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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 میتوانند با پویا کردن محیط و گستترش فااییتتهتای وتود در حتو ههتای گونتاگون
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمتی ایاتا کننتد هتد
این پژوهش ،مطایاهی نقش گردشگری مذهبی و توانمندیهای حسینیهی اعظم نجان است پژوهش حاضتر
ا نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است اطالعات موردنیا با ابزارهای مصاحبه ،پرسشنامه جمت
آوری شده اند جاماه آماری پژوهش بهاندا ه گستردگی شرکتکنندگان در مراستمهتای حستینیه اعظتم در
سال  9918است که به دییل ناشناوته بودن شمار شرکتکنندگان با فرمول ویژهی چنین وضایتی در کوکران
 913نار ،نمونه تصادفی انتخاب شده است روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استااده ا آیاای کرونبتا
برای متغیرهای مطایاه بین  /03تا  /13به دست آمده است در فرآیند پتژوهش بته کمتر نترمافتزار آمتاری
 spssضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و برای بررسی مطایاه نقتش حستینیهی اعظتم نجتان در پیشترفت
گردشگری مذهبی نجان ،بکار گرفته شد برابر یافتههای پژوهش با بررسی توانمندیهتا و ررفیتتهتای ایتن
مکان مقدس ،چنین نقشی تائید شده است ضریب تأثیر حسینیه اعظم در «ایجتاد مشتا ل تخصصتی» %3/319
در «رشتتد بهبتتود درآمتتدها و نتتذورات» بتتیش ا « ،%/389افتتزایش وتتدمات رفتتاهی استتتان»  %3/981و «بهبتتود
فرهنگ دینی» ا  %3/ 991میباشد ا یافتههای پژوهش میتوان به نقش جذابیتهای مراسمهتا و مکتانهتای
مذهبی برای جذب گردشگران درونی و بیرونی ،اثرهای ورود گردشگران به این منطقه و بسترسا ی مناستب
گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کرد
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مقدمه
در ادیان مختلف ،مکانهای مذهبی همواره به عنوان یکتی ا مهتمتترین نمادهتای اجتمتاعی
مورد توجه بوده است و هریر ا آنها با توجته بته وضتایتهتای مکتانی و متانی ،پاستخ گتوی
نیا های جاماتههتا در حتو ههتای گونتاگون بتوده انتد دیتن استالم نیتز در ایتن قاعتده قتدم ده و
یارتگاه های مهمی داشته است در ایران اسالمی مکان های مذهبی یادی وجود دارد که افزون بر
ایاای نقش بهعنوان نمادهای فرهنگی ت اجتماعی ،جاذبههای گردشگری فراوانی را در سراسر دنیتا
ایجاد کردهاند (بیگدیی)1:9913،
مکان های مذهبی به دییل پویایی محیط و گسترهی فااییتهای وود در حو ههای گونتاگون
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیا منتد متدیریت درستت متیباشتند بترای همتین متدیران
مکان های مذهبی باید به دنبال مطایاه ،بررسی بیشتر و درک شایستهی جایگاه مکانهای مذهبی بتا
نگاه فرهنگی و پیشرفت گردشگری مذهبی در کشور ایران باشتند در حتال حاضتر گردشتتتگری
مذهبی یکتتی ا دیرینهترین و پررونقترین گونهی گردشگری در سرتاستتر جهان استتتت کته بتر
جلوهگریهای آب و هوایی چیره شده و ریشتتته در باورهتا و اعتقادهتای دینتی دارد (مشتکینی و
دویران  )93:9911گردشگری شهرهای مذهبی بخشی ا با ار گردشگری و متنبای بترای اشتغال و
درآمد بوده و میتوان آن را ابتزار مهمی بترای پیشرفتهای اقتصادی و اجتتتماعی و بتومشتناوتی
جاماههای شهری قتلمداد کترد (تیموری و یطای )89:9911،فرهنگ شتهری ا عنصترهای مهتم و
پایهای در پیشرفت و تحول شهرها است و مجموعهی فضاهای کایبدی یتر شتهر ماننتد حترمهتا،
امام ادهها ،مسجدها و وانقاهها بهعنوان تر بناهایی که نمودی ا فرهنگ ویژه هستتند ،بته رونتق
گردشگری متذهبی کمتر متیکننتد بنتابراین« ،مکتانهتای متذهبی و آرامگتاهی ،ا جنبتههتای
گوناگون اجتماعی ،هنری و روانشناسی در سبر ندگی اسالمی و فرهنگ جاماته ایرانتی نقتش
عمده داشتهاند»(موسوی و همکاران)01:9919،
یکی ا این مرکزهای مذهبی مهم ،حسینیهی اعظم در استان نجتان استت مسجد حستینیهی
اعظم نجان یکی ا بزرگترین مرکزهای مذهبی جهان تشی به شمار متیرود کته در ستال 9910
بهعنوان دهمین میراث مانوی کشور به ثبت رسید این شهر بهعنوان پایتخت شور و شاور حستینی
کشتتور و دومین قربانگاه جهان اسالم شهرت یافته است ا آنجاییکه این حستینیه ا نظتر متادی و
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مانوی به نیا های ائران و با دیدکنندگان وود پاسخ میدهد ،همهرو ه جمایت یادی را به وود
جذب میکند با توجه به اهمیت مکان های مذهبی و نقش آن در پیشترفت گردشتگری متذهبی و
برجستگی حسینیهی اعظم نجان بهعنوان یر مرکز مهم متذهبی در جهتان ،همتواره ستاال نقتش
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 :مطایاهی نقش حسینیهی اعظم نجان در پیشرفت گردشتگری متذهبی در شتهر

نجان
در این راستا با توجه به هد

عمدهی باال هد های فرعی یتر بترای ایتن پتژوهش در نظتر

گرفته شده است:
 مطایاهی نقش حسینیهی اعظم نجان در رشد و بهبود درآمدها و نذورات در استان نجان مطایاهی نقش حسینیهی اعظم نجان در افتزایش و ایجتاد شتغلهتای تخصصتی در استتاننجان
 مطایاهی نقش حسینیهی اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی استان نجان -مطایاهی نقش حسینیهی اعظم نجان در افزایش ودمات رفاهی استان نجان

ادبیات پژوهش
جدول  .9پیشینه تحقیق
ردیف

سال

9

9911

محقق

تقوایی و
همکاران

عنوان

نتیجه تحقیق

تحلیلی بر پیشترفت

نتتتایا ایتتن پتتژوهش نشتتان داد کتته مکتتانهتتای

گردشگری مذهبی

متتتذهبی در جتتتذب گردشتتتگران و پیشتتترفت

(مطایاتتته متتتوردی

منطقههتای گونتاگون نقتش و اثتر یتادی دارد

شهرستتتان نورآبتتاد

ی تر نمونتته ا آن شهرستتتان ممستتنی در استتتان

ممسنی)

فارس است که امام ادههای بسیاری دارد
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ردیف

سال

1

9919

9

9919

9

9919

عنوان

محقق

نتیجه تحقیق
نتیجه این پژوهش نشان داد در منطقتههتایی کته
مکانهای دینی و مذهبی دارند ،ستط پیشترفت
گردشتتتگری متتتذهبی بستتتیار بتتتاالتر استتتت

موسوی و
همکاران

تحلیلتتی بتتر نقتتش

راهبردهتتایی چتتون تتتالش در جهتتت ستتاوتن

مذهب در پیشرفت

تأسیستتات و تجهیتتزات رفتتاهی درمکتتان هتتای

گردشگری مذهبی

یتتتارتی ،تبلیغتتتات گستتتترده بتتترای جتتتذب
گردشگران و استااده ا درآمتدهای مکتانهتای
یارتی برای بهسا ی و نگهداری ا آن موجتب
پیشرفت گردشگری مذهبی میشود
نتیجه پژوهش نشان داد که مکانهتای متذهبی و

تحلیلی بر نقش
گردشگری مذهبی
موسوی و

در پیشتترفت شهری

همکاران

(مطایاه موردی
امتتامزاده جاار (ع)
یزد)

آرامگاهی ا نظتتر اثرهتتا و پیامت تدهای مﺜبت تت در
مینتتتههتتتای گونتتتاگون اجتمتتتتتاعی ،هنتتتتتری،
متتذهبی ،تتتاریخی ،اقتصتتادی و روانشناسی در
سبر نتتدگی است تالمی متتا ا اهمیت تت یادی
برووردار استت یکتی ا این مکان هتا ،امامزاده
جاار (ع) شهر یزد است که در دل بافتتتتهتتتای
تاریخی به عنوان یر جاذبه گردشتگری مذهبی
مهتم قرار گرفته است
نتایا پژوهش نشان داد که عنصترهای مامتتاری

موسوی و
همکاران

متتتتتتدلستتتتتتا ی

مستتتتجد جتتتتام عتیتتتتق شیرا و کارکردهای

ماادالت ساوتاری

نیایشی آن همواره بته عنتوان جاذبته هتای اصتتلی

نقش مستتتجدها در

پیشتتترفت گردشتتتگری مذهبی این مسجد عمل

افزایش گردشگری

کرده است ویی بدبختانتته آستتیبهتتای طبیای و

مذهبی (مطایاتتتهی

مدیریت انستتتتتانی همواره منجر بتتتته ویرانتتتتی

موردی مسجد

بختتشهتتای گستتتردهای ا مسجد شده است که

جام عتیق شیرا )

نیا مند ستترمایهگتتذاری و توجه نهادهای ذینا و
مدیریت شهری است
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ردیف

سال

3

9913

8

9910

محقق

نتیجه تحقیق

عنوان

بروی ا نتایا پژوهش ایشان نشان متیدهتد کته
استاادهی بهینه ا جاذبههای متتذهبی ،تاریخی و
فرهنگی شهر قم برکنتار ستتودآوری اقتتتصادی
تحلیلتتتتت تی بتتتتتتتر
احمدی و
همکاران

ررفیت هتای کتالن
پیشتتتتتتتتتتتتتتترفت
گردشگری مذهبی
فرهنگی قم

آن منجتتتر بتتته تتتترویا و گسترش ار شهتتا و
فرهنتگ استالمی ،مارفتی ار ش های انقتالب و
فرهنتگ نتتاب اسالمی ت ایرانی و نا بخشیدن به
فرهنگ مانوی در ستتتط هتتتای بتتتینایمللتتتی،
منطقتتهای و ملی متتیشتتود بتتاوجوداین ،بتترای
دستتتیابی بتته پیشتترفت گردشگری متتتذهبی ت
فرهنگتتتتی ،بهبود یرستتتاوتهتتتای اقتصادی،
کایبتدی ،اجتماعی و فرهنگی ضتروری بته نظتر
میرسد
برآیند این پژوهش نشان میدهد کته آئتینهتای
دینی بیش ا عقاید و باورها ،در شخصیت دینتی
عامه دیتنداران و عتامی اثرگتذار بتوده و ایاتای

بررستتت تی نقتتتتتش

نقش می کنند ،نهتنها مامنین را به هم میبافنتد و

حستتتینیهی اعظتتتم

یرشکل و یکپارچته و یتر عمتل متیستا ند،

تقی اده

نجان در گسترش

بلکه قدرت و نیروی سیاسی آنها در اعتراض و

داوری و

دینداری این شتهر

انکار یر وض موجتود دوچنتدان متیستا ند و

همکاران

(مطایاتتته متتتوردی

بدین شیوه به آنها ایدئویوژی انقالبی متیدهنتد

دستتتتته عتتتتزاداری

و علیه نظتام جتور و ستتم متیشتورانند بنتابراین

هشتم محرم )9910

مصلحان اجتماعی و سیاسی بهووبی میتوانند ا
انتترژی موجتتود در ای تن عتتزاداریهتتا در جهتتت
برقتتراری نظتتام آرمتتانی و کتتاهش مشتتکلهتتا و
ماضلهای اجتماعی استااده نمایند
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ردیف

سال

محقق

0

9918

1

1331

1

1333

کمیل

93

1333

سانتوس

نجای و
همکاران

عنوان

نتیجه تحقیق

مطایاتتته و بررست تی

در ایتتن پتتژوهش بتته تاریخچتتهی حس تینیه اعظتتم

مراستتتم حستتتینیهی

نجتان ا یحتاس ستاوتاری و مکتانی ،ایگوهتتای

اعظم نجتان بترای

گوناگون گسترش مکانی ،شیوه هتای گونتاگون

ثبتتتتت در میتتتراث

عزاداری در حسینیه اعظم نجان و توجه شده

مانوی کشور

است
در ایتتن تحقیتتق گیتتل و همکتتارانش بتته بررس تی
وضتتایت گردشتتگری در ناحیتته یتتارتی دیتتو
استتپانیا پرداوته و موفقیتت گردشتگری در ایتن

رویدادهای مذهبی

ناحیه را ناشی ا اجرای مدیی کته دربردارنتدهی

گیل و

و گردشتتتتگری در

ماهتتتوم مناستتتبی ا ستتترمایه اجتمتتتاعی باشتتتد

همکاران

ناحیته یتارتی دیتو

دانستتتهانتتد ای تن متتدل شتتاو

هتتای اشتتتغال و

اسپانیا

فااییتهای اقتصادی در ارتبتا بتا گردشتگری،
پیشرفت های شتهری و روستتایی ،وضتایتهتا و
کیایت عاملهای محیطی ،بومشناوتی و کیایتت
ندگی ساکنین میباشد
در این تحقیق محقق به این نتیجه رستتیده استت

گردشتتتتتتتتتتتگری

که گردشتگری متذهبی بتا گستترش تجتارت و

متتتتتتتتتتتتتتذهبی و

ایجاد مناات های تجاری بتزرگ ،بته مشتارکت

تجارتهای بزرگ

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

فاطیما ،گردشگری

وی در این پتژوهش نتیجته متیگیترد کته قایتب

مذهبی در منطقه ی

شبکه دین (انگیزه) ،گردشگری (سار) و اوقتات

شتتتتتهری کشتتتور

فرا تت (مشتغوییت) بترای ائتران توییتد انگیتزه

پرتغال

میکند
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تعریف واژهها
تعریفهای نظری و عملیاتی

تعریف نظری و عملیاتی مکانهای مذهبی :مکتان متذهبی بته همتهی مکتان هتایی گاتته
میشود که با جنبههای اعتقادی و نگرشهای دینی متردم هتمراستتا بتوده و ا جایگتاه ویتژهای در
باورهای درونی و مذهبی برووردار می باشند هر جا که با رفتارهای مذهبی انسان در ارتبا باشتد،
یر مکان مذهبی است (مورف رستمی)91:9911،
تعریف نظری گردشگگری مگذهبی :گردشتگری متذهبی ،بته ستتار متتردم بته مقصتدها و
پایگاههای مذهبی گاته میشود ا سوی دیگر ،ا دیدگاه مذهبی ،گردشگری متذهبی ،بتر پایتهی
انگیزه های مسافران تاریف میشود بنابراین ،ا این دیدگاه ،گردشگری مذهبی همهکسانی را کته
برای هد های متذهبی ویژه بته مقصتدهای متذهبی ستار متیکننتد ،در برمتیگیترد (بروجنتی و
همکاران )11:9913،بهعبارتدیگتر ،گردشتگری متذهبی نتتوع ویتژهای ا گردشتگری استت کته
انگیزههایش در قایب دییلهای قوی مذهبی میگنجد) (Rinsched1992توماسی ایتنطتور اشتاره
میکند که گردشگری مذهبی ،برای جلب مشتری نیست میتتوان گاتت شتتکلی ا گتتردشگری
است که بخشی ا آن یا همهی آن بر پایهی انگیزههای مذهبی استت و ا تاطتیالت و گتذران آن
برای برطر

ساوتن نیا هتای اجتمتاعی ،سیاستی و فرهنگتی بته جاهتای دور یتا نزدیتر استتت

)(tomasi, 2002: 19

تعریف عملیاتی گردشگر مذهبی :ایتن افتراد مستافرانی هستتند کته افتزون بتر شترکت در
فااییتهای مذهبی ،ا دیگر مکانهای فرهنگی و تتاریحی بتا دید کرده و هتد

ستارهای آنتتان

چنتتدمنظوره یتتا چنتتد کتتارکردی بتتا اویویتتت متتذهبی استتت( .نهاونتتدی و همکتتاران)991:9911 ،
گردشگران مذهبی ،گردشگران فرهنگی ای هستند که برای یارت مکتان هتا ،آثتار و یادمتان هتای
مذهبی ،انجام اعمال مذهبی ،آمو ش های دینی و گذرانتدن اوقتات فرا تت بته مکتان هتا و مراکتز
مذهبی جهان سار میکنند

(موسوی و همکاران(118:9911 ،

تعریف نظری پیشرفت گردشگری مذهبی :پیشرفت گردشگری متذهبی عبتارت استت ا
رشد و بهبود درآمدها ،نتذرها ،بناهتا ،ایجتاد شتغلهتای تخصصتی در مینته گردشتگری متذهبی،
استقبال ائرین ا مکان های مذهبی در همهی فصل های ستال ،وتدمات رفتاهی و اقتامتی مناستب،
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گسترش فااییت های فرهنگ ایرانی -اسالمی و افزایش و بهبود فرهنگ عمومی مکانهای مذهبی
(قاسمی)99:9913،
تعریف عملیاتی حسینیهی اعظم :حسینیه ی اعظم نجان بته دییتل داشتتن جایگتاه ویتژه در
باورهای درونی و مذهبی و همراستا 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 :9سار گردشگران مذهبی به حسینیه اعظم نجان برای
انجام سوگواری و عزاداری سرور و ساالر شهیدان در نجان بهعنوان گردشگری متذهبی تاریتف
میشود که با گویه  22در پرسشنامه سنجیده شد
گردشگر مذهبی (توریست مذهبی) :1گردشتگران متذهبی بترای یتارت امتاکن ،آثتار و
یادمانهای مذهبی (مانند مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجان) بته امتاکن و مراکتز متذهبی جهتان
سار 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 ،افزایش و
بهبود فرهنگ دینی ،افزایش ودمات رفاهی در مکانهای مذهبی بیانکننتده پیشترفت گردشتگری
مذهبی است که در پژوهش حاضر ستااالت 6تتا  62بختش دوم پرسشتنامه بترای ستنجش آنهتا
طراحی شده است

مبانی نظری
گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی یکی ا قدیمی تترین و پررونتق تترین گردشتگری هتای گذشتتته و حتتال
حاضر در سراستر جهتان استت (شتیندر )1:1339،9کته قدمت آن به فرهنگ دینتتی متیرستد 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 ستارها و گردش های متذهبی همچتون مراستتم مقدس یونانیان
باستان در ماابد آپلون ،سارهای مصریان برای دیدار ا فراعنه( ،دورانت )133:9903،9انجام مراسم
مقدس ایرانیتتتتتان باستان در مابد آناهیتتتتتتتای کنگتتتتتتاور و نظتتتتتتایر آن داشته باشیم (کریستین
سن )191:9981،1می بینیم که هر یر به گونه ای ،قتدمت و رواج این نوع ا گردشگری را در میان
ملل مختلف نشان متتتیدهنتتتد در گردشگری مذهبی با دودستتتتهی مختلف ا جهانگردان روبرو
میشویم دستهی اول کسانی که ا اماکن مقدس در دین وود با دید میکنند و گروه دوم کسانی
که ا امتاکن مقدس سایر ادیان دیدن می کنند به هرحال بسته به نوع هدفی که افراد دارند ،ممکتن
است یکی ا انواع جهانگردی مذهبی را انتخاب کنند شتتتاید تاتتتاوت ایتتتن دو دستتتته در میزان
استقبایی باشد که جهانگردان ا این سارها می کنند یرا بروی ستتارها بتته یحتتاس اجرای فرامین
مربو به آن دین یا مذهب حایت اجباری و یا تأکیدی به وود میگیرند و بهناچار همه افراد مامن
به آن دین یا مذهب مجبور به انجام آن سار ،دستکم بترای یربار میشوند (دقیقاً نظیر آنچه در
دین اسالم مبنی بر یارت وانة ودا بتتر متتسلمانان واجب است ) اما در نهایت با توجه به مقاصتتد
افتراد ،اشتکال مختلاتی ا جهتانگردی مذهبی شکل میگیرد (مامنی و همکاران)99:9910،
اگر گردشگری در یر مکان تاریخی یا شکل دیگری ا میراث فرهنگی 9که دارای ماهیتت
مذهبی است صورت گیرد ،در این صورت با گردشتگری در فضتای متذهبی متواجهتایم در ایتن
حایت ،جاذبه گردشگری با نوعی ا جاذبه مذهبی (که جاذبتههتای هنتری و یبتاییشتناوتی را در
وود دارد) همتراه متیشتود بتهطتورکلی ایتن نتوع ا گردشتگری ،نمتایش ویتژهای ا یتر نتوع
گردشگری فرهنگی است که ارتقاء یا افزایش محصوالت فرهنگی مختلف را به دنبتال داشتته و ا
طرفی موجب نای فکری و مانوی نیز میشود ()Santos،1333:9
جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان
یکی ا مهمترین عوامل و انگیزههای مسافرت انسانها ،باورهای متذهبی و احساستات دینتی
آنها بوده است ،بهطوری که اهل هر دین و مکتب ا ابتدای تاریخ به یارت و دیتدن مکتانهتایی
1. William James Durant
2. Arthur Emanuel Christensen
3. Cultural Heritage
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که برای وودشان مقدس بوده میرفته و به یارت میپرداوتهاند در این میان مسلمانان شیاهمذهب
نیز مقویه گردشگری مذهبی و یارت اماکن مقدس را باور دارند شیایان بتهعنتوان دومتین گتروه
بزرگ متذهبی در جهتان استالم محستوب متی شتوند کته در یتر محتدوده جغرافیتایی وتا

ا

واورمیانه پراکنده شده اند و ایران بهعنوان قلب تشی همواره بر شیایان منطقه واورمیانه و پیرامتون
آن تأثیر بسیاری میگذارد
در ایران ا دیربا به سبب عالقه واصی که به واندان اهلبیت (ع) وجود داشته و نیز به دییل
هجرت بسیاری ا امام ادگان و سادات به کشورمان ،اماکن متبرکه متاددی در گوشه و کنار ایتن
مر وبوم پدید آمده است این امر بهگونهای قابلیت ایجاد مراکز و قطبهای گردشگری مذهبی را
در ایران فراهم نموده است عشق و عالقه ایرانیان به واندان نبوت همراه با فرهنگ و هنر وتالق و
بارور ایرانی موجب شده که بر مزار پیشوایان دینی و امام ادگان ،بناها و یارتگاههتایی در کمتال
یبایی و شکوه ساوته شود این یارتگاه ها در گوشه و کنار ایران اسالمی و در شهرهای کوچر
و بزرگ بنا شده و محل تجم و عبادت حاجتمنتدان و دلوستتگانی استت کته بترای شتاای آالم
روحی و جسمی وتود بته دامتان پیشتوایان متذهبی چنتگ متی ننتد و ا تربتت پتاک آنتان یتاری
میجویند بنابراین گردشگری یارتی یکی ا فاالترین بخشهای گردشگری در ایران محستوب
می شود و این امر سبب جذب گردشگران مذهبی ا گوشه و کنار دنیا به سر مین اسالمیمان شتده
است
شهر مشهد ،مدفن حضرت علی بن موسیایرضا (ع) ،امام هشتم شیایان ،بهعنوان بنیتادیتترین
جاذب ه گردشگری مذهبی در ایران ،ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری است عالوه بر وجود اماکن
مقدس و یارتی متادد در سراسر کشورمان ،وجود فرهنگ متذهبی و ستنتهتای اجتمتاعی شتیاه
میتواند نقش قابلتوجهی در توساه گردشگری مذهبی ایاا نماید در کشورمان برگزاری عزاداری
عاشورا و تاسوعا حسینی بهعنوان یکی ا نمونه های مراسم آئینی شیایان همواره بیتانگر فرهنتگ و
مذهب نی ملت ایران بوده است که هرسایه در قایب یر حرکت مردمتی برگتزار متیشتود ایتن
مراسم قابلیت آن را دارد که بهصورت یر روداد بزرگ فرهنگی به کشورهای دیگر مارفیشتده
و گردشگران مذهبی فراوانی را جذب نماید رونق یافتن جهانگردی در میان کشورهای اسالمی و
با دید مسلمانان ا دیگر جوام مسلمان ،ستبب آشتنا شتدن بتا مشتکالت و ویژگتیهتای فرهنتگ
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میان فرهنگهای اسالمی وواهد شد همچنتین

جوام اسالمی و دریافتن نقا اشتراک و اوتال

این امر ،کمر شایانی در برقراری پیوند و اتحاد میان مسلمانان و احیای دوبتاره استالم متینمایتد
(جمایی نژاد)10-13 :9919،
جایگاه اماکن متبرکه و مذهبی در کشور
بناهای یبایی که بر مدفن امامزادگان یتا مامتاری ستایر امتاکن متبرکته کته منجتر بته رهتور
کارکردهتتای هنتتری و مامتتاری امتتاکن استتت در کنتتار کتتارکرد گردشتتگری ،متتیتوانتتد در اباتتاد
سختافزاری آمایش اماکن متبرکته مطترح گتردد درمجمتوع بتا توجته بته موقایتت جغرافیتایی و
اجتماعی امامزادگان و هنجارهای منطقهای میتوان انواعی ا فااییتتهتای فرهنگتی متناستب را بتا
توجه به نیا های فرهنگی در این اماکن تاریتف کترد فضتایی کته بته ستمت مانویتت ستوق پیتدا
میکند باید آنقدر یطیف و جاذب باشد که ائران احساس آرامش کرده و میتل بته مانتدن در آن
مکان در آنان افزایش یابد بر این مبنا مباحﺜی مانند:


توجه به نیا های اقتصادی ،اجتماعی ت فرهنگی و یستمحیطی و کایبدی برای ارائه
ودمات ،تسهیالت و امکانات موردنیا



یزوم استااده ا ماماری 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 جنبههای گردشگری مذهبی با رویکرد توستاه
پایدار



عدم نگرش علمی به مباحث مدیریت بقاع متبرکه



عدم همگرایی سا مانهای متویی بقاع متبرکه



نبود تحقیقات کافی

ا جمله ضرورت ها و ایزامات جهت آمایش اماکن متبرکه مذهبی در ایران استت (احمتدی
شاپورآبادی و همکاران)931 -939 :9913،
01

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

رشد و بهبود درآمدها و نذورات :9ا جمله مستقیمترین با ووردهای توستاه فااییتتهتای
گردشگری در هر منطقه ،با وورد اقتصادی آن است توساه گردشگری در توساه منطقهای برابتر
است با جذب گردشگر بیشتر ،بهرهمندی گردشگران ا ودمات بیشتر و گستردهتر ،مصر

بیشتتر

و نهایتاً سود بیشتر بنابراین با توجه به این نتیجه ،توساه مینههتای گردشتگری در منتاطق ،توستاه
اقتصادی را به همراه دارد بر این مبنا گردشگران مذهبی عالوه بتر انتاتاع وتود ا انتواع وتدمات،
شتوند ،تحاتهای

تمایل دارند برای اقوام و سایر افراد وانواده که نتوانستهاند به ایتن امتاکن مشتر

بهمنظور تبرک نیز ببرند این موضوع میتواند در رونق و گسترش فضای کسبوکتار منطقته تتأثیر
داشته باشد افزون بر این ،افزایش فااییتهای ودماتی ا جمله هتل داری ،ا ذیهفروشیها ،مراکتز
تاریحی و در منطقه را در پی داشته که به نوبه وود سهم قابل توجهی در ایجاد و توستاه اشتتغال
دارد
یکی ا مهمترین انگیزه های گردشتگری در جهتان ،مستافرتهتای متذهبی استت (دینتاری،
 )99:9913اماکن متبرکه و مذهبی به جهت جاذبههای فرهنگی و بهویژه مذهبی که دارند همتواره
با استقبال ائران و مجاوران مواجه شدهاند وجود این حجم جمایت ائر در اطرا

و وود اماکن،

فرصت بهینهای برای کسبه و تجار فراهم میآورد تا با ایجاد مکتانهتای تجتاری وتود در اطترا
اماکن متبرکه ضمن ارائه ودمات اقتصادی به جمایت ائتر و مجتاور اطترا

امتاکن ،صترفههتای

اقتصادی مناسبی برای وود به دست آورند بناهای متذهبی ،فتارا ا کتارکرد مانتوی و روحتانی،
ایباً در احاطه مشا ل تجاری و تسهیالت جهت دار مذهبی نظیر فروشتگاه ستو ات ،آژانت هتای
مسافرتی ،هتلها و حتی بیمارستانها قرار گرفتهاند که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای جاماه
میزبان شده و رونق و حیات شهرنشینی و پویایی و تحرک مراکز مذهبی را در پی دارد درنتیجه با
مکانیابی این کاربریها در سایر اماکن مذهبی و امام ادهها میتوان بته ایتن اهتدا
( )peter،2005ا اینروست که ایباً در اطرا

دستت یافتت

اماکن متبرکه شاهد تراکم کاربریهای تجتاری در

قایب پاساژهای بزرگ ،فروشگاهها ،با ارها و با ارچه ها و هستیم در این مینه شایستته استت بتا
بهکارگیری ایزامات و مالحظات آمایشتی ا اثترات مناتی کته ممکتن استت ا تتراکم واحتدهای
تجتتتاری اطتتترا

امتتتاکن متبرکتتته نشتتتات بگیتتترد ،جلتتتوگیری بتتته عمتتتل آیتتتد (احمتتتدی

شاپورآبادی)993:9913،
1. Economic
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منبع درآمدی از پارکینگها
حملونقل به طور عام عبارت است ا حرکت و جابجایی مردم و کاالهتا بتین نقتا مختلتف
داول شهر و بین شهر (عابدین درکوش )19:9919،امرو ه با پیشرفتهایی که در صنای مربو به
حمل ونقتل اتاتاق افتتاده استت ،ماننتد پیشترفت در مینته صتنات وتودرو ،احتداث بزرگتراههتا و
آ ادراهها وانوادهها ترجی میدهند که با وسایل نقلیه شخصی اقتدام بته مستافرت نماینتد ایبتته
ال م به ذکر است که در مینه احداث پارکینگها در شهرهای مذهبی پیش ا احداث متیبایستت
مطایاات ال م در مینه مکانیابی مناسب آن ها ،ایزامات ایمنی و رعایتت اصتول و ضتوابط پدافنتد
یرعامل و صورت گیرد در ایتن مینته متیتتوان بته ابتکتار شتهرداری شتهر مشتهد در احتداث
پارکینگ ها در محدوده یرین آستان قدس رضوی اشاره نمود که عمل ابتکتاری و والقانتهای بته
شمار می رود اما در کنار این مطلب این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اجرای چنین طرحهتایی
نبایست منجر به افزایش حجتم ترافیتر در محتدوده اطترا

حترم در ستاعات مخصتو

گتردد

(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 برووردار است در شهرهای مذهبی و متبرکه نیز ماموالً مینهای اطرا
متبرکه و مذهبی ا چنین وضایتی برووردارند ماموالً متینهتای اطترا

امتاکن

ایتن امتاکن مقتدس بته

جهت قیمت و ار ش باالی آن برای فااییتهتای اقتصتادی بته کتار گرفتته متیشتود متیتتوان ا
مواردی ا قبیل احداث با ارها ،فروشگاههای بزرگ ،هتل های پنا ستاره و یوک

و نام برد به

جهت ار ش باالی اینگونه مین ها ماموالً احداث واحدهای تجاری و مسکونی چندین طبقته در
آن ها رایا است که ماموالً وارج ا ضوابط و مایارهای شهرسا ی و رعایت اصول تراکم صورت
میگیرد
به طورکلی در شهرهای یارتی همچنان که شهر گسترش پیدا میکند ،ار ش مین در مرکتز
نیز رو بته افتزایش متیرود و همتراه بتا آن ،مختارج تتراکم و تمرکتز و ستایر هزینتههتای ناشتی ا
هزینههای وارجی نیز باال میرود (داروی)913:9901،
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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 تبتدیل
شده است تأثیر گردشگری بر شهر ،هم ا نظر فااییت مسافرتی ،امتور یتر بنتایی بترای پتذیرش و
اسکان گردشگران و هم ا نظر تأثیری که مستقیماً گردشگران متیپذیرنتد ،بستیار در وتور توجته
است ( )Lesly،1977:21هتل جزء الینار کاربری های شتهرهای متذهبی استت مامتوالً احتداث
هتلها در اطرا

حرمها و اماکن متبرکه صورت میگیرد

بنابراین انجام برنامهریزیهایی در مینه اسکان مسافران 9و ائران 1بهویژه در ایام پیر و اوج
سارها در شهرهای متبرکه و مذهبی امری اجتنابناپذیر و ایزام آور برای مسئویین شهری است کته
ایبته باید این برنامهریزیها با رویکردها و مالحظات و ایزامات آمایشتی صتورت پتذیرد (احمتدی
شاپورآبادی و همکاران)991:9913،
میزان نذورات اماکن
یکی دیگر ا ویژگی های اقتصادی اماکن متبرکه و مذهبی بحث هدایا و نذوراتی استت کته
ائران و مجاوران اماکن متبرکه و مذهبی به آن محلها ارائه متیدهنتد در ایتن مینته نیتز شایستته
ا ست ا این مناب درآمدی به نحوی مناسب حاارت و در جهت صحی استااده شود ا این منتاب
می توان در جهت توساه کایبدی اماکن متبرکه ،ارائه تسهیالت و امکانات رفاهی برای ائتران و
استااده نمود( .همان،

)991،

ویژگیهای کالبدی
ایف مساحت اماکن متبرکه
ب جاذبههای کایبدی موجود در اماکن
ج تاداد مراکز مو ههای اماکن
د تاداد مراکز فرهنگی مذهبی اماکن

1. Passengers
2. Pilgrims
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هت روشنایی ماابر مشر به اماکن
و دستیابی به احساس آرامش روحی
دسترسی تسهیالت و امکانات رفاهی اماکن
ح برگزاری مراسمهای مذهبی
تبلیغات و مارفی اماکن متبرکه و مذهبی
بهبود فرهنگی :9توساه فااییتهای اجتماعی مانند فااییتهای آمو شی ،بهداشتی و درمتانی
و

نیز ا دیگر تباات توساه گردشگری است جمایت ائران دارای نیا های متاددی استت کته

برنامه ریزان و سیاست گذاران بایستی برای تأمین آن نیا ها برنامهریزی نمایند یر مکان یتارتی

1

صرفاً یر مکان مذهبی نیست بلکه مکان فرهنگی نیز میباشد بهگونهای که مکان متبرکته دارای
تاریخچه احداث و تکاملی است که ا نظر تاریخی – 9فرهنگی دارای اهمیت میباشد مسجد امتام
(ره) و مسجد شیخ یطف اهلل هر دو ا اماکن متبرکه محسوب میگردند اما امرو ه گردشتگران نته
صرفاً برای عبادت که برای با دید و درک سابقه فرهنگی ت تاریخی به آنها مراجاه مینماینتد کته
درصد قابل توجهی ا ایشان گردشگران وارجی هستند همچنین مسجد گوهرشاد در حرم رضوی
و شاه چراا در استان فارس و حرم حضرت فاطمه ماصومه (س) در قم کته همگتی عتالوه بتر ایتن
تقدس مکان ،دارای بار تاریخی و فرهنگی نی هستند که باب طب بسیاری ا گردشگران وارجی
نیز هست پ

به طور والصه با توجه به مینههای توساه گردشگری مذهبی و کارکرد آن آمایش

سر مین بایست در جهت ساماندهی 9این اماکن برنامتهریتزی نماینتد کته طباتاً دارای با تتابهتای
فروملتتی و حتتتی فراملتتی نیتتز استتت ال م بتته ذکتتر استتت کتته در هرگونتته برنامتتهای جهتتت توستتاه
گردشگری اماکن متبرکه و یارتی باید به ابااد 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

59

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

ضرورت مدیریت فرهنگی 9بقاع و اماکن متبرکه و مذهبی
به واسطه اعتقاد مذهبی شیایان و حتی مسلمانان پیرو مذاهب چهارگانه ،اماکنی بر روی مین
قرار دارند که دارای تقدس است این اماکن که در صدر آن وانه کابه قرار دارد ،همواره در طول
تاریخ مأمن و محل رفت وآمد و رجوع مسلمانان جهان بوده است به اعتقاد شیایان و گروه کﺜیری
ا اهل سنت ،بقاع امام ادگان و اماکن ساوتهشده بر مزار آنان نیتز ا جایگتاه ویتژهای بروتوردار
است اما با وجود گرایش گسترده شیایان به حرم مقدس امامزادگتان در ایتران و نیتز بتا وستات و
گستردگی فراوان که دارند ،تاکنون بهعنوان اماکن فرهنگستا  ،کمتتر موردتوجته و برنامتهریتزی
قرار گرفته اند با وجود قدمت بقاع و اماکن متبرکه کشور و سا مان اوقا

و امور ویریه به عنتوان

متویی آنها و نیز سایر مراکز و ارگانهای ذیناوذ در این مینه ،تاکنون هیچگونته طترح جتام و
مستقلی در این مینته صتورت نگرفتته استت و وتا انجتام مطایاتات و پتژوهشهتای ژر نگتر و
همهجانبه با توجه به ررفیت بقاع متبرکه و نیز جاماته کنتونی ا ستویی و ایجتاد مینتههتای تبتدیل
آستان امامزادگان واجبایتاظیم به قطب های فرهنگی ،ا دیگر سو بته شتدت احستاس متیگتردد
(احمدی شاپورآبادی و همکاران)991 -990 :9913:

افزایش خدمات رفاهی
تعداد مراکز فرهنگی مذهبی اماکن
یکی دیگر ا جاذبه های اماکن متبرکه و مذهبی ،وجود مراکز فرهنگی ت مذهبی در مجموعته
این اماکن است کتابخانهها ،مو هها ،مقابر بزرگان دین ،آرامگاههتای شتاعران و هنرمنتدان و ا
جمله این مراکز فرهنگتی و متذهبی موجتود در امتاکن متبرکته و متذهبی استت بتهطتور مﺜتال در
مجموعه آستانه حضرت فاطمه ماصومه (س) در شهر قتم و در مجموعته حترم مطهتر متیتتوان بته
کتابخانه و مو ه آستانه ،کتابخانه مرحوم آیتتاهلل مرعشتی نجاتی ،آرامستتان هتای آیتات عظتام و
مراج تقلید در مسجد باالسر ،آرامگاه مرحوم مجتهتد جلیتلایقتدر آیتتاهلل بروجتردی در مستجد
اعظم قم ،حو ه علمیه و قبور شاعران و شخصیتهای تاریخی و شهیری چون شیخ فضلاهلل نوری،
شهید مرتضی مطهری و شاعره فرهیخته پروین اعتصامی اشاره نمود که همگی و بسیاری کته بیتان
1. Cultural management
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نشد ا جاذبه ها و مراکز فرهنگتی موجتود در مجموعته امتاکن متبرکته و متذهبی استت (احمتدی
شاپورآبادی و همکاران)999-999 :9913،
روشنایی معابر مشرفبه اماکن
ا دیگر جلوههای اماکن متبرکه و مذهبی میتتوان بته روشتناییهتای ماتابر و مجموعته ایتن
اماکن متبرکه و مذهبی اشاره نمود بهویژه در این مینه میتوان به شتبهتای واصتی ا ستال کته
منتسب به والدت یکی ا ائمه جلیلایقدر (ع) و یا رو ها و ایام واصی دیگر ا جملته اعیتاد ملتی و
مذهبی ،اشاره نمود نورپردا یها و روشناییهای اماکن متبرکته و متذهبی متیتوانتد منتقتلکننتده
ح

آرامش و ح

سرووشی و یا در ایام عزای اهلبیت متقابالً انتقالدهنده حت

متاتم و انتدوه

در این اماکن باشد که در هر حایت متناسب با روحیات ائران و مجاوران ،انتقالدهنده احساستات
و عواطف مذهبی و مانوی است
دستیابی به احساس آرامش روحی
9

یکی دیگر ا ویژگی های اماکن متبرکه و مذهبی دستیابی به احساس آرامتش روحتی بترای
جمایت ائران و مجاوران است مراجاه ائتران و مجتاوران بته امتاکن متبرکته و متذهبی و دیتدن
جلوههای هنری بهکاررفته در مجموعه این اماکن ،میتواند تداعیکننتده حت

آرامتش روحتی و

روانی باشد بهطور مﺜال در این مینه میتوان به جلوههای هنتری بتهکاررفتته در ایتن امتاکن ماننتد
کاشیکاریها ،آیینهکاریها ،مقرن ها ،ایوانها ،جلوههای ینتی رواقهتا و ضتری ائمته ماصتوم
(ع) و امامزادگان و اشاره نمود که هر یر بهنوبه وود انتقالدهنده ح

آرامش روانی و روحی

و دل کندن ا دنیای مدرنیته و مادی امترو و اتصتال و ترق شتدن در دریتای بیکتران مانویتت و
عرفان است (همان،

)999

دسترسی به تسهیالت و امکانات رفاهی اماکن
دسترسی به ماهوم سهویت افراد بترای شترکت در یتر فااییتت متوردنظر در محتل و متان
1. Mental relaxation
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دیخواه تاریف میگردد ( )Bhat،1333:139در تاریای دیگر دسترسی به مانای آ ادی یا توانتایی
مردم در برآوردن نیا های اساستی بتهشتر حاتک کیایتت نتدگی استت ()Lau،139:1331-910
ا دیگر ویژگیهای اماکن متبرکه و مذهبی می توان به تسهیالت و امکانات رفاهی این اماکن برای
ائران و مجاورانی باشد که به این اماکن مراجاه مینمایند این تسهیالت و امکانات دامنه فراگیری
دارد در این مینه می توان به ودمات اسکان و هتل داری ،ودمات حملونقل ،وتدمات تجتاری،
ودمات توریستی و تاریحی ،ودمات ور شی ،ودمات مایی و بانکی و اشتاره نمتود وفتور ایتن
تسهیالت و ودمات می تواند ح

رضتایت را در ائتران و مستافران ایجتاد و آنهتا را بترای ستار

مجدد وود و به دنبال آن تشویق سایر وابستگان و دوستان به سار مهیا و آمتاده ستا د یتذا شایستته
است در برنامه ریزی و ساماندهی اماکن متبرکه و مذهبی به این متوارد نیتز توجته نمتود (احمتدی
شاپورآبادی و همکاران)993-999 :9913،

برگزاری مراسمهای مذهبی
برگزاری مراسم مذهبی و مانوی در اماکن متبرکه و مذهبی ا دیگر ویژگیهتا و جلتوههتای
این اماکن است که در این مینه میتوان به اجرای مراسم و آیینهای عزاداری ،9جشتنهتا و اعیتاد
ملی و مذهبی اشاره نمود در سالهای اویر پخش تلویزیونی این مراسم ا شبکههتای رستانه ملتی،
مردم را بیشتر با ویژگیهای این مراسم ها آشنا و آنان را به حضتور در ایتن مراستم تر یتب نمتوده
است اجرای مر اسمی چون مراسم عزاداری دهه اول و دوم محرم ،مراسم ویژه ماه مبارک رمضتان
(مانند ترتیل و جزء ووانی در این اماکن متبرکه و مراسم ویتژه شتبهتای احیتاء و ) ،جشتنهتای
ملی 1مانند عید نورو  ،اعیاد مذهبی ،اعیاد والدت ائمه بزرگوار(ع) و ا نمونههتای ایتن ویژگتی
منحصربهفرد اماکن متبرکه و مذهبی است
تبلیغات و معرفی اماکن متبرکه و مذهبی
ا دیگر ویژگی ها و مواردی که بایتد در وصتو

امتاکن متبرکته و متذهبی رعایتت نمتود،

1. Mourning
2. National festivals
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بحث تبلیغات 9و مارفی این اماکن است تا مردم بهویژه ائران با جایگاه و شتأن ایتن امامزادگتان و
نوادگان واندان عصمت و طهتارت(ع) هتر چته بیشتتر و بهتتر آشتنا گردنتد اعطتای بروشتورهای
ندگی نامه این بزرگواران ،برگزاری مراسم آیینی ،اجرای سخنرانیها ،پخش تلویزیونی مراستم ا
سیما و می تواند در این مینه مناسب و اثرگذار باشد (همان،

)993

آموزش مردم و پرسنل دستاندرکار
یکی دیگر ا ایزامات بحث گردشگری ،آمو ش مردم و پرسنل دستانتدرکار در وصتو
نحوه بروورد با مردم است نحوه بروورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میزان
رضایت آنها و درنتیجه استقبال آنان در سالهای آینده دارد هر چه میزبانتان در نتوع بروتورد بتا
گردشگران بهتر عمل نماینتد ،انتاتاع حاصتل ا آن بیشتتر وواهتد بتود در وصتو

گردشتگری

مذهبی این نکته ایزام آورتر است جمایت گردشگر در قایتب وار بتا نیتت انتاتاع مانتوی و قصتد
قربت به اماکن متبرکه سار مینمایند ،حال به هر نسبت که بروورد مردم و دستاندرکاران (اعم ا
مسئویین آن مکان متبرکه و ) با ائران شایسته تر باشد ،این عمل منجر به ثبت واطره ووش برای
جمایت ائر گشته و در سال های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید واطرات شیرین و وتوش
افزون مینماید یذا ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در ابااد نرمافزاری مطرح میگردد ایتن
است که با تدوین برنامه های منسجم در مینه آمتو ش مستئویین امتاکن متبرکته و متردم در نحتوه
بروورد با ائران برنامهریزی صورت گیرد (همان)990-991،
ایجاد شبکههای حملونقل
بنا به تاریف مرکز حملونقتل پایتدار ،یتر سیستتم حمتلونقتل پایتدار سیستتمی استت کته
برووردار ا صاات یر باشد :امکان دسترسی به نیا های اصلی افراد و جوام را بهصورت ایمتن و
سایم در عین رعایت عدایت بین نسلی و درون نسلی فراهم نماید حملونقل پایدار قابل استتطاعت
بوده به نحو کارآمدی عمل میکند امکان انتخاب روشهای مختلف جابجایی را فراهم کترده و
ا اقتصاد پویا حمایت میکند آیودگیها و ضایاات یر با یافتی را کاهش میدهد مصر

مناب

1. Advertising
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تجدید ناپذیر و استااده ا ثروت مین را به حداقل رسانده و مصر

مناب تجدید پذیر را محتدود

میکند و مایاه های آن را با یتابی و با یافتت متیکنتد ( )CST،1333در منتاب مختلتف ،اهتدا
متنوعی برای برنامهریزی حملونقتل پایتدار برشتمرده شتدهانتد کته عمتدتاً برگرفتته ا ار شهتا و
اهدا

محوری توساه پایدار هستند ( )Litman،1393بنابراین یکی دیگر ا عوامل ماثر در مینه

توساه گردشگری مذهبی در یر منطقه شبکه حملونقل است اماکن متبرکه و متذهبی بتا وجتود
پتانسیل های مادی و مانوی که ماموالً با وود دارند ،ستاالنه پتذیرای جمایتت یتادی ا ائتران و
مجاوران هستند ایجاد تسهیالت ارتباطی بتهویتژه در حتو ه حمتلونقتل ماننتد ستاماندهی وطتو
اتوبوسرانی ،وطو تاکسیرانی ،مترو و بهگونه ای که بهراحتی امکان دسترسی به این اماکن را
فراهم سا د ا ایزامات آمایشی در این مینه است ا جمله مﺜالهای عینی در این حو ه حرم مطهتر
در ایام نورو و تابستان پذیرای جمایت میلیونی

رضوی است کالنشهر مشهد هر سایه بهوصو

ا ائران و گردشگران است که بهقصد یارت به این استان سار مینمایند درصورتیکه در مینته
حملونقل که ا ایزامات و ضرورتهای اوییه این صنات به شمار میآید ،اقدامات اساسی صورت
نگیرد ،مسئویین امر توانایی آن را ندارند که این وضایت را مدیریت نمایند (احمدی شتاپورآبادی
و همکاران)990-998 :9913،
افزایش کمیت و کیفیت خدمات
ودمت ،فرآیندی است مشتمل بر یر سری ا فااییتهای کموبیش نامحسوس که بته طتور
طبیای اما نه یزوماً همیشگی ،در تاامالت بین مشتریان و کارکنان و یا مناب فیزیکی یا کاالهتا و یتا
سیستتتتمهتتتای ارائتتتهکننتتتده وتتتدمت ،رویداده تتتتا راهحلتتتی بتتترای مستتتائل مشتتتتریان باشتتتد
( )Gronroos،C 1333ودمات ا جنبههای مختلف قابل تقسیمبندی است اگر ودمات را ا منظر
تاامالت حین ارائه ودمت در نظر بگیریم به دو دسته کلی ودمات ستنتی و وتدمات ایکترونیتر
قابل تقسیمبندیاند که تااریف یر برای آنها ارائه میشود:
خدمات سنتی (فیزیکی) :اگر در فرآیند ارائه ودمت تاامالت بین انسانهتا صتورت گیترد
مااهیم در قایب ودمات سنتی تاریف وواهد شد در واق وصوصیت اصلی این نوع ودمات این
است که به صورت یر وودکار ارائه شده و نیا به سطحی ا دوایت انسان دارند
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خدمات الکترونیک :اگر در فرآیند ارائه ودمت تاامالت بین انستان و ماشتین و در یتر
محیط مج ا ی صورت گیرد ،مااهیم در قایب ودمات ایکترونیر تاریف وواهد شد این ودمات
ا طریق شبکهها و سیستمهایی ماننتد اینترنتت ،سیستتمهتای وتودپردا  ،9تلاتنبانترهتا ،وتدمات
تلانی ،1سیستمهتای ارائتهدهنتده وتدمات وودکتار و ارائته متیشتود (،and،Voss ،1338 :930
 )Sousa ،R.ا دیگر مایاه های اثرگذار در رونق گردشگری در هر منطقهای ودماترسانی است
به ویژه این حو ه در مینه گردشگری مذهبی دارای اهمیت مضاعای است ائرینتی کته بتهمنظتور
یارت به مکان متبرکهای عزیمت می نمایند انتظار ودمات مناسبی ا ستوی میزبانتان وتود دارنتد
وجود اقامتگتاههتای استتاندارد ،مراکتز پتذیرایی شایستته ،وتدمات حمتلونقتل مناستب ،وتدمات
بهداشتی ،آمو شی ،فرهنگی و حتی ور شی و تاریحی میتواند در کنار یارت ،رضتایت ائترین
را تتا حتدود یتادی جلتب نمایتد ایتن جلتب رضتایتمندی در ستالهتای آتتی ،وتود را در قایتتب
گردشگران مضاعف نشان میدهد و این همان چیزی است که تسری روند توستاه را در پتی دارد
یذا آمایش سر مین در این باد نیز دارای رویکردهایی است که رعایت آنها اجتنابناپذیر قلمداد
میگردد (احمدی شاپورآبادی و همکاران)990:9913،
آموزش مردم و پرسنل دستاندرکار
یکی دیگر ا ایزامات بحث گردشگری ،آمو ش مردم و پرسنل دستانتدرکار در وصتو
نحوه بروورد با مردم است نحوه بروورد مردم و مجاوران با گردشگران همبستگی باالیی با میزان
رضایت آنها و در نتیجه استقبال آنان در سال های آینده دارد هر چه میزبانان در نتوع بروتورد بتا
گردشگران بهتر عمل نماینتد ،انتاتاع حاصتل ا آن بیشتتر وواهتد بتود در وصتو

گردشتگری

مذهبی این نکته ایزام آورتر است جمایت گردشگر در قایتب وار بتا نیتت انتاتاع مانتوی و قصتد
قربت به اماکن متبرکه سار مینمایند ،حال به هر نسبت که بروورد مردم و دستاندرکاران (اعم ا
مسئویین آن مکان متبرکه و ) با ائران شایستهتر باشد ،این عمل منجر به ثبت واطره ووش برای
جمایت ائر گشته و در سال های آتی انگیزه گردشگران را برای تجدید واطرات شیرین و وتوش
1. Automated Teller Machine
2. Telephone service
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افزون مینماید یذا ا جمله مواردی که در آمایش سر مین در اباتاد نترمافتزاری مطترح متیگتردد
اینکه با تدوین برنامههتای منستجم در مینته آمتو ش مستئویین امتاکن متبرکته و متردم در نحتوه
بروورد با ائران برنامهریزی صورت گیرد (همان)990-991،

مدل مفهومی تحقیق

ارتقا خدمات رفاهی

رشد درآمدهای نذورات
حسینیه اعظم زنجان

گردشگری مذهبی
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
حسینیه اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی در استان

نجان نقش دارد.

نجان نقش دارد.

حسینیهی اعظم نجان در افزایش ودمات رفاهی در استان نجان نقش دارد

55

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

روش تحقیق
با توجه به اینکه پیامدهای ناشی ا تحقیق حاضر ،می تواند مورداستااده مکانهتای مذهبی و
نهادهای مربو ا جمله سا مان اوقا  ،سا مان میراث فرهنگی قرار گیرد ،ا گونته پتژوهش هتای
کاربردی است پژوهش حاضر پیمایشی بوده و ا ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه بهره برده است
جاماه آماری حاضر دربردارندهی همهی افرادی است که در محرم سال  9991هجری قمری
(مهرماه سال  9918هجری شمسی) بته حستینیهی اعظتم نجتان ،بترای انجتام مراستمهتای متذهبی
آمدهاند
پژوهشتتگر بتته کمتتر ابزار سنجش و انتتدا هگیتتری متتیتوانتتد اطالعات موردنیتتا را برای
تجزیه وتحلیل و بررسی پدیده موردمطایاه و سرانجام کشف حقیقت گردآوری نماید بنابراین باید
به گونه ای طراحی و سا مان داده شود که بتواند اطالعات را بته شتیوه ی شایستته گردآوری کننتد
(حتتافک نیتتا )999:9911،بتترای ستتنجش ستتاالهتتای پرسشتتنامه ،ا مقیتتاس ییکتترت 9کتته یکتتی ا
پرکاربردترین مقیاسها در پژوهشها میباشد ،استااده شتده استت (میر ایتی )119:9911،در ایتن
مینتته بتته کمتتر نتترمافتتزار آمتتاری  SPSSشتتماره  ،91ا ضتتریب همبستتتگی پیرستتون ،رگرستیون
بهره برده شده است
جدول  .5امتیازبندی گویه های پرسشنامه
ترتیب

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیا بندی

9

1

9

9

3

بتترای تأییتتد روایتتی محتتتوایی ،پرسشتتنامه در اوتیتتار اهتتلفتتن قتترار گرفتتت بتترای پایتتایی ا
پیشآ مون برای  93نار صورت گرفت که سرانجام پ

ا پاسخگویی ،به استتخراج و محاستبهی

دادهها با استااده ا ضریب آیاای کرونبا و با استااده ا نرمافزار  SPSS1مبتاردت نمتوده و پیامتد
آن بتترای هتتر یتتر ا متغیرهتتای :ترشتتد و بهبتتود درآمتتدها و نتتذورات ،افتتزایش و ایجتتاد مشتتا ل
تخصصی ،ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی و ارتقاء ودمات 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

%03

9

افزایش و ایجاد مشا ل تخصصی

%09

9

ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی در اماکن مذهبی

%03

9

ارتقاء ودمات رفاهی در اماکن مذهبی

%13

9

متغیر

یافتهها
برای توصتیف تجزیتهوتحلیتل داده هتای پتژوهش ا دو شتیوه آمتاری توصتیای و استتنباطی
استاادهشده است:
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونهی پژوهش
برای شناوت بهتر ماهیت جاماه ای که در پژوهش موردمطایاه قرارگرفتته و آشتنایی بیشتر با
متغیرهای پژوهش ،پیش ا تجزیه وتحلیل داده هتای آماری ،ال م است این داده هتا توصتیف شتود
همچنین توصیف آماری دادههتتا ،گامی در جهت تشخی

ایگوی حاکم بر آنهتتا و پایتتهای برای

تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار میرود
متغیر «تأهل»
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد میزان وضعیت تأهل پاسخدهندگان
وضعیت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد

110

0353

0353

0953

متأهل

11

1353

1353

93353

کل

913

93353

93353
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برابر دادههای جدول ( 03/3 ،)9درصد پاسخدهندگان مجرد و  13/3درصتد پاستخدهنتدگان
متأهل میباشند

متغیر «جنسیت»
جدول  .0توزیع فراوانی و درصد میزان جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

938

9353

9353

9353

ن

111

3153

3153

93353

کل

913

93353

93353

برابر دادههای جدول ( 93/3 ،)3درصد پاسخگویان ن و  31/3درصد مرد بودهاند
متغیر «محل سکونت»
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد میزان محل سکونت پاسخدهندگان
محل سکونت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

داول نجان

919

1959

1959

1959

وارج نجان

89

9858

9858

93353

کل

913

93353

93353

برابر دادههای جدول ( 19/9 ،)8پاسخگویان درون استان نجتان و  98/8درصتد ا بیترون ا
استان نجان بودهاند
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متغیر «سن»
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد میزان سن پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

یر  13سال

19

1951

1951

1951

 19تا  93سال

109

0351

0351

1150

 99تا  83سال

19

851

851

1153

 83سال باالتر

9

953

953

93353

کل

913

93353

93353

برابتتر دادههتتای جتتدول ( 19/1 ،)0درصتتد پاستتخدهنتتدگان یتتر 13ستتال 03/1 ،درصتتد
پاستتخدهنتتدگان  19تتتا  93ستتال 8/1 ،درصتتد پاستتخدهنتتدگان  99تتتا  83ستتال و  9/3درصتتد
پاسخدهندگان باالی  83سال سن داشتهاند یر بیستسایهها  09درصد و بین  9تا سایههتا درصتد 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

9

953

953

953

دیپلم

03

9153

9153

1353

فوقدیپلم

13

1950

1950

9351

ییسان

990

9151

9151

1959

89

9858

9858

93353

913

93353

93353

فوقییسان
کل

و باالتر

برابر دادههای جدول ( ،)1بیشترین پاسخگویان فوقدیپلم و کمترینشان یر دیپلم بودهانتد 91
درصد دیپلمها 91 ،درصد کارشناسها و  90درصد ارشد و باالتر بودهاند
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تجزیهوتحلیل استنباطی 9دادهها
فرضیه 5اصلی تحقیق

حسینیهی اعظم نجان در پیشرفت گردشگری مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،)1حسینیهی اعظم نجان در پیشرفت گردشگری مذهبی نقتش دارد
بر اساس ضریب تایین بهدستآمده بیش ا ( )3/13ا پیشرفتهای گردشگری متذهبی بتا حستینیه
اعظم نجان پیشبینی شدنی است ضریب همبستگی بین توانمندیهای حستینیه اعظتم و پیشترفت
گردشتتگری  3/ 11استتت بنتتابراین بتتا اطمینتتان  13درصتتد حس تینیهی اعظتتم نجتتان در پیشتترفت
گردشگری مذهبی نقش دارد
جدول  .1میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و توسعه گردشگری مذهبی
Model Summary
استاندارد وطای برآورد

ضریب تایین ترا شده

ضریب تایین

ضریب همبستگی

1/31009

3/133

3/138

3/101a

مدل

جدول  .95میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان بر توسعه گردشگری مذهبی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار t

استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

مقدار بتا

خطای

()beta

استاندارد

مدل
B

3/399

9/309

3/339

1/133

3/399

3/911

3/333

9/933

3/389

3/190

ایجاد شغلهای تخصصی

3/333

3/313

3/319

3/391

بهبود فرهنگی

3/333

19/189

3/991

3/398

3/133

ودمات رفاهی

3/333

11/101

3/981

3/398

9/919

)(Constan
رشد و بهبود درآمدها و
نذورات
9

متغیر وابسته :توساه گردشگری مذهبی
1. Inferential
2. Hypothesis

50

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

برابر دادههای جدول ( ،)93رشد و بهبود درآمدها و نذورات ضریب تتأثیر  3/89افزاینتده در
توساه گردشگری استان نجان دارد یا  3/389ا نقش حسینیهی اعظم در توساه گردشگری استان
نجان با افزایش درآمدها و نذورات پیشبینی میشود ایجتاد شتغلهتای تخصصتی ضتریب تتأثیر
 /319افزاینده در توساه گردشگری استان نجان دارد یا  3/319ا نقش حسینیهی اعظم در توساه
گردشگری استان نجان با ایجاد شغلهای تخصصی پیشبینی میشود بهبود فرهنگ دینی ضریب
تأثیر  3/991افزاینده در توساه گردشگری استان نجتان دارد یتا  3/991مقتدار ا نقتش حستینیهی
اعظم در توساه گردشگری استان نجان با بهبود فرهنگ دینی پیشبینی میشود وتدمات رفتاهی
ضریب تأثیر  3/981افزاینده در توستاه گردشتگری استتان نجتان دارد یتا  3/981مقتدار ا نقتش
حسینیهی اعظم در توساه گردشگری استان نجان با ودمات 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 تایین بتهدستتآمتده حستینیهی اعظتم بتیش ا
( )3/19پ تیشبین تیهتتای بهبتتود درآمتتدها و نتتذورات را انجتتام م تیدهتتد ضتتریب همبستتتگی بتتین
توانمندیهای حسینیه ی اعظم و رشد و بهبود نذورات 3/ 11است بنتابراین بتا اطمینتان  13درصتد
میتوان نتیجه گرفت که توانمندیهای حسینیهی اعظم در رشتد و بهبتود درآمتدها و نتذورات 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

9/33191

3/191

ضریب تعیین
3/199
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ضریب
همبستگی
3/191 a

مدل
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جدول  .95میزان 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

3/109

-3/130

3/91

-3/113

3/398

-3/330

3/803

3/911

-3/391

-3/333

3/011

3/101

-3/331

3/313

بهبود فرهنگی

3/333

1/191

3/180

3/391

3/981

ودمات رفاهی

3/333

19/930

3/3031

3/319

3/393

)(Constant
رشد و بهبود
درآمدها
ایجاد شغلهای

9

تخصصی

متغیر وابسته :رشد و بهبود نذورات
بر پایهی نتیجههتای بتهدستتآمتده ا دادههتای جتدول ( ،)91ضتریب تتأثیر توانمنتدیهتای
حسینیه ی اعظم در «رشد بهبتود درآمتدها و نتذورات»  - 3/391کاهنتده استت یتا توانمنتدیهتای
حسینیه ی اعظم در رشد و بهبود درآمد و نتذورات در استتان نجتان نقتش مناتی دارد حستینیهی
اعظم موجب رشد و بهبود نذورات در استان نجان نشده ،بلکه به مقدار اشارهشده باال کتاهش آن
را نیز موجب شده است
فرضیه فرعی دوم

حسینیهی اعظم نجان در ایجاد شغلهای تخصصی مربو در استان نجان نقش دارد
بتتر پای تهی نتیجتتههتتای بتتهدستتتآمتتده ا دادههتتای جتتدول ( ،)99بتتر استتاس ضتتریب تایتتین
بهدستآمده بیش ا ( )3/01درصد ا پیشبینیهای ایجاد شغلهای تخصصی در استتان نجتان بتا
توانمندیهای حسینیهی اعظم انجام میشود ضریب همبستگی بین توانمندیهای حسینیهی اعظم و
ایجاد شغلهای تخصصی  3/ 13است بنابراین با اطمینتان  13درصتد متیتتوان نتیجته گرفتت کته
توانمندیهای حسینیهی اعظم نجان افزایش مشا ل 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

9/99910

3/019

3/011

3/139 a

مدل

جدول  .95میزان تأثیرگذاری توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان
برافزایش و ایجاد مشاغل تخصصی
ضرایب
سطح
معنیداری

مقدار
t

3/018

3/939

استاندارد
مقدار بتا
)(Beta

ضرایب غیراستاندارد
خطای
استاندارد

مدل
B

3/909

3/993

3/333

3/083

3/191

3/319

3/911

3/333

0/319

3/939

3/310

3/139

3/333

1/819

3/991

3/313

3/190

بهبود فرهنگی

3/890

3/333

3/313

3/399

3/398

افزایش ودمات رفاهی

)(Constant
رشد و بهبود درآمدها
و نذورات
ایجاد شغلهای

9

تخصصی

افزایش و ایجاد مشا ل تخصصی :متغیر وابسته
بر پایهی نتتایا بتهدستتآمتده ا دادههتای جتدول ( ،)99حستینیهی اعظتم در «ایجتاد شتغل
تخصصی»  /191ضتریب تتأثیر افزاینتده در استتان نجتان دارد نقتش حستینیهی اعظتم در ایجتاد
شغلهای تخصصی در نجان افزاینده و مﺜبت است
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فرضیهی فرعی سوم

حسینیهی اعظم نجان در افزایش و بهبود فرهنگ دینی در مکانهای مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،)93برابر ضریب تایتین بتهدستتآمتده  11درصتد ا تغییترات بهبتود
فرهنگی با توانمندیهای حسینیهی اعظم تبیین میشود ضتریب تاتین حستینیهی اعظتم نجتان در
بهبتتود فرهنتتگ دین تی  /139استتت بنتتابراین بتتا اطمینتتان  13درصتتد و م تیتتتوان نتیجتته گرفتتت
توانمندیهای حسینیه ی اعظم نجان و ارتقاء و بهبود فرهنتگ دینتی را بتا مقتدار یتاد شتده تبیتین
میکند
جدول  .90میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و افزایش و بهبود فرهنگ دینی
Model Summary
استاندارد خطای

ضریب تعیین

ضریب

ضریب

برآورد

تراز شده

تعیین

همبستگی

9/91199

3/193

3/190

3/139 a

مدل

جدول  .95میزان 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

3/989

1/910

3/333

8/181

3/319

3/398

3/319

9/098

3/339

-3/399

3/933

-9/839

-3/333

3/318

3/333

91/001

3/311

3/319

3/938

3/991

-9/911

-3/391

3/393

-3/393

متغیر وابسته :ارتقاء و بهبود فرهنگ دینی در اماکن مذهبی
51

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

9
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بر پایهی نتیجههای بهدستآمده ا دادههای جدول (« ،)98توانمندیهای حسینیهی اعظتم در
بهبود فرهنگ دینی» ضریب تأثیر  3/311افزاینده دارد یا توانمندیهای حسینیهی اعظم در افتزایش
و بهبود فرهنگ دینی نقش دارد
فرضیه فرعی چهارم

حسینیهی اعظم نجان در ارتقاء ودمات رفاهی در مکانهای مذهبی نقش دارد
برابر دادههای جدول ( ،) 90بر پایهی ضتریب تایتین بتهدستتآمتده بتیش ا ( )3/19درصتد
افزایش ودمات رفاهی ا حسینیهی اعظم نجان پیشبینتی شتدنی استت ضتریب همبستتگی بتین
توانمندیهای حسینیهی اعظم و ودمات رفاهی  3/10است بنابراین با اطمینان  13درصد متیتتوان
نتیجه گرفت که حسینیهی اعظم نجان در ارتقاء ودمات رفاهی نقش دارد
جدول  .95میزان همبستگی توانمندیهای حسینیهی اعظم زنجان و ارتقاء خدمات رفاهی
استاندارد خطای

Model Summary
ضریب
ضریب تعیین تراز

ضریب

برآورد

شده

تعیین

همبستگی

3/13189

3/193

3/190

3/130 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

3/119

-3/013

3/333

-9/301

3/399

-3/319

3/381

-9/119

-3/391

3/389

3/333

9/391

3/313

3/398

3/333

-1/198

-/383

3/393

-3/399

3/333

99/993

3/180

3/391

3/193

متغیر وابسته :ارتقاء ودمات رفاهی در اماکن مذهبی
15

)(Constant
رشد و بهبود درآمدها
و نذورات
ایجاد شغلهای
تخصصی
بهبود فرهنگی
افزایش ودمات
فرهنگی
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برابر داده های جدول ( ،)91ضریب تأثیر توانمندی ای حستینیهی اعظتم در افتزایش وتدمات
رفاهی  3/180افزاینده است یانی حسینیه اعظم در افزایش ودمات رفاهی نقش پررنگتی دارد بتا
توجه به اینکه افزایش ودمات رفاهی در مکانهای مذهبی ا شتاو

هتای پیشترفت اجتمتاعی ت

فرهنگی در مینه ی گردشگری مذهبی به شمار میرود تحلیل یر نشتان متیدهتد کته حستینیهی
اعظم نجان در افزایش ودمات رفاهی نقش دارد

نتیجهگیری
برابر یافتههای این پژوهش ،همسو با اعتقادات و فرهنتگ کشتور در مینتهی توستل بته ائمته
اطهار(ع) ،امام ادگان و بروی ا مسجدها و تکیه ها که در آن برای امام حستین(ع) و دیگتر ائمته
مراسم عزاداری برگزار میشود ،مینه های توسل بیشتری وجتود دارد و باضتی تجربتههتای موفتق
توسل و گرفتن نیا ها ا راه توسل موجب گسترش چنین مکانهای مذهبی بتهویتژه در متانهتای
وا

شده است ا جمله حسینیهی موردمطایاهی این پژوهش یکی ا همین مکانهای موردتوجته

مردم ایران و دوستداران اهل بیت در منطقه و جهان است که بهانهی مستافرت و حضتور میلیتونهتا
انسان شیاتهی اهل بیت و عاشق امام حستین(ع) شتده استت طبیاتتاً همتین حضتور و ستار مینتهی
پیشرفت گردشگری ا نوع مذهبی در منطقه ی نجان شده و افتزون بتر گستترش ،آبتادی و شتغل
ایی در منطقه ،موجب رشد و آبادانی وود مکان حسینیه نیز شده است بنابراین میتوان گات که
نقش حسینیهی اعظم در افزایش گردشگری و پیشرفت منطقه آشکار است
اگرچه در مکان های مذهبی کشور عملکردهای شایستهای در مینتهی پیشترفت گردشتگری
مذهبی انجام شده است ،اما پرداوتن به موضوع نقش مکانهتای متذهبی در پیشترفت گردشتگری
مذهبی در حو ه های علمی و پژوهشی کمتر موردتوجه واق شده و آن گونه که باید به آن پرداوته
نشده است هیچیر ا منب ها ،پژوهشها و مقایههای موجود به گونتهی مستقیم بته بررستی نقتش
مکتتان هتتای متتذهبی در پیشتترفت گردشتتگری متتذهبی بتتا مطایاتته متتوردی حستتینیه اعظتتم نجتتان
نپرداوتتتهانتتد پ ت

برآینتتدها گونتتاگون بوده و ا جنبتتههتتای گوناگون عملکردهتتای پژوهشی در

حو هی قلمروی موضوعی نیست
نتیجههای پژوهش و یکی ا فرضیه های آن با پژوهش مشکینی و دویران در سال ( )9911که
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بیان کردند فضاها و نحوه برگزاری مراسم در شهر نجتان در رو هتای محترم باعتث ایجتاد حت
تالق مکانی در میان گردشگران و با تویید مجدد گردشگری مذهبی شده و ارتقای سط کمتی و
کیای برگزاری مراسم به افزایش میزان گردشگران منجر میشود ،همستو استت ایتن پتژوهش نیتز
نقش حسینیه اعظم بر پذیرش مردم و ائرین بهویژه در رو های نمادین را اثرگذار میداند
نتیجههای پژوهش با نتیجههتای پتژوهش حیتدری و نجاتی ( )9918-10کته بترای مطایاته و
بررسی مراسم حسینیه اعظم نجان (جهت ثبت در میتراث مانتوی کشتور) انجتامشتده ،همختوانی
داشته و نقش مراسمهای حسینی در پر رنگ شدن پذیرش ائرین را تائید مینماید
امتتا تحقیق حاضر ،با توجه به گستردگی دامنتته و همچنتتین نتتو بتتودن موضتتوع بتتا شناستتایی
توانمندیها و ررفیتهای حسینیه ی اعظم نجان برای اویین بار به بررسی نقش این مکتان مقتدس
در پیشرفت گردشگری مذهبی استان نجان با نگاه فرهنگی با جنبههای گوناگون پرداوته است
پژوهش حاضر درصدد برجسته کردن یتر نتوع فرهنتگ گردشتگری متذهبی بتا توجته بته
یادمان های مذهبی همچون مراسم یوم ایاباس (ع) استت بررستی نقتش حستینیه اعظتم نجتان در
پژوهش حاضر بهعنوان یر مکان مذهبی ت فرهنگی جاذبهی گردشگر و پرداوتن به توانمندیهای
آن در ولق یر فرهنگ سوگواری بینق

 ،نهتنها منجر به تقویتت پایتههتا و ریشتههتای متذهبی

جاماه میشود بلکه به دییل کنش های اجتماعی مﺜبت در فضای مذهبی و شور و شتوق موجتود در
آن ،حت

وابستتگی را افتتزایش بخشتیده و ادامتتهی هویتت و گردشتگری را در ماهتتوم متذهبی ت

فرهنگی آن دنبال میکند

پیشنهادها
نتیجه های پژوهش می تواند مورداستااده نهادهای گونتاگون ماننتد ستا مان اوقتا  ،ستا مان
میراث فرهنگی و گردشگری و حسینیه ی اعظم نجان قرار بگیرد همچنین موجب افزایش ساوتار
مراسم سوگواری حسینی در کشور با توجه به ایگوهای موفق مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجان
میشود
افزایش نظاممندی مدیریت حسینیهی اعظم با شکلدهی تاامل مشترک بین مسئویین نهادهای
دستاندرکار امور گردشگری و مدیران و وادمان حسینیهی اعظم نجان
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فراهم کردن یرساوت های متناسب با حجم گردشگران متذهبی (بتهویتژه در ایتام محترم) و
افزایش ودمات اقامتی و رفاهی و افزایش امنیت اجتماعی در استان نجان
بهرهبرداری هم مان ا ویژگیها و جاذبههای تتاریخی و باستتانی و جاذبتههتای متذهبی ایتن
استان و به عبارتی ایجاد و پیشرفت گردشگری باستانشناسی و تلایق با گردشگری مذهبی
افزایش نمادهای شهری با توجه به فرهنگ بومی شهر و هویت ایرانی ت اسالمی
تشکیل تیم تخصصی بهمنظور آسیبشناسی مدیریت و مراسم در حسینیهی اعظم نجان
تربیت نیروی انسانی مستاد در حسینیهی اعظم نجان (تربیت راهنمایان مستلط بته بتانهتای
وارجی)
تشویق سرمایه گذاران بختش وصوصتی و پشتتیبانی ا آنتان جهتت ستاماندهی هتر چتهبهتتر
حسینیهی اعظم نجان
گسترش حسینیه اعظم نجان برای به وجود آوردن فضتای مناستب کایبتدی و مانتوی بترای
گردشگران درونی و بیرونی
با توجه به اهمیت مراسم عزاداری حسینیه اعظم نجان ،شایسته است کته ا آن هماننتد یتر
گوهر گرانبها محافظت کرده و با ایگو قرار دادن آن ،مراسم عزاداری در جایجای ایران استالمی
تقویت شود
با توجه به ررفیت های مذهبی استان نجان ا جمله حستینیه اعظتم ،محتور نخستت برگتزاری
آیینهای سوگواره ماه محرم و دستههای عزاداری بهویژه در مساجد ینبیه و حستینیه اعظتم استت
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 تاداد شتا لین

مستقیم و یرمستقیم اماکن متذهبی بایتد متورد ار یتابی واقت و در جهتت اشتتغال بترای نیروهتای
تحصیلکرده ،متخص

و جوان در این استان ،برنامهریزی مناسب صورت پذیرد

تالش بیشتر و بهتر در جهت آگاه کردن مردم ا فااییتهای حسینیه اعظم مانند محتل هزینته
کرد نذورات مردمی و توساه تبلیغات و نشر مراسم و اعیاد مذهبی شهر بترای شناستاندن و جتذب
گردشگران داولی و وارجی باهد

نشتر فرهنتگ ایرانتی ت استالمی ،انجتام کارهتای پژوهشتی و

تحقیقاتی مانند انتشار کتب ،مقاالت و بتو روشتورهایی در مینته تبلیغتات و مارفتی بیشتتر مراستم
مذهبی استان نجان میتواند در این مینه بسیار نقشآفرین باشد
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