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  : چكيده
 به اسالم .است گرفته قرار توجه مورد انفس سير برابر در آفاق سير عنوان به سياحت اسالمي، فرهنگ در

 در و كند مي آسان و بخش لذت را زندگي واقع به كه را آنچه و دارد اي ويژه نگاه او نيازهاي و انسان
 با را افراد كه است اي وسيله گردشگري .شناسد مي رسميت به است، موثر انسان روان و روح و جسم

 وجود با را همديگر تا كند مي كمك آنها به و دهد مي پيوند يكديگر به متفاوت هاي فرهنگ و مذاهب
  .كنند درك بهتر واجتماعي، سياسي هاي تنش
  شيراز شهر هاي پتانسيل و ها ظرفيت مذهبي، توريسم مفاهيم بررسي با تا است صدد در پژوهش اين

ن( م سوم ت اهل ح دد شناساي مذه توري حوزه در ))ع( ب  هاي دستورالعمل ارائه به نهايت در .گردد شناسايي مذهبي توريسم حوزه در ))ع( بيت اهل حرم سومين( هاي دستورالعمل ارائه به نهايت در گ
 زير ايجاد و ريزي برنامه با تا گردد؛ مي منجر گردشگري امر در دخيل مسئوالن و متوليان براي روشني
 مطالعات از استفاده با همچنين شوند؛ شهر اين به مذهبي گردشگران سهم افزايش باعث ها ساخت
ف ل  ت ه جهت د تحل ت  ت ف  ك تق از شه د ذه ت ك ت ش  سياست شيراز شهر در مذهبي توريسم كيفي و كمي تقويت و توسعه جهت در تحليلي و توصيفي ا

.گرديد خواهد ارائه مشخصي پيشنهادات و ها،راهبردها

راز :واژه هاي كليدي ت شهر ش ن حرم اهل ب ردها،سوم است ها و راه ،س ف ،توسعه كم و ك م و گردشگر مذه توري توريسم و گردشگر مذهبي،توسعه كمي و كيفي،سياست ها و راهبردها،سومين حرم اهل بيت شهر شيراز :واژه هاي كليدي
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: مقدمه
  و اجتماعي ازلحاظ و بوده برخودار تجاري و اقتصادي لحاظ از خاصي جايگاه از گردشگري صنعت
گ ا گذا أث ف ط  خ گ ا گ ذك ا ا خ  ك ا   باعث جهانگردي است گرديده ذكر منابع از برخي در كه همانطور .بود خواهد گذار نيزتأثير فرهنگي  ا ا
 دهه در .است كرده ايجاد دنيا سراسر در شغل ميليون 200 حدوداً و گردد مي مختلف مشاغل ايجاد
  لحاظ از هم و گردشگران تعـداد لحـاظ از هـم المللي بين سطح در گردشگري اهميت اخير هاي
.است بـوده افـزايش درحـال اي سـابقه بي طور به و همواره ارزي، درآمد

توسعه  مباحث  مربوط به 
شگ گردشگريگ

ت  ش ث افزا د ط زندگ  ا د ش افزايش ثروت ه بهبود شرايط زندگي مردم

 و بالقوه( زيارتي اماكن و طبيعي هاي جاذبه و مذهبي و تاريخي اماكن وجود با ايران كشور
[.نمايد پيدا خود براي اي ويژه جايگاه نتوانسته هنوز )بالفعل
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 شده شناخته سفر هاي انگيزه ترين اصلي از يكي عنوان به مذهب جهانگردي، جهاني سازمان نظر از
 براي واتيكان ابتكار به كه كرد اشاره "جوان" جهاني روز به توان مي مذهبي سفرهاي نمونه از .است
  از يكي سفر، اين .شود مي برگزار جهاني صورت به كاتوليك جوانان بين در ديني باورهاي كردن تر قوي  از يكي سفر، اين .شود مي برگزار جهاني صورت به كاتوليك جوانان بين در ديني باورهاي كردن تر قوي
 برگزار آلمان در كه 2005 سال در نمونه عنوان به و است دنيا جوانان براي مذهبي هاي آيين ترين بزرگ
 به حج آيين نيز، اسالم در.كردند شركت مذهبي مراسم اين در كشور 197 از زائر هزار 435 از بيش شد،

ي وان  مي گردهم مكه شهر در را زائر ميليون 2 از بيش ساالنه جهان مذهبي مراسم ترين بزرگ از يكي عنوان م رين بزر از ي بي را ن ذ يون 2 از بيش  جه ر ي م  هر ر را زا   ي ر
  خاص مذهبيِ ـ فرهنگي موقعيت لحاظ به كه باورند اين بر گردشگري صنعت نظران صاحب .آورد

.دارد ما كشور در بسياري توسعه و رشد جاي مذهبي توريسم ديگر، كشورهاي ميان در كشورمان

زيرساخت هاي بالقوه گردشگري در 
ايران

زيارتگاهها عبادتگاه هاي 
ا  ا آثار و ابنيه تاريخي  هتنوع مراكز اديان  ي و ز ر وع
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 فرهنگي خاص فضاي و دارد را توريسم جذب توانايي دنيا، مذهبي هاي حوزه تمام در ايران كشور
 كميته تشكيل وجود با.كند مي پذير امكان آن در را فرهنگي ـ مذهبي توريسم توسعه موجود،
دشگ نت د ذه گ دشگ ا ا گ هنگ اث از ت نا ف دشگ  د ا گ  اما گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان گردشگري معاونت در مذهبي گردشگري ا
 زمينه اين در راهبردي برنامه هيچ و نيست مشخص روشن طور به آن اهداف و دورنما هنوز متاسفانه

 را درصد يك شيعيان نفري ميليون300 جمعيت از اگر تنها كه است حالي در اين.است نشده ارائه
ا  ا گ ل 3 ق ك ذ ا ا ا ذ ا گ ا ك  ا اق .است كننده تعيين ما اقتصاد براي مذهبي خارجيِ گردشگر ميليون 3 رقم كنيم، جذب ايران به بتوانيم
 و شرقي آذربايجان محدوده در گرجستان و آذربايجان ارمنستان، كشور 3 با ايران همجواري از جدا اين

.باشد بسياري ارامنه و مسيحيان ميزبان تواند مي متعدد كليساهاي وجود با كه جلفاست

 كشور، مذهبي شهر سومين عنوان به همچنين و ايران هاي شهر كالن از يكي عنوان به شيراز شهر 
  مذهبي اخص طور به و هنري فرهنگي، تاريخي، هاي زمينه در فراواني گردشگري هاي جاذبه داراي

آ  مذهبي گردشگري هاي مكان... و قاسم شاهزاده حسين، عالءالدين شاهچراغ،سيد آرامگاه .باشد مي
  بودن مناسب نا رفاهي، امكانات كمبود چون عواملي متاسفانه كه باشند مي شيراز شهر

 گردشگري فرهنگ با گردشگران آشنايي عدم پاركينگ، كمبود حرم، به منتهي مسيرهاي
.است شده شيراز شهر در گردشگري جريان ركود باعث ... و ديني
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  )امروز و گذشته( شيراز شهر واهميت موقعيت
  كيلومتر 1268 مساحت با كيلومتر 30 تا 15 بين متفاوت عرضي و كيلومتر 40 طول به فارس استان مركز شيراز، شهر
  را شهر اطراف .دارد قرار فارس مركزي بخش در و ايران غربي جنوب در جغرافيايي لحاظ از و مستطيل شكل به مربع

ً  ويژه اي اهميت شهر حفظ و الجيشي سوق لحاظ از كه كرده اند احاطه استوار، حصاري شكل به مرتفعي نسبتاً كوههاي
  از( باباكوهي و چهل مقام سبزپوشان، بمو، كوه هاي به شمال سمت از دراك، كوه به غرب سمت از شهر اين .دارند

 درجه 52 و شمالي دقيقه 36 و درجه 29 از عبارتست شيراز جغرافيايي مختصات .شده است محدود )زاگرس رشته كوه هاي
قه 32  تفاع  دق ا طح از آن ا ت تغ شه ختلف نقاط د ت 1670 تا 1480 ن د ه ا ي ا ا   مركز سرشماري برپايه .است متغير شهر مختلف نقاط در متر 1670 تا 1480 بين دريا سطح از آن ارتفاع و دقيقه 32 و  كز ش

  1460665  بر بالغ جمعيتي مسكن و نفوس عمومي سرشماري اخرين در شهر اين خورشيدي، 1390 سال در ايران آمار
 جمله از زاده امام چند دفن محل است، بوده مشهد به زوار گذرگاه گذشته هاي سده در شيراز كه آنجا از .است داشته نفر

يبن  .باشد مي زيادي هاي مقبره و زيارتي هاي بقعه داراي و آستانه حسين الدين عالء شاهچراغ،سيد يا موسي ابن احمد ييو غ يوينينچر ييبر ر ييبروزي بيزي
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:امكانات و جاذبه ها / شهر شيراز ) فرهنگي– مذهبي (پتانسيل هاي بالقوه گردشگري 
 مطرح المللـي بين و ملي عرصه در تاريخي - فرهنگي مراكز بزرگتـرين از يكـي عنـوان بـه همواره شيراز شهر
 موقعيت و كالبـدي و طبيعـي هـاي جاذبـه "فرهنگـي" تاريخي ارزشـمند آثـار وجـود دليـل بـه و اسـت بـوده

 و جهان و ايران گردشگران توجه مورد هميشه درماني خدمات و عالي آمـوزش حيث از ويژه به وخدماتي اقتصادي
 در تـاريخي و فرهنگي ادبي برجسته هاي ه چهر وجود بـا شـيراز .است بوده برتر خدمات اي منطقه متقاضيان

لل   ل  خ  ال ا ا  ش ا خ ا اذ  ال  ا ش ا گ  تا ا ا ف  دارا با فرهنگي و تاريخي هاي جاذبه بر عالوه و است مشهور ايـران ادب و شعر پايتخت به المللي بين و ملي عرصه ا
 ايران در بيت اهل حرم سومين عنوان به )ع( شاهچراغ حضرت حـرم وجود و مذهبي فراوان بقاع و اماكن بودن

 شهر دوش بر بـزرگ اي وظيفه گردشگري، توسعه ملي برنامه نويس پيش مطابق ديگر سوي از .است شده شناخته
ش با را آن و گرفته قرار اريخ جاذبه 150 از ب ع فرهنگ - ت ز وط ن مرك ه پنجم  گردشگري منطقــه پنجمــين مركــز وطبيعي فرهنگي  تــاريخي جاذبه 150 از بيش با را آن و گرفته قرار گردشگري منطق

.كنـد مـي معرفي پرشيا قلب عنوان به كشور

اكندگ و جايگاه نظ از  از شه توان م تاريخ آثار پ  بافت:نمود تقسيم عمده بخش دو به را شيراز شهر توان مي تاريخي آثار پراكندگي و جايگاه نظر از  بافت:نمود تق عمده بخش دو به را ش
 در وسعتي و سال 1300 از بيش قدمتي با شيراز تاريخي بافت.شهر ي ها بخش ساير شهر؛ تاريخي
 ثبت اثر 450 از بيش بودن دارا با و گيرد مي رادربر فعلي شيراز وسعت از درصد 5 حدود هكتار،350 حدود
يخ شده هنگ تا ت با مذه  ف ين اه ين جذاب  ت ي جاذبه ت دشگ از گ ب ش د م مح  .شود مي محسوب شيراز گردشگري جاذبه ترين جذاب و ترين اهميت با مذهبي و فرهنگي تاريخي، شده ش
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درصدتعدادنوع جاذبه
12482.7مذهبي -فرهنگي - تاريخي

85.3طبيعي -تاريخي 

فرهنگي وطبيعي در شيراز وحومه–تعداد ودرصد جاذبه هاي تاريخي

85.3طبيعي تاريخي 
1812طبيعي
150100جمع

آثآث
آثار تاريخي و فرهنگي و مذهبي شهر  شيراز

نوع آثار توضيحاتنوع آثاررديف
محله اسحاق بيگ، محله بازار مرغ، محله باال كفت، محله درب شاهزاده، محله درب مسجد نو، محله سر باغ محله سردزك، محله سنگ محالت قديمي1

)يهودي ها(سياه، محله لب آب، محله ميدان شاه، محله جهود
دروازه قرآن، دروازه سعدي، دروازه قصاب خانه، دروازه كازرون، دروازه اصفهاندروازه ها2
ارگ كريم خاني،عمارت ديوانخانه، بازار وكيل، حمام وكيل،مسجد وكيل، عمارت كاله فرنگي،آب انبار وكيل،هفت تنانآثار زنديه3
برم دلك، كوه و چاه قلعه بندر، قصر ابونصرآثار ساساني در شيراز4 ز4 ير ر ي رر بو ر ر ب چ و و برم
، مدرسه منصوريه، مدرسه حكيم ، مدرسه مقيميه،مدرسه قوام، مدرسه  )آستانه(مدرسه خان، مدرسه آقا بابا خان، مدرسه محموديهمدارس قديمي شيراز8

هاشميه، مدرسه صالحيه، مدرسه بابله
آرامگاه بزرگان 6

امان مذهبي و (شيراز
)تاريخي

، آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدي، آرامگاه خواجوي كرماني، آرامگاه شاه شجاع، آرامگاه عبداهللا  )ع(آرامگاه حضرت شاه چراغ
، آرامگاه شيخ روزبهان بقلي، آرامگاه سيبويه، آرامگاه بابا كوهي، آستانه سيد عالءالدين حسين، آرامگاه سيد مير  )شيخ كبير(خفيف

اثر زيارتي ديگر 90، آرامگاه سيد تاج ا لدين غريب،آرامگاه بي بي دختران،آرامگاه چهل تنان و بيش از )ع(محمد بن موسي كاظم

باغ ارم، باغ دلگشا، باغ عفيف آباد، باغ جهان نما، باغ تخت، باغ نو، باغ ايلخاني، باغ نظر،باغ جنتباغات شيراز7
، مسجد نصير الملك، مسجد مشير الملك)شهدا(مسجد وكيل، مسجد جامع عتيق، مسجد نومساجد تاريخي شيراز8
بازار وكيل، بازارنو، بازار و سراي مشير، اردو بازار، بازار مسگر ها، بازار حاجي، بازار شاه چراغبازارهاي شيراز9
...موزه پارس، موزه سنگ، موزه نارنجستان قوام، موزه تاريخ طبيعي، موزه مشكين فام وموزه هاي شيراز10
مجموعه نظير السلطنه، مجموعه مهذب الدوله، مجموعه عدل لو، مجموعه سعادت،مجموعه قوام السلطنه،  ( خانه تاريخي 450بيش از خانه هاي تاريخي شيراز11

).كه هركدام شامل چندين منزل مي شود ....مجموعه ملك التجار، مجموعه پسران، مجموعه زنجير چي، مجموعه صباغ و

...)سعدي، حافظ، مهر، صوفي، كريم خان،شاطر عباس و( چايخانه سنتي 28بيش از چايخانه ها12
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و محالت بافت تاريخي شيراز در و  نقشه توزيع پراكندگي اماكن سياحتي وتاريخي شهر شيراز به تفكيك مناطق شهرداري
هكتار350سال و وسعتي در حدود  1300با قدمتي بيش از ) زنديه(دوره شكوفايايي

1392تعدادهتل ها و هتل آپارتمان ها، اتاق و تخت به تفكيك درجه درشهرشيرازدرسال 
تعداد تختتعداد اتاقتعداد هتلدرجه هتل
2254508پنج ستاره
4441883چهار ستاره
133921131سه ستاره
185871215دو ستاره
16380869يك ستاره
5320524606جمع
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 1392تعداد مهمانسراها، اتاق و تخت به تفكيك درجه در شهر شيراز در سال 
مجموع تختتعداد اتاقتعداددرجه مهمانسرا

338792314ممتاز
14711493237درجه 
2346041793درجه 
321270782درجه 
13529028126جمع

نقشه جانمايي توزيع مكاني هتل و هتل آپارتمان هاي شهر شيراز به تفكيك مناطق  شهرداري
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 بويژه گردشگري امر در باال بسيار پتانسيل بودن دارا رغم علي شيراز گرفته صورت مطالعات طبق بر
 و توسعه جهت در موهبت اين از مطلوبي و بهينه استفاده نتوانسته متعدد داليل به مذهبي گردشگري
فت ش يش پ ين مه كه كند استفاده خ ان ها آن ت اس نات يت - س زات مال مد  در شهر وتجهيزاتي مالي مدريتي، - سياسي ناتواني ها آن ترين مهم كه .كند استفاده خويش پيشرفت د شه تجه
 صنعت از مندي بهره .است گردشگري خدمات گسترش براي الزم هاي سرمايه جذب جهت

 با مرتبط هاي بخش تمامي به توجه همچنين و دقيق ريزي برنامه و مديريت نيازمند گردشگري
ت دشگ ن اهنگ  گ د ه ت ا ا ها آ ك ت ن ت ا دشگ ن دشگ ژ گ  گردشگري بويژه گردشگري صنعت .است صنعت اين با ها آن كردن هماهنگ و گردشگري صنعت گ
 ديد با كه اي شود،توسعه تبديل زا درون توسعه عامل يك عنوان به تواند مي شيراز شهر در مذهبي
 در پيشرفت جهت در فرارو ي ها فرصت و بالقوه امكانات از گيري بهره دنبال به متعادل و جانبه همه

ا ا  ا اق گ ا ا ط   ف .است محيطي زيست و فرهنگي ،اجتماعي، اقتصادي هاي زمينه

راز مهمترين مشكالت گردشگري مذهبي شهر شيرازمهمترين مشكالت گردشگري مذه شهر ش

اسكان زائران مذهبي بودجه اسكان زائران مذهبيمديريت بودجه مديريت
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:در شهر شيراز  ضرورت هاي توسعه گردشگري مذهبيمشكالت توريسم مذهبي و 
تاثيرات توريسم مذهبي براي شهر شيراز 

تاثيرات توريسم مذهبي

تاثيرات اقتصادي و توسعه شهري تاثيرات فرهنگي تاثيرات روحي و رواني تاثيرات اجتماعي

 از بسياري تواند مي صنعت اين و دارد فراواني اهميت كشورها براي گردشگري صنعت 
 همه و است ملي عزم گردشگري توسعه الزمه.نمايد حل را اشتغال به مربوط مشكالت

  تسهيالت موانع، برداشتن ميان از براي بايد هستند آن متولي نوعي به كه دستگاههايي  تسهيالت موانع، برداشتن ميان از براي بايد هستند آن متول نوع به كه دستگاههاي
 ترين پرجاذبه از يكي كه شيراز شهر براي عمل در متأسفانه ولي نمايند فراهم را الزم
.شود نمي انجام مهم باشداين مي تاريخي و مذهبي حوزه در چه كشور شهرهاي كالن
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تاثيرات توريسم مذهبي

آسيب شناسي مشكالت گردشگري شهر شيراز در دو بخش درون و برون مرزي

برون مرزي درون مرزي

نبود قانون جامع در سطح كشور   نگاه خاص متوليان شهري به پديده  
توريسم و گردشگري

نبود تعامل دستگاههاي متولي در امر  
گردشگري

انسداد و ضعف فرهنگي در پذيرش  
توريست بويژه توريست مذهبي

عدم رويكرد واحد به توسعه گردشگري  
در سطح شهر

 همچنين و اشتغال زايي ، درآمد كسب اقتصادى، تحول موجب مي تواند گردشگري صنعت رونق كه شرايطي در همچنين و اشتغال زايي ، درآمد كسب اقتصادى، تحول موجب مي تواند گردشگري صنعت رونق كه شرايطي در
 مسلمان گردشگران به ويژه گردشگران حضور و شود كشور در شيراز منجمله شهرهاي كالن براي شهري توسعه

 تبليغات با غربي كشورهاي كه غيرواقعي و نامناسب تصوير زدودن در مي تواند ايران در جهان شيعيان بويژه و
نور ميراث  سازمان مسئوالن گردد مي پيشنهاد باشد؛ مؤثر كرده اند، ترسيم كشورمان عليه خود گسترده مور ررر هؤ نريپي نو يرز

 به ويژه اي توجه نهادهادها، اين استاني متوليان و كشور برنامه ريزان و گردشگري و فرهنگي
 در بتوانيم طريق اين از شايد تا باشند داشته مذهبي و زيارتي بخش در به ويژه موجود ظرفيت هاي

 منجمله كشور شهرهاي به بيشتري زيارتي توريست جذب و توريسم صنعت رونق شاهد دور، چندان نه آينده اي
.باشيم شيراز
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:راهكارهاي پيشنهادي براي توسعه گردشگري مذهبي در شهر شيراز
 اين به گاه و است داشته شهرها آن مذهبي و ديني كاركرد در ريشه شهرها، از بسياري توسعه و رشد

كان مكه، مانند( شهرها ده جهان نقش و جايگاه )لهاسا و وات   اجتماعي تحرك و رشد .است بخشيده جهاني نقش و جايگاه )لهاسا و واتيكان مكه، مانند( شهرها - اجتماع تحرك و رشد است بخش
 آنها مذهبي كاركرد و نقش در زيادي بسيار حدود تا ،شيراز و قم مشهد، چون شهرهايي اقتصادي

.است نهفته
مولفه هاي مورد نظر در خصوص راهكارهاي پيشنهاديمولفه هاي مورد نظر در خصوص راهكارهاي پيشنهادي

ومولفه ها

تالش در جهت تبليغ،انتخاب و جذب 
جهانگرد

كنترل نحوه برخورد با زائران، 
توريست ها و جهانگردان حل معظالت فرهنگي و اجتماعي
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  مي فعاليت زمينه اين در كه مختلف گروههاي بين رقابت ايجاد از توان مي شيراز شهر گردشگري بخش شدن فعال براي
  .پذيرفت خواهد تحقق زيادي حد تا خصوصي بخش به واگذاري و سازي خصوصي با رقابت ايجاد واين نمود استفاده كنند،
  جذب در تواند مي جهانيان به شيراز شهر زيارتي و مذهبي آثار معرفي و مختلف هاي زبان به گردشگري جذاب كتب تأليف

.گردند مي تشريح تفضيلي طور به الذكر فوق هاي مولفه ادامه در .شود واقع مؤثر خارجي مذهبي گردشگران
متوليانراه حلهاي پيشنهاديمولفهرديف

  
  
  
1

  
  

حل معضل فرهنگي

  
  

از طريق آموزش،توانمندسازي و ارشاد و راهنمايي مردم در زمينه برخورد با گردشگران و زائران

  
شهرداري،سازمان ميراث فرهنگي و  
صنايع دستي و گردشگري، متوليان  
ا ا  ن ا گ   ن ف 1

  
  

  

فرهنگي عمومي و نهادهاي مردم نهاد

  
  
  
  

  
  
  
  

  رفع موانع و وتسهيل ورود و خروج و حذف مقررات دست و پاگير
  
  

  

.)درادبيات اسالمي كافر خوانده مي شوند(تهيه فتواها در مورد جهانگردان و حدود برخورد با خارجيان به ويژه المذهبيون

.وجود سخت گيري هاي بي مورد و اضافي كه بيش از ميزاني است كه در احكام شرع به آنها اشاره شده است
 
  
  
  
2
  
  
  

 
  
  

كنترل نحوة برخورد با  
جهانگردان

  
شهرداري،سازمان ميراث فرهنگي و  
صنايع دستي و گردشگري، متوليان  
فرهنگي عمومي و نهادهاي مردم نهاد

.نهيه وتدوين مجموعه قوانيني كه جهانگردان بايد در ايران رعايت كنند و آنها را در اختيار جهانگردان خارجي قرار دهند

برنامه ريزي وپي گيري جهت تأمين و تصويب قوانين الزم
در مراكز جهانگردي توسط بخش خصوصي...تالش در جهت ايجاد وتوسعه امكانات الزم براي تأسيس هتل ها وسالن هاي غذاخوري و

...كمك به تأسيس شركت هاي پذيرش جهانگرد، خدمات جهانگردي، تورهاي ايران گردي و

آ آ آ  
  

تربيت راهنمايان آشنا به زبان هاي خارجي و اقدام در جهت آموزش هاي ضروري آنان

  
  
  
  
  
  

3

  
  
  

تالش در جهت تبليغ،  
انتخاب وجذب جهانگرد

تبليغ جاذبه هاي گردشگري و جهانگردي مذهبي ايران در كشورهاي خارجي بويژه كشورهاي مسلمان با تاكيد بر كشورهايي كه جمعيت شيعه  
در آن ها وجود دارد از طرق مختلف

  
  

شهرداري،سازمان ميراث فرهنگي و  
صنايع دستي و گردشگري،سفارتخانه  

ايران در ديگر كشورها،متوليان  
فرهنگي عمومي و نهادهاي مردم نهاد

ايجاد مؤسسات جذب جهانگرد در سطح بين الملل
.ايجاد مؤسسة جهانگردي درسازمان كنفرانس اسالمي، كه با توجه به استقبال كشورهاي اسالمي اقدامي عملي و مؤثر به نظر مي رسد

براي جهانگرداندر نظر گرفتن تسهيالت وتخفيف هاي خاص در بعض عوارض گمرك و براي جهانگردان...در نظر گرفتن تسهيالت وتخفيف هاي خاص در بعضي عوارض گمركي و3
استفاده از تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه
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 گردشگري توسعه راهكارهاي و شيراز شهر در مذهبي توريسم صنعت مشكالت و تنگناها
 : شهر زيارتي اماكن

زتنگناها و مشكالت صنعت توريسم مذهبي در شهر شيراز ير هر ر بي م وري و
1

كالبدي سايتهاي مذهبي در اثر افزايش تعداد بازديدكنندگانفرسايش 
8

بودن محيط هاي جلب توريسم براي انجام بازديدهانامناسب 
عدم هماهنگي سازمانهايي كه به نحوي از انحا در بهبود وضع جهانگردي  9ايجاد اختالف در نتيجه دو كاركرد متفاوت مذهبي و غير مذهبي2

مؤثرند مانند شهرداري،فرمانداري، وزارت امور خارجه، انجمن مفاخر 
يعلمي، ميراث فرهنگي، دانشكده علوم و حديث و سازمان تبليغات ب ن ز و ي و وم ي ر ير ي

آسيب پذيري اماكن و اشيا مذهبي در برابر دزدي و خرابكاري3
و مشكالت از ديدگاه ساكنين و زائران اطراف حرم و بقاع متبركهتنگناها 

پايين بودن سطح بهداشتي در اطراف بقاع متبركه،عدم وجود سرويس 1كمبود بودجه4
هاي بهداشتي مناسب، نامناسب بودن وسائل حمل و نقل و ترددئ

وجود معتادان و ايجاد ناامني توسط اراذل و اوباش و متكديان،كمبود  2نبودن ديد كالن و برنامه ريزي هاي اصولي در امر توريسم5
نيروهاي امنيتي و انتظامي و سركشي هاي مداوم

كمبود امكانات مالي براي توسعه و تجهيزات وتأسيسات مورد نياز صنعت 6
گردشگري

عدم وجود پاركينگ هاي مناسب و در دسترس، عدم وجود راهنمايي 3
مناسب به زائران، تخريب بافتهاي قديمي و با ارزش، عدم توجه الزم به 

بازسازي مناسب بافتهاي فرسوده، پايين بودن سطح درآمدي زوار

ف ف كمبود نيروهاي متخصص در زمينه هاي فني و مالي و فرهنگي، پايين 4اختالف سليقه ها و تفاوت ضوابط و قوانين جلب توريسم7
بودن سطح زيبا سازي شهر، كمبود تبليغات
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:راهكارهاي توسعه گردشگري اماكن زيارتي شهر شيراز 
پارامترهاي اثرگذار دستيابي به توسعه گردشگري مذهبي در شهر شيراز

مسير دستيابي به توسعه گردشگري مذهبي در 
شهر شيراز

عوامل اوليه سياستگزاري صرف نظر از موضوع 
گردشگري عوامل تخصصي گردشگري مذهبي

 مي شيراز شهر در مذهبي گردشگري حوزه در ريز برنامه نهادهاي و متوليان كه كنند؛ مي تاكيد نگارندگان
 مبتني صحيح هاي ريزي برنامه ايجاد گردشگران، و ساكنان راهنمايان، به صحيح آموزش ارائه صورت تواننددر

يت بر بين اجتماعي سرمايه و اعتماد افزايش خدمات، و تسهيالت كمبود رفع ،"ميزبان و ميهمان" نياز و واقعيت بر ز و وا ن ي ن و يهم ع ،يزب ت، و هيالت مبود ر زايش د د ا م ي و ا ي ر م  بين اج
 در بهداشتي و رفاهي خدمات   و اقتصادي حوزه در دقيق نظارت و كنترل ثبات، گردشگران، و محلي جامعه
 به منجر تواند مي كه پارامترهايي به ادامه در.باشند گذار تاثير مذهبي گردشگران كيفي و كمي افزايش جهت
 خصوص در مناسب شيوهاي توليد و مطالعه توجه،.گردد مي اشاره شود شيراز شهر در مذهبي گردشگري توسعه

.شود مي شيراز شهر در مذهبي گردشگري پايدار و كارآمد توسعه به به هامنجر آيتم از كدام هر
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پارامترهاي موثر در خصوص راهكارهاي توسعه گردشگري اماكن مذهبي شهرشيراز
بخش دوم: انواع پارامترها رديف بخش اول: انواع پارامترها رديف

طرح فرهنگ زيارت،برگزاري تورهاي زيارتي براي  9 مطالعه نقش زيارت،مستند نگاري و بررسي تجارب ديگران 1
دانشجويان و دانش آموزان

اثر بخشي نقش رسانه ملي، ايجاد جاذبه ها يي 
براي جذب گردشگران براي دوره هاي طوالني 

مدت

10 شناسايي قطب هاي جاذب،ايجاد بانك اطالعاتي 2

ش  ا نظ اف ل   ذ  تفا ا   ا ا  اخ أ  ا  ا  ش  ق  گ ا  استفاده از رسوم مذهبي محلي به منظور افزايش ا
مزاياي گردشگري

11 ايجاد، تقويت و گسترش تورهاي زيارتي، تأمين زيرساختهاي 
زيارت

3

كمك به جوامع محلي براي ساختن مجتمع هاي 
گردشگري با تسهيالت مسافرخانه اي

12 نگاه تخصصي به زيارت، آموزش دست اندركاران، برنامه ريزي 
براي جذب زائران خارجي

4

ايجاد بازارهاي تجاري و صنايع دست محل در  13 ، برنامه توسعه اماكن،  مرمت واحياي اماكن متبركه تاريخ ايجاد بازارهاي تجاري و صنايع دستي محلي در 5
نزديكي اماكن مذهبي

13 مرمت واحياي اماكن متبركه تاريخي، برنامه توسعه اماكن، 
استفاده از اعتبارات دولتي

5

پر كردن اوقات فراغت، ايجاد رشته هاي تخصصي 14 استفاده از تسهيالت بانكي، ارائه خدمات فرهنگي در بقاع 
متبركه

6

ارائه خدمات جنبي و بين راهي، آماده سازي  15 جذب مشاركت هاي مردمي، برنامه ريزي براي جلب بيشتر  زي7 ي ر بين و بي ج ر
روستاهاي داراي مكان زيارتي

ر ي ر زي ر ر ي ر ي ر
زائران،اطالع رساني

ارائه خدمات ورزشي،توسعه فضاي سبز بقاع 
متبركه

16 ارائه خدمات اقامتي، توجه به محوريت مكان زيارتي در توسعه 
شهري، تبليغات

8
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 گردشگري امر در باال بسيار پتانسيل بودن دارا رغم علي شيراز كه است آن از حاكي پژوهش اين ي ها يافته
 استفاده خويش پيشرفت و توسعه درجهت موهبت اين از مطلوبي و بهينه استفاده نتوانسته متعدد داليل به مذهبي

ينرينهم الزم هاي سرمايه جذب جهت در شهر وتجهيزاتي مالي مديريتي،-سياسي ناتواني ها آن ترين مهم كه.كند يو يي يييري جهيز بجهرهرو يج زمير
 توان مي ها آن بر نظارت و اجرا و مقررات و قوانين بهبود با .است مذهبي گردشگري خدمات گسترش براي

 هدايت و حمايت با مدت كوتاه در .كرد كنترل و هدايت دهي، جهت شيراز شهر سطح در گردشگري هاي فعاليت
 و متبركه بقاع در مذهبي گردشگران حضور كيفي و كمي افزايش به توان مي محلي مردم و خصوصي بخش
.بود اميدوار عقيدتي هاي كانون

 بهره گردشگري منافع از كه هايي سازمان ، مذهبي پايدار گردشگري توسعه براي شود مي پيشنهاد نيز پايان در 
يزيورروقيزروي   –  مذهبي گردشگري از حاصل درآمدهاي از بخشي و داشته مشاركت الذكر فوق هاي زمينه در شوند مي مند ريزلر ير

 سومين و آنان منزلت و شان خور در كه مذهبي گردشگران و زائران به خدمات ارائه و رفاه براي را شهر فرهنگي
 تمامي مشاركت نيازمند امر اين .نمايند ايفا شهر توسعه در را موثري نقش و دهند؛ باشد،اختصاص بيت اهل حرم

 گردشگري امور در كه است )محمديه و احمديه آستانه بويژه( غيردولتي يا و دولتي نهادهاي و ها،ادارات سازمان
 از متشكل فرادست، و فراگير نهادي است شايسته راستا اين در .است گذار اثر و مدخل ذي و ذينفع مذهبي

 هاي فعاليت تمامي به راجع بتواند نهاد آن و شود مشخص اعضاء از هريك سهم و ايجاد اشاره مورد كنشگران
 و ها خالء از جلوگيري براي بنابراين .نمايد گيري تصميم شهر توسعه و مذهبي گردشگران و زائران رفاه نياز مورد
ا ال ان ائ ا ا ف ا ا ا  خ ف  ك ت  ائ ا ذ ت ك گ ن ا  يكپارچگي نيازمند مذهبي توريسم كيفي و كمي توسعه و زائران به خدمات ارائه موازي، هاي فعاليت انجام ك

.باشيم مي مردمي و مشاركتي يافته، سازمان قالبي در مذهبي گردشگري مديريت
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