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و پاداش است. يکی از مهمترين انگيزه های گردشگری در جهان، انگيزه مذهبی و زيارتی است. 
در واقع گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زيارت اماکن، آثار، يادمان های 

مذهبی و انجام اعمال دينی و گذران اوقات فراغت خود به مراکز مذهبی جهان سفر می کنند.
مطالعه حاضر با روش مردم نگاری و تکنيک تحليل مضمون به توصيف و تفسير زيارت 
نزد گردشــگران زن می پردازد و نقش زيارت را در تثبيت ارزش های فرهنگی، و ارتباط آن را با 

فرهنگ مورد بررسی قرار می دهد.
تکنيک گردآوری داده ها، مشــاهده مشــارکتی و مصاحبه های نيم ساخته است و سی 
مشارکت کننده با نمونه گيری هدفمند بر اساس ويژگی های گردشگر بودن، دارا بودن سابقه 

سفر زيارتی و جنسيت انتخاب شدند.
ميــدان مطالعه، مکان های زيارتی معروف شــهر شــيراز بود: حرم حضــرت احمد بن 
موســی7، حرم حضرت ســيد عالء الدين حســين7، حرم حضرت علی بن حمزه7. 
تعداد پنج تم اصلی که عبارتند از: شناخت، ارزشمندی، کنش خيرخواهانه، قدرت اخالقی و 

خودمهارگری استخراج گرديد که در نهايت تم کلی، تعالی معنوی تشکيل شد. 
کليد واژگان: زيارت، گردشگری مذهبی، ارزش های فرهنگی، مردم نگاری، شيراز. 
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مقدمه

قرن 21، قرن ســحر و جادوی گردشــگری است. يک عنصر کليدی از صنعت 
گردشــگری موفق، توانايی شــناخت و مقابله با تغيير در طيف وسيعی از عوامل 

رفتاری و تکنولوژيکی و نحوه ارتباط آنها است. )آندريتيس، 2008، ص12(

از آنجا که گردشگری پديده ای اجتماعی و فرهنگی و فرهنگ يکی از منابع اصلی 
است، بنابراين گردشگری بيشترين نقش را در اين زمينه دارد. گردشگری، که فعاليتی 
پويا و نظام مند است، امکان تحول و بازسازی را به گردشگران می دهد و بسياری از 
پويايی ها و تحوالت احتمالی دلخواه گردشگران را ايجاد می کند. )شفيعا، 1395، ص5(

يکی از اشــکال گردشگری، گردشگری مذهبی است که بر زيارت و حضور در 
اماکن مذهبی تأکيد دارد. زيارت بخش مهمی از فعاليت های مربوط به گردشگری 
مذهبی را در بر می گيرد. اگر نگاهی به آيه 156 سوره بقره بيندازيم، در می يابيم که 
در فرهنگ اســالمی هدف اصلی از خلقت، رشد و ارتقای معنوی است. ازاين رو 
يکی از راه های تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود، زيارت اســت. بسياری از 
اوقات، مســير زيارت همراه با عشق و از خود گذشتگی است. زيارت پيوند قلبی 
اســت، نه محاســبه عقلی. ازاين رو عمق و تأثيرگذاری آن نسبت به امور مادی به 
مراتب بيشــتر اســت. آنچه زائر را به پيمودن راه ها و طی مسافت ها و تحمل رنج 
ســفر و اســتقبال از خوف و خطر وا می دارد، کشش درونی و عالقه قلبی اوست. 

)حيدرآبادي، 1391، ص74(

سفر زيارتی از يک سو ســفری فيزيکی است و از ديگر سو سفری درونی. در 
ســفری فيزيکی، با توجه به هدف و انگيزه آن، تحمل هرگونه رنج و سختی آسان 
می شود و در سفری درونی جنبه های ناشناخته وجودی کشف می شود و جنبه های 

شناخته شده نيز در صورت لزوم بازسازی می گردد.
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در عصر استرس و فشار، انسان ها به دنبال استراحت، تسکين فشار چالش های روزانه 
يا جستجوی عميق تر زندگی هستند. پاچاالسکی معتقد است: معنويت به زندگی انسان 
معنا و هدف می بخشــد. بســياری از افراد معنا را در عقايد مذهبی پيدا می کنند که اين 
اعتقادات به آنها در درک و فهم رنج، معنا و هدف کمک می کند و به افرد برای دست و 

پنجه نرم کردن با بی ثباتی و ناپايداری زندگی ياری می رساند. )پاچاالسکي، 2004، ص15(
بنابراين ســفرهايی که با انگيزه های معنوی و مذهبی انجام می شود، در دهه های 
اخير رواج پيدا کرده و طرفداران زيادی را به خود جذب کرده است که خيل عظيمی 
از آنها نيز زنان هســتند. از آنجا که اسالم احياگر شــخصيت زن و پاسدار کرامت 
انسانی اوست و حقوق سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی زنان را تأمين 
کرده است، امروزه فرصت های فراوان اجتماعی پيش روی زنان قرار داده شده است. 
اگر جامعه ای بخواهد به رشــد و تعالی برســد، بايد برای تربيت معنوی زنان خود 

سرمايه گذاری کند؛ زيرا زن، آموزگار و مربی است و نقش بازدارندگی دارد.
در نظام تعليم و تربيت اســالمی و در راســتای رسيدن انسان به سعادت و قرب 
الی اهلل، مهم ترين هدف تربيتی، رشد شخصيتی متعادل زن بر محور معنويت است. 
چنانچه معنويت به خطر بيفتد، ممکن است فرد دچار اختالالت روحی، مثل تنهايی، 
افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود که خود می تواند سازگاری در زندگی، 

به ويژه حيات جاويد فرد را با مشکل مواجه کند. )خضري و همکاران،1394، ص16(
امروزه تمايل زنان به ســفرهای زيارتی و حضور چشــمگير آنها در زيارتگاه ها 
بيانگر اين است که گردشگری مذهبی توانسته مورد اقبال آنان واقع شود. گردشگری 
مذهبی نه تنها در رشد و تعالی معنوی گردشگران، بلکه در تبادل فرهنگی و انتقال 
ارزشی آنان نيز نقش بسيار زيادی ايفا می کند؛ به گونه ای که نظام ارزش ها، باورها 

و رفتارهای آنان متحول می گردد. 

با توجه به اهميت موضوع، در داخل پژوهشــی که پيرامون اين موضوع باشــد 
صورت نگرفته و پژوهش های صورت گرفته صرفاً با تأکيد بر زيارت در بين زائران 
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با روش های کمی و روش های کيفی پديدارشناســانه و نظريه زمينه ای می باشند که 
از آن جمله می توان به پژوهش های پديدارشناسی تجربه گردشگران اماکن مذهبی 
)صالحي و همکاران، 1396(، بررســی نقش امامزادگان در توســعه گردشگری زيارتی 

)موســوي و همکاران، 1393(، گونه شناســی زيارت و دينداری زائران: معناکاوی کنش 

زيارت زائران امام رضا7 )طالبي و علي پور، 1391( و پديدارشناســی تجربی زيارت 
امام رضا7 )يوسفي،1391( اشاره کرد.

در مطالعــات خارجی نيز مطالعه ای درباره زيارت نزد گردشــگران و نقش آن 
در تثبيت ارزش های فرهنگی صورت نگرفتــه و در موضوع زيارت با روش های 
کمی و کيفی، اغلب انگيزه گردشــگران، تجربه های گردشگران، زيارت های دينی 
و غير دينی، آيين ها و مراســم های مذهبی قوميت هــای مختلف مورد توجه بوده 
که می توان بــه پژوهش های، ماريناآباد )2016( تحت عنوان زيارت به عنوان تجربه 
گردشــگری، )درول1 و همــکاران، 2012(: »يک چشــم انداز جديد از انگيزه های غير 
مذهبــی بازديدکننــدگان از مکان های مذهبی« کرينر )2010(: گردشــگری زيارتی 
يهوديان کنونی، )دروتيــس، 2008(: تجربه مکان های مقدس و هنيمن )2002(: زيارت 

در تبت )کشف مردم نگاری از فرهنگ های متقاطع( اشاره کرد.

پژوهش حاضر با روش مردم نگارانه و با اســتفاده از تکنيک تحليل مضمون، به 
مطالعه زيارت نزد گردشگران و چگونگی درک آنها از اين پديده می پردازد و نقش 

زيارت را در تثبيت ارزش های فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد.

چارچوب مفهومی

زيارت و گردشگری مذهبی ـ که در باورها و اعتقادات دينی ـ مذهبی در جهان 
ريشه دارد ـ به مفهوم تخصصی خود و فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت، 
عامل مهم جغرافيای انســانی در شکل گيری مســافرت، ايجاد تمرکز و چشم انداز 

1. Alexandra M. Drule
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فرهنگی اســت. )مؤمني و همکاران، 1387، ص14( عقيــده به زيارت اماکن مقدس، از 
جمله مناسک و آيين هايی است که در همه اديان وجود دارد؛ به گونه ای که تصور 
وجود اديان، بدون اماکن مقدســه، غير ممکن است. )تقي زاده داوري، 1380، ص59( از 
ديگر سو، صنعت گردشگری مذهبی يکی از راهکارهای معرفی هرچه بهتر تاريخ، 
فرهنگ و ارزش های اعتقادی و همزيستی مسالمت آميز اديان در بين کشورهاست. 
به عالوه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، افزون بر قداست و معنويت ويژه خود، بيانگر 
آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و انديشه های مردم است. )سازمان جهاني جهانگردي، 

1381، ص91(

زيارت

 زيارت در لغت به معنای ديدن کردن، به ديدار کسی رفتن و ... است و به ديدار 
او رفت، از او ديدن کرد، هم معنای زيارت اســت. اما در فرهنگ مذهبی، در معنای 
نوعی ديدار خاص )توأم با اکرام( از قبور بزرگان و بزرگ زادگان دينی اصالح يافته 

است؛ به گونه ای که از اين لغت بالفاصله چنين معنايی به ذهن متبادر می شود.

زائر اســم فاعل زيارت، به معنای زيارت کننده، و مزور اســم مفعول، به معنای 
زيارت شونده است. )سبحاني و ميردريکوندي، 1393، ص15(

زيارت هميشــه نمود و ظهوری از يک دين رايج است. هسته های گردشگری 
مدرن، در ساده ترين و بی تکلف ترين شــکل، يعنی زيارت، ظهور يافت. »زيارت، 
ســفر به سوی مکان های مقدس است که انگيزه های مذهبی، الهام بخش آن است«. 
)ضرغــام و توحيدلو، 1390، ص28( از جمله تأثيرات مدرنيزاســيون، تغيير ديدگاه مردم 

نسبت به معجزه بود و همين امر زيارت را برای آنها به سفرهای گردشگری مبدل 
کرد. اين ســفرها از نظر وارســتگی، با ويژگی مدرنی چــون خودنمايی و تجمل 

ثروتمندان در تقابل بود. )موسوي و همکاران، 1394، ص97(
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فرهنگ

فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها و اعمال است که به يک جامعه معنا می بخشد و 
وقتی فرهنگ يک کشــور، ارزش های جهانی را شامل می شود و بنياد سياست های 
آن را عاليق و ارزش های مشــترک جهانی شکل دهد، احتمال اينکه نتايج مطلوب 
حاصل شود، افزايش می بايد. )عسگري، 1389، ص69( در جامعه اسالمی، فرهنگ منشأ 

تمامی موفقيت ها و شکست ها دانسته می شود.

ارزش

فرهنگ منظومه ای از ميراث فکری، معنوی و مادی صاحبان يک سرزمين است 
که هر نسلی از گذشتگان خود به ارث برده، بر آن افزوده و به آيندگان می سپارد و 
ابعاد بســيار متنوعی دارد. فرهنگ شامل عناصری از قبيل هنجارها، نقش ها، عقايد 
و ارزش هاســت. اين ارزش ها موجب ايجاد هويت اجتماعی و از ديگر سو، باعث 
ايجاد هويت شــخصی می گــردد. يکی از عوامل مهم توســعه فرهنگی، مبادالت 

فرهنگی است. )پورياني، 1385، ص84(
معموالً در يک نظام فرهنگی سالم، رفتارها يا هنجارهای اجتماعی در جهت تقويت 
ارزش های اجتماعی عمل می کنند و با هم هماهنگی بسيار بااليی دارند. )همان، ص86( 
يکی از بخش های مهم و اصلی فرهنگ هر جامعه ارزش های آن اســت. ارزش را از 
بنيادی ترين عوامل در تبيين انديشه، عمل يا اعمال افراد و همچنين شکل گيری حيات 
اجتماعی دانسته اند. )ساروخاني، 1370، ص844( از سوی ديگر، ارزش ميزان توانايی يک 
شیء)چيز، انديشه يا شخص( در ارضای يک ميل، يک نياز، يک تمنای انسان است. 
پس اساس ارزش را بايد در انديشه های انسانی ـ که نفع )ارزش( يک شیء خارجی 

را ارزيابی می کند ـ جست وجو کرد. )بيرو، 1370، ص445(

ارزش ها در هر جامعه مالک انديشــه و تفکر، احساس و تعقل، و عمل و رفتار 
افراد آن جامعه است که همه افراد ملزم به رعايت آن اند و اين رعايت و الزام به آن، 
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از طرق مختلف بر افراد جامعه تحميل می شــود. )پورياني، 1385، ص87( ارزش ها در 
حکم گونه ای از معيارهای فرهنگی به شــمار می روند که بيانگر آن دسته از اهداف 
کلی هستند که در حيات اجتماعی چيزهای خواستنی محسوب می شوند. ارزش ها 
ارائه گر مفهوم و مشروعيت نهايی برای قواعد و ضوابط رفتارهای اجتماعی هستند. 

)محسني، 1379، ص597(

در چارچوب مفهومی اين مطالعه، نظريه وبر پيرامون ارزش ها در نظر گرفته شده است.

ارزش از ديدگاه وبر

وبر معتقد است کنش های انســان، در سطوح تحليلی مختلفی قابل فهم است. 
کنش اجتماعی از نظر وبر چهار نوع هســتند: »عقالنی ابزاری، عقالنی معطوف به 
ارزش، احساسی و سنتی«. از نظر او کنش عقالنی معطوف به هدف يا کنش عقالنی 
ابــزاری، زمانــی رخ می دهد که ابزار و هدف، بر اســاس دانش و اطالعات با هم 
مرتبط باشــند؛ نوع دوم، کنش عقالنی معطوف به ارزش يا کنش ارزشی- عقالنی 
اســت که رفتار فرد در سايه ارزش های او انجام می شود. از نظر او افراد دينیـ  که 
به خاطر ايمانشان از مشروبات الکلی اجتناب می کنند يا سربازانی که از دستورات 
فرمانده شــان اطاعت می کنند ـ در واقع بر اســاس ارزش هايشان عمل می کنند و 

کنش هايشان ارزشی ـ عقالنی است. )ترنر، 1995، ص197(
کنش های عقالنی معطوف به ارزش، کنش هايی هســتند که به داليل اخالقی يا 
دينی انجام می شــوند و موفقيت در آنها اهميتی ندارد. در اين نوع کنش فرد فقط 

کاری را برای خود انجام می دهد. )آلن، 2004، ص78( وبر می گويد:
در اصطلح ما، کنش عقلنی معطوف به ارزش، هميشه شامل »دستورات« يا 
»خواسته« هاست که در نگاه کنشگر، هميشه برای او الزام آور است. اين نوع 
کنش، فقط در مواردی که کنش انسانی برای تحقق خواسته های بی قيد و شرط 
به کار می رود، کنش عقلنی معطوف به ارزش خوانده می شــود. )وبر، 1978، 

ص25؛ به نقل از: گين، 2004، ص66(
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ترنــر و بيگلی1 از آثار وبر اين گونه اســتنباط کرده اند که وی به طور تلويحی، نوعی 
بينــش از جهــان اجتماعی را که مبتنی بر ســه جزء فرهنگ، الگــوی کنش اجتماعی و 
جهت گيری های روان شــناختی اســت، عرضه می کند. هر يک از اين ابعاد، آنگونه که در 
نمودار ترســيم شــده اند، به طور متقابل و دوجانبه با يکديگر ارتباط دارند. اما با اهميت 
بيشــتری، اين ارزش های فرهنگی و اعتقادات افراد اســت که الگوی کنش اجتماعی و 
جهت گيری روان شناختی ايشان را تحت تأثير قرار می دهد. )ترنرو بيگلي، 1995، ص289-290(

شکل: 1، مدل وبر از ابعاد اساسی جهان اجتماعی

با توجه به مطالب فوق، گردشگران مذهبی بازيگران اصلی اين حوزه هستند؛ با 
توجه به اهميت زيارت و نقشــی که فرهنگ در آن دارد، بايد بيان کرد که فرهنگ 
ـ که مجموعه ای از ارزش هاست ـ به يک جامعه معنا می بخشد. اين معنابخشی در 
راستای هويت بخشــی و مبادالت فرهنگی عمل می کند که در گردشگری مذهبی 
شاهد اين گونه مبادالت هستيم. با توجه به نظريه وبر، کنش های گردشگران مذهبی 
در حوزه کنش های عقالنی معطوف به ارزش يا کنش ارزشــی عقالنی هستند که 
رفتار فرد در سايه ارزش هايش صورت می گيرد. زيارت، در نگاه کنشگر، از يکسو 
شامل دستورات و خواسته هايی است که برای او الزام آور است و از ديگرسو، حس 

و حال و آرامش خاطری است که کسب می کند.

1. Turner & Beeghley
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روش تحقيق

روش اصلی اين پژوهش مردم نگاری است و از تکنيک تحليل تماتيک يا تحليل 
مضمونی برای تحليل داده ها، اســتفاده شده اســت. پژوهشگران علوم اجتماعی و 
انسانی، غالباً از تحليل تماتيک برای شناخت الگوهای کيفی و کالمی و تهيه کدهای 
مرتبط با آنها استفاده می کنند. )کرافس، 2005( از ميان بقاع متبرکه شهر شيراز، با توجه 
به ويژگی هايی از جمله بيشترين آمار گردشــگران و شناخته شده بودن حرم های 
حضرت احمد بن موسی7، حضرت سيدعالءالدين حسين7 و حضرت علی بن 

حمزه7، به عنوان جامعه هدف، انتخاب شدند. 

برای گردآوری داده ها از روش های مشــاهده مســتقيم، مشــاهده مشارکتی و 
مصاحبه های نيمه ساخت يافته استفاده شــد. مصاحبه ها در فواصل زمانی بهمن ماه 
1396 تا ارديبهشت ماه 1397 انجام شد. طول مدت مصاحبه ها 50 الی 90 دقيقه بود.

روش نمونه گيــری در تحقيقات کيفی از نوع هدفمند بوده و حجم نمونه نيز به 
سطح اشباع نظری اطالعات جمع آوری شده بستگی دارد. اشباع نظری زمانی اتفاق 
می افتد که محقق به اين نتيجه برسد که در يک مرحله از کار به مفاهيم و پاسخ های 

مشابه دست يافته و مفاهيم جديدی ظهور نيابند. )گالسر و اشتراوس، 1967، ص81(

معيارهای اصلی انتخاب افراد برای مصاحبه، داشتن تجربه سفر زيارتی، گردشگر 
بودن و جنســيت زن بود. به منظور رعايت اخالق، پيش از انجام مصاحبه، درباره 
موضوع پژوهش و اهداف آن و نقش پژوهشگر برای مشارکت کنندگان، توضيحاتی 
ارائه شد. با کسب اجازه از مشــارکت کنندگان، مصاحبه ها، ضبط گرديد. همزمان 
بــا جمع آوری داده ها، تحليل داده ها نيز صــورت گرفت. در ابتدا متن هر مصاحبه 

چندين بار خوانده شد و سپس کدهای اوليه استخراج گرديد. 

پس از اطالق کد مناســب به همــه گويه های متنی، تم هــای اصلی،1 تم های 

1. Basic Theme
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سازمان دهنده1 و تم های سراسری )کلی(2 سازمان يابی شدند. در تحليل موضوعی 
محقق با طبقه بندی و مقوله بندی داده ها، يک سری مفاهيم و الگوهای بنيادين معنايی 

استخراج شدند.

در اين مطالعــه به منظور ارزيابی يافته ها، از تکنيک مميزی و ارزيابی توســط 
اعضــاء، که خاص تحقيقات کيفی و جايگزيــن اعتبار و روايی در تحقيقات کمی 

هستند، استفاده شد.

تکنيک مميزی: در اين روش اســاتيد راهنما و مشاور، به عنوان مميز، بر مراحل 
تحقيق، از جمله جمع آوری و تحليل داده ها، نظارت داشتند.

ارزيابی توســط اعضاء: از چند تن از گردشگران حاضر در بقاع خواسته شد تا 
تم ها و مقوالت را ارزيابی، و درباره صحت آنها نظر بدهند.

يافته های تحقيق

در اين پژوهش، سی گردشگر زن در محدوده سنی 18تا 57 سال شرکت داشتند 
که تحصيالت آنها از ديپلم تا دکترا بود. يافته های پژوهش نشان دهنده اين نکته بود 
که مفهوم زيارت از پنج تم سازمانده تشکيل شد و در نهايت تم کلی تعالی معنوی 
ايجاد گرديد. جدول شــماره 1، شــمای کلی از تم های کلی و اصلی و مضامين و 
مصاديق آنها را ارائه می کند. در ادامه به ذکر اين تم ها و مصاديق هر يک می پردازيم. 

تم اصلیتم فرعیبرخی مصادیق

وقتی شــناخت پیدا میشــه، با معنویت بیشــتری زیارت 
انجام میشــه. وقتی متوجه برکت ها و اتفاقات حرم میشم، 
دربارشون فکر می کنم، نسبتشون با امام رضا تو ذهنم میاد، 

بیشتر توجه می کنم و اعتمادم بیشتر میشه.

آگاهی
تعقل

کاوشگری

شناخت

1. Organic Theme
2. Global Theme
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اعتقاد دارم زیارت من وقتی وارد قیامت میشــم، مثل یه 
چراغ روشــنگر راهمه. من با تمام سختی ها میام زیارت تا 

خود آقا منو شفاعت کنه.

ارزش اعتقادی
ارزش دینی

ارزش اجتماعیـ  فرهنگی

ارزشمندی

یک سری تعهدات بین خودم و خدای خودم بیان می کنم. 
ایــن تعهدات در هر صورت بین ماســت. برام مهم نیس 

حاجت بگیرم؛ مهم اینه که این تعهدات را عملی کنم.

تعهد
مسئولیت پذیری

وفاداری

قدرت اخالقی

وقتی میــام زیارت، خیرات می دم برای اموات، بســته به 
وســعم. معمواًل یا خوراکی می خرم یا اگر کســی نیازمند 
ببینم تو حرم بهش پول می دم. می خوام امواتم هم سهیم 

باشند توی ثواب زیارتم.

نذر
صدقه 
خیرات

کنــش 
خیرخواهانه 

وقتی از زیارت برمی گردم، ســعی می کنم خیلی چیزا رو 
رعایت کنم، کنترل کنم؛ چون ما آدمای جوگیری هستیم، 
فرامــوش می کنیم، بعد از زیارت معمواًل از یه دنیا وارد یه 
دنیای دیگه می شــیم؛ سعی می کنم حفظش کنم! اما هر 
کســی خودش هست و خدای خودش؛ اگر حقی رو ناحق 

کرده باشم، جبران می کنم.

کنترل خواسته ها
مهار نفس

مراقبه

خودمهارگری

جدول شماره1: تم کلی تعالی معنوی

شناخت

قطعاً زنده ترين و مؤثرترين راه برای شــناخت و ايجــاد ارتباط قلبی و فکری، 
زيارت اســت. زيارت اهداف مهم و قابل توجهی دارد که همه زيرمجموعه هدف 
اصلی و نهايی، زيارت اهلل اســت. )جــوادي، 1382، ص90( گردشگران پيش از شروع 
سفر، اطالعاتی را کسب می کنند و با حضور در مکان های مقدس، به طرق مختلف، 
از جمله آموزش های اطرافيان، تعقل و کاوشگری، بر ميزان شناخت خود می افزايند. 
اين شناخت نه تنها در چگونگی انجام زيارت آنها مؤثر است، بلکه موجب کسب 
شــناخت عميق تر از خداوند متعال و امام معصوم می گردد؛ چنين شــناختی خود 
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ســرآغاز شناخت خويشتن و تأمل و تفکر در ابعاد وجودی است و سبب می شود 
زيارت حالتی عارفانه و عاشــقانه به خود گيرد و اثرات عميق تری به جای بگذارد. 
آگاهی، تعقل و کاوشگری بسترساز چنين شناختی از خداوند، امامزاده و خود است 

و در نهايت هدف زائر را تحقق می بخشد.
تم اصلیمصداق

پری، 56 ساله از کرج:
چون شناختم کم بوده، کم می اومدم. قباًل کسی نبود آگاهی بده، انگیزه و عالقه ای 

نداشتم. اما این بار خیلی متفاوت بود؛ چون آگاهی دادند و راهنمایی کردند.

آگاهی

زهرا، 20 ساله از تهران:
وقتی شناخت پیدا میشــه، با معنویت بیشــتری زیارت انجام میشه. وقتی متوجه 
برکت ها و اتفاقات حرم میشــم، دربارشــون فکر می کنم، نسبتشون با امام رضا تو 

ذهنم میاد، بیشتر توجه می کنم و اعتمادم بیشتر میشه.

تعقل

مریم، 32 ساله از اصفهان:
شناخت خاصی نداشتم، اما مادرم خیلی دوست داشت؛ درباره حضرت و عالقه شون 
می گفتند، وقتی اومدم پرسیدم، زیارتنامشونو خوندن، اآلن احساس آرامش می کنم؛ 

حس خوبی دارم.

کاوشگری

جدول شماره 2: شناخت

ارزشمندی
ارزش ها به عنــوان يکی از اجزای اصلی فرهنــگ )ريتــزر، 1370، ص10( و نظام 
شخصيتی افراد، تأثير بسيار مهمی بر الگوهای رفتاری و فکری دارد. پی بردن به نظام 
ارزشی جامعه، ما را با عناصر فرهنگی آن جامعه، که سوق دهنده کنش و رفتار افراد 
اســت، آشنا می کند. نظام شخصيتی هر جامعه در بطن نظام ارزشی آن جامعه نهفته 
است و با کسب آگهی و بينش درباره اين نظام ارزشی می توان به بررسی تأثير و تأثر 
آن بر نظام شخصيتی آن جامعه دست يافت. ارزش ها، الگوهای رفتاری عينی- ذهنِی 
نســبتاً پايداری هستند که مطلوبيت آنها از سوی افراد جامعه برای مدت زمان معينی 
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پذيرفته شده و به مثابه راهنمای اعمال انسان ها عمل می کنند. )پورياني، 1385، ص51(
گردشــگران با مجموعه ای از ارزش ها ســفر خود را آغاز می کنند که از جمله 
اين ارزش ها می توان به ارزش های دينی، اعتقادی و اجتماعی اشــاره کرد؛ بخشی 
از اين ارزش ها، پيش از سفر زيارتی، از طريق تجربيات قبلی، آموزه ها و مطالعه و 
تحقيق به فرد آموزش داده شــده است و بخشی از طريق حضور در مکان زيارتی. 
آنچه جالب توجه اســت، بستری است که در مکان های مقدس مذهبی برای انتقال 

ارزش ها فراهم می شود. 
تم اصلیمصداق

رقیه، 41 ساله از هرند:
زیاد ســعی نمی کنم برم جلو و بچســبم به ضریح. با فشرده کردن 

دیگران آقا هم ناراحت می شن؛ یه جور حق الناسه.

ارزش دینی

فاطمه، 28 ساله از سی سخت:
اعتقــاد دارم زیارت مــن، وقتی وارد قیامت میشــم، مثل یه چراغ 
روشــنگر راهمه. من با تمام ســختی ها میام زیارت، تا خود آقا منو 

شفاعت کنه.

ارزش اعتقادی

حمیده، 23 ساله از نیشابور:
وقتی که می خوام برم زیارت، خیلی آروم و متواضع حرکت می کنم. 
قدم هام طوری برمی دارم که هیچ مورچه ای هم اذیت نشه؛ چه برسه 

به سایر زائرا.

ارزش اجتماعی-فرهنگی

جدول3: تم های ارزشمندی

قدرت اخالقی

گردشــگران با آغاز ســفر زيارتی خود را به انجام آداب و مناسکی خاص مقيد 
می کنند. در واقع ســفر زيارتی با هدف و نيت خاصی آغــاز می گردد. از آنجا که 
بخشــی از مناســک در مکان های مقدس به صورت گروهی صورت می گيرد، در 
واقع نوعی احساس همبستگی و يکپارچگی ميان گردشگران ايجاد می گردد. آداب 
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و مناســک زيارتی سبب می شود گردشگران نسبت به اعمال و رفتار خود احساس 
مسئوليت نمايند و زيارت را نوعی تجديد عهد و پيمان با قادر متعال بداند و نسبت 
به نذر و نياز خود وفادار بمانند. اين تعهد و وفاداری، نه تنها در مدت سفر زيارتی، 

بلکه در زندگی شخصی گردشگران مذهبی اثرات قابل توجهی به جا می گذارد.
تم اصلیمصداق

مهین، 29 ساله از یزد:
یک سری تعهدات بین خودم و خدای خودم بیان می کنم. این تعهدات 
در هرصورت بین ماست. برام مهم نیس حاجت بگیرم؛ مهم اینه که این 

تعهدات را عملی کنم.

تعهد

سکینه، 30 ساله از شهرضا:
زیارت به نظر من تجدید اعتقاداته! تجدید عهده! ســعی می کنم بعد از 

زیارت نمازمو اول وقت بخونم؛ کاهلی توی واجبات نکنم.

وفاداری

جدول4: تم های قدرت اخالقی

کنش خيرخواهانه
در چارچوب اعتقادات مســلمانان، احيای سنت حسنه نيکوکاری و کنش های 
خيرخواهانــه، رحمت و عطوفت الهی را برای نيکــوکاران به همراه دارد. )کرافس، 
2005، ص15( گردشــگران، در سفرهای زيارتی، به داليل مختلف، از جمله رسيدن 

به حوائج و خواسته ها، تأمين نيازهای روحی و روانی، ثواب خواهی و تقرب الهی 
نذر می کنند و صدقه و خيــرات می دهند. اينها هر يک ابزاری برای تحقق اهداف 
گردشــگران هســتند؛ اما در پرتو اين اهداف اوليه، کنش های دگرخواهانه افراد و 
ارزش بالنفسه اين نوع تعامالت انسانی، به ويژه تأثيراتی که آنها بر روابط ارزشمند 
انســان ها دارند، را می توان مشاهده کرد. چنين کنش های خيرخواهانه ای از يکسو 
روحيه همکاری و همدلی را در جامعه گســترش می دهند و از ديگرسو زمينه ساز 
کاهــش محروميت اجتماعی می گردند؛ از جملــه اين کنش های خيرخواهانه نذر، 

صدقه و خيرات است.
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تم اصلیمصداق

سیما،22 ساله از مشهد:
وقتی میام زیارت، نذر می کنم؛ حتی اگر حاجتم ادا نشه نذرمو ادا می کنم؛ 
هرچند از نظر شرعی می گن حاجتت برآورده نشه، جایزی ادا نکنی. صرفًا 

نذرم جهت انجام کار نیست؛ بحث تشکرم هست. حتماً صالح نبوده.

نذر

کبرا، 42 ساله از یزد:
وقتی میام زیارت، خیرات می دم برای اموات؛ بسته به وسعم. معمواًل 
یا خوراکی می خرم یا اگر کســی نیازمنــد ببینم تو حرم بهش پول 

می دم. می خوام امواتم هم سهیم باشند توی ثواب زیارتم.

صدقه و خیرات

جدول5: تم های کنش خیرخواهانه

خودمهارگری

خودمهارگری عبارت است از: تالش هشيارانه برای متمرکز کردن توجه. خداوند 
انسان را به بهترين و نيکوترين صورت آفريده است؛ قدرت شناخت خوبی ها و بدی ها 
را برای او ميسر کرده و او را در انتخاب راه آزاده گذاشته است. مهم ترين و بنيادی ترين 
سازوکار تحول و خودمهارگری برای انسان، تفکر و فعال شدن عقل است. رسيدن به 
هدف، که از جاودانه شدن و کمال يافتن است، به صورت تحول، با انحالل تعارض ها 
با اســتفاده از ابزارهای خودمهارگری و اســتعانت از خداوند امکان پذير می گردد؛ از 
جمله اين ابزارها و فنون در مراحل گوناگون خودمهارگری، حرکتی از ظاهر به باطن 
اســت. خودمهارگری عبارت اســت از: تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه تذکر و 
توبه که زمينه را برای رســيدن به حيات پاک فراهم می کند تا نزد خداوند اســتقرار 
يافته، جاودانه شود. )جان بزرگي، 1378، ص88( گردشگران در مکان های مذهبی از طريق 
ارتباطی که با خداوند متعال برقرار می کنند و بر اساس خواسته و نيازشان به محاسبه 
اعمال خود می پردازند، کمبودها و نقصان های روحی و معنوی خود را بر می رسند و 
با واســطه قرار دادن معصوم از خداوند متعال درخواست بخشش می نمايند و خود را 

مقيد می کنند که در جهت کمال و فطرت پاک الهی گام بردارند.
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تم اصلیمصداق

مریم، 25 ساله از اصفهان:
بعد از زیارت، معمواًل سکوت و آرامشه. به هیچی فکر نمی کنم. به دنبال تغییر 
اساسی ام. به فکر عهدی ام که بستم؛ چگونه بهش عمل کنم! همیشه تا جایی 

که یادمه به عهدم پایبند می مونم.

کنترل خواسته ها

خدیجه، 45 ساله از مراغه:
گاهی توی زیارت قدرت و شــجاعتی خاص به آدم عنایت میشــه که خیلی حال و 
احساس خوبی ایجاد می کنه. بعد از زیارت انگار تازه متولد شدم. سعی می کنم گناهان 
و رفتارهای بد گذشته را تکرار نکنم. مدام استغفار می کنم. می خوام یه آدم دیگه بشم؛ 
حتی گاهی وقتا اطرافیانم متوجه تغییراتم میشن؛ میگن این سفر خیلی متحولت کرده.

مهار نفس

سمیرا، 33 ساله از بوشهر:
وقتی از زیارت برمی گردم، سعی می کنم خیلی چیزا رو رعایت کنم، کنترل کنم. 
چون ما آدمای جوگیری هســتیم، فراموش می کنیم، بعد از زیارت معمواًل از یه 
دنیا وارد یه دنیای دیگه میشیم. سعی می کنم حفظش کنم، اما هرکسی خودش 

هست و خدای خودش. اگر حقی رو ناحق کرده باشم، جبران می کنم.

مراقبه

جدول 6: تم های خودمهارگری

نتيجه گيری

يکــی از ضروريات زندگی اجتماعی، از آغاز آفرينــش تاکنون، برقراری ارتباط 
است. )نصر، 1341، ص64( سير و سياحت مهم ترين و مؤثرترين عامل، جهت برقراری 
ارتباط در زمينه های مختلف فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ )ثواقب و 
رحماني، 1385، ص15( زيرا سير و سياحت )گردشگری( وسيله ای است که افراد را با 

مذاهب و فرهنگ های متفاوت پيوند می دهد و به ايشان کمک می کند تا همديگر را 
با وجود تنش های سياسی و اجتماعی بهتر درک کنند )موسوي و همکاران، 1394، ص21(

ســفرهای مذهبی، چه در قالب زيارت و چــه در قالب ديدار از اماکن مقدس، 
امروزه بسيار مورد توجه اســت. زيارت يک مأموريت روحی است و يک نيروی 
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راهنماست که الوهيت و انسان را به هم پيوند می دهد و جست وجويی برای تکامل 
است. در نهايت، تکامل چشم انداز و جغرافيای سمبوليک و مقدس آن، يک نمای 
دينی را خلق می کند که به مکان، زمان، معانی و رسوم مقدس جهت داده و هر دو 
عنصر سمبوليک و ملوس روان را در تالش برای درک هويت بشر در کيهان جلوه 

می دهد. )تيموتي و اُلسن، 2006، ص220(
در اين پژوهش به مطالعه زيارت نزد گردشــگران پرداخته شــد و نقش زيارت 
در تثبيت ارزش های فرهنگی بررســی گرديد. با اســتفاده از رويکرد مردم نگاری 
به موضوع توجه شــد. سی نفر مشارکت کننده با دامنه ســنی 18تا 57 سال مورد 
مصاحبه قرار گرفتند که مصاحبه ها پس از پياده ســازی، با تکنيک تحليل مضمون، 
تحليل شدند. سپس تم های ســازمان دهنده )شناخت، ارزشمندی، قدرت اخالقی، 
کنش خيرخواهانه، خودمهارگری(، تم های اصلی )آگاهی، تعقل، کاوشگری، ارزش 
اعتقادی، دينی، اجتماعیـ  فرهنگی، تعهد، وفاداری و مسئوليت پذيری، نذر، صدقه 
و خيــرات، کنترل خواســته ها، مهار نفس و مراقبه( و تم کلــی )تعالی معنوی( به 

صورت زير تدوين و ساخت بندی شدند.

تعالی معنوی

ارزشمندی

شناخت

قدرت اخالقی

کنش خيرخواهانه

خودمهارگری

نمودار 1: شبکه تحلیل مضمونی زیارت
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طلب و جســت وجوی معنوی، انسان را به ســمت مکان های خارجی و ديگر 
می کشــاند. اين حوزه نفوذ است که قدرت اين مکان ها، سايت ها و چشم اندازها را 
تعيين می کند. قدرت کشش مراکز معنوی ناشی از يک ويژگی درونی است که قادر 
به رفع عطش جويندگی طالب اســت. سفرهای مذهبی به نحوی باعث تحول فرد 
می شوند و کردار نيک و پســنديده را در او تقويت می کنند. ترکيب تأمل، تماس، 
شکوفايی و تندرستی به افراد انرژی الزم را برای درک و تأييد اهداف واالتر انسانی 
می دهد. اين مســافران پس از درک جايگاهشــان در نظام هستی، خود را مجبور 
به پرسشــگری و کاوشــگری می بينند و با ذهنی باز، خود را وقف هماهنگ شدن 
بــا جامعه و محيط می کنند و به رفاه هر ســه مؤلفه )خود، جامعه و محيط( توجه 
می نمايند. سفرهای معنوی به فرد کمک می کنند تا ذهن، قلب و روح خود را آزاد 
کند، بسط دهد و معنای زندگی را دريابد. زيارت های معنوی باعث می شود تا فرد، 
خود را با ديگران يکسان و هم تراز ببيند و به شبکه ای از اجتماعات همگون بپيوندد 

)باپيري، 1395، ص139(

يافته های پژوهش بيانگر اين اســت که گردشــگران پيش از سفر مذهبی، تمام 
تالش خود را جهت کسب شناخت پيرامون سفر زيارتی انجام می دهند و معتقدند 
که چنانچه ســفر زيارتی با شــناخت صورت گيرد، ميزان بهره مندی آنها نيز بيشتر 
می شــود. آنچه در کسب چنين شناختی مؤثر است، در ابتدا آموزه هايی است که از 
سوی خانواده به فرزندان انتقال می يابد. امروزه مکان های زيارتی نيز با بسترسازی 
هرچه بيشتر، در افزايش شناخت گردشــگران نقش بسيار بسزايی را ايفا می کنند. 
گردشگران در ورود به مکان های مذهبی با راهنماهايی روبه رو می شوند که نه تنها 
پيرامون امامزاده و کراماتشان توضيح می دهند، بلکه پيرامون نمادهای اسالمی و معنا 
و مفهومی که در بر دارند، اطالعاتی را بيان می کنند. آنچه در اين ميان حائز اهميت 
است، روحيه کاوشگری گردشگران است که به عنوان کنشگران عرصه گردشگری 

مذهبی به دنبال جستجوی حقيقت و شناخت عميق می باشند.
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زيارت، موجب اســتيالی موجی از ارزش هــا و باورهای اعتقادی، اجتماعی و 
فرهنگی بر گردشگران می شود. ارزش های دينی که در زيارت به نمايش در می آيد، 
هنجارهای دينی که افراد در سفر زيارتی ملزم به رعايت آنها هستند، فرهنگ دينی 
که می آموزند، عميقاً بر چگونگی فهم افراد از خودشــان و ديگران تأثير می گذارد. 
افراد به نوزايی هويت و شخصيت خود فکر می کنند و سعی دارند وجود و اعتقاد 
خود را دوباره از نو در زير بار هنجارهای اين ســفر صيقل دهند. در اينجاست که 
سفر زيارتی سبب می شود گردشگران خود را متعهد و مقيد به عهدی که می بندند، 
بدانند و نســبت به خود و ديگران احساس مسئوليت کنند؛ در واقع گردشگران در 

اين سفر تالش می کنند هر چه بيشتر نسبت به آيين ها و آداب وفادار بمانند. 
همان گونــه که وبر بيان می کند، کنش های عقالنی معطوف به ارزش، کنش هايی 
اســت که به داليل اخالقی يا دينی انجام می شود. گردشگران در مکان های مذهبی 
کنش های خيرخواهانه ای را انجام می دهند که نه تنها سود و منفعت آن شامل حال 
خودشان می گردد، بلکه ديگران نيز از آن بهره مند می گردند و بدين صورت گره از 
مشــکالت بسياری از افراد باز می گردد و در اينجاست که می توان به نقش زيارت 
در کاهش مشکالت ديگران و ايجاد همدلی اشاره کرد. در نهايت گردشگر پس از 
طی مسيِر طوالنی و بهره مندی از فضای قدسی، به دنبال آن است که خلوتی با خود 

داشته باشد و درباره اعمال خود محاسبه ای انجام دهد. 

گردشــگران امامزاده را، که واســطه فيض الهی است، واســطه قرار می دهند تا 
خداوند متعال قصورات گذشته شــان را ببخشد تا پس از زيارت دوران جديدی را 
آغاز کنند؛ همان طور که مورينيس بيان می کند: »زيارت تولد آرزوها و باورهاست«. 
)مورينيس، 1992، ص4( در اينجاســت که گردشگران مانند روز نخست تولد، زندگی 

خود را آغاز می کنند. آنچه در اينجا حائز اهميت است اينکه در پايان سفر زيارتی، 
شــناخت، ارزشــمندی، قدرت اخالقی، کنش خيرخواهانه و خودمهارگری سبب 

احساس تعالی معنوی می گردد.
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همان گونه که يافته های تحقيق نشــان داد، گردشگران با مجموعه ای از ارزش ها 
سفر خود را آغاز می کنند. در هنگام ورود به مکان زيارتی ارزش های اعتقادی نقش 
بارزی را ايفا می کند. نمادهای مذهبی، آيين ها و مناســک نيز نقش بسيار مهمی در 
تثبيت ارزش های اعتقادی دارند؛ حتی گردشگر در خلوت خود درباره اين ارزش ها 
با خود می انديشد؛ اما در کنار ارزش های اعتقادی، ارزش های فرهنگی نيز در سفر 
زيارتی حائز اهميت بسياری است؛ زيرا چنين ارزش هايی در جريان تعامالتی که در 
مکان های زيارتی صورت می گيرد، ميان جامعه ميزبان و مهمان منتقل می گردد. در 
اينجاست که زيارت نه تنها سبب می شود گردشگر در ابتدا اين ارزش ها را بپذيرد و 
درونی سازد، بلکه باعث می شود در جهت تثبيت آنها نيز گام بردارد. در اينجاست 
که گردشــگری مذهبی نقش بسيار مؤثری در تحکيم فرهنگ و ارزش های جامعه 

ايفا می کند. 

شناختی که در سفر زيارتی حاصل می گردد، سبب می شود فرد نه تنها با آگاهی 
و معرفتی بيشتر اعمال و مناسک را به جای آورد، بلکه سبب می شود بتواند قدرت 
تأثيرگذاری و اقناع کنندگی خاصی را بر ديگران بيابد و در جهت ترويج ارزش های 

اسالمی گام بردارد. 

از ديگرســو همان گونه که يافته های تحقيق بيان کردنــد، زيارت ترويج دهنده 
ارزش های اخالقی بخشش و نيکوکاری اســت. بنابراين سفر زيارتی نقش بسيار 
روشــنی در زمينه فرهنگ ســازی و ترويج چنين مواردی دارد. در نهايت زيارت 
سبب ايجاد تغيير و تحولی خاص در افراد می گردد که اثرات آن تا مدت های مديد 
باقی می ماند و در سايه کسب تعالی معنوی، افراد نقش بسيار مؤثر و سازنده ای در 

عرصه های مختلف خواهند داشت.
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