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  مقدمه 1-1

سرزمین دیگـر  درطول تاریخ زندگی بشر، حرکت انسانها در زمین و هجرت آنان از سرزمینی به 

النهرین هاي بزرگ در بینها داشته و نخستین تمدن و گسترش تمدن همواره نقشی اساسی در ایجاد

از مهاجرت آرامیها به این سرزمین سرچشمه گرفته است. شماري از صاحب نظران براین باورند که 

تعبیـر  ) بـه عبـارت دیگـر سـیر و سـیاحت و بـه       49: 1391هجرت الزمه یک تمدن است(همایون،

اي نیست بلکـه از  شود، موضوع تازه یاد می» صنعت توریسم«امروزي گردشگري که از آن به عنوان 

دیرباز و ازروزي که انسان پا به عرصه وجود گذاشت موجودي مهاجر، سیاح، زائر یا جهانگرد بوده 

  )  1:  1392است(زیارتی عزیز، 

هاي ترین عامل برقراري ارتباط در زمینهمهمدردنیاي امروز سفر از ضروریات زندگی اجتماعی و 

وسیاسـی اسـت. صـنعت گردشـگري بـه عنـوان صـنعتی پویـا و داراي          مختلف فرهنگی، اجتماعی

هـاي اقتصـادي و تولیـدي کشـورهاي     هاي بارز و منحصر به فرد، بخـش مهمـی از فعالیـت   ویژگی

از آن جـا کـه    ).1393اده، (منشـی ز داده است یافته و در حال توسعه را بـه خـود اختصـاص   توسعه

هاي حیاتی بسیاري از جنبه ها درهاي جسمی، روحی و فطري انسانگردشگري به عنوان یکی از نیاز

کند در تمام مکاتب الهی به ویژه دین کامل اسالم مورد توجـه قـرار گرفتـه    وي نقش مؤثري ایفا می

  ).2011و همکاران،  1ییک روش زندگی است، و نه صرفاً یکی از ادیان(سیت است. اسالم

ست که به همه ابعاد وجود آدمی اعم از جسمی و روحی پرداخته و براي اسالم دین جامعی 

تمامی نیازهاي او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده است. در نگرش قرآن نه تنها گردشگري به 

هاي بزرگ برشمرده که انسان عنوان امري پسندیده است، بلکه خداوند آن را یکی از نعمت

که بیش از پیش  درست به همین دلیل است توجه بود.ت سپاسگزار آن باشد و نباید به آن بیبایسمی

یابد تا در دنیاي مدرن، هاي مقدس اسالمی ضرورت میتوجه به صنعت گردشگري در پهنه سرزمین
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در  هایی براي گفتن داشته باشد.زا حرفملت اسالمی نیز بتواند در رابطه با این صنعت درآمد

ها و دیگر اسناد مربوط به سیر و سیاحت مسلمانان در زمین به کمترین موردي بر ی سفر نامهبررس

خوریم که غرض اصلی جهانگرد مسلمان از سفر، پژوهش و تحقیق، آموختن دانش و درك می

    .)56:  1391هاي دیگر و زیارت نباشد(همایون، محضر دانشمندان سرزمین

شـگري طبیعـی، گردشـگري تـاریخی، گردشـگري سـالمت،       دارد: گرد گردشگري انواع مختلفی

گردشگري ورزشی، گردشگري الکترونیکی. گردشگري مذهبی شکلی از اشکال گردشـگري اسـت   

نمایـد و بـا تغییـرات فصـلی و تحـوالت آب و هـوایی تعـداد        که بر موانع آب و هوایی غلبـه مـی  

ود. براي ایـن نـوع گردشـگر، تنهـا     شگردشگران و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی

شود و تمام مسیر و وقـایعی  مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتداي ترك مبدا آغاز می

اي در گیـرد. گردشـگري مـذهبی نقـش عمـده     شود، در بـر مـی  را که در طول مسیر با آن مواجه می

هـاي اقتصـادي و   عالوه بر جنبه کند. گردشگري مذهبی،زندگی اجتماعی کشورهاي اسالمی ایفا می

هـایی را کـه نقـاط    شده و تعامل بین ملل و فرهنـگ مالی، باعث ارتباط بیشتر با سایر جوامع اسالمی

  .)2: 1390شود(فیض آبادي و وزیري محبوب، مشترکی دارند، سبب می

نـوع  یکی از مهمترین انگیزه هاي مهم گردشگري در جهان، انگیزه مذهبی و زیارتی اسـت. ایـن   

گردشگري یکی از پایدارترین انواع گردشگري است. در این راستا بقاع متبرکـه عـالوه بـر نقـش و     

توانند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشند و در کنـار فضـاي معنـوي، فضـاي     تأثیر مذهبی می

ادگان، زیارتگاه مذهبی (امامز -تفریحی نیز براي مردم ایجاد کنند. در ایران این جاذبه هاي فرهنگی 

آنها که ریشه در باورها  کنار اجراي مراسم فرهنگی و مذهبی در ها، مساجد تاریخی، حسینیه ها) در

و اعتقادات دارند، منجر به پیوند بین فرهنگ و مذهب شـده اسـت و تعـداد زیـادي از گردشـگران      

 ). 77: 1388مذهبی و فرهنگی را به خود جذب کرده است (قادري و همکاران، 

  بیان مساله  1-2

مهمترین انگیزه هاي مهم گردشگري در جهان، انگیزه مذهبی و زیارتی اسـت. ایـن نـوع     یکی از

گردشگري یکی از پایدارترین انواع گردشگري است. در این راستا بقاع متبرکـه عـالوه بـر نقـش و     



 
 

فضـاي معنـوي، فضـاي     توانند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشند و در کنـار تأثیر مذهبی می

مذهبی (امامزادگان، زیارتگـاه   –تفریحی نیز براي مردم ایجاد کنند. در ایران این جاذبه هاي فرهنگی

ها، مساجد تاریخی، حسینیه ها ) در کنار اجراي مراسم فرهنگـی و مـذهبی در آنهـا کـه ریشـه در      

ت و تعـداد زیـادي از   باورها و اعتقادات دارند، منجر بـه پیونـد بـین فرهنـگ و مـذهب شـده اسـ       

  ).  77: 1388گردشگران مذهبی و فرهنگی را به خود جذب کرده است (پاپلی یزدي و سقایی، 

گردشگري مذهبی به عنوان یک امر فرهنگی در دو سوي جریان گردشگري در یک مکان، تعامل 

هـا و آرزوهـاي   ها و تبادل هایی را سبب می شود و با انسان هاي دیگر، انگیزه ها، خواسته ها، نیاز

آنها که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط می یابـد. توسـعه گردشـگري بـه عنـوان یـک پدیـده        

مذهبی بـین گردشـگر و    -مذهبی موجب می شود که فرصت کافی براي تبادل فرهنگی  -فرهنگی 

    ).89: 1390جامعه میزبان به وجود آید(پاپلی یزدي و سقایی، 

که اثرات گردشگري مذهبی را به طور خاص مـورد سـنجش قـرار     از طرفی دیگر بیشترمطالعاتی

اند، می پذیرند که مقصدهاي مقدس به شدت تحت تأثیر جریان گردشگران مذهبی بازدیدکننده داده

با نگاهی گذرا به خلقـت انسـان، دو بعـد مـادي و     قرار دارد و با رشد معنوي آنها در ارتباط است. 

 ). معنویـت 2008، 2(کتی و همکـاران شـوند  د بشري شـناخته مـی  معنوي بعنوان اجزاء الینفک وجو

 زندگی چرایی هاي تفسیر به اکتسابی معنوي واسطه تجربیات به افراد آن طی است که سیال مسیري

 حتـی  و فکـر  الگـوي  تفکر، تغییر زمینۀ چراها، به ودستیابی تفسیرها این بنابراین پردازند؛ می خود

 و عـادت زدگـی   به انسان درحالیکه معنی یافتن خواهدداشت. اما همراه به را جامعه یا فرد زندگی

 بـه عنـوان   دیگـري  پویـاي  و سـیال  مقولـۀ  کـه  نیست. اینجاست سادهاي کار باشد، دلبسته سکون

 عالقه مند انسان در تغییرات و تفسیرها بروز تا گري نماید تسهیل و زمینه سازي میتواند گردشگري

  ).246: 2012، 3سازد(وارگیس فراهم را تغییر به

 است کرده تلقی سفر انگیزانندة عوامل از یکی را آن معنویت، به بدوي نگاه درحوزه گردشگري

و  مـذهبی  سـفرهاي  بـه  متعـالی  حس درك براي که است فردي معنویات به عالقه مند و گردشگر

تمـایز   وجـه  بسـیار  مشابهت هاي باوجود معنویت و مذهب مقولۀ دو حال آنکه می پردازد، زیارتی

                                                             
2 -DVargheese 
3 -vargis 



 
 

صـرفاً   تـوان  مـی  را مـذهب  معنویت، و مذهب اخص و اعم رابطۀ دارند. باوجودآنکه نیز چشمگیر

 چندبعدي است و فرامادي ساختاري داراي معنویت درحالیکه دانست افراد درونی تقدس بر متمرکز

پیرامـون   مبـاحثی  گردشـگري  مطالعـات  مـی شـود. در   قلمـداد  آن عناصـر  از یکـی  تنها مذهب که

 معنوي را گردشگري که باورند این بر محققان اغلب می خورد. اما چشم به نیز معنوي گردشگري

 تواند دربرگیرنـدة  می که است چتري مثابۀ به معنویت زیرا دانست، گردشگري از گونه اي نمیتوان

است(منشی  هاي مقدس ارزش و تعالی حس ایجاد به منجر که باشد، مختلف گردشگري گونه هاي

  ).1393زاده، 

 که است نشانگر معنویتی بلکه نیست، از گردشگري خصوصی به نوع معنوي گردشگري بنابراین،

 نگاه این است. با ور غوطه آن در سفر حین در هاي غیرمادي ارزش به دستیابی درجهت گردشگر

 را معنویترشد  از سطحی محقق سازي و ژرف اندیشی ظرفیت گردشگري، از گونه هاي هرکدام

  ).1395است(شفیعا و آذریان،  وابسته گردشگر فرد دیدگاه و به گیرایی که دارند

 چرا و دارد نقشی در رشد معنوي گردشگران  چه که گردشگري مذهبی سؤال این به درپاسخ

 در که اي بالقوه استعدادهاي به توجه با که افزود باید است الزم و بااهمیت آن موضوعی به پرداختن

گردشگران،  رشد معنوي بر آن باالي بسیار تأثیرگذاري امکان و دارد وجود گردشگري مذهبی بطن

هر  یافتگی توسعه و شدن پرورده زمینۀ میتواند گردشگري در معنویت مفهوم شناسی رشد و درك

و  بخشی بعد به میتوان را گردشگري به معنویت ورود شود. بنابراین فیزیکی اقدام این بیشتر چه

لذا با توجه به مباحث  .دانست مرتبط بشري زندگی بهبود درنتیجه و گردشگران تجربۀ سطح ارتقاي

آیا بین گردشگري مذهبی با  ذکر شده تحقیق حاضر ر پی پاسخگویی به این سئوال است که آیا

  گردشگران امام زاده عبداهللا گرگان رابطه معنادار وجود دارد؟رشد معنوي 

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   -1-3

وجود مراکز مذهبی، از چنان اعتباري برخوردار بوده کـه دالیـل عمـده توسـعه شـهرها و رشـد       

آید. میلیونها نفر هر ساله در دنیا سفر می کنند تا به الوهیت نزدیک شده یا به گردشگري به شمار می

و توسـعه بقـاع متبرکـه جهـت     هـاي مقـدس برسـند. رشـد     اهداف روحانی خود با بازدید از مکان



 
 

پاسخگویی به نیازهاي معنوي و مادي زائران، بر روند توسعه شهرنشینی تاثیر مستقیم دارد و مطالعه 

(موسوي و میـر  ها در توسعه شهرنشینی از اهمیت فراوانی برخوردار استچگونگی این تاثیرگذاري

 ).1393نجف، 

درحالی که فعالیت هاي روزانه ي جامعه  همچنین در اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت

ي مدرن، بیشتر در قالب مادیات و تغییرات فیزیکی محصور شده و انسان را دچار روزمرگی کرده 

را در درك مفاهیم و ترمیم کاستی  اند، گردشگري که داراي نظامی از ارزش ها و معناست، آدمی

ن یک نظام معنا در دهه هاي اخیر هاي زندگی روزانه یاري می دهد. لذا گردشگري به عنوا

پناهگاهی براي فرارازخستگی هاي جسمی گردشگران و منفعت طلبی ذینفعان شده است، چنانکه 

و تجربه تقلیل یافته است.  ازعناصر و پدیده هاي قابل لمس ارزش معنایی این پدیده به ترکیبی

د باعث شده تا موضوع گرایش بیش از پیش گردشگران مدرن به کنجکاوي و درك مفاهیم جدی

 معنویت در گردشگري درسال هاي اخیر توسط محققان و کنفرانس هاي بین المللی مورد توجه و

(ایمانی شوند رغم کاستی ها، حرکتی رو به جلووارزشمند تلقی می علی اقداماتی که.بازبینی قرار گیرد

  ).1395و همکاران، 

نیز به دلیل برخورداري از تمدنی کهن و حضور پیروان ادیان مختلف داراي اماکن گلستان استان 

 فراوانی بقعه متبرکهو  هاي اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی ز منظر جاذبهو امذهبی بسیار متنوعی است 

هـا،  حسینیه شاملدر فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و  و هاي امامزادگان ثبت شدهبه عنوان آرامگاه

کـه   ساجد، مدارس مذهبی و حوزه علمیه، کلیسا، کنیسه، آتشگاه و نیایشگاه شناسایی شده اسـت  م

هـاي گردشـگري   ترین جاذبهبراي جذب گردشگر از اهمیت باالیی برخوردارند.مهمترین و شاخص

، که هر روزه مورد بازدید تعداد زیادي از گردشگران و زائران داخلـی و خـارجی قـرار    شهر گرگان

هاي مـذهبی،  واقعیت امر این است که مقیاس فعالیت این مجموعهاست.   امام زاده عبداهللارند، گیمی

المللـی  اي در جذب گردشگر درسطح ملـی و بـین  اي باالست که داراي حوزه نفوذ گستردهبه اندازه

  . قرار دارد

  اهداف تحقیق -1-4

  بررسی رابطه گردشگري مذهبی با رشد معنوي گردشگران.



 
 

  هدف کلی -1- 1-4

  گردشگران. آگاهیتعیین رابطه گردشگري مذهبی با  .1

  گردشگران. واقعی پذیرشتعیین رابطه گردشگري مذهبی با  .2

  گردشگران. نا امیديتعیین رابطه گردشگري مذهبی با  .3

  گردشگران. بزرگنماییتعیین رابطه گردشگري مذهبی با  .4

  گردشگران. بی ثباتیتعیین رابطه گردشگري مذهبی با  .5

 گردشگران. مدیریت برداشترابطه گردشگري مذهبی با تعیین  .6

  سواالت تحقیق - 1-5

  سوال اصلی -1- 1-5

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟رشد معنوي آیا بین گردشگري مذهبی با 

  سئواالت فرعی -2- 1-5

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟ آگاهیآیا بین گردشگري مذهبی با  .1

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟ واقعی پذیرشآیا بین گردشگري مذهبی با  .2

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟ نا امیديآیا بین گردشگري مذهبی با  .3

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟ بزرگنماییآیا بین گردشگري مذهبی با  .4

  معنادار وجود دارد؟ گردشگران رابطه بی ثباتیآیا بین گردشگري مذهبی با  .5

 گردشگران رابطه معنادار وجود دارد؟ مدیریت برداشتآیا بین گردشگري مذهبی با  .6

  فرضیه هاي تحقیق - 1-6

  فرضیه اصلی -1- 1-6

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد.رشد معنوي بین گردشگري مذهبی با 



 
 

  فرضیه هاي فرعی -2- 1-6

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد. آگاهی معنويبین گردشگري مذهبی با  .1

  گردشگران رابطه معنادار وجود دارد. واقعی پذیرشبین گردشگري مذهبی با  .2
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  ها و اصطالحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)تعریف واژه - 1-7

  تعاریف مفهومی -الف

اي ازگردشـگري   توان گردشـگري مـذهبی را گونـه    دریک تعریف کلی می :گردشگري مذهبی-

منحصرا و یا به صورت ترکیـب بـا سـایر    (انگیز هاي مذهبی دانست که شرکت کنندگان درآن داراي

امام زاده ها و نظـایر آنهـا بازدیـد     مقابر انگیزه ها) هستند که از اماکن مقدس نظیر کلیساها، مساجد،

  .)1390آبادي و وزیري،  کنند(فیض می

 داشته خدا با بهتري و تر نزدیک ارتباط بتوانیم که است این معنوي ازرشد رشدمعنوي: منظور -

 به کنیم می حس را خدا کمبود خود در وقتی. شویم نزدیک است ما مبدا خداوندکه به و باشیم

 معنوي رشد و است خدا انسان زندگی معناي. طلبیم می را معنوي ورشد رویم می معنویت دنبال

 جهت در ارتقاء و رشد و  زندگی ثبات حفظ و برداشت مدیریت و خودآگاهی و خدایی رشد یعنی

آمدن است (ریاحی،  در خدا رنگ به و خداوند به تقرب و رسیدن خدا به«  است انسان شدن خدایی

1385.(  

  تعاریف عملیاتی -ب

پاسخ به پرسشنامه استاندارد فراهانی و  اي که آزمودنی از : نمرهمذهبی گردشگري-

  سئوال است کسب می نماید. 22 ) که داراي1391همکاران(



 
 

) کـه  1996( 4وادواردز : نمره اي که آزمودنی از پاسخ به پرسشنامه استاندارد هـال معنوي رشد -

واقعی، نا امیدي، بزرگنمایی، بی ثباتی، مدیریت برداشت)  مولفه(آگاهی، پذیرش 6و  سئوال 47داراي 

  است کسب می نماید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
4 - Hall wadwards 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم 

  مبانی نظري تحقیق

 



 
 

  

  

  

  مفهوم گردشگري مذهبی - 2-2

  مفهوم گردشگري -1- 2-2

 1937توریست(گردشگر) و توریسم(گردشگري) اولـین بـار بـه صـورت رسـمی در سـال        کلمه

تـر از آن اسـت. در جهـان امـروز     توسط اتحادیه ملل استفاده شد ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی

توسعه اقتصادي و اجتماعی جوامع، مورد توجـه اکثرکشـورها بـه     راهی جهتگردشگري به عنوان 

  ).1394(آقاجانی و فراهانی فر،خصوص کشورهاي جهان سوم قرار گرفته است

گردشگري به فعالیت هاي که گردشگران و کسانی که تسهیالتی بـراي آن هـا    معانی عام، براساس

است که به گردش و گشت و گذار می رود، و در شود. گردشگرنیز کسی  فراهم می کنند، اطالق می

، گردشگري عمل مسافرت کردن و رفتن 5به عقیده پل روبر هم چنین. پی دیدن مناظر مختلف است

و متعارف زندگی به منظور لذت بردن است، حتـی اگـر ایـن کـار بـه       به جایی غیرازمکان همیشگی

ن جابجایی غیرتفنن و لذت جویی باشـد.  جابجایی کوچکی همراه باشد، یا این که هدف اصلی از ای

گردشگر نیزکسی است که این کار انجام می دهد، یعنی به دلیل کنجکاوي یا فراغت، لـذت بـردن و   

  .)2:1388 تفرج و یا به منظور ادعاي این که((مسافرت)) کرده است، به مسافرت می رود(محالتی،

دن در قطار عالم ،بـه منظـور تفـریح،    به سفرکر گردشگريادبیات فارسی، توریسم یا  و درفرهنگ

سیاحت ، زیارت و مسافرت به قصدي و بازگشت به محل سکونت اصلی ،اطالق می شود و شامل 

سفرهاي کوتاه و موقت به قصدهاي غیر از محل سکونت اصلی به منظور سـیر وسـیاحت نیـز مـی     

  .)23:1385باشد(کاظمی،

                                                             
5 - Bridge bridge 



 
 

، در مجله اي انگلیسی بـه نـام اسـپورتینگ    1811یا گردشگري نخستین بار در سال  واژه توریسم

(مجله ورزش) مطرح شد. درآن زمان این لغت به معناي مسافرت به منظـور تماشـاي آثـار     6مگزین

 1963درسال . )3:1380رفت(محالتی، تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی براي کسب لذت، به کار می

ي  گردشگر یا بازدیـد کننـده  (( ررم پیشنهاد کرد،و توسعه سازمان ملل د کنفرانس بین المللی تجارت

موقت کسی است که به منظورتفریح، استراحت، گذران تعطیالت، بازدیـد از نقـاط دیـدنی ، انجـام     

امور پزشکی، درمان و معالجه ، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریـت و شـرکت در   

 24کند. مشـروط بـه ایـن کـه مـدت اقامـت از       کنفرانس ها، به کشوري غیر از کشور خود سفرمی 

  ).17:1394ماه بیشتر نبود، و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد(رضوانی، 3ساعت کمتر و از 

  سازمان جهان گردشگري، گردشگري را چنین تعریف می کند:

عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سـفر و در مکـانی غیـر از محـیط      گردشگري((

ساعت و بیشتر از یک سال نیست، انجام می دهد، و هدف آن  24براي مدتی که کمتر از  عادي خود

سرگرمی، تفریح، استراحت، ورزش، دیدار با اقوام و آشنایان، کسب و کـار، ماموریـت، شـرکت در    

 ())هایی از این قبیل اسـت  تحقیق، فعالیت هاي مذهبی و فعالیت سمینار یا کنفرانس، درمان، مطالعه،

  ).1389، ضرغام بروجنی

گردشگري را شامل همه فعالیت هایی می داند که یک گردشگر در طول مدتی که )2002( 7اسمید

 وي به دالیل شخصی یا حرفه اي، در جایی دور از مکانی که به طور معمول زندگی و کار می کند،

عریف گردشـگري  به هرحال هرچند تالش هاي زیاد دیگري براي ت ).1389(حیدري،انجام می دهد

و تقسیم بندي گردشگران صورت گرفته، ولی به طور کلـی مـی تـوان گردشـگري را شـامل همـه       

گیـرد و نیـز تمـامی فعالیـت      فعالیت ها و اقداماتی دانست که در ارتباط با فرد گردشگر صورت می

هایی که یک گردشگر در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونت خـود انجـام مـی دهـد.     

اسـتفاده از فضـا و چشـم    ، دیدار دوستان و آشـنایان  دف ازاین مسافرت می تواند موارد زیر باشد:ه

درمـان (آب درمـانی ، اسـتفاده از آب و هـواي      انداز هاي طبیعی،تجارت و انجام کارهاي شخصی،

  ).1393(منشی زاده، زیارت و انجام امور مذهبی، و تفریح و ورزش سالم)،
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نشان می دهد که دشواري هاي زیادي در  شده توسط صاحب نظران،  ارائهمرور تعریف متعدد 

ارائه تعریفی واحد از گردشگري وجود دارد. در واقع یـک توافـق عمـومی و یـا اجمـاع واحـد در       

کند و نوع فعالیت هـاي کـه در    خصوص تعداد شب هاي اقامت، میزان مسافتی که یک فرد طی می

ندارد. درعین حال باید خاطر نشان کرد که تفاوت هاي ملیتـی  طول مسافرت انجام می شود، وجود 

  ) .5:1387نیز سبب برداشت هاي متفاوت از مفهوم گردشگري شده است(رضوانی، 

درمجموع می توان گفت گردشگري یعنی حرکات مکانی موقت مردم به مکان ها و مقصد هـایی  

در مدت اقامت در این مقصد ها انجام غیراز مکان هاي معمول کار و سکونت آنها، فعالیت هایی که 

. براسـاس ایـن تعریـف    )2006، 8(شـیند تامین نیازهاي آنها می دهند و نیز تسهیالت ارائه شده براي

چـون تفـریح، اسـتراحت، گذرانـدن تعطـیالت،       اهـدافی  ماه با 12کسانی که در طول مدتی کمتر از 

و یا دیدار بـا خویشـاوندان    تجارتامورپزشکی و سالمتی، تحصیل، ماموریت هاي مذهبی، ورزش، 

کننـد، گردشـگر    به مکان دیگـري مسـافرت مـی    خود از مکان دائمی و یا مکان معمول اقامت خود،

با توجه به انگیزه هاي اصلی و فرعی مسافرت مکان یا مقصد مورد بازدیـد و    محسوب می شوند.

رهنگـی و اقتصـادي جامعـه    ف –اثرات و پیامدهاي حاصل از آن برمحیط زیست و ابعـاد اجتمـاعی   

محلی، می توان گردشگري و گردشگران را به انواع و دسته هـاي مختلـف تفکیـک و طبقـه بنـدي      

  )5:1394کرد(رضوانی،

  مذهب و گردشگرى -2- 2-2

دهـد  هاي متفاوت به یکدیگر پیوند میاي است که افراد را با مذاهب و فرهنگگردشگري وسیله

هاي سیاسی و اجتماعى، بهتر درك کنند. از نظـر  همدیگر را با وجود تنشکند تا و به آنها کمک می

هـاي سـفر شـناخته شـده     تـرین انگیـزه  سازمان جهانی جهانگردى، مذهب به عنوان یکـی از اصـلی  

  ).1393(منشی زاده، است

توان به روز جهانی جوان اشاره کـرد کـه بـه ابتکـار واتیکـان بـراي       ازنمونه سفرهاي مذهبی می

شـود. ایـن سـفر،    کردن باورهاي دینی در بین جوانان کاتولیک به صورت جهانی برگزار مـی  ترقوي
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کـه در   2005هاي مذهبی براي جوانان دنیا است و به عنوان نمونه در سـال  ترین آیینیکی از بزرگ

(حاجی کشور در این مراسم مذهبی شرکت کردنـد  197هزار زائر از  435آلمان برگزار شد، بیش از 

  ).1388 پور،

میلیون  2ترین مراسم مذهبی جهان ساالنه بیش از اسالم نیز، آیین حج به عنوان یکی از بزرگ در

شود که گردشگري مذهبی عربسـتان سـعودي در   بینی میآورد. پیشزائر را در شهر مکه گردهم می

نفـر از   میلیـون 2/43، تعـداد 2020درصدي بهـره ببـرد و تـا سـال      20دهه آینده، هر ساله از رشدي 

هـزار   74هـا و  هزار اتاق اضـافی در هتـل   50شهرهاي مکه و مدینه دیدن کنند که این امر، مستلزم 

  ).1393(منشی زاده، واحد مبله در این مناطق خواهد بود

  مفهوم گردشگري مذهبی -2-2-3

هاي گذشـته و حـال سراسـر    ترین و پررونق ترین گردشگري در زمره قدیمی گردشگري مذهبی

هـاي اقلیمـی یـا بـدي آب و هـوا نیـز مـانع آن        ). کـه دشـواري  2: 2004 ،9قرار دارد(آجیـت  جهان

 رسد. در تعریفـی از قدمت آن، به قدمت خود فرهنگ دینی می )و139:  1384شود(منشی زاده، نمی

گردشگري مذهبی آمده: توریسم مـذهبی عبارتنـد اسـت از بازدیـد گردشـگران (بـا تعریـف ویـژه         

هـا و نظـایر آنهـا. توریسـت مـذهبی،      امـامزاده  ها؛ مقـابر رتگاهجهانگردي) از اماکن مقدس نظیر زیا

هاي مذهبی، انجام اعمـال مـذهبی و   گردشگرانی فرهنگی هستند که براي زیارت اماکن، آثار، یادمان

کنند(رحیم ها و مراکز مذهبی جهان سفر میدینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت در مکان

    .)14: 1379پور، 

شود. گردشگران مذهبی ممکن است بارهـا  تمامی مذاهب و ادیان را شامل می مذهبیگردشگري 

هـا را از مراجعـه مکـرر منصـرف     رفتن بـه ایـن امـاکن، آن    و یک بار به زیارت اماکن مقدس بروند

توان بـه دو گـروه تقسـیم کـرد:     گردشگران مذهبی را می .)2: 1390کند(فیض آبادي و وزیري، نمی

یکی زائران، یا کسانی که انگیزة آنها از مسافرت، فقط انجام امـور مـذهبی اسـت، و زمـان و مـدت      

ضمن انجام زیارت و شرکت  که اقامت شان، تابع اوقات فراغت نیست؛ ودیگري، گردشگران مذهبی
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کنند و یا بـه  و غیرزیارتی نیز دیدن می مذهبی ي اعم ازهاي دیگر گردشگردر مراسم مذهبی از مکان

: 1387و همکـاران،   اسـت(مؤمنی  دیگر، اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولویت زیـارت  عبارتی

دسته اول کسـانی کـه از    شویم،بندي دیگري دو دسته مختلف از جهانگردان روبرو میدسته در .)14

نمایند و گروه دوم کسانی که از اماکن مقدسه سایر ادیان دیدن میاماکن مقدسه در دین خود بازدید 

  )14: 1379کنند(رحیم پور، می

شوند و لی با توجه به تعاریف گردشگري دینی و گردشگري مذهبی اکثر مواقع یکسان گرفته می

شـود.  توان گفت که گردشـگري دینـی بخشـی از گردشـگري مـذهبی محسـوب مـی       هر کدام، می

نی ویژه کسانی است که بـراي مقصـد، ارزش دینـی و معنـوي قائلنـد. سـفر حـج از        جهانگردي دی

گردشگري مذهبی نیـز انـواع گونـاگونی دارد: گردشـگري      .هاي بارز این نوع جهانگردي استمثال

زیارتی، گردشگري معماري اسـالمی، گردشـگري حـالل، گردشـگري طبـی اسـالمی، گردشـگري        

  .)104:  1391 ،متدبرانه(همایون

یکی از رایج ترین اشکال گردشگري در سراسر جهان است کـه سـابقه ان بـه    مذهبی  دشگريگر

قرون و اعصار گذشته مرتبط می گردد و بطور کلی شامل سفرها و بازدیدهایی می شود کـه اصـلی   

ها و امـاکن مقـدس هرسـاله     زیارتگاه هاي مذهبی، جاذبه.ترین هدف از انها تجربه اي مذهبی است

تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نـوع از   از گردشگران را به سوي خود جذب می کنند،تعداد زیادي 

فرهنگـی و عقیـدتی    –گردشگري مانند مسافرخانه ها و زائرسـراها بـا توجـه بـه بافـت اجتمـاعی      

کشـوري از تنـوع بسـیار    گردشگران و جامعه میزبان داراي ویژگی هاي خاص خود است که در هر

قابل توجه در این زمینه این اسـت کـه گردشـگري مـذهبی تنهـا        شد و نکتهباالیی برخوردار می با

   ).2009، 10شکل از اشکال گردشگري می باشد که بر موانع آب و هوایی غلبه می نماید(کار

  :دریک تقسیم بندي کلی جاذبه هاي مذهبی را می توان به هشت دسته تقسیم نمود
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 تکیه ها و حسینیه هاي قـدیمی  -4 آرامگاه ها و قبور -3  امام زاده هاو بقعه ها -2مساجد  -1

که هریک از این جاذبه هـاي مـذهبی مـی    ، صومعه ها و خانقاه ها -6  ها و آتشگاه ها آتشکده -5

  .)1389ضرغام بروجنی، (ملی و بین المللی باشند منطقه اي، فرا منطقه اي، توانند داراي بعد محلی،

 )1392(موسوي و همکاران،  مقایسه گردشگري مذهبی و سایر گردشگري ها )1-2(جدول

 سایر گردشگري ها گردشگري زیارتی جنبه ها

  انگیزه

  چشم انداز

  اساس و بنیاد

  اثرات

  اقتصادي

  افراد ذینفع 

  فرهنگی 

  اجتماعی 

  محیط زیست 

  منابع 

  عملکرد 

 نتایج

  معنوي

  عمیق تر

  ایمان و اعتقاد

  ضریب کم درآمد

  مردم محلی

  هماهنگی و سازگاري

  خنثی و مثبت

  خنثی

  اسطوره شناسی و سنت

عمدتا سازمان نیافته ولی متقابالً 

  منسجم

 بهبود محیط زیست، مشاوره معنوي

  سرگرمی

  هیبت و شگفت انگیزي

استطاعت مالی/اوقات فراغت 

  و آرزو

  ضریب باالي درآمد

  نمایندگی ها و آژانس ها

  دانایی و دانش

  منفی

  منفی

سانه ها و سیستم هاي ر

  اطالعاتی

  سازمان یافته براي همراهی

 توسعه کسب 

  

 طبقه بندي جاذبه هاي گردشگري مذهبی -4- 2-2

 :بهترین طبقه بندي که براي جاذبه هاي گردشگري مذهبی وجود دارد به شرح زیر است

مسـافر   ماکن زیارتی: مکان هایی که هدف سفر هاي مذهبی هستند و در محل معمول زندگی -1

  .قرار ندارند

 .جاذبه هاي مذهبی: ساختار ها یا اماکنی با ارزش مذهبی که اهمیت تاریخی یا هنري داردند -2



 
 

جشنواره و مراسم هاي مذهبی: در ادیان مختلف جشن ها یا مراسـم خـاص دینـی در مکـان      -3

بی محسوب هاي خاصی وجود دارد که سفر براي بازدید و یا شرکت در این مراسم گردشگري مذه

  ).11،2013(سینگ رانامی شود

 هاي گردشگري مذهبیویژگی -2-2-5

 :کنیمها اشاره میگردشگري مذهبی ویژگی هاي خاص خود را دارد که در این جا به برخی از آن

 .ها و مذاهب استهاي مذهبی و زیارتی جایی براي دیدار و ارتباط مردم با فرهنگمکان -1

ـ اجتماعی کمتـري نسـبت بـه سـایر      منفی زیست محیطی و فرهنگیسفرهاي مذهبی اثرات  -2

هاي دینـی و مکاتـب مـذهبی گردشـگران باشـد. اغلـب       دلیل آموزهسفرها دارند که شاید این امر به

 ).1388(حاجی پور، طلب و مطیع قانون هستندگردشگران مذهبی افرادي آرام، صلح

تواننـد بـه چنـین سـفرهایی     یر و چه غنی مـی قشر اجتماعی، چه فق تمامی افراد جامعه از هر -3

ي خاصی از جامعه نیسـت، تـا جـایی کـه در برخـی از      بروند. پس گردشگري مذهبی مختص طبقه

کشورهاي در حال توسـعه سـفرهاي مـذهبی تنهـا فرصـت سـفر بـراي برخـی طبقـات اجتمـاعی           

 ).1385(حسینی، است

ند، اغلب در جستجوي معنویات بـوده و  افرادي که بیشتر تمایل دارند به سفرهاي مذهبی برو -4

 ).1389(مهزاد، دهندطلب نیستند و سادگی را ترجیح میزیاد تنوع

صـورت دسـته جمعـی و    اغلب سفرهاي مذهبی مانند سفر حج یا زیارت عتبات عالیات، بـه   -5

  ).1385، الوانی و پیروزبخت(گروهی است و کامال سازمان یافته است

ها صـنایع دسـتی قـدیمی،    هایی وجود دارد که در آنو مقدس بازارچه  اغلب در اماکن مذهبی -6

 ).1385(حسینی، شودها و تولیدات باستانی آن منطقه تهیه و عرضه میطرح
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گیرد ماننـد سـفر حـج    هستند و در ایام خاصی از سال انجام می سفرهاي مذهبی اغلب فصلی -7

 .تمتع

همین دلیل است که امـاکن مـذهبی و مقـدس    بهي سیاسی نیز دارد و گردشگري مذهبی جنبه -8

هاي ملی مـورد اسـتفاده قـرار    ها و جشنو براي برپایی مراسم دارد قرار جز اماکن ملی کشورها

 .گیردمی

برخی از سفرهاي مذهبی حالت اجبار یا تاکید دارند چون گردشگران در ایـن سـفر بایـد بـه      -9

شود پیروان آن دین، حتی براي ازند. این امر سبب میاجراي فرامین مربوط به دین و آیین خود بپرد

  ).1388پور،  (حاجییک بار به این سفر بروند

   تقسیم بندي انواع گردشگري مذهبی -2-2-6

توان از ابعاد و جنبه هاي مختلفی تقسیم و مورد بررسـی قـرار داد    انواع گردشگري مذهبی را می

بر بازاریابی محصول گردشگري تاثیر بسـزایی داشـته   که هر یک از تقسیم بندي هاي زیر می تواند 

 :  باشد که در ادامه به سه مورد از این تقسیم بندي ها از ابعاد و جنبه هاي مختلف اشاره می کنیم

 :طول مدت اقامت

 :از نظر طول مدت اقامت به دو دسته کلی تقسیم می شوند  انواع گردشگري مذهبی

است از سفري که از نظر مکـانی محـدود و در فواصـل    : عبارت کوتاه مدت گردشگري مذهبی

کوتاه اتفاق می افتد. هدف از این سفر رفتن به یک مرکز مذهبی با حوزه نفوذ محلی، منطقه اي و یا 

کنفرانس مذهبی و یا جلسه ي مذهبی است که ایـن   فرا منطقه اي و یا شرکت دریک جشن مذهبی،

حاظ بعد مکانی کوتاه و شامل اقامت شبانه در مقصد نمی نوع سفر هم به لحاظ بعد زمانی و هم به ل

  ).1387، چیانهحیدري(شود

عبارت است از بازدید از مراکز مذهبی با حـوزه نفـوذي محلـی،     گردشگري مذهبی بلند مدت:

ملی و بین المللی و یا شرکت در جشن هـا، کنفـرانس هـا و یـا جلسـات       اي، فرا منطقه منطقه اي،



 
 

اماکن زیارتی مهم ساالنه بین یک تـا ده میلیـون زائر(گردشـگر    . یا هفته است مذهبی براي چند روز

در نوسان اسـت و در طـول مراسـم و سـالگردهاي      )را به خود جذب می کنند که این تعداد همیشه

 خاص مذهبی میزان زائران(گردشگران) افزایش ویا به علت مسائل سیاسی ، رکود، جنگ کاهش می

  ).1385، پیروزبختالوانی و (یابد

 : انگیزه ها و اهداف سفر

 : انواع گردشگري مذهبی از نظر اهداف و انگیزه هاي سفر به سه دسته کلی تقسیم می شوند

 سفر به منظور بازدید از مراکز مذهبی و زیارتی همچون مسـاجد، کلیسـاها، معابـد، صـومعه هـا،     

دو دسته سفرهاي عبادي و زیارتی و سـفرهاي   که این نوع سفر در اسالم به آرامگاه ها، امام زاده ها

)، سفر براي زیارت خانه خدا (سـفر حـج    تبلیغی تقسیم می گردد.سفرهاي عبادي و زیارتی شامل

زیارت اماکن و بقاع متبرکه، زیارت آرامگاه ها و قبور، سفر براي صله ارحام و دیدار از خویشـان و  

کارهاي خیر و مطالعه بعثت انبیاء و پیامبران، سـفر بـراي   دوستان و عیادت بیماران،سفر براي انجام 

شود و سـفرهاي تبلیغـی شـامل تبلیـغ دیـن       کمک به مستمندان و رسیدگی به ایتام و نیازمندان می

  ).1393(منشی زاده، اسالم، سفر براي ارشاد و هدایت مردم می شود

 :میزان سازمان یافته بودن سفر

  :توان به دو دسته تقسیم نمود ازاین منظر گردشگري مذهبی را می

اشکال سازمان نیافته گردشگري مذهبی که عبارت است از گونه هایی از مسافرت کـه افـراد بـه    

زنند که این نوع سفرها در ادیان و مذاهب مختلف به دلیل آمـوزه هـاي ایـن     تنهایی دست به آن می

اشکال سازمان یافته گردشـگري  ). 1385، الوانی و پیروزبخت(شود ادیان به پیروانشان کمتر دیده می

که این سفرها با توجه به ویژگی هاي مشخصی سازمان دهی می شوند کـه ایـن ویژگـی هـا       مذهبی

 :عبارتند از

: همان طور که در باال اشاره شد اغلـب سـفرهاي مـذهبی و زیـارتی بـه       کنندگان تعداد شرکت

گیرند به طوریکه براي بسیاري از گردشگران مسافرت با یک گروه کـه   صورت گروهی صورت می



 
 

مثل سـفر زائـران    با آنها هم عقیده و اعتقاد هستند و یا گروه همساالن بسیار حائز اهمیت می باشد.

شـیوه و   .مسلمان به مکه مکرمه که هر ساله به صورت گروهی در زمان خاصـی انجـام مـی پـذیرد    

زائران در سراسر جهان با پاي پیاده و گاه به صورت ترکیبی از  19سط قرن وسیله حمل و نقل: تا اوا

  ).1383(قربانی، پیاده روي و سواري ( با کشتی یا حیوان ) به مسافرت می پرداختند

گردشگري مذهبی نیز همچون سایر انواع گردشگري بـا فصـل خـاص پیونـد      الگوهاي فصلی: 

مل موثر در این زمینه می توان به مراسم هـاي مـذهبی در   خورده و در ارتباط می باشد از جمله عوا

روزهاي یادبود، موقعیت هاي اقلیمی اماکن زیارتی و تقویم کاري جمعیت محلـی اشـاره کـرد کـه     

 کنند.  نقش بزرگی در فصلی بودن گردشگري مذهبی و زیارتی ایفا می

اجتماعی و... نیز در سازمان ساختار اجتماعی از جمله سن، جنس ، موقعیت  :ساختار اجتماعی 

زائـران    دهی اینگونه سفرها تاثیرگذار می باشد و به طور کلی تفـاوت هـایی در سـن و جنسـیت    

 ).1387، چیانهحیدري(مذاهب مختلف دیده می شود

 هاي قرآنی و رواییگردشگري مذهبی در بررسی -7- 2-2

بر سیر و سفر تأکیـد داشـته و در   هاي بسیاري قرآن که براي هدایت بشر نازل شده است، در آیه

 گـردي بپردازنـد(رحیم پـور و سـید    کند به مسافرت و زمینهاي مختلف از انسان دعوت میخطاب

هاي مختلف دسـتور بـه گردشـگري    کارگیري واژه سیردرشکلکریم با به قرآن .)13: 1379حسینی، 

، سوره نمل 36سوره نحل آیه  ،42، سوره روم آیه 20دهد یا به طور مستقیم (سوره عنکبوت آیه می

) و یا به گونه اسـتفهام و غیـر مستقیم(سـوره    137عمران آیه  و سوره آل 11، سوره انعام آیه 69آیه 

و سـوره محمـد آیـه    21، سـوره غـافر آیـه    44، سـوره فـاطر آیـه    9، سوره روم آیه 109یوسف آیه 

و عبـرت   دیـدن آثارگذشـتگان   د از:دارد عبارتناهداف و منافعی که قرآن از گردشگري بیان می ). 10

آفـرینش، بـراي    گـزاري، خداشناسـی، بـراي آگـاهی از چگـونگی     گیري، مسئله سپاسو پند آموزي

 ايهاي گذشتگان که بیانیهمسائل و آگاهی از وضعیت گذشتگان، براي اگاهی از سنت ورزي درخرد

براي مردم و سبب هدایت است، برخورداري تجاري و بازرگانی از سیر و سیاحت و گردش سرمایه 

 هاي فرهنگی و زبانی و واقتصاد پویا و زنده، انتقال فرهنگی و علم و تمدن (آشنایی با اقوام و تنوع
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individuals' spiritual growth during history and today, therefore the present research was 

accomplished aiming to survey the relationship between religious tourism and the tourists' 

spiritual growth of Imam zade Abdollah in Gorgan. The research method is descriptive of 

correlation type and the statistical society included all tourists who visited Imam zade 

Abdollah in Gorgan as pilgrims in 2016-2017 that they were selected 400 people of tourists 

as a sample using available sampling method due to being unlimited the statistical society. 

Data collection tool consisted of: standard inventories of religious tourism by Farahani et. 

al, (2012) and spiritual growth by Hawl & Edwards (1996). Data was analyzed using the 

software SPSS18 and Pearson's correlation coefficient. The findings represented that: there 

was a direct and significant relationship between religious tourism and spiritual awareness, 

real acceptance and conception management and on the other side, there was a reverse 

relationship between religious tourism and disappointment, inconstancy and magnification 

among the the tourists of Imam Zadeh Abdollah in Gorgan, too. 
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