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ده | صنعــت گردشــگری بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن صنایــع خدماتــی در دنیــا مطــرح اســت کــه از آن
چکیـ 
بهعنــوان صــادرات نامرئــی نــام میبرنــد .اثــرات آن درحوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی
سیاســی در مناطــق مختلــف کامـ ً
ا مشــهود اســت .در میــان گونههــای گردشــگری ،گردشــگری مذهبــی یکــی
از رایجتریــن نــوع گردشــگری اســت و از مهمتریــن انگیزههــای گردشــگران بــه شــمار مــیرود .گردشــگری
مذهبــی ماننــد پدیــدهای اجتماعــی ،ناشــی از کنــش متقابــل میــان گردشــگران و جوامــع محلــی اســت و ایــن
ارتبــاط و کنــش متقابــل ،نقــش تعیینکننــدهای در ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی جوامــع میزبــان و محلــی
دارد .گردشــگری مذهبــی وســیلهای اســت کــه افــراد را بــا مذاهــب و فرهنگهــای متفــاوت بــه یکدیگــر
پیونــد میدهــد .پژوهــش حاضــر بــر آن اســت ،بــا رویکــردی تحلیلــی -توصیفــی و همچنیــن بــا اســتفاده از
پرس ـشنامه بــه بررســی جایــگاه جاذبههــای گردشــگری و اثــرات آن بــر ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه
بپــردازد .جامعــۀ آمــاری پژوهــش اهالــی منطقــه ،گردشــگران ،کارشناســان و مدیــران شــهرری بــا حجــم نمونــۀ
 100نفــر هســتند .بــرای جم ـعآوری دادههــا و توزیــع پرس ـشنامه از روش تصادفــی وتحلیــل دادههــا از نــرم
افــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه بیــن جاذبههــای گردشــگری مذهبــی و اثــرات
آن بــر ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
واژگان کلیدی| گردشگری مذهبی ،فرهنگ ،اجتماع.

دمه| گردشـگری ،ابزاری اسـت که به وسـیلۀ آن مـردم در اوقات
مق 
فراغـت از فشـارهای شـغلی و الگوهـای روزمـره در منـزل ،باتجربه و
صنعتهـا و مکانهـای تـازه منافـع روانشـناختی کسـب میکننـد
(همایون .)26 ،1384 ،گردشـگری را محققین و نویسندگان متعددی
بـه گونههـای مختلفی تقسـیمبندی کردهانـد که یکـی از این گونهها
گردشـگری مذهبی ) (Religious tourismاسـت و گردشـگری زیارتی
( )Pligrimage tourismزیرمجموعـهای از گردشـگری مذهبـی اسـت.
زیارتگاههـای جدیـد همچنیـن در حـال جذب افـراد باایمـان از همۀ
نقـاط جهـان هسـتند ) .(Digance & Cusack, 2002, 87بـه عقیـدۀ
اغلـب روانشناسـان عـدم توجه به نیازهای روحی ،سلامت جسـمی
اعضـای جامعـه را نیـز بـا خطراتـی مواجـه میکنـد که تقویـت ابعاد
مثبـت معنـوی در نهـاد آدمی ،با سـفر بـه اماکـن مذهبـی و زیارت،
میتوانـد تـا حد زیـادی پاسـخگوی این نیازهای مهم انسـانی باشـد.
اما زیارت و گردشـگری مذهبی که ریشـه در باورها و اعتقادات دینی
دارد بـه مفهـوم تخصصـی خـود فراتر از وابسـتگی بـه زمـان و اوقات
* نویسندۀ مسئول09124956201 ، jahanian@usc.ac.ir:

فراغت ،عامل مهم جغرافیای انسـانی در شـکلگیری مسـافرت ،ایجاد
تمرکـز و چشـمانداز فرهنگـی اسـت .گردشـگری مذهبی سـفرهایی
را در بـر میگیردکـه بـا اهـداف بازدیـد از اماکـن مقـدس هماننـد:
زیارتگاههـا ،مقبرههـا ،آرامگاههـا ،عبادتگاههـا و سـایر مکانهـای
مقـدس و مذهبـی صـورت میگیـرد .هـدف اصلـی در ایـن سـفرها
تزکیـۀ نفـس و دسـتیابی بـه آرامش و حـاالت معنوی اسـت (ایمانی
خوشـخو و شـهرابی فراهانی.)207 ،1396 ،

ضرورت پژوهش

گردشـگری مذهبـی یکـی از پدیدههـای جدیـد در جهـان بـه شـمار
میرود که خاسـتگاه آن در زیارت نهفته اسـت .پژوهشگران روابط بین
ایـن دو را بـه رسـمیت شـناختهاند ).(Collins-Kreiner, 2010a, 155
زیارتگاههـا از مفاهیـم اولیـه و مدرن گردشـگری اسـت کـه از حرکت
مکانـی گردشـگران بـه واسـطۀ سـفر در مکانهـای مذهبـی ایجـاد
میشـود .امامزادههـا علاوه بـر اینکـه در همه جا هسـتند و میتوانند
ویژگـی یـک آبـادی باشـند ،نـام و نشـان صدهـا و هزارهـا آبـادی نیز
هسـتند که عالوه بـر آثار معنوی و غیرمـادی در هر مکان جغرافیایی،
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منشـأ تحـوالت اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی نیز میشـوند .سـود
صنعـت گردشـگری صرفـاً در بهرۀ اقتصـادی خالصه نمیشـود ،بلکه
ایـن بهـره را از زوایای مختلفی همچون شناسـاندن فرهنگ داخلی به
کشـورها نیـز میتـوان ارزیابی کـرد .ویژگیهای سـاختار گردشـگری
هـر مـکان بـه نوبۀ خود از یک طـرف متأثر از اهمیـت ،اعتبار ،ماهیت،
تنـوع و نقـش و کارکـرد مذهبـی ،فرهنگـی ،تفریحـی ،تجـاری و بـه
طـور کلـی جاذبههـای مکانـی آن اسـت و از طـرف دیگـر برگرفتـه و
تأثیرپذیرفتـه از ویژگیهـای اجتماعی ،فرهنگی (باورهـای اعتقادی) و
اقتصادی ساکنان محلی و گردشگران است (ابراهیمزاده ،کاظمیزاده و
اسـکندری ثانی .)116 ،1390 ،ارزشهای فرهنگی هر کشـور از طریق
تماسهـای رودررو تزریـق میشـود و گردشـگری بـا ایجـاد شـناخت
متقابـل ،تهدیـد کثـرت فرهنگهـای متفـاوت را بـه طـرف وحدت و
انسـجام ملـی میبـرد .گردشـگری داخلـی بهعنـوان عاملـی در ایجاد
ارتبـاط فرهنگـی و قومـی در سـطح ملـی بـرای تأمیـن وحـدت ملی
بیشـتر اسـت (مرادی .)41 ،1390 ،اثرات مثبت ناشـی از گردشـگری
مذهبـی اغلب شـامل تشـویق سـاکنان بـرای حفظ مکانها و مراسـم
مذهبـی خـود ،نـه لزومـاً بـه دالیـل صرفـاً مذهبـی ،بلکـه بـه منظور
ورود گردشـگر بیشـتر اسـت .جاذبههـای فرهنگـی و تنـوع فرهنگـی
و جاذبههـای مذهبـی موجب شـکلگیری انـواع گردشـگری و حضور
گردشـگران بـه این مکانهـا خواهد شـد .در ایـران ،جاذبههای متنوع
گردشـگری مذهبی ارزشـمندی وجـود دارند که بخـش قابل توجهی
از تحـرک اجتماعـی -اقتصادی و فرهنگی به واسـطۀ حضـور و بازدید
گردشـگران از این بناهاسـت .منطقۀ شـهرری نیز یکـی از مکانهایی
اسـت کـه دارای توانمندیهـای گردشـگری با کارکردهـای مذهبی و
زیارتی ارزشـمندی در سـطح ملی و بینالمللی اسـت .به علت ویژگی
خـاص شـهرری و نزدیکـی آن بـا پایتخـت ،میتواند بهعنـوان یکی از
قطبهـای گردشـگری مذهبـی مـورد توجـه قرار گیـرد .بـا مطالعه و
بررسـی این منطقه و شناسـایی دقیق جاذبههای گردشـگری مذهبی
و اثـرات اجتماعـی و فرهنگی این گونه گردشـگری در منطقه میتوان
بـا جذب گردشـگران داخلـی و خارجـی زمینههای توسـعۀ منطقه را
فراهم آورد.

هدف و سؤال پژوهش

هدف این پژوهش تبیین اثرات گردشـگری مذهبی منطقۀ شـهر ری
روی ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن میباشـد .سـؤال اصلی این پژوهش
ایـن اسـت کـه گردشـگری مذهبـی چـه تأثیری بـر ابعـاد فرهنگی و
اجتماعی شهرری دارد؟

پیشینۀپژوهش

وسـیعترین مطالعـه در مـورد جاذبههـای مذهبـی ،متعلـق بـه نوالن
و نـوالن ) (Nolan & Nolan, 1989اسـت .ارزیابـی ایـن مقالـه از
گردشـگری مذهبـی در اروپـا نشـان میدهـد بیـش از  600زیارتـگاه
کاتولیـک در اروپـای غربـی وجـود دارد کـه بیـش از نیمـی از آنهـا
56
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بـه مریـم مقـدس مربـوط اسـت .نویسـندگان مقالـه بـه ایـن نتیجه
رسـیدهاند کـه رشـد چشـمگیر گردشـگری مذهبـی در هنـد موجب
شـده اسـت که شـش بخش پانداالم گراماپانچایا بهعنـوان مکانهایی
کـه سـطح باالیی از فعالیتهای اقتصادی در طول فصـل زیارت در آن
جاری اسـت مشـخص شـوند .ایـن مطالعه نشـاندهندۀ اثـرات مثبت
بـاالی فصـل زیـارت بـر درآمد ،اشـتغال و اسـتاندارد زندگی سـاکنان
محلـی در پانداالم اسـت .کالینـز کراینـر )،(Collins-Kreiner, 2010b
در مقالـۀ خود تحت عنوان«گردشـگری مذهبی در سـرزمین مقدس:
از ویژگیهـای رفتاری زائران مسـیحی» به توصیـف و تجزیه و تحلیل
ویژگیهـای رفتـاری زائران مسـیحی در مکانهای مقـدس میپردازد.
کوهن ) ،(Cohen, 1992در تحقیقات خود زائر و گردشـگر را بازیگران
اصلـی حـوزۀ دیـن و گردشـگری محسـوب میکنـد .در حالـی که در
بخـش اعظـم تحقیقـات انجامگرفتـه ،از دو دیـدگاه بررسـی شـدهاند.
کالینـز کراینـر ) ،(Collins-Kreiner, 2010bدر نتیجهگیـری خـود از
تحقیقاتـی کـه در بیتالمقـدس انجـام داد زیـارت و گردشـگری را با
توجـه بـه انگیزههـا و محرکهـا در قالـب دو محـور متقاطـع نشـان
میدهـد و در نهایـت بیـان میکنـد کـه تفـاوت بیـن ایـن دو بـه
انگیزههـای آنهـا برمیگردد .در تحقیقی که اسـتایلیدش و همکاران او
) (Stylidis,Biran, Sit & Szivas, 2014در منطقـۀ کاواال انجـام دادنـد،
نشـان داده شـد کـه در این منطقه نقـش اثرات اجتماعـی و اقتصادی
نسـبت بـه اثـرات زیسـتمحیطی در شـکلدادن حمایت سـاکنین از
توسـعۀ گردشـگری بیشـتر اسـت .آنها دالیـل مختلفـی را در توضیح
ایـن موضـوع بیـان کردهانـد .اول اینکـه ،این منطقـه در مرحلـۀ اولیه
از توسـعه اسـت و دوم اینکـه ،موضوعـات اقتصادی بـرای افراد منطقه
ملموستـر و موردتوجهتـر اسـت .هدف از بیان نتیجـۀ پژوهش آنها در
ایـن پژوهـش ایـن بود که اثـرات فرهنگی -اجتماعی بـه این دلیل که
به طور مسـتقیم با وجه انسـانی و افراد جامعۀ میزبان سـر وکار دارند،
در ارزیابی توسـعۀ گردشـگری سـریعتر خود را نشـان داده و مسیر آن
را جهـت میدهند.
فلاح تبـار و مدیـری ( ،)1390در مقالـهای بـا عنـوان «گردشـگری
بـه ویـژه گردشـگری دینـی و زیارتـی مهمتریـن قطب توسـعۀ پایدار
(کاشـان)» ،بـه این گونـه گردشـگری پرداختهاند .آنها بیـان کردهاند
کـه این شـهر قادر اسـت گردشـگران زیـادی از داخل و خـارج در این
نـوع گردشـگری بـه خود جـذب کنـد .سـلطانی و موسـوی (،)1393
درمقالـهای تحـت عنـوان «تحلیلـی بر نقـش گردشـگری مذهبی در
توسـعۀ شـهری» کـه در مـورد امامـزاده جعفـر یزد اسـت ،بـه تبیین
مؤلفههـای مؤثـر در رونق گردشـگری این امامـزاده و چگونگی ارتباط
آنهـا میپردازنـد .عظیمـی هاشـمی ( ،)1391در پژوهـش خـود ،بـه
شـاخصهای اجتماعـی -فرهنگـی شـهر زیارتـی مطلـوب که شـامل
امنیـت ،ایمنـی ،آمـوزش ،فرهنـگ میزبانـی ،هویـت دینـی ،فضاهای
مذهبـی ،فضاهـای فرهنگی-تفریحـی و سـرمایهای در مشـهد اسـت
میپردازنـد .ابراهیـم زاده و همـکاران ( )1390بـه منظـور نیـل بـه
اهـداف تحقیـق و توسـعۀ گردشـگری ،توسـعۀ علـوم اسلامی از یک
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سـو و افزایش تبلیغات و جذب طالب و گردشـگران مذهبی فرهنگی
خارجـی بـا معرفـی جایـگاه واقعـی و کارکردهـای مذهبی-فرهنگـی
شـهر قم نسـبت به سـایر کشـورها و همچنین ایجاد اشـتغال و درآمد
پایـدار از سـوی دیگـر را پیشـنهاد میدهنـد .مؤمنـی و همـکاران او
) ،(Momenei, Sarafei, & Gasemei, 2008در پژوهـش خـود بـه این
نتیجه رسـیدهاند که گردشـگری فرهنگی -مذهبی کالنشـهر مشهد
افـزون بـر بهرهمنـدی از اثـرات فـراوان مثبـت اقتصـادی ،اجتماعی و
فرهنگـی ،گرفتـار ناپایداریهـای مختلـف زیسـتمحیطی ،اجتماعی
و فرهنگـی و از جملـه اسـکان غیررسـمی اسـت .آنهـا ،عمـدۀ ایـن
ناپایداریهـا را ناشـی از عـدم مدیریت یکپارچـهای نهادهای تأثیرگذار
میدانند و تشـکیل نهادی فرادسـت در راسـتای توسـعۀ پایدار شهر و
منطقـه را پیشـنهاد دادهاند.

نهفتـه اسـت .گویـی زیارتکننـده از دیگـران رویگردانده و به سـوی
زیارتشـونده تمایـل و قصـد کـرده اسـت (صدر حاج سـید جـوادی،
.)36 ،1385
دیدارکردن شـخص بـزرگ و محترم ،بازدیدکردن ،به مشـاهد متبرک
و بقعههـا رفتـن ،دعایـی کـه بهعنـوان تشـرف باطنـی بـرای امامان و
امامزادههـا و اولیـاء خوانند (زمانـی.)20 ،1391 ،
زیـارت یـک نـوع گـردش مذهبـی و روحانـی اسـت کـه بـه واسـطۀ
حرکـت جمعیـت در مکانهـای مذهبـی بـه وجـود میآیـد .زیـارت
یکـی از پدیدههـای مذهبـی و فرهنگـی اسـت کـه در جوامع انسـانی
بـه بهتریـن شـکل شـناخته شـده اسـت ،زیـارت یکـی از مهمتریـن
مشـخصههای اصلـی مذاهـب جهـان ماننـد بوداییسـم ،هندوییسـم،
اسلام ،یهودیت و مسـیحیت اسـت .امروزه زیارت و سـفرهای مذهبی
به گونهای متفاوت از سـفرهای سـنتی ،غیر مذهبی و سـکوالر تعریف
میشـوند .اگرچـه بـه نظـر میرسـد کـه شـرایط گردشـگر در جریان
سـفر محـرک اصلـی برای دسترسـی بـه مکانهایـی با شـاخصههای
مذهبی اسـت ،ولی ایـن پدیدهها فراتر از خصیصههـای مکانی مرتبط
با زائران و مردم محلی قابل تفسیر اسـت ).(Gil & Curiel, 2008, 422
گردشـگر زیارتـی ،کسـی اسـت که فقـط با هـدف زیـارت و اعتقادات
مذهبـی دسـت بـه سـفر میزنـد (رضوانـی .)10 ،1379 ،زیـارت بـه
مراسـم خـاص ،اعمال دینی و مذهبـی ،طواف و غیره اطالق میشـود
کـه بـر اسـاس باورهـای اعتقـادی توسـط زائر یـا زائـران ،معمـوالً در
مسـافرتهای معنـوی در زمانهـای خـاص و در مکانهـای مقـدس
برگـزار میشـود .انگیزۀ مسـافرت ،تکمنظوره و فقط بـرای انجام امور
مذهبـی بـه قصد قربـت اسـت .از بعد مفهومـی زیارت مالقاتی اسـت
کـه دارای ایـن عناصـر اسـت :اعتقـاد بـه جایـگاه واال و مقـدس مزور،
قصـد عبـادی از دیـدار و تلاش بـرای کسـب آثـار وجـودی از زیارت
مـزور (مهندسـین مشـاور آسـه( ،)39 ،1390 ،تصویر .)1

••گردشگری زیارتی

گردشـگری زیارتـی نقـش بسـیار مهمـی در تغییـرات اجتماعـی و
اقتصـادی دارد .بـا توجـه بـه تمایلات و احساسـات مذاهـب مختلف
جهـان ،میتـوان گفـت مردم جهـان از مراکـز مذهبی و زیارتـی برای
دیـدار بـا تعـدادی از گردشـگران ،بـرای کسـب فضیلـت و معنویـت
اسـتفاده میکننـد .نمونههایـی از ایـن مراکـز مقـدس در کشـور
هندوسـتان یافت میشـود .یکی از چنین مراکزی ،دیپ مقدس اسـت
که مردم هندوسـتان معتقدند بسـیاری از فضیلتها و معنویـات را در
ایـن مرکـز مقـدس میتـوان بـه دسـت آورد چرا کـه انسـان در تمام
مراکـز زیارتـی در سراسـر زندگی به دنبـال آن معنویـات و فضیلتها
اسـت ) .(Raj, 2010, 103بـا ایـن حـال چارچـوب پایـدار گردشـگری
زیارت باید در سـه روش :فلسـفی ،سـازمانی و مدیریتی گسترش یابد.
کشـورهای عضـو اکـو به گردشـگری زیـارت بهعنـوان یک راه پسـت
مـدرن مینگرنـد کـه در آن زیارت پلـی میان تفریح و معنویت اسـت
گردشـگری زیارتـی جایگزینـی منطقی بـرای خودآگاهـی فرهنگی و
اسـتراتژی بـرای کاهش فقـر فراهـم میکنـد ) .(Singh, 2013, 306بر

مبانی نظری

••گردشگری مذهبی و جایگاه ایران

جاذبههـای مذهبـی ،زیارتگاههـا و اماکـن مقـدس هرسـاله تعـداد
زیـادی از گردشـگران را بـه سـوی خـود جـذب میکننـد (ایمانـی
خوشـخو و شـهرابی فراهانـی .)520 ،1396 ،در ایـران مذهـب نقـش
مهـم و برجسـتهای در شـکلگیری شـهرهایی همچـون مشـهد ،قم،
ری ،شـیراز ،قزویـن ،نطنـز ،شـاهرود ،شـوش و غیـره داشـته و در این
شـهرها قابلیتهـای فراوانـی بـرای جذب گردشـگران مذهبـی وجود
دارد .ایـن در حالـی اسـت که عالوه بـر اماکـن و زیارتگاههای مذهبی،
زیارتگاههـای غیراسلامی بسـیار معـروف و بـا شـهرتی جهانـی نیـز
در ایـران وجـود دارنـد کـه زیارتـگاه «چـک چـک» در یزد ،کلیسـای
«وانـک» در اصفهـان« ،قـره کلیسـا» در آذربایجـان غربـی ،مقبـرۀ
«دانیـال نبـی» در شـوش و «شـموییل نبـی» در سـاوه از آن جملـه
هسـتند کـه میتواننـد در جلب گردشـگران مذهبی نقشـی مهم ایفا
کننـد (قنبـری برزیـان.)5-6 ،1390 ،
ایـن گردشـگری مربوط بـه مراسـم و زیارتهای مذهبی اسـت .افزون
بـر مراسـم حـج کـه بزرگترین مراسـم سیاسـی -عبـادی مسـلمانان
اسـت ،میتـوان به زیـارت ائمه (ع) و امامـزادگان و نیـز بازدید معنادار
از مسـجدهای بزرگ و تاریخی کشورهای اسلامی اشاره کرد (جمالی
نـژاد.)23 ،1391 ،

••زیارت و زائر

در منابـع لغـوی ،معانـی مختلفـی بـرای زیـارت بیـان شـده کـه روح
مشـترکی در همـۀ آنهـا جـاری اسـت .در زیـر واژۀ زیـارت چنیـن
توصیفهایـی را میخوانیـم:
زار :بازدیـد کـرد ،سـر زد (معلـوف .)700 ،1390 ،بـه معنـای روی
برگردانـدن و برگشـتن از چیـزی و مایلشـدن از آن (راغب اصفهانی،
.)1388
زور :بـه فتـح «ز» قصـد و میـل اسـت .زیـارت در لغـت ،دیدارکـردن
بـا قصـد را گوینـد کـه در ریشـۀ ایـن واژه ،مفهـوم میـل و گرایـش

••بررسی زیارت در ادیان مختلف
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تصویر  .1عناصر اصلی تشکیلدهندۀ معنای اصطالحی زیارت .مأخذ :مهندسین مشاور آسه.37 ،1390 ،
اسـاس گفتههـای کالینـز کرینـر ) ،(Collins-Kreiner, 2010bزیارت
یکـی از پدیدههای شناختهشـده در دین اسـت و در تمـام ادیان اصلی
جهان یعنی مسـیحیت ،اسلام ،یهودیت و بودیسـم وجـود دارد .برای
مسـیحیت ،مکانهایی نظیر اورشـلیم ،رم ،یا سـانتیاگو د کامپوسـتال،
اماکـن زیارتـی محسـوب میشـود .همچنیـن در فرانسـه لـورد یکـی
از مهمتریـن محلهـای زیارتـی اسـت .بـرای مسـلمانان ،مکانهـای
زیارتـی مهـم و مقـدس اسـت .در یهودیـت ،محـل اصلـی زیـارت،
معبـد اورشـلیم اسـت .بـرای بودیسـم ،چهـار مـکان مختلـف زیارتی
وجـود دارد ،کـه مهمتریـن آنهـا زادگاه بـودا در کاپیالوسـتو در نپـال
اسـت ) .(Mashhadi, 2007, 10بـا ایـن تفاسـیر ،رویکـرد بـه مطالعـۀ
گردشـگری تقریبـاً همیشـه برای بررسـی فعالیتهای اقتصـادی بوده
اسـت .در این مسـیر رویکرد کاالیی که توسـط اشـورث پیشـنهاد شد
) .(Ashworth, 1991, 111بهعنـوان یک بسـتۀ خـوب برای بهبودی و
سـازگاری با محیط زیسـت در زمینۀ گردشـگری مذهبی مطرح شـد
(تصویـر  )2که برای گسـترش افقهایی از منابع بالقوه در گردشـگری
زیارتـی بهعنـوان یک گردشـگری جایگزین بسـیار مهم تلقی میشـد
) .(Singh, 2013, 310در مجمـوع میتـوان گفـت بقـاع متبرکـه
(امامزادههـا ،زیارتگاههـا ،معابـد ،دیرهـا و  )...اگر بر اسـاس اعتقادات و
معنویات هر مذهب سـازماندهی شـود میتوانند در جذب گردشـگران
مذهبـی بسـیار خـوب عمل کند .در ایـن میان ،زائـران نقش مهمی را
در چرخـۀ زیارتـی بـازی میکنند.

••مقایسۀ گردشگری زیارتی با سایر گردشگریها

اسـمیت مقایسۀ گردشـگری زیارتی با سـایر گردشـگریها را در قالب
جدول  1به صورت کامل شـرح داده اسـت .بدون شـک ،در گردشگری
زیارتی احساسـات و عواطف بسـیار عمیق و انگیزههای معنوی باالست
و منافـع اقتصـادی زیـادی به مـردم محلی تعلق میگیـرد و همچنین
این نوع گردشـگری سـازگار با محیط زیسـت اسـت ،در حالی که این
مـوارد در سـایر گردشـگریها کمرنگتر اسـت .بـا این حـال ،بین این
دو مقوله شـباهت سـاختاری وجود دارد ).(Smith, 1992, 1
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••اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری مذهبی

 گردشـگری مذهبی از عوامل مهم هویتبخشـی جامعه است :زیارتاز مهمتریـن عوامـل شـکلگیری ،تقویت و تعمیـق هویتهای جمعی
و در نتیجـه راهبـردی مهـم بـرای مهندسـی فرهنـگ دینـی جامعه
اسـت .همـواره انبوهـی از بنـدگان خـدا در فضایـی دور از خودبینی و
خودخواهـی ،بـه سـوی آرمانهای معنـوی حرکت میکننـد و امکان
رسـیدن به باورهای مشـترک ،تأدب به ارزشهای معنوی مشـترک و
تأسـی بـه سـنتها و آداب دینی مشـترک فراهم میشـود.
 گردشـگری مذهبـی مظهر و کانون نمادسـازی دینی اسـت :حضورانبـوه زائـران مشـتاق از سرتاسـر جهـان اسلام در اماکـن متبرکـه،
موجـب ایجـاد زیرسـاختهای وسـیع و برگرفتـه از نمادهـای تمـدن
اسلامی میشـود .ایـن امـر در تعمیـق و دوام فرهنگ اسلامی نقش
اساسـی دارد.
 گردشـگری مذهبی زمینهسـاز تعظیم و مناسـبات دینی در جامعهاسـت :حضـور همزمـان تعـداد قابل توجه زائـران مشـتاق معنویت در
اماکـن متبرکه ،زمینۀ بسـیار مناسـبی را برای نهادینهکـردن برنامهها
و شـعایر اسلامی فراهم میکند .برگزاری نمازهای جماعت گسـترده
و اول وقـت ،برگـزاری مناسـبتهای اسلامی نظیـر اعیـاد و وفـات
اولیـای الهـی و  ...همگـی اجـزای الزم بـرای مهندسـی فرهنگ دینی
هسـتند کـه در صـورت قـراردادن آنهـا در کنـار دیگـر عوامـل الزم و
متصلکـردن آنها با شـبکۀ عوامل مرتبط ،مؤثرتریـن امکانات و عوامل
فرهنگسـازی را فراهـم میکنـد.
 گردشـگری مذهبـی فضـای تعـاون و تعامـل فرهنگـی و اجتماعیرا رونـق میبخشـد :حضـور انبـوه زائران درکنـار همدیگـر ،عالیترین
شـرایط را بـرای تربیـت دینـی فراهـم مـیآورد ،زیـرا با ایجـاد فضای
تعـاون و تبادل احسـاس مشـترک ،همافزایـی معنوی و مـادی ،ایجاد
جریـان خدمـت صادقانه بـه زوار و همچنین تمـاس الیههای مختلف
جامعـه در فضایی پاک و دور از سـطحبندی اجتماعی ،مناسـبتترین
شـرایط تأثیرپذیـری را فراهـم میکند.

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 62-55 ،)8(3 ،بهار 1401

تصویر  .2اجزای گردشگری زیارتی مأخذSingh, 2013, 213 :
جدول  .1مقایسۀ گردشگری زیارتی با سایر گردشگریها .مأخذSmith, 1992 :
گردشگری زیارتی

سایر گردشگریها

جنبهها

ردیف
1

انگیزه

معنوی

سرگرمی

2

چشمانداز

عمیقتر

هیبت و شگفتانگیزی

3

اساس و بنیاد

ایمان و اعتقاد

استطاعت مالی /اوقات فراغت و آرزو

اقتصادی

ضریب کم درآمد

ضریب باالی درآمد

افراد ذینفع

مردم محلی

نمایندگی و آژانسها

فرهنگی

هماهنگی و سازگاری

دانایی و دانش

اجتماعی

خنثی و مثبت

منفی

محیط زیست

خنثی

منفی

اسطورهشناسی و سنت

رسانهها و سیستمهای اطالعاتی

عمدتاً سازماننیافته ولی متقاب ً
ال منسجم

سازمانیافته برای همراهی

بهبود محیط زیست ،مشاورۀ معنوی

توسعۀ کسب و کار

اثرات
4

5

منابع

6

عملکرد

7

نتایج

 گردشـگری مذهبـی ،کانونـی بـرای الگوسـازی و سیستمسـازیدینـی اسـت :کانـون بسـیار گسـتردۀ اماکـن زیارتـی ،بـرای طراحـی
مجـدد و بهینهسـازی شـبکههای اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی بر
مبنـای معارف دیـن و در نتیجه ایجاد تغییرات سـازنده در مناسـبات
اجتماعـی ،مناسـبترین شـرایط را فراهـم مـیآورد (زمانـی.)1391 ،

••فرهنگ و گردشگری

در بررسـی رفتـار انسـان و جامعـه ،ابعـاد فرهنگی حائز اهمیت اسـت.
ایـن ابعـاد در محیط بینالمللـی نیز از اهمیت خاصـی برخوردارند .زیرا
تفاوتهای فرهنگی مشـخصی بین کشـورها وجود دارد .گردشـگری از
جمله بزرگترین فعالیتهای چندملیتی محسـوب میشـود و بررسی
آن فقـط در سـطح مسـائل اقتصـادی بـه معنـای نادیدهگرفتـن نقش
انکارناپذیر این پدیده بهعنوان عامل تغییر فرهنگی اسـت .گردشـگری
بـه ویـژه در سـطح بینالمللـی عامـل بالقـوۀ تغییـر فرهنگـی اسـت

) .(Shaw & Williams, 1994, 14گردشـگری یـک پدیـدۀ اجتماعـی
اسـت کـه با معرفـی نظام جدیـدی از روابـط در تمـام فعالیتها باعث
تغییـرات در سـطوح مختلـف زندگـی اجتماعـی میشـود .همچنیـن
فرصـت هایـی بـرای تغییـر فرهنگـی ایجـاد میکند ،بـه گونـهای که
تغییـرات فرهنـگ محلـی نشـاندهندۀ قـدرت گردشـگری در جوامع
معاصـر اسـت ) .(Chang & Yeoh, 1999, 102در سـالهای پایانی قرن
بیسـتم سـازمان فرهنگـی و آمـوزش ملـل متحد (یونسـکو) براسـاس
تحقیقـات متعدد انجا مشـده در زمینۀ گردشـگری در سـمینار پاریس
در سـال  1996اعلام کـرد کـه مسـالۀ اساسـی قـرن  21بـرای پدیدۀ
گردشـگری ،فرهنگ اسـت و گردشـگران بدون فرهنگ وجود نخواهند
داشـت ) .(Jafari et al., 2000آثـار فرهنگـی -اجتماعی گردشـگری به
این موضوع اشـاره دارد که گردشـگری و مسـافرت ،در نظام ارزشهای
افراد و جامعه ،الگوی رفتاری ،سـاختارهای اجتماعی ،سـبک و کیفیت
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تبیین اثرات گردشگری مذهبی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهرستان ری | منوچهر جهانیان
زندگـی جامعـۀ میزبـان و گردشـگران تأثیرگـذار اسـت؛ اگرچه تمرکز
عمـدۀ مطالعـات در این زمینه بر مقاصد گردشـگری اسـت و به نواحی
اعـزام کننـدۀ گردشـگر و خـود گردشـگران کمتـر توجه شـده اسـت
).(Hall & Page, 2001, 126

کمتریـن را افـراد بـا مـدرک ابتدایی بـا  2/2درصد تشـکیل میدهند و
از لحاظ نوع فعالیت گردشـگران ،بیشـترین فعالیت در وضعیت شـاغل
و خانـهدار ،بـه ترتیـب هر کدام با فراوانی نسـبی  30 /4درصـد و 41 /3
درصد مشـاهده میشـود .همچنین کمترین آن با فراوانی نسـبی 2 /2
درصـد مربـوط به افـراد بازنشسـته و بیکار میشـود.

روش بررسـی پژوهـش توصیفی-تحلیلـی اسـت .همچنیـن بـرای
جمـعآوری دادهـا از مطالعـات میدانـی و تهیـۀ پرسـشنامههای
محققسـاخته ،و پـس از آزمـودن پایایـی و روایـی پرسـشنامهها از
نظـرات اسـاتید و متخصصیـن ایـن حـوزه بهره گرفته شـد که شـامل
پرسـشنامۀ گردشـگران ،جامعۀ محلی و مدیران و کارشناسان مربوطه
اسـت .براسـاس جامعۀ آمـاری ذکرشـده ،با توجه بـه محدودیت زمانی
و مکانـی کـه در ایـن پژوهـش وجود داشـت ،جمعاً  100نفـر بهعنوان
حجم نمونه در نظر گرفته شـد .و نمونهگیری به شـکل کام ً
ال تصادفی
انجـام و سـپس پرسـشنامۀ ویـژه هـر گـروه در بیـن افراد توزیع شـد.
بـرای تجزیـه و تحلیل دادههـا در این پژوهش از آزمـون  tتک نمونهای
دوطرفـه بـرای میـزان معنـاداری اثـرات گردشـگری مذهبـی بـر ابعاد
فرهنگی و اجتماعی اسـتفاده شـده اسـت.

در ایـن تحقیـق جهـت تعیین وجود یـا عدم وجـود ارتبـاط معنیدار
بیـن متغیرهـای تحقیـق از آزمون  tتکنمونهای اسـتفاده شـد.
-ابعاد فرهنگی و اجتماعیبـر اسـاس متغیرهای ابعـاد اجتماعـی و فرهنگی اکثریت پاسـخها
معنادارند و فرض صفر در آنها رد شـده اسـت و پاسـخ پاسـخگویان
در ایـن نـوع سـؤاالت دارای جهتگیـری خاصـی اسـت .در واقع با
توجـه بـه سـتون اعـداد میانگینهـا و  sig = 0 /00>0/05نشـان
میدهـد پاسـخها متمایـز از متوسـط اسـت و بین متغیرهـا ارتباط
وجـود دارد .بـا توجـه بـه پاسـخهای دادهشـده میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه اهالـی در اماکـن مذهبـی آرامـش و امنیـت اجتماعی
خیلـی باالیـی را تجربـه میکننـد و همچنیـن از بعـد اجتماعـی
ارتبـاط مناسـب و خوبـی با گردشـگران برقـرار کرده و بـه نوعی با
توسـعۀ گردشـگری در منطقه خودشـان موافقاند .بـه لحاظ وجود
اماکـن مذهبـی ،بـه ویژه حـرم عبدالعظیـم (ع) و برگزاری مراسـم
آیینـی و مذهبـی و ملی در این مکان ،باعث انسـجام و همبسـتگی
جامعـۀ محلـی با یکدیگر شـده اسـت و این یکـی از تأثیرات مثبت
جاذبههـای گردشـگری زیارتـی در بعـد اجتماعی اسـت .همچنین
تحلیلهـای انجامشـده نشـاندهندۀ ایـن مطلـب اسـت کـه وجود
مکانهـای زیارتـی در منطقه ،به طور کامل نتوانسـته در کمشـدن
میـزان جرائـم مؤثـر واقـع شـود و نیـاز به فرهنگسـازی بیشـتر و
تقویـت بیشـتر جنبههـای مثبـت و تأثیرگـذار جاذبههـای زیارتـی
روی رفتـار و عملکـرد افـراد هسـت .همچنیـن از لحاظ مشـکالت
و ترددهـا در منطقـه ،رضایـت کمـی در میـان شـهروندان وجـود
دارد و در ایـن زمینـه نظـم و قانونمنـدی بیشـتر باید لحاظ شـود
و بـا توجـه بـه شـاخصهای ارائهشـده ،وجـود اماکـن مذهبـی و
رفتـن افـراد بـه زیـارت ،همیشـه تابـع زمانهـای خاص و مراسـم
ویـژه نیسـت .اکثریت افراد پاسـخگو ،منطقۀ مورد نظـر را بهعنوان
شـهری ،مذهبـی و زیارتگاهـی میشناسـند و ایـن امتیـازی ویـژه
بـرای منطقـه مورد نظر اسـت که میتـوان از ظرفیتهـای موجود،
اسـتفاده کـرده و گردشـگری مذهبـی و زیارتـی را در ایـن منطقه
بسط و توسـعه داد.
-توزیع فراوانی امامزادگان و بقاع متبرکه از نگاه ساکنان منطقهبر طبق نتایج بهدسـتآمده از پاسـخ پاسـخگویان به سـؤال میزان
آشـنایی اهالـی منطقـه بـا جاذبههـای گردشـگری زیارتـی منطقۀ
خودشـان (غیر از حرم عبدالعظیم حسـنی) بیشـترین فراوانی (27
نفـر) مربـوط به امامـزاده عبداهلل شـهرری میشـود و اهالی منطقه
بـا ایـن مکان مذهبی آشـنایی خوبـی دارند.

روش پژوهش

یافتهها

••یافتههایتوصیفی

-یافتههای توصیفی پرسشنامۀ ساکنین محلیدر پرسـشنامۀ سـاکنین بیشـترین تعداد افراد پاسـخگو را مـردان با
 60 /9درصـد در مقابـل  39 /1درصـد خانمهـا تشـکیل میدهنـد .از
این تعداد بیشـترین تعداد پاسـخگویان را افراد مجرد بـا  73 /9درصد
و کمتریـن تعـداد را افـراد متاهل بـا  26 /1دصد تشـکیل میدهند .از
لحـاظ میزان تحصیالت بیشـترین تمرکـز در افراد با مـدرک دیپلم با
 56 /5درصـد اسـت .کمتریـن را افـراد با مـدرک ابتدایـی و راهنمایی
بـا  2 /2درصـد تشـکیل میدهنـد .همچنیـن بر اسـاس نـوع فعالیت
پاسـخدهندگان ،بیشـترین فعالیـت در وضعیـت محصل و شـاغل ،به
ترتیـب هـر کـدام بـا فراوانـی نسـبی  37درصـد مشـاهده میشـود و
همچنیـن کمتریـن آن هرکـدام با فراوانـی نسـبی  2 /2درصد مربوط
به افراد خانهدار و شـاغل میشـود .بیشـتر افراد سـاکن در شهرسـتان
ری ،متولـد آنجـا هسـتند ( 73 /9درصد) و کمترین را افـراد مهاجر از
سـایر شـهرها بـا  26 /1درصد تشـکیل میدهند.
-یافتههای توصیفی پرسشنامۀ گردشگرانبـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده  ،بیشـترین تعـداد افـراد پاسـخگو را
زنـان بـا  63درصـد ،در مقابـل 37درصـد مـردان کـه کمتریـن تعداد
پاسـخگویان را تشـکیل میدهند .وضعیت پاسـخگویان نیز بر حسـب
تأهـل ،بیشـترین تعـداد پاسـخگویان را افـراد متأهـل بـا  56 /5درصد
تشـکیل میدهنـد و کمتریـن تعـداد را افـراد مجـرد بـا 43/5درصـد
تشـکیل میدهنـد .از لحـاظ وضعیت تحصیلات گردشـگران و زائران
نیـز ،بیشـترین تمرکـز در افـراد بـا مـدرک دیپلم بـا  37درصد اسـت.
60
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••یافتههایتحلیلی

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 62-55 ،)8(3 ،بهار 1401
-شاخصهای ابعاد فرهنگی و اجتماعی (پرسشنامۀ ویژهگردشگران و زائران)
بـا توجـه به شـاخصهای ارائهشـده در ابعـاد فرهنگی واجتماعـی ،و با
توجه به سـتون ( )sigسـطح معناداری آزمـون دوطرفه و میانگینهای
بهدسـتآمده بـا توجـه بـه گزینـۀ سـواالت ،تمامـی پاسـخها در ایـن
بخـش معنادارنـد .نتیجه میشـود که ارتبـاط بین متغیرهای وابسـته
و مسـتقل وجـود دارد و گردشـگری زیارتـی بـر روی ابعـاد اجتماعی و
فرهنگـی منطقـه مورد مطالعه تأثیرگذار اسـت و اکثریت پاسـخگویان
بـر هویت مذهبـی و زیارتگاهی شـهرری اذعـان دارند.
-توزیع فراوانی امامزادگان و بقاع متبرکۀ شناختهشده توسطگردشگران و زائران
بیشـترین شـناخت زائران و گردشـگران از بقعۀ بیبی شـهربانو و حرم
امـام خمینـی (ره) اسـت .و ایـن مشـخصکنندۀ این مطلب اسـت که
افـرادی کـه بـه شـهرری سـفر میکننـد آگاهـی و اطالع بسـیار کمی
نسـبت بـه جاذبههای زیارتـی منطقه دارند و بیشـتر به حـرم حضرت
عبدالعظیـم مشـرف میشـوند .در صورتـی کـه ،بیشـتر اماکـن و بقاع
متبرکه در شـهرری ،جزء آثار ملی ثبت شـده اسـت .بیشـترین درصد
فراوانی با  60 /9درصد اسـت .اکثریت افراد پاسـخگو بیشـتر از چهار بار
بـرای زیارت به منطقـۀ مورد مطالعه آمدهاند .این نشـاندهندۀ اهمیت
زیـارت در میـان مـردم و مسـلمانان اسـت و همچنیـن نشـاندهندۀ
آشـنایی گردشـگران بـا منطقـۀ شـهرری و وجـود بـارگاه عبدالعظیم
حسـنی (ع) بهعنـوان اصلیتریـن جاذبۀ گردشـگری منطقه اسـت.
-تحلیل توصیفی برحسب انگیزۀ سفردرصدهـای فراوانـی نشـاندهندۀ ایـن اسـت کـه گزینـۀ «زیـارت» بـا
بیشـترین فراوانی ( 84 /4درصد) بیشـترین گزینۀ انتخابی افراد پاسخگو
اسـت .بعـد از آن بـه ترتیـب ،گزینههـای «دیـدار از اماکـن تاریخـی و
فرهنگـی» و «دیدار آشـنایان و دوسـتان» در رتبههای بعدی قـرار دارند.
این مطلب نشـاندهندۀ این اسـت که بیشـترین انگیزه افراد برای سـفر
بـه منطقۀ شـهرری ،زیارت اسـت .همچنیـن نشـاندهندۀ ظرفیتهای
بـاالی مذهبـی و زیارتـی در منطقۀ مورد مطالعه اسـت.
-تحلیل توصیفی بر حسب نوع سفربـا توجـه بـه درصدهـای فراوانـی بهدسـتآمده ،مشـخص میشـود
بیشـترین درصـد فراوانـی ( 58 /7درصـد) مربـوط بـه گزینـۀ سـفر با
خانـواده اسـت .در مرتبۀ بعد بیشـترین مقدار فراوانـی مربوط به گزینۀ
سـفر بـا اقوام و دوسـتان اسـت (15/2درصـد) .این نشـاندهندۀ همان
بعـد از گردشـگری زیارت اسـت که با انـواع دیگر گردشـگری متفاوت
اسـت و بـه صـورت گروهـی انجام میشـود.
-شاخصهای ابعاد فرهنگی و اجتماعی (پرسشنامۀ ویژۀمسئولین و کارشناسان)
از میـان شـاخصهای ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی ،بیـن معناداربودن
پاسـخها و معنادارنبودن آنها از دیدگاه کارشناسـان و مسئولین برابری
وجـود دارد .و بـا توجه به عدد معناداری  0 /05در سـطح اطمینان 95
درصـد ،جهتگیـری خاصی در پاسـخها دیده میشـود (و از متوسـط

متفاوت هسـتند) .همچنین با مقایسـۀ پاسـخ کارشناسـان بـا آگاهی
گردشـگران از سـایر جاذبههـای گردشـگری منطقه ،متوجـه مغایرت
بیـن ایـن دو میشـویم و همانطـور کـه در مراحـل قبـل تحلیـل
شـد ،کیفیـت اطالعرسـانی در مـورد جاذبههـای زیارتـی منطقـه بـه
گردشـگران ضعیف اسـت .تمامی ادارات و ارگانهـای مربوطه ،اولویت
ابتداییشـان در مجموعههـای تحت نظارت خویش روی گرامیداشـت
آئینهـای ملـی و مذهبـی در منطقـه اسـت .بعـد از آن نیـز ،حفاظت
و احیـای بناهـای مذهبـی در اولویـت ادارات مرتبـط بـا گردشـگری
اسـت .دومیـن اولویت ،توجه به مسـائل اقامتی و رفاهی زائرین اسـت.
سـومین اولویـت نیز کـه بیشـترین فراوانی را داراسـت ،شناسـایی هر
چـه بیشـتر اماکـن مذهبی بـه مردم اسـت .ایـن نشـان از این مطلب
دارد کـه گرامیداشـت آیینهـای مذهبـی و ملـی کـه در اولویت اول
ادارات مربـوط به صنعت گردشـگری اسـت ،از نـکات مثبت مدیریتی
در سـطح منطقـه اسـت که باعث انسـجام و همبسـتگی منطقـهای و
ملـی بـه واسـطۀ حضـور جامعـۀ محلـی و گردشـگران میشـود و در
تقویـت ابعـاد فرهنگـی و اجتماعی منطقه مؤثر اسـت.
-اولویت سازمانهای تأثیرگذار در حوزۀ فرهنگ (دیدگاهکارشناسان و مسئولین)
ایـن گـزاره ،یعنـی اولویـت سـازمانهای تأثیرگـذار در حقیقـت،
نشـاندهندۀ اهمیـت سـازمانهای نـام بـرده شـده در حـوزۀ فرهنگ
اسـت .همانطـور کـه مشـخص اسـت بیشـترین فراوانـی پاسـخها،
گزینـۀ آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم (ع) را متولـی فرهنگ و
آموزش در منطقه شـهرری میدانند و بعد از آن نیز ،بیشـترین گزینۀ
انتخابـی مسـئولین ،مـردم و سـازمانهای مردمنهـاد اسـت.

نتیجهگیری

بـا توجـه بـه نتایـج کلـی پژوهـش جاذبههـای گردشـگری موجـود
درشهرسـتان ری و پاسـخ بـه سـؤال اصلـی میتوانـد ایـن منطقـه را
بهعنـوان یکـی از اصلیتریـن جاذبههـای گردشـگری فرهنگـی و
تاریخـی و مذهبـی نـه تنهـا در سـطح اسـتان تهـران بلکه در سـطح
ملـی بـه شـمار آورد ،البتـه با توجـه به ویژگیهـای خـاص منطقه ،با
برنامهریـزی مـدون و صحیـح در سـطح بینالمللـی نیـز میتـوان در
آینـده شـاهد موفقیتهای چشـمگیری در زمینۀ گردشـگری منطقه
باشـیم .البتـه برای پیشـرفت منطقه از لحاظ گردشـگری میبایسـت
بـه زیرسـاختها و ایجاد امکانات ،باالخص تأسیسـات اقامتـی و ایجاد
زائرسـرا در سـطح منطقـۀ ری ،اهتمام ویژه به عمـل آید .همچنین در
ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی ،ارتباط بین جامعۀ محلی و گردشـگران و
مزایای توسـعۀ گردشـگری زیارتی باید توسـط کارشناسـان و متولیان
امـر صنعـت گردشـگری شـهر ری تالشهای بیشـتری همـراه با نگاه
علمـی صـورت گیـرد تـا شـاهد هر چـه بیشـتر شـدن اثـرات مثبت
جاذبههـای زیارتـی در ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی در منطقـۀ ری
باشـیم .بـا توجـه تحلیلهای صورتگرفته مشـخص شـد در این ابعاد
ضعفهـا و نارسـاییهای متوجـه این منطقه اسـت .همچنیـن با توجه
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به ویژگیهای خاص کشـور ایران ،قابلیت توسـعۀ گردشـگری مذهبی
نسـبت به سـایر انواع گردشـگری و همچنیـن تأثیرگـذاری مطلوب و
مناسـب آن بـر روی ابعـاد فرهنگی و اجتماعی ،نیاز اسـت تا در زمینۀ
شناسـایی جاذبههـای گردشـگری زیارتـی منطقـه بـه گردشـگران
تبلیغات گسـترده و مسـتمری صـورت گیرد.
بر اسـاس یافتههای پژوهش پیشـنهادهایی برای توسـعۀ گردشـگری
مذهبـی منطقه ارائه میشـود:
 شناسـایی و معرفی جاذبههای گردشـگری مذهبی منطقه و معرفیآن به گردشگران؛
 اطالعرسـانی در خصـوص مزایـای گردشـگری زیارتـی بـه جامعـۀمحلـی و توسـعۀ آن در منطقۀ مورد مطالعه ،باالخـص در جهت اثرات
فرهنگـی و اجتماعـی آن بر روی سـاکنین محلی؛
 توجه به امر زیرسـاختها در مقولۀ گردشـگری در منطقۀ شـهرری،بهویـژه در زمینـۀ تأسیسـات اقامتـی ،بـرای زائرانـی کـه قصـد اقامت
شـبانه در منطقـه را دارند؛
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