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  چكيده
       عنوانبه كه است بوده سفر انجام براي ناپذير جدايي انگيزه يك عنوانبه مذهب ديرباز از
 از تركيبي مذهبي گردشگر حقيقتدر آيد،مي شمارمالي به و غيراقتصادي سفرهاي شكل ترينقديمي

 گردشگر شود تامي سبب كه رخدادي عنوانبه مذهبي - هنگيفر هايمراسم. باشدمي مذهب و مسافرت
 در) عاشورا و تاسوعا( محرم دهه مراسم. كند سفر كشور يك ميراث و مذهب از تجربه كسب دنبالبه

 و مذاهب از بخشي با خارجي چه و داخلي چه كه گردشگر، شود مطرح رخدادي عنوانبه تواندمي ايران
 برداريبهره پژوهش هدف از اين .نمايد كسب تجربه و شده آشنا رانياي جامعه فرهنگ معنوي ميراث
 موانع برداشتن ميان از و تفت شهر توسعه و رشد جهت در عاشورا و تاسوعا مذهبي مراسم از بهينه

ت انجام اين جه. باشدمي SWOTمدل  از استفاده با شهر اين مذهبي گردشگري بر سرراه موجود
 مورد اطالعات تحليل و هاداده آوريجمع ليلي استفاده شده است و روشتح -پژوهش از روش توصيفي

 به نزديكي و مجاورت كه است آن حاصل، بيانگر نتايج .است اسنادي، پيمايشي و ميداني نياز بصورت
 نقاط ساير از متمايز سبكي با عزاداري مراسم اجراي و يزد شهر مثل شهري مراكز و جمعتي مراكز
 مدت بودن كوتاه. شودمي محسوب شهر اين مذهبي گردشگري براي قوت نقاط ينبهتر يزد، استان
   شماربه منطقه ضعف نقاط از شهر براي گردشگران اقتصادي بازده و عدم درشهر گردشگران اقامت

 تهاجمي، –رقابتي هاياستراتژي تدوين به فرصت و تهديد ضعف، قوت، نقاط به توجهبا نهايتدر. روندمي
  .شد اقدام تدافعي و بازنگري تنوع،

  SWOT مدل تفت، مذهبي، آيين مذهبي، گردشگري :واژگان كليدي

                                           
 اديار گروه جغرافيا، دانشگاه يزداست  
 ريزي شهري، دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه: نويسنده مسئول)amir.khavarian@yahoo.com(  
 ريزي شهري، دانشگاه يزددانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه  
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  مقدمه 
باشند كه گذار درايجاد يك جريان توريستي ميثيرأعنوان يك عامل تهاي ديني بهآرمان

نوع ترين در اين راستا از زمره پررونق. انگيزه اصلي در اين جريان انگيزه ديني و مذهبي است
هاي باشد كه حتي دشواريگذشته و حال در سراسر جهان، گردشگري مذهبي مي گردشگري

). 139: 1384زاده، منشي( عنوان مانعي براي آن محسوب شودتواند بهآب و هوايي نيز نمي
باشند، اما بزرگداشت ايامي از يك مذهب هاي ديني جزو واجبات مذهبي نميبعضي از آيين

و رخدادها  ايام ).88: 1388قادري،( شوندمنجر به جريان گردشگري ميباشد كه خود نيز مي
ها اين رخداد .شته استهاي نخستين دانقشي اساسي در زندگي در زندگي بشر از زمان انسان

ا فرهنگ و آداب ساير ملل و نگري در خود و آشنايي بفرصتي مناسب جهت بازشناسي و درون
يكي از اين رخدادها در كشور ايران حادثه ). 2007، 1رفثراج و م(كند را فراهم مي مناطق

  . باشدكربال مي
 680طور كلي ايام محرم يادآور شهادت امام حسين و يارانش در سال عاشورا و تاسوعا و به

گوناگون  هاي اين امام هر ساله در قالب مراسممسلمانان شيعه به پاس رشادت. استدر كربال 
هرساله  دهند،مي    در ايران نيزكه اكثريت آنها را شيعيان تشكيل . ندنكعزاداري، عزاداري مي

  ). 2005، 2گلويچ( پردازندها ميها و هيئتدر دسته به عزاداري
 و بارز هايويژگي داراي و پويا صنعتي عنوانبه گردشگري صنعت از طرف ديگر، امروزه

 حالدر و يافتهتوسعه كشورهاي توليدي و اقتصادي هايفعاليت از مهمي بخش فرد، منحصربه
 گردشگري مديريت). 2007، 3سازمان جهاني گردشگري( است داده اختصاص خودبه را توسعه

 طبيعي، فرهنگي، هويت از نمادي منزلهبه كشورها، از بسياري در دارپاي گردشگري خصوصاً
البته در  ).36: 1390 صفرآبادي، و تقوايي( شودمي محسوب اقتصادي مهم هايبخش از انساني

صورت سنتي معناي خود را از ريت بهيريزي و مدجوامع پيچيده و پرشتاب كنوني ديگر برنامه
جاي عنوان آينده پژوهي پديدآمده كه بهاخير دانش جديدي بادر دو سه دهه . استدست داده

كوشد كه با كاوش در امكانات وسيع و ناشناخته ريزي خطي و قطعي براي آينده واحد ميبرنامه
روي انسان هاي ممكن و مطلوب پيشسمت انواع آيندهآوري، افق بازتري را بهانسان و فن

بيني براي آينده جاي خود  روي از گذشته يا پيشدنباله با ريزيدر نتيجه مفهوم برنامه. بگشايد
: 1389زاده،  مهدي( ريزي براي ساختن آينده يا آينده آفريني داده استرا به مفهوم برنامه

اي خالق و نوآورانه دهد كه با شيوهها اين امكان را ميريزي راهبردي به سازمانبرنامه). 12
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بهرامي و ( خود را رقم بزنند و آينده را تحت كنترل درآورندگونه سرنوشت عمل كرده و بدين
  ).11: 1389همكاران، 

تمدني و - گيري از پشتوانه تاريخيكشور ايران با برخورداري از منابع سرشار محيطي و بهره
اي در جهت توسعه گردشگري مذهبي هاي ويژهمذهبي چندهزار ساله از قابليت - فرهنگي

لحاظ شكوفايي اين كاركردها هنوز نتوانسته جايگاه درخور توجهي كسب برخوردار است، اما به
باشد هاي گردشگري در ايران مراسم تاسوعا و عاشورا در استان يزد مييكي از اين توان. نمايد

 كتاب دائرة يازدهم باشد، در جلداي طوالني از جهت برگزاري اين مراسم ميكه داراي تاريخچه
در روزهاي تاسوعا و عاشورا مجالس عزاداري پنهان از نظر در يزد ه كه نقل شد عشيت المعارف

تفت در ايام محرم هر ساله با شكوه خاصي  مراسم عزاداري شهر. دشاسي برپا ميخلفاي عب
ي، فرهنگي و مذهبي در جذب سيل باالي طبيعناما اين شهر باوجود داشتن پتا .شودمي برگزار

وانسته است جايگاه درخور توجهي را كسب كند و به واقع از اين به تبعيت از ايران نت گردشگر
شودكه چه عاملي باعث جا اين سوال مطرح مي در اين. پتانسيل استفاده مناسب نشده است

ها جاذبه فرهنگي، تاريخي، مذهبي هاي طبيعي فراوان و دهبودن جاذبهتفت با دارا شده كه شهر
ين شهرستان با اين همه مواهب گوناگون صنعت هاي گردشگري اظرفيتو با اين همه 

بهره بماند؟ هاي اقتصادي و پردرآمد جهان شده است بيگردشگري كه تبديل به يكي از بخش
داد؟ البته تفت توسعه توان اين صنعت نوپا و سودآور را در شهر و شهرستان و از چه روشي مي

يزد و چه در شهرستان تفت صورت تحقيقات اندكي در زمينه توسعه گردشگري چه در استان 
ويژه ه مذهبي آن ب هاي گردشگري مذهبي شهر تفت، جاذبهيكي از اين جاذبه. پذيرفته است

ريزي راهبردي، كارگيري فرايند برنامهه اين پژوهش با هدف ب. باشدمراسم تاسوعا و عاشورا مي
منظور توسعه اين به ها و كاركردهاي گردشگري مذهبي شهر تفت وجويي توانمنديضمن پي

ي راهكارها و تدوين راهبردهاي كاربردي در جهت توسعه گردشگري كاركردها، اقدام به ارائه
  . ه استمذهبي اين شهر نمود

  
  ري و پيشينه تحقيق مباني نظ

از (مذهب يكي از مفاهيم با قدمت و پويا است كه ظهور آن به عصر باستان، اديان اوليه 
كه (هاي شبه مذهبي و ظهور مذاهب جديد و جنبش)ديان جوامع اوليه جمله اديان سنتي و ا

 ).2: 2007راج و مرفث، ( است) ديني و سكوالر بودجاي بيه عنوان يك جايگزين باغلب به
ناپذير براي عنوان يك انگيزه جدايياز ديرباز مذهب به. اي نويني نيستندسفرهاي مذهبي پديده

آيد شمار ميه ب غيراقتصادي و ماليترين فرم سفر هاي نوان قديميعانجام سفر بوده است كه به
  ).92:  1992، 1ژاكوسكي و اسميت(

                                           
1 Jackowski & Smith 
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 1شرات و هاوكينز. هاي تاريخي بسياري در مورد ارتباط مذهب و سفر وجود داردنمونه
از ) ص(عنوان حياتي با نشاط و سرزنده توصيف كرده كه با مهاجرت حضرت محمد اسالم را به

راج و (بعد از ميالد موجب گسترش سريع اسالم در سراسر جهان شد  622ه مدينه در مكه ب
  ).8:  2007مرفث 

روندكه هاي مذهبي ميميليون نفر به سفر 240ساله حدود زند كه هرژاكوسكي تخمين مي
  . دباشمسلمانان و هندوها مي ،يحياناكثر آنها شامل مس

بندي صورت طبقهبدينرا مذهب  يها بر مبنااذبهاي از جمجموعه گسترده) 2003( 2شاكلي
  : كرده است

  ؛)درياچه، كوه، جزاير،باغ مقدس(هاي طبيعي پديده - 
  ؛هايي كه در اصل براي اهداف مذهبي ساخته شده استها و مكانساختمان - 
  ؛ساختمانهايي با مضمون مذهبي - 
  ؛شوندبي برگزار ميهاي غير مذهكه در مكاني خاص با اهميت مذهبي هارويداد - 
انگيز يا رويدادهايي كه به لحاظ هاي غمديني كه مرتبط با داستانهايي با تفكر بيمكان - 

: 2003شاكلي، (عنوان مثال زندان نلسون ماندال در جزيره روبن به -باشندسياسي خاص مي
161 .(  

 كه شوديم گفته كسيبه مذهبي گردشگر شودمي مشاهده 1شماره شكل در همانطوركه
دوم  .است دستمزد دريافت بدون و موقت داوطلبانه،اين كه  نخست: باشد داشته ويژگي پنج

 چهارم اين كه. شود تكميل ديگر هايانگيزه توسط سوم اين كه. باشد داشته ديني انگيزه اينكه
، 3سانتوس( .باشد ديني فريضه يك مقصد به سفر نهايتدر و باشد مذهبي مكان يك مقصد
2003 :40.(  
  
  

                                           
1Sherratt & Hawkins 
2 Shackley 
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  هاي گردشگر مذهبي ويژگي: 1شكل 
  )2003، سانتوس(: منبع

  
تواند ممكن است برخي از گردشگران مذهبي بيشتر زائر باشند تا گردشگر و از طرفي مي

 اجتماعي طبقه هر از افراد تمامي). 2005، 1شپلي و ساندرم( برعكس اين قضيه صادق باشد
 از خاصي طبقه گردشگري مختص گونهاين ،ديگر عبارتبه. شوند مذهبي گردشگر ندتوانمي

 مراحل گردشگري در كه توسعه حالدر كشورهاي از بسياري در كه جاييتا .نيست اجتماع
فرصت  تنها مذهبي گردشگري اجتماعي، طبقات از بسياري براي برد،مي سربه خود ابتدايي

 متوسط طبقات كه مياني و متوسط جوامع در وضعيت اين چنينهم. آيدمي شماربه گردشگري
 و خوردمي چشمبه بيشتر ندارند را طوالني سفرهاي توانايي اجتماعي نظر از و نظر مالي از آن

 و سفرها اكثر. شودميپر زيارتي و مذهبي اماكن از بازديد وسيلهبه اكثراً هاآن آزاد وقت
 شده صورت سازماندهي صورتبه و جمعي و گروهي صورتبه زيارتي و مذهبي هايگردشگري

 و دين آن به مربوط فرامين اجراي لحاظ از مذهبي هايگردشگري و سفرها از برخي .گيرندمي
 دين آن به منؤم افراد تمامي ناچار به كه گيرندمي خودبه كيديأت يا و مذهب، حالت اجباري يا
 دين در آنچه نظير دقيقاً(  گردندمي يكبار رايب حداقل سفر اجراي آن به مجبور مذهب يا

  ). دارد وجود است واجب مستطيع مسلمانان بر تمامي كه خدا خانه زيارت بر مبني اسالم
 منطقه يا شهر يك تخصصي تورهاي در برگزاري گردشگري ظرفيت يك عنوانبه رويدادها

 .شود شهرهاي ميزبان و ورهاكش به ارز ورود و اقتصادي تحوالت باعث و دارند اي ويژه نقشي
 ازنخست عبارتند كه دارد وجود منطقه يك ويژه رويدادهاي پاييبر براي دليل شش عبارتي،به

 تبليغات گردشگري، اصلي فصول در خارج گردشگر داخلي، دوم جذب نواحي درون مردم جذب

                                           
1 Shapley & Sundaram 
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 براي ، تشويقموجود هايجاذبه در پويايي و تحرك ناحيه، ايجاد وجهه افزايش و اي رسانه

  ).2008، 1گتز( اقتصاد پويايي و نواحي بازسازي به مجدد، كمك بازديد
      تدريج به مراكز زيارتي تبديل شدند و با گسترش اسالم در ايران مدفن امامزادگان به

و برجسته هاي متناسب، بنايي شاخص روند مرقد پيشوايان ديني با ساختن بارگاهدنبال اينبه
باشد كه عنوان رخدادي ميمذهبي به - هاي فرهنگيارهجشنو. اندوجود آوردهه هر محلي را ب

مراسم . دنبال كسب تجربه از مذهب و ميراث يك كشور سفر كندتا گردشگر به شودسبب مي
عنوان رخدادي مطرح شود تا گردشگر، چه تواند بهدر ايران مي) تاسوعا و عاشورا(دهه محرم 

نوي فرهنگ جامعه ايراني آشنا شده و داخلي و چه خارجي با بخشي از مذاهب و ميراث مع
شود، در خيلي از نواحي دنيا مراسم عزاداري محرم تنها در ايران انجام نمي. تجربه كسب نمايد

كردن با برپا) ع(پيروان امام حسين ) افغانستان، آلمان، لس آنجلس، استانبول، سوئد، فنالند(
  .ددارنابراز مي سم باشكوه، اعتقادات قلبي خود رامرا
  

  پيشينه پژوهش
 داشته دور هايگذشته از ايران در مذهبي - فرهنگي مراسم برگزاري كه اهميتي وجود با

 در مطالعاتي انگشت شمار .جغرافيايي صورت گرفته است نگرش با تحقيقات اندكي تاكنون
م انجا مذهبي – فرهنگي مراسم و نآئي بر با نگرش گرفته كه عموماًشناسي صورتجامعه رشته

  :ازجمله تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده عبارتند از .شده است
مذهبي در  در پژوهشي به مطالعه اثرات اقتصادي گردشگري) 2012(كارانو هم 2اگرسي

داراي اثرات  يافتند كه اين نوع از گردشگري عموماًآنها در. ه مردين تركيه پرداختندمنطق
      ها را اين گردشگران تشكيل يادي از ساكنان هتلدرنتيجه آن تعداد ز باشد ومثبتي مي

كنند و ها خريد ميها و مغازهاين گردشگران در طول اقامتشان از اغذيه فروشي. دهندمي
  . شوداز گردشگري سبب ايجاد مشاغل جديدي مي درنهايت اين شاخه

اقتصادي  منطقه دراسالمي  يگردشگر هايظرفيتسي ربربه) 2011(و همكاران  3بيوين
هاي زيادي جهت توسعه گردشگري مطالعات آنها نشان داد كه فرصت. شرق مالزي پرداختند

توانند ها و نهادهاي مختلف از قبيل كنفرانس اسالمي، مياسالمي در مالزي وجود دارد و ارگان
سل كنوني و آينده اگر گردشگري اسالمي گسترش يابد ن. نقش كليدي در اين راستا ايفا كنند

از ميراث باشكوه اسالمي مطلع خواهند شد و اين نيز پايداري اقتصادي آنها را تضمين خواهد 
  .كرد

                                           
1Getz 
2 Egresi 
3 Bhuiyan  
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اين . بررسي رابطه بين گردشگري، دين و دينداري پرداختندبه) 2003( و همكاران 1پوريا
 هساس نتيجبر ا. باشدپژوهش در جستجو الگوهاي بازديد گردشگران يك مكان مذهبي مهم مي

هايي بين گردشگران بر اساس اعتقادات ديني و مذهبي آمده از اين پژوهش تفاوتدسته ب
  .  وجود دارد

در تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي در شهرستان نوآباد ) 1389(تقوايي و همكاران 
هاي گردشگري اين شهرستان پرداختند و به نتيجه ظرفيتها و ممسني به بررسي قابليت

هاي مذهبي در توجه به اهميت صنعت گردشگري در جهان امروز، نقش مكانيدند كه بارس
يك نمونه از آن  .ناپذير استمناطق مختلف اجتناب ثير آن بر توسعهأجذب گردشگران و ت

باشد كه با نگاه هاي بسياري ميباشد كه داراي امامزادهشهرستان ممسني در استان فارس مي
 ريزي صحيح براي اين خطه از كشور، شاهد احياي مكان اينقه و برنامهريتي به اين منطيمد

جهت جذب گردشگران نهايت محيطي مناسب بهو در استها و محيط پيرامون آن امامزاده
  .مذهبي و رفع بخشي از مسائل شهرستان نورآباد ممسني باشد

به اين نتيجه رسيده بررسي جايگاه گردشگري در دين اسالم پرداخته و به) 1385(ديناري 
در . هاي مذهبي و زيارتي استدر جهان مسافرتهاي گردشگري ترين انگيزهكه يكي از مهم

    عنوان قطب جاذبه گردشگري شناخته هاي مذهبي همواره بهجغرافياي گردشگري، مكان
- مي ردد،اندازهاي طبيعي و زيبا برخوردار گويژه اگر آن ناحيه جغرافيايي از چشمه شوند، بمي

  . ي بيشتري را براي گردشگران ايجاد نمايدتواند جاذبه
ثير گردشگران مذهبي بر روي فضاهاي كالبدي أبررسي تبه) 1386(زاده، و مرادي منشي

شهر مشهد پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه با گسترش و رشد باالي زائران به اطراف حرم 
هايي شده كه مشكالت زيادي ديده و تبديل به خرابههاي بودن آسيبدليل قديمياين بافت به

  . وجود آورده استفراواني را براي زائران به
ريت يكپارچه در كالن شهر مشهد به يدر تحليل ضرورت مد) 1387(مومني و همكاران 

و مادي  )اجتماعي و فرهنگي( بررسي كاركردها و ساختارها و ساختارهاي شئون زندگي معنوي
فرهنگي دانسته و به اين  - پرداخته و اين شهر از همين سرشت مذهبي) ضايياقتصادي و ف(

فرهنگي /مندي ازاثرات مثبت اقتصادي، اجتماعينتيجه رسيده كه اين شهر افزون بر بهره
محيطي،اجتماعي و فرهنگي از هاي مختلف زيستفرهنگي، گرفتارناپايداي –گردشگري مذهبي 
ريت يها از جمعيت فزاينده و گسستگي مدي اين ناپايداريعمده. رسمي استجمله اسكان غير

هاي دولتي و ي آستان قدس رضوي با ساير دستگاهريت يكپارچهييعني عدم مد گردشگري،
. گيردسرچشمه مي ريت گردشگري شهر و منطقه را عهده دارند،يدولتي كه بخشي از مدغير

ن فوق تشكيل شود تا براي برقراري نهادي فراست متشكل از كنشگرا بنابراين شايسته است،

                                           
1 Poria  
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نفع تقويت و كارايي بيشتر در فرهنگي به/گردشگري مذهبيرتباط سازمند اجزاء و كاركردهاي ا
  . دشگري نيست، تالش و فعاليت نمايدراستاي توسعه پايدار شهر و منطقه كه جاي از كاركرد گر

ترين اشكال رونقكي از پراين نتيحه دست يافت كه يتوان بهاز تحقيقات انجام شده مي
توان با اتخاذ تدابيري اين نوع گردشگري را كه مي گردشگري در ايران گردشگري مذهبي است

  .ثر در رشد و توسعه صنعت گردشگري كشور تبديل كردؤيك عامل م به
 بخش در شهري فضاهايشناخت ظرفيت هاي  بررسي در) 1389( زادهحافظي و تاج
 اجراي بر كيدأت با مذهبي – فرهنگي مراسم اجراي ساماندهي نظورمبه تهران شهر مركزي
 بخش در موجود فضاهاي ساير و ها خيابان هايظرفيت شناسايي بر سعي محرم ايام مراسم
 ساماندهي براي فضاها اين ساماندهي براي تا كردند بازار محدوده ويژهبه   تهران شهر مركزي
 كه دهدمي نشان تحقيق از حاصل نتايج. كنند ارئه اييراهكاره مذهبي –فرهنگي مراسم اجراي

 محرم ايام مراسم در كنندگانشركت و دهندگانتدارك از كه يان،ربازا توسط بازار داخل در
 ،بنابراين. است گرفتهصورت عاشورا و تاسوعا مراسم برگزاري جهت فضايي ساماندهي باشند،مي

 نيز و عاشورا و تاسوعا مراسم برگزاري منظوربه فضاها ساماندهي خصوصدر ريزيبرنامه
 آن، بر جامع نظارت و ريتيمد و هاپروژه و هاطرح گرفتننظردر با محرم ايام مراسم ساماندهي

  .آوردفراهم فرهنگي گردشگري جاذبه عنوانبه مراسم اين از استفاده براي را زمينه تواندمي
  

  مطالعه مورد محدوده
 مساحت با يزد استان. باشدمي يزد استان در تفت، شهر پژوهش ناي مطالعه مورد قلمرو

 خراسان و فارس اصفهان، كرمان، استان به محدود ايران مركز در مربعكيلومتر 131,551 حدود
 شده واقع شرقي درجه 54 طول و شمالي درجه 31 عرض بين استان اين. است گرفته قرار
 جنوب و غربشمال جهت از. باشدمي كيلومترمربع 10 معادل تقريباً يزد استان مساحت. است
 نيست محصور كوهي وسيلةبه شرق جهت از تنها و باشدمي محصور ها كوه رشته وسيلةه ب نيز
 جمعيت رسمي، هايآمار اساس بر. گرددمي منتهي يزد استان هاي دشت به دره اين امتداد و

 سرشماري ايران، آمار مركز( باشدمي) ارخانو4564( نفر15717 با برابر1390 سال در تفت شهر
  ).1390 مسكن و نفوس
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  موقعيت فضايي شهرستان تفت در استان و كشور: 1نقشه 

  
  نگارندگان: نبعم

  
  هاي گردشگري و مذهبي شهر تفتجاذبه
  هاي گردشگريجاذبه

 مساحت عمومي اين شهر بيش از پانزده كيلومتر مربع است و بيشتر فضاهاي آن را، محالت
كثر ا ،باغ است - محله و خانه - بافت كلي و قديمي شهر، باغ. دهندها تشكيل ميقديمي، باغ

هايي پر از  عنوان جايگاهي سرسبز و زيبا با باغهاي خود از تفت بهجهانگردان در سفرنامه
برخي از روستاهاي اين شهرستان مانند  .اندهاي خوشبو ياد نموده درختان ميوه و انار و گل

 .دستور توراندخت ساساني بنا گرديده استان پشت قدمتي بيش از ظهور اسالم دارند كه بهتور
ترتيب به شود؛ بخش شمالي و بخش جنوبيكلي از دو بخش تشكيل ميطورشهر تفت به

از . است بزرگ و كوچك محله24تفت داراي كنوني شهر .شودناميده مي گرمسير و سردسير
 عصر صفويه، باغ و خانه نمير، آبشاروان به مسجد شاه ولي مربوط بهتهاي ديدني تفت ميمكان
 اصلي محصولبه شهرت تفت. گاهان، قلعه قديمي گرمسير، آسياب آبي و قدمگاه اشاره كرددره

  .1گردد برمي ،)قنات(هاي آب زيرزميني آن  كانال و انار آن، كشاورزي
  
  
  

                                           
  )http://www.yazdchto.ir(استان يزد، پورتال جامع  1
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  هاي مذهبي جاذبه
گرايش  ديار به آيين زرتشتو تبع آن شهر تفت مردم اين  قبل از ورود اسالم به ايران

وجود در چند با اين. دهنداما امروزه اكثر جمعيت شهر تفت را مسلمانان تشكيل ميداشتند 
انان در اين شهر داراي زندگي زرتشتيان و مسلم. زرتشيان هستيمنقطه از شهر تفت ما شاهد 

. باشدعدد مي 5دس زرتشتيان شهرستان تفت هاي مقتعداد آتشكده. هستندآميزي مسالمت
هاي مذهبي زرتشيان خود ساالنه جمعيت زيادي از سراسر كشور ايران جهت شركت در مراسم

ها، اماكن مقدس همچنين گردشگران بسياري جهت بازديد از آتشكده .رسانندرا به اين شهر مي
بقعه 4حسينيه و 18مسجد،  70ر در اين شه. شوندو رسوم زرتشتيان وارد اين شهر ميو آداب 
، برداري استترين مراسم مذهبي مسلمانان اين شهر مراسم نخلشاخص. وجود دارد متبركه

هاي پيش از صفويه گرداني به دورهپيشينيه رسم نخل. پذيرداين مراسم در روز عاشورا انجام مي
هاي صفويان در ايران ز بدعتگرداني را او نخلبندي رسم نخلنظران صاحببسياري از . رسدمي

   مفهوم درخت خرماست و در اصطالح عاميانه به هر درخت و اصوالً نخل به. انددانسته
      اي اما در مراسم عزاداري اصطالح نخل به تابوت واره .اي تزييني هم نخل گوينددرختچه

و به شكل مكعب وسيله اتاقكي چوبي و حجيم اين .دكشندوش ميگويند كه آن را برمي
الواري كه در كف به . بندي تشكيل شده استچوب بست و با يك كفيك  كه ازمستطيل است 

دو سر هر يك از تيرها . اندفتهرها قرار گهاي ستون، معموالً يك متر باالتر از پايهرودكار مي
  شكيل ، دستگيره نخل را تديواره نخل بيرون آمده و در واقعطرف كف  4حدود يك متر از 

صورت يك جناغ قوسي ها جناغي شكل سروي و برخي به شكل ظاهري برخي نخل. دهدمي
شكل درخت حال هم نخلي كه به، شباهتي به درخت خرما ندارد و تا بهالبته نخل .شكل است

تفت شهر خل وزن ن). http://www.rasekhoon.net 1( ، ديده نشده استخرما ساخته شده باشد
حضور و همكاري شايد صد مرد قوي هيكل گرداني نياز بهرسد و براي نخلچندين تن ميبه

آنها . ها، همياري و همكاري دارند  در برخي موارد زرتشتيان يزد نيز در ساختن نخل .است
را همسر شهربانوي ايراني دانسته و نسبت به وي احترام و ارادت ) ع(  حضرت سيد الشهداء

شود مراسم عزاداري در ايام محرم مشاهده مي 1و تصوير 2ر نقشههمانطور كه د. اند خاصي قائل
در روز عاشورا در دو محله بازار و  شود و همچنينحسينيه و مسجد اين شهر برگزار مي 14در 

  .شودبرداري اجرا ميگرمسير مراسم نخل

                                           
 سايت راسخون 1
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  نگارندگان: موقعيت اماكن اجراي مراسم عزاداري در شهر تفت، ماخذ: 2نقشه 

  

  
  تصويري از مراسم نخل برداري روز عاشورا: 1صوير ت

  نگارندگان: منبع
  

  شناسي روش
. است توصيفي آن تحقيق روش و است ايتوسعه كاربردي هدف، لحاظ از پژوهش اين
 قبيل از ميداني مطالعات همچنين و اسنادي شيوة به نياز مورد هايداده و اطالعات آوريجمع

 امكانات، ها،جاذبه بررسي آمده، به دستبه اطالعات به توجه با سپس و گرفت؛ انجام مصاحبه
جهت در مرحله بعد به. شد پرداخته در شهرتفت مذهبي گردشگري كلي وضعيت و خدمات

هاي توسعه گردشگري در شهر تفت از ماتريس تحليلي تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه راهبرد
SWOT  بهره گرفته شد .  

نفري شهر تفت، كارشناسان و مسئوالن مرتبط  15717جمعيت  يقتحق اين آماري جامعة
شد كه شامل  محاسبه 316 كوكران، فرمول از استفاده با نمونه حجم. با گردشگري شهر است

توجه به با. گيري استفاده شد اي براي نمونهاز روش خوشه. سال به باالست 18همة افراد 
و خارجي ناحيه، فهرستي از نقاط قوت، ضعف، گرفته بر روي محيط داخلي هاي صورتبررسي
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نهايت از طريق مصاحبه با مردم، گردشگران ها و تهديدها مورد شناسايي قرار گرفت، و درفرصت
تك عوامل داخلي و خارجي كه گامي ضروري در تدوين دهي به تكو مسئوالن شهر تفت، وزن

ريزي هاي برنامهساس آن، ماتريساز آن استخراج و بر ا SWOTباشد، ماتريس ها ميراهبرد
هاي حاصل و رهيافت هاي مناسب توسعه گردشگري مشخصيتراهبردي كمي، راهبردها و اولو

روش مورد استفاده در جهت  .ن راهبردهاي راهگشا ارائه گرديدعنواها بهاز اين تجزيه و تحليل
بندي نقاط قوت، ز جمعپس ا. باشديك از عوامل به شيوه دلفي ميوزن و امتيازدهي به هر

اساس نظر مردم، كارشناسان و مسئوالن، گروهي از افراد خبره و ضعف، فرصت و تهديد بر
دهي به اين عوامل دهي انتخاب وزننظر و آشنا با شهر تفت و گردشگري جهت وزنصاحب

   . صورت گرفت
  

 SWOTروش به گردشگري مسايل تحليل و تجزيه

 شناخت گردشگري مذهبي در شهر تفت، توسعه هايسياست و راهكارها هارائ منظوربه
 امري هافرصت و هاقوت بهبود ها،تهديد و هاضعف رفع جهت در SWOTمدل چهارگانه عوامل

  :است گرفته قرار مطالعه مورد در زير كه شودمي تلقي ناپذيراجتناب
  

  گذاري نحوه ارزش و منطقه برگردشگري مؤثر خارجي عوامل
 هافرصت شناسايي براي شده مطالعه در ناحيه خارجي محيط آثار بررسي له،مرح اين هدف

 براساس. است مواجه با آن گردشگري گسترش با ارتباط در ناحيه كه است هاييتهديد و
 ها وفرصت مجموعه شده، مطالعه ناحيه پيرامون بررسي وضعيت و شده انجام مطالعات

 و توجه مورد توسعه ابعاد غالب در لحاظ گردشگري از ناحيه براين مؤثر و موجود تهديدهاي
   .است شده ارايه 2 و 1 جداول در كه فتهگر بررسي قرار

  
  ها و تهديدها فرصت در خارجي عوامل وتحليل تجزيه:  1 جدول

  امتياز  درجه بندي  وزن )O(فرصت
  2/1  4  3/0 زايي و ايجاد درآمداشتغال

  8/0  4  2/0 كمك به پويايي اقتصادي و توسعه شهر
  3/0  3  1/0  رشد صنعت گردشگري در شهر تفت ، شهرستان تفت و استان يزد
  15/0  2 075/0  افزايش ميزان اعتبارات استاني جذب شده در شهرستان تفت

  225/0  3 075/0 سيسات شهرأها و تبهبود زيرساخت
عنوان يك شهر نمونه گردشگري  و افزايش معرفي شهر تفت به

  وجهه شهر
05/0  2  1/0  

  025/0  1 025/0  افزايش احساس تعلق و مشاركت شهروندان تفتي در امور شهر
  025/0  1 025/0  فرصتي مناسب جهت معرفي ساير محصوالت شهرتفت
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  يافته هاي تحقيق: منبع

  
ه روب آن با مذهبي گردشگري در تفت شهر كه هاييفرصت مهمترين 1 دولج به توجه با

 پويايي به كمك فرصت، اولين عنوانبه 2/1 وزني امتياز با درآمد ايجاد و زايياشتغال ست،ارو
 گذارانسرمايه جذب فرصت دو فرصت، دومين عنوانبه 8/0 امتياز با شهر توسعه و اقتصادي

 يزد استان و تفت شهرستان تفت، شهر در گردشگري صنعت رشد همچنين و بوميغير و بومي
 225/0 وزني امتياز با شهر سيساتأت و هازيرساخت بهبود فرصت، سومين عنوانبه 3/0 امتياز با
 پنجمين عنوانبه 2/0 با امتياز يزد استان مناسب جغرافيايي موقعيت فرصت، چهارمين عنوانبه

 عنوانبه 15/0 امتياز با تفت شهرستان در شده جذب تانياس اعتبارات ميزان افزايش فرصت،
 هفتمين عنوانبه 05/0امتياز با استان مركز به بومي مردم مهاجرت كاهش فرصت، ششمين
 فرصتي و شهر امور در تفتي مشاركت شهروندان و تعلق احساس افزايش فرصت دو و فرصت
 از شوندمي شناخته فرصت نهشتمي عنوانبه شهرتفت محصوالت ساير معرفي جهت مناسب
      و مراسم اجراي شدن مختل و جمعيت هجوم هايمولفه 1جدول تحليل اساس بر طرفي

 به معنوي مراسم يك از مراسم ماهيت تغيير تهديد، نخستين عنوانبه 4/0 امتياز با نظميبي
 و تعارض ايجاد و متفاوت هايفرهنگ با گردشگران ورود 04/0وريك با امتياز لفولك نمايش يك

 با شهري سبز فضاي و باغات تخريب تهديد، دومين عنوانبه 3/0 امتياز با بومي مردم با اختالف
     15/0 امتياز با مراسم اين در بومي افراد حضور كاهش تهديد، سومين عنوانبه 2/0 امتياز

 ويژهبه هاتقيم عمومي افزايش زيست،محيط آلودگي تهديد چهار تهديد، چهارمين عنوانبه

  3/0  3  1/0 گذاران بومي و غير بوميجذب سرمايه
  1/0  2  05/0 يزداستانمناسبجغرافياييموقعيت

  875/2    1 جمع
  امتياز  بنديدرجه  وزن )T(تهديد

  2/0  1  2/0 لودگي محيط زيستآ
  2/0  2  1/0 تخريب باغات و فضاي سبز شهري

از يك مراسم معنوي به يك نمايش تغيير ماهيت مراسم
 فولكوريك

1/0  4  4/0  

  4/0  2  2/0  نظميو بيم جمعيت و مختل شدن اجراي مراسمهجو
هاي متفاوت و ايجاد تعارض و اختالف ورود گردشگران با فرهنگ
 ا مردم بوميب

1/0  3  3/0  

  1/0  2  05/0 ويژه قيمت زمينها بهافزايش عمومي قيمت
  15/0  3  05/0 كاهش حضور افراد بومي در اين مراسم

  1/0  1  1/0 سيسات شهرأها و تتخريب زيرساخت
  1/0  1  1/0 هاتخريب و فرسودي مساجد و حسينيه

  85/1    1 جمع
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 و تهديد پنجمين عنوانبه 1/0 امتياز با شهر سيساتأت و هازيرساخت تخريب و زمين قيمت
 عنوانبه تهديد ششمين عنوانبه 1/0 امتياز با هاحسينيه و مساجد يگفرسود و تخريب

  .شوندمي شناخته تفت شهر مذهبي گردشگري رويپيش تهديداتي
  
  گذاري نحوه ارزش و ذهبي شهرم برگردشگري مؤثر داخلي عوامل

 و قوت نقاط شناسايي براي مطالعه شده ناحيه داخلي محيط سنجش مرحله اين هدف
 زمينه آن هاياجراي تكليف و ريزيبرنامه اهداف به دستيابي راه در هايي كهجنبه. است ضعف
 ردهاي موجود،راهب مقوله سه قسمت اين در رو،اين از. نظر است مد دارد، بازدارنده يا مساعد

توسعه  ابعاد چارچوب در و ضعف نقاط و نقاط قوت عنوانبا و شده بررسي منابع، و عملكردها
  .بندي شدتقسيم 4 و 3 جدول شرح به مذهبي شهر تفت گردشگري

  هاها و ضعفقوت داخلي عوامل تجزيه خالصه: 2 جدول

  يافته هاي تحقيق: منبع

  امتياز  درجه بندي  وزن )S(نقطه قوت
و عاشورا شهر تفت در فهرست آثار ملي و قرار گرفتن مراسم تاسوعا

 توجه مسئوالن به آن
15/0  2  3/0  

  8/0  4  2/0  شهر يزد به مراكز جمعتي و مراكز شهري مثلمجاورت و نزديكي
گزاري و برنامه ايهمستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرم

  عنوان قطب مهم گردشگريو معرفي آن بهريزي گردشگري
07/0  2  14/0  

اندازهاي زيبا و منحصر به فرد به همراه فضاي سبز و ود چشموج
 باغات در شهر

1/0  3  3/0  

  8/0  4  2/0  متمايز از ساير نقاط استان يزداجراي مراسم عزاداري با سبكي
  15/0  3  05/0 وجود فضاي مناسب جهت پاركنگ خودروها

  14/0  2  07/0  ظرفيت و فضاي مناسب اين شهر جهت جذب گردشگران
  3/0  3  1/0  ود نذورات و وقوفات باال جهت پذيرايي از گردشگرانوج

اين مراسم در شهر تفت با مراكز شهري عدم همزماني اجراي
 اطراف مثل شهر يزد

06/0  2  12/0  

  05/3    1 جمع
  امتياز  بنديدرجه  وزن )W(نقطه ضعف

در شهر و در ساعات آغازين و پاياني مراسموجود ترافيك سنگين
 .خارج از شهرهايجاده

15/0  2  3/0  

  45/0  3  15/0  هاي مرتبط با امر گردشگري در شهرضعف زيرساخت
  6/0  4  15/0 كوتاه بودن مدت اقامت گردشگران در شهر
  6/0  4  15/0 عدم بازده اقتصادي گردشگران براي شهر

  15/0  2  75/0 آلودگي و ايجاد زباله
  1/0  2  05/0 اختالل گردشگران در اجراي مراسم

  15/0  1  15/0  رساني و معرفي كامل اين مراسم در سطح كشورعدم اطالع
  25/0  2 125/0  تحميل بار مالي بر دوش ادارات و سازمان هاي شهر مثل شهرداري

  6/2    1 جمع
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ترين نقاط قوت در گردشگري مذهبي شهر تفت به مواردي متوان از مهمي 2با توجه به جدول
 مراسم يزد و اجراي شهر مثل شهري مراكز و تييجمع مراكز به نزديكي و ون مجاورتهمچ

عنوان نخستين قوت، به 8/0يزد با امتياز وزني  استان نقاط ساير از متمايز سبكي با عزاداري
 و نذورات شهر و وجود در باغات و سبز فضاي همراهبه فردبه منحصر و زيبا اندازهايچشم وجود

 مناسب فضاي عنوان دومين قوت، وجودبه 3/0گردشگران با امتياز  از پذيرايي جهت البا وقوفات
 شهر اين مناسب فضاي و عنوان سومين قوت، ظرفيتبه 15/0با امتياز  خودرو نگيپارك جهت
- برنامه و اريگذسرمايه جهت منطقه بودن آماده و گردشگران و همچنين مستعد جذب جهت

عنوان به 14/0گردشگري با امتياز وزني  مهم قطب عنوانبه نآ معرفي و گردشگري ريزي
 شهر مثل اطراف شهري مراكز با تفت شهر در مراسم اين اجراي زماني هم چهارمين قوت، عدم

گفت  توانمي 2 به جدول باتوجه .شوندعنوان پنجمين قوت شناخته ميبه 12/0يزد با امتياز 
شهر با امتياز  براي گردشگران اقتصادي بازده وعدم درشهر گردشگران اقامت مدت بودن كوتاه
 ترافيك ، وجود45/0شهر با امتياز  در گردشگري امر با مرتبط هايزيرساخت ، ضعف6/0وزني 

 تحميل ،3/0شهر امتياز  از خارج هايجاده و شهر در مراسم پاياني و آغازين ساعات در سنگين
زباله  ايجاد و ، آلودگي25/0شهرداري با امتياز  ثلم شهر هايسازمان و ادارات دوش بر مالي بار

 اختالل ،15/0كشور با امتياز  سطح در مراسم اين كامل معرفي و رسانياطالع و همچنين عدم
ترين نقاط ضعف گردشگري ترتيب مهمبه 1/0مراسم با امتياز وزني  اجراي در گردشگران

  .باشندمذهبي شهر تفت مي

  
  گردشگري مذهبي شهر تفت) IE(ارجيماتريس داخلي خ: 2شكل 

  نگارندگان: منبع
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  ماتريس ارزيابي گسترش گردشگري مذهبي شهر تفت: 3جدول 

  
  

 قوت  ضعف

SWOT  
  

 وآغازينساعاتدرسنگينترافيك
 پاياني

  امر با مرتبط هايزيرساخت ضعف 
   مراسم شهر اني در گردشگري

 در گردشگران اقامت مدت بودن كوتاه 
  شهر

  0براي گردشگران اقتصادي ازدهب عدم 
  شهر

 مراسم اجراي در گردشگران اختالل  

 و جمعتي مراكزبهنزديكيومجاورت 
 يزد شهر  مثل شهري مراكز

 منحصر و زيبا چشم اندازهاي وجود 
 در باغات و سبز فضاي همراهبه فرد به

 شهر

 سبكي با عزاداري مراسم اجراي  
 يزد استان نقاط ساير از متمايز

 جهت باال وقوفات و نذورات وجود 
  گردشگران از پذيرايي

 soاستراتژي  woاستراتژي

 ارتباطي؛هايراهبهبودوتوسعه 
 مسئوالن بين فكري هم و تعامل 

 با مرتبط ادارات و هاسازمان و منطقه
 ها طرح پيشبرد در گردشگري
  منطقه؛ گردشگري

 در مردم مشاركتي توان از استفاده 
  گردشگري، ريزي امهبرن مراحل تمامي

 غير و بومي ارانگذسرمايه جذب 
 عدم حالت از شدن خارج جهت بومي
  .اقتصادي بازده

 ساير از گيريبهره و شناسايي  
 با شهر اين گردشگري هايجاذبه

  .مراسم اين از از استفاده
 افزايش جهت مسئوالن نظر جلب  

  .شهر در اشتغال و اريذگسرمايه
 جهت انارذگسرمايه نظر جلب،  

 در گردشگري بخش در اريذگسرمايه
  .تفت شهر

 غير و بومي متخصص نيروي جذب 
  كشور و استان نقاط ساير از بومي

 مردم مشاركت و تعلق حس افزايش 
   شهر امور همه در

 سال فصول ساير در گردشگر جذب   
 جهت مردمي هايكمك از استفاده 

  شهري تاسيسات و هازيرساخت بهبود
 مانند گردشگري تاسيسات توسعه 

 از استفاده و رستوران و هتل ايجاد
 درراستاي تفت بكر و زيبا طبيعت
 جديد مشاغل وايجاد گردشگري جذب
  منطقه بومي مردم براي

 درآمد ايجاد و زايي اشتغال  

 شهر توسعه و اقتصادي پويايي به كمك 

 شهر تاسيسات و ها زيرساخت بهبود 

 مشاركت و تعلق احساس افزايش 
 شهر امور در تفتي هروندانش

 ساير معرفي جهت مناسب فرصتي 
 شهرتفت محصوالت

 بومي غير و بومي گذاران سرمايه جذب 

 يزد استان مناسب جغرافيايي موقعيت  

صت
فر

 و متفاوت هايفرهنگ با گردشگران ورود st استراتژي wtاستراتژي
 بومي مردم با اختالف و تعارض ايجاد

 زيست محيط آلودگي 

 شهري سبز فضاي و اغاتب تخريب 

 اجراي شدن مختل و جمعيت هجوم 
 نظميبي و مراسم

 هاوحسينيه مساجد فرسودي و تخريب 

 مراسم اين در بومي افراد حضور كاهش  

ديد
ته

 مردميهايمشاركتجلب
 پايدار منديبهره و درترويج،حفاظت

 فرهنگي و تاريخي و طبيعي منابع از
 هاي تخريب از جلوگيري گردشگري

  محيطي؛ -ستزي
 و بزرگان حضور با فكر اتاق ايجاد 

 تدابيري اتخاذ و محالت سفيدان ريش
 و برنامه با و نظم با مراسم اجراي در

   مراسم معنوي ماهيت حفظ در تالش
 با شهر بزرگان و مسئوالن رايزني 

   جذب جهت حكومتي مقامات
 مخارجي تامين جهت خاص ايبودجه

  .  كنندمي تحميل گردشگران كه

 نهاد و هاسازمان بين هماهنگي ايجاد 
- آلودگي كاهش جهت مسئول هاي

   محيطي زيست هاي
 غير و مردمي هايسرمايه جذب 

 و هاحسينيه بازسازي جهت مردمي
  . هامسجد

 برگزاري در بومي افراد نقش افزايش 
   مراسم

 نزديك عنوانبه يزد شهر از استفاده-

 تفت شهر به شهر بزرگترين و ترين
 واردشده جمعيتي ريز سر بجذ جهت

 .  
 آگاه هايوفعاليت تبليغات تقويت -

 قابليت دربار هارسانه در سازي
  .تفت شهر گردشگري
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  و پيشنهادات گيرينتيجه
 و راهبردها ارايه منظوربه شده، ميداني انجام مطالعات و تحقيق نظريه منابع به توجه با

 هايمحدوديت و هاروش وسيلهبه طقه،من در گردشگري SWOTتوسعه ظرفيت، راهكارهاي
 براي توسعه راهكارهايي و عملي هاييپاسخ و مشخص مطالعه شده مورد منطقه در توريستي

    تهديدها نشان و هافرصت قوت، ضعف، نقاط هايجنبه نتايج بررسي. شد ارايه گردشگري
 شهري مراكز و معتيج مراكز به نزديكي كه در بين نقاط قوت مطالعه شده مجاورت، دهدمي
      يزد، وجود استان نقاط ساير از متمايز سبكي با عزاداري مراسم اجراي و يزد شهر مثل
 و نذورات شهر و وجود در باغات و سبز فضاي همراهبه فردبه منحصر و زيبا اندازهايچشم

توسعه  براي نواحي اين مهمترين مزيت عنوانبه گردشگران از پذيرايي جهت باال وقوفات
 ضعف، كوتاه بين نقاط در آمده، دست به نتايجبه توجه با همچنين .آيندمي شماربه گردشگري

 ضعف شهر، براي گردشگران اقتصادي بازده عدم و درشهر گردشگران اقامت مدت بودن
 و آغازين ساعات در سنگين ترافيك وجود شهر، در گردشگري امر با مرتبط هايزيرساخت

 گردشگري  توسعه موانع عنوانبه موارد اين شهر، از خارج هايجاده و شهر در مراسم پاياني
   بين از اين،برعالوه. يابند ءو ارتقا بهبود شده، برطرف شناخته شده و بايد اين نقاط ضعف

 جذب و شهر توسعه و اقتصادي پويايي به كمك درآمد، ايجاد و زاييبيروني، اشتغال هايفرصت
 آن با مذهبي گردشگري در تفت شهر كه هاييفرصت بومي مهمترينغير و ميبو گذارانسرمايه

 و مراسم اجراي شدن مختل و جمعيت هجوم هايخارجي مولفه تهديدهاي بين از. ستاروه روب
و  بومي مردم با اختالف و تعارض ايجاد و متفاوت هايفرهنگ با گردشگران ورود نظمي،بي

  .شودمي قلمداد خارجي مهمترين تهديد عنوانهشهري ب سبز فضاي و باغات تخريب
 جذب در مثبت نقشي و يابد خواهد توسعهتوان گفت كه اگر شهر تفت ميمي ،در مجموع

-هاي اين شهر بپردازد و با برنامهظرفيتشناسايي بهباشد بايد در درجه نخست  داشته توريسم

بااليي است و  ظرفيتهر داراي اي مدون سعي در توسعه گردشگري در اين شهر نمايد، اين ش
اي رشد و توسعه اين شهر كمك قابل مالحظهبه) گردشگري( تواند اين صادرات نامرئيمي

در اين . باشدمي  گردشگري در شهر تفت هايظرفيتمراسم تاسوعا و عاشورا يكي از اين . نمايد
افراد تا زماني كه  ،رواز اين .باشدراستا مشاركت بيشتر مسئولين و مردم امري ضروري مي

جامعه و مسئوالن از اهميت گردشگري و نقش آن در توسعه شهر مطلع  نباشند، در اين فرايند 
هاي نخستين در راستاي اين امر است كه بايد تالش بديهي ،نتيجهدر. ركت نخواهند كردمشا
-د، از بهرهصورت پذير تواند در طيف وسيعيمشاركت و فعاليت افراد بومي و محلي مي. باشد

از موارد . گذارانهاي بومي و مردم عادي تا نيروهاي متخصص بومي و سرمايهگرفتن از نيروي
يكي . توان به امر داشتن برنامه و استراتژي مدون در نيل به اهداف اشاره كردضروري ديگر مي

كه  استها از اقدامات اساسي در راستاي توسعه در هر شهر مديريت يكپارچه در شهر
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هاي مرتبط با امر گردشگري شهر گردشگري نيز از اين امر مستثني نيست و نهادها و سازمان
يكي از موارد ضروري ديگر انجام  .ا يكديگر فعاليت نمايندبايد در يك راستا و هماهنگ ب

باشد؛ امروزه گيري از تجربيات مناطق و شهرهاي موفق در اين امر ميمطالعات تطبيقي و بهره
ري مذهبي گيري از گردشگهايي در بهره شاهد موفقيت... اي تركيه، اردن، اسپانيا و در كشوره

- طبيعت سر ،گذار در امر گردشگريثيرأهاي مهم و تاز ديگر جنبه. جهت رونق شهرها هستيم

جهت حفظ و جلوگيري از  باشد كه نيازمند توجه مسئولين درسبز و وجود باغات آن مي
باشد تبليغات در رونق و توسعه گردشگري امري ضروري و مهم مي ،نهايتدر. استتخريب آن 

ويژه گردشگري مذهبي در شهر بايد توجه خاصي ه و مسئوالن و افراد مرتبط با امر گردشگري ب
موارد زير نيز به عنوان .به اين امر داشته باشند و از تمامي ابزارهاي تبليغاتي بهره گيرند

   . هتر گردشگري مذهبي در اين شهر پيشنهاد مي گرددراهبردهايي براي توسعه هرچه ب
 اطالعات بانك اندازيبازاريابي راه و تحقيقات مطالعات زمينه در الزم هايهزينه انجام -

 . هاي گردشگري شهرظرفيتگردشگري در راستاي شناخت كامل از 

 .منطقه اين خاص تفصيلي گردشگري و جامع طرحتهيه  -

نظران و انديشمندان بومي در راستاي توسعه مسئوالن، صاحب انديشيبرگزاري نخستين هم -
 . ويژه گردشگري مذهبي در شهر تفتگردشگري به

 . بندي مساجد و همچنين اقدام به مرمت و بازسازي حسينيه امام شهر تفتاجراي طرح سطح -

-طبيعت سر هاي تبليغي در راستاي حفظانجام فعاليت داران طبيعت واد انجمن دوستايج -

 . سبز اين شهر

 . هاي ارتباطي اين شهربهبود كيفيت معابر و راه -

 امر در مردم دادنچه بهتر اين مراسم و مشاركتدر اجراي هر مردمي گروهاي مشاركت -
 .هابرنامه اجراي و گيريو تصميم سازيتصميم

 و گيريتصميم امور سرأ در گردشگري به مسائل آگاه و كردهتحصيل مديران از استفاده -
 .اجرايي

 مديريتي نهاد ايجاد يك طريق از ولمسئ اجرايي هاي دستگاه و نهادها ايجاد هماهنگي بين -
 .يكپارچه يا تفويض اختيارات به يك ارگان و يا نهاد خاص

 كشور داخل در تبليغاتي و توزيع بوروشورهاي تهيه و مناسب و گسترده تبليغات ايجاد -
 .ويژه شيعيان با اين مراسمه ب دشگرانگر بيشتر آشنايي براي وكشورهاي همسايه

- بازارچه      و ايجاد دستيصنايع مانند بومي شهر فرهنگ با منطبق سنتي مشاغل احياي -

 براي ايجاد غيره و كشاورزي محصوالت دامي، هايدستي، فرآوردهصنايع فروش براي هايي
 .منطقه در درآمد كسب و اشتغال
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