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 راهنمای پذیرش مقاله

 . پژوهشیـ علوم قرآنی و حدیث با جنبه علمی ، تاریخ، در حوزه فقهی های ـ مقاله0

شته باشد و به طور تکرار و تقلید ندا، هایی که نوآوری داشته و جنبه اقتباس ـ مقاله4

 . های دیگر ارسال نشود همزمان برای مجلّه

 . با اصل متن همراه باشد، های ترجمه شده باید عالوه بر دو شرط باال ـ مقاله1

درون متن و فهرست آن در پایان مقاله به شیوه زیر آورده ، ـ منابع و مآخذ به طور خالصه8

 : شود

داخل ) «عنوان مقاله»یا )تیره شود(نام کتاب. سال نشر. منا، خانوادگی نام: پایانی ـ در فهرست

 . مکان نشر: شهر نشر. مترجم یا مصحح. (گیومه بیاید

جلد و صفحه داخل پرانتز آید : سال نشر کتاب یا مقاله، خانوادگی نویسنده نام: ـ درون متن

قط همان و صفحه ، در ارجاع بالفاصله از همان کتاب، برای آدرس فو نقطه پس از آن قرار گیرد

  قید شود.

کم  )دستتایپ شود 01با خط نازنین و شماره  A8ـ مقاله ارسالی باید یک روی کاغذ 5

 . صفحه(پانزده 

باید با کیفیت عالی و روشن ، جدول و نمودار هستند، شکل، هایی که دارای تصویر ـ مقاله0

 . تنظیم شوند

گان خارجی را با حروف التین در پاورقی گرفته شود و واژ بیشتر به کار، ـ واژگان فارسی7

 . صفحه بیاورید

های علمی و  پس از بررسی و تصویب از طرف هیأت تحریریه و ویرایش، های رسیده ـ مقاله4

، الزم به ذکر است از زمان ارسال مقاله شود رسد و بازگشت داده نمی به چاپ می، ادبی الزم

 ای چاپ به مکانی ارائه دهید.را بر  برای فصلنامه تا هشت ماه، نباید آن

، درجه علمی، شهرت، ای جداگانه از مقاله باید اسم ـ نویسنده یا نویسندگان در صفحه3

محل کار و شماره تلفن و همراه یا دورنگار و نشان الکترونیکی خود را همراه ، رشته تخصصی

 . زیر ارسال کنندکی نشانی الکترونیبه مقاله به دفتر فصلنامه ارسال دارد یا فایل آنها را 
peyrovan. zahra@yahoo. com  

 . کلمه به زبان انگلیسی یا عربی نیز همراه مقاله باشدیکصد ـ چکیده مقاله در حداکثر 06

، حرف( و واژگان کلیدی)سه تا هفت کلمه( 166تا  456ـ مقاله باید دارای چکیده)00

 . نامه باشد نتیجه و کتاب، متن پژوهش، مقدمه
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 به فرّ عشـق فروزان کنیم محفل را                                  گشاییـم دفتر دل رانام دوست  به

 «نظام وفا آرانی»

 

 

نش و های تازه در صحنه دا ساز پیدایش عرصه های نوین، زمینه پهنه رو به گسترش پژوهش    

پژوهان روزگار کنونی شده است. فعّال بودن  های کاربردی در بین مشتاقان و دانش نوآوری

روز و  بخش پژوهشی از ضروریات مراکز آموزشی امروز است چراکه بررسی مسایل آموزشی به

کارآمد، بازدهی مفیدی درپی خواهد داشت، به همین منظور، مدیران آموزشی و پژوهشی 

ای علمی،  اندازی مجله وان حضرت زهرا)س( از حدود دو سال پیش درصدد راهمدرسه علمیه پیر

پژوهشی و تخصّصی بودند تا گامی مؤثر در راه این امر، برداشته شود. پروردگار یکتا را 

 های بسیار، محقّق گردید.  سپاسگزاریم که این مهم، پس از فراز و نشیب

های علمیه و دیگر پژوهشگران گرامی  ی حوزهها اینک توفیقی از سوی خداوند برای طلبه    

پژوهان بتوانند آثار پژوهشی خود را در زمینه علوم گوناگون اسالمی  فراهم شده است تا دانش

مندان قرارا دهند و توان بالقوه خود را به عمل درآورند، باشد که از این رهگذر  در اختیار عالقه

 و پژوهشی برای خود حاصل نمایند. در کنار یاری رساندن فصلنامه، بهره معنوی 

جا از تمام عزیزانی که در به ثمر رساندن و انتشار مجله تالش کردند  الزم است در همین    

م که فصلنامه حاضر، شرایطی را فراهم نماید تا فرهیختگان دلسوز، ـسپاسگزاری شود. آرزومندی

 ا ما را مداومت بخشند.های خود را در آن شایسته یافته و راه همکاری ب درج مقاله

 
 فر فرزانه سعادتـــی

Yasafarin36@gmail.com 



 0ه آشپزـانسی 

 

 

 گری دینی با تأکید بر مسأله زیارتـگردش

 
  چکیده

و  أشود که بین مبد هایی گفته می توریسم به مجموعه مسافرتگردشگر یا واژه 
انجام  ... فرهنگی و یا، تجاری، دیداری، ورزشی، تفریحی، های استراحتی مقصدی با انگیزه

 . مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد گردشگر،ن شخص آگیرد و در  می
سفر  های هتجرب بیشترزیرا ، ژرف و عمیقی بر جامعه و مسافر دارد آثار، های سفر تجربه

تأثیرات برجسته و ، سفر چنین هم. ترین خاطرات زندگی است ترین و برجسته مهم وجز
حضور بازدیدکنندگان در هر کشوری بر . و شناسایی سایر افراد دارد مشخصی بر درک ملی

کنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور  بازدید. گذارد الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می
تبدیل شدن صنعت گردشگری بنابراین ، گیرند های موجود در آن قرار می میزبان و ارزش

، ها تها و برقراری انس و الفت بین ملّ گوی تمدنو گفت، ها ر در تعامل فرهنگبه عامل مؤثّ
های پراهمیت این صنعت به ویژه گردشگری اسالمی را  لزوم شناخت و توجه به بخش

در کشورهای اسالمی نیاز به این نوع گردشگری به شدت احساس . سازد ضروری می
های  وه بر جنبهزیرا بسیاری از مسلمانان عالقه دارند به مناطقی سفر کنند که عال، شود می

ها و آداب  ها حاکم بوده و رعایت این ارزش های اسالمی نیز بر آن فرهنگ و ارزش، سیاحتی
وجود غذاهای حالل و احساس امنیت و ، اسالمی از جمله سهولت در انجام فرایض دینی

 .وجود نیاید گونه مانع و تحدیدی برای ایشان به خاطری آسوده برای آنان فراهم بوده و هیچ
 . پردازیم له زیارت میبا تأکید بر مسأ در مقاله حاضر به بررسی گردشگری دینی

 

  کلیدی: واژگان
 

 گردشگری، گردشگری دینی، گردشگری مذهبی، گردشگری زیارت.

 

 مقدمه 

                                                 
و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا  دانش 0

   ncashpaz@gmail                               .شهد مقدّسم دانشگاه فردوسی
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ها  فرهنگی و اقتصادی کشور، عاملی مهم برای پیشرفت و تکامل اجتماعی 0گردشگری

ها شده و  در مجموع موجب برخورد فرهنگ، هرچه باشد انگیزه مسافرت. شود محسوب می

آورد و در اثر این برخوردها تغییرات مطلوبی در آداب و  عقاید و نظرات جدیدی بوجود می

بنابراین توریسم به عنوان یک امر اجتماعی با . شود کردار و رفتار اجتماعی حاصل می، رسوم

صنعت گردشگری فرصتی برای . (56: 0140، )رضوانیو مسائل مختلف جامعه ارتباط داردامور 

مندان  و بدون واسطه و به شکل واقعی به عالقه  فرهنگ خود را مستقیم کند تا ساکنان ایجاد می

ل این عمل بویژه باعث تقویت غرور و همبستگی جامعه میزبان و اقزایش حد تحمّ. عرضه کنند

مرز و بوم ایران بستر . (4: 0130، )شفقی و همکارانشود های دیگر می آنان در برابر فرهنگ

ایران با تاریخ و فرهنگ کهن خود آنچنان . مناسبی برای بروز و ظهور نمادهای فرهنگی است

های نامکرر و مطابق با  جاذبه، تواند برای سالهای طوالنی مملو از غنای فرهنگی است که می

های هنری و  این جاذبه. (016: 0144، سلیقه تمام مردم جهان را ارائه کند)جهانیان و همکاران

طلبی انسان امروز و آسانی  تواند خیل عظیم گردشگرانی که کنجکاوی و تنوع می، فرهنگی

 به سوی خود، کشاند سو می سو به آن آمدها و ماللت آفرینی زندگی ماشینی آنان را از این و رفت

، نفضای اسالمی حاکم بر آ با توجه بهویژه  هب، خواند و حضور این گردشگران در کشور ما فرا

زمینه را برای ، ن که به سود جامعه استآتواند صرف نظر از منابع اقتصادی فراوان  می

های درست و منطقی داشته باشیم  ریزی اگر برنامه. های فرهنگی و معنوی فراهم سازد وری بهره

بخش اسالم  یاتهای ح سخن حق و پیام، توانیم ضمن معرفی آثار فرهنگی و تاریخی کشور  می

در جامعه  های معنوی و فرهنگی تجلی یافته آنان را از نزدیک با ارزش؛ را به گوش آنان برسانیم

 های الهی را در گردشگرانی که با پای خود به مستقیم ارزش ثیر غیراسالمی آشنا سازیم و تأ

کونوا دعاة للناس »ه ساز عمل به این آموزه شریعت باشیم ک بیازماییم و زمینه، اند کشور ما آمده

 . (4: 0130، )شفقی و همکاران4«بغیر السنتکم

                                                 
1 .Tourism 

 دعوت کنید مردم را به سوی خودتان بدون استفاده از زبانتان. .2



 7گردشگری دینی با تأکید بر مسأله زیارت  

 

 

 تعاریف و مفاهیمـ 0

 گردشگری -0-0

به یک مقصد به منظور سیاحت یا تجارت  به معنای مسافرت از یک مبدأ ی اساساً گردشگر 

ن ای. گیرد اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می، است و مفهوم آن فرآیندهای مبادله فرهنگی

آورند که ما واژه مسافرت یا توریسم را برای آن به کار  ای را پدید می عوامل در مجموع شبکه

، متحد کمیسیون آمار سازمان ملل، 0331با این وجود در مارس . (56: 0146 ،)لومسدنبریم می

، بر اساس این تعریف؛ توسط سازمان جهانی توریسم را پذیرفت، تعریف ارائه شده از گردشگری

هایی خارج از محل زندگی و  های افرادی که به مکان مجموعه فعالیت»است از  ریسم عبارتتو

کنند و بیش از یک سال  کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می

اهداف این گردشگران  معموالً. (03: 0148، ویل )داس«مانند ها نمی متوالی در آن مکان

، شنایاندیدار با دوستان و آ، فراغت خاطر، سرگرمی، تفریح، اوقات فراغت گذران: از عبارتند

فرهنگی و نظیر اینها ، زیارتهای مذهبی  انگیزه، معالجه پزشکی، ای های شغلی و حرفه فعالیت

 . شود را شامل می

 گردشگری در فرهنگ اسالمی  -0-4

ری را به وضوح و ن نخستین کتابی باشد که اهمیت سیر و سیاحت و گردشگشاید قرآ

ثار بر جای مانده از د و در آها خواسته است تا در زمین بگردن تفصیل به مردم نشان داده و از آن

در قرآن مجید به سیر . (7: 0147، شان پند بگیرند)کاظمی گذشتگان بیندیشند و از سرگذشت

کید بنا این تأ. کید شده استدر آفاق و انفس بسیار سفارش و تأ و و سیاحت و گردش در زمین

نگاهی بر آثار و ، سیر در زمین و آفاق گیتی. های گوناگون آن است به اهمیت سیر و سفر و بهره

ها و قوانین مردمان پیشین همراه با اندیشه  سنت، اماکن بازمانده از گذشتگان و مطالعه در تاریخ

ل نیک و بد مردمان گان و احوااندوزی و آگاهی از سیره بزر آموزی و حکمت و درنگ برای پند

کسب ، مندی به کمال و تفریح و تفرج از نظر قرآن عالقه. (15: 0145، )ثواقب و همکاراناست

ها از دیگر فواید  تقویت حس پرستش خالق و از بین رفتن جهالت، روزی حالل و رفع نیازها

 سفر است.

توان به سوره  می ،ترین آیاتی که به طور مستقیم به مقوله جهانگردی پرداخته است از مهم

سوره ، (00که انعام)آیه سوره مبار، (46)آیه سوره مبارکه نحل، (44)آیه عمران مبارکه آل

 . (7: 0134، ( اشاره کرد)پاکروان نوخندان84)آیه سوره مبارکه توبه، (000)آیه مبارکه یوسف
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 زیارت  -0-1

مالقات با   به معنای  حدر اصطال  زیارت در لغت به معنای قصد کردن و مالقات نمودن است و

 دارای  خاص  شخص یا  مکان  آن ،  کنندهزیارت  نظر  اماکن متبرکه است که از  و یا  خاص اشخاص

توان زیارت را به معنای رفتن  و در یک تعریف کلی می  باشد می  ای و شرافت ویژه  برتری ، احترام 

در اصطالح دینی . (084: 0143، نی)ریاحی ساماهای مقدس فرض کرد افراد با ایمان به مکان

قلب هم گرایش جدی پیدا کرده و ، که افزون بر میل و حرکت حسی، زیارت تمایلی است

البته در این رابطه هرچه مزور . تعظیم قلبی و انس روحی همراه باشد، نسبت به مزور با اکرام

، )جوادیاهد بودکریم و تعظیم نیز برتر خوتر و درجه ت قصد جدی، تر باشد برتر و کامل

0144:03) . 

 گردشگری مذهبی  -0-8

ته و حال حاضر های گذش ترین گردشگری ترین و پر رونق گردشگری مذهبی یکی از قدیمی

و قدمت آن به فرهنگ دینی  (4: 0134، رمزیار اکبری و، )خیرابیدر سراسر جهان است

مذهبی همچون مراسم های  اگر نگاهی به تاریخ گذشته در زمینه سفرها و گردش. رسد می

: 0176، )دورانت، سفرهای مصریان برای دیدار از فراعنه، مقدس یونانیان باستان در معابد آپلون

انجام مراسم مقدس ایرانیان باستان در معبد آناهیتای کنگاور و نظایر آن داشته  (465

ین نوع از ای قدمت و رواج ا به گونه، بینیم که هریک می (414: 0103، باشیم)کریستین سن

 . دهند گردشگری را در میان ملل مختلف نشان می

مراسم و شعائر مذهبی مدنظر گردشگران قرار ، های زیارتی مکان، در گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی به بیان دیگر عبارت است از بازدید . (75: 0144، )قادری و همکارانگیرد می

گردشگری مذهبی و زیارت به . ها و غیره زاده ماما، ها گاه نظیر زیارت، گردشگران از اماکن مقدس

زائران کسانی هستند که انگیزه آنها از . لحاظ مفهوم تخصصی تا حدودی متفاوت هستند

گردشگران مذهبی ضمن انجام زیارت و شرکت در  فرت فقط انجام امور مذهبی است امامسا

یارتی نیز دیدن ز های دیگر گردشگری اعم از مذهبی و غیر مراسم مذهبی از مکان

رو  هاز گردشگران روب با دو دسته متفاوت در اینجا. (001: 0143، کنند)نیازی و همکاران می

کنند و گروه دوم کسانی که از  دسته اول که از اماکن مقدس در دین خود بازدید می :شویم می

 . (56: 0143، )نیکنام و حسینیکنند اماکن مقدس سایر ادیان دیدن می

های مقدس ممکن است از تسهیالتی که برای گردشگران اختصاص  گان مکانکنند زیارت

اما رفتاری شبیه یک گردشگر ندارند و خود را به عنوان یک گردشگر ، داده شده استفاده کنند
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در گردشگری مذهبی از یک طرف باور مذهبی نقش دارد و از طرف دیگر . کنند تلقی نمی

جنبه . شبیه زیارت است تقریباً، کنند ای مذهبی میه زمانی که گردشگران صرف دیدن مکان

های  انگیزه، دیگر واقعیت آن است که این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشند

های مذهبی سنتی هم بیشتر ماهیت  حضور در مناسک و جشن. مذهبی برای سفر دارند

های تاریخی و مسائل  کنکاشاگر چه مقاصد و دالیل دیگری از جمله جستارها و ؛ مذهبی دارد

های مذهبی با به اشتراک  گان از مناسک و جشن هکنند بازدید، مذهبی ممکن است در بین باشد

گذاشتن عقاید مذهبی خود و تعمیق معنویت در خویش به گسترش و توسعه گردشگری 

گری ای از یک نوع گردش به طور کلی این نوع از گردشگری نمایش ویژه. کنند مذهبی کمک می

فرهنگی است که ارتقا یا افزایش محصوالت فرهنگی مختلف را به دنبال دارد و از طرفی موجب 

آور نیست که بدانیم بخش مهمی از گردشگری  تعجب. شود غنای فکری و معنوی نیز می

، بادیآ )احمدی شاپورشود فرهنگی به عنوان گردشگری در فضاهای مذهبی شناخته می

 . (43: 0136، سبزآبادی

 پیشینه تحقیق-4

توان به موارد زیر  از جمله مطالعاتی که در زمینه گردشگری مذهبی صورت گرفته است می

 : اشاره کرد

گیری  به بررسی جایگاه گردشگری در دین اسالم پرداخته و چنین نتیجه، (0145دیناری)

ه قصد هایی است که ب مسافرت، های گردشگری جهان نموده است که یکی از مهمترین انگیزه

 . پذیرد زیارت انجام می

در مقاله خود به بررسی گردشگری مذهبی در فرانسه پرداخته و اذعان ، (0140فر) کاویان

 . هایی افزایش یافته است دارد که عالقه مردم این کشور به دین به سبب دیدن چنین مکان می

( با 0130یبی)بدری و ط، های گردشگری مذهبی نیز ثر بر هزینهدر ارتباط با عوامل مؤ

به دنبال بازشناسی ، پیمایشی و نیز استفاده از مدل هزینه اقامت- کارگیری روش میدانی به

 . ثیر داردای گردشگران مذهبی در شهر مشهد تأه عواملی هستند که بر هزینه

های  ای تحت عنوان تحلیلی بر ظرفیت نیز در مقاله (0136)آبادی و همکاران احمدی شاپور

های گردشگری  سعی در شناساندن ظرفیت، ری مذهبی فرهنیگ کالنشهر قمتوسعه گردشگ

 . فرهنگی شهر قم جهت جذب گردشگر دارد – مذهبی
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  انواع گردشگری مذهبی -1

های مختلفی تقسیم و بررسی کرد که در ادامه  توان از ابعاد و جنبه گردشگری مذهبی را می

 : کنیم های مختلف اشاره می جنبه ها از ابعاد و بندی به چند مورد از این تقسیم

از سفری که از نظر مکانی محدود و در  است عبارت: مدت گردشگری زیارتی کوتاه -الف

، هدف از این سفر رفتن به مرکز مذهبی با حوزه نفوذ محلی. افتد فواصل کوتاه اتفاق می

است که  ای مذهبی کنفرانس مذهبی و یا جلسه، ای و یا شرکت در یک جشن مذهبی منطقه

د زمانی و هم به لحاظ بعد مکانی کوتاه و شامل اقامت شبانه در این نوع سفر هم به لحاظ بع

 . شود مقصد نمی

، از بازدید از مراکز زیارتی با حوزه نفوذ محلی است عبارت: مدت گردشگری زیارتی بلند -ب

 ها و یا جلسات انسکنفر، ها المللی و یا شرکت در جشن ملی و بین، ای منطقه فرا، ای منطقه

 . (44-47: 0147، )عرب خدریمذهبی برای چند روز یا هفته است

  های گردشگری مذهبی ویژگی -8

زیر به چند  باشند که در هایی می گردشگری مذهبی نیز همچون سایر سفرها دارای ویژگی

 : کنیم نها اشاره میمورد از آ

تری نسبت  فرهنگی و اجتماعی کم ،گردشگری زیارتی دارای آثار منفی زیست محیطی -الف

، های مکاتب های گردشگری است که شاید بخشی از این ویژگی به دلیل آموزه به سایر گونه

 . اهل صلح و مطیع قانون هستنداینکه اغلب زائران افرادی آرام و  ادیان و مذاهب زائران باشد و

های خاصی  ها تنها در فصلگونه سفر بودن سفرهای زیارتی و اینکه بسیاری از این فصلی -ب

 . گیرند صورت می

جوی  و زنند به دلیل اینکه بیشتر در جست گونه سفرها می افرادی که دست به این -ج

 . به دنبال سادگی هستند اند زیاد تنوع طلب نیوده اکثراً معنویات

ف ها و مناطق مختل هایی را برای دیدار و ارتباط مردم از فرهنگ مراکز زیارتی مکان -د

 . کنند فراهم می

ها و تولیدات باستانی مناطق مختلف در مراکز  طرح، تولید و فروش صنایع دستی قدیمی -ه

 . (5و8: 0130، مذهبی و زیارتی)نظری ولنی و همکاران
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  های معنوی گردشگری دینی و ارزش -5

ه توسعه توریسم و سرمای، های معنوی گردشگری دینی نقش بسیار بارزی در بسط ارزش 

در واقع یکی از موضوعات مهمی که در هنگام فراغت برای . فرهنگی هر ملتی خواهد داشت

تواند زیارت اماکن مقدس و متبرکه  می، شود های معنوی می سبب بسط ارزش، گذران تعطیالت

 .(0136، )شربتیانباشد

و  کی در جستجوی حقیقتسفری فیزی: از است عبارت، زیارت در معنای سنتی و تاریخی آن

نچه مقدس و مبارک است سفر به سوی مکانی که قدرت و مشیت الهی به در جستجوی آ

جربه اصیل و روشنگری و کسب ت، جستجوی حقیقت. باره در آن پدیدار شده است( یک

که از نظر ، دارد تا به اماکن مقدس مردم را بر آن می، ون الهی و مقدسارزشمند آمیخته با شؤ

فضای مقدس از چندین . سفر کنند، ای دنیوی و زندگی عادی استعبادی بسیار فراتر از فض

. کند نقش اصلی و مرکزی ایفا می، مکان و یا حتی شی تشکیل شده که در دنیای دینی جوامع

قدرت مقابله با دنیای در حال تغییر ، کند و به جوامع پایداری مکانی ایجاد می، این محور جهانی

: 0130، السالم توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا علیهدبیرخانه طرح مطالعه دهد) را می

035). 

مردم ترجیح ، های زیادی وجود دارد گاه عبادت، های روزانه و هفتگی چه برای عبادتاگر

 ها معموالً در این اماکن. های دیگر نیز برای عبادت مسافرت کنند دهند گاهی به مکان می

اقعه تاریخی مهمی که به رهبران مهم دینی مربوط ای و یا و العاده معجزه و یا حادثه خارق

را تقدس بیشتری زی، ها اعتبار و ارزش بیشتری دارند اتفاق افتاده است اینگونه مکان، شود می

. تر بتواند با منبع مقدس رابطه برقرار کند شود انسان راحت نها باعث میداشته و حضور در آ

های دور و  های معنوی و روحانی از مکان ای تجربهبنابراین زائران و بازدیدکنندگان زیادی بر

در واقع جهانگردی زیارتی عامل آرامش روح . ( 030 ،)همانروند های مقدس می نزدیک به مکان

ها نماد اشتیاق ژرف انسان به بازگشت به نهاد فطرت خدایی  زیارتگاه. و جالی جان بشریت است

انسانی که به سروش نهان و وجود عوامل ، شود خویش و راز و نیاز با آفریننده خویش تلقی می

 . ماورای مادی ایمان دارد

گفتگو و جایی و رویارویی و تماس  جابه، در سفرهای زیارتی فرصت آمیزش مردم با یکدیگر 

و زائران از همه نواحی جهان به ، شود های بازرگانی فراهم می میان دانشمندان و تشکیل جریان

در واقع گردشگری زیارتی با بازدیدهای زهدگرایانه و . شوند ه میهای مقدس روان این مکان

که این ، کند موج بزرگی از جهانگردی و گردشگری را فراهم می، مندانه از اماکن مقدس حاجت
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سفرهای زیارتی و . باشد جایی میلیاردها پول و درآمد می مشاغل بسیار و جابه ورندهخود پدید آ

در ، شود آفریدگار تلقی می ع گردشگری نمادی از خیر و برکتزیارت اماکن مقدس در این نو

جایی امواج انسانی  حوزه گردشگری زیارتی باید اماکن مقدس را در تمام سال موجب جابه

 .(0136، )شربتیاندانست

  گردشگری مذهبی در ایران -0

ا و ای قوی در حفظ باوره داشتن پیشینه، های اصلی کشور تاریخی ایران یکی از ویژگی

، در ایران عالوه بر مذهب رسمی و اکثریت شیعه. های دینی از دوران باستان تا امروز است آیین

یهودی ، زردشتی، های مختلفی از پیروان سایر مذاهب اعم از اسالمی و هموطنان مسیحی گروه

های خاص خود هستند و در سراسر  های مقدس و آیین کنند که دارای مکان زندگی می ... و

های زیادی وجود دارد که متعلق به بزرگان  ها و آرامگاه ها مقبره عالوه بر این. اند پراکنده کشور

ها  است که مجموعه این مکان. . . شاعران و دانشمندان و سرداران ملی و، صوفیان، عرف، دینی

 .شود نها از منابع کم نظیر و پر جاذبه برای گردشگری زیارتی و دینی محسوب میو نمادهای آ

و ارادتی که ایرانیان نسبت به خاندان پیامبر اکرم و دوستداران ائمه و دیگر  به دلیل عشق

شدند و مظلومانه جان خود را از  کسانی که از جور و ستم خلف ناچار به ترک وطن خود می

امروزه شاهد برپایی هزاران بقعه متبرکه در سراسر ایران هستیم که افراد و ، دست دادند

. مند به بازدید از بقاع هستند ختلف از داخل و خارج به دالیل متفاوت عالقههای م گروه

، روند همانگونه که مسلمانان ساالنه به سفرهای متعددی نظیر سفر حج و عتبات عالیات می

تواند برخی از اهداف گردشگری بسیاری از مسلمانان و شیعیان جهان به شمار  ایران نیز می

 . (5: 0134، زیاررم اکبری و، آید)خیرابی

نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی مذهبی خاص  صاحب

. گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد، ایران در میان کشورهای دیگر

هنوز فاقد ، مکان مذهبی مقدس 4303با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود 

تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون ساماندهی 

اثر در  8103دست کم ، این در حالی است که از این تعداد. شود مشهد و قم نیز مشاهده می

دارای ، زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و عالوه بر داشتن جاذبه زیارتی

 . (00: 0173، )رضوانیی هم هستندهای فرهنگی تاریخ جاذبه
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 آثار مثبت گردشگری دینی -7

 تعامل و فرهنگی تبادل و توسعه بسط راهکارهای از یکی عنوان به دینی گردشگری

 داشته تواند می ای جامعه هر برای را زیادی برکات و آثار امروزه ها ملت و اقوام میان اجتماعی

 فرهنگی گردشگری حوزه در پایدار و مستمر حوزه کی عنوان به دینی گردشگری واقع در. باشد

 : باشد زیر موارد شامل تواند می اثرات این. باشد می بسیاری آثار دارای

 با سفر و جهانگردی نوع این به مشتاق گردشگران و زائران برای زیارتی گردشگری -الف

 . باشد همراه تواند می روانی آرامش و جان و روح جالی نوعی

 برخوردار باالیی های پتانسیل و توانمندی از که جوامعی سطح در دینی یگردشگر -ب

 مردم زندگی سطح بهبود به منجر گیرد قرار برداری بهره مورد درست که شرط این به، است

 . شد خواهد

 شهری صحیح مدیریت طریق از جامعه زیارتی شهرهای در ها پتانسیل و ها توانمندی این -ج

 پایدار شهری توسعه به منجر فرهنگی و شهری های ریزی برنامه و تمهیدات ارائه با گردشگری و

 . شد خواهد

 گردشگران و زائران به خدماتی و اقتصادی تسهیالت ارائه و ایجاد با زیارتی گردشگری -د

 که شد خواهد دستمزدها افزایش، اقتصادی درآمدهای، مشاغل افزایش، شغلی توسعه به منجر

 نظر مورد شهر و جامعه بر حاکم شهروندی نظام ساختار و مالیاتی نظام رونق به مسائل این

 . شود می منجر

 بهبود به ما جامعه در موجود شهرهای کالن ساختار در گردشگری نوع این بسط و توسعه -ه

 زیرساختهای تقویت و توسعه، گردشگری خدمات کمی و کیفی تسهیالت باالبردن و بخشیدن

 و شهروندان برای اجتماعی و بهداشتی، فرهنگی جذاب و یفیک تمهیدات ارائه، شهری

 جهانگردی های حوزه سایر کنار در گردشگری نوع این واسط به؛ شد خواهد گردشگران

 . گرفت خواهد شتابانی سرعت مثبت مفهوم و معنا در شهرنشینی

 و میزبان جامعه میان که مبادالتی اساس بر ما جامعه در زیارتی گردشگری توسعه -و

 خواهد متمایل نوسازی سمت به را شهروندی نظام و خانواده ساختار، آید می بوجود میهمان

 . شد خواهد گردشگری و شهری نظام ساختار اجتماعی پویایی افزایش منجربه امر این و کرد

 همگرایی، یکپارچگی در فرهنگی گردشگری های حوزه سایر همانند زیارتی گردشگری -ز

 در اثر این، باشد داشته تواند می ای ارزنده نقش اسالمی و جهانی جامعه فرهنگی ـ اجتماعی

 . کرد خواهد ملی وفاق و وحدت به شایانی کمک حاضر عصر



 0138ـی(/سال اول/پاییز و زمستان نب ـاسهای علوم اسالمی)ی دوفصلنامه تخصّصی پژوهش 08

  

 

 را دینی و زیارتی مبنای که کشورهایی در جهانگردی از حوزه این فرهنگی پایدار توسعه -ح

 به کنارهم در مختلف های گروه و اقوام با تعامل و برخورد دلیل به؛ باشند می مستعد و دارند

 مدنی گفتگوهای رشد به بسیاری کمک امر این و یافت خواهند دست بیشتری تفاهم و درک

 . کرد خواهد المللی بین و ملی سطح در

 به تواند می شود ریزی برنامه درست که بطوری ایران جامعه در جهانگردی نوع این -ط

 الگوهای جهت در تمهیدات این چنانچه. نماید ریبسیا کمک فرهنگی میراث حفظ و پاسداشت

 جذاب و خاص موسیقی، هنر، معماری، ها جشن، ها سنت، مذهب زمینه در حوزه این فرهنگی

 . کرد خواهد بسیاری کمک شده نهادینه صورت به آن تقویت و فرهنگی الگو حفظ این به، باشد

 سایر و ها موزه نگهداشت و درش به ما جامعه زیارتی کالنشهرهای در دینی گردشگری -ی

 این از تا است نیازمند پایدار توسعه هرگونه برای زیارتی و جهانگردی حوزه خدمات و تمهیدات

 . شوند منتفع آن منابع و منافع از میهمان هم و میزبان جامعه هم طریق

، اماقو سایر که آورد می بوجود محلی مردم برای را بینش این دینی و زیارتی گردشگری -ک

 تمدنی و معنوی آثار تماشای برای و اند شده قائل احترام آنان فرهنگ مشاهده برای ها ملیت

 جامعه افتخار و مباهات احساس موجب مسأله این، کنند می صرف وقت و پول موجود فرهنگ

 بوجود را زائران و گردشگران به احترام و اعتماد حس افزایش و فرهنگی منش تقویت و محلی

  .وردآ می

 و بومی جامعه میان فرهنگی مبادالت برای را زیادی های فرصت دینی گردشگری توسعه -ل

 شناخت و فرهنگی آگاهی و شوند آشنا یکدیگر فرهنگ با طرف دو تا، کرده ایجاد میهمان

، اجتماعی و سیاسی های تنش کاهش در اثری چنین. کنند کسب مقابل طرف به نسبت عمیقی

 ثرمؤ بسیار( میهمان – میزبان) فرهنگ دو اعتقادات و افکار شدن رت نزدیک و ها پیشداوری

 . باشد می

 و اهداف رشد با جهانگردی های حوزه سایر پرورش کنار در گردشگری نوع این توسعه -م

، ملتها میان متقابل درک و تفاهم ارتقاء باعث (WOT)گردشگری جهانی سازمان اخالق

، شربتیان)شد خواهد ... و جهانی صلح و آرامش ایجاد، سوء تبلیغات و گرایی بیگانه از جلوگیری

0136). 
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  جهـنتی
گیری فرهنگ و  شود که در شکل دین عنصری پایدار و موثر در تاریخ جوامع قلمداد می

گردشگری دینی به معنای بازدید از اماکن مقدس و . هویت نقشی محوری ایفا نموده است

های مهم  یکی از گونه، به آرامش و تقرب به خداوند شرکت در مراسم مذهبی با هدف رسیدن

. گردد گردشگری در جهان امروز تلقی شده که سابقه آن به قرون و اعصارگذشته بر می

درصد از کل جریان  40گونه از گردشگری  برآوردهای آماری حاکی از آن است که این

، اشتن سابقه کهن مذهبیکشور ایران با د. گردشگری در جهان را به خود اختصاص داده است

مدارس ، ها آتشگاه، ها حسینیه، مساجد، ها امامزاده: برخورداری از اماکن مقدسه ی فراوان مانند

و عجین شدن دین با هویت ملی مردم این کشور از پتانسیل باالیی در  ... مذهبی –علمی 

 . جهت توسعه گردشگری دینی برخوردار است

های متفاوت به یکدیگر پیوند  د را با مذاهب و فرهنگای است که افرا گردشگری وسیله

های سیاسی و اجتماعی بهتر  کند تا همدیگر را با وجود تنش نها کمک میدهد و به آ می

همچنین حضور گردشگران در کشورهای اسالمی بسیاری از تبلیغات سوئی که علیه ، کنند درک

بسیار مهمی است که برای این کشورها  کرد و این دستاورد شود را خنثی خواهد جهان اسالم می

دهد که بسیاری از این کشورها دارای ساختاری امن بوده و این به  شود و نشان می محسوب می

 . تواند حتی پرستیژ کشورهای اسالمی را در جهان ترمیم کند لحاظ سیاسی می
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 گری در اسالم و نقش آن در انتقال فرهنگ اسالمیـگردش
 

 چکیده
های سریع و راحت  مندی از سامانه در پی دستیابی بشر به تمدّن و صنعت و بهره

ای شگفت رو به فزونی و گسترش است شاید بتوان  ها به گونه انسان پیوند میان، شد و آمد
ها با  ها و پیوند مردمان کشورها و قاره مرزی انسان  آمد فرا و گفت اکنون گستره و حجم رفت

قوم و قبیله در گذشته و نیز  آمد میان افراد یک و یکدیگر همان اندازه است که رفت
چه بسا به همان اندازه مورد نیاز برای بشر امروز ، آنکه خور توجه نکته در، گونه آسان همان

نیز برای  برند با این حال اسالم سر می هایی که در این روزگار به و ادامه زندگی انسان
های  فراگیری علم و و دیدن آیات الهی مرزی نشناخته و گردشگری را در رابطه با اندوخته

کشورها ضروری شمرده و به مسلمانان دستور ها و  علمی و فراگیری تجربه از دیگر ملّت
 .اکید داده است

دست هم داده و گردشگری را به  دست به های گوناگون هر روی عوامل و انگیزه به
صورت فراگیر مورد نیاز بشر امروز درآورده است تا جایی که هم اکنون به عنوان یک 

ه نقش مهمی که این صنعت بنابراین با توجّه ب، شود صنعت درخور و سودمند شناخته می
پژوهش حاضر شکل ، گذارد در جوامع اسالمی به جای می ... اقتصادی و، از نظر فرهنگی

 های علمی و فرهنگی و جنبه، جو در آیات و روایات در باب گردشگریو پس از جست. یافت
 .آن بررسی گشته است... 

 

 :واژگان کلیدی

 . آثار جهانگردی، اسالمیانتقال فرهنگ ، گردشگری اسالمی، گردشگری 
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های  ها و جاذبه های تاریخی و دیدن جلوه ها و مکان جهانگردی و مسافرت به سرزمین

آغاز تاریخی در نظر  توان برای آن سر طبیعی به هر منظور پیشینه بسیار طوالنی دارد و نمی

جایگاه واقعی جهانگردی نگری نسبت به  بنابراین با توجه به اسالم و تعالیم آن با ژرف، گرفت

های فرهنگی  هدف، توان در این موضوع به خوبی دریافت که وقتی سخن از جهانگردی است می

 . واالیی را در نظر داریم که سرلوحه برنامه تمامی انبیا و مصلحان تاریخ بوده است

م سخن از آشنا کردن انسان خودباخته امروز با فطرت الهی خویش و صدور فرهنگ و تعالی

های مادی جامعه  ها و بهره درآمد و دالر اگرچه سود، عالیه اسالمی است نه ماجرای سود و بهره

اسالمی نیز امری مهم و ارزشمند است و تالش برای دستیابی به درآمد بیشتر نیز تالشی 

آن درجه از اعتبار را ، مسائل مالی و اقتصادی، ولی در فرهنگ متعالی اسالم، ستودنی است

 . که بتوانند هدف جامعه اسالمی قرار گیرند ندارند

علیهم »های ائمه معصومینتوصیفی به تحلیل روایت، نوشتار حاضر با استفاده از روش تاریخی

هایی که به این امر سفارش و پرهیز از آن را و بزرگان دین پرداخته و سپس در ادامه آیه «السالم

 . اند آورده است سرزنش کرده

 های اسالمی قرآن و روایت ـ گردشگری در0 

 ـ مفهوم گردشگر0ـ0

و التین گرفته شده که یکی از 4ای یونانی از ریشه 0گردشگری در فارسی معادل واژه توریسم 

 . (0/5: 0136، رهنمایی، ک.معانی آن گردش کردن و یا گشتن است)ر

نسه زادگان فرا در آن زمان که اشراف. از قرن نوزدهم معمول شد 1اصطالح گردشگر 

این . اقدام به مسافرت کنند، های الزم زندگی بایست برای تکمیل تحصیالت و کسب تجربه می

شدند و بعدها در فرانسه این اصطالح در مورد  جوانان در آن زمان گردشگر)توریست( نامیده می

کردند و بعدها  جا سفر می وقت گذرانی و گردش به آن، رفت که برای سرگرمی کسانی به کار می

کم این  کم. کردندشد که اصوالً به همین منظور سفر می ا تعمیم بیشتر به کسانی اطالق میب

از همان . وجود آمد هب های دیگر نیز وارد شد و از آن واژه گردشگری)توریسم( واژه به بعضی زبان

شود که هدف آنها  ینی گفته میاها و مسافر به بعضی از مسافرتگردشگری و گردشگر ، زمان

                                                 
1. Touism 

2. Tornus 

3 Tourist 
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، ک.)راحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کاراستر

 . (05: 0136، رضوانی

 در قرآن گردشگری ـ4ـ0

دانست که در آیات فراوانی مورد « االرض سیر فی»، قرآنگردشگری را در توان تعبیر می

به سبب ، سیاحت و جهانگردینه تنها ، در این کتاب آسمانی. کید قرار گرفته استأاهتمام و ت

کم برای  دست، بلکه ترک آن، شمرده شده، امری مشروع و مباح، های فراوان آن آثار و فایده

 . مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته است، ها گروهی از انسان

، مورد مطالعه، توان آیات در پیوند با این موضوع را در سه دسته می، در یک بررسی کلی

 : قرارداد

گونه  تر این ه مورد همه یا بیشلبتّا. کنند آیاتی که ترک جهانگردی را سرزنش می ـ0ـ4ـ0

گردش ، آیا در زمین»: 0از سوره فاطر 88 مانند آیه، کافران و معاندان با حق است، آیات

کردند و از ایشان  کنند تا بنگرند به چگونگی سرانجام کسانی که پیش از ایشان زندگی می نمی

و  44و  40: غافر؛ 3: روم، 063: یوسف های در سوره، این تعبیر یا مانند آن« ودندنیرومندتر ب

 . نیز آمده است، 06: محمد

ل و اندیشه و باال سیر و سیاحت را سبب تعقّ 4از سوره حج 80چنین خداوند در آیه  هم

لوده سنگ بنا و شا، تردید یعنی همان عنصری که بی، رفتن سطح آگاهی و بینش انسان دانسته

زیرا روشن ؛ است. . . اقتصادی و، سیاسی، رشد و توسعه زندگی انسان در ابعاد گوناگون فرهنگی

ای رشد شایسته و بایسته  در هیچ زمینه، ها تخبر از دیگر ملّ است که یک جامعه بسته و بی

 . فکری و اجتماعی دیگران محروم است، ا و دست آوردهای علمیههندارد و از تجرب

از افعال تامه و در بردارنده معنای حصول و تحقق ، آیهاین در « تکون»فعل ، اهربه حسب ظ

و جهانگردی « سیر در زمین»باید آیه را صریح در این معنی دانست که ، است و بر این اساس

 . شود می، ت جنبه عقالیی انسانها و تقویّ موجب رشد و شکوفایی فکری و پرورش اندیشه

پروردگار در این زمینه . دهندن میگردشگری و سیر و سیاحت فرماآیاتی که به  ـ4ـ 4ـ 0

هایی وجود داشت)در میان مردم قوانین و نوامیسی حاکم بود(  سنت، پیش از شما»: فرمایند می

                                                 
 «وَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًأَ». 0

 «أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا». 4
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: )آل عمران0«پس در زمین گردش نمایید و سرانجام کار تکذیب کنندگان )حق( را بنگرید

017) . 

گفته شود ، آیه ایندر  «فَانْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ »ممکن است با عنایت به عبارت

برای همه ، و از آن جهانگردی کنندگان حق است ه کافران و تکذیبتنها متوجّمذکور فرمان 

ولی با نگاهی مجدد به تعبیرهای آیه و نیز . شود استفاده نمی، مردم حتی مسلمانان و اهل ایمان

، توانستند نسبت به همه مردم که در زمان وحی می، شود خطاب در این آیه آیه بعد روشن می

 . گسترش دارد، مخاطب این آیه باشند

در زمین گردش کنید و به سرانجام : ای پیامبر ]به مردم[ بگو»: خوانیم در آیه دیگری می

 .(03: ل)نم4«کار مجرمان بنگرید

در برخی  امّا، گیری از گذشتگان است تپند و عبر، جهانگردی هدف از، گونه آیات در این

خوریم و آن اندیشه و مطالعه در عالم خلقت و آگاهی یافتن از  به هدفی فراتر از این برمی، آیات

، ای از جهانگردان هدف دسته، همان چیزی که امروزه، های آن است چگونگی آفرینش و شگفتی

ر زمین سیر و گردش نمایید و بنگرید د: ای پیامبر به مردم بگو»: مانند آیه؛ شودمحسوب می

 . (46: )عنکبوت1«است وجود آورده هآفرینش را ب، چگونه خداوند

اشاره ، های برگزیده و الهی آیاتی که به سیاحت و جهانگردی شماری از انسانـ 1ـ 4ـ 0

داستان . پردازد می، سوره کهف که به سیر و سیاحت ذوالقرنین 34تا  44مانند آیات ، کند می

 شود که ای آغاز می آیه با، نامید« قهرمان جهانگردی»ت بزرگ الهی که باید او راین شخصیّا

مورد  و این مسأله تاکنون ذوالقرنین کیست و جهانگردی او در کجا و چگونه انجام گرفته است

. )رامه طباطباییمرحوم علّ. استمانده  باقیران و دانشمندان وگوی فراوان مفسّ اختالف و گفت

زیر را نقل  یاقوال و آرا، او در ذیل این آیات پیرامون ذوالقرنین و سدّ، (01/054: 0104، ک

 : کنند می

یکی از پادشاهان چین است که دیوار طوالنی میانه چین و مغولستان را ، اوشین هوانگـ  الف

نه ، آن سه هزار کیلومتر و عرض، طول این دیوار، تا جلو یورش مغول را به چین بگیرد، بنا نهاد

، بوده، و یکی از ملوک آشورـ ا ب؛ است که همه با سنگ چیده شده پانزده متر ارتفاع دارد متر و

؛ مورد هجوم اقوام سیت قرار گرفته است، یعنی سرزمینی که در حوالی قرن هفتم پیش از میالد

                                                 
 .«وا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُ».  0

 .«قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ» .  4

 .«قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ بَدَأَ الْخَلْقَ » .  1
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پیشدادی پنجمین پادشاه ، پادشاهی عادل و مطیع خداوند، او فریدون بن اثفیان بن جمشید ـ ج

عرب  او مردی عرب بوده که در اشعار ـ ه؛ او اسکندر مقدونی مشهور است دـ؛ ایران زمین است

 . است نامش بسیار آمده و اسم اصلیش صعب بن ذی موائد بوده و پادشاهی از ملوک حمیر

این قول را تقویت و استوار ، امه پس از نقد و بررسی همه این اقوال و مردود دانستن آنهاعلّ

 513 - 506سالیکی از پادشاهان هخامنشی در فارس که ، شوداند که ذوالقرنین همان کور می

میانه دو مملکت فارس  سیس وأوری ایرانی را تتو بود که امپرااو است زیسته  پیش از میالد می

از بابل به اورشلیم را صادر کرد  بازگشتبابل را مسخر کرد و به یهود اجازه ؛ جمع کرد را و ماد

گاه به سوی  آن، مصر را به تسخیر خود درآورد، یاری رساند )معبد سلیمان(و در بنای هیکل

رو به سپس  و به طرف مغرب رهسپار گردید و ط شدبر مردم آن جا نیز مسلّ کردیونان حرکت 

 . (054/ 01: 0104، )طباطباییتا اقصی نقطه مشرق پیش رفت و سوی مشرق نهاد

در یکی از سفرهای دریایی ذوالقرنین یکی از همراهانش دقبراساس روایتی از امام صا

بنابراین  .«ارید ان انظر الی ملک ربی فی البحر کما رایته فی البر» :پاسخ داد د کهدرباره سفر او پرسی

های ذوالقرنین از جهانگردی را نظر و مطالعه در عالم خلقت و  باید هدف یا یکی از هدف، عبارت

  .مظاهر آفرینش دانست

 های اسالمی ـ گردشگری در روایت1ـ0

 در نمونه باب از، است شده گوشزد آن یها یسخت و سفر بودن آور مشقت، اتیروا یبرخ در

، کرد تمام را خود مسافرت، شما از یکس هرگاه، است عذاب از یا قطعه، سفر: میخوانیم یتیروا

باید توجه . (444/ 70: 0861، مجلسی، ک.)ر0.ورزد شتاب، خود اهل یسو به برگشتن در

 یاتیروا در، وجود نیا با. تر از امروز بوده است داشت که شرایط مسافرت در گذشته بسیار سخت

 جمله از، که شده یادآوری آن یماد و یمعنو دیفوا و گرفته قرار قیتشو مورد رفتن سفر، گرید

 مند بهره تا دیکن رتمساف. دیابی تیعاف و یسالمت تا دیکن مسافرت: است آمده ینبو یثیحد در

 . (440/ 70، همان، ک. )ر4دیشو

 دایپ یروز و یسالمت تا دیکن مسافرت: است آمده( ص)امبریپ از گرید یثیحد در

 . (07803، 0ح: ق0863، العتقی الهندی، ک.)ر1دیکن

                                                 
 «اهله یال ابیاال سرعیفل سفره احدکم یضق اذا و العذاب من قطعة السفر» .0

 «تغنموا تصحوا، سافروا سافروا» .4

 «ترزقوا و تصحوا سافروا» .1
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، یجهانگرد رایز، دانست«  یجهانگرد» معادل را«  مسافرت» دینبا که است روشن البته

 برده کار به، کشورها گرید از دارید و یمرز برون یهامسافرت در، شهیهم دیشا بلکه، تر شیب

 از رفتن مانند، مسافت کم و مدت کوتاه یهابرگشت و رفت به، مسافرت که آن حال و شودیم

 مطلوب فهم در را اتیروا گونه نیا توانیم، هرحال به. گرددیم اطالق زین، گرید شهر به یشهر

 استناد آنها به و داد قرار توجه مورد، کننده دأییت عنوان به کم دست، یدجهانگر سفر بودن

 . کرد

 و شود یم انجام تنزه و حیتفر منظور به تنها، هایجهانگرد از یاریبس شود گفته است ممکن

 نماز باب در یاتیروا. رسد یم نظر به مشکل، عتیشر دید از ییها احتیس نیچن دانستن مطلوب

 دأییت تواند یم زین کند یم اعالم تمام را دیص منظور به کننده مسافرت خصش نماز که مسافر

 0.باشد سخن نیا کننده

یعنی کسی که ، گفته شده باغی ﴾فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ العاد﴿در تفسیر آیه از امام صادق

 صورتی نمازشان تمام است و در، یعنی کسی که دنبال سرقت است، دنبال صید است و عادی

 . (870: 0145، حرّ عاملی، ک. )رحق أکل میته ندارند، که مضطرّ شدند

 که است ییعقال امور جمله از، هتنزّ و یحیتفر گردش گفت سخن نیا ردّ در دیبا امّا

 به ناظر زین را شده ادی ینبو ثیحد دو توان یم. شد آن یروان و یروح یها دهیفا منکر توان ینم

 دارد حیصح یسند که زین «صادق امام از یتیروا، نکته نیا بر افزون. دانست ها دهیفا نیهم

 نیا متن و سند. دارد داللت، یهواخور و هتنزّ منظور به سفر یستگیشا بلکه، اباحه بر یخوب به

 بن عبداهلل برادرش منزل در کهصادق امام بر: دیگویم ثیحر عمروبن: است نیچن تیروا

 ؟است آورده منزل نیا به را شما یا زهیانگ چه: کردم عرض وا به، شدم وارد برد یسرم به محمد

. )راست کرده نقل، محاسن کتاب در را تیروا نیا زین یبرق 4.حیتفر و هتنزّ طلب: فرمود حضرت

 . (07803ح: ق0863، العتقی الهندی، ک

                                                 

قال: الباغِی باغِی الصِّید، وَ  ﴾فَمَن اضطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ ال عَاد﴿عَن أبی عَبدِاهلل )علیه السالم( فِی قَولِ اهلل عَزَّوَجَلّ» .1

لَهُما أن یَأکُال المِیتَه إذا اضطَرا إلَیها، هِی عَلَیهِما حَرامٌ، لَیسَ هِیَ عَلَیهِما کَما هِیَ عَلَی  العادِی السَّارِق وَ لَیسَ

 «المُسلِمِین، وَ لَیس لَهُما أن یُقَصِّرا فِی الصَّاله

 عن عایجم عبدالجبار محمدبن عن یاالشعر یعل یاب وعن هیاب عن میابراه بن یعل عن عقوبی محمدبن»  .4

محمد،  بن عبداهلل هیاخ منزل یف هو و، ، عبداهلل یاب یعل دخلت: قال ثیحر عمروبن عن ییحی بن وانصف

 . « النزهه طلب: فقال المنزل؟ هذا یال حولک ما: فقلت
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، بود ما یبرا که یگاه تفرج یسو به: است آمده زین، محمود یاب ابن میابراه حهیصح در

 یبرا یگوسفند جا آن در و بودند کرده فراموش را نمک خدمتگزاران که یحال در، شدم رجخا

  0. کشتند ما

 . اند داشته تنزه جهت، ژهیو یگاه تفرج حضرت آن رساند یم «لنا نزهة» ریتعب یحت

 در: فرمودصادق امام: است کرده نقل محاسن کتاب از یمجلس مرحوم زین را ریز تیروا

 منظور به مگر، نبندد سفر بار و نکند کوچ که است عاقل شخص بر که آمدهداود آل حکمت

 احمد بن، ک. )ر4حرام ریغ در ییجو لذت ای، معاش وضع میترم ای، آخرت یبرا توشه اندوختن

 . (185، 4ج: 0170، برقی

 دیص به، لعب و لهو منظور به که است ییمسافرها به ناظر زین مسافر نماز باب اتیروا

 حکم مورد در حضرت از: است نکته نیا یایگو یخوب به زراره از ریز تیروا چنانچه، درون یم

 سگ و باز با همراه حیتفر و تنزه شب سه دو منظور به که شد سؤال یشخص نماز تمام و قصر

 نیا از، رفته رونیب لهو یبرا شخص نیا» :فرمود پاسخایشان در . کند یم مسافرت، یشکار

 . (1ج: 0863، العتقی الهندی، ک. )ر1بخواند شکسته را نماز دینبا، یرو

  یجهانگرد یعلم و یفرهنگ آثارـ  4

  یاسالم جامعه از دکنندگانیبازد به یاسالم یعال میمفاه انتقالـ 0ـ 4

 جهان در عیّتش و یانقالب اسالم پرچمدار یاسالم جوامع از یکی عنوان هب ایران کشور امروزه

 دار شهیر نظام طومار، افتهی حضور استیس دانیم در یمذهب یاه زهیانگ با ما مردم. است

 قدرتمندان برابر در، یاسالم انقالب یروزیپ از پس تمدّ تمام در و دهیچیپ هم در را یشاه ستم

؛ کند اداره یخوب به را جامعه تواند یم نید که میباور نیا بر حق هب ما. اند کرده سپر نهیس ایدن

 دشمنان برابر در کپارچهی صورت به بتوانند که گونه آن، دینما منسجم و حدمتّ هم با را مردم

 و شرق یغاتیتبل یها بنگاه، ها سال نیا تمام در هالبتّ. کنند یستادگیا کشورشان و دهیعق، مانیا

 مطرح جهان در یاسالم انقالب و اسالم  هیعل بسیاری غاتیتبل و اند م مشغول بودهه غرب

 نشان میتوان یم: وجود دارد جهان مردم یبرا اریبس یها یگفتن ایران کشور در، نیبنابرا. اند کرده
                                                 

 .« شاة لنا فذبحوا الملح الغلمان ینس و لنا نزهة یال خرجت لقد: ، قالالرضا، عن». 0

 اال ظاعنا کونیال العاقل، ان یعل ، انداود، آل حکمة یف: قال عبداهلل یاب عن المقدام یاب عمروبن عن». 4

 .«محرم ریغ یف لذة طلب لمعاش، او مرمة لمعاد، او تزود یف

 هل والثالثة نیلتیالل تنزهی والکالب والبزاة بالصقورة اهله من خرجی عمن سالته: ، قالجعفر، یعن اب».  1

 «.قصریال لهو یف خرج نماا: قال قصر؟ی ال ام صالته من قصری
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 درخور یسطح در را کشور قادرند خود ینید احکام و یاعتقاد یها یژگیو با مردم که میده

 یزندگ، فساد عوامل به شیگرا بدون تواند یم جامعه ککه ی و دیگر این کنند اداره رشیپذ

  .باشد داشته یا شرافتمندانه

 یهاگام تواندیم بدون تکیّه بر کسی ملت کی که توانیم به اثبات برسانیم چنین می هم

 تواندیم اسالم بخش اتیح نییآ که مییبگوتوانیم و می بردارد یسازندگ ریمس در یبلند

 . سازد شکوفا را شیخو روانیپ یرونیب و یدرون یاستعدادها

 فرهنگ گسترش در را یجهانگرد نقش و است یبزرگ دستاورد نیا که داستیپ ناگفته

 نشان یخوب به یاسالم انقالب و اسالم دشمنان یطانیش یهاتوطئه کردن یخنث و یاسالم

 مورد در و رمسلمانیغبه  را اسالم قیحقا، یجهانگرد گسترش با نتوا یم واقع در. دهد یم

 دشمنان یها توطئه نسعی بر از بین برد، لهیوس نیبد و ادد نشان سنت اهل برادران به عیّتش

 . داشته باشیم عیتش و اسالم

، اسالم گسترش در کارا اریبس یها زهیانگ از یکی که کنیممشاهده می، زین خیتار طول در

. است بوده اسالم به گرانید کردن مندعالقه در آن یها جاذبه یاثرگذار و مسلمانان عملکرد

مردم را با غیر زبان »:اند هفرمود که باشدهمین  صادق امام کالم یاصل قیمصاد از یکی دیشا

 0.«خود}به مذهب خویش{ دعوت کنید

هایى مسلمان در جهان مکان. باید عمل نشان دهیم، اگر بخواهیم در دنیا پیشرفت کنیم

مسلمان شدن آنها  امّااند که به گواه تاریخ حتّى پاى یک سرباز اسالم هم به آن جا نرسیده  شده

مسلمانى بوده که در آن مناطق ساکن شده و مردم آن نواحى با مشاهده در سایه عمل افراد 

که با جنگ فتح نشده ولى  ...و فیلیپین، اندونزى: مثل، اند رفتار و کردار آنها مسلمان شده

 . (064: 0145، حرّ عاملی، ک.)ردمسلمانن

  جامعه فرهنگ در ییایپو و حرکت جادیا ـ4ـ4

 گرید بر حاکم ها فرهنگ قوت و ضعف نقاط با ییآشنا و رگید جوامع به سفر که گونه همان

 گردد  یم جهانگرد شخص در نشیب و دید گسترش و ییدانا و ینیب روشن جادیا سبب، ها جامعه

 آن تا، است گرفته قرار سفارش و قیتشو مورد سفر و ریس اسالم یها آموزه در جهت نیهم به و

 یها فرهنگ با، بپردازند احتیس و ریس به تا کند یم قیتشو را مسلمانان بارها، میکر قرآن که جا

 شوم فرجام به، شوند آشنا گرید ملل و اقوام در یزندگ از گوناگون یها برداشت ومتفاوت 

 اموزندیب پند و رندیبگ عبرت آنان یها یکجرو و ناساز یها بهره از و ببرند یپ بدکردار شانیکژاند

                                                 
 «السنتکم ریبغ للناس دعاة کونوا» .0
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 و نندیبب را آنان یعلم یدستاوردها و شوند مند بهره آنان یزندگ یها قوت نقطه از، برابر در و

 تکامل جهت در ارزشمند و واال یا دهیپد تواند یم که، یفرهنگ دادوستد به سان نیبد و ریفراگ

 و هاتملّ از یخارج جهانگردان حضور گونه همان به. است نهاده ارج، دیآ شمار به یبشر فرهنگ

 نازبیم جامعه فرهنگ در یائیپو و حرکت سبب تواند یم گوناگون یها فرهنگ با گرید یها قوم

 (www. howzeh. net)باشد

  یغرب پست فرهنگ کریپ بر یینها ضربه کردن وارد ـ1ـ  4

 افتهی اعتقاد یصنعت یها جامعه در یفرهنگ یپوچ به یغرب متفکران که هاست مدت

 را یجهان خود یآرزوها در آنان. دبرن یم سر به یصنعت فرا دوران به گذر انتظار در دوارانهیام

 و یمل یها فرهنگ و اند دهیرس کسانی و گانهی یفرهنگ به مردم آن در که کنند یم ریتصو

 دیتول صرف انسانها مغ و هم یتمام آن در که یجهان. کند ینم جدا گریکدی از را آنان یا منطقه

 در که یجهان. شود توجه انسانها شیآسا زانیم و یزندگ بردن باال به آن یجا به و نشود تر شیب

 کنار در جامعه اقشار و اقوام، ها گروه یتمام و مینباش ها یبرادرکش و ها جنگ شاهد روزه هر آن

 باشد داشته را خود گاهیجا یبشر دانش نآ در که یجهان. کنند یزندگ یبرادر و مسالمت با هم

 بر، انسان تیانسان و گردد بزرگ یتب به لیتبد علم که نیا نه و رود کار به انسان خدمت در و

 . (78: 0147، تافلر، ک.)رشود یقربان علم معبد در

 نیا یآسمان یها آموزه یاجرا پرچمدار امروزه که یاسالم رانیا گفت دیبا افتخار کمال با

 یردانگجهان. است برداشته واال هدف نیا ساختن قمحقّ ریمس در یبلند گام، شده نیمب نید

 آمال کعبه سنج نکته و نیزبیت یچشمان با توانند یم، نهند یم یاسالم رانیا خاک بر یپا که

، امروز سرگشته یایدن به قیحقا نیا انتقال و بازتاب. ابندیب اسالم و رانیا در را یغرب متفکران

 جامعه به را دیام صبح صادق فجر و بکوبد هم در را یغرب پست فرهنگ، همانند پتکی تواند یم

 . هدد دینو یبشر

  ینید ابالغ بستر یجهانگرد ـ1ـ  1

 از زین امروز بشر که نیا و میده قرار توجه مورد روزگار نیا دررا  بشر یخواه نید نهضت اگر

 در و شده وامانده و خسته، شیخو یمعنو تیهو دادن دست از و تیماد یتنگنا در افتادن فرو

 که است یزندگ از یشکل و رمف یپ در. است نجات فرشته یوجو جست در خود فطرت یژرفا

 آزاد «کار یبرا پول و پول یبرا کار»: کننده جیگ چرخه از را او. کند ریتفس را او بودن انسان

 . برسد مشامش به یزندگ عطر تا، کند
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 رشیپذ و یجهانگرد صنعت به کردیرو راه از آمدوشد و یوستگیپ، یتیموقع و فضا نیچن در

 عرضه و ارائه یبرا است یا نهیزم. است اسالم امیپ ابالغ یبرا وهیش نیبهتر گمان یب، جهانگرد

 ییها مخاطب و قتندیحق یپ در آنان از یاریبس بسا چه که یگردشگران به اسالم یها آموزه

 . امیپ افتیدر یبرا آماده

، سمیتور صنعت گسترش از انهیعام برداشت: معتقدند یجهانگرد صنعت کارشناسان برخی

 از ریغ یتیواقع کارشناسانه مطالعات و هایبررس که یحال در. است یندوبارب یب و فساد اشاعه

 . دهد یم نشان را نیا

 جهانگرد نوع سیزده از شیب امروزه، امر ناصمتخصّ لهیوس به شده انجام یهایبند دسته برابر

 از گروه سیزده از گروه کی تنها. کنند یم سفر متفاوت یها زهیانگ با که دارد وجود جهان در

 قطعاً زین افراد گونه نیا که کرد محسوب «بندوبار یب جهانگردان» زمره در دیبا را جهانگردان

، «بیکارائ» ریجزا سواحل که چرا ؛کرد نخواهند انتخاب مقصد عنوان به را یاسالم یجمهور

 یبرا اتریّمه مراتب به جهان گوناگون مناطق در گرید منطقه ها ده و «ویمالد»، «ییهاوا»

 سمیتور صنعت، پس( 10ش: 0170، روزنامه اطّالعات، ک.)ر. «است یافراد نیچن یگذران شخو

 ینید ریغ یفرهنگ یانهایجر با برخورد در تسامح و تساهل استیس اتخاذ با معنا هم دینبا را

 و یاعتقاد و یفکر یوگو گفت و یفرهنگ یدادوستدها بستر و نهیزم صنعت نیا بلکه، دانست

 و فرهنگ انیم نیا در گمان یب و آورد یم فراهم یعمل گونه به را« احسن جدال» قرآن ریتعب به

 یانسان وفاق و ینید یغنا به توجه با، اسالم. باشد تر یانسان و تر یغن که ماند یم داریپا یباور

  . است کرده دایپ گسترش و رشد بسترها نیهم در همواره، دارد که

 جهـینت

 یگر یماد ورطه در یگمرّ روز و تالطم و ینیماش یزندگ خهچر در امروز بشر که آنجا از

 دارد یجسمان چه و یروح لحاظ از چه، استراحت به زاین ثیح نیا از بنابراین است شده گرفتار

 جتفرّ و احتیس به منظور نیبد. بخشد صفا و ینرم را درونش و کند زنده دوباره را وجودش تا

 و عتیطب یبایز یهاجلوه دنید در شیخو گمان به تا رود یم نیزم پهنه یجا یجا در

 و دیبجو را خود یمعنو گوهر یا اسطوره یها یبائیز درک و انینیشیپ بخش یروح ینمادها

 یمواقع در را آن حقّ و اشاره امر نیا به تسنّ و کتاب نظر از که ییجا تا. ابدیب را شا گمشده

 در که دانست االرض یف ریس را یجهانگرد ریتعب توان یم قرآن در مثالً. اند برشمرده یضرور

 ثیحد بهبا توجّه  توان یم اتیروا در زین و است گرفته قرار اهتمام مورد یفروان اتیآ

 . به اهمیّت و تأثیر گردشگری پی برد« دیابی تیعاف و یسالمت تا دیکن مسافرت»؛ امبریپ
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فرهنگی و  -همچون نقش علمی را یادیز آثار و ها نقش امروزی در روزگار جهانگردبنابراین  

 . کند یم فایا یاسالم ریغ چه و یاسالم مجامع در چهایجاد حرکت پویا در فرهنگ جامعه 

 لحاظ از و متنوع آداب و رسوم و فرهنگ از یاسالم جوامع از یاریبس نکهیا به توجه با

 و تیهدا لهیوس به که اسالم مهمتر همه از زین و باشد یم مند بهره یوانافر هنیاب ازی خیتار

 را یراهکارها داشت عرضه انیجهان به را آن توان یم جوامع نیا در صنعت نیا درست گسترش

 شنهادیپ صورت به را دارد وجود صنعت نیا توسعه و جادیا جهت در و گردشگر جذب در که

 داشته را گردشگر جذب نیشتریب آن لهیوس به بتوانند نالومسئو نکهیا دیام به کرده انیب

 . اشندب

 کنترل و صنعت گردشگری به نسبت مردم ییآشنا یبرا دیجرا در ییهامقاله انتشارـ 0

  .جهانگردان با برخورد یچگونگ

 لیوسا و ابزار، یخور غذا سالن، هتل سیسأت یبرا الزم تیحما و یبانک التیتسه دادنـ 4

 و ها ییرایگ غیتبل یخصوص بخش توسط گردشگری مراکز در یضرور یهابرگ و ساز و یحیتفر

 یها شبکه و ونیزیتلو، دیجرا راه از یخارج یکشورها در یاسالم جوامع یستیتور یهاکشش

 . یوتریکامپ
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 0نژاد جمالیدی ـمه
 

راهکاری اساسی در حفظ و تقویت ؛ اسالمی شهر مشهد -گری زیارتیـگردش

 مذهبی کشور -راث فرهنگیـمی
 چکیده

 به، دارد ها مذهبی انسان و دینی اعتقادات و باورها در که ریشه مذهبی گردشگری و زیارت

، در انسانی جغرافیای مهم عامل، فراغت اوقات و زمان به وابستگی از و فراتر خود تخصصی مفهوم
 راهکارهای از یکی مذهبی گردشگری صنعت، دیگر سو از؛ است فرهنگی انداز چشم و تمرکز ایجاد

 بین در ادیان میزآ  مسالمت همزیستی و اعتقادی های و ارزش فرهنگ، تاریخ بهتر هرچه معّرفی

باز در ایران به سبب عالقه  از دیر. است و عامل اساسی در حفظ میراث فرهنگی مقصد کشورها
داشته است اماکن زیارتی بسیاری در گوشه و کنار این  وجودبیت خاصی که به خاندان اهل

های گردشگری مذهبی را در  سرزمین پدید آمده و این امر به نحوی قابلیّت ایجاد مراکز و قطب
یکپارچگی بیشتر کشورهای ساز تقویّت وحدت و  تواند زمینه ایران فراهم کرده است که می

شهر ، در این بین. گردد مسلمان و حفظ میراث غنی آنان و بخصوص کشورهای شیعی مذهب می
یکی از ، میلیون نفر جمعیّت به عنوان دومین کالن شهر بزرگ کشور 8/4مشهد با بیش از 

ر را به خود میلیون گردشگ پانزدهساالنه بیش از ، های مهم گردشگری مذهبی جهان و ایران کانون
شناسی گردشگری مشهد از نوع گردشگری مذهبی با هدف زیارت بارگاه  گونه. کندجلب می

های  بنابراین مشهد مقدس در زمینه گسترش گردشگری از مزیّت، استرضا ملکوتی حضرت
های گردشگری آن در  برداری بهینه از جمیع ظرفیت رقابتی برخوردار است و از این رو بهره

ی  ای و ملّی در زمینه تواند در پیشبرد اهداف توسعه منطقه بلندمدّت و پایدار می، شفّافچارچوبی 
 . اسالمی نقش مهمّی ایفا نماید -حفظ میراث ایرانی

  :کلیدی واژگان

گردشگری ، زیارت اماکن مقّدس، میراث مذهبی، میراث فرهنگی، گردشگری زیارتی

 . مشهد مذهبی

 مهدمق

اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی های فعالیت بر زیادی ثیرتأ کهخدماتی  شامل گردشگری

 یفرهنگ یها زهیانگ، متفاوت یسفر به کشورها یمهم جهانگردان برا یها زهیاز انگیکی . دارد
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و زمامداران  مداران استیقرار گرفته است و س ایدن یاز کشورها یاریه بساست که مورد توجّ

ای که  به گونه دراالعاده د فوق یفرهنگ قدرت. اندهقرار داد خود یها کشورها آن را در صدر برنامه

ها  آن یبرامان هم فرهنگ میدواریو ام میکن یماستفاده  مقاصد خود یبرا انگریاز فرهنگ د

 یا تجربه تواند یبرود م شیپ یاگر به خوب یمحل فرهنگ کیاز  دیبازد؛ کار را انجام دهد نیهم

ناپسند ، کار را بکند نیرا دارد و اگر ا نمابه هم زدن آرامش تیظرف هبرجت نیدهنده باشد اویرن

 یکشورها خیشناخت تار کردیبا رو یفرهنگ یگردشگر. (4: 0130، نژاد )کریمی و جمالینیست

رصدد جلب د  وعمتنّ یها از امکانات گوناگون جاذبه یبرخوردار یهجهان در سا گوناگون

 دارید یاز مشتاقان برا یشمار یتعداد ب هنقاط جهان است و هر سال ریجهانگردان از سا

 وبه کشورها  ژهیبه و هانبه سراسر ج یها و مراکز فرهنگ موزهکاخ ، یخیتار یها ادمانی

در واقع میراث فرهنگی . (85: 0143، زاد و همکاران )کاظمیکنند یسفر م یخیتار یها نیسرزم

است که به صورت سرمایه و های متمادی حاصل انباشت و تراکم فکری نسل، مادی و معنوی

 یاز اجزا یکی. (407: 0148، )سفردوستشودهای بعدی از آن استفاده میمایه حرکتدست

شدن به عنوان  دهیعالوه بر نام، امروزههستند که های مذهبی  مکان، یفرهنگ یگردشگر

 . در بردارندنیز  را یاقتصاد یکردیرو، یفرهنگ هیسرما

 در انسانی جغرافیای مهم عامل، و خود تخصصی مفهوم به مذهبی گردشگری و زیارت

، شود)مؤمنی و دیگران محسوب می فرهنگی انداز چشم و تمرکز ایجاد، گیری مسافرت شکل

و  فرهنگ، تاریخ معّرفی راهکارهای از مذهبی چنین صنعت گردشگری هم. (08: 0147

بقّاع  است از سوی دیگر کشورها میان در ادیان آمیز مسالمت همزیستی و اعتقادی های ارزش

و  آداب بیانگر، خود فرد به منحصر معنویت و قداست بر عالوه به جز، مذهبی اماکن و متبّرکه

، )سازمان جهانی جهانگردیروند به شمار می مردم های اندیشه و اعتقادات و باورها، رسوم

0140 :37) . 

 یک را آن توان می که است ای گونه به اند کرده اشغال که یی فضاها و شیعیان زندگی قلمرو

 حیث از که دارد قرار ایران کشور، قلمرو این مرکز در. آورد شمار به صمشخّ اییجغرافی واحد

 و سمقدّ اماکن، وسعت، (درصد و مطلق جمعیت)شیعیان یتجمعّ چون ی دمتعدّ فاکتورهای

 و ایران اطراف های الیه در، دیگر ییسو از. است هتوجّ قابل ... و شیعه تقلید مراجع، ها زیارتگاه

 عمدتاً که ... و لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان، عربستان، بحرین، عراق همچون کشورهایی در

 که کنند می زندگی تاقلیّ یا تاکثریّ شکل به شیعیان از هایی گروه، اند یسنّ های حکومت دارای

 و ها گروه این. دارند قرار (ایران) زمرک ثیرأت تحت و روند می شمار به شیعه فضایی ساختار حاشیه
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 قیعال از بخشی طبیعی طور به و شده محسوب ایران فضایی های لمکمّ شیعی جوامع

 . دارای فرهنگی مشابه هستند و شوند می قلمداد کشور این ژئوپلیتیک

 جایگاهی از، فارس خلیج منطقه در استثنایی تیموقعیّ از برخورداری بر عالوه ایران بنابراین

 عوامل این. است مند بهره نیز عتشیّ دنیای در ممتاز یمحوریتّ و اسالم جهان در فرد به منحصر

 که است لهأمس همین و نماید می فراهم شیعه دنیای در ایران رهبری و مدیریت برای را زمینه

 چنین. کند می توجیهو حفظ میراث شیعی  جهان شیعیان سرنوشت درباره را ایران تحساسیّ

 در سیاسی های پیچیدگی و ها ظرافت به توجه با، عمل در اسیحسّ و تاهمیّ با تژیاسترا

 گیری پی دانشگاهی و علمی دقیق های پژوهش اساس بر باید تردید بدون، خاورمیانه

 . (4: 0136، )احمدی و موسویشود

شوند که در یک  شیعیان به عنوان دومین گروه بزرگ مذهبی در جهان اسالم محسوب می

تشیع بر شیعیان  0اند و ایران به عنوان هارتلند وده جغرافیایی خاص خاورمیانه پراکنده شدهمحد

مؤلفه زیارت به عنوان حضوری آگاهانه  4.گذارد ن تأثیر زیادی میآمنطقه خاورمیانه و پیرامون 

اعتقادات اسالمی در گام . پیوندی ناگسستنی دارد، در مراکز مذهبی و دینی با تاریخ تشّیع

عشق و محبت ، فرهنگی را خلق کرده که شاخص آن، خست و عالیق شیعی در گام بعدین

زیارت اماکن ، با چنین پشتوانه فرهنگی و مذهبی. نسبت به نبّوت و خاندان امامت است

ها ادعیه  احادیث و کتاب، جو در متون دینی و با جست. آرزوی هر مسلمان شیعی است، مذهبی

ری مذهبی و ضرورت رفتن به زیارت اماکن مقدسه را مشاهده اهمیّت گردشگ، مذهب تشّیع

برای هر امامی بر گردن شیعیانش و هوادارنش : در حدیثی فرمودندامام رضا. کنیم می

، پس هر کس از روی رغبت. زیارت قبور آنان است، پیمانی است و از جمله وفا به این پیمان

تأثیر . (144: ق0563، او خواهند بود)حر عاملیآنان را زیارت کند امامان در روز قیامت شفیع 

زادگانی که صاحب  الخصوص امام زادگان علی امام و های مقدس تشّیع در زیارت آستانه

زادگان از نظر مسلمانان شیعه  به طوری که این امام. آشکار است، نامه بوده نامه و شجره زیارت

اولیاء و فرزندان آنها در ، سّل به انبیاءدر این میان تو. شوند التعظیم محسوب می مذهب واجب

و فرزندان پاک به ائمه معصوم، به طوری که شیعیان، ای دارد باورهای شیعیان جایگاه ویژه

با نگاهی به . اعتقاد دارند، ای برای تقّرب به خداوند و شفیع قرار دادن آنان به عنوان وسیله، آنها

                                                 
1. Heart Land 

های خاص جغرافیایی و  هارتلند همان سرزمینی است که به واسطه داشتن موقعیتی خاص و پتانسیل . 2

 .ن فرمانروایی بر جهان محقق خواهد شدآتراتژیکی چنان مهم است که در صورت فرمانروایی بر اس
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ترین  مهم. بریم می مذهبی و اماکن زیارتی پیبه تعداد مراکز ، قلمرو جغرافیایی شیعیان

، ایران به عنوان کانون تشیع. قم، مشهد، دمشق، کاظمین، کربال، نجف، مدینه، مکّه: از عبارتند

 . قابلیت باالیی را در جذب و جلب گردشگران مذهبی و زیارتی دارد

و از این رو های رقابتی برخوردار است  مشهد مقدّس نیز در گسترش گردشگری از مزیّت

ای و ملّی با حفظ میراث  هپیشبرد اهداف توسعه منطق رن درای مد توان با طرح برنامه می

 . سالمی نقش مهمی ایفا کند ا ایرانی

 0میراث

استفاده ، میراث؛ محصول یا کاالی معاصری است که از تاریخ شکل گرفته است، میراث

در کنوانسیون میراث  0374ل یونسکو در سا. (graham,4664معاصر از گذشته است) 

، ها نوع اول شامل مقبره؛ میراث را به دو دسته فرهنگی و طبیعی تقسیم کرده است 4،جهانی

شناسی و  شود که از لحاظ علمی یا از منظر انسان های معماری می بناهای تاریخی وجاذبه

شناسی و  نزمی، های برجسته فیزیکی نوع دوم شامل پدیده و شناسی با ارزش هستند مردم

چنین گیاهان و جانوان حفاظت شده و آن نواحی از زمین است که ارزش  شناسی هم زیست

 . (Richards,2222: 9-11علمی یا زیبایی شناختی دارند)

 رابطه گردشگری و میراث فرهنگی

برای تحّول فرهنگی و ، های مهم ملیوجود گردشگران داخلی و خارجی بر چرخه فعالیّت

، تجربه شخصی و اجتماعی از میراث فرهنگی و زندگی کنونی و جامعه دیگران فراهم کردن یک

گردشگری به عنوان یک نیروی مثبت در مرمّت و حفظ میراث فرهنگی و . امری ضروری است

های اقتصادی برای میراث ایجاد کند و آنها را تواند ویژگیای دارد و میطبیعی مشارکت فزاینده

بخش ، های مولّدگردشگری از طریق بودجه. صرف کند، سی مؤثردر آموزش اجتماعی و سیا

که به صورت موفّق اداره و مدیریّت  زمانی؛ ضروری بسیاری از اقتصادهای ملّی و محلّی است

، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری با ابعاد سیاسی. تواند یک عامل مهم در توسعه باشدشود می

یک پدیده ، به تنهایی، شناختی و زیباشناختیبوم، محیطی یا جغرافیایی، تربیتی، فرهنگی

اشتیاق و عالیق بالقّوه ، انتظارات، موفقیّت و سودآوری میان توقّعات. است پیچیده فزاینده

 . شودهای بسیاری را موجب می ها و فرصتچالش، بازدیدکنندگان و میزبان با اجتماعات محلی

                                                 
1 . Heritage 

2 . World Heritage Convention 
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عوامل اصلی جذب گردشگر هستند و ، نوعهای زنده و متمیراث طبیعی و فرهنگی و فرهنگ

وضعیّت . تواند اساس و ماهیّت فیزیکی گردشگری را تهدید کندضعف مدیریت گردشگری می

شناختی و فرهنگ و سبک زندگی جامعه میزبان هم ممکن است همراه با تجربه گردشگر از بوم

سود مالی به همراه ، نگردشگری برای جامعه میزبا. ارزش آن را تنزل دهد، محل مورد بازدید

رشد و توسعه . کندرا فراهم می، دارد و برای آنها انگیزش جهت مراقبت از میراث و آثار فرهنگی

، فعّاالن گردشگری، متخصّصان مرمت، گردشگری به مشارکت و تعاون محلّی و جامعه آگاه

نیازمند ، کنندیهای توسعه ملی را آماده ممالکان صاحب امکانات و سرمایه و آنهایی که طرح

ها نیز جهت موفقّیت صنعت گردشگری وافزایش حفاظت از منابع حتی مدیریّت محوطه. است

 . (0: 0134، برای نسل آینده ضروری است)سقایی، میراث

 جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان

بردارنده دین در . ای دین برخوردار بوده و هستند همه جوامع شناخته شده بشری از گونه

ترین ارزشها و هنجارهاست و از این رو اعمال و کنش های آدمیان همواره تحت تأثیر  بنیادی

، های مسافرت انسان ترین عوامل و انگیزه یکی از مهم. دین و تعالیم دینی قرار داشته است

و که انسان از ابتدای تاریخ به زیارت به طوری. باورهای مذهبی و احساسات دینی بوده است

سفر زیارتی از نظر . پرداخت رفت و به زیارت می هایی که برای او مقدس بوده می دیدن مکان

. استغفار یا شکرگزاری، شفا، از سفر به اماکن مقدس به قصد فضیلت معنوی است هوگارت عبارت

مقوله گردشگری مذهبی در بین تمام ادیان و مذاهب رایج بوده و پیروان هر دین و مذهبی 

شدند برای بازدید و زیارت انتخاب شهرهایی را که از لحاظ آنها مقدس فرض می مراکز و

در این میان مسلمانان شیعه مذهب نیز مقوله گردشگری مذهبی و زیارت اماکن . کردند می

 . (8: 0136، مقدس را باور دارند)زین العابدین عموقین

موجب ، هنر خالق و بارور ایرانیعشق و عالقه ایرانیان به خاندان نبّوت همراه با فرهنگ و 

هایی در کمال زیبایی و شکوه بناها و زیارتگاه، شده که بر مزار پیشوایان دینی و امامزادگان

های کوچک و بزرگ بنا  ها در گوشه و کنار ایران اسالمی و در شهراین زیارتگاه. ساخته شود

ه از مداوای رایج ظاهری اند و محل تجمّع و عبادت حاجتمندان و دلخستگانی است ک شده

زنند و از انفاس پاک  مأیوس شده و برای شفای آالم خود به دامان پیشوایان مذهبی چنگ می

های توریستی در ایران محسوب  ترین بخشگردشگری زیارتی یکی از فعّال. جویند آنان یاری می

سراسر ایران است که شماری زیارتگاه دینی و مذهبی در  شود و این امر علّت وجود تعداد بی می

شهرت جهانی ، در قمدر مشهد و حضرت معصومه آرامگاه امام رضا: برخی از آنها مانند
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به عنوان ، امام هشتم شیعیان دوازده امامی، الرضا موسی بن مدفن علی، شهر مشهد. دارند

. را استساالنه گردشگران زیادی را در خود پذی، ترین جاذبه گردشگری مذهبی در ایران بنیادی

که ساالنه ، شود این جاذبه مذهبی به عنوان یکی از شهرهای مقدس جهان قلمداد می

 . آورند گردشگران زیادی از آن بازدید به عمل می

شناسایی ، بقعه متبرکه در ایران هشت هزاربیش از ، طبق آمار سازمان اوقاف و امور خیریه

های متفاوت کشور ایران نشان  را در استان پراکندگی بقاع متبرکه درصد، نمودار زیر. شده است

 . (5 ،دهد)همان می

 

 
 

 

 های کشور که در استاندرصد پراکندگی بقاع متبرّ

عالوه بر وجود اماکن مقّدس و زیارتی متعّدد در ایران و پراکنش آنها در سراسر کشور که 

مذهبی و گیری اکولوژی مذهبی خاصی در این کشور گردیده است وجود فرهنگ  سبب شکل
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تواند نقش قابل توجّهی در توسعه گردشگری های اجتماعی شیعه در کشور ایران می سنّت

مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات مردم یک جامعه  -مراسم فرهنگی. مذهبی ایفا نماید

  نقش جاذبه را در جهت جذب گردشگران مذهبی ایفا، توانند به عنوان یک رخداد می، دارند

های مراسم  های یکی از نمونه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در ماه محّرم، ایران. نمایند

باشد و هر ساله در  مذهبی مسلمانان شیعی بوده که بیانگر فرهنگ و مذهب آنان می فرهنگی 

این مراسم قابلیّت آن را دارد که به صورت یک رخداد . شود قالب یک حرکت مردمی برگزار می

وال غم به کشورهای دیگر معّرفی گردد تا امکان جذب گردشگران مذهبی را کارنا، در قالب

رونق یافتن جهانگردی در میان کشورهای اسالمی و بازدید مسلمانان از جوامع . فراهم آورد

های فرهنگ جوامع اسالمی و  سبب آشنا شدن مسلمانان با مشکالت و ویژگی، اسالمی جهان

این امر به دنبال خود کمک . یان فرهنگ اسالمی خواهد شددریافتن نقاط اشتراک و اختالف م

 . شایانی در برقراری پیوند و اتحّاد میان مسلمانان و احیای دوباره مفهوم اسالمی خواهد داشت

ای از مسافرت در جهان امروز را  بخش عمده، های مذهبی له که زیارتبا توجّه به این مسأ 

، گرددهای مذهبی میطوالنی شدن مسافرتشود و وجود اماکن مقدس سبب  شامل می

های  تسهیالت و زیر ساخت، بنابراین جهانگردی مذهبی مستلزم توسعه اساسی خدمات

امّا . اجتماعی قابل توجّهی را به همراه داشته باشد -تواند منافع اقتصادی جهانگردی است و می

تواند سبب ایجاد  رت نگیرد میریزی و سازماندهی صودر صورتی که در این زمینه به دقت برنامه

 . (5 ،مشکل تراکم و توسعه بیش از حد شود)همان

 از نمادی عنوان اقتصادی به منافع بر تواند افزون گردشگری مذهبی بخصوص شیعی می

 نیز المللی بین و ای منطقه، ملی سطوح در دینی -توسعة فرهنگی و فرهنگی تعامالت و هویت

 . (45: 0136، و سبزآبادی )احمدی شاپورآبادیشود قلمداد

 مذهبی مشهد مقّدس -گردشگری شیعی

، میلیون نفر جمعیّت به عنوان دومین کالن شهر بزرگ کشور 8/4شهر مشهد با بیش از 

میلیون  پانزدهساالنه بیش از ، های مهم گردشگری مذهبی ایرانی و جهان یکی از کانون

 . کندگردشگر را به خود جلب می

گری مشهد از نوع گردشگری مذهبی با هدف زیارت بارگاه ملکوتی شناسی گردش گونه 

، های تاریخی بسیاری از جاذبه، به جز جاذبه قوی مذهبی، شهر این کالن. استحضرت رضا

بررسی ترکیب اجتماعی زائران و گردشگران . تفریحی و طبیعت گردی را در خود دارد، فرهنگی

% بیشترین سهم را 47کارمندان و فرهنگیان با  وارده به شهر مشهد نشان دهنده آن است که
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آموزان و  دانش، صاحبان مشاغل آزاد، اند و پس از این گروه به ترتیب کارگران و کشاورزان داشته

دهد که  ت اقامت گردشگران وارده به مشهد نشان میبررسی وضعیّت مدّ. دانشجویان قرار دارند

. روز نوسان دارد شبانه 7/0به میزان ، هر مشهدهای گوناگون گردشگر در ش متوسط اقامت گروه

گزینند که دارای دو  % از زائران و گردشگران وارده به مشهد در اماکنی اقامت می04بیش از 

در  ن قیمت و کم هزینه هستند و دوماول این که این واحدها عموماً ارزا: ویژگی اصلی است

هزینه حمل و نقل را نیز بر زائر ، حرم اند و ضمن سهولت دسترسی به پیرامون حرم واقع شده

% ترکیب جمعیتی زائران و گردشگران 46توان گفت نزدیک به  ر مجموع مید. کنند تحمیل نمی

دهند که ترجیح آنها استفاده از اماکن اقامتی ارزان  درآمد تشکیل می وارده به مشهد را اقشار کم

ای  به گونه، مند است خارجی نیز بهرهکالن شهر مشهد از بازار تقاضای گردشگری . قیمت است

. اند هزار نفر( به مشهد مسافرت کرده 056% از گردشگران خارجی کشور)بالغ بر 56که بیش از 

ترین مقصد گردشگری کشور  شهر مذکور با احتساب حجم گردشگران داخلی و خارجی مهم

، فهان و شیرازاص، گیالن، است که به تنهایی بیش از مقاصد گردشگری استان مازندران

واحد اقامتی مجاز فعّالیت  357بر پایه اطّالعات موجود در شهر مشهد . کند گردشگر جذب می

 . کنند می

 هفت، هتل پنج ستارهسه هتل به ترتیب شامل  نود و هفتشهر مشهد در حوزه گردشگری، 

یک  هتل بیست و هشتو ، هتل دو ستارهسی  ،هتل سه ستاره بیست و نه، هتل چهار ستاره

واحد اقامتی شخصی به گردشگران  0566پذیر و  مهمان 481چنین  هم. کنند ستاره فعالیت می

درصد  پنجاهمشهد با بیش از ، براین اساس به لحاظ استقرار هتل. دهند مشهد خدمات ارائه می

آمارهای موجود حاکی از . های کشور حائز رتبه اول امکانات اقامتی در کشور است ظرفیت هتل

شتابند  در مشهد مقدس میرضاامام میلیون زائر به زیارت پانزده  ست که ساالنه بیش ازآن ا

شود و همه ترین شهرهای مذهبی شیعیان محسوب می و به همین سبب این شهر یکی از مهم

تواند  و می کنند مسافران زیادی از کشورهای منطقه به این شهر سفر می، ساله عالوه بر ایرانیان

ریزی دقیق به عنوان کانون اصلی وحدت و همگرایی دول شیعی در جهان قلمداد شود با برنامه 

 . (01: 0136، چنان که تا حدودی به این وظیفه نیز نائل آمده است)قدمی

از هر چیز بیانگر راهبرد توسعه   بیش، دسخارجی در مشهد مقّ گردشگرانافزایش شمار 

های جذب گردشگر  ترین شاخه نوان یکی از مهمگردشگری زیارتی است که در این سال ها به ع

؛ تواند از خود برجای بگذارد ه قرار گرفته است و آثار مثبت بیشتری نیز میدر کشور مورد توجّ

توانند با تشریک مساعی  ای است که کشورهای اسالمی می حوزه، حوزه گردشگری که چرا
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برای خود ایجاد کنند و  ث فرهنگیو هم چنین حفظ و تقویت میرا افزوده در آن ارزش، یکدیگر

برنامه ی کشوری مانند مالزی نیز بر آن تکیه کرده و بخش مهمی از است که حتّ یاین راهبرد

دانیم سه خود را بت اماکن مقدّاهمیّ نیز اگر ما اینک. اش را بر آن بنا کرده است گردشگریکالن 

 . باشد کارآمدترتواند بسیار  تردید می بی، در این مسیر به کار بگیریم و

 مذهبی کشور -حفظ میراث فرهنگی و مذهبی گردشگری

 جدید کارکردهای و فناوری هاینوآوری چارچوب در یکم و بیست قرن در گردشگری

 و جهانی اقتصاد گیری شکل با همراه داریسرمایه جانبه همه سیطره سو و یک از مدیریتی

. شود می سبب جغرافیایی فضای در را تحوّالت بسیاری سیاسی مرزهای شدن کمرنگ

 از عموماً که است مهم اجتماعی واقعیّت یک پسامدرنیسم شکنی ساختار دوران در گردشگری

 به اجتماعی( و محافظ فرهنگ کشور )عدالت ای توسعه های تعادل و فرهنگی تعادل هایدیدگاه

آنچه  بر بنا. شندبا می مشترکی معنوی و فرهنگ دارای اسالمی کشورهای. شود نگریسته می آن

 عامل، مذهبی گردشگری بحث در اساسی عامل ترین مهم، شد گفته گردشگری مذهبی درباره

 در را آن نقش و کنند می تأکید فرهنگ بر نویسندگان از برخی. باشد فرهنگ می و مذهب

 سنگ را فرهنگ و دانند می گردشگری و رابطه دو جانبه آن اساسی توسعه و رشد گیری شکل

 این. گیرند می نظر در گردشگری و نیز گردشگری را مایه حفظ و تقویّت فرهنگ توسعه بنای

، جغرافیایی پهنه و فرهنگ با رابطه در خود که آورد می پدید را مناطق فرهنگی یا پهنه برداشت

 در هایی مفهوم فرهنگی الگوهای و فرهنگی بندی رو پیکر این از. دهد می شکل را خاصی گونه

 در اسالمی کشورهای مذهبی -فرهنگی های جاذبه. اند فرهنگی گونه و فرهنگی پهنه با ارتباط

 . (05: 0143، باشد)وارثی و حیدری سورشجانی کارساز بسیار تواند می بستر این

 

 

 
 

 جهـنتی

های بسیار باالیی در زمینه گردشگری مذهبی و  یتچه مشاهده گردید ایران دارای ظرفچنان

باشد و از آنجایی که دارای بیشترین جمعّیت مسلمانان شیعی  یبخصوص گردشگری شیعی م

از موقعّیت حسّاسی در زمینه گردشگری اسالمی و شیعی برخوردار بوده و ، باشد مذهب می
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های شیعی  ریزی مناسب در جذب و هدایت گردشگران شیعی بین دولت تواند با برنامه می

تواند  این امر می. قشی اساسی را ایفا نمایداسالمی ن -مذهب در زمینه تقویّت میراث ایرانی

زمینه ساز آشنایی گردشگران با میراث کشورها و هم چنین مشترکات مذهبی و شیعی بین آنها 

 . هرچه بیشتر این کشورها را فراهم نماید گشته و زمینه ساز حفظ هّویت

ریزی  برنامه ریزی فراملی در سطح مدیریت و است که مدیریّت و برنامه بنابراین بدیهی

به نوعی حلقه و زنجیره تکاملی و ارتباطی با مدیریت و ، ای برای گردشگری شیعی منطقه

های  تواند نقش رقابتی و جایگزینی را در زمینه ریزی گردشگری جهانی است که هم می برنامه

یوه توان آن را به نوعی ش ای داشته باشد و هم می فرهنگی و سیاسی منطقه، اجتماعی، اقتصادی

به . ریزی گردشگری در بین کشورهای شیعی یک منطقه دانست حمایت از مدیریت و برنامه

خود را برای ورود به ، ای کوشند در قالب سازماندهی گردشگری منطقه کشورها می، سخن دیگر

ه است اندیشه و احساس نیاز از این بعد نیز مورد توجّ، این تفکّر. های جهانی آماده کنند عرصه

تواند  رود و می تواند کلیدی برای ورود در اقتصاد جهانی به شمار  ای می های منطقه مانکه پی

زیرا ؛ های اقتصاد ملی و اشاعه فرهنگ و هویّت ملّی تحمیل کند سیطره خود را بر سیاست

گرایی از قوت بیشتری نسبت به  ویژه تجاری منطقه هفرهنگی و ب - های اقتصادی امروزه انگیزه

باید توجه داشت که حضور و مشارکت در نظام تجاری چند . دیگر برخوردار استهای  جنبه

جانبه و حمایت از آزادسازی تجاری چند جانبه از اهمیّت خاصی برخوردار است تا از این طریق 

، میزان و درجه تضمین مشارکت مؤثرتر در نظام اقتصادی جهانی را باال ببرند و افزون بر این

هم . به اقتصاد و فرهنگ جهانی و در حاشیه قرار گرفتن را به حداقل برسانند نگرانی از وابستگی

، های خارجی گذاری جذب سرمایه، ای چنین آثار اقتصادی و فرهنگی گردشگری شیعی منطقه

انگیزه تثبیت اصالحات و ، ای ثبات و امنیت منطقه، تبادالت فرهنگی، بهبود رابطه مبادله

 . باشد ین دول شیعی میزنی در ب افزایش قدرت چانه

مند  نگاه نظام، های گردشگری شیعی برای رسیدن به موفقیت در اجرای سیاست، بنابراین 

مشارکت محلی و قدرت ، منابع مالی، ها همانند ارتقای کیفیت نیروی انسانی به اجرای سیاست

فتن ساختار و ها و مقررات بایستی با درنظر گر سیاست. ضروری است ها مسئولیتو استقالل در 

کارکرد و براساس گذر زمان و نوعی تفویض اختیار و مرکززدایی و منطقه محوری صورت 

آن هم به صورت ، که اجرای یک الگوی یکنواخت در مناطق جغرافیایی گوناگون  چرا؛ پذیرد

بنابراین دول شیعی و بخصوص . گیری چندان با موفقیت قرین نخواهد بود اجبار از مراکز تصمیم

های رقابتی برخوردار است  مشهد مقّدس در امر توسعه گردشگری از مزیّتور ایران و به تبع کش
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تواند   های گردشگری آن در چارچوبی معین می برداری بهینه از جمیع ظرفیت و از این رو بهره

 . اسالمی باشد -گر نقش بسزایی در حفظ میراث ایرانی ایفا
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گذاری خارجی در صنعت گردشگری  های سرمایه ها و چالش فرصت. (0134مهدی)، سقایی .7

 . خبرگزاری فارس. ایران

ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار ». (0136مصطفی)، قدمی .4

. سال سوم. ای منطقه مطالعات و پژوهشهای شهری. «شهر مشهد کالن: لعهگردشگری نمونه مورد مطا

 . شماره نهم

های  نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی کشور». (0143). شمس اهلل و همکاران، کاظمی زاد .3

دانشگاه سیستان . دانان جهان اسالم جغرافی مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین المللی. «OICعضو 

  .و بلوچستان

گردشگری فرهنگی شهرستان مریوان و نقش آن ». (0130). جعفر و مهدی جمالی نژاد، کریمی .06

ها و  چالش. مجموعه مقاالت همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت. «در توسعه صنعت توریسم

 . فروردین ماه. دانشگاه سیستان و بلوچستان. ها رهیافت

ساختار و کارکرد گردشگری ». (0147). و محّمد قاسمی خوزانی مظفر صرّافی، مصطفی، مؤمنی .00

  (.14تا01بهار و تابستان. ) .00ش . جغرافیا و توسعه. «مذهبی

 همگرایی در اسالمی گردشگری نقش. (0143). حمیدرضا و رسول حیدری سورشجانی، وارثی .21

ه دانشگا. دانان جهان اسالم مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین المللی جغرافی. اسالمی کشورهای

  .سیستان و بلوچستان
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 0عیـاعظم شفی

 

 ت حجابگری و حفظ شعائر دینی با محوریّـگردش
 

 

 چکیده                               
دو جنبه ، باشد و گردشگری شعائر دینی جزئی از فرهنگ و حتی منشأ فرهنگ می 

 . پذیری دارد سازی و فرهنگ فرهنگ
و این امر برای  ای فرهنگی شوده هایی برای تماس تواند سبب ارتباط گردشگری می 

، کشوری همچون ایران عامل خوشایند و فرصت مناسبی است که بتواند به سبب گردشگری
و  ها زیارتگاه، جمله شعائر دینی و مذهبی مانند مراسم عاشورا الگوهای فرهنگی خود از

 . ردرا از طریق اشاعه قوی فرهنگ خود به عرصه دید گردشگران و جذب آنان بگذا حجاب
، غربی« فرهنگ ضد»زمینه پیدایش بینش آثار فرهنگی مثبت گردشگری دینی شامل 

بستر گرایش به ، تعامل فرهنگی میان گردشگر و میزبان، پویایی فرهنگی در جامعه میزبان
حفظ شعائر دینی و فرهنگی به ویژه  و توسعه گردشگری دینی، شعائر دینی به ویژه حجاب

 . باشد می حجاب
 

 کلیدی: واژگان

 گردشگری، گردشگری دینی، شعائر دینی، حجاب و گردشگری.

 

                                                 
 ، مشهد مقدس.آموخته سطح دو مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا دانش 1

1.electrocom@gmail.com 
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 مقدمه

ویژه  در حفظ شعائر دینی به، گردشگری از مسائلی است که با سازماندهی و ساماندهی آن 

تواند سبب   در کشوری مانند ایران می، دینی گردشگری اعم از دینی و غیر. حجاب مؤثر است

ونی در فرهنگ گردشگران شود و این خود علّت تعظیم شعائر و گرایش به شعائر دینی و دگرگ

 . به وسیله مردم میزبان گردد، ها خصوصاً درمورد حجاب ترغیب بیشتر به آن

اما در ، خصوص آثار فرهنگی آن شده است های نسبتاً زیادی در این حوزه و به پژوهش 

گام اول در . است رفتهکاری صورت نگ، جمله آن حجاب است خصوص حفظ شعار دینی که از

شناسی کلماتی از قبیل گردشگری و  مفهوم، رسیدن به مفهوم و کارکرد موضوع مورد پژوهش

سپس به رابطه گردشگری با شعائر . بعد از آن باید هویت این دو مشخص شود. دینی است شعائر

مذهبی  پذیری این رابطه رسید و آثار فرهنگی و سازی و فرهنگ دینی پرداخت تا به فرهنگ

 توسعه گردشگری دینی، گردشگری اعم از بستر یافتن گرایش به شعائر دینی به ویژه حجاب

 . حفظ شعائر دینی و فرهنگی به ویژه حجاب روشن گردد و

ها و  صورت بگیرد تا راه حل، باره این های دیگری در واضح و مبرهن است که باید پژوهش 

بیشتر ، ای هرچند کوچک است و در آن که روزنه امید است این مقاله. شود راهکارها بررسی

زیرا در ایران اکثریت گردشگری ناگزیر مربوط به دین و منظور بوده ، جنبه دینی گردشگری

ویژه حجاب مورد کنکاش  و آثار این امر بر شعائر دینی بهشود  بی میهای مذه مذهب و مکان

 .گامی را در این مسیر بردارد، قرار گرفته است

 شناسی ومهمف ـ 0

 گردشگری ـ0ـ  0

زیرواژه : 0140، تفریح کردن) معین، به گشت رفتن گردشگری از نظر لغوی به معنای 

]به جهت مقصود شخصی یا  گردشگری( و از شهر یا کشوری به شهر یا کشور دیگر رفتن

 : شود کردن( و در اصطالح نیز چنین تعریف می زیرواژه سفر: 0140، اجباری[ است) معین

، ها سرمایه، ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران مجموع پدیده، ردشگریگ 

، نقل و حمل، های غیردولتی در فرآیند جذب ها و سازمان دانشگاه، ها و جوامع میزبان دولت

 .(04: 0145، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است)پاپلی یزدی

  

  گردشگری دینی ـ4ـ  0
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 که دانست گردشگری از ای هگون را دینی گردشگری توان می کلی تعریف یک در 

 ها هسایرانگیز با ترکیب صورت به یا و نحصراًم مذهبی های هانگیز دارای درآن کنندگان شرکت

 .(Akram.ziarati@yahoo.com)هستند

 شعائر دینی ـ1ـ  0

ر اصطالح به هر آن چیزی که اسالم ها است و د ها و نشانه شعائر در لغت به معنای عالمت 

 . زیرواژه شعائر(: 0140، شود) معین تعبیر می، بدان استوار است

هم درموارد اعالم حسی « شعائر»شود که لفظ از مجموع این توضیحات استفاده می 

رود که درآن جنبه اعالمی است و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه اعالم دینی و  کارمی به

دراین کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد که همان . رود می کار گسترش نور خداوند به نشر دین و

ولی در ، شود این بُعد گرچه در ماهیت کلمه شعائر یافت نمی. نمایی و سرافرازی است بُعد بزرگ

 . ماهیت متعلق شعائر وجوددارد

اعمال حج را  نسک و؛ آری، شعائر همان نُسک و اعمال حج]فقط[ نیست، که نتیجه این 

، دین خدا نیست، شعائر، دارد و به تعبیر دیگر ها جنبه اعالمی وجود زیرا درآن؛ مشاعر گویند

 . ( 40و46: 0130، اشاره به جنبه اعالمی دین خدا دارد)رضوانی، بلکه شعائر

کرده و آن  آن را اخذ، کرده است موردی را که شارع مقدس به عنوان شعائر دینی معین هر 

ولی به مرور زمان مصادیقی . داریم عنوان یکی از مصادیق شعائر دینی گرامی میرا به 

شود که ممکن است عرف متشرعه) عرف مسلمانان( و عقال آن را از مصادیق شعائر دینی  پیدامی

ها نیز به طور قطع داخل در دالیل  آن، حساب آورند و در عمل به آن هیچ محذوری نبینند به

 . ( 45، واهندبود)همانتعظیم شعائر دینی خ

هایی استوار است که نمایانگر و معرف آن هستند  دین مبین اسالم بر پایه، طبق این تعاریف 

زیرا ؛ شود پس حجاب نیز از جمله شعائر دینی محسوب می. شناسانند و معتقدان به آن را می

ه به داشتن یک زن به مسلمان بودن و نیز یک مرد در کنار و همراهی زنی محجب، توسط آن

 . شود دین اسالم شناخته می

یکی از مسائل ، لزوم پوشیدگی زن دربرابر مرد بیگانه]یعنی همان حجاب[، از سوی دیگر 

پوشش و عفاف برای ، در نظام حیات اسالمیو . ( 07: ش0176، مهم اسالمی است) مطهری

 . ( 480: 0171، یک اصل است) قائمی، ی اجتماعی حضور در عرصه

 

  فرهنگ ـ8ـ  0
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زیرواژه : 0140، علم و معرفت معنا شده است)معین، تربیت، ادب)نفس(، فرهنگ در لغت 

شده است که در اینجا به ذکر دو نمونه   فرهنگ( و برای آن تعاریف اصطالحی گوناگونی بیان

 : کنیم می بسنده

در زندگی ها و رفتارهایی است که آدمیان  ارزش، اعتقادات، مجموعه آداب و رسوم، فرهنگ 

فرهنگ یا . ( 54: 0145، نادری -کنند) ابوالقاسمی گیرند و با آن زندگی می کارمی روزمره به

قوانین و ، اخالقیات، هنرها، اعتقادات، ها ای پیچیده از دانستنی مجموعه :از است تمدن عبارت

]پس با توجه به . ( 53، توانایی دیگر و عاداتی که افراد به عنوان جامعه دارند) همان رسوم و هر

و از راه وراثت به دیگر  ... فراگرفتنی و آموختنی است، توان گفت که[ فرهنگ این دو تعریف می

 . ( 038: 0140، نژاد افراد منتقل نمی شود) عیسی

 ماهیت شناسی – 4 

 ماهیت گردشگری ـ0ـ  4

د یک امر که به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باش قبل از آن، گردشگری از نظر ماهوی 

 -گیرد)پاپلی یزدی می ای که در پیرامون آن آثار فرهنگی بسیاری شکل گونه به، فرهنگی است

 . (44: 0145، سقایی

گردشگری به عنوان یک امر فرهنگی در دوسوی جریان گردشگری]گردشگر و میزبان[ در  

نیازها و ، ها واستهخ، ها نگیزها، ها شود و با انسان می ها را سبب ها و تبادل تعامل، یک مکان

توسعه گردشگری]نیز[ به . ارتباط است ها که منبعث از فرهنگ جامعه است در آرزوهای آن

شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و  عنوان یک پدیده فرهنگی موجب می

 . ( 43، وجودآید) همان جامعه میزبان به

بلکه مصرف فرهنگ ؛ گذشته نیست صرفاً مصرف محصوالت فرهنگی، گردشگری فرهنگی 

. ( 16: 0130، باشد) اسمیت و دیگران معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع یا منطقه نیز می

 . پذیر ساز است هم فرهنگ توان گفت که گردشگری هم فرهنگ بنابراین می

 ماهیت شعائر دینی ـ4ـ  4

  :دتوان بررسی کر دینی را از دو سو میماهیت شعائر  

شد و به طور کلی نیز اجزا و عناصر  توجه به تعریف فرهنگ که دین را شامل می باسویی  از

جتماعی تعلیم و تربیت و تعامالت ا، ها ارزش، زبان، دین، سازنده فرهنگ شامل حیات مادی

جزء ، شود روشن است هرآنچه که به دین نسبت داده؛ (050 :0145، نادری -ابوالقاسمیاست)

تفاوت عمده و اساسی انسان با ، از سویی دیگر .رود شمارمی صر فرهنگ بهنتیجه از عنا دین و در
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دیگر جانداران که مالک انسانیت اوست و منشأ چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی 

( و از آنجا که شعائر 7: 0143، )مطهری ها ها و گرایش بینش: است  در دو ناحیه، است گردیده

بنابراین ، های یک ملت مسلمان و بخصوص شیعه است ایشها و گر دینی نیز ترکیبی از بینش

شده در یک کشور  فرهنگی تثبیت، شعائر دینی، هر صورت در. شود منشأ فرهنگ محسوب می

 .گذارد است که ناگزیر بر بعضی از گردشگران تأثیرگذار می اسالمی مانند ایران

 گردشگری و رابطه آن با شعائر دینی – 1

هاست که خداوند اسباب آن  برای رفع نیازها و کسب تجربه، دگی بشرسفر یکی از لوازم زن 

رده را در خشکی و دریا در اختیار بشر قرار داده و آن را به عنوان یکی از نعمت های خود برشم

 آنچه ما؛ عَمَلًا أَحْسَنُ أَيه ُمْ لِنَبْلُوَهُمْ له َا زِينَةً الْأَرْضِ عَلىَ مَا جَعَلْنَا إِنَّا. (33: ش0144، قرائتیاست)

 عمل بهتر کدامینشان که بیازماییم را آنها تا، دادیم قرار آن زینت است زمین روى را

 . (7:کهف)!کنند مى

]آن هم[ به منظور حفظ شوکت ، دین تحرّک و جنبش و فعالیّت دائمی است، که اسالم چرا 

صاد و نیروی نظامی]و از فرهنگ و اقت، اسالمی در تمامی سطوح زندگی و سیادت جهانی امّت

 . (54: 0106، های رسیدن به این اهداف واالست[)ضیاء آبادی گردشگری یکی از راه

وجودآوردن  هیعنی ب؛ های فرهنگی شود هایی برای تماس تواند سبب ارتباط گردشگری می 

و این امر برای  فرهنگ بومی را از نزدیک لمس کنند، شرایطی که گردشگران بتوانند خود

، همچون ایران عامل خوشایند و فرصت مناسبی است که بتواند به سبب گردشگری کشوری

، ها ها و زیارتگاه حرم، الگوهای فرهنگی خود ازجمله شعائر دینی و مذهبی مانند مراسم عاشورا

کرد  ]در توضیح بیشتر باید اضافه .را به عرصه دید گردشگران و جذب آنان بگذارد ... حجاب و

شود که برای گردشگران  میه هایی از زندگی گفت ها و شیوه  ص فرهنگی به سنتالگوهای خاکه[ 

اعتقادات  ،های زندگی شیوه، ها جشن ،لباس، ین الگوهای فرهنگی شامل آداب و رسوما. دان جالب

زندگی شهری مشاهده  هایی که بیشتر در زندگی روستایی و به ندرت در مذهبی و فعالیت

علت تفاوتی که در الگوهای خاص فرهنگ شرقی با دیگر نقاط دنیا  معموالً به. است، شود می

  .اروپایی و آمریکایی بسیار جذاب است فرهنگ شرقی برای عمده گردشگران، دارد وجود

مراسم عزاداری عاشورا یکی از انواع مطرح این نوع رویدادهاست که  شد گونه که گفته همان 

تواند جذابیت خاصی برای گردشگران خارجی داشته  می، با توجه به ارزش مذهبی و تاریخی آن

 . (1، همان)باشد
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با ، پذیری بخشی از فرایند فرهنگ که  پذیری گردشگران باید گفت از آنجا درباره فرهنگ 

پذیرش فرهنگ به صورت خودآگاه و بخش دیگر آن به صورت ناخودآگاه صورت 

شاعه یک فرهنگ بستگی به قدرت و قدرت ا، (48 -45: 0145، نادری -پذیرد)ابوالقاسمی می

هرچه جذابیُت مادی و معنوی یک فرهنگ ، به عبارتی. کیفیت تجلیات بیرونی آن فرهنگ دارد

 . قدرت اشاعه آن در دیگر جوامع بیشتر است، بیشتر باشد

ها نقش مهمی  ها و دادوستدهای تجاری درطول تاریخ در اشاعه فرهنگ جنگ، ها مسافرت 

-14، همانیافته است) ین تأثیرگذاری افزایشزه با پیشرفت فناوری میزان اداشته است و امرو

کنند باید اسبابی را فراهم نمود تا جذب  بنابراین برای گردشگرانی که به ایران سفرمی. (10

شود مگر با  اسالم شده و آگاهانه سر تسلیم بر احکام حیاتبخش آن فرودآورند و این ممکن نمی

ب و نیز تعظیم شعائر دینی به وسیله خود میزبانان یعنی ایرانیان اعم از تبلیغات صحیح و جذّا

 . والن و مبلغان دینیمسؤ؛ مردم

 آثار فرهنگی مثبت گردشگری دینی – 8

 غربی« ضد فرهنگ»زمینه پیدایش بینش ـ0ـ  8

گردانی مردم یک جامعه از فرهنگ خود و بروز رفتارهایی که با موازین  روی، ضد فرهنگ 

یابد که افراد  دیده ضد فرهنگ بیشتر زمانی تجلی میپ. است، ی آن جامعه سازگاری نداردفرهنگ

 . (16، همان). دهند ها افزایش یک جامعه ارتباطات خود را با دیگر جوامع و فرهنگ

ها و  بیند ارزش هنگامی که یک فرد سیستم اقتصادی و سیاسی موجود را ناکارآمد می 

اخالق و اصول ، ها دهد و با تغییر ارزش ن سیستم تغییرمیباورهای خود را نسبت به آ

تری به دایره  شود و به صورت خودکار عناصر اثربخش بینی فرد نیز دستخوش تغییرات می جهان

صورات و عقاید بینی فرد از ت شود که مطمئناً باعث پاالیش جهان بینی فرد اضافه می جهان

 . (10، همانناکارآمد خواهدشد)

به ، آیند ممکن است بینش ضد فرهنگ غربی پیداکنند رانی که به ایران میپس گردشگ 

 . اسالم شیعی گرایش پیداکنند و شعائر دینی را الگوی فرهنگی زندگی خویش قراردهند

با مراجعه به اداره ارتباطات اسالمی و امو زائرین غیرایرانی ، «کانکو آکیو»: به طور مثال 

یک سالگی با به زبان آوردن شهادتین از دین مسیحیت به  و در سن پنجاه، آستان قدس رضوی

ی علت تشرفش به  وی درباره. مشرف شد و نام فاطمه را برای خود برگزید، دین مبین اسالم

در سفر خود طی چند سال گذشته به ایران در ایام محرم و مشاهده »: دین اسالم گفت

]همچنین[ . «مند شدم اسالم عالقه بت به دیننس، ها دینی در خیابان های عزاداری و شعائر هیأت
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حجاب نه تنها »: ها گفت با اشاره به ضرورت حجاب و پوشش مناسب اسالمی برای زن، «آکیو»

شدن  موجب کامل، بلکه این پوشش و حجاب، کند مانعی برای حضور زن در جامعه ایجاد نمی

 . ( seemorgh. com )شد شخصیت وجودی او نیز خواهد

شود که گردشگری و به موجب آن بازدید از فرهنگ دینی و  روشن می، به این مثال با توجه 

تواند بینش یک فرد را دگرگون سازد و حتی فرد را به رفتاری متضاد با  چگونه می، شعائر آن

 . وادارسازد، که در اینجا فرهنگ دینی حجاب نمود بیشتر و بارزی دارد، فرهنگ عادت شده وی

 رهنگی در جامعه میزبانپویایی ف ـ4ـ  8

شود و از رشد  می فرهنگ در انزوا پژمرده. گردشگری فرصتی برای توسعه فرهنگی است 

ها  نافرهنگ یک جلوه از حیات اجتماعی است و حیات اجتماعی در ارتباط انس. ماند بازمی

گ یافتن فرهن تر باشد فرصت آفرینش و ژرف ها هر چقدر گسترده ارتباط انسان. نهفته است

، برای استواری. کند ها با یکدیگر زمینه آفرینش فرهنگ را آماده می برخورد انسان. بیشتر است

استواری یک . ها باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند انسان، سالم بودن و کارآمد بودن فرهنگ

هر فرهنگی در برخورد با دیگر . شود های دیگر مشخص می فرهنگ در برخورد با فرهنگ

ها و  مایه، درون خود، های دیگر از طرفی فرهنگ؛ سنجد های خود را می ها توانایی فرهنگ

 . ( Anthropology. ir)های وافری برای عرضه به بشریت دارد توانایی

های  تواند به جنبه هاست که می در سایه ارتباط با سایر فرهنگ، دینی دینی و شعائر فرهنگ 

. پر و بالی بگیرد و در تأثیر و نفوذ خود بهره ببرد؛ دیازد و رشدکن ها دست مثبت و صحیح آن

 خواهد  نیز ممکن -شده باشد بهینه و کنترل، البته اگر توسعه گردشگری-دینی حتی حفظ شعائر

 . بود

 تعامل فرهنگی میان گردشگر و میزبان ـ1ـ  8

ه این ازجمل؛ کنند ها از مسیرهای گوناگون با یگدیگر تعامل برقرارمی جوامع و فرهنگ 

ها گردشگری به عنوان  در کنار این رسانه. نمود جمعی اشاره توان به وسایل ارتباط مسیرها می

 کند[ و نقش مؤثری ایفا میآید ] ها به شمارمی امل بین فرهنگیک وسیله ارتباطی در تع

 . (016: 0144، زاده یعقوب -آبادی )دولت

کاهش ، افق اندیشه طرفین ترشدن مبادالت فرهنگی حاصل از گردشگری موجب وسیع 

 . (38: 0145، سقایی -شود)پاپلی یزدی ها به یکدیگر می ترشدن انسان ها و نزدیک داوری پیش

واقع  تواند و در حضور گردشگر در مقصد و تعامل فرهنگی میان وی و مردم محلی می 

 . طرف همراه است چنین است که با تبادل فرهنگی بین دو
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اینجا درجه غنای . گذارد و هم از محیط تأثیرخواهدپذیرفت یرمیگردشگر هم بر محیط تأث 

کنند و نوع نگاهی  فرهنگی سرزمین مقصد و نوع ارتباطی که مردم محلی با گردشگر برقرارمی

. مؤثر است، نسبت به او دارند در درجه این تأثیرپذیری متقابل، که ایشان در برخورد با گردشگر

های مثبت باشد و نوع تعامل مردم محلی با  ارتر از جاذبهتر و سرش هرچه فرهنگ محلی غنی

سازد و او به عنوان فردی که به  گردشگر جذابیت بیشتری برای آموختن از ایشان نزد او فراهم

درجه ، شود شناخته، های مقصد به آنجا سفرکرده قصد تجربه و یادگیری و کسب لذت از داشته

، زاهدی -یافت)رنجبریان خواهد رگردشگر افزایشهای مثبت فرهنگی مقصد ب اثرگذاری جنبه

0136 :04) . 

های فرهنگی استوار و از نظر  رسد در جوامعی که با پایه که به نظرمی چنان بنابراین... 

رگذاری بر تر و درعوض شاید تأثی تأثیرپذیری از فرهنگ مهمان کمرنگ، فرهنگی یکدست است

 . (041، همانایشان قدرتمندتر باشد)

شود که در کنار توسعه گردشگری باید فرهنگ روابط  جموع این توضیحات دانسته میاز م 

. شود با گردشگران و تعامل فرهنگی با آنان در شهرها و مناطق گردشگرپذیر آموزش داده

همچنین بیشتر به تبلیغ تعظیم شعائر دینی در بین جامعه ایران پرداخته شود تا گردشگران 

دوباره به عنوان سفرهای بعدی خود برگزینند و عالوه بر آن دین  ایران را، پس از بازگشت

 . سوغات ببرند، اسالم را با خود

 بستر گرایش به شعائر دینی به ویژه حجاب ـ8ـ  8

زیرا اغلب تجربیات سفر جزء ، اثرات ژرف و عمیقی بر جامعه و مسافر دارد، های سفر تجربه 

بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور . ستا ترین خاطرات زندگی ترین و برجسته مهم

 . ( Tourismroham. com)گیرند های موجود در آن قرارمی میزبان و ارزش

گیرد  در معرض دید گردشگر قرارمیآن بخش از فرهنگ است که ، فرهنگ میزبان 

 کنند نخستین گردشگرانی هم که به ایران سفرمی. (010: 0144، زاده یعقوب -آبادی دولت)

حجاب و پوشش بانوان ایرانی ، رسد گیرد و متفاوت به نظرمی چیزی که مورد توجّه آنان قرارمی

به فردی آن در  این اولین شاخصه از یک کشور مسلمان برای گردشگران است و منحصر. است

 . استحدّ سایر شعائر دینی مانند مراسم عزاداری امام حسین

کند تا حدّ ممکن خود را در فرهنگ  سعی می گردشگری که از محیط خودی گریخته است 

برخی گردشگران آمادگی دارند تا هر نوع محدودیتی را ، به عبارت دیگر. کند جامعه میزبان غرق

 .)فرهنگ جامعه میزبان( دست یابندبلکه به فهم عناصر یک فرهنگ دیگربپذیرند تا 
(Touristy. blogfa. com) . 
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، یشتری برای گرویدن به فرهنگ غیرخودی)میزبان( دارندگونه گردشگران که زمینه ب این 

یافتن در حرم  فرهنگی آن مثالً با حضور -کنند با دیدن شعائر دینی وقتی به ایران سفرمی

، تر و بارزتر مشتاق به اسالم و تغییردادن سبک فرهنگ خود خیلی راحتمطهر امام رضا

 . کنند اقدام می

]وی از ، نوی لهستانی به اسالم در حرم مطهر رضویدر تشرف یک با، به عنوان نمونه 

با »: داشتن حس معنوی در فضای ملکوتی حرم صحبت کرد و[ در خصوص حجاب نیز گفت

، ابتدا برای من کمی سخت بود، تجربه نکرده بودم، ها حجاب را در زندگی که سال توجه به این

ای است و به راحتی با آن کنار  ادهله بسیار سشدم که مسأ کردم متوجه اب را قبولاما وقتی حج

 . ( borhanews. ir)دانم اتّصالم به دین اسالم می  آمدم و در واقع حجاب را نقطه

، عاطفی، در واقع فرهنگ زیارت به عنوان یک کاالی معنوی از طریق ایجاد حاالت روحی 

های  نگی در قالببه اشاعه فره تواند منجر و می، باشد می های معنوی قابل عرضه اجرای مراسم

 . ( Anthropology. ir)رفتاری و بنیاد زندگی جمعی از نسلی به نسل دیگر شود، فکری

با توجه به : که مضمون دیگری بود از این عبارت، ای که گفته شد درحقیقت نمونه 

پی  جستجو در"گردشگری معاصر بر پایه، تیهای جهان کنونی و فاصله از فرهنگ سنّ ویژگی

بیگانه "جستجو در پی، که هستیم( "اینجا"یزی اصیل و بکر در جایی بیرون از)چ"خود دگر

)به مفهوم کنار آمدن با زندگی در جامعه پست "خویشتن اصیل"و جستجو در پی "اصیل

 . ) همان(شکل گرفته است، مدرن( که سازنده ی انگیزه تمام گردشگری است

های مختلف به یکدیگر  هب و فرهنگای است که افراد را با مذا گردشگری وسیله امروزه 

های سیاسی و اجتماعی و  کند که همدیگر را با وجود تنش می کمک ها دهد و به آن پیوندمی

به عنوان یکی از  «مذهب»، کنند و از نظر سازمان جهانی گردشگری فرهنگی بهتر درک

 . ( Maghayei. blogfa. com)شده است های سفر شناخته ترین انگیزه اصلی

تواند از آن اجتناب نماید و  نمی، کسی که زیان چیزی را نشناسد»: فرمایند میام علیام 

، 0180ح : تا بی، )آمدی «دهد قدرت ندارد آن را انجام، هرکس که نفع چیزی را نشناسد

قطعاً بستر گرایش آگاهانه و از روی ، گردشگری و سفر به کشوری مانند ایرانبنابراین . (0187

 . بود ر دینی موجود در آن خواهدشناخت به شعائ

  توسعه گردشگری دینی ـ 5 ـ 8 

کارهای بسط توسعه و تبادل فرهنگی و تعامل  گردشگری دینی به عنوان یکی از راه 

تواند  ای می ها امروزه آثار و برکات زیادی را برای هر جامعه تاجتماعی میان اقوام و ملّ
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وان یک حوزه مستمر و پایدار در حوزه گردشگری واقع گردشگری دینی به عن در. باشد داشته

که به چند مورد از این آثار اشاره ( Anthropology. ir)باشد فرهنگی دارای آثار بسیاری می

 : کنیم می

ریزی  طوری که درست برنامهه در جامعه ایران ب )گردشگری دینی(این نوع جهانگردی -الف 

چنانچه این تمهیدات . هنگی کمک بسیاری نمایدتواند به پاسداشت و حفظ میراث فر شود می

 و هنر، معماری، ها جشن، ها تسنّ، در جهت الگوهای فرهنگی این حوزه در زمینه مذهب

شده  فرهنگی و تقویت آن به صورت نهادینه یبه این حفظ الگو، خاص و جذاب باشد، موسیقی

 . ) همان(کمک بسیاری خواهدکرد

های زیادی را برای مبادالت فرهنگی میان جامعه بومی  توسعه گردشگری دینی فرصت -ب 

شوند و آگاهی فرهنگی و شناخت  تا دو طرف با فرهنگ یکدیگر آشنا، و میهمان ایجاد کرده

، های سیاسی و اجتماعی چنین اثری در کاهش تنش. کنند عمیقی نسبت به طرف مقابل کسب

 ثرؤمیهمان( بسیار م- میزباننگ)شدن افکار و اعتقادات دو فره تر ها و نزدیک پیشداوری

 . )همان(باشد می

به این شده که افراد  س منجرگردشگری فرهنگی از طریق مذهب و زیارت اماکن مقدّ -ج 

های زندگی متفاوت آن منطقه زیارتی آشنایی  های متفاوت و حتی شیوه با مذاهب و فرهنگ

ی دینی باعث این شده که مردم دنیا در واقع امروزه گردشگر. یکدیگر پیوندخورند پیداکنند و با

ها و شیوه زندگی رایج میان  های سیاسی و اجتماعی بتوانند فرهنگ فارغ از هرگونه تنش

کنند و از نظر سازمان جهانی  های مذهبی یک ملت یا قوم میزبان را بهتر درک قومیت

ترین  ز اصلیای به عنوان یکی ا س در هر جامعهمذهب و زیارت اماکن مقدّ (WOT)جهانگردی

 . همان()شده است انگیزهای سفر در عصر حاضر برای گردشگران شناخته

جمله مراسم  تقویت و استحکام شعائر دینی از، رونق گردشگری دینی باعث تعظیم -د 

 . باشد ساز نیز می فرهنگ، پذیری پس عالوه بر فرهنگ. شود حجاب و نماز می، عاشورا

 

  گی به ویژه حجابحفظ شعائر دینی و فرهن ـ 0 ـ 8

کنند که گردشگران به فرهنگ آنان با دیده تحسین  وقتی مردم محلی)میزبان( مشاهده 

احساس مباهات به فرهنگ ، کنند می  ها پول خرج نگرند و برای دیدن آثار فرهنگی آن می

 . (38: 0145، سقایی -خواهدشد)پاپلی یزدی آنان تقویت خودی در
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گردان به فرهنگ آنها  کنند که جهان دم یک منطقه مشاهده میوقتی که مر]به بیان دیگر[  

جهانگردی فرصت مبادالت . شود ارزش و احترام قائلند احساس غرور آنها تقویت و تجدید می

های یکدیگر  کند که درباره فرهنگ گردان و ساکنان را فراهم می میان فرهنگی بین جهان

 . (Tourismroham. com)ندگذار کنند و به آن احترام می شناخت پیدا می

های جامعه مقصد  سنّت رونق گردشگری به گسترش تقاضا برای محصوالت فرهنگی و نیز 

تحت ، یافتن در ایران ( و اگر گردشگران با حضور047: 0136، زاهدی -رنجبریانانجامد) می

و اکرام گیرند و مسلمان شود و این امر در کشور تبلیغ  تأثیر شعائر دینی مانند حجاب قرار

 . آنان را در تعظیم ترغیب کند، شود که در مردم میزبان گردشگران تأثیر گذاشته سبب می، شود

اگر گرایش به حجاب ، له عفاف و حجاب در کشورمانامروزه با توجه به کمرنگ شدن مسأ 

ثر شود گامی مؤ تبلیغ، ها بوده است حجابی عادت روزمره آن ها بی که سال با آن، بانوان گردشگر

 . بود در توجه به این امر خطیر خواهد

 تبلیغ فرهنگ اسالمی در شهرهای گردشگران  ـ7ـ  8

است تا فرهنگ انقالب اسالمی را به کشورهای  گردشگری و حضور گردشگران فرصت خوبی 

  آمده به نفع انقالب اسالمی استفاده  کنیم و باید از این فرصت به وجود  دیگر صادر

 . ( hawzeh. net)شود

ای است که به وسیله آن  ساز است و روزنه این به این معناست که گردشگری فرهنگ 

 . های دیگر نفوذی هرچند جزئی و کوچک داشت توان در فرهنگ می

رفتارهایی که در بین مردم : کرد توان تفسیر گونه می بودن گردشگری را این ساز فرهنگ 

شود)عناصر  می ندرت در جامعه مطرح یی که بهعمومیت دارد)عناصر عمومی( و رفتارها ٬جامعه

رفتارهایی  ٬هژعناصر تخصصی و وی. دارند نگاهی به عناصر تخصصی جامعه همیشه نیم ٬اختراعی(

اما با تکیه بر منطقی قوی]به لحاظ زیربنای اندیشه و باورهای خود  ،هستند که عمومیت ندارند

ند که پس از مقبولیتشان به شکل رفتارهای شو در جامعه ایجادمی ،فرد[ از ناحیه افرادی خاص

شده و  پس با رونق سازماندهی . (038٬035: 0140 ٬ادژن شوند)عیسی عمومی ظاهرمی

 . دهیم  توانیم اشاعه فرهنگ اسالمی را به یاری شعائرش می، ریزی شده گردشگری برنامه

ن تا حد ممکن آفی ساماندهی نیز شود که از آثار من، سازماندهی بر عالوه، اگر گردشگری 

برد و فرهنگ و شعائر دینی را به  توان از این فرصت ناب بهره می، کاست و جلوگیری نمود

 . در این امر همه مسئولندواسطه گردشگران تبلیغ و ترویج کرد و 
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 مند معموالً ساکنان محلی به دوگونه از منافع فرهنگی توسعه گردشگری بهره]از آنجا که[  

 ها معرفی که گردشگر فرهنگ جامعه میزبان را به سایر جوامع و فرهنگ ناول ای، شوند می

 کند تا فرهنگ خود را دوم اینکه صنعت گردشگری فرصتی برای ساکنان ایجاد می؛ کند می 

ای جهت  ]دولت باید برنامه، مندان عرضه کند همستقیم و بدون واسطه و به شکل واقعی به عالق

 طلبد[  داشته باشد و از مبلغان دینی نیز یاریآموزش ساکنان مناطق گردشگری 
(Kachabiyan. blogfa. com ) . 

تقویت غرور و همبستگی جامعه میزبان و  به ویژه باعث )گردشگری(این عمل بر آن  عالوه 

 . ) همان(شود می های دیگر افزایش حد تحمل آنان در برابر فرهنگ

 جهـنتی

این کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد  رود در رمیکا موارد اعالم حسی به در« شعائر»لفظ 

هایی استوار است که  دین مبین اسالم بر پایه، پس. نمایی و سرافرازی است که همان بُعد بزرگ

حجاب نیز از جمله شعائر دینی . شناسانندنمایانگر و معرف آن هستند و معتقدان به آن را می

 . شود مان بودن شناخته مییک زن به مسل، زیرا توسط آن؛ شود محسوب می

که به عنوان یک  قبل از آن، گردشگری از نظر ماهوی. فراگرفتنی و آموختنی است، فرهنگ 

شده در یک   فرهنگی تثبیت، شعائر دینی. پدیده اقتصادی مطرح باشد یک امر فرهنگی است

گردشگری . ذاردگ کشور اسالمی مانند ایران است که ناگزیر بر بعضی از گردشگران تأثیرگذار می

 . باشد ساز نیز می فرهنگ، پذیری فرهنگعالوه بر 

بنابراین برای . شود های فرهنگی هایی برای تماس تواند سبب ارتباط گردشگری می 

د تا جذب اسالم شده و آگاهانه کنند باید اسبابی را فراهم کر می گردشگرانی که به ایران سفر

شود مگر با تبلیغات صحیح و  ند و این ممکن نمیتسلیم بر احکام حیاتبخش آن فرودآور سر

مسئوالن و ؛ جذّاب و نیز تعظیم شعائر دینی به وسیله خود میزبانان یعنی ایرانیان اعم از مردم

 . مبلغان دینی

به اسالم ، آیند ممکن است بینش ضد فرهنگ غربی پیداکنند گردشگرانی که به ایران می 

 . را الگوی فرهنگی زندگی خویش قراردهند شیعی گرایش پیداکنند و شعائر دینی

در سایه ارتباط ، فرهنگ دینی و شعائر دینی. گردشگری فرصتی برای توسعه فرهنگی است 

این . یازد و رشدکند ها دست های مثبت و صحیح آن تواند به جنبه هاست که می با سایر فرهنگ

آید و نقش مؤثری ایفا  می شمارها به  امل بین فرهنگامر به عنوان یک وسیله ارتباطی در تع
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تأثیرپذیری ، های فرهنگی استوار و از نظر فرهنگی یکدست است در جوامعی که با پایه .کند می

 . عوض شاید تأثیرگذاری بر ایشان قدرتمندتر باشد تر و در از فرهنگ مهمان کمرنگ

وقتی به ، دگردشگران که زمینه بیشتری برای گرویدن به فرهنگ غیرخودی)میزبان( دارن 

تر و بارزتر مشتاق به اسالم و  فرهنگی آن خیلی راحت -کنند با دیدن شعائر دینی ایران سفرمی

به عنوان یک حوزه مستمر نیز گردشگری دینی . کنند اقدام می، تغییردادن سبک فرهنگ خود

 . باشد و پایدار در حوزه گردشگری فرهنگی دارای آثار بسیاری می

تحت تأثیر شعائر دینی مانند حجاب قرارگیرند و ، یافتن در ایران وراگر گردشگران با حض 

شود که در مردم میزبان  سبب می، مسلمان شود و این امر در کشور تبلیغ و اکرام شود

 . آنان را در تعظیم ترغیب کند، گردشگران تأثیر گذاشته

به  گردشگری و حضور گردشگران فرصت خوبی است تا فرهنگ انقالب اسالمی را 

  کشورهای دیگر صادر کنیم و باید از این فرصت به وجود آمده به نفع انقالب اسالمی استفاده

 . شود
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 گری در گسترش شعائر اسالمیـت گردشـبررسی اهمیّ

 چکیده                   
اشد تواند درسی برای دیگران بافتد که هر کدام می اتّفاق میدر جهان مسایلی 

تواند آنها را مشاهده نماید و به تفکّر در مورد آنها بپردازد و علل این حوادث یعنی می
تلنگری بر روان ، را بررسی نماید و در نتیجه با منطبق کردن اعمال خود با این حوادث

خویش زند و خویشتن را از خواب غفلت بیدار نماید و به چاره بیندیشد که او را دچار 
بیند های مفید میدث تلخ و ناگوار نسازد و اگر مسایلی مفید و سرانجامگونه حوااین

سعی نماید خود را همانند آنها سازد و راه و هدف آنها را پیشه خود سازد و این اتّفاق 
از این رو قرآن . مانده آنها افتد مگر با سیر و سیاحت دردوران گذشته و آثار باقینمی

که خود گوید پیش از ایندارد و میلمانان عرضه میکریم این خطاب مهم را به مس
عبرت بگیرید و ، مایه عبرت دیگران شوید از حوادثی که برای پیشینیان اتّفاق افتاده

این بر آن شدیم که به این موضوع پرداخته و همگان بنابر. سازی مشغول شویدبه چاره
ماییم باشد که مورد را به سیر و جهانگردی به معنای حقیقی در اسالم تشویق ن

  .گیرد استفاده قرار
 

 واژگان کلیدی:

 گردشگری اسالمی، شعائر اسالمی.  اهمیّت گردشگری، گردشگری،
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 مهمقد 

اسالم دین عدل و شکیبایی است و گستردگی افق فکری و تمهیدات فراگیر آن تمام 

کرده است که  اسالم همواره ثابت، گیرد های زندگی شخصی و اجتماعی را در برمی جنبه

تواند در شرایط غیر منتظره و حوادث و وقایع متفاوت جاری و ساری باشد لذا فهم صحیح  می

با توجّه به مبانی متعالی اسالم از یکسو و شرایط سیاسی و . اسالم بسیار حائز اهمیّت است

ضرورت دارد کشورهای مسلمان ضمن شناخت صحیح ، اقتصادی جهان اسالم از سوی دیگر

سعی در ، ها ضمن کنار گذاشتن اختالفاتدنیای معاصر و اهداف و نیّات قدرت، ی اسالممبان

ها و پیوند کشورهای اسالمی داشته باشند تا در کنار تقویت اهداف متعالی اسالم بتوانند نارسائی

بتوان  مشکالت موجود در کشورهای اسالمی را به بهترین شکل ممکن حل و فصل نمایند و

، باشدها صنعت گردشگری مییکی از بهترین راه، ا بهتر تبلیغ و گسترش داداسالم ناب ر

جالب است بدانیم یکی از معانی . زندصنعتی که بعد از صنعت نفت در جهان حرف اوّل را می

: 0105، باشد)محالتیصلح و صفا دادن میان دو قوم و میانجیگری نمودن بین آنها می، سفر

54). 

افتد که در حین سفر و در مقصد اشخاص مسافر با افراد گوناگون آشنا چه بسیار اتّفاق می

های آنها در مورد آن قوم و ملّت شوند و این آشنایی عالوه بر اینکه موجب تغییر قضاوتمی

اساس و شالوده دوستی و صلح و صمیمیّت بین مسافران و ساکنین مقصد به وجود ، گرددمی

مراودات در سفرها بین افراد حاصل شده و منجر به همبستگی ها و  بسیاری از آشنایی. آیدمی

های مختلف دنیا سعی دارند جهانگردی را هر چه شود به همین جهت است که امروزه دولتمی

بیشتر در سطح ملّی و در مقیاس بین المللی توسعه دهند هر ساله عدّه کثیری برای حضور در 

یح و گردش از کشوری به کشور دیگر مسافرت )حج( و یا تفرهای مذهبیمراسم، هاکنگره

های بین کشورها ایجاد این مسافرت ها عالوه بر این که فرصتی برای همکاری. کنند می

بدون شک ؛ سازدتصویری از کشورهای مربوط را به دنیای خارج منعکس می، نماید می

أثیر مطلوبی در شناسایی بیش از بیش افراد یک کشور و یا ساکنان یک قارّه از یکدیگر ت

گذارد و ساکنین آن کشور و یا آن قارّه می ...استحکام روابط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و

افراد را به یکدیگر ، تواند به اندازه مسافرت یعنی حضور در محلبدون شک هیچ چیز نمی

در ، بنابراین صنعت گردشگری از اهمیّت بسیاری در گسترش شعائر اسالمی دارد. بشناساند

رو به مفهوم شناسی گردشگری پرداخته و تاریخچه آن را در جهان و ایران مورد  مقاله پیش
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فلسفه سیر و سفر را از دیدگاه آیات نورانی قرآن کریم و روایات ائمه ، بررسی قرار داده

ایم  را بررسی کرده و گردشگر و صنعت گردشگری در زمان معاصر را توضیح داده معصومین

سزایی در گسترش تعالیم تواند سهم ب ایم که صنعت گردشگری می این باور رسیده در پایان به

 . باشد اسالم

 مفهوم شناسیـ  0

 مسافر، رسف ـ0ـ  0

. و آشکار شدن است «کشف»مفهوم نخستین و اصلی آن. است «سفر»سفر از ماده 

ء و یا   یا شی، وعاگر موض. برداشتن به منظور آشکار کردن نیتی پنهان را نیز سفر گویند پرده

برداری و  ا پردهیت آن برای دیگران ممکن نباشد امّؤپس پرده قرار گرفته باشد و یا ر فردی در

سفر به معنی بقیه سپیدی روز . سازند رفع حجاب از روی آن شیء را با ماده سفر نمایان می

و میانجیگری  سفر به معنی صلح دادن میان دو قوم. است شدن آفتاب و سپیدی صبح پس از فرو

سفر به معنی بیرون شدن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن و قطع مسافت . کردن است

سفر به معنی راهی که بپیمایند و از محلی به محل دور دیگری رفتن نیز آمده . نمودن است

 (4/50، 0177، پور صفی. است)ع

ی به معنی روشنی و شاید دلیل اینکه سفر به معنی سپیدی آمده است این باشد که سپید

  ها( نادانسته، ها های ذهن آدمی )تاریکی آگاهی است و طی سفر است که بسیاری از ناشناخته

، ها( وانگهی ها و دانسته )روشنی. شود شناخته می ... مردم و، طبیعت، ها درباره نواحی و سرزمین

 .(4: 0146، تی کند)محال آشکار می سفر نیکی و بدی درون آدمی را

کند و مایه پیدایی و بروز  شود و به تندرستی کمک می مت اندیشه می فرت باعث سالمسا

 .(04: 0140، نکوار شود)ال شخصیت مسافر می

است و به معنای ایستایی در میهن و سکون در  « سفر»حضر که واژه مخالف به راستی در

شهرها و روستاها و ، اشیا، ها سرزمین، آدمی به سبب نبود امکان دیدن مردم، محل زندگی است

تواند به کشف و در  نمی، جهان هستی بیرون از جایگاه کار و زندگی همیشگی خود، صه خال

آید و کمال پیدا کند و ذهنش روشن شود چه بسا  های موجود نائل نتیجه به درک واقعیت

 . دبینشی محدود و بسته و ضمیری تیره و تار دار

گویند و آن شخصی  سفیر هم می، ست و به مسافر)فرستاده شده( از مشتقات سفر اسفیر

رود و یا فرستاده  ت دیگری میاست که از سوی قبیله و قوم و یا کشوری به کشور و به میان ملّ
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به حل و فصل مسائل یاری ، تا میان آن دو قوم و یا ملت ایجاد پیوند و دوستی بنماید، شود می

سفر به . ردمردم دو سرزمین همت گمابه گسترش صلح و صفا میان ، خره رساند و باال

  .(زیر واژه سفر: 0175، معین . )«توجه دل به سوی حق تعالی است»معنی

 گردشگریـ 4ـ  0

 آلمانی و فرانسه، انگلیسی های زبان در 0توریسم واژه دقیق کامالً و فارسی معادل گردشگری

 ریشه آن از. است دهش ترجمه جهانگردی صورت به فارسی زبان در مصطلح صورت به که است

این . است گشتن یا و کردن گردش آن معانی از یکی که شده گرفته 4التین و یونانی ایواژه

، سرگرمی برای شد کهشد و به افرادی اطالق می معمول نوزدهم میالدی قرن از، اصطالح

 که شدمی گفته کسانی به بیشتر تعمیم با بعداً و کردندمی سفر فرانسه به گردش و گذرانی وقت

 نیز گوناگون هم به جز فرانسه هایزبان به این واژه کم کم. رفتندمی سفر به منظور این به اصوالً

 از بعضی به توریست و توریسم زمان همان از. آمد به وجود 1توریسم واژه آن از و شد وارد

 با شناییآ و سرگرمی و گردش و استراحت آنها هدف که شودمی گفته مسافرینی و هامسافرت

و  گردشگری توسعه اول گام شهری های مسافرت. کار به اشتغال و درآمد کسب نه و بود مردم

 ده کشور جزو وتاریخی طبیعی هایپتانسیل ازلحاظ ما کشور اگرچه. است گردشگری صنعت

 ممکن نا، خدادی نعمت این از استفاده، درست ریزیبرنامه بدون امّا، ستدنیا نخست تاریخی

 .(05: 0134، رضوانیاست)

 جهانگرد و سیّاح، گردشگرـ 1ـ 0

 مفهوم به جهانگرد و است جهان دور به گردیدن معنای به و فارسی است ای واژه جهانگردی 

 های واژه. (: زیر واژه0145، است)دهخدا آمده کند سفر بسیار عالم اقطار در آنکه و گردنده جهان

 زیاد که است کسی جهانگرد و است سیاح و سیاحت شده فارسی واقع در جهانگرد و جهانگردی

، مسافرت و جهانگرد، جهانگردی میان تفاوتی مردم میان در و فارسی زبان در. کند می سفر

 موجب آن زمان مدّت و مردم حرکت و جایی جابه دفعات کمیت، امر واقع در، دارد وجود مسافر

 که گویند می جهانگرد کسی به زبان یفارس مردم. است مسافر و جهانگرد مفهوم میان ف اختال

 متداول( 0108 شاید)ایران در پیش های سال از واژه این کاربرد اینکه با. کند می سفر بسیار

 بسیار رواج آنچه. نیست رایج چندان روزمره وگوی گفت در و مردم میان هنوز لیکن است شده

                                                 

1 .Tourism 

2.  Tornus 

3.  Tourism 
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 همه برگیرنده در اینکه بر وه عال انصافاً که است مسافر و مسافرت، سفر های واژه کاربری، دارد

 در نیز را ای گسترده و ژرف مفاهیم، است بلندمدت و کوتاه، نزدیک، دور: ها جایی جابه های گونه

 و زمانی محدود مفاهیم زبانان فارسی میان و فارسی زبان در رفتن یا و کردن گردش. دارد بر

 و بوستان به، اندک مدتی برای کار محل یا و خانه از رفتن بیرون، زدن قدم: دارد را خود مکانی

، کوتاه زمانی برای کار و زندگی همیشگی محیط پیرامون در گردیدن، صه خال و رفتن خیابان

 زیر معنای به گردش، معین فرهنگ در. کردن مسافرت معانی به نه و است ساعت چند مثالً

 گشت معنای به کردن گردش ...و صرف، لتحوّ، حرکت زدن دور، دورانی حرکت، گردیدن: است

  .(: زیر واژه گردش0175، معین)... و کردن تفریح، رفتن

های جهانگردی در یک کشور ضرورت تعریف روشن از  لزوم ارزیابی دقیق درآمدها و هزینه

سان آمار جامعه ملل در ت کارشناأهی م،0317ر سال د. دهد جهانگردی و جهانگرد را نشان می

ت به همه افرادی که به منظور تفنن و أبه نظر این هی. م برداشتگا «جهانگرد»جهت تعریف

ساعت و بیشتر و کمتر از یک سال محل اقامت دائم خود را  بیست و چهارلذت بردن به مدت 

ت مزبور افرادی را که به منظور اشتغال به کار یا أا هیامّ. گویند جهانگرد می، کنند ترک می

مسافران عبوری و دانشجویان مقیم یک کشور را ، وندش ای به کشور دیگری وارد می حرفه

 امامسافرتی تعریف فوق را پذیرفت  های رسمی المللی سازمان تحاد بینا. شناخت جهانگرد نمی

سفارش کرد که  م0357و لندن در سال  م0356های دوبلین در سال  پس از برگزاری نشست

مسافران عبوری و جهانگردان تفاوت قائل  دانشجویان نیز در شمار جهانگردان قرار گیرند و میان

المللی  های بین حد در مورد جهانگردی و مسافرتاین سفارش در نشست سازمان ملل متّ. شوند

ها آن را  این تعریف تازه که همه دولت. در رم تشکیل شد نیز پذیرفته شد م0304که در سال 

نابراین بررسی وضع بازارهای ای برای آمارگیری جهانگردی و ب پذیرفتند به ایجاد ضابطه

 .(8: 0146، )محالتیجهانگردی کمک بزرگی کرد

از سوی سازمان جهانی در زمینه تعریف  م0330به هنگام برگزاری همایش اوتاوا در سال  

روی هم . هایی کردند هایی گرفته شد و سفارش بندی آنها تصمیم حات و طبقه اصطال، واژگان

کننده یعنی مسافر جهانگرد و تفرجگر است که  ه دو نوع بازدیدها دربرگیرند رفته همه تعریف

جهانگردان یا مسافران عبارتند از . دگنجن جگری میدر دو موضوع جهانگردی و تفرّ

تا یک سال در کشور ،  وچهار ساعت و دست باال  ت بیستکم مدّ بازدیدکنندگان موقتی که دست

یل مسافرت  آنان را برحسب دال. برند سر و یا سرزمینی غیر از محل سکونت دائمی خود به

 : بندی کرد توان به شرح زیر تقسیم می
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، متی سال، تندرستی، ت گذراندن تعطیال، بردن تلذّ، نسرگرمی و تفریح و آسودگی)تفنّ -0

 .ماجراجویی، ورزش، های مذهبی انجام نیایش و آیین، پژوهش و تحصیل

 برای که کسانیشرکت در ، موریتأم، دوستان و آشنایان، دیدار خانوادگی، بازرگانی -4

 به قبیل این از و ورزشی مسابقات، مذهبی مراسمات، ها نمایشگاه، ها کنفرانس در شرکت

 . کنند می سفر دیگر کشورهای

ت اقامتشان در بازدیدکنندگان موقتی که مدّ :از جگران یا گردشگران که عبارتندتفرّ -1

کنندگان با  ساعت بیشتر نیست)گردش ربیست و چها سرزمین یا کشور مورد بازدید از

 . گیرند نیز در این گروه جای می، های تفریحی کشتی

 . کنند می مسافرت بازرگانی امور و بازاریابی منظور به که کسانی -8

 بنا که ملل سازمان از تعریفی اساس بر، اکنون بر پایه تعریف سازمان جهانی جهانگردی هم

 یا گردشگر»؛ گردیده ارائه رم در سازمان آن 0هانگردیج المللی بین کنفرانس پیشنهاد بر

 نقاط از بازدید، تعطیالت گذران، استراحت، تفریح بمنظور که است کسی موقت کننده بازدید

 مأموریت، خانواده از دیدار، زیارت، ورزش، تجارت، معالجه و درمانی، پزشکی امور انجام، دیدنی

 حداقل اینکه بر مشروط؛ کند می سفر خود کشور از غیر کشوری به ها کنفرانس در شرکت و

 هم پیشه و شغل کسب و نبوده بیشتر ما سه از و کمتر ساعت بیست و چهار از او اقامت مدت

 : های زیر را دارد نابراین جهانگردی ویژگیب. (07: 0134، رضوانی)«نباشد نظر مد

ها و  ا در میان شاخهشماری ر تی بسیار پیچیده و چندجانبه است که روابط بیفعالیّ 

پدیده جهانگردی و پیامدهای آن از . کند های انسانی ایجاد می های گوناگون فعالیت رشته

از آنجا . جایی مبنای جهانگردی است پس در واقع حرکت و جابه، حرکت مردم برخاسته است

با   صوالًت ااین نوع فعالیّ، که ترک بوم و کاشانه و رفتن به جای دیگر منشاء جهانگردی است

توقف فرد در مقصد موقتی است . دهای محل کار و اقامت همیشگی جهانگرد تفاوت دار فعالیت

مسافر قصدی برای اشتغال به کار . ددگر میازتی به جایگاه همیشگی زندگی خود بو پس از مد

 . در مقصد مسافرت ندارد

 : است داده از گردشگری یا جهانگردی ارائه را زیر تعریف، ایران آمار مرکز 

 مدّتی برای خود عادی زیست محیط از غیر شهری یا کشور به که است شخصی گردشگر»

، تفریح، سفر از او قصد و کند سفر نباشد سال یک از بیشتر و بیست و چهار ساعت از کمتر که

، اجالس یا کنفرانس، سمینار در شرکت، مأموریت، دوستان و اقوام دیدار، ورزش، استراحت
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 را خود اقامت دائمی محل کشور که باشد وکسی مذهبی فعّالیت یا و تحقیق و مطالعه، معالجه

 از خارج سیاسی های نمایندگی در مأموریت، تحصیل، پناهندگی، دائم اقامت، اشتغال قصد به

، SIS افزار نرم، اردبیل استان ریزی برنامه و مدیریت )سازمان« نماید گردشگر نیست ترک کشور

 .جهانگردی( بخش مقدمه، ایران آمار مرکز آماری سالنامه

 زیر را گردشگر تعریف از تهران دانشگاه جغرافیای گروه اساتید از رهنمایی تقی محمّد دکتر 

 به گردشگری هایانگیزه با که شودمی گفته مسافری به گردشگر یا توریست»: است داده ارائه

 بدون، نماید اقامت مقصد در اهم شش از کمتر و شب یک از بیش و نموده مسافرت مقصدی

  .(5: 0ج  :0134، )رهنمایی« باشد داشته مقصد در دایم اقامت و اشتغال اینکه

 در که واژه این از جامع تعریفی بمنظور و گردشگر برای شده ارائه تعاریف بندی جمع در

 عریفت توانمی، باشد( خارجی و داخلی شامل) گردشگری بخش هایفعّالیت تمامی برگیرنده

 به که گرددمی اطالق کسی به گردشگر یا توریست»: ارائه داشت «گردشگر»واژه از از را ذیل

 حداکثر و شب یک حداقل و نموده مسافرت مقصدی به دائم اقامت یا اشتغال از غیر منظوری

 گونه هیچ خود گردشگری های فعّالیت و اقامت هزینه برای و نماید اقامت مقصد در را سال یک

 «.باشد نداشته نظر مورد مقصد در دیدرآم

 هر به و نداشته وجود خارجی گردشگر و داخلی گردشگر بین تفاوتی هیچ تعریف این در 

 بخش به مربوط مباحث از بسیاری در هر چند. است شده نگریسته چشم یک به گروه دو

 یک به اکشوره دیگر از که است افرادی، گردشگر از منظور، گردشگری صنعت یا و گردشگری

 . هستند برخوردار توجّهی شایان اهمیّت از خود آوری ارز به واسطه و شوندمی وارد کشور

 شخصی منظور و هدف با که شدمی گفته افرادی به گذشته در «سیاح»واژه، فارسی زبان در

 سعدی که تا نیمه اوّل قرن بیستم میالدی در این و خسرو ناصر مانند؛ زدندمی سفر به دست

 جهانگردی واژه، گرفت را آن جای جهانگردی و جهانگرد واژه دو که آن تا رفتمی کار به معنی

 تداعی را کشورها دیگر به سفر و سیاسی مرزهای از عبور خود معنی در که سبب این به

 گروه گردشگرهای دو به گردشگران زیرا؛ نماید ادا را توریسم کامل معنی تواندنمی، کند می

 گردشگرهای تعریف در بیشتر جهانگرد واژه و شوندمی تقسیم داخلی گردشگرهای و خارجی

 کلمه فارسی گزینی واژه در باید نیز داخلی گردشگران کهصورتی در. دارد کاربرد خارجی

 اصطالح گویای و بوده جهانگرد واژه از رساتر «گردشگر» واژه، رو این از. شود گنجانده گردشگر

 . است توریست
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 ایران و جهان در دشگریگر ریخچهتاـ  4

 جنبش امّا. است بوده ثروتمند طبقه قدیم عادات جمله از، کلمه وسیع معنی در گردشگری 

 رو، است صنعتی انقالب پیدایش و رومانتیسم ظهور قرن که، سده هیجدهم از بویژه گردشگری

، بوده رایج بسیار اروپا در که گردشگری اشکال ترینقدیمی. نهدمی بالندگی و گسترش به

 حکومت مختلف هایشیوه با آشنایی منظور به که است جوان زادگان شاه و اشراف هایمسافرت

 هایبرنامه از جزئی هاییمسافرت چنین. است گرفتهمی صورت گوناگون نقاط به مردم زندگی و

 ایویژه ایهسازمان توسط آن تدارک بعضاً که دادهمی تشکیل را آنان پرورش و آموزش سنتی

 در .(81: 0134، است)رهنمایی گرفتهمی انجام داشتند عهده به را آن دادن ترتیب مأموریت که

 توریسم و فراغت اوقات گذران اشکال و هاصورت از تریروشن هاینمونه توانمی شرقی جوامع

 درباریان یجمع دسته شکار هایبرنامه مثالً. کرد ردیابی اشرافی هایگروه میان در را تفریحی

 هنر در چه و بستان طاق یا جمشید تخت هاینبشته سنگ در چه ایران نقّاشی فرهنگ در که

 در کننده سرگرم و تفریحی گردشگری از نوعی وجود از حکایت خود، است منعکس مینیاتور

 (.44: 0134، نمایند)رضوانی می اشراف طبقات بین

 محرّک اساسی و اصلی انگیزه نوع سه وارههم تاکنون باستان دوران از، است مسلّم آنچه 

 بوده خطرناک و طوالنی یا کوتاه سفرهای انجام و آنان اقامت محل موقت تغییر در ها انسان

، باستان دوران در که شد مدّعی توان می جرأت به، کنجکاوی و تفریحی، دینی های انگیزه: است

 به مقدّس اماکن دیدن برای مردم و است بوده  دینی احساسات سفر انگیزه ترین اساسی و اوّلین

 هندوستان به سفر  برای را «بودا»پیرو های چینی، انگیزه همین. زدند می دست طوالنی سفرهای

 در هم رومیان و یونانیان. است برانگیخته راه )یا هزار فرسنگ(کیلومتر هزاران پیمودن و

 گوش «اراکلس»های پیشگویی به تا کردند می سفر «دلفی»معبد  به عظیم های گروه و ها دسته

 وجود باستان دوران از همواره که است سفر های انگیزه جمله از نیز کنجکاوی حسّ. دهند فرا

 دیگر ملل و قبایل سنن و رسوم و آداب شناسایی برای  طوالنی سفرهای انگیزه و داشته

 «هرودت»آنها ترین عروفم  که نویس  سفرنامه جهانگردان توسط شده نقل های داستان. است بوده

، اند شده ناپدید که است بزرگی های تمدّن وجود بر مبتنی و موجود مدرک تنها گاهی، است

 زائی اشتغال ظرفیتهای، است)امینی کرده ثابت را آنها وجود شناسی باستان های کاوش  ولی

 . (WWW. Iccim.org، توریسم

 پرتو در مسافرت امنیّت و سهولت و خوب یها جادّه وجود روم و ایران های امپراتوری در 

 نقاط دیدار به را مرفّه مردم، رانی کالسکه و ارابه منظم های سرویس وجود و ها امپراتوری قدرت
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 برای نیز را گروهی و کرد می  تشویق طبیعی مناظر زیبایی و آرایش از متنعم و جالب

 نیز برای تفریحی های مسافرت نوع این رفته رفته. داد می سوق نقاط سایر یا و رم به خوشگذرانی

 و سیر، دهد می نشان تاریخی اطالعات که آنجا تا، کردند احراز را مهمی و مشخّص جایگاه خود

 از بازدید برای مردم و شده شروع شانزدهم قرن اوایل از تفریح و استراحت برای سیاحت

 سفر اصلی انگیزه که است هیبدی. اند نموده مسافرت به اقدام، دنیا معروف و بزرگ شهرهای

 و تفریحی تواننمی را آنها نظایر و ناصرخسرو، بطوطه ابن، مارکوپولو چون معروفی سیاحان

، ماجراجویی، تجارت، اکتشافات برای که اند بوده ای حرفه سیاحان اینان بلکه. دانست استراحت

 نبوده تفریح و ستراحتا از ناشی که مقاصدی و زیارت یا و دیگر اقوام و ها سرزمین شناخت

 . (43: همان، کردند)رضوانی می ساله چندین سفرهای به اقدام

 اروپا اقتصادی و اجتماعی ساختار در که تحوّالتی و هادگرگونی دنبال به هیجدهم قرن در 

 برای تفریحی مسافرت نوع یک تدریج به، داد روی صنعتی و کشاورزی انقالبات از منبعث

 را اشراف آموزشی -سنّتی هایمسافرت جای، استراحت و سرگرمی و ریاهاد سواحل از استفاده

 شدند نامیده «توریست»، کردند می مسافرت فرانسه به بویژه منظور بدین که افرادی و گرفت

 وسایل در سرعت، تولید افزایش، نشینی شهر رشد، شدن صنعتی جریان، (17و10: )همان

، فراغت اوقات گذران، مذهبی، خانوادگی زندگی که است هشد باعث، غیره و نقل و حمل و ارتباطی

 کوتاهی بسیار زمان مدّت در سریعاً و عمیقاً سیاسی و فرهنگی - اقتصادی تحوّالت و هنر، ادبیات

 و مصرف و سکونت و معیشت و تولید هایشیوه ترتیب بدین و گرفته قرار دگرگونی دستخوش

 . نداگردیده متحوّل نیز شهری فضای و فرهنگ

 درگردشگری فراغت اوقات گذران اهمیّتـ 1

 با. است حاضر عصر اساسی مسائل از یکی جهت این از، است همگانی نیاز یک فراغت 

 واقعیّت یک از جنبه دو فراغت و کار. گرددمسأله کار هم مطرح می فراغت شناختن برای تالش

 بلکه. نماییم بررسی کار لهأمس از جدا توانیمنمی را فراغت که نیست معنا بدان سخن این. است

 به طور جداگانه هم و یکدیگر کنار در هم را مسأله دو این که کندمی حکم زندگی اقتضا

 لذّت به که نگرندمی چنان را فراغت و کار گروهی. بیابیم ایچاره کدام هر برای و کنیم بررسی

 سالم جامعه یک و سالم زندگی کی. پذیردنمی را این جدید شناسی جامعه ولی. نگرند می رنج و

 مستلزم زمینه دو هر در گیریبهره و پیشرفت بیشترین. دارد نیاز هم کنار در فراغت و کار به

 دهندمی انجام لذّت و عشق با را کارشان که کسانی. باشند یکدیگر مکمّل دو این که است آن
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 مسأله یک برایشان فراغت و نیستند چنین گروهی امّا نیست جدا هم از فراغت و کار برایشان

 آزاد است شغلیو کاری تعلّقات از که است انسان بیداری از زمان بخش آن فراغت. است اساسی

 که زمانی. است زمان معنای به فراغت مردم بیشتر برای. خواهدمی که پردازدمی کاری آن بهو 

 جامعه که آید پدید است ممکن تصوّری چنین نتیجه در. دارند عمل آزادی احساس آن متن در

 برای آزادانه تواندمی کس هر البتّه. کند ریزیبرنامه افراد فراغت اوقات برای ندارد حق

 زیرا، نیست آزاد هم چندان اندیشه این در ولی. بیندیشد راهی خود فراغت زمان از گیری بهره

آرامش  و روانی ورزش یک مانند به فراغت. کند انتخاب را یکی فراغت هایامکان میان از باید

 هم فراغت بحث از هدف. برساند امید و نشاط به را ناامیدی و یأس و اندوهگین روح باید بخش

 توانمی که است روشنگری این پرتو در. است آن اجرایی و تئوریک هایجنبه کردن روشن

 از بیش یشلوغ، دکر تعیین را آنها از گیریبهره چگونگی و داد تشخیص را فراغت کارکردهای

 صوتی و هوا هایآلودگی از جمله شهری زیست محیط هایآلودگی، صنعتی عصر شهرهای حد

 به بردن پناه برای فرصتی هر از انسان که است شده موجب استراحت و اعصاب تمدّد به نیاز و

 خستگی و نموده شهرها استفاده داخل باستانی و هنری آثار از بردن لذّت یا و طبیعت دامان

 .(10: همان، نماید)رضوانی خارج خود تن از را روزمرّه گیزند

 گردشگری بخش در زمان عاملـ  0ـ 1

 یک از)مدّت میان، (روز شبانه یک)مدّت کوتاه دوره سه به توریسم بخش در زمان عامل 

 صنعت اصوالُ. گرددمی تقسیم( ماه چند تا هفته یک از)مدّت دراز و( هفته یک تا روز شبانه

 و مناظر تاریخی شهرها و اماکن در گردشگری هایجاذبه افزایش با تا است درصدد گردشگری

 مراکز در را گردشگران اقامت میزان، گردشگران به بهینه خدمات و امکانات ارائه نیز و طبیعی

 به رهگذر یابد تا از این دست درآمد میزان افزایش به طریق این از و داده گردشگری افزایش

، گردشگری پایدار صنعت یک ایجاد و هدف این به رسیدن برای. برسد کشور و شهرها توسعه

 سه شامل که کنند می یاد «گردشگری صنعت پایدار مثلث»از گردشگری صنعت متخصصین

 . باشد میC, B ,A های نام به ضلع

 محیط حفظ و خدمات باالی کیفیّت و امنیّت، اجتماعی و روانی بهداشت: شامل C ضلع

 پایدار عهتوس و زیست

 هیجان و تفریح، آموزش: شامل B ضلع

 . باشد می انگیزش ایجاد و سازی تصویر، فروش ارتقاء: شامل Aضلع
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 موجب، ها توریست در مندی رضایت ایجاد ضمن مثلت این در مطروحه موارد به توجّه 

 رمنج گردشگری بخش از بیشتر درآمدهای کسب به نتیجه در و شده آنان اقامت مدّت افزایش

 .(WWW. Russiannews. ru ،شد)دامغانی خواهد

، اکنون با توجّه به مطالبی که ذکر شد ابتدا فلسفه سفر و سیر را از دیدگاه قرآن و احادیث 

 : مورد بررسی قرار دهیم

 های اسالمی سیر و سفر در قرآن و روایتـ 8

 فلسفه سیر در زمین از دیدگاه قرآنـ  0ـ  8

 اسرار از یافتن آگاهی منظور به مرتبه شش( ارض در رسی)زمین روی در مسأله گردش

، جبار و ظالم اقوام شوم و دردناک عواقب از گرفتن عبرت منظور به دیگر مرتبه پنج و آفرینش

 کامالً قابل آن آثار که حسی و عینی مسائل برای قرآن. در قرآن آمده است آلوده و ستمگر

 مسلمانان به و مخصوصاً است قائل خاصی تاهمیّ تربیتی امور برای چنین هم و است لمس

 پهناور جهان سیاحت  و  سیر به و آیند بیرون خود زندگی محدود محیط از که دهد می دستور

 اندوخته رهگذر این از و بیاندیشند آنها کار پایان و دیگر اقوام و رفتار اعمال در بپردازند

 مؤمنان به خطاب کریم  قرآن در حکیم خداوند. سازند فراهم و عبرت از آگاهی ارزشی پر

 شیطانی هایتصمیم جای به و کنید سیر زمین در و ستمگران جباران جای به شما»: فرماید می

 از مراتب به دیگران زندگی از گرفتن عبرت منبع آیه آری !«بیاموزید رحمانی هایدرس هاآن

 را هاییزیان هاتجربه این رد باید انسان زیرا است ترپرارزش و ترمهم شخصی هایتجربه کسب

 دیگران تجارب و زندگی از گرفتن عبرت وسیله به ولی بیاموزد را مسائلی تا شود متحمّل

 زندگی ضروریات از اندوزد و البتّه یکیمی بهایی گران توشه شود و زیانی ضرر متحمّل آنکه بی

 «سیاحت و سیر». است بوده فمختل های راه از ارتباط برقراری تاکنون آفرینش آغاز از، اجتماعی

، سیاسی، فرهنگی متفاوت های زمینه در ارتباط برقراری برای عامل مؤثّرترین و ترینمهم

 همیشه، انسان. سفر یک خود زندگی و است زندگی حقیقت، سفر. است اقتصادی و اجتماعی

 شدن پیچیده و یبشر جوامع گسترش با امروزه. فرداست به امروز از و امروز به دیروز از گذر در

 این پیآمدهای کاهش های راه از یکی، بشر های گرفتاری و مشکالت شدن افزوده و ارتباطات

 ظهور و فرهنگی ،اخالقی شخصیت رشد و پرورش جهت در سیاحت  و  سیر به اهمیّت، پدیده

 . هاست انسان حقیقی شخصیّت
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 گرفتن عبرت، سیاحت  و  سیر آداب و اهمیّت درباره اسالم مبین دین رهنمودهای با آشنایی

 در سفر انفسی و آفاقی ابعاد از آگاهی و پیشین های ملّت و الهی پیامبران تاریخی سفرهای از

 و روحی کماالت شود می باعث اقتصادی و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فردی مختلف های زمینه

 قرآن در. رود کناری به ظاهری های حجاب و شود آشکار واقعیّت و بارور افراد اخالقی های خوی

 سفارش بسیار( باطنی و ظاهری عالم)انفس و آفاق در سیاحت و سیر به، مسافر انسان، مجید

 و کمال کسب یعنی، آن ثمره قداست و ارزش و مسأله این اهمیّت نشان تأکید این و شده

 در سیاحت و سیر به مردم دعوت بر عالوه، دیگر آیه ها ده و آیه این ( در80: است)حج معرفت

 درهای گشاینده را سفر و شود می یادآور را پیشین های امّت تاریخی سیر از پذیری عبرت، زمین

 آفرینش با تواند می آن با انسان که هایی راه جمله از، نتیجه در. داند می انسان بر تجربه و عبرت

 های شگفتی و ثارآ با نزدیک از تا، است سیاحت  و  سیر، بیندیشد الهی آیات در و شود آشنا

 و حق، سفر و سیر سایه در .(51: فصلت)0برسد معرفت و حق کمال به و شود آشنا هستی

 پرتو در و رساند می اخالقی صفات و روحی کماالت به را او و شده آشکار انسان برای حقیقت

 که است شناخت همین سایه در و؛ شود می آشکار روشن ای آینه همچون، افراد خوی، آن

 . شود می آشکار آنها کمال و نمایان افراد پختگی

 جهانگردی و گردشگری در قرآنـ  4ـ 8

 : توان به سه دسته تقسیم بندی کردمی، های قرآن که در پیوند با این موضوع هستندآیه
 های مبنی بر سرزنشآیه -8-4-0

 ایشان از پیش که کسانی سرانجام چگونگی به بنگرند تا کنندنمی گردش زمین در آیا»

 .1(80: حج)و ( 88: )فاطر «4بودند نیرومندتر ایشان از و کردندمی زندگی

 یعنی دانسته انسان بینش و آگاهی سطح رفتن باال و اندیشه و تعقّل سبب را سیاحت و سیر

 گوناگون ابعاد در انسان زندگی توسعه و رشد شالوده و بنا سنگ تردیدبی که عنصری همان

 هیچ، هاملّت دیگر از خبربی و بسته جامعه یک زیرا است ... و دیاقتصا، سیاسی، فرهنگی

 اجتماعی و فکری و علمی آوردهای دست و تجربیات از و ندارد بایسته و شایسته رشد ایزمینه

 .(07: 0170، است)کالنتری محروم دیگران

                                                 
 در هستی اسرسر در را خود های ؛ نشانهسَنُرِیهِمْ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» . 0

 «است. حق خداوند که شود آشکار برایشان تا داد خواهیم نشان آنها به درونشان

 «أَوَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَینْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» .4

  «تَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِهَاأَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَ» .  1
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 طرافا در گردش و حرکت برای مسلمانان در انگیزه و ایجاد و تحریک ضمن، هاپرسش این

 مطرح را نکته این دشت و کوه و طبیعت در سفر و سیر و جهان در گشتن و زمین اکناف و

 و عظیم هایتمدّن کار پایان و عاقبت به نگرش و تاریخی سنتّهای دریافت برای که کندمی

 آن به و کرد همّت باید بلکه پرداخت آثار مطالعه به تنها نباید، جغرافیایی و تاریخی بناهای

 درس آنها سقوط و فروپاشی از و یافت دست هاتمدّن و هاپیشرفت رمز به تا کرد سفر هامکان

 . (55: 0170، آموخت)یعقوبی تجربه و گرفت عبرت
 های مبنی بر انجام جهانگردیآیه -8-4-4

 که آنان که ببینید و کنید گردش زمین اطراف در، رفتند و بودند مللی شما از پیش»

 . (017: ) آل عمران0«شدند هالک چگونه کردند کذیبت را خدا های وعده

 در باید که است روشی و طریقت معنای به که است سنّت جمع سنن کلمه آیه این در

 سرگذشت از که است این برای کنند سیر زمین در فرموده امر که این و، شود سیر مجتمع

 زمان با را دوران گذشته انگذشتگ تاریخ بررسی در کریم قرآن. بگیرند عبرت گذشته هایامّت

 گذشتگان با حاضر نسل فرهنگی و فکری پیوند و دهدمی پیوند گذشته تاریخ با را زمان و حاضر

 و مجاهد و با ایمان افراد تعالی و پیشرفت سنن این در شودمی روشن آیندگان تیّلئومس و

 گناه به آلوده و ایمانیب و پراکنده هایملّت نابودی و شکست و شده بینی پیش بیدار و متّحد

 حیاتی اهمیّت قومی هر برای تاریخ آری. است ثبت بشریت تاریخ در که گردیده بینی پیش نیز

 و کندمی بازگو ما برای را گذشتگان تفکّرات بد و نیک کارهای و اخالقی خصوصیّات تاریخ، دارد

 در و دهد می نشان تلفمخ قرون و اعصار در را جامعه ناکامی و کامیابی سعادت و سقوط علل

 است هشداری و بشری هایجامعه معنوی و روحی و زندگی آینده گذشتگان تاریخ حقیقت

 سیاحت و سیر به زمین روی در مسلمانان که دهدمی دستور مجید قرآن لذا. آیندگان برای

 آن همشاهد از و ببینند خود چشم به خاک روی در یا زمین دل در را گذشتگان آثار و بپردازند

 . گیرند عبرت

برخی  بسان نه امّا است شده داده زیادی اهمیّت آن به و دارد وجود جهانگردی اسالم در

 و پیشینیان سرنوشت و آثار بررسی و تحقیق برای بلکه امروز هوسباز و هوسران جهانگردان

 را نآ نام قرآن که است چیزی همان این. جهان گوناگون نقاط در خداوند عظمت آثار مشاهده

 ؛8/16ج تا،بی ،طباطبایی)است داده دستور آن به متعددی آیات طی و گذارده االرض فی سیروا

 شده مطرح قرآن در جهانگردی و گردشگری با رابطه در که هاییواژه از یکی .(1/060، مکارم

                                                 
  «فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ» . 0
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 گفته کسی به سائح اند نوشته چنین آن توضیح در شناسان لغت است سیاحت واژه است

 رفتن و حرکت معنای به کلمه این اصل کندمی گردشگری و چرخدمی زمین در که شود می

 از اطاعت و فرمانبری در زیرا؛ شود می گفته سائح دار روزه انسان به رو این از و است مدام

 در یگانه اصل است استوار و گیرپی روز طول در نفسانی هایخواسته از گزیدن دوری و خداوند

 که است جهت همین به و باشد تفکّر و تدبّر با همراه که است جریانی و حرکت واژه این معنای

 و گشایدمی را راه آرام و نرم جاری آب اینکه خاطر به شودمی گفته سیح نیز روان آب به

 مقوله همین از باشد شناسایی وظیفه توجّه و اندیشه اساس بر که گاه آن هاانسان حرکت

 و دار روزه ستایشگر و عابد کاران توبه همان مؤمنان»: ینهمچن ( و05: 0170، )یعقوبیاست

 و خدایند حدود حافظان و کنندمی منکر از نهی و معروف به امر که گذارند سجده گذاران رکوع

 . (004: ) توبه0«بده بشارت را مؤمنان

 سیاق با که معنایی آن اینجا در است زمین در گردش و سیر معنای به سیاحت از مقصود

 به را مؤمنین آیه این مساجد و عبادت هایجایگاه در آمد و رفت و سیر است ترمناسب بترتی

 صفات این. سجود و رکوع و گردش، عبادت، توبه مانند اوصافی کندمی توصیف صفاتشان نیکو

 این و نمود ذکر است آنان ایمان از ناشی که را ایشان اجتماعی صفات بعد و است ایشان فردی

 مستوجب آنها داشتن با مؤمن و شودمی کامل آن با شخص ایمان که هستند صفاتی صفات

 با مالزم صفات این داشتن. دادند رسول و خدا که است بشارتی آن و بهشت به خدا قطعی وعده

 و کرده واجب خود بر که حقی به خدا که شود می باعث خدا حق به قیام و خداست حق به قیام

 هدف و گردشگری مسأله درباره قرآن در. (044 /3 ،طباطبایی)ندک عمل داده که هاییوعده به

 چگونه خداوند بنگرید و بگردید زمین در بگو»: جمله از است آمده دیگری هایآیه از آن

 بر یقیناً خداوند کندمی ایجاد را جهان، گونه همین به خداوند سپس، است کرده آغاز را آفرینش

 (46: )عنکبوت4«تواناست چیز هر

 مطالعه به دستور آیه این. شوندمی دعوت معاد مسأله در آفاقی سیر به مردم آیه این در

 شرایط در مختلف هایچهره در را نخستین حیات تا دهدمی دیگر موجودات و اقوام حاالت

 حیات این اعاده بر او توانایی به و شوند آشنا خدا قدرت عمومیت به و ببینند متفاوت کامالً

                                                 
الْمُنْکَرِ وَالْحَافِظُونَ  عَنِالتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ  ». 0

  «لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

 «ى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌقُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ ینْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَ »  . 4
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 از کنند سفر نتوانند همگی مؤمنان»: فرمایند( و همچنین می451 ص، 00ج، مکارم). 0ببرند پی

 خویش قوم بازگشتند چون و اندوزند دانش، دین کار در تا نکنند سفر ایدسته ایشان گروه هر

 . است دانش و علم آموختن برای آیه ( این044: توبه«)4بترسند آنان شاید دهند بیم را

 که نیست جائز مدینه غیر شهرهای سایر مؤمنین برای که کندمی بیان را نکته این آیه

 در تا کنندنمی کوچ الرسول مدینه سوی به عده یک شهری از چرا بروند جهاد سوی به همگی

 دین معارف نشر با را خود هموطنان مراجعت در و کنند عمل و گرفته یاد را دین احکام آنجا

 سوی به و بترسند شاید تا بکنند ایشان گوشزد را دین فروع و اصول با مخالفت آثار، نموده انذار

، است آن فروع و اصول از دینی معارف همه فهمیدن دین در تفقه از مقصود اوالً. بگرایند تقوی

 دلیل به شده آن در اصطالح فقه کلمه دین علمای لسان در فعالً که عملی احکام خصوص نه

 فقه بیان با انذار که است معلوم و «کنند انذار را خود قوم و؛ قومهم ولینذورا»: فرمایندمی اینکه

، دارد عقاید اصول بیان به احتیاج بلکه بندد نمی صورت علمی مسائل گفتن با یعنی، اصطالحی

 آیه و شده برداشته دینی علوم طلبه از جهاد برای دادن کوچ وظیفه که شودمی معلوم ثانیاً

 (3/080 تا،د )طباطبایی،بیدار تدالل معنا این بر خوبی هب شریفه

 : جمله از کندمی گردشگری مسأله بر داللت که دارد وجود دیگری بسیار آیات چنین هم و

 (00: )انعام «قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ ثُم  انْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ  »

 (063: یوسف)«يسِیرُوا فِي الْأَرْضِ  أَفَلَمْ»

 (10: )نحل «سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَفَ»

 (80: حج)«أَفَلَمْ يسِیرُوا فِي الْأَرْضِ»

 (03: نمل) «قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ »

                                                 
 از معاد اثبات «آفاقی آیات»گاه و است انفسی آیات مشاهده از توحید، گاه اثبات که گونه همان حقیقت در.  0

 اینکه آن و دهد ارائه تری عمیق و دقیق معنی دانشمندان برای تواندمی آیه این گیردمی صورت طریق دو هر

 الی البه در و هاکوه دل دریاها، در اعماق در آن غیر و فسیل صورت به را نخستین زنده موجودات آثار و بروند

 او بدانند و ببرند خدا، پی قدرت و عظمیت و زمین کره در حیات آغاز اسرار از ایگوشه به و ببینند زمین طبقات

 . است قادر حیات اعاده بر

یتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِ ». 4

  «رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ
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 سوره 40 و 06 های آیه و غافر سوره 44 آیه، فاطر سوره 88، عنکبوت سوره 46 آیه و

 . محمد

 هایی مبنی بر جهانگردی افراد برگزیده الهی آیه -8-4-1

 نقل مسافرت و هجرت سهابراهیم حضرت برای نویسان تاریخ: «ابراهیم حضرت -الف

 . شام به مصر از برگشت -1 مصر به شام از -4 شام سوی به بابل زادگاهش از -0: اند کرده

 فرزندان همه اتفاق به مصر به کنعان از سفر -0: یعقوب حضرت فرزندان سفرهای -ب

حضرت  فرزندان -1؛ بنیامین نام به یازدهم برادر همراهی و اتّفاق به سفر -4؛ بنیامین جز به

 . حضرت یوسف دیدن برای پدر همراهی بهیعقوب

 و گرفت انجام مدائن به مصر از موسی سفر نخستین -0 :خضر و حضرت موسی -ج

 بود مصر سوی به مدائن از شعیب دختر با دواجاز از پس موسی سفر دومین -4؛ نبوت از پیش

 سوی به اسرائیل بنی همراه موسی سفر -1؛ رسید پیامبری به سفر همین طی در که

 و گذشتند آن از همراهیان و موسی و شد شکافته دریا خداوند قدرت به که المقدس بیت

 سفر چهارمین -8؛ آیندگان پندگیری برای بود آیتی این و رفتند فرو دریا امواج کام در فرعونیان

 برای موسی که بود آن دارد کامل شباهت جهانگری و گردشگری به که موسی ساز سرنوشت

 حرکت البحرین مجمع سوی به خضر حضرت خداوند شایسته بنده با مالقات و دیدار

 .(70تا  70: 0170، کرد)یعقوبی

 که است فارس در شیهخامن پادشاهان از یکی کوروش همان ذوالقرنین: ذوالقرنین -د

 دو میان و کرد تأسیس را ایران امپراتوری که بوده او و زیستهمی میالد از پیش 506-513

 به بابل از مراجعت اجازه یهود با و کرد مسخّر را بابل و کرد جمع را ماد و فارس مملکت

 را یونان گاه آن. کرد تسخیر را مصر و کرده هاکمک هیکل بنای در و کرد صادر را اورشلیم

 پیش مشرق نقطه اقصی تا رفته مشرق سوی به و شد رهسپار مغرب طرف به و تصرف

 عنایت با و بود دار هدف دیندار و هنر صاحب جهانگردی ذوالقرنین. (74: 0170، رفت)کالنتری

 کویر و کوه و هامون دشت که بوده برخوردار ای شتابنده و السیر سریع وسیله از خداوندی مدد و

 زندگی و نهاده گام روزگار آن جهان غرب و شرق به پیما زمین وسیله این با و نوردیدهیدرم را

 داده تشکیل را آن بنیادی و اساسی جزو سفر و سیر و گردشگری که داشته کاری پر و تحرک پر

 فلزات ذوب کارگاه یاد به را او دریا میان در خورشید غروب منظره غرب به سفر در. است 

 سفر وقتی بوده خویش زمان مهندسان و هنرمندان را او که رساند می نکته مینه و انداخته

 خورشید خواستگاه به تا پیمود راه مسیر این در. کرد شرق عزم سپس داد پایان غرب به را خود
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 فرهنگی لحاظ از ترپایین سطحی در که برخورد مردمی به سفر از بخش این در رسید

 و خانه کردندمی زندگی پوشانیدنمی آفتاب برابر در را آنها بدن که اندکی پوشش با زیستند می

. گذراندندمی زندگی منوال این به و بودند محروم زندگی نخستین امکانات از و نداشتند مسکن

 امکانات از گیریبهره و شایسته مدیریت و درایت و عقل با که بوده های شخصیت از ذوالقرنین

 و گردشگری و سیاحت و سیر به و کرده را هااستفاده ترینشرفتهپی و بهترین، معنوی و مادی

 خویش جامعه هایجنایت دفع و هامحرومیّت رفع در ایسازنده و سودمند گامهای جهانگری

 . (05: )یعقوبیاست برداشته

-می شمار به دنیا جهانگردان و گردشگران از روشنی و کامل مصداقعیسی حضرت -ه

 شهرها بین در مسافرت و کردن گردش: فرمایندمی ایشان ویژگی این رهدرباصادق امام. رود

 .(74: 0170، کالنتری)است رفته شمار به «السالم علیه»عیسی حضرت جزو شریعت هاآبادی و

 های اسالمیروایت منظر از گریـگردش -8-1

 دارالسالم  -8-1-0

نوان دارالسالم و دارالکفر یاد های اسالمی از آن به عها که در روایتدر باب برخی سرزمین

 در که شودمی گفته سرزمینی به السالم دار فرمایند می اوّل شهید: اند شود علمای دین آوردهمی

. نباشد آنجا در مسلمانان با پیمان اساس بر جز کافری هیچ و باشدمی جاری اسالم احکام آنها

 آن در پیمان اساس بر جز کافری هیچ و باشد گذار اثر آن در حکم که است جایی دارالسالم

 صورتی در نیز دارالکفر و. است مسلمان او، شودمی یافت آن در که کودکی صورت این در نباشد

 که صورتی در است گونه همین باشد جاری آن در اسالم احکام و باشد اسالم حاکمیت تحت که

 است هاییسرزمین لشام دارالسالم: طوسی شیخ. شود یافت آن در نفر یک چند هر مسلمان

 -الف: هستند گونهسه شهرهایی چنین و باشد کارگر و جاری آنها در اسالم احکام که

 -ب. بصره مانند اندساخته را آنها کافران دخالت بدون مسلمانان خود که هایی سرزمین

 دخالت بدون و اندگشته چیره آنها بر مسلمانان سپس و است بوده کافران دردست که شهرهایی

 باقی آنان دست در را ها سرزمین آن، جزیه گرفتن برابر در و اندگرفته آنها از خونریزی و

 از و اندگشته چیره آن بر کافران و است بوده مسلمانان آن از که هایی سرزمین -ج. اند گذاشته

 . است السالم دار قسم سه هر شیخ نظر

: باشد می قسم سه شامل آن و باشد شده جاری آن در اسالم احکام که است جایی السالم دار

 -ب. کوفه و بصره مانند اندآورده پدید را آنها مسلمانان خود که شهرهایی و هاسرزمین -الف

 صلح صاحبانشان با که هاییسرزمین -ج. است افتاده مسلمانان به جنگ در که هاییسرزمین
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 در علّامه. شده داده قرار خراج آن بر و اند داده قرار صاحبانشان اختیار در را آنها مسلمانان و شد

 های گونه از یکی را درآمده مسلمانان تصرف به غلبه و قهر با که هاییسرزمین بندی تقسیم این

 و اندگرفته مسلمانان از کافران که را هاییسرزمین شیخ تعریف در که است داده قرار دارالسالم

 نشده اشاره قسم این به علّامه عبارت در که تاس دارالسالم موارد از است آنان دست در اکنون

 . است

 و است دارالسالم باشد دارا را زیر هایویژگی از یکی که ایمنطقه و سرزمین بنابراین هر

 -4. باشد جاری و کارگر آن در اسالمی احکام -0 :شودمی بار آن بر دارالسالم ویژه احکام

 و امنیت مسلمانان -1. باشد مسلمانان نفوذ لمروق در منطقه آن و باشد مسلمان آن از حاکمیّت

 همه -8. باشند داشته خویش دینی شعائر برپایی و اسالمی وظایف انجام برای کافی آزادی

 در حکومت هرچند باشند مسلمان ساکنان بیشتر یا و منطقه آن ساکنان از باشند مسلمان

 .(45: 0170، باشد)اسماعیلی کافران دست

  دارالکفر -8-1-4

 کافر آن ساکنان تر بیش یا و باشد غیرمسلمانان دست در آن حاکمیّت که سرزمینی هر

 اساس بر کفر سرزمینی: علّامه. است دارالکفر باشد جاری آن در کافران های آیین و احکام و باشد

 آنها کافران سپس و بوده مسلمانان آن از که شهرهایی یکی: است گونه دو کردیم اختیار ما آنچه

 شهرهای مانند است بوده مسلمانان آن از ابتدا از که شهرهایی دیگر و اندگرفته دست در را

 . روم و هندوستان

 در چه، آن ضرورت و اهمیّت بر و دارد خاصی جایگاه اسالم مکتب در سیاحت و سیر

 به بنا تأکید این. است شده سفارش بسیار، مذهبی متون و هاروایات در چه و کریم قرآن های آیه

 آنها به مسافرت طی در انسان و است نهفته سیاحت و سیر در که است گوناگونی آثار و فواید

 اسالم تأکید های حکمت از یکی که یابیم درمی حدیثی متون و قرآنی آیات در تأمل با. رسد می

، تاریخی آثار مطالعه. دارد انسان کمال و رشد در که است گوناگونی آثار، سیاحت و سیر بر

 و آفرینش اسرار در تفکّر، انسان تعقّل و تفکّر نیروی رشد، گذشتگان آثار و احوال از گیری رتعب

 رسم و راه و آداب با آشنایی، تجربه کسب و اندوزی دانش، خداوند های پدیده و آیات با آشنایی

، اه ناراحتی و ها اندوه دفع، روح و جسم سالمت، اقتصادی منافع تحصیل، مردمان دیگر زندگی

 افزایش موجب و شده ذکر سیاحت و سیر برای روایات و آیات در که است آثاری جمله از

 هایفایده و آثار سبب به جهانگردی تنها نه گردشگری در. شود می انسان بصیرت و آگاهی
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 مورد ها انسان از گروهی برای کم دست آن ترک بلکه شده شمرده مباح و مشروع امر، آن فراوان

 . است گرفته قرار یختوب و سرزنش

 پیدا روزی، کنید مسافرت، داند می مفید سالمتی برای را مسافرت حدیثی درپیامبر

 زیرا، دانست جهانگردی معادل نباید را کردن مسافرت البتّه« ترزقوا و تصحوا و سافروا»: کنید

 و شودمی دهبر کار به دیگر کشورهای از دیدار و مرزی برون آمدهای و رفت به بیشتر جهانگردی

 شهر به شهری از رفتن مانند، مسافت کم و مدّت کوتاه هایبرگشت و رفت به مسافرت که آن حال

 . است مطلق خصوص و عموم عنوان دو این میان نسبت رو این از گرددمی اطالق نیز دیگر

 را او روز و شب گردش های زشتی و، روزگار هایدگرگونی از و»: فرمایند میعلی امام

 در. آور یادش به است آمده پیشینیان سر بر که آنچه و بنما او بر را گذشتگان تاریخ، رسانبت

 کجا در و کرده کوچ کجا از کردند؟ چه آنها که بیندیش و کن گردش رفتگان ویران آثار و دیار

 که گذردنمی زمانی گویا کردند سفر غربت دیار به و شده جدا دوستان جمع از آمدند فرود

: کنندمی وصیتنحس امام بهعلی حضرت .(00: 10نامه ، سید رضیآنانی) از کیی توهم

 با که کنندمی سفارش بعد امّا بشنوند دیگران از یا و کنند مطالعه را گذشتگان اخبار آدمی که

 در تفکّر به حتّی و نمودن مطالعه و شنیدن با و بگیر کمک دنیا وفایی بی بردن پی برای چشم

 رفته برباد آرزوهای و آمال نزدیک از و نما گردش و سیر بلکه، نکن اکتفا گذشتگان آثار

 کاره چه ببین کن تماشا را آثارشان و کن گردش آنان هایسرزمین در کن مطالعه را پیشینیان

 آنگاه آوردند بدست چه رسیدند نتایجی چه به و دادند انجام کارهایی چه و ساختند چه و بودند

 کجا در و رفتند کجا نشیب و فراز از پر و تالطم پر زندگی این و مشقّت پر کارهای این از بعد

 حتّی که شدند جدا هاییمحبوب و کسانی چه از و آمدند فرود و گرفتند جای و کردند منزل

 به و. شدند دور آنها از همیشه برای اینک و نداشتند را آنها از دوری طاقت هم ساعت یک برای

 تمام چون ندارند آن با الفتی و انس هیچ و هستند بیگانه کامالً آنجا محیط با که روندمی مکانی

 تو برای پیشینیان سرگذشت که حال: فرمایندمی امام بعد است بوده دنیا به آنان الفت و انس

 آباد و کن درست را خود منزلگاه و جایگاه و مفروش دنیا به را خود آخرت هرگز» شد آشکار

: مثواک فأصلح بدنیاک آخرتک والتبع»؛ «کن آباد و کن اصالح را آنجا رویمی کجا ببین ساز

 را خود توجّه تمام باید بلکه «شوی غافل مقصد از و کنی راه صرف را خود همّت تمام مبادا پس

 هستید سفر حال در شما پس کن اصالح را خود اقامتگاه و جایگاه در و دارید معطوف مقصد به

 خود نهایی مقصد و مأوا و منزل اصالح فکر به پس. است آخرت نزلگاهم نیست منزلگاه جا این و

 به باید حال. نکنید معامله آخرت جاودان و ابدی زندگی با را دنیا گذرای زندگی این و باشید
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 حضرت که است ارتباطی چه گذشتگان آثار شنیدن و دیدن و قلب بین که کرد توجّه نکته این

 خود قلب که کنندمی سفارش امام وقتی کندمی سفارش گذشتگان آثار مطالعه و دیدن به را ما

 تا نیست آدمی دست در مستقیم طور به انسان قلب که آیدمی پیش مشکل این کن اصالح را

 اصالح گوش و چشم راه از باید را قلب پس. بسازد را آن گونه همان خواهدمی دلش گونه هر

 به اگر پس. است هاشنیدنی و هادیدنی همین ردگذامی اثر قلب در آنچه واقع در پس نمود

 بشنود و ببیند را مفید چیزهای قلب تا بدهیم صحیح جهت خود هایشنیدنی و هادیدنی

 .(46تا  77 /4و 0ج : 0148، مصباح)شد خواهد اصالح

 خدا راه در جهاد برای جز مکن مسافرت نماز از پیش جمعه روز در :فرمایندمیعلی امام

 کردن مشخّص برای فرمایندمی دیگر جای در چنینهم و ناچاری آن انجام از که یکار یا و

 و گوست غیب چو شناس ستاره نگیرید کمک دیگر عوامل و شناسان ستاره از سفر اوقات

. کنید حرکت خدا نام با، است جهنم آتش در کافر و کافر چو جادوگر و جادوگر چو گو غیب

 درآمد هایراه از یکی را مسافرت ( همچنین ایشان73/8 بهخط ؛03/00 نامه، البالغه )نهج

 شود خارج[ خود سرزمین از] پس شد سخت شماها از یکی بر روزگار هرگاه: فرمودند و دانست

 امام بر: گویدمی حدیث بن عمر. نکند غمگین[ دادن غصه] به را خاندانش و خویش[ بیهوده] و

 چه کردم عرض او به، شدم وارد بردمی سر به محمد بن عبداهلل برادرش منزل در کهصادق

 از یکی این پس. تفریح و تنزه طلب: فرمودند حضرت آورده؟ منزل این به را شما انگیزه

 توشه را مجاز سفر از هدف: فرمایندمیصادق امام. است سفر و سیر برای که هایی انگیزه

 قوا تجدید و شادابی و تندرستی. شمردبرمی تفریح و لذت و اقتصادی درآمد، آخرت برای یافتن

 (.04و 07: 0141، است)شمیم یاس شده مطرح روایات در سفر اهداف از یکی

 و فسادها و هاستم همه ریشه و داندمی باطل را کفر و شرک نظری دید از هرچند اسالم

، کشر که است باور این بر و داندمی شرک و کفر زمین روی در را هابدبختی و هایتعدالبی

 با، است ناپذیر پرهیز امری کفر و اسالم رویارویی اساس این بر و است بشر به ستم بزرگترین

 اصل بلکه، باشد برقرار پیوندی آنان بین نباید روی هیچ به که نیست معنی بدان این همه این

 و باشند مسلمانان با دشمنی صدد در آنکه مگر است آمیز مسالمت زندگی و پیوند برداشتن بر

 واجب آنان با جهاد صورت این در که دهد قرار تجاوز مورد را مسلمانان سرزمین و مال و جان

 : دارد وجود هایی دلیل برداشت این برای. است

 که دارد وجود فراوانی آیات کریم قرآن در: آمیز مسالمت زندگی و صلح به دعوت -الف 

 اگر بلکه، است شده بازداشته کفر جهان با آمیز مسالمت زندگی و آمد و رفت دهد می نشان
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 های انگیزه به آنان سرزمینهای به و باشند نداشته را مسلمانان به رسانی آزار و سردشمنی آنان

 اسالمی کشورهای با توانند می آیینهایی اساس بر نیز غیرمسلمانان و کنند مسافرت گوناگون

 . بپردازند سالمیا های سرزمین در سیاحت و گردشگری به و باشند داشته پیوند

 شیطان برجای یاپ و درآیید آشتی و صلح به همگان ایدآورده ایمان که کسانی ای»

 .(464: )بقره0«شماست آشکار دشمن او که مگذارید

: انددسته دو مسلمانان با برخوردشان نوع از کافران: غیرمتجاوزان با نیکی به سفارش -ب    

 اندساخته خود پیشه را مسلمانان آزار و اذیت و انگیزی فساد و تجاوزگری دشمنی سر از شماری

 در خواهند می تنها و ندارند کارانه تجاوز خصلت و خوی که هستند کسانی دیگر دسته و

 دو این بین اسالم. ندارند دیگران به کاری هیچ دهند ادامه عادی زندگی به خویش محدوده

 و آشوب صدد در اگر آنان، اسالم دگاهدی از و کندمی سفارش را برخورد در تفاوت گروه

 تنها نه نیز اسالم باشند داشته آمیز مسالمت زندگی بخواهند و نباشند تجاوز و خونریزی

 درباره خداوند. کنند رفتار نیکی به که کندمی سفارش مسلمانان به بلکه ندارد آنها با سرجنگ

 . کندمی جهاد به سفارش اوّل دسته

 منطقه و گروه به اختصاص که است جامع دینی اسالم: اسالم امعیّتج و جهانی دعوت -ج   

 جامعیّت. هستند اسالم مخاطب هازمان همه در و زمین کره روی هایانسان تمام، ندارد خاصی

 و نژاد هر از و آیینها و ملّتها همه به که کندمی ایجاب توحیدی آیین این شمولی جهان و

 برساند آنان به را توحیدی پیام بتواند تا باشد پیوند در دینی و یملّ اعتقادات گونه هر با فرهنگ

 .(464: )همان باشد للعالمین رحمت و کند دعوت اسالم به را آنان و

 است بوده ای چندگانه عوامل نتیجه اخیر سال هفتاد طی المللی بین توریسم توسعه و رشد -د   

 و پیشرفت، کار از فراغت اوقات طول افزایش، درآمد سطح  افزایش: از  عبارتند آنها اهم که

 در اقامت مدّت طول باالخره و  جغرافیایی پرارزش و عظیم های کاوش، نقل و حمل وسایل توسعه

 بین تــوریسـم که انـد شده تـوامـاً سبب و کالً عوامل این. جهانگرد پذیرای کشور یا منطقه

، یابد توسعه کشورها و شهرها سطح در لیداخ گذار و گشت و سیاحت و جهانی سطح در المللی

 اوقات و تعطیالت از خاطر رضایت و آرامش و نشاط ایجاد، توریسم و گردشگری بخش محصول

 و گشته باز خود کار سر بر نشاط و انرژی از سرشار باید که است انسانی برای فراغت

                                                 
 «بِینٌیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُ» . 0
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 دارای اغتفر رو این از، درآورد حرکت به را کشورش اقتصادی گردش از یـــــچرخ

 : گرددمی شارها آنها از برخی به خالصه طور به که است متفاوتی کارکردهای

 این زیرا، کند بیرون خود تن از را کار خستگی که دهدمی فرصت آدمی به فراغت 

 فراغت توسط تنها و دانست جدا انسان از را آن تواننمی و شده تحمیل انسان وجود بر خستگی

 . رهانید خستگی از توانمی را روح و جسم که است

 چه و واقعی چه تازه دنیایی آدمی برابر در بداند مجاز را آن جامعه که گونه آن از فراغت 

 از دور به را خود اوقات از ساعاتی و آورده روی آنها سوی به تواندمی آدمی که گشایدمی خیالی

 . گردد ارضاء اًروح سرگرمی و تفریح با و بگذراند مادی و ماشینی دنیای هیاهوی

 و خود هایتوانمندی بکارگیری با و بپردازد خالقیّت به که دهدمی امکان انسان به فراغت 

 . گردد نو هایپدیده اختراع و کشف به منجر و سازد شکوفا را خود استعداد، نوپردازی و ابتکار

 جدا بیکاری زمان از کار زمان که کندمی پیدا مفهوم و معنی زمانی از فراغت کلی بطور 

 تاریخ در وقتی جهت بدین، پردازدمی کار به روزانه زمانی تقویم یک اساس بر انسان و شودمی

 . یابیمنمی آن امروزی مفهوم و شکل به فراغت اوقات برای محلی نگریممی

 و زمان متغیر دو تابع، است آن عمده اشکال از یکی توریسم بخش که فراغت اوقات گذران 

 فراغت اوقات گذران از متنوعی و متفاوت هایشیوه و اشکال، عامل این به توجّه با. است مکان

 هایویژگی بتوان اینکه برای، این بنابر. دارند را خود خاص جایگاه کدام هر که آیدمی بوجود

 بندیتقسیم ضوابط و معیارها است الزم، نمود مشخّص را آن هایفعّالیت و توریسم صنعت

 اشکال بندیتقسیم در مکان و زمان عامل دو لحاظ بدین. شناخت باز را غتفرا اوقات گذران

 . دارد زیادی اهمیّت آن متنوّع

 گردشگری انواع بندیتقسیمـ  5

 را هاییبندیتقسیم توانمی متعدّد عوامل اساس بر که بوده متفاوتی انواع گردشگری دارای

 گردشگری را از مختلفی انواع آن اساس بر توانمی که عواملی ترینمهم. شد قائل آن برای

 : از عبارتند بندی کردطبقه و تعریف

 میان، (روز یک از کمتر)مدّت کوتاه شکل به را گردشگری هایفعّالیت: زمانی نظر از 

 . کندمی تفکیک یکدیگر از( روز سه از بیش)مدّت دراز و( روز سه تا یک)مدّت

 نزدیک حوزه در گردشگری هایلیتفعّا صورت به را گردشگری: مکانی نظر از ،

، دور یا خارج حوزه و کشور درسطح گردشگران، میانی حوزه، و روستایی شهری گردشگران

 . کندمی بندیتقسیم المللی بین گردشگران
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  گردشگران و المللی بین و خارجی گردشگران گروه دو به گردشگران: تابعیت نظر از 

 . گرددمی تقسیم داخلی

  درمانی، تفریحی، استراحتی انگیزهای با گردشگریآن اساسبر: سفر گیزهان لحاظ از ،

 . شوندمی تفکیک یکدیگر از...  و ورزشی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، زیارتی

 بندیطبقه سال مختلف فصول اساسبر را گردشگری موسم: گردشگری فصل نظر از 

 فصول به نسبت باالتری اهمیّت از زمستان و تابستان فصل دو بندی طبقه این در. گرددمـی

 . یابندمی پائیز و بهار

  که...  و خانوادگی، گروهی، انفرادی سفرهای مانند: سفر دهی سازمان و شکل نظر از 

 . کندمی تعیین را گردشگری ترکیب

 انجام برای استفاده مورد نقلیه وسیله نوع اساس بر: استفاده مورد نقلیه وسیله نظر از 

 . شودمی ندیبطبقه سفر

 کیفی نظر از هم، اقامت محل و نوع اساس بر را گردشگران: اقامت محل و نوع لحاظ از 

 و ویالیی هایخانه، مهمانپذیرها، هادرهتل مقیم مانندگردشگران. کندمی بندیطبقه کمی هم و

 هامکان ینا اکثر که...  و گاه آزاداردوگاه جهانگردی یا اقامت کمپ یا، خانگی هایپانسیون یا

 .(05: همان، مستقرند)رهنمایی شهرها درداخل

 اقامتی تأسیساتـ  0

 ارائه را آن به وابسته یا و اقامتی خدمات، گردشگران اقامت برای که واحدهایی مجموعه 

، هتل: از عبارتند توریستی اقامتی تأسیسات انواع. شوندمی نامیده اقامتی تأسیسات دهندمی

 مجتمع، جهانگردی اردوگاه، آپارتمان هتل، پانسیون، مهمانپذیر یا رخانهمساف، مهمانسرا، متل

 .(4: همان، دوم() رهنمایی خانه) شخصی آپارتمان یا ویال، توریستی

 وسعت، امکانات با متناسب که اوتفمت بندیدرجه و کیفیت با است اقامتگاهی: هتل ،

 . قراردارند شوند و در شهرهامی دیبنطبقه ستاره پنج تا یک از تخت و اتاق تعداد، تجهیزات

  اصلی ارتباطی هایراه مسیر در منفرد یا مجموعه بصورت که هستند هاییاقامتگاه: متل 

 . شهرها قرار دارند شوند و درخارجمی احداث عبوری مسافران برای عمدتاً

  عموماً که هستند قیمتی و ارزان ساده اقامتی تأسیسات: مهمانپذیر یا مسافرخانه 

 . دارند قرار ها هتل از تر نیپای کیفیت نظر از و دهندمی ارائه اقامتی خدمات
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  انقالب از قبل های سال در که شودمی گفته اقامتی تأسیسات از گروهی به: مهمانسرا 

 ساخته سیاحان جلب سازمان توسط مناسب اقامتگاه و هتل فاقد شهرهای و دست دور نقاط در

 برای مختلف ادارات و هاسازمان که شودمی گفته اختصاصی های هاقامتگا به همچنین. شدند

 . نیست امکانپذیر مردم عموم برای آنها از استفاده معموالً و کنندمی احداث خود مهمانان اسکان

  اتاق بصورت نه آنها در اقامتی واحد که شودمی اتالق هاییاقامتگاه به: آپارتمان هتل ،

 و بوده بهداشتی سرویس و آشپزخانه، پذیرایی، خواب اتاق دارای و بوده آپارتمان بصورت بلکه

 . گیردمی قرار مهمانان اختیار در و شده تجهیز مبله صورت به

  تفرجگاهی، تفریحی، پذیرایی، اقامتی تأسیسات از ایمجموعه به: توریستی مجتمع ،

 توانندمی آنها در اماتاق ضمن مهمانان و بوده متنوع تأسیسات دارای که شودمی گفته ورزشی

 در اقامتی تأسیسات، نمایند استفاده، دارد وجود آنها در که دیگری جانبی خدمات از

اردوگاه جهانگردی ، آپارتمان، ویال، اتاق صورت به تواندمی و است متنوع توریستی های مجتمع

 . باشد شوندمی کشیده یدک اتومبیل با که سیار هایاتاق یا کاروان پارک محل، گاه آزادیا اقامت

  بصورت که شودمی گفته منفرد اقامتی تأسیسات از ایمجموعه به: جهانگردی اردوگاه 

 هایاتاقک دارای ها اردوگاه این عمدتاً. شوندمی ساخته، باز ایمحوطه در هم از مجزا واحدهای

 . شوندمی گرفته نظر در درآمد کم مشتریان برای که هستند ایساده و کوچک

  با بزرگ اتاق یک دارای که شودمی گفته منفرد هایاقامتگاه از ایمجموعه به: بنگالو 

 . شودمی ساخته اتاقه یک سوئیت یک بصورت اغلب و بوده بهداشتی سرویس، آشپزخانه امکانات

 چوب مانند مصالحی با کوهستانی نواحی در که شودمی گفته ییالقی هایخانه به 0:شاله 

 . باشند داشته متفاوت ابعاد توانند می هاشاله. شوندمی ساخته

 از اقامت ضمن و داشته ساده ظاهری که شودمی گفته اقامتی واحد نوعی به: پانسیون 

 . است برخوردار نیز پذیرایی خدمات

 ساختمان هایاتاق از تعداد در که شودمی گفته اقامتی واحدهای به: خانگی هایپانسیون 

 صاحب خانواده، هاپانسیون گونه این در. دهند می ارائه اقامتی ماتخد آن صاحبان مسکونی

 پذیرایی آنان از و داده اختصاص مسافران اقامت به را خود مازاد هایاتاق از تعدادی پانسیون

 . کنندمی

 

                                                 
1 . Challet 
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 گویندمی نیز 0دوّم خانه گردشگری ادبیات در هااقامتگاه نوع این به: خصوصی ویالهای .

 توسط اختصاصی صورت به، شوندمی احداث توریستی مناطق در عمدتاً هک دوم های خانه

 که چند هر هاخانه گونه این مسافران. گیرندمی قرار استفاده مورد آنها مهمانان و صاحبان

. نیستند وابسته محل در موجود اقامتی تأسیسات به اقامت نظر از لیکن، دارند توریستی عملکرد

 توریستی مناطق در موجود خدمات از و کــرده تهیه مـحـل از را خود روزمره نیازهای لیکن

 . کنندمی استفاده

  گونه هیچ که هستند آزادی و باز فضاهای هااقامتگاه نوع این: آزاد هایاقامتگاه 

 مورد باز فضای در اقامت یا چادر افراشتن بر برای محل زیبایی بخاطر صرفاً و ندارند تأسیساتی

 شهرهای تمای در تقریباً توانمی را اقامت نوع این نمونه. گیرندمی قرار نمسافرا استفاده

 چادر شهری های پارک های چمن یا روهاپیاده کنار در مسافران که کرد مشاهده توریستی

 فضاهای از بسیاری که شودمی مشخّص گردشگری انواع به توجّه با. کنندمی بیتوته و برافراشته

 هستند شهرها و این، ستشهرها و محدوده بافت در داخل گردشگری تدر صنع استفاده مورد

 .(4: همان، کنند)رهنمایی می تأمین را گردشگران از عظیمی بخش و مایحتاج اقامت محل که

 اسالمی شعائر توسعه در آن اهمیّت و حاضر حال در گردشگری -7

 دنبال مادی های تپیشرف آمدن حاصل و صنعتی جامعه گرفتن توسعه با، گردشگری جنبش

 و افتدمی اتّفاق بخار هایکشتی و آهن راه در نخست که نقل و حمل امر در انقالب بروز. شودمی

 در گردشگری که بعدها تا، یابدمی ادامه اتومبیل توسط پذیرتر انعطاف بسیار روالی به سپس

 کرده تسهیل اربسی را گردشگران مکان نقل عمل، شد روز باب، هواپیما با دست دور نواحی

 افزایش در زیادی حدود تا، حقوق از استفاده با مرخصی رسم ساختن برقرار دیگر سوی از، است

، تعطیالت امتیاز از شدن برخوردار که زیرا. است افتاده مؤثّر، تعطیالت از کنندگاناستفاده شمار

 گردشگری، زمان مروز به که شد سبب امر همین. رفتمی به شمار اقتصادی نتیجه توسعه خود

 را اجتماعی قشرهای تمامی تقریباً و شده خارج اشراف و ممتاز طبقات افراد انحصار از توریسم و

 و الزام از بندهایی با که دهقانان طبقه سوای، شهری و بخصوص یافته توسعه کشورهای در

 که هرچند. ردبگیبر در را اندخویش اقامت دائم محل به وابسته، هاازدام حفاظت چون، انقیاد

 الزامات از را دهقانان پیش از بیش، گروهی کشت رواج و کشاورزی آالت ماشین از استفاده

  .آوردمی فراهم را کشت کار از آنان فراغت برای را زمینه و سازدمی رها کشاورزی کارهای

                                                 

1 . Secound home 
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 تجهیزات و تدارکات، داشته اختصاص جامعه ممتاز طبقات به تنها دورانی که گردشگری 

 بوده زمجهّ اماکن یا و بزرگ هایمهمانخانه زیادی تعداد وجود متضمن هتلداری به ربوطم

 بروز و ترساده هایهتل تعدّد موجب، سرگرمی و تفریح مراکز پیش از بیش کردن مردمی. است

 0343-0351)اقتصادی بحران هایسال جریان در ویژه به، تجمّلی داری هتل در وخیم بحرانی

 و آپارتمان به شخصی هایهتل تبدیل بصورت بحران این نیز پس آن از و است شده( میالدی

 و بزرگ هایهتل کهاین بر عالوه امروزه. دهدمی نشان را خود، افراد به هاآپارتمان فروش

 مسکونی اماکن پیرامون ویژه به، توریستی مراکز، دهندمی ادامه خویش توسعه به هنوز تجمّلی

 یا و چادرها پذیرش برای که هاییحریم به توانمی جمله آن از: اندشده تثبیت، قیمت ارزان

 باعث که کرد اشاره مسکونی اماکن در هااتاق دادن اجاره به یا و اندشده گرفته نظر در هاکاروان

 .(075: 0170، اند)دروئو شده شهرها از بسیاری نقش تغییر

توان  شود و با توجّه به این نکته میود نمیاین گردشگری به قشر خاصی از جامعه محدبنابر 

)صنعت گردشگری( گسترش داد چرا که به وسیله این هنگ جامعه اسالمی را با این صنعتفر

تواند به حفظ فرهنگ اسالمی و تحکیم و صنعت با شرایط زمانی و فرهنگی که دارد می

 . سترش پیدا کندای که نسل به نسل و سینه به سینه گبه گونه گسترش آن کمک نماید

 وگردشگری شهری فضای ـ4 

 آنچه تا گیرندمی قرار هم کنار در که است هاییویژگی و خدمات همه شامل گردشگری

 که بطوری. شهریست گردشگری، گردشگری نوع سرآمدترین ولی آورند فراهم، خواهدمی مسافر

 اساس و پایه شهر، صنعت نای در موفّق کشورهای از بسیاری در، شهر ویژه جایگاه به توجّه با

 متروک ظاهراً فضاهای بازسازی، مناسب شهری فضاهای توسعه و ایجاد. است گردشگری توسعه

. است شهری گردشگری توسعه آثار جمله از جامعه کهن هایجنبه کردن زنده قصد به مرده و

 از و برده سود خود شهر خاص امکانات و هاویژگی از تا درصددند شهرها از بسیاری منظور بدین

 . گیرندبهره شهری گردشگر جلب مزایای

 : تقسیم کرد دسته دو به توانمی را معاصر شهرهای در شهری از این رو فضاهای

  ... و میادین، فرهنگسراها، مدرن فروش مراکز، هاپارک نظیر جدید یا مدرن فضاهای -الف

 اماکن سایر و مساجد، هاباغ، اهگورستان، هازاده امام، بازارها نظیر سنتی فضاهای -ب

 . تاریخی

 : است زیر صورت به تقسیم قابل نیز شهری فضاهای کالبد بر گردشگری ثیرتأ، منظر این از
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  ابجذّ و مدرن شهری فضاهای توسعه و ایجاد، گردشگری -الف

 گردشگری های فعّالیت توسعه بر تأکید و جدید های فعّالیت اساس بر شهری فضاهای ایجاد

 با فعّالیت و کار های هسته توسعه با همراه مسافران ماندگاری برای  بیشتر هایجاذبه ایجاد و

 چند نظام یک ایجاد و شهری منطقه تمام در سکونت و کار پیوند و شهر موزون توسعه هدف

 شهرهای موفّق و شهرها کالن از که است عملی و نظری های درس و ها تجربه انعکاس، ای هسته

، مدرن اقامتی مراکز انواع توسعه و ایجاد. گرفت کار به و آموخت توان ر گردشگری مید جهان

 هنری و فرهنگی مراکز و هاموزه، شهری بزرگ خرید فضاهای، سرگرمی و تفریحی فضاهای

 و شهر ساکنین شدن مندبهره موجب گردشگری توسعه هدف با بومی هنر و فرهنگ بویژه

 . بود خواهد خدمات این از شهری گردشگران

 شهری کهن فضاهای بازسازی و تاریخی های بافت احیا و گردشگری -ب

 گذشته هایسده طی ها بافت این حیات. هستند شهرها هسته و کانون تاریخی های بافت

 بوده منطقه و شهر اقتصادی رونق نیز و موجود فرهنگ حتّی و رسوم و آداب از بسیاری پایه

 را شهر ذهنی و عینی هویت، تاریخ دارند وظیفه همه از بلق تاریخی شهری فضاهای. است

 باید رو این از و بوده ها یادمان و ها خاطره همه پاسدار. سازند جاری زندگی در و کنند حفظ

 . یابد انطباق شده یاد هدف با که دهند جای خود کالبد در را هایی فعّالیت

 تاریخی عناصر و بناها حفظ در ریگردشگ فضاهای و ها فعّالیت توسعه با فضاهایی چنین

 حضور. سازند می پذیر امکان را گردشگران و شهروندان شب و روز حضور و شوند می موفق خود

 معرفی و ها نمایش برپایی، اجتماعی آییهای گردهم انواع، ها جشن، نوجوانان و جوانان، مردم

 فرهنگی و اجتماعی تعامالت گوناگون اشکال، ها جشن و مراسم برپایی با گوناگون های فرهنگ

 تواندو می است مؤثر ملّت و شهر یک دانش و توسعه، فرهنگ ارتقای و رشد در که است

 اقتصاد رو این از. شود خارجی و داخلی گردشگران جلب و گردشگری صنعت رشد ساز زمینه

 . ابدیمی تازه حیاتی و گیردمی شکل گردشگری های فعّالیت و صنعت با شهر تاریخی مراکز

 و کمحرّ کارشناسان نظر از که است دیگری موضوع شهرها تاریخی مراکز اقتصادی توان

 مراکز در گردشگری بر تأکید با پایدار اقتصاد. شود می محسوب شهری توسعه کننده تقویت

 خود موضوع این که شود مراکز این از فراوانی اقتصادی برداری بهره منشأ تواند می تاریخی
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 با برتر و فاخر کارکردهای شدن بازگردانده موجب و تاریخی مراکز حیات تجدید ایبر ای بهانه

 . باشدمی آنها به فضاها این های ظرفیّت به توجّه

 نوین واژگان سازگاری و تاریخی ارزش با های بافت تخریب اصلی عوامل شناخت با امروزه

 های جهت و شهری محیط ودبهب جهت در توان می بومی معماری کهن زبان با معماری طراحی

، شهرها فرسوده و دیده صدمه های اندام سازی دوباره و احیا فلسفه. بود آفرین نقش آن آتی توسعه

 دوباره احیا در راهکارها مؤثرترین از یکی رسد می نظر به و دارد جایگاه همین در ریشه

 و فیزیکی های توانایی هب توجّه با مناطق این در مجدد هایفعّالیت ایجاد، تاریخی های بافت

 فضاهای احیای هایروش از یکی بعنوان تواندمی گردشگری محوررهای ایجاد. آنهاست کالبدی

 دارا صورت در گردشگری محورهای. قرار گیرد استفاده مورد گردشگر جذب و شهری تاریخی

 مثال طور به. کند متحوّل را خود پیرامونی بافت تواند می شده یاد های ویژگی و ها ارزش بودن

 اقتصاد، باشد گردشگران توجّه مورد که نحوی به توریستی محور در تجاری های فعّالیت ایجاد

 . کند می متحوّل را محلّه

 صنعت به بخشیدن رونق و بافت از حفاظت هدف با گردشگری پیاده مسیرهای طراحی

 آنجا از زیرا. رود می شمار به ها بافت این سازی زنده برای اقدامات ترین مهم از یکی گردشگری

 تواند می شود می درک، مناطق این برداران بهره و ساکنان سوی از اقدام این مثبت نتایج که

 های بافت این ارزش. برانگیزد بافت اصالح و بهسازی برای را آنها آگاهانه مشارکت و مداخله

 از بسیاری اند توانسته، ضروری امکانات محدودیت با و اکنون هم که است چنان کهن

 از استفاده با شهری مراکز این احیای و ساماندهی بنابراین. کند جذب خود به را گردشگران

 و مربوطه فضاهای کیفی ارتقای دلیل به ها بافت این حفاظتی هدف تحقّق بر عالوه روهاپیاده

 را ریجا زندگی برای شهری مطلوب فضاهای به ساکنان نیازهای تنها نه آنها مناسب تجهیز

 تنها نه امر این و کند می فعّال را بافت این در گردشگری توسعه های چرخ بلکه، کند می تأمین

 تجربه و مؤثّر راهکارهای بلکه، شود می بافت مجموعه فرهنگی و اجتماعی هویّت افزایش موجب

 از شده زدوده خاطرات و رفته دست از هویت و عمومی های عرصه بازتولید و ایجاد برای شده

 . شودمی درشهرها پایدار ایتوسعه ایجاد است و باعث ایران شهرهای تاریخی های بافت

 وگردشگری فراغت ها درگذرانشهرداری قانونی وظایفـ  3

 و سیاحتی امور به مربوط اوّلیه هایسازمان وتأسیس قوانین تصویب روند که طوری به

 از ایعمده و سهم بوده کشور وزارت در آغاز در آنها فعّالیت، دهدمی نشان کشور گردشگری

 مستقل هایسازمان تشکیل با امّا. است داشته قرار هاشهرداری اختیار در آنها ودارایی سرمایه
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 زمینه این در قانونی و رسمی طور به هاشهرداری نقش گردیوجهان گردیایران به مربوط

 هاشهرداری قانون در. است کرده داپی افزایش عمل در هاآن وظایف که حالی در، یافته کاهش

 یا بند44 در 55 ماده در هاشهرداری عمومی وظایف( بعدی های اصالحیه و 0118 مصوب)

 و رفاه نظارتی، خدماتی، عمرانی گروه چهار به را آنها توانمی که است گردیده تعیین محور

 به بنا، و فرهنگی حیتفری، فراغتی خدمات موضوع، وظایف این در میان. کرد تقسیم اجتماعی

 زیر در. است شده مطرح رنگ وکم تبعی، فرعی صورتی به، زمان آن هایودیدگاه شرایطی

 صورت به گردشگری و تفریحی و فراغتی خدمات زمینه در هاشهرداری قانونی وظایف ترین مهم

 :(0118 قانون) تفریح و فراغت ی زمینه در ها شهرداری وظایف. است شده معرفی خالصه

  ... و فرهنگی های خانه و موزه ... و کودکان باغ ... و، فرهنگی مؤسسات تأسیس – 0 بند

 کودکان و باغ ها میدان و ... قبیل از محل نیاز مورد هایساختمان و بناها احداث – 40 بند

 ... ورزشگاه و

 هایو ساختمان شهر باستانی و آثار ابنیه حفظ در فرهنگ با مساعی تشریک – 44 بند

 .غیره و و مساجد عمومی

 سریع رشد و، طرف یک از، جهان در شهری و مدیریت ریزیبرنامه تحوّالت به توجّه با

 توانمی روشنی به، دیگر طرف از، آن از ناشی مشکالت شدن و حاد ایران در شینین شهر

 نگذرا زمینه در شهروندان مبرم نیازهای به تواننمی فوق وظایف چارچوب در که دریافت

 قبول به هاشهرداری، گذشته دهه سه دو طول در دلیل همین به. گفت پاسخ و تفریح فراغت

 و امکانات قانونی اختیارات از فراتر گاهی که اندشده مجبور جدیدی اقدامات و انجام وظایف

، سبز فضاهای توسعه به باید اقدامات این ترینمهم جمله از. شودمی محسوب آنها سازمانی

 مراکز بهسازی بازی هایزمین، فرهنگسراها تأسسیس، ایحومه و شهری هایارکپ ایجاد

 . کرد اشاره قدیمی هایو بافت تاریخی

 ها شهرداری وظایف در جدید تحوّالتـ  0ـ  3

 نتیجه این، امروز جهان در ها شهرداری وظایف مورد در شده انجام مطالعات به توجّه با

 نهادهای عنوان به هاشهرداری و شودمی ترگسترده روز هروزب وظایف این که آیدمی بدست

 جمله از. گیرند می عهده به شهرها اداره در بیشتری نقش انتفاعیو غیر عمومی و محلی، مدنی

، اجتماعی عدالت افزایش، فقر با مبارزه، آموزشی خدمات تأمین به توانمی جدید وظایف این

 سازماندهی و هاساخت زیر تقویت، شهر اقتصاد ویتتق، محیطی هایو ارزش منابع از حفاظت

 . کرد اشاره شهروندان و تفریح فراغت گذران
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 به فراغت و اوقات تفریحات، فرهنگی خدمات حوزه در هاشهرداری جدید وظایف زیر در

 تفریح، فراغت گذران زمینه در ها شهرداری جدید وظایف: است شده معرفی خالصه طور

 : وگردشگری

 . .. و موسیقی تاالرهای، هاتئاتر، هانمایشگاه ، هاموزه، فرهنگسراها بر نظارت و اداره -

  ... و ای وحاشیه جنگلی، ایمحله، شهری هایپارک اداره و تأسیس -

 ... و شناسی گیاه باغ، وحش باغ و اداره تأسیس -

  ... و همگانی ورزش، بازی هایزمین، هابر ورزشگاه و نظارت اداره -

 حومه و شهر در سواری و دوچرخه روی پیاده مسیرهای ایجاد -

 ... و ناتوانان، زنان، جوانان فراغت گذران ساماندهی -

  ... و فرهنگی ارزشمند آثارو  تاریخی بناهای امور به رسیدگی -

  ... و کاروان محل، تفریحی هایاردوگاه ایجاد -

 و تغییر هاشهرداری تشکیالت و نینقوا در بازنگری به وظایف این تحقق که است بدیهی

و  ریزی برنامه، دیگر طرف از. دارد نیاز نوین نهادهای و ایجاد شهری مدیریت نحوه در هادیدگاه

 مختلف سطوح در و هماهنگی همکاری به نیاز که است خاص ایپدیده گردشگری مدیریت

 کشور مقیاس در کالن هایو راهبرد اهداف باید ملّی سطوح در. دارد ای منطقه و محلی، ملّی

 سطح در، است نظر مد و استانی ای منطقه و امکانات هاویژگی ایمنطقه سطح در، گردد تعیین

 هاشهرداری مسئولیت در حوزه این که گفت پاسخ شهروندان مشخّص نیازهای به باید محلی

 . دارد قرار

 مستقیم ارتباط که است شده وضع مقرراتی، توسعه برنامه قانون اجرای راهکارهای بخش در

 چنین ، همدارد، گردشگری جمله از، اوتفمت هایزمینه در شهرداری نقش و تقویت افزایش با

 که شده بینی پیش اقداماتی انجام «اجتماعی امور بخش» و« شهری عمران بخش» مقررات در

 : پردازیممی آن بیان به زیر در

  هاشهرداری نقش تقویت هزمین در توسعه برنامه اجرای های راهکار -3-4

 همکاری با که است الزم شهری و عمران توسعه بهبود منظور به: شهری عمران بخش

 تشکیالت ساختار»ذیربط هایدستگاه سایر و شهرسازی و مسکن وزارت، کشور وزارت

 درجه با متناسب هاشهرداری وظایف تنظیم و جدید وظایف نقش ایفای برای هاشهرداری

 . گردد الحاص «شهرداری



 47 بررسی اهمیّـت گردشـگری در گسترش شعائر اسالمی 

 

 

 ارشاد و فرهنگ وزارت همکاری با، برنامه اول سال پایان تا است موظّف کشور وزارت

 الزم یداتتمه کردن فراهم و سواحل سازماندهی منظور به شهرسازی و مسکن وزارت و اسالمی

 . کند ارائه وزیران هیأت به و تهیه را الزم مقررات، دریا از مردم عموم استفاده جهت

  شهری گردشگری های ساخت زیر میندرتأ ها شهرداری ایفوظ - 3-1

 که دریافت توانمی، شهرها اداره در هاشهرداری جدید و نقش وظایف به توجّه با

 در ایکننده تعیین نقش، محلی مدیریت ومظهر شهر امور اصلی مسئول عنوان به ها شهرداری

 فعّال همکاری بدون واقع در. دارند عهده به شهری گردشگری توسعه هایساخت زیر تأمین

. دهند انجام را خود وظایف درستی به توانندنمی ذیربط دیگر و نهادهای هابخش، هاشهرداری

 به، است شهری گردشگری توسعه ساز زمینه که، هاشهرداری ویژه وظایف ترینمهم از برخی

 : باشدمی زیر قرار

 رسانی اطالع گسترش – الف

 و فرهنگی تاریخی فضاهای ساماندهی – ب

 شهر سیمای بهسازی - پ

 شهر منبع و نظافت بهداشت تأمین – ت

باشد هر دو جنبه در شهر مقدّس مشهد که پایتخت معنوی ایران نیز می با عنایت پروردگار

فرهنگسرای بهشت واقع در خیابان ، شود که از این بیشتر باشدتوریستی مهیاست و البتّه می

اریخی و تحلیلی خود قرار سال است که شهر مشهد را مورد بررسی تشهید مدرس بیش از پنج 

و منظور از تحلیل شهر مشهد این  نیز در همان مکان بر پا کرده و نمایشگاه مشهد قدیم را داده

معنوی و فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی، های مشهد مقدّس را چه اقتصادیاست که تمامی جنبه

 . کنند آن را موشکافی کرده و استفاده می

پیوند داشتن با این مراکز فرهنگی که زیر نظر سازمان فرهنگی تفریحی مشهد مقدس 

کنند به منظور رسیدن به اهداف عالی گردشگری شهری بسیار مفید و مؤثر خواهد فعّالیت می

 . بود
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  جهـتین

 جدّی توجّه آن به تاکنون که است گردشگری انواع ترین ازمتداول یکی شهری گردشگری   

در زمینه حفظ و توسعه ، گردشگران نوع این زیاد تعداد توجّه به با دارد ضرروت، است نشده

 گسترش و در جهت توجّه آن به شهری و طراحان ریزانبرنامه هادر تمامی زمینه شعائر اسالمی

 . کنند ریزیبرنامه آن

 د بازدید و عالقهمور هایمحل هم که شهری گردشگری جز به گردشگری انواع در سایر   

 نیز است شهری حریم و بافت آنها در داخل خرید هایو مکان اقامت محل و هم گردشگران

 و حریم از بافت بیرون در فراغت اوقات گذران و گذار و تفریح و گشت برای اگرچه گردشگران

 از این و کنندمی مراجعه شهری مراکز به معموأل و خرید استراحت برای ولی گذرانندمی شهرها

شهرها  و تفریحی خرید مراکز با توسعه توانمی. شودمی شهرها نصیب درآمد سرشاری طریق

 . پدیدآورد شهرها برای پایدار درآمدی کرد و هم تالش شهری و توسعه رشد در جهت هم

 صنعت هرچه یعنی، دارند بر یکدیگر متقابل کنشی شهری گردشگری و توسعه صنعت   

 صنعت گسترش دیگر عبارت به. شودشهرها می رشد و توسعه باعث ندرشد پیدا ک گردشگری

در  صنعت رشد این برای الزم هایزیر ساخت و مهیاسازی گذاریسرمایه مستلزم گردشگری

 . است شهری محیط

 و مراکز اقامتی انواع بر احداث گردشگر عالوه بیشتر جذب برای شهری ریزانو برنامه مدیران   

 و ایجاد و احداث فرهنگی و مراکز تاریخی هایبافت بازسازی به نسبت است ضروری، خرید

 که اعتبار کمبود مشکل شهری در محیط گردشگر بیشتر با جذب . کنند اقدام مدرن هایبافت

-بهترمی هاشد و شهرداری خواهد حل تا حد زیادی هستند مواجه با آن هاشهرداری معموأل

 و سایر کشور وزارت دارد ضرورت. کنند عمل رابر گردشگرانخود در ب قانونی وظایف به توانند

 تا اقدام قانون اصالح از طریق شهردارها وظایف بازنگری به نسبت ربطذی هایدستگاه

 گردشگران به بتوانند بهتر شهری گردشگری اصلی از متولّیان یکی عنوان به هاشهرداری

 . کنند ارائه خدمات
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 0میـکری جعفر

 

 گری زیارتی امامزادگان در ایرانـردی توسعه گردشاستراتژی راهب

 تـدر راستای توسعه معنوی 

 
 چکیده                            

، دارد جهان ریشه مذهبی مردم و دینی اعتقادات و باورها در که مذهبی گردشگری    
 و اعتقادی های و ارزش فرهنگ، تاریخ بهتر هرچه معّرفی راهکارهای از یکی تواند می

این پژوهش . باشد کشورها بین در ادیان و نیز مایه رشد سالمتی آمیز  مسالمت همزیستی
، گیری از منابع موجود در زمینه گردشگری زیارتی توصیفی و بهره-بر اساس روشی تحلیلی

ای  زادگان و نقش آنها در توسعه گردشگری زیارتی در کشور و نیز بررسی همه جانبه امام
 تعیین راهبردهای اساسی جهت گسترش استفاده شده است به 4سوات که از روش تحلیل

ها و  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پتانسیل. گردشگری زیارتی در کشور تعیین گردید
های مناسب مذهبی و  ها و زمینه مندی از زیرساخت بهرهها بیانگر آن بودند که  محدودیت

مند شدن از امتیاز وزنی  کشور با بهرهفرهنگی و وجود فضای معنوی و سرمایه انسانی 
نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و رفاهی با امتیاز وزنی ، در جایگاه نخست نقاط قّوت 08/6
 50/6افزایش انگیزه زیارت در بین مردم با امتیاز وزنی ، ها در جایگاه نخست ضعف 84/6

بردهایی که در جذب گردشگران ترین راه این مهم بر بنا. باالترین امتیاز وزنی را داشته است
، تسهیالت رفاهی، بنایی ارائه خدمات زیر :از عبارتند، توان به کار گرفت زیارتی زمینه می

استفاده بهینه از پتانسیل معنوی و نیروی انسانی کشور و ، زادگان بهداشتی در حمام امام
 . تالش در تقّویت روحیه دینی و مذهبی مردم

 :واژگان کلیدی

 . SWOT، توسعه گردشگری استراتژی، زادگان ایران امام، زیارتی، گردشگری 

                                                 
 ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور تهران. دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه.  0

Jkarimi12@yahoo.com 

2. SWOT 
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 مقدمه

تنها ، جدید و قدیم دنیای های تمّدن نمادین و حیاتی های شاخص میان ازگردشگری 

 و قلمرو اداری تقسیمات، کشورها سیاسی مرزهای را آن جغرافیایی گستره که است نمادی

مفهوم تخصصی  مذهبی گردشگری و زیارت. (8: 0145، کند)خسروی نمی تعیین قومی اقتدار

گیری  شکل در انسانی جغرافیای مهم عامل، فراغت اوقات و خود و فراتر از وابستگی به زمان

، دیگر سو از؛ (08: 0147، است)مؤمنی و دیگران فرهنگی انداز چشم و تمرکز ایجاد، مسافرت

 های و ارزش فرهنگ، تاریخ ربهت هرچه معّرفی راهکارهای از یکی مذهبی گردشگری صنعت

، است کشورها بین در ادیان و نیز مایه رشد سالمتی آمیز مسالمت همزیستی و اعتقادی

 بیانگر، خود فرد به منحصر معنویت و قداست بر عالوه مذهبی اماکن و همچنین بقّاع متبرّکه

: 0140، نگردیاست)سازمان جهانی جها مردم های اندیشه و اعتقادات و باورها، و رسوم آداب

 از کسانی که اول دسته: هستیم رو به رو گردشگران از دسته گوناگون دو با زمینه این در. (37

 همچون مقدس اماکن زیارت به که مسلمانانی مانند کنند می بازدید دین خود مقّدس اماکن

 مقّدس کناما از کسانی که دوم و دسته روند می متبرّکه اماکن سایر یا و عالیات عتبات، کعبه

از  اما نبوده مسیحی که دارند وجود زیادی افراد مثال عنوان به کنند می دیدن ادیان سایر

 سایر یا بودایی معابد دیدن به که مسیحیانی یا و کنند می بازدید گوناگون نقاط کلیساهای

 . (56 :0143، روند)نیکنام و حسینی می ادیان

 که دانست فرهنگی گردشگری از بخشی دیگر تعریفی درتوان  را می مذهبی گردشگری

شود  گفته می. است روحانی های ارزش هنر و، دینی احساسات اتصّال برای زیادی قدرت

گردد که متدیّنان برای زیارت اماکن مذهبی  خواستگاه گردشگری به سفرهای زیارتی بر می

 . (Grabun: 1991: 121)دادند و گردشگری شکل جدید و مدرن از سفرهای زیارتی است انجام می

های بازار سفر نیز به شمار  ترین بخش ترین انواع گردشگری که از جمله بزرگ یکی از قدیمی

مراسم و شعائر ، های زیارتی مکان، در گردشگری مذهبی. گردشگری مذهبی است، رود می

، نجف، در مشهد،زیارت کعبه و مزار ائمه؛ گیرد مانند مذهبی مدّنظر گردشگران قرار می

گردشگری مذهبی به بیان دیگر عبارت است از بازدید . (75: 0144، ربال و )قادری و همکارانک

گردشگری مذهبی و زیارتی به  ... ها و زاده امام، ها زیارتگاه؛ گردشگران از اماکن مقدس همچون

زائران کسانی هستند که انگیزه آنها از . لحاظ مفهوم تخصّصی تا حدودی متفاوت هستند

ولی گردشگران مذهبی ضمن انجام زیارت و شرکت در . فقط انجام امور مذهبی استمسافرت 

ادیان . کنند های دیگر گردشگری شامل مذهبی و به جز آن نیز دیدن می مراسم مذهبی از مکان
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اند که بازدید و زیارت از یک مکان مقدس و جهانی همواره این باور را در پیروانشان پرورانده

های اعتقادی و روحانی و یا مشکالت  تواند گره نی است و تا حدودی میمذهبی امری ستود

 . (44 :0143، معیشتی و جسمانی آنان را برطرف کند)بمانیان و محمودی

های جهانگردی  تسهیالت و زیر ساخت، جهانگردی مذهبی مستلزم توسعه اساسی خدمات

امّا در . همراه داشته باشد اجتماعی قابل توجّهی را به -تواند منافع اقتصادی است و می

تواند سبب ایجاد  ریزی و سازماندهی صورت نگیرد میکه در این زمینه به دقّت برنامه صورتی

گردشگری مذهبی  (08: 0136: مشکل تراکم و توسعه بیش از حد شود)زین العابدین عموقین

 فرهنگی تعامالت و هویّت از نمادی عنوان اقتصادی به منافع بر تواند افزون بخصوص شیعی می

شود )احمدی  قلمداد نیز المللی بین و ای منطقه، ملّی سطوح در دینی -توسعه فرهنگی و

 . (45: 0136، شاپورآبادی و سبزآبادی

گردشگری است که خود  زیارتی یکی از انواع گستردههای در واقع گردشگری و مسافرت

نین و ضوابط شرعی نقش اساسی در تحت تأثیر تقویم و ضوابط و قوانین شرعی است که قوا

گردشگری مذهبی یکی . (05: 0145، اقتصاد و فرهنگ گردشگری دارند)پاپلی یزدی و سقایی

که  (Ajit, 4668: 2)های گذشته و حال حاضر در سراسر جهان است ترین گردشگری از قدیمی

های  و گردش اگر نگاهی به تاریخ گذشته در زمینه سفرها. رسد قدمت آن به فرهنگ دینی می

های مذهبی چون مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپلون  مذهبی داشته باشیم به گردش

تان ایرانیان باس، (465 /0و4: 0176، )دورانت ... سفرهای مصریان برای دیدار از فراعنه و، ... و

که هر یک به  خوریم می ( و نظایر آن بر414: 0103، )کریستن سنبه معبد آناهیتا در کنگاور و

 . دهند قدمت و رواج این شکل از گردشگری را در میان ملل مختلف نشان می، ای گونه

 روش تحقیق

گیری از منابع موجود در زمینه  توصیفی و بهره-این پژوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی 

سی امامزادگان و نقش آنها در توسعه گردشگری زیارتی در کشور و نیز برر، گردشگری زیارتی

، (w)ضعف، (s)استفاده شده است به تعیین نقاط قوت SWOTای که از روش تحلیل  همه جانبه

اقدام شده و در ادامه بر اساس نظر کارشناسان و مصاحبه شوندگان  (t)ها و تهدید (o)ها فرصت

راهبردهای اساسی جهت ، ترین این نقاط به هر گزینه وزن آن تعیین و در نهایت با ادغام مهم

 . ه گردشگری زیارتی در کشور تعیین گردیدتوسع
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به منظور شناسایی و بررسی عوامل مؤثر درونی)نقاط قوت و ضعف( و  SWOTتحلیل 

( بر توسعه گردشگری زیارتی امامزادگان در  ها و تهدیدهافرصت ) گذار بیرونی ناحیه عوامل تأثیر

زاری جهت شناسایی مسائل در حقیقت از این روش به عنوان اب. کشور به کار برده می شود

در ابتدا با سنجش محیط . گرددهای مناسب استفاده میاستراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی

ها و تهدیدات مورد فرصت، ضعف، فهرستی از نقاط قوت، داخلی و محیط خارجی ناحیه

، شناسانوالن و کارؤمس، خواهی و صحبت با مردم شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظر

این عوامل مشخص و جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود 

پیشنهادات و ، های موجود در ارتباط با گردشگری زیارتی امامزادگاننقاط قوت و فرصت

 . های مناسبی ارائه گردید استراتژی

 عوامل مؤثر بر گردشگری زیارتی امامزادگان-0 :عوامل داخلی

عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار ، های موجودین قسمت سه مقوله استراتژیدر ا 

 : گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف به شرح زیر تقسیم بندی شده است

0نقاط قوت
(Strenghts) 

 ها قوت مارهش

های مناسب مذهبی و فرهنگی و وجود فضای  ها و زمینه مندی از زیرساخت بهره 0

 وی و سرمایه انسانی مستعدمعن

 ها زاده تاریخی و فرهنگی در محدوده امام، وجود فضای مناسب گردشگری طبیعی 4

 جای ایران زاده در جای وجود چند هزار امام 1

 گذاری توریسم زیارتی زاده ها جهت سرمایه مستعد و آماده بودن اکثر امام 8

 رش توریسم زیارتیزایی بوسیله گست اعتقاد مسئولین به اشتغال 5

 های بسیار در سطح کشور زاده های شغلی به دلیل حضور امام وجود فرصت 0

 افزایش انگیزه زیارت برای مردم و گردشگران 7

 رایگان بودن بازدید از امامزادگان 4

زادگان به عنوان مبلغان مهم برای جذب  افزایش توجه افراد دینی و مذهبی به امام 3

 ی به امامزادگانگردشگران زیارت

 

                                                 
1. Strenghts 
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 0نقاط ضعف

 ها ضعف مارهش

 نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و رفاهی 0

 نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت بهداشتی 4

 (... نامناسب بودن زیرساختهای محیطی و کالبدی)جاده و فاضالب و 1

 ها زاده کمبود فضاهای سرگرمی و تفریحی و فضای سبز در اطراف امام 8

 ان تنوع در تسهیالت و خدمات توسعه گردشگری و عملکرد ضعیف آنهافقد 5

 ها و محیط اطراف زاده عدم تبلیغات مناسب نسبت به امام 0

های اطراف  زادگان و جذابیت ذهاب به سوی امام و نقل و سرویس ایاب و کمبود حمل 7

 آنها 

زادگان به علت عدم  های تدوین شده برای گردشگری زیارتی امام اجرا نشدن برنامه 4

 های مرتبط هماهنگی بین سازمان

ها در زمینه گردشگری زیارتی  حضور کمرنگ متولیان امر در برگزاری برنامه 3

 زادگان امام

 اندرکار عدم آموزش کافی افراد در برخورد با گردشگران دست 06

دزایی توریسم ها و حتی مسئولین به درآم زاده عدم آشنایی کافی مردم محدوده امام 00

 زیارتی

 فقدان عالئم و تابلوهای راهنمای مسافران 04

 زادگان امودن گردشگری زیارتی بسیاری از امفصلی ب 01

 

 عوامل خارجی  -0-4

کاو آثار محیط خارجی بر گردشگری زیارتی جهت شناسایی  و هدف این مرحله کند 

هایی  مجموعه امکانات و قابلیت، هاصتباید گفت که فر، در این زمینه. ها و تهدیدها است فرصت

مستقیم مؤثر واقع  است که خارج از محیط ناحیه بر عملکرد مساجد به طور مستقیم یا غیر

                                                 
1. Weaknesses 
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شوند که در  چنین تهدیدها نیز مجموعه عوامل خارج از ناحیه محسوب می شوند و هم می

مطالعات انجام شده و  بر اساس. مستقیم دارند تأثیرات مستقیم و غیر، کارایی این نواحی نا

ها و تهدیدهای موجود و مؤثّر بر توسعه  مجموعه فرصت، بررسی وضعیت پیرامون کشور

 : باشند زادگان در کشور به صورت زیر قابل ترسیم می گردشگری زیارتی امام

 0هافرصت

 فرصت ها مارهش

 افزایش انگیزه زیارت در بین مردم 0

 رفاهی و تفریحی سالم ا به تجهیزاتزاده ه توسعه و تجهیز فضای امام 4

بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری با ایجاد مراکر آموزشی تورگردانی و خدماتی  1

 برای توسعه گردشگری زیارتی امامزداگان

 دهی سرویس بهتر سیسات زیربنایی و روبنایی به منظور خدماتگذاری در تأ سرمایه 8

 زادگان بخش گردشگری زیارتی امام افزایش توجه دولت و بخش خصوصی در 5

 زادگان های محدوده فضای امام امکان استفاده بهینه از تمام جاذبه 0

گذاری در بخش گردشگری زیارتی  افزایش توجه دولت و مسئولین به سرمایه 7

 ها زاده امام

 ترین عامل توسعه گردشگری مذهبی و زیارتی زاده ها به عنوان مهم ارتقای نقش امام 4

 ها زاده های طبیعی و فرهنگی اطراف امام شناسایی و معرفی جاذبه 3

 ها زاده های جانبی در امام فراهم شدن زمینه اشتغال 06

 وجود فرصت مناسب برای شکوفایی نظرات نیروهای متخصص و باتجربه 00

ها و سمینارها در زمینه گردشگری زیارتی  نشست، ها پیش همایش از برگزاری بیش 04

 زادگان امام

 

                                                 
1. Opportunities 
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 0تهدیدها

 تهدیدها مارهش

 روند نبود تجهیزات و امکانات مناسب جهت جذب گردشگران زیارتی 0

 کاهش سطح وابستگی های مذهبی در بین مردم 4

 نبود تبلیغات و اطالع رسانی مناسب روبه رشد 1

نبودن  فهسیسات و تجهیزات و مقرون به صرگذاری جهت ایجاد تأ افزایش هزینه سرمایه 8

 آنها

 زادگان کاهش سرمایه گذاری مسئولین برای تحقق و توسعه گردشگری زیارتی امام 5

 زادگان تاریخی و فرهنگی محدوده امام، های طبیعی ناآشنایی زائران به مکان 0

 دینی و مذهبی دشمنان علیه کشور تبلیغات شدید ضد 7

 زادگان کشور گری امامشیعی به مقوله گردش-اسالمی توجه و نگرش صرفاً 4

 های سال تراکم بیش از حد گردشگر در برخی از ماه 3

 زادگان و محیط زیست منطقه ثیرات سوء گردشگری بر امامتأ 06

 مشکل فرهنگی پذیرش گردشگر و مردم 00

 

 زادگان توسعه گردشگری زیارتی امام بر مؤثر عوامل تحلیل نهایی و تجزیه-4

ها و  ایی جدولی تشکیل داده که بر اساس عوامل داخلی)ضعفبرای تجزیه و تحلیل نه 

، وزن، ستون در بردارنده عوامل 8ها و تهدیدها( دارای  تهدیدها( و عوامل خارجی)فرصت

، ها قوّت ترین مهم، داخلی( و خارجی عوامل یک) ستون در. باشد بندی و امتیاز وزنی می درجه

 . بریم می نام را فراروی سیستم تهدیدهای و ها فرصت، ها ضعف

 موقعیت بر آنها احتمالی اثر اساس بر و عوامل این از یک هر به، دو)وزن( ستون در

 وضع تحلیل و و تجزیه شناخت از حاصل های یافته نتایج اساس فعلی سیستم)بر استراتژیک

 ،باشد وزن بیشتر چقدر هر. دهیم می ترین( اهمیّت صفر)بی ترین( تا یک)مهم از وزنی موجود(

 به توجه بدوندو  ستون بود)جمع خواهد سیستم بیشتر آن آینده و کنونی موقعیّت بر تأثیر

 . است( یک، تعداد عوامل

                                                 
1. Threats 
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 آن به سیستم کنونی موقعیت و اهمیت اساس بر و عامل هر به، بندی( سه)درجه ستون در

 از حاصل های یافته نتایج اساس  )بر، )ضعیف(یک تا خوب( )بسیارپنج از امتیازی عامل خاص

 سیستم دهدکه نشان می بندی درجه این. دهیم موجود( می وضع و تحلیل تجزیه و شناخت

 . دهد می خارجی پاسخ عوامل از یک هر به چگونه

 (سه ستون در ضرب دو هر عامل)ستون درجه در را وزن، وزنی( چهار)امتیاز ستون در

 یک، عامل هر برای، ترتیب این به .آید دست به آن وزنی امتیاز وسیله به این تا کنیم می ضرب

 سه عدد امتیاز این متوسط)میانگین( طور به که، آید دست می به پنج تا یک از وزنی امتیاز

 . است

 با جداگانه طور به را چهار ستون در و داخلی خارجی عوامل تمام وزنی امتیازات، سرانجام

 یک که دهد می نشان وزنی کل متیازا. کنیم می محاسبه را وزنی امتیاز و زنیم جمع می یکدیگر

 همیشه. دهد پاسخ می اش بیرونی محیط در بالقوه و موجود و نیروهای عوامل به چگونه سیستم

: 0148، است)هانگر و ویلن سه عدد، زمینه یک سیستم در یک در کل وزنی امتیاز متوسط

 و اهمیت از، باشد آن از اگر کمتر و بیشتر آن اهمیّت، باشد آن از باالتر چنانچه. (36-34

 . است کمتری برخوردار گذاری تأثیر

  داخلی عوامل تحلیل و تجزیه ها نتیجه -4-0

با ، سیستم فراروی های ها و ضعف قوّت قالب مقوله در داخلی عوامل سازماندهی برای 

 به توجّه با و ها ها و ضعف قوّت از هر یک اهمیّت به توجه با و بندی  درجه عوامل از استفاده

 به و محاسبه، زاده ها در ایران توسعه گردشگری زیارتی امام بر آنها از یک هر گذاری تأثیر میزان

 : گردید تعیین یکجدول  شرح

 ها( داخلی)قوّت عوامل تحلیل و تجزیه ها نتیجه

امتیاز  بندی  درجه وزن ها قوت

 وزنی

های مناسب مذهبی و  ها و زمینه مندی از زیرساخت بهره

 و وجود فضای معنوی و سرمایه انسانی مستعدفرهنگی 
00/6 8 08/6 

تاریخی و ، وجود فضای مناسب گردشگری طبیعی

 زاده ها فرهنگی در محدوده امام
08/6 8 58/6 

 54/6 8 01/6 جای ایران زاده در جای وجود چند هزار امام

 10/6 1 04/6گذاری  ها جهت سرمایه زاده بودن اکثر امام مستعد و آماده
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 یتوریسم زیارت

وسیله گسترش  هزایی ب ن به اشتغالاعتقاد مسؤوال

 توریسم زیارتی
00/6 1 11/6 

های  زاده های شغلی به دلیل حضور امام وجود فرصت

 بسیار در سطح کشور
0/6 1 1/6 

 04/6 4 63/6 افزایش انگیزه زیارت برای مردم و گردشگران

 00/6 4 64/6 زادگان رایگان بودن بازدید از امام

زادگان به  افزایش توجه افراد دینی و مذهبی به امام

عنوان مبلغان مهم برای جذب گردشگران زیارتی به 

 زادگان امام

67/6 0 67/6 

 0/1  0 جمع

 

ترین نقاط قوتی که ایران در زمینه  از دیدگاه کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند مهم 

ها و  مندی از زیرساخت بهره: از عبارتند، دار استزادگان از آن برخور گردشگری زیارتی امام

باشد  های مناسب مذهبی و فرهنگی و وجود فضای معنوی و سرمایه انسانی مستعد می زمینه

باشد که در واقع کشور ایران یک  در جایگاه نخست می 08/6مند شدن از امتیاز وزنی  که با بهره

های مذهبی و دینی که ارادت خاصی  گرایش باشد و اکثریّت مردم نیز دارای کشور مذهبی می

باشند که نیروی انسانی عالی را جهت توسعه گردشگری زیارتی  زادگان داشته می به امام

تاریخی و فرهنگی در ، وجود فضای مناسب گردشگری طبیعی. نماید زادگان فراهم می امام

وت قرار دارد که در نقاط ق در جایگاه دوم به لحاظ 58/6زاده ها با امتیاز وزنی  محدوده امام

ها و  زادگان ایران به دلیل شرایط سیاسی و امنیّتی حکومتی خود در دامن کوه امام واقع بیشتر

های  نقاط بکر طبیعی و اطراف روستاهای دور قرار دارند که این محیط ها دارای جذابیت

اری از این نقطه برد باشند که شرایط مستعدی را جهت بهره طبیعی و فرهنگی و تاریخی می

در  54/6جای ایران با امتیاز وزنی  وجود چندین هزار مکان زیارتی در جای. آورد قوت فراهم می

جایگاه سوم نقاط قوت قرار گرفته است که در هر گوشه از ایران ما شاهد حضور و وجود 

این فرصتی را  اند و زادگان هستیم که در واقع یک گستره فرهنگی را برای ایران ایجاد کرده امام

. برای تمامی مردم ایران فراهم کرده است تا از این ظرفیت عالی به نحو احسن استفاده نمایند

 . نماید ها( را ارائه می نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی)ضعفدو جدول 
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 ها( داخلی)ضعف عوامل تحلیل و تجزیه ها نتیجه -4جدول

 امتیاز وزنی بندی درجه وزن ها ضعف

 84/6 8 04/6 ناسب بودن تجهیزات اقامتی و رفاهینام

 8/6 8 0/6 نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت بهداشتی

نامناسب بودن زیرساختهای محیطی و کالبدی)جاده و 

 (. . . فاضالب و
63/6 8 10/6 

کمبود فضاهای سرگرمی و تفریحی و فضای سبز در 

 ها زاده اطراف امام
64/6 8 14/6 

در تسهیالت و خدمات توسعه گردشگری و  تنوع نداشتن

 عملکرد ضعیف آنها
64/6 8 14/6 

 44/6 8 67/6 زاده ها و محیط اطراف تبلیغات مناسب نسبت به امامنبود 

ذهاب به سوی  و نقل و سرویس ایاب و کمبود حمل

 های اطراف آنها  زادگان و جذابیت امام
60/6 1 04/6 

برای گردشگری زیارتی های تدوین شده  اجرا نشدن برنامه

 های مرتبط زادگان به علت عدم هماهنگی بین سازمان امام
60/6 1 04/6 

ها در زمینه  حضور کمرنگ متولیان امر در برگزاری برنامه

 زادگان گردشگری زیارتی امام
60/6 1 04/6 

 04/6 1 60/6 آموزش کافی افراد درگیر در برخورد با گردشگراننبود 

زاده ها و حتی  ی مردم محدوده امامآشنایی کافنبود 

 ن به درآمدزایی توریسم زیارتیمسؤوال
65/6 1 05/6 

 00/6 4 655/6 و تابلوهای راهنمای مسافران ها نبود نشانه

 63/6 4 685/6 زادگان فصلی بودن گردشگری زیارتی بسیاری از امام

 65/1  0 جمع
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ودن تجهیزات اقامتی و رفاهی با امتیاز گردد که نامناسب ب بر اساس جدول باال مشاهده می

ها قرار دارد که در بحث گردشگری یکی از مباحث مهم  در جایگاه نخست ضعف 84/6وزنی 

ارائه خدمات و تسهیالت زیربنایی به عنوان مقدمه حضور و کشاندن گردشگر به یک منطقه 

تسهیالت گردشگری باشد که در این زمینه حتماً باید به تقوّت خدمات و  گردشگرپذیر می

در جایگاه دوم قرار  8/6نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت بهداشتی با امتیاز . زیارتی اقدام کرد

تدابیر ، باشد که باید در این زمینه ترین خدمات زیرساختی می اند که این امر نیز از مهم گرفته

بدی)جادّه و فاضالب نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کال. مهم و اساسی اندیشیده شود

در جایگاه سوم نقاط ضعف قرار دارد که این امر نیز مانند موارد قبلی  10/6( با امتیاز وزنی ... و

مناسب و  باشد که جاده ترین عوامل مقدمه تشویق گردشگر به منطقه زیارتی می یکی از مهم

 . بودن اشکال و نیز موارد تسهیالتی دیگر از این جمله هستند

 خارجی عوامل تحلیل و تجزیه یها جهنتی-4-4

، سیستم فراروی تهدیدهای و ها فرصت های قالب مقوله در خارجی عوامل سازماندهی برای 

 به توجه با و تهدیدها و ها فرصت از هر یک اهمیت به توجه با و بندی درجه عوامل از با استفاده

، ها در ایران زیارتی امامزادهمیزان توسعه گردشگری  بر آنها از یک هر گذاری تأثیر میزان

 : گردید تعیین زیر جدول شرح به و محاسبه

 ها( خارجی)فرصت عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -1جدول

امتیاز  بندی درجه وزن ها فرصت

 وزنی

 50/6 8 08/6 افزایش انگیزه زیارت در بین مردم

 84/6 8 04/6 ها به تجهیزات تفریحی سالم زاده توسعه و تجهیز فضای امام

بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری با ایجاد مراکر آموزشی 

 زداگان تورگردانی و خدماتی برای توسعه گردشگری زیارتی امام
00/6 8 88/6 

سیسات زیربنایی و روبنایی به منظور گذاری در تأ سرمایه

 دهی سرویس بهتر خدمات
0/6 1 1/6 

گری افزایش توجه دولت و بخش خصوصی در بخش گردش

 زادگان زیارتی امام
63/6 1 47/6 

 47/6 1 63/6های محدوده فضای  امکان استفاده بهینه از تمام جاذبه
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 زادگان امام

گذاری در بخش  ن به سرمایهافزایش توجه دولت و مسؤوال

 ها زاده گردشگری زیارتی امام
64/6 1 48/6 

ترین عامل توسعه  ها به عنوان مهم زاده ارتقای نقش امام

 ردشگری مذهبی و زیارتیگ
67/6 4 08/6 

های طبیعی و فرهنگی اطراف  شناسایی و معرفی جاذبه

 ها زاده امام
60/6 4 04/6 

 0/6 4 65/6 ها زاده های جانبی در امام فراهم شدن زمینه اشتغال

ص نیروهای متخصّ ود فرصت مناسب برای شکوفایی نظرهایوج

 و باتجربه
65/6 0 65/6 

ها و سمینارها در زمینه  نشست، ها پیش همایش زا برگزاری بیش

 زادگان گردشگری زیارتی امام
68/6 0 68/6 

 60/1  0 جمع

 

 50/6گردد گزینه افزایش انگیزه زیارت در بین مردم با امتیاز وزنی  چنانچه مشاهده می 

دشگری های موجود در زمینه توسعه گر باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت

زادگان داشته است که در واقع زمانی که تمایل مردم به زیارت و سفر زیارتی به  زیارتی امام

باالترین امتیاز . زادگان افزایش بیابد سبب خواهد شد که گردشگری زیارتی نیز توسعه یابد امام

 84/6زان ها به تجهیزات تفریحی سالم که با می زاده بعدی متعلق به توسعه و تجهیز فضای امام

زادگان در تنوع فضای  های جذاب در فضای اطراف امام نشان دهنده نقش ایجاد زمینه

 . زاده خواهد شد خاطر در کنار زیارت و نیز جذب بیشتر گردشگران به یک امام راحتی

بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری با ایجاد مراکز آموزشی تورگردانی و خدماتی برای 

های دیگر قرار  در جایگاه سوم فرصت 88/6رتی امام زداگان با امتیاز وزنی توسعه گردشگری زیا

دارد که نقش رفتار تورگردان و افراد ارائه کننده خدمات به گردشگران زیارتی نقش مهمی در 

های  زمینه بازگشت و جذب بیشتر گردشگران دارد و باید در این زمینه آموزشی فعالیّت

نقاط تهدید را با وزن و نیز امتیاز وزنی  تحلیل نتایج تجزیه و 8جدول . بیشتری صورت پذیرد

 . دهد آن نشان می

 ها( خارجی)تهدید عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -8جدول
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 تهدیدها
امتیاز  بندی  درجه وزن

 وزنی

روند نبود تجهیزات و امکانات مناسب جهت جذب گردشگران 

 زیارتی
01/6 8 54/6 

 84/6 8 04/6 هبی در بین مردمکاهش سطح وابستگی های مذ

 88/6 8 00/6 رشد نبود تبلیغات و اطالع رسانی مناسب روبه

سیسات و تجهیزات گذاری جهت ایجاد تأ افزایش هزینه سرمایه

 و مقرون به صرفه بنودن آنها
0/6 8 8/6 

ن برای تحقق و توسعه گردشگری گذاری مسؤوال کاهش سرمایه

 زادگان زیارتی امام
63/6 1 47/6 

تاریخی و فرهنگی ، های طبیعی ناآشنایی زائران به مکان

 زادگان محدوده امام
63/6 1 47/6 

 47/6 1 63/6 دینی و مذهبی دشمنان علیه کشور تبلیغات شدید ضد

شیعی به مقوله گردشگری  -اسالمی توجه و نگرش صرفاً

 زادگان کشور امام
64/6 1 48/6 

 40/6 1 67/6 های سال ز ماهتراکم بیش از حد گردشگر در برخی ا

 04/6 4 60/6 زادگان و محیط زیست منطقه ثیرات سوء گردشگری بر امامتأ

 60/6 0 60/6 مشکل فرهنگی پذیرش گردشگر و مردم

 44/1  0 جمع

  

گردد که روند نبود تجهیزات و امکانات مناسب جهت  مشاهده می چهاراساس جدول  بر

در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد که در این  54/6وزنی  جذب گردشگران زیارتی با امتیاز

های مذهبی در بین  کاهش سطح وابستگی. ها توضیح مفصلی ارائه شد مورد در بخش ضعف

در جایگاه دوم قرار گرفته است که در واقع زمانی که تعلقّات مذهبی مردم  84/6مردم با امتیاز 

دا کند مسلماً میزان تمایل و توجه آنها به بزرگان و نیز تدین آنها به دالیل متفاوت کاهش پی

زادگان نیز رو به افول خواهد رفت که باید در  دینی نیز کاهش یافته و گردشگری زیارتی امام

های زیادی از سوی نهادهای  های فرهنگی روحیه مذهبی مردم تالش زمینه افزایش فعالیّت

 . درگیر صورت پذیرد
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در مرتبه دیگر تهدیدها  88/6رشد با امتیاز وزنی  به نی مناسب رورسا نبود تبلیغات و اطّالع

های پیرامونی آنها تبلیغات  چنین جذّابیّت زادگان و هم قرار دارد که در واقع باید در زمینه امام

ها و تجهیزات مدرن از سوی نهادهای مربوط صورت پذیرد تا  ای با توجه به فناوری گسترده

 . خبر هستند ها بی چراکه بسیاری از مردم از این جذّابیّت، شوند مردم از وجود آنها آگاه

  استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه-1

، آنها ترکیب و خارجی و داخلی عوامل و تحلیل تجزیه های  جدول از استفاده با، مدل این در

 ه گردیدهرائا زادگان در ایران زمینه توسعه گردشگری زیارتی امام در استراتژیک عوامل ترین مهم

را  استراتژیک های تصمیم که ریزانی برنامه، عوامل استراتژیک تحلیل و تجزیه با، واقع در. است

 از کمتری تعداد به را ها فرصت و تهدیدها، ضعف نقاط، قوت نقاط توانند  می، کنند می اتخاذ

 های جدول در دموجو عوامل از هر یک های وزن دوباره بررسی با کار این. نمایند عوامل محدود

 موجود عوامل ترین سنگین، واقع در. است گرفته انجام، خارجی و داخلی تحلیل عوامل و تجزیه

 استراتژیک منتقل عوامل تحلیل و تجزیه جدول به باید، حیث وزن از جدول دو این در

بر  گذار  تأثیر استراتژیک عوامل خصوص مهم در این. (047-016: 0140، ویلن و شوند)هانگر

 : است خالصه شده زیر جدول در ها در ایران زاده گردشگری زیارتی امام

0استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه
 (SFAS) 

                                                 

1. Strategic Factor Analysis Summary 

 

 

 عوامل

درجه  وزن

 بندی

امتیاز 

 وزنی

 ریزی برنامه

کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بلند 

 مدت

S0= های  ها و زمینه مندی از زیرساخت بهره

مناسب مذهبی و فرهنگی و وجود فضای 

 عنوی و سرمایه انسانی مستعدم

00/6 8 08/6  * * 

S4=  وجود فضای مناسب گردشگری

تاریخی و فرهنگی در محدوده ، طبیعی

 ها امامزاده

08/6 8 58/6 *  * 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Farsa-conf.com%2Farchive%2F%3Fvid%3D1%26aid%3D3%26kid%3D60101-271%26q%3Df1&ei=mkTQVPW8OOPD7gbXvoC4Bg&usg=AFQjCNHAamisbs62xpzJ8DX5h1RdCRPP4Q&bvm=bv.85076809,d.ZGU
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 /رقابتی متفاوت راهبردهای به تدوین یکدیگر بر عوامل از یک هر تداخل با اینک

 در که پردازیم می (wt)راهبردهای تدافعی خرهباآل وو  (wo)بازنگری، (st)تنوع، (so)تهاجمی

 :است آمده ادامه

 تدوین راهبردها-8

 (so)تهاجمی رقابتی راهبردهای-8-0

S1= جای  وجود چند هزار امامزاده در جای

 ایران
01/6 8 54/6 *   

W0=  نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و

 رفاهی
04/6 8 84/6 *   

W4=  نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت

 بهداشتی
0/6 8 8/6 *   

W1= های  نامناسب بودن زیرساخت

 (. . . محیطی و کالبدی)جاده و فاضالب و
63/6 8 10/6 *   

O0= 50/6 8 08/6 افزایش انگیزه زیارت در بین مردم *  * 

O4= ها به  توسعه و تجهیز فضای امامزاده

 تجهیزات تفریحی سالم
04/6 8 84/6 *  * 

O1= ائه خدمات گردشگری بهبود کیفیت ار

آموزشی تورگردانی و  با ایجاد مراکز

خدماتی برای توسعه گردشگری زیارتی 

 زداگان امام

00/6 8 88/6 *   

T0=  روند نبود تجهیزات و امکانات مناسب

 جهت جذب گردشگران زیارتی
01/6 8 54/6 *   

T4= ر های مذهبی د کاهش سطح وابستگی

 بین مردم
04/6 8 84/6 *  * 

T1= رسانی مناسب  نبود تبلیغات و اطالع

 رشد روبه
00/6 8 88/6 *  * 
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 : از عبارتند که است استوار های بیرونی فرصت و درونی قّوت نقاط بر تمرکز این راهبردها در

 های عظیم معنوی مردم در باره افزایش تمایل  ها و پتانسیل ریزی اساسی از ظرفیّت برنامه

 .زادگان به زیارت امام

  های بسیار متنّوع طبیعی و تاریخی فضای  دستور کاری مبنی بر استفاده از جذابیتارائه

  .زادگان در زمینه توسعه گردشگری زیارت محدوده امام

 ای آن در کشور  زادگان بسیار زیاد در سطح کشور و گستره پهنه گیری از وجود امام بهره

 . جهت توسعه گردشگری زیارتی آنها

 (st)تنّوع راهبردهای-8-4

 زیر موارد و شامل بوده متمرکز بیرونی تهدیدهای و درونی قوّت بر نقاط بخشی تنّوع در

 : است

  ایجاد یک برنامه اساسی جهت تقویّت روحیه معنوی و مذهبی مردم کشور و نیز تقویّت

  .زیارتی آنها-روحیه مذهبی

 زادگان جهت رعایت حال افزایش تسهیالت و خدمات گردشگری در فضای امام 

 . گردشگران

 (wo)بازنگری راهبردهای-8-1

توسعه  جهت در بیرونی های از فرصت گیری  بهره بر سعی، درونی ضعف نقاط تأکید بر ضمن

 : زیر است موارد برگیرنده در و بوده زادگان در کشور گردشگری زیارتی امام

 تی و عوامل والن امر توسعه گردشگری زیارهای تورگردانی و آموزشی برای مسؤ ارائه کالس

 ... رفتار و، تسهیالتی، درگیر آن در همه دستورات خدماتی

  مجّهز کردن فضای محدوده امامزادگان به تفریحات سالم و توجه به تمامی سالیق مردم

 . سفر کننده به امامزادگان در جهت تقویّت گردشگری زیارتی آنها

 (wt)راهبردهای تدافعی -8-8

، داشته تأکید گردشگری زیارتی امامزادگان کشور ریپذی آسیب رفع راهبردها بر این

 : از عبارتند

 نه گیری از ابزار نوین و نیروهای متخصص در زمی ارائه برنامه منسجم و مداوم و بهره

 .های پیرامونی آنها زادگان و جذابیّتتبلیغات مناسب جهت معّرفی امام

 تسهیالت زیربنایی همچون  تسهیالت و ارائه، زادگان به خدمات مجهز ساختن تمام امام

  ... . سیستم بهداشتی و مسیرهای ارتباطی و
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 جه ـنتی

های بسیار باالی کشور ما در زمینه گردشگری همانا استفاده از پتانسیل  یکی از پتانسیل

باشد که کشور به  زادگان جهت رونق گردشگری زیارتی می بسیار عالی کشور در زمینه امام

ریزی و ارائه راهکارهای  باشد که این امر مستلزم برنامه قوت عالی میلحاظ کمیت دارای نقطه 

باشد که باید کلیه عوامل و عناصر درگیر با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا  اساسی می

بتوان از قبال آن هم رونق گردشگری زیارتی را داشته و هم به تقویت روحیه معنویت در کشور 

بنابراین این پژوهش نیز برای . نیز به تقویت اقتصاد محلی بیانجامد کمک نموده و از قبل آن

ها و  دسترسی به راهبردهای تقویتی پرداخته است و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پتانسیل

های مناسب مذهبی و  ها و زمینه مندی از زیرساخت بهرهها بیانگر آن بودند که  محدودیت

در  08/6مند شدن از امتیاز وزنی  ایه انسانی کشور با بهرهفرهنگی و وجود فضای معنوی و سرم

در  84/6نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و رفاهی با امتیاز وزنی ، جایگاه نخست نقاط قوت

باالترین امتیاز  50/6افزایش انگیزه زیارت در بین مردم با امتیاز وزنی ، ها جایگاه نخست ضعف

های موجود و روند نبود تجهیزات و امکانات مناسب جهت  توزنی را داشته و در مرتبه اول فرص

ترین  مهم. در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد 54/6جذب گردشگران زیارتی با امتیاز وزنی 

تسهیالت ، ارائه خدمات زیر بنایی :از توان به کار گرفت عبارتند راهبردهایی که در این زمینه می

استفاده بهینه از پتانسیل معنوی و نیروی انسانی کشور و ، گانزاد بهداشتی در تمام امام، رفاهی

 . تالش در تقویت روحیه دینی و مذهبی مردم
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 انسیه آشبز

 

 زيارةعلی  السياحة الدينية مع التأكيد
(( فی اللغةِ األنکلزیة و ترادف Tourismکلمةٌ فارسیة و هی ترادف لفظ ))« گردشگری»

کلمةُ ))توریسم(( تطلق علی السیاحة الّتی تُعَدُّ بین . بلفظ ))السّیاحة(( فی اللغة العربیّة

المتنزهات مع النّزعات الرّیاضیّة و المبدأ والمقصد مع اإلستراحة فی المحطات و النزهة فی 

التّجاریة و الثقافیة و تبادل الزّیارات و قس علی هذا و لیس للسائح فی المقصد مهنةٌ و اقامةٌ 

 . دائمة

التجارب السیاحیة أثر عمیق علی المجتمع و السائح ألن فی اکثر األحیان التجارب السیاحیة 

و أیضا اآلثار البارزة و المتمایزة فی التّعرف علی  جُزءٌ من أهم الذِّکریات فی حیاة اإلنسان

الشعوب و هویّات اآلخرین و أیُّ حضور المتفرجین فی کل دول یؤثر علی انباء المنطقه 

الناظرون متأثرون من ثقافة البلد المضیف و القیم الموجودة هناک علی هذا تبدیل تصنیع 

افات و حوار الحضارات توثیق األُنس و صنعة السیاحة إلی العوامل المؤثرة فی تعامل الثق

العطوفة بین الدول فمن الضّروری اهتمام المعرفه و عنایة إلی أهمَّ اقسام هذه الصنعة خاصة 

السّیاحة اإلسالمیة فی البالد اإلسالمیة تشعر بشدة اإلحتیاج إلی هذه السیاحة اإلسالمیة لِأَنَّ 

الثقافة و الشئونات . مناطق فیها مظاهر سیاحیّةکثیراً من المسلمین یُحبّون أن یسافروا إلی 

اإلسالمیة و رعایة هذه الشئونات و القوانین اإلسالمیة منها السهولة فی إقامة الفرائض الدّینیة 

و قرار حیثُ الموانع عندهم و  بهدوءٍو تأمین أطعمة الحالل و الشعور باألمن و الرّاحة 

 . الالتحدید والتّقیّد
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 ریحانه بیری نادیا بورمند ـ

 الثقافة اإلسالمية نقلالسياحة فی اإلسالم ودورها فی 
عندما حصل اإلنسان علی الحضارةِ و الصناعة و التّمتع مِن شبکة المواصالت السریعه فأصبح 

بین الناس یترقیّ جداً ربّما نقدر أن نقول االن فی مجال الذهاب واإلیاب فی وراء التواصل وثیقاً 

الحدود و الثغور بین الناس و التواصل بین الشعوب البالد و القارات معهم معادل بین الذهاب و 

ل اإلیاب بین آحاد من األقوام و األقرباء والقبائل فی األیام الخالیه و أیضاً بهیئة فی نفسه السه

یلزم و یعادل اهمّیته السیاحة بین  و الکالم الطیف و المسألة الدقیقةُ الّتی ربّما االسالم. والهّین

الناس فی األیام الخالیة و استمرار الحیاة للشعوب المعاصرة و الناس فی األیام اآلتیه علی کل 

ت اهلل و یلزم و یؤکَّد علی والفنون و المشاهدة فی آیا حال اإلسالم ال یُعّین حدوداً لتعلیم العلومِ

السیاحة فی اإلرتباط مع الذّخائر العلمّیةِ و التعلیم من البالد األُخری و شعوبها و یأمر المسلمین 

أمراً اکیداً بهذا األمر علی ایُّ حال العوامل و األسباب المختلفه تتکافأ و تشترکُ بأنَّ السیاحة 

و الیوم بِحیثُ تُعرَفُ اآلن هذه الصّنعة و السّیاحة صنعةً بشکلٍ واسع الحتیاج اإلنسان المُتَحَضِّر 

فاخرة لهذا بالعنایة بشأن هذه الصنعه تمَّ تألیف البحوث و الدراسات الکثیره الّتی من المنظر 

الثقافی مستوجب الحیاة اإلنسانیة فی المجتمعاتِ اإلسالمیة و لها قسمان فی القسم األول یَبحَثُ 

فی آیات القرآن و أحادیث األئمة و فی القسم الثانی یَتَعَلَّمُ إلی بعضٍ من فی اللفظةِ السیاحة 

 المکتوبات و علی سبیل المثال )الشئونات العلمیّةِ و الثّقافیة(
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 نزاد  مهدی جمالی

 

الطرق األساسية فی المحافظه و ؛ يارتية اإلسالمية فی مشهد المقدسةالسياحة الز

 الدينی للبالد تنمية التراث الثقافی ـ
هناک . الزیارة و السیاحة الدینیة التّی فرعها فی العقاید و المصادیق الدینیة و المذهبیّه فی العالم

لجغرافیه اإلنسانیه فیِ اتّخاذ بونٌ شاسع بین مصطلح السیاحة و اوقات الفراغ السبب المهّم فی ا

من المظهر األخر الصناعة السیاحیة ، الصورة و تثبیت السیاحة و ایجاد التمرکز و المنظر الثقافی

الدّینیة من آداب تعامل التاریخ بأحسن وجهها الثقافة و الشئونات األعتقادیة و التعایش السّلمی 

فی . لمحافظة علی التُّراث الثقافی عند المقصدعند األدیان بین الدّول هو العامل الرئیسی فی ا

ایران قبل مدّة و من زمن بعید و نظراً للمودّة الخاصة التی توجَدُ فی )النّبی)ص(( وآله 

المعصومین)ع( أُحدثت األمکنة المقدسة العدیدة فی اَرجاء البالد )ایران( و هذا األمر وَفَّرَ بشکل 

یه و أقطابها فی ایران الّتی تؤدّی الی ایجاد المجاالت و کامل و ایجاد مراکز السیاحةِ الدّین

الظروف لتحکیم الوحدة و انسجام کثیر من بالد المسلمین و محافظة عن تراثهم الذی ممتلئ 

بالثَّروة السیما بالد یسکُنُ فیها الشیعة منها مدینة مشهد المقدسة اَلتی یَسکُنُ فیها اکثر من 

هذا العنوان الرئیسی الدَرجة الثانیة من مدن الکبیرة فی بالدنا ملیونین و اربعمئة الف نسمة 

)ایران( هی إحدی من مراکز لها بالغ األهمیة للسیاحة الدینیة فی العالم و فی ایران تجذبُ 

سنویاً اکثر من خمسةَ عشرَ ملیونَ سائح التعرف علی انواع السیاحة فی مشهد نوع من انواع 

منسوبة إلی زیارة الحرم الشریف لعلی بن موسی الرضا)ع( علی هذا السیاحة الدّینیة مع اغراض 

مشهد المقدسة فی امتداد التنمیة السیاحیة تستفیض من ممیزات التّنافس و من هذه الوجنات 

التّمتّع األفضل من جمیع القابلیّات و االستعدادات و الطاقات السیاحّیة فی األطار الواضح طویل 

ابت یقدر بتامثیل الدور فی امتداد حصول الهدف فی التنمیة و حفظ المّدة و الخالد و الثّ

 . اإلقلیمیةِ و الشعبیة علی طول التُّراث اإلیرانی و اإلسالمی
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 عیاعظم شفی

 

 واقع عند محور الحجاب الشعائر الدينية حفظ و السياحة
ألنّه  والسفر من العوامل التی تُبنی الثقافة و تؤثر علی الشعائر الدّینیة السیما الحجاب السیاحة

الّتعقّل و النظارة بعاقبة ، فی آیات القرآن و احادیث یأمر بحفظ الدّین فی السّفر و یتذکّر علّتها

فی ایام الخالیة یتأمّل و یقوم المسلمون مع السّیاحة . . . . . عبر و قس علی هذاالکاذبین و ال

بااألنتشار و اإلشاعات فی الدین لکن فی هذه األیّام السائحین یَقدِرونَ بأن الحضور فی المُدُن و 

مثل  و الثقافة السّیئة أو بالعکس یتأثّرون من هناک یتسرّب الجرائم ینتقل الثقافة الحسنة

لحجاب السیئ من عوامل اشاعة الفحشاء فی المجتمع و هی سیئة کبیرة لهذا السّائحات ا

السیئات الحجاب یَقدِرنَ أن یَصنَعنَ هذه الثقافة و یُخاطِرنَ سالمة المجتمع للمواجحة مع 

ینی و المظهر السلبی الثقافة السّیاحیة یَجِبُ و یَلزَمُ علی المسئولین و الشعوب السیّما مُبَلِّغی الد

الوعّاظ یَتََحَصَّل وظیفتهم من اآلیات و األحادیث و لحفظ الشعائر و األهداف الدینیة و یعمل 

 . اعماالً لمواجهة االعداء

 

 الحجاب و السیّاحه -شعائر الدینیّه -السیّاحه الدینیّه -السیّاحه الکلمات الرئیسیه:
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 کل مرضیه عبداللهی

 

 الشعائر اإلسالمية أهمية السياحة فی انتشار
فی العالم یَنجَرُّ الوقایع الّتی یُحدِثُ العبر لجمیع الناس و معناها الذی یشاهد الناس هذه العبر و 

یتفکّرون فی هذه الوقایع و یَتَفَحَّصُون العواملَ المذکورة و اإلنسان بالنتیجة مع اإلنطباق هذه 

لنوم و یتفکّر فی طریق العِالج و تدبیر الحوادث مع اعماله یستفیق من غفلته و یستیقظ من ا

و لو یری عوامل . هذه األمور الّتی الیتقابل الشخص مع الحوادث المُرّة و غیر ناجحة و المتنافرة

. مفیدة و الثّمرة الناضجة یسعی لتطبیق نفسه مع هذا السلوک المفید ویجری فی هذا السبیل

ا مع السیاحة و السفر و تَفحَصُ اآلثار الباقیة من إلی نهایة هذا الهدف و ألبدّ من اخذ الهدف الّ

األیّام الخالیة لهذا یخاطبُ القرآن الکریم المسلمین و یُحَرِّضُهُم بهذه االیة و یقول فاعتبروا من 

الوقایع القادمة من قبل أن یأتی العبر لغیر هم )فاعتبروا یا اولی األبصار( و یتدبّر بهذا األمر قبل 

یتوفّق بعنایة هذا السلوک و هو الذی طریق السیاحة و السفر یتشوّق الناس أن یتأخّر لهذا 

 . بسیاحة و السّفر و معناهما الحقیقیّه فی اإلسالم و انشااهلل یستعمل و یستخدم فی هذا الطّریق
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 فر کریمیجع

 فی ايرانالعتبات المقدسة  ينيةدة السياحية الاإلستراتيجية النافذة لتنمي

 الروحانية لتنمية 
السیاحة الدینّیة . الدینیّة التی فرعها فی العقاید و المصادیق الدینیة فی العالم السیاحةُالزیارة و 

إلعتقادیّة و التعایش السّلمی إحدی من آداب تعامل التاریخ و الثقافة بأحسن وجهها و الشئونات ا

عند األدیان و ایضاً اساس تّنمیة الصحّة بین البالد هذه الدراسة ایضاً علی مبادیء المنهج 

 . التحلیلی و التوصیفی و التّمتّع من المصادر الموجودة فی مجال السیاحة و الزّیارة

فی البالد و ایضاً المناقشة من  اوالد األئمه و مراقد هم دورهم فی التّنمیة السّیاحتیة الدّینیة

یَتَعَیّنُ بالتّشخیص األستراتیجیة  (Swotجوانب العدیدة الّتی قد یستعمل من منهج التحلیلی )

األساسیة لذلک التّنمیة السّیاحتیة و الزیارتیة فی بالدنا )ایران( أن النتائج المأخوذة من الفحص 

الذی تمتّعات من البُنی التحتیة المالئمة و المجاالت  و التحلیل من الطّاقة الکامنة و القیود تَبیّن

الدّینیه و الثقافیه المالئمة و کَون اَلجّو المعنوی والثَّروة األنسانیة فی بالد نامع التّمتّع من 

% أربعُ و ستّین بالمائة فی المقام األول لمواضع القوّة و الفنادق و الطاقات الرفاهیه 08اإلحصاء 

. % ثمانیةُ و اربعون بالمائة فی المقام األول من العجز84ر متطلّب مع اإلحصاء غیر جَدیرة و غی

% ستّةٌ و 50علی کل حال النّمو فی النزعة األنسانیة الزّیارتیة فی بین الشعوب مع اإلحصاء 

و لکن . خمسینٌ بالمائة له اعلی الدرجةُ اإلحصائیة و فی درجة األولی من المجاالت الموجودة

% أثنین و 54ات و األمکانیات المالئمه لجذب انتظار السائحینَ لزیاره مع اإلحصاء عدم المعدّ

خمسین بالمائة فی المقام األول عند التخویفات اهّم األستراتیجیات التی فی هذا المجال هی أَََن 

ی کل األمکانات الرفاهیة و الصّحیة ف، یُقدر و یُستَعمَل بهذا المنوال التقدیم الخدمات األساسیة

العتبات العالیات )مراقد األئمه و أوالدهم( استعمال الکسب األفضل و األحسن من الطّاقة الکامنةِ 

المعنویه و الطاقة الشعبیة فی البلد و السعی و المحاوله للحصول علی تقویة معنویات الشعوب 

 . عنها فی مکانهبُحِثَ . الدّینیّة طبعاً و بالتأکید النّشطات األُخری للتوفیق بالعمل الّتی
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Abstract 

 
 

Useful stratagem to Imam‘s pilgrim’s tourism development in Iran 

in framework of spirituality development 

Karimi, Jafar
1
 

 

Pilgrimage and religious tourism are rooted in divine and religions 

beliefs and ideas wordly.  

Religioud tourism is one of the methods for better introducing history, 

culture, beliefs values, peace symbiosis among religions, also , it is factor of 

healthy growth among countries.  

This article is according to analytic-descriptive (SWOT) method, and has 

used available sources about pilgrim's tourism, Imam's offspring and their 

role in couritry pilgrim's tourism.  

Analysis of limitations and chances has showed that use Of fundamental 

sources, great religious and cultural attitude , spiritual places and country 

human energies with 11 percent weight marking is in first advantages 

position , unsuitable conveniental and residing equipments with 12 percent 

in first disadvantages possition.  

Increasing pilgrimage motives among people with 21 percent has highest 

weight marking  

In first available states, not being enough suitable facilities and 

equipments for attracting pilgrim's tourists wlih 22 percerit weight marking 

is in first state of threat.  

The most important ways can be used in this matter are presenting 

elemental , convrenient and hygienic facilities in all Imam's offspring 

shrines, best use of spiritual energies and attempt on reinforcement of 

people religious ideas.  

 

Key words: Pilgrim's tourism- Iran Imam's offspring stratagem-SWOT 
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The importance of tourism in the development of Islamic rites 

Abdolahi Gol, Marzieh
1
  

 

Every happening in ing in the world can be an experience, man see it and 

must meditate about it, which why and how they have been takeplace and 

resultly he must try to check and judge his deeds and behaviours according 

to these events to be far from such unpleasant and painful experiences.  

If he sees some beneficial and pleasant’s, he should attempt to be like 

them and put his purposes on their ways to have better conse quences.  

All above are in rest on studying in last centuries and their rests.  

Reasonably, Quran addresses” before you became other’s examples 

yourself, try to learn and experience from ancientents instead of to be 

future’s , find and remedy before be late.  

We decide to guide and encourage pepole to real meaning of tourism in 

Islam, hope to be beneficial.  

 

Key words: Tourism- Importance of tourism- Islamic Tourism- Islamic 

Rituals and Practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourism and protection for  religious values in aspect of Hejab (veit) 

                                                 
1. Second grade. Razavieh religious Islamic school. 
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Shafiee, Azam
1
 

 

Religious values are parts of culture and even source of culture, tourism 

has two aspects: making culture and acceptance culture. 

Culture relationship are increased with tourism and tourist, this factor is 

an advantage and suitable opportunity for Iran an Islamic countery. To show 

its cultural and religious customs, (religious values: A shora ceremonies. 

Shrines. Veil, etc) 

For tourists and attract them. 

Cultural good results of religious tourism are involved of arising insight 

of western unit culture, cultural activities in host society, cultural relations 

between tourist and host, tendency towards religious values like veil, 

extension of religious tourism and protection of religious and cultural values 

especially veil (Hejab). 

 

Key words: Religious values, Hejab (veil), Religious tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Second grade. The Fallowers of the Path of Hazrat Zahra(A.S) Religious Islamic 

school. 
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Isiamic and pilgrimage's tourism in Mashhad Fundamental methods 

in protection and reinforcement of cultural-religius inheritance of 

country 

Jamali Nejad, Mahdi
1
 

 

Pilgrimage and religious tourism are rootted in worldly religious beliefs 

and ideas,which are important elements of human geography in journey , 

focucing and cultural views , for from its essential meaniny and more than 

it's time dependings.  

In other hand , religious tourism industry is one of the methods for better 

intraducirg of history , culture , beliefs values , also , it is basic factor in 

peaceful living of religions among countries and in this manner in protection 

of cultural inheritance of destined country , because of Iranian's interest in 

Ahle-beyt (A) family.  

There are so sacred shrines in different citties of Iran , for above, it 

became qualified as religious tourism centre.  

This element is reinforcing more unity and harmony among Islamic 

countries and also it protects their wealthy in heritance especialy in Shiites 

countries.  

Mashhad with 2/1 million people population as second big city of Iran is 

one of the important religious tourism center of Iran as well as the world 

with more than 12 million tourists annually.  

Because of visittingholy and sacred shrine of Imam Reza(A), Mashhad 

tourism is in category of religious tourism. so, in direction of developion 

tourism, it has competitive advantages.  

As aresult, the best explotation of its capacities of tourism in obvious, 

permanent and long framework would be successful to develop national and 

regional objectives as well as protecting Iran –Islamic inhertance.  

 

Key words: pilgrim's tourism-cultural inheritance-pilgrimage-sacred 

Mashhad.  
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Role of tourismin culture transmission. 

nadya Purmand .Pierre.
1
 

Human relashionships will be developed with his familiarity towards 

civilization,industry and relief and rapid utilities.  

It is true if we say human relations out of frontiers between countries and 

continents are as well and easy as how they did between tribes before. 

Importtantly notices that as much as much as it was necessary and essential 

for human and his living, it is important and essential today.  

Furthermore, Islam has not any frontier for knowledge and science and 

for visitting divine signs all over the world.  

It saye”tourism and journey in orther to increase knowledge and find 

experiences from nations and countries are essentially necessary.  

Nowadays, factors and various elements have gathered step by setp to 

show how tourism is human certain need.  

It is introduced as a profitable and useful industry 

This article is written about importance of tourism and its effects in 

Islamic nations in viewof verses and holy sentences of Imams and… 

 

Key word: Islam – tourism in verses-culture and tourism  

Tourism in view of Quran and holy sentences and its recently importance  
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Religious tourism emphasis on pilgrimage matter. 

Ashpaz Ensieh
1
 

. 

The real and exact meaning of “tourism” English word in Persian is 

“gradeshgari”. Tourism word is said to travels with motives for restting, 

sporting, visiting, shopping, cultural, etc, between beginning and end wich 

tourists wont be lived in termination for ever. Travel’s experiences have 

deep effects on passenger and society, because the most taravel’s 

experiences are the most important and special remembers of life. Also, 

travel has specific effects on national perception and people recognition. 

Also, presence of visitors in each country has influences on native 

individuals life patterns. 

Visitors are effectual on host cultural country and its values. So, tourism 

industry caused to be effective factor in cultures relations, civilizations 

conversations and establish friendship and kindness among nations. For 

above, attention to more important parts in this industry, especially, Islamic 

tourism is nessessary. Necessity for Islamic tourism is obvious in Islamic 

country, because the most of Muslims are interested travel to regions which 

have Islamic values more than cultural and touring aspects. Islamic 

traditions like halal and clean foods, easy and comfortable place for praying, 

safty senses for from any hesitations and obstacle. 

This article has been written aboute religious tourism emphasis on 

pilgrimage aspect. 

 

Key words: Tourism, Islamic tourism, pilgrimage, Religious tourism. 
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 «یـنب های علوم اسالمی یاس صی پژوهشنامه تخصّفصلدو»راهنمای اشتراک 

 . ریال است 45666یال و بهای تک شماره ر066666شماره  چهارـ بهای اشتراک ساالنه 0

واریز کرده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک  6064815845660ـ وجه اشتراک را به حساب سیبا4

 . های مورد نظر برای شما ارسال گردد رس دفتر مجله پست نمایید تا مجلهتکمیل شده به آد

 . پستی بنویسیدخود را کامل و خوانا و با ذکر کدـ نشانی 1

 . ـ کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید8

 . های درخواستی را قید نمایید ک شماره لطفاً به طور دقیق شمارهـ در صورت نیاز به خرید ت5

 :فصلنامهدوبرگه درخواست اشتراک 

 شماره اشتراک قبلی ام قبالً مشترک بوده

 : نام کتابخانه اشتراک کتابخانه

 : نام سازمان مؤسسه، سازمان، اشتراک شرکت

 : نام و نام خانوادگی اشتراک شخصی

 : شهرستان: نشانی دقیق استان

 : تلفنو  کدپستی

های. . . . . . . .  مه با خرید شمارهبه پیوست رسید بانکی شماره مبلغ ریال بابت اشتراک یکسال دوفصلنا

. . . . . . . . . . . . . . . از هر شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسخه، پس از شروع اشتراک از 

 شود.  شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسال می

 کننده:  دگی درخواستنام و نام خانوا 
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