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 چکیده
های صنعت  بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و رو به رشدترین بخش 

طور ملموس و هتوجه به میراث عظیمی که ببا  گردشگری عصر حاضر است. در این میان تمدن اسالمی نیز
. این شکل از ستگردشگری میراث دینی دارا یپتانسیل باالیی را برای توسعه گذاشته،از خود به جا ناملموس 

توسعه در مقاصد مذهبی ایران از جمله شهر مقدس قم که قسمت عظیمی از این میراث اسالمی را در خود جای 
های اثرگذار تمدن  همؤلفشناسایی رو در این تحقیق تالش شده است تا با اند بسبار قابل اهمیت است. ازاینداده

. شوداین نوع مقاصد بررسی  یگردشگری مقصد مذهبی قم، نقش تمدن اسالمی در توسعه یاسالمی بر توسعه
بین کارشناسان گردشگری استان قم انجام گرفته است. نتایج پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در پژوهش به صورت 

های اثرگذار تمدن اند و مؤلفهرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتههای پها، حاکی از آن است که تمامی مؤلفه یافته
شخصیت و  زیارتی،: اماکند ازناگردشگری شهر مقدس قم به ترتیب اولویت عبارت یاسالمی بر توسعه

های طبیعی های اسالمی، محوطهتاریخی بودن شهر اسالمی قم، موزهفضای معنوی، آداب و رسوم اسالمی، 
اسالمی،  یهای آشپزی اسالمی، هنرها و صنایع دستی دورهاسالمی، سنت یریخی دورهمقدس، بناهای تا

اسالمی و  یهنرهای نمایشی اسالمی)تعزیه(، موسیقی اسالمی، طب سنتی اسالمی، ادبیات و شاعران دوره
ملموس آن  توجه به قرار گرفتن میراث ناملموس تمدن اسالمی در کنار میراث، با لذا های سنتی اسالمی.ورزش

موس اسالمی نیز در گردشگری مقصد مذهبی قم پیشنهاد شد میراث نامل یهای مؤثر بر توسعهبه عنوان مؤلفه
 کارهای ملموس اسالمی تبلیغ و توسعه داده شود.کنار سایر شاه

 میراث تمدن اسالمی، گردشگری میراث دینی، مقصد مذهبی واژگان کلیدی:

                                                                                                                       
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

  دانشگاه عالمه طباطباییاستادیار گروه جهانگردی 

 نویسنده مسئول(  دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی(mohamad.heydari88@gmail.com 
 11/7/1211 تاریخ پذیرش:         7/6/1211  تاریخ دریافت:



  18ـ سال هفتم ـ تابستان 81شماره  مدیریت گردشگری فصلنامه مطالعات   2

 مقدمه 

یابیم که اکثر این کشورها در میاسالمی از جمله ایران دررهای با نگاهی به کشو 
زمین  یدرصد مسائل مربوط به تاریخ و تمدن کره 07تمدن قدیم قرار گرفته و  یحوزه

 یدر محدوده این کشورها به وقوع پیوسته است و ایران به دلیل پتانسیل باال در زمینه
ذابی از نظر گردشگری شده تبدیل به کشور جهای مختلف تاریخی دوره یتجربه

ی فرهنگ اسالمی تحوالت اسالمی نیز با پشتوانه یاست. در این میان تمدن دوره
ایران به وجود آورده و به  یای را در برخی از نهادها و نمودهای عینی جامعهگسترده

تمدن آن که عبارت از مذهب، علوم و  ی گستاولوبون قسمت اعظم از اجزایگفته
(. از طرفی عمده 6: 0837، 1حال محفوظ مانده است )گستاولوبوناست تابهفنون و زبان 

های تمدن مقاصد مذهبی ایران از جمله مشهد، قم، شیراز و شهر ری به عنوان پایگاه
ی ی اسالمی را در خود جااسالمی در ایران، قسمت عظیمی از میراث تمدن دوره

اسالمی  یهای فراوان تمدن اسالمی از معماری غنی دورهوجود ظرفیت ،اند. لذا داده
قدامات اساسی جهت شناسایی های مذهبی، لزوم انجام اآیینگرفته تا آداب و رسوم و 

ناپذیر گردشگری در این مقاصد را اجتناب منظور توسعهگیری از این میراث بهو بهره
 است.  کرده

زمان شده از سوی ساهای انجامریزیی توسعه و نیز برنامهسالههای پنجمرور برنامه 
 یریزی توسعه عنوان متولی اصلی مدیریت و برنامهمیراث فرهنگی و گردشگری  به

گردشگری در مقصدهای مذهبی همیشه  یدهد که توسعهنشان می ،گردشگری کشور
که نشان از اهمیت خاص این اند گردشگری قرار داشته یهای توسعهدر اولویت برنامه

های مذهبی باال اقدامات رغم وجود پتانسیلاما علی (.0830)معصومی،  مقاصد است
ها صورت نگرفته و گردشگری در گیری از این ظرفیتناسایی و بهرهمنظور شاساسی به

 یاز طرفی توسعه .استمقصدهای مذهبی بیشتر به زیارت اماکن مقدسه محدود 
بر تمدن اسالمی عالوههای گیری از مؤلفهدر مقصدهای مذهبی با بهرهردشگری گ

همراه ههای شغلی جدید که برای این مقاصد ب، نظیر ایجاد فرصتهای مادیمنفعت
اسالمی خود  ـ ایرانیشود مردم منطقه و نیز گردشگران داخلی از هویت ، سبب میدارد

آشنایی  آنبرکند. عالوهر آنها زنده ر و خودباوری را دو احساس غرو بهتر آگاه شوند

                                                                                                                       
1- Gostavlobon  
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های تمدن اسالمی موجب تغییر نگرش آنان به اسالم  گردشگران خارجی با جاذبه
های آید. از طرف دیگر احیای مؤلفهی تبلیغ مذهبی و دینی به حساب میو نوع شود می

تواند عامل مهمی در جذب گردشگران کشورهای اسالمی باشد. این تمدن اسالمی می
های و اجتماعی گردشگران خارجی، دولت امر با توجه به تبعات مختلف فرهنگی

دشگری در گر یتوسعه یاسالمی را در جهت رسیدن به یک زبان مشترک در زمینه
 دهد. کشورهای اسالمی یاری می

 مبانی نظری تحقیق 

اع اوض یمطالعه یهر تمدنی حقیقت و ظاهری دارد اما حقیقت تمدن که در نتیجه 
از خوبی یا بدی، خوشبختی یا بدبختی کسانی که در پرتو  است شود عبارت استنباط می

ت تمدن اسالمی توان گف (. با این بیان می803: 0831 کنند )زیدان، آن تمدن زندگی می
شود که با ظهور اسالم زاده شد و در طی چهارده قرن از خود آثار به تمدنی اطالق می

 (. 01: 0831 ت )بهنیافر،تمدنی به جا گذاشته اس
و میراث  استاز آنجایی که میراث تمدن اسالمی جزئی از میراث دینی و معنوی  

های میراث آید، قبل از بیان مؤلفه دینی نیز یکی از انواع میراث فرهنگی به شمار می
تمدن اسالمی و ارتباط آن با گردشگری نیاز به تعریفی جامع از میراث فرهنگی داریم. 

رغم اینکه ارزش ریف متعددی ارائه شده است اما علیارتباط با میراث فرهنگی تعادر 
رسد هنوز تعریفی جامع  میراث فرهنگی مورد قبول و ستایش همگانی است به نظر می

برای آن ارائه نشده است. برای دستیابی به یک تعریف جامع نیازمند بررسی معیارهایی 
هاست. سه معیار را  قابل شناسایی از سایر پدیدههستیم که توسط آن یک اثر تاریخی 

شود باید  اوالً هر آنچه میراث فرهنگی خوانده می توان برای این امر در نظر گرفت: یم
نحوی به منصة ظهور رسیده باشد. ثانیاً با توجه به تعلق هر اثر تاریخی به گذشته، هب

لثاً برای فرهنگی خواندن آنچه هاست. ثا قدمت یکی از معیارهای تمیز آن از سایر پدیده
توان  ترتیب میاثری از انسان در خود باشد. بدینباید حامل  به ارث رسیده است شئ

میراث فرهنگی ردپای حرکت »ی را به قرار زیر پیشنهاد نمود: تعریف میراث فرهنگ
 (.883 :0837 )حجت، «یخ است که حامل پیامی انسانی استانسان در طول تار
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 اث فرهنگی از منظر قرآن و متفکران مسلمان اهمیت میر

های اجتماعی در جوامع اسالمی  در وضع و تنظیم ارزش نقش و اهمیت قرآن کریم 
تجسس جایگاه گذشته و میراث فرهنگی در قرآن برای تنظیم  ،قابل انکار نیست. لذا

ها در این جوامع از ضرورت کامل برخوردار است. متأسفانه با آنکه  این سیاست
حال کمتر ار باقیمانده از آن وجود دارد تابههای بسیار از توجه قرآن به گذشته و آث نشانه

 مثابهقرآن از آثار گذشتگان به شویم. ینظر مستقیمی در این موارد مواجه مبا اظهار
کند که اگر آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرند موجب  هایی یاد می نشانه

گذشته مورد نظر قرآن است تنها وقایعی تاریخی که  مثابهشود. آنچه بهمیهدایت انسان 
نی آثار زمین و مشاهده عینیست بلکه بارها دعوت به سیر در توسط خود قرآن نقل شده 

ای نظیر عقل، هوش،  . شرایط ویژهکندتوجه به آثار فیزیکی را توصیه میگذشتگان و 
 جستجوگر بودن و نظایر آن برای دریافتن حقایق پنهان در آثار وجود دارد )حجت،

0837 :888.) 
طور که امروز مدنظر ماست، از قرون اولیه بین توجه به آثار تاریخی البته نه دقیقاً آن 

دعوت مکرر قرآن به رجوع  یتوان زاییده ین متدوال بوده است. این توجه را میمسلم
نباط توان از قرآن برای رجوع به گذشته است ترین دالیلی را که میبه تاریخ دانست. مهم

. استپی بردن به سنن الهی، توجه به معاد و عبرت گرفتن از سر گذشت پیشینیان  کرد
تاریخ که خود  ی: مطالعهکند برای این مراجعه معرفی میقرآن دو روش عمده را نیز 

پردازد و مراجعه به آثار باقیمانده از گذشته که بارها رجوع به آن  مکرراً به نقل آن می
دهد. گرچه در قرون اولیه اسالمی این توجه در قالب گرامی  را مورد تأکید قرار می

اشاراتی  بریخی نیز تسری یافت. عالوهثار تارسرعت به آکرد، اما بهداشتن تاریخ جلوه 
که تاریخ نگارانی نظیر بیهقی، طبری و مسعودی به آثار پیشینیان دارند آنچه در 

طواط و ناصر خسرو های جهانگردان مسلمان نظیر ابن بطوطه، رشیدالدین و امهسفرن
ر هایی بعضاً دقیق از کیفیت آثار است. ذکر آثار تاریخی د آمده است، شامل گزارش

فانی بودن  ماً همراه با تذکرات اخالقی نظیرمتون ادبی خصوصاً اشعار این دوره عمو
: 0837 )حجت، است انسان، غنیمت شمردن عمر، وجود پاداش برای عمل نیک و بد

888.) 
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 گردشگری میراث دینی

-شده، از قدیمیمی گردشگری میراث دینی که برای هزاران سال به شکل زیارت انجام

ل گردشگری بوده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.گردشگری ترین اشکا
 یهای گردشگری میراث در دنیای در حال توسعه ترین شکل یکی از متداول1مذهبی

های  . سفرهای زیارتی با انگیزهاستامروز و جزء نخستین اشکال گردشگری نوین 
ذیل اشاره کرد: توسل توان به موارد  می ترشوند که از همه مهم متفاوتی انجام می

مؤمنان به الوهیت برای ارزانی رحمت و موهبت، نزدیکی به پروردگار، نیایش خالصانه 
ها نیازمند خضوع و  ها. بسیاری از زیارت به درگاه ربوبیت، شفایافتن و غفران معصیت

های مسیر مقرر شده برای زیارت را تحمل  ها و رنج توبه هستند و چنانچه زائر مصیبت
 در بعضی سنن مذهبی(. Shair and karan, 1979) شودها نایل می آسانتر بدان کند،

اند روشنگر و از لحاظ معنوی تو خود مکان می یمسیر منتهی به مکان مقدس به اندازه
 (. Gonzalez and Medina, 2003دهنده باشد)تکان

نخست،  حداقل از سه منظر باید زیارت را شکلی از گردشگری میراث دانست.   
کلیساها، مسجدها، معابد،  شوند خود جزء میراث هستند؛ دید میهایی که باز مکان

ها های مقدس و غارها/ غارهای مصنوعی از این قبیل مکان ها، کوه ها، زیارتگاه کنیسه
. دوم، مسیرهای زیارت به علت نقش تاریخی خود در به جا آوردن این تکلیف هستند

ای که در این  اند. در نهایت، اشکال پرستش و شعائر مذهبی به منابع میراث تبدیل شده
و یا  شوند به بخشی از میراث ناملموس های مورد احترام به جا آورده می مکان

اند که اهمیت این سفر را به طور  فرهنگی تبدیل شده -ای از رسوم اجتماعی مجموعه
 (.88: 0831 ،2نیاوپان و دهند )تیموثی درونی و برونی نشان می

فضا برای تمامی ترین های زیارتی و متبرک ترین مکانشدهمکه یکی از شناخته 
خاکی در  یالحجه دو میلیون مسلمان از سراسر این کرهدر ماه ذی سالهمسلمانان است. هر

های  مسجدالحرام و در مکانهای مقدسی را درون و بیرون  د تا آیینآین مکه گردهم می
مسلمانانی که  یمکه به جا آورند. این زیارت )حج( بر همهمختلفی در )و یا اطراف( 

 ,Timothy and    Iverson). استطاعت مالی و توانایی جسمی دارند واجب است )

                                                                                                                       
1- Religious tourism 
2- Timothy and Nyaupane 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dallen+J.+Timothy%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dallen+J.+Timothy%22
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)زیارت(. تمرکز  دهند دیگری را انجام میسفرهای دینی  مسلمانان عالوه بر حج2006
های میراث است که با حضرت  ها بر مرقدها، قبور، مساجد و سایر سایت این نوع زیارت

(. عمره Bhardwaj, 1998ور، امامان و شهدا در ارتباطند ))ص(، قدیسان مشه محمد
ره با پذیرد. تفاوت عم نوعی از زیارت است که شبیه به حج است و در مکه صورت می

حج آیین ندارد و در هر  یتر است. به اندازهحج در این است که از لحاظ زمانی کوتاه
ها در اسالم واجب نیستند ولی به عنوان  زمان از سال قابل انجام است. این نوع زیارت

راهی برای برخورداری از رحمت الهی در زندگی و ابراز بندگی نسبت به الوهیت ترغیب 
های میمون  یارتالمقدس زبه شهرهای مقدسی چون مدینه و بیت. سفر شوند و تشویق می

های اسالمی در نقاط دیگر  که بازدید از سایر مکانشوند، درحالیای تلقی می و خجسته
جهان )برای مثال، اروپا، آمریکای شمالی، آسیا، آفریقا و غیره( موجب کسب رحمت و 

مقصدهای زیارتی فراوانی در سراسر (. Aziz, 2001شود ) کارسازتر شدن دعاها می
های خاص شیعی در ایران، اردن، سوریه و عراق وجود دارد که  خاورمیانه شامل سایت

(. برای Alipour and Heydari, 2005کنند ) هر ساله زائران بسیاری را به خود جذب می
عفر )ص( مانند قبر ج مثال در اردن تعدادی مرقد و قبر منتسب به صحابه حضرت محمد

کشاند  طیار وجود دارد که مسلمانان شیعه فراوانی را از ایران و عراق به سمت خود می
 (.887: 0831 ،نیاوپان و )تیموثی

  گونه شناسی میراث  فرهنگی و گردشگری میراث

، سالمت و به اشکالی چون طبیعت محور، میراثهمانگونه که گردشگری غالباً  
هایی  ها و گونه توان به بخش شود، گردشگری میراث را نیز میویانه تقسیم میماجراج

های متمایزش  های آن را نشان داد و ویژگی تقسیم کرد تا از این طریق بتوان پیچیدگی
بندی، معموالً از هر دو دیدگاه عرضه و تقاضا صورت کرد. این تقسیمرا درک 

توان  ی به طور عام( را میدشگرپذیرد. بدین معنی که انواع گردشگری میراث )و گر می
ها، رویدادها و مصنوعات بشری که مشاهده یا بازدید )یعنی مصرف(  مکان یوسیلهبه

های گردشگرانی که آنها را بازدید  انگیزه و فعالیت یوسیلههشوند و همچنین ب می
 (.87: 0831 ،نیاوپان و کنند، تعریف کرد )تیموثی )مصرف( می

المللی های بینفرهنگی، در بسیاری از کشورها و سازمان اما در ارتباط با میراث 
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شفاف، مفاهیم مبهم و دوپهلو، بندی میراث نظیر اهداف غیرطبقه مشکالت آشکاری در
دهد علم مطالعات پوشانی وجود دارد. این پدیده نشان مینقصان چارچوب نظری و هم

اسی خود ناموفق شنو در ساخت روش است میراث به چارچوب نظری توجه نداشته
همراه در نتیجه سردرگمی زیادی را در تحقیق، کاربرد و مدیریت میراث به و است بوده

ی های مختلفبندیرغم این مشکالت دستهحال علی(. درعینHua, 2010داشته است )
المللی صورت گرفته است که یکی از های بینتوسط صاحبنظران میراث و سازمان

بندی یونسکو از میراث فرهنگی است زیرا شکی نیست که قرار تقسیمترین آنها معتبر
گرفتن یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو تأثیر قابل توجهی در معرفی و حفظ 

راث فرهنگی موارد زیر را بندی یونسکو می(. بر اساس طبقهCellini, 2011دارد )آن اثر 
، هنرهای سنتی و صنایع دستی، ها، موزهها، آثار و بناهای تاریخیشود: محوطهشامل می

های طبیعی شهرهای تاریخی، هنرهای نمایشی، آداب و رسوم و باورها، ادبیات، محوطه
های آشپزی های سنتی و سنتها و بازیمقدس، موسیقی و آواز، طب سنتی، ورزش

(Loulansky, 2006). 

 های میراث تمدن اسالمیمؤلفه

گونه بندی یونسکو )هماناس طبقهمیراث تمدن اسالمی بر اسهای مؤلفه در این بخش 
 شود:که در قسمت قبل عنوان شد( بیان می

از میان تمامی هنرهایی که متعلق به اسالم است یا  ها، آثار و بناهای تاریخی:محوطه
پیدایش، سبک و در رتبة نخست از لحاظ  م در آن نقش دارد، معماری اسالمیاسال

 بسیاری از هنرهای دیگر ماری اسالمیکه در سیر تکاملی معاینشیوه است. ضمن 
 استدر ارتباط با معماری  نویسی، معرق و مانند آنکاری، خوشبری، گچهمانند گچ

 .(31: 0817 اند )عمرانی، توان ظهور و تجلی بیشتری داشته و به همراه معماری 
ای  بشری جایگاه ویژههای  های مختلف و تمدن موزه در فرهنگ های اسالمی:موزه

یک از مکاتب اهداف خاصی را دنبال بینی هر بنابر ساختمان فلسفی و جهاندارد که 
هایی جهت تأسیس موزه بینی توحیدی، مالک. در فرهنگ قرآنی نیز بنابر جهانکند می

این اصول بوی و امامان معصوم )ع( آمده است. ن یهست که در قرآن کریم و سیره
انتقال علوم و معارف  -8عبرت از تاریخ  -8های اسالمی  ارزش احیای -0 اند از:عبارت
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 (.84: 0801ها( )سید کباری، سازی فرهنگمقابله با تهاجم فرهنگی )یکسان -4الهی 
در سیر تحوالت تاریخ تمدن و هنر  ی اسالمی:هنرهای سنتی و صنایع دستی دوره

  اند که از آن در قلمرو دین رقم زدهاسالمی، هنرمندان مسلمان، هنرهای متعددی را 
 سازی ونویسی، تذهیب، ضریحاسالمی، خوش های شود به نقاشی دوره جمله می

 .(001: 0817 گری اشاره کرد )عمرانی، سفال
 04در سنت شرقی، شهرنشینی و شهرهای اسالمی در طول  شهرهای تاریخی اسالمی:

شده و در نواحی مختلف جهان بسط  بسیار وسیعی گسترده یقرن پیش تاکنون بر پهنه
ری داشته است. ها نقش چشمگی ها و ایدئولوژی یافته است و در اجزای بسیاری از تمدن

سازی خویش به حیات، خالقیت، توانمندی و بازشهرهای اسالمی  در تمام این دوران
ده های مختلف فائق آمدند. این شهرها بر فراسوی شعاعی گستر ادامه دادند و به بحران

های جدید شهری تحقق  شدند و بروز آنها از طریق سیستم های جدید احیااز طریق بنیاد
محدود های مختلف و نیز امکانات نا زمینها و سر حضور فرهنگ اسالمی در اقلیم یافت.

نوعی وحدت در بسیاری  یترکیب و تلفیق فرهنگ بومی با فرهنگ اسالمی، به عرضه
 (.0817)دانش، نها منجر شده است از مفاهیم و مظاهر شهری در آ

نمادی از عشق و ارادت به آستان حضرت  تعزیه هنرهای نمایشی اسالمی:
اولین هنر نمایشی  منزلهنمودی از هنر در خدمت مذهب که بهسیدالشهداست و هم 

مبانی  یعناصر و ارکان تعزیه بر پایه .وجود نهاد یدینی در ایران شیعی پا به عرصه
تا ذات و جوهرۀ آن براساس دین،  شدهنهاده شده و این ویژگی موجب دینی بنیان 

های  به همین سبب در جنبههای الهی استوار باشد.  مذهب، اهداف متعالی و آرمان
 رساند )عمرانی، بخشی و تأثیرگذاری قوی و کم نظیری را به ظهور میگوناگون اثر

0817 :084). 
اصول   ی، دربارهاستهای زندگی بشری  جنبه یاسالم، که راهنمای همه طب اسالمی:

داد. در چندین آیه از آیات قرآنی  کلی طب و بهداشت نیز دستورهایی به مؤمنان می
ز احادیثی از پیغمبر اسالم کلی مورد بحث قرار گرفته است و نی  یمسائل طبی از جنبه

 نقل شده است.یگر مربوط به پزشکی سالمت و بیماری و بهداشت و مسائل د یدرباره
ون ل طبی را بعدها نویسندگان اسالمی مدپیغمبر )ص( در مسائ های مجموعه گفته

های طبی  معروف شد و کتاب یا پزشکی پیغمبر النبیکردند و این مجموعه به نام طب
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طبی است که آن را از امام  یدیگری نیز هست که رنگ دینی دارند و از آن میان کتاب
 (.001: 0811د )نصر، دانن )ع( می جعفر صادق

اسالم که در آغاز با تندترین تعابیر شعر را  ی اسالمی:ادبیات و شاعران دوره 
ستاید و به ی غیر قابل باوری میکوبد، شعر و شاعر متعهد و مسئول را به گونه می

)ص( گویای آن است که شعر  آید. کالم حضرت خاتمتمجید و دفاع از آن برمی
کند. آن حضرت در ها جاری میرت روح القدس بر زبان آنحقیقی شاعران را حض

القدس بر حسّان سرود، آن شعر را مصداق فیض روح« حسّان بن ثابت»برابر شعری که 
ها، (. شعر، فراگیرترین هنر اسالمی است که در طول قرن18: 0808 دانسته بود )امینی،

سیاسی، اجتماعی و عرفانی  هنرمندان متعهد دینی بوده و کاربردهای یمورد استفاده
 .(041: 0817 فراوانی داشته است )عمرانی،

ها، ی مانند کوههای شاخص میراث طبیع گاهی جلوه های طبیعی مقدس:محوطه
ها  ها و رسم ها در رابطه با باورها و اعتقادات و در چارچوب آیینو مانند اینها  دریاچه

ها آثار ملموس و برپایی هم وجود دارد، ر کنار آنکنند و اگر د پیدا میهویت فرهنگی 
اند  های عناصر فرهنگ شفایی گرفته تجسم و عینیت ملموس خود را از سرچشمه

ناپذیر بودن ای از جدائی ای طبیعی مقدس نمونهه (. محوطه011: 0803)میرشکرایی، 
« اولیای الهی»خاطر حضور ها را به دی است که مردم آن مکانمافرهنگ مادی از غیر

را « غارحرا»شوند. چنانکه مردم  شمارند و به همین منظور در آنجا حاضر می قدس میم
خاک »دانند و  می« )ص( بعثت نبی اکرم»ی آغاز و نقطه« نزول وحی»مثابه جایگاه به

: 0801 شمارند )سید کباری، را به جهت حضور حضرت سید الشهداء مقدس می« کربال
80.) 

به چهار  اًاساس ،اسالمی یموسیقی مذهبی در ایران دوره موسیقی و آواز اسالمی:
اذان و مناجات و تالوت  -8 خوانینوحه -8 خوانیروضه -0شود: شاخه تقسیم می

در ایام سوگواری  که غالباً (08: 0833 ،خوانی )زاهدییه و شبیهزتع -4قرآن مجید 
ها، در سفرنامه تاریخی و های. بر اساس اطالعات کتابآیندمیدر اجرا  به امامان شیعه

های کدام به نام که هر است بین خوانندگان انواع موسیقی مذهبی، تمایزی وجود داشته
مداحان،  ،خوانانروضه ،توان به خطیبانمیآنها  شدند؛ از جملهای شناخته میجداگانه

گر از اشکال تعزیه یکی دی (.18: 0831 )میثمی، اعظان اشاره کردو خوانان ونوحه
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نقش  نیز سازی بر موسیقی آوازی، موسیقیِعالوه در آن موسیقی مذهبی است که
: 0833 ،)زاهدی است داشته شورا بر عهدهعادی ژمهمی را در ترسیم فضای درام و تراِ

های حرمیک از شهرهای مقدس و مذهبی کشورمان و در کنار همچنین در هر (.81
 زندهر سپیده و شامگاه نقاره می دارد و یک گروه کامل موسیقی حضور مطهر

 .(080: 0817 )عمرانی،
و باستانی آمیخته به معنویت و ذکر  ورزش :ی اسالمیهای سنتی دوره ورزش

پرورش توأمان تن و روان است. این ورزش را آیین، اصول، مبانی، سلسله مراتب، 
ر دوام مانده آنها بهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده که بر پایه  اثرگذاری

اس با نام و اسباستانی و اسالمی ایران است و براینهای  دار سنتاست. زورخانه میراث
اسالم به ایران، آیین پهلوانی رو به جهانی شدن است. با ورود  اسالمی -نشان ایرانی

با  های دینی نوین عرفان اسالمی و البته سنتی پسندیده بردوام ماند، با آموزه یگونه به
 (.000: 0817 آمیخته شده و بالندگی یافت )ابوالحسنی، خویشپاسداشت ساختار کهن 

های دینی در ترین شاخص حضور و بروز آموزهمهم های آشپزی اسالمی:سنت
ها و طور عام، اعالم احکام حرمت مصرف برخی خوردنیهای مسلمانان بفرهنگ تغذیه

محور دیگر  .شراب و خون بوده استها چون گوشت خوک، گوشت مردار، نوشیدنی
ای مردم ایران در ابداع یا های دینی و مذهبی در فرهنگ و رفتارهای تغذیهتأثیر آموزه

های دینی استمراربخشی یا تحکیم تنظیمات و تغییراتی بوده است که به واسطه مناسبت
 اند. در واقع، دین اسالم و نیز مذهب تشیع، شماری ازو مذهبی تعریف شده

های ها یا مکانهای زمانی و مکانی از جمله ماه رمضان، اعیاد، سوگواری موقعیت
این  اند که طبعاًمقدس زیارتی را در ساحت زندگی روزانه مردم تعریف کرده

 (.0817 ،موسی پور)ند اای نیز حائز اهمیتها از حیث رفتارهای تغذیه موقعیت
مبین اسالم، عالوه بر انجام فرائض  مسلمانان در پرتو دین :آداب و رسوم اسالمی

ندگی فردی و آداب و رسومی را در زمانند آن  دینی چون نماز و روزه، تالوت قرآن و
باشند که انعکاسی از آداب الهی و تأمین کننده سعادت دنیا و اجتماعی خود دارا می

مانی توان به آداب سالم کردن، مسافرت، میهها میآخرت آنان است که از جمله آن
دادن، میزبان بودن، ازدواج، زیارت بزرگان دین اشاره کرد. از دیگر آداب و رسوم 

ویژه ههای دینی و اسالمی است که بهای مذهبی به مناسبتمسلمانان برگزاری مراسم
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 (.0: 0817 در ماه مبارک رمضان و محرم و صفر نمود بیشتری دارد )آشتیانی ،

 میراث تمدن اسالمی شهر مقدس قم

های پیش از اسالم نیز وجود داشته  شهر قم در سده براساس اسناد و شواهد موجود 
 88آور توسعه پیدا کرد. این شهر در سال است که در عصر اسالمی با سرعتی شگفت

الرشید در وموسی اشعری فتح و در زمان هارونهـ.ق به دست سپاه اسالم به فرماندهی اب
ترین وقایع و اتفاقاتی که در  و مستقل شد. از عمده هـ.ق از اصفهان جدا031حدود سال 

ر شد، مهاجرت اسالم در قم رخ داد و بزرگترین عامل پیشرفت این شه یهای اولیه قرن
امامیه  یی عقاید شیعه فرزندان اهل بیت )ع( به این شهر و اشاعهبسیاری از سادات و 

 اش و خواهر گرامی 877)ع( در سال  بوده است. تشریف فرمایی حضرت امام رضا
تدریج قم هـ.ق به شهر قم سبب شد تا به 870)ع( در سال   ی معصومه حضرت فاطمه

ی دینی  یکی از شهرهای بزرگ تشیع در جهان شود. همچنین جایگزینی تدریجی حوزه
ترین مراکز  یی قرن دوم هجری، قم را از قدیم طی نیمه ی دینی کوفهقم به جای حوزه

ها مرکز نشر علوم و معارف  شیعه ساخت. گرچه قم از زمان اشعری نشر علوم و معارف
ترین مرکز راویان و های سوم و چهارم مهم دینی بود و در اواخر قرن دوم و قرن

آمد، لیکن در دوران صفوی با اعالن تشیع به عنوان مذهب محدثان شیعه به شمار می
های درسی با حضور  حوزه رسمی کشور، این شهر از جایگاه ممتازی برخوردار شد و

دانشمندان بزرگی نظیر مالصدرا رونق بسیار گرفت. صفویان مدارس بسیاری در قم 
مقدسه  یفیضیه است. نوسازی و بازسازی آستانه یی آن مدرسه ساختند که نمونه

ی دینی با های فراوان از این دوران دارد. ساخت اکثر بناها حضرت معصومه )ع(، نشان
همچنین با آمدن منابع جدید نظیر قم مربوط به این دوره است. ممتاز و بیهای  معماری
بنیان اقتصادی قم رشد و تقویت یافت  سازی در دوران صفویهپزی و شیشهصابون

 (.80: 0834 )صابری،
ترین و پر توان گفت قم در دوران اسالمی یکی از درخشان کلی میطوربه 

، «شهرما»ها را به خود اختصاص داده است. تعابیر و القابی همچون  افتخارترین کارنامه
ها از سوی امامان  که قم و قمی« سرزمین مقدس»، «پناهگاه شیعیان»، «آشیانه اهل بیت»

معصوم )ع( به آن مفتخر شدند هماره بر تارک این شهر آسمانی درخشیده است 
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های فرهنگی،  از طرف دیگر شهر مقدس قم با توجه به جاذبه (.003: 0801 )هاجری،
ران اسالمی، شامل اماکن زیارتی مانند حرم حضرت مذهبی و تاریخی مربوط به دو

زادگان و نیز بناهای تاریخی و قدیمی ممسجد مقدس جمکران و امامعصومه )س(، 
و پرورش متعدد و با قدمت تاریخی و وجود مدارس علوم دینی و مرکزیت آموزش 

ویژه هخصوص گردشگری بای در فضای کشور از جایگاه ویژه در ،دینی و مذهبی
عنوان قطب مهم هتواند ب که می طوریبرخوردار است، بهگردشگری مذهبی 

 گردشگری مذهبی کشور مطرح  شود. 

  سؤاالت تحقیق 

 د؟گردشگریِ شهر مقدس قم کدامن یگذار تمدن اسالمی بر توسعهاثرهای .مؤلفه0
 ؟استها چگونه بندی این مؤلفه.رتبه8

 روش تحقیق

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش  
ی کارشناسان سازمان آماری تحقیق کلیه یشود. جامعه توصیفی پیمایشی محسوب می

کل  ی اره، صنایع دستی و گردشگری استان قم و نیز کارشناسان ادمیراث فرهنگی
ی آماری محدود هستند. از آنجایی که تعداد جامعهفرهنگ و ارشاد اسالمی این استان 

صورت سرشماری  تفاده نشده و گردآوری اطالعات بهگیری اساز روش نمونهاست، 
شد. نفر( توزیع  88اعضای در دسترس جامعه ) یانجام شد و پرسشنامه در میان همه

اول  یدر مرحله دانی نیز در دو مرحله انجام گرفت؛صورت میگردآوری اطالعات به
ای با متخصصین و خبرگان میراث و تمدن اسالمی جهت بررسی روایی مصاحبه

دوم پرسشنامه تهیه شده بین  یهای میراث اسالمی صورت گرفت و در مرحله لفهمؤ
برای تجزیه منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و شد. بهکارشناسان توزیع 

بندی عوامل از ی و برای رتبهامون فرضیات از آزمون تی تک نمونهها و آز وتحلیل داده
 گیری چند معیاره استفاده شده است. های تصمیمروش

  



  83مقصدهای...   گردشگریِ اسالمی در توسعۀ نقش تمدن

 های تحقیقیافته

 شناسیهای جمعیت طالعات مربوط به ویژگیا
عات عمومی ختی، به عبارتی اطالشناای و جمعیتاطالعات زمینه این بخش شامل 

های فردی و شغلی افراد )مشتمل بر جنسیت، تحصیالت، سابقه درخصوص ویژگی
عامل . استخدمت و سن( که در ابتدای پرسشنامه مورد سنجش واقع شد، 

این تحقیق محسوب  ینمونه ی کهنفر 88از میان  جنسیت است. شناسی اول جمعیت
شناسی  دومین عامل جمعیت ت.( درصد زن اس03.01( درصد مرد و )30.81شوند، ) می

دهد که  گان نشان میدهندزیع سنی پاسخدهندگان است. بررسی تووضعیت سنی پاسخ
 18.08سال،  87تا  87درصد بین  81دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سن از میان پاسخ

  17درصد بیشتر از  8.08سال و  17تا  40درصد بین  03.01سال،  47تا  80درصد بین 
-شناسی وضعیت میزان تحصیالت پاسخاند. سومین عامل جمعیتسال سن داشته

دهد  گان نشان میدهند توزیع وضعیت میزان تحصیالت پاسخ دهندگان است. بررسی
درصد فوق  1.80الت دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیکه از میان پاسخ

درصد  7رشناسی ارشد و درصد کا 80.10کارشناسی و درصد  18.08تر، دیپلم و پایین
دهندگان است. ی کار پاسختوزیع سابقه شناسیچهارمین عامل جمعیت اند.دکتری بوده

دهندگان به دهد که از میان پاسخ گان نشان میدهندی کار پاسخبررسی وضعیت سابقه
تا  1درصد بین  83.08سال،  1درصد کمتر از  03.01کار  یپرسشنامه از لحاظ سابقه

 سال بودند. 01درصد بیشتر از  84.83سال و  01تا  00درصد بین  03.01سال،  07

 های تحقیق های مربوط به سؤالیافته

ی گردشگری شهر مقدس های اثرگذار تمدن اسالمی بر توسعهلفهمؤ :1سؤال اصلی 
 ؟قم کدامند

ای استفاده نمونهآزمون تی تکها از عناداری مؤلفهدر این پژوهش برای بررسی م 
شود. در این آزمون  های پارامتریک محسوب می شده است. این آزمون جزء آزمون

های وجود، برخی از آزمونها نرمال باشد. بااین و توزیع داده ها کمیّ بایستی مقیاس داده
ها از حساسیت کمتری آزمون تی نسبت به شکل توزیع دادهپارامتریک از جمله 

چرا که  مورد بیشتر باشد، 87داد نمونه از خصوص زمانی که تعهبرخوردار هستند. ب
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که با توجه به  کردها را فرض  توان طبق قضیه حد مرکزی نرمال بودن توزیع داده می
محقق  ها رعایت شده است.ی کمیّ بودن مقیاس و توزیع دادهمطالب عنوان شده، مسئله

 ،. لذااست 8لیکرت تعریف کرده است که مقدار عدد مبنای طیف میانگین فرضی را بر
دهندگان که پاسختوان نتیجه گرفت  اگر مقدار تی استیودنت معنادار و مثبت باشد، می

دانند، اما اگر تی استیودنت معنادار شده، آن عامل را مؤثر میهای مطرحبا توجه به گویه
دانند. نامعنادار بودن تی استیودنت  تأثیر می دهندگان آن عامل را بید، پاسخو منفی باش

نیز بدان معناست که تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه وجود 
دهندگان در ارتباط با اثرگذاری آن عامل خنثی و عبارت دیگر نظرات پاسخهندارد. ب

 . استعبارتی متوسط هب
اصلی  یلفهبرای چهارده مؤای حاصل از اجرای آزمون تی تک نمونه یخالصه 

اثرگذاری و معناداری  شودطورکه مشاهده میآمده است. همان 0تحقیق در جدول 
فه متوسط به باال )مثبت( و که اثرگذاری شش مؤلطوریه. بشودمی ییدها تأی عاملتمام

 . لفه در حد متوسط بوده استهشت مؤ

 لفهای برای چهارده مؤنمونهخالصه حاصل از اجرای آزمون تی تک. 1جدول 

 (Tآماره تی) انحراف معیار میانگین لفهمؤ ردیف
داری سطح معنی

(Sig) 
 گیرینتیجه

 H0یید تأ 80/8 04/18 65/8 80/4 اماکن زیارتی 1

 H0یید تأ 46/8 65/8 22/8 12/3 آثار و بناهای اسالمی 2

 H0یید تأ 62/8 54/8 82/1 12/3 های اسالمیموزه 3

 H0یید تأ 6/8 30/8 23/8 2/2 اسالمی سنتی هنرهای 4

 H0یید تأ 866/8 12/2 26/8 34/3 اسالمی تاریخی شهرهای 6

 H0یید تأ 10/8 36/1 3/1 26/2 اسالمی هنرهای نمایشی 5

 H0  ییدتأ 826/8 66/2 13/1 6/3 شاعران اسالمیادبیات و  6

 H0یید تأ 16/8 21/4 06/8 53/3 آداب و رسوم اسالمی 0

 H0یید تأ 06/8 16/8 14/1 25/2 های آشپزی اسالمیسنت 2

 H0یید تأ 68/8 50/8 83/1 1/3 مقدس طبیعی هایمحوطه 18

 H0یید تأ 10/8 30/1 20/1 20/2 موسیقی اسالمی 11

 H0یید تأ 34/8 21/8 32/1 4/3 اسالمی سنتی هایورزش 12

 H0یید تأ 85/8 24/1 26/1 22/2 طب اسالمی 13

 H0یید تأ 0/8 03/2 12/1 5/3 و فضای معنویشخصیت  14

 

  



  85مقصدهای...   گردشگریِ اسالمی در توسعۀ نقش تمدن

 یهای اثرگذار تمدن اسالمی بر توسعهبندی مؤلفهرتبه: 3سؤال اصلی 
 گردشگری شهر مقدس قم چگونه است؟

گیری چندمعیاره استفاده شده های تصمیماز روش های تحقیقؤلفهبندی مبرای رتبه 
ر را برای چندین معیا گیرندهکه تصمیم شودها زمانی استفاده میاز این تکنیک است.

گیرد. در اینجا منظور از معیار عواملی است که ها در نظر میانتخاب گزینه یا گزینه
دهد. معیار در و رضایت خود مدنظر قرار میمنظور افزایش مطلوبیت گیرنده بهتصمیم
یری گتصمیم .شودگیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه تصمیم

MADMها را برمبنای شاخص
MODMمبنای اهداف را گیری برو تصمیم 1

 نامند.می 2
اده مورد استف MADMهای ، تکنیک. لذااستشاخص  در این تحقیق منظور از معیار

در این پژوهش مورد توجه قرار  هایی که در این روش و گیرد. تکنیکقرار می
 .استای و ویکور فازی  گیرند شامل تاپسیس فازی، تاپسیس فازی فاصله می
 یگذار بر توسعههای میراث اسالمی اثردهی مؤلفهبندی و وزنمنظور رتبهبه 

چند معیاره، ابتدا ماتریس  گیرییمهای تصمشگری شهر قم با استفاده از تکنیکگرد
های آن را ها و ستونمؤلفهشود. سطرهای این ماتریس را گیری تشکیل میتصمیم

ی نظر دهندهگیری نشاندهند و هریک از عناصر ماتریس تصمیمخبرگان شکل می
 . هاستلفهیک از مؤخبرگان در مورد اهمیت هر

از طرف محققان، از ماتریس  شدهگیری بیانهای تصمیمهای روشدر الگوریتم 
عیار است که طی مراحلی این مشود که شامل گزینه و چندین گیری استفاده میتصمیم
شوند. در این پژوهش بندی میی جبرانی رتبههاو یا شاخص هاها نسبت به معیارگزینه
 ها با خبرگان جایگزین شده است.  های میراث اسالمی و معیارها با مؤلفهگزینه

روند ذکر شده در محیط فازی به کار می گیریهای تصمیمبا توجه به اینکه روش 
شده از طرف های زبانی مطرحیس را اعداد فازی متناظر با واژهبنابراین عناصر ماتر

 8و 8های زبانی به اعداد فازی از جداول دهند. برای جایگزینی واژهخبرگان شکل می
 یگذار بر توسعههای میراث اسالمی اثربندی مؤلفهدر ضمن در رتبه استفاده شده است.

 خبرگان مساوی در نظر گرفته شده است. گردشگری شهر قم وزن تمام

 
                                                                                                                       
1- Multiple attribute decision making 
2- Multiple objective decision making 
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 بندیهای زبانی برای رتبهه. واژ3جدول 
 بندیهای زبانی برای رتبهواژه

 (8،1،3) بسیار کم 1

 (1،3،6) کم 2

 (3،6،6) متوسط 3

 (6،6،2) زیاد 4

 (6،2،18) بسیار زیاد 6

 
 ایاعداد فازی فاصله بندیهای زبانی برای رتبهه. واژ2جدول 

 
 ایاعداد فازی فاصله بندیهای زبانی برای رتبههواژ  

 (3.6 2.6 1 6/8 8) بسیار کم 1

 (6.6 4.6 3 1.6 8) کم 2

 (6.6 5.6 6 3.6 2.6) متوسط 3

 (2.6 0 6 6.6 4.6) زیاد 4

 (18 2.6 2 6.6 6.6) بسیار زیاد 6

  



 
 

 دهد.های مختلف را کنار هم نشان میهای به دست آمده از روشرتبه 4ول جد

 هاکار رفته برای زیر مؤلفهههای بهای حاصل از روش. رتبه4جدول 

 ویکور فازی Qj ای تاپسیس فازی فاصله Rci تاپسیس فازی CCi هاگزینه

 1 000/0 1 3535/0 1 9354/0 آستانه مقدسه

 4 055/0 4 3414/0 4 9944/0 مسجد جمکران

 4 485/0 4 9913/0 4 5951/0 ها زادهماما

 15 503/0 15 9195/0 15 5444/0 های دینیآرامگاه شخصیت

 11 444/0 14 9141/0 11 5454/0 مساجد تاریخی 

 15 501/0 19 9191/0 19 5434/0 مدرسه فیضیه و حوزه علمیه

 44 599/0 44 5944/0 48 4594/0 مدارس علوم دینی 

 44 541/0 44 5543/0 44 4440/0 های تاریخی آرامگاه شخصیت 

 4 444/0 3 9554/0 3 5544/0 ی اسالمیهای دورهکتابخانه

 13 504/0 13 9154/0 13 5430/0 ی بازار قم مجموعه

 50 593/0 50 5945/0 50 4444/0 های قدیم و تأسیسات مرتبط راه

 14 510/0 14 9004/0 18 5135/0 ی آستانه مقدسهموزه

 45 558/0 45 5345/0 45 4809/0  ..کاری معرق،کاشی

 41 514/0 41 5459/0 41 5149/0 قالی ابریشم قم

 45 545/0 45 5585/0 45 4480/0 تسبیح، مهر،... 

 49 545/0 49 5554/0 49 4493/0 تاریخی بودن شهر قم 

 5 444/0 4 9444/0 4 5504/0 مرکزیت دینی تشیع 



 
 

 هاکار رفته برای زیر مؤلفهههای بهای حاصل از روش. رتبه4جدول ادامه 

 ویکور فازی Qj ای تاپسیس فازی فاصله Rci تاپسیس فازی CCi هاگزینه

 82 555/0 82 5202/0 82 8282/0 تعزیه

 55 525/0 55 5850/0 55 8252/0 استفاده از اشعار و احادیث اسالمی 

 58 520/0 58 5583/0 58 8258/0 اشعار شاعران دو زبانه

 2 875/0 2 3222/0 2 5258/0 مراسم سالروز میالد حضرت معصومه)س(

 502/0 5 2355/0 5 3825/0 مراسم نیمه شعبان
 3 805/0 3 2005/0 3 5235/0 مراسم روز عاشورا

 58 500/0 55 3522/0 58 5827/0 مراسم اعتکاف

 52 503/0 57 3508/0 57 5882/0 ها وقف و نذر اموال و دارایی

 53 505/0 52 3588/0 52 5835/0 پرهیز از منکرات دینی 

 50 825/0 50 3502/0 50 5525/0 حجاب 

 52 507/0 52 3083/0 52 5525/0 های نذری خوراک

 82 553/0 82 5222/0 82 8288/0 مواد غذایی حاللاستفاده از 

 80 550/0 80 3000/0 80 5532/0 کوه خضر نبی)ع( 

 82 530/0 82 5208/0 82 8738/0 موسیقی مورد استفاده در تعزیه

 53 522/0 53 5000/0 53 8522/0 ای های زورخانهورزش

 55 532/0 55 5520/0 55 8233/0 طب سنتی اسالمی رایج در قم 

 2 833/0 7 3222/0 7 5285/0 شخصیت و فضای معنوی شهر قم



  81مقصدهای...   گردشگریِ اسالمی در توسعۀ نقش تمدن

ها ها در هریک از جنبهاند. ازآنجاکه تعداد گزینهی کلی تقسیم شده جنبه 04به  هامؤلفه
های یک جنبه به وزن و اهمیت آن توان از جمع اوزان گزینهمتفاوت است، بنابراین نمی

بندی کرد، از میانگین  رتبههای مختلف را نیز دست یافت. برای اینکه بتوان جنبهجنبه 
بندی  اساس رتبهی آن جنبه استفاده و سپس برایننماینده مثابههای هر جنبه بهگزینه

صورت توان بههای مختلف را میتوجه به توضیحات داده شده، جنبه گیرد. باانجام می
 بندی کرد. جدول زیر رتبه

 های اصلیبرای مؤلفهکار رفته ههای بهای حاصل از روش. رتبه5جدول 
 ویکور فازی تاپسیس فازی ای تاپسیس فازی فاصله 

 
 رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه میانگین

 1 166/8 1 835/8 1 835/8 .اماکن زیارتی1

ها، آثار و بناهای تاریخی .محوطه2
 ی اسالمیدوره

822/8 6 822/8 6 318/8 6 

 6 318/8 6 822/8 6 822/8 های اسالمی.موزه3

.هنرهای سنتی و صنایع دستی 4
 ی اسالمیدوره

826/8 2 826/8 2 325/8 2 

 4 226/8 4 838/8 4 838/8 .شهرهای تاریخی اسالمی6

 18 333/8 18 825/8 18 825/8 .هنرهای نمایشی اسالمی5

 13 365/8 13 823/8 13 823/8 ی اسالمی. ادبیات و شاعران دوره6

 3 264/8 3 832/8 3 832/8 . آداب و رسوم اسالمی0

 0 328/8 0 826/8 0 826/8 های آشپزی اسالمی.سنت2

 5 318/8 5 822/8 5 822/8 های طبیعی مقدس.محوطه18

 11 348/8 11 826/8 11 826/8 .موسیقی و آواز اسالمی11

 14 352/8 14 821/8 14 822/8 های سنتی اسالمی.ورزش12

 12 340/8 12 824/8 12 824/8 .طب اسالمی13

 2 244/8 2 833/8 2 833/8 .شخصیت و فضای معنوی14

 
 04های به دست آمده برای توان مشاهده کرد که رتبهمی 1با بررسی جدول  

-تاپسیس فازی و تاپسیس فازی فاصلههای ویکور فازی، مختلف توسط روش ی مؤلفه

صورت را به ترتیب اهمیت بهجنبه  04ین توان ا، میاینباشد. بنابری مشابه یکدیگر میا
 زیر نشان داد.
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 تحقیق یلفهبندی نهایی چهارده مؤرتبه .6جدول 
 رتبه مؤلفه رتبه مؤلفه

 0 های آشپزی اسالمیسنت 1 اماکن زیارتی

 2 ی اسالمیهنرهای سنتی و صنایع دستی دوره 2 شخصیت و فضای معنوی

 18 هنرهای نمایشی اسالمی 3 آداب و رسوم اسالمی

 11 موسیقی و آواز اسالمی 4 شهرهای تاریخی اسالمی

 12 طب اسالمی 6 های اسالمیموزه

 13 ی اسالمیادبیات و شاعران دوره 5 های طبیعی مقدسمحوطه

 14 های سنتی اسالمیورزش 6 ی اسالمیها، آثار و بناهای تاریخی دورهمحوطه

 گیرینتیجه

های تمدن عنوان پایگاهبه قم، شیراز و شهر ریمقاصد مذهبی ایران از جمله مشهد،  
ی اسالمی را در خود جای قسمت عظیمی از میراث تمدن دوره اسالمی در ایران

اسالمی  یهای فراوان تمدن اسالمی از معماری غنی دوره، وجود ظرفیتاند. لذا داده
ت شناسایی قدامات اساسی جههای مذهبی، لزوم انجام ایینگرفته تا آداب و رسوم و آ

ناپذیر گردشگری در این مقاصد را اجتناب منظور توسعهگیری از این میراث بهو بهره
های اثرگذار تمدن مؤلفهشناسایی رو در این تحقیق تالش شد تا با کرده است. ازاین
این  یگردشگریِ مقصد مذهبی قم نقش تمدن اسالمی در توسعه یاسالمی بر توسعه

های میراث تمدن اسالمی در قالب بدین منظور مؤلفه .شودشهر مقدس بررسی 
 بندی یونسکو از میراث فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبقه

های مورد بررسی در این پژوهش برای تحقیق نشان داد که تمامی مؤلفه هاینتایج یافته  
ص بندی آنها نیز مشخارزیابی شدند و رتبهگردشگری شهر مقدس قم مؤثر  یتوسعه

گذاری و اهمیتی که دارند نیازمند سرمایه کدام از این عوامل به تناسب میزانشد که هر
ها از نظر زیارتی رتبه اول را در بین مؤلفهاماکن  ی. از آنجایی که مؤلفههستندتوجه 

 یدر توسعه از اهمیت بسیار باالییدهد که  دست آورد، نشان میهکارشناسان ب
ردشگری در گ ی. همچنین محور توسعهبرخوردار استگردشگری شهر مقدس قم 

ردشگر به اصلی ورود زائر و گ یکه انگیزه هستندها مقصدهای مذهبی معموالً زیارتگاه
میراث  هایز طرف دیگر تأیید شدن سایر مؤلفهد. انشواین مقاصد نیز محسوب می
مکمل برای  یجاذبه یمنزلهپتانسیل باالی آنها بهنشان از  تمدن اسالمی در این تحقیق
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ماندگاری گردشگر در این گردشگری مقصدهای مذهبی است و سبب  یتوسعه
شاهراه بودن و عبور  توجه بهخصوص در شهری مانند قم با شود. این امر بهمقاصد می

رسد. همچنین قرار گرفتن میراث ناملموس مسافران زیاد بسیار مهم و حیاتی به نظر می
 یهای مؤثر بر توسعهعنوان مؤلفهار میراث ملموس آن بهسالمی در کنتمدن ا

ی گردشگری در گردشگری مقصدهای مذهبی نشان از پتانسیل باالی آنها برای توسعه
ای های سنتی و زورخانهکه میراثی چون تعزیه و ورزشاین مقاصد است. درحالی

روی آنها جهت  توجهی برری قابلگذاوسعه در سطح جهانی دارند، سرمایهقابلیت ت
 یگیرد. از طرف دیگر با توجه به تأیید نقش همهی گردشگری صورت نمیتوسعه
وجود بازار  ی گردشگری مقصدهای مذهبیدر توسعه های میراث اسالمیمؤلفه

برای رهنگی زیادی دارند فرصت مناسبی کشورهای اسالمی که با ایران اشتراک ف
آورد. تأکید اث تمدن اسالمی فراهم میمیرتوسعه گردشگری این مقاصد با محوریت 

نشان از اهمیت  ی گردشگری اسالمیکشورهای عضو کنفرانس اسالمی برای توسعه
ها موجب تقویت و گذاری روی آنتوان با سرمایهها دارد که میباالی این نوع جاذبه

 گردشگری در این مقاصد شد. یتوسعه
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