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 مهدیه بد 

 عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر، تهران، ایران

 

 چکيده 

توان سفری قلمداد کرد که حد فاصل بین زیارت و گردشگری است. در مورد مراسم اربعین، که یک کنش جمعی  گردشگری دینی را می

ها و  توان سفری زیارتی نیز قلمداد کرد. زیرا این انگیزه توان آن را یکی از انواع گردشگری دینی به شمار آورد، می  بر اینکه می عالوهاست، 

کنندگان در رویداد اربعین،  کند. در بین مشارکت ها را از نوع زیارتی یا گردشگری دینی مشخص میرفتارهای مسافران است که سفر آن

ها و رفتارهایشان به زائر و یا گردشگر دینی شبیه است. در این پژوهش، با مطالعة رویداد اربعین، مشخص  افرادی حضور دارند که انگیزه

اد در حالیکه یک روید این. است نکرده متزلزل را اربعین ٔەطلبان روی صلح ، پیادهتسهیالتشد که خطرهای جانی و کمبود زیرساخت و 

 .است، به سایر ادیان نیز گسترش یافته است اسالمیاقدام 

 

 مقدمه 

آید. از این حیث میتوان ماهیتی پیچیده و  در عصر حاضر، فرهنگ و مسائل فرهنگی جزو بسیار مهمی از گردشگری معاصر به شمار می

گردشگری در نظر گرفت. واضح است که پیش از ظهور انواع جدید گردشگری در دوران معاصر، این فعالیت به  هبرای پدید االذهانی بین

توان گفت کثرت و  ها بوده است. می عنوان یک کنش فرهنگی در طول تاریخ همواره وجود داشته و منشأ تأثیرات بسیاری در اعتالی تمدن

ها را  بدون فرهنگ، که تفاوت .های گوناگون، جاذبه و محرکی اساسی برای گردشگری است مادی و معنوی فرهنگ محصوالتتنوع 

های  های مختلف، بدون داشتن میراث رسد. بنابراین، سرزمین آفریند، حیات انسانی فارغ از مکان جغرافیایی شبیه هم به نظر می می

اگر  (.99: 1931همایون، )ند داشت که مسافران را به منظور گردشگری جذب کنند فرهنگی متفاوت، اندک چیزی برای ارایه خواه

دسته از  (در نظر گرفته شود، آنگاه دین، آن 993: 1931همیلتون، ) «معنا هکنند ای از نمادهای تأمین مجموعه»فرهنگ به عنوان 

ای را بر عهده دارد که حول نمادهای مقدس  ازتولید معانیسروکار دارد و وظیفة انتقال، خلق، و ب «معانی مقدس»نمادهایی است که با 

باور دینی؛ مناسک دینی؛  دانست که شامل چهار بعدتوان بخشی از نظام فرهنگی جامعه  اند. بنا به این تعریف، دین را می شکل گرفته
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شده از باور، دربارة وجود مقدس،  دیمجموعهای نها»توان  بدین معنا دین را می .( 1939نظری، ) اخالقی دینی و ایمان دینی است.

 (. 1931سراجزاده، )دانست  «دگیرن هایی که حول این باور شکل می و ایمان اخالقیاتها، مناسک،  متعالی، فرامادی یا فوق بشری و ارزش

مناسکی وجود دارد که از احکام و دستورات دینی و نیز رویدادهای خاص  هدر سنت دینی، شیعه نیز همانند سایر مذاهب و ادیان مجموع

اند. در این میان، برخی از نمادها و مناسک دینی  برخاسته (، اعیاد و سایر رویدادهای موجود در تقویم دینیوالدتنظیر شهادت و ) دینی

توان  شدن برخی نمادهای دینی نزد پیروان هر دین را می هاز اهمیت بیشتری نسبت به سایر مناسک نزد پیروان برخوردارند. علت برجست

های مختلفی که از نمادهای دینی متفاوت در ادوار مختلف تاریخی به عمل  دینی آن اجتماع و خوانش هگیری حافظ در بسترهای شکل

و روایت  (ع)آمده به امام حسین های متعددی که از آن روایت در طول تاریخ به عمل وجو کرد. قیام امام حسین و خوانش آید جست می

توان در مناسک عزاداری خاص عاشورا و اربعین نیز مشاهده کرد؛  عاشورا رنگ و بویی زنده و پویا بخشیده است و این پویایی را می

یکسان،  هقعهای مختلفی که از این وا کند. در روایت در حیات اجتماعی شیعیان پا به پای زمان حرکت می (ع)چنانکه گویی امام حسین

دهد  نشان می (شدن روایت ابزاری)شود  ها و نیازهای حاکمیت، روشنفکران و متن مردم در تاریخ معاصر بازخوانی می متناسب با فوریت

های  و این تکثرروایی ظرفیت «مقاومت»و گاه  «سرکوب«، گاه ابزار «ها بسیج توده»شود و گاه ابزار  می «انتقاد»که این روایت، گاه ابزار 

دهد؛ روایتی که در ادوار  سیاسی اکثریت و اقلیت نشان می اجتماعیاین روایت را برای بازتفسیرپذیری در جهت ابقا یا ایجاد منافع 

را به خود اختصاص داده است. باید در نظر داشت که تشیع، براساس حرکتی  تشیعمختلف تاریخی هربار به نحوی بخشی از حافظة دینی 

استمرار با جریان مسلط سیاسی تشی هژمونی سیاسی غالب شکل گرفته و در طول تاریخ در تعارض  ات اجتماعیحی هشاکل برخالف

یافته است. در این میان، امام سوم با جریان مسل شیعیان در مقام یک مبارز و رهبر یک قیام از جایگاه خاصی نزد شیعیان برخوردار بوده 

 .ی آنان بوده استهای اعتراض و همواره منبع الهام جریان

و ماهیت اعتراضی آن در نظر گرفت. اجتماعی تشیع  –حیات سیاسی در مقام تحلیل مراسم اربعین نیز بایستی این مراسم را در بستر  

که دهد. تقابلی  متقابل میان حاکمیت سیاسی و اقلیتی دینی را نشان می هنگاهی به پیشینة برگزاری مراسم اربعین در تاریخ عراق، مواجه

شیعیان در این مراسم در  هکرده است و یکی از علل مشارکت گسترد های اخیر مانند مانعی در راه برگزاری این مراسم عمل می تا سال

اجتماعی عراق  -سیاسی  تحوالتبر  عالوه .توان در انتقال قدرت سیاسی در عراق و رفع تقابل مزبور جستوجو کرد سالهای اخیر را می

توان از  گیری هویت دینی شیعیان و اعمال دینی آنان دارد، می های روایی قیام امام حسین و حضور زندهای که در شکل معاصر و پویایی

و برآمده از خصلتی درن گفتمانی داشته مربوط به آن نام برد که قویا  عامل دیگری در گرایش شیعیان به سمت واقعة عاشورا و مناسک

های  های فراوانی است که در بسیاری از متون شیعی به نقل از امامان و سایر شخصیت ادیث و روایتمتن مذهب شیعه است و آن همانا اح

با توجه به آنچه گفته شد، آنچه آشکار است  .های خاص امام سوم تأکید شده است آنها بر انجام مناسک و زیارت دینی نقل شده که در

ای بسط و گسترش  سابقه سیاسی، اجتماعی و اعتقادی در سالهای اخیر به طور بیهای  ظهور رویدادی دینی است که با تکیه بر پتانسیل

 .یافته است

 

 سؤال تحقيق 
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های غذا،  نام با مقدسی ٔەگان ای توسط محققان تعریف و تشریح شده است. در این میان سه گردشگری دینی و مذهبی به طور گسترده

مؤثر شناخت شده است. اربعین به عنوان یک ابررویداد با خصوصیات متفاوتی در حال گیری گردشگری بسیار  نوشیدنی و اقامت، در شکل

این مطالعه به دنبال این است تا مشخص کند، ابررویداد اربعین  .نیازهای موجود در تضاد و چالش است اجرا است که با تعاریف و پیش

 .چه شکل از گردشگری دینی است

 مباني نظري 

  ابررويداد 

شود که تعداد شرکتکنندگان در  می اطالقای است که به بزرگترین رویدادهایی  : در مباحث توریسم رویداد، واژة ابررویداد کلمهابررویداد 

گذارند و  گیری می این رویدادها تا حدی بزرگ هستند که بر اقتصاد مقصد تأثیر چشم ( :Ibid 11)آن بیش از یک میلیون نفر است 

المللی  داند که صراحتا بازارهای بزرگ و بین هایی می ابررویدادها را پدیده( (1992«هال»یابد.  جهانی انعکاس میهای  طنین آنها در رسانه

بازارها، هدف، منابع مالی دولت، اثرات بالقوه، پوشش  هکنند شرکت هعنوان ابر به لحاظ انداز هگیرند و شایست گردشگری را هدف می

 .میزبان هستنده ها و اثرات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی به جامع رساخت، زیتشکیالتها، ساختارها و  رسانه

( 1997, Getz )های، پرستیژ، و اثرات اقتصادی آن برای جامع آنها بزرگ است و پوشش رسانه هکند: انداز ابررویداد را اینگونه تعریف می 

کنندگان چندان  است یک رویداد از حیث فزونی مشارکتنکتة مهم در تعریف گتز این است که ممکن  .مقصد و دولت آن زیاد است

برای خود مهیا کند. چنین  باالییوسیعی را پوشش دهد و از این طریق شهرت بسیار  های، دامن وسیع نباشد، اما به لحاظ پوشش رسانه

 (Ibid:11)ود کند میتواند یک ابررویداد تلقی ش رویدادی به لحاظ تصویری که آن مقصد در ابعاد گسترده پیدا می

رویدادها مخاطبان این گذارند. از آنجاکه  گرچه ابررویدادها از نظر زمانی کوتاه مدت هستند اما اثرهای ماندگاری از خود بر جای می

میزبان، حمل و نقل، مسائل رفاهی، سیاحتی،  هتوانند بر اقتصاد گردشگری جامع کنند، می جذب می المللی ملی و بینبسیاری در مقیاس 

های گردشگری تأثیر بسزایی بر جای گذارند و فضای مطلوبی برای رشد اقتصادی و توسعة شهری فراهم کنند.  اقامتی و سایر زیرساخت و

ها  بر این، دولت (عالوه Kim ,1112: 19)افزایش درآمد حاصل از آن نیز میتواند کاهش تورم و رونق صنعت را به همراه داشته باشد 

 .المللی از میزبانی رویدادها سود جویند سیاسی و بین هد تبلیغی و نیز کسب وجهتوانند برای مقاص می

ای  های قابل توجه اقتصادی مثل مالیات به میزبان تحمیل کنند و اثرات منفی اجتماعی و روانی توانند هزینه همچنین، رویدادها می

  .و تراکم ترافیک به دنبال داشته باشند ، کاهش امنیت،اختاللهمچون 

در کنار این اثرات منفی بالقوه و در مقابل مزایای اجتماعی شامل غرور درونی، تصویر جامعه، پرورش ثبات سیاسی هم توسط رویدادها 

اثرات اقتصادی،  برخالفشوند. اثرات منفی همواره موجود است و مهم این است که اثرات مثبت و منفی هردو هدایت شوند.  ایجاد می

ی کاری بسیار دشوار است. برای همین، همواره مطالعات کمی در این رابطه وجود دارد. برای ارزیابی اثر اجتماعی ارزیابی اثر اجتماع

 .(Ibid) بایستی آثار ملموس و غیرملموس مد نظر قرار گیرد
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 رويداد ديني •

 دالیلاضر نیز بسیاری از افراد با اتکا بر های رایج سفر در میان آدمیان بوده است و در عصر ح دین و معنویت از دیرباز از جمله انگیزه

رویدادهایی که در حال حاضر »پردازند. مقصد بسیاری از این سفرها اماکنی است که میزبان رویدادهای دینی هستند؛  دینی به سفر می

 :55)آیند  شمار میو یکی از مقاصد مهم گردشگری دینی به  «المللی دارند در جذب گردشگری در مقیاس بین باالییاهمیت بسیار 

2015, Piva & Cerutti  )دینی قالب دارند و نیز افرادی که به  تمایالتها و  در واقع، رویدادهای دینی برای افرادی که انگیزه

شود. در اینگونه از رویدادها شرکتکنندگان بیشتر  نیرومند محسوب می هیک عامل جاذب عالقه مندندهای فرهنگی رویداد دینی  جنبه

مراسم فرهنگی  هشده و زیرمجموع ریزی ای از رویدادهای برنامه رویدادهای دینی را گونه( Getz ,2005 ) .گرند تا تماشاگر لهمداخ

 کند.  قلمداد می

 گردشگري ديني  •

مختلفی شناسیهای  ای نیست. در ادبیات مطالعات گردشگری، گونه تعریف مشخصی برای مفهوم گردشگری دینی کار چندان ساده هارای

ها و مطالعاتی  بندی های متفاوتی در این زمینه وجود دارد و در بسیاری از این دسته بندی نسبت به انواع گردشگری ترسیم شده و تقسیم

اند مفاهیمی نظیر گردشگری دینی، گردشگری زیارت، گردشگری فرهنگی، گردشگری معنوی، و حتی  که از این انقسامات پیروی کرده

ستفاده ا علت اینکه سفرهای فرهنگی و دینی اغلب مترادف هم .فرهنگی اغلب به جای هم به کار برده شده است گردشگری میراث

پردازند. بنابراین،  های سفر خود می های فرهنگی به بازدید محلهای دینی به عنوان بخشی از برنامه شوند این است که اکثر توریست می

های مورد مطالعة گردشگری است و جالب است  شمار بروند. گردشگری دینی یکی از حوزه بدیهی است که نوعی گردشگری دینی هم به

بندی، طبق  شود. این طبقه ها نشان داده می بندی ای از این طبقه آید. در اینجا نمونه ترین اشکال گردشگری هم به شمار می یکی از قدیمی

شناسانه نسبت به حدود و  درکی مفهوم هچه مشخص است عدم سیطراما آن( Nieminen ,1111: 11)است  1112نظر نولی، در سال 

ها را معانی  بندی مطالعات گردشگری است. بر این اساس، اگر معیار تمیز و تفکیک هر کدام از دسته هتعاریف هریک از مفاهیم در حوز

شود و هم ربط و موضع هرکدام از  ص میهای گردشگری مشخ موجود در پس هر مفهوم بدانیم، آنگاه هم حدود و ثغور هرکدام از گونه

 .توان مشخص کرد ها دارد می ها را بر حسب جایگاهی که نسبت به سایر گونه گونه

اند.  برای مثال، دو مفهوم گردشگری دینی و گردشگری فرهنگی در ادبیات تجربی و نظری گردشگری بارها به جای هم به کار برده شده

قرار دهیم، درخواهیم یافت که همواره فرهنگ اعم از دین بوده  «دین»و  «فرهنگ»حال اگر مرکز توجه را بر معانی هرکدام از دو مفهوم 

کرد که گردشگری دینی از  استداللتوان بخشی از نظام فرهنگی یک جامعه دانست. بر این اساس، میتوان چنین  و امر دینی را می

سفرهایی است که با نمادهای مقدس سروکار دارند؛ حال آنکه ناضر بر آن دسته از ردشگری فرهنگی بوده و صرفا های گ زیرمجموعه

یابند.  مصداق می( چه مقدس و چه نامقدس)پردازد که در مواجهه با واقعیات نمادین  گردشگری فرهنگی به آن دسته از سفرهایی می

آیند. برای مثال، بازدید  دید مکان دینی هستند، ولی گردشگری فرهنگی به شمار نمیهای گردشگری فرهنگی شامل باز بسیاری از فرم

دیندارانه یا معنوی وجود داشته باشد، گردشگری دینی به شمار  هصرف از واتیکان گردشگری دینی نیست، اما اگر در پس این سفر انگیز

 (.Ibid :12)آید  می
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شود که تعاریف و حدود و ثغور این مفهوم  می تالشهوم گردشگری دینی در این قسمت رغم تمامی مناقشات موجود بر سر تعریف مف به

مشارکت در »بر  عالوهدانست که  «سفری به منظور بازدید از یک مکان مقدس»توان  اینگونه از گردشگری را می .به بحث گذاشته شود

و تعلق و حضور دینی داشته  «تجربة دینی»حضور در آن مکان  خالل، فرد بایستی از «مناسک دیگران همشاهد»و یا  «انجام مراسم دینی

مکان دینی مثل کلیسا، مسجد باشد، اما صرف حضور در آن مکان آن را  هباشد. درواقع ممکن است یک سفر توریستی هم شامل مشاهد

 .( Ibid. )کند، بلکه فرد بایستی از نیت دینی هم برخوردار باشد سفری دینی نمی

 ي ديني انواع گردشگر 

  .شود های مختلفی از گردشگری دینی وجود دارد که جهت تلخیص مطلب در این قسمت به یکی از جامعترین آنها اشاره می بندی طبقه

  تورهاي زيارتي 

 گرفتن از وجوی الهام های دین به تمدن غرب؛ جست های ایمان و دین؛ کشف کمک تواند شامل موارد زیر باشد : بررسی ریشه زیارت می

  .وجو برای شفای معنوی یا عاطفی افراد شاخص یا سنت دینی؛ یادگیری در مورد دینداران در گذشته و جست

تاریخی آن برای گردشگر  هر این شکل از گردشگری مکان سفر و تاریخ و پیشیند .افتد زیارت در بسیاری از اوقات با پای پیاده اتفاق می

  .از اهمیت برخوردار است

  سفر تبليغي 

های زیادی برای انجام اینگونه سفرها موجود است؛ وقتی  دف از سفرهای تبلیغی بشارت در رابطه با دین مورد نظر است. امروزه فرصته

در گردشگری  .مدت باشد تواند بلندمدت یا کوتاه اندرکار این نوع از سفرهای دینی هستند. سفرهای تبلیغی می های بسیاری دست سازمان

مکهای خود را در راستای نیازهای متفاوت انسانی پیشنهاد میدهند، هردو شکل سفرهای تبلیغی و داوطلبانه در داوطلبانه مردم ک

 .شود مسیحیت توسط کلیساها سازماندهی می

  رويداد ديني 

کل گردشگری  دهند. اهمیت این بخش برای ها که بخش دیگری از گردشگری دینی را تشکیل می ، و خلوتگاهها کنفرانسها،  مثل اردوگاه

 .ها، و خطوط هوایی بسیار زیاد است ها، هتل اعم از تورگردان

  (.(Ibid:17.ها نفر را جذب مقصد گردشگری کند تواند میلیون المللی مذهبی مانند روز جوان می برخی از رویدادهای بین

 سفرهای مبتنی بر تبادل گروهی 

 عالیقشد بیشتری پیدا کرده است، سفرهایی هستند که در آن مردمی با محبوبیت آن ر، که اخیرا سفرهای مبتنی بر تبادل گروهی

بخش و معنیدار را برای افراد به  ای بسیار لذت کنند. سفر با افراد همفکر تجربه های یکسان در تورهای مذهبی شرکت می مشترک و هدف
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کردن افراد در حین  یق تفریح، بازی، و درواقع خوشحالسازد. عنصر سرگرمی از طر ارمغان میآورد و ایمان و اهداف افراد را محکمتر می

رود و این موارد در بهترین حالت و به صورت تضمینی  های سفر مذهبی به شمار می های بسیار مهم در برنامه سفر مذهبی یکی از بخش

افتد. آنچه در این سفرها مهم است وجود زبان مشترک برای عبادت یا سخنرانی توسط  در سفرهای مبتنی بر تبادل گروهی اتفاق می

  ( :Ibid 11)سخنرانان است 

 مقاصد گردشگري ديني 

به نوعی در آن خدا را  معموال این محل، محلی است که افرادمکان مقدس مکانی است که مسافر در آن به خدا دسترسی دارد. 

طبیعی همچون یک کوه هم باشد که افراد در آن به عجایب دنیا  هبر یک مکان مقدس، یک منظر عالوهند، توا پرستند. این محل می می

کنند که گردشگران دینی را به سمت خود جذب  های مقدس مانند آهنربایی عمل می ای معنوی هم داشته باشند. مکان بنگرند و تجربه

بر اینکه مقصد زائران و تورها  عالوه .ا روستای مقصد هم در جذب گردشگر تأثیرگذارندبر آن، مردم، نوع سفر و شهر ی عالوهکنند، اما،  می

 :تواند یکی از انواع ذیل هم باشد های مقدس است، می نوعی از مکان

 مراکز جهانی چون اماکن مقدس اصلی مسیحیان براساس تاریخ و رسوم یا ماهیت خاصشان .1

 رود ره فراتر نمیشان از یک قا المللی که محدوده مراکز بین .1

 کنند شان جذب می اند اما تعداد کمی را از خارج از منطقه شان هم شناخته شده ای که خارج از منطقه مراکز فرامنطقه  .9

  .ای مراکز منطقه .1

 در این بخش بیشتر روی .ها و سفرهای داوطلبانه همراه با رویدادهای دینی انواع گردشگری دینی در سراسر جهان هستند مأموریت

 :Ibid)19)کنیم  مقاصد زائران و تورها تمرکز می

 وجه تمايز گردشگر و زائر 

اند. بیشتر سفرها به  کار و سنتی های اجتماعی محافظه کنند و اکثر آنها عضو گروه اغلب، زائران در سراسر دنیا به صورت گروهی سفر می

شود که در این صورت سفرها پنج شش روزه است. اگر کشورهای کشد، مگر اینکه فقط از یک شهر بازدید  طور متوسط ده روز طول می

 هایی وجود دارد بین گردشگر، گردشگر دینی، و زائر تفاوت .کشند مختلفی در برنامة سفر باشد، این سفرها چهارده روز یا بیشتر طول می

زائران کسانی هستند که برای  .کنند دت هم میاند، اما گاهی عبا گردشگران دینی کسانی هستند که برای بازدید آمده «کوهن» هبه گفت»

 هالبته ممکن است افراد در طول سفر تغییر کنند و به گفت .اند اند؛ درحالیکه گردشگران فقط برای گردش و بازدید آمده عبادت خدا آمده

دشگر دینی تبدیل شود. از کند ممکن است دچار تحول شود و به گر فردی که سفری را به عنوان یک گردشگر فرهنگی آغاز می «هاب»

گذرانند. درحالیکه گردشگران دینی و  های مقدس می فقط وقتشان را در مکانو پارسا این است که آنها معموال  های زائران مؤمن مشخصه

نی ایما.« )های گردشگری هم بازدید کنند خواهند از سایر جذابیت کنند، چون می ها می گردشگران زمان کمتری را صرف این مکان

  ( 1932خوشخو و بد، 
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کشد، ممکن رود. اگر سفر زائر فقط یک روز طول ب اکنون این نظر که سفرهای دینی باید با سرگرمی و جذابیت همراه باشند زیر سؤال می

مام روز را بازدید از اماکن مقدس باشد؛ اما در آن صورت هم معموال به رستوران نیاز دارد. مگر اینکه بخواهد تاست تنها تمرکزش روی 

 .روزه بگیرد. بنابراین، موافقت با این نظریه که زائران واقعی فقط به فکر بازدید از اماکن مقدساند دشوار است

بعضی از آنها مادی است که آنها را به گردشگر  ههای دینیاش هم تعریف کرد. انگیز توان با توجه به میزان انگیزه گردشگر دینی را می

 میانهکه در  کند ، دینی، و روحانی دارند که آنها را به زائر تبدیل میاخالقیهای  کند. درحالیکه برخی از آنها انگیزه غیردینی تبدیل می

 .های معنوی بیشتری دارند های معنوی کمتر و نسبت به گردشگران انگیزه انگیزه زائران به نسبت چون دارند، قرار دینی گردشگران طیف

تر از سفرهای فرهنگی هستند و  تر و انفرادی ها شکل دیگری ارایه داده است. سفرهای دینی روحانی تفاوت تر شدن ریچاردز برای مشخص

شده تفاوت چندانی با تورهای  های سفرهای زیارتی ارایه است که امروزه بسته الزمشوند. ذکر این نکته   نوعی سفر درونی تلقی می

 های پرواز، هتل، و گردش هم هستند.  غیردینی ندارند، چون آنها شامل هزینه

های گردشگران هم مهم است، زیرا  بندی گردشگران دینی، ابعاد انگیزشی حائز اهمیت است، اما فعالیت ، در هنگام دستهخالصهبه طور 

دشگران دینی بیشتر شود. گروه دوم بیشتر در پی مشاهده و بازدیدند؛ درحالیکه زائران و گر باعث تمایز گردشگران دینی و غیردینی می

کند، که این در برخی موارد صحیح  رسد که گردشگری دینی بیشتر زنان کهنسال را جذب می در پی سفر درونی هستند. به نظر می

  Nieminen) 1111: 12)کند  است؛ اما تحقیقات جدید نشان داد که درواقع گردشگری دینی افرادی در همه سنین را به خود جذب می

 ري ديني گردشگ هآيند

 :محرک گنجانده شود هتواند در این هفت دست گردشگری دینی می دالیل

 متنوع مذاهب دنیا هچهر .1

 وجوی معنویت جست .1

  .برای برخورداری از تجربیات اصیل از طریق رسوم فرهنگی و دینی تالش .9

 (شده در بازار نقاط فراموش)ظهور بازارهای نیش  .1

 افزایش تعداد تعطیالت کوتاه .2

 مذهباعتقاد و  .2

 های داوطلبانه خودشکوفایی و فعالیت .3

وجوی عقاید از طریق معنویت  رو شده است؛ درحالیکه معنویت یا جست همانطورکه پیشتر بیان شد، مذهب با محبوبیت کمتری روبه

 .دهد الشعاع قرار می های گردشگری دینی را در آینده تحت مسیر جدیدی است که ویژگی

اصلی سفر در یکی از  دالیلگردشگران چهار تعطیالت کوتاه در سال داشته باشند، مذهب و معنویت یکی از اگر  مثالبرآورد می شود که  

 .های خودشکوفایی از طریق بازگرداندن یک ویژگی خوب به جامعه است های داوطلبانه یکی از روش فعالیت .خواهد بود تعطیالتاین 
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خواهند به جای تماشاکردن محض مشارکت  گردشگر دینی است. بیشتر افراد می دالیلبرخورداری از تجربیات اصیل یکی از مهمترین 

 .هم داشته باشند

دهد؛ بنابراین، همچنان در گردشگری هم وجود خواهد  ابعاد زندگی چون تولّد، ازدواج و مراسم تدفین نشان می همذهب، خود را در هم

های دینی به معنویت و تمایل به فردیت در  تغییرات مداوم انگیزه .وجود بیایدداشت. اگرچه احتمال دارد انواع جدید گردشگری دینی به 

تری در بین انواع  گردشگری حاکی از آن است که نیازهای یک مسافر باید بیشتر و دقیقتر مد نظر قرار بگیرد و باید تورهای متنوع

بیشتری  اطالعاتخواهند  معنی است که بازدیدکنندگان می های دینی، این به این مختلف گردشگری دینی قرار بگیرد. در مورد جذابیت

درگیر فضای معنوی و دینی محلی که در حال  فعاالنه تریخواهند به صورت  زمینه و گذشتة مکان و رویداد به دست آورند و می هدربار

 .بازدید آن هستند بشونند

ست، نقش سنتی گردشگری دینی باید به همان نحو باقی بماند و تبدیل شده ا ر رونقاگرچه بعضی معتقدند گردشگری دینی به تجارتی پ

سودبردن از این حوزه باید تحت کنترل قرار بگیرد تا گردشگری  هباید در جهت ارتقای بازسازی روحی و دینداری محافظت شود. انگیز

  :Ibid )91)دینی مثل سابق باقی بماند 

 گيري  جمعبندي و نتيجه

متعالی و تقدیس نمادهای دینی انجام گرفته و غالبا بازدید یا مشارکت در شعائر  کلی، با محوریت گرایش به امرطور گردشگری دینی، به 

 های دینی، و مراسم آیینی خاص توسط زائران و گردشگران همراه است و در قالب تجمعی پیرامون مکان مقدس سامان مایی دینی، گرده

های مذهبی یا  کنندگان در آن منحصرا دارای انگیزه ای از گردشگری دانست که شرکت توان گونه یابد. در واقع، گردشگری دینی را می می

 .کنند ها، و مانند آنها بازدید می های مقدس نظیر کلیساها، مسجدها، مقبره ها هستند که از مکان دینی با سایر انگیزه هترکیبی از انگیز

هنجارین  هیر بازدید و زیارت اماکن مقدس و سایر مناسک و اعمال موجود در نظامنامبر اینکه به اعمالی نظ عالوهدر گردشگری دینی، 

همچون هنر،  محصوالتیدینی مختلف از جمله  -ی دینی و سایر رویدادهای فرهنگیها شود، حضور در کنفرانس مکان مقدس پرداخته می

 «زیارت»و  «گردشگری دینی»رو، ترسیم مرز مشخص میان  گیرد. از این فرهنگ، سنت، و معماری دینی نیز مدنظر گردشگران قرار می

بوده است و مطالعات زیادی صورت گرفته تا گردشگری مذهبی و زیارت را با هم مقایسه کنند. بدین معنا  کالمنظران محل  برای صاحب

دینی و یا برآوردن یک نیاز روحی مبتنی عنوان مراجعت به مکانی با اهمیت دینی به منظور انجام مراسم و آداب و رسوم  که زیارت را به

 ههای دینمداران شود. این در حالی است که کنش اند؛ سفری که با آداب مذهبی مشخص می بر معنویت یا ایمان دینی تعریف کرده

ولی گردشگر  توان گفت هدف زائر از مسافرت فقط انجام امور دینی است؛ گردشگران هم به زائران و هم به گردشگران شباهت دارد. می

فیروزجائیان؛ یوسفی و (کند  های دیگر اعم از مقدس و دنیوی نیز دیدن می مذهبی، ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم دینی، از مکان

ای سفر قلمداد کرد که در حد فاصل بین زیارت از یک سو و گردشگری  توان گونه .(لذا گردشگری دینی را می 112: 1939میرمحمدتبار، 

ها و ملل گوناگون و عموما  با اهداف گردشگرانی از فرهنگ های دینی مربوط به ادیان مختلف،در برخی از رویداد .ی دیگر قرار دارداز سو

یابند. یک چنین تکثر و مکانی عموما فرهنگی را در میان  مقدس اجتماع می های زائران در زمان ها و گروه دینمدارانه به صورت دسته

کنند  توان دید. افزایش چشمگیر شمار زائرانی که در مراسم اربعین شرکت می های اخیر نیز می راسم اربعین در سالکنندگان در م شرکت
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تر چه از حیث کثرت و چه از لحاظ تنوع  های قبل ای است که به تازگی ظهور یافته است، کما اینکه جمعیت حاضر در مراسم سال پدیده

گیری و گسترش  این مراسم و بدلشدن آن به یک ابررویداد دینی موجبات شکل هگسترش چند جانب ابل مقایسه نیست.های اخیر ق با سال

ساختارهای مختلفی راه خود  خاصی به ایفای نقش پرداختند و طولی نکشید که نهادها و هرا فراهم آورد که هر کدام در حوزساختارهایی 

های  ارند و در بستر فرهنگساختاری اجتماعی د شود که رویدادها  بیان می در بحث گردشگری رویداد .را به درون این رویداد گشودند

 افتند.  اتفاق میای  ای، سازمانی و حتی قبیله المللی، ملی، ناحیه بین

این بسیاری از این رویدادها وابسته به مراسم، جشنها، و نمادهایی هستند که معانی فرهنگی بسیار عمیقی دارند و رویداد اربعین نیز از 

فردند؛ همراه با اینکه آنها  منحصربه (قابل درک)قاعده مستثنی نیست. رویدادها در توانایی خود برای تبدیل فضاها به مناطق شهودی 

نمادین  تعامالتشده با  ای از انتظارات تعریف فرد خود را دارند. هر رویداد با مجموعه هنجارها و ارزشها و قوانین و مقررات منحصربه

  (1111Jones-Jaimangal)آید  خود به وجود می مخاطبان

کنند که این موارد ارتباط مستقیم و محکمی با اثرات  بندی می شان طبقه پیچیدگی همحققان رویدادها را به لحاظ مقیاس اندازه و درج

توان  مقیاس برگزاری رویداد اربعین، می شود. به لحاظ وسعت و رویدادها دارد. با افزایش ابعاد و سایز رویدادها اثرهای آنها نیز بزرگتر می

 اطالقابررویدادها به شمار آورد. در واقع، در مباحث گردشگری واژة ابررویداد کلمهای است که به بزرگترین رویدادهایی  هآن را در زمر

 ( Zhou,1111: 13)گیرد   المللی را هدف می شود که بازارهای بزرگ بین می

ها در  کنندگان این رویدادها بیش از یک میلیون نفر است و طنین آنها از طریق رسانه است. تعداد شرکتمگا به معنی بزرگ و عظیم 

را در  ...ای است که اثرهای عظیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  طلبانه در واقع، رویداد اربعین نیز رویداد صلح .شود تمام جهان پخش می

بودن  توانیم داوطلبانه درخور توجه این است که ما می هچه در سطح فراملی. همچنین، نکت ای، و پی دارد، چه در سطح ملی، چه منطقه

ای برای مدیریت  خودی در نظر بگیریم که روابط گسترده را در رویدادهای فرهنگی و مذهبی به عنوان نوعی مشارکت اجتماعی خودبه

ای نزدیکتری به تحقیق هستند، زیرا تعداد رویدادها با گسترش در اندازه ه حوزه ٔەمقصد دارد. در این مفهوم، رویدادهای خاص و داوطلبان

داوطلبی در  های افزایش یافته است. فهم تجرب گونه شان رشد کردهاند. بنابراین، تعداد کارکنان و داوطلبانشان به شکل قارچ و پیچیدگی

مدیران مقصد و محققان تفریح و سرگرمی است  برای قهعال مورد ٔەک حوزی )رویدادهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی)رویدادهای خاص 

(1112, Saura & Gallarza)  

اصلی و نهایی خود مقصد  هسایر اشکال که هدف و جاذب برخالفاز گردشگری ـ   از دیگر موارد مورد توجه در رویداد اربعین شکلی خاص

شود که افراد را  ای تبدیل می گردشگری کل فرایند سفر و رسیدن به مقصد است و درواقع خود شکل سفرکردن به جاذبه هاست ـ جاذب

شوند، در ابررویداد  سایر ابررویدادهایی که در جهان برگزار می برخالفدرخور توجه دیگر اینکه  هنکت .انگیزاند برای این تجمع عظیم برمی

 هروحی اخالقیاترسند، بلکه این رویداد بستری برای رشد  به حداقل ممکن می اخالقیآسیبهای فرهنگی و  تنها روی اربعین نه پیاده

ی و فرهنگی را در آورد و در طول مدت این گردهمایی بزرگ افراد مختلف طیفی از مشترکات اعتقاد جمعی و تقارب فرهنگی فراهم می

  .رسند می فکری و رشد معنویبلوغ به  به نمایش میگذارند و نهایتا قالبی همگن
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 کننده و دست این همایش عظیم و مغایر با سایر رویدادهای جهانی باور قوی مذهبی است که بین افراد شرکته از نکات برجست

امر نه تنها های موجود بیم جان خود را دارند، این  اندرکاران وجود دارد. این باور تا جایی محکم است که افراد با اینکه با توجه به جریان

دهد؛ درحالیکه ترس از تأمین امنیت یکی از عوامل مؤثر در  کاهد، بلکه هرساله تعداد افراد را افزایش می تقاضا برای این سفر را نمی

های مناسب  از موارد قابل تأمل دیگرکه در ادبیات گردشگری بیان میشود کمبود امکانات و زیرساخت .کاهش تقاضای گردشگری است

اسکان و امکانات رفاهی از  هکاهش تقاضای گردشگر برای مقصد است؛ در صورتی که در این پدیده گردشگری به هیچ عنوان نحوسبب 

فرد  بخشد اصل استثنا و منحصربه از دیگر موارد مورد توجه که به یک رویداد ارزش خاصی می .های قابل توجه گردشگران نیست اولویت

تنها در میان مسلمانان بلکه  فرد نه به آن پرداخته شد، اجتماع اربعین یک رویداد استثنایی و منحصربه باالبودن است. همانطور که در 

پرداختن به ابررویداد دینی اربعین با چنین مقیاس بزرگی چه از نظر کثرت و چه از لحاظ تبعات و  .در میان سایر ادیان جهان است

علمی و سیستماتیک  هو ضروری است و برای واکاوی و تحلیل این پدیده، مطالع الزمیک پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استراتژ

های چگونگی فرایند سفر را  های الزم را برای این حرکت مشخص کرد و در ادامه خروجی آن انگیزه خاللنماید تا بتوان از  آن ضروری می

برای شناخت ابعاد مختلف این پدیده ناگزیر از مراجعه به کنشگرانی  نماید که توضیح داد و نهایتا این سفر را آشکار کرد. چنین می

توجهی به این رویداد در این ابعاد تبعات خوبی نخواهد داشت و  بدیهی است بی .اند هستیم که به نحوی با این رویداد درگیری داشته

می به این رویداد نگاه شود و به تبعات منفی و ممکن است به مرور این پدیده را دچار انحراف کند. در نتیجه، بایستی از دید عل

 .توجه شود کاملآسیبشناسی آن 

 

 ها  نوشت پي

  : شود برای مثال به برخی از این احادیث و روایتها اشاره می.1

 (1193مجلسی، )» ، برکت استالسالم تا ده میل اطراف قبر حسین بن على، علیه»م: لسالا امام صادق: علیه

حسن احسان  هیابید و به وسیل  م، هدایت مىالالس على، علیه همن هشدار داده شدید و به وسیله به وسیل»: اهلل علیه و آلهصالی پیامبر،  

شوید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین درى از درهاى بهشت است، هرکس با او دشمنى   حسین خوشبخت مى هشوید و به وسیل  مى

  (1991بحرانی، ) «کند  ام مىکند خداوند بوى بهشت را بر او حر

، از عمرشان محسوب نگشته و جزو حیاتشان به علیه السالمهمانا ایام زیارت زائران حسین بن علی، »، فرمود : السالم امام صادق، علیه

 ( 1921حرعاملی، )  «آید شمار نمی

 «برود (ع)تهیدست سالی یک بار به زیارت امام حسینسزاوار است که شخص توانگر سالی دو مرتبه و انسان »فرمود :  (ع)امام صادق 

  (1356قمی، )

اش به قصد زیارت قبر حسین بن علی خارج شود، اگر پیاده باشد، با هر قدمی،  به درستی که هرکسی از خانه»فرمود :  (ع)امام صادق

آن گام  های برایش نوشته شده و به واسط حسنه شود و اگر سواره باشد، با هر قدمی، ای برایش نوشته شده و گناهی از او پاک می حسنه
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یافتگان  رستگاران و نجات هشود تا به درب حائر حسینی برسد که در این صورت خداوند نام او را از جمل گناهی از او کنار گذاشته می

  ( 1193مجلسی، ) «نویسد... ان میبرندگ هکند و زمانی که آداب زیارت و اعمالش را به پایان برساند، خداوند نام او را در زمر ثبت می

دارد  برود به ازای هر قدمی که برمی (ع)هر آن که در فرات غسل کند و سپس با پای پیاده به سوی مرقد حسین»فرمود :  (ع)امام صادق

  (1111مجلسی، ( «گذارد حجی مقبول با تمام اعمال و مناسک برای او خواهد بود و بر زمین می
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