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خالصه

. اسالمازآغازینروزهایظهورشدرجزیرهالعربهمانندتمامیادیانابراهیمی،منادیوحدت جامعهبشریبودهاست

تأکیدقرآنکریموسیرةعملیپیشوایاندینیدرراستایموضوع 

اما با این وجود  .آنرابعنوانبایستهایعقیدتیوعقالنی،موردتوجهامتاسالمیومتفکرانمسلمانقراردادهاست

جهاناسالم،میتوانبااستفادهاز میراثعقیدتیمشترکمسلمانان همچون اربعین هاي درمقابلعواملوزمینههایاختالفوواگراییدرمیاندولت

در این راستا هدف تحقیق . اسالمی؛امکانتحققهمگراییرادرمیاندولومللمسلمان فراهمساختهاي حسینی و حج تمتع میاندولت

همبستگی از  -حاضر بررسینقشگردشگریمعنویاربعینوحجتمتعدرتوسعهپایداروحدتجهاناسالم می باشد روش تحقیق توصیفی

جامعه آماري زائران کربال و مکه می . ه ها از پرسشنامه استفاده شدپیمایشی می باشد و براي جمع آوري داد -نوع میدانی

براي تجزیه تحلیل داده ها از آزمون . نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند 200باشند که 

دو درتوسعهپایداروحدتجهاناسالم نتایج نشان داد که گردشگریمعنویاربعینوحجتمتعهر . تی تست و تی تک متغیره استفاده شد

همچنین نتایج مقایسه نشان داد که گردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از . ) p>050/0(تاثر مثبتی دارند 

حج بارزترین و بزرگ ترین بنابراین می توان گفت که . گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تاثیر گذار است

  .استمانان جلوه اي از اتحاد در میان مسل

.حج تمتع،اربعین، وحدت، جهان اسالم: کلمات کلیدي
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  مقدمه.1

گردشگریمذهبییکیازرایجتریناشکالگردشگریدرسراسرجهاناستکهسابقهانبهقرونواعصار 

 .گذشتهمرتبطمیگرددوبطورکلیشاملسفرهاوبازدیدهاییمیشودکهاصلیترینهدفازانهاتجربهاي مذهبیاست

اماکنمقدسهرسالهتعدادزیادیازگردشگرانرابهسویخود جاذبههایمذهبی،زیارتگاههاو

–جذبمیکنند،تاسیساتاقامتیوپذیراییایننوعازگردشگریمانندمسافرخانههاوزائرسراهاباتوجهبهبافت اجتماعی

فرهنگیوعقیدتیگردشگرانوجامعهمیزباندارایویژگیهایخاصخوداستکهدرهرکشوري 

نقشمؤثریدر ) امامزادهها،زیارتگاهها(هبی ازتنوعبسیارباالییبرخوردارمیباشدجاذبههایگردشگریمذ

بازسازیحیاتشهرهادرطولتاریخوامروزداشتهاستکههمچونیکشبکهگستردهاجتماعیازاعتمادو 

- بنابراینگردشگري مذهبیبهعنوانیکیازمهم .مشارکتگرفتهتابحثهنجارهاوامنیت،اغلبمسائلومشکالتشهریراپوششمیدهد

یازجایگاهویژهایدر ترینزیرمجموعههایصنعتبزرگومتنوعگردشگریجهان

ایراناسالمیبهلحاظوجوداماکنمذهبیوزیارتی،توجهبهاینصنعت، .رشداقتصادیکشورهابرخورداراست

).1397دفترتعاونیهایخدماتوزارتتعاون، (اشتغالزاییوتوسعهپایداراقتصادیرادنبالمیکند

دالیل ازچناناعتباریبرخورداربودهکهدربسیاریازموارد،) مانند مکه و کربال(وجودمراکزمذهبی

عمدهتأسیساولیهیاتوسعهبعدیشهرهابهشمارمیآمدندویکیازعناصرکلیدیجهتپاسخگوییبه 

، 1هاپ(میتوانآنرابهعنوانمحرکهنیازهایمعنویوروحیانسانهابهشمارمیروند 

 یکی از این اثرات وحدت جهان اسالم. گردشگرانتاثیراتمثبتومنفیرابراینواحیگردشگریونیزهزینههایکشورهاایجادمیکنند).2017

  . در مراکز مدهبی همچون کربال و مکه است

دیناسالم،مانندتمامیادیانابراهیمیمنادیوحدتوهمزیستیمسالمتآمیزانسانهادرجهتنیلبه 

اسالمازهمانبدوظهور . کماالنسانیدرسایهصلح،امنیت،ثبات،اشتراکمساعی،آسایشآحادبشریمیباشد

نازیکسو،ومیاناهلکتابو سیاسیدرمدینهالنبیبابرقراریمنشوروحدتومودتمیانانصارومهاجری

 .مسلمانانازسویدیگر،رویکردوحدتگرایانهخودرانشاندادواختالفاتاجتماعیوقبیلهایرابهاتحادو همبستگیتبدیلساخت

اثراتعقیدتیوعملیایناتحادبرایامتاسالمیبهگونهایبودکهعلیرغمبهقدرترسیدنحکومت 

نیوهمچنینفرازوفرودهاي هایمتغلباموي،عباسی،فاطمی،آلبویه،طاهري،سامانی،تیموري،صفویوعثما

همگرایانهوواگرایانهایکهبرجهاناسالمحادثشد،اماهموارهاندیشهوگرایشبهسویوحدتوهمگراییدر 

میانعامهوبویژهمصلحانواندیشمندانامتاسالمی،یکبایستۀمبتنیبرآموزههاوبنیانهاینقلیوعقلی جهانبینیاسالمیوجودداشتهاست 

  .)1397فیروزجائیان و همکاران، (

یدرونزاوبنیادینناشیازتغلبحکاممستبدکهپسازدوراننورانی ضعفهاوآسیبها

وخلفایراشدینبهقدرترسیدندوهمچنینانحرافدولتهاوامتاسالمیازاصول )ص(حکومتپیامبراعظم

اولیهمبتنیبرتوحیدنظریوعملی؛دورنمودناحکامنورانیاسالمازمناسباتسیاسیواجتماعیکشورهایمسلمان 

یونالیسمملیوقومیبدوندرنظرگرفتنمنافعامتاسالمیو تحتعنواننظریهسکوالریسم،تأکیدافراطیبرناس

                                                            
1Haab,
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همچنینبیتوجهیدراصالحرویههاوروشهایحکومتیدراعطاءآزادیوجلبمشارکتبیشترمردمبر 

سرنوشتشانوهمچنینوابستگیبهکشورهایاستعماري،موجبشدتاانحطاط،تجزیه،واگراییوافراطگرایی 

یونظامیقدرتهایغربیبر درمیانجوامعاسالمیتعمیقوگسترشبیشترییابدوسلطهسیاسی،اقتصاد

). 1396محمدییگانه و همکاران، (مقدراتجهاناسالمباهدفتأمینمنافعوامنیتملیشان،بیشازپیشفراهمگردد

هجوماستعمارگرانغربوبرنامهریزیقدرتهایرقیبجهاناسالم،طیچهارقرناخیرنقش تشدید 

. جهاناسالم حاکمساختکنندهایدرانفعالوبیعملیکشورهایاسالمیداشتهاست،تاجائیکهآنانرابهمروربرمقدرات

جهاناسالمعالوهبرعوامالختالفانگیزعقیدتیوسیاسی،درنتیجۀضرباتسیاسیونظامیکه 

بهویژهطییکقرناخیرازاستعمارغربدریافتنمود،دراتخاذتصمیماتواقداماتمشترکسیاسی،درحیاتی 

  ).همان منبع(شده است “ضعفساختاریوکارکردي” ترینبحرانهاومشکالتکشورهایاسالمیدچارتفرقهوتشتتودرنتیجه

 44 اما سازمانهاومؤسساتمنطقهایوبینالمللیتشکیلشدهدرجهاناسالمازجملهسازمانکنفرانساسالمینیز علیرغمتوفیقاتقابلتوجهطی

سالگذشته،نتوانستهاندوحدتوهمگراییمستحکموباثباتیرامعطوفبه 

اییدرمیاندولتهایجهاناسالم،میتوانبااستفادهاز درمقابلعواملوزمینههایاختالفوواگر.حلمسائلمنطقهایوبینالمللیجهاناسالم،بوجودآورند

میراثعقیدتیمشترکمسلمانان،تجاربتاریخیمسلمانان،تجارببشریدرعرصهروابطبینالملل،زمینههاو 

یکی از این میراث  .عوامالیجادوحدتوهمگراییدرمیاندولتهایاسالمی؛امکانتحققهمگراییرادرمیاندولومللمسلمان فراهمساخت

  ).1397بنارسی، (حج تمتع  می باشد  تاریخی اربعین حسینی و

در فضاي وحدت و برادري در ) ص(مسلمانان در پرتوتعالیم روح بخش اسالم از جمله، حج و رهبري خردمندانه پیامبر اسالم

ي که گستره و قلمرو نفوذ حاکمیت اسالم از شبه هایی چشمگیري دست یافتند، به گونه ابه پیروزي مدت کوتاهی

همچنان که اشاره رفت حج یکی از تعالیم بزرگ و مهِم اسالمی بوده است که اگر نظري به ابعاد . اتر رفتجزیرهالعرب فر

همچنین  امام حسین و  .ه حج یکی از مظاهر عظیم انسجام در امت اسالمی استبیندازیم،بهخوبدرمییابیمک	مختلف حج

یوبزرگترین رخدادتاریخشیعهدرسالیانگذشتهبه عنوان وحدت اجتماعاربعینحسینیمسلمانانجهاندرعراقازمهمترینجلوههایرفتاردین

. درطولتاریخانسانهایدیندار،زیارترادرقالببازدید ازمعابدومزارهایپیشوایانوبزرگاندینیانجامدادهاند. اسالمی میباشد

 .ازاینجهتزیارتهموارهبامفاهیمیهمچون معنویتوقداستهمراهبودهوزائریکیازمفاهیممهممعنویواخالقیبودهاست

.اینرویهمعنویدربینشیعیانباتوجهبهزیارت کربالواربعینشرایطویژهاییافتهاست. دراسالمنیززیارتازبارمعنویخاصیبرخورداراست

با توجه به مطالب گفته شده تالشفکریوعملیدرجهتایجادهمگراییووحدتسیاسیکهبرآیندیازمنافعوارادهسیاسیو 

 :درمجموعبایدگفت .نگزارشمیباشدحقوقینظامهایسیاسیجهاناسالمباشد،مسألهوضرورتاصلیای

مطلوباینپژوهش،بهبررسینقشگردشگریمعنویاربعینوحجتمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم می پردازد و فرضیات به شرح زیر 

  :است

گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تاثیر گذار است.  

 گذار استگردشگریمعنویحجتمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالمتاثیر.  

گردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالمتاثیر گذار است.  

  مبانی نظري 

  مفهوم وحدت در جهان اسالمی
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 :مصلحانومنادیانوحدتاسالمیرادرقالبالقتغریبهچنینمعنینمودهاند

: همدیگردرمورداختالفات،رویاصلتقریبیعنیهمکاریدرترویجوحفاظتمشترکاتبسیارزیاددینی،ومعذوردانستن

 : وبرادریودوستیبهعنوانمسلمان،رویاصل. للمصیباجرانوللمخطیاجرواحده«

) 2. »1،درزندگانیاخالقیواجتماعیوسیاسیوباالخرهعدمتوهینبهپیشوایانواصولمذهبیسایرمذاهباسالمی»انماالمؤمنوناخوه«

« : میگوید) ره( میعالوهبراینمعماربزرگبنایتقریبدرقروناخیرمرحومعالمهمحمدنقیق

هدفمااندماجمذاهبفقهیدریکدیگرنیست،زیرااختالفامریاستطبیعیودراینگونهاختالفاتزیانینبودهبلکهموجبتوسعهفکریوفراهمآمدنتس

« :  درتعریفدیگروحدتاسالمیراعبارتاز) 3 2.هیالتوگشایشرحمتالهیخواهدبود

واتخاذمواضعیکسانبهمنظورتحققاهدافومصالحعالیهامتاسالمیومهمکاریمیانپیروانمذاهباسالمیبرپایهاصولمشترك،ثابتومسلماسالمی

  3»وضعمتحددربرابردشمناناست،ضمناحترامبهتعهداتعقیدتیوعملیهرفردمسلماننسبتبهمذهبخویش

یکیشدنوادغامهمهجانبهمسلمانانبافرقومذاهبوملیتهاوسرزمینهایمختلفرامتباد»درموضوعوحدتاسالمی،ازیکسوءمعنایلغویوحدت

زسویدیگر،باوجودقومیتهایدولتبهملتهاووفاداریهایگوناگونوهمچنیناختالفبرداشتهادرمنابعدینی؛وحدتمذهبی،ملیوربهذهنمینمایدوا

  . 4قومیتحتلواییکملتوقومیتبرمبنایشعاریکسانسازیمذهبی،قومیوملی،امکانپذیرنمیباشد

: نندما»وحدت« برایناساساندیشمندانومنادیانوحدتمسلماناندرچنددههاخیربیشترازواژههایمترداف

 .تقریبانسجام،همسازي،همگرایی،همبستگی،وابستگی،همکاریوتعاوناستفادهنمودهاند

دررویکردهایوحدتگرادرجهاناسالم،ریشهتمامیمنازعاتوجنگمیاندولوفرقاسالمیرااختالفمذهبیمیداندبنابراینمقدمهپایانتمامیمنازعات

 یاحتمذهبیازمیانواژههایفوقالذکر،واژهسیاسیومذهبیودرنتیجهتحققوحدتسیاسیراهنزدیکیمذاهباسالمیمیدانندودرع

. رابرایایجاد انسجامبینمذاهباسالمیمورداستفادهقرارمیدهند»فریب«

 - طبقمعنایلغویوحدت - زیراوحدتمذهبی،بمعنییکیشدن،یگانهشدن،ادغامواندماجکاملفقهیوعقیدتیمذاهباسالمی

. باتوجهبهتفاوتهایآناندرفروعدینیامکانپذیرنمیباشد

 بودکهمصلحانوحدتاسالمیدرسدهاخیررابهدقتبیشترکشاندوبهجایوحدتاسالمیکهازواژة»یواصطالحیوحدتتفاوتبینمعنایلغو

 استفادهنمودندودستبهتاسیس»تقریبمذاهباسالمی«

 - درمقابالنحاللیاادغاممذاهبوتبعید - جماعۀالتقریببینالمذاهباسالمیمهزدندکهمعنایقرایت،تزدیکی،همدلی،همگراییوهمسازي،«

  .5رامیدهد

  ین و وحدت جهان اسالماربع

تأملبرنتایجبینظیروحدتبرایجامعهیکونیممیلیاردیمسلمینجهاننشانمیدهدکهچرادشمناناسالمهمیشهدرصددافروختنآتشتفرقهد

. رمیاناینامتعظیمبودهاند

یسمبهاکنوننیزبیشازهرزماندیگرمستکبرینودشمناناسالمسعیدارندبههرطریقممکندلهایمسلمینراازهمدورکردهوبابرافروختنآتشترور

                                                            
  .1384 ءمجمعجهانیتقریبمذاهباسالمی،)  مقاالتمجموع(  استراتژیتقریبمذاهباسالمی:  استراتژیوعواملتقریبمذاهباسالمی،کتاب:  محمدي،محمداصفه،مقاله1

)ع(شادیانتقریبه،عالمهمحمدتقیقمی:  نقالز 43: 1384 مرضوانعطلمبهمحمدرضا،مقالهداستراتژینشریهاستراتزیتقریبمذاهباسالمی،مجمعجهانیتقریبمذاهباسالمی،2

295مأخذپیشین،ص3

 .غیرمنطقیوغیرعملیبسازند،آنرابهناموحدت مذهبیتوجیهمیکنندتادرگامنخستآنراباشکستروبروسازنداصوالَمخالفیناتحادمسلمانان،برایاینکهوحدتاسالمیرا،مفهومی4

منادیانوحدتاسالمیمعتقدند؛مسلمینزمینهو  .بدیهیاستکهمنظورعلمایروشنفکراسالمیازوحدتاسالمی، حصرمذاهببهیکمذهب،یااخذمشترکاتمذاهبوطرداختالفاتآنهانمیباشد

  .دارندکهمیتواندباتقریبنظراتوتأکیدبرمشترکات،درصفواحددرمقابلتهدیداتامت اسالمیقرارگیرندوتأمینکنندةمنافعملیتمامیمللودوالسالمیباشنداشتراکاتبسیاریدراصولووفروع

.1388بهار :23واعظزادةخراسانی،مصاحبهبانشرپیامحوزه،ش :کبه.ر5
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. ناماسالموعلیهمسلمین،مذاهبمختلفاسالمیرابهجانیکدیگربیندازند

امروزامتبزرگاسالمیبیشازهرزماندیگریدردورنجتفرقهرالمسمیکندعراق،سوریه،یمن،بحرین،افغانستانوبسیاریدیگرازکشورهایاسالمیرن

. گخونگرفتهاندوصدهاهزارزنوکودکازخانهوکاشانهخویشآوارهشدهاند

) ع(امیدهاروبهناامیدیمیرفتچراغهدایتحسینامادراینوانفساوقتیکه

. ظلمتهاراشکافتوحولمحوردردانۀپیامبراسالمهنگامهایعظیمبهپاشد

. اعجازیخیرهکنندهکهجهانرامتحیرمیکندوفرصتیبزرگفرارویامتاسالمیقراردادهتاشاهراههدایترابازیابند

  .1اربعینحسینیفصلیدیگرازبازگشتانسانبهاصلخویشاست

اهالیآنسالهاستازناامنیوتروریسمرنجمیبرند،جریانیعظیمدرحالشکلگیریاستبزرگترینگردهماییجهانکههرجاکنوندرسرزمینعراقکه

. کهدرمیانآنانرنگوزبانوپستومقامفاصلهاینینداختهاست) ع( معدیگریدربرابرآنرنگمیبازد،قریببیستمیلیوننفرازعاشقاناهلبیت

) ع( رویبزرگکهبانیتزیارتامامحسین دراینپیاده

2کنند تایشانشکلمیگیرد،عالوهبرشیعیان،بسیاریازمردمجهانازجملهاهلتسننومسیحیانوپیروانسایرادیاننیزحضورپیدامیدراربعینشهاد

 .

درحالیکهدشمنانسعیمیکنندبادروغوفریبوانواعحمایتهایمالیوتدارکاتی،گروههایتروریستیچونداعشراتقویتکنندوبهناماختالفاتمیانمذا

  .3دلهایپاکرابهسویخودمیکشدوتماماختالفاترابههمدلیبدلمیکند) ع( یدیگرجاذبۀحسینهباسالمی،آتشتفرقهراشعلهورکنندامادرسو

  حج و وحدت جهان اسالم

اي است که خداوند براي اداي آن، آحاد مسلمین را از گوشه و کنار جهان به یک نقطه معین و در زمان معین  حج یگانه فریضه

اگر چه در ). 197بقره، ( ر این مکان و زمان انجام گیرد، پذیرفته نخواهد شدفرا خوانده، به طوري که اگر در غی» ایام معلومات«

شود که  شود تا حج را فریضه فردي قلمداد کنند اما با توجه به آیات و روایات فهمیده می گذشته و امروز تالشهائی شده و می

گرد خانه خدا حج مرکز اجتماع مسلمین است؛ زیرا؛ اگر هدف، صرف انجام دادن مناسک و طواف 

بود،چراجایزنباشددرتمامساالنجامگیرد؟چهلزومیداشتهمهمردممکلفباشنددریکمقطعزمانیخاصدریکنقطهجمعشوندودرآنایامه…و

س منافعی که مسلمانان باید شاهد آن باشند منافعی پ» لیشهدوامنافعلهم«مدراجتماعیکروزهویکشبهوسهروزهگردهمآیند؟

که اگر از این اجتماع، فایده عمومی : شود گفت کند و حتی می جتماع ارتباط پیدا میاست که با حیثیت تجمع مردم و حالت ا

.بدست نیاید مقصود حاصل نخواهد شد

معموالً دولتهاي تشکیل . اتحاد به معناي با هم بودن و هماهنگ شدن است که در واقع نوعی اتحاد و همبستگی می باشد

روشن است، اگر مسلمانان به . یاسی، اقتصادي، ایدئولوژي و فرهنگی مشابهی دارنددهنده اتحاد یا اتحادیه ها داراي هدفهاي س

ابعاد گوناگون حج توجه کنند و بدون تعصب آن گونه که مستحق مناسک حج است، عمل کنند، آن گاه حج یکی از بهترین 

یکی از «: فرمودند) ره(ه امام خمینیجلوه هاي وحدت و اتحاد اسالمی و زمینه ساز تفاهم جهان اسالم خواهد بود؛ آن گونه ک

).1395محمدي، ( مهمات فلسفه حج، ایجاد تفاهم و تحکیم برادري بین مسلمانان است

  پیشینه تحقیق

                                                            
  .15، ص 1389: سورهبهسفارشانتشارات .مدنیت،عقالنیت،معنویتدربستراربعین .معینیپور،مسعود1

المقدمۀ–، ویراجع کتاب مقتل اإلمام الحسین علیه السالم لعبد الرزاق المقرم  73ص/26روح المعانی ج2
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روش تحقیق کتابخانه اي می باشد نتایج . در تحقیقی به بررسی اهل بیت و وحدت اسالمی پرداختند) 1397(بنارسی 

ت اهل بیت از مهمترین محورهاي وحدت جهان اسالمی می باشد که همواره مورد بررسی ها نشان داد که محبت و مرجعی

  .توجه متفکران مسلمان قرار گرفته و اختالفات مذاهب را با توجه به مبانی مشترك دین قابل کاهش دانسته اند

ا بررسی آیات و این تحقیق مروري بوده و ب. در تحقیقی به بررسی حج و وحدت جهان اسالم پرداختند) 1395(محمدي 

نتایج بررسی ها نشان داد که حج و پیامبر اسالم وجه مشترك مسلمانن در تمامی مذاهب . روایات به بررسی موضوع می پردازد

  . است و به عنوان مهمترین قطب وحدت در جهان اسالمی می باشد

درتحقیقیتحتعنوانبرنامهریزیاستراتژیک بر توسعه ) 1394(ابراهیمزادهوهمکاران

دشگریمذهبیبهایننتیجهرسیدکهبرایبرنامهریزیگردشگریمذهبیشهرقماستراتژیتوسعهعلوماسالمیوافزایشتبلیغاتکهنزدطالب گر

خارجیحوزههایعلمیهبهعنوانمبلغانجدیزائروگردشگرمذهبیفرهنگیوخارجیدرکشورهایشانبه 

منظورمعرفیجایگاهواقعیمذهبیوفرهنگیوآدابرسوممردمقمبهسایرکشورهاباهدفجذبهرچه 

.ترگردشگرانداخلیوخارجیوایجاداشتغالودرامدبرایشهرقموکشورازطریقصنعتگردشگریدر بابیشترینامتیازاولویتاستبیش

درمقالهایتحتعنوانتحلیلیبرتوسعهگردشگریمذهبیشهرمشهدبهایننتیجهرسید ) 1393(قاسمی 

 .دشگرمذهبیمیباشندکهدرمشهدبقاعمتبرکهمتعددیبهصورتپراکندهوجودداردکهدارایقابلیتهایفراواندرزمینهجذب گر

لذاباتوجهبهحجمباالیگردشگرانکالنشهرمشهدومحدودیتهاوتنگناهاییکه 

در (ناحیهاي–ازاینراستاگریبانگیرشهرمشهداست،میتوانباپخشگردشگردرمقیاسوسیعترمحلی

  .،وهدایتبخشیازگردشگرانولوکمبهایننواحی،ایناماکنرادرمدارگردشگریزیارتی کالنشهرمشهدقرارداد)سطحشهرستان

سیتی .درپژوهشخودبهتوصیفگردشگریاسالمیدرمالزیمیپردازد)  2019(  1یتیوهمکارانس

متعقداستامروزهجذبگردشگرانخارجیبهرقابتیفزایندهدربیننهادهایفعالدرصنعت 

گردشگریتبدیلشدهاستزیرااینصنعتنهفقطدرپیشبرداقتصادملیودرآمدهایارزینقشدارد، 

. حالباخاصیتاشتغالزاییفراوانهمراه استبلکهصنعتیاستپاکیزهوعاریازآلودگی،مدرنودرعین

گردشگریدرکشورهایدارایظرفیتهایساختاري،میتواندبهمهمترینمنبعکسبدرآمدارزي 

. تبدیلشود؛مشروطبرآنکهبرنامهریزیصحیحوهمهجانبهتوأمباآیندهنگریبرایآنتنظیمواجرا شود

سرمایهگذاریجهانیدرصنعتگردشگریحاکیازآناستکهگردشگریصنعتیازجمله 

 » صنایعتوزیعکنندهدرآمد«  میکهیکجهانگردبهکشورواردمیشود،درمقابلخدماتیاستوهنگا

درحاي .کهبهویارائهمیشود،هزینههاییپرداختمیکندکهاینخودپرداختیارزیمحسوبمیشود

 28 در آنکشورحدود. دیگهیکیازمهمتریندالیلموفقیتمالزیدرصنعتتوریسم،وجودآرامشوثباتکشورمیداند

کهدولتبهنحوشایستهایباعثوجوداتحادو نوعنژادوقبیلهومذهبوجوددارد

  .جلوگیریازبروزاختالفآنهاشدهکهمتعاقبابرصنعتتوریسمتاثیربهسزاییداشتهاست

) "مطالعه موردیسرزمینهایفلسطین(تاثیرعواملموثربربازارگردشگر مذهبی" درمقالهخودتحتعنوان) 2015( سلیمانومحمد

اینمقاله . اهمیتگردشگریمذهبیدرفلسطینرانشانمیدهند

. یجهگیریمیکندکهفلسطینباتوجهبهتاریخ،میراث،فرهنگ،موقعیتجغرافیایی،محیطزیستو مذاهبآنمنحصربهفرداستنت

                                                            
1Sity.et.al
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وهمچنینمتعقداستصنعتگردشگرینهتنهابهعنوانروشیبراي 

تقویتجایگاهاسرائیلوحفظتسلطآنهابرفلسطینیهااستفادهمیشود،بلکهابزاریبرایاشاعهو 

رشاملسیاستمداران،رهبراناجتماعیوخبرنگارانی القایپیامهایتبلیغاتیآنهابهمیلیونهاگردشگ

  .استکهمعموالباتورهایدرجهیکورایگانبرایبازدیدازسرزمینهایاشغالیدعوتمیشوند

  روش تحقیق

بر پژوهش،این یروش شناس یاصل هیتک. است مایشیو پ میدانیشامل  یبیترک تیماه ياین پژوهش دارا یروش شناس

جامعه آماري تحقیق حاضر شامل زایران کربال و حج تمتع می باشد و با توجه . باشدي داده هاي حاصل از پرسشنامه می پایه

و جهت افزایش اعتبار درونی ) 1390دالور، (کند نفر نمونه براي هر متغیر کفایت می 30هاي همبستگی به اینکه در پژوهش

ها پرسشنامه آوري دادهابزار جمع. دنفر نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیري به صورت تصادفی ساده بو 200پژوهش 

ساخته محقق می باشد زیرا پرسشنامه استاندارد وجود نداشته است بنابراین پرسشنامه تحقیق بر اساس مبانی نظري و 

= 1(گزینه اي  5سوال می باشد و بر اساس نمره گذاري لیکرت  18این پرسشنامه شامل . تحقیقات پیشین تهیه گردیده است

نمره گذاري شده است براي بررسی پایایی تحقیق ) خیلی زیادموافقم=5زیادموافقم، = 4متوسط، = 3موافقم، = 2، کمی موافقم

 70/0می باشد که چون از  89/0از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که نتایج نشان داد آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 

  ).1جدول (شد باالتر است نشان دهنده همسانی درونی باالي آن با

  نتایج ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تحقیق: 1جدول

  طبقات
ضریب آلفاي 

  کرونباخ

  800/0گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم 

  827/0گردشگریمعنویحجتمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم

  902/0  کل پرسشنامه

  

  یافته هاي تحقیق

آوري شده از  هاي جمع ها و بررسی آنها باید مشخص شود که داده تحلیل استنباطی دادهبراي تعیین روش تجزیه و 

اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده ها  -در مقاله حاضر از آزمون کلموگروف. توزیعی نرمال برخوردارند یا توزیع غیر نرمال

 2و از انجایی که جدول . است 05/0داري بیشتر از معنیها در این آزمون، سطح الزمه تأیید نرمال بودن داده. استفاده شد

هاي تحقیق، نرمال و فرضیات تک بنابراین از آنجائیکه توزیع داده). 2جدول (نشان میدهد داده ها از توزیع نرمال برخودارند 

.استاي و تی تست استفاده شده ها از آزمون میانگین تک نمونه متغیره بوده است لذا براي آزمون فرضیه

  

  رنوفیاسم -آزمون کلموگروف: 2جدول 

انحراف   میانگین  متغیرها

معیار

سطح معنی K-Sآماره 

داري

860/6767/0598/0  22/520گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم
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980/25704/7123/1161/0گردشگریمعنویحجتمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم

  

  یافته هاي دموگرافی 

  50-41نشان می دهد که از لحاظ سنی  بیشتر درصد مربوط به گروه سنی بین  3نتایج مشخصات دموگرافی در جدول 

می باشد، از لحاظ جنسیت ) درصد 0/4(سال  20و کمترین درصد مربوط به گروه سنی  کمتر از ) درصد  0/43(سال 

 0/46(می باشد، از لحاظ شغل بیشترین درصد مربوط به شغل هاي دولتی ) درصد 5/55(بیشترین درصد مربوط به مردان 

می باشد و در نهایت از لحاظ تحصیالت بیشترین ) درصد 5/11(و کمترین درصد مربوط به گروه داراي سایر شغل ها ) درصد

می ) درصد 5/1(تحصیالت دکتري و کمترین درصد مربوط به افراد با ) 5/49(درصد مربوط به افراد با تحصیالت فوق دیپلم 

  .باشد

  مشخصات فردي حجم نمونه: 3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  مولفه  متغیر

  سن

  0/4  8  سال 20کمتر از 

  5/16  33  سال 20-30

  5/23  47  سال 31-40

  0/43  86  سال 41-50

  0/13  26  سال 50 باالتراز

  جنسیت
  5/55  111  مرد

  5/44  89  زن

  شغل

  0/46  92  دولتی

  5/42  85  آزاد

  5/11  23  سایر

  تحصیالت

  0/28  56  کمتر از دیپلم و دیپلم

  5/49  99  فوق دیپلم

  0/14  28  لیسانس

  0/7  14  فوق لیسانس

  5/1  3  دکتر

  

  بررسی فرضیات تحقیق

  :فرضیه اول

گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تاثیر گذار است.  

گروه میانگین در این جدول نمره . اي یا تی تک گروهی آمده است نمونهتک  tدر جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل 

.مقایسه شده است 18با نمره استاندارد ) 520/22(نمونه 

  تاثیر گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایداروحدتجهاناسالمتک نمونه اي یا تی تک گروهی براي  tتحلیل : 4جدول 

tsingکران کران باالنمره انحراف میانگین
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پایینمعیاراستاندارد

تاثیر گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار 

  وحدتجهاناسالم

520/22868/618477/5  562/3  309/9000/0

  

بود  866/6با انحراف استاندارد  520/22شود میانگین بدست آمده در گروه نمونه  همانگونه که در جدول باال مشاهده می

بدست آمده بزرگتر از مقدار  Tهاي مقدار آمارههمچنین . استباالتر ) 18(از نمره معیار ) p>050/0(که به طور معناداري 

تک نمونه  tیا معنی داري بدست آمده براي آزمون  sig، مقدار )چه مثبت و چه منفی 96/1بزرگتر از (استاندارد است  tآماره 

- شود، یعنی صفر بین این دو کران قرار نمیاست و فاصله بین کران باال و کران پایین صفر را شامل نمی 05/0ي کمتر از ا

  .داریدارد گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تأثیرمثبت معنیبنابراین .گیرد

  :فرضیه دوم

 گذار استگردشگریمعنویحجتمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالمتاثیر.

گروه نمونه میانگین در این جدول نمره . اي یا تی تک گروهی آمده است نمونهتک  tدر جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل 

.مقایسه شده است 18با نمره استاندارد ) 980/25(

  اسالمتاثیر گردشگریحج تمتعدرتوسعهپایداروحدتجهانتک نمونه اي یا تی تک گروهی براي  tتحلیل : 5جدول 

انحراف میانگین

استاندارد

کران tنمره معیار

باال

کران 

پایین

sing

تاثیر گردشگریحج تمتعدرتوسعهپایدار 

  وحدتجهاناسالم

980/25707/718653/14053/9  906/6  000/0

بود  707/7با انحراف استاندارد  980/25شود میانگین بدست آمده در گروه نمونه  همانگونه که در جدول باال مشاهده می

بدست آمده بزرگتر از مقدار  Tهاي مقدار آمارههمچنین . استباالتر ) 18(از نمره معیار ) p>050/0(که به طور معناداري 

تک نمونه  tیا معنی داري بدست آمده براي آزمون  sig، مقدار )چه مثبت و چه منفی 96/1بزرگتر از (استاندارد است  tآماره 

- شود، یعنی صفر بین این دو کران قرار نمیاست و فاصله بین کران باال و کران پایین صفر را شامل نمی 05/0اي کمتر از 

  .داریدارد گردشگریمعنویحج تمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تأثیرمثبت معنیبنابراین .گیرد

  :فرضیه سوم

اربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالمتاثیر گذار استگردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از گردشگریمعنوی.

گردشگریمعنویحجتمتعو گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهان اسالمیتفاوت تاثیر  -6جدول 

tآزمون  سطح معنی داريدرجه آزاديTمیانگینها اندازهمستقل 

توسعهپایدار وحدتجهان 

اسالمی

520/22اربعین
243/11199000/0

980/25حج تمتع

کمتر از  singقرار دارد و مقدار ) چه مثبت و چه منفی( 96/1باالتر از ) 243/11(، مقدار تی دهد یمنشان  -6جدول 

 میانگین تاثیر گردشگریمعنویاربعینو با توجه به اینکه . درصد است بنابراین تفاوت بین این دو گروه معنی دار است 05/0
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گردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از ، بنابراین باشد یم) 980/25(میانگین تاثیر گردشگري معنئویحجتمتعو ) 520/22(

  .گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالمتاثیر گذار است

  

  

  نتیجه گیري

داریدارد  معنینتایج تحلیل داده ها نشان داد که گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تأثیرمثبت 

)050/0<p( . و این نتایج با یافته هاي بنارس)در واقع  درمیاندولتهایجهاناسالم،میتوانبااستفادهاز . مطابقت دارد) 1397

میراثعقیدتیمشترکمسلمانان،تجاربتاریخیمسلمانان،تجارببشریدرعرصهروابطبینالملل،زمینههاو 

یکی از این میراث  .تحققهمگراییرادرمیاندولومللمسلمان فراهمساختعوامالیجادوحدتوهمگراییدرمیاندولتهایاسالمی؛امکان

شور و عشق . لمانان به یکدیگر استوکلیدمهرمس	کلید وحدت اسالم) ع(هم اکنون نیز، حسین. تاریخی اربعین می باشد

گر هر مسلمانی را به ا. دهد  ها را صیقل می زداید و دل   هاي درونی که در میان مسلمانان است از دل می حسینی، تیرگی 

 .روي بپیچد و به یزید روي کند) ع(گوید و کیست که از حسین پیروي از حسین بخوانی، به ندایت لبیک می

ها پس از آن، موجب وحدت مسلمانان شد، چرا امروز از این ظرفیت مهم در   هجري و قرن 61در سال ) ع(اگرقیامامامحسین

ایشان در . جا جا دارد که نامی از امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان بیان کنیم شود؟ در این همین مسیر بهره برده نمی

کرد تا سخنان  هاي متفکر مسیحی دعوت می  جلسات ماه محرم عالوه بر روحانیون شیعه، از علماي اهل سنت و حتی چهره

را فراتر از یک مذهب و گروه ) ع(سیناین شیوه ي امام موسی صدر، ح.خود را درباره امام حسین و قیام عاشورا بیان کنند

شبیه این کار را شیخ . هاي موجود در جامعه قائل بود دید و براي عاشورا مخاطبی به وسعت همه طوایف و سلیقه  خاص می

اکنون در نیجریه و . آشنا کرده است) ع(زکزاکی رهبر مسلمانان نیجریه انجام داده است و دلهاي بیشماري را با امام حسین 

در جاده هاي به زوري که سالیان زیادي است که در  .می تپد) ع(ورهاي اطراف آن دلهاي بیشماري به عشق امام حسینکش

تنها  بنابراین نه. اربعین، چیزي فراتر از وحدت در حال شکل گیري است و آن همدلی میان مسلمانان و آزادگان جهان است

عین به رخ جهانیان کشیده می شود بلکه نوعی از وحدت معنوي در جهان تعامل و اتحاد و محبت بین مؤمنین در جریان ارب

  . ممکن نخواهد بود) ع(درحال پایه ریزي است که جز بر محور حسین 

داریدارد  همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که گردشگریمعنویحج تمتعدرتوسعهپایدار وحدتجهاناسالم تأثیرمثبت معنی

)050/0<p( . یافته هاي محمدي و این نتایج با)در واقع . مطابقت دارد) 1395

،بعنوانیکبایستۀراهبردیوعقلی،تعیینشدهاستوعلیرغمفرازوفرو»وحدت«ازسویشارع)ص(درتعالیمودستوراتقرآنکریموسنتپیامبراعظم

. دها،تحوالتوتغییراتتاریخیو سیاسیدرجهاناسالم،مورداهتمامعامۀمسلمانانوبویژهمصلحانواندیشمنداناسالمی،بودهاست

موضوعوحدت دریکصدساالخیروبویژهدردهۀاخیربدلیلسلطۀسازمانیافتهومنسجماستعمارونظامسرمایهداریبرمقدرات 

ازنگاهقرآنکریم،مراسمسیاسیوالهیحجوخانهخدا؛بعنوان  .سیاسیواقتصادیکشورهایمسلمان،ازاهمیتمضاعفیبرخوردارمیباشد

بنابراین حج با  .بشر،یکیازچندهدفمهم بزرگانبیاءعظاممیباشددرهمینراستاوحدتمیاننوع .عواملوحدتدرمیانامتاسالمیمیباشند

  . توجه به تایید قران تواند اختالف،تفرقهمیانآحادبشرراازروحوجانآنانبزدایند و موجبات وحدت در جهان اسالم را فراهم کند

پایدار وحدتجهاناسالم در نهایت نتایج این تحقیق در خصوص مقایسه تاثیر گردشگري معنوي حج تمتع و اربعین در توسعه 

، باشد یم) 980/25(و میانگین تاثیر گردشگري معنئویحجتمتع) 520/22( نشان داد که میانگین تاثیر گردشگریمعنویاربعین

در تتبین این . اسالم تاثیر گذار استبنابراین گردشگریمعنویحجتمتعبیشتر از گردشگریمعنویاربعیندرتوسعهپایدار وحدتجهان

حج بارزترین و بزرگ ترین جلوه اي از اتحاد در میان مسلمانان هست که با دورهم آمدن به خانه مقایسه می توان گفت که 

خدا مسؤلیت اجتماعی احساس می شود امنیت اجتماعی وشناخت همدیگر به وجود می آید و در بزگرترین نماد اسالمی 



  کنفرانس بین المللی گردشگرياولین 

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١١

www.tourism2019.ir  

بنا بر این؛ با توجه به آثار، منافع و ابعاد گوناگون در جح، می توان گفت که حج یکی از . ه و افکار صورت می گیردتبادل اندیش

  .بارز ترین و مهم ترین سمبل اتحاد در جامعه اسالمی بوده است
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