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  چكيده
ها در زمان ترين گردشگريعنوان يكي از اشكال گردشگري، از جمله پررونقگردشگري مذهبي به

دهد كه گردشگري مذهبي پيامدهاي ي مطالعات در اين زمينه نشان ميبررسي پيشينه. حاضر است
 ي همين منظور در اين مقاله با استفاده از روش فراتحليل و با تأكيد بر نظريهبه. دارد متنوعي

ي ايراني  كاركردگرايي پارسونز به بررسي گردشگري مذهبي و كاركردهاي مثبت و منفي آن در جامعه
ي پارسونز، اثرات گردشگري مذهبي به چهار بخش اقتصادي، سياستي و  توجه به نظريهبا. پرداخته شد

نظام زيستي،  خردهنتايج تحقيق، بيانگر آن است كه در . اي، اجتماعي و فرهنگي قابل تقسيم استبرنامه
هاي اساسي در منطقه، ايجاد اشتغال، افزايش درآمدها و گردشگري مذهبي موجب بهبود زيرساخت

نظام شخصيتي، تأثير گردشگري مذهبي  در خرده. شودبهبود اقتصادي شهرهاي پذيراي گردشگري مي
افزايش گردشگري مذهبي صورت دوطرفه و دوجانبه است؛ يعني برخي اوقات ها بهها و سياستبر برنامه

هايي شود و در برخي اوقات برنامهبا اتفاقات مربوط به آن منجر به تصويب برنامه و اعمال سياستي مي
گردشگري مذهبي بر . گرددخصوص گردشگر مذهبي تصويب مي براي افزايش ميزان گردشگر و به

اهي و افزايش انسجام اجتماعي رفتن امكانات رفنظام اجتماعي با افزايش كيفيت زندگي، باال خرده
رسد كه در اينجا نظام فرهنگي مي نهايت، انرژي حاصل از گردشگري به خردهدر. تأثيرگذار است

  .دهدمي ها نشانشتراك فرهنگي و حفظ ارزشي انتقال و ا نظام فرهنگي خودش را با پديده خرده
  كرد مثبت، كاركرد منفينظام، كار گردشگري مذهبي، كاركردگرايي، خرده :واژگان كليدي
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 مقدمه

راند؛ اهميت خود را سمت جلو ميي پررونق، دائماً خود را به عنوان يك پديدهبه 1گردشگري
اين پديده . كندخود جلب ميدهد و توجه اغلب افراد در سراسر جهان را بهگسترش مي

بر اساس برآورد  .)1: 2006، 2بوهاليس و كاستا( جهان است صنايعترين  اكنون يكي از مهم هم
ميليارد دالر در  620ي گردشگري بيش از  شوراي جهاني جهانگردي، گردش مالي ساليانه

طور ورود هر گردشگر به .رسد درصد هم نمي  دهم جهان است كه سهم كشور ايران، به يك
شود صنعت  گردد كه گفته مي طور مستقيم و غيرمستقيم ميشغل به 6متوسط منجر به ايجاد 

 .)2:1388ازكيا،(ميليون شغل جديد ايجاد خواهد نمود  100حدود  2015شگري تا سال گرد
ميليارد  يك 2010المللي كه در سال  بيني شده است كه تعداد گردشگران بين همچنين پيش

ميليارد نفر افزايش پيدا كند و درآمد حاصل از گردشگري نيز در 6/1به  2020نفر بود، در سال 
ون بر اين گردشگري افز. ميليون دالر خواهد رسيد590ميليارد و  يك حدودبه 2020سال 

سازمان (درصد درآمد ناخالص داخلي در سطح جهان بوده است10بيش از  تنهايي منشاء به
اي اي جديد، پديدهاوقات فراغت به شيوه گردشگري و گذران .)2009جهاني گردشگري،

اي مهم در بازتوليد آن است نعتي و حلقهي صناپذير جامعه پيامدي و همزمان جزء جدايي
حال توسعه كه با ي اين صنعت براي كشورهاي در همچنين توسعه .)15: 1386مؤمني، (

محصولي مواجه هستند از  معضالتي چون نرخ بيكاري باال، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك
نه اسباب  ه گردشگريامروز .)40: 1389تقوايي و همكاران،(اهميت فراواني برخوردار است 

تدريج به ابزار شناخت و آگاهي زندگي مردمان، تفاهم با ديگران و فراتر  تفريح و سرگرمي كه به
- مفاهيم زندگياز آن به شناخت جهان پيرامون، حقايق آن و غناي بينش و نگرش آدميان به

صوص از خ بر اين اساس گردشگري، به .)64: 1386شجاعي و نوري، (شان تبديل شده است 
  .نظر گرفتعنوان مصداقي از فراغت در معناي مثبت آن درتوان به نوع مذهبي آن را مي

كه  عنوان يك صنعت چندوجهي، متشكل از اجزا و انواع گوناگون استصنعت گردشگري به
توجه به طبقات اجتماعي امكان تفكيك انواع آن وجود نداشت؛ اما تا قبل از جنگ جهاني اول با

ترين عواملي كه  از مهم. شودهايي از آن ارائه ميبندي توجه به معيارهاي مختلف تقسيماامروزه ب
شود، عبارت است از زمان، بندي ميبر اساس آن انواع مختلفي از گردشگري تعريف و طبقه

هاي استراحتي، بر اساس انگيزه، گردشگري به شاخه. ي سفر مكان، تابعيت و خصوصاً انگيزه
ي اشكال  از ميان همه. شودتقسيم مي... اني، مذهبي، فرهنگي، اقتصادي و تفريحي، درم

   . در برخي از كشورها داراي اهميت بيشتري است 3گردشگري در جهان گردشگري مذهبي
عنوان مثال، كشورهايي همانند عربستان بخش مهمي از درآمد ملي خود را از طريق اين نوع به

                                           
1 Tourism 
2  Buhalis & Costa 
3  Religious tourism 
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ترين اشكال گردشگري در  وع از گردشگري يكي از رايجاين ن. نمايندگردشگري كسب مي
كلي شامل طورهب .گرددن به قرون و اعصار گذشته مرتبط ميآي  سراسر جهان است كه سابقه

گردشگري . اي مذهبي استتجربه   ها ترين هدف از آنيشود كه اصلسفرها و بازديدهايي مي
هاي ساختاري و كاركردي خاص، سبب ويژگيهاي مختلف آن، بهي اجزا و گونهمذهبي با همه

ي نفوذ آن سراسر  طوري كه حوزهتوانسته است خود را در متن گردشگري جهاني جاي دهد؛ به
  .)11: 1989، 1نوالن و نوالن(جهان را فراگرفته است 

عنوان يكي از ده كشور هزارساله، به در اين ميان كشور ما با داشتن قدمت تاريخي چندين
عواملي  .)2009، 2انجمن جهاني اقتصاد(گيرد لحاظ گردشگري در جهان قرار ميجذاب از 

مانند موقعيت جغرافيايي، تنوع آب و هوايي، فرهنگ و تاريخ غني و ديگر عوامل تأثيرگذار، 
اسدي و دريايي، (دفضاي مناسبي را براي ظهور اشكال مختلف گردشگري در ايران فراهم نمودن

ترين نواحي گردشگري جهان محسوب يكي از جذابعنوان ه امروزه بهطوري كبه .)144: 2011
هاي گردشگري ترين جاذبه هاي ديني در ايران يكي از مهمغنا و اهميت بنيان دليلبه. شودمي

ها و اماكن مقدس است كه هرساله تعداد زيادي از جهانگردان هاي مذهبي، زيارتگاهآن، جاذبه
ها، هويت مذهبي و ملي ترين هويت آنجايي كه در بين ايرانيان مهماز  .كندخود جذب ميرا به

ي  است، چنانچه هر موضوع در ارتباط و هماهنگي با اين هويت قرار گيرد مورد تأييد و عالقه
- رو، توجه به جاذبهاز اين .)253: 1391نيت بياني،  استعالجي و خوش(عموم واقع خواهد شد 

و اماكن مقدس براي مردم ايران از اهميت زيادي برخوردار ها هاي مذهبي همچون زيارتگاه
ي متبركه و مراكز  هزار امامزاده، بقعه 5درصد مسلمان و با داشتن بيش از  98ايران با . است

ي صنعت گردشگري و جذب گردشگر مذهبي  مذهبي ظرفيت بسيار مناسبي براي توسعه
موجود در هيچ كشوري اين تعداد طوري كه بر اساس آمارهاي داخلي و خارجي دارد؛ به

برخي از شهرهاي مذهبي مهم در  .)54: 1386فراهاني، (امامزاده و بناهاي مذهبي وجود ندارد 
اند كه آثار و  ايران همچون مشهد، قم، شيراز، كاشان از لحاظ مذهبي داراي شهرت جهاني

عنوان مثال طبق برآورد به. اندلحاظ گردشگري از خود بر جاي گذاشتهپيامدهاي زيادي را به
سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان رضوي، تعداد گردشگران داخلي و خارجي طي سال 

سازمان ميراث فرهنگي و (شود ميليون نفر بالغ مي 1و  35ترتيب به حدود ، به1390
گردشگري مذهبي كه ريشه در باورها و  ،بنابراين .)1391گردشگري استان خراسان رضوي، 

بين ويژه در المللي و به مذهبي دارد، نه تنها در سطح ملي بلكه در سطوح بين -دات دينياعتقا
همين دليل ايران يكي از كشورهايي است به. اي داردكشورهاي مسلمان جهان هم كاركرد ويژه

  .كه ظرفيت جذب گردشگر زيارتي و مذهبي را داراست

                                           
1 Nolan &Nolan 
2 The Travel & Tourism Competitiveness 
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هاي خصوص جاذبهي گردشگري و بههاداشتن جاذبههاي ايران در با توجه به قابليت
هاي فرهنگي برخي از محدوديت يهواسطمذهبي در دنيا و اهميت اقتصادي و فرهنگي آن به

هاي گردشگري مذهبي و كاركردها و  ها و توانانواع گردشگري در اين كشور، شناخت قابليت
ژوهش درصدد است تا رو اين پي ايران اهميت بااليي دارد؛ از اين پيامدهاي آن براي جامعه

توجه به مطالعات انجام شده در اين حوزه، مورد بررسي پيامدها و كاركردهاي اين پديده را با
گردشگري مذهبي چه : كهبر اين اساس سؤال اصلي اين تحقيق عبارت است از اين. قرار دهد

سياسي  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ودر حوزه) مثبت، منفي(پيامدها و كاركردهايي 
  خواهد داشت؟

  
  ادبيات موضوع

هاي را از ديدگاهتوان آن اي بودن گردشگري، ميدليل چند وجهي بودن و ميان رشتهبه
از . تواند مورد بررسي قرار دادشناختي، جغرافيايي و مديريتي ميمختلف اعم از اقتصادي، جامعه

هاي مختلف صورت اه رشتهرو تاكنون تعاريف متعددي از گردشگري با توجه به ديدگ اين
ها، ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل گردشگران، سرمايهگردشگري مجموع پديده. استگرفته
هاي غير دولتي در فرآيند جذب، حمل و نقل، ها و سازمانها و جوامع ميزبان، دانشگاهدولت

 .)145: 2011 اسدي و دريايي،(پذيرايي و كنترل كنشگران و ديگر بازديدكنندگان است 
مدت و موقت مردم به مقصدهايي گردشگري را حركت كوتاه نيز انجمن گردشگري بريتانيا

هايي كنند و شامل فعاليتطور معمول در آن اقامت و كار ميداند كه بهمي هايي خارج از مكان
له هر منظوري، از جمدهند و شامل حركت بهشان در اين مقصدها انجام مياست كه طي اقامت

توان هرگونه طور كلي ميبه .)130: 1380اردستاني، ( شودبازديدهاي روزانه يا سياحت نيز مي
. افتد، گردشگري تلقي كردفعاليت و فعل و انفعالي را كه در جريان سفر يك سياحتگر اتفاق مي

همچنين در تمام تعاريف باال، اشتراكاتي همچون جدا شدن فرد از محل زندگي هميشگي خود، 
  .شودهايي مانند تفريح و سرگرمي و يا بازديد مشاهده ميموقتي بودن سفر و فعاليت

كنندگان در آن داراي اي از گردشگري دانست كه شركتتوان گونهگردشگري مذهبي را مي
هاي  هستند كه از مكان) هاصورت تركيب با ساير انگيزهمنحصراٌ و يا به(هاي مذهبي انگيزه

: 2004، 1مير(كنند بازديد مي   ها ها و مانند آنها، امامزادها، مسجدها، مقبرهمقدس نظير كليساه
ي  ي خدا و مراسم عبادي حج و يا زيارت ائمه ي بارز اين نوع گردشگري، زيارت خانه نمونه .)42

همچنين الزم است به اين اشاره شود كه گردشگري مذهبي نه تنها  .اطهار در دين اسالم است
ها و ساختارهاي با اهميت مذهبي است؛ بلكه در آن حضور در ها، زيارتگاه يد از مكانديد و بازد

مذهبي مختلف، اجراي كنسرت موسيقي مذهبي و  -كنفرانس مذهبي، رويدادهاي فرهنگي

                                           
1 Meyer 
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گيرد محصوالتي همچون هنر، فرهنگ، سنت و معماري مذهبي نيز مدنظر گردشگران قرار مي
  .)2: 2012، 1گروه سيگا(

اند تا گردشگري مذهبي و زيارت را با هم مقايسه  اين، مطالعات زيادي تالش كردهه برعالو
منظور انجام مراسم و كردن به يك زياتگاه يا مكاني با اهميت ديني بهعنوان سفرزيارت به .كنند

داليل  اما؛ تعريف شده است) معنوي(آداب و رسوم مذهبي و يا برآوردن يك نياز روحي 
كه همچنين در حالي. تواند گردشگران مذهبي را به مسافرت برانگيزاندتري ميعفرهنگي وسي

شود، رفتار مذهبي گردشگران هم به سفر يك زائر با رياضت و تشريفات مذهبي مشخص مي
توان ميرو، از اين .)68: 2012و همكاران،  2اگريسي(زائران و هم به گردشگران شباهت دارد 

از مسافرت فقط انجام امور مذهبي است؛ ولي گردشگر مذهبي ضمن ي زائر  گفت كه انگيزه
هاي ديگر اعم از مذهبي و غيرزيارتي نيز  انجام زيارت و شركت در مراسم مذهبي، از مكان

  .كندديدن مي
ابعاد و  ن بر اساستواانواع گردشگري مذهبي را مي: بندي انواع گردشگري مذهبي تقسيم
تواند بر هاي زير ميبندي يك از تقسيمرد بررسي قرار داد كه هرهاي مختلفي تقسيم و موجنبه

  .)55: 1992، 3رينشد( سزايي داشته باشد ثير بهأبازاريابي محصول گردشگري ت
  

 بندي انواع گردشگري مذهبي تقسيم): 1(جدول 

  )هاي تحقيق حاضريافته: (منبع
  

  چهارچوب  نظري
گيري  ها پس از شكل ترين نظريه يكي از عمده 4دگرايي ساختاريي كاركر نظريه

مدرن  ي شناسي با دوره كالسيك جامعه ي دوره ي اين نظريه تمايزدهنده. شناسي است جامعه
 .گيرد نشأت مي 19سوي تحليل كاركردگرايانه در قرن طور عمده از گرايشي كلي بهاست و به

    ي  شود كه همانند همهنظر گرفته مينظام در بر اساس نظر پارسونز، جامعه همچون يك
ي پايدار و متوازن ميان اجزاي گوناگون و حفظ  تعادل يا نوعي رابطههاي زنده گرايش بهنظام

                                           
1Strategic Initiatives & Government Advisory (SIGA) Team 
2Egresi 
3 Rinschede 
4Structural Functionalism 

  ي مختلف ها ابعاد و جنبه
  ن سفرميزان سازمان يافته بود  ها و اهداف سفرانگيزه  طول مدت اقامت

 بلندمدت مدت كوتاه
سفرهاي 
عبادي و 
  زيارتي

شركت در 
ها كنفرانس
هاي و جشن

  مذهبي

بازديد از 
آثار تاريخي 
و معماري 

اماكن 
  مذهبي

  اشكال 
 ي نيافتهسازمان

گردشگري 
  مذهبي

  اشكال 
 ي يافتهسازمان

گردشگري 
  مذهبي
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تر، پارسونز مدلي از جامعه ترسيم كرد كه آن عبارت دقيق به. هاي ديگر داردخود جدا از نظام
نظام اجتماعي توجه خود را از فرد . دادشان ميشكل يك سيستم اجتماعي كاركردي نرا به

كند خواند، معطوف ميكنشگر به الگوهاي كنش متقابل يا آنچه سيستم اجتماعي مي
  .)101-102: 1390سيدمن،(

نظر پارسونز بهترين شيوه و روش براي درك كامل واقعيت اجتماعي آن است كه آن را به
اي هاي مكانيكي يا ارگانيكي مجموعههمچون سيستمجامعه نيز، . عنوان سيستم ادارك كنيمبه

اي صرفا بر زور و قدرت چنين مجموعه. روابط متقابل وجود دارد   ها از اجزا است كه بين آن
 .هاي همبستگي پيچيده و از آن جمله مباني اخالقي استوار استمتكي نيست بلكه بر مكانيسم

هنجارها؛ )2ها؛ ارزش)1: اجتماعي عبارتند از از ديدگاه وي، عوامل همبستگي و استمرار نظام
اجتماعي، هنجارها و  هاينيازهاي فرد، نقش )85: 1388بشيريه، (  ها نقش) 4نهادها و ) 3

اند اند و نشانگر وجوه تحليلي از زندگي اجتماعيهم پيوستههاي فرهنگي همواره بهارزش
  .)102: 1390سيدمن، (

ترين وجوه تا ترين و انتزاعياي بسط قالب تئوريك خود از كالندنبال آن بود تا برپارسونز به
كاركردي بگنجاند هر نظامي براي زنده ماندن بايد اين  - خردترين وجوه را در الگوي ساختاري

هاي ي نظام ها، همهترين سطح از نظامانتزاعي .)131: 1387ريتزر، (چهار كاركرد را انجام دهد 
همان واحد عمل يا    ها رسيم كه واحد بنيادي آنهاي كنش ميسپس به نظام. زنده هستند

پارسونز در اين سطح، چهار . گرددهاي كنش مطرح مينظامسپس خرده. كنش هستند
. شناختي و اجتماعيهاي شخصيتي، فرهنگي، زيستداند از نظامنظام كنش را عبارت مي خرده

 به گفته كرايب، احتماالً. شودمطرح مي كنش هايِنظامهايِ خردهنظام خردهدر سطح بعدي، 
به اعتقاد پارسونز چهار تكليف  .)59: 1391كرايب، (توان ادامه داد نهايت مياين فرآيند را تا بي
  يكپارچگي،) 3دستيابي به هدف، ) 2تطبيق، ) 1: ها ضرورت دارندي نظام است كه براي همه

/ دروني، هدف/ شيوه طرح اصطالحات بيروني اين چهار كاركرد با. داشت الگوسكون يا نگه) 4
نظر گرفت كه مفروض به روابط نظام با توان وسايلي را دررو، مياز اين. وسيله مطابقت دارد

همچنين طبق اين تقابل . پذيري است محيط است و اين عبارت از همان كاركرد ابتدايي انطباق
زمان بيروني نظام مربوط است و اين نظر گرفت كه به ساهايي را درتوان هدفدوتايي، مي

نظر گرفت كه هايي را درتوان هدفمي. ها استعبارت است از كاركرد دوم، دستيابي به هدف
   توان وسايلي را مي. مفروض به روابط دروني نظام است و عبارت است از كاركرد يكپارچگي

كاركرد حفظ و نگه داشت الگو نظر گرفت كه مربوط به سازمان دروني نظام است و عبارت از در
  .)75: 1376روشه، (است 

      ترين سطح آن، با چهار نظام كنش پيوند دارند كه به شرح زير اين چهار تكليف در كلي
  :باشندمي
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اقتصاد نهاد منطبق بر اين . دهداين بخش كاركرد تطبيق را انجام مي: 1نظام زيستي خرده-1
در اقتصاد، كار . سازد، تحقق كاركرد انطباق را ممكن ميبخش است كه از طريق كار و توليد

كوشد در پناه دهد و ميترين ابزاري است كه جامعه توسط آن خود را با محيط پيوند مياساسي
دهد پول نيز نماد مبادله است كه اقتصاد را به جامعه پيوند مي. آن به حيات خود ادامه دهد

  .)253: 1389توسلي، (
كاركرد دستيابي به اهداف را از طريق تعيين اهداف نظام و بسيج : 2شخصيتنظام  خرده -2

  نظام محسوب  ترين نهاد اين خرده سياست مهم. دهد انجام مي    ها منابع براي دستيابي به آن
  .گرددمي

شود و لذا اش ميباعث تحت نظارت درآوردن اجزاي سازنده: 3نظام اجتماعي خرده -3
ها، نهادهاي قانوني هستند كه نظام نهادهاي متناطر با اين خرده. كنديكپارچگي ايجاد مي

  .بخشندكاركرد يكپارچگي را از راه وضع قوانين تحقق مي
را به كنش     ها هايي كه آنبا تجهيز كنشگران به هنجارها و ارزش: 4نظام فرهنگي خرده -4

ها و از طريق انتقال هنجارها و ارزشحفظ الگ. دهدانگيزاند، كاركرد حفظ الگو را انجام ميبرمي
   .)132-131: 1387ريتزر، ( كندپذيرد و لذا فرهنگ را ملكه ذهن افراد ميانجام مي

   مراتبي و سايبرنتيكي  هاي چهارگانه داراي ترتيب سلسلهنظام نظر پارسونز، خردهاز
كه نظام كنش محل  داردي سيبرنتيك بيان مي پارسنز با الهام گرفتن از نظريه. اندخاصي

ها نظام ي انرژي و اطالعات ميان خرده ي انرژي و اطالعات است و همين مبادله وقفهگردش بي
هاي فرهنگي كه در نظام خرده .)89-88: 1376روشه، (انگيزاند است كه كنش نظام را برمي

الزم را براي عمل  ها قرار دارد، با دريافت انرژي از سطوح پاييني، اطالعاتنظام تارك ساير خرده
ريتزر، (گردد نظام قلمداد مي ترين خرده دهد و لذا مهمها قرار مينظام در اختيار ساير خرده

1387 :139(.  
پذيري، ارگانيسم  همانطور كه گفته شد، در نظام عمومي كنش، متناظر با كاركرد انطباق

متناظر با كاركرد  يابي به هدف، نظام شخصيتي؛شناختي؛ متناظر با كاركرد دستزيست
  .يكپارچگي، نظام اجتماعي؛ و متناظر با كاركرد حفظ و نگهداشت الگو، نظام فرهنگي قرار دارد

 
 
 
 
  

                                           
1 Biological Subsystem  
2 Personality Subsystem 
3 Social subsystem 
4 Cultural subsystem 
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  محيط كنش): 2(جدول 

  )131: 1387ريتزر، : (منبع
  

     كدام از كند كه هري كاركردگرايي خود اظهار مي مجموع پارسونز در نظريه در
    هاي عمومي كنش به برآوردن يكي از نيازهاي چهارگانه در نظام عمومي كنش نظام خرده
نظام نيز در اينجا  نظام اجتماعي هم اين چهار نياز وجود دارد و چهار خرده در خرده. پردازندمي

نظام را متناظر با  درواقع در هر سطح، پارسونز چهار خرده. پردازنداين نيازها ميبه برآوردن 
گرفتن نظرتوان با دردر مورد گردشگري مذهبي نيز مي. برآوردن هر كاركرد تعبيه كرده است

پس بر . نظر گرفتنظام كاركردهايي براي آن در عنوان يك نظام متناسب با هر خردهآن به
   اقتصادي، سياستي و (رسونز گردشگري مذهبي هم از كاركرد چهارگانه اساس ديدگاه پا

 از گردشگري مذهبي تأثير يكي از بارزترين .برخوردار است) اي، اجتماعي و فرهنگيبرنامه
 حال،اين با. است مذهبي نهادهاي با بازديدكنندگان تماس و مذهبي هاي مكان از بازديد طريق
 قبيل از امكاناتي و مذهبي كارهاي و كسب توسط اغلب مقدس كناما مذهبي، نهادهاي از جدا

ي  شده و براي جامعه احاطه هابيمارستان حتي و هاهتل مسافرتي، هايآژانس سوغات، فروش
 آب مثال عنوانبه مذهبي، اقالم فروش خصوص، به )1،1998ايونز(كند مي فراهم ميزبان اشتغال

 قابل درآمد ،)3،1995دوبيش( مذهبي ديگر چيزهاي يا شمع و و نمادها ،)2،2002ماسه( مقدس
     كند كه گردشگري مذهبيبيان مي) 2003، 4سيكال( سيكال. آورد مي ارمغان به توجهي

ارزي و  درآمد كسب اشتغال، ايجاد مانند گردشگري، ديگر اشكال مشابه اقتصادي تأثير تواندمي
 محل از مالياتي درآمدهاي افزايش ، ها رداختپ تراز بهبود و ميزبان يمنطقه براي ارزيغير

 ثروت، تعديل اي،منطقه تعادل ايجاد گردشگري مذهبي، با مرتبط اقتصادي هايفعاليت
بر اجتماع محلي   ها ي زيرساخت توسعه و جمعيت رشد اقتصادي، هايفعاليت ساختن دگرگون
 330تا 300 حدود كه ستا شده برآورد جهاني گردشگري سازمان آمار به توجهبا. بگذارد
 افزايش با 2005 سال تا 2002 سال از اين تعداد كنند كه بازديد مذهبي مناطق از زائر ميليون

 به منطقه المللي بين سفر ميليون 39جهانگردي  سازمان آمار به توجهبا .شدند مواجه درصد 30
 در سفر ميليون 159 به تعداد اين شودمي بينيپيش كه شده انجام 2005 سال در خاورميانه

                                           
1 Evans 
2 Maseeh 
3 Dubish 
4 Secall 

   ها نظام خرده كاركرد
  فرهنگي حفظ الگو
  اجتماعي يكپارچگي

  شخصيتي دستيابي به هدف
  زيستي پذيريانطباق
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 كانون يهوديت و اسالم، مسيحيت دين سه مركزيت وجود علتبه منطقه اين. برسد 2030 سال
 در دالر ميليارد 26بر  بالغ درآمدي خاورميانه در توريست .است شده دنيا مذهبي گردشگري

 درآمدي با مصر خاورميانه، ي منطقه در گردشگري درآمد لحاظاز. است كرده ايجاد 2005 سال
 فلسطين، ايران لبنان، و سعودي عربستان كشورهاي آن از پس و سطح در ميليارد دالر7 معادل

   .)15: 1387صرافي، و مؤمني(دارند  قرار اردن و
ي عملي  رو، علت اتخاذ اين رويكرد، نگرش نظامند پارسونز به قضايا از يك سو و جنبهاز اين

بنابراين، كاركردهاي منفي و مثبت گردشگري . تي او از سوي ديگر اسبخشيدن به نظريه
توان مورد بررسي و تحليل قرار مذهبي را در قالب الگوي پارسونز و با نگرشي سيستماتيك مي

  .پرداخته شده است   ها طور مفصل به تك تك آنهاي پژوهش بهداد كه در بخش يافته
  
  شناسي روش

ت كيفي برخالف تحقيقات كمي، تحليل به در مطالعا. اين تحقيق از نوع تحقيق كيفي است
       گيرد، بلكه اهداف تحقيق به كمك هاي عددي صورت نميكمك اعداد يا همبستگي

روش ي حاضر به بر اين اساس مطالعه. گيردها توصيف و مورد تحليل قرار ميبنديطبقه
ي  ن بازنگري در پيشينهپذيرد كه در آانجام مي 1ي پژوهشي فراتحليل به مثابه بازنگري پيشينه

اصل اساسي و عملي در فراتحليل . گيردي گردشگري مذهبي صورت مي پژوهش در حوزه
هاي جديد و منسجم و عبارت است از تركيب نتايج تحقيقات مختلف و متعدد و استخراج نتيجه

يل واحد تحل ،بنابراين .)1374دالور، (شود حذف آنچه كه موجب سوگيري در نتايج نهايي مي
درواقع در . ي مورد بررسي است در فراتحليل مطالعات انفرادي پژوهشگران مختلف در حوزه

اي نهايت تركيب گشته و نتيجه آوري شده و درفراتحليل اطالعات اوليه از منابع موجود جمع
ي  از نظر نيومن بازنگري پيشينه. اندصورت پراكنده به آن نرسيدهآيد كه تحقيقات بهحاصل مي

ي مطالعاتي  تلفيق و تلخيص آنچه در يك حوزه  ها ژوهشي اهداف مختلفي دارد كه يكي از آنپ
شود در حقيقت بازنگري منجر به آميزش و تركيب نتايج مختلف مي. شود استيافت مي

  .)446: 2000نيومن، (
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           
1 Meta-Analysis as a Literature Review 
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  مشخصات تحقيقات مورد استفاده در اين تحقيق): 3(جدول 

  اي تحقيق حاضرهيافته: منبع

 هايافته هموضوع مطالع نام محقق

مؤمني و 
 )1387(صرافي

ساختار و كاركرد گردشگري 
فرهنگي و ضرورت مديريت  - مذهبي

 يكپارچه در كالن شهر مشهد

ورود گردشگر مذهبي باعث  مشاركت داوطلبانه و 
درآمد در  ي مردمي، ايجاد اشتغال، افزايش خيرخواهانه
همچنين منجر به   گردشگري مذهبي. گرددمشهد مي
 .شودرسمي و گسستگي مديريت شهري مياسكان غير

تقوايي و 
 )1389(همكاران

ي گردشگري  تحليلي بر توسعه
شهرستان : ي موردي مطالعه(مذهبي

 )نورآباد ممسني

ي مساعدي هاي مذهبي زمينه و مكان ها وجود امامزاده
هاي ي فعاليت را براي جذب گردشگر مذهبي و توسعه

كه منجر به اورد مرتبط با گردشگري فراهم مي
ها و رفع مشكالت شهرستان ي زيرساخت توسعه

 .گرددممسني مي

نهاوندي و 
 )1389(نعمتي

هاي گردشگري تهديدها و فرصت
 زيارت در ايران

گسترش تعامالت فرهنگي، امكان جذب مسيحيان و 
يهوديان در كنار مسلمانان و ادغام گردشگري تفريحي 

هاي رقيب ها و وجود كشورو مذهبي از جمله فرصت
همسايه، مخالفت مردم محلي براي ترس از نابودي 

اي در سطح  فرهنگي محلي و عدم تبليغات رسانه
جهاني از جمله تهديدات گردشگري زيارت در ايران 

 .است

بروجني و توحيد لو 
)1390( 

الگوي مديريت اثربخش گردشگري 
 مقصد مذهبي مشهد: مورد مطالعه

مشهد در وضعيت مطلوب و موجود گردشگري 
هايي مثل اقتصاد، فناوري، محيط شاخص

-اكولوژيكي،محيط سياسي و قانوني، محيط اجتماعي
تجربه، بازاريابي متفاوت /فرهنگي، كيفيت خدمت

 .است

زاده و  ابراهيم
 )1390(كاظمي راد

ي  ريززي استراتژيك توسعهبرنامه
گردشگري، با تأكيد بر گردشگري 

 )شهر قم: ي موردي مطالعه(مذهبي 

پارك و (تقويت فضاهاي سرگرمي و تفريحي 
و فضاهاي سبز و همچنين تقويت ) شهربازي

ي طبيعي به عنوان عنصر مكمل گردشگري  ها جاذبه
مذهبي، در تمام طول سال، براي جلوگيري از فصلي 
شدن گردشگري شهر و افزايش مدت اقامت 
گردشگران در شهر عملي و باعث  ايجاد اشتغال و 

 .شود درآمد پايدار

استعالجي و 
نيت  خوش
 )1391(بياني

هاي گردشگري و شناخت توانمندي
ي  ي توسعه ارائه الگوهاي بهينه

گردشگري از ديدگاه جغرافياي 
ي موردي شهر  مطالعه( كاربردي

 )ري

ايجاد اجتماعي و اقتصادي شهر، -ي كالبدي توسعه
هويت و همبستگي ملي، استحام پيوندهاي اجتماعي 

ي شهر، كيفيت زندگي و  ها ي زير ساختجوامع، ارتقا
هاي برقراري صلح جهاني از جمله توانمندي

 .گردشگري مذهبي است

عظيمي هاشمي و 
 )1391(همكاران

فرهنگي شهر  -هاي اجتماعيمؤلفه
شهر : زيارتي پايدار مورد مطالع

 مشهد

فرهنگي شهر زيارتي مطلوب  -هاي اجتماعي شاخص
ش، فرهنگ ميزباني، كه شامل امنيت، ايمني، آموز

هويت ديني، فضاهاي مذهبي، فضاهاي فرهنگي و 
 .ي فرهنگي در شهر مشهد استتفريحي و سرمايه

اجتهدنژاد كاشاني 
 )1391(و قوامي

ي  ي زائر  سياح در تجربه دوگانه
: مورد مطالعه:ي سه نسل زيسته

 كاركنان دانشگاه شهيدبهشتي

به  كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان
ي اول و دوم  ها ي زيارت در مقايسه با نسل مقوله

ي  ها همچنين در ذهنيت. حاصل شده است
پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت 

 اماكن مذهبي خارج از كشور وجود دارد

رحماني و 
 )1392(همكاران

ي  ريزي راهبردي توسعهبرنامه
گردشگري مذهبي در مناطق 

وردي ي م روستايي مطالعه
هاي مذهبي  روستاهاي داراي مكان

 اورامان تخت، نجار و هجيج

بروز تغييرات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، تشديد 
ارتباطات اجتماعي و اقتصادي، افزايش احساس امنيت 

هاي اجتماعي، كاهش تنش اجتماعي در كنار آلودگي
زيست محيطي از جمله اثرات گردشگري مذهبي 

 .است



  153..........................................................................................مذهبي در ايران تحليل كاركردي گردشگري
  

 
 

  تجزيه و تحليل داده ها
ي پژوهشي، پيامدها و  توجه به الگوي نظري پارسونز و بازنگري پيشينهاين تحقيق بادر

اي، اجتماعي و كاركردهاي گردشگري مذهبي به چهار بخش اقتصادي، سياستي و برنامه
 د بررسي قرار صورت مثبت و منفي موربه   ها فرهنگي تقسيم شده و سپس هر كدام از آن

ي انجام شده در  بر اين اساس، براي بررسي پيامدهاي گردشگري مذهبي از ده مطالعه. اندگرفته
ن هاي اين تحقيق با نتايج تحقيقات قبلي در اينهايت نيز يافتهاين زمينه استفاده شد و در
  .استزمينه مورد مقايسه قرار گرفته

  
  نظام زيستي گردشگري مذهبي و خرده

نظام زيستي است، موظف است تا از طريق كار و توليد،  ترين ركن خرده اقتصاد كه مهم نهاد
ها را برآورده سازد و از سوي ديگر انسان و محيط را با يكديگر منطبق و نيازهاي اساسي انسان

طبيعي است چنانچه تغييري نهاد . آوردهاي اجتماعي را فراهمنظام هاي ساير خردهستانده
دليل ارتباط اين بخش با ساير الشعاع قرار دهد، بههاي مختلف آن را تحتبخشاقتصاد و 

  . گردندنيز از لحاظ اداي وظايف و ايفاي كاركردهاي خود دچار تغيير مي  ها ها، آنبخش
حاضر  حال و گذشته هايگردشگري ترينپررونق و ترينقديمي از يكي مذهبي گردشگري

 با مذهبي گردشگري امروزه .)1989؛ نوالن و نوالن،2004 ،1سانتوس(در سراسر جهان است 
 توانسته خاص، كاركردي و ساختاري هايويژگي سبببه آن، هاي مختلفگونه و اجزاء يهمه

 را جهان سراسر آن ي نفوذ حوزه طوري كهبه دهد؛ جاي جهاني متن گردشگري در را است خود
 خود به را جهان هاي گردشگريجريان كل از درصد26 يك تخمين، اساساست كه برگرفتهفرا

 مذهبي شهرهاي يتوسعه و رشد گيري،شكل پيدايش، حيات، حالهربه .است داده اختصاص
است  محيط با بينيجهان فضايي پيامدهاي و ارتباط متقابل محصول ،...) و مشهد، قم جمله از(
  .)14: 1387مؤمني و صرافي،(

چهار شهر مهم مذهبي ايران هستند كه ساالنه بيش از شهرهاي مشهد، قم، ري و شيراز 
بازديد  1384ميليون گردشگر از شهر مشهد در سال  16حدود . ميليون گردشگر دارند 20

مشهد حدود . بيليون دالر در اين شهر خرج كردند 7/2كردند و اين گردشگران نزديك به 
عالوه بر شهرهاي . آوردمي دستدرصد از درآمدهاي سازمان گردشگري در ايران را به 40

شهرهايي مثل يزد، . اسالمي، در ايران شهرهايي مذهبي ديگر از ساير اديان هم وجود دارد
توانند ميزبان زائران ها و كليساها مياردبيل، اصفهان و آذربايجان غربي با دارا بودن آتشكده

زاده و زيارتگاه مقدس امام 6457همچنين در ايران حدود . مذهبي از ساير اديان هم باشند
: 2013قاسمي و پناهي، (داشتند  1384دالر درآمد در سال  ميليارد 5/30وجود دارد كه حدود 

                                           
1 Santos 
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دست آمده از راه گردشگري مذهبي در وجود اماكن مذهبي زياد و درآمدهاي به .)197
هاي شود تا ورود گردشگر مذهبي به يك منطقه باعث بهبود زيرساختشهرهاي ايران باعث مي

البته . اساسي در منطقه، ايجاد اشتغال، افزايش درآمدها و بهبود اقتصادي اين مناطق شود
ها داراي اثرات اقتصادي منفي مثل تورم، افزايش گردشگري مذهبي مثل ساير گردشگري

- براي مثال، ال .)171: 1391 طيبي، و بدري( و وجود بازار سياه و دالل بازي است  ها قيمت

 مردم براي حج يا عمره سفر باالي هايهزينه از كه كندمي اشاره) 2003 ،1ريال بك(بكري 
آمدن يك وجودباعث به سعودي عربستان ريال تعويض درخواست براي افزايش عالوهبه مسلمان

  .و نهايتاً تورم شد نقد پول كمبود باعث سياه بازار ريال به ورود اين،برعالوه. بازار سياه گشت
، )1389(همكاران و ، تقوايي)1387(صرافي و ات گذشته مثل مؤمنينتايج تحقيق

 طيبي و ، بدري)1391(بياني نيت خوش و ، استعالجي)1390( رادكاظمي و دهزا ابراهيم
حاكي از ارتقاي وضعيت اقتصادي شهرها بر اثر  )1392( همكاران و ، رحماني)1391(

، )1387( ثل مؤمني و صرافيهمچنين نتايج تحقيقاتي م. باشندگردشگري مذهبي مي
هاي زندگي، به افزايش هزينه )1391( طيبي و ، بدري)1391( بياني نيت خوش و استعالجي

و گراني قيمت زمين و امالك در شهرهاي   ها ايجاد تورم در سطح محلي، باال رفتن قيمت
توسط هاي اين بخش با تحقيقات خارجي انجام شده همچنين يافته. كنند مذهبي اشاره مي

  .نيز هم سو است) 2002و ماسه  1995،دوبيش، 1998ايونز،(
  
  نظام شخصيتي ردشگري مذهبي و خردهگ

نظام كه در اين خرده. گيردنظام زيستي قرار مي نظام شخصيتي بالفاصله پس از خرده خرده
گردد، اهداف جامعه بر مبناي نيازها و امكانات آن نهاد سياست ركن اصلي آن محسوب مي

يابي كاركرد اين بنابراين، هدف. شوندها مشخص مين و سپس وسايل رسيدن به هدفتعيي
هاي الزم نظير سرمايه، نظام بايد از نظام اقتصادي داده اين خرده. گرددنظام محسوب مي خرده

بنابراين . كار و امكانات را دريافت نمايد تا بتواند اهداف و كاركردهاي خود را تحقق بخشد
نظام شخصيتي  ي گردشگري كامالً با وظايف خردههاي توسعهوين و اجراي برنامهي تدوظيفه

   ها بررسي ها و سياستهم راستا است و لذا در اين بخش تأثير گردشگري مذهبي بر برنامه
  .  گردد تا مشخص شود كه گردشگري مذهبي چه تأثيري بر اين فرآيند داشتمي

 و   ها أثير و رابطه بين گردشگري مذهبي و برنامهدر ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه ت
گذار تأثير  ها ها و سياستها دوجانبه است و لزوماً فقط گردشگري مذهبي بر برنامهسياست
گردشگر داخلي كه ) 1:كلي دو نوع گردشگر مذهبي وجود داردطورنكته بعدي اينكه به .نيست

نظر هاي مذهبي مكان مورده مذهب يا آيينعموماً داخل همان كشور قرار دارند و عموماً ب

                                           
1 El-Bakry 
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هاي مذهبي آيد و از آيينگردشگر خارجي كه عموماً از يك كشور ديگر مي) 2.آگاهي دارند
براي جذب گردشگر مذهبي   ها سياست .)1،2012ويجاياند(نظر اطالع كمتري دارد مكان مورد

ي گردشگري مذهبي در ايران ينهها در زممثال سياست. در ايران، در اين دو نوع متفاوت است
ها و امكانات الزم بيشتر در ي گردشگر داخلي است و زيرساخت بيشتر درصدد جذب و توسعه

مذهبي ايران ساالنه بيش از همانطور كه گفته شد چهار شهر مهم . شوداين زمينه فراهم مي
بازديد  1384ميليون گردشگر از شهر مشهد در سال  16حدود . ميليون گردشگر دارند 20

حالي است اين در. بيليون دالر در اين شهر خرج كردند 7/2كردند و اين گردشگران نزديك به 
رصدشان يعني د 10به ايران آمدند، تنها  1384ميليون گردشگر خارجي در سال  9/1از حدود 

    .)1388سازمان ايرانگردي و جهانگري، (هزار نفر، گردشگر مذهبي خارجي بودند  190
 افزايش گردشگري، امور به مربوط هايسازمان ها با اقداماتي مثل هماهنگيحكومت

 ويزا آنالين، جمله از مقررات و وضع قوانين عمومي، و هاي خصوصيبخش در گذاريسرمايه
توانند ميزان گردشگري، مي و خدمات بخش در اشتغال مردم و استخدام خارجي، سياست

از طرف ديگر . ورودي گردشگر از جمله گردشگران مذهبي را به داخل كشورشان زياد كنند
 مديريت. بخشد بهبود را منطقه گردشگري گردشگران و مردم براي امنيت را بايد مديران
و  زيستمحيط براي سبز مديريت بحران، مديريت اجتماعي، امنيت مثل اجتماعي محيط

 گسترش ديگر، عبارت به. است افزايش گردشگري اصلي عوامل از تروريستي حمله از جلوگيري
داد  خواهد كاهش مضاعفي صورتبه گردشگران را تمايل باال بهره نرخ و زندگي در ناامني

  .)1995، 2هريسون(
هاي اين روند در سال .متوقف شد انقالب اب گردشگري در ايران ي صنعت كلي، توسعهطوربه

. هاي جنگ بود، ادامه داشتهاي ويرانيهم كه حكومت درگير بازسازيجنگ و بعد از آن
 و داخلي نقل و حمل در مشكالت مناسب، هاياقامتگاه گردشگري در اين دوران با كمبود

 كه است آن معنايبه منطقه از خارج در محدود تبليغاتي هايتالش. مواجه بود ضعيف بازاريابي
تاجزاده، (ماند  باقي ناشناخته گردشگري نسبتا مقصد يك عنوانبه جهان سطح در كشور اين

 سال اقتصادي از و فرهنگي ي اجتماعي، توسعه ساله پنج هايبرنامه از ايمجموعه .)2012
 باقي جزئي بتانس در اقتصاد گردشگري سهم و منتقدانه طرح اثر. اجرا شد 1388 سال تا 1357
 ساله 10 طرح يك از ، متشكل2005 سال در ايران گردشگري ساله 20 انداز چشم برنامه. ماند

هدف اين طرح  .شد موجود معرفي هايچالش با مقابله براي آن از پس سالهپنج برنامه دو و
 دميليار 32 از بيش شده بينيپيش گذاريسرمايه با 2025 سال تا گردشگر ميليون 20جذب 

                                           
1 Vijayand 
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گردد مين ميأخصوصي ت هايشركت از مانده باقي و دولت از دالر ميليارد 5 آمريكا كه دالر
  .)1،2007فقري(

 هايمهارت يتوسعه و المللي بين روابط و شناخت تقويت مذهبي به ي گردشگريتوسعه
 براي همچنين گردشگري مذهبي منجر به تالش. شودمي منجر ميزبان جوامع در ريزانبرنامه
 علتبه سياسي هايكشمكش جامعه، كاهش در امنيت سطح سياسي، اعتالي ثبات ايجاد

 تماس برقراري جامعه، در سياسي تشنجات و هاآشوب تقليل براي تالش بيكاري، نرخ كاهش
 بين متقابل احترام افزايش ،  ها آن بين متقابل درك ارتقاي و گوناگون ي ها مليت و هاقوميت بين

مذهبي شايد برخي جوانب منفي را هم  گردشگري. گرددمختلف مي هايجوامع و قوميت
 وقايع صحيح ماهيت تحريف به منجر تواندمي حال عين اين نوع گردشگري در. گسترش دهد

 اقتصادي استشهار اهداف، كسب در ناتواني سياسي، نظام هايارزش كردن منعكس منظوربه
تحقيقات  .)40: 2010حامدي،(شود  سياسي رجال داشتننگه راضي منظوربه محلي مردم

 و ، استعالجي)1391(همكاران و هاشمي ، عظيمي)1389(نعمتي و گذشته مثل نهاوندي
يافتند كه گردشگري مذهبي منجر به  )1392(همكاران و ، رحماني)1391(بياني نيت خوش

باط بيشتر اجتماعي، افزايش ثبات سياسي، نزديكي و ارت تنش كاهش اجتماعي، امنيت احساس
نيز در تحقيق خود به نتايج مشابهي  )1995(همچنين هريسون  .شوداقوام و اديان مختلف مي

  .دست يافت
  

  نظام اجتماعي گردشگري مذهبي و خرده
ي ايجاد يكپارچگي، هماهنگي و انسجام جامعه را از طريق نظام اجتماعي وظيفه خرده

عهده دارد كه طبيعتاً اعمال نظارت بر مردم بهتصويب قوانين مربوطه در مراجع قانون گذاري و 
      گردشگري مذهبي. اين قوانين بايد بسته به شرايط روز جامعه و نيازهاي آن تدوين گردد

تواند تغييراتي در نظام اجتماعي ايجاد كند و اين ي امروز مي عنوان پديده مهم در جامعهبه
ن نياز به تصويب قانون براي كنترل آن وجود صورت مخرب بودنشاتغييرات بايد شناسايي و در

  .دارد
افزايش گردشگر مذهبي در يك ناحيه باعث افزايش كيفيت زندگي افراد آن ناحيه، توجه 

گردشگري . گرددي تسهيالت اجتماعي فرهنگي ميزيست، ايجاد و ارائهبيشتر به كيفيت محيط
 سطح در فرهنگي –اجتماعي و همگرايي يكپارچگي گسترش موجب تواند مي مذهبي داخلي

   ها آن در كه اي توسعه حال در كشورهاي در ويژه به گردد، ملي وفاق و وحدت تقويت و كشور
 آن نتيجه كه اتباع تحرك دارند حضور هم كناردر مختلف مذاهب و متعدد قومي هاي گروه
 وحدت تواند مي است، اجتماعي ديگر هاي گروه و قومي و مذهبي هاي گروه بيشتر تفاهم و درك
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 گردشگر الزامات آن در كه آورد پديد را فضايي تواند مذهبي مي گردشگري. بخشد قوام را ملي
 ميان تفاهم و صلح ارتقاي براي گردشگري از خورده گره جهاني هاي سازمان اخالقي اهداف با

    .)95 :1385 يزدي و سقايي، پاپلي(شود  استفاده فرهنگي هاي هويت تكريم و حفظ و ها ملت
. شود ناهنجاري و بروز نارضايتيبه منجر تواند مي ايناحيه در گردشگران حد از بيش تراكم

ي و رفتارهاي انحرافي را در مناطق  ي بين توسعهتواند رابطهسازماني اجتماعي مي ي بي نظريه
 ي افزايشورزد كه ميزان جرائم در نتيجهاين نظريه استدالل مي. گردشگري توضيح دهد

ي جمعيت، تراكم جمعيت و گمنامي در يك منطقه با توسعه و ارتقاي سطح اقتصادي و  اندازه
 همانطور كه گفته شد بين. رودباال مي) شودكه با ورود گردشگر حاصل مي(خدمات شهري 

ي تنگاتنگي وجود دارد  ي اقتصادي منطقه رابطه ورود گردشگر به يك منطقه و رشد و توسعه
) 1998( 4و پلفري) 2009( 3پارك و استاكوسكي) 2005،  2وينو و كوبيلو؛ سر1،2011پرت(

تواند گيرد مياي كه در مناطق گردشگرپذير صورت ميكنند كه رشد اقتصادي و توسعه بيان مي
ي بي سازماني اجتماعي بر اجتماعات آن منطقه تأثير اجتماعي بگذارد و مثالً  از طريق نظريه

 و ، نهاوندي)1387(نتايج تحقيقاتي مثل مؤمني و صرافي . شود باعث افزايش جرم و جنايت
حاكي از  )1392(همكاران و ، رحماني)1391(بياني نيت خوش و ، استعالجي)1389(نعمتي

ي  خيرخواهانه و داوطلبانه ارتباط بين گردشگري مذهبي با ارتقاي كيفيت زندگي، مشاركت
همچنين نتايج اين . مات رفاهي استمردمي، انسجام و همبستگي اجتماعي و ارتقاي خد

هاي اجتماعي مثل سرقت و اسكان غيررسمي ي بين گردشگري مذهبي و آسيبتحقيقات رابطه
سروينو و كوبيلو، (و ) 2011پرت،(ها با نتايج تحقيقات انجام شده توسط يافته. دهدرا نشان مي

  .نيز مطابقت دارد) 2005
  

  نظام فرهنگي گردشگري مذهبي و خرده
دليل قرار گرفتن در صدر كه بهنظام پارسونز است، چرا ترين خردهنظام فرهنگي مهم ردهخ
هاي ارزشي و هنجاري، حكم مغز و كارگيري فرهنگ و نظامچنين بههاي ديگر و همنظام خرده

دليل ي گسترده از مفاهيم ارزشي و هنجاري و بهدليل استفادهبه. گيري را دارد نظام تصميم
نظام فرهنگي قادر به اعمال نظارت  نظامهاي ديگر، خرده ري امور فرهنگي در ساير خردهنفوذپذي

  .ها است نظام و دستوردهي به ساير خرده
 اين و شودمي مشترك فرهنگي مفاهيم ايجاد باعث مذهبي گردشگري كشور، يك داخل در
 اقتصادي هايگاهخاست. كندمي فراهم را متفاوت هايفرهنگ انسجام و ملي ي همدلي زمينه

                                           
1 Pratt 
2 Cerviño and Cubillo 
3 Park and Stokowski 
4 Pelfrey 
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     پديد يكديگر از جدا فرهنگي متفاوت قشرهاي خواه نا خواه كشور، يك داخل در متفاوت
 فرهنگي جدايي اين است اجتماعي گسستگي باعث متفاوت درآمدي سطوح و هاشغل آورد،مي
 براي .فرسايد مي را جامعه پيشرفت توان و كندمي پيدا انعكاس كشور سياسي ساختار در
 بايد دوردست نقاط. نيست رودررو ي ها تماس از كارآمدتر ابزاري هيچ فرسايش اين از وگيريجل

 كشور هر فرهنگي هايارزش. باشند مشترك عاطفي و رواني حس داراي و بپذيرند را همديگر
 كثرت تهديد متقابل، شناخت ايجاد با گردشگري و شودمي تزريق رودررو هايتماس طريق از

 عاملي عنوانبه داخلي گردشگري. بردمي ملي انسجام و وحدت طرفبه را فاوتمت هايفرهنگ
مرادي، ( است بيشتر ملي وحدت تأمين براي ملي سطح در قومي و فرهنگي ارتباط ايجاد در

1390 :41(.   
 فولكلور، .داردپيدر را ي ميزبان جامعه فرهنگي ميراث حفظ ي گردشگري مذهبي، توسعه
 زندگي، شيوه مراسم، لباس، مدهاي نمايش، رقص، موسيقي، فرهنگي، وهايالگ قومي، هنرهاي
 معماري هايسبك و اقتصادي سنتي هايفعاليت ، ها سنت و نمادها نهادها، برخوردها، و رفتارها
 در وسيلهبدين تا كنند بازسازي و زنده است رفتن بين از حالدر يا شده فراموش كه فرهنگ
براي مثال در ايران مراسم  .باشند داشته سهمي شاناجتماع هنگيفر هويتبه بخشيدن قدرت

بوده كه  شيعه مذهبمذهبي مسلمانان -هاي مراسم فرهنگيتاسوعا و عاشورا يكي از نمونه
اين . شودساله در قالب يك حركت مردمي برگزار ميبيانگر فرهنگ و مذهب آنان است و هر

رويداد در قالب، كارناوال غم به كشورهاي ديگر  صورت يكمراسم قابليت اين را دارد كه به
العابدين عموقين و همكاران، زين(گردشگر مذهبي را فراهم كند  معرفي گردد تا امكان جذب

1390 :9(.  
 است ممكن مذهبي گردشگران از زيادي تعدادبه توجهبا جامعه و محلي اقتصاد در تغييرات

؛ جوزف و 1,1983ايچاپوريا(ري منجر شود پذيفرهنگ و فرهنگي كااليي فرايند يك به
 بودندسترس در و براي زيارت، با بهبود هندو يك 3براي مثال در ورينداوان .)2،2001كاوري
 توجهبا. را جايگزين استفاده از اين وسايل نمود "پياده پاي با زيارت" سنتي نقل، شكل و حمل

 هايشركت از بسياري ذهبي،گردشگري م گسترش و كننده بازديد الگوهاي در تغييرات
 يدهندهكه نشان آمدند، پديد محبوب هايزيارتگاه مجاورت در) تورها و  ها هتل(گردشگري 

است  هاگردشگري و كاهش فضاي معنوي و روحاني زيارتگاه رشد حالدر هايفعاليت
 يبرا ساكنان شامل تشويق اغلب مذهبي گردشگران از ناشي مثبت اثرات .)4،2007شايند(

ورود  منظوربه بلكه مذهبي، صرفاً داليلبه لزوماً نه را خود مذهبي مراسم و ها حفظ مكان

                                           
1 Ichaporia 
2 Joseph & Kavoori 
3 Vrindavan 
4 Shinde 
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 مكان يك توان گفت كهمي ،كليطوربه .)1992 ،1كوهن(گردشگر بيشتر مورد توجه است 
 بر منفي و مثبت مذهبي اثرات گردشگري هم در ارتباط است و غيرمقدس جو با يك زيارتي
  .رددا ي محلي جامعه

 به تبديل را جامعه يك فرهنگي نمادهاي هاي گوناگون،نظام در تواندمي مذهبي گردشگري
 فراقت اوقات و گذراندن تفريح صرف و محلي با فرهنگ گردشگران سطحي تماس. نمايد كاال

 بتواند كه يابد سازمان نحويبه محلي وخدمات تأسيسات تمام كه شودمي سبب دلچسب
در  پيچيده هم در ايمجموعه به محلي رو فرهنگاين از نمايد، جلب را گردشگران رضايت

 اين. گيردمي قرار درآمدزايي و پول خدمت چيز در و همه گرددمي بدل شدن كااليي چارچوب
 رضايت براي خود هويت دادندست از موارد اين يكي از .آيد مي دستبه گزافي بهايبه درآمد

، )1389(نعمتي  و تحقيقات گذشته مثل نهاوندي .)2001جوزف و كاوري،(است  غيرخود
 و هاشمي ، عظيمي)1391(بياني  نيت خوش و ، استعالجي)1390(راد كاظمي و دهزا ابراهيم

رابطه بين گردشگري مذهبي با افزايش  )1392(همكاران  و ، رحماني)1391(همكاران 
  ومي محلي در كنار هاي فرهنگي و توجه به فرهنگي بتعامالت فرهنگي، ارتقاي شاخص

صورت كنترل نشدن تعامالت فرهنگي، در ،اينعالوه بر. دهدهاي ديگر را نشان ميفرهنگ
هاي ايجاد تعارض و سوءتفاهماثرات منفي همچون  تواند موجب مي مذهبيي گردشگري  توسعه

رسوم، علت تفاوت در زبان، آداب و اين امر به كه شود فرهنگي ميان مردم محلي و گردشگران
نيز ) 2001(نتايج تحقيق جوزف و كاوري  .ي مذهبي، اجتماعي و الگوهاي رفتاري است ها ارزش

  .هاي اين بخش همسو استبا يافته
  

  نظامهاي پارسونز تأثير گردشگري مذهبي بر خرده):4(جدول 

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
  

                                           
1 Cohen 

  انوع نظام           
نظام خرده  نظام زيستيخرده  انواع كاركرد

  شخصيتي
نظام خرده
  نظام فرهنگيخرده  عياجتما

  كاركرد مثبت
  ايجاد اشتغال-
  افزايش درآمدها-
  رشد اقتصادي-
  ي زيرساخت توسعه-

  ايجاد ثبات سياسي-
تماس بين  -

  ي مختلف ها قوميت
  برقراري امنيت-
افزايش احترم به -

  اقوام ديگر

انسجام بين افراد -
  جامعه

تعصب قومي و -
  مذهبي

ارتقاي كيفيت -
  زندگي

  نگيانتقال فره-
حفظ ميراث فرهنگي و -

  مذهبي
  حفظ نهادهاي مذهبي-
  پذيري فرهنگ-

  كاركرد منفي

 تورم-
   ها افزايش قيمت-
  ايجاد بازار سياه-
ي  افزايش هزينه-

  زندگي

تحريف ماهيت -
  صحيح وقايع

  استشهار اقتصادي-
منفعت طلبي رجال -

  سياسي

افزايش جرم و -
  جنايت

  افزايش فحشا -
افزايش الكل و  -

  مخدر مواد

  كااليي شدن فرهنگ-
اضمحالل فرهنگ -

  محلي
عرفي شدن فرهنگ -

  محلي
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  و پيشنهادات گيري نتيجه
. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي كاركردهاي مثبت و منفي گردشگري مذهبي بوده است

هاي پارسونز نظامهمين منظور اين پديده با استفاده از روش فراتحليل و در چارچوب خردهبه
توجه به الگوي نظري پارسونز، اثرات رو، در اين تحقيق بااز اين .مورد تحليل قرار گرفت

اي، اجتماعي و گردشگري مذهبي در چهار بخش مجزا يعني اقتصادي، سياستي و برنامه
قرار  مورد بررسيصورت مثبت و منفي را به   ها فرهنگي تقسيم شد و سپس اثرات هر كدام از آن

هاي هر بخش نيز با نتايج نتايج تحقيقات قبلي در اين زمينه مورد نهايت نيز يافتهدر. گرفت
  .مقايسه قرار گرفت
ي كاركردگرايي پارسونز، با افزايش گردشگري مذهبي، انرژي عظيمي در  مطابق نظريه
 ر ابتدا اين انرژي د. كندهاي جامعه حركت مينظامسمت خردهشود و بهمحيط ايجاد مي

   هاي ديگرنظامگاه خردهالشعاع قرار داد و آننظام زيستي و نهادهاي اقتصادي را تحتخرده
وجود اماكن مذهبي زياد و . ي گردشگري مذهبي از آن تأثير پذيرفتندفراخور دامنهبه

شود تا ورود دست آمده از راه گردشگري مذهبي در شهرهاي ايران باعث ميدرآمدهاي به
هاي اساسي در منطقه، ايجاد اشتغال، گر مذهبي به يك منطقه باعث بهبود زيرساختگردش

، )1387(نتايج تحقيقات مؤمني و صرافي. افزايش درآمدها و بهبود اقتصادي اين مناطق شود
 نيت خوش و ، استعالجي)1390( رادكاظمي و دهزا ، ابراهيم)1389(همكاران و تقوايي
  .  در همين راستا است )1392(همكاران و ، رحماني)1391( طيبي و ، بدري)1391(بياني
گذاري نظام زيستي، فرآيند اشتغال و سرمايهدليل تأثير مثبت گردشگري مذهبي بر خردهبه

نظام شخصيتي را فراهم  نظام اقتصادي انرژي الزم براي خرده بيش از پيش رونق گرفت و خرده
نظام شخصيتي  ريزي و دستيابي به اهداف در خردهنامهكردن اين انرژي، فرايند بربا فراهم. كرد
صورت ها بهها و سياستالبته تأثير گردشگري مذهبي و برنامه. شدصورت معمول انجام ميبه

 آن به مربوط اتفاقات با مذهبي گردشگري افزايش اوقات برخي يعني. دوطرفه و دوجانبه بود
 افزايش براي هاييبرنامه اوقات برخي در و دشومي سياستي اعمال و برنامه تصويب به منجر
 ساله پنج ي ها برنامه از ايمجموعه. گرددمي تصويب مذهبي گردشگر خصوص به گردشگر ميزان
 20انداز چشم برنامه و 1388 سال تا 1357 سال اقتصادي از و فرهنگي ي اجتماعي، توسعه
 از پس سالهپنج برنامه دو و ساله 10 طرح يك از ، متشكل2005 سال در ايران گردشگري ساله
 ايجاد براي همچنين گردشگري مذهبي منجر به تالش. باشندها ميي اين برنامهاز جمله آن

 تماس برقراري سياسي، هايكشمكش جامعه، كاهش در امنيت سطح سياسي، اعتالي ثبات
، )1389(نعمتي  و تحقيقات گذشته مثل نهاوندي. گرددگوناگون مي هايمليت و هاقوميت بين

 و ، رحماني)1391(بياني  نيت خوش و ، استعالجي)1391(همكاران  و هاشمي عظيمي
  .كنندييد ميأنتايج تحقيقات حاضر را ت )1392(همكاران 
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توجه به انتقال انرژي از با. نظام اجتماعي هم تأثير گذاشت گردشگري مذهبي بر خرده
. نظام دچار تغيير و تحول شد جتماعي، اين خردهنظام ا نظام زيستي و شخصيتي به خرده خرده

هاي ريزي و سياستزايي، ورود سرمايه به منطقه، افزايش جمعيت و برنامه ايجاد اشتغال، درآمد
نظام اجتماعي انرژي  هاي پايين تر به خردهنظام وابسته به گردشگري مذهبي كه همگي از خرده

در اين مناطق باال برود، اين مناطق از امكانات شود تا كيفيت زندگي  كنند باعث ميوارد مي
البته تأثير گردشگر مذهبي . رفاهي باالتري برخوردار باشند و افراد داراي انسجام بيشتري گردند

نظام هميشه مثبت نيست و تأثيرات منفي هم دارد كه بارزترين آن افزايش ميزان  بر اين خرده
با افزايش جمعيت و باالرفتن ناشناسي بين افراد اين مناطق . جرائم در مناطق گردشگري است

و افزايش بي سازماني اجتماعي داراي ميزان بااليي از سرقت، طالق، دعوا، مصرف و معامله مواد 
، )1389(نعمتي  و ، نهاوندي)1387(نتايج تحقيقات مؤمني و صرافي . گردندمي... و الكل و 
  .هم در اين راستا است )1392(همكاران  و ، رحماني)1391(بياني  نيت خوش و استعالجي

نظام فرهنگي هم رسيد كه حكم مغز را  عاقبت انرژي حاصل از گردشگري مذهبي به خرده
نظام براساس شرايط جديد، اطالعات متناسب با شرايط را براي  اين خرده. براي جامعه دارد

    جديدي را خلق يا احيا ي  ها ي ديگر ارسال و با تجزيه و تحليل اوضاع ارزش ها نظام خرده
گذاران و با تغيير و تحولي كه با ورود گردشگران مذهبي و متعاقب آن ورود سرمايه. كندمي

ي گردشگري شد، ساكنان قديمي با افراد جديدي با فرهنگ متفاوت از  افراد جديد به منطقه
ال و اشتراك ي انتقنظام فرهنگي با پديده در اينجا خرده. فرهنگ خودشان مواجه شدند

ي گردشگري همچنين باعث حفظ آثار و ورود افراد به منطقه. دهدفرهنگي خودش را نشان مي
در اين . گردد د نظر ميي مورميراث فرهنگي منطقه مورد نظر و حفظ الگوي فرهنگي در منطقه

اب و رسوم دآو   ها مثالً با ورود افراد مختلف با فرهنگ. دهدتغييرات منفي هم رخ مي نظام خرده
. گوناگون شايد فرهنگ محلي رو به اضمحالل و عرفي شدند برود و از قداست آن كم شود

 نيت خوش و ، استعالجي)1390(همكاران  و زاده، ابراهيم)1389(نعمتي  و تحقيقات نهاوندي
ها ، اين يافته)1392(همكاران  و ، رحماني)1391(همكاران  و هاشمي ، عظيمي)1391(بياني 

  .كنندييد ميأرا ت
. ي مورد نظر داردتوان گفت كه ورود گردشگر تأثيرات مثبت و منفي بر جامعهمي ،نيبنابرا

ي  ايجاد اشتغال، ورود درآمد به منطقه، افزايش سطح دستمزدها، رونق اقتصادي، توسعه
رود ها، افزايش كيفيت زندگي و امكانات رفاهي، انتقال فرهنگي از جمله اثرات مثبت وزيرساخت

توان به افزايش ماليات، همچنين از اثرات منفي گردشگري مذهبي مي. گردشگر مذهبي است
  .هاي زندگي، افزايش جرم و جنايت و اضمحالل فرهنگ محلي اشاره كردافزايش هزينه

كلي، اثراتي كه براي گردشگري مذهبي در اين تحقيق ذكر شد بيشتر مربوط به طوربه
هاي گردشگري يكي از ده همانطور كه گفته شد ايران از نظر جاذبه. گردشگر مذهبي داخلي بود
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ها اين كشور را مستعد ي مختلف،كليساها و آتشكده ها كشور اول دنيا است و وجود امامزاده
حتي شهر مشهد يكي . حضور گردشگران مذهبي خارجي از كشورها و اديان مختلف كرده است

تواند خصوص اهل تشيع است كه ساالنه مي به از پنج شهر مذهبي مهم در جهان اسالم
ي هاي ايران در زمينهبا توجه به قابليت و زمينه. خود جذب كندگردشگران خارجي زيادي را به

جذب گردشگر مذهبي خارجي، ايران در جذب اين نوع گردشگر موفق نبوده و طبق آمار سال 
جذب . ران، گردشگر مذهبي بودنددرصد از كل گردشگران خارجي ورودي به اي 10تنها  1384

ي هاي مذهبي در سطح جهان، توسعه گردشگر مذهبي خارجي مستلزم تبليغات اماكن و مكان
ها و سيستم حمل و نقل شهري، ايجاد هاي حمل و نقل مثل فرودگاهو گسترش زيرساخت

و  ي بهداشت و سالمت عمومي در جامعه، توسعه امنيت و برقراري نظم در جامعه، توسعه
كشور ايران . گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات، افزايش زيرساختهاي اقامتي مثل هتل است

  هرچند با قابليت گردشگري باال، تا اين موارد كه براي ورود گردشگر به يك كشور ضروري است
را انجام ندهد سهم زيادي در جذب گردشگر مذهبي خارجي در جهان نخواهد داشت و اين نوع 

  .كنندان به كشورهايي كه اين موارد را داشته باشند سفر ميگردشگر
ي گردشگري با توجه به خصوص در زمينه بنابراين، مسئولين و سياستگذاران كشور به

هايي ها و برنامهي كشورهاي دنيا، بايد طرحاهميت امروز صنعت گردشگري در اقتصاد و توسعه
خصوص گردشگر مذهبي گفته  ب گردشگر بهي مواردي كه براي جذدر جهت ارتقا و توسعه

با اين . هاي الزم براي گردشگري گرددشد، به تصويب و اجرا برسانند تا ايران داراي زيرساخت
ي گردشگري مذهبي دارد را به فعل برساند و با هايي را كه در زمينهتواند قابليتكار ايران مي

 . ي اقتصادي بيشتر كشور باشيموسعهورود گردشگر مذهبي بيشتر به ايران، شاهد رشد و ت
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