنگي است. د –سرشت مذهبي 

چه  شاهچراغ زادهبومي بپردازيم. و اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است كه امام جامعه اقتصادي توسعه در شاهچراغ امامزاده نقش

 با نهايت در است و استوار Swotتحليل  الگوي برمبناي تحليل و تجزيه تحقيق، اين در بومي دارد؟ نقشي در توسعه اقتصادي جامعه

 ارائه ها راهبردهايي و تهديد فرصت ها قوت، ضعف، نقاط گروه چهار شامل  شاهچراغ امامزاده تأثيرگذار در عوامل گرفتن نظر در

 .است گرديده

   .شاهچراغ امامزاده ،Swot  اقتصادي، توسعه مذهبي، گردشگري،گردشگري :واژگان كليد 
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  ه مقدم

جهان امروز به جهت غلبه جنبه هاي مادي گرايانه، تعلقات دنيوي و ثروت اندوزي موجب تمركز جوامع بر سطوح  دگي درسبك زن

اين در است.  هنازل و ابتدايي سلسله مراتب نيازها و دوري از جنبه هاي متعالي و فضائل انساني به عنوان نيازهاي عالي بشري بود

شمول و فطري، خاصه در قالب سفرها و مناسك زيارتي اعم از نيايش، ه هايي جهان ثابه گزارنويت به محالي است كه گرايش به مع

رواني و اجتماعي به عنوان برون رفت  –توكل، ذكر، دعا و امثالهم مي تواند با احاطه بر تمامي جنبه هاي انساني همچون ابعاد زيستي 

عنوان تالش دائمي بشر براي پاسخ دادن به چراهاي زندگي به يت را عنوشناسان مبرخي از رواند. ش هاي مذكور قلمداد گرداز چال

با زنده ماندن و زندگي  داليل موجود مرتبط،استفاده بهينه از قوه خالقيت و كنجكاوي براي يافتن  تربه عبارت واضح اند.تعريف كرده

با اندك تأملي بر آيات قرآن كريم و  ).1379 ،ديشهي( دهدتكامل، بخش مهمي از معنويت را تشكيل ميكردن و در نتيجه، رشد و 

با سفر كردن مي توان به مطالعه آفاق و انفس و كسب علم و تجربه، خداشناسي از طريق « احاديث اسالمي به روشني در مي يابيم كه 

ن عبرت ي و همچنيي و اخالقطالعه سنت هاي غلط و ضد ارزش هاي اسالممردم شناسي و شناخت عظمت خلقت، اعتقاد به معاد، م

در واقع سفر به شهرهاي زيارتي و تقويت حوزه گردشگري زيارتي و ديني بيانگر اين است كه . »ذشت پيشينيان پرداختآموزي از سرگ

مروزه براي فهم ا ).1390 ،شربتيان(زيارت اماكن مقدس مهمترين بخش فعاليت هاي توسعه فرهنگي از طريق گردشگري ديني است

 اي فرهنگ زيارت مي تواند به عنوان يك واقعيت اجتماعي و فرهنگي كمك بسياري به اين مفهوم كند. عهدر هر جامران ديني گردشگ

مي در واقع فرهنگ زيارت به عنوان يك كاالي معنوي از طريق ايجاد حاالت روحي، عاطفي، اجراي مراسم هاي معنوي قابل عرضه 

در واقع سفر . و بنياد زندگي جمعي از نسلي به نسل ديگر شود اي فكري، رفتاريب هقالگي در باشد، و مي تواند منجربه اشاعه فرهن

به شهرهاي زيارتي و تقويت حوزه گردشگري زيارتي و ديني بيانگر اين است كه زيارت اماكن مقدس مهمترين بخش فعاليت هاي 

ارتقاي معنوي  المي چنين سياحتي درفرهنگ اس است كه درگري ديني است؛ و اين مسئله نشانگر اين توسعه فرهنگي از طريق گردش

 اينكه به توجه با بشريت مورد اهتمام ويژه قرار دارد، بنابراين يكي از راه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود، زيارت است.

 اصلي از يكي يانرو و روحي رشد و معنويت حس ايجاد و زيارت همچنين و باشد مي گرشگري انواع از يكي مذهبي گردشگري

 روحي، نيازهاي به عقيده اغلب روانشناسان، عدم توجه بهشود.  مي افراد زندگي كيفيت ارتقاي باعث و باشد مي بشر نيازهاي ترين

 و مذهبي اماكن به سفر با آدمي نهاد رد معنوي مثبت ابعاد تقويت كه كندمي مواجه خطراتي با اعضاي جامعه را جسمي، سالمت

هاي مربوط به گردشگري مذهبي مهم انساني باشد.زيارت بخش مهمي از فعاليت نيازهاي اين پاسخگوي زيادي حد تا تواندمي ارت،يز

، رشد و ارتقاي يابيم كه در فرهنگ اسالمى هدف اصلي از خلقتسوره بقره بيندازيم، درمي 156گيرد. اگر نگاهي به آيه مي را دربر

ها نامهتباط با معبود، زيارت است. انسان وقتي به معناي عميق زيارتت معنويت و ايجاد ارهاي تقويكي از راهمعنوي است؛ از اين رو ي

تر شده كند از طريق مكاني كه مشغول زيارت است، به معبود خود نزديكتوجه كند و با عشق و عالقه به زيارت بپردازد، احساس مي

وند قلبي است نه محاسبه عقلى، لذا عمق و ذشتگي است. زيارت پيو از خودگه با عشق است. بسياري از اوقات، مسير زيارت همرا

سفر زيارتي، رفتن به سوي مكاني مقدس است در واقع زيارت به مفهوم «  تأثيرگذاري آن نسبت به امور مادي به مراتب بيشتر است.

ظ همه ويژگي ند. اين ديدار با حفس ديدار كيگاهي مقدمسافتي را مي پيمايد و مي خواهد از جا كسي است كه مسافرت مي كند يا

وصف ناپذير خود در نظامي پيچيده از رمزها، آيين ها و رفتارها سازمان مي يابد. چارچوب آن اساساً مكاني مقدس با تصاويري از 
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». است نهفته مقدس مكاني از بازيد هدف زيارتي سفرهاي دل در بنابراين، است مكان اين به وابسته  پاكان و گروه هاي زايران و راهبان

سبب بسط ارزش هاي معنوي يا به عبارت ديگر مذهب يا  در واقع يكي از موضوعات مهمي كه در هنگام فراغت براي گذران تعطيالت

امل نوان يك عياري از شهرهاي كشور اسالمي ايران به عبناهاي مذهبي در بس فلسفي مي شود، مي تواند زيارت اماكن مقدس و متبركه باشد.

مي شود. در اين راستا مي توان نقش امام زاده ها را در تثبيت هويت و فرهنگ اسالمي بيان نمود. بناهاي امام زاده هويت فرهنگي شناخته شاخص 

 مي كند ( ي اعتقادي و مذهبي شان در آن تجلي پيدااي از ديرباز سبب جذب جمعيت و تالقي افكار و فرهنگ مردمي است كه بخشي از باورها

. هويت شهرها فضايي براي رشد و توسعه انسان مي باشد، هويت و ايجاد هويت در شهرها از طريق نمادهاي ) 11، ص 1390دوست،  افالكيان

 ،1355سعه پايدار مطرح مي گردد ( فقيه، طبيعي و انساني يكي از مباحث مهم در برنامه ريزي شهري و شهرسازي به عنوان يكي از ضروريات تو

نه به عنوان پديده هاي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و تمدن ضرورت حفظ آثار كهن اهميت و  ). 201ص 

، 1388وده است ( مرادي، شهرنشيني، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر اساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه ب

زندزادگان ائمه اطهار(ع) است و اصطالحا از باب ذكر حال و اراده محل، به مدفن و مزار زاده، فرزندان يا فراز امام  تشيع مراد). در عرف  79ص

، ص 1369رف بزرگ اسالمي، متبرك آنان و بزرگان سادات كه در سراسر شهرها و روستاهاي ايران پراكنده است، اطالق مي گردد ( دائره المعا

ن هاي شرقي اسالمي از همان صدر اسالم در حكومت جابرانه امويان و خاصه در ي به نقاط امن سرزميني و حسينسادات حس ). مهاجرت 853

لي(ع) روا مي ق ) كه بيدادگري ها و سفاكي ها نسبت به فرزندان ع 957عهد حجاج بن يوسف خونخوار و تسلط او بر عراقين از سوي امويان ( 

م ويژه آنان براي اين شخصيت هاي بزرگوار، بناهاي امام زاده اي، به عنوان ات مسلمانان و احترابه اعتقادبا توجه  داشت، آغاز شده بوده است.

شيراز مركز استان ).  16، ص 1388مكان هايي هستند كه از ديرباز نقش ارتقاي هويت شهري و اسالمي شهروندان را بر عهده داشته اند ( حبيبي، 

نسبتاً  وهواي آب شهرستان . اينفارس است و مركز استان شده تهران واقع كيلومتري 919 اصلهيراز در فران است شفارس در جنوب غربي اي

جمشيد ذكر  در تخت مكشوف عيالمي حدر الوا آن و نام و اعتبار بوده اهميت داراي قديم هايشيراز از زمان دارد. ناحيه منظم و فصولي معتدل

شهر شيراز  است گرفته شهر جاي و آرامگاه خواجو در كنار دروازه در اين شهر است -سعدي و حافظ  - نايرا دو شاعر بزرگ آرامگاه .است دهش

اغات كه نام اين باند. به شمال غربي اين شهر منحصر شده هااست كه امروزه بيشتر اين باغهاي انگور زيادي را در خود جا دادهاز دوران باستان باغ

ها از است قصردشت است كه در قلب اين شهرقرار داشته و در تعديل هواي اين شهر نقش بسزايي دارند شيراز طبق گفتهكي از مواهب شهر شيري

كه چندين تا جايي  دارد، بوده و به مرور زمان توسعه يافتهدر آغاز شهري با هسته ميداني كه امروز ستاد نام دارد و خياباني كه قصرالدشت نام 

هاي گذشته گذرگاه زوار است از آنجا كه شيراز در سدهه گلشن (كشن) و پودنك و احمدآباد و دينكان را در خود بلعيده روستاي مجاور از جمل

   ).16، ص1387، باشد( حاتميهاي زيادي ميو داراي بقعهاست، محل دفن چندين و چند امام زاده از جمله شاهچراغ و آستانه به مشهد بوده

  تحقيق مباني نظري

 گردشگري

و سازمان  دانشگاه ها دولت ها و جوامع ميزبان، سرمايه، گردشگري مجموع پديده ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران،

: 1390 ايي،يـزدي وسـق   شگران و ديگر بازديدكنندگان است (پـاپلي پذيرايي و كنترل گرد حمل ونقل، در فرايند جذب، هاي غير دولتي،

 (توريسـم )  كنيم: واژه توريسمها اشاره ميترين آندر زمينه صنعت گردشگري  تعاريف متعددي ارائه شده است كه در اينجا به مهم ).1

رت مصـطلح در زبـان فارسـي بـه صـورت      هاي انگليسي، فرانسه و آلماني است كه بـه صـو  در زبان ”Tourism“يمعادل فارسي واژه

يوناني و التين گرفته شده، كه يكي از معاني آن گـردش كـردن و    ”Tornus“طالح ريشه اين واژه از اصشده است. دي ترجمه جهانگر

و  ). طبق گفتـه ماتسـيون  1: 1386(ارمغان، به صورت اسم مصدر توريسم و يا توريسم  در آمده است ”ISM“يا گشتن است و با پسوند
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مقاصـدي خـارج از محـل معمـول كـار يـا اقامتشـان،         مكان موقتي افراد بهز: تغيير ارت است ا، گردشگري  عب1980وال در اوايل دهه 

 شـود گيرد و تسهيالتي كـه بـه منظـور بـرآوردن نيازهـاي آنـان فـراهم مـي        هايي كه در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام ميفعاليت

  ).6: 1387(ميسون،

 مذهبي ريگردشگ

 است مذهبي و ديني فرايض انجام و اماكن مذهبي از ديدار شامل كه است يشگرگرد ده يمع اشكال از يكي مذهبي گردشگري

گردشگري ديني از شاخص هاي فرهنگي است و هدف اصلي گردشگري فرهنگي تماشا و مشاهده جلوه «). 85:  1387(حيدري چيانه،

در مناطق در ، هنرها، موسيقي ها و... آن است مسابقات، رفتارها، نمايشنامه ها، نمايشگاه ها، هاي فرهنگي يك مقصد از قبيل مراسم،

امروزه بناهاي مذهبي بخشي ). 27:  1387كاظمي،(» حال توسعه اماكن مذهبي از جمله جاذبه هاي فرهنگي را براي گردشگران است

جاذبه ين رو جز ند. از همجز پر ببينده ترين بناها به شمار مي رودهند و  مهم ازمراجعات مردمي را در كشور به خود اختصاص مي

  ).227- 1376:225(همايون، شوند و به همين نسبت مي بايست بيشتر مورد توجه قرار گيرند  محسوب مي هاي اصلي كشور

  مذهب و گردشگري رابطه

ن آيات قرآ با اندك تأملي برسفر شناخته شده است.  هايترين انگيزه، مذهب به عنوان يكي از اصليگردشگرياز نظر سازمان جهاني 

با سفر كردن مي توان به مطالعه آفاق و انفس و كسب علم و تجربه، خداشناسي از « و احاديث اسالمي به روشني در مي يابيم كه كريم 

مي و اخالقي و همچنين طريق مردم شناسي و شناخت عظمت خلقت، اعتقاد به معاد، مطالعه سنت هاي غلط و ضد ارزش هاي اسال

توان به روز جهاني جوان اشاره كرد كه به ابتكار واتيكان از نمونه سفرهاي مذهبي مي ».ختنيان پرداگذشت پيشيعبرت آموزي از سر

هاي ترين آيينشود. اين سفر، يكي از بزرگتر كردن باورهاي ديني در بين جوانان كاتوليك به صورت جهاني برگزار ميبراي قوي

كشور در اين  197هزار زائر از  435كه در آلمان برگزار شد، بيش از  2005ل سانمونه در و به عنوان ذهبي براي جوانان دنيا است م

باشد و عالقه فراوان مردم به خاطر بازديد از گردشگري ديني در اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش مي .مراسم مذهبي شركت كردند

هاي مختلف اي در حوزهدر همين رابطه مطالعات گسترده .)31 -37: 1386اديان بيشتر شده است (كاويان فر،  اين اماكن به مذاهب و

) از جهانگردي 1989هاي مذهبي، ارزيابي نوالن (ترين مطالعه نقل و قول شده از جاذبهگردشگري مذهبي صورت گرفته است. وسيع

 مي از آنها به مريمبيش از نيدارد كه  زيارتگاه كاتوليك در اروپاي غربي وجود 600دهد بيش از مذهبي در اروپا است كه نشان مي

هاي قديمي كند زيارتگاهدر ارتباط با گردشگري مذهبي بيان مي )،2002( كوساكديگنس و  ).125: 1989، 1مقدس اشاره دارد (نوالن

ل جذب نين در حاهاي جديد همچكنند و زيارتگاهعاليت ميف ،هنوز هم همانند آهنربا براي آنان كه در جستجوي اهداف معنوي هستند

در واقع سفر به شهرهاي زيارتي و تقويت حوزه گردشگري  ).87: 2002، 2كوساكديگنس و است (نقاط جهان اد با ايمان از همه افر

و  يق گردشگري ديني است؛زيارتي و ديني بيانگر اين است كه زيارت اماكن مقدس مهمترين بخش فعاليت هاي توسعه فرهنگي از طر

بنابراين يكي از  فرهنگ اسالمي چنين سياحتي در ارتقاي معنوي بشريت مورد اهتمام ويژه قرار دارد، ت كه درگر اين اساين مسئله نشان

دارند  هاي مذهبي ارزشمندي در داخل شهرها وجودمجموعه در ايران، زيارت است. راه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود،

 - حضور و بازديد گردشگران از اين بناهاي تاريخيشهري مزبور، نتيجه  ادي مراكزاقتص -اعيكه بخش قابل توجهي از تحرك اجتم
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هاي گردشگري با كاركردهاي مذهبي  داراي توانمندي پس از مشهد، باشند. شهر قم به عنوان دومين مركز زيارتي كشور،مذهبي مي

كه هر روزه مورد بازديد تعداد  گردشگري قم،هاي هترين جاذبمهمترين و شاخص المللي است.ملي و بينزيارتي ارزشمندي در سطح 

 عبارتند از حرم مطهر حضرت معصومه و مسجد مقدس جمكران گيرند،زيادي از گردشگران و زائران داخلي و خارجي قرار مي

  ).115 -141: 1390، ابراهيم زاده و همكاران(

شهرهاسالمي در ها به عنوان مكان ارتقاء دهنده فرهنگ انقش امامزاده    

با رواج اسالم در ايران و گسترش مذهب شيعه در قرون اوليه اسالمي، شهرها و روستاهاي ايران، تبديل به مراكزي براي زندگي و پس 

هاي مهم فرهنگي در زندگي مردم به از مرگ امامزاده ها، مقبره هايشان به محلي براي زيارت مشتاقان تبديل شده كه يكي از جنبه 

ه به تاريخ مي فهميم كه ايرانيان از دير باز به عنوان شيفتگان و دلدادگان خاندان ). با مراجع 63، ص8313نصوري، مي آيد( محساب 

صيه هاي نبي گرامي پيامبر( ص ) شناخته شده اند ، زيرا مردم اين مرز و بوم از ابتدا از روي آگاهي و شناخت، اسالم را پذيرفتند تو

رفتند ايرانيان در عمل به اين وصيت و پاسداشت حرمت قرآن كريم و ت)، به جان و دل پذيرآن و عترثقلين (ق اسالم را در تمسك به

). از طرفي، خاندان  7، ص1391اهل بيت پيامبر بيشترين سهم را داشته و از ساير اقوام و ملت ها پيشي گرفتند ( چهرازي و همكاران، 

مي داشتند به ستوه آمده بودند و عرضه زندگي اكي كه به آنان روا هاي هولن ب و شكنجهرسول خدا (ص) به خاطر، ظلم و ستم، تعقي

در ديار عرب، لحظه به لحظه براي آنان تنگ تر مي شد. از اين رو به ديگر سرزمين هاي اسالمي پناه مي آوردند كه تا شايد آن جا را 

گشوده است و امروز  براي ميهمانان شريف وش خود رااست كه آغي از ايـن مناطق، سرزمين ايران اسالمي مامن خود يابند . يك

آرامگاه ايشان پناهگاه و ملجاء مردم اين سرزمين مي باشد. امام زاده از نظر ادبي به معني فرزندي از نسل امام است و در اين مورد به 

مقبره امام اده به زيارتگاه يا غت امام زدر عمل، لزده امام شيعه برمي گردد. با وجود اين كسي اطالق مي شود كه نسبش به يكي از دوا

زاده اطالق مي گردد. ساخت مساجد در تمام شهرهاي اسالمي عموميت دارد ولي امام زاده ها و هم چنين حسينيه ها معموالً خاص 

هسته يك ناحيه در شهرها ). امام زاده ها 15، ص1388( سليماني،  فرقه شيعه به شمار مي آيند در شهر هاي سني نشين وجود ندارند

جود مي آورند. وجود امام زاده ها در ايران از چنان اعتباري برخوردار بوده كه در بسياري از موارد داليل عمده تأسيس اي مهم را به و

هاي ا يا شهر ه ها، زايران خود را از شهر، پسكرانه هاوليه يا توسعه بعدي شهرها به شمار مي آمدند. اماكن مذهبي از جمله امام زاد

آن ها اغلب به مكان هاي اصلي   ,Eccles, Costa) .١٩٩٦.P ,٨٤  (سم مذهبي را رونق مي دهندپذيرا هستند و توري مجاور

رين شاخصه هاي فرهنگ براي ديدار و تجمع شهروندان و نيز زيارت تبديل مي گردند و برابري، برادري، اتحاد و وحدت را كه از مهمت

ده ها به عنوان يكي از مهمترين مكان ها و عوامل ارتقاء دهنده فرهنگ از اين حيث، امامزا نمايند و تقويت مي اسالمي مي باشد را

 ). 33، ص1391عليزاده،  و اسالمي در شهرها، مطرح مي شوند ( حجازي

  توسعه اقتصادي

يك  در سرانه درآمد مداوم قوهبال رشد بموج كه نحوي به توليدي منابع كاربرد از است عبارت اقتصادي توسعه:  گويد مي لوپ مك

وضعيت  به سنتي وضعيت از توليد وفني علمي مباني آن طي كه است فرآيندي اقتصادي توسعه كه شده اظهار نيز و بشود.  جامعه

  ).1392،فراهاني و بهاري(مي شوند  متحول مدرن

  پيشينه تحقيق
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 مطالعه( اسالم از پيش اديان در معنويت و سفر ميان ارتباط ن بررسيواعن تحت را ژوهشيپ 1394 سال درهمكاران  خوشخو و ايماني

 در زيارتي سفرهاي مذكور اديان در است اين مطلب از حاكي مطالعات نتايج دادند. انجام )و مسيحيت يهوديت زرتشت، اديان موردي

 حقيقت در است. نشده اشاره زيارتي يسفرها جز سفري به آنها كتب از هيچ يك در اما ند،دار شباهت يكديگر به بسيار آداب و كليات

 وي به نزديكي منجر سفر و شود واداشته تفكر به سفر در شخص كه هنگامي باورند اين بر مسيحيت و زرتشت، يهوديت اديان علماي

 مجموع در اشد، ام دهمشاه افراد ميان اين جزئي بسيار هايي هديدگا اختالف هرچند .است داده رخ معنوي اتفاق گردد، يك خداوند به

 داشته همراه به معنوي نتايج توانند مي نيز زيارتي غير هاي و گونه باشد معنوي رويداد يك تواند مي سفر كه باورند اين بر همگي

 يك دستاوردهاي غايت و نهايت عنوان به آن از و دارند باور را سفر در معنويت مذكور، سه دين هر گفت توان مي مجموع در .باشند

اديان  ديدگاه از گردشگري در معنويت جايگاه عنوان بررسي تحت را ژوهشيپ 1394 سال درجهانيان و همكاران  .كنند يم ياد سفر

 نيست دين از جدا اي مقوله اسالم ديدگاه از گردشگري در معنويت كه دهد مي نشان پژوهش اين از آمده دست به نتايج دادند. انجام

 برآيندي معنوي گردشگري كلي طور به. است شده شناخته معنويت از دين تفكيك با اديان ساير در يمعنو گردشگري كه صورتي در

 نوع اين جايگاه واقعي برازش اساس اين بر. است دين بستر و متن معنوي گردشگري واقعي بازنمود است، ديني هاي آموزه و دين از

 با مقايسه در يافته اين. كرد جستجو اسالم دين بويژه مختلف ناديا در هشد ارائه هاي آموزه و ديني بسترهاي در بايد را گردشگري

 سال در همكاران و رضايي .است بوده اسالم غير اديان از منفك اي مقوله معنوي گردشگري كل در و بوده متفاوت ديگر اديان ساير

 از گونه سه هر در كه داد نشان جنتاي دند.انجام داگردشگري  در معنويت و فرهنگي نبي عنوان ارتباطات تحت را ژوهشيپ 1394

 وجود مهم اين شرط اما. است تفسير قابل خاص صورتي به معنويت هاي مؤلفه روزانه، زندگي و متحرك ثابت، فرهنگي تعامالت

 دريافت ي گانه سه سطوح چند هر. است ارتباطات ي پوسته از مفاهيم اين دريافت و تدبر تعمق، درك، براي گردشگري فرد آمادگي

 مفروض فرهنگي بين ارتباطات از حاصله معنويت درك براي مفاهيم ژرفاي به دستيابي و آنها در تعمق و شدن متوجه اوليه، العاتطا

 نمي عميق بسيار مباحث ي هنتيج معنويت الزاماً و ساخت خواهد فراهم را معنوي مفاهيم انتقال قابليت ميزاني به سطح هر اما است،

 بررسي به حاضر مقاله بنابراين. است ها شنانه و مضامين اين در بيشتر هرچه تعمق مستلزم معنا، باالي سطح به دستيابي چند هر. باشد

 .پردازد مي يگير نتيجه به فرهنگي بين ارتباطات و معنويت بين شده ذكر هاي مولفه از استفاده با و پرداخته تحقيق روش نظري، مباني

تحقيق نشان  نتايج انجام داد.توسعه  ابعاد و) مذهبي( معنوي گردشگري بين رابطه بررسي واننع تحت را ژوهشيپ 1394 سال درفتاحي 

عنوان  تحت را ژوهشيپ 1394 سال درهمايون و بد  .است معناداري و مثبت رابطه داراي توسعه ابعاد با معنوي گردشگري داد كه 

 هاي انگيزه مقاله اين در دادند. اربعين) انجام روي پياده ردي: رويدادوم ه(مطالعمعنوي  سفرهاي در گردشگران معنوي هاي هانگيز تبيين

 تحليل و بررسي مورد كمي روش با رود مي شمار به گردشگري در نظير بي رويدادي كه اربعين روي پياده در كننده شركت گردشگران

 با مقاله انجام داد. ايندوستي  و صلح و يتنومع ري،دشگگر عنوان تحت را ژوهشيپ 1394 سال دران پيم آيت .است شده گرفته قرار

 شدن /بودن معنوي ظرفيت گردشگري آيا«: كه كند تبيين مثبت هاي جواب/  جواب پرسش اين براي دارد سعي توصيفي تحليلي روش

 و دارد را پذيري معنويت يتظرف گردشگر، هاي فعاليت كليه كه است ينا مقاله اين فرضيه »دارد؟ را دوستي و صلح با داشتن رابطه و

در سال  3شود. جيل كميل مي محسوب مناسبي بسيار بستر و قوي ابزار ها، فرهنگ و ها ملت بين دوستي و صلح براي گردشگري
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ي و با روش مطالعه ميداني در پژوهشي با عنوان گردشگري مذهبي و تجارت بزرگ، با چارچوب نظري تجاري سازي گردشگر 2000

وان موضوعي ثابت، در فرهنگ قديم و نيز در فرهنگ جديد معرفي كرد و به شگري مذهبي را به عنمصر، گرد مناي كشورزيارتگاه ابو

اين نتيجه رسيد كه گردشگري مذهبي ضمن توسعه تجارت و ايجاد منافع تجاري بزرگ، به مشاركت مردم، ظهور عقايد، ايمان و 

تأثير عوامل موثر بر بازار گردشگري مذهبي:  " پژوهشي با عنوانر د )2011( 5و محمد 4ك مذهب ياري مي رساند. سليمانوحدت ي

اهميت گردشگري مذهبي در فلسطين را نشان مي دهند.  نتايج بدست آمده حاكي از آن است   "مطالعه موردي سرزمين هاي فلسطين

 6رد است. ويجي آناندنحصر به فذاهب آن مهنگ، موقعيت جغرافيايي، محيط زيست و  مبا توجه به تاريخ، ميراث، فر فلسطينكه 

بر پيوند گسترش اماكن مقدس، جامعه، سياست،  "اثرات اجتماعي و اقتصادي در گردشگري"در پژوهشي تحت عنوان  ،)2013(

يت مي را نبايد ناديده و يا دست كم گرفت حما ايدئولوژي و فرهنگ تأكيد مي كند و از اين ايده كه اثرات اقتصادي گردشگري مذهبي

ر سنتي در گذشته به بي اهميت جلوه دادن آن اقدام مي كرده است.  عالوه بر اين، اين تحقيق نشان نهادهاي مذهبي به طو، اگر چه كند

 مسيرهاي بي،مذه گردشگري "در پژوهشي تحت عنوان  ،)2007(7مشهدي مي دهد كه دين و گردشگري مشتركات زيادي دارند.

 كننده بازديد مذهبي بين گردشگران روشني تفاوت كه دهد مي نشان آمده، دست به نتايج تحليل و تجزيه از پس "سانتياگو به دسترسي

 فردي ديني باور نتايج بنابراين. وجود ندارد ضعيف ديني باور يك با گردشگران يا و مذهبي غير گردشگران و دكامپوستال سانتياگو از

  .  ددگر مي بسومح گردشگري مقصد انتخاب هنگام در مؤثري عامل

  تحقيقشناسي  روش

 روز، به مقاالت از لذا باشد، مي اي كتابخانه مطالعات صورت به اطالعات گردآوري ابزار و توصيفي تحقيق اين در استفاده مورد روش

 شاهچراغ هامامزاد شتحليل نقاستفاده شده كه به  اطالعات آوري جمع براي اينترنتي معتبر منابع و اي كتابخانه اسناد معتبر، كتاب هاي

   .است شده سوات پرداخته مدل از استفاده بومي با جامعه اقتصادي توسعه در

  امامزاده معماري و مشخصات

واقع در خيابان اي السالم) امام هشتم شيعيان، در شيراز، در كنار فلكهآرامگاه حضرت سيد مير احمد برادر حضرت امام رضا (عليه

ي مؤلف فارسنامه، از ي قاجاريه به گفتهي سردزك در دورهف، واقع شده است. محلهردزك معروي سمحله اي كه بهاحمدي و در محله

ي سردزك را ادغام و به همان نام ي دشتك و محلهمحالت مهم شهر شيراز بوده... و از زماني كه حصار شهر را كوچك كردند، محله

ي لب آب صار جنوبي شهر و محلهغ و محله سنگ سياه و حي سر باهمرغ و محلي بازار واندند. اين محله اكنون به محلهسردزك خ

ي بازار مرغ شيراز قرار دارد. معين الدين السالم) در محلهپيوسته است، مؤلف تأكيد دارد كه محل امامزاده احمد بن موسي (عليه

ي باغ قتلغ اي كه هم اكنون احمد بن موسي در آن مدفون است، در اواخر قرن هشتم هجري به محلههابوالقاسم جنيد شيرازي گويد محل

بيش از  1360مترمربع است و از سال 60000مشهور بوده است. مساحت امروزي بارگاه آستان مقدس احمدي و محمدي (ع)، 

ي ). بر اساس فهرست نامه 1386گردشگري،  اث فرهنگي ومتر مربع زيربنا در دست ساخت قرار دارد ( گزارش سازمان مير 100000

ه) تعلق  628 -  658آثار تاريخي ايران، اسكلت بناي امامزاده احمد بن موسي يا شاه چراغ شيراز به زمان اتابك ابوبكر سعد بن زنگي (
                                                           

4Suleiman    
5Mohamed  

6Vijayanand  
7Mashhadi  
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ي آن حضرت ق و گنبدي بر فراز بقعهدارد. مشهور است كه در زمان امير مقرب الدين مسعود، بدرالدين وزير اتابك ابوبكر چهار طا

ي معظمه تاشي خاتون مادر شاه ساخته و پرداخته گردانيد. پس از آن اتابك ابوبكر خود رواقي بر آن آستانه افزود. در زمان ملكه

او بنا گرديد  اي عالي به دستوره) گنبد بقعه تعميرات اساسي شد و در جنوب آن و متصل به بقعه مدرسه 745 - 746ابواسحق اينجو (

ق، توسط مرحوم حبيب اهللا  912ي شريف امامزاده بار ديگر در سال ي بقعه بنا كرد. بقعهكه بعدها اين بانو مدفن خود را همسايه

ق بر اثر  997ي موجود در آن سال تعمير اساسي و مفصلي گرديد. ولي در سال ي شاه چراغ به موجب وقف نامهشريفي متولي آستانه

ها تعمير و بقعه مجددا تجديد بنا گرديد ( شديدي نيمي از گنبد و بناي بقعه خراب شد اما از محل درآمد موقوفات خرابيي زلزله

هايي ). بناي كنوني بقعه مشتمل بر ايوان اصلي در مشرق و حرم وسيع و شاه نشين 1385گردشگري،  گزارش سازمان ميراث فرهنگي و

هاي هاي متعدد متصل به بقعه است درون بناي بقعه با قطعات آينهها و مقبرهربي حرم و اطاقاز چهار جانب و مسجدي در جانب غ

كاري ظريف و زيبا خود يكي از شاهكارهاي هنري كاري شده كه اين آيينهي استادان متبحر آيينهريز و رنگين در قرون گذشته به وسيله

هاي ريز رنگين، به سبكي هنرمندانه، آئينه كاري كرده و انواع ه كار بردن آئينهي هنرمندان شيراز است. درون حرم را با بقرن گذشته

ها است. بناي حرم، مشتمل بر ايواني در جلو و حرمي گسترده ها و كاشيهاي زيباي فارسي و عربي، تزيين كننده نماي اطراف آينهخط

است. ه و مسجدي نيز در پشت حرم (سمت غرب) ساخته شدهدر پشت ايوان است كه در چهار جانب حرم، چهار شاه نشين قرار گرفت

است. حياط شاه چراغ داراي دو در اصلي ورودي است كه در سمت ضريح آن در شاه نشين زير گنبد قرار دارد و از نقره ساخته شده

يان حياط، حوض بزرگ شويم. در مجنوب و شمال حرم از زير دو سر در بزرگ كاشي كاري شده گذشته و وارد حياط وسيع حرم مي

برادر  -است. حرم شاهچراغ در سمت غرب حياط و حرم سيد ميرمحمدفواره داري ساخته شده و در اطراف حوض درختكاري شده

در سمت شمال شرقي حياط قرار دارد. غير از دو در اصلي، دو در فرعي ديگر نيز وجود دارد كه يكي به بازار حاجي و  -شاه چراغ 

هايي شود. در دور تا دور حياط، اتاقرود درگاه مانندي نيز از ضلع شمال حياط وارد بازار شاه چراغ ميامع عتيق ميديگر به مسجد ج

هاي نفيس هاي آهني ايوان حرم به وسيله چوباست. ستوندو طبقه ساخته شده كه در پيشاني و جرزهاي جلو آنها كاشي كاري شده

است. امكانات وسيعي مثل پاسگاه انتظامي، دفتر پست و چوب منبت كاري شده به كار رفته پوشش داده شده و در سقف مسطح آن نيز

  است. مخابرات، كتابخانه و موزه در اين حياط وسيع براي رفاه مردم ايجاد شده

  :د ازاست كه مهمترين آنها عبارتنهاي پس از انقالب اسالمي، تاكنون كارهاي بسياري زير انجام گرفتهاز نخستين سال

 . هزار متر مربع 100توسعه مجموعه فرهنگي مذهبي حرم در زميني به مساحت  - 

 .استها تماماً كاشي كاري شدهحجره در دور تا دور حياط در دو طبقه كه پيشاني و تاق نماي اين حجره 162ايجاد  - 

 .نصب سنگ مرمر در كف حرم و ديوارهاي اطراف - 

 .سنگ فرش كردن حياط وسيع آرامگاه - 

است و قسمتي از وصيت نامه امام خميني ( ره )، بر روي كاشي معرق به  سر در جنوبي كه اسكلت اين در، بتون آرمهساخت  - 

هاي هشت پر خط نستعليق، زينت بخش فضاي دروني آن است. دو لنگه در وروردي آن از چوب ساج تهيه شده و به وسيله ورق و قبه

 .استبرنزي آراسته شده 
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ي، اين گلدسته شبيه و قرينه گلدسته شمالي است. كاشي كاري آن داراي رنگ طبيعي است. اگر چه بدنه ساخت گلدسته جنوب - 

هاي خداوند مزين شده و حال آن كه بر بدنه اين گلدسته، هايش شبيه گلدسته شمالي است اما سطح گلدسته شمالي به نامآن و نوشته

 .وشته شده استهاي آنها با هنرمندي خاصي نهاي امامان و لقبنام

 .استدر سقف ايوان، چوب ساج به كار رفته و اسامي الهي و ائمه اطهار با چوب نارج و افرا بر آن نوشته شده - 

هاي بزرگ اين حوض از جنس چيني است و از است. سنگحوض بزرگي در ميان حياط با الهام از سبك مذهبي ساخته شده - 

 .استمعادن ني ريز فارس تهيه شده

اند. ساختمان اين بازارها اگر چه با مصالح نوين ساخته ا دور آرامگاه، خارج از محوطه، بازارهايي دوطبقه ساخته شدهدر دور ت - 

 ).1391، چهرازي و همكاران(استشده، اما در ساخت آن، شيوه سنتي و معماري اصيل ايراني محفوظ مانده

  
  سواالت تحقيق 

  سوال اصلي

  بومي دارد؟ افراد جامعه اقتصادي توسعه در نقشي چه شاهچراغ امامزاده 

  سواالت فرعي

  نقش دارد؟ بومي به چه ميزان در درآمد زايي افراد جامعه شاهچراغ امامزاده

  نقش دارد؟ بومي به چه ميزان در كاهش بيكاري افراد جامعه شاهچراغ امامزاده

  دارد؟ نقش بومي به چه ميزان در ايجاد اشتغال افراد جامعه شاهچراغ امامزاده

  اهداف پژوهش

  هدف اصلي

  است. بومي افراد جامعه اقتصادي توسعه در شاهچراغ هدف اصلي اين پژوهش تحليل نقش امامزاده

  اهداف فرعي
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  بومي. افراد جامعه زايي درآمد در شاهچراغ روشن كردن نقش امامزاده

  بومي. در ايجاد اشتغال افراد جامعه شاهچراغ مشخص كردن نقش امامزاده

  بومي.  در كاهش بيكاري افراد جامعه شاهچراغ كردن نقش امامزاده مشخص

  فرضيات تحقيق 

  فرضيه اصلي

  مي شود. بومي موجب افزايش توسعه اقتصادي افراد جامعه شاهچراغ امامزاده در گردشگري گسترش

  فرضيات فرعي

  د.مي شو بومي شاهچراغ موجب كاهش بيكاري افراد جامعه در امامزاده گسترش گردشگري

  مي شود. بومي شاهچراغ  باعث افزايش درآمد افراد جامعه در امامزاده گسترش گردشگري

  مي شود. بومي جامعه افراد اشتغال شاهچراغ  باعث ايجاد در امامزاده گسترش گردشگري

  مدل مفهومي تحقيق

ند راهبردي براي توسعه اقتصادي مي توا شاهچراغ امامزاده در در پژوهش حاضر، با توجه به سواالت پژوهش، گسترش گردشگري

  بومي باشد. با توجه به فرضيات مطرح شده، مدل مفهومي تحقيق را به صورت زير مي توان متصور كرد: جامعه افراد

  
  . مدل مفهومي تحقيق2شكل 

  مذهبي حرم مطهر شاهچراغ توسعه گردشگري )Swot(هاي تهديد و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط تحليل

 و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط تحليل و تجزيه شاهچراغ، مطهر حرم مذهبي گردشگري توسعه وضعيت تر ناسبم درك منظور به

  بر اين مبنا مهمترين عوامل چهارگانه فرست وار بيان مي گردد.  .امري واجب است ها تهديد

  ) (Opportunitiesها فرصت

  جذب تعداد زياد گردشگران خارجي. -
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  بافت تاريخي.قرارگيري مرقد مطهر در  -

  مرقد مطهر به ساير مراكز مذهبي. نزديكي  -

  در نظر گرفتن توسعه حرم در برنامه هاي توسعه شهر. -

  ) (Threats تهديدها

  عدم امكان توسعه فيزيكي حرم مطهر به دليل تمركز كاربري ها.  -

  عدم توجه به تشكيل مركز علمي اطراف حرم همگام با مراكز تجاري. -

  فود ها به عنوان مراكز جديد غربي در اطراف حرم. گسترش فست -

  ) (Strengths قوت ها

  تبليغات گسترده حرم مطهر در رسانه ها. -

  تعامل مناسب دفتر توسعه حرم با ساير دستگاه ها.  -

  وجود زائر سراهاي متعدد در حرم مطهر.  -

  توسعه گسترده مجتمع هاي تجاري اطراف حرم. -

  سيستم هاي اطالعاتي حرم مطهر.زيرساخت هاي مناسب  -

  معجزات و كرامات حرم مطهر شاهچراغ.  -

  مسيرهاي مناسب دسترسي به حرم مطهر شاهچراغ.  -

  ) (Weak ضعف ها

  سرانه پايين مراكز فرهنگي اطراف حرم.  -

  گسترش مراكز بزرگ تجاري اطراف حرم.  -

  گسترش مشاغل سيار در قالب دستفروشي ها.   -

  ه اطراف حرم.بافت فرسود -

  ترافيك و شلوغي اطراف حرم. -

  عدم هماهنگي بافت فرهنگي داخل و خارج حرم. -

  گسترش مشاغل كاذب به دليل وجود بافت فرسوده.  -

  نبود اعتبارات الزم جهت تحت تملك فضاي اطراف حرم. -

  نتيجه گيري

 :1388اوالدي قاديكاليي، (دارد  ارتباط جهاني اقتصاد اصلي هاي بخش از بسياري با دنيا صنايع ترين عظيم از يكي عنوان به گردشگري

 ). 1386:15 (پاپلي يزدي وسقايي،را زندگي موقت، متمايز، لذت بخش و خاطره انگيز تعريف مي كند  گردشگريدكتر روستا  ).21

قابليت هاي آن براي جانشيني يكي از اميد بخش ترين صنايعي است كه جهان سوم مي تواند از  گردشگرياقتصاددانان معتقدند كه 

به عنوان يك فعاليت پايه اقتصادي، مي تواند زمينه هاي  گردشگري ).23 :1388جاللي عنصرودي، (ديگر صنايع و توسعه استفاده كند 
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 ريگردشگ صنعتامروزه  ).62 :1389رمضان زاده لسبوئي و همكاران، (اصلي بهبود سطح كيفيت زندگي ساكنان محلي را فراهم آورد 

كارگر، (به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت و همچنين منبع اصلي اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي گردد 

وسيله  گردشگريصنعت  ).284 :1386گي، (در سيستم اقتصاد جهاني، گردشگري روز به روز اهميت بيش تري مي يابد  ).224 :1386

دن توليدات و محصوالت داخلي به خارجيان و در نتيجه وسعت و گسترش دادن بازارهاي صادراتي مهمي براي تحصيل ارز و شناسان

است و به لحاظ ايجاد خدمات گوناگون و اشتغال و نيز كمك به سرعت گردش پول، يكي از مهم ترين منابع توليدي كشورها به شمار 

، اقتصاديدي گسترده اي است؛ افزايش اشتغال و تنوع فعاليت هاي داراي آثار اقتصا گردشگريصنعت  ).204 :1382رضواني، (مي رود 

كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال براي مردم كم درآمد، ارتقاي سطح زندگي مردم، بهبود زيرساخت ها و امكانات موجود از مهم ترين 

مي بر افزايش اشتغال، درآمدهاي مي تواند تأثير مه گردشگريبه شمار مي روند. صنعت  توسعه گردشگري تأثيرات مثبت اقتصادي

در مطالعات متعدد، نقش  ).91 :1386طيبي و همكاران، (مرتبط با مكان هاي اقامتي و نيز درآمدهاي دولتي كشورها داشته باشد 

 به عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال، كسب درآمد، دريافت هاي مالياتي بيش تر، جذب ارز و تقويت زيرساخت هاي گردشگري

 از يكي گردشگري امروزه ).1 :1387كاظمي، (اجتماعي كه موجب رشد و توسعه ساير صنايع مي شود، مورد تأييد قرار گرفته است 

 واقع شود. در مي محسوب جهان سطح در فرهنگي و ارتباطي، اجتماعي برجسته و مهم عوامل از و اقتصادي موثر و مهم مسائل

زندگي  در ناپذير اجتناب واقعيتي به را گردشگري يك و بيست قرن در ارتبايي و امنيتي ياقتصادي، بهداشت هاي زيرساخت گسترش

 تواند مي كه است جامعه هر در صنايع كليدي از يكي گردشگري رو اين ). از2: 1392، عليزاده و سقايي( است كرده تبديل ها انسان

 زيست و اقتصادي، فرهنگي هاي بخش جمله جامعه، از هاي خشب بسياري از بر صنعت اين كند، زيرا جلب را ريزان برنامه توجه

 از بزرگترين يكي گردشگري است شده موجب اخير هاي سال در ها گذارد. از طرف ديگر، حجم زياد مسافرت مي تأثير محيطمي

 17 حدود در مسافران لنق و حمل همراه به )، به طوري كه درآمد گردشگري48: 1391، كاظمي و همكارانشود ( معرفي دنيا در صنايع

 در بازار گردشگري شدن رقابتي و امروز دنياي در گردشگري فزايندة اهميت به توجه را تشكيل مي دهد. با دنيا صادرات كل درصد

 نقطه هر در گردشگري صنعت جذب گردشگران دارند. گسترش براي يكديگر با اي فزاينده رقابت گردشگري جهان، مقاصد سرتاسر

و  ها، امكانات سنن، زيرساخت و طبيعي، آداب هاي باستاني، جاذبه هوا، آثار و آب مانند اي امكانات ويژه و شرايط لزممست جهان از

 و صنعت اين از را خود سهم تالش كنند بايد گردشگري مقاصد از يك هر لذا ).2: 1392،همكاران و پوراحمداست ( تجهيزات

 تـفاهم فرهنگ، ايجاد اعـتالي راه بهترين را جـهان، گردشگري پيشرفته ي از كشورهايبسيار اكنون هم دهند. افزايش آن درآمدهاي

). گردشگري از ديد اقتصادي يكي از سريع 4: 1383،كهنمويي دخيليمي دانند ( اقتصادي سرشار درآمدهاي به و دستيابي بين المللي

ابهري، (دارد؛ زيرا سرمايه به صورت ارز وارد كشور مي شود  ترين راه هاي برگشت سرمايه است و باالترين ضريب انباشت سرمايه را

كشور ايران به لحاظ حضور اديان مختلف توحيدي در آن و وجود پيروان و معتقدان زياد اين اديان داراي پتانسيل فراوان  ).31 :1384

د زيارتي اديان و مذاهب مختلف براي براي توسعه مختلف گردشگري زيارتي مي باشد. ايران از لحاظ دارا بودن جاذبه ها و مقاص

جلب زائران خارجي مسلمان، زرتشتي و يهود به گونه اي است كه مي توان آن را در اين زمينه داراي مزيت دانست. بقعه متبركه 

بسياري را از شناسايي شده در ايران از نظر گردشگري و رفت و آمد گردشگران و زائران بسيار مهم است و ساليانه گردشگران و زائران 

نقاط مختلف كشور به خود جذب مي كنند، همچنين كشور ما به سبب وجود كليساهاي قديمي و باستاني با جنبه هاي مذهبي همچون 
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قره كليسا در آذربايجان غربي و يا كليساي وانك در اصفهان مي تواند در جذب گردشگران مخصوصا مسيحيان و به ويژه ارامنه نقش 

. اين امر در خصوص ساير اديان نظير يهود و يا زرتشت نيز مصداق عيني دارد. اماكن مقدس متعدد يهوديان در ايران مهمي ايفا نمايد

مانند استرو مردخاي در همدان و يا آرامگاه كوروش كبير در پاسارگاد فارس و معابد و آتشكده هاي متعدد در يزد و ساير نقاط كشور 

  ). 68: 1385ونه هايي در اين زمينه مي باشند(رنجبران و زاهدي، همراه با صدها نوع مراسم همگي نم

 دارا را مذهبي گردشگري اعتالي و رشد هاي زمينه كه دركشورهايي را ازشمارگردشگران توجهي قابل سهم مذهبي گردشگري امروزه

 توريسم هاي شاخه همترينم از يكي خود مهم هاي شاخصه و خصوصيات با مذهبي است. گردشگري داده اختصاص خود به هستند

آرامگاه امامزاده شاهچراغ (ع) به لحاظ  .برد را كافي بهره مهم اين از ها زيرساخت ايجاد و ريزي برنامه با توان مي و آمده حساب به

مذهبي خاص خود جاي رشد و توسعه بسياري را در زمينه توريسم مذهبي در كشور دارد. وجود بارگاه منور  -موقعيت فرهنگي

امزاده شاهچراغ (ع) مي تواند باعث افزايش آمار گردشگران مذهبي و رونق اين صنعت در كشور شود، و منبع با ارزش اشتغالزايي و ام

ايجاد درآمد حاصل از توريسم مذهبي و توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه و به خصوص شهر شيراز شود. همانگونه كه تا به امروز 

ي و اقتصادي شهر شيراز شده است، كه اين امر مهم تنها با برنامه ريزي و مديريت گردشگري و شهري باعث توسعه فيزيكي، اجتماع

  قوي امكان پذير است و مي تواند باعث توسعه توريسم مذهبي در سطح جهان شود. 
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