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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.
Keywords: Religious Places, Religious Tourism, Progress, Great Hosseinia of
Zanjan.
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چکیده
مکانهای مذهبی می توانند با پویا کردن محیط و گسترش فعالیتهای خوود در حوو ههوای گونواگون
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمی ایفا کننود هود
این پژوهش ،مطالعهی نقش گردشگری مذهبی و توانمندیهای حسینیهی اعظم نجان است پژوهش حاضر
ا نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است اطالعات موردنیا با ابزارهای مصاحبه ،پرسشنامه جمع
آوری شده اند جامعه آماری پژوهش بهاندا ه گستردگی شرکتکنندگان در مراسمهوای حسوینیه اعظوم در
سال  9916است که به دلیل ناشناخته بودن شمار شرکتکنندگان با فرمول ویژهی چنین وضعیتی در کوکران
 913نفر ،نمونه تصادفی انتخاب شده است روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استفاده ا آلفای کرونباخ
برای متغیرهای مطالعه بین  /73تا  /13به دست آمده است در فرآیند پژوهش بوه کمون نورمافوزار آمواری
 spssضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و برای بررسی مطالعه نقش حسینیهی اعظوم نجوان در پیشورفت
گردشگری مذهبی نجان ،بکار گرفته شد برابر یافتههای پژوهش با بررسی توانمندیها و ظرفیتهوای ایون
مکان مقدس ،چنین نقشی تائید شده است ضریب تأثیر حسینیه اعظم در «ایجاد مشاغل تخصصوی» %3/319
در «رشد بهبود درآمودها و نوذورات» بویش ا « ،%/369افوزایش خودمات رفواهی اسوتان»  %3/461و «بهبوود
فرهنگ دینی» ا  %3/ 991میباشد ا یافتههای پژوهش میتوان به نقش جذابیتهای مراسمها و مکانهوای
مذهبی برای جذب گردشگران درونی و بیرونی ،اثرهای ورود گردشگران به این منطقه و بسترسا ی مناسب
گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کرد
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مقدمه
در ادیان مختلف ،مکانهای مذهبی همواره به عنووان یکوی ا مهومتورین نمادهوای اجتمواعی
مورد توجه بوده است و هرین ا آنها بوا توجوه بوه وضوعیتهوای مکوانی و موانی ،پاسوخ گووی
نیا هوای جامعووههووا در حوو ههووای گونوواگون بووودهانود دیوون اسووالم نیوز در ایوون قاعووده قوودم ده و
یارتگاه های مهمی داشته است در ایران اسالمی مکان های مذهبی یادی وجود دارد که افزون بر
ایفای نقش بهعنوان نمادهای فرهنگی و اجتماعی ،جاذبههای گردشگری فراوانی را در سراسور دنیوا
ایجاد کردهاند (بیگدلی)2:9913،
مکان های مذهبی به دلیل پویایی محیط و گسترهی فعالیتهای خود در حو ههوای گونواگون
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیا منود مودیریت درسوت مویباشوند بورای هموین مودیران
مکان های مذهبی باید به دنبال مطالعه ،بررسی بیشتر و درک شایستهی جایگاه مکانهای موذهبی بوا
نگاه فرهنگی و پیشرفت گردشگری مذهبی در کشور ایوران باشوند در حوال حاضور گردشوووگری
مذهبی یکووی ا دیرینهترین و پررونقترین گونهی گردشگری در سرتاسوور جهوان اسوووت کوه بور
جلوهگریهای آب و هوایی چیره شوده و ریشوووه در باورهوا و اعتقادهوای دینوی دارد (مشوکینی و
دویران  )93:9912گردشگری شهرهای مذهبی بخشی ا با ار گردشگری و مونبعی بورای اشتغال و
درآمد بوده و میتوان آن را ابوزار مهمی بورای پیشرفتهوای اقتصوادی و اجووتماعی و بوومشوناختی
جامعههای شهری قولمداد کورد (تیموری و لطفی )69:9912،فرهنگ شوهری ا عنصورهای مهوم و
پایهای در پیشرفت و تحول شهرها است و مجموعهی فضاهای کالبودی یون شوهر ماننود حورمهوا،
امام ادهها ،مسجدها و خانقاهها بهعنوان تن بناهایی که نمودی ا فرهنگ ویوژه هسوتند ،بوه رونوق
گردشوگری موذهبی کموون مویکننوود بنوابراین« ،مکوانهووای موذهبی و آرامگوواهی ،ا جنبوههووای
گوناگون اجتماعی ،هنری و روانشناسی در سبن ندگی اسالمی و فرهنگ جامعوه ایرانوی نقوش
عمده داشتهاند»(موسوی و همکاران)71:9919،
یکی ا این مرکزهای مذهبی مهم ،حسینیهی اعظم در استان نجوان اسوت مسجد حسوینیهی
اعظم نجان یکی ا بزرگترین مرکزهای مذهبی جهان تشیع به شمار مویرود کوه در سوال 9917
بهعنوان دهمین میراث معنوی کشور به ثبت رسید این شهر بهعنوان پایتخت شور و شوعور حسوینی
کشووور و دومین قربانگاه جهان اسالم شهرت یافته است ا آنجاییکه این حسوینیه ا نظور موادی و
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معنوی به نیا های ائران و با دیدکنندگان خود پاسخ میدهد ،همهرو ه جمعیت یادی را به خوود
جذب میکند با توجه به اهمیت مکانهای مذهبی و نقوش آن در پیشورفت گردشوگری موذهبی و
برجستگی حسینیهی اعظم نجان بهعنوان ین مرکز مهوم موذهبی در جهوان ،هموواره سواال نقوش
اینگونه مکانها در پیشرفت گردشگری مذهبی مطرح میشود
برای پژوهش و پاسخ دادن به ساال نقش حسینیهی اعظم و مکانهای مذهبی در پیشرفتهای
گردشگری در ایران ،میتوان هد های یر را دنبال نمود:
هد

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

نجان
در این راستا با توجه به هد

عمدهی باال هد های فرعوی یور بورای ایون پوژوهش در نظور

گرفته شده است:
 مطالعهی نقش حسینیه ی اعظم نجان در رشد و بهبود درآمدها و نذورات در استان نجان مطالعهی نقش حسینیهی اعظم نجوان در افوزایش و ایجواد شوغلهوای تخصصوی در اسوتاننجان
 مطالعهی نقش حسینیهی اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی استان نجان -مطالعهی نقش حسینیهی اعظم نجان در افزایش خدمات رفاهی استان نجان

ادبیات پژوهش
جدول  .9پیشینه تحقیق
ردیف

سال

9

9911

محقق

تقوایی و
همکاران

عنوان

نتیجه تحقیق

تحلیلی بر پیشرفت

نتووایا ایوون پووژوهش نشووان داد کووه مکووانهووای

گردشگری مذهبی

موووذهبی در جوووذب گردشوووگران و پیشووورفت

(مطالعوووه مووووردی

منطقه های گونواگون نقوش و اثور یوادی دارد

شهرسووتان نورآبوواد

ی ون نمونووه ا آن شهرسووتان ممسوونی در اسووتان

ممسنی)

فارس است که امام ادههای بسیاری دارد

81

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

ردیف

سال

2

9919

9

9919

4

9919

عنوان

محقق

نتیجه تحقیق
نتیجه این پژوهش نشان داد در منطقوههوایی کوه
مکانهای دینی و مذهبی دارند ،سطح پیشورفت
گردشوووگری موووذهبی بسووویار بووواالتر اسوووت

موسوی و
همکاران

تحلیلووی بوور نقووش

راهبردهووایی چووون تووالش در جهووت سوواختن

مذهب در پیشرفت

تأسیسووات و تجهیووزات رفوواهی درمکووان هووای

گردشگری مذهبی

یوووارتی ،تبلیغوووات گسوووترده بووورای جوووذب
گردشگران و استفاده ا درآمدهای مکوانهوای
یارتی برای بهسا ی و نگهداری ا آن موجب
پیشرفت گردشگری مذهبی میشود
نتیجه پژوهش نشان داد که مکانهای موذهبی و

تحلیلی بر نقش
گردشگری مذهبی
موسوی و

در پیشرفت شهری

همکاران

(مطالعه موردی
امووامزاده جعفر (ع)
یزد)

آرامگاهی ا نظور اثرهوا و پیاموودهای مﺜبو وت در
مینووههووای گونوواگون اجتموووواعی ،هنووووری،
مووذهبی ،توواریخی ،اقتصووادی و روانشناسی در
سبن نودگی اسووالمی مووا ا اهمیووت یادی
برخوردار اسوت یکوی ا این مکان ها ،امامزاده
جعفر (ع) شهر یزد است که در دل بافووتهووای
تاریخی بهعنوان ین جاذبه گردشوگری مذهبی
مهوم قرار گرفته است
نتایا پژوهش نشان داد که عنصورهای معمواری

موسوی و
همکاران

موووووودلسووووووا ی

مسووووجد جووووامع عتیووووق شیرا و کارکردهای

معادالت ساختاری

نیایشی آن همواره به عنووان جاذبوه هوای اصوولی

نقش مسوووجدها در

پیشووورفت گردشوووگری مذهبی این مسجد عمل

افزایش گردشگری

کرده است ولی بدبختانه آسویبهوای طبیعی و

مذهبی (مطالعوووهی

مدیریت انسووو وانی همواره منجر بووووه ویرانوو وی

موردی مسجد

بخووشهووای گسووتردهای ا مسجد شده است که

جامع عتیق شیرا )

نیا مند سرمایهگوذاری و توجه نهادهای ذینفع و
مدیریت شهری است
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ردیف

سال

3

9913

6

9917

محقق

نتیجه تحقیق

عنوان

برخی ا نتایا پژوهش ایشان نشان می دهود کوه
استفادهی بهینه ا جاذبههای موذهبی ،تاریخی و
فرهنگی شهر قم برکنار سووودآوری اقتووصادی
تحلیلووووووی بوووووور
احمدی و
همکاران

ظرفیت های کوالن
پی شوووووووووووووورفت
گردشگری مذهبی
فرهنگی قم

آن منجووور بوووه تووورویا و گسترش ار شهووا و
فرهنوگ اسوالمی ،معرفوی ار شهای انقوالب و
فرهنوگ نواب اسالمی و ایرانی و غنا بخشیدن به
فرهنگ معنوی در سوووطحهوووای بوووینالمللوووی،
منطقووهای و ملی موویشووود بوواوجوداین ،بوورای
دسووتیابی بووه پیشوورفت گردشگری موووذهبی و
فرهنگوو وی ،بهبود یرسووواختهوووای اقتصادی،
کالبودی ،اجتماعی و فرهنگی ضروری بوه نظور
میرسد
برآیند این پژوهش نشان می دهد که آئوینهوای
دینی بیش ا عقاید و باورها ،در شخصیت دینی
عامه دین داران و عوامی اثرگوذار بووده و ایفوای

بررسووو وی نقوووووش

نقش می کنند ،نهتنها مامنین را به هم میبافنود و

حسوووینیهی اعظوووم

ینشکل و یکپارچه و یون عمول مویسوا ند،

تقی اده

نجان در گسترش

بلکه قدرت و نیروی سیاسی آنها در اعتراض و

داوری و

دین داری این شهر

انکار ین وضع موجود دوچنودان مویسوا ند و

همکاران

(مطالعوووه مووووردی

بدین شیوه به آنها ایدئولوژی انقالبی مویدهنود

دسوووته عوووزاداری

و علیه نظام جوور و سوتم مویشوورانند بنوابراین

هشتم محرم )9917

مصلحان اجتماعی و سیاسی بهخوبی میتوانند ا
انورژی موجووود در ای ون عوزاداریهووا در جهووت
برقووراری نظووام آرمووانی و کوواهش مشووکلهووا و
معضلهای اجتماعی استفاده نمایند

99

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

ردیف

سال

محقق

7

9916

1

2331

1

2333

کمیل

93

2333

سانتوس

نجفی و
همکاران

عنوان

نتیجه تحقیق

مطالعووه و بررسووی

در این پوژوهش بوه تاریخچوهی حسوینیه اعظوم

مراسووم حسووینیهی

نجان ا لحاظ سواختاری و مکوانی ،الگوهوای

اعظم نجان بورای

گوناگون گسترش مکانی ،شیوههوای گونواگون

ثبوووت در میوووراث

عزاداری در حسینیه اعظم نجان و توجه شده

معنوی کشور

است
در ایون تحقیووق گیوول و همکووارانش بووه بررس وی
وضووعیت گردشووگری در ناحیووه یووارتی دیووو
اسووپانیا پرداخته و موفقیت گردشوگری در ایون

رویدادهای مذهبی

ناحیه را ناشی ا اجرای مدلی که دربردارنودهی

گیل و

و گردشوووگری در

مفهووووم مناسوووبی ا سووورمایه اجتمووواعی باشووود

همکاران

ناحیه یوارتی دیوو

دانسووتهانوود ای ون موودل شوواخ

هووای اشووتغال و

اسپانیا

فعالیتهای اقتصادی در ارتباط بوا گردشوگری،
پیشرفت های شهری و روسوتایی ،وضوعیتهوا و
کیفیت عاملهای محیطی ،بومشناختی و کیفیت
ندگی ساکنین میباشد
در این تحقیق محقق به این نتیجه رسوویده اسوت

گردشووووووووووگری

که گردشگری موذهبی بوا گسوترش تجوارت و

موووووووووووووذهبی و

ایجاد منفعتهای تجاری بزرگ ،بوه مشوارکت

تجارتهای بزرگ

مردم ،پیدایش عقیدهها ،ایمان ،وحدت در یون
مذهب یاری میرساند

فاطیما ،گردشگری

وی در این پژوهش نتیجوه مویگیورد کوه قالوب

مذهبی در منطقه ی

شبکه دین (انگیزه) ،گردشگری (سفر) و اوقات

شوووووهری کشوووور

فراغت (مشغولیت) بورای ائوران تولیود انگیوزه

پرتغال

میکند
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تعریف واژهها
تعریفهای نظری و عملیاتی

تعریف نظری و عملیاتی مکان های مذهبی :مکوان موذهبی بوه هموهی مکوانهوایی گفتوه
میشود که با جنبههای اعتقادی و نگرشهای دینی موردم هومراسوتا بووده و ا جایگواه ویوژهای در
باورهای درونی و مذهبی برخوردار می باشند هر جا که با رفتارهای مذهبی انسان در ارتباط باشود،
ین مکان مذهبی است (موظف رستمی)91:9912،
تعریف نظری گردشگگری مگذهبی :گردشوگری موذهبی ،بوه سووفر مووردم بوه مقصودها و
پایگاههای مذهبی گفته میشود ا سوی دیگر ،ا دیدگاه مذهبی ،گردشگری موذهبی ،بور پایوهی
انگیزههای مسافران تعریف میشود بنابراین ،ا این دیدگاه ،گردشگری مذهبی همهکسانی را کوه
برای هد های موذهبی ویوژه بوه مقصودهای موذهبی سوفر مویکننود ،در برمویگیورد (بروجنوی و
همکاران )21:9913،بهعبارتدیگور ،گردشوگری موذهبی نوووع ویوژهای ا گردشوگری اسوت کوه
انگیزههایش در قالب دلیلهای قوی مذهبی میگنجد) (Rinsched1992توماسی ایونطوور اشواره
میکند که گردشگری مذهبی ،برای جلب مشتری نیست میتووان گفوت شووکلی ا گووردشگری
است که بخشی ا آن یا همهی آن بر پایهی انگیزههای موذهبی اسوت و ا تعطویالت و گوذران آن
برای برطر

سواختن نیا هوای اجتمواعی ،سیاسوی و فرهنگوی بوه جاهوای دور یوا نزدیون اسووت

)(tomasi, 2002: 19

تعریف عملیاتی گردشگر مگذهبی :ایون افوراد مسوافرانی هسوتند کوه افوزون بور شورکت در
فعالیتهای مذهبی ،ا دیگر مکانهای فرهنگی و توفریحی بوا دید کرده و هود

سوفرهای آنووان

چنوودمنظوره یووا چنوود کووارکردی بووا اولویووت مووذهبی اسووت( .نهاونوودی و همکوواران)941:9911 ،
گردشگران مذهبی ،گردشگران فرهنگیای هستند که برای یوارت مکوانهوا ،آثوار و یادموانهوای
مذهبی ،انجام اعمال مذهبی ،آمو ش های دینوی و گذرانودن اوقوات فراغوت بوه مکوان هوا و مراکوز
مذهبی جهان سفر میکنند (موسوی و همکاران(126:9912 ،

تعریف نظری پیشرفت گردشگری مذهبی :پیشرفت گردشگری موذهبی عبوارت اسوت ا
رشد و بهبود درآمودها ،نوذرها ،بناهوا ،ایجواد شوغلهوای تخصصوی در مینوه گردشوگری موذهبی،
استقبال ائرین ا مکانهای مذهبی در همهی فصلهوای سوال ،خودمات رفواهی و اقوامتی مناسوب،
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گسترش فعالیتهای فرهنگ ایرانی -اسالمی و افزایش و بهبود فرهنگ عمومی مکانهای موذهبی
(قاسمی)99:9913،
تعریف عملیاتی حسینیه ی اعظم :حسینیه ی اعظم نجان بوه دلیول داشوتن جایگواه ویوژه در
باورهای درونی و مذهبی و هم راستا بودن با جنبههای اعتقادی و نگرشهای دینی مردم جزو اماکن
مذهبی بشمار میرود این متغیر با گویه  2در پرسشنامه سنجیده شده است
تعریف عملیاتی گردشگری مذهبی :9سفر گردشگران مذهبی به حسینیه اعظم نجان برای
انجام سوگواری و عزاداری سرور و ساالر شهیدان در نجان بهعنوان گردشوگری موذهبی تعریوف
میشود که با گویه  22در پرسشنامه سنجیده شد
گردشگر مذهبی (توریست مذهبی) :2گردشوگران موذهبی بورای یوارت امواکن ،آثوار و
یادمانهای مذهبی (مانند مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجوان) بوه امواکن و مراکوز موذهبی جهوان
سفر میکنند که با گویه  61در پرسشنامه سنجیده شده است
تعریف عملیاتی پیشرفت گردشگری مذهبی:9

چهار عامل رشد و بهبود درآمدها و نذورات ،افزایش و ایجاد شغلهای تخصصی ،افوزایش و
بهبود فرهنگ دینی ،افزایش خدمات رفاهی در مکانهای مذهبی بیانکننوده پیشورفت گردشوگری
مذهبی است که در پژوهش حاضور سوااالت 6توا  62بخوش دوم پرسشونامه بورای سونجش آنهوا
طراحی شده است

مبانی نظری
گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی یکی ا قودیمیتورین و پررونوقتورین گردشوگریهوای گذشووته و حووال
حاضر در سراسور جهوان اسوت (شویندر )2:2334،4کوه قدمت آن به فرهنگ دینووی موی رسود اگر

1. Religious tourism
2. Religious tourist
3. Religious Tourism Development
4. Shindar, K
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نگاهی به تاریخ گذشته در مینه ی سوفرها و گردش های موذهبی همچووون مراسووم مقدس یونانیان
باستان در معابد آپلون ،سفرهای مصریان برای دیدار ا فراعنه( ،دورانت )233:9973،9انجام مراسم
مقدس ایرانیوووووان باستان در معبد آناهیتووووووای کنگوووووواور و نظووووووایر آن داشته باشیم (کریستین
سن )292:9961،2می بینیم که هر ین به گونه ای ،قودمت و رواج این نوع ا گردشگری را در میان
ملل مختلف نشان موووویدهنوووود در گردشگری مذهبی با دودسووووتهی مختلف ا جهانگردان روبرو
می شویم دسته ی اول کسانی که ا اماکن مقدس در دین خود با دید می کنند و گروه دوم کسانی
که ا امواکن مقدس سایر ادیان دیدن می کنند به هرحال بسته به نوع هدفی که افراد دارند ،ممکوون
است یکی ا انواع جهانگردی مذهبی را انتخاب کنند شووواید تفووواوت ایووون دو دسوووته در میزان
استقبالی باشد که جهانگردان ا این سفرها می کننود یرا برخی سووفرها بووه لحوواظ اجرای فرامین
مربوط به آن دین یا مذهب حالت اجباری و یا تأکیدی به خود می گیرند و به ناچار همه افراد مامن
به آن دین یا مذهب مجبور به انجام آن سفر ،دستکم بورای ینبار میشوند (دقیقاً نظیر آنچوه در
دین اسالم مبنی بوور یارت خانة خدا بوور مووسلمانان واجب است ) اما در نهایت با توجه به مقاصو ود
افوراد ،اشوکال مختلفوی ا جهوانگردی مذهبی شکل میگیرد (مامنی و همکاران)94:9917،
اگر گردشگری در ین مکان تاریخی یا شکل دیگری ا میراث فرهنگی 9که دارای ماهیت
مذهبی است صورت گیرد ،در این صورت بوا گردشوگری در فضوای موذهبی موواجهوایم در ایون
حالت ،جاذبه گردشگری با نوعی ا جاذبه مذهبی (که جاذبوههوای هنوری و یبواییشوناختی را در
خوود دارد) هموراه مویشوود بووهطوورکلی ایون نووع ا گردشووگری ،نموایش ویوژهای ا یون نوووع
گردشگری فرهنگی است که ارتقاء یا افزایش محصوالت فرهنگی مختلف را به دنبوال داشوته و ا
طرفی موجب غنای فکری و معنوی نیز میشود ()Santos،2333:4
جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان
یکی ا مهمترین عوامل و انگیزههای مسافرت انسانها ،باورهوای موذهبی و احساسوات دینوی
آنها بوده است ،بهطوری که اهل هر دین و مکتب ا ابتدای تاریخ به یوارت و دیودن مکوانهوایی
1. William James Durant
2. Arthur Emanuel Christensen
3. Cultural Heritage
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که برای خودشان مقدس بوده میرفته و به یارت میپرداختهاند در این میان مسلمانان شیعهمذهب
نیز مقوله گردشگری مذهبی و یارت اماکن مقدس را باور دارند شویعیان بوهعنووان دوموین گوروه
بوزرگ موذهبی در جهوان اسوالم محسووب موویشووند کوه در یون محودوده جغرافیوایی خووا

ا

خاورمیانه پراکنده شدهاند و ایران بهعنوان قلب تشیع همواره بر شیعیان منطقوه خاورمیانوه و پیراموون
آن تأثیر بسیاری میگذارد
در ایران ا دیربا به سبب عالقه خاصی که به خاندان اهلبیت (ع) وجود داشته و نیز به دلیول
هجرت بسیاری ا امام ادگان و سادات به کشورمان ،اماکن متبرکه متعددی در گوشه و کنار ایون
مر وبوم پدید آمده است این امر بهگونهای قابلیت ایجاد مراکز و قطبهای گردشگری موذهبی را
در ایران فراهم نموده است عشق و عالقه ایرانیان به خاندان نبوت همراه با فرهنگ و هنور خوالق و
بارور ایرانی موجب شده که بر مزار پیشوایان دینی و امام ادگان ،بناها و یارتگاههوایی در کموال
یبایی و شکوه ساخته شود این یارتگاهها در گوشه و کنار ایران اسالمی و در شهرهای کوچن
و بزرگ بنا شده و محل تجمع و عبوادت حاجتمنودان و دلخسوتگانی اسوت کوه بورای شوفای آالم
روحی و جسومی خوود بوه داموان پیشووایان موذهبی چنوگ موی ننود و ا تربوت پواک آنوان یواری
میجویند بنابراین گردشگری یارتی یکی ا فعالترین بخشهای گردشگری در ایران محسووب
می شود و این امر سبب جذب گردشگران مذهبی ا گوشه و کنار دنیا به سر مین اسالمیمان شوده
است
شهر مشهد ،مدفن حضرت علی بن موسیالرضا (ع) ،امام هشتم شیعیان ،بهعنوان بنیوادیتورین
جاذبه گردشگری مذهبی در ایران ،ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری است عالوه بر وجود اماکن
مقدس و یارتی متعدد در سراسر کشورمان ،وجود فرهنوگ موذهبی و سونتهوای اجتمواعی شویعه
میتواند نقش قابل توجهی در توسعه گردشگری مذهبی ایفا نماید در کشورمان برگزاری عزاداری
عاشورا و تاسوعا حسینی بهعنوان یکی ا نمونه های مراسم آئینی شیعیان هموواره بیوانگر فرهنوگ و
مذهب غنی ملت ایران بوده است که هرساله در قالب ین حرکت مردموی برگوزار مویشوود ایون
مراسم قابلیت آن را دارد که به صورت ین رخداد بزرگ فرهنگی به کشورهای دیگر معرفیشوده
و گردشگران مذهبی فراوانی را جذب نماید رونق یافتن جهانگردی در میان کشورهای اسوالمی و
ب ا دید مسلمانان ا دیگر جوامع مسولمان ،سوبب آشونا شودن بوا مشوکالت و ویژگویهوای فرهنوگ
93

مطالعهی نقش حسینیهی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

میان فرهنگهای اسالمی خواهد شد هومچنوین

جوامع اسالمی و دریافتن نقاط اشتراک و اختال

این امر ،کمن شایانی در برقراری پیوند و اتحاد میان مسلمانان و احیوای دوبواره اسوالم موینمایود
(جمالی نژاد)17-13 :9919،
جایگاه اماکن متبرکه و مذهبی در کشور
بناهای یبایی که بر مدفن امامزادگان یوا معمواری سوایر امواکن متبرکوه کوه منجور بوه ظهوور
کارکردهووای هنووری و معموواری اموواکن اسووت در کنووار کووارکرد گردشووگری ،موویتوانوود در ابعوواد
سختافزاری آمایش اماکن متبرکوه مطورح گوردد درمجمووع بوا توجوه بوه موقعیوت جغرافیوایی و
اجتماعی امامزادگان و هنجارهای منطقهای میتوان انوواعی ا فعالیوتهوای فرهنگوی متناسوب را بوا
توجه به نیا های فرهنگی در این اماکن تعریوف کورد فضوایی کوه بوه سومت معنویوت سووق پیودا
میکند باید آن قدر لطیف و جاذب باشد که ائران احساس آرامش کورده و میول بوه مانودن در آن
مکان در آنان افزایش یابد بر این مبنا مباحﺜی مانند:


توجه به نیا های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و یستمحیطی و کالبدی برای ارائوه
خدمات ،تسهیالت و امکانات موردنیا



لزوم استفاده ا معماری اسالمی در اماکن مذهبی



بهسا ی و نوسا ی و احیای بافتهای فرسوده در اماکن مذهبی



با سا ی و یباسا ی فضای اماکن متبرکه



تأمین امکانات بهداشتی و تسهیالتی مناسب



ساماندهی کارکردهای اماکن بهویژه جنبه های گردشگری مذهبی با رویکرد توسوعه
پایدار



عدم نگرش علمی به مباحث مدیریت بقاع متبرکه



عدم همگرایی سا مانهای متولی بقاع متبرکه



نبود تحقیقات کافی

ا جمله ضرورت ها و الزامات جهت آمایش اماکن متبرکه مذهبی در ایوران اسوت (احمودی
شاپورآبادی و همکاران)932 -939 :9913،
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رشد و بهبود درآمدها و نذورات :9ا جمله مستقیمترین با خوردهوای توسوعه فعالیوتهوای
گردشگری در هر منطقه ،با خورد اقتصادی آن است توسعه گردشگری در توسعه منطقوهای برابور
است با جذب گردشگر بیشتر ،بهرهمندی گردشگران ا خدمات بیشتر و گستردهتر ،مصور

بیشوتر

و نهایتاً سود بیشتر بنابراین با توجه به این نتیجه ،توسوعه مینوههوای گردشوگری در منواطق ،توسوعه
اقتصادی را به همراه دارد بر این مبنا گردشگران مذهبی عوالوه بور انتفواع خوود ا انوواع خودمات،
تمایل دارند برای اقوام و سایر افراد خانواده که نتوانستهاند بوه ایون امواکن مشور

شووند ،تحفوهای

بهمنظور تبرک نیز ببرند این موضوع میتواند در رونق و گسترش فضای کسوبوکوار منطقوه توأثیر
داشته باشد افزون بر این ،افزایش فعالیت های خدماتی ا جمله هتل داری ،اغذیهفروشیها ،مراکوز
تفریحی و در منطقه را در پی داشته که به نوبه خود سهم قابلتوجهی در ایجواد و توسوعه اشوتغال
دارد
یکی ا مهمترین انگیزههوای گردشوگری در جهوان ،مسوافرتهوای موذهبی اسوت (دینواری،
 )94:9913اماکن متبرکه و مذهبی به جهت جاذبههای فرهنگی و بهویژه مذهبی که دارنود هموواره
با استقبال ائران و مجاوران مواجه شدهاند وجود این حجم جمعیت ائر در اطرا

و خود اماکن،

فرصت بهینهای برای کسبه و تجار فراهم میآورد تا با ایجواد مکوانهوای تجواری خوود در اطورا
اماکن متبرکه ضمن ارائه خدمات اقتصادی به جمعیوت ائور و مجواور اطورا

امواکن ،صورفههوای

اقتصادی مناسبی برای خود به دست آورند بناهوای موذهبی ،فوارا ا کوارکرد معنووی و روحوانی،
غالباً در احاطه مشاغل تجاری و تسهیالت جهتدار مذهبی نظیور فروشوگاه سووغات ،آژانو هوای
مسافرتی ،هتلها و حتی بیمارستانها قرار گرفتهاند که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای جامعه
میزبان شده و رونق و حیات شهرنشینی و پویایی و تحرک مراکز مذهبی را در پی دارد درنتیجه بوا
مکان یابی این کاربریها در سایر اماکن مذهبی و امام ادهها میتوان بوه ایون اهودا
( )peter،2005ا اینروست که غالباً در اطرا

دسوت یافوت

اماکن متبرکه شاهد تراکم کاربریهای تجواری در

قالب پاساژهای بزرگ ،فروشگاهها ،با ارها و با ارچهها و هستیم در این مینوه شایسوته اسوت بوا
بهکارگیری الزامات و مالحظوات آمایشوی ا اثورات منفوی کوه ممکون اسوت ا توراکم واحودهای
تجووواری اطووورا

امووواکن متبرکوووه نشوووات بگیووورد ،جلووووگیری بوووه عمووول آیووود (احمووودی

شاپورآبادی)993:9913،
1. Economic
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منبع درآمدی از پارکینگها
حملونقل به طور عام عبارت است ا حرکت و جابجایی موردم و کاالهوا بوین نقواط مختلوف
داخل شهر و بین شهر (عابدین درکوش )19:9919،امرو ه با پیشرفتهایی که در صنایع مربوط بوه
حمول ونقول اتفواق افتوواده اسوت ،ماننود پیشوورفت در مینوه صونعت خووودرو ،احوداث بزرگوراههووا و
آ ادراهها

خانوادهها ترجیح میدهند که با وسایل نقلیه شخصوی اقودام بوه مسوافرت نماینود البتوه

ال م به ذکر است که در مینه احداث پارکینگها در شهرهای مذهبی پیش ا احداث مویبایسوت
مطالعات ال م در مینه مکانیابی مناسب آنها ،الزامات ایمنوی و رعایوت اصوول و ضووابط پدافنود
غیرعامل و صورت گیرد در ایون مینوه موی تووان بوه ابتکوار شوهرداری شوهر مشوهد در احوداث
پارکینگ ها در محدوده یرین آستان قدس رضوی اشاره نمود که عمل ابتکواری و خالقانوهای بوه
شمار می رود اما در کنار این مطلب این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اجرای چنین طرحهوایی
نبایست منجر به افوزایش حجوم ترافیون در محودوده اطورا

حورم در سواعات مخصوو

گوردد

(احمدی شاپورآبادی و همکاران)999-993 :9913،
قیمت مناسب اراضی محدوده اماکن
در هر شهری متناسب با ماهیت و نقش و کارکرد آن ،مینهای قسمتهایی ا شهر ا ار ش
و قیمت باالتری برخوردار است در شهرهای مذهبی و متبرکه نیز معموالً مینهای اطورا
متبرکه و مذهبی ا چنین وضعیتی برخوردارند معمووالً موینهوای اطورا

امواکن

ایون امواکن مقودس بوه

جهت قیمت و ار ش باالی آن برای فعالیوتهوای اقتصوادی بوه کوار گرفتوه مویشوود مویتووان ا
مواردی ا قبیل احداث با ارها ،فروشگاههای بزرگ ،هتلهای پنا ستاره و لوک

و نام برد بوه

جهت ار ش باالی اینگونه مین ها معموالً احداث واحدهای تجاری و مسکونی چنودین طبقوه در
آنها رایا است که معموالً خا رج ا ضوابط و معیارهای شهرسا ی و رعایت اصول تراکم صورت
میگیرد
به طورکلی در شهرهای یارتی همچنان که شهر گسترش پیدا میکند ،ار ش مین در مرکوز
نیز رو بوه افوزایش مویرود و هموراه بوا آن ،مخوارج توراکم و تمرکوز و سوایر هزینوههوای ناشوی ا
هزینههای خارجی نیز باال میرود (داروی)913:9971،
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منبع درآمدی از وجود هتلهای سنتی اطراف اماکن
گردشگری در مان حاضر به یکی ا بخشهای اثرگذار بر کاربری مینهای شهری تبودیل
شده است تأثیر گردشگری بر شهر ،هم ا نظر فعالیت مسافرتی ،اموور یور بنوایی بورای پوذیرش و
اسکان گردشگران و هم ا نظر تأثیری که مستقیماً گردشوگران مویپذیرنود ،بسویار در خوور توجوه
است ( )Lesly،1977:21هتل جزء الینفن کاربری های شوهرهای موذهبی اسوت معمووالً احوداث
هتلها در اطرا

حرمها و اماکن متبرکه صورت میگیرد

بنابراین انجام برنامه ریزیهایی در مینه اسکان مسافران 9و ائران 2بهویژه در ایام پین و اوج
سفرها در شهرهای متبرکه و مذهبی امری اجتنابناپذیر و الزامآور برای مسئولین شهری اسوت کوه
البته باید این برنامهریزیها با رویکردها و مالحظات و الزامات آمایشوی صوورت پوذیرد (احمودی
شاپورآبادی و همکاران)992:9913،
میزان نذورات اماکن
یکی دیگر ا ویژگی های اقتصادی اماکن متبرکه و مذهبی بحث هدایا و نوذوراتی اسوت کوه
ائران و مجاوران اماکن متبرکه و مذهبی به آن محلها ارائوه مویدهنود در ایون مینوه نیوز شایسوته
است ا این منابع درآمدی به نحوی مناسب حفاظت و در جهت صحیح استفاده شود ا ایون منوابع
میتوان در جهت توسعه کالبدی اماکن متبرکه ،ارائه تسهیالت و امکانات رفاهی برای ائوران و
استفاده نمود( .همان،

)992،

ویژگیهای کالبدی
الف مساحت اماکن متبرکه
ب جاذبههای کالبدی موجود در اماکن
ج تعداد مراکز مو ههای اماکن
د تعداد مراکز فرهنگی مذهبی اماکن

1. Passengers
2. Pilgrims
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هو روشنایی معابر مشر به اماکن
و دستیابی به احساس آرامش روحی
دسترسی تسهیالت و امکانات رفاهی اماکن
ح برگزاری مراسمهای مذهبی
ط تبلیغات و معرفی اماکن متبرکه و مذهبی
بهبود فرهنگی :9توسعه فعالیتهای اجتماعی مانند فعالیت های آمو شی ،بهداشتی و درموانی
و

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

برنامه ریزان و سیاستگذاران بایستی برای تأمین آن نیا ها برنامهریزی نمایند ین مکوان یوارتی

2

صرفاً ین مکان مذهبی نیست بلکه مکان فرهنگی نیز میباشد بهگونهای که مکوان متبرکوه دارای
تاریخچه احداث و تکاملی است که ا نظر تاریخی – 9فرهنگی دارای اهمیت میباشد مسجد اموام
(ره) و مسجد شیخ لطف اهلل هر دو ا اماکن متبرکه محسوب میگردند اما امورو ه گردشوگران نوه
صرفاً برای عبادت که برای با دید و درک سابقه فرهنگی و تاریخی به آنها مراجعه مینماینود کوه
درصد قابل توجهی ا ایشان گردشگران خارجی هستند همچنین مسجد گوهرشاد در حرم رضووی
و شاه چراا در استان فارس و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در قم کوه همگوی عوالوه بور ایون
تقدس مکان ،دارای ب ار تاریخی و فرهنگی غنی هستند که باب طبع بسیاری ا گردشگران خارجی
نیز هست پ

بهطور خالصه با توجه به مینه های توسعه گردشگری مذهبی و کارکرد آن آمایش

سر مین بایست در جهت ساماندهی 4این اماکن برناموه ریوزی نماینود کوه طبعواً دارای با توابهوای
فروملووی و حتووی فراملووی نی وز اسووت ال م بووه ذکوور اسووت کووه در هرگونووه برنامووهای جهووت توسووعه
گردشگری اماکن متبرکه و یارتی باید به ابعاد پایداری آن بهویژه مینههای یستمحیطی 3توجه
کافی نمود (احمدی شاپورآبادی و همکاران)991:9913،

1. Social
2. Place of pilgrimage
3. Historical
4. Organizing
5. Environmental
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ضرورت مدیریت فرهنگی 9بقاع و اماکن متبرکه و مذهبی
به واسطه اعتقاد مذهبی شیعیان و حتی مسلمانان پیرو مذاهب چهارگانه ،اماکنی بر روی موین
قرار دارند که دارای تقدس است این اماکن که در صدر آن خانه کعبه قرار دارد ،همواره در طول
تاریخ مأمن و محل رفت وآمد و رجوع مسلمانان جهان بوده است به اعتقاد شیعیان و گروه کﺜیوری
ا اهل سنت ،بقاع امام ادگان و اماکن ساختهشده بر مزار آنوان نیوز ا جایگواه ویوژهای برخووردار
است اما با وجود گرایش گسترده شیعیان به حرم مقودس امامزادگوان در ایوران و نیوز بوا وسوعت و
گستردگی فراوان که دارند ،تاکنون بهعنوان اماکن فرهنگسوا  ،کمتور موردتوجوه و برناموهریوزی
قرار گرفته اند با وجود قدمت بقاع و اماکن متبرکه کشور و سا مان اوقا

و امور خیریه بوه عنووان

متولی آنها و نیز سایر مراکز و ارگانهای ذینفوذ در این مینه ،تاکنون هوی گونوه طورح جوامع و
مستقلی در ایون مینوه صوورت نگرفتوه اسوت و خوم انجوام مطالعوات و پوژوهشهوای ژر نگور و
همهجانبه با توجه به ظرفیت بقاع متبرکه و نیوز جامعوه کنوونی ا سوویی و ایجواد مینوههوای تبودیل
آستان امامزادگان واجبالتعظیم به قطبهای فرهنگی ،ا دیگر سوو بوه شودت احسواس مویگوردد
(احمدی شاپورآبادی و همکاران)991 -997 :9913:

افزایش خدمات رفاهی
تعداد مراکز فرهنگی مذهبی اماکن
یکی دیگر ا جاذبههای اماکن متبرکه و مذهبی ،وجود مراکز فرهنگی و مذهبی در مجموعوه
این اماکن است کتابخانهها ،مو ه ها ،مقابر بزرگان دین ،آرامگاههوای شواعران و هنرمنودان و ا
جمله این مراکوز فرهنگوی و موذهبی موجوود در امواکن متبرکوه و موذهبی اسوت بوهطوور مﺜوال در
مجموعه آستانه حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر قوم و در مجموعوه حورم مطهور مویتووان بوه
کتابخانه و مو ه آستانه ،کتابخانه مرحووم آیوتاهلل مرعشوی نجفوی ،آرامسوتان هوای آیوات عظوام و
مراجع تقلید در مسجد باالسر ،آرامگاه مرحوم مجتهود جلیولالقودر آیوتاهلل بروجوردی در مسوجد
اعظم قم ،حو ه علمیه و قبور شاعران و شخصیتهای تاریخی و شهیری چون شیخ فضلاهلل نووری،
شهید مرتضی مطهری و شاعره فرهیخته پروین اعتصامی اشاره نمود که همگی و بسویاری کوه بیوان
1. Cultural management
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نشد ا جاذبه ها و مراکوز فرهنگوی موجوود در مجموعوه امواکن متبرکوه و موذهبی اسوت (احمودی
شاپورآبادی و همکاران)994-999 :9913،
روشنایی معابر مشرفبه اماکن
ا دیگر جلوههای اماکن متبرکه و مذهبی مویتووان بوه روشوناییهوای معوابر و مجموعوه ایون
اماکن متبرکه و مذهبی اشاره نمود بهویژه در این مینه میتوان بوه شوبهوای خاصوی ا سوال کوه
منتسب به والدت یکی ا ائمه جلیلالقدر ( ع) و یا رو ها و ایام خاصی دیگر ا جملوه اعیواد ملوی و
مذهبی ،اشاره نمود نورپردا یها و روشناییهای امواکن متبرکوه و موذهبی مویتوانود منتقولکننوده
ح

آرامش و ح

سرخوشی و یا در ایام عزای اهلبیت متقابالً انتقالدهنوده حو

مواتم و انودوه

در این اماکن باشد که در هر حالت متناسب با روحیات ائران و مجاوران ،انتقالدهنوده احساسوات
و عواطف مذهبی و معنوی است
دستیابی به احساس آرامش روحی
9

یکی دیگر ا ویژگی های اماکن متبرکه و مذهبی دستیابی به احساس آراموش روحوی بورای
جمعیت ائران و مجاوران است مراجعوه ائوران و مجواوران بوه امواکن متبرکوه و موذهبی و دیودن
جلوههای هنری بهکاررفته در مجموعه این اماکن ،میتواند توداعیکننوده حو

آراموش روحوی و

روانی باشد بهطور مﺜال در این مینه میتوان به جلوههوای هنوری بوهکاررفتوه در ایون امواکن ماننود
کاشیکاریها ،آیینهکاریها ،مقرن ها ،ایوانها ،جلوههای ینتی رواقهوا و ضوریح ائموه معصووم
(ع) و امامزادگان و اشاره نمود که هر ین بهنوبه خود انتقالدهنده ح

آرامش روانی و روحوی

و دل کندن ا دنیای مدرنیته و موادی امورو و اتصوال و غورق شودن در دریوای بیکوران معنویوت و
عرفان است (همان،

)994

دسترسی به تسهیالت و امکانات رفاهی اماکن
دسترسی به مفهوم سهولت افوراد بورای شورکت در یون فعالیوت مووردنظر در محول و موان
1. Mental relaxation
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دلخواه تعریف میگردد ( )Bhat،2333:239در تعریفی دیگر دسترسی به معنای آ ادی یا توانوایی
مردم در برآوردن نیا های اساسوی بوهشورط حفوک کیفیوت نودگی اسوت ()Lau،234:2332-917
ا دیگر ویژگیهای اماکن متبرکه و مذهبی میتوان به تسهیالت و امکانات رفاهی این اماکن برای
ائران و مجاورانی باشد که به این اماکن مراجعه مینمایند این تسهیالت و امکانات دامنه فراگیری
دارد در این مینه میتوان به خدمات اسکان و هتل داری ،خدمات حملونقول ،خودمات تجواری،
خدمات توریستی و تفریحی ،خدمات ور شی ،خدمات مالی و بانکی و اشواره نموود وفوور ایون
تسهیالت و خدمات می تواند ح

رضوایت را در ائوران و مسوافران ایجواد و آنهوا را بورای سوفر

مجدد خود و به دنبال آن تشویق سایر وابستگان و دوستان به سفر مهیوا و آمواده سوا د لوذا شایسوته
است در برنامه ریزی و ساماندهی اماکن متبرکه و مذهبی به ایون مووارد نیوز توجوه نموود (احمودی
شاپورآبادی و همکاران)993-994 :9913،

برگزاری مراسمهای مذهبی
برگزاری مراسم مذهبی و معنوی در اماکن متبرکه و مذهبی ا دیگر ویژگیهوا و جلووههوای
این اماکن است که در این مینه میتوان به اجرای مراسم و آیینهای عزاداری ،9جشونهوا و اعیواد
ملی و مذهبی اشاره نمود در سالهای اخیر پخش تلویزیونی این مراسم ا شبکههوای رسوانه ملوی،
مردم را بیشتر با ویژگیهای این مراسم ها آشنا و آنان را بوه حضوور در ایون مراسوم ترغیوب نمووده
است اجرای مراسمی چون مراسم عزاداری دهه اول و دوم محرم ،مراسم ویژه ماه مبارک رمضوان
(مانند ترتیل و جزء خوانی در این اماکن متبرکه و مراسم ویوژه شوبهوای احیواء و ) ،جشونهوای
ملی 2مانند عید نورو  ،اعیاد مذهبی ،اعیاد والدت ائمه بزرگوار(ع) و ا نمونوههوای ایون ویژگوی
منحصربهفرد اماکن متبرکه و مذهبی است
تبلیغات و معرفی اماکن متبرکه و مذهبی
ا دیگر ویژگی ها و مواردی که بایود در خصوو

امواکن متبرکوه و موذهبی رعایوت نموود،

1. Mourning
2. National festivals
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بحث تبلیغات 9و معرفی این اماکن است تا مردم بهویژه ائران با جایگاه و شوأن ایون امامزادگوان و
نوادگان خاندان عصومت و طهوارت(ع) هور چوه بیشوتر و بهتور آشونا گردنود اعطوای بروشوورهای
ندگینامه این بزرگواران ،برگزاری مراسم آیینی ،اجرای سخنرانی ها ،پخش تلویزیونی مراسوم ا
سیما و میتواند در این مینه مناسب و اثرگذار باشد (همان،

)993

آموزش مردم و پرسنل دستاندرکار
یکی دیگر ا الزامات بحث گردشگری ،آمو ش مردم و پرسنل دستانودرکار در خصوو
نحوه برخورد با مردم است نحوه برخورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میوزان
رضایت آنها و درنتیجه استقبال آنان در سالهای آینده دارد هر چوه میزبانوان در نووع برخوورد بوا
گردشگران بهتر عمول نماینود ،انتفواع حاصول ا آن بیشوتر خواهود بوود در خصوو

گردشوگری

مذهبی این نکته الزام آورتر است جمعیت گردشوگر در قالوب وار بوا نیوت انتفواع معنووی و قصود
قربت به اماکن متبرکه سفر می نمایند ،حال به هر نسبت که برخورد مردم و دستاندرکاران (اعم ا
مسئولین آن مکان متبرکه و ) با ائران شایستهتر باشد ،این عمل منجر به ثبت خاطره خوش بورای
جمعیت ائر گشته و در سال های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید خاطرات شیرین و خووش
افزون مینماید لذا ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در ابعاد نرمافزاری مطرح میگردد ایون
است که با تدوین برنامه های منسجم در مینوه آموو ش مسوئولین امواکن متبرکوه و موردم در نحووه
برخورد با ائران برنامهریزی صورت گیرد (همان)997-991،
ایجاد شبکههای حملونقل
بنا به تعریف مرکز حملونقول پایودار ،یون سیسوتم حمولونقول پایودار سیسوتمی اسوت کوه
برخوردار ا صفات یر باشد :امکان دسترسی به نیا های اصلی افراد و جوامع را بهصورت ایمون و
سالم در عین رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی فراهم نماید حملونقل پایدار قابل اسوتطاعت
بوده به نحو کارآمدی عمل میکند امکان انتخاب روشهای مختلف جابجایی را فوراهم کورده و
ا اقتصاد پویا حمایت میکند آلودگی ها و ضایعات غیر با یافتی را کاهش میدهد مصر

منابع

1. Advertising

33

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

تجدید ناپذیر و استفاده ا ثروت مین را به حداقل رسانده و مصر

منابع تجدید پوذیر را محودود

میکند و مالفههوای آن را با یوابی و با یافوت مویکنود ( )CST،2333در منوابع مختلوف ،اهودا
متنوعی برای برنامه ریزی حملونقول پایودار برشومرده شودهانود کوه عمودتاً برگرفتوه ا ار شهوا و
اهدا

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

توسعه گردشگری مذهبی در ین منطقه شبکه حمل ونقل است اماکن متبرکه و موذهبی بوا وجوود
پتانسیلهای مادی و معنوی که معموالً با خود دارنود ،سواالنه پوذیرای جمعیوت یوادی ا ائوران و
مجاوران هستند ایجاد تسهیالت ارتبواطی بوهویوژه در حوو ه حمولونقول ماننود سواماندهی خطووط
اتوبوسرانی ،خطوط تاکسیرانی ،مترو و بهگونهای که بهراحتی امکان دسترسی به این امواکن را
فراهم سا د ا الزامات آمایشی در این مینه است ا جمله مﺜالهای عینی در این حو ه حرم مطهور
در ایام نورو و تابستان پذیرای جمعیت میلیونی

رضوی است کالن شهر مشهد هر ساله به خصو

ا ائران و گردشگران است که بهقصد یارت به این استان سفر مینمایند درصورتیکه در مینوه
حملونقل که ا الزامات و ضرورتهای اولیه این صنعت به شمار میآید ،اقدامات اساسی صورت
نگیرد ،مسئولین امر توانایی آن را ندارند که این وضعیت را مدیریت نمایند (احمدی شواپورآبادی
و همکاران)997-996 :9913،
افزایش کمیت و کیفیت خدمات
خدمت ،فرآیندی است مشتمل بر ین سری ا فعالیتهای کموبیش نامحسوس کوه بوه طوور
طبیعی اما نه لزوماً همیشگی ،در تعامالت بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یوا کاالهوا و یوا
سیسوووتمهوووای ارائوووهکننوووده خووودمت ،رویداده توووا راهحلوووی بووورای مسوووائل مشوووتریان باشووود
( )Gronroos،C 2333خدمات ا جنبههای مختلف قابل تقسیمبندی است اگر خدمات را ا منظر
تعامالت حین ارائه خدمت در نظر بگیریم به دو دسته کلی خودمات سونتی و خودمات الکترونیون
قابل تقسیمبندیاند که تعاریف یر برای آنها ارائه میشود:
خدمات سنتی (فیزیکی) :اگر در فرآیند ارائه خدمت تعامالت بین انسوانهوا صوورت گیورد
مفاهیم در قالب خدمات سنتی تعریف خواهد شد در واقع خصوصیت اصلی این نوع خدمات ایون
است که به صورت غیر خودکار ارائه شده و نیا به سطحی ا دخالت انسان دارند
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خدمات الکترونیک :اگر در فرآیند ارائه خدمت تعامالت بوین انسوان و ماشوین و در یون
محیط مجا ی صورت گیرد ،مفاهیم در قالب خدما ت الکترونین تعریف خواهد شد این خدمات
ا طریق شبکهها و سیستمهایی ماننود اینترنوت ،سیسوتمهوای خوودپردا  ،9تلفونبانونهوا ،خودمات
تلفنی ،2سیستمهوای ارائوهدهنوده خودمات خودکوار و ارائوه مویشوود (،and،Voss ،2336 :937
 )Sousa ،R.ا دیگر مالفه های اثرگذار در رونق گردشگری در هر منطقهای خدماترسانی است
به ویژه این حو ه در مینه گردشگری مذهبی دارای اهمیت مضاعفی است ائرینوی کوه بوهمنظوور
یارت به مکان متبرکهای عزیمت می نمایند انتظار خدمات مناسبی ا سووی میزبانوان خوود دارنود
وجود اقامتگواه هوای اسوتاندارد ،مراکوز پوذیرایی شایسوته ،خودمات حمولونقول مناسوب ،خودمات
بهداشتی ،آمو شی ،فرهنگی و حتی ور شی و تفریحی میتواند در کنار یارت ،رضوایت ائورین
را توا حوودود یووادی جلوب نمایوود ایوون جلوب رضووایتمندی در سووالهوای آتووی ،خووود را در قالووب
گردشگران مضاعف نشان میدهد و این همان چیزی است که تسریع روند توسوعه را در پوی دارد
لذا آمایش سر مین در این بعد نیز دارای رویکردهایی است که رعایت آنها اجتنابناپذیر قلموداد
میگردد (احمدی شاپورآبادی و همکاران)997:9913،
آموزش مردم و پرسنل دستاندرکار
یکی دیگر ا الزامات بحث گردشگری ،آمو ش مردم و پرسنل دستانودرکار در خصوو
نحوه برخورد با مردم است نحوه برخورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میوزان
رضایت آنها و در نتیجه استقبال آنان در سالهای آینده دارد هر چه میزبانوان در نووع برخوورد بوا
گردشگران بهتر عمول نماینود ،انتفواع حاصول ا آن بیشوتر خواهود بوود در خصوو

گردشوگری

مذهبی این نکته الزام آورتر است جمعیت گردشوگر در قالوب وار بوا نیوت انتفواع معنووی و قصود
قربت به اماکن متبرکه سفر می نمایند ،حال به هر نسبت که برخورد مردم و دستاندرکاران (اعم ا
مسئولین آن مکان متبرکه و ) با ائران شایستهتر باشد ،این عمل منجر به ثبت خاطره خوش بورای
جمعیت ائر گشته و در سال های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید خاطرات شیرین و خووش
1. Automated Teller Machine
2. Telephone service
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افزون مینماید لذا ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در ابعواد نورمافوزاری مطورح مویگوردد
اینکه با تدوین برناموه هوای منسوجم در مینوه آموو ش مسوئولین امواکن متبرکوه و موردم در نحووه
برخورد با ائران برنامهریزی صورت گیرد (همان)997-991،

مدل مفهومی تحقیق

ارتقا خدمات رفاهی

رشد درآمدهای نذورات
گردشگری مذهبی

حسینیه اعظم زنجان

افزایش مشاغل تخصصی

بهبود فرهنگی دینی

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
حسینیهی اعظم نجان در پیشرفتهای گردشگری مذهبی در استان نجان نقش دارد.

فرضیههای فرعی
حسینیهی اعظم نجان در رشد و بهبود درآمدها و نذورات در استان نجان نقش دارد.
حسینیهی اعظم نجان در افزایش و ایجاد شغلهای تخصصی در استان نجان نقش دارد.
حسینیه اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی در استان نجان نقش دارد.

حسینیهی اعظم نجان در افزایش خدمات رفاهی در استان نجان نقش دارد
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روش تحقیق
با توجه به اینکه پیامدهای ناشی ا تحقیق حاضر ،میتواند مورداستفاده مکوانهوای مذهبی و
نهادهای مربوط ا جمله سا مان اوقا  ،سا مان میراث فرهنگی قرار گیورد ،ا گونوه پوژوهشهوای
کاربردی است پژوهش حاضر پیمایشی بوده و ا ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بهره برده است
جامعه آماری حاضر دربردارندهی همه ی افرادی است که در محرم سال  9491هجری قمری
(مهرماه سال  9916هجری شمسوی) بوه حسوینیهی اعظوم نجوان ،بورای انجوام مراسومهوای موذهبی
آمدهاند
پژوهشووگر بووه کموون ابزار سنجش و انوودا هگیووری موویتوانوود اطالعات موردنیووا را برای
تجزیه وتحلیل و بررسی پدیده موردمطالعه و سرانجام کشف حقیقت گردآوری نماید بنابراین باید
بوهگونوهای طراحی و سا مان داده شود که بتواند اطالعات را بوه شویوهی شایسوته گردآوری کننوود
(حووافک نیووا )944:9912،بوورای سوونجش سوواالهووای پرسشوونامه ،ا مقیوواس لیکوورت 9کووه یکووی ا
پرکاربردترین مقیاسها در پژوهشها میباشد ،استفاده شوده اسوت (میر ایوی )219:9911،در ایون
مینوه بووه کموون نوورمافووزار آمواری  SPSSشووماره  ،91ا ضووریب همبسووتگی پیرسووون ،رگرسویون
بهره برده شده است
جدول  .8امتیازبندی گویه های پرسشنامه
ترتیب

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیا بندی

9

2

9

4

3

بوورای تأییوود روایووی محتوووایی ،پرسشوونامه در اختیووار اهوولفوون قوورار گرفووت بوورای پایووایی ا
پیشآ مون برای  93نفر صورت گرفت که سرانجام پ

ا پاسخگویی ،به اسوتخراج و محاسوبهی

داده ها با استفاده ا ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده ا نرمافزار  SPSS2مبواردت نمووده و پیامود
آن بوورای هوور یوون ا متغیرهووای :ترشوود و بهبووود درآموودها و نووذورات ،افووزایش و ایجوواد مشوواغل
تخصصی ،ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی و ارتقاء خدمات رفاهی
1. Likert Scale
2. Statistical package for social science
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جدول  .9پایایی متغیرها

ضریب آلفای

تعداد سؤاالت

کرونباخ

هرمتغیر

رشد و بهبود درآمدها و نذورات

%73

9

افزایش و ایجاد مشاغل تخصصی

%79

9

ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی در اماکن مذهبی

%73

4

ارتقاء خدمات رفاهی در اماکن مذهبی

%13

9

متغیر

یافتهها
بورای توصوویف تجزیووهوتحلیوول دادههووای پووژوهش ا دو شوویوه آموواری توصوویفی و اسووتنباطی
استفادهشده است:
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونهی پژوهش
برای شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش موردمطالعوه قرارگرفتوه و آشونایی بیشتر با
متغیرهای پژوهش ،پیش ا تجزیه وتحلیول دادههوای آماری ،ال م است این دادههوا توصویف شوود
همچنین توصیف آماری دادههووا ،گامی در جهت تشخی

الگوی حاکم بر آنهووا و پایووهای برای

تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار میرود
متغیر «تأهل»
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد میزان وضعیت تأهل پاسخدهندگان
وضعیت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد

217

7353

7353

7453

متأهل

11

2353

2353

93353

کل

913

93353

93353
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برابر دادههای جدول ( 73/3 ،)4درصد پاسخدهندگان مجرد و  23/3درصود پاسوخدهنودگان
متأهل میباشند

متغیر «جنسیت»
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد میزان جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

936

4353

4353

4353

ن

221

3153

3153

93353

کل

913

93353

93353

برابر دادههای جدول ( 43/3 ،)3درصد پاسخگویان ن و  31/3درصد مرد بودهاند
متغیر «محل سکونت»
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد میزان محل سکونت پاسخدهندگان
محل سکونت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

داخل نجان

929

1954

1954

1954

خارج نجان

64

9656

9656

93353

کل

913

93353

93353

برابر دادههای جدول ( 19/4 ،)6پاسخگویان درون استان نجوان و  96/6درصود ا بیورون ا
استان نجان بودهاند
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متغیر «سن»
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد میزان سن پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

یر  23سال

14

2951

2951

2951

 29تا  43سال

279

7351

7351

1257

 49تا  63سال

24

652

652

1153

 63سال باالتر

4

953

953

93353

کل

913

93353

93353

برابوور دادههووای جوودول ( 29/1 ،)7درصوود پاسووخدهنوودگان یوور 23سووال 73/1 ،درصوود
پاسووخدهنوودگان  29تووا  43سووال 6/2 ،درصوود پاسووخدهنوودگان  49تووا  63سووال و  9/3درصوود
پاسخدهندگان باالی  63سال سن داشتهاند یر بیستسالهها  79درصد و بین  4تا سالههوا درصود را
دربرداشته اند
متغیر «سطح تحصیالت»
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیالت پاسخدهندگان
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

یر دیپلم

4

953

953

953

دیپلم

73

9153

9153

2353

فوقدیپلم

13

2457

2457

4352

لیسان

947

9152

9152

1954

64

9656

9656

93353

913

93353

93353

فوقلیسان
کل

و باالتر

برابر دادههای جدول ( ،)1بیشترین پاسخگویان فوقدیپلم و کمترینشان یر دیپلم بودهانود 91
درصد دیپلمها 91 ،درصد کارشناسها و  97درصد ارشد و باالتر بودهاند
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تجزیهوتحلیل استنباطی 9دادهها
فرضیه 8اصلی تحقیق

حسینیهی اعظم نجان در پیشرفت گردشگری مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،)1حسینیهی اعظم نجان در پیشرفت گردشگری موذهبی نقوش دارد
بر اساس ضریب تعیین بهدستآمده بیش ا ( )3/13ا پیشرفتهای گردشگری موذهبی بوا حسوینیه
اعظم نجان پیشبینی شدنی است ضریب همبستگی بین توانمندیهوای حسوینیه اعظوم و پیشورفت
گردشووگری  3/ 11اسووت بنووابراین بووا اطمینووان  13درصوود حسووینیهی اعظووم نجووان در پیشوورفت
گردشگری مذهبی نقش دارد
جدول  .1میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و توسعه گردشگری مذهبی
Model Summary
استاندارد خطای برآورد

ضریب تعیین ترا شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

2/31779

3/133

3/136

3/171a

مدل

جدول  .93میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان بر توسعه گردشگری مذهبی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار t

استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

مقدار بتا

خطای

()beta

استاندارد

مدل
B

3/349

9/379

3/334

2/133

3/399

3/921

3/333

4/933

3/369

3/297

ایجاد شغلهای تخصصی

3/333

3/313

3/319

3/391

بهبود فرهنگی

3/333

29/169

3/991

3/396

3/133

خدمات رفاهی

3/333

21/171

3/461

3/346

9/929

)(Constan
رشد و بهبود درآمدها و
نذورات
9

متغیر وابسته :توسعه گردشگری مذهبی
1. Inferential
2. Hypothesis
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برابر دادههای جدول ( ،)93رشد و بهبود درآمدها و نذورات ضریب توأثیر  3/69افزاینوده در
توسعه گردشگری استان نجان دارد یا  3/369ا نقش حسینیهی اعظم در توسعه گردشگری استان
نجان با افزایش درآمدها و نذورات پیشبینی میشود ایجواد شوغلهوای تخصصوی ضوریب توأثیر
 /319افزاینده در توسعه گردشگری استان نجان دارد یا  3/319ا نقش حسینیهی اعظم در توسعه
گردشگری استان نجان با ایجاد شغلهای تخصصی پیشبینی میشود بهبود فرهنگ دینی ضریب
تأثیر  3/991افزاینده در توسعه گردشگری استان نجوان دارد یوا  3/991مقودار ا نقوش حسوینیهی
اعظم در توسعه گردشگری استان نجان با بهبود فرهنگ دینی پیشبینی میشوود خودمات رفواهی
ضریب تأثیر  3/461افزاینوده در توسوعه گردشوگری اسوتان نجوان دارد یوا  3/461مقودار ا نقوش
حسینیهی اعظم در توسعه گردشگری استان نجان با خدمات رفاهی پیشبینی میشود
فرضیه فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول

حسینیهی اعظم نجان در رشد و بهبود درآمدها و نذورات نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،) 99بر پایهی ضریب تعیوین بوهدسوتآموده حسوینیهی اعظوم بویش ا
( )3/14پ ویشبین ویهووای بهبووود درآموودها و نووذورات را انجووام م ویدهوود ضووریب همبسووتگی بووین
توانمندیهای حسینیه ی اعظم و رشد و بهبود نذورات 3/ 12اسوت بنوابراین بوا اطمینوان  13درصود
میتوان نتیجه گرفت که توانمندیهای حسوینیهی اعظوم در رشود و بهبوود درآمودها و نوذورات در
استان نجان نقش دارد
جدول  .99میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان
و رشد و بهبود درآمدها و نذورات
Model Summary
استاندارد خطای

ضریب تعیین

برآورد

تراز شده

9/33291

3/142

ضریب تعیین
3/144
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ضریب
همبستگی
3/191 a

مدل
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جدول  .98میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان
بر رشد و بهبود درآمدها و نذورات
ضرایب

سطح
معنیدار

مقدار t

ی

استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

مقدار بتا

خطای

((Beta

استاندارد

مدل
B

3/279

-3/237

3/91

-3/123

3/396

-3/337

3/673

3/422

-3/392

-3/333

3/712

3/271

-3/331

3/323

بهبود فرهنگی

3/333

1/292

3/267

3/391

3/961

خدمات رفاهی

3/333

29/937

3/3731

3/329

3/393

)(Constant
رشد و بهبود
درآمدها
ایجاد شغلهای

9

تخصصی

متغیر وابسته :رشد و بهبود نذورات
بر پایهی نتیجوههوای بوهدسوتآموده ا دادههوای جودول ( ،)92ضوریب توأثیر توانمنودیهوای
حسینیهی اعظوم در «رشود بهبوود درآمودها و نوذورات»  - 3/392کاهنوده اسوت یوا توانمنودیهوای
حسینیه ی اعظم در رشد و بهبوود درآمود و نوذورات در اسوتان نجوان نقوش منفوی دارد حسوینیهی
اعظم موجب رشد و بهبود نذورات در استان نجان نشده ،بلکه به مقدار اشارهشده بواال کواهش آن
را نیز موجب شده است
فرضیه فرعی دوم

حسینیهی اعظم نجان در ایجاد شغلهای تخصصی مربوط در استان نجان نقش دارد
بوور پای وهی نتیجووههووای بووهدسووتآمووده ا دادههووای جوودول ( ،)99بوور اسوواس ضووریب تعیووین
بهدستآمده بیش ا ( )3/72درصد ا پیشبینیهای ایجاد شغلهای تخصصی در اسوتان نجوان بوا
توانمندیهای حسینیهی اعظم انجام میشود ضریب همبستگی بین توانمندیهای حسینیهی اعظم و
ایجاد شغلهای تخصصی  3/ 13است بنابراین بوا اطمینوان  13درصود مویتووان نتیجوه گرفوت کوه
توانمندیهای حسینیهی اعظم نجان افزایش مشاغل تخصصی را در پی دارد
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جدول  .99میزان همبستگی توانمندیهای حسینیه اعظم زنجان
و افزایش و ایجاد شغلهای تخصصی
Model Summary
استاندارد خطای

ضریب تعیین

ضریب

ضریب

برآورد

تراز شده

تعیین

همبستگی

9/49917

3/724

3/721

3/139 a

مدل

جدول  .93میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان
برافزایش و ایجاد مشاغل تخصصی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار
t

3/726

3/939

استاندارد
مقدار بتا
)(Beta

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

مدل
B

3/979

3/993

3/333

3/763

3/291

3/329

3/922

3/333

7/329

3/939

3/327

3/239

3/333

1/614

3/992

3/323

3/297

بهبود فرهنگی

3/697

3/333

3/323

3/399

3/396

افزایش خدمات رفاهی

)(Constant
رشد و بهبود درآمدها
و نذورات
ایجاد شغلهای

9

تخصصی

افزایش و ایجاد مشاغل تخصصی :متغیر وابسته
بور پایوهی نتوایا بوهدسوتآموده ا دادههوای جودول ( ،)94حسوینیهی اعظوم در «ایجواد شوغل
تخصصوی»  /291ضوریب تووأثیر افزاینوده در اسووتان نجوان دارد نقوش حسووینیهی اعظوم در ایجوواد
شغلهای تخصصی در نجان افزاینده و مﺜبت است

33

مطالعهی نقش حسینیهی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

فرضیهی فرعی سوم

حسینیهی اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی در مکانهای مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،)93برابر ضوریب تعیوین بوهدسوتآموده  12درصود ا تغییورات بهبوود
فرهنگی با توانمندیهای حسینیهی اعظم تبیین میشوود ضوریب تعوین حسوینیهی اعظوم نجوان در
بهبووود فرهنووگ دینووی  /134اسووت بنووابراین بووا اطمینووان  13درصوود و موویتوووان نتیجووه گرفووت
توانمندیهای حسینیهی اعظم نجان و ارتقواء و بهبوود فرهنوگ دینوی را بوا مقودار یواد شوده تبیوین
میکند
جدول  .93میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و افزایش و بهبود فرهنگ دینی
استاندارد خطای

Model Summary
ضریب
ضریب تعیین

ضریب

برآورد

تراز شده

تعیین

همبستگی

9/91299

3/193

3/197

3/134 a

مدل

جدول  .93میزان اثرگذاری توانمندیهای حسینیه اعظم زنجان بر افزایش و بهبود فرهنگ دینی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار t

استاندارد
مقدار بتا
)(Beta

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

مدل
B

3/969

2/417

3/333

6/161

3/329

3/396

3/319

9/796

3/334

- 3/349

3/933

- 9/639

- 3/333

3/326

3/333

91/771

3/311

3/324

3/436

3/991

- 9/412

- 3/341

3/393

- 3/343

متغیر وابسته :ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی در اماکن مذهبی
33

)(Constant
رشد و بهبود
درآمدها
ایجاد شغلهای
تخصصی
بهبود فرهنگی
ایجاد خدمات
رفاهی

9
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بر پایهی نتیجههای بهدستآمده ا دادههای جدول (« ،)96توانمندیهای حسوینیهی اعظوم در
بهبود فرهنگ دینی» ضریب تأثیر  3/311افزاینده دارد یا توانمندیهای حسینیه ی اعظم در افوزایش
و بهبود فرهنگ دینی نقش دارد
فرضیه فرعی چهارم

حسینیهی اعظم نجان در ارتقاء خدمات رفاهی در مکانهای مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،) 97بر پایوهی ضوریب تعیوین بوهدسوتآموده بویش ا ( )3/19درصود
افزایش خدمات رفاهی ا حسینیهی اعظم نجان پویشبینوی شودنی اسوت ضوریب همبسوتگی بوین
توانمندیهای حسینیه ی اعظم و خدمات رفاهی  3/17است بنابراین با اطمینان  13درصد مویتووان
نتیجه گرفت که حسینیهی اعظم نجان در ارتقاء خدمات رفاهی نقش دارد
جدول  .93میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و ارتقاء خدمات رفاهی
استاندارد خطای

Model Summary
ضریب
ضریب تعیین تراز

ضریب

برآورد

شده

تعیین

همبستگی

3/13169

3/193

3/197

3/137 a

مدل

جدول  .91میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیه اعظم زنجان بر ارتقاء خدمات رفاهی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار t

استاندارد
مقدار بتا
)(Beta

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

مدل
B

3/229

-3/713

3/333

-9/372

3/399

-3/329

3/361

-9/129

-3/391

3/364

3/333

4/391

3/313

3/396

3/333

-2/196

-/363

3/393

-3/349

3/333

49/493

3/167

3/391

3/193

متغیر وابسته :ارتقاء خدمات رفاهی در اماکن مذهبی
31

)(Constant
رشد و بهبود درآمدها
و نذورات
ایجاد شغلهای
تخصصی
بهبود فرهنگی
افزایش خدمات
فرهنگی
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برابر دادههای جدول ( ،)91ضریب تأثیر توانمنودیای حسوینیهی اعظوم در افوزایش خودمات
رفاهی  3/167افزاینده است یعنی حسینیه اعظم در افزایش خدمات رفاهی نقش پررنگوی دارد بوا
توجه به اینکه افزایش خدمات رفاهی در مکانهای موذهبی ا شواخ

هوای پیشورفت اجتمواعی و

فرهنگی در مینه ی گردشگری مذهبی به شمار میرود تحلیل یور نشوان مویدهود کوه حسوینیهی
اعظم نجان در افزایش خدمات رفاهی نقش دارد

نتیجهگیری
برابر یافتههای این پژوهش ،همسو با اعتقوادات و فرهنوگ کشوور در مینوهی توسول بوه ائموه
اطهار(ع) ،امام ادگان و برخی ا مسجدها و تکیهها که در آن برای اموام حسوین(ع) و دیگور ائموه
مراسم عزاداری برگزار میشود ،مینه های توسل بیشوتری وجوود دارد و بعضوی تجربوههوای موفوق
توسل و گرفتن نیا ها ا راه توسل موجب گسترش چنین مکانهای موذهبی بوهویوژه در موانهوای
خا

شده است ا جمله حسینیهی موردمطالعهی این پژوهش یکی ا همین مکانهای موردتوجوه

مردم ایران و دوستداران اهلبیت در منطقه و جهان است که بهانوهی مسوافرت و حضوور میلیوونهوا
انسان شیفتهی اهلبیت و عاشق اموام حسوین(ع) شوده اسوت طبیعتواً هموین حضوور و سوفر مینوهی
پیشرفت گردشگری ا نوع مذهبی در منطقه ی نجان شوده و افوزون بور گسوترش ،آبوادی و شوغل
ایی در منطقه ،موجب رشد و آبادانی خود مکان حسینیه نیز شده است بنابراین میتوان گفت کوه
نقش حسینیهی اعظم در افزایش گردشگری و پیشرفت منطقه آشکار است
اگرچه در مکان های مذهبی کشور عملکردهای شایسته ای در مینوه ی پیشورفت گردشوگری
مذهبی انجام شده است ،اما پرداختن به موضوع نقش مکوانهوای موذهبی در پیشورفت گردشوگری
مذهبی در حو ه های علمی و پژوهشی کمتر موردتوجه واقع شده و آن گونوه که باید به آن پرداخته
نشده است هی ین ا منبعها ،پژوهشها و مقالههوای موجود به گونوهی مستقیم بوه بررسوی نقوش
مکووانهووای مووذهبی در پیشوورفت گردشووگری مووذهبی بووا مطالعووه موووردی حسووینیه اعظووم نجووان
نپرداختووهانوود پ و

برآینوودها گونوواگون بوده و ا جنبووههووای گوناگون عملکردهووای پژوهشی در

حو هی قلمروی موضوعی نیست
نتیجههای پژوهش و یکی ا فرضیه های آن با پژوهش مشکینی و دویران در سال ( )9912که
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بیان کردند فضاها و نحوه برگزاری مراسم در شهر نجوان در رو هوای محورم باعوث ایجواد حو
تعلق مکانی در میان گردشگران و با تولید مجدد گردشگری مذهبی شده و ارتقای سوطح کموی و
کیفی برگزاری مراسم به افزایش میزان گردشگران منجر میشود ،همسوو اسوت ایون پوژوهش نیوز
نقش حسینیه اعظم بر پذیرش مردم و ائرین بهویژه در رو های نمادین را اثرگذار میداند
نتیجههای پژوهش با نتیجوههوای پوژوهش حیودری و نجفوی ( )9916-17کوه بورای مطالعوه و
بررسی مراسم حسینیه اعظم نجان (جهت ثبوت در میوراث معنووی کشوور) انجوامشوده ،همخووانی
داشته و نقش مراسمهای حسینی در پر رنگ شدن پذیرش ائرین را تائید مینماید
امووا تحقیق حاضر ،با توجه به گستردگی دامنووه و همچنووین نووو بووودن موضوووع بووا شناسووایی
توانمندیها و ظرفیتهای حسینیهی اعظم نجان برای اولین بار به بررسی نقش ایون مکوان مقودس
در پیشرفت گردشگری مذهبی استان نجان با نگاه فرهنگی با جنبههای گوناگون پرداخته است
پژوهش حاضر درصدد برجسته کوردن یون نووع فرهنوگ گردشوگری موذهبی بوا توجوه بوه
یادمان های مذهبی همچون مراسم یوم العبواس (ع) اسوت بررسوی نقوش حسوینیه اعظوم نجوان در
پژوهش حاضر بهعنوان ین مکان مذهبی و فرهنگی جاذبهی گردشگر و پرداختن به توانمندیهای
آن در خلق ین فرهنگ سوگواری بینق

 ،نهتنها منجر بوه تقویوت پایوههوا و ریشوههوای موذهبی

جامعه می شود بلکه به دلیل کنشهای اجتماعی مﺜبت در فضای مذهبی و شوور و شووق موجوود در
آن ،حو

وابسووتگی را افووزایش بخشوویده و ادامووهی هویووت و گردشووگری را در مفهوووم مووذهبی و

فرهنگی آن دنبال میکند

پیشنهادها
نتیجه های پژوهش می تواند مورداستفاده نهادهوای گونواگون ماننود سوا مان اوقوا  ،سوا مان
میراث فرهنگی و گردشگری و حسینیهی اعظم نجان قرار بگیرد همچنین موجب افزایش ساختار
مراسم سوگواری حسینی در کشور با توجه به الگوهای موفق مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجوان
میشود
افزایش نظاممندی مدیریت حسینیهی اعظم با شکلدهی تعامل مشترک بین مسئولین نهادهوای
دستاندرکار امور گردشگری و مدیران و خادمان حسینیهی اعظم نجان
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فراهم کردن یرساخت های متناسب با حجم گردشگران موذهبی (بوهویوژه در ایوام محورم) و
افزایش خدمات اقامتی و رفاهی و افزایش امنیت اجتماعی در استان نجان
بهرهبرداری هم مان ا ویژگیها و جاذبههای تواریخی و باسوتانی و جاذبوههوای موذهبی ایون
استان و به عبارتی ایجاد و پیشرفت گردشگری باستانشناسی و تلفیق با گردشگری مذهبی
افزایش نمادهای شهری با توجه به فرهنگ بومی شهر و هویت ایرانی و اسالمی
تشکیل تیم تخصصی بهمنظور آسیبشناسی مدیریت و مراسم در حسینیهی اعظم نجان
تربیت نیروی انسانی مستعد در حسینیهی اعظم نجان (تربیت راهنمایوان مسولط بوه بوانهوای
خارجی)
تشویق سرمایهگوذاران بخوش خصوصوی و پشوتیبانی ا آنوان جهوت سواماندهی هور چوهبهتور
حسینیهی اعظم نجان
گسترش حسینیه اعظم نجان برای به وجوود آوردن فضوای مناسوب کالبودی و معنووی بورای
گردشگران درونی و بیرونی
با توجه به اهمیت مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجان ،شایسته است کوه ا آن هماننود یون
گوهر گران بها محافظت کرده و با الگو قرار دادن آن ،مراسم عزاداری در جایجای ایران اسوالمی
تقویت شود
با توجه به ظرفیتهای مذهبی استان نجان ا جملوه حسوینیه اعظوم ،محوور نخسوت برگوزاری
آیین های سوگواره ماه محرم و دسته های عزاداری به ویژه در مساجد ینبیه و حسوینیه اعظوم اسوت
بر اساس اعتقاد صاحب نظران به ا ای ورود هر گردشگر به کشور متوسط چهار تا شش شغل ایجاد
می شود و در اثر توجه به گردشگری مینه کارآفرینی فراهم میشود پ

شغلها و تعوداد شواغلین

مستقیم و غیرمستقیم امواکن موذهبی بایود موورد ار یوابی واقوع و در جهوت اشوتغال بورای نیروهوای
تحصیلکرده ،متخص

و جوان در این استان ،برنامهریزی مناسب صورت پذیرد

تالش بیشتر و بهتر در جهت آگاه کردن مردم ا فعالیتهای حسینیه اعظم ماننود محول هزینوه
کرد نذورات مردمی و توسعه تبلیغات و نشر مراسم و اعیاد مذهبی شوهر بورای شناسواندن و جوذب
گردشگران داخلی و خارجی باهد

نشور فرهنوگ ایرانوی و اسوالمی ،انجوام کارهوای پژوهشوی و

تحقیقاتی مانند انتشار کتب ،مقواالت و بوو روشوورهایی در مینوه تبلیغوات و معرفوی بیشوتر مراسوم
مذهبی استان نجان میتواند در این مینه بسیار نقشآفرین باشد
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