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 چکیده

های در گردشگری مذهبی از یک سو باور مذهبی نقش دارد و از دیگر سو زمانی که گردشگران صرف دیدن مکان

های انگیزهکنند. جنبۀ دیگر واقعیت این است که این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشند، مذهبی می

زیارت یکی از مصادیق کنش دینی است که در ادیان ومذاهب مختلف مورد تاکید قرار گرفته مذهبی برای سفر دارند. 

پردازد، درچارچوب پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکرد کیفی به توصیف چگونگی زیارت زنان در گردشگری مذهبی میاست. 

نگاری برای اجرای عملیات تحقیق استفاده شد. تکنیک ز روش مردماست؛ امفهومی نگاهی به دورکیم انداخته شده

گیری هدفمند کنندگان با نمونهیافته بود و مشارکتهای نیمه ساختها مشاهده مشارکتی و مصاحبهگردآوری داده

شهر شیراز  شده، گردشگران زن بقاع متبرکهاند. جامعۀ مطالعهها از طریق تحلیل موضوعی تحلیل شدهانتحاب و یافته

   باشند که سفر زیارتی ازها حاکی از این میآوری شد. یافتهها جمعنفر، داده30بودندکه از طریق مصاحبۀعمیق با 

شود. قدسی، آرامش، تغییر وتحول تشکیل میبندگی، احساس فضایزیسته، میل بهبستر اعتقادی، مناسکهایِ مقوله

نی و از دیگر سو کنشی عاطفی است که ناشی از حال وجدانی و درونی زیارت گردشگران زن از یک سو کنشی عقال

گردد در بینش و گردد و موجب میآنهاست که در نهایت سبب آرامش روحی، نزدیکی به خدا و حضور قلب آنها می

 راردهد.ها همچنین سبک زندگی آنها را تحت تأثیرقگیرد که سایر جنبهروش زنان بعد از سفر زیارتی تغییراتی صورت

 تماتیک. مذهبی، بقاع متبرکه، تحلیل: زیارت، مردم نگاری، گردشگرانهای کلیدیواژه
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 مقدمه 

آید و ای برای سفر به حساب میهاست که دین، انگیزهسفرزیارتی، پدیدۀ جدیدی نیست. مدت

و  1شود )جکسکیترین شکل سفرهای غیراقتصادی شناخته میعنوان قدیمیسفر مذهبی به

های اخیر شوند، در دهههای معنوی و مذهبی انجام می(. سفرهایی که با انگیزه10: 1992، 2اسمیت

 . )20: 1998، 3اند )کلیرواج پیدا کرده و طرفداران زیادی را به خود جذب کرده

سنتی و تاریخی آن، عبارت است از سفری فیزیکی در جست وجوی سفر زیارتی در معنای

(. سفری به سوی مکانی که 11:  1996، 4ی آنچه مقدس است )وکونیچحقیقت و در جست وجو

وجوی حقیقت، (. جست3: 1987، 5باره در آن پدیدار شده است )سالنوقدرت و مشیّت الهی به یک

شود، مردم به اماکن روشنگری وکسب تجربه ارزشمند آمیخته با شئون الهی و قدسی که سبب می

 (.  45: 1392به نقل از تیموتی و اُلسن،  41: 1998، 6مقدس سفر کنند )کمپو

ساعت 24بنابرتعریف سازمان جهانی گردشگری، گردشگر کسی است که به طور موقت )حداقل  

و زائر کسی  (WTOکند )شود و به منطقه دیگر سفر میوحداکثریک سال( از خانه خود دور می

( با تمایز قائل شدن بین زائران 1992) 7کند. کوهنهای معنوی و مذهبی سفر میاست که با انگیزه

کند و گردشگر از مرکز جهان زائر به سوی مرکز جهان خویش حرکت می»نویسد: و گردشگران، می

توان سفر کند. بنابر تعریف فوق میشود و به سوی یک مکان لذت بخش حرکت میخود دور می

 (.22: 1392و اُلسن،  8یعنوان یکی از اشکال گردشگری تلقی کرد )تیموتزیارتی را به

کیفی پیرامون زیارت صورت گرفته است که اغلب با در داخل وخارج مطالعات محدودی به روش

شناختی باشند، که از میان آنها برخی به بررسی جامعهشناسی و نظریه مبنایی میروش پدیدار

ای تحت اند. مطالعهقرار دادههای زیارت را مورد بررسی اند و برخی سایر جنبهتجربه زیارت پرداخته

( انجام 1396توسط محمدی وهمکاران )« پدیدارشناسی تجربه گردشگران اماکن مذهبی»عنوان 

دهد که از نگاه زائران، زیارت در بُعد عملی به معنای گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می

   آگاهی مذهبی آنها  مشارکت در برخی مناسک فردی و جمعی است؛ در بعد معرفتی به افزایش

کند؛ دربُعد تجربی، تسلی، را هموار می« شفیع»انجامد؛ در بُعد اعتقادی، مسیر توسل آنها به می

آورد؛ ودر بُعد شان به ارمغان میتسکین و آرامشِ قلب همراه با حسی از خضوع وخشوع را برای

همکاران  پور وکند. شمسیا ایجاد میاجتماعی را در زندگی آنهاخالقی وپایبندی پیامدی، نوعی الزام

معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری، مطالعه موردی: »شان باعنوان (در مطالعه1393)
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با رویکرد کنش متقابل نمادین به مطالعه چگونگی معنایابی و تفسیر گردشگران از « شهر همدان

اند، ها نشات گرفتهوله که همه آنها از یافتهمق13پردازد. تعداد های گردشگری میگردشگری و مکان

بررسی نقش امامزادگان در » ای تحت عنواندر مطالعه (1393همکاران ) استخراج شد. موسوی و

های مذهبی، کنند که گردشگران برای زیارت اماکن، آثار، یادمانتوسعه گردشگری زیارتی بیان می

     ها و مراکز مذهبی سفر اوقات فراغت به مکان انجام اعمال مذهبی و دینی، آموزش و گذراندن

    شناسی تجربی زیارت امامای تحت عنوان پدیداردر مطالعه (1392کنند. یوسفی وهمکاران )می

  نشان داد که مناسک زیارت، عقیده به تقدس، عقیده به شفاعت، دلدادگی، خضوع، « )ع( رضا

مرکزی معنای زیارت است که برحسب اشتراک معنا به جویی، مناجات و آرامش از موضوعات توسل

العادگی زیارت شوند و جذبه قابل تقسیم مندی زیارت، عقیده به خارقسه مقوله کلی تر شامل آداب

سیاح در تجربۀ زیسته  -دوگانۀ زائر»در پژوهشی با نام  (1391قوامی ) است. اجتهدنژاد کاشانی و

-پاسخ هایکنند که در ذهنیتبیان می« گاه شهید بهشتیسه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانش

گویان تمایزی مفهومی میان سیاحت و زیارت اماکن مذهبی خارج از کشور وجود دارد. این تمایز 

( 1391خورد. سقایی و همکاران )میان سیاحت و سفرهای زیارتی داخل کشور کمتر به چشم می

باشد که متن بیانگر این می«  )ع( فضایی زیارت امام رضامتن »ای با عنوان یافته هاشان در مطالعه

افزایی و فضایی زیارت امام رضا)ع( متنی فرهنگی است که تمامی عناصر آن در خدمت معرفت

تعمیق آگاهانۀ زائران و مجاوران از زیارت و متن زیارت است. بنابراین، الزم است در هنگام تصمیم 

)ع(، میزان تأثیر آن در نظر گرفته  تن فضایی زیارت امام رضاگیری برای هر عنصر کالن یا خرد م

-( با مقایسه استراتژی2013« )گردشگری مذهبی در مصر»در پژوهش خود با عنوان  1شود. امین

کند و به ویژه بر نقش دولت های کشورهای مختلف در گردشگری، گردشگری در مصر را بررسی می

( پدیده گردشگری 2011) و همکاران 2نماید. سیتیتأکید میهای مربوطه در این حوزه وسازمان

دهند و خصوصاَ درک وتفسیر اسالمی را در این کشور در ابعاد مخلف مورد بررسی قرار می

(در 2012و همکاران ) 3گذارند. درولشان را به بحث میگردشگران از تجارب و احواالت روحی

های انگیزه های غیرمذهبی بازدیدکنندگان از مکانیک چشم انداز جدید از »ای با عنوان مقاله

، به بررسی پدیده گردشگری مذهبی پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از این است که «مذهبی

شان برای بهتر شدن تحریک شده بازدیدکنندگان به طورعمده بوسیله نیازخودشکوفایی یعنی تمایل

       به « گردشگری زیارتی یهودیان کنونی» ( در پژوهشی با عنوان2010) 4اند. کالینز وکرینر

    توانپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که میسازی تجربه بازدید کنندگان میمقوله

های مختلف زائران را روی یک پیوستار سامان داد: در یک سوی این پیوستار، یهودیان تیپ

ند و در سوی دیگر گردشگرانی که به اصطالح، آورجا میارتدوکسی که آداب دعا و زیارت را به
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شوند واز سر کنجکاوی، عالقه فرهنگی و یا تالش برای گردشگران میراثی یا معنوی خوانده می

های تجربه مکان»( در اثری با عنوان 2008) 1آیند. آندیرویسیافتن معنای زندگی به سفر می

کند. مشترک در تجربه زیارت را بیان میپنج عنصر اصیل « مقدس، یک مطالعه پدیدار شناسانه

اولین عنصر مشترک، غرق شدن بازدیدکنندگان در معنویت فضای حرم، دوم، عنصر فرهنگی، سوم، 

   های راهبان و سکوالریسم، چهارم، زیبایی وپیچیدگی طبیعی محیط زیست، پنجم، خطابه

 های خارج از کالس است.آموزش

زیارت  زمینه در شناختی مردم و شناختی جامعه تحقیقات کندمی بیان کلمن که گونههمان

 شناسیروش دید میدان در و نظری تحلیل مورد ندرت به زیارت او تعبیر وبه بوده محدود بسیار

 این که کرد بیان توانمی فوق مطالعات به توجه با(. 55: 2002 ،2کلمن) است گرفته قرار نگارمردم

 نگارانهمردم مطالعه که دارد اهمیت جهت آن از گیرد،می انجام کیفی پژوهش رویکرد با که مطالعه

 شیعی، اسالم نظری مفاهیم و بومی فرهنگ به توجه با زن مذهبی گردشگران منظر از زیارت کنش

کند و از دیگر سو، زیارت از منظر دید گردشگران مورد می فراهم زیارت پدیده از بهتری شناخت

 گیرد.بررسی و مطالعه قرار می

 مقدس مسئله به زیادی کشش و گرایش مردم، مذهب و آیین و دین به توجه ما با کشور در

بقعه، بعنوان  800هزار و  5دارد و در کل کشور،  وجود اماکن آن زیارت و مذهبی اماکن بودن

مکان مذهبی مقدس ثبت شده شامل حسینیه ها،  119هزار و 3های امامزادگان و همچنین آرامگاه

آتشگاه و نیایشگاه از ادیان مختلف وجود -های علمیه، کلیسا، کنیسهمساجد، مدارس مذهبی و حوزه

(. در میان شهرهای 14: 1387مذهبی باشد )مومنی، تواند فرصت خوبی برای گردشگریدارد که می

ن عنواعنوان یک کالن شهر تاریخی و فرهنگی و از دیگر سو بهایران، شهر شیراز از یک سو به

سومین حرم اهل بیت که به صورت تقریبی آرامگاه مقدس دویست امامزاده عظیم الشأن را در خود 

های امامزادگان جلیل القدر در های باالیی با وجود آرامگاه)پایگاه جامع امامزادگان(، از ظرفیت دارد

 گردشگری مذهبی، برخوردار است. 

 نذر، انجام نیایش، دعا، زیارت، برای زیادی زائرین ها،زادهامام مانند مذهبی و مقدس اماکن در

 اماکن این در معجزات و کرامات، شاهد مواردی در و کنندمی پیدا حضور عزاداری تفریح، قربانی،

 و دینی فرهنگ عناصر از که هازادهامام کرامات و معجزات و رفتارها و اعمال این شناخت لذا. هستیم

 نمایان بیشتر را پژوهش ضرورت زیارت، فرهنگ ارتقاء و مردم به آنها معرفی و هستند اجتماعی

کند از دیگر سو، با وجود اهمیت مناسک زیارت و آثار اجتماعی گستردۀ آن در ایران، تحقیقات می

شناختی مردم شناختی در این زمینه بسیار محدود بوده است. بنابراین ضرورت انجام پژوهشی مردم

دادن ئه توصیفی غنی از معنا و مناسک از یک سو و مورد مطالعه قرارپیرامون کنش زیارت و ارا

گردشگران بعنوان کنشگرانی که عالوه بر زائران در جست وجوی اماکن مقدس و متبرک هستند، از 
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 ایجامعه هر سازنده ارکان از که آنجا از .نمایددیگر سو، ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می

 کنند،می ایفا جامعه در را مادر و همسر بعنوان هانقش مهمترین و هستند جامعه آن بانوان و زنان

 و شکوفایی رشد، جهت الزم بسترهای و نهد ارج را ها نقش این جامعه که صورتی در است پرواضح

 .بود خواهد وانسانی  اجتماعی اخالقی، سعادتِ کمال در جامعه آن سازد، فراهم را آنها تعالی

این پژوهش با مدنظر قرار دادن رویکرد کیفی به توصیف چیستی وچگونگی  رو،از همین

پردازد و در صدد گردشگری مذهبی از طریق پدیده زیارت نزد گردشگران زن در شهر شیراز می

 .«درک گردشگران مذهبی زن از کنش زیارت چگونه است؟»پاسخ گویی به این سوال کلی است که 

 

 چارچوب مفهومی

های پیچیده در معنای سنتی آن، سفری درونی است که نیروهای الهی و پدیدهسفر زیارتی، 

معنوی نیز، در آن دخیل هستند. به طور کلی انسان به هر دو نوع سفر، درونی و بیرونی نیاز دارد 

 (. 8: 1،1987)بهارداج

 گردشگری مذهبی:

های پیچیده پدیدهسفر زیارتی، در معنای سنتی آن، سفری درونی است که نیروهای الهی و 

معنوی نیز، در آن دخیل هستند. به طور کلی انسان به هر دو نوع سفر، درونی و بیرونی نیاز دارد 

 (.8: 1987)هاردج،

در گردشگری مذهبی از یک سو باور مذهبی نقش دارد و از دیگر سو زمانی که گردشگران صرف 

جنبۀ دیگر واقعیت این است که این کنند، تقریبا شبیه زیارت است. های مذهبی میدیدن مکان

های مذهبی برای سفر دارند. هرچند مقاصد گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشند، انگیزه

های تاریخی و مسائل مذهبی هم ممکن است در بین و دالیل دیگری از جمله جستارها و کنکاش

وعی گردشگری فرهنگی است که ارتقاء ای از نباشد. به طور کلی این نوع از گردشگری نمایش ویژه

یا افزایش محصوالت فرهنگی مختلف را به دنبال دارد و از طرفی موجب غنای فکری و معنوی نیز 

های شود. جالب توجه است که بخش مهمی از گردشگری فرهنگی بعنوان گردشگری در مکانمی

 (.4: 2،2000شود )سانتوسمذهبی شناخته می

زیارت کنشیی معطیوف بیه ارزش اسیت و آن دسیت ییافتن بیه        » شناسی زیارت: از منظر جامعه

 (. 10: 1380)بهروان،« رستگاری و تقرب به خداوند است

از زبان التین گرفته شده است، به معنای موجودی ماوراء  3امرقدسی: نومینوس یا امر قدسی

ها، نومن را اد اتو انسانالطبیعی است که بیان ناپذیر، تعبیرناپذیر و غیر قابل توصیف است. به اعتق

کند. یعنی امر قدسی در آنها کنند و تجلی نومن برای آنها احساس عبودیت ایجاد میتجربه می
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کند. اتو همچنین این احساس مخلوق بودن را رازی هراس انگیز احساس مخلوق بودن ایجاد می

یی، جنبه جالل و کشش، جنبه نامد که به اعتقاد او چهارجنبه دارد: جنبه هراس انگیز یا ترس زامی

 (.41: 1380انرژی زایی، جنبه رازآلودگی )اتو، 

بینی اسالمی امر قدسی و زیارت جایگاه امرقدسی و زیارت امام در اندیشه اسالمی: در جهان

ها متفاوت و متمایزند. )امین، ها ومکانای دارد. برای انسان دیندار در هر عصری برخی از زمانویژه

(. از نظر شیعه امام همیشه زنده است و براعمال و 5: 1392به نقل از طالبی و علی پور،  108: 1386

گوید: هیچ عصر و زمانی از احوال و احساس زائر آگاه است. مطهری در کتاب امامت و رهبری می

: 1387اند )مطهری، یک ولی کامل، خالی نیست و برای آن انسان کامل مقامات ودرجات زیادی قائل

مندی از این انسان کامل و تجلی (. بنابراین امام، تجلی از تجلیات خداوند است و شیعه برای بهره33

 قدسی، که بر او والیت دارد، به زیارت امام می رود. 

از نظر دورکیم، دین، مستلزم وجود امر مقدس، سپس سازمان یافتن باورهای مربوط به امر 

است که به نحوی کم وبیش منطقی ومشتق از باورهاست  مقدس وسرانجام مستلزم مراسم و اعمالی

های برد. به اعتقاد وی حالتهای مثبت و منفی نام می(. دورکیم از آیین82: 1379)جاللی مقدم، 

دهد: گیرند. در واقع هر آیینی جنبه دو گانه را ارائه میمناسک در دوگروه مثبت ومنفی جای می

کند که این دو نوع آیین به طور تنگاتنگ باهم بیان می یک جنبه منفی و یک جنبه مثبت. وی

شود. شود، اطالق میشوند. آیین منفی به نظامی که توسط این مراسم خاص تشکیل میمرتبط می

کنند، این آیین ها شرط ورود به آیین )پرستش( مثبت ها مومن را از انجام برخی از امور منع میآن

کند و از اشیاء پیش پا افتاده و مبتذل که ، خود را پاک و منزه میهستند. مومن از طریق آیین منفی

شود. آیین مثبت نظام ویژه سازد و آماده انجام آیین مثبت میشدن گردیده جدا میارزشموجب بی

توان کردن و غیره. بر این اساس، طبق نظر دورکیم، میاعمال مذهبی است مانند پرستش، قربانی

از  (.10: 1392های مثبت به شمارآورد )طالبی و علی پور، و جزء آیین "ماعیپدیده اجت"زیارت را 

 قدرت به وابستگی حس و کندمی تجدید و تقویت ایجاد، را مذهبی احساسات نظر او مناسک،

 امر که کندمی بیان او. نمایدمی تشدید است، جامعه همان واقع در که را و اخالقی روحانی خارجی

 یک گونه به و کنندمی تجربه را مشترکی احساس و آیندمی هم گرد ها انسان که است این اساسی

 به وابسته و ثانوی چیز ها، وکنش احساسات این خاص ماهیت. کنندمی بیان را آن جمعی کنش

 (.203: 1393 حیدری،) است موقعیت

 

 روش شناسی تحقیق

انجام شده است. برای  نگاریرویکرد نظری این پژوهش کیفی وبا استفاده از روش مردم

های نیمه های مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و مصاحبههای کیفی از روشگردآوری داده
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گیری در تحقیقات کیفی از نوع هدفمند بوده وحجم نمونه نیز ساخت یافته استفاده شد. روش نمونه

 آوری شده بستگی دارد. به سطح اشباع نظری اطالعات جمع

نتخاب نمونه در دو سطح صورت گرفته است. یکی انتخاب میدان مطالعه بعنوان در این پژوهش ا

گیری از درون میدان. در مرحله نخست، از میان بقاع متبرکه شهر شیراز، با و دیگری نمونه« مورد»

های حضرت هایی از جمله بیشترین آمار گردشگران ورودی، شناخته شده بودن، حرمتوجه به ویژگی

ی)ع(، حضرت سید عالء الدین حسین)ع( و حضرت علی بن حمزه)ع( انتخاب شدند. احمد بن موس

گیری، مربوط به بعد از ورود به میدان انتخاب شده برای پژوهش بود، که در این مرحله دوم نمونه

نفر از افراد مصاحبه شد، برای جمع آوری اطالعات 30گیری نظری استفاده شد. با مرحله از نمونه

ه افرادی مراجعه شد که هم سفرزیارتی را تجربه کرده بودند وهم قادر بودند توصیفی غنی موردنیاز ب

پس از تحلیل و بررسی شدند.  1های گردآوری شده با تکنیک تحلیل موضوعیرا ارائه کنند. داده

 های سراسریو تم 3های سازمان دهنده، تم2های اصلیهای متنی، تماطالق کد مناسب به همه گویه

ها به بندی و مقوله بندی دادهیابی شدند. در تحلیل موضوعی محقق با طبقهسازمان 4)کلی(

پردازد. در این مطالعه به منظور ارزیابی استخراج یک سری مفاهیم و الگوهای بنیادین معنایی می

 های ممیزی و ارزیابی توسط اعضاء استفاده گردید.ها، از تکنیکاعتبار یافته

 

 هایل دادهتجزیه و تحل

سال بود و تحصیالت آنها از دیپلم تا دکتری. همه  57تا 18کنندگان از ترکیب سنی مشارکت

گفتگوها در حین مصاحبه ضبط شدند و سپس همه آنها پیاده شدند. گفتگو ها پس از پیاده شدن 

 ای برای اینکه امکانجملههای تک( به صورت عبارت و گویه1بندی شدند. در دوسطح دسته

ها به ( مصاحبه2 پذیر شود و در یک سطح دیگر،های اولیه اصلی امکانکدبندی اولیه و نیز تعیین تم

های چندگانه ومجموعه ای از عبارات نیز دسته بندی و کدگذاری شدند وسپس تم صورت عبارت

و تم های جمع آوری شده، انجام شد. تم اصلی اصلی بر اساس این نوع دسته بندی اطالعات و داده

 بندی شدند.دهنده و تم کلی به صورت زیر تدوین وساختسازمان
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 عقالنی-تم کلی: زیارت کنشی عاطفی

 های سازمان دهنده که منجر به تدوین این تم کلی شدند به شرح زیر هستند:تم

 زیسته، میل به بندگی، احساس فضای قدسی، آرامش، تغییروتحولبستر اعتقادی، مناسک

 
 های اصلی وسازمان دهنده تحقیق: تم1جدول

 های تحقیق حاضر: یافتهمنبع

 

 بستر اعتقادی:

ها رود پیروان آن دین بدانگیرد که انتظار میباورهایی را در بر می»بعد اعتقادی یا ایدئولوژیکی 

سه نوع تقسیم کردند: گالرک واستارک این باورها را در هر دین خاص، به «. اعتقاد داشته باشند

(. در دین مبین 63: 1384زاده، )سراج سازای مسلم، باورهای غایتگرا و باورهای زمینهباورهای پایه

گرایانه که هدف وخواست از ای مسلم، شامل اصول دین هستند، اماباورهای غایتاسالم، باورهای پایه

گرایانه هدف از خلقت انسان، باورهای غایت گیرند، از دیدگاهاند، فروع دین را در بر میخلق انسان

(. شرط رسیدن انسان به رستگاری 183: 1373باور ارادی به خدای واحد و بندگی اوست )سروش، 

در دنیا و آخرت، ایمان و اعتقاد به خداوند متعال است، زیارت درواقع شرایطی را برای انسان فراهم 

های او را نیز تا عالوه بر ذکر و تسبیح، موهبت کند که با معبود خویش خلوتی داشته باشدمی

 برشمارد  و یگانگی او را تصدیق کند. 

 ساله از قم: 32مهسا، 

وقتی می آم زیارت اعتقاد دارم همه قدرت ها از آن خداس، باید از خودش بخوای که کمکت کنه، »
 «تونه ..... بقیه واسطه انجز خودش کی می

 ساله از کاشان:40سحر 

کنم به چیزایی که خدا به من داده، اما خلوت کردن تو ای مکانُ دوس دارم، همش فکر میخیلی »
 «.ه جاهایی اصال ندیدمشمن چیکار کردم، قدرش ندونستم، ی

 ساله از سعادت شهر:31فاطمه 
 «کنی، اعتقاداتمون دوباره یاداوری می شنزیارت تجدید اعتقاداته ، یک ارتباطی برقرار می»

شناخت ومعرفت در زیارت و میزان تاثیرگذاری آن بیشترین نقش را دارد گردشگران از آنجا که 

کردند، که شناخت و معرفتی که آنها در سفر زیارتی کسب کردند، گاهی پیش ازسفر از بیان می

تم سازمان 

 دهنده
 میل به بندگی مناسک زیسته بستر اعتقادی

احساس فضای 

 قدسی
 تغییروتحول آرامش

 تم اصلی

 معرفت

 اعتقاد

 توحید اندیشی

 عمل به آداب

 اذن دخول

جستجوی 

 جماعت

 طپش قلب

 احساس نزدیکی

 حالت عرفانی

 روشنایی

 ابهت فضاوت

 بزرگی و جبروت

 امنیت

 امید

 اعتماد

 از خود شناخت

 بیداری روح

 احساس تحول



 105....................................................... بقاع متبرکه  درک گردشگران مذهبی زن از کنش زیارت در

 

است اما شناخت بیشتر به صورت اطالعاتی بوده که در قالب تور پیرامون طریق مطالعه کتب بوده

ای آنها بیان گردیده است و با ابعاد وجودی امامزاده به صورت عمیق آشنا گردیدند که امامزادگان بر

 این شناخت منجر به حضور قلب وتوجه بیشتر شده است.

 ساله از کرج: 22زهرا

دونستم که برادر امام رضاست و زندگینامشونو خوندم، امیا اطالعیاتی کیه    در ابتدا در همین حد می»
متفاوت بود، وقتی متوجه برکت ها واتفاقیات حیرم شیدم، توجیه و اعتمیادم       راهنمای تور داد خیلی

 «.شد، حس کردم معنویت خاصی تو حرمهبیشتر 
 ساله از اصفهان: 30مرضبه 

تونم مقام امامو درک کنم و با وقتی اطالعاتی درباره امامزاده بدست آوردم حس کردم بهتر می»
کنی، ارادتم نسبت به امام هم مامو  بیشتر حس میتوجه بیشتری زیارت کنم، مثل اینکه وجود ا

 «.بیشتر شد

 

 مناسک زیسته:

اعمال دینی مشخصی را که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را به جا آورند، در »بُعد مناسکی 

(. زیارت یکی از شعائر و مناسک مهم دینی است که در بین 64: 1384زاده، )سراج« گیردبر می

گیرد و اهمیت آن نیز برحسب مفاد و مختلف مذهبی براساس آداب معینی انجام میاجتماعات 

(. در اجتماعات شیعی، زیارت اهل قبور و 1392،182شود )یوسفی،معنای درونی آن تعیین می

مندی جزء اماکن مقدس تاثیر بسیار زیادی در التیام بخشی و تخلیه عاطفی زائران دارد و حاجت

های (. گردشگران در مکان163: 1382شود )ابن شعبه، ی شیعی محسوب میاساسی اعمال زیارت

دانستند که قبل از سفر مذهبی آغاز گردیده و تا بعد از زیارتی خود را مقید به انجام مناسکی می

انجام زیارت ادامه داشت. آنها معتقد بودند پیش از سفر، هنگام ورود به مکان مذهبی، بعد از انجام 

آورند و آنچه بر میزان پایبندی به مناسک و انجام آن بسیار مناسک خاصی را به جای زیارت باید

 اند. موثر است شناخت و معرفتی است که نسبت به مکان مقدس و امامزاده کسب کرده

 ساله از مشهد:21سیما 

رو کنم ادعیه وارده گیرم و سعی میکنم، وضو میکنم، خودمو معطر میقبل از زیارت غسل می»
 «.خونمبخونم، سالم خاصه ورودی رو می گم و اذن دخول می

 ساله از تهران:33رقیه 

آم زیارت سعی کنم آهسته قدم بردارم، برای اینکه احترام اونجا رو داشته باشم، نماز وقتی می»
 «.ستام، کسایی که التماس دعا گفتندکنم به پدرم، دوخونم و هدیه میزیارت می
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مند به انجام مناسک به صورت فردی و برخی میان گردشگران برخی عالقه: از جستجوی جماعت

در جستجوی جماعت هستند تا دسته جمعی آداب را به جای آورند و معتقدند که انجام مراسم به 

 صورت جمعی تاثیر بیشتری بر آنها خواهد داشت.

 ساله از شهریار:38مهوش، 

باشه، کال می رم سمت اون مراسم، حال و هوام  اگر در زمان زیارتم مراسمی در حال برگزاری»
 «عوض میشه، انگار همه چیز دست به دست هم میده که ارتباطم بیشتر و بهتر برقرار شه

 ساله از نیشابور: 49سکینه، 

وقتی مراسمه مثل دعای کمیل و زیارت عاشورا حالم خوب میشه، انگار افراد بیشتری رو می تونم »
شه، اگر خودتم آبرویی نداشته باشی به آبروی بقیه یه نظری تر وصل میهام بهواسطه کنم، سیم

 «.بهت میشه

 

 میل به بندگی:

حق و  بندگیکمال کماالت است و همه کماالت انسانی در این جهت است که آدمی به  بندگی،

آدمی را به مقامی که شایسته  بندگی،اصل شود و در مدارج و مراتب آن باال رود. هیچ کمالی مانند 

الهی و ربوبی  بندگیدهد، گام زدن در مسیر رساند و آنچه به آدمی، هویت انسانی میآن است نمی

دانند ای میگردشگران زیارت را بهانه .(181: 1379)دلشاد تهرانی،  شدن در پرتو فروغ بندگی است

تسلیم اوامر الهی هستند. ارتباطی که در  برای اظهار عبودیت نسبت به خداوند متعال ومعتقدند که

انرژی احساسی  است که سبب درگیر مکان زیارتی میان عبد و معبود برقرا می شود گاهی همراه با 

شدن هرچه بیشتر کنشگران در کنش زیارت و افزایش تعامالت آنها می شود، چنین انرژی میزان 

دهد و فی نا امیدی و تنهایی را کاهش میبرد، هیجانات منشناخت و درک آنها را نیز باال می

 احساس تعلق و پیوند با خداوند متعال را افزایش می دهد.

 ساله از تبریز: 35سیده حسنی، 

، وقتی خودمو در برابر خداوند موقع زیارت دچار هیجان میشم، میریزم بهم، مو به تنم سیخ میشه»
 «.زنهبا عظمت می بینم قبلم تند تند می

 ساله از مراغه: 38رقیه، 

کنم، اگر دعام استجابت شه عالیه وقتی می آم زیارت برای همه حتی اونایی که نگفتن هم دعا می»
    مصلحتی بوده. هیچ وقت نا امید نمیشم بلکه احساس و اگر هم نشه حکمتهو تشکر می کنم و 

دنیا جزء اعمال خیر من تر شدم و معتقدم اگر اینجا اجابت نشه مطمینم حتما تو اون کنم نزدیکمی
 «.خواهد بود

زیارت کالس درسی است که چگونگی بندگی کردن و گردن نهادن به خواست معبود را به انسان 

 آموزد:می
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 ساله از نورآباد:29راضیه: 

هر زیارتی برام یه درسی بوده از خودم یا دیگری که چیزی داشته و من ازش کسب کردم، خضوع »
 .«خیلی تامل برانگیزه بعضیا دارن و خشوعی که

 

 احساس فضای قدسی:

هیچ مکانی به خودی خود، مقدس نیست. تقدس مکان به علت مشابهت مکان با مکانی قدسی 

: 1383زا در آن مکان است )خانقاه وعسکرپور، یا حضور واسطه فیض یا ظهور مستقیم عامل تقدس

مقدس دستیابی به تحوالتی روحانی و (. در واقع هدف اصلی گردشگران مذهبی از دیدار اماکن 13

 اند. معنوی است که در محل سکونت خود به این تجربه دست نیافته

یک فضای مقدس، فضایی است که از دیگر فضاها متمایز شده است و توجه را بر اشکال، اشیا  

د، به کند و آنها را بعنوان آنچه در بردارنده معانی مذهبی هستنهای داخلی آن متمرکز میکنش

فضاهای (. 1382کنند )فضاهای مقدس، کشد. این نماها اجزای اصلی واقعیت را بیان میتصویر می

، مفاهیم اسالمى را با هااین فضاآیند.اى از آثار هنرى ایرانى و اسالمى به حساب مىمقدس مجموعه

      ها، برىگچ ها،ها، آجر چینىکنند. کاشیکارىزبان هنر، تصویر و رنگ به دیگران منتقل مى

کارى و... همگى زبان گویاى هنر ایرانى و اسالمى هستند. این ها، نقاشى، حکاکى، کندهکارىآینه

 فضاها برروی زیارت زائران ثاثیر قابل توجهی دارند.

 ساله از فومن:36فروغ، 

آینه کاری،  وی وانرژی مثبت را از فضا بگیرم،شیشه کاری و کاشی کاری ها سبب میشه حال معن»

نور سبز باعث زیبایی بصریه، خیلی تاثیر داره، یه جورایی ابهت فضا آدمو تحت تاثیر قرار میده، 
 «.میشه درخواستم رو با آرامش بیشتری بیان کنم و با طمآنینه بیشتری دعا کنم

 ساله از بوشهر:25نعیمه، 

هت داشته باشه تا زیارت به دل بیشتر دوس دارم زیارتگاهی برم که شیک باشه و جذب کنه، کال اب»
تر هاش تمیز باشه؛ تزیینات داشته باشه بهرحال این چیزها اون شخصیت را خاصآدم بچسبه، فرش

 «.و بزرگتر جلوه میده
 ساله از شهرضا:23سارا، 

، یه آرامش خاصی به ادم میده  موسی)ع( با جاهای دیگه فرق داره معماری حرم احمد بن»
 «.جه کنه  به حس خوب بهش دست می دهخداوند ، اگر کسی بهشون تو مخصوصا اسما و صفات

 

 آرامش

اجتماعی وانسان شناختی، انسان همواره با هراسی دائمی زیسته است. های تحلیلِِبراساس یافته

ها همراه همیشگی بشر است و انسان همواره برای کاهش اضطراب خود به هراس و بیم از ناشناخته
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ف و متعددی در آویخته است. در بسیاری از موارد هراس و ترس از اتفاقات دست آویزهای مختل

های ذهنی به نااندیشیده وناخوشایند، بشر را به برقراری ارتباط با ماوراء الطبیعه و برساخت رابطه

نحوی که بتواند کائنات وماوراءالطبیعه را تحت کنترل خود قرار دهد، برانگیخته یا او را واداشته که 

ای کاهش اضطراب و احساس ناامنی خود به نیروهای برتر و مافوق قدرت او پناه ببرد )الیاده،  بر

 (.1995؛ ترنر، 1395

    ترس و احساس ناامنی در زندگی، بشر را همیشه واداشته به پناه آوردن و اتکاء به دست 

ساس امنیت و اعتماد در هایی که بتوانند اضطراب او را کاهش دهند، از استرس او بکاهند و احآویز

او ایجاد کنند. این احساس ناامنی و دست آویز قراردادن موجودات ماوراء الطبیعه برای کاهش 

یافته اضطراب و نا امنی بشر، در تحلیل های دانشمندان علوم اجتماعی در دو سده اخیر آنقدر قدرت

؛ 1373دانند )کوزر، طراب میگیری و پیدایش دین را ترس، نگرانی و اضکه برخی حتی منشاء شکل

(. زیارت مفری است برای رهایی از فشار های روانی و یافتن مأمنی  1381؛ همیلتون، 1377آرون، 

 برای آسوده بودن  است. 

 ساله از آباده:38نرگس، 

کنم وقتی از چیزی ناراحتی میری پیش دوستی که بهت آرامش بده، وقتی می آم زیارت حس می»
کنه، گاهی دستمو روی ضریح می کشم و میزارم روی قلبم، دوستی که آرومم میاومدم پیش 

 «.کنماحساس آرامش می
 ساله از نوشهر:40حمیده: 

توی بحبوهه زندگی دنیایی دنبال یه جایی هستم که آرومم کنه، جایی که امنیت داشته باشه »

گم دعوت شدم، است که میوخودم باشم و خدای خودم، گاهی ناخواسته میرم سفر زیارتی، اینج

 «.گردم چون خودش دعوتم کردهگم مطمینم دست خالی بر نمیطلبیده شدم و اینجاست که می

های ها و گزینهنشده و با احتمالبینیکنیم، سراسر پیشبه اعتقاد گیدنز، ما در جهانی زیست می

روز به روز از تسلط ما بر افزایند و گوناگونی که بر ریسک پذیری و مخاطره آمیزی زندگی ما می

های ای و دربرابر راهایم. البته که در چنین فضای پرمخاطرهکاهند، احاطه شدهزندگی خودمان می

های افزاید، یکی از استراتژیمتعددی که انتخاب از میان آنها بر اضطراب و آشفتگی انسان معاصر می

را سبک سنگین کند و بهترین گزینه را  انسان هوشمند این است که بتواند مسیرهای متفاوت کنش

؛ 1388کند، بیابد )گیدنز، انتخاب کند تا راهی برای کاهش ریسک فضایی که در آن زیست می

 (. 1388حاجی حیدری، 

 ساله زا شهر ری:50مرجان، 

، به هیچی فکر نمی کنی، فقط امید داری یه اتفاق ای هستیم توی زیارت دنبال گمشدهبه نظر»
 «.بیفتهخاصی 
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 ساله از فسا:54افسانه، 
امیدوارم شب اول قبر به دیدارم بیان و شفیعم باشند و روز قیامت قدمی که برای این زیارت »

 «.برداشتم را شاهد باشند و به قدم معنوی من شهادت بدن

 

 تغییروتحول

سفر را های دور و نزدیک رنج و سختی گردشگران مذهبی ضمن تمایل قلبی و روحی از فاصله

انتظار « سفر»تی برسند. آنچه آنها از خود کنند تا به هدف خود و حضور در مکان زیارتحمل می

    های سفر را به جان دارند این است که چیزی را در آنها تغییر دهد. در واقع گردشگران چالش

شود شناخت از خرند تا دستاوردی برایشان داشته باشد. آنچه در این میان برای آنها حاصل میمی

  دهد و موجب بیداری روح خفته آنهاخود و تحولی است که زندگی آنها را تحت الشعاع قرار می

 گردد.می

 ساله از اصفهان:40مژده: 
     بعد از زیارت معموال سکوت و آرامش خاصی دارم، حس می کنم زیارت روح مرده منو زنده»

 «.کنم به عهدی که بستم عمل کنمکنه، دنبال یه تغییر اساسی ام، سعی میمی
 ساله از مراغه:30رقیه، 

کنند که چقدر زیارت در رفتار و کردار من خودشو نشون می ده، بعد از زیارت همه اذعان می»
 «عی میکنم حفظش کنم تا زیارت بعدیعوض شدی و معموال تا یه مدتی این تغییرات ملموس و س

 ساله از تبریز:27نگین، 

البته  کنم،، تا جایی که بتونم حفظش میمراقبه دارم، دوست ندارم تظاهر باشهبعد از زیارت »
 «.تاجایی که هنوز غرق در دنیا و کاردنیایی نشدی خوبه، مثل اینکه دوباره متولد شدی

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

گردشگری مذهبی به عنوان گردشگری مذهبی بر زیارت وحضور در اماکن مذهبی تأکید دارد. 

های مهم تمرین اجتماعی در تغییر فرد و قراردادن وی در فضای اجتماعی دارای ویژگی یک

باشد. اهمیت مقاصد مذهبی در زیارت در عصر جدید از میزبانی حجم اجتماعی می -فرهنگی

های مختص به خود، جهت زیارت شود که به صورت مداوم با فراز ونشیبگستردۀ زائرانی ناشی می

کردند. زیارت یکی از مصادیق کنش دینی است که در ادیان ومذاهب مختلف ر میبه آن مقاصد سف

مورد تاکیدقرار گرفته است. براین اساس، همه ساله جمعیت کثیری از کنشگران دین مدار در 

آورند. زیارت سراسر جهان به سوی اماکن مقدس مذهبی شتافته و آداب ومناسک زیارت را به جا می

دینی، ارزشمندی خود را از تاکیدی که در متون مقدس بر آن رفته است، اخذ اگرچه بعنوان کنش 

این پژوهش برای توصیف این موضوع که کنش (. 47: 1390چروده و همکاران، کنند، )حیدریمی
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  شود، طراحی و انجام شده است. در این راستا، با استفاده از رویکرد زیارت چگونه برساخته می

راهبرد عملیاتی تحقیق به موضوع مورد بررسی توجه شد. برای انجام پژوهش با نگاری بعنوان مردم

نفر مصاحبه عمیق شد و گفتگوها تا اشباع اطالعات ادامه یافتند. مصاحبه ها در قالب گفتگو و با 30

 56تا 18ها از ها انجام شد. ترکیب سنی مشارکت کنندهطرح چند سوال کلی برای مشارکت کننده

بندی ن تحصیالت از دیپلم تا دکتری. گفتگوها پس از پیاده سازی در دو سطح دستهسال و میزا

     ها مورد تحلیل قرار گرفتند. تم اصلی، شدندو سپس براساس روش تحلیل موضوعی یافته

 بندی شدند.دهنده و کلی به صورت زیر تدوین وساختسازمان

 

ان مذهبی از کنش زیارت درک گردشگرهدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که 

 ؟چگونه است

های تحقیق نشان داد، سفر زیارتی سفری است که با حرکت و جابجایی آغاز گونه که یافتههمان

آنچه در آغاز سفر از اهمیتی خاص گردشگران به دنبال یک تجربه ناب و حقیقی هستند. گردد. می

دانند برای تصدیق یکتایی برخوردار است، بستر اعتقادی گردشگران است که زیارت را بستری می

شود زیارت گردشگران با های بی حد وحصر او. آنچه سبب میخداوند متعال و برشمردن موهبت

حضور قلب وتوجه بیشتری صورت گیرد، شناخت و معرفتی است که آنها قبل از سفر و در سفر 

کنند. چنین شناخت و معرفتی سبب کسب طریق خواندن ادعیه و مناجات ها کسب می زیارتی از

های مطالعه محمدی و همکاران نیز این امر را تأیید . یافتهگرددمعنویت و اظهار ارادت بیشتر می

 کردند. 
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 تحقیق: تم های تحقیق برگرفته از یافته های 1نمودار

 

ح زیارت، رونتایج این  تحقیق نیز، حاکی از این می باشد که در همانگونه که دورکیم بیان کرد، 

گردد که گیرد، از یک سو سبب پاالیش انسان میپرستش که از سرچشمه اعتقاد دینی نشأت می

گردد و از دیگر سو، سبب وابستگی انسان به جماعتی جدید چنین پاالیشی سبب تعالی روح می

شود، در واقع افراد در جستجوی جماعتی جدید هستند، چنین جماعتی سبب افزایش حس و می

گردد. از آنجا که زنان نسبت به انجام کامل مناسک بسیار وفادارند، از هرفرصتی نها میحال معنوی آ

کنند. بنابراین در اینجا نیز مناسک نقش مثبت و سازنده ای را در در این خصوص استفاده می

 زندگی زنان ایفا می کنند.

مراتب عشق و دلدادگی  کند تا گردشگرانها بیانگر این بود که زیارت بستری را فراهم مییافته

خود را نسبت به قادر متعال اذعان نمایند و احساس تعلق و پیوند خود را افزایش دهند. در واقع، 

کردن و گردن نهادن به خواست معبود را به انسان زیارت کالس درسی است که چگونگی بندگی

جاد حالت عرفانی خود را آموزد. میل به بندگی از ابتدای زیارت در قالب تغییرات عاطفی و ایمی

کنند. یوسفی و ای که گردشگران با پروردگار خود احساس نزدیکی میدهد به گونهنشان می

 برند.شان این دلدادگی را تایید و تحت عنوان جذبه از آن نام میهمکاران نیز در مطالعه

بازدیدکنندگان  اش بیان کرد یکی از عناصر زیارت، غرق شدنهمانطور که آندیرویس در مطالعه

هایی است که عنصری ضروری و اغلب در ارتباط با در معنویت فضای حرم و زیبایی وپیچیدگی
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احساس و روح است. نتایج این مطالعه نیز حاکی از این بود که افراد زمانی که به مکان زیارتی ورود 

کنند که در چگونگی یهایی را دریافت مهای مکان قرار گرفته و انرژیکنند تحت تاثیر ویژگیمی

های معنوی آنها بسیار موثر است. ابهت مکان مذهبی سبب انبساط خاطر و حس وحال و دریافت

 نیرومندتر  احساسی و  عاطفی ُبعد زنان، گردد. از آنجا که درِروانی در گردشگران میایجاد آرامش

 در  عواطف زن،  حیات ابعاد در  متخصصان و  مربوط  کارشناسان  همۀ  تصدیق و  تحقیق  طبق و  است

 (، فضای قدسی بر این عاطفه بسیار تاثیرگذار است. 3: 1396)دواتگران،   است شکوفاتر و قویتر  زنان

باشد. عوامل مختلفی چنین حالتی را  از جمله مشکالت بشر امروز، افسردگی و دل مردگی او می

باشد. البته گاه  روحی و ارتکاب گناه می های ی آن آلودگی کند که از جمله برای انسان ایجاد می

آورد. وجود چنین مشکالتی باعث  کثرت ظلم در دنیا و رنج دیگران چنین حاالتی را به وجود می

ها به تالش و تکاپو افتاده تا این غم و اندوه را از خود دور کنند، و به حالت طبیعی دست  شده انسان

در  های فراوانی را صرف نماید. ین حالتی حاضرند سرمایهها برای دستیابی به چن یابند، حتی انسان

هایی که از روایات به  شود و چه آموزه هایی که از قرآن استفاده می های اسالمی، چه آموزه آموزه

باشد باعث آرامش و  چه در ارتباط مستقیم با خداوند می آید، توجه به خداوند و هر آن دست می

زیارت بستری جهت ایجاد آرامش برای افراد است. از یک سو در جمع بودن، خود  .گردد شادابی می

 عامل آرامش است و از دیگر سو، نیاز های روحی انسان برآورده می شود. 

های مطرح شده توسط گیدنز برای رهایی از فضای پرمخاطره امروزی و در مقابل یکی از گزینه

نها آسان نیست، اعتماد است. ارتباط با امر قدسی، نوعی های متعددی که انتخاب از میان آگزینه

تمام دهد وکند که به او قدرت مقابله با مشکالتی که او را احاطه کرده میاعتماد در فرد ایجاد می

توانیم با خداوند متعال ارتباط  شوند که از طریق آنها می رفتارهای مذهبی به این دلیل انجام می

رتباط خود را به منبع قدرت الیزال الهی متصل کنیم قدرتی که همه چیز را برقرار کنیم و با این ا

جمله را که همه چیز را  این تنها و بندیم ها را می کند، حتی گاهی چشم داند و ما را قضاوت نمی می

 که شود می گذرانیم. در این حالت احساس امید در ذهن و قلب ما ایجاد سپاریم از ذهن می به تو می

امروزه اماکن زیارتی بستری بسیار  .افزایش اعتماد به نفس شود و قدرت احساس موجب ندتوا می

کنند و برای ساعتی گردشگران را از تمامی مناسب جهت اعتماد سازی را برای گردشگران فراهم می

 سازند. های موجود دور میدغدغه

     آغاز  شناخت و معرفتسازد که سفر زیارتی گردشگران زن با نتایج این تحلیل روشن می

  گردد و جهت عمق بخشیدن بیشتر، خود را ملزم به انجام مناسک به صورت فردی و جمعی می

کنند تا از یک سو اظهار دانند، در خالل مناسک، عشق و محبت خویش را به معبود ابراز میمی

فر که همان تغییر و عبودیت کنند و از دیگر سو خود را قرین آرامش سازند و دستاورد نهایی س

اند، حاصل گردد. زیارت گردشگران زن، از یک سو کنشی تحولی است که در جستجوی آن بوده

عقالنی و معطوف به هدف است و از دیگر سو کنشی عاطفی است که ناشی از حال درونی آنهاست 
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گردد در گردد و موجب میکه در نهایت سبب آرامش روحی، نزدیکی به خدا و حضور قلب آنها می

ها همچنین سبک زندگی بینش و روش زنان بعد از سفر زیارتی تغییراتی صورت گیرد که سایر جنبه

 آنها را تغییر دهد. 
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