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پذیرش مقاله 1392/04/19 :تأیید نهایی1392/05/22 :

چکیده
گردشگران مذهبی ،گردشگران فرهنگیای هستند که برای زیارت اماکن ،آثار و یادمانهای
مذهبی ،انجام اعمال مذهبی ،آموزشهای دینی و گذراندن اوقات فراغت به مکانها و مراکز
مذهبی جهان سفر میکنند .این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی
میپردازد .نوع تحقیق ،کاربردی و روش بررسی آن توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری ،کلیة
گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه چکچک است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از
روشهای آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون ،تحلیل واریانس و تحلیل مسیر و برای ارائة
راهکارها از مدل تحلیلی سوات استفاده شده است .بر اساس نتایج تحلیل مسیر ،متغیرهای
وجود اماکن زیارتی زرتشتیان با میزان  0/822و پایبندی به آیینهای مذهبی با میزان 0/752
بیشترین تأثیرها را در توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان داشتهاند .همچنین نتایج
مدل رگرسیون خطی ساده ،برابر با  0/652است؛ یعنی بهازای افزایش تعداد گردشگران،
ساختار فضایی توسعة این شهرستان نیز افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،افزایش تعداد
گردشگران ،موجب باال رفتن توسعه و افزایش میزان شاخصهای اقتصادی آن در شهرستان
اردکان میشود .همچنین ضریب همبستگی چندگانه ( )Rمحاسبة رابطة اعتقادات مذهبی و
توسعة اماکن زیارتی و مقدسه را با میزان  0/812تأیید میکند که نشان میدهد  61/2درصد
از تغییرات توسعة اماکن زیارتی و مقدس ،ناشی از اعتقادات مذهبی است .به عبارت دیگر ،در
مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند ،سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار باالتر است .در
نهایت ،راهبردهایی چون تالش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن
زیارتی ،استفاده از جشن مهرگان بهعنوان فرصتی برای ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان به
جهان ،تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکانهای زیارتی برای
بهسازی و حفاظت از آنها ،سبب توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان و استان یزد
میشود.

کلیدواژهها :برنامهریزی راهبردی ،زیارتگاه چکچک ،شهرستان اردکان ،گردشگری مذهبی.

* نویسندة مسئول09144211702 :

Email: Mousavi424@yahoo.com
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مقدمه
سفر با اهداف مذهبی از کهنترین زمانها رونق داشته است (دریمبا)73 :1996 ،؛ بهطوریکه امروزه ایدة گردشگری
مذهبی ،از طریق استنباط از انگیزههای گردشگر ،ایجاد میشود (نوالن .)11 :1989 ،مورای و گراهام ( )1997زیارت را
پدیدهای مذهبی و انگیزة گردشگر مذهبی تعریف میکنند که در آن ،فرد یا گروه در سفر به محلی متعلق به فرقهای
خاص ،بهدنبال شفاعت از خدا و قدیسان آن مکان در مجموعهای از شرایط است (گراهام و دیگران.)409 -389 :1997 ،
با اینحال ،برای بسیاری از زائران ،سفر به زیارتگاه به مهمی یا حتی مهمتر از خود زیارتگاه است؛ چرا که زیارت ،نه تنها
سفری خارجی ،بلکه مسافرتی درونی و معنوی است (هاب .)32 -16 :1996 ،در نتیجه ،معنویت در زیارت ،همواره اهمیت
داشته است (اسمیت)105 :2003 ،؛ زیرا جستوجو برای معنا و تمایل به رشد شخصی به جای تعلقات مادی ،بسیار
پراهمیت است .هرقدر جامعهای از لحاظ مادی ثروتمندتر باشد ،افراد در آن ،بیشتر میتوانند به موضوعهای غیرمادی و
معنوی توجه کنند (دیگنس و کوساک)84 :2002 ،؛ بنابراین ،باید گفت گردشگری مذهبی بهلحاظ معنوی ،هدفمند است
و بهدالیلی چون انجام زیارت بهعنوان یک عمل عبادی ،ابراز قدردانی ،اقرار به گناه و ادای نذر ،دستیابی به رستگاری
معنوی و اجتماعی ،برقراری جشن و بزرگداشت رویدادهای مذهبی خاص و ارتباط با همکیشان صورت میگیرد (بویر،
 .)265 :1999امروزه گردشگری مذهبی با همة جزئیات و گونههای مختلف آن ،بهسبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی
خاص ،در زمرة گردشگری جهانی جای گرفته است .بهطوریکه حوزة نفوذ آن ،سرتاسر جهان را فرا گرفته است (مؤمنی
و دیگران ،15 :1387 ،بهنقل از نوالن)11 :1989 ،؛ بهگونهای که شرکت در جشنوارهای با ماهیت مذهبی ،پذیرای ابعاد
سهگانة معنوی ،اجتماعی و تفریحی است (آمبلینو .)212 :1999 ،یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای توسعة گردشگری
مذهبی ،جاذبههای آن است که با عناوین آرامگاههای زیارتی ،جاذبههای گردشگری مذهبی یا جشنوارههای مذهبی
توصیف میشوند (وکونیک .)8 :1996 ،امروزه این جاذبهها یک محصول جدید و مهم دیگر برای برخی اماکن مذهبی
فراهم کرده است که در قالب توسعة مسیرهای فرهنگی و برنامههای سفر مرتبط با مسیرهای زیارت یا اماکن مذهبی
قرار میگیرد (گراهام و دیگران .)409 -389 :1997 ،جاذبههای مذهبی و معنوی گردشگری کشور ما بسیار گرانبهاست
(لطفی خواجویی .)101 :1384 ،گروهی از این جاذبههای مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مقدس هستند که هرسال تعداد
زیادی از جهانگردان را بهسوی خود جذب میکنند (رضوانی .)19 :1385 ،با رواج اسالم در ایران و گسترش مذهب شیعه
در قرون اولیة اسالمی ،شهرها و روستاهای ایران ،به مراکزی برای زندگی تبدیل شدهاند و پس از درگذشت امامزادهها
نیز مقبرههایشان به محلی برای زیارت مشتاقان تبدیل شده است که یکی از جنبههای مهم گذران اوقات فراغت در
زندگی مردم به شمار میآید (منصوری .)63 :1376 ،امروزه این جاذبههای مذهبی ،مهمترین گام در توسعة گردشگری
مذهبی است؛ چرا که بدون آنها ،جلب و جذب گردشگران کاهش مییابد .به این ترتیب شناخت و شناساندن جاذبهها در
ظهور و رونق گردشگری ،بااهمیت تلقی میشود (قرهنژاد .)106 :1386 ،زرتشتیان در استان یزد زیارتگاههای متعددی
دارند و ارزش آنها برایشان با هم برابری میکند؛ اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و شکل منطقه ،زیارتگاه چکچک،
شهرت بیشتری دارد و هرسال ،میزبان هزاران نفر از مردم ایران و سایر نقاط جهان است که عالوه بر ابعاد معنوی ،ابعاد
مادی نیز در آن دیده میشود؛ از جمله اینکه این زیارتگاه ،درآمدی پایدار در حوزة گردشگری مذهبی فراهم میآورد .این
مقاله با تأکید بر زیارتگاه چکچک زرتشتیان ،به بررسی نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی میپردازد .بدین
منظور ،فرضیههای زیر بررسی خواهند شد:
 میان افزایش تعداد گردشگران در زیارتگاه چکچک زرتشتیان و توسعة شهرستان اردکان رابطة معناداری وجوددارد.
 -بین وابستگی و اعتقادات مذهبی زرتشتیان و توسعة اماکن زیارتی و مقدس آنها رابطه وجود دارد.
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اهداف پژوهش
 بررسی و شناخت زیارتگاه چکچک زرتشتیان شهرستان اردکان؛ شناخت ویژگیهای گردشگران ورودی و خروجی به زیارتگاه چکچک زرتشتیان شهرستان اردکان؛ بررسی نقش زیارتگاه چکچک در توسعة شهرستان اردکان؛ -ارائة پیشنهادها و راهکارهایی برای مدیریت بهینة اماکن مذهبی در زمینة توسعة گردشگری مذهبی.

پیشینة پژوهش
سیروسفر و گردشگری پیشینة تاریخی وسیعی دارد ،اما مقولة گردشگری موضوعی است که امروزه بهویژه در قرن حاضر،
توجه صاحبنظران و برنامهریزان را به خود معطوف کرده و بهتدریج به مرحلة فنی ،اقتصادی و اجتماعی کنونی رسیده
است.
یکی از مهمترین انگیزههای گردشگری در جهان ،مسافرتهای مذهبی و زیارتی است (دیناری .)1385 ،گردشگری
دینی در بیشتر کشورهای جهان در حال افزایش است و عالقة فراوان مردم به دیدار از این مکانها بیشتر شده است
(کاویانفر .)1384 ،در همین زمینه ،مطالعههای گستردهای در حوزههای مختلف گردشگری مذهبی صورت گرفته است.
وسیعترین مطالعه در مورد جاذبههای مذهبی ،متعلق به نوالن است .ارزیابی وی از گردشگری مذهبی در اروپا نشان
میدهد بیش از  600زیارتگاه کاتولیک در اروپای غربی وجود دارد که بیش از نیمی از آنها به مریم مقدس اشاره دارد
(نوالن .)125 :1989 ،جاکوسکی و دیگران ،اماکن زیارتی را براساس اهمیت ،به دستههای متفاوتی طبقهبندی کردند
(جاکوسکی و دیگران .)41 :2003 ،دیگنس و کوساک ،دربارة گردشگری مذهبی عقیده دارند زیارتگاههای قدیمی برای
آنان که در جستوجوی اهداف معنوی هستند ،هنوز هم مانند آهنربا عمل میکند و زیارتگاههای جدید نیز در حال جذب
افراد باایمان از همة نقاط جهان است (دیگنس و کوساک.)87 :2002 ،
مک ویلیامز استدالل میکند که گردشگری زیارتی اگرچه بهطور نامطمئن ،خود برخی از قواعد اساسی کیهانشناسی،
بهویژه در مورد مفاهیم آنسوی موقعیت جغرافیایی زیارت را نمایش خواهد داد ،نشانههای فیزیکی آثار مقدس الهی ،به
آرمانی که زائران در جستوجوی آناند تجسم میبخشد (مک ویلیامز .)335 -315 :1995 ،گردشگری زیارتی ،نمایشی از
پذیرش رو به رشد شکلگیری هویت فردی و راهی برای کاوش مفهوم حقیقت ،اخالق و باورهاست که در جوامع غربی
نادیده گرفته میشوند یا پذیرفته نمیشوند .با مشاهدة مکانهای مورد بازدید گردشگران زیارتی میتوان به بصیرت
بیشتری دست یافت (پاسی .)485 -475 :2003 ،بررسی کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی (اجتماعی و
فرهنگی) و مادی (اقتصادی و فضایی) در شهرهای مذهبی نشان داده است که این شهرها با بهرهمندی از همین سرشت
مذهبی – فرهنگی ممکن است آثار مثبتی بر مسائل اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،مذهبی– فرهنگی یا ناپایداریهای
مختلف زیستمحیطی داشته باشند (مؤمنی و دیگران.)1387 ،
بنابراین ،با مطالعة پیشینه و ادبیات مطرح در حوزة گردشگری مذهبی میتوان به این مهم پی برد که بخش قابل
توجهی از منابع موجود در این زمینه ،توصیفی از جاذبههای مذهبی در جوامع و کشورهای مختلف دنیاست .غالب
مطالعههای تحلیلی در زمینة گردشگری مذهبی ،به نمادنگاری از این جاذبهها اشاره دارد .بخشی دیگر از مطالعههای
مطرح در حوزة گردشگری مذهبی ،بررسی زمینههای رشد و توسعة این جاذبههاست تا بدینوسیله بتوان از منافع
اقتصادی و تأثیرگذاری فرهنگی بیشتری برخوردار شد.
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روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفههای مورد بررسی ،نوع تحقیق ،کاربردی -توسعهای و روش بررسی آن توصیفی-
تحلیلی است .جامعة آماری ،کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه چکچک است .آمار متوسط گردشگران در
سالهای  1389و  1390از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اخذ شد .برای جمعآوری اطالعات ،از
روش اسنادی و در بخش دیگر ،از روش تحقیق میدانی استفاده شده است .ابزار جمعآوری اطالعات ،مجالت معتبر و
مرتبط ،ماهنامهها ،پایاننامهها ،طرحهای پژوهشی و سایر اسناد و مدارک ،اعم از فارسی و انگلیسی است .از سوی دیگر،
گردآوری اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبة حضوری صورت میگیرد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از
روشهای آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون ،تحلیل واریانس و تحلیل مسیر استفاده شده است تا تأثیر عوامل مختلف
بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان مشخص شود .در نهایت ،با استفاده از برنامهریزی
راهبردی ( ،)SWOTراهبردهایی برای توسعة زیارتگاه چکچک ،جذب گردشگران دینی و مذهبی و توسعة شهرستان
اردکان ارائه میشود.

محدودة مطالعه
قلمرو این پژوهش ،استان یزد ،شهرستان اردکان واقع در "  32 20 ' 5 2عرض شمالی و "  54 24 ' 31عرض شرقی
است .شهر اردکان 110 ،کیلومتر با نائین و  55کیلومتر با یزد فاصله دارد .چکچک یا چکچکو -که زرتشتیان به آن
پیرسبز نیز میگویند -در  52کیلومتری شمال شرقی شهر یزد و در نزدیکی شریفآباد (اردکان) قرار دارد (شکل  .)1این
مکان مقدس ،جایگاه پنهانشدن «حیاتبانو یا نیکبانو» ،یکی از شاهدختهای ساسانی است که در هنگام حملة تازیان،
به این مکان گریخته و پناه گرفته بود .زرتشتیان هرسال ،از  24خرداد ،به مدت چهار روز در این زیارتگاه دور هم جمع
میشوند و به نیایش میپردازند.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان یزد و زیارتگاه چکچک -مأخذ :مرکز آمار ایران1390 ،
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مبانی نظری
زیارت از لحاظ سنتی و تاریخی ،سیاحت فیزیکی در جستوجوی حقیقت و مفاهیم روحانی و مقدس ،تعریف شده است
(وکونیک .)80 :1996 ،این نقطه ،جایی است که مردم جذب مکانهای روحانی میشوند و قدرت الهی به یکباره در
نتیجة کشش روحانی آن مکانها شکوفا میشود (پرستون .)27 :1992 ،زیارت و گردشگری مذهبی که ریشه در باورها و
اعتقادهای دینی -مذهبی دارد ،به مفهوم تخصصی خود ،فراتر از زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافیای انسانی در
شکلگیری مسافرت ،ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است (مؤمنی و دیگران.)14 :1387 ،
این جستوجوی حقیقت روشنفکری یا تجربة الهی یا مقدس ،مردم را بهسوی سفر به محوطههای مقدس هدایت
میکند و بر حسب آیین و شعائر مذهبی ،آنان را از فضای زندگی روزمره جدا میسازد .سفری که مذهب موجب آن
میشود ،بهطور فراوانی طی پنجاه سال گذشته رشد کرده است .این امر سبب تعجب بسیاری از کسانی شده که
میپنداشتند زیارت مذهبی در حال از دست دادن اهمیت اجتماعی و نهادی است .در تضاد با باور بسیاری از ما ،به نظر
میآید زیارت مذهبی مدرن ،حاصل پیشرفت تصادعدی غرب در تمدن پیچیده مدرن مبتنی بر علم ،فناوری و خرد باشد
تا مبتنی بر معجزه ،مذهب و خالف منطق (کمپو .)56-40 :1998 ،بهعالوه فرهنگ پستمدرن ،خصوصیسازی مذهب و
قابلیت انجام زیارتهای رایانهای (آینو2000 ،؛ کونگ ،)2001 ،باید مردم را بهسمت مشارکت در شکلهای انعکاسی،
بدون وساطت سفر معنوی هدایت کند؛ نه به سمت زیارتهایی که اعتبار تجربههای آنها ،تا حدی وابسته به نهادها و
ساختارهای کلیسایی است (یورک2002 ،؛ شارف.)1998 ،
کوستی عقیده دارد که زیارت بهجای کم شدن ،با سرعت بسیاری در حال افزایش است (کوستی .)5 :1998 ،این امر را
میتوان در اروپا مشاهده کرد که در آن ،دیدار از محوطههای مذهبی در حال افزایش است .در مقابل ،حضور منظم مردم در
کلیسا کاهش یافته است (نوالن و نوالن .)127 :1992 ،این ازدیاد دوبارة جهانی زیارت مذهبی ،به دالیل فراوانی صورت گرفته
است .برخی از این دالیل عبارتند از :نمودارشدن بنیادگرایی (فرید لند1999 ،؛ ریسبروت587-266 :2000 ،؛ استامپ:2000 ،
 ،)187عقبنشینی بعضی از اعتقادهای مذهبی در برابر شکلهای سنتی معنویت قرون وسطایی و تشریفات مذهبی،
سرمایهگذاری روبهرشد در زیرساخت حملونقل انبوه (گریفین ،)32 -30 :1994 ،جهانیشدن مکانی از طریق وسایل ارتباط
جمعی (کوسکانسکی )400 -359 :2002 ،و چرخش اخیر هزاره (اولسون و تیموتی .)392 -389 :1999 ،این امر تا حدی حاکی
از افزایش تعداد کسانی است که در جستوجوی پاسخی برای پرسشهای اساسی دربارة موجودیت بشر هستند؛ پرسشهایی از
قبیل :معنای زندگی چیست یا بهطور ویژهتر ،معنای زندگی من چیست (اولسون و گوالکی515 -503 :2004 ،؛ کالرک:1991 ،
 .)345 -339این امر ،دیدگاه بعضی از پژوهشگران را تأیید میکند؛ اینکه تعداد روبهرشدی از مردم ،حس بیریشگی را تجربه
میکنند؛ بهویژه کسانی که در زندگی اجتماعی پستمدرن غربی غوطهور هستند (مک کنل603 -589 :1979 ،؛ الونتال،
)218 :1997؛ کسانی که در تکاپوی آناند که خودشان باشند و به دیگران نیز معنا و مفهوم ببخشند (ویی .)23 :2002 ،رواج
سفر مذهبی را نه تنها در افزایش سفر با انگیزة مذهبی به محوطههای مقدس میتوان مشاهده نمود ،بلکه در ترکیب معنویت
عصر جدید 1با سفر مذهبی نیز میتوان دید (رانتری .)496 -475 :2002 ،اگر نگاهی به تاریخ گذشته در زمینهها و گردشهای
مذهبی داشته باشیم ،به گردشهای مذهبی چون مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپولو ،سفرهای مصریان برای دیدار از
فراعنه (دورانت ،)205 :1377 ،سفرهای ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور (مؤمنی و دیگران )14 :1387 ،و نظایر آن
برمیخوریم که هریک بهگونهای ،قدمت و رواج این شکل از گردشگری را در میان ملل مختلف نشان میدهند .گردشگری و
 .1جنبش معنوی و فلسفی که مذهب و شیوههای سری شرقی توجه دارد.
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مسافرتهای زیارتی (چه در اسالم و چه در غیر اسالم) یکی از انواع گستردة گردشگری است که خود ،از تقویم ،ضوابط و
قوانین شرعی صورت میپذیرد .قوانین و ضوابط شرعی ،نقشی اساسی در اقتصاد و فرهنگ گردشگری دارند (پاپلی یزدی و
سقایی .)15 :1386 ،از جنبة دینی باید گفت که در دین اسالم ،مانند ادیان دیگر ،بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژهای شده
است .شاید قرآن مجید ،نخستین کتابی باشد که اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری را بهوضوح و تفصیل به مردم نشان داده و
از آنها خواسته تا در زمین بنگرند ،در آثار برجایمانده از گذشته بیندیشند و از سیر گذشتهشان پند بگیرند .در مجموع ،سیزده
آیة شریفة قرآن دربارة سیروسیاحت و زمینگردی و جهانگردی است (کاظمی .)7 :1385 ،در همة ادیان ،بهویژه اسالم،
مجموعهای از وظایف و مسائل اخالقی برای مسافر معین شده که رعایت آنها از نظر شرعی الزم است (رحیمپور و سید
موسوی .)59 -56 :1379 ،حتی در کتب ادعیه و احادیث و کتابهای اخالقی ،بابهایی به این موضوع اختصاص یافته که در
آنها روایاتی در آداب سیر و سفر ،از لحظة بیرون آمدن از خانه تا بازگشت به وطن آمده است (دوانی)73 :1376 ،؛ بنابراین ،در
قرآن مجید که کتاب آسمانی دین اسالم است ،به سیر و سیاحت در زمین بسیار سفارش شده است .این تأکید بهدلیل اهمیتی
است که در سیروسفر نهفته است و بهرههای گوناگونی است که از آن حاصل میشود .قرآن کریم سیر و سیاحت در زمین را
مایة رشد نیروی تفکر و تعقل انسان میشمرد .خداوند در قرآن کریم میفرماید :قُلُُسُُيُرُُواُُُفُُيُُالُُُأُرُضُُفُُانُُظُرُُواُُُكُيُفُُبُدُأُُالُُُخُلُقُُ
ُُُشُأُةُ ُالُُُآُخُرُةُ (بگو در زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرد ،سپس نشانة آخرت را ایجاد
ُُُهُ ُيُُنُشُئُ ُالنُ
ثُمُ ُاللُ
خواهد کرد) (آیه و سوره ؟؟) .همچنین در سورة فاطر آیة  45میفرمایدُ « :أُوُلُمُ ُيُسُُيُرُُواُُ ُفُُيُ ُالُُُأُرُضُ ُفُيُُنُظُرُُواُُ ُكُيُفُ ُكُُاُنُ ُعُُاقُُُبُةُُ
الُُُذُُيُنُُمُُنُُقُبُلُهُمُُكُُانُُُواُُُأُشُدُُمُنُهُمُُقُوُةُ »...آیا در زمین گردش نمیکنند تا بنگرند به چگونگی سرانجام کسانی که پیش از ایشان
زندگی میکردند و از ایشان نیرومندتر بودند؟ و در آیهای دیگر میخوانیم« :قُلُ ُسُُيُرُُواُُ ُفُُيُ ُالُُُأُرُضُ ُفُُانُُظُرُُواُُ ُكُيُفُ ُكُُاُنُ ُعُُاقُُُبُةُُ
الُُُمُجُرُمُُيُنُ» ُ(آیة  69نحل) .در اینگونه آیات ،هدف از سفر ،پند گرفتن از گذشتگان اعالم میشود .در سخنان معصومین
علیهمالسالم ،به فایدههای گوناگون مسافرت اشاره شده است .از جملة این فایدهها ،سالمتی جسم و روح ،دانشاندوزی و
کسب علم ،آشنایی با بزرگان و آداب و اخالق اجتماعی سایر ملتها ،پند گرفتن و عبرتآموزی ،از بین رفتن غمها و رنجها،
تأمین معیشت و کسب شغل ،تفکر در نعمتهای الهی ،تفریح سالم و نشاط بدن را میتوان نام برد (بیرانوند.)37 :1387 ،
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت تفاوت میان زیارت و گردشگری مذهبی در ماهیت قطعی هریک از آنهاست و فقط
در این بخش است که میتوانیم تنوع موقعیتهای ناشی از تعامل گردشگری با مذهب را در طیف گستردهاش تشخیص
دهیم .بهطور کلی میتوانیم تصریح کنیم که فرمول گردشگری مذهبی ،مضمون خنثیتری دارد و انواع سفرهای
(داوطلبانه ،موقتی و غیرانتفاعی) را در بر میگیرد که در آنها ،انگیزههای مذهبی خالص ،بهطور همزمان با دیگر
انگیزههای مربوط به انواع دیگر گردشگری ،درهم میآمیزد .در این خصوص ،نمودار زیر پدیدهای را نشان میدهد که
ناشی از روابط متقابل بین گردشگری و مذهب است .این نمودار کمک میکند تا به درک مناسبتری از برخی از
گزارههای توصیف این روابط دست یابیم (بویر.)265 :1999 ،

شکل  .2پیشنویس روابط متقابل میان گردشگری و مذهب
مأخذ :موسوی و دیگران85 :1393 ،
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آنچه موجب مستحکمتر شدن ارتباط میان گردشگری مذهبی و زیارت میشود ،جاذبههای آن است .تا جایی که
جاکوسکی و دیگران ،محبوبیت اماکن زیارتی را در داشتن جاذبههایی چون تعداد پیروان یک مذهب ،موقعیت جغرافیایی
مکان ،زیرسازی حملونقل ،ثروت ،آگاهی و سنت زیارت ،تولید محصولهای جدید مذهبی و ...میدانند (جاکوسکی و
دیگران.)47 :2003 ،

شکل  .3جاذبههای گردشگری مذهبی -مأخذ :نگارندگان

بحث و یافتهها
ویژگیهای زیارتگاه چکچک

بررسی مشخصههای زیارتگاه چکچک نشان میدهد این زیارتگاه ،مانند سایر زیارتگاهها آداب خاصی برای زیارت دارد.
برای ورود به زیارتگاه ،به نشانة احترام ،باید کفشها را از پا درآورد و کاله بر سر نهاد .قبل از ورود به زیارتگاه ،تابلوهایی
وجود دارد که هشدار میدهد برای ورود به زیارتگاه باید پاک بود .همانطور که در اسالم نیز ورود بانوانی که در شرایط
خاص هستند ،به مساجد ممنوع است ،در این مکان نیز چنین نکاتی باید رعایت شود .در داخل زیارتگاه که به شکل
دهانة غار است ،تنة درخت چنار کهنسالی وجود دارد .کف زیارتگاه با سنگ مرمر پوشیده شده و از بخشی از سقف،
قطرههای آب چکهچکه بر زمین میریزد و شاید نامگذاری این محل هم به همین دلیل باشد .همواره چندین شمع در
زیارتگاه روشن است و محلی برای سوزاندن عود یا چوب مقدس وجود دارد .مانند بسیاری از زیارتگاههای سایر ادیان،
تصاویری از بزرگان دین زرتشتی ،زینتبخش محوطة کوچک زیارتگاه است .سقف زیارتگاه ،سنگی است .در کف
محوطه ،ظرفهایی برای جمعآوری آب گذاشتهاند که بخشی از این آب ،بهدلیل تبرک به زائران اهدا میشود و بخشی
دیگر نیز به مصرف خوراکی میرسد .همه ساله در  24خردادماه ،زرتشتیان از سراسر جهان در این مکان گرد هم میآیند
و به دعا و نیایش میپردازند .هرچند که در میان عموم شهرت یافته که این مراسم حج زرتشتیان است ،اما به واقعیت
نزدیک نیست .در مجموعة چکچک ،ساختمانهای متعددی مشاهده میشود .از آنجا که مجموعة چکچک با شهر
اردکان فاصلة زیادی دارد ،این ساختمانها برای اسکان و پذیرایی از زائران ساخته شدهاند .هزینههای ساخت و نگهداری
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مجموعة چکچک توسط زرتشتیان داخل و خارج از کشور تأمین میشود .برای رسیدن به زیارتگاه ،باید از پلههای متعدد
و سرباالیی با شیب زیاد باال رفت؛ بنابراین ،رفتوآمد به زیارتگاه برای بیماران قلبی  -عروقی ،سالمندان و بیماران آرتروز
پیشرفتة زانو مضر است .منطقة اردکان ضریب امنیتی باالیی دارد .هرچند در زمانهای خلوت ،بهتر است مسافران ،شب-
هنگام در مسیر رفت یا برگشت نباشند.
بررسی امکانات رفاهی

*
*
*
*
*
*
*
*
*

از اردکان تا چکچک هیچگونه امکانات رفاهی وجود ندارد؛
نزدیکترین پمپ بنزین در فاصلة  43کیلومتری زیارتگاه است؛
در زیارتگاه چکچک ،فروشگاه یا رستوران موجود نیست؛
سرویس بهداشتی زیارتگاه نسبتا مناسب است ،اما برای بیماران ،توالت فرنگی ندارد؛
آب آشامیدنی موجود است ،اما جوابگوی تعداد زیاد گردشگران نیست؛
با هماهنگی با مسئول زیارتگاه میتوان شب را در محوطه ،در چادر ،اتراق کرد؛
نزدیکترین هتلها در اردکان و میبد هستند؛
برای ورود به زیارتگاه ،نیازی به تهیة بلیت نیست؛
زیارتگاه بروشور ندارد.

توزیع فضایی گردشگران ورودی

بررسیها نشان میدهد هرسال تعداد زیادی از گردشگران از نقاط مختلف استان یزد ،از زیارتگاه چکچک دیدن میکنند.
همچنین ،هرسال از  24تا  28خردادماه ( 13تا  17ژوئن) عدة زیادی از زرتشتیان سایر کشورهای جهان (هندوستان،
ترکیه ،آذربایجان و کشورهای اروپایی) برای برگزاری آیین مذهبی به این مکان مقدس مراجعه میکنند (شکل  )4و بعد
از اتمام آیینهای مذهبی ،از نقاط مختلف (دینی و تاریخی) استان و شهرستان دیدن میکنند و سبب توسعه و رشد
اقتصادی منطقه میشوند .اگرچه مسلمانان در منطقة اردکان ،بسیار پایبند به اصول دین خود هستند ،اما زرتشتیان نیز از
سالیان دور بهطور مسالمتآمیزی در کنار مسلمانان این شهرستان و سایر شهرستانهای استان یزد زیستهاند و هرسال
این مراسم را در آزادی و امنیت کامل برگزار میکنند.

شکل  .4برگزاری آیین مذهبی زرتشتیان در زیارتگاه چکچک و سایر گردشگران داخلی و خارجی -مأخذ :مطالعههای میدانی
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تحلیل روند جریانهای حرکتی گردشگران مذهبی

بررسی آمار گردشگران مذهبی زیارتگاه چکچک ،نشاندهندة روندهای صعودی و نزولی در جذب تعداد گردشگران
داخلی ،خارجی و علمی طی سالهای  1389تا  1391است که در این میان ،به سبب برگزاری جشن مهرگان در همة این
سالها ،تعداد گردشگران خارجی ،بهمراتب بیشتر از سایر گردشگران بوده است .حضور این تعداد گردشگر خارجی ،فرصتی
برای رونق گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان و استان یزد تلقی میشود که باید برنامهریزیهایی برای تبلیغات،
خدماترسانی مطلوب ،رساندن پیام صلح و دوستی ایرانیان به گوش جهانیان و ...صورت گیرد.
جدول  .1آمار گردشگران مذهبی داخلی ،خارجی و علمی زیارتگاه چکچک
سال

1389

1391

1390

گردشگران

381
525
85

گردشگران داخلی
گردشگران خارجی
گردشگران علمی

354
630
75

440
671
120

مأخذ :میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری1391 ،

70
60

گردشگران داخلی
گردشگران خارجی

40

گردشگران علمی

30
20

درصد گردشگران

50

10
0
1391

1390
سال

1389

شکل  .5آمار گردشگران مذهبی داخلی ،خارجی و علمی زیارتگاه چکچک

تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری مذهبی
برای بهدستآوردن عوامل تأثیرگذار بر علل توسعة گردشگری مذهبی ،بهویژه زائران زیارتگاه چکچک اردکان ،از روش
تحلیل مسیر استفاده شده است .در این روش ،اثر مستقیم متغیرهای تأثیرگذار بر علل توسعة گردشگری مذهبی ،از طریق
رگرسیون توأم بهدست آمده است .سپس ضرایب همبستگی این متغیرها با علل توسعة گردشگری مذهبی ،از طریق
همبستگی پیرسون و در نهایت ،به روش تجزیة همبستگی (کمکردن میزان اثر مستقیم از میزان همبستگی پیرسون)
تعداد آثار غیرمستقیم ،محاسبه شده است .شایان توضیح است که برای اندازهگیری میزان چند همخطی در متغیرهای
مستقل ،از روش معمول فاکتور تورم واریانس استفاده شده است (ویلیام و دیگران .)82 :1990 ،تحلیل مسیر علل توسعة
گردشگری مذهبی در شکل  6دیده میشود.
برای تعیین مهمترین علل توسعة گردشگری مذهبی بهویژه زیارتگاه چکچک اردکان ،متغیرهای مستقل و اثر آنها،
وارد مدل رگرسیونی شده است؛ چرا که اثر یک متغیر در برازش رگرسیونی حذف شده بود .با توجه به اینکه برای تعیین
اثر واقعی هر متغیر مستقل ،چند همخطی باید پایین باشد ،از روش  VIFبرای تعیین وجود داشتن یا نداشتن چند
همخطی استفاده شد (محمدی .)43 :2003 ،در صورتی که مقدار  VIFکمتر از  10باشد ،رابطة چند همخطی میان
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متغیرهای مستقل وجود ندارد (وانگ و دیگران .)61 :1999 ،نتایج ،نبود چند همخطی بین متغیرهای مستقل را نشان
میدهد و از این رو ،آثار مستقیم بهدستآمده برای هر متغیر مستقل ،مورد اعتماد است .بر اساس نتایج ،متغیرهای وجود
اماکن زیارتی زرتشتیان با میزان  0/822و پایبندی به آیینهای مذهبی با میزان  ، ./752بیشترین تأثیر را در توسعة
گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان داشتهاند.

شکل  .6تحلیل مسیر علل توسعة گردشگری مذهبی (زیارتگاه چکچک)
مأخذ :نگارندگان

بررسی فرضیههای پژوهش
 .1میان افزایش تعداد گردشگران در مکان زیارتی چکچک زرتشتیان و توسعة شهرستان اردکان ،رابطة معناداری وجود
دارد.
برای آزمون این فرضیه ،از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .در جدول  ،2ضریب همبستگی چندگانه -که با
عالمت  Rنشان داده شده -برابر با  0/652است .این ضریب ،رابطة میان تعداد گردشگران ورودی و توسعة شهرستان را
تأیید میکند .یعنی بهازای افزایش تعداد گردشگران ،ساختار فضایی این شهرستان نیز توسعه مییابد .به عبارت دیگر،
افزایش تعداد گردشگران موجب افزایش توسعه و باال رفتن میزان شاخصهای اقتصادی آن در شهرستان اردکان میشود.
جدول  .2آمارههای تعیین رگرسیون میان افزایش تعداد گردشگران در مکان زیارتی و توسعة شهرستان اردکان
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیلشده

خطای معیار

1

0/652

0/321

0/238

0/162

مأخذ :نگارندگان

در جدول فوق ،ضریب تبیین 0/238 ،بوده است .مقدار تبیین نشان میدهد که  23/8درصد از تغییرها و افزایش
توسعة شهرستان اردکان ،ناشی از افزایش تعداد گردشگران است .یعنی افزایش تعداد گردشگران بهمیزان  23/8درصد ،بر
توسعة گردشگری مذهبی تأثیر میگذارد .بقیه ،ناشی از عوامل دیگر بوده است .در جدول  ،3مقدار  Fمحاسبه شده است
که در سطح  99درصد ( ،)Sig:0/006معنیدار بودن رابطة دو متغیر را تأیید میکند.
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تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی
جدول  .3تحلیل واریانس و رگرسیون میان افزایش تعداد گردشگران در مکان زیارتی و توسعة شهرستان اردکان
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

اثر رگرسیون
باقیمانده
کل

0/212
0/122
0/334

2
14
16

0/018
0/124
-

2/003

سطح معنیداری

0/006

مأخذ :نگارندگان

متغیر واردشده در معادلة رگرسیونی که هستة اصلی تحلیل رگرسیون است ،در جدول  4آمده است .معادلة رگرسیون
این فرضیه عبارت است از:
y  0 / 008  0 / 392x

که  xنشاندهندة توسعة گردشگری مذهبی است .مقدار  βنشان میدهد بهازای یک واحد متغیر در انحراف معیار
گردشگری مذهبی ،انحراف معیار شاخصهای توسعة شهرستان به  0/512تغییر پیدا میکند.
جدول  .4آمارههای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی
ضریب استاندارد

B

خطای B

β

t

Sig

ضریب غیر استاندارد

عرض از مبدأ

-0/008

0/110

-

-0/118

0/812

گردشگری مذهبی

0/392

0/121

0/512

1/912

0/009

نام متغیر

مأخذ :نگارندگان

بنابراین ،این فرضیه که میان افزایش تعداد گردشگران در مکان زیارتی چکچک زرتشتیان و توسعة شهرستان
اردکان رابطة معناداری وجود دارد ،تأیید میشود.
 .2بین وابستگی و اعتقادات مذهبی زرتشتیان و توسعة اماکن زیارتی و مقدس آنها رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ،از ضریب رگرسیون ساده استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه ( )Rمحاسبة رابطة
اعتقادهای مذهبی زرتشتیان و توسعة اماکن زیارتی و مقدس را با میزان  0/812تأیید میکند .جدول  R2 5ضریب تبیین
محاسبهشده را نشان میدهد 61/2 .درصد از تغییرات توسعة اماکن زیارتی و مقدس ،ناشی از اعتقادهای مذهبی زرتشتیان
است .به عبارت دیگر ،در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند ،سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار باالتر است.
جدول  .5آمارههای تعیین رگرسیون بین اعتقادهای مذهبی زرتشتیان و توسعة اماکن زیارتی و مقدس
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیلشده

خطای معیار

0/812

0/555

0/612

0/123

مأخذ :نگارندگان
جدول  .6تحلیل واریانس و رگرسیون اعتقادهای مذهبی زرتشتیان و توسعة اماکن زیارتی و مقدس
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

اثر رگرسیون
باقی مانده
کل

0/312
0/152
0/462

2
14
16

0/318
0/095
-

8/212

مأخذ :نگارندگان

سطح معنیداری

0/002
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در جدول  ،6مقدار  ،Fمعنیدار بودن رگرسیون را تأیید میکند .در جدول نهایی ،مدلهای وارد بر رگرسیون نشان
میدهد بهازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار اعتقادات مذهبی زرتشتیان 0/812 ،واحد تغییر در توسعة گردشگری
مذهبی ایجاد میشود (جدول.)7
جدول  .7آمارههای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی توسعة گردشگری مذهبی
نام متغیر

عرض از مبدأ
اعتقادهای مذهبی

ضریب استاندارد

B

خطای B

β

t

Sig

ضریب غیر استاندارد

0/182
0/512

0/068
0/118

0/812

2/628
2/912

0/006
0/002

مأخذ :محاسبات نگارندگان

بنابراین ،فرضیة مورد نظر تأیید میشود؛ یعنی اعتقادهای مذهبی همراه با توسعة اماکن مذهبی ،بر توسعة گردشگری
مذهبی شهرستان اردکان تأثیر میگذارد.

برنامهریزی راهبرد رشد و توسعة گردشگری مذهبی
اولین قدم در تحلیل برنامهریزی راهبردی گردشگری مذهبی و سایر گردشگریها ،شناسایی ابعاد و متغیرهای تأثیرگذار
در رشد آنهاست (موسوی)165 :1388 ،؛ بنابراین ،ابتدا باید قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای این نوع از
گردشگری استخراج شود.
جدول  .8متغیرهای استخراجشده برای برنامهریزی راهبردی گردشگری مذهبی زیارتگاه چکچک

 .1همزیستی مسالمتآمیز پیروان ادیان مختلف ()x1؛  .2وجود اقلیم مناسب برای ایجاد خالقیتهای توسعة گردشگری مذهبی
()x2؛  .3وجود محل گردهمایی زرتشتیان جهان در روزهای معینی از سال برای اجرای آیینهای مذهبی (جشن مهرگان) ()x3؛
 .4نبود خدماترسانی و امور رفاهی مناسب برای گردشگران ()x4؛  .5توسعة اقتصادی و بهویژه گردشگری در شهرستان اردکان،
با استفاده از حضور گردشگران مذهبی سراسر دنیا که برای شرکت در جشن مهرگان در زیارتگاه چکچک حاضر میشوند ()x5؛
 .6نبود ارگانهای مشخص ،برای مدیریت این زیارتگاه تاریخی و مذهبی ()x6؛  .7سوءاستفاده و فرصتطلبی بعضی از افراد ،برای
ایجاد ناامنی در زمان حضور گردشگران خارجی که موجب رکود گردشگری در شهرستان و استان میشود ()x7؛  .8فراهمکردن
خدمات زیرساختی مانند ایستگاههای  BTSتلفن همراه ،آبرسانی و برقرسانی ،هرچند بهمیزان اندک ()x8؛  .9نبود تبلیغهای
مناسب در زمینة معرفی این جاذبة گردشگری مذهبی ()x9؛  .10داشتن قابلیت تبدیلشدن به قطب گردشگری ایران ()x10؛
 .11ناامن بودن مسیر دسترسی به زیارتگاه ،بهویژه در هنگام شب ()x11؛  .12شوسه و خاکی بودن مسیر دسترسی به زیارتگاه
()x12؛  .13وجود این زیارتگاه بهعنوان نماد وحدت و همگرایی جامعة زرتشتیان ()x13؛  .14نبود برنامهریزی مناسب برای به
کارگیری خالقیت در کاهش ناامنی ،بهویژه در مسیرهای ارتباطی ()x14؛  .15ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان از طریق
زرتشتیانی که از سراسر دنیا در جشن مهرگان حاضر میشوند ()x15؛  .16نزدیکی به یک اثر تاریخی ناشناخته و بهثبتنرسیدة
کشور (بافت تاریخی شریفآباد اردکان) ()x16؛  .17امکان تحریف سایر آیینهای مذهبی بهدلیل اجرای مراسم و آیین مهرگان
بهوسیلة زرتشتیان()x17؛  .18تبدیل این زیارتگاه به مکانی برای بازدید علمی در زمینههای گردشگری مذهبی ()x18؛  .19نبود
آموزشهای تخصصی ،همزمان با حضور گردشگران علمی در زیارتگاه ()x19؛

با توجه به نتایج دادههای تحقیق و تجزیه و تحلیل هریک از متغیرها ،مقدار دادهها در کشور به عددی از  1تا 10
استانداردسازی شد .سپس قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای گردشگری مذهبی زیارتگاه چکچک در  19متغیر
مشخص شد .در نهایت ،میانگین ضریب هریک از مؤلفههای  ،SWOTدر این نوع از گردشگری ،در زیارتگاه چکچک
محاسبه شد .براساس بررسیهای صورتگرفته دربارة گردشگری مذهبی در زیارتگاه چکچک ،ضعفها و فرصتها در
این نوع از گردشگری با ضرایب  8/85و  ،8/11بیشترین مقدار و نقاط قوت و تهدیدها با ضرایب  8/03و  ،4/12کمترین
مقدار را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)9
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تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی
جدول  .9استانداردسازی ضرایب متغیرها (از  )10-1در مدل  SWOTدر زیارتگاه چکچک
کشور

زیارتگاه
چکچک

قوتها ()S
میانگین
نام متغیرها
ضریب

()x2؛ ()x1؛
()x10؛ ()x8؛
()x16؛ ()x13؛
()x18

8/03

ضعفها ()W
میانگین
نام متغیرها
ضریب

()x9؛ ()x6؛ ()x4
()x14؛ ()x12؛ ()x11
()x19

فرصتها ()O
میانگین
نام متغیرها
ضریب

( )x؛ ( )x؛
()x15؛
5

8/85

3

8/11

تهدیدها ()T
میانگین
نام
ضریب
متغیرها

()x17؛ ()x7؛

4/12

مأخذ :نگارندگان

بعد از اینکه عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) و ضرایب هریک در گردشگری
مذهبی در زیارتگاه چکچک مشخص شد ،درصد هریک از این چهار عامل در این مکان ،در جدول  10ارائه شد .در
ستون  ،SWOTدرصد متغیرهای واردشده بر مدل ،در این مکان مقدس آورده شده است .سپس میزان قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید ،مشخص شده است .در نهایت ،براساس درصدهای محاسبهشده ،راهبرد الزم برای توسعة گردشگری
مذهبی زیارتگاه چکچک و نیز شهرستان اردکان و استان یزد ارائه شده است.
جدول  .10محاسبة درصد قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و تعیین راهبرد در زیارتگاه چکچک
SWOT

عنوان

S

W

O

T

داخلی

خارجی

مثبت

منفی

W/T

SWO
T

نوع
راهبرد

زیارتگاه
چکچک

36/8

36/8

15/7

10/5

73/6

26/2

52/5

47/3

73/4

دوم

S/W

O/T

S/O

مأخذ :نگارندگان

براساس جدول  ،10وضعیت گردشگری مذهبی در زیارتگاه چکچک ،با قوتها و ضعفهای بیشماری روبهروست (هردو
 36/8درصد) ،اما بهلحاظ ارزشگذاری هریک از قوتها ،فرصتها ،تهدیدها و ضعفها توسط کارشناسان گردشگری و
محاسبههای وزندهی با استفاده از مدل تحلیل شبکه مشخص شد که هرچند میزان ضعفها در توسعة گردشگری مذهبی در
زیارتگاه چکچک زیاد است ،اما فرصتها ،بسیار چشمگیرتر هستند و استفاده از آنها به حل مشکلهای منطقهای و سیاسی
در کشور ختم میشود؛ بنابراین ،با توجه به نتایج جدول  ،10راهبردهایی برای نیل به رشد و توسعة گردشگری مذهبی در
زیارتگاه چکچک ارائه شده است؛ بدینترتیب ،در برنامهریزی برای گردشگری مذهبی در زیارتگاه چکچک ،از راهبرد نوع دوم
استفاده میشود؛ چرا که این راهبرد ،منطق خود را برای عوامل مثبت داخلی و خارجی (قوتها و فرصتها) به کار میگیرد تا از
این طریق ،عوامل منفی داخلی (ضعفها) را کوچک یا کامال غیر فعال سازد.

نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگری ،گستردهترین صنعت خدماتی و یکی از بزرگترین منابع اقتصادی جهان محسوب میشود .از این
رو ،بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده ،در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود ،از این فعالیت بین
المللیاند .ایران با داشتن سابقة چندینهزارساله و جاذبههای فراوان گردشگری ،جایگاه بسیار مناسبی در بین این کشورها
دارد .نمونههایی از این جاذبهها ،جاذبههای مذهبی هستند که با برنامهریزی و مدیریت درست و شناسایی و سرمایهگذاری
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مناسب میتوان از طریق آنها ،جایگاه مناسبی را از لحاظ جذب گردشگر در دنیا کسب کرد .با رواج اسالم و گسترش
مذهب شیعه در قرون اولیة اسالمی ،شهرها و روستاهای ایران ،به مناطقی برای زندگی و پس از درگذشت امامزادهها،
مقبرههایشان به محلی برای زیارت مشتاقان تبدیل شده است؛ بنابراین ،وجود بارگاه امام هشتم و برادران ،خواهران و
نوادگان وی ،نشاندهندة جایگاه مناسب کشورمان از لحاظ اماکن مذهبی است؛ بنابراین ،توجه به اعتقاد مردم به امامزادهها و
زیارتگاههای مذاهب دیگر (بهویژه زرتشتیان) ،موجب توجه مردم به این مکانها میشود .از طرفی ،دالیلی همچون نبود
سرویسهای بهداشتی کافی و پارکینگ ،بیتوجهی دولت به این مکانها ،نبود سرمایهگذاری بخش خصوصی و ...را باید
بهعنوان دافعههای این مکانها نام برد که با برنامهریزیهای مناسب در زمینة کاهش این عوامل میتوانیم از گستردگی
اماکن مذهبی و زیارتی ،برای رونق گردشگری مذهبی در کشور استفاده کنیم .امروزه زیارتگاه چکچک در اردکان ،بهعنوان
منبع درآمدی برای توسعة اقتصادی شهرستان اردکان ،میبد و یزد و سبب توسعة گردشگری دینی و مذهبی شده است .به
گونهای که میتوان نقش مذهب را در توسعة بخش گردشگری به وضوح مشاهده کرد.

راهکارها و پیشنهادها
 تالش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی ،برای استفادة گردشگران در زیارتگاه چکچک؛ فرهنگسازی عمومی برای رفتار مناسب با گردشگران (بهویژه در زمانهای خاصی که فقط پیروان مذهب زرتشتمیتوانند در این مکان حضور داشته باشند)؛
 استفاده از درآمدهای مکانهای مختلف زیارتی جهت بهسازی و حفاظت از این زیارتگاهها برای توسعة گردشگری؛ ایجاد فضاهای سبز یا جاذبههای دیگر در کنار مکان زیارتی؛ آسفالت کردن جادهها و راههای ارتباطی با این زیارتگاه؛ تبلیغات گسترده برای جذب گردشگر با معرفی آثار برجستة تاریخی در مناطق پیرامونی زیارتگاه ،مانند بافتتاریخی شریفآباد اردکان و حتی شهرستان اردکان و استان یزد؛
 ایجاد سطل زباله و یا توزیع نایلون در بین گردشگرانی که به این محل مراجعه میکنند؛ توسعه و گسترش امنیت ،برای عبور و مرور گردشگران حتی در شب؛ استفاده از انرژیهای نو برای تأمین برق منطقه ،با توجه به اقلیم مناسب تولید انرژیهای نو (انرژی خورشیدی)؛ استفاده از این مکان برای رساندن پیام صلح و آشتی ایرانیان به سراسر جهان ،با توجه به برگزاری جشن مهرگانتوسط زرتشتیان سراسر جهان.
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