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چکیده
      

لگيري پساگردش وبنا يرگ ه اب يگدينتمه رد  بلاغ هويش وت ل دي
خوانش گردشگري در پيرامون متنهاي فضا يي و بازخواني شك 

پسافورديسم ،نشان از گردشگرانی دارد که در واقع زائرنی هستند که دواج تينونکا رد  ا تارف ،ن ر بنج زا  هههه هههههههها ای آپول تيثيح ،ینو   
ديونيزسوسی را در تجربه اصیل گردشگری فضاهای ماقبل مدرن جستجو میکنند .عرفان اسالمی به رد لیصا هبرجت کی ناونع    

  

ابعاد مکانی و برخواسته از کنشهای درون متنی ازجمله پدیدههای مدنظر گردشگران در عصر حاضر است .در این راستا این س اؤ للل
پیش میآید که قابلیتهای گردشگری عرفان در ایران کدامند؟ و مناطقی مانند قومس چه جایگاهی در جذب اینگونه گردش یرگ
دارند؟ در این مقاله در چارچوب برنامهریزی استراتژیک در گام اول قابلیتهای موجود در منطقه  رد سموق  ر هطبا اب کم ا ننننن ننننننه یا
عرفانی  /اسالمی بررسی شده و در گام دوم در رابطه با قوتها ،ضعفه صرف ،ا

تت تتته دیدهت و ا ه جوم یا و ددد دددد تجزیه ووو تحلی لدم ل   

 MS-SWOTاستراتژی اقدام در رابطه با جذب گردشگری خارجی مش م صخ یی یییگ در د هدمآ تسد هب جیاتن        .آر برنامهههری یز
استراتزیک نشان دهنده استراتژی رقابتی در رابطه با قابلیت جذب گردشگران بوده که نشان دهنده اس صرف زا هدافت

تت تتته هج رد ا تت تتت

رفع ضعفهای موجود در منطقه قومس بوده و از این رو پیشنهاداتی در رابطه ب یلباق زا هدافتسا ا تتت تتتته یمالسا نافرع یا
گردشگران به منطقه قومس ارائه شده است.

رد

بذج     

واژگان کلیدی :مکانهای عرفانی  /اسالمی ،گردشگری پسامدرن ،تمدن کاریزی ،برنام رتسا یزیر ه ات ،کیژ    

منطقه قومس

( -1نویسنده مسئول) mehdi.saghaii@gmail.com
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مقدمه
گردشگری امروزه برای بسیاری از کشورها ،با توجه به درآمد تولید شده توسط مصرف کاالها و خدمات ارائه ش هد
توسط گردشگران به عنوان حیات اقتصادی در نظر گرفته شده است ،وضع مالیات بر کسب و ک و یرگشدرگ رد را
یباش یرگشدرگ .د   
اشتغال در صنایع خدماتی مرتبط با گردشگری فرصتی برای توسعه کشورهای مستعد این امر می ی
دارای اثر مستقیم و غیر مستقیم در جامعه بوده و به عنوان یک ابزار مؤثر توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت هدش ه   
یکنددد .
است و باعث تحریک فرایند توسعه ،بازیابی میراث فرهنگی ،و در حفظ صلح و تفاهم بین المللی کم م ک یی یی

) (Smith, 1992:7از این رو اهمیت گردشگری در قرن حاضر در ابع متجا ـ یگنهرف ،یداصتقا فلتخم دا ا  یع و    
یه رد یرگشدرگ یا   
یه دنمدوسان و ا یی یی
سیاسی شکل گرفته و کارشناسان و متخصصان بیش از همیشه به سو دنمد ی ی
مقاصد مختلف میپردازند.
ماهیت گردشگری نیز امروز تغییرات بسیاری را به خود دیده است .گردشگری از حال و هوبنا ت رر ررروی یتسیدروف ه   
خود امروزه به گردشگری در گروههای کوچک و گاه انفرادی به ش فالخرب .تسا هتفای رییغت مسیدروفاسپ هوی       
گردشگری انبوه که با دسترسی چارتر مناطق از پیش تعیین شدهای را همچون سو ب هنارتیدم یایرد لحا ه ناونع      
مقصد گردشگری خود برگزیده و خواهان ادامه خانه در مقصد بوده ،گردشگری نوین در قالب سفرهای در گروهای
کوچک بدنبال مقاصد گردشگری گوناگون بوده و در مسیر کسب تجربه گردشگری چندان به دنبال آرامش نیست .از
این رو متوليان و صاحب نظران گردشگری ،ميکوشند براي ارضاي تمايالت رواني گردشگران (مش تسج رب لمت

   

وجو براي يافتن خويشتن ،رها يي از انزواي فردي و مشارکت در فعاليتهاي گروهي) ،گردشگری نوين را جايگزين
ن ب و يعامتجا ظاحل ه
گردشگری سامان يافته ،برنامهريزي شده و از پيش طراحي شده انبوه کنند .گردشگری نوین ن
روانشناسي کمتر قابل دسترسي است زيرا مستلزم توسعه ذوق و سليقه خاص و معرفت ،دانش و مهارتهاي و ژي ه يي
است .گردشگری فرهنگي يکي از اشکال گردشگری نوين است که به سبب توان بالقوه پاسخگو يي به آرزوي فطري
انسان براي بازديد و آموختن از فرهنگهاي مختلف جهان ،باسرعت در حال پيشرفت است.

گردشگری فرهنگی به عنوان یک گونه از گردشگری گستره وسیعی را از مقاصد گردشگری پوشش میده زا هک ،د   
آن جمله میتوان به قابلیتهای معنویت و عرفان در زمینه گردشگری ،اشاره کرد ،قابلیت عرف  تیونعم و نا ت یگزا    
به یک موضوع مهم پژوهش در زمینههای اجتماعی و کسب و کار گردشگری تبدیل شده است .ای دعب کی رما ن     
جدید به گردشگری اضافه نموده که از آن با عنوان «گردشگری عرفانی »1یاد میشود.

یده دروم زین د    
گردشگری معنوی ،همچنین به عنوان نوعی از گردشگری که عرفان و تصوف را در خود ج م یا یی یی
توجه قرار میگیرد که شامل همه مذاهب ،مکانهای مذهبی و عرفانی مرتبط با دلبستگی عاطفی به این مراکز شده که
جهت جذب گردشگران امکانات الزم را فراهم آورده است (.)Willson and other,20013:151
همچنین میتواند به عنوان نوعی گردشگری بحساب آید ،که مشتریان آن به دنبال مکانی لوکس نیستند ،بلکه س یرف
دشوار برای رسیدن به هدف الهی یا زندگی ساده است .هر چند ،این عمل در حدود یک قرن قدمت دارد ک مدرم ه
1

-SpiritualTourism

حریزی استراتژیک قابلیتهای گردشگری1 59 ...
طر 

در سراسر جهان برای زیارت یا فعالیت معنوی سفر میکنند ،با این حال ،تنها در طول چند دهه گذشته ،این فعالیت
را به عنوان بخشی از گردشگری به رسمیت شناخته شد .در سالهای اخیر ،مردم با شور و نشاط ف دصاقم هب ناوار    
یرس ،د
یکنند ) .(Aggarwal et al., 2008:457ب م رظن ه ییی ییی
عرفانی برای لذت بردن از هیجان هم ار ه ه ب رفس نآ ا    م مم 
اخیر ًاًا حالطصا ،

گردشگری عرفانی ،یک مفهوم جدید دانشگاهی است اما که قطع ًاًا ًا یًا یدج هدیدپ ک د و تسین    

  

گردشگری عرفانی ،بسیاری از محققان در سطح جهان به خود جلب نموده است و این عالقه در حال افزایش است،
نه بخاطر دیدگاه معنوی آن بلکه پتانسیل آن ب هب ندش لیدبت یار ب لوصحم هب نداد لکش رد شخب نیرتگرز          
گردشگری در تعدادی از کشورهای جهان است) (Haq et al, 2008:112از این رو پرداختن به گردشگری عرفانی و
قابلیتهای موجود در کشور دارای اهمیت فراوان است چرا که ایران یکی از مناطق بسیار مستعد عرف تیونعم و نا   
بوده که تاریخی سترگی در این زمینه دارا میباشد .بر این مبنا مقاله حاضر به بررسی عرفان و گردشگری ب ناونع ه   
یک زمینه تحقیقاتی مناسب در استان سمنان و منطقه قومس میپ الع .دزادر و شدرگ تیلک نآرب ه گر و ینافرع ی     
یدهد.
برنامهریزی استراتژیک پیرامون آن را در مقیاسی وسیعتر در قالب در سطح ملی مدنظرقرار م 
گردشگری و عرفان
در فضای پسامدرن اوقات فراغت و گردشگری به عنوان حق ،نه پاداش محسوب گرديده و ب ياپ ه هه هههه و یگدنز یا
هستی بدل گشته است (پاپلی یزدی و سقایی.)0931،گردشگری پسامدرن نيز در اين بين میتواند فرآين زا دشاب ید   
ی1ب دنويپ مه ه    
مجموعه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مح طي ی که در رپسکا یگدنز کبس کي س تسينوي ی ییی یییی

میخورند و واکنشهای بسياری را برای لذت تجربه کردن ،در بسياری از س و یتخانش یتسه بوچراچ رد حوط   
پايبندی به اکنون چه در جامعه و چه در خود سبب میشود (پاپلی يزدی و سقایی .) 1382 : 38 ،اين فرآيند شکلگيری
سياست گذاریهای کالن اقتصادی را پيرامون خود شکل داده و گردش لدب یناهج رما هب ار یرگ

سا هتخاس تت تتتتت تتتتتتت
ت

).(Sugiyart,2003:685
گردشگری در فضای پسامدرن به عنوان يک کاالی فرهنگی محسوب گرديده و از آنجا که فرهنگ در اين فض هب ا   
عنوان بازاری از تقاضاهای زيبا شناختی محسوب میشود ) (Rajan,2002:46آنچه در پيرامو اد خر یرگشدرگ ن ده   
درهم شدگی توليد زيبا شناختی مقاصد در قالب دورنمايی گردشگر با توليد کاالی گردشگری به عنوان یالاک کي   
ی ،دگرگو و هنيمز ین
فرهنگی بطور کلی میباشد .اين امر بنا به صورت بندی جديد در پيرامو رگشدرگ ن یی یی

طيارش    

تعامل و سازماندهی اجنماعی را در رابطه با بازارآرايی ميان مکان ـ فضای اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی نشان داده
که تحت آن فضاهای حياتی تمدنهای ماقبل مدرن به عنوان يک مقصد گردشگری در فضای پسامدرن رخ مینمايد.
چنین بستری است که رشد و توسعه گونههای مختلف گردشگری از جمله گردشگری عرفانی را سبب ش تسا هد ... ..
گردشگری عرفانی به صورت یک رسالت دینی ،یک سفر مذهبی و یا معنوی و یا انگیزهای برای کش اکم ف نن نننه یا
1

-Expressionist

يپردازند و برخالف گردشگري انبوه كه به دنبال آرامش خانه در مقاصد گردشگري
در اين سبك از زندگي افراد به دنبال ماجراجويي و لذت بردن از زندگي خود به سفر م 
نهاي مختلف آشنا شوند و به عبارتي در راه كشف
يكنند تا از نزديك با پديدهها و مكا 
يهاي سفر ،به مناطق گوناگون سفر م 
نها با قبول خطرات و ديگر سخت 
بود ،آ 
يخرند.
اصالت براي لذت تجربه كردن ،تحمل سختي را به جان م 
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مذهبی مانند مقبره انسانهای پرهیزگار و روحانیون ،دانشمندان بزرگ و مردم صالح تبلور مییابد .یک سفر معنو ،ی
کشف درون خود است که منتهی به شناخت خدا میشود ،با این استدالل که هنگامی که شما خودتان را میشناس دی

یکن هک د    «م زا ا
خالق هستید .با توجه به نظر فاوزی شکیل ،1این شناخت خود با علم الهی همراه است او اضافه می ی
یرسیممم»
طریق مراحل مختلف با داشتن آگاهی گستردهتر و بیشتر از آنچه که هستیم ،در واقع ،ب م دوخ تیعقاو ه یییی یییی
) .(Haenni,2007:247گردشگری عرفانی در پی درک و تجربه عرفان به عنوان پیام معنو کی و یبهذم رکفت و ی    
فرایند انضباطی بوده که ستون آن تصفیه قلب از ماتریالیسم و ناخالصیهای زن  و ،یگد جج جججوهر آن اتص اب ناسنا لا    
خالق بزرگ است). (Ismail, 2010:10
از آنجا که عرفان یک گروه جهانی است ،به این معنا که آن در دسترس "یا" متعلق ب طقف هن ،تسا مدرم همه ه

    

کسانی که از یک پس زمینه قومی یا مذهبی خاص برخوردارند .عرفان در دسترس همه است ،به معنی آن اس هک ت   
طیف وسیعتری از مردم ،از اقوام مختلف و پس زمینههای مذهبی را در بر میگی در

) .(Cracolici,2008:336از این

رو گستره وسیعی مییابد و این گستره وسیع در سراسر جهان پراکندهاند و شناخت هر ی دنمزاین قطانم نیا زا ک     
سفر و مسافرت است و از آنجا که گردشگری به طور سنتی ارتباط نزدیکی به مذهب دارد که به عنوان ی هزیگنا ک   
قوی ،سفر به اماکن مقدس و عرفانی را شکل میدهد .این در حالی است که عرفان و گونههای مختلف آن به عنو نا
یک میراث جهانی بوده و از آنجا که متعلق به تمامی انسانها میباشند شناخت و تجربه آن میتواند برای بس زا یرای
انسانها جذابیت داشته و میل به سفر را در آنها شکل دهد در این نقطه است ک اب ار دوخ یشوپمه یرگشدرگ ه    
عرفان نشان میدهد.
بسیاری از کشورها از جمله برخی کشورهای افریقایی ،عرفان موجود در کشور را به عنوان یک میراث معنوی خود
شناخته و به س یهدنامزا

ته و یملع یا
فعالیت ت

ی و حت مانرب ی هه هههری نآ اب هطبار رد یز دنتسه لوغشم      
شهوژپ ییی ییی

( .)Connell,2006:27از جمله این کشورها مراکش را میتوان نام برد .مراکش ،ب رظن دروم دصقم ناونع ه یارب      
گردشگرانی است که به دنبال سفر عرفانی و معنوی هستند .اهمیت این موضو زادنا هب ع ههه ههههایس یرگشدرگ ،هک ت    
عرفانی در مراکش طول چند سال گذشته به یک کهکشان از زیارتگاهها و قبور که صدها هزار نفر از پیروان متعهد را
جلب نموده ،تبدیل شده است .این همان چیزی است که موجب جذب گردشگرانی میشودد ک دنیارف هبرجت هب ه     
تصفیه و سفر درونی از طریق شیوههای مختلف ،از جمله بازدید از زیارتگاهها و قبور ،قرائت و خوان رس ند و یاهد   
مذهبی و عرفانی عالقه مند هستند .برخی از سازمانهای و تورهای عرفانی ،امکانات سفر به مکانهای مقدس عرف ،ا
مالقات با شیوخ و سران مدارس صوفی ،مذاکرات و سخنرانی در تاریخ تصوف و یادگیری ،عبور از برخی از مراحل

ذکر )مدیتیشن (و زندگی در مرکز عرفانیرا فرهم میکنند .2در یک حالت کلی میتوان بی یرگشدرگ هک تشاد نا     

عرفانی در مفهوم گستردهتر میل به تغییر ،رهایی از زندگی کسل کننده روزانه و حرکت به سمت طبیعت اله یارب ی   
یک انسان معمولی است ( .)Beerli,2004:657عالوه بر آن بعضی از گردشگران نیز به کنجکاوی در مورد تصو و ف
یادگیری «از دین اسالم» تمایل دارند به همین دلیل جشنوارههای فرهنگی عارفان اسالمی که در آنها می ،یفوص ثار   
1

-FaouziSkali

2

-www.islamonline.net
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آداب و اعتقادات عارفان معرفی شده و در آن رقص و موسیقی عارفانه اجرا میشود به همراه کارگاه هه یشزومآ یا   
گسترش پیام عارفان و تشویق گردشگران برای آمدن به این مکانها از دیگر جاذبههاای دارای قابلی اب هطبار رد ت    
یشود ( .)Geoffroy,2010:202همچن نی
گردشگری عرفانی محسوب م یی یی

س امتخا نننهاای م بادآ ،یبهذ

،موسر و

جشنوارهها و نظیر اینها نیز از جمله جاذبههای گردشگری عرفانی محسوب میشوند بخصوص برای کسانی است که
به آیینها و سنتهای عرفا عالقه نشان داده و آن را در رأس سفرهای خود جهت گردش نآ هب رفس و یرگ ناکم     
قرار میدهند (.)Chaudhary,2000:293

در یک پژوهش دین ) 1989 ( 1سوابق نفوذ عرفان در جنبشهای گردش کی ناونع هب یرگ وشک رد ار لک ر یاه       

ی-
مختلف بررسی نمود و به این نتیجه رسید که ورودی و خروجی سفر در این زمینه حجم نسبتًاًا کمی را ش م لما یی یی
شود و در حال حاضر حدود  7درصد گردشگری بین المللی را در سطح جهانی در بر میگیرند ولی قابلیت گسترش
را در سالهای بعد بخصوص در سطح جهان دارا میباشد ) .)World Tourism Organisation, 2002با ای دوجو ن   
ایران هنوز در این زمینه اقدامی صورت نداده است در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون مالدیو و گامبیا ،ترکی و ه
مالزی ،مصر ،اندونزی و مراکش به درآمدهای گردشگرانی وابسته است که با هدف بررسی و جستجوی مکانننه یا
عرفای دنیا و بازدید آنها سفر میکنند ( .)Travel & Tourism Intelligence, 1998این کشورها در فرایند گردشگری
عرفانی با شناخت تقاضای بازار گردشگری گامیهای بسیاری را در جهت جذب این گونه از گردشگران برداشتهاند.
قابلیتهای عرفان و تصوف ایرانی در زمینه گردشگری
عرفان ،يكي از مظاهر فكري ايرانيان بود كه به صورت نهض و يگنهرف ت

رد يفسلف قر نننن نننننه يمالسا نيتسخن يا    

جلوهگر شد .در مواقع حساس فكري و سياسي عرفان ايراني در تعليمات جهاني خود عالوه بر آنكه برتري نژادي و
مادي را به هيچ شمارد برتري ديني را به دست فراموشي سپرد و عموم مردم جهان از هر م ار هورگ ره و بهذ رد   
خانقاه صفا كه احتما ًالًال لغت صوفي نيز از آن مشتق است گردآورد و بر سر كي
و صنف را اعم از شاه و گدا بدون هيچگونه امتيازي در كنار هم و در كي

سفره نشاند و يا بهتر بگوئيم هر طبقه

صف واحد به سوي وحدانيت و حقانيت

جهان هستي كه هدف مشخص و غائي همه پيغمبران و الهيون و مصلحان جهان در مسير تاريخ بود ،رهنمون شدند.

از این رو میتوان عرفای ایرانی بسیاری را در طول تاریخ تا امروز در ایران با شناخت که هر ی هاگدید ناینب رب ک     
اسالمی عرفانی را در پیش گرفتند.
در واقع عرفان دين نيست و اگر غايت دين ،مسير ساختن رؤيت خداست در آخرت ،عارف براي حصول اين رؤيت
ل ميشود كه آنها را فوق فرايض ديني م يييش يناهج نيا تداعس هب وا .درام      
منتظر نميماند بلكه به اعمالي متوس 
رغبتي ندارد بلكه ميكوشد تا به سعادتي متعاليتر از آن دست يابد .همهي توجهي او به حقايق و ارزشهاي روحي
است و هرچه را جز آن باشد بيارج ميشمارد ،و به لذتي دل بسته است كه از هر لذت ديگر فراتر است .ا هتكن ني   
نيز قابل اشاره است كه اين لذت نتيجهايست كه عارف بدون آنكه براي نيل به آن سعي كرده باشد فراچنگ ميآورد،
و او هرگز اين لذت را مقصود غا يي خود قرار نداده است ،زيرا هدف غا يي عارف جز اتح .تسا هدوبن ادخ اب دا      
-Din

1
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اتحادي كه همهي هدفها و غايات محدود و شخصي در آن معدوم گرديده است .بديهي است اين اتحاد ،در عرفان
اقوام مختلف جهان بهصورتهای متفاوت بيان شده است كه مستلزم بحث جداگان ننهاي م يييباشددد .در واق نافرع ع   
یبایست در تصوف یافت.
اسالمی م 
از نظر جغرافیایی صوفیان ،و بهطورکلی کسانی که اهل سیر و سلوک بودند ،کم و بیش در مناطق گوناگون پراکن هد
بودند .مهمترین مرکز آنها در نیمه دوم قرن سوم هجری ،بغداد بود .مشایخ بنامی همچو مساقلاوبا ن    جنی ادغب د د یی ییی
(درگذشت  ۲۹۷یا  ۲۹۸هجری قمری) ،ابوالحسین نوری (درگذشت  ۲۹۵هجری قمری) ،ابوسعید خ اّرّر ز (درگذشت
 ۲۷۷هجری قمری) ،ابن عطا اَالَالْدْدمی (درگذشت  ۳۰۹هجری قمری) و ابوبکر شبلی(درگذشت  ۳۳۴هجری قمری) در

ف-
یورزیدن رعم .د و فف فف
این شهر زندگی میکردند .برخی از آنها مریدانی داشتند و به تربیت و آموزش ایشان اهتمام می ی
ترین و متنفذتری ِنِن آنها جنید بغدادی بود که بسیاری از صوفیان بعدی طریقه خود را به او منسوب کردهان رد هتبلا .د   
مناطق دیگر ،از جمله در شام ،مصر ،فارس ،آذربایجان ،آمل و خراسان نیز مشایخ دیگری بودند .در واقع ،تصوف در
هر منطقه و بلکه در هر شهر تابع خصوصیات اخالقی و فکری و معنوی شیخ بزرگ هک دوب ی     در آن ش یگدنز ره   
یکرد.
م

صوفیا ِنِن مناطق و شهرهای گوناگون ریاضتها و روشهای خاص خود را در سلوک داشتند؛ بعضی در غذا خو ندر
ی
یرفتند .جنید بغ داد ی ی
یماندند ،و بعضی مدام به سفر م 
امساک میکردند و اغلب روزه میگرفتند ،بعضی در یک جا م 
َح ْفْفص ح اّدّد د نیشابوری اهل سفر نبودند ،ولی مث ًالًال ابراهیم ادهم (درگذشت  ۱۶۱هجری قمری) و ابو د یلع ّقّق ا قق قق
ق
و ابو َح
(درگذشت  ۴۰۵هجری قمری) مدتی از عمر خود را در سفر گذراندند .از اواسط قرن سوم ،ارتباط اه لس ل و اب ک    
یکدیگر بیشتر شد و رفت و آمد سالکان و مشایخ به شهرها ،بخصوص به بغداد ،موجب شد که تع نیا خیاشم میلا    
شهر ،و در رأس ایشان جنید بغدادی و سپس ابوبکر شبلی ،به شهرهای دیگر نفوذ کند .قتل حسین بن منصور حالج
در  ۳۰۹هجری در بغداد ،تأثیر ژرفی بر تصوف گذاشت.
جدول  1ـ برخی عارفان مشهور ایرانی
نام عارف

قر ن

ویژگی

مکان

بایزید بسطامی

قرن دوم هجری

ملقب به سلطان العارفين

قومس

شیخ ابوالحسن خرقانی

قرن چهارم و پنجم هجري

از چهرههای بسيار درخشان عرفان ايراني و نویسنده کتاب نورالعلوم

قومس

شيخ عالءالدولۀ سمناني

سدههای هفتم و هشتم هجری قمری

از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان

قومس

شيخ حسن سكاك سمناني

قرن پنجم هجري

از مشايخ عارفان نامي

قومس

شيخ احمد غزالي طوسي

اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري

نویسنده کتاب سوانح العشاق به فارسي

خراسان  /قزوین

ابوسعيد ابوالخير

اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري

کتاب اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد

مهن عباوت زا ه         

ابوحمزه خراساني

قرن سوم هجري

از مشايخ بزرگ تصوف ايران

خراسان

شيخ احمد جام (ژنده پيل)

در نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول ق ش نر شم   

از بزرگان مشايخ عرفان ايراني

تربت جام /خراسان

خراسان

هجري
ج  /ناسارخ ما     

نور الدين عبدالرحمن جامي

قرن نهم هجری

يترين شاعر و نويسنده دانشمند و عارف
نام 

موالنا زين الدين ابوبكر تايبادي

قرن هشتم

از چهرههای تابناك عالم عرفان

ابومحمد مرتعش نيشابوري

اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري

از عارفان بزرگ

نیشابور  /بغداد

شيخ عطار نيشابوري

قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري

از بزرگان مشايخ تصوف ايران و نویسنده کتاب« تذکرةاالولياء»

نیشابور

ابوالقاسم قشيري نيشابوري

قرن پنجم هجري

از عارفان بزرگ ايران

نیشابور

هرات
تایباد  /خراسان
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ش بع نيدلارون خي د نمحرلا          

قرن هفتم هجري

اسفراین  /خراسان

عارف بزرگ ایرانی

اسفرايني
عين القضاة همداني

492هجري

کتاب شکوي الغريب عن االوطان الي علماءالبلدان

همدان

باباطاهر عريان همداني

قرن پنجم هجري

شاعر متصوف ترانه گوي بزرگ

همدان

قرن پنجم هجري

سرسلسله فرقه خواجگان که بعدها به نقشبنديه معروف گرديده است

همدان

خواج ي بوقعيوبا ه و فس

       

همداني
فخرالدين عراقي همداني

قرن هفتم

شهاب الدين يح يي سهروردي

متخلص به عراقي يکي از بزرگترين ش  يارس لزغ نارعا ا ري ا يکي و ن زا   

  

همدان

عارفان بزرگ
قرن ششم هجری

کتاب حکمةاالشراق

زنجان

شمس تبریزی

قرن هفتم هجري

از عارفان مشهور

تبریز

شيخ كجج تبريزي

قرن هشتم هجری

از عارفان مشهور

تبریز

شيخ محمود شبستري

قرن هفتم هجري

از بزرگان مشايخ عرفان ايران

تبریز

شاه نعمتاهلل ولي كرماني

ٔ هشتم و نهم هجری
سده ٔٔ

تاللهی
ٔ مشهور نعم 
مؤسس سلسله ٔٔ

کرمان

اوحدالدين کرماني

قرن هفتم هجري

از عارفان بزرگ

کرمان

شاه داعي شيرازي

قرن نهم

عالم ,عارف و شاعر

شیراز

منبع :مطالعات پیمایشی نگارندگان1931،

یباش هرتسگ هدنهد ناشن دن     
نگاهی به جغرافیای عرفان و تصوف در ایران و شهرهای که در این زمین هشم ه و م ر ییی ییی
یتو رد نا
وسیعی است که در آن قابلیتها و جذابیتها پیرامون گردشگری عرفانی وجود دارد این جذابیته م ار ا یی یی
چند دسته به صورت زیر خالصه نمود:
ـ دسته اول قابلیتهای مرتبط با شهر یا مکانی است که عارفان نامی در آنجا متولد شده و یاوفات یافتهاند ک دوخ ه   
بستری مناسب جهت شناخت احوال زندگی و محیط پیرامونی عارفان است
ـ دسته دوم قابلیتهای است که از آثار برجای مانده از عارفان و تصوف در کشور و مناطق مختل نام ف ن ،هاقناخ د    

ی-
آرامگاه ،مزار ،خانه و نظیر اینها میباشد که خود یکی از قالبیتها و جذابیتهای گردشگری عرفانی محسوب م یی یی
شود.
ـ دسته سوم آداب و رسوم و مراسمهای مختلف عرفانی در چارچوب ادبیات ،فرهنگ و موس هک اهنیا ریظن و یقی    
میتواند به عنوان یکی دیگر از جذابیتهای گردشگری عرفانی محسوب شود.
ـ دسته چهارم آثار و نوشتههای عرفان و تصوف در ایران است که میتواند در بوچراچ

هتسجرب ،ییامنزاب ،رشن

    

کردن و حتی اجرای هنری جذابیت الزم را برای جذب گردشگری عرفانی فراهم آورد.
بطور کلی همتنیدگی چهار وجهه یاد شده از قابلیتهای عرفانی در زمینه گردشگری میتواند به يک واک یدارا شن
و و يک هويت اجتماعی گردشگران عرف ینا

( )Meethan,2001:12را پاس  دهد خ وو ووو ا راد ار تيلباق ني ا هک تس

گردشگران عرفانی را به فضای جغرافيايی خاص مناطق زندگی و سکونت عرفای ایران ج بذ

   

د رگشدرگ .ديامن ر   

قالب ميراث عرفانی اصالتی را میطلبد که باز توليد آن در محک تجربه بازديد حاصل میشود .از آنجا که گردشگری
عرفانی يافتن توافتم ناکم کي    

یکنددد
ی می ی
ی را در حرک ب یارب تنوکس ناکم زا ت ا نآزا ديز عادت ار یییییی یییییی
عرف نا ی ی

( )Bachleitner,1999:199و به دنبال همذات پنداری با مکانهای واقعی و گاه خیالی عرفانی است میتوان یمامت د   
ی در منطق و سموق ه
خواستهای خود را در محدوده پاسخ دهد .از اين رو پيوستگی تاريخی ميراث عرف نا ی ی

رگید    

ی در
مناطق عرفانی ایران پيرامون ادبیان و آثار آنها ،میتواند ب ولج یار هه هههای متف ناکم کي زا توا     واقع لایخ و ی یی یی
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نگرشهای رومانتيک ،تاريخی و اصيل پردازش شود .همچنين از آنجا که جستجو برای اصالت با بيگانگی در فضای
مدرنيته رابطهای مستقيم دارد و در فضای پسامدرن اين امکان مهيا میشده تا جستجو ب زوح رد تلاصا یار ههه ههههه یا
تمدنی مختلف تسهيل شود ،قابلیتهای عرفانی در منطقه قومس و دیگر مناطق عرفانی ایران به عنو هناشن کي نا    
درون متنی میتواند منبع با ارزشی برای تفسير و هويتيابی در جستجوی اص نارگشدرگ یوس زا تلا     عرف ینا

در

فضای پسامدرن باشد.

نقشه  1ـ اولویت گذاری مناطق داری قابلیت گردشگری عرفانی در ایران
منبع :استانداری خراسان رضوی6931 ،

قابلیتهای گردشگری عرفانی در منطقه قومس
ف همچون شیراز ،اص ناهف  ،،ارومی ناجنز ،ه  ،،، ،،ری ،بس روباشین ،ماط  ،،، ،،م ور ،،
ی از شهرهای مختل 
عرفان اسالمی ــ ایران 
ت که مکتب
یگیرد .این بدان معنا اس 
هرات ،ترمز 1بلخ ،بخارا و سمرقند سرچشمه م 

عرفاننن ای رد دوخ عون زا نار   

یدانند
بغداد ،مصر و سوریه متفاوت بوده است .عرفان را بعنوان یک نظام واحد و یک پارچه تفکر و اعتقاد مذهبی م 
نهای اسالمی در طول سیزده قرن گذشته جزوی از اعمال افراد بوده است .به عبارت دیگر ،این
که در تمامی سرزمی 
یشنناختند
ت زمانی آغاز شد که ریاضتکشی در اسالم توسط گروهی از مسلمانان که آنها را ب م داهز مان ه یییی یییی
حرک 
یتوان در دورهء اولیه تاریخ عرفان یک گروه عرفانی ایرانی خ یلو درک صخشم ار صا     
یشد .هرچند نم 
ترویج م 
یشناسند .منشأ این مکتب از خراسان نیمهء ق نر
بعدها نوعی عرفان در ایران رایج شد که آن را به نام عرفان ایرانی م 
یشود که پهناوی آن بعدها به ترتیب اول به شهرهای ایران و بعدًاًا به شهرهای آسیای ص و ریغ
 4تا  6هجری شروع م 
شبه قارهء هند کشیده شد .مهمترین شاخصه این مکتب این بود که برای بیان احواالت و عقایدشاننن ب نابز یاج ه    
-Tirmidh

1

حریزی استراتژیک قابلیتهای گردشگری65 1 ...
طر 

یکردند .عارفان ایرانی و حت رد یبهذم نایناحور ی
عربی از زبان فارسی استفاده م 

ف-بخصوصصص
لتخم یاهرهش ففففف ففففف

یآی هک د   
یکردهاند .از قراین و شو ب روط نیا دها ر م ییییی ییییی
خراسان از نیمهء قرن دوم هجری از زبان فارسی استفاده م 
گ قرن سوم هجری هم چون ابو یزید بسطامی و ابو حفس حداد اه و روباشین ل
صوفیان بزر 

یبح ب لها یمجع 

یکردند .بن رد یناریا نافرع نیاربا
بصره که در نیمهء اول قرن دوم معروف شدند به پارسی صحبت م 

    

قطانم رثکا      

گسترده شد.
یانجام و د گردش ارگ ننن مجبورن رد د
بهدلیل پراکندگی اماکن عرفانی در یک کشور ،سفر به ای م لوط هب نکاما ن ییییی ییییی
روزهای معین هفته ،ماه و سال ،خود را از فاصلهای دور به این اماکن برسانند .بهمنظور جلب

گردشگررر ب نینچ ه   

مکانهایی ،ساخت مسافرخانهها ،هتلها ،رستورانها و پارکینگها الزم مینمای ش فرطرب نارفاسم زاین ات د و و د     
ی از کمبودها ،گردشگران را از مسافرت مجدد در ساله رادنزاب هدنیآ یا د  .... ...بعض اکم زا ی نن نننه یا
ناراحتیهای ناش 
مقدس ،که در روزهای معین هفته پذیرای زائران هستند ،تنها در ماههایی که آب و هوا مساعد است ،،اقامتگاههه یا
ی زندگی فقط در روزهای معینی از هفته ظاهر میشود .ام هزور ام نکا
موقتی در چنین مکانهایی فعالیت و نشانهها 
ن
معنوی و عرفانی بخش مهمی از مراجعات مردمی را در هر کشور به خود اختصاص میدهند و ج نیبرپ وز ن دد دددهت یر ن ن
یبایست
یشوند و به همین نسبت می ی
بناها بهشمار میروند و از همینرو جزو جاذبههای اصلی هر کشور محسوب م 
یکه
بهای بیشتری قرار دارند .به طور 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند .در عین حال که به همین نسبت در معرض آسی 
هرگونه توسعهء غیرعلمی و غیرکارشناسی میتواند هویت تاریخی این آثار را بهخطر ان زاد د د (ماهنام رئاز ه .) 321:4 ،،، ،،
منطقه قومس نیز از جمله مناطق دارای قابلیت در زمینه گردشگری عرفانی محسوب میشود.
با نگاهی به متون معتبر تاریخی چنین بر میآید که ایالت قومس یکی از کهنترین شهرهای ایران میباشد و در ادوار
گذشته دارای اهم ّیّیتی خاص بوده است .با توجه به این قدمت دیرینه و موقعیت خاص ،همچون نگینی بر تارک این
سرزمین ماند که با هر گامی در گوشهای از خاکش بر زمین گذاشته شود ،،انبوهههی از مواری یگنهرف ث  ،،، ،،خ تارطا
ی حضور انکارناپذیر خود را به رخ مینمایانند که گویی هرکدام به تنهایی گواهی
تاریخی و پیشینههای استوار باستان 
ن سرزمین هستند .از آنجا که این منطقه به اعتبار قابلیتهای گوناگون از یک سو و 
بر مدعای اصیل بودن فرهنگ ای 
قرار گرفتن بر سر راه بزرگ ارتباطی خراسان از سوی دیگر ،محل آمد و شد و گذرگاه بزرگان فضل و ادب ،امی نار ،،
ی بوده است و همچنین به علت شیعهزاد بودن منطقه و داشتن نق نما طا ،،، ،،
کشورگشایان و جهانگردان متعدد و شهیر 
اقامتگاه و مأمن شمار بسیاری از عارفان ،صوفیان و  ...بوده که این خطه را مأوای خویش قرار داده و سرانجام نیز در
همینجا به دیدار حق شتافتند؛ لذا در میان جاذبههای باارزش و گوناگون تاریخی این شهر ،آرامگاهها ،،مق ربا  ،،بق عا
یکند.
ن متبرکه سخت جلب نظر م 
شریفه ،زیارتگاهها و اماک 

منطقه کهن و تاریخی قومس در موقعیتی استراتژیک در حاشیه جنوبی کوهه ربلا یا زز ززز و تقریب ًاًاًاًا در نو زکرم یحا یی یی
ی
ایران قرار دارد و از سابقهای هزار ساله برخوردار است (ابودلف .) 135 : 1354 ،اگر قلمرو کنونی استان س رد ار نانم
تهای کویری آن را کم کنیم وسعت باقی مانده همان وسعتی اس آ نانادیفارغج هک ت ن ار
نظر گرفته و قسم 

تلایا     

قومس نام بردهاند (ناصر خسرو .) 13 35:201 ،در حقیقت ساختار ویژه جغرافی یا ی ای هقطنم ن    نق هم رایسب ش م مم مممم و
ی و  ...آن داشته است؛ به ویژه آنکه میتوان آنرا به عنوان ایستگاه و
تأثیرگذاری در تاریخ و تحوالت سیاسی ،اجتماع 
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نقطه تعیین مسیر غرب -شرق -شمال مطرح بوده است .موقعیت جغرافیایی مناسب توانس  هت ااس جوم ت بب ببب انتق لا
یتوان ظهور مشایخ بزرگ صوفیه ،محدثان ،علما ،شعرا و نا مممآوران
فرهنگ و تمدن از شرق به غرب ایران شود که م 
ی در این خطه را به این سبب دانست (مارکورات .) 145:1373 ،از جمله آنها با یزید بسطامی ،شیخ ابو الحس 
ن
مشهور 
ق کامل این گفتهاند که حتی فرماندهان بزرگ و مشهوری چو اطلس ن نن ننن محمد
خرقانی ،فروغی بسطامی و  ...مصدا 
ی و ایلخانان مغول مجذوب و شیفته آنها شدهاند.
غزنوی ،امیر تیمور گورکان 

تهای گردشگری منطقه قومس
نقشه  2ـ قابلی 
منبع :نگارندگان6931،

ی و دامداری و بویژه بناهای تاریخی ت و تیعمج بذج رد یدایز ریثأ   
ب طبیعی و امکانات کشاورز 
موقعیت مناس 
گردشگر به این خطه داشته است (یغمایی.) 125:1363 ،
ـ مشاهیر و نامآوران منطقه قومس
با یزید بسطامی :با یزید بسطامی ،عارف مشهوری است که بسیاری از شعرا و سخنوران ایران در دیوانها و تذکرهها
و  ...از وی نام برده و شخصیت واالی آن مرد بزرگ را نگاشتهاند در وصف او چنین آمده است" :سلطان العرف و ءا
برهان االولیاء ابو یزید بن عیسی بن آدم بن سروشان بسطامی ،وی از محتشمان درگ مسا تسا یلوا هقبط زا و ها

    

شریفش طیفور بوده و با یزید در فقر و فنا به مرتبهای رس ار وا هک دی    «س افرعلا ناطل ءء ءءء» گفتهههاند "..لق ناطلس شب   
العارفین و شهرتش به جهت انتساب به مولد و وطن خود در شهر بسطام بود (مدرس .)903 : 1374 ،با یزید بسطامی

یخو ید
ل بود و مستی و ب 
مؤسس مکتب طیفوریه بوده است .این عارف بزرگ برای وجد روحی اهمیت زیادی قائ 

حریزی استراتژیک قابلیتهای گردشگری761 ...
طر 

یانگاشت و به همین جهت مکتب او را از لح قارشا و هنارعاش هبنج نتشاد ظا      
معنوی را رهایی از خودپرستی م 
معروفیت یافت (حقیقت.) 18 1 : 1375 ،

شیخ ابو الحسن خرقانی :شیخ خرقان از جوانمردان صوفی مشرب قرن چهارم و پنجم هجری و از طالبان حقیق و ت
ت است که به سال  351هجری متولد شد در ریاض السیاحه در مورد شیخ ابو الحسن خرقانی و قصبه
مرشدان طریق 
خرقا نن ن آم ناقرخ هک تسا هد

تسا یهد

(نیشابوری .) 91 3 :1 9 16 ،وفات ش ار خی

و مرخ

هک تسا هیرق

ارق ماطسب یخسرف هس رد ر راد ددددددددددددددددددددددددد د دد دددددددد

 425هج لاب رداقلا نامز رد یر ّلّل اقرخ هبصق رد یسابع هفیلخ ه نننننننن ننننننننن ذکر

کردهاند 21 .مجموعه اقوال و کرامات وی در کتابی به نام نور العلوم وجود دارد :از سخنان او است ::ه رد هک سکر   
این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ،چه آنکس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد ،البته ب وبا ناوخ ر    
الحسن به نان ارزد.

ت (هف نگ ت جج ججج ) 1373 ،و
ی نیست ت
فروغی بسطامی :فروغی از مشاهیر عرفا و اکابر شعرا و در تجرد و بزرگ فرح وا ی یی یی
ص میکرد .و به واسطه استغراض در احوال و آثار عارفان ب گرز
غزلهایی با نهایت فصاحت سرود و «مسکین» تخل 
به ویژه با یزید بسطامی و شیخ ابو الحسن خرقانی تغییر حال داد و ب  مدرم زا یلک ه د هب ار یگدنز و دیزگ یرو       
درویشی و اعتزال گذرانید .سرانجام این شاعر نامی در  52محرم الحرام سال  1274هجری قمری پس از ی لاس ک   
کسالت شدید در سن  61سالگی در تهران بدرود حیات گفت.

آرمگاه بایزید بسطامی :آرامگاه عارف شهید بایزید بسطامی در وسط شهر بسطام و شمال آرامگاه امامزاده محمد واقع
چگاه ه
یرسد که هی 
است .به طور کلی آرامگاه این عارف بزرگ فاقد هرگونه تزین و تکلف است و اینطور به نظر م 
ساختمانی به رسم آرامگاههای بزرگان شیعه اثنی عشری روی آن بنا نشده است و در حقیقت بیاعتنایی به مادیات و
روح بیزاری از تجمل در این آرامگاه کام ًالًال متجلی است (طاهری ) 348 1 ،در زمان ناصر الدین شاه توسط نص لا ر ّلّل ه   
خان نصر الملک تعمیراتی عمده در صحن و صفه تربت شیخ بایزید انجام شده از جمله حصاری که ب هربقم درگ ر    
ت فرهنگ و ادره باستانشناسی این حص هدش هتشادرب را    
ساخته لیکن در سال  318 1هجری شمسی به دستور وزار 
است و اکنون فقط یک پنجره مسقف آهنی که به همت دو نفر اهالی گرگان به نامهای حسین و رح رد یناجرج می   
سبرداری از مجموعه بایزید و از جمله سنگ قبر
یباشد .پس از عک 
سال  1335ش ساخته شده بر روی قبر بایزید م 
بایزید بسیاری از خطوط که تا به حال خوانده نشده بود خوانده و معلوم شد برخالف آنچه که عدهای معتق دندوب د   
یباشد بهطوری ک ت ه مم مممام آن خوان سا هدش هد تتت تتت
ت
ی نبوده و بلکه نسخ و بسیار خوانا م 
به خط کوفی است خط کوف 
(لمبتون.) 1375 ،
صومعه بایزید بسطامی :در سمت غربی آرامگاه بایزید در فاصله چهار مت زیاب هعموص یر ی هب د صو د تر و قاطا       
یهای بس ییابیز رای   
چبر 
فهای صومع دارای گ 
فهای کوتاه است دیوارها و سق 
کوچک شبیه به هم و متصل به سق 
چبری شده است.
چبری شده در اطاقک اول مطلب زیر گ 
است و مطالبی بر روی آن گ 
مسجد بایزید :این بنا شامل دو قسمت یکی مختص نیایش مردان و دیگری مخصوص عبادت زنان بوده است که با
یباشد که دولنگ آ ه ننن بههههم
ینظیر ایران است و در ورودی آن سهلنگه م 
یهای زیبا و ظریف یکی از بناهای ب 
چبر 
گ
ت و باالسر ای رد ن
تکاری بسیار ظریف و هنرمندانهای اس 
چسبیده و در سوم مجراست .روی سهلنگه در مذکور منب 
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ی ای هب طوبرم دجسم ن دو هیراجاق هر      
ی به خط کوفی نوشته شده است .سقف کنونی ی
با آجرهای مخصوص مطالب 
یباشد (صدیقی.) 65:1388 ،
م
مقبره شیخ ابو الحسن خرقانی :مقبره شیخ ابو الحسن خرقانی ق ّدّدس س ّرّره که از مشایخ کبار و معارف عرف قیاقح یا   
آثار است در حوالی آبادی خرقان و روی تپهای لیکن ظاهر است که سابقًاًا این مقبره در مرکز آبادی بو هب دعب و هد    
مرور این قسمت آبادی نابود شده است .در طرف مغرب متصل به مقبره مسجدی است مربع بسیار مرتفع منته هب ی   
یکاری کردهان گ لخاد رد د نن نننب ببد کتیبهههای است
یشباهت نیست و ظاهر گنبد را کاش 
گنبدی که به شکل مخروطی ب 
ی و متو دش نییعت نآ رد هریغ و یل هههه ههههه.
چبری شده به خط نسخ ممزوج به ثلث که اسم سلطان عصر و بانی و ساع 
گ
بنای مسجد آرامگاه شیخ ابو الحسن خرقانی از آثار قرن هشتم هجری است که بعدها به عمد یا س ارخ وه ببببب ش هد
ن باش رد یهوک
است .بنای فعلی آرامگاه شیخ خرقان در سال  1352شمسی به پایان رسید و ض شج یرازگرب نم ننن ننن
قصبه با حضور مسؤوالن فرهنگی کشور و شهرستانهای استان سمنان افتتاح شد که در حال حاضر به همت سازمان
کگونه ههای اس  اب ت ا داجی    
ی پ را ک ک
میراث فرهنگی استان سمنان و هیأت امنای آرامگاه ،این ساختمان که دارای فضای ی
ی را س  تحت تخ ت ق ریثأ ر را     
قهای زایرین دارای حال و هوای عارفانه ویژهای است که هر بیننده ها 
کتابخانه و اطا 
یدهد (شناسنامه آثار تاریخی کومش.)843،
م
مدل MS-SWOT

با توجه به بررسيهاي انجام گرفته در رابطه با قابلیتهای عرفان اس نوماریپ ثحابم و یرگشدرگ هنیمز رد یمال      
گردشگری عرفانی در ایران با تاکید بر منطقه قو مانرب تهج سم ههه ههههری لدم کیژتارتسا یز     ( MS-SWOTم و يفا
سقا يي  ) 388 1 ،مورد استفاده قرار گرفت .اين امر به واسطه كي

مدل تر يك بي و كم اس تي زز زززي  SWOTانج ما هتفرگ   

است .بدينگونه كه مفهوم تصميم گيري چند خصوصيتي  1MADMبه تحليل  SWOTتر يك ب گرديد تا شور كي
تحليلي  SWOTكميت سازي شده ايجاد شود .بدين منظور وزن شاخصهاي مورد بررسي در چارچوب م لد

MS-

 SWOTاستخراج گرديد که در جدول شماره  1آمده است .2اين شاخصها به تفکيک قوتها ،ضعفها ،فرصتهاا
و تهديدات تقسيم گرديده و وزن دهي شده است .نحوه نمرده دهی به شاخصها طبق فرمو تسا ریز ل  .... ...محاسبههه

وزنهای عوامل كليدي ـ كه بزرگترين ارزش و ژي ه  λmaxبه شرح زير باشد:
(= 1 )1

گر  Aكي
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یتوان از فرمول ( )3محاسبه کرد
ماتريس سازگاري باشد ،ارزش و ژي ه  wرا م 

( A − λmax I )w = 0

- Multiple Attribute Decision Making
 - 2برای اط عال از گچ ونگی و فرایند وزن دهی به شاخصها و استخراج وزن اصلی به منبع زیر رجوع کنید:

1

ـ مافی ،عزت اهلل و سقایی ،مهدی ( :) 88 31كاربرد مدل  MS-SWOTدر تحليل مديريت گردشگري (مطالعه موردی :کالنشهر مشهد) ،مجله جغرافيا و توسعه
(دانشگاه زاهدان) ،شماره 14
الزم به ذکر است به علت گسترده بودن مباحث مربوطه به کارکرد مدل  MS-SWOTاز آوردن شرح جزئیات در این مقاله خودداری شده است و تنها به
اشارهای به آن مباحث اکتفا گردیده است.
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كه در آن  λmaxهمان باالترين ارزش و ژي ه ماتريس A؛  wبردار وزنها؛ و  Iماتريس هويت است.
عملكرد كليه عوامل كليدي شامل عملكرد كميت سازي شده میشود ،يعني كي
واقع نمره حاصل از روال نمره بندي سلیقهای در كي

آمار واقع هك يفيك دركلمع ي

رد

  

پرسشنامه است (مثل  1تا  9امتياز) .هدف ع نيا يزاس يدا    

یشود:
است كه مقیاسهای عوامل كليدي را باهم يكي كند .كه از طريق رابطه زير محاسبه م 
()5

1 n
p0 = ∑ pij
n j =1

مثال

p11 = 2, p12 = 4, p13 = 5, p14 = 3

پس

1 4
1
pij = (2 + 4 + 5 + 3) = 3.5
∑
4 j =1
4
}min{ p11, p0 } min{2,3.5
2
= r11
=
=
= 0.57
max{ p11, p0 } max{ 2,3.5} 3.5

و به همين شكل

r12 = 0.88, r13 = 0.7, r14 = 0.86

= p0

صها ـ در هنگامي كه نمرههای هر كي
تع يي ن ارزش نها يي شاخ 

صها استخراج شد .امتيازهاي شاخصهاای
از شاخ 

مقايسه شده بايد به هم اضافه شوند و سپس ارزش بنچ مارك از آنها كاسته شود .در اينجا ميانگين را به عنوان ارزش
صهای مقايسه شده در م شزرا .تسا سيرتا   
بنچ مارك در نظر میگیریم .ارزش نها يي همان ارزش مختصاتي شاخ 
تهاستتت زا رتالاب يتاصتخم شزرا هك   
مختصاتي بايد بين  +1و  -1باشد .شاخصها وقتي داراي قوتها و فرصت ت
ارزش بنچ مارك باشد ،ولي اگر ارزش مختص و فيعض صخاش هاگنآ دشاب كرام چنب شزرا زا رتمك يتا

اب    

   

یشود:
تهديدها يي روبروست .ارزش نها يي به صورت زير محاسبه م 
ICj= Ij – IB j= 1, 2,…., n

ك ه در آ ن ،
صها  jام،
 =ICjارزش نها يي شاخ 
 =Ijامتياز ارزيابي شاخصها  jام،
 =IBارزش بنچ مارك
كه به عبارتي:

-1 ≤ ICj ≤ +1

برنامه ریزی استراتژیک گردشگری عرفانی در ایران و منطقه قومس
همانگونه که در مدل دشرح داده شده در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک گردشگری عرفانی در ایران و با تاکید بر
منطقه قومس در وهله اول در چهار بعد قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها قابلیتهای عرفان و تصوف اسالمی
در ایران در رابطه با گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
جهت این بررسی پرسشنامهای طراحی و برای تکمیل به  23کارشناس و متخصص ارس رد همانشسرپ نیا .دش لا
برگیرنده قابلیتهای عرفان اسالمی در ایران و منطقه قومس در چهار مقوله یاد شده جهت ارزیابی متخصصان بو هد
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و از متخصصان درخواست گردید که در چارچوب طیف لیکرت به ارزیابی مقولههههاای ی ینعی هدش دا     قو تتتهاا،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدها بپردازند .با دریافت پرسشنامه و استخراج داده به منظور مش ارتسا ندومن صخ ت یژ
صهای مورد نظ هلوقم راهچ رد ر    
اقدام از مدل  MS-SWOTاستفاده گردید .جدول  2نشان دهنده وزن اصلی شاخ 
یاد شده است.
صهای مورد مطالعه در منطقه در چهار مقوله
جدول  1ـ وزن اصلي شاخ 
وزن اصلی

تها
قو 
1

تهای عرفان و تصوف اسالمی در جذب گردشگری
تها و جذابی 
ق اب ل ی 

2

سهای ملی و بین المللی
بازار تقاضاهای گردشگری عرفانی در مقیا 

0/ 936

3

دسترسی با شاخص فشردگی مناسب به جاذبههای عرفان و تصوف در ایران

0/ 834

4

شناخت و آگاهی باال از عرفان و تصوف اسالمی در جهان

0/ 675

5

عدم محظوریت های قانونی و فرهنگی در این گونه از گردشگری

0/1 75

6

درصد متوسط به باال شاخص  TFSخدمات مهمان نوازی در مناطق دارای قابلیت

0/1 88

7

همپوشی باال با گردشگری مذهبی و بازار تقاضای مرتبط

0/ 732

8

تهای باالی اقتصادی بازار هدف گردشگری عرفان
ق اب ل ی 

0/ 966

9

باال بودن ضریب اشتغال این گونه از گردشگری

ضعفها

0/ 996

0/049
وزن اصلی

1

فقدان دیدگاه و برنامه ریزی راهبردی در زمینه گردشگری عرفانی در کشور

0/148

2

تهای عرفان و تصوف اسالمی در جذب گردشگری
عدم شناخت از قابلی 

0/ 334

3

تخریبهای صورت گرفته در بناها و اماکن مورد نظر طی تاریخ

0/ 510

4

نامناسب بودن امکانات و زیر ساختهای در برخی مناطق دارای قابلیت

0/ 317

5

فقدان بستری برای تکمیل محصول گردشگری عرفانی و عرضه آن

0/ 476

6

تهای در زمینه بهره برداری گردشگری از مکانهای عرفانی
وجود مخالف 

0/ 237

7

تهای موجود و ارائه بستههای سرمایه گذاری
عدم امکان سنجی قابلی 

0/ 788

8

فقدان عزم جدی در زمینه جذب گردشگری بخصوص در زمینه گردشگری عرفانی

0/ 286

9

تهای مردمی در ابعاد مختلف در زمینه گردشگری عرفانی
کمبود مشارک 

0/ 233
وزن اصلی

ته ا
فرص 
1

بستری سازی برای بخش بندی بازار گردشگری و افزایش سهم بازار گردشگری عرفانی

0/ 980

2

یهای فراملی و فرامنطقه ای در مناطق دارای قابلیت
فراهم آوردن بستر سرمایه گذار 

0/ 630

3

فراهم آوردن درآمد و اشتغال بومی و پایدارسازی منابع موجود

0/ 451

4

به عنوان ابزاری در حفظ معنویت و عرفان اسالمی و ایرانی

0/ 288

5

سرمایه گذاری در امکانات و تاسیسات زیربنایی و توسعه رفاه ساکنان مناطق

0/ 506

6

ارائه بردینگ گردشگری عرفانی جهت بهره برداری در مقیاس بین المللی

0/ 710

7

تهای جانبی در رابطه گردشگری عرفانی همچون جشنواره ونمایشگاه
بسترسازی فعالی 

0/ 409

8

قابلیت عرضه صنایع دستی و دیگر محصوالت جنبی در مناطق دارای قابلیت

0/ 556

9

بهبود چهره فرهنگی و اجتماعی کشور در مقیاس جهانی

0/ 670
وزن اصلی

تهدیدها
1

وجود رقبای در دیگر کشورهای همجوار

0/215

2

ادعای معنوی در رابطه با عرفان ایرانی در دیگر کشورها

0/645

3

فقدان فرهنگ متناسب در زمینه استفاده ازاماکن

0/ 259

4

امکان سودجویی غیر متخصصان و دیگر سودجویان اقتصادی و فرهنگی

0/ 333

5

امکان رشد و گسترش فرقههای انحرافی در صورت عدم برنامه ریزی کارشناسانه

6

تها در استراتژیهای غیر رقابتی
نادیده انگاشتن قابلی 

0/ 211

7

امکان ایجاد تضاد فرهنگی مابین میزبان  /گردشگر در صورت ناپایداری

0/ 324

8

نشت اقتصادی به علت سرمایه گذاری غیر بومی

9

تاثیرات نامناسب زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقدان برنامه ریزی
منبع :نگارندگان6931،

0/541

0/ 481
0/945
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بعد از استخراج وزن اصلي در چارچوب چهار مقوله تقسيم شده ،ميانگين وزني ه زا کي ر    مقولههههاای قو تتتهاا،
ضعفها ،فرصتها و تهديدات محاسبه گرديد و با کس اصتخم شزرا ،کرام چنب شزرا زا ر ت نيا زا کي ره ي        
مقولهها محاسبه شده است که در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول  :2ميانگين وزني و ارزش مختصاتي مقولههای چهارگانه
تها
قو 

فها
ضع 

فرصتها

تهديدها

ميانگين وزني

0/ 586

0/644

0/ 577

0/ 373

شرح
صه ا
ارزش مختصاتي شاخ 

0/ 019

0/0 82

-0/1 22

- 0/0 49

ارزش بنچ مارک
0/ 495
--------------

منبع :نگارندگان6931،

نمودار  2نشان دهنده نتایج به دست آمده در رابطه با چهار مقوله قوت ،ضعف ،فرصت و تهدی زیر همانرب یاهد ی    
استراتژیک مرتبط با قابلیتهای عرفان اسالمی در زمینه گردشگری ی د ترابع هب ا ی  رگ گ شدر گر ناریا رد ینافرع       
میباشد .همانگونه که در نمودار مشخص است کشیدگی نمودار نشان دهنده ق رد یریگ رار    مح دود ه های اس هک ت   
یدهد.
استراتژی رقابتی را به عنوان استراتژی اقدام نشان م 
همانگونه که مشخص است نتیجه برنامه ریزی استراتژیک در رابطه با قابلیتهای عرفان و تصوف اسالمی در زمینه
یها ای اب هک تسا ن ب زا یرادرب هره    
گردشگری ،به اخذ استراتژی رقابتی منتهی گردیده است .هدفاز این استراتژ 

  

فرصتهای موجودبکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد .در این حالت بهدلیل داشتن ضعف داخلی نمیتوانددد
از این فرصتهای بدست آمده بهره بردارینماید .لذا الزم استراتژیهای بکارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف
از فرصتها استفاده مناسب گردد .از آنجا که نقاط ضعف مانع استفاده از فرصته  ا مم مممیگ در دد الزم اس ياهزاین ت   
واقعی مشخص گردد تا بتوان از فرصتها استفاده کرد .در واقع استراتژیهای  WOبر بنیان نیازمندیهای قبل ط حر
یباشد.
م

نمودار  2ـ خروجی مدل MS-SWOT
منبع :نگارندگان6931،
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نتیجه گیری
بررسیهای انجام شده در رابطه با موضوع پیش از همه نشان دهنده آن است که چنان قابلیتهای عرف فوصت و نا   
اسالمی در ابعاد مختلف هچون عارفان ،آثار و مکانها باال میباشد ک رد شالت تروص رد ه

ندروآ مهارف تهج      

محصول گردشگری عرفانی در مناطق دارای قابلیت و تبیلغ و افزایش آگاهی در بازار تقاض ینافرع یرگشدرگ یا    
میتوان موازنه بسیار مفیدی را در پگیرامون عرضه و تقاضای گردشگری عرفانی در کشور شکل داد .ب جو نیا ا ود    
تا اکنون از این دریچه کمتر به موضوع نگریسته شده است دریچهای که به امکان س  نافرع تیلباق یجن ا  /یمالس   
ایرانی در جذب گردشگری گشوده گردد.
قابلیتهای گردشگري عرفانی در کشور ،كنش پذيري
بسيار باالي را دارا میباشند و بخصوص در ابعاد مختلف میتواند گردشگران بين المللي بسياري را به خود ج بذ
كنند بنابراين در نظر گرفتن راهبردهاي برونگرا و رقابتی وتوجه به گردشگران بين المللي ب يد كي ا د قطنم هاگ هههه هههههای
میتواند زمينه رشد و توسعه گردشگري عرفانی را بخصوص در مناطق دارای قابلیت مهيا نمايد در این راستا در این
مقاله مناطق دارای قابلیتهای گردشگری عرفانی شناخته و اولویت بندی گردید .همراه با آن س هب يسرتسد تلوه    
اين جاذبهها وايجاد امكانات جانبي و بطور كلي بهبود بازار گردشگري عرفانی بايد شكل گيرد .نبايد فرامو درك ش   
كه خدمات گردشگري عرفانی شكل دهنده بازار گردشگري میباشند كه محصولي را عرضه میکند .آنچه به ف شور
ت (،1997:60
اين محصول مربوط است ،برآورد تقاضا و شناسا يي بازارها ب گشدرگ بذج كرادت يار رررر ررررر عرفانیاست ت
 .)sinclairبه گونهای که از یک سو پیامدهای مثبتی را برای میزبان بر جای نه زا و د دیگ یرگشدرگ هبرجت وس ر     
مناسبی را برای گردشگران فراهم آورد.
پیشنهادها
با توجه به بررسیهای انجام شده و بر شمردن قابلیتهای عرفان و تصوف اسالمی  /ایرانی در زمینه گردش رد یرگ
یک حالت کلی ،منطقه قومس که با بررسی قابلیتها به عنوان منطقهای دارای اولویت در زمینه گردش ینافرع یرگ   
میباشد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای بررسیها در مقیاس ملی و منطقهای برنامه ریزی اس کیژتارت
در رابطه با موضوع انجام گرفته که استراتژی رقابتی در این زمینه انتخاب شده است بر مبنای این اس ،یتباقر یژتارت   
یگردد:
تهای اجرایی به شرح زیر ارائه م 
پیشنهاداتی در جهت اقدامات و سیاس 
تهای عرفان اسالمی و ایرانی در زمینه گردشگری در مقیاس ملی
 = ST1مطالعه و پژوهش در رابطه با قابلی 
 = ST2مطالعه و پژوهش در رابطه با شناخت بازار تقاضای گردشگری عرفانی و راهکارهای تبلیغ و ت ع جیور رررضه
محصول گردشگری عرفانی ایران
 = ST3برنامه ریزی عملیاتی و پی گیری سیاستهای اجرایی شکل گیری و توسعه گردشگری عرف رد ناریا رد ینا   
چارچوب برنامههای پساساختاری
 = ST4فراهم آوردن امکان رد ییانبریز تاسیسات و تا
گردشگری عرفانی

صحم یزاس رتسب تهج رد تیولوا یاراد قطانم ول   
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 = ST5بسترسازی و تسهیل قوانین و ارائه بستههای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در مناطق دارای قابلیت
 = ST6برندسازی مقاصد گردشگری عرفانی در ایران جهت ارتقا محصول در بازار تقاضای جهانی
 =ST7افزایش آگاهی و شناخت نسبت به گردشگری عرفانی از طریق آمو لبت و شز ییغ نکاس نیبام تا ا و یلحم ن   
دیگر عالقه مندان
 = ST8تشویق و ترغیب ساکنان مناطق دارای اولویت در زمینه مشارکت در شکل گیری و توسعه گردشگری عرفانی
 = ST9تالش در جهت افزایش فعالیتهای جانبی و شناخت و توسعه صنایع دستی در مناطق دارای اولویت
 = ST10برنامه ریزی در جهت پایداری منابع ،درآمد و اشتغال ناشی از گردشگری عرفانی در مناطق دارای اولویت
 = ST11تشویق و ترغیب گردشگران داخلی در جهت سفر به مناطق دارای اولویت
 = ST12الگویابی فضایی و بخش بندی بازار گردشگری عرفانی در کشور بر مبنای نگرش متن فضایی
منابع
ابودلف ،مسعود بن مهلهل خزرجی (  ) 1354سفرنامه ابودلف در ایران ،ترجمه ابوالفضل طباطبایی ،چاپ تهران
پاپلی یزدی ،محمد حسن و سقایی ،مهدی (  ) 1382گردشگری و تبارشناسی ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 68
پاپلي يزدي ،محمد حسين و سقایی ،مهدی ( :)0931گردشگري (ماهيت و مفاهيم) ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ ششم
حقیقت ،عبدالرفیع (  ) 1375ایلخانان مغول در قومس ،فصلنامه فرهنگ قومس ،سال چهارم ،شماره  2و 3
سقا يي  ،مهدي (  :) 1385گردشگري پسامدرن (ضرورت كي

شناخت) ،اولين همايش جغرافيا و قرن  ، 21دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

آباد ،ارديبهشت ماه

سيماي استان سمنان ( ،)0931نشريه استانداري سمنان.،
شايگان ،داريوش (  :) 1381افسون زدگي جديد ،ترجمه فاطمه ولياني ،فروزان روز ،دوم
شناسنامه آثار تاریخی کومش ،استان سمنان ،ص  843و 943
صدیقی،محبوبه ( ) 388 1بررسی اجمالی جغرافیای تاریخی و معرفی برخی از بناهای مذهبی و مشاهیر شهر بسطام :بسطام شهر مش و ریها
بناهای مذهبی ،مجله وقف میراث جاویدان  ،شماره  ، 67صص  57تا 75
ینا
طاهری ،ابو القاسم ( ) 348 1جغرافیای تاریخی خراسان ازنظر جهانگردان ،تهران ،ب 
لمبتون ،آ.ک.س (  ) 1375ایران عصر قاجار ،ترجمه سیمین فصیحی ،تهران ،انتشارات گوتنبرگ
مارکورات ،ژوزف (  ) 1373ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،ترجمه مریم احمدی ،تهران ،انتشارات اطالعات

مافی ،عزت اهلل و سقایی ،مهدی ( :) 388 1كاربرد مدل  MS-SWOTدر تحليل مديريت گردشگري (مطالعه مو )،دهشم رهشنالک :یدر    
مجله جغرافيا و توسعه (دانشگاه زاهدان) ،شماره 14
ماهنامه زائر (  ) 1383شماره 123
مدرس ،محمد علی (  ) 1374ریحانه االدب ،جلد  ،7کتابفروشی خیام ،تهران
مؤلف نامعلوم ( :) 318 1مجمل التواريخ و القصص ،به تصحيح ملک الشعراء بهار ،به همت محمد رمضاني ،خالله خاور
ناصرخسرو (  ) 1335سفر نامه ،به کوشش محمد قبادیانی ،انتشارات ز اّوّو ر
توسوم
نیشابوری ،عطار ( )1931تذکرةاالولیا ،تصحیح محمد استعالمی ،انتشارات ز اّوّو ر ،چاپ بیس 
هفت گنج قومس (  ،) 1373تهران ،قومس
یغمایی ،اسماعیل هنر ( ) 63 31جندق و قومس در اواخر قاجار ،به تصحیح عبدالکریم حکمته یغمایی ،تهران ،تقش تاریخ ایران

7931  تابستان، شماره سوم، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای74 1
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