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Abstract 

Religious places can play an important role in the development of religious 

tourism by dynamicing the environment and expanding their activities in various 

cultural, social, political and economic fields. The aim of this study was to 
investigate the role of religious tourism and Hosseiniyeh Azam capabilities in 

Zanjan. This study was an applied survey. Data were collected using interview 

selected questionnaires. The statistical population of the study is as large as the 

participants in Hosseiniyeh Azam ceremonies in 2017, which due to unknown 

number of participants with special formula of this situation in Cochran 385 people, 

a random sample was selected. Validity of the instrument was face and its reliability 

was between 70 and 70 using Cronbach's alpha for study variables. Up to 85/. 

Obtained. Pearson correlation coefficient, regression and hosseiniyeh azam role in 

religious tourism development in Zanjan were used in the research process using 

SPSS software. Equal to the findings of this study, this role has been confirmed by 

investigating the capabilities and capacities of this holy place. The impact 
coefficient of Hosseiniyeh Azam in creating specialized jobs was 0.091% in "growth 

of income and income improvement" more than 0.063%, "increase of welfare 

services in the province" 0.469% and "improvement of religious culture" from 

0.338%. The findings of the study include the role of attractions of religious 

ceremonies and places to attract inner and outer tourists, the effects of tourists' entry 

into this region and appropriate bedside of religious tourism in beliefs and beliefs. 
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یاعظمزنجانینقشحسینیهمطالعه

درپیشرفتگردشگریمذهبیدرشهرزنجان
 

 محمدرضا رشیدی آل هاشم دکتر سید

 دکتر علی باقی
 29/39/11دریافت: تاریخ 

 91/31/11تاریخ پذیرش: 

 چکیده
هوای گونواگون    های خوود در حوو ه   کردن محیط و گسترش فعالیت توانند با پویا های مذهبی می مکان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمی ایفا کننود  هود    
 پژوهش حاضر ی اعظم  نجان است  های حسینیه توانمندی ی نقش گردشگری مذهبی و این پژوهش، مطالعه

ا  نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است  اطالعات موردنیا  با ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه جمع 
هوای حسوینیه اعظوم در     کنندگان در مراسم اندا ه گستردگی شرکت اند  جامعه آماری پژوهش به آوری شده

ی چنین وضعیتی در کوکران  کنندگان با فرمول ویژه دلیل ناشناخته بودن شمار شرکت است که به 9916سال 
 نفر، نمونه تصادفی انتخاب شده است  روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استفاده ا  آلفای کرونباخ 913

 افوزار آمواری   ماست  در فرآیند پژوهش بوه کمون نور    به دست آمده / 13/  تا 73 بین برای متغیرهای مطالعه
spss ی اعظوم  نجوان در پیشورفت     مطالعه نقش حسینیه بررسی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای

هوای ایون    ها و ظرفیت های پژوهش با بررسی توانمندی برابر یافته  شد گرفته بکار گردشگری مذهبی  نجان،
% 319/3« ایجاد مشاغل تخصصوی »اعظم در  حسینیه ریتأثشده است  ضریب  دیتائمکان مقدس، چنین نقشی 

بهبوود  »و  %461/3 «اسوتان  افوزایش خودمات رفواهی   »/%، 369ا  بویش  « رشد بهبود درآمودها و نوذورات  »در 
 یهوا  ها و مکان مراسم یها تینقش جذاب به توان یم پژوهش یها افتهیا    باشد یم %3/ 991ا   «فرهنگ دینی

ورود گردشگران به این منطقه و بسترسا ی مناسب  اثرهای ،ونیبیرو  رونیمذهبی برای جذب گردشگران د
 د گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کر
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 مقدمه
اجتمواعی  تورین نمادهوای    های مذهبی همواره به عنووان یکوی ا  مهوم    در ادیان مختلف، مکان

هوای مکوانی و  موانی، پاسوخ گووی       ها بوا توجوه بوه وضوعیت     مورد توجه بوده است و هرین ا  آن

انود  دیوون اسووالم نیوز در ایوون قاعووده قوودم  ده و    هووای گونوواگون بوووده هووا در حوو ه  نیا هوای جامعووه 

بر  های مذهبی  یادی وجود دارد که افزون های مهمی داشته است  در ایران اسالمی مکان  یارتگاه

های گردشگری فراوانی را در سراسور دنیوا    عنوان نمادهای فرهنگی و اجتماعی، جاذبه  ایفای نقش به

 (2:9913اند  )بیگدلی، کرده ایجاد

هوای گونواگون    های خود در حو ه ی فعالیت های مذهبی به دلیل پویایی محیط و گستره مکان

باشوند  بورای هموین مودیران      موی  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیا منود مودیریت درسوت   

های موذهبی بوا    ی جایگاه مکان های مذهبی باید به دنبال مطالعه، بررسی بیشتر و درک شایسته مکان

حوال حاضور گردشوووگری     در نگاه فرهنگی و پیشرفت گردشگری مذهبی در کشور ایوران باشوند   

کوه بور    در سرتاسوور جهوان اسوووت   ی گردشگری گونه ترین پررونقو  ترین دیرینهمذهبی یکووی ا  

مشوکینی و  ) دارددینوی   هوای و ریشوووه در باورهوا و اعتقاد   چیره شوده آب و هوایی  های گری جلوه

بورای اشتغال و  با ار گردشگری و مونبعی  ا   شهرهای مذهبی بخشی  ( گردشگری93:9912 دویران

  شوناختی  و بووم   اقتصوادی و اجووتماعی   هوای  پیشرفتبورای  مهمیتوان آن را ابوزار  درآمد بوده و می

مهوم و   هایفرهنگ شوهری ا  عنصور  ( 69:9912و لطفی، تیموری) کوردشهری قولمداد  های جامعه

، هوا  حورم  ماننود  فضاهای کالبودی یون شوهر   ی  مجموعهاست و  و تحول شهرها پیشرفتای در پایه

هسوتند، بوه رونوق     ویوژه  ا  فرهنگ عنوان تن بناهایی که نمودیها بهو خانقاه هادجها، مس ادهامام

 هووای جنبوه و آرامگوواهی، ا   هووای موذهبی  مکوان »بنوابراین،    کننوود کموون موی گردشوگری موذهبی   

در سبن  ندگی اسالمی و فرهنگ جامعوه ایرانوی نقوش     شناسی روانگوناگون اجتماعی، هنری و 

 (71:9919موسوی و همکاران،)«اند داشته عمده

ی  حسوینیه مسجد   اعظم در استان  نجوان اسوت   ی مذهبی مهم، حسینیه هاییکی ا  این مرکز

 9917 سوال در  کوه  رود موی ر تشیع به شمان مذهبی جها هایمرکز ترین بزرگا  یکی  ننجا عظم ا

حسوینی  و شوعور  پایتخت شور  عنوان بهاین شهر   سیدربه ثبت ر کشوی معنواث همین میرد عنوان به

 موادی و  ا  نظور این حسوینیه   که ا آنجایی  اسالم شهرت یافته است قربانگاه جهان کشووور و دومین
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جمعیت  یادی را به خوود   رو ه همه، دهد میبا دیدکنندگان خود پاسخ  نیا های  ائران و معنوی به

گردشوگری موذهبی و   های مذهبی و نقوش آن در پیشورفت    مکانتوجه به اهمیت    باکند میجذب 

سواال نقوش   هموواره  جهوان،  ین مرکز مهوم موذهبی در    عنوان هباعظم  نجان  ی حسینیه برجستگی

 شود  ها در پیشرفت گردشگری مذهبی مطرح می گونه مکان این

های  های مذهبی در پیشرفت ی اعظم و مکان برای پژوهش و پاسخ دادن به ساال نقش حسینیه

 های  یر را دنبال نمود: توان هد  گردشگری در ایران، می

ی اعظم  نجان در پیشرفت گردشوگری موذهبی در شوهر     نقش حسینیه ی مطالعه هد  اصلی:

  نجان 

 یور بورای ایون پوژوهش در نظور       های فرعوی  هد  ی باال در این راستا با توجه به هد  عمده

 گرفته شده است:

 ی اعظم  نجان در رشد و بهبود درآمدها و نذورات در استان  نجان  ی نقش حسینیه مطالعه -

هوای تخصصوی در اسوتان     ی اعظم  نجوان در افوزایش و ایجواد شوغل     سینیهی نقش ح مطالعه -

  نجان 

 ی اعظم  نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی استان  نجان  ی نقش حسینیه مطالعه -
 

 در افزایش خدمات رفاهی استان  نجان  ی اعظم  نجان ی نقش حسینیه مطالعه -
 

 ادبیات پژوهش

 . پیشینه تحقیق9جدول 

 نتیجه تحقیق عنوان محقق الس ردیف

9 9911 
 یی وتقوا

 همکاران

 شرفتیبر پ یلیتحل

 یمذهب گردشگری

 ی)مطالعوووه موووورد

شهرسووتان نورآبوواد 

 (یممسن

 هووای مکووان نتووایا ایوون پووژوهش نشووان داد کووه 

 شووورفتیدر جوووذب گردشوووگران و پ یموووذهب

  دارد یادیو گونواگون نقوش و اثور      های منطقه

در اسووتان  ینمونووه ا  آن شهرسووتان ممسوون نیوو

 دارد  یاریبس های  اده امامفارس است که 
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 نتیجه تحقیق عنوان محقق الس ردیف

2 9919 
ی و موسو

 همکاران

بوور نقووش   یلوویتحل

 شرفتیمذهب در پ

 یمذهب یگردشگر

کوه   هوایی  منطقوه در  دادپژوهش نشان این  جهینت

 شورفت یدارند، سطح پ یو مذهب ینید های مکان

بووواالتر اسوووت    اریبسووو یموووذهب یگردشوووگر

چووون تووالش در جهووت سوواختن    ییراهبردهووا

 یدرمکووان هووا  یرفوواه زاتیووو تجه سوواتیتأس

جوووذب  یگسوووترده بووورا  غووواتیتبل ،یارتیووو 

 هوای  مکوان  یگردشگران و استفاده ا  درآمدها

ا  آن موجب  یو نگهدار یبهسا  یبرا یارتی 

  شود می یمذهب یگردشگر شرفتیپ

9 9919 
و  یموسو

 همکاران

 نقش بر تحلیلی

 مذهبی یشگردگر

 یشهر شرفتیدر پ

 ردیمو مطالعه)

)ع(  جعفر امووامزاده

 (دیز

و  یموذهب  های مکانکه  دادپژوهش نشان  جهینت

در  تووومثب یدهاوو پیاماثرهوا و   ا نظور  مگاهیآرا

 ی،رووووهن ،اعیووووجتمگونوواگون ا هووای  مینووه

در  نشناسیو روا دیاووقتصا ،یخیراووت ،ذهبیووم

 دییا  توو همیا  ا اوو م المیوو سا دگیون  سبن

 ادهمامز، اها مکان اینا   یویک  توسا رداربرخو

 هووای بافووتدر دل  که ستا دیز شهر)ع(  جعفر

 مذهبی گردشوگری  بهذجا ین عنوان به یخیرتا

  ستا گرفته ارقر مومه

4 9919 
و  یموسو

 همکاران

 سووووووا ی موووووودل

 ریساختا تالدمعا

در  مسوووجدها نقش

  یشگردگر شیافزا

 ی مطالعوووه) مذهبی

 مسجد ردیمو

 (را یش عتیق جامع

 ریاومعم یهاروعنصکه  دادپژوهش نشان  نتایا

 یهادکررکاو  ا شیر قووووعتی امعووووج جدوووومس

 لیوو صا هوای  جاذبوه  عنووان  به ارههمو آن نیایشی

 عمل مسجد ینا مذهبی گردشوووگری پیشووورفت

و  طبیعی هوای  آسویب بدبختانه  لیو  ستا دهکر

 یرانوووویبووووه و منجر ارههمو انیووووونسا مدیریت

 که ستا هشد مسجدا   ای گسووترده هووای بخووش

و  ینفعذ یهادنها توجهو  گوذاری  سرمایه مند نیا

  است یشهر مدیریت
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 نتیجه تحقیق عنوان محقق الس ردیف

3 9913 
احمدی و 

 همکاران

بوووووور  یلوووووویتحل

کوالن   های ظرفیت

 شوووووووووووووورفتیپ

 یمذهب یگردشگر

 قم یفرهنگ

 کوه  دهود  می ننشا شانیا هشوپژ نتایا ا  برخی

و  یخیرتا ،ذهبیوم های جاذبها   بهینه ی استفاده

 دیصاوو قتا دآوریووو س برکنار قم شهر فرهنگی

و  هووا ار ش شگسترو  یاوروووت هوووب رووومنجآن 

و  بالونقا های ار ش یومعرف ،المیوسا گوفرهن

 به نبخشید غناو  نیایرو ا  سالمیا باون گوفرهن

 ،المللوووی بوووین هوووای سوووطحدر  یمعنو فرهنگ

 یبوورا ،بوواوجوداین  شووود مووی ملیو  ای منطقووه

و    ذهبیوووم یشگردگر شوورفتیبووه پ یابیدسووت

 دی،قتصاا هوووای  یرسووواخت دبهبو ،یووووفرهنگ

بوه نظور    یضرور یو فرهنگ یاجتماع ی،دوکالب

 رسد  می

6 9917 

تقی  اده 

داوری و 

 همکاران

نقوووووش  یبررسووووو

ی اعظوووم  حسوووینیه

 نجان در گسترش 

شهر  نیا داری دین

 ی)مطالعوووه موووورد

 یدسوووته عوووزادار 

 (9917هشتم محرم 

 هوای  آئوین که  دهد میپژوهش نشان این  ندآیبر

 ینید تیو باورها، در شخص دیا  عقا شیب ینید

 یفوا یبووده و ا  اثرگوذار  یو عوام  داران دینعامه 

و  بافنود  میرا به هم  نیمامن تنها نه، کنند مینقش 

 سوا ند،  موی عمول   نیو و  کپارچهیو  شکل ین

در اعتراض و  ها آن یاسیس یرویبلکه قدرت و ن

و  سوا ند  موی وضع موجود دوچنودان   نی نکارا

 دهنود  موی  یانقالب یدئولوژیا ها آنبه  وهیش نیبد

 بنوابراین  شوورانند   موی نظام جوور و سوتم    هیو عل

ا   توانند می خوبی به یاسیو س یمصلحان اجتماع

در جهووت  هووا عوزاداری  نیووموجووود در ا یانورژ 

و  هووا مشووکلو کوواهش  ینظووام آرمووان یبرقوورار

  ندیاستفاده نما یاعاجتم های معضل
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 نتیجه تحقیق عنوان محقق الس ردیف

7 9916 
 نجفی و

 همکاران

 یمطالعووه و بررسوو 

ی  مراسووم حسووینیه 

 یاعظم  نجان بورا 

 راثیوووثبوووت در م

 کشور یمعنو

اعظوم   هینیحسو  ی تاریخچوه بوه  در این پوژوهش  

 یالگوهوا  ،یو مکوان  ی نجان ا  لحاظ سواختار 

گونواگون   هوای  شیوه ،یگوناگون گسترش مکان

شده اعظم  نجان و     توجه  هینیدر حس یعزادار

  است

1 2331 
 گیل و

 همکاران

 یمذهب یرویدادها

ی در و گردشوووگر 

ناحیه  یوارتی دیوو   

 اسپانیا

 یبووه بررسوودر ایون تحقیووق گیوول و همکووارانش  

دیووو  یارتیوو  هیوودر ناح یگردشووگر تیوضووع

 نیو در ا یگردشوگر  تیپرداخته و موفق ایاسووپان

 ی دربردارنوده که  یمدل یا  اجرا یرا ناش هیناح

باشووود  یاجتمووواع هیا  سووورما یمفهووووم مناسوووب

اشووتغال و  هووای شوواخ موودل  نیووا انوود  دانسووته

 ،یدر ارتباط بوا گردشوگر   یاقتصاد های فعالیت

و  هوا  وضوعیت  ،ییو روسوتا  یشهر های پیشرفت

 تیفیو ک شناختی بوم ،یطیمح های عامل تیفیک

 باشد  می نیساکن ی ندگ

 کمیل 2333 1

 یگردشووووووووووگر

و  یموووووووووووووذهب

 بزرگ های تجارت

ه اسوت  دیرسوو جهیبه این نتدر این تحقیق محقق 

بوا گسوترش تجوارت و     یموذهب  یکه گردشگر

بزرگ، بوه مشوارکت    یتجار های منفعتایجاد 

وحدت در یون   مان،ی، اها عقیده شیدایمردم، پ

 رساند  می یمذهب یار

 سانتوس 2333 93

 یگردشگر ما،یفاط

 ی منطقهدر  یمذهب

کشوووور  یشوووووهر

 پرتغال

کوه قالوب    گیورد  موی  جوه ینتوی در این پژوهش 

)سفر( و اوقات  ی(، گردشگرزهی)انگ نیشبکه د

 زهیو انگ دیو  ائوران تول  ی( بورا تیفراغت )مشغول

  کند می
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 ها تعریف واژه

 های نظری و عملیاتی تعریف

هوایی گفتوه    ی مکوان  بوه هموه   مکوان موذهبی   مذهبی: های تعریف نظری و عملیاتی مکان

ای در  راسوتا بووده و ا  جایگواه ویوژه     دینی موردم هوم  های  های اعتقادی و نگرش شود که با جنبه می

باشند  هر جا که با رفتارهای مذهبی انسان در ارتباط باشود،   باورهای درونی و مذهبی برخوردار می

 (91:9912موظف رستمی،) ین مکان مذهبی است 

و   مقصودها   سووفر مووردم بوه   بوه   گردشوگری موذهبی،  تعریف نظری گردشگگری مگذهبی:   

 ی پایوه  بور  ا  دیدگاه مذهبی، گردشگری موذهبی،  ،دیگر سوی ا  شود  می گفتهمذهبی  های پایگاه

  کوه   را کسانی همهمذهبی  گردشگری این دیدگاه، ا  بنابراین،  شود های مسافران تعریف می انگیزه

بروجنوی و  ) گیورد   برموی  ، درکننود  مقصودهای موذهبی سوفر موی      بوه   ویوژه موذهبی  های هد  برای

ا  گردشوگری اسوت کوه     ای ویوژه موذهبی نوووع    گردشوگری  دیگور،  عبارت به (21:9913همکاران،

اشواره   طوور  ایون  توماسی  (Rinsched1992) گنجد می  قوی مذهبی های دلیلدر قالب  هایش انگیزه

گفوت شووکلی ا  گووردشگری     تووان  میجلب مشتری نیست   برایمذهبی،   گردشگری که  کند می

آن   و گوذران   تعطویالت  ا موذهبی اسوت و    های ی انگیزه پایه  بر  آنی  همهاست که بخشی ا  آن یا 

  دور یوا نزدیون اسووت    جاهوای نیا هوای اجتمواعی، سیاسوی و فرهنگوی بوه      برطر  سواختن  برای 
(tomasi, 2002: 19) 

  بور شورکت در   افوزون   ایون افوراد مسوافرانی هسوتند کوه      مگذهبی:  تعریف عملیاتی گردشگر

سوفرهای آنووان    هود  و کرده فرهنگی و توفریحی بوا دید  های مکان، ا  دیگر مذهبی  های فعالیت

( 941:9911نهاونوودی و همکوواران، ) .یووا چنوود کووارکردی بووا اولویووت مووذهبی اسووت   چنوودمنظوره

 هوای  یادموان  و آثوار  هوا،   یوارت مکوان   برای که هستند ای فرهنگی گردشگران مذهبی، گردشگران

 مراکوز  و هوا  مکوان  بوه  فراغوت  اوقوات  گذرانودن  و دینوی  های آمو ش مذهبی، اعمال انجام مذهبی،

 )126:9912موسوی و همکاران، )  کنند می سفر جهان مذهبی

پیشرفت گردشگری موذهبی عبوارت اسوت ا      تعریف نظری پیشرفت گردشگری مذهبی:

هوای تخصصوی در  مینوه گردشوگری موذهبی،       رشد و بهبود درآمودها، نوذرها، بناهوا، ایجواد شوغل     

 هوای سوال، خودمات رفواهی و اقوامتی مناسوب،       ی فصل های مذهبی در همه استقبال  ائرین ا  مکان
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 های موذهبی   گ عمومی مکاناسالمی و افزایش و بهبود فرهن -های فرهنگ ایرانی فعالیت گسترش

 (99:9913قاسمی،)

ی اعظم  نجان بوه دلیول داشوتن جایگواه ویوژه در       حسینیه ی اعظم: تعریف عملیاتی حسینیه

های دینی مردم جزو اماکن  های اعتقادی و نگرش راستا بودن با جنبه باورهای درونی و مذهبی و هم

 مه سنجیده شده است در پرسشنا 2رود  این متغیر با گویه  مذهبی بشمار می

سفر گردشگران مذهبی به حسینیه اعظم  نجان برای  :9تعریف عملیاتی گردشگری مذهبی

عنوان گردشوگری موذهبی تعریوف     انجام سوگواری و عزاداری سرور و ساالر شهیدان در  نجان به

 در پرسشنامه سنجیده شد  22شود که با گویه  می

 و آثوار   یوارت امواکن،   بورای  موذهبی  گردشوگران  :2توریست مذهبی() یمذهبگردشگر 

 جهوان  موذهبی  مراکوز  امواکن و  بوه  مراسم عزاداری حسینیه اعظم  نجوان(  مذهبی )مانند های یادمان

 در پرسشنامه سنجیده شده است  61که با گویه  کنند سفر می

 

 :9پیشرفت گردشگری مذهبی تعریف عملیاتی

های تخصصی، افوزایش و   افزایش و ایجاد شغل چهار عامل رشد و بهبود درآمدها و نذورات،

پیشورفت گردشوگری    کننوده  های مذهبی بیان بهبود فرهنگ دینی، افزایش خدمات رفاهی در مکان

هوا   بخوش دوم پرسشونامه بورای سونجش آن     62توا  6مذهبی است که در پژوهش حاضور سوااالت   

 طراحی شده است 

 

 مبانی نظری
 گردشگری مذهبی

 لاوووح و تهوو گذش هوای  گردشوگری  تورین  پررونوق  و تورین  قودیمی  ا  یکی مذهبی یشگردگر

 گرا  رسود  موی  یوو یند فرهنگ به آن قدمت( کوه  4،2:2334شویندر ) اسوت جهوان   سراسور  در حاضر

 

1. Religious tourism 

2. Religious tourist 

3. Religious Tourism Development 

4. Shindar, K 
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 نیونانیا سمقد موو سامر نووو همچ ذهبیوم های گردش و فرهاوسی   مینه در گذشته یخرتا به نگاهی

 سمامر منجاا (9،233:9973دورانت) ،عنهافر ا  اریدد ایبر نمصریا یسفرها ن،پلوآ معابد در نباستا

کریستین ) باشیم شتهدا آن ایروووووو نظ و وراوووووو کنگ یاوووووو ناهیتآ معبد در نباستایوووووان  نایرا سمقد

 نمیا در را یشگردگر ا  عنو ینا رواج و دمتوق ای، گونه به ین هر که بینیم می (2،292:9961سن

 وبررو دانجهانگر ا  مختلف ی دودسووووته با مذهبی یشگردگر دهنوووود  در مووووی ننشا مختلف ملل

 دوم کسانی وهگرکنند و  می ید دبا دخو یند در سمقد ماکنا ا  که کسانی ی اول دسته  شویم می

 نوو ممک ،نددار ادفرا که هدفی عنو به بسته هرحال به  کنند می نیدد نیااد سایر سمقد اکنوما ا  که

 انمیز در تهووووسد دو نووو یا وتاووووتف ایدووو ش  کنند بنتخاا را مذهبی دیجهانگر اعنوا ا  یکی ستا

 مینافر ایجرا ظاوو لح هوو ب فرهاوو س برخی ایر  کننود   می سفرها ینا ا  دانجهانگر که باشد ستقبالیا

 مامن ادفرا همه ناچار به و گیرند می دخو به یتأکید یا و ریجباا حالت مذهب یا یند آن به طمربو

 در شوند  )دقیقاً نظیر آنچوه  می بار ین ایروب کم دست ،سفر آن منجاا به رمجبو مذهب یا یند آن به

 دووومقاص به توجه با نهایت در ماا ( ستا جبوا نسلماناوووم روووب اخد خانة رتیا  بوور مبنی مسالا یند

 (94:9917)مامنی و همکاران، گیرد می شکل مذهبی دیانگروجه ا  یومختلف لکاوشا اد،روفا

که دارای ماهیت  9شکل دیگری ا  میراث فرهنگی در ین مکان تاریخی یا اگر گردشگری

در ایون   هوایم   این صورت بوا گردشوگری در فضوای موذهبی موواج      در مذهبی است صورت گیرد،

شوناختی را در   هوای هنوری و  یبوایی    حالت، جاذبه گردشگری با نوعی ا  جاذبه مذهبی )که جاذبوه 

ای ا  یون نوووع   طوورکلی ایون نووع ا  گردشووگری، نموایش ویوژه      شوود  بووه  موی  هموراه ( خوود دارد 

گردشگری فرهنگی است که ارتقاء یا افزایش محصوالت فرهنگی مختلف را به دنبوال داشوته و ا    

 ( Santos،2333:4) شود  معنوی نیز می طرفی موجب غنای فکری و
 

 جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان

ها، باورهوای موذهبی و احساسوات دینوی      های مسافرت انسان ترین عوامل و انگیزه یکی ا  مهم

هوایی   که اهل هر دین و مکتب ا  ابتدای تاریخ به  یوارت و دیودن مکوان    طوری ها بوده است، به آن

 

1. William James Durant 

2. Arthur Emanuel Christensen 

3. Cultural Heritage 
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مذهب  در این میان مسلمانان شیعه اند  پرداخته رفته و به  یارت می که برای خودشان مقدس بوده می

عنووان دوموین گوروه     ه گردشگری مذهبی و  یارت اماکن مقدس را باور دارند  شویعیان بوه  نیز مقول

شووند کوه در یون محودوده جغرافیوایی خووا  ا        بوزرگ موذهبی در جهوان اسوالم محسووب مووی     

بر شیعیان منطقوه خاورمیانوه و پیراموون     عنوان قلب تشیع همواره اند و ایران به خاورمیانه پراکنده شده

 گذارد  اری میآن تأثیر بسی

ع( وجود داشته و نیز به دلیول  ) بیت در ایران ا  دیربا  به سبب عالقه خاصی که به خاندان اهل

هجرت بسیاری ا  امام  ادگان و سادات به کشورمان، اماکن متبرکه متعددی در گوشه و کنار ایون  

ی گردشگری موذهبی را  ها ای قابلیت ایجاد مراکز و قطب گونه مر وبوم پدید آمده است  این امر به

در ایران فراهم نموده است  عشق و عالقه ایرانیان به خاندان نبوت همراه با فرهنگ و هنور خوالق و   

هوایی در کموال    بارور ایرانی موجب شده که بر مزار پیشوایان دینی و امام  ادگان، بناها و  یارتگاه

ایران اسالمی و در شهرهای کوچن  ها در گوشه و کنار  یبایی و شکوه ساخته شود  این  یارتگاه

خسوتگانی اسوت کوه بورای شوفای آالم       و بزرگ بنا شده و محل تجمع و عبوادت حاجتمنودان و دل  

 ننود و ا  تربوت پواک آنوان یواری       روحی و جسومی خوود بوه داموان پیشووایان موذهبی چنوگ موی        

ایران محسووب  های گردشگری در  ترین بخش بنابراین گردشگری  یارتی یکی ا  فعال  جویند می

مان شوده   شود و این امر سبب جذب گردشگران مذهبی ا  گوشه و کنار دنیا به سر مین اسالمی می

 است 

تورین   عنوان بنیوادی  ع(، امام هشتم شیعیان، به) الرضا شهر مشهد، مدفن حضرت علی بن موسی

ر وجود اماکن ب عالوه جاذبه گردشگری مذهبی در ایران، ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری است 

هوای اجتمواعی شویعه     مقدس و  یارتی متعدد در سراسر کشورمان، وجود فرهنوگ موذهبی و سونت   

توجهی در توسعه گردشگری مذهبی ایفا نماید  در کشورمان برگزاری عزاداری  تواند نقش قابل می

ر فرهنوگ و  بیوانگ  های مراسم آئینی شیعیان هموواره  عنوان یکی ا  نمونه تاسوعا حسینی به عاشورا و

شوود  ایون    ایران بوده است که هرساله در قالب ین حرکت مردموی برگوزار موی    مذهب غنی ملت

شوده   صورت ین رخداد بزرگ فرهنگی به کشورهای دیگر معرفی مراسم قابلیت آن را دارد که به

و گردشگران مذهبی فراوانی را جذب نماید  رونق یافتن جهانگردی در میان کشورهای اسوالمی و  

هوای فرهنوگ    ا دید مسلمانان ا  دیگر جوامع مسولمان، سوبب آشونا شودن بوا مشوکالت و ویژگوی       ب
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چنوین   های اسالمی خواهد شد  هوم  جوامع اسالمی و دریافتن نقاط اشتراک و اختال  میان فرهنگ

 نمایود   این امر، کمن شایانی در برقراری پیوند و اتحاد میان مسلمانان و احیوای دوبواره اسوالم موی    

 ( 17-13: 9919لی نژاد،)جما

 

 کشور جایگاه اماکن متبرکه و مذهبی در

بناهای  یبایی که بر مدفن امامزادگان یوا معمواری سوایر امواکن متبرکوه کوه منجور بوه ظهوور          

توانوود در ابعوواد  کارکردهووای هنووری و معموواری اموواکن اسووت در کنووار کووارکرد گردشووگری، مووی 

بوا توجوه بوه موقعیوت جغرافیوایی و       درمجمووع  افزاری آمایش اماکن متبرکوه مطورح گوردد     سخت

هوای فرهنگوی متناسوب را بوا      توان انوواعی ا  فعالیوت   ای می اجتماعی امامزادگان و هنجارهای منطقه

توجه به نیا های فرهنگی در این اماکن تعریوف کورد  فضوایی کوه بوه سومت معنویوت سووق پیودا          

آرامش کورده و میول بوه مانودن در آن       ائران احساس قدر لطیف و جاذب باشد که کند باید آن می

 این مبنا مباحثی مانند: بر مکان در آنان افزایش یابد 

  محیطی و کالبدی برای ارائوه   توجه به نیا های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  یست

 خدمات، تسهیالت و امکانات موردنیا  

  لزوم استفاده ا  معماری اسالمی در اماکن مذهبی 

 های فرسوده در اماکن مذهبی  و احیای بافت بهسا ی و نوسا ی 

  با سا ی و  یباسا ی فضای اماکن متبرکه 

  تأمین امکانات بهداشتی و تسهیالتی مناسب 

 های گردشگری مذهبی با رویکرد توسوعه   ویژه جنبه ساماندهی کارکردهای اماکن به

 پایدار 

  عدم نگرش علمی به مباحث مدیریت بقاع متبرکه 

  های متولی بقاع متبرکه  سا مانعدم همگرایی 

 نبود تحقیقات کافی 

احمودی  ) ها و الزامات جهت آمایش اماکن متبرکه مذهبی در ایوران اسوت    ا  جمله ضرورت

 (932 -939: 9913شاپورآبادی و همکاران،
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هوای   ترین با خوردهوای توسوعه فعالیوت    ا جمله مستقیم :9رشد و بهبود درآمدها و نذورات
ای برابور   گردشگری در هر منطقه، با خورد اقتصادی آن است  توسعه گردشگری در توسعه منطقوه 

تر، مصور  بیشوتر    مندی گردشگران ا  خدمات بیشتر و گسترده است با جذب گردشگر بیشتر، بهره

 توسوعه  هوای گردشوگری در منواطق،    ین نتیجه، توسوعه  مینوه  بنابراین با توجه به ا  و نهایتاً سود بیشتر
 این مبنا گردشگران مذهبی عوالوه بور انتفواع خوود ا  انوواع خودمات،       بر اقتصادی را به همراه دارد 

ای  اند بوه ایون امواکن مشور  شووند، تحفوه       دارند برای اقوام و سایر افراد خانواده که نتوانسته تمایل
وکوار منطقوه توأثیر     تواند در رونق و گسترش فضای کسوب  این موضوع میمنظور تبرک نیز ببرند   به

 مراکوز  ها، فروشی اغذیه های خدماتی ا  جمله هتل داری، داشته باشد  افزون بر این، افزایش فعالیت
توجهی در ایجواد و توسوعه اشوتغال     تفریحی و    در منطقه را در پی داشته که به نوبه خود سهم قابل

 دارد 
 دینواری، ) اسوت هوای موذهبی    هوای گردشوگری در جهوان، مسوافرت     ترین انگیزه همیکی ا  م
ویژه مذهبی که دارنود هموواره    های فرهنگی و به (  اماکن متبرکه و مذهبی به جهت جاذبه94:9913

 این حجم جمعیت  ائر در اطرا  و خود اماکن، وجود اند  با استقبال  ائران و مجاوران مواجه شده
هوای تجواری خوود در اطورا       آورد تا با ایجواد مکوان   برای کسبه و تجار فراهم میای  بهینه فرصت

هوای   صورفه  اماکن متبرکه ضمن ارائه خدمات اقتصادی به جمعیوت  ائور و مجواور اطورا  امواکن،     
 موذهبی، فوارا ا  کوارکرد معنووی و روحوانی،      بناهوای  دست آورند  اقتصادی مناسبی برای خود به

هوای   آژانو   دار مذهبی نظیور فروشوگاه سووغات،    تجاری و تسهیالت جهت در احاطه مشاغل غالباً
این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای جامعه  که اند  ها قرار گرفته ها و حتی بیمارستان هتل مسافرتی،
و رونق و حیات شهرنشینی و پویایی و تحرک مراکز مذهبی را در پی دارد  درنتیجه بوا   میزبان شده

توان بوه ایون اهودا  دسوت یافوت       ها می  اده ها در سایر اماکن مذهبی و امام کاربرییابی این  مکان
(2005،peter) های تجواری در   که غالباً در اطرا  اماکن متبرکه شاهد تراکم کاربری روست ا این

ها و    هستیم  در این  مینوه شایسوته اسوت بوا      ها، با ارها و با ارچه قالب پاساژهای بزرگ، فروشگاه
و مالحظوات آمایشوی ا  اثورات منفوی کوه ممکون اسوت ا  توراکم واحودهای           کارگیری الزامات به

احمووودی ) بوووه عمووول آیووود    جلووووگیری رکوووه نشوووات بگیووورد،  تجووواری اطووورا  امووواکن متب  
 (993:9913شاپورآبادی،

 

1. Economic 
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 ها ینگپارکمنبع درآمدی از 

طور عام عبارت است ا  حرکت و جابجایی موردم و کاالهوا بوین نقواط مختلوف       ونقل به حمل

هایی که در صنایع مربوط بوه   با پیشرفت امرو ه ( 19:9919داخل شهر و بین شهر )عابدین درکوش،

هووا و  ونقول اتفواق افتوواده اسوت، ماننود پیشوورفت در  مینوه صونعت خووودرو، احوداث بزرگوراه         حمول 

البتوه   وسایل نقلیه شخصوی اقودام بوه مسوافرت نماینود       دهند که با ها ترجیح می خانواده    ها  آ ادراه

بایسوت   احداث موی  ها در شهرهای مذهبی پیش ا  پارکینگ ال م به ذکر است که در  مینه احداث

ها، الزامات ایمنوی و رعایوت اصوول و ضووابط پدافنود       یابی مناسب آن لعات ال م در  مینه مکانمطا

تووان بوه ابتکوار شوهرداری شوهر مشوهد در احوداث         ایون  مینوه موی    در غیرعامل و    صورت گیرد 

ای بوه   خالقانوه  ها در محدوده  یرین آستان قدس رضوی اشاره نمود که عمل ابتکواری و  پارکینگ

هوایی   رود  اما در کنار این مطلب این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اجرای چنین طرح شمار می

محودوده اطورا  حورم در سواعات مخصوو  گوردد        نبایست منجر به افوزایش حجوم ترافیون در   

 ( 999-993: 9913)احمدی شاپورآبادی و همکاران،

 

 قیمت مناسب اراضی محدوده اماکن

هایی ا  شهر ا  ار ش  های قسمت ماهیت و نقش و کارکرد آن،  میندر هر شهری متناسب با 

های اطورا  امواکن    و قیمت باالتری برخوردار است  در شهرهای مذهبی و متبرکه نیز معموالً  مین

هوای اطورا  ایون امواکن مقودس بوه        متبرکه و مذهبی ا  چنین وضعیتی برخوردارند  معمووالً  موین  

تووان ا    شوود  موی   هوای اقتصوادی بوه کوار گرفتوه موی       ای فعالیوت جهت قیمت و ار ش باالی آن بر

های پنا ستاره و لوک  و     نام برد  بوه   های بزرگ، هتل مواردی ا  قبیل احداث با ارها، فروشگاه

ها معموالً احداث واحدهای تجاری و مسکونی چنودین طبقوه در    گونه  مین جهت ار ش باالی این

رج ا  ضوابط و معیارهای شهرسا ی و رعایت اصول تراکم صورت ها رایا است که معموالً خا آن

 گیرد  می

کند، ار ش  مین در مرکوز   طورکلی در شهرهای  یارتی همچنان که شهر گسترش پیدا می به

هوای ناشوی ا     و هموراه بوا آن، مخوارج توراکم و تمرکوز و سوایر هزینوه        رود نیز رو بوه افوزایش موی   

 ( 913:9971داروی،) درو های خارجی نیز باال می هزینه
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 ی سنتی اطراف اماکنها هتلی از وجود درآمدمنبع 

های شهری تبودیل   های اثرگذار بر کاربری  مین گردشگری در  مان حاضر به یکی ا  بخش

 یور بنوایی بورای پوذیرش و      اموور  شده است  تأثیر گردشگری بر شهر، هم ا  نظر فعالیت مسافرتی،

در خوور توجوه    بسویار  پذیرنود،  ثیری که مستقیماً گردشوگران موی  اسکان گردشگران و هم ا  نظر تأ

های شوهرهای موذهبی اسوت  معمووالً احوداث       جزء الینفن کاربری هتل( Lesly،1977:21) است

 گیرد  ها و اماکن متبرکه صورت می ها در اطرا  حرم هتل

ویژه در ایام پین و اوج  به 2و  ائران 9هایی در  مینه اسکان مسافران ریزی بنابراین انجام برنامه

آور برای مسئولین شهری اسوت کوه    ناپذیر و الزام سفرها در شهرهای متبرکه و مذهبی امری اجتناب

احمودی  ) الزامات آمایشوی صوورت پوذیرد     ها با رویکردها و مالحظات و ریزی البته باید این برنامه

 (992:9913شاپورآبادی و همکاران،

 

 میزان نذورات اماکن

های اقتصادی اماکن متبرکه و مذهبی بحث هدایا و نوذوراتی اسوت کوه     دیگر ا  ویژگی یکی

دهنود  در ایون  مینوه نیوز شایسوته       ها ارائوه موی    ائران و مجاوران اماکن متبرکه و مذهبی به آن محل

است ا  این منابع درآمدی به نحوی مناسب حفاظت و در جهت صحیح استفاده شود  ا  ایون منوابع   

تسهیالت و امکانات رفاهی برای  ائوران و       ارائه در جهت توسعه کالبدی اماکن متبرکه، توان می

 (992همان،  ،) .استفاده نمود

 

 های کالبدی یژگیو

 اماکن متبرکه مساحت الف 

 های کالبدی موجود در اماکن ب جاذبه

 های اماکن تعداد مراکز مو ه ج 

 تعداد مراکز فرهنگی مذهبی اماکن د 

 

1. Passengers 

2. Pilgrims 
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 به اماکن معابر مشر  روشنایی  هو

 و دستیابی به احساس آرامش روحی

   دسترسی تسهیالت و امکانات رفاهی اماکن

 های مذهبی ح برگزاری مراسم

 ط تبلیغات و معرفی اماکن متبرکه و مذهبی

های آمو شی، بهداشتی و درموانی   های اجتماعی مانند فعالیت توسعه فعالیت :9بهبود فرهنگی

و     نیز ا  دیگر تبعات توسعه گردشگری است  جمعیت  ائران دارای نیا های متعوددی اسوت کوه    

 2ریزی نمایند  ین مکوان  یوارتی   گذاران بایستی برای تأمین آن نیا ها برنامه برنامه ریزان و سیاست

ای که مکوان متبرکوه دارای    گونه باشد  به ن مذهبی نیست  بلکه مکان فرهنگی نیز میصرفاً ین مکا

باشد  مسجد اموام   فرهنگی دارای اهمیت می – 9تاریخچه احداث و تکاملی است که ا نظر تاریخی

اما امورو ه گردشوگران نوه      گردند اهلل هر دو ا  اماکن متبرکه محسوب می )ره( و مسجد شیخ لطف

نماینود کوه    ها مراجعه می عبادت که برای با دید و درک سابقه فرهنگی و تاریخی به آن  صرفاً برای

توجهی ا  ایشان گردشگران خارجی هستند  همچنین مسجد گوهرشاد در حرم رضووی   درصد قابل

چراا در استان فارس و حرم حضرت فاطمه معصومه )س( در قم کوه همگوی عوالوه بور ایون       و شاه

ار تاریخی و فرهنگی غنی هستند که باب طبع بسیاری ا  گردشگران خارجی دارای ب تقدس مکان،

های توسعه گردشگری مذهبی و کارکرد آن آمایش  طور خالصه با توجه به  مینه پ  به نیز هست 

هوای   ریوزی نماینود کوه طبعواً دارای با تواب      این اماکن برناموه  4سر مین بایست در جهت ساماندهی

ای جهووت توسووعه  ز اسووت  ال م بووه ذکوور اسووت کووه در هرگونووه برنامووه فروملووی و حتووی فراملووی نیوو

3محیطی های  یست ویژه  مینه گردشگری اماکن متبرکه و  یارتی باید به ابعاد پایداری آن به
توجه  

 (991:9913احمدی شاپورآبادی و همکاران،) کافی نمود 

 

 

1. Social 

2. Place of pilgrimage 

3. Historical 

4. Organizing 

5. Environmental 
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 بقاع و اماکن متبرکه و مذهبی 9ضرورت مدیریت فرهنگی

اعتقاد مذهبی شیعیان و حتی مسلمانان پیرو مذاهب چهارگانه، اماکنی بر روی  موین  به واسطه 

همواره در طول  قرار دارند که دارای تقدس است  این اماکن که در صدر آن خانه کعبه قرار دارد،

وآمد و رجوع مسلمانان جهان بوده است  به اعتقاد شیعیان و گروه کثیوری   تاریخ مأمن و محل رفت

ای برخووردار   شده بر مزار آنوان نیوز ا  جایگواه ویوژه     سنت، بقاع امام  ادگان و اماکن ساخته ا  اهل

اما با وجود گرایش گسترده شیعیان به حرم مقودس امامزادگوان در ایوران و نیوز بوا وسوعت و         است

ریوزی   موردتوجوه و برناموه   کمتور  سوا ،  عنوان اماکن فرهنگ گستردگی فراوان که دارند، تاکنون به

بوه عنووان    اند  با وجود قدمت بقاع و اماکن متبرکه کشور و سا مان اوقا  و امور خیریه قرار گرفته

گونوه طورح جوامع و     نفوذ در این  مینه، تاکنون هوی   های ذی و نیز سایر مراکز و ارگان ها متولی آن

و  نگور  هوای ژر   مستقلی در ایون  مینوه صوورت نگرفتوه اسوت و خوم انجوام مطالعوات و پوژوهش         

هوای تبودیل    با توجه به ظرفیت بقاع متبرکه و نیوز جامعوه کنوونی ا  سوویی و ایجواد  مینوه       جانبه همه

 گوردد   های فرهنگی، ا  دیگر سوو بوه شودت احسواس موی      التعظیم به قطب آستان امامزادگان واجب

 (991 -997: 9913احمدی شاپورآبادی و همکاران:)

 

 افزایش خدمات رفاهی
 مذهبی اماکن تعداد مراکز فرهنگی

های اماکن متبرکه و مذهبی، وجود مراکز فرهنگی و مذهبی در مجموعوه    یکی دیگر ا  جاذبه

هوای شواعران و هنرمنودان و     ا      ها، مقابر بزرگان دین، آرامگاه ها، مو ه این اماکن است  کتابخانه

ور مثوال در  طو  جمله این مراکوز فرهنگوی و موذهبی موجوود در امواکن متبرکوه و موذهبی اسوت  بوه         

تووان بوه    و در مجموعوه حورم مطهور موی     مجموعه آستانه حضرت فاطمه معصومه )س( در شهر قوم 

هوای آیوات عظوام و     آرامسوتان  اهلل مرعشوی نجفوی،   مرحووم آیوت   کتابخانه مو ه آستانه، کتابخانه و

د اهلل بروجوردی در مسوج   القودر آیوت   مراجع تقلید در مسجد باالسر، آرامگاه مرحوم مجتهود جلیول  

اهلل نووری،   های تاریخی و شهیری چون شیخ فضل اعظم قم، حو ه علمیه و قبور شاعران و شخصیت

مرتضی مطهری و شاعره فرهیخته پروین اعتصامی اشاره نمود که همگی و بسویاری کوه بیوان     شهید

 

1. Cultural management 
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ها و مراکوز فرهنگوی موجوود در مجموعوه امواکن متبرکوه و موذهبی اسوت  )احمودی           نشد ا  جاذبه

 (994-999: 9913شاپورآبادی و همکاران،

 

 اماکن به مشرفروشنایی معابر 

هوای معوابر و مجموعوه ایون      تووان بوه روشونایی    های اماکن متبرکه و مذهبی موی  ا  دیگر جلوه

هوای خاصوی ا  سوال کوه      توان بوه شوب   ویژه در این  مینه می اماکن متبرکه و مذهبی اشاره نمود  به

ع( و یا رو ها و ایام خاصی دیگر ا جملوه اعیواد ملوی و    ) القدر مه جلیلمنتسب به والدت یکی ا  ائ

کننوده   توانود منتقول   موی  های امواکن متبرکوه و موذهبی    ها و روشنایی مذهبی، اشاره نمود  نورپردا ی

دهنوده حو  مواتم و انودوه      بیت متقابالً انتقال ح  آرامش و ح  سرخوشی و یا در ایام عزای اهل

دهنوده احساسوات    که در هر حالت متناسب با روحیات  ائران و مجاوران، انتقالدر این اماکن باشد 

 است  و عواطف مذهبی و معنوی

 

 دستیابی به احساس آرامش روحی

بورای   9های اماکن متبرکه و مذهبی دستیابی به احساس آراموش روحوی   یکی دیگر ا  ویژگی

ه امواکن متبرکوه و موذهبی و دیودن     جمعیت  ائران و مجاوران است  مراجعوه  ائوران و مجواوران بو    

کننوده حو  آراموش روحوی و      تواند توداعی  کاررفته در مجموعه این اماکن، می های هنری به جلوه

کاررفتوه در ایون امواکن ماننود      هوای هنوری بوه    توان به جلوه طور مثال در این  مینه می روانی باشد  به

هوا و ضوریح ائموه معصووم      های  ینتی رواق وهجل ها، ها، ایوان ها، مقرن  کاری ها، آیینه کاری کاشی

دهنده ح  آرامش روانی و روحوی   نوبه خود انتقال )ع( و امامزادگان و    اشاره نمود که هر ین به

و دل کندن ا  دنیای مدرنیته و موادی امورو  و اتصوال و غورق شودن در دریوای بیکوران معنویوت و         

 (994   همان،) عرفان است 

 

 امکانات رفاهی اماکن دسترسی به تسهیالت و

دسترسی به مفهوم سهولت افوراد بورای شورکت در یون فعالیوت مووردنظر در محول و  موان         

 

1. Mental relaxation 
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(  در تعریفی دیگر دسترسی به معنای آ ادی یا توانوایی  Bhat،2333:239) گردد دلخواه تعریف می

 ( Lau،234:2332-917) اسوت شورط حفوک کیفیوت  نودگی      مردم در برآوردن نیا های اساسوی بوه  

توان به تسهیالت و امکانات رفاهی این اماکن برای  های اماکن متبرکه و مذهبی می دیگر ویژگی ا 

تسهیالت و امکانات دامنه فراگیری  این نمایند  باشد که به این اماکن مراجعه می  ائران و مجاورانی

 تجواری،  اتخودم  ونقول،  حمل خدمات توان به خدمات اسکان و هتل داری، این  مینه می در دارد 

مالی و بانکی و    اشواره نموود  وفوور ایون      خدمات ور شی، خدمات توریستی و تفریحی، خدمات

هوا را بورای سوفر     تواند ح  رضوایت را در  ائوران و مسوافران ایجواد و آن     تسهیالت و خدمات می

شایسوته   لوذا  مجدد خود و به دنبال آن تشویق سایر وابستگان و دوستان به سفر مهیوا و آمواده سوا د    

ریزی و ساماندهی اماکن متبرکه و مذهبی به ایون مووارد نیوز توجوه نموود  )احمودی        است در برنامه

 (993-994: 9913شاپورآبادی و همکاران،

 

 ی مذهبیها مراسمبرگزاری 
هوای   هوا و جلووه   برگزاری مراسم مذهبی و معنوی در اماکن متبرکه و مذهبی ا  دیگر ویژگی

هوا و اعیواد    جشون  ،9های عزاداری توان به اجرای مراسم و آیین ین  مینه میاین اماکن است که در ا

هوای رسوانه ملوی،     پخش تلویزیونی این مراسم ا  شبکه های اخیر ملی و مذهبی اشاره نمود  در سال

ها آشنا و آنان را بوه حضوور در ایون مراسوم ترغیوب نمووده        های این مراسم مردم را بیشتر با ویژگی

مراسمی چون مراسم عزاداری دهه اول و دوم محرم، مراسم ویژه ماه مبارک رمضوان  است  اجرای 

هوای   جشون  و   (، هوای احیواء   )مانند ترتیل و جزء خوانی در این اماکن متبرکه و مراسم ویوژه شوب  

هوای ایون ویژگوی         ا  نمونوه و( ع)بزرگواروالدت ائمه  اعیاد مذهبی، اعیاد مانند عید نورو ، 2ملی

 فرد اماکن متبرکه و مذهبی است  منحصربه

 

 تبلیغات و معرفی اماکن متبرکه و مذهبی

ها و مواردی که بایود در خصوو  امواکن متبرکوه و موذهبی رعایوت نموود،         ا  دیگر ویژگی

 

1. Mourning 

2. National festivals 
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ویژه  ائران با جایگاه و شوأن ایون امامزادگوان و     و معرفی این اماکن است تا مردم به 9بحث تبلیغات

بروشوورهای   اعطوای  طهوارت)ع( هور چوه بیشوتر و بهتور آشونا گردنود         نوادگان خاندان عصومت و 

ها، پخش تلویزیونی مراسوم ا    سخنرانی اجرای مراسم آیینی، برگزاری نامه این بزرگواران،  ندگی

 (993   تواند در این  مینه مناسب و اثرگذار باشد  )همان، و    می سیما
 

 اندرکار دستآموزش مردم و پرسنل 

انودرکار در خصوو     الزامات بحث گردشگری، آمو ش مردم و پرسنل دست یکی دیگر ا 

نحوه برخورد با مردم است  نحوه برخورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میوزان  

های آینده دارد  هر چوه میزبانوان در نووع برخوورد بوا       ها و درنتیجه استقبال آنان در سال رضایت آن

حاصول ا  آن بیشوتر خواهود بوود  در خصوو  گردشوگری        انتفواع  نماینود،  گردشگران بهتر عمول 

آورتر است  جمعیت گردشوگر در قالوب  وار بوا نیوت انتفواع معنووی و قصود         مذهبی این نکته الزام

اندرکاران )اعم ا   نمایند، حال به هر نسبت که برخورد مردم و دست قربت به اماکن متبرکه سفر می

تر باشد، این عمل منجر به ثبت خاطره خوش بورای   ( با  ائران شایسته   و  مسئولین آن مکان متبرکه

های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید خاطرات شیرین و خووش   جمعیت  ائر گشته و در سال

گردد ایون   افزاری مطرح می ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در ابعاد نرم لذا نماید  افزون می

های منسجم در  مینوه آموو ش مسوئولین امواکن متبرکوه و موردم در نحووه         برنامه است که با تدوین

 (997-991همان،) ریزی صورت گیرد  برخورد با  ائران برنامه

 

 ونقل حملی ها شبکهایجاد 

ونقول پایودار سیسوتمی اسوت کوه       ونقول پایودار، یون سیسوتم حمول      بنا به تعریف مرکز حمل

صورت ایمون و   دسترسی به نیا های اصلی افراد و جوامع را بهامکان  برخوردار ا  صفات  یر باشد:

ونقل پایدار قابل اسوتطاعت   حمل سالم در عین رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی فراهم نماید 

های مختلف جابجایی را فوراهم کورده و    کند  امکان انتخاب روش بوده  به نحو کارآمدی عمل می

دهد  مصر  منابع  ها و ضایعات غیر با یافتی را کاهش می لودگیکند  آ ا  اقتصاد پویا حمایت می

 

1. Advertising 
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تجدید ناپذیر و استفاده ا  ثروت  مین را به حداقل رسانده و مصر  منابع تجدید پوذیر را محودود   

منوابع مختلوف، اهودا      در( CST،2333) کنود   هوای آن را با یوابی و با یافوت موی     کند و مالفه می

هوا و   انود کوه عمودتاً برگرفتوه ا  ار ش     ونقول پایودار برشومرده شوده     لریزی حم متنوعی برای برنامه

بنابراین یکی دیگر ا  عوامل ماثر در  مینه   (Litman،2393) اهدا  محوری توسعه پایدار هستند 

ونقل است  اماکن متبرکه و موذهبی بوا وجوود     توسعه گردشگری مذهبی در ین منطقه شبکه حمل

پوذیرای جمعیوت  یوادی ا   ائوران و      سواالنه  معموالً با خود دارنود،  های مادی و معنوی که پتانسیل

خطووط   سواماندهی  ماننود ونقول   ویوژه در حوو ه حمول    مجاوران هستند  ایجاد تسهیالت ارتبواطی بوه  

راحتی امکان دسترسی به این امواکن را   ای که به گونه و    به مترو رانی، تاکسی خطوط رانی، اتوبوس

های عینی در این حو ه حرم مطهور   آمایشی در این  مینه است  ا جمله مثال فراهم سا د ا  الزامات

خصو  در ایام نورو  و تابستان پذیرای جمعیت میلیونی  شهر مشهد هر ساله به کالن رضوی است 

که در  مینوه   نمایند  درصورتی قصد  یارت به این استان سفر می ا   ائران و گردشگران است که به

اساسی صورت  اقدامات آید، های اولیه این صنعت به شمار می الزامات و ضرورت ونقل که ا  حمل

امر توانایی آن را ندارند که این وضعیت را مدیریت نمایند  )احمدی شواپورآبادی   مسئولین نگیرد،

 (997-996: 9913و همکاران،

 

 افزایش کمیت و کیفیت خدمات

وبیش نامحسوس کوه بوه طوور     های کم خدمت، فرآیندی است مشتمل بر ین سری ا  فعالیت

کاالهوا و یوا    طبیعی اما نه لزوماً همیشگی، در تعامالت بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یوا 

 باشووودحلوووی بووورای مسوووائل مشوووتریان    داده توووا راه کننوووده خووودمت، روی  هوووای ارائوووه  سیسوووتم

(2333 C،Gronroosخدمات ا  جنبه  ) ست  اگر خدمات را ا  منظر بندی ا های مختلف قابل تقسیم

تعامالت حین ارائه خدمت در نظر بگیریم به دو دسته کلی خودمات سونتی و خودمات الکترونیون     

 شود: ها ارائه می اند که تعاریف  یر برای آن بندی قابل تقسیم

هوا صوورت گیورد     اگر در فرآیند ارائه خدمت تعامالت بین انسوان  خدمات سنتی )فیزیکی(:

خدمات سنتی تعریف خواهد شد  در واقع خصوصیت اصلی این نوع خدمات ایون   مفاهیم در قالب

 صورت غیر خودکار ارائه شده و نیا  به سطحی ا  دخالت انسان دارند  است که به
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اگر در فرآیند ارائه خدمت تعامالت بوین انسوان و ماشوین و در یون      دمات الکترونیک:خ

ت الکترونین تعریف خواهد شد  این خدمات محیط مجا ی صورت گیرد، مفاهیم در قالب خدما

هوا، خودمات    بانون  تلفون  ،9هوای خوودپردا    اینترنوت، سیسوتم   ماننود هایی  ها و سیستم ا  طریق شبکه

 ،Voss،and، 2336: 937) شوود  ارائوه موی      دهنوده خودمات خودکوار و     هوای ارائوه   ، سیستم2تلفنی

R. ،Sousa) رسانی است   ای خدمات گری در هر منطقههای اثرگذار در رونق گردش ا  دیگر مالفه

منظوور   کوه بوه    ائرینوی  ویژه این حو ه در  مینه گردشگری مذهبی دارای اهمیت مضاعفی است  به

 نمایند انتظار خدمات مناسبی ا  سووی میزبانوان خوود دارنود      ای عزیمت می  یارت به مکان متبرکه

ونقول مناسوب، خودمات     ، خودمات حمول  هوای اسوتاندارد، مراکوز پوذیرایی شایسوته      اقامتگواه  وجود

تواند در کنار  یارت، رضوایت  ائورین    بهداشتی، آمو شی، فرهنگی و حتی ور شی و تفریحی می

هوای آتووی، خووود را در قالووب   را توا حوودود  یووادی جلوب نمایوود  ایوون جلوب رضووایتمندی در سووال   

 در پوی دارد   راکه تسریع روند توسوعه   دهد و این همان چیزی است گردشگران مضاعف نشان می

ناپذیر قلموداد   ها اجتناب آمایش سر مین در این بعد نیز دارای رویکردهایی است که رعایت آن لذا

 (997:9913احمدی شاپورآبادی و همکاران،) گردد  می

 

 اندرکار دستآموزش مردم و پرسنل 

انودرکار در خصوو     یکی دیگر ا  الزامات بحث گردشگری، آمو ش مردم و پرسنل دست

نحوه برخورد با مردم است  نحوه برخورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میوزان  

های آینده دارد  هر چه میزبانوان در نووع برخوورد بوا      ها و در نتیجه استقبال آنان در سال رضایت آن

حاصول ا  آن بیشوتر خواهود بوود  در خصوو  گردشوگری        انتفواع  گردشگران بهتر عمول نماینود،  

آورتر است  جمعیت گردشوگر در قالوب  وار بوا نیوت انتفواع معنووی و قصود         مذهبی این نکته الزام

اندرکاران )اعم ا   نمایند، حال به هر نسبت که برخورد مردم و دست قربت به اماکن متبرکه سفر می

خوش بورای  تر باشد، این عمل منجر به ثبت خاطره  ( با  ائران شایسته   مسئولین آن مکان متبرکه و 

های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید خاطرات شیرین و خووش   جمعیت  ائر گشته و در سال

 

1. Automated Teller Machine 

2. Telephone service 
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گوردد   افوزاری مطورح موی    ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در ابعواد نورم   لذا نماید  افزون می

نحووه  هوای منسوجم در  مینوه آموو ش مسوئولین امواکن متبرکوه و موردم در          که با تدوین برناموه  این

 ( 997-991همان،) ریزی صورت گیرد  برخورد با  ائران برنامه

 

 مدل مفهومی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق های فرضیه
 یاصل هیفرض

 .در استان  نجان نقش دارد یمذهب یگردشگر های پیشرفتاعظم  نجان در  ی حسینیه

 

 یفرع های فرضیه

 .در رشد و بهبود درآمدها و نذورات در استان  نجان نقش دارد ی اعظم  نجان حسینیه

 .در استان  نجان نقش دارد یتخصص های شغل جادیو ا شیدر افزا ی اعظم  نجان حسینیه

 .در استان  نجان نقش دارد ینیو بهبود فرهنگ د شیافزادر  اعظم  نجان هینیحس

 در استان  نجان نقش دارد  یخدمات رفاه شیدر افزا ی اعظم  نجان حسینیه

 

 ارتقا خدمات رفاهی

 گردشگری مذهبی اعظم زنجان هینیحس

 رشد درآمدهای نذورات

 افزایش مشاغل تخصصی

 بهبود فرهنگی دینی
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 روش تحقیق
 و مذهبی هوای  مکوان  تواند مورداستفاده می ،حاضر تحقیق پیامدهای ناشی ا  که این به توجه با

 هوای  پوژوهش  ا  گونوه  گیورد،  میراث فرهنگی قرار سا مان  ،قااو نما سا مربوط ا جمله یهادنها

 حاضر پیمایشی بوده و ا  ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بهره برده است  پژوهش دی است بررکا

هجری قمری  9491ی افرادی است که در محرم سال  ی همه جامعه آماری حاضر دربردارنده

هوای موذهبی    بورای انجوام مراسوم   ی اعظوم  نجوان،    هجری شمسوی( بوه حسوینیه    9916)مهرماه سال 

 اند  آمده

 ایبرموردنیووا  را  تطالعاتوانوود ا مووی گیووری انوودا ه و سنجش اربزپژوهشووگر بووه کموون ا  

 یدبا ینابنابر  نماید دآوریگر حقیقت کشف سرانجام و موردمطالعه هپدید سیربر و وتحلیل تجزیه

 کننوود  دآوریگر ی شایسوته  یوهشو  بوه  را تطالعاا ندابتو که دشو داده نما سا و حیاطر ای گونوه  بوه 

کووه یکووی ا   9هووای پرسشوونامه، ا  مقیوواس لیکوورت  ( بوورای سوونجش سوواال 944:9912حووافک نیووا،)

 نیو ا در( 219:9911باشد، استفاده شوده اسوت  )میر ایوی،    ها می ها در پژوهش پرکاربردترین مقیاس

  ونیرگرسوو، رسووونیپ یهمبسووتگ بیضوور ا  ،91شووماره  SPSS آمواری افووزار  بووه کموون نوورم نوه ی م

 بهره برده شده است 
 . امتیازبندی گویه های پرسشنامه8 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم ترتیب

 3 4 9 2 9 امتیا بندی

 

 پایووایی ا  بوورای فوون قوورار گرفووت  بوورای تأییوود روایووی محتوووایی، پرسشوونامه در اختیووار اهوول

ی  نفر صورت گرفت که سرانجام پ  ا  پاسخگویی، به اسوتخراج و محاسوبه   93 برایآ مون  پیش

SPSS افزار و با استفاده ا  نرم ها با استفاده ا  ضریب آلفای کرونباخ داده
پیامود   مبواردت نمووده و   2

آن بوورای هوور یوون ا  متغیرهووای: ترشوود و بهبووود درآموودها و نووذورات، افووزایش و ایجوواد مشوواغل   

 ود فرهنگ دینی و ارتقاء خدمات رفاهیتخصصی، ارتقاء و بهب

 

1. Likert Scale 

2. Statistical package for social science 
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 . پایایی متغیرها9جدول 

 متغیر
ضریب آلفای 

 کرونباخ

تعداد سؤاالت 

 هرمتغیر

 9 %73 و نذورات درآمدها بهبود و رشد

 9 %79 مشاغل تخصصی ایجاد و افزایش

 4 %73 مذهبی اماکن در دینی فرهنگ بهبود و ارتقاء

 9 %13 مذهبی اماکن در رفاهی خدمات ارتقاء

 

 ها افتهی
هووای پووژوهش ا  دو شوویوه آموواری توصوویفی و اسووتنباطی  وتحلیوول داده بورای توصوویف تجزیووه 

 شده است: استفاده

 

 ی پژوهش های جمعیت شناختی اعضای نمونه توصیف ویژگی

 با بیشترآشونایی   قرارگرفتوه و  موردمطالعوه  هشوپژ در که ای جامعه ماهیت بهتر شناخت برای

 توصویف شوود    هوا  داده ینا ستا  مال ری،ماآ هوای  داده وتحلیول  تجزیه ا  پیش ،هشوپژ یمتغیرها

ای بر ای پایووه و هووا آن بر حاکم یلگوا تشخی  جهت در گامی هووا، داده ریماآ توصیف همچنین

  رود می ربکا هشوپژ در که ستا متغیرهایی بین بطتبیین روا

 

 «تأهل»متغیر 
 دهندگان وضعیت تأهل پاسخ. توزیع فراوانی و درصد میزان 3 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 7453 7353 7353 217 مجرد

 93353 2353 2353 11 متأهل

  93353 93353 913 کل
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دهنودگان   درصود پاسوخ   3/23دهندگان مجرد و  درصد پاسخ 3/73، (4)های جدول  برابر داده

 باشند  متأهل می

 

 «جنسیت»متغیر 
 دهندگان . توزیع فراوانی و درصد میزان جنسیت پاسخ3جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 4353 4353 4353 936 مرد

 93353 3153 3153 221  ن

  93353 93353 913 کل

 

 اند  درصد مرد بوده 3/31درصد پاسخگویان  ن و  3/43 ،(3) جدولهای  برابر داده

 

 «محل سکونت»متغیر 
 

 دهندگان توزیع فراوانی و درصد میزان محل سکونت پاسخ. 3 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی محل سکونت

 1954 1954 1954 929 داخل  نجان

 93353 9656 9656 64 خارج  نجان

  93353 93353 913 کل

 

درصود ا  بیورون ا     6/96درون استان  نجوان و  گویان  پاسخ 4/19، (6)های جدول  برابر داده

 اند  استان  نجان بوده
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 «سن»متغیر 
 دهندگان وزیع فراوانی و درصد میزان سن پاسخ. ت3 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی سن

 2951 2951 2951 14 سال 23 یر 

 1257 7351 7351 279 سال 43تا  29

 1153 652 652 24 سال 63تا  49

 93353 953 953 4 سال باالتر 63

  93353 93353 913 کل

 

درصوود   1/73سووال، 23  یووردهنوودگان  درصوود پاسووخ  1/29 ،(7)هووای جوودول   برابوور داده

درصوود  3/9 وسووال  63تووا  49دهنوودگان  درصوود پاسووخ  2/6سووال،  43تووا  29دهنوودگان  پاسووخ

هوا درصود را    ساله تا 4درصد و بین  79ها  ساله اند  یر بیست سال سن داشته 63دهندگان باالی  پاسخ

 دربرداشته اند 

 

 «سطح تحصیالت»متغیر 
 دهندگان وزیع فراوانی و درصد میزان تحصیالت پاسخ. ت1 جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 953 953 953 4  یر دیپلم

 2353 9153 9153 73 دیپلم

 4352 2457 2457 13 یپلمد فوق

 1954 9152 9152 947 لیسان 

 93353 9656 9656 64 یسان  و باالترل فوق

  93353 93353 913 کل

 

 91انود    یر دیپلم بوده دیپلم و کمترینشان فوق ، بیشترین پاسخگویان(1)های جدول  برابر داده

 اند  درصد ارشد و باالتر بوده 97 ها و درصد کارشناس 91 ها، درصد دیپلم
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 ها داده 9استنباطی لیوتحل هیتجز

 تحقیق یاصل 8فرضیه

 ی اعظم  نجان در پیشرفت گردشگری مذهبی نقش دارد  حسینیه
ی اعظم  نجان در پیشرفت گردشگری موذهبی نقوش دارد     (، حسینیه1ی جدول )ها دادهبرابر 

ی گردشگری موذهبی بوا حسوینیه    ها شرفتیپ( ا  13/3بیش ا  ) آمده دست بهبر اساس ضریب تعیین 

ی حسوینیه اعظوم و پیشورفت    هوا  یتوانمند ی شدنی است  ضریب همبستگی بیننیب شیپاعظم  نجان 

ی اعظووم  نجووان در پیشوورفت   حسووینیه درصوود 13اسووت  بنووابراین بووا اطمینووان   3/ 11گردشووگری 

 گردشگری مذهبی نقش دارد 
 

 ی اعظم زنجان و توسعه گردشگری مذهبی های حسینیه توانمندیمیزان همبستگی . 1 جدول

Model Summary 

 استاندارد خطای برآورد ضریب تعیین ترا  شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 a171/3 136/3 133/3 31779/2 

 

 ی اعظم زنجان بر توسعه گردشگری مذهبی های حسینیه میزان تأثیرگذاری توانمندی .93جدول 

 مدل

 یراستانداردغضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 داری یمعن
B 

خطای 

 استاندارد

مقدار بتا 

(beta) 

9 

(Constan) 379/9 349/3  133/2 334/3 

رشد و بهبود درآمدها و 

 نذورات
921/3 399/3 369/3 933/4 333/3 

 333/3 313/3 319/3 391/3 297/3 ی تخصصیها شغلایجاد 

 333/3 169/29 991/3 396/3 133/3 یفرهنگبهبود 

 333/3 171/21 461/3 346/3 929/9 رفاهی خدمات

 توسعه گردشگری مذهبی :متغیر وابسته

 

1. Inferential 

2. Hypothesis 
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افزاینوده در   69/3 ریتوأث رشد و بهبود درآمدها و نذورات ضریب  ،(93) های جدول داده برابر

 اعظم در توسعه گردشگری استان ی ا  نقش حسینیه 369/3توسعه گردشگری استان  نجان دارد یا 

 ریتوأث ی تخصصوی ضوریب   هوا  شوغل   ایجواد  شود یمی نیب شیپ نجان با افزایش درآمدها و نذورات 

در توسعه  ی اعظم ا  نقش حسینیه 319/3/  افزاینده در توسعه گردشگری استان  نجان دارد یا 319

  بهبود فرهنگ دینی ضریب شود یمی نیب شیپی تخصصی ها شغلگردشگری استان  نجان با ایجاد 

ی  مقودار ا  نقوش حسوینیه    991/3افزاینده در توسعه گردشگری استان  نجوان دارد یوا    991/3 ریتأث

خودمات رفواهی     شوود  یمی نیب شیپاعظم در توسعه گردشگری استان  نجان با بهبود فرهنگ دینی 

مقودار ا  نقوش    461/3افزاینوده در توسوعه گردشوگری اسوتان  نجوان دارد یوا        461/3 ریتأثضریب 

  شود یمی نیب شیپ با خدمات رفاهی استان  نجان در توسعه گردشگری ی اعظم حسینیه

 

 فرضیه فرعی تحقیق

 فرضیه فرعی اول

 نذورات نقش دارد  و درآمدها بهبود و در رشد ی اعظم  نجان حسینیه
ی اعظوم بویش ا     حسوینیه  آموده  دسوت  بوه ی ضریب تعیوین   هیپا(، بر  99)ی جدول ها دادهبرابر 

همبسووتگی بووین  بیضوور  دهوود یموونووذورات را انجووام  و درآموودها ی بهبووودهووا ینوویب شیپوو (14/3)

درصود   13اسوت  بنوابراین بوا اطمینوان     3/ 12ی اعظم و رشد و بهبود نذورات  ی حسینیهها یتوانمند

 نوذورات در  و درآمودها  بهبوود  ودر رشود  ی اعظوم   ی حسوینیه ها یتوانمندنتیجه گرفت که  توان یم

 نقش دارد  استان  نجان

 
 اعظم زنجان ی حسینیه های میزان همبستگی توانمندی. 99 جدول

 بهبود درآمدها و نذورات و و رشد

Model Summary 

 مدل
ضریب 

 همبستگی
 ضریب تعیین

 ضریب تعیین 

 تراز شده

استاندارد خطای 

 برآورد

 a 191/3 144/3 142/3 33291/9 
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 اعظم زنجان ی حسینیه های توانمندی یرگذاریتأث زانیم .98 جدول

 بهبود درآمدها و نذورات و رشدبر 

 مدل

 یراستانداردغضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

دار یمعن

 B ی
خطای 

 استاندارد

 مقدار بتا

((Beta 

9 

(Constant) 237/3- 279/3  123/3- 91/3 

رشد و بهبود 

 درآمدها
337/3- 396/3 392/3- 422/3 673/3 

ی ها شغلایجاد 

 تخصصی
333/3- 323/3 331/3- 271/3 712/3 

 333/3 292/1 267/3 391/3 961/3 بهبود فرهنگی

 333/3 937/29 3731/3 329/3 393/3 خدمات رفاهی

 رشد و بهبود نذورات :متغیر وابسته

 

ی هوا  یتوانمنود (، ضوریب توأثیر   92هوای جودول )   ا  داده آموده  دسوت  بوه ی هوا  جوه ینتی  هیپابر 

ی هوا  یتوانمنود  کاهنوده اسوت یوا    - 392/3« رشود بهبوود درآمودها و نوذورات    » دراعظوم   ی حسینیه

ی  ی اعظم در رشد و بهبوود درآمود و نوذورات در اسوتان  نجوان نقوش منفوی دارد  حسوینیه         حسینیه

بواال کواهش آن    شده شارهابلکه به مقدار  اعظم موجب رشد و بهبود نذورات در استان  نجان نشده،

 شده است  موجب زینرا 

 

 فرضیه فرعی دوم

 در استان  نجان نقش دارد  ی تخصصی مربوطها شغلایجاد  ی اعظم  نجان در حسینیه

بوور اسوواس ضووریب تعیووین   (،99هووای جوودول ) ا  داده آمووده دسووت بووهی هووا جووهینتی  هیووپابوور 

بوا   ی تخصصی در اسوتان  نجوان  ها شغلی ایجاد ها ینیب شیپ( درصد ا  72/3بیش ا  ) آمده دست به

ی اعظم و  ی حسینیهها یتوانمند  ضریب همبستگی بین شود یمی اعظم انجام  ی حسینیهها یتوانمند

نتیجوه گرفوت کوه     تووان  یمو درصود   13است  بنابراین بوا اطمینوان    3/ 13ی تخصصی ها شغلایجاد 

 را در پی دارد  تخصصی مشاغل افزایش ی اعظم  نجان حسینیه یها یتوانمند
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 های حسینیه اعظم زنجان  میزان همبستگی توانمندی .99 جدول

 های تخصصی و افزایش و ایجاد شغل

Model Summary 

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تراز شده

استاندارد خطای 

 برآورد

 a 139/3 721/3 724/3 49917/9 

 
 اعظم زنجان ی حسینیههای  میزان تأثیرگذاری توانمندی .93 جدول

 برافزایش و ایجاد مشاغل تخصصی

 مدل

 راستانداردیغضرایب 
ضرایب 

مقدار  استاندارد
t 

سطح 

 یدار یمعن
B 

خطای 

 استاندارد

مقدار بتا 
(Beta) 

9 

(Constant) 993/3 979/3  939/3 726/3 

 رشد و بهبود درآمدها

 و نذورات
922/3 329/3 291/3 763/3 333/3 

ی ها شغلایجاد 

 تخصصی
239/3 327/3 939/3 329/7 333/3 

 333/3 614/1 992/3 323/3 297/3 یبهبود فرهنگ

 697/3 333/3 323/3 399/3 396/3 افزایش خدمات رفاهی

 وابسته ریمتغافزایش و ایجاد مشاغل تخصصی: 

 

ایجواد شوغل   »در ی اعظوم   حسوینیه ، (94هوای جودول )   ا  داده آموده  دسوت  بوه ی نتوایا   هیو پا بور 

در ایجوواد  ی اعظوم  نقوش حسووینیه  دارد  افزاینوده در اسووتان  نجوان   ریتووأث/  ضوریب  291 «تخصصوی 

 ی تخصصی در  نجان افزاینده و مثبت است ها شغل
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 ی فرعی سوم هیفرض

 مذهبی نقش دارد  یها مکان در دینی فرهنگ بهبود و در افزایش ی اعظم  نجان حسینیه
درصود ا  تغییورات بهبوود     12 آموده  دسوت  بوه (، برابر ضوریب تعیوین   93ی جدول )ها دادهبرابر 

اعظوم  نجوان در    ی حسوینیه    ضوریب تعوین  شوود  یمی اعظم تبیین  ی حسینیهها یتوانمندفرهنگی با 

نتیجووه گرفووت   توووان یموودرصوود و  13/  اسووت  بنووابراین بووا اطمینووان   134 ینووید فرهنووگ بهبووود

را بوا مقودار یواد شوده تبیوین       دینوی  فرهنوگ  بهبوود  و ی اعظم  نجان و ارتقواء  حسینیهی ها یتوانمند

  کند یم
 

 دینی فرهنگ بهبود اعظم زنجان و افزایش و ی حسینیههای  میزان همبستگی توانمندی .93 جدول

Model Summary 

ضریب  مدل

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تراز شده

استاندارد خطای 

 برآورد

 a 134/3 197/3 193/3 91299/9 

 

 ینیو بهبود فرهنگ د شیاعظم زنجان بر افزا هینیحس های توانمندی یاثرگذار زانیم .93 جدول

 مدل

 راستانداردیغضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 یدار یمعن
B 

خطای 

 استاندارد

مقدار بتا 
(Beta) 

9 

(Constant) 417/2 969/3  161/6 333/3 

رشد و بهبود 

 درآمدها
396/3 329/3 334/3 796/9 319/3 

ی ها شغلایجاد 

 تخصصی
349/3- 326/3 333/3- 639/9- 933/3 

 333/3 771/91 311/3 324/3 436/3 بهبود فرهنگی

ایجاد خدمات 

 رفاهی
343/3- 393/3 341/3- 412/9- 991/3 

 مذهبی اماکن در دینی فرهنگ بهبود و ارتقاء: متغیر وابسته
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ی اعظوم در   ی حسوینیه ها یتوانمند» (،96های جدول ) ا  داده آمده دست بهی ها جهینتی  هیپا بر
ی اعظم در افوزایش   ی حسینیهها یتوانمندافزاینده دارد یا  311/3 ریتأثضریب  «بهبود فرهنگ دینی

 و بهبود فرهنگ دینی نقش دارد 
 

 فرضیه فرعی چهارم

 مذهبی نقش دارد  یها مکان در رفاهی خدمات اعظم  نجان در ارتقاء ی حسینیه
( درصود  19/3بویش ا  )  آموده  دسوت  بوه ی ضوریب تعیوین    هیو پا(، بر  97)ی جدول ها دادهبرابر 

ی شودنی اسوت  ضوریب همبسوتگی بوین      نو یب شیپو ی اعظم  نجان  حسینیه رفاهی ا  خدمات افزایش
 تووان  یمو  درصد 13است  بنابراین با اطمینان  17/3ی اعظم و خدمات رفاهی  ی حسینیهها یتوانمند

 رفاهی نقش دارد  خدمات در ارتقاء ی اعظم  نجان نتیجه گرفت که حسینیه
 

 ارتقاء خدمات رفاهی اعظم زنجان و ی حسینیههای  میزان همبستگی توانمندی .93 جدول

Model Summary 

 مدل
ضریب 

 همبستگی

 ضریب

 تعیین

ضریب تعیین تراز 

 شده

استاندارد خطای 

 برآورد

 a 137/3 197/3 193/3 13169/3 

 

 یخدمات رفاه ارتقاء براعظم زنجان  هینیحس های توانمندی یرگذاریتأث زانیم .91 جدول

 مدل

 راستانداردیغضرایب 
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 یدار یمعن
B 

خطای 

 استاندارد

مقدار بتا 
(Beta) 

9 

(Constant) 713/3- 229/3  372/9- 333/3 

رشد و بهبود درآمدها 

 و نذورات
329/3- 399/3 391/3- 129/9- 361/3 

ی ها شغلایجاد 

 تخصصی
364/3 396/3 313/3 391/4 333/3 

 333/3 -196/2 -/363 393/3 -349/3 بهبود فرهنگی

افزایش خدمات 

 فرهنگی
193/3 391/3 167/3 493/49 333/3 

 مذهبی اماکن در رفاهی خدمات ارتقاء: متغیر وابسته
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ی اعظوم در افوزایش خودمات     ای حسوینیه  (، ضریب تأثیر توانمنودی 91های جدول ) برابر داده

بوا  افزاینده است  یعنی حسینیه اعظم در افزایش خدمات رفاهی نقش پررنگوی دارد    167/3رفاهی 

هوای پیشورفت اجتمواعی و      شواخ   ا  های موذهبی  مکانکه افزایش خدمات رفاهی در  توجه به این

ی  حسوینیه  دهود کوه   رود  تحلیل  یور نشوان موی    ی گردشگری مذهبی به شمار می فرهنگی در  مینه

 دارد  نقش رفاهی خدمات افزایش  نجان در اعظم

 

 گیری نتیجه
ی توسول بوه ائموه     همسو با اعتقوادات و فرهنوگ کشوور در  مینوه     های این پژوهش، برابر یافته

ها که در آن برای اموام حسوین)ع( و دیگور ائموه      ع(، امام  ادگان و برخی ا  مسجدها و تکیه)اطهار

هوای موفوق    های توسل بیشوتری وجوود دارد و بعضوی تجربوه     شود،  مینه مراسم عزاداری برگزار می

هوای   ویوژه در  موان   های موذهبی بوه   موجب گسترش چنین مکان توسل و گرفتن نیا ها ا  راه توسل

های موردتوجوه   ی این پژوهش یکی ا  همین مکان ی موردمطالعه خا  شده است  ا جمله حسینیه

هوا   ی مسوافرت و حضوور میلیوون    بیت در منطقه و جهان است که بهانوه  مردم ایران و دوستداران اهل

ی  طبیعتواً هموین حضوور و سوفر  مینوه      ین)ع( شوده اسوت   بیت و عاشق اموام حسو   ی اهل انسان شیفته

ی  نجان شوده و افوزون بور گسوترش، آبوادی و شوغل        پیشرفت گردشگری ا  نوع مذهبی در منطقه

توان گفت کوه   بنابراین می   ایی در منطقه، موجب رشد و آبادانی خود مکان حسینیه نیز شده است

 ت منطقه آشکار است ی اعظم در افزایش گردشگری و پیشرف نقش حسینیه

ی پیشورفت گردشوگری     مینوه  در ای شایسته عملکردهای رکشو مذهبی های مکان در اگرچه

هوای موذهبی در پیشورفت گردشوگری      ع نقش مکوان موضواما پرداختن به  ،ستا هشد منجامذهبی ا

 ختهداپر آن به باید که گونوه  آن و شده واقع موردتوجه کمتر هشیوپژ و علمی های حو ه در مذهبی

بوه بررسوی نقوش    مستقیم  ی گونوه  به دموجو هوای  مقاله و ها پژوهش ها، منبع ا  ین هی  ست ا هنشد

هووای مووذهبی در پیشوورفت گردشووگری مووذهبی بووا مطالعووه موووردی حسووینیه اعظووم  نجووان      مکووان

 در هشیوپژ عملکردهووای نگوناگو هووای جنبووه ا  و دهبو پوو  برآینوودها گونوواگون  انوود  نپرداختووه

 نیست  موضوعی ویلمرق ی حو ه

( که 9912های آن با پژوهش مشکینی و دویران در سال ) پژوهش و یکی ا  فرضیه های نتیجه
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فضاها و نحوه برگزاری مراسم در شهر  نجوان در رو هوای محورم باعوث ایجواد حو        بیان کردند 

کموی و  ارتقای سوطح   تعلق مکانی در میان گردشگران و با تولید مجدد گردشگری مذهبی شده و

شود، همسوو اسوت  ایون پوژوهش نیوز       کیفی برگزاری مراسم به افزایش میزان گردشگران منجر می

 داند  ویژه در رو های نمادین را اثرگذار می نقش حسینیه اعظم بر پذیرش مردم و  ائرین به

( کوه بورای مطالعوه و    9916-17هوای پوژوهش حیودری و نجفوی )     های پژوهش با نتیجوه  نتیجه

شوده، همخووانی    جهت ثبوت در میوراث معنووی کشوور( انجوام     )  نجانم حسینیه اعظم بررسی مراس

 نماید  های حسینی در پر رنگ شدن پذیرش  ائرین را تائید می داشته و نقش مراسم

دامنووه و همچنووین نووو بووودن موضوووع بووا شناسووایی     گی دگستر به توجه با ،حاضر تحقیق امووا

 نجان برای اولین بار به بررسی نقش ایون مکوان مقودس    ی اعظم  های حسینیه ها و ظرفیت توانمندی

 های گوناگون پرداخته است  با جنبه در پیشرفت گردشگری مذهبی استان  نجان با نگاه فرهنگی

پژوهش حاضر درصدد برجسته کوردن یون نووع فرهنوگ گردشوگری موذهبی بوا توجوه بوه          

ش حسوینیه اعظوم  نجوان در    ع( اسوت  بررسوی نقو   ) العبواس های مذهبی همچون مراسم یوم  یادمان

های  ی گردشگر و پرداختن به توانمندی عنوان ین مکان مذهبی و فرهنگی جاذبه  به پژوهش حاضر

هوای موذهبی    هوا و ریشوه   تنها منجر بوه تقویوت پایوه    نق ، نه آن در خلق ین فرهنگ سوگواری بی

 و شووق موجوود در  های اجتماعی مثبت در فضای مذهبی و شوور   شود بلکه به دلیل کنش جامعه می

را در مفهوووم مووذهبی و    ی هویووت و گردشووگری ادامووه آن، حوو  وابسووتگی را افووزایش بخشوویده و

 کند  فرهنگی آن دنبال می

 

 پیشنهادها
 سوا مان  تواند مورداستفاده نهادهوای گونواگون ماننود سوا مان اوقوا ،      های پژوهش می نتیجه

بگیرد  همچنین موجب افزایش ساختار  ی اعظم  نجان قرار میراث فرهنگی و گردشگری و حسینیه

مراسم سوگواری حسینی در کشور با توجه به الگوهای موفق مراسم عزاداری حسینیه اعظم  نجوان  

 شود  می

بین مسئولین نهادهوای  تعامل مشترک  دهی با شکل ی اعظم مندی مدیریت حسینیه نظام افزایش

 ی اعظم  نجان  حسینیهمدیران و خادمان و  اندرکار امور گردشگری دست
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ویوژه در ایوام محورم( و     های متناسب با حجم گردشگران موذهبی )بوه   فراهم کردن  یرساخت
 افزایش خدمات اقامتی و رفاهی و افزایش امنیت اجتماعی در استان  نجان 

هوای موذهبی ایون     جاذبوه  های تواریخی و باسوتانی و   و جاذبه ها  مان ا  ویژگی برداری هم بهره

 شناسی و تلفیق با گردشگری مذهبی  به عبارتی ایجاد و پیشرفت گردشگری باستاناستان و 

 اسالمی  هویت ایرانی و شهری با توجه به فرهنگ بومی شهر ونمادهای  افزایش

 ی اعظم  نجان  شناسی مدیریت و مراسم در حسینیه منظور آسیب تشکیل تیم تخصصی به

هوای   تربیت راهنمایوان مسولط بوه  بوان    )  نجانظم ی اع تربیت نیروی انسانی مستعد در حسینیه
 خارجی( 

بهتور   جهوت سواماندهی هور چوه    ا  آنوان   پشوتیبانی و  گوذاران بخوش خصوصوی    سرمایه تشویق
 ی اعظم  نجان  حسینیه

 بورای  معنووی  و کالبودی  مناسوب  فضوای  آوردن وجوود  به برای  نجان اعظم حسینیه گسترش
 درونی و بیرونی  گردشگران

اهمیت مراسم عزاداری حسینیه اعظم  نجان، شایسته است کوه ا  آن هماننود یون    با توجه به 
جای ایران اسوالمی   عزاداری در جای مراسم بها محافظت کرده و با الگو قرار دادن آن، گوهر گران
 تقویت شود 

 برگوزاری  نخسوت  محوور  های مذهبی استان  نجان ا جملوه حسوینیه اعظوم،    با توجه به ظرفیت
 اسوت   اعظوم  حسوینیه  و  ینبیه مساجد در ویژه به عزاداری های دسته و محرم ماه گوارهسو های آیین

نظران به ا ای ورود هر گردشگر به کشور متوسط چهار تا شش شغل ایجاد  بر اساس اعتقاد صاحب
ها و تعوداد شواغلین    شود  پ  شغل شود و در اثر توجه به گردشگری  مینه کارآفرینی فراهم می می

غیرمستقیم امواکن موذهبی بایود موورد ار یوابی واقوع و در جهوت اشوتغال بورای نیروهوای            مستقیم و
 ریزی مناسب صورت پذیرد  و جوان در این استان، برنامه متخص  کرده، تحصیل

های حسینیه اعظم ماننود محول هزینوه     تالش بیشتر و بهتر در جهت آگاه کردن مردم ا  فعالیت
ات و نشر مراسم و اعیاد مذهبی شوهر بورای شناسواندن و جوذب     کرد نذورات مردمی و توسعه تبلیغ

کارهوای پژوهشوی و    انجوام  گردشگران داخلی و خارجی باهد  نشور فرهنوگ ایرانوی و اسوالمی،     
روشوورهایی در  مینوه تبلیغوات و معرفوی بیشوتر مراسوم        و بوو  مقواالت  تحقیقاتی مانند انتشار کتب،
 آفرین باشد  بسیار نقش تواند در این  مینه مذهبی استان  نجان می
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