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 عادات جديد، هاي مكان كشف و معين معنوي رضايت به دستيابي امكان كردن فراهم دليل به مقدس اماكن

 از يكي عنوان به زيارتي و مذهبي گردشگريدهند.  مي تشكيل را جهانگرد جذب قدرتمند نقطه غيره، و

 هدف ترين اصلي كه شود مي بازديدهايي و سفرها جهان، شامل سراسر در گردشگري اشكال ترين كهن

 دركشورهايي را شمارگردشگران از توجهي قابل سهم مذهبي گردشگري امروزه .است مذهبي تجربه آن

مذاهب بزرگ  .است داده اختصاص خود به هستند دارا را مذهبي گردشگري اعتالي و رشد هاي زمينه كه

ها نفر جذب ديدار از زيرا ميليون ،هستنددنيا داراي زمينه اي عالي براي تورهاي بزرگ مذهبي يا زيارتي 

نيازهاي روحي، سالمت  به عقيده اغلب روانشناسان، عدم توجه به .هاي مقدس هستندها يا رويدادمكان

كند كه تقويت ابعاد مثبت معنوي در نهاد آدمي با سفر به با خطراتي مواجه مي جسمي اعضاي جامعه را

 كه تحقيق اين در .حد زيادي پاسخگوي اين نيازهاي مهم انساني باشدتواند تا اماكن مذهبي و زيارت، مي

 مذهبي اماكن نقش تحليلبه  كه داشتيم اين بر سعي است بوده تحليلي و اي كتابخانه مطالعات اساس بر

 در نقشي چه مذهبي اماكن كه است سوال اين به پاسخ پي در تحقيق اين و. بپردازيم گردشگر جذب در

 دارد؟گردشگر  جذب در

  

  گردشگري مذهبي، مذهب، معنويت. ،گردشگرياماكن مذهبي،  :واژگان كليد 
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 مقدمه 

در قرن بيست و يكم به دليل فراهم آمدن زيرساخت هاي تكنولوژيكي،سياسي،فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، پديده 

 "دوكت"گردشگري به عنوان واقعيت اجتناب ناپذير تلقي مي شود. به طوري كه يكي از صاحب نظران به نام 

نگري و برآورد اقتصادي وارتون، برآورد ). موسسه آينده 1389:6گردشگري را گذرنامه توسعه ناميده است(حيدري،

نفر، يك نفر به نحوي در بخش جهانگردي شاغل است. گزارش 16كرده است كه در بين شاغلين سراسر جهان، از هر 

).در اين 309: 1387موسسه تأكيد مي كند كه صنعت گردشگري، از نظر اشتغال بزرگترين صنعت جهان است(كروبي،

ز رايج ترين نوع گردشگري در سراسر جهان به حساب مي آيد كه سابقه آن به اعصار ميان گردشگري مذهبي يكي ا

و قرون گذشته بر مي گردد.بدون ترديد يكي از مهمترين و كهن ترين عوامل و انگيزه هاي مسافرت انسان باورهاي 

ه است و به منظور تأمين مذهبي و احساسات ديني وي بوده است.انسان از ابتداي تاريخ، مكانهايي را مقدس مي دانست

نيازها و خواسته هاي روحي و رواني و از ترس بالياي طبيعي و غير طبيعي، كه زندگي او را تهديد مي كرده به زيارت 

مكانهاي مقدس مي رفته است، كه از آن جمله مي توان به كعبه اشاره نمود،كه قبل از اسالم به عنوان بتخانه اعراب 

ايش اسالم زيارتگاه ميليونها مسلمان گرديده است.بودائيان،مسيحيان و قوم يهود نيز مانند تلقي مي گرديد و با پيد

). جهانگردي با انگيزه مذهبي و 1380:12ديگران براي زيارت به مكانهاي مقدس خويش سفر مي كنند(محالتي،

ها،كليساها و غيره، ها،امامزاده  عيادتگاهها،مساجد،آرامگاهزيارتي در عصر حاضر رونق زيادي يافته است به طوري كه 

هر ساله پذيراي ميليونها نفر زائر و معتقد به خود هستند.امروزه گردشگري مذهبي به سبب ويژگي هاي ساختاري و 

كاركردي خاص توانسته خود را درمتن گردشگري جهاني جاي دهد به طوري كه حوزه نفوذ آن، سراسر جهان را 

درصد از كل جريانهاي گردشگري جهان به گردشگري 26رفته است و بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، فراگ

).كنفرانس بين المللي گردشگري مذهبي، درآمد صنعت 1387:13مذهبي اختصاص داده شده است(مومني و همكاران،

 گردشگري جهاني هر ساله  ميليارد دالر تخمين زده است و براساس برآورد سازمان18گردشگري مذهبي جهان را 

).سيرو سياحت و گردشگري در مكتب اسالم www.rcmc.irميليون زائر از مكانهاي مذهبي ديدن مي كنند( 330

به طوري كه با نگاهي به آيه هاي مختلف قرآن كريم و احاديث جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

سيرو زش و جايگاه مسافرت در دين اسالم پي ببريم.تأكيد اسالم به پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مي توانيم به ار

سياحت بنا به فوايد و آثار گوناگوني كه در سفر نهفته، و انسان در طي مسافرت به آنها مي رسد.از جمله فوايد سيرو 

ي از گذشتگان،رشد سياحت كه در آيات و روايات متعدد به آنها اشاره شده مي توان به مطالعه آثار تاريخي،عبرت گير

نيروي تعقل انسان،تفكر در اسرار آفرينش،دانش اندوزي،كسب تجربه،تحصيل منافع اقتصادي،سالمت جسم و روح و 

در ميان مسلمانان پيروان مذهب شيعه با توجه به فرامين ).1388:13دفع  اندوه ها و ناراحتي ها است(ثواقب و رحماني،

گردشگري مذهبي را ضروري دانسته و در سيرو سياحت،همواره بني بر اهميت ائمه اطهار(ع) م قرآني و توصيه هاي 

هر فرصتي سعي كرده اند تا به زيارت اماكن مقدسه بروند به طوري كه مقوله گردشگري مذهبي در نزد شيعيان از 
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ز زائران بوده هاي بزرگان شيعه پيوسته مملو ا ارج و قرب خاصي برخوردار بوده و اماكن و بقاع متبركه و آرامگاه

  است.

  تحقيق و پيشينه  مباني نظري 

شگران،     شي از كنش متقابل ميان گرد شگري مجموع پديده ها و ارتباطات نا   دولت ها و جوامع ميزبان، سرمايه،  گرد

گاه ها   ــ ــازمان هاي غير دولتي،    دانشـ ند جذب،   و سـ قل،   در فراي ــگران و ديگر    حمل ون پذيرايي و كنترل گردشـ

در زمينه صنعت گردشگري  تعاريف متعددي ارائه شده است       ).1: 1390 بازديدكنندگان است (پاپلي يزدي وسقايي،  

هاي  در زبان ”Tourism“يمعادل فارسي واژه (توريسم ) كنيم: واژه توريسم ها اشاره مي ترين آنكه در اينجا به مهم

ست.                شده ا صورت جهانگردي ترجمه  سي به  صطلح در زبان فار صورت م ست كه به  سه و آلماني ا سي، فران انگلي

صطالح     شه اين واژه از ا شتن     ”Tornus“ري شده، كه يكي از معاني آن گردش كردن و يا گ يوناني و التين گرفته 

سوند   سم و يا توري      ”ISM“است و با پ سم مصدر توري ). طبق گفته 1: 1385(ارمغان، سم  در آمده است  به صورت ا

، گردشگري  عبارت است از: تغيير مكان موقتي افراد به مقاصدي خارج از محل     1980ماتسيون و وال در اوايل دهه  

گيرد و تسـهيالتي كه به منظور   هايي كه در طول اقامت افراد در آن مقاصـد انجام مي معمول كار يا اقامتشـان، فعاليت 

 است گردشگري عمده ي اشكال از يكي مذهبي گردشگري  ).6: 1387(ميسون،  شود ن نيازهاي آنان فراهم ميبرآورد

ست  مذهبي و ديني فرايض انجام و اماكن مذهبي از ديدار شامل  كه شگري ديني  «). 85:  1387(حيدري چيانه، ا گرد

مشاهده جلوه هاي فرهنگي يك مقصد از  از شاخص هاي فرهنگي است و هدف اصلي گردشگري فرهنگي تماشا و      

در مناطق در حال توسعه  ، هنرها، موسيقي ها و... آن است مسابقات، قبيل مراسم، رفتارها، نمايشنامه ها، نمايشگاه ها،

ــت  ــگران اس امروزه بناهاي مذهبي  ). 27:  1387كاظمي،(» اماكن مذهبي از جمله جاذبه هاي فرهنگي را براي گردش

دهند و جز پر ببينده ترين بناها به شمار مي روند.   ازمراجعات مردمي را در كشور به خود اختصاص مي  بخشي مهم  

سوب مي     شور مح صلي ك شتر مورد توجه قرار         از همين رو جز جاذبه هاي ا ست بي سبت مي باي شوند و به همين ن

  معين حقيقي، معني به منسوب و مربوط بودن، معنوي معناي به لغت در معنويت ).227- 1376:225(همايون، گيرند 

ــتي،   ).763: 1381 (معين، اســت آمده صــوري ظاهري و مادي، مقابل در روحاني حقيقي، مطلق، ذاتي، اصــلي، راس

ــت جمعي و حيات فردي از جنبه آن معنويت ــت آگاهانه اي رابطه بيانگر كه اس   امور متعالي با ارتباط در فرد كه اس

ست  باور اين مفهوم اين فرض پيش .دارد شر  و روح دارند وجود متعالي امور كه ا   كند. برقرار ارتباط آن با يتواند م ب

ستي  جهان با مواجهه از اي نحوه معنويت ديگر عبارتي به ست  ه ساني  هاي اش حالت نتيجه كه ا   مانند نامطلوبي نف

ساس    و دلهره نااميدي، اندوه، و غم ضطراب، اح شتگي    ا ساس  سردرگمي،  و سرگ   تا... و هدفي بي و معنايي بي اح

ست  پذير كه امكان آنجا سان  در ا ضايت  موجب مواجهه نحوه اين و نيايد پديد ان شود (ملكيان،   ر ). 7: 1379باطن 

سان       معنويت شهودي بين ان ستگي و درهم تنيدگي عميق و به شدت  كند،  و جهاني كه در آن زندگي مي احساس واب

،  1رستگار و فرهنگي( ها و اعمال ماستعبارت ديگر معنويت تركيبي از فلسفه اصلي زندگي ما و ارزشمي باشد. به  

عنوان تالش دائمي بشـر براي پاسـخ دادن به چراهاي زندگي    به شـناسـان معنويت را   برخي از روان ).1 -24: 2007

                                                           
1
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ــح  اند.تعريف كرده ــتفاده بهينه از قوه خالقيت و كنجكاوي براي يافتن   به عبارت واضـ با زنده   ارتباط موجودتر، اسـ

مقيميان و هماران (به  دهد.ماندن و زندگي كردن و در نتيجه، رشــد و تكامل، بخش مهمي از معنويت را تشــكيل مي

ــت از برخورداري از ارزش  « نقل از بهادري نژاد) معتقدند:     ــا معنويت عبارت اسـ كه موارد زير را    نيهاي واالي انسـ

ضع، توكل، جوان       شامل مي  شتكار، تحرك، تحمل، تقوا، توا شق به ديگران، پ مردي، خدمت،  شود: ايمان به خدا، ع

ــپاس               ــايت، سـ محبت، احترام به موجودات، اعتماد به نفس، اميد به آينده، پذيرش، خوش بيني، خيرخواهي، رضـ

صرفه       صداقت،  صبر،  شجاعت،  شت، محدود كردن آرزوها و    گذاري،  ستگي (مادي)، فداكاري، گذ جويي، عدم واب

ــكل  بدين  روايات  و قرآن در معنويت  واژه ).6 -31: 2011، ارانك هم و  2مقيميان (» وفاي به عهد     با  ولي نيامده   شـ

ــت و ظاهري  مادي  جهان  روح حقيقت  و باطن  عالم  آن، از منظور: گفت  توان مي آن معناي لغوي  به  توجه    كه  اسـ

ست  الهي نور و طيبه حيات آن به نزديك قرآني واژه بهترين ست  آمده قرآن در .ا   وجعْلَنا فَأَحيينَاه ميتًا كَانَ أَومنْ«: ا
 ا َلهي نُورـ ُله  َكمنْ في النَّاسِ  ِبه  يمشـ ها  ِبخَارِجٍ  لَيس الظُُّلمات  في مَث لك   مْن   »كَانُوا يعملُونَ  ما  لْلكَافرِينَ  زينَ َكذَ

  ميان در آن وســيله به كه داديم قرار نوري براي او و كرديم اش زنده ما و بود مرده كه كســي آيا ).122انعام: (قرآن، 

كافران   براي اينگونه نيســت؟ آمدني بيرون آن از و دارد قرار ها تاريكي در اســت كه كســي مانند مي روند، راه مردم

ــده داده زينت مي دهند انجام آنچه ــت ش ــير در طباطبايي عالمه .اس ــد مي آيه اين تفس ــتي به«: نويس   مؤمن، در راس

ــت  حقيقت اين و ندارد وجود ديگران در كه دارد وجود اثر داراي و واقعيتي حقيقت ــزاوارتر اس ــم نكه اي به س   اس

ست  مردم ديگر دركه  حقيقتي آن بر تا شود،  گذشته  آن بر زندگي و حيات  و حيات نباتي، حيات مقابل در را آن و ا

  :است ذيل مفاهيم بردارنده در آيه اين ).466: 1382 (طباطبايي، » ناميم حيواني مي زندگي

 .است روحاني و معنوي حيات از بهره بي و مرده مشرك، -1

 .شود مي انسان حيات موجب ايمان و توحيد به يابي راه -2

 .است تاريكي و مرگ كفر اما است، نور مولد و حيات ايمان، -3

 .نيست آنان رهايي به اميدي كه اسيرند ظلماتي چنان در گمراه، كافران -4

 .يابد درمي مردم بين و جامعه در را حركت صحيح مسير الهي نور با مؤمن -5

 .است مؤمنان براي جامعه مختلف افكار و خطوط گر روشن ايمان، نور -6

 گمراهان و مشركان اطاعت از آنان الهي، بازدارنده نور از برخورداري و خود معنوي حيات به مؤمنان دادن توجه -7

 .است

 .پوياست عنصري جامعه، در مؤمن -8

 كه است برآيندي معنويت: كرد چنين تعريف را اسالمي معنويت توان مي آمده، آن در كه تعبيراتي و آيه به توجه با

  :ترتيب بدين. شود مي حاصل اسالمي شريعت در چارچوب صالح عمل و ايمان معرفت، فرايند از

 .است نيامده فراچنگ معنويتي نيايد، دست به دل نورانيت و طيبه حيات اگر -1
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 معنويت او، افعال و صفات و به خدا ايمان نيز و مادي جهان ملكوت و عالم حقايق به نسبت معرفت بدون -2

 .ندارد مفهومي

 و صحيح ايمان الزمه صالح و عمل مي گيرد شكل نيكو و شايسته كارهاي پرتو در معنويت از عظيمي بخش -3

 .است معنويت كننده نابود نيز زشت عمل نقيض آن، و است آن الزم شرط و معنويت مقوم

 پوچ معنويت عبوديت، و واقعي رهگذر بندگي از او با ارتباط بدون و است معنويت بخشاينده و محور منبع، خداوند

ربوبي  انوار تابش و طيبه حيات. نيست ظاهري مشغولي دل و فريب جز خدا چيزي منهاي معنويت. است مجازي و

 از اي افاضه معنويت بنابراين. سازند فراهم مي را آن زمينة صالح عمل و ايمان و است تعالي خداي سوي از قلب بر

 گوناگون، افراد در .دارد افول و ارتقا و ضعف و شدت بلكه نمي كند، توقف ثابتي نقطة در معنويت .است حق سوي

 َخَلقْنَا َلَقد«: فرمايد مي مجيد قرآن چنانكه يابد، فزوني كاهش و است ممكن نيز فرد يك در و دارد مختلف درجات
 اعتدال در نيكوترين را انسان كه راستي به ).5 -4تين: قرآن، ( »سافلينَ أَسَفلَ رددنَاه ثُمّ أَحسنِ َتْقوِيمٍ في الِْنسانَ

 معنويت انوار تابش براي را بنده جان صالح، عمل و ايمان .بازگردانيديم پستي پست ترين به را او سپس آفريديم،

 را آثارش و گذارد فزوني مي و رشد روبه معنويت آن تناسب به و عمل در اخالص و ايمان رشد با .سازند مي آماده

هاي آميز امروزي، استفاده از صنعت گردشگري يكي از راهدنياي پر هياهو و زندگي كسالتدر  .سازد مي آشكار

شود.تماشاي طبيعت، مخصوصا اگر با تدبر در علم و قدرت و هنر آفريننده رسيدن به آرامش و شادابي محسوب مي

آشنايي با فرهنگ  ا خواهدكرد.هي انسان امروزي معجزهي آفرينش همراه باشد، با روان آشوب و اضطراب زدهو نحوه

آوردهاي گردشگري است، نيز براي آرامش رواني، فربه شدن تجربه و دانايي انسان و ميراث ملل كه از ديگر دست 

كند كه با استفاده از آن به آرامش همراه براي معنويت خواهان جهان، بستري فراهم مي اي دارد. گردشگرينقش ارزنده

هاي هاي خداوند است. اين انسان است كه با ديدار شگفتيراسر آفاق و انفس سرشار از نشانهرسند. سبا معنويت مي

كند ها را براي خود هموار كند. خداوند به پيامبرش سفارش ميي آنطبيعت به تفكر نشيند و راه رسيدن به آفريننده

ند و چگونگي آفرينش عالم را بنگرند كه كه به مردم بگويد براي پي بردن به آثار قدرت خدا به سير و سفر بپرداز

قُلْ سيرُوا في اْلأَرضِ َفاْنظُرُوا كَيف بدأَ الَْخلْقَ ثُم اللَّه يْنشئُ «قطعا در سبك زندگي و باورهاي آنان موثر خواهد بود: 
عنويت گردشگري در گرو تفكر در آثار خلقت ). م20 (قرآن، عنكبوت:» النَّشْأَةَ اْلĤخرَةَ إِنَّ اللَّه عَلي ُكلِّ َشيء َقديرٌ

است كه قرآن از آن به نظر (نگاه با دقت) تعبير كرده است. اگر در روايات اسالمي، براي تفكر ارج و ارزشي با توجه 

آورد تفكربراي انسان است. هستي و اوصاف خداوند، از بهترين متعلقات تفكر به متعلَّق آن ذكر شده، به خاطر ره

عميق شدن شناخت خداوند و فهم مباني و باورهاي ديني را نيز به   ه عالوه بر ارزندگي معنوي، آرامش روانياست ك

برخي از «). البته 28ي اين تفكر و متعلقات آن است (قرآن، رعد: همراه دارد و گردشگري، بهترين فراهمگر زمينه

هاي و ثروت حرام رائج شده كه بيشتر براي هدفهاي شيطاني براي جلب مال هاي امروزي، از طرف تمدنگردشگري

ها و... صورت بند و باري، جاسوسي و نوكري براي ابرقدرتهاي ناسالم، عياشي، بيانحرافي چون انتقال فرهنگ

هاي ي انتقال فرهنگگيرد. اين نوع گردشگري با اسالم و معنويت سازگار نيست. در حاليكه گردشگري بايد وسيلهمي

هاي عبرت از سرنوشت دردناك اقوام فاسد و ستمگر ها، آگاهي از اسرار آفرينش و گرفتن درسكم تجربهسالم، ترا

هاي ترين انگيزه، مذهب به عنوان يكي از اصليگردشگرياز نظر سازمان جهاني  ).359: 1374 (مكارم شيرازي،» باشد
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با سفر كردن « با اندك تأملي بر آيات قرآن كريم و احاديث اسالمي به روشني در مي يابيم كه سفر شناخته شده است. 

مي توان به مطالعه آفاق و انفس و كسب علم و تجربه، خداشناسي از طريق مردم شناسي و شناخت عظمت خلقت، 

معاد، مطالعه سنت هاي غلط و ضد ارزش هاي اسالمي و اخالقي و همچنين عبرت آموزي از سرگذشت اعتقاد به 

تر توان به روز جهاني جوان اشاره كرد كه به ابتكار واتيكان براي قوياز نمونه سفرهاي مذهبي مي ».پيشينيان پرداخت

هاي ترين آيينشود. اين سفر، يكي از بزرگيكردن باورهاي ديني در بين جوانان كاتوليك به صورت جهاني برگزار م

 197هزار زائر از  435كه در آلمان برگزار شد، بيش از  2005و به عنوان نمونه در سال مذهبي براي جوانان دنيا است 

باشد و عالقه گردشگري ديني در اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش مي .كشور در اين مراسم مذهبي شركت كردند

در همين  ).31 -37: 1386فراوان مردم به خاطر بازديد از اين اماكن به مذاهب و اديان بيشتر شده است (كاويان فر، 

ترين مطالعه نقل و قول هاي مختلف گردشگري مذهبي صورت گرفته است. وسيعاي در حوزهرابطه مطالعات گسترده

 600دهد بيش از ) از جهانگردي مذهبي در اروپا است كه نشان مي1989(هاي مذهبي، ارزيابي نوالن شده از جاذبه

: 1989، 3زيارتگاه كاتوليك در اروپاي غربي وجود دارد كه بيش از نيمي از آنها به مريم مقدس اشاره دارد (نوالن

وز هم همانند هاي قديمي هنكند زيارتگاهدر ارتباط با گردشگري مذهبي بيان مي )،2002( كوساكديگنس و  ).125

هاي جديد همچنين در حال جذب كنند و زيارتگاهفعاليت مي ،آهنربا براي آنان كه در جستجوي اهداف معنوي هستند

در واقع سفر به شهرهاي زيارتي و تقويت  ).87: 2002، 4كوساكديگنس و است (افراد با ايمان از همه نقاط جهان 

است كه زيارت اماكن مقدس مهمترين بخش فعاليت هاي توسعه فرهنگي حوزه گردشگري زيارتي و ديني بيانگر اين 

و اين مسئله نشانگر اين است كه در فرهنگ اسالمي چنين سياحتي در ارتقاي معنوي  از طريق گردشگري ديني است؛

 زيارت است. بنابراين يكي از راه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود، بشريت مورد اهتمام ويژه قرار دارد،

 -هاي مذهبي ارزشمندي در داخل شهرها وجود دارند كه بخش قابل توجهي از تحرك اجتماعيمجموعه در ايران،

باشند. شهر قم به مذهبي مي -اقتصادي مراكز شهري مزبور، نتيجه حضور و بازديد گردشگران از اين بناهاي تاريخي

هاي گردشگري با كاركردهاي مذهبي زيارتي  ي توانمنديدارا پس از مشهد، عنوان دومين مركز زيارتي كشور،

كه هر روزه مورد  هاي گردشگري قم،ترين جاذبهمهمترين و شاخص المللي است.ارزشمندي در سطح ملي و بين

عبارتند از حرم مطهر حضرت معصومه  گيرند،بازديد تعداد زيادي از گردشگران و زائران داخلي و خارجي قرار مي

 سال درمايوان  و نادري نوخندان پاكروان ).115 -141: 1390، ابراهيم زاده و همكاران( س جمكرانو مسجد مقد

 اين نگارش از هدف .دادند مذهبي انجام گردشگري جذب در زيارتي اماكن نقش عنوان تحت را ژوهشيپ 1392

 اين دوستاران براي معنوي فيوضات كسب بهتر چه هر جهت در مذهبي اماكن گردشگري هاي جاذبه معرفي مقاله

 است تحليلي -توصيفي آن كاربردي و نظري ماهيت به توجه با تحقيق، اين اصلي روش. باشد مي گردرشگري نوع

 از: مطالعه، عبارتند تحقيق و اهداف .است شده استفاده اسنادي ميداني و اي، كتابخانه اطالعات از آن گردآوري براي و

 در مذهبي اماكن هاي توانمندي و ها قابليت ساخت برجسته مذهبي، گردشگرش مختلف ابعاد معرفي و شناخت

 مذهبي اماكن نقش بررسي عنوان تحت را ژوهشيپ 1392 سال درو مختاري  ابتكاري .مذهبي گردشگري جذب جهت

 شيراز قم، مشهد، چون بزرگي زيارتي شهرهاي كه دهد مي نشان تحقيق اين نتيجه .دادند گردشگري انجام گسترش در
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 توريسم جذب توانايي كشور، در موجود مختلف اديان هاي عبادتگاه و تاريخي ي ابنيه و آثار مراكز، تنوع همچنين و

 جذب توان مي مذهبي، اماكن اين به توجه افزايش با نتيجه، در. سازد مي پذير امكان مكان آن در را فرهنگي - مذهبي

 سطح ارتقاي ارزآوري جديد، شغلي هاي فرصت ايجاد بر مستقيم طور به خود اين كه داد افزايش را گردشگران

 عنوان تحت را ژوهشيپ 1392 سال درفتحعلي  .گذارد مي تاثير ديگر موارد ساير و اقتصادي تحرك مردم، زندگي

 داوود زادهانجام داد. و بيان مي كند كه امام) )ع( داوود زادهامام موردي: مطالعه( گردشگر جذب در مذهبي اماكن نقش

 سختي هاي وجود با كه زائريني اند. داده جاي خود در را فراواني مشتاق زائران تاكنون االيام قديم از سال هر  )ع(

 اين طبيعي نظر از اينكه ضمن آمدند. مي امامزاده اين به خود نذورت اداي يا زيارت براي پياده پاي با راه فراوان

. باشد مي فرد به منحصر جغرافياي با و تهران كولر حكم تابستان در كه است شده واقع كوهستاني محلي در امامزاده

 بررسي با لذا. برند مي لذت نيز بقعه اين دلپذير هواي و آب از آيند مي مقدس بارگاه اين به كه گردشگراني پس

 ماتريس از استفاده با تهديدها و ها فرصت و قوت و ضعف نقاط تحليل و تجزيه به مكان اين مختلف هاي جاذبه

SWOT كه اين به توجه با درپايان .كنيم بررسي را كمبودها و ها قابليت و استعدادها بتوانيم طريق اين از تا پرداخته 

 هاي سازمان كمك با را آن توان ومي است، خارجي وعوامل ضعف نقاط مقابل در زيادي قوت نقاط داراي منطقه اين

 اوليه وشرايط كرد تري وشايسته بهتر استقبال آيند مي منطقه اين به كه فراواني مذهبي وازگردشگران كرد حل زيربط

 وامكانات شلوغي خاطر به ديگر داردمسافري وجود و بهار تابستان درفصل گردشگران ازدياد با كه كرد فراهم طوري را

 .نبرد خود با سفر اين از را بدي وخاطره نكند خود سفر از بازگشت به مجبور ديگر امكانات وكمبود پاركينگ كم

 پيش اديان در معنويت و سفر ميان ارتباط عنوان بررسي تحت را ژوهشيپ 1394 سال درخوشخو و همكاران  ايماني

 است اين مطلب از حاكي مطالعات نتايج دادند. انجام )و مسيحيت يهوديت زرتشت، اديان موردي مطالعه( اسالم از

 به آنها كتب از هيچ يك در اما دارند، شباهت يكديگر به بسيار آداب و كليات در زيارتي سفرهاي مذكور اديان در

 باورند اين بر مسيحيت و زرتشت، يهوديت اديان علماي حقيقت در است. نشده اشاره زيارتي سفرهاي جز سفري

 رخ معنوي اتفاق گردد، يك خداوند به وي به نزديكي منجر سفر و شود واداشته تفكر به سفر در شخص كه هنگامي

 باورند اين بر همگي مجموع در شد، اما مشاهده افراد ميان اين جزئي بسيار هايي ديدگاه اختالف هرچند .است داده

 .باشند داشته همراه به معنوي نتايج توانند مي نيز زيارتي غير هاي و گونه باشد معنوي رويداد يك تواند مي سفر كه

 غايت و نهايت عنوان به آن از و دارند باور را سفر در معنويت مذكور، سه دين هر گفت توان مي مجموع در

 معنويت جايگاه عنوان بررسي تحت را ژوهشيپ 1394 سال درجهانيان و همكاران  .كنند مي ياد سفر يك دستاوردهاي

 گردشگري در معنويت كه دهد مي نشان پژوهش اين از آمده دست به نتايج دادند. اديان انجام ديدگاه از گردشگري در

 معنويت از دين تفكيك با اديان ساير در معنوي گردشگري كه صورتي در نيست دين از جدا اي مقوله اسالم ديدگاه از

 گردشگري واقعي بازنمود است، ديني هاي آموزه و دين از برآيندي معنوي گردشگري كلي طور به. است شده شناخته

 و ديني بسترهاي در بايد را گردشگري نوع اين جايگاه واقعي برازش اساس اين بر. است دين بستر و متن معنوي

 متفاوت ديگر اديان ساير با مقايسه در يافته اين. كرد جستجو اسالم دين بويژه مختلف اديان در شده ارائه هاي آموزه

 1394 سال در همكاران و رضايي .است بوده اسالم غير اديان از منفك اي مقوله معنوي گردشگري كل در و بوده

 سه هر در كه داد نشان نتايج انجام دادند.گردشگري  در معنويت و فرهنگي بين عنوان ارتباطات تحت را ژوهشيپ

 اما. است تفسير قابل خاص صورتي به معنويت هاي مؤلفه روزانه، زندگي و متحرك ثابت، فرهنگي تعامالت از گونه
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 ارتباطات ي پوسته از مفاهيم اين دريافت و تدبر تعمق، درك، براي گردشگري فرد آمادگي وجود مهم اين شرط

 مفاهيم ژرفاي به دستيابي و آنها در تعمق و شدن متوجه اوليه، اطالعات دريافت ي گانه سه سطوح چند هر. است

 معنوي مفاهيم انتقال قابليت ميزاني به سطح هر اما است، مفروض فرهنگي بين ارتباطات از حاصله معنويت درك براي

 معنا، باالي سطح به دستيابي چند هر. باشد نمي عميق بسيار مباحث ي نتيجه معنويت الزاماً و ساخت خواهد فراهم را

 تحقيق روش نظري، مباني بررسي به حاضر مقاله بنابراين. است ها شنانه و مضامين اين در بيشتر هرچه تعمق مستلزم

 زهرا .پردازد مي گيري نتيجه به فرهنگي بين ارتباطات و معنويت بين شده ذكر هاي مولفه از استفاده با و پرداخته

 انجام داد.توسعه  ابعاد و) مذهبي( معنوي گردشگري بين رابطه بررسي عنوان تحت را ژوهشيپ 1394 سال درفتاحي 

 سال درهمايون و بد  .است معناداري و مثبت رابطه داراي توسعه ابعاد با معنوي گردشگري تحقيق نشان داد كه  نتايج

 پياده موردي: رويداد معنوي (مطالعه سفرهاي در گردشگران معنوي هاي انگيزه عنوان تبيين تحت را ژوهشيپ 1394

 نظير بي رويدادي كه اربعين روي پياده در كننده شركت گردشگران هاي انگيزه مقاله اين در دادند. اربعين) انجام روي

 1394 سال درپيمان  آيت .است شده گرفته قرار تحليل و بررسي مورد كمي روش با رود مي شمار به گردشگري در

 سعي توصيفي تحليلي روش با مقاله انجام داد. ايندوستي  و صلح و معنويت گردشگري، عنوان تحت را ژوهشيپ

 رابطه و شدن /بودن معنوي ظرفيت گردشگري آيا«: كه كند تبيين مثبت هاي جواب/  جواب پرسش اين براي دارد

 پذيري معنويت ظرفيت گردشگر، هاي فعاليت كليه كه است اين مقاله اين فرضيه »دارد؟ را دوستي و صلح با داشتن

 مي محسوب مناسبي بسيار بستر و قوي ابزار ها، فرهنگ و ها ملت بين دوستي و صلح براي گردشگري و دارد را

در پژوهشي با عنوان گردشگري مذهبي و تجارت بزرگ، با چارچوب نظري تجاري  2000در سال  5شود. جيل كميل

عي سازي گردشگري و با روش مطالعه ميداني زيارتگاه ابومناي كشور مصر، گردشگري مذهبي را به عنوان موضو

ثابت، در فرهنگ قديم و نيز در فرهنگ جديد معرفي كرد و به اين نتيجه رسيد كه گردشگري مذهبي ضمن توسعه 

تجارت و ايجاد منافع تجاري بزرگ، به مشاركت مردم، ظهور عقايد، ايمان و وحدت يك مذهب ياري مي رساند. 

موثر بر بازار گردشگري مذهبي: مطالعه موردي سرزمين تأثير عوامل  " در پژوهشي با عنوان )2011( 7و محمد 6سليمان

اهميت گردشگري مذهبي در فلسطين را نشان مي دهند.  نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه   "هاي فلسطين

با توجه به تاريخ، ميراث، فرهنگ، موقعيت جغرافيايي، محيط زيست و  مذاهب آن منحصر به فرد است.  فلسطين

بر پيوند گسترش اماكن  "اثرات اجتماعي و اقتصادي در گردشگري"در پژوهشي تحت عنوان  ،)1320( 8ويجي آناند

مقدس، جامعه، سياست، ايدئولوژي و فرهنگ تأكيد مي كند و از اين ايده كه اثرات اقتصادي گردشگري مذهبي را 

تي در گذشته به بي اهميت نبايد ناديده و يا دست كم گرفت حمايت مي كند، اگر چه نهادهاي مذهبي به طور سن

جلوه دادن آن اقدام مي كرده است.  عالوه بر اين، اين تحقيق نشان مي دهد كه دين و گردشگري مشتركات زيادي 

 تجزيه از پس "سانتياگو به دسترسي مسيرهاي مذهبي، گردشگري "در پژوهشي تحت عنوان  ،)2007(9دارند.مشهدي

 سانتياگو از كننده بازديد مذهبي بين گردشگران روشني تفاوت كه دهد مي نشان آمده، دست به نتايج تحليل و
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 ديني باور نتايج بنابراين. وجود ندارد ضعيف ديني باور يك با گردشگران يا و مذهبي غير گردشگران و دكامپوستال

  گردد.   مي محسوب گردشگري مقصد انتخاب هنگام در مؤثري عامل فردي

 روش شناسي تحقيق 

 مذهبي اماكن نقش تحليلي است، كه در اين تحقيق به تحليل -روش مورد استفاده در اين تحقيق به صورت توصيفي

 ابزار گردآوري اطالعات به صورت مطالعات كتابخانه اي مي باشد.گردشگر پرداخته شده است. و همچنين  جذب در

  يافته هاي تحقيق 
  گردشگري در اسالم  

(سياحت كنندگان) بر "السائحون"قرآن كريم آنگاه كه به بيان صفات بارز مومنين مي پردازد چهارمين صفات آنان را 

مي شمارد:{التائبون الحامدون العابدون السائحون الراكعون الساجدون االمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و 

را به معناي گردش در روي زمين و "سياحت"بعضي از مفسران ). 112الحافظون لحدود اهللا و بشر المومنين} (توبه، 

مشاهده ي آثار عظمت خدا و شناخت جوامع بشري و آشنايي با عادت و رسوم و دانش هاي اقوام كه انديشه ي 

گردشگري و مسافرت هاي زيارتي(چه در اسالم و چه در غير  ).14: 1375انسان را زنده مي سازد دانسته اند (سوقندي، 

م) يكي از انواع گسترده ي گردشگري است كه خود تحت تاثير تقويم وضوابط و قوانين شرعي است (رحيم پور و سيد اسال

   ).59 -56: 1379حسيني، 

  كاركردهاي اجتماعي گردشگري مذهبي 

گردشگران از بعد اجتماعي تعريف گردشگري، فصل مشترك بين زندگي عادي ساكنان بومي و زندگي غير عادي    

امروزه با توجه به اينكه دنياي ماشيني و فراصنعتي تمام  ).552: 1996، 11و اسپنسر 10را در بر مي گيرد (بارنارد

ساختارهاي كالن و خرد، حوزه زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. افراد براي رفع آثار ناشي از فشارهاي 

استحراحت مي باشند. براين مبنا گردشگري و سياحت از جمله  روحي و رواني عصر صنعتي نيازمند فراغت و

(گردشگري زيارتي و ديني) مي تواند يك تجربه درون گرايانه براي بازيابي رواني و لذت بردن از فضاي معنوي را 

بر اين  دزيارتي را مورد تمايل و انتخاب براي سفر قرارداده اند، بسيار با اهميت باش  براي جهانگرداني كه گردشگري

به اين مسأله تأكيد   اساس در دين اسالم سياحت و سير آفاق در برابر سير انفس مورد اهتمام ويژه اي قرار دارد كه

). گردشگري مذهبي به 1390(شربتيان،  زيادي شده، زيرا اين موضوع نقش مؤثري در ارتقاء رشد كمال بشري دارد

ايف و بازيابي رواني، آرامش روح، لذت بردن از كاركردهاي مثبت عنوان يك واقعيت اجتماعي و فرهنگي، داراي وظ

در جامعه مي باشد. فضاي معنوي، مشاهده جلوه هاي مختلف آداب و رسوم زيارتي، محصوالت معنوي، جالي جان، 

خير و بركت، صلح پايدار، زدودن تصوير نامناسب و غير واقع، پرهيز از بيگانه گرايي و احساس حقارت، شناخت 

رهنگ معنوي، احياي غرور ملي، منش فرهنگ، پاسداري ميراث فرهنگي، شناخت شيوه هاي زندگي، ايجاد اعتماد ف
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به نفس ايراني، حفظ آرامش روحي، تحكيم درك تفاهم ها، حفظ نظم، انسجام اجتماعي، ميراث مشترك انساني، 

ط و پيوند متقابل از مهمترين كاركردها واثرات تعادل، تعامل، ترميم (ميزبان و ميهمان) گسترش روابط دوستانه، ارتبا

سفرهاي زيارتي و زيارت اماكن مقدس در اين نوع گردشگري نمادي از خير و  مثبت اين حوزه در اجتماع مي باشد.

آفريدگار تلقي مي شود، در حوزه گردشگري زيارتي بايد اماكن مقدس را در تمام سال موجب جابه جايي   بركت

نست، در واقع زيارتگاه ها نماد اشتياق و ژرف نهان انسان به بازگشت به نهاد فطرت خدايي خويش امواج انساني دا

و راز و نياز با آفريننده خويش تلقي مي شود، انساني كه به سروش نهان و وجود عوامل ماوراي مادي ايمان 

  ). 1390(شربتيان، دارد

  آثار فرهنگي گردشگري مذهبي در مقصد

گردشگري به عنوان يك نظام داراي آثار فرهنگي در مقاصد گردشگري است. اين آثار پيرامون تعامل و تبادل فرهنگي 

). گردشگري در اين رويكرد 66: 1376در دو سوي جريان گردشگري (يعني مبدا و مقصد ) پديدارمي شود (الوني، 

وآن را به مانند يك متن تجسم مي سازد (چاووشيان  يكي شدن امور فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي را تهسيل مي كند

  ). به طور كلي آثار فرهنگي گردشگري مذهبي در مقصد عبارتند از:  149: 1380، 

اگرمنافع گردشگري در سطح جوامع و مناطق يك كشور به درستي توزيع شود مي تواند سطح زندگي را بهبود  •

بخش هاي مختلقف اقتصادي و با افزايش دستمزد و درآمد بخشد. توسعه گردشگري با ايجاد مشاغل جديد در 

افراد بر ساختار اجتماعي تاثير مي گذارد. از طرفي توسعه ي گردشگري بخشي از اعتبارات الزم را براي بهبود 

فرهنگي به واسطه ي توسعه ي گردشگري موجب شتاب گرفتن شهر -بخشيدن به خدمات و تهسيالت اجتماعي

ت آن و توسعه ي روستايي و جلوگيري از سيل مهاجرت روستاييان به سمت شهرها و مراكز نشيني در مفهوم مثب

  صنعتي مي گردد.

با توسعه ي گردشگري در پي مبادالتي كه ميان مردم محلي و گردشگران صورت مي گيرد، ساختار خانواده به  •

تري به دست مي آورند. اين امر نوسازي مي گرايد و زنان و جوانان در چهارچوب اين ساختار جديد آزادي بيش

  حكايت از افزايش پويايي اجتماعي در اثر توسعه گردشگري دارد.

گردشگري مذهبي مي تواند موجب گسترش يكپارچگي وهمگرايي اجتماعي و فرهنگي در سطح كشور و تقويت  •

ذاهب مختلف در وحدت وفاق ملي گردد. به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه درآنها گروه هاي متعدد و م

كنار هم حضور دارند، تحرك اتباع، كه نتيجه آن درك و تفاهم بيشتر گروه هاي مذهبي و قومي و گروه هاي ديگر 

  اجتماعي است، مي تواند وحدت ملي را قوام بيشتري بخشد. 

ود مي گردشگري مي تواند ميراث فرهنگي منطقه را حفظ كند. گردشگي مذهبي چنانچه به خوبي برنامه ريزي ش •

تواند نيرويي پر توان براي حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي هر منطقه باشد. الگوهاي فرهنگي موجود در زمينه 

ي مذهب و سنتها، جشنها، سبك زندگي جاذبه هايي براي گردشگران محسوب مي شود. گردشگري مذهبي كمك 

  پذير باشد.مي كند تا حفظ اين ياد بودها از نظر اقتصادي و اجتماعي توجيه 
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گردشگري مذهبي در برخي نقاط مي تواند محرك احياي ارزش هاي محلي و الگوهاي فرهنگي شود كه در حال  •

نابودي است. توسعه ي گردشگري مذهبي مي تواند سنت ها و عادات كهن را از نو زنده كند و نسبت به حفظ 

  ميراث فرهنگي و طبيعي ايجاد عالقه نمايد.

  گردشگري مذهبي مي تواند به توسعه و نگهداري موزه ها و ديگر تهسيالت فرهنگي كمك نمايد.  •

گردشگري مذهبي و در پي آن مبادالت فرهنگي حاصل از گردشگري موجب وسيع شدن افق انديشه ي طرفين،  •

  كاهش پيش داوري ها و نزديك شدن انسان ها به يكديگر مي شود.

اند فضايي را پديد آورد كه در آن الزامات گردشگري با اهداف اخالقي سازمان هاي عالوه بر آن گردشگري مي تو •

مختلف گره خورده، از گردشگري براي ارتقاي صلح و تفاهم ميان ملت ها و حفظ و تكريم هويت هاي فرهنگي 

  ).  95: 1376استفاده شود (كتابي، 

  جايگاه گردشگري مذهبي  در توسعه گردشگري ايران 

كشور ايران به لحاظ حضور اديان مختلف توحيدي در آن و وجود پيروان و معتقدان زياد اين اديان داراي پتانسيل 

فراوان براي توسعه مختلف گردشگري زيارتي مي باشد. ايران از لحاظ دارا بودن جاذبه ها و مقاصد زيارتي اديان و 

ب مختلف براي جلب زائران خارجي مسلمان، زرتشتي و يهود به گونه اي است كه مي توان آن را در اين زمينه مذاه

داراي مزيت دانست. بقعه متبركه شناسايي شده در ايران از نظر گردشگري و رفت و آمد گردشگران و زائران بسيار 

لف كشور به خود جذب مي كنند، همچنين كشور ما مهم است و ساليانه گردشگران و زائران بسياري را از نقاط مخت

به سبب وجود كليساهاي قديمي و باستاني با جنبه هاي مذهبي همچون قره كليسا در آذربايجان غربي و يا كليساي 

وانك در اصفهان مي تواند در جذب گردشگران مخصوصا مسيحيان و به ويژه ارامنه نقش مهمي ايفا نمايد. اين امر 

ر اديان نظير يهود و يا زرتشت نيز مصداق عيني دارد. اماكن مقدس متعدد يهوديان در ايران مانند در خصوص ساي

استرو مردخاي در همدان و يا آرامگاه كوروش كبير در پاسارگاد فارس و معابد و آتشكده هاي متعدد در يزد و ساير 

  ). 68: 1385مي باشند(رنجبران و زاهدي،  نقاط كشور همراه با صدها نوع مراسم همگي نمونه هايي در اين زمينه

  نتيجه گيري 

گردشگري مذهبي و زيارتي به عنوان يكي از كهن ترين اشكال گردشگري در سراسر جهان،شامل سفرها و بازديدهايي 

مي شود كه اصلي ترين هدف آن تجربه مذهبي است.آن چه عالقمندان به اين نوع از گردشگري را به پيمودن راهها 

ش نيروي دروني و عالقه قلبي است.مقوله و طي مسافت و تحمل رنج سفر و استقبال از خطر سوق مي دهد،كش

سيرو سياحت مورد تأكيد و توجه دين اسالم قرار گرفته،به طوري كه در آيات متعدد قرآن كريم و گردشگري و 

احاديث نبوي، به اين مقوله تأكيد شده است.شيعيان به دليل اعتقاد و عالقه فراوان به پيشوايان خود رفتن به اماكن 

قابر ائمه و بزرگان را بر خود فرض مي دانند به طوري كه شهرهاي مذهبي مذهبي و زيارت م

مانند:نجف،كربال،كاظمين،مشهد،دمشق،قم، پيوسته مملو از زائران عالقه مند به خاندان اهل بيت(ع) است. كشور ايران 

داكثري شيعه و دارد.جمعيت ح مركز شيعيان جهان،قابليت بااليي را در زمينه توسعه گردشگري مذهبيبه عنوان 
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گستردگي اماكن مذهبي و زيارتي در ايران،سبب رونق گردشگري مذهبي،گرديده است.وجود اماكن مذهبي و زيارتي 

توسعه گردشگري مذهبي در ايران را فراهم ساخته متعدد و حاكم بودن فرهنگ اسالمي و شيعي،زمينه مناسبي براي 

ي مناسب كشورايران، توان تبديل شدن به هدف گردشگري مذهبي است. به طوري كه با برنامه ريزي و سرمايه گذار

در جهان اسالم را دارد.و اين امر عالوه بر فراهم نمودن جنبه هاي مثبت، رشد اقتصادي و مالي در كشور سبب ارتباط 

ن گردشگري با ساير كشورها مي گردد،و تعامل بين ملل و فرهنگها را ممكن مي سازد.با توجه به اين مطلب كه هم اكنو

مذهبي و زيارتي به عنوان مهم ترين انگيزه مردم كشورهاي مسلمان و عربي به شمار مي آيد، مي توان فرصت را 

مغتنم شمرد با تبليغات صحيح و تعامل با كشورهاي مسلمان، زمينه ورود گردشگران مذهبي به ايران را هموار ساخت، 

راهم مي سازد.از طرفي با سرمايه گذاري در صنعت توريسم و فراهم كه اين امر توسعه توريسم مذهبي را در ايران ف

ساختن زمينه براي ورود گردشگران خارجي و يا غير مسلمان مي توان از اين مولفه به عنوان فرصتي مناسب جهت 

  تبليغ فرهنگ و مذهب تشيع سود جست. 

  پيشنهادات 
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