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  95، زمستان 9 ، سال پنجم، شمارةپژوهشی گردشگری و توسعه -علمی  فصلنامة

   137-155 صفحة

 

 ز سفر ااساس هدف و انگیزه شناسی زائران کربال برگونه

 روی اربعینپیاده :مطالعة موردی

 2، مهدیه بد1محمدحسین ایمانی خوشخو

 
 20/12/1395تاریخ پذیرش:                       21/08/1395تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

نظر ار گردشگران برای انتخاب مقصد درمهم در رفتعات گردشگری، انگیزه عاملی بسیاردر مطال

روی ها و اهداف گردشگران، در سفر زیارتی پیادهشود. در این مطالعه شناسایی انگیزهگرفته می

ها، گردشگران انتظارات متفاوتی از تأثیر انگیزهعمده بوده است. تحتاربعین به کربال، هدف 

های معنوی و کشش دورنی در انتخاب مقصد محصوالت سفر دارند که، در این سفر خا ، انگیزه

ها و اهداف زائران بر بندی انگیزهمنظور مطالعة کیفی، برای طبقهبسیار تأثیرگذار بوده است. به

ها، آوری دادهمنظور جمعابزاری استفاده گردیده است. بهة موردی تکاین سفر، روش مطالع

، تجربة 92ـ  95های ساختاریافته با بیست نفر از افرادی که ، در سالتکنیک مصاحبة نیمه

اساس ها براند انجام گرفته است. تحلیل دادهروی اربعین را از مسیر نجف تا کربال داشتهپیاده

موردی بوده است. احساسات دورنی و اعتقادات مذهبی دست آمده از ترکیب میانهای بهمضمون

آمده است. دست های چندی، بهدو عامل عمدة تصمیم به سفر بوده که هر یک، از ترکیب مضمون

ترین انگیزة زائران بوده است. دست آمده، معنویات و رهایی از تعلقات مهمهای بهاساس دادهبر

تحمل حسین که در شیعیان وجود دارد تمام مشکالت سفر را قابلکشش معنویِ عشق به امام

 ساخته و هرساله جمعیت زائران روبه افزایش است. 

حساسات درونی، گردشگر، انگیزة شخصی، اـ  ائرگردشگری دینی، ز های کلیدی:واژه

 اعتقادات مذهبی
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 مقدمه 

جهانی گی فرهنت الدتبادر مل مؤثر اعوو از مد درآمنابع مهم از نیا یکی ی در دشگردصنعت گر»

(. 1389)کاظمی، « ای دارده ویژهجایگان صنعت خدماتی جهاترین است و درمقام گسترده

رضایت ، هاانگیزش، ترجیحات، هانگرش، در گردشگری بر تحلیل ادراکاتتحقیقات مبتنی بر رفتار 

جهت دراز مطالعه، کند. این دیدگاه کز میگردشگری تمرگوناگون های مکاناز گردشگر 

هایی که  ها و موقعیتتا در مورد فعالیت، کندریزان گردشگری کمک میرسانی به برنامهاطالع

متغیرها برای توضیح ترین مهمت کسب کنند. انگیزه یکی از اطالعادهند، میگردشگران ترجیح 

انگیزشی که به تصمیمات سفر و رفتار های اخصرفتار مسافرتی درنظر گرفته شده است. فهم ش

 شود برای گردشگری حیاتی است. مصرفی منجر می

ی هاروی اربعین است، باید توجه داشت که کنشازآنجاکه موضوع محوری این پژوهش پیاده

توان گفت هدف زائر از مدارانة گردشگران هم به زائران و هم به گردشگران شباهت دارد. میدین

راسم ممسافرت فقط انجام امور دینی است؛ ولی گردشگر مذهبی ضمن انجام زیارت و شرکت در 

(. 1393کند )فیروزجائی و همکار،های دیگر اعم از مقدس و دنیوی نیز دیدن میدینی، از مکان

ای سفر قلمداد کرد که حدفاصل بین زیارت از یک سو و توان گونهذا گردشگری دینی را میل

 گردشگری از سوی دیگر قرار دارد.

توان یکی از که میاینبرای را عالوهتوان گفت، چنین کنش جمعیمورد مراسم اربعین میدر

ها که این انگیزهراقلمداد کرد؛ چتوان رتی نیز میآورد، سفری زیاب انواع گردشگری دینی به حسا

ست یا گردشگری دینی، و در ها زیارتیکند سفر آنو رفتارهای مسافران است که مشخص می

شان ها و رفتارهایتوان افرادی را یافت که انگیزهگان در رویداد اربعین طبعاً میکنندبین مشارکت

 به زائر و یا گردشگر دینی شبیه است.

های بسیار مهم، در فضای رقابتی اقتصادی گرِی رویداد، یکی از پدیدهگردش 1980از سال

های بازاریابی و مدیریتی شمار آمد. بیشتر ادبیات گردشگریِ رویداد، بر مهارتدر سطح جهان، به

و ارزیابی اثر اقتصادی تمرکز دارند؛ در مقابل، اثرات اجتماعی و فرهنگی و محیطی این رویدادها 

توان گفت جای خالی طورکلی میلی به این اثرات تقریبًا نادیده گرفته شده و بههای محشو نگر

شود. ویت، خوبی احساس میها در تحقیقات علمی بهسازی آننگاهی جامع به رویدادها و مدل

کند که تأکید بیشتر تحقیقات بر اثرات و منافع اقتصادی ، در تحقیقی بیان می2003در سال 

کننده گرایانه توجهی نشده است. ادراك افراد شرکتهای واقعاخالقیات و بحثرویدادهاست و به 

 (.12007قرار گیرد )زاوو،  موردتوجهها بر اثرات رویداد باید و نگرش آن

فرد بخشد اصل استنثا و منحصربهیکی دیگر از مواردی که به یک رویداد ارزشی خا  می

فرد، نه ستثنایی و منحصربهع است، اجتماع اربعین رویدادی اطورکه مورد اجمابودن است. همان

  تنها در میان مسلمانان، بلکه در میان سایر ادیان است.

                                                           
.1Zhou،40:2007 
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ها و نیازهای انتخاب کنشگران دهد که ارجحیتهای کنشگران به ما اجازه میاکتشاف انگیزه

نچه تمایل کند و آیگردشگری تحریک ممقصد گردشگران را به انتخاب نچه را درك کنیم. درك آ

نند اتا بتوی است، شگردگران یزربرنامهای برضروری  ایلیهت اوطالعااقع در وا بة آن دارند،تجربه 

را گیهایی یژ، وستاحیاتی ا بخشند. لذد بهبورا نها آضایت ن و ریدکنندگازدبات کیفیت تجربیا

 تعیین کنیم. ة گردشگری دارد پدیده آنان در نگیزدر اکه سهمی 

ان و یزربرنامهکه به دارد همیت رو اان از آنمسافرة نگیزاسی ربری، شگردنظر مقاصد گرماز 

باشد. شته داهایی باید ویژگیچه و کجاست ی شگردمقصد گردهد ع میطالگذاران اسیاست

ای تجهیز کند گونهد را بهخوف هدزار نست بااهد تواخوی شگردمدیریت مقاصد گر، ترتیبینابه

ن و ضایت مشتریارجلب در قعی موفقیت تنها راه واین زار باشد. ابای آن هازنیای پاسخگوکه 

رات، نتظااین از اتر افردن یا عمل کری مشتررات نتظااتأمین ا یر، زستامقصد ی در شگردتوسعة گر

ین اسفر به ار نه فقط تکرها انجامد و آنان میشگردگرد مناسب نزای هجلوبا به معرفی مقصد 

د هند بوانظر خوردمقصد موای تبلیغ بردر لی مؤثر بلکه عامداد، هند اخوار نامه قربررا در مقصد 

ی مشتررضایت جلب ، خدماتیهای در موفقیتمل مؤثر اعواز (. یکی 1390)موسوی گیالنی، 

 (.2008، 1)لیوییست ن انای آهازتوجه به نیاه و شدئهت اراکیفیت خدماد طریق بهبواز

شناختی و روانی آنان به خصوصیات جمعیتاهداف گردشگران، باتوجه ها وچنانچه انگیزه

ای تعیین کرد گونهتوان بازارهای هدف را، برای صنعت گردشگری، بهدرستی شناخته شود، میبه

 های گردشگرانأمین خواستهتطریقی مناسب به های جامعة میزبان، بهرعایت ارزشکه ضمن 

 (.1385شود )کاظمی،  پرداخته
 

 ریخچة سفرتا

روی اربعین به بلندای تاریخ شیعه است و در طول سالیان طوالنی، ضمن حفظ قدمت پیاده

روی سنت پیادهوحدت شیعه، توانسته است عامل تحوالتی در تاریخ عراق و مسلمانان نیز بشود. 

ت رغم ظلم و جور و خفقان حکام وقروز اربعین حسینی، بنابه اقوالی در زمان ائمة هدی، علی

هجری عبداهلل جابر انصاری از یاران پیامبر ) ( و علی )ع(  61است. در سال شدهانجام می

گذار اصلی این حرکت که تاکنون نخستین کسی بوده که این کار را انجام داده است اما بنیان

 دوام دارد کسی نیست جز شیخ انصاری.

شیعیان معرفی کرد؛ اما پس از مدتی مثابة رسم و نمادی برای شیخ انصاری این حرکت را به

به فراموشی سپرده شد. ولی درنهایت توسط شیخ میرزا حسین نوری مجددأ احیا شد و همچون 

روی بار در عید قربان به پیادهشر یافت. این عالم بزرگوار اولینرسم و سنتی نیکو در میان شیعیان ن

نفر از دوستان و اطرافیانش وی را  30ود روز در راه بود و حدسه از نجف تا کربال اقدام کرد؛ 

کردند. محدث نوری از آن پس تصمیم گرفت هر سال این کار را تکرار کند؛ ایشان همراهی می

                                                           
1 . Liu.Yi, 2008 
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پیاده به زیارت حرم اباعبداهلل حسین )ع( رفتند. این اقدام هجری با پای 1319بار در آخرین

حسین )ع( شد. در راستای انجام این مراسم مبیت و اماروی بسیاری از عاشقان اهلساز پیادهزمینه

پیاده به کربال سفر کردند )پایگاه تحلیلی اجع تقلید پایمعنوی و روحانی برخی از علما و حتی مر

 (.1392دین پژوهی، 
 

  شهر کربال

ن تربتی است که اجساد پاك و ترین شهر عراق، پس از نجف اشرف، کربالست و در آمقدس

الحسین ویژه سرور آنان و سید جوانان اهل بهشت، اباعبداهللعاشورا و به خون شهیدانبهغرقه

العباس، را در خود جای داده است. تاریخ شهر السالم، و برادر باوفا و بزرگوارش، ابوالفضلعلیه

شود و تاکنون این شهر السالم آغاز میحسین علیهکربال، در دوران اسالمی، از هنگام شهادت امام

روز بر آبادانی و وسعت آن افزوده شده است در جان و روح شیعیان و مؤمنان بوده و روزبههمواره 

 (.1390)اماکن زیارتی عراق، 
 

 ادبیات نظری

همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. وهب « انگیزه»در مطالعات فراغت و گردشگری، 

گردشگری است و مبنایی برای مبحثی عمده در مطالعات « انگیزة سفر»( معتقد است  1975)

یتی درونی است که فرد را (. انگیزه وضع1390شود )پیرس، توسعة گردشگری محسوب می

دهد و نیاز فقدان چیزی است یا تفاوت بین وضعیت کردن یک نیاز ســوق میسمت برآوردهبه

برای انگیزة  (. پژوهشگران الگوهای متفاوتی1390آل و واقـعـی فـرد )دهدشتی و فاضلی، ایـده

اند. هدف الگوهای مزبور این است که به چنین پرسشی پاسخ داده شــود: مسافرت ارائه کرده

تر، چه عواملی موجب ایجاد انگیزه صورتی دقیقچــرا مـردم بـه مسافرت مــی رونـد؟ یـا به

ارد. های مشخصی بروند؟ تفکیک این دو پرسش اهمیت زیــادی دشود که مردم به مسافرتمی

که در پرسش دوم باید به در پرسش نخست، مسئلة درك روانــی مسافر مطرح است، درحالی

مقصد مسافر توجه کرد. مقصود از عوامل انگیزشی، نیروهایی است  های جذابیت و کششجنبه

شوند. برعکس، عوامل که در درون فرد و در محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی می

د نیازهای روحی خود را توانکند، میهای مقصد که مسافر تصور میژگیاست از ویجذب عبارت

 .(1386کشاند )وای گی، ها وی را بدان دیار میو همین ویژگی تأمین کند
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 1380از لوس لومسدن، نقلعوامل تأثیرگذار در رفتار گردشگران، به :1تصویر
 

 

کننده در دو بخش عوامل برانگیزاننده و عوامل جذب انگیزة گردشگران از مسافرت را« برن»

کند، منظر، عوامل برانگیزندة سفر، که گردشگر را به مسافرت ترغیب میکند. ازاینبررسی می

کنجکاوی و فــرار از کسالت تــکــرار کــار، پرداختن بــه امــور ذهنی، سالمتی، اند از عبارت

 کننده، که گردشگر را برای انتخاببخش، واقعیت بخشیدن به خود و... . عوامل جذباعمال آرام

ها و دیدن جاهایی است که به فرد بردن به جذابیت مکانکند، شامل پیمقصدی جذب محلی می

داند مدرن میاز شرایط پسترن انگیزة گردشگران نوین را ناشیدهد. بع میاحساسی مطبو

 (.1387)کالنتری، 

رفتار گردشگران

عوامل تأثیرگذار داخلی

باورها و نگرش ها

یادگیری

ادراک

انگیزه

عوامل تأثیرگذار خارجی

های حیاتچرخه

سبک زندگی

گروه های مرجع

طبقه اجتماعی

سن و جنس

فرهنگ
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دانند. بنابراین، انگیزه یک بسیاری از محققان انگیزه را نیروی محرکی در تمامی اعمال می

های نقطة ضروری در بررسی رفتار گردشگران اســت و فــرای آن، بــرای درك سیستم

مالحظه است. الت موجود در بررسی انگیزه، قابلکند. مشکنقش اساسی ایفا میگردشگری، 

کامالً  نظر بههای مکرر دربارة هدف عمومی و تشریح سفر )تجارت یا تفریح(، که رغم بررسیعلی

ها و دالیل اصلی سفر در این واقعیت نهفته است که آید، انگیزهعمومی و تشریحی و تبیینی می

(. درواقع 52: 12005کند )پیس، های خصوصی افراد را منعکس میازها و خواستهها نیانگیزه

)گردشگران( را درحکم تقاضا و عرضه را دربرگیرنده انواع  مند و دارای توانایی سفرمردم عالقه

ها، تسهیالت و خدمات برای گردشگران و اطالعات و تبلیغات ونقل، جاذبهگوناگونی از حمل

 (.1391گیرند )ابراهیم زاده و همکاران، نظر میشده دربردی فراهمپیش

 

 گردشگری اسالمی

نظران، به این علت مطرح شده، که در سخن از گردشگری اسالمی، از سوی برخی صاحب

اسالم تقریباً بیشتر از سایر ادیان بر سفرهای دینی تأکید شده و انجام برخی سفرهای دینی برای 

نماید که مسلمانان برای شرکت در . از این گذشته، چنین میمسلمانان واجب تلقی شده است

 ای نیرومند هستند.مراسم و تجمعات دینی و زیارت اماکن مقدس دارای انگیزه

هایی برای مسلمانان فراهم آید تا یابد که فرصتگردشگری اسالمی در مقاصدی توسعه می

توان دینی باشند. این نوع گردشگری را میدنبال اخالقیات و قوانین به ایمان خود عمل کنند و به

منظر اقتصادی، گردشگری اسالمی به ی و فرهنگی و دینی بررسی کرد. ازاز سه جهت اقتصاد

کند. از منظر فرهنگی، گردشگری توسعة گردشگری در جوامع مسلمان و غیرمسلمان کمک می

معرفی اماکن متعلق به میراث پسند و خدمات و امکانات و های گردشگری اسالماسالمی بر برنامه

منظر دینی نیز، گردشگری اسالمی تضمین ن و غیرمسلمانان، تمرکز دارد. ازاسالمی، به مسلمانا

کند که مقصد گردشگری متناسب با تفسیر بنیادین دین اسالم باشد مانند: تفکیک جنسیتی، می

 (.22015غذا و نوشیدنی حالل، خدمات مالی اسالمی )آ، نصار، 
 

 د گردشگری دینیمقاص

مکان مقدس، مکانی است که مسافر در آن به خدا دسترسی دارد. معموالً این محل، محلی 

بر مکانی مقدس، تواند، عالوهاست که افراد به نوعی در آن خدا را می پرستند. این محل می

ای هطبیعی همچون یک کوه هم باشد که افراد در آن به عجایب دنیا بنگرند و تجرب ایمنظره

کنند که گردشگران دینی را به ربایی عمل میهای مقدس مانند آهنمعنوی داشته باشند. مکان

                                                           
1 . Peace, 2005 
2 . A.nassar,2015 
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برآن، مردم و نوع سفر و شهر یا روستای مقصد هم در جذب کنند؛ اما عالوهسمت خود جذب می

 (.12012ن، یننی مگردشگر تأثیرگذارند )

 

 گردشگر و زائر

(، گردشگران 2001)2گفتة کوهنهایی وجود دارد. بهتفاوتبین گردشگر، گردشگر دینی و زائر 

کنند؛ زائران کسانی هستند اند اما گاهی عبادت هم میدینی کسانی هستند که برای بازدید آمده

اند. البته ممکن که گردشگران فقط برای گردش و بازدید آمدهاند؛ درحالیکه برای عبادت آمده

(، فردی که سفری را درنقش یک 1996)3گفتة هابنند. بهاست افراد، در طول سفر، تغییر ک

کند ممکن است دچار تحول شده و به گردشگر دینی تبدیل شود. از گردشگر فرهنگی آغاز می

های مقدس های زائران مؤمن و پارسا این است که معموالً فقط وقتشان را در مکانمشخصه

گذرانند؛ ها می، زمان کمتری را در این مکانکه گردشگران دینی و گردشگرانگذرانند، درحالیمی

 های گردشگری هم بازدید نمایند.خواهند از سایر جذابیتچون، می

رود. ال میاکنون این نظر، که سفرهای دینی باید با سرگرمی و جذابیت همراه باشد، زیر سؤ

اشد؛ مقدس ب اگر سفر زائر فقط یک روز طول بکشد، ممکن است تمرکزش روی بازدید از اماکن

ا روزه بگیرد. اما در آن صورت هم معمواًل به رستوران نیاز دارد، مگر اینکه بخواهد تمام روز ر

دس هستند، دشوار بنابراین موافقت با این نظریه، که زائران واقعی فقط به فکر بازدید از اماکن مق

 است.

اش تعریف کرد. انگیزة ینیهای دبه میزان انگیزهتوان باتوجههمچنین، گردشگر دینی را می

های که برخی انگیزهکند؛ درحالیها را به گردشگر غیردینی تبدیل میبعضی مادی است که آن

گردشگران در گروه  ـ کند. زائرها را به زائر تبدیل میاخالقی، دینی، روحانی دارند که آن

به گردشگران ی کمتر و نسبتهای معنویزهبه زائران انگگردشگران دینی قرار دارند؛ زیرا، نسبت

 های معنوی بیشتری دارند. انگیزه
 

 های گردشگری دینیانگیزه

ترین مؤلفة ست. مهمسفرهای زیارتی کنونی ترکیبی از معنویت و بازدید از جاهای دیدنی

تر، درك بهتر کتاب آسمانی، دین، های معنوی چون ارتقای روح، اعتقاد عمیقچنین سفری انگیزه

های انگیزشی مواردی از قبیل آسایش، طلب مغفرت، جستجوی تغییر زندگی و... است. مؤلفه

تواند عواملی چون شفا، برآورده شدن یک آرزو یا اجبار دین ان است. همچنین میپاسخ و ایم

و ریزی برای سفر، پرواز، کلیات سفر باشد. سفر زیارتی فقط مربوط به مقصد نیست بلکه برنامه

                                                           
1 . Nie Minen, 2012 

2 . Cohen 

3 . Haab 
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دهد، ها پس از بازگشت رخ میاتفاقات پس از آن مثل طلب مغفرت یا ارتقای معنوی، که مدت

 ود.شنیز شامل می

 تواند این موارد نیز باشد:یمهای گردشگران دینی عالوه، انگیزهبه

 خودیابی ـ

 صمیمیت با خداوند ـ

 تحسین عجایب طبیعی و معماری ـ

 یادگیری تاریخچة محل ـ

های ها و سیستمهای زندگی، رسوم، ارزشها، روشمشاهده و تحقیق دربارة سایر فرهنگ ـ

 سیاسیـ  اعتقادی

 نوستالژیک/ وطن دوستی/ یادبود  دالیل  ـ

 کنجکاوی ـ

اند از: معنوی، ذهنی، جسمی، احساسی های گردشگران دینی عبارتطورخالصه، انگیزهبه

 (.12012ن، یننی م)

 

 انگیزة سفر در گردشگری اسالمی:

عوامل انگیزشی از دو دریچه  گیری مسافر است.انگیزه عاملی مهم در فرایند تصمیم

های درونی و که اغلب به انگیزه 3و دیگری عوامل رانشی 2اند؛ یک دسته عوامل کششیبحثقابل

اند؛ مثل احساسات که افراد را به سمت سفر هدایت شوند. عوامل رانشی درونیبیرونی توصیف می

کند تا زمان خود را با افراد موردعالقه و در مکانی خوشایند سپری کنند. اما عوامل کششی، می

توان به هزینة اقتصادی، مل، میجملة این عوارونی سفر به مقاصد خا  هستند. ازانگیزة بی

وهوا، کیفیت محصوالت، کیفیت های توریستی، آبها، مسافت، سایر جاذبهونقل، قیمتحمل

پذیری اشاره کرد. مطالعات ها، امنیت، دسترسیها، کافهخدمات، خرید، تصویر مقصد، رستوران

ها را دارند )آ، نصار، گیزهدهد گردشگران، برای سفر به مقاصد اسالمی، هر دو گروه اننشان می
42015.) 

ویژه کند. بهطورکه گفته شد اسالم، به دالیل بسیاری، پیروان خود را به سفر تشویق میهمان

های دینی مسلمانان کند. عمده انگیزههایی که ایمان به خدا را در مؤمنان تقویت میسفر به مکان

جای آورند و تجربیات دینی/ معنوی را به ایاین است که آداب و رسوم دینی و مذهبی و فرقه

رسند حاصل کنند. همچنین، بازدید از اماکن مقدس اسالمی )درواقع با دیدن آن به آرامش می

گیرند(، مالقات دوستان و اقوام، ستایش زیبایی خداوند، ایجاد وحدت و تاریخ اسالم را یاد می

                                                           
1 . Nie Minen, 2012 

2 . pull factor 

3 . push factor   

4 . nassar,2015 
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های مسلمانان از انجام سفر به اماکن دینی هجامعة اسالمی، پُرکردن اوقات فراغت از دیگر انگیز

 (.2015است )آ، نصار، 

 

 پیشینة تحقیق

که هر  های متعددی انجام گرفته استدربارة سنجش انگیزة گردشگران، تحقیقات و بررسی

ایتمندی را درجة ض( ر2001) 1کاتلرزمینه، دراین .اندای از آن پرداختههای جداگانهیک به جنبه

د گر عملکروی، انظر ست. بهده اتعریف کری مشتررات تظانن در برآوردن امازقعی یک ساد واعملکر

س حسارت اصویناغیرو در ضایت س رحسای امشتر، کندآورده بری را مشتررات نتظان امازسا

ن را ضایت مشتریاان رتون میمشتریای هازطریق توجه به نیااز ینکه انتیجه ؛ ضایتی میکندرنا

ست اگرفته م نجادی ایات زمینه تحقیقازینم برداشت. دراگان مازموفقیت سااه داد و در ریش افزا

 د:میشوره شاها ااز آنایج بعضی که به نت

پرداخته است. در این صی اغوان ورزش شگرگردسی ربه برد، تحقیق خو(، در 2006) 2کائو

س حسان اناده و آین فعالیت بواتجربة ن ناآصلی ة انگیزاشتند که داتأکید ان شگردگرتحقیق، 

ان تماشاگری ضایتمندو رها هنگیزاسی ر( به بر2007)3ند. تیسائیدمیکری ضایتمنددی و رشا

ة نگیزابین داری معنارابطة یافت که و درخت داپرل فوتساجهانی ت جاممسابقاکننده در رکتش

 د دارد. جون ونای آضایتمندربا ان تماشاگر

مالحظهای مشاهده رابطة قابلها نلی گردشگران و جنسیت آ( بین رضایت ک2002جین)

جود ومحل سکونت ه، میزان درآمد کلی خانوادش، سطح آموز، میان سنزیادی کرد ولی اختالف 

ها آنگذشتة های بهمیان رضایت کلی گردشگران و تجر، های رفتاریبرحسب ویژگی، نداشت. وی

صله تا عضویت در گروه و فاو میان مدت اقامت زیادی اختالف لی یافت وتوجهی وابستگی قابل

 مقصد نیافت. 

اند که متغیرهای ( اظهار داشته1989)5(، وودساید و لیزونسکی1980)4گودریچ

اوم و از مقصد سفر تأثیر گذاشته است. شناختی و مسافرتی بر روی ادراك تصویری جمعیت

های بیرونی یادراك مردم نسبت به مقصد سفر متأثر از ورودکه اند ( متذکر شده1990کرامپیون)

هاست. ها و انگیزهشناختی، ارزشهای جمعیتهای درونی همان ویژگیو درونی است. ورودی

، جمعیرسانة که شامل است های بیرونی منابع گوناگون اطالعاتیمنظور از ورودی، کهدرحالی

 گذشتة آنان است. های جربهتهمچنین دهان گردشگران و بهارتباط دهان

                                                           
1 . Kotler 

.2 Kau H. L 

.3 Tsai 

.4 Goodrich 

.5 Woodside and Lysonski 
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گردشگر از ـ  ائردست آوردن انگیزة زای اکتشافی و کیفی، برای بهدر این بررسی مطالعه

 روی اربعین، انجام گرفته است.فرد پیادهرویداد منحصربه

 شناسی تحقیقروش

پژوهشگر بر روش مطالعه، در این پژوهش، مطالعة موردی از نوع ابزاری بوده است که در آن 

شود؛ سپس یک موضوع محدود و منفرد را برای انگیز متمرکز مییک موضوع بحث

ای کند. در مطالعة موردی ابزاری، موردها نمونهانگیز انتخاب میتصویرکشیدن این موضوع بحثبه

زاویة کنند که پدیده را از ها برای محققان فرصتی مهیا میتر هستند. این نمونهاز یک پدیده عام

کند )در این مورد، شان مطالعه کنند. در اینجا، سؤال تحقیق یک پدیده را مشخص میعالقه

شوند. در تجربة سفر( و موارد برای کشف چگونگی وجود پدیده در یک مورد خا  انتخاب می

اند )برای مثال، سفررفتگان( موارد مناسبی برای این طراحی کسانی که تجربة پدیده را داشته

  (.12008یل هستند )ویلینگ،تحل
 1392ـ  1395پژوهش حاضر مسیر نجف تا کربال را مورد بررسی قرار داده که در بازة زمانی 

ای از عناصر )اعضا یا واحدها( جمعیت است؛ یک نمونه گزیده»بنابر گفتة بلیکی انجام شده است. 

به موضوع (. باتوجه1384« )رودبه احکامی دربارة کل جمعیت به کار می یابیدستنمونه برای 

گیری غیراحتمالی با روش تعمدی ناچار از نمونه، محقق بهبرانگیز بودن مسئلهرساله و حساسیت

 استفاده کرده است.2گیری انباشتییا قضاوتی و روش نمونه

گیری غیراحتمالی است، در نمونه های رایجه یکی از روشکگیری تعمدی یا قضاوتی، نمونه

یار در این بررسی چندین کاربرد داشت: ازآنجاکه شناسایی این جمعیت خا  غیرممکن و بس

طریق تماس و گیری ازراین نمونهبناب ی از عناصر جمعیت در دسترس نبود،پرهزینه بود و فهرست

ز روش گرفت. همچنین ابه افراد مورد تحقیق انجام باط در محیط طبیعی و خصوصی مربوطارت

گیری از نام ای، مراجعة زنجیری یا نمونهگیری شبکهگیری انباشتی، که با عناوین نمونهنمونه

شود، استفاده گردید. از آن جهت به بهمن تشبیه شده که حجم بهمن آشنایان نیز شناخته می

هایی که ش در جمعیتشود. این روهمراه با غلتیدن در برف )جلوتر رفتن در هر گام( بیشتر می

توان های جدید میها دشوار است کاربرد دارد. در روش انباشتی، برای یافتن نمونهشناسایی آن

نفر از زائران که درنهایت، بیست از فرد قبلی خواست یکی از آشنایان یا افراد دیگر را معرفی کند.

 دند. ری برگزیده شگیاند با این روش نمونههروی کربال را داشتتجربة سفر پیاده

ساختاریافته استفاده شده ها در این بررسی از تکنیک مصاحبة نیمهآوری دادهبرای جمع

وسیلة ها بهکند؛ آنمثابة تبادل تفکر میان دو نفر تعریف میمصاحبه را به 3است. والری جینسیک

نظر سؤال و جواب، در مورد ارتباطات با ساختارهای مشترك برای موضوع مشخص، با هم تبادل

کنند. تمام این اقدامات مشابه، برای کسب اطالعات از افراد، درخصو  یک موضوع است می

                                                           
1 . Willing,2008 

2 . snowball sampling 
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ها از طریق مراجعة این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. مصاحبه ( که در1384)استربرگ، 

 حضوری و روردررو بوده است.

منظور مطالعة موردی تحلیل مستلزم ارائة توصیفی تفصیلی از مورد و محیط است. بدین

تحلیل دورنی یک بعد خا ، که همان انگیزة سفر بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این 

موردی بوده است. در تجمیع نوع تحلیل دادة مورداستفاده، در مطالعة موردی، ترکیب میان بررسی

ایم تا برخی معانی ها بودهها از درون دادهای از نمونهموردی، درپی یافتن و تشکیل مجموعه

دیگر، با استفاده از تفسیر مستقیم، الگوها را انگیز مشخص شوند و ازسویمرتبط با موضوع بحث

 هایی بین طبقات خواهیم بود.ایم و درپی همسوییشناسایی و مشخص کرده

تواند، درحکم یک فن تحلیلی در مطالعة موردی، مورد موردی میدرنهایت ترکیب میان

های میان موردها پی برده ها و تفاوتاستفاده قرار بگیرد و با طراحی جدول واژگانی به شباهت

دست آمده در های بهدر پایان، با استفاده از داده یف مورد است.های تحلیلی در توصشود که گام

 های حکمی یا نوعی تفسیر از معنای موردنظر نیز ارائه شده است.تحلیل، مضامین گزاره
 

 هاتحلیل یافته

خوش تغییر و تحول است. با پیشرفت گردی مانند هر پدیدة انسانی دیگر همواره دستجهان

های نگرشی و فکری، شیوة شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تغییر شیوهتکنولوژی، تغییرات 

شود؛ ها نیز دچار تغییر میزندگی مردم و همچنین توقعات ایشان، الگوهای انگیزشی و رفتاری آن

ها و توانیم این تغییرات را در انگیزهراحتی میگردی، بهای که، با نگاهی بر تاریخچة جهانگونهبه

 ی رفتاری در سفر و گردشگری مشاهده کنیم.الگوها

کنند: بندی میهای سفر را در چهار دستة کلی طبقهپردازان دانش گردشگری، محركنظریه

های مقام و اعتبار. ولی فردی، محركهای درونهای فرهنگی، محركهای فیزیکی، محركمحرك

ست؟ ها کافیریزی براساس آنو برنامهدسته  راستی آیا در جهان کنونی، تنها تکیه بر این چهاربه

 پاسخ روشن است؛ خیر.

توان دریافت که مردم خود را امروزه، با نگاهی گسترده به بازارهای کالن گردشگری، می

اند تا خود را غرق فرهنگ مقصد ها بیشتر مایلدانند تا یک گردشگر. آنبیشتر یک مسافر می

نوعی سعادت  فیزیکی مقصد خود دست یابند و به و نمایند و به درکی مشخص از محیط انسانی

 یا خشنودی، در تجربة حاصل از سفر خویش، نائل شوند.

فرد و تجاربی ویژه در سفرهای یافتن به احساساتی منحصربهدنبال دستها بهامروزه آن

نظر رفهای سفر. درواقع گردشگر یا مسافر، صترین بستهترین و سادهاند، حتّی در معمولیخویش

است تا معنا و ارزشی به زندگی خویش بیفزاید و آن، براز نوع سفری که به انجام آن اقدام کرده

دست هایی چون خودسازی، بهتر بشناسد. فراموش نشود که انگیزهاز راه سفر خود را بهتر و عمیق
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طور بی عواطف بههایی برای بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی، فرار، اکتشاف، بازیاآوردن فرصت

 روزافزون در حال افزایش است.

توان به موضوع پژوهش حاضر که به سفر دینی اختصا  دارد، می طور خالصه و با توجهبه

های سفرهای دینی بسیار متنوع است و حتی ممکن است خود فرد اذعان داشت که انگیزه

های مختلف گردشگری دینی خوب انگیزهخوبی نداند. دانستن اش را برای چنین سفری بهانگیزه

روند لزومًا اهل دین نیستند؛ برخی با چنین است. همة گردشگرانی که به سفرهای دینی می

 ها،ترند و امیدوارند در این سفرها آن را بیابند. در اینجا این انگیزهدنبال معنایی عمیقسفرهایی به

های انجام گرفته، بررسی شده است. شده از مصاحبهه از مضامین اصلی و فرعی استخراجبا استفاد

ها شامل مضامین اصلی و فرعی بوده است که به تفکیک در ذیل بیان دستاورد تحلیل یافته

 .شودمی

 

 احساسات درونی -1
 های شخصیانگیزه -1-1

های موردی، انگیزههای میاندست آمده از تحلیل داده و ترکیبیکی از مقوالت اصلی به

شوندگان مفهوم انگیزة شخصی را محرك رفتن به شخصی بوده است. بسیاری از مصاحبه

دست آمده بود که پس از توضیحات اند. این مفهوم از کدهای اولیه بهروی اربعین بیان کردهپیاده

 دست آمده است.های مورد مطالعه بهبیشتر مفاهیم دیگر و باز شدن این مفهوم در گفتار نمونه

ها برای سفر یا مقصدی مشخص، متفاوت رای سفر انگیزة خود را دارد؛ گاهی انگیزههرکس ب

ای برای انجام نوعی خا  از سفر وجود داشته باشد، بستری مناسب است. هرگاه در افراد انگیزه

آید. درواقع ها باشد فراهم میگوی نیاز و انگیزة آنبرای تدوین محصوالت و خدماتی که پاسخ

های سفر، ارتباطی شوند. محركفر ساخته یا، درصورت موجود بودن، تقویت میهای سمحرك

 گوید:که مانزفیلد میایگونهناگسستنی با تصویر مقصد و فرایند انتخاب آن دارد. به

گیری سفر را به پیش های تصمیمهای سفر، سازوکارهایی هستند که فرایندمحرك»

 «رانند.می
 

 محرک سفراحساسات درونی  -1-2

اند. های مرتبط با انگیزة سفر، بر جذابیت مقصد برای قصد سفر تأکید داشتهبیشتر نظریه

دهد که جذابیت موردنظر بیشتر در زمینة ارضاء احساسات دورنی افراد بوده ها نشان مییافته

سفرها کند. انگیزه همة ای طی طریق میای دارد و به اندیشهاست. هر فردی برای سفر انگیزه

ة سیر آفاق و ها نیست. خیلی از مردم جهان، فقط به انگیزتفریح و مشاهده و شناخت ناشناخته

 گیرد.گونه است که گردشگری مذهبی شکل میکنند؛  اینانفس و کسب مدارج معنوی سفر می

اند دسته تقسیم شده است که عبارت 9ها به اساس یافتهاحساسات درونی محرك این سفر بر

 از:
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 دست آوردن احساس سبکی و راحتی به -1

 فیض معنوی -2

 فاصله گرفتن از تعلقات مادی و تجمالت در طی سفر -3

 احساس رضایت از قدم برداشتن در راه درست -4

 فراموشی مصائب مادی -5

 رهایی از سردرگمی -6

 ارتباط با ملکوت -7

 شناخت خداوند -8

 نزدیکی به خداوند -9

 

 کشش -1-3

ای فراتر از مسیرهای زیارتی، همیشه انسان را به مرحلهاست که گام نهادن در این درحالی

وقت کهنه و رساند. زیارت قدمتی دیرینه در تاریخ ایران دارد و هیچآنچه تاکنون بوده است، می

های عرفانی هست؛ هنوز راهی از کشمکش درونی تا شود؛ هنوز مسافر هست؛ تجربهمنسوخ نمی

منظور ز کثرت تا وحدت، هنوز راهی هست. سفر بهبالی و اآشتی هست؛ از سنگینی تا سبک

شود؛ سفری که در مطرح می« گردشگری حالل»یا « گردشگری مذهبی»زیارت، امروزه با نام 

شود. در ها، در مسیرهای دور و نزدیک و در تعداد اندك و بسیار، دیده میهمة ادیان و فرهنگ

 کنیم.ش را در کنار چنار و چشمه زیارت میارویم و امامزادهایران که باشیم، به ده باال می

ها، حتی مسیر زیارت همراه با عشق و از خودگذشتگی است؛ چرا که زیارت بسیاری از وقت

مراتب —پیوند قلبی است نه محاسبة عقلی؛ لذا عمق و تأثیرگذاری آن، نسبت به امور مادی، به

 ا و تحمل رنج سفر و استقبال از خوفهها و طی مسافتبیشتر است. آنچه زائر را به پیمودن راه

دارد، کشش درونی و عالقة قلبی اوست و هر جا که عشق بیاید خستگی رخت و خطر وا می

اند. بندد. به همین علت است که تمام افراد مورد مصاحبه خواستار تکرار تجربة این سفر بودهبرمی

ممنوعیت تردد ایرانیان به عراق بوده که رابطه، دست آمده، دراینهای بههمچنین یکی از مضمون

 این کشش را دوچندان کرده است.

 است: دست آمده به شرح زیرمضامین به

 های طوالنی باعث کشش بیشتر زائران شده است.ممنوعیت زیارت در سال -1

نیاز به تکرار تجربة سفر و زیارت شده معنوی مسافرت باعث تکرار و احساسکشش  -2

 است.

 روی اربعینشیفتگی برای تکرار سفر پیاده احساس دلتنگی و -3
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 ازخوانی خاطرات سفرب -1-4

گذاری خاطرات سفرکردگان برای سایرین اشتراكمنظور از بازخوانی، در اینجا، یادآوری و به

اند، روی اربعین از کربال تا نجف را داشتهبوده است. در این مضمون، افرادی که تجربة سفر پیاده

بازگویی خاطرات و تجارب سفر خود، باعث ایجاد انگیزه در سایرین برای رفتن به این سفر با 

 موردی بوده است:اند. درنتیجه، این عامل نیز یکی از موارد مهم حاصل از ترکیب میانبوده

 ایجاد انگیزه توسط نزدیکان قبالً سفر کرده -1

 ردهایجاد انگیزه در افراد با شنیدن خاطرات زائران سفر ک -2
 

 اعتقادات مذهبی -2

 باورها و اعتقادات مذهبی -2-1

جای آوردند. مفهوم مناسک شود افراد مناسک دینی خود را بهاعتقادات مذهبی باعث می

های سنجش شناختی از دین و نیز در بسیاری از مدلدینی، در بسیاری از تعاریف جامعه

ایمان دینی(  دیگر: اخالق دینی، باورهای دینی،داری )در کنار سه بعد داری، یکی از ابعاد دیندین

شود ای میهای فردی و جمعیداری مربوط به کنشفته شده است. این جنبه از دیندرنظر گر

رود. در دین اسالم، نامة آن دین، انتظار میکه انجام آن از فرد معتقد به دینی خا ، از سوی نظام

گرفتن، رفتن به صورت فردی و جمعی، روزهاین مناسک شامل اعمالی نظیر خواندن نماز به

های مذهبی، مشارکت مذهبی، انجام زیارت هایرانیها و سخندر اعیاد، عزاداریمسجد، شرکت 

 شود.در برپایی مراسم مذهبی و... می

روی اربعین بوده و از ترکیب اعتقادات دینی یکی از مضامینی است که انگیزة رفتن به پیاده

 آمده است:دست های انجام گرفته، بهاساس مصاحبهموردی سه مضمون زیر، برمیان
 اساس ایمان و عقیدهبر -1

 حسینترویج دین و فرهنگ امام -2

 روی کربالهای رحمت خداوند در سفر پیادهگشوده شدن درب -3

 

 نذر  -2-2

دست آمده نذر و گرفتن حاجت موردی بههای میانمضمونی که در نتیجة تحلیل ترکیب

ها، متفاوت است و معمواًل در تمام آنشناسی نذر و نذورات، در ظهور فرهنگی بوده است. جامعه

شوند. نذر یکی از نمادها و افعال ها کمابیش به اشکال و تشریفات گوناگون مذهبی ادا میفرهنگ

ست که شخص با انجام آن به ا شناسان دینی است؛ نذر عملیو مناسک دینی و موردتوجه انسان

 .رسدنیات قلبی خود می

جود دارد؛ دیدگاه اول بیشتر از طریق الهیون و بعضی از سه دیدگاه کلی در مورد نذر و

علمای اجتماعی حوزة دین در معنادهی به نذر مطرح شده است. در این معنی فرد خداپرست، 

نوع نهد. این درقبال رفع نیازی از سوی خداوند، تکلیف انجام کاری به نام نذر را برگردن خود می
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خمینی، نذر نوعی تکلیف در کتاب فرهنگ عاشورا ازمنظر امام الزامی است.نذر نسبتًا اختیاری ـ 

خاطر خداست که با صیغة نحوی خا ، بهالهی تعریف شده است: نذر التزام یا ترك عمل، به

شوندگان، درپی همین نوع نذر، قدم در راه سفر شود. تعدادی از مصاحبهخا  منعقد می

 اند.روی کربال گذاشتهپیاده

انجامد؛ مراتب در نظام اجتماعی میای متفاوت، به نظم و تعیین سلسلهگونهاین رابطه، به

به کند که حصول آن منوطزیرا زندگی اجتماعی و دینی انسان نیازهایی را برای افراد ایجاد می

کنند. ساختن آن ایجاد میمراتب و قواعدی است که اشخا  نذرکننده برای برآوردهوجود سلسله

 شوندگان وجود نداشت.این دیدگاه در میان مصاحبه اساسموردی بر

های دینی و کارکرد اجتماعی دیدگاه سوم دیدگاهی تلفیقی است. این دیدگاه به جنبه

ساز نذر توأمان توجه دارد. در یک نگاه کلی، نذز در ایران متأثر از مجموعه عوامل و شرایط هویت

 زیر است:

نذر در این موقعیت، در عین شود. ادای در مرحلة اول، نذر رفتاری دینی تلقی می

بودن به اعتقاد و عاملیت دینی، به شرایط فرهنگی حاکم بر آن جامعه نیز بستگی دارد. معطوف

ای دینی است. دیدگاه تلفیقی مطابق با شرایط مذهبی و فرهنگی جامعة جامعة ایرانی، جامعه

معنا که ادای نذر، هم بعد مذهبی و اعتقادی داشته، هم بخشی از فرهنگ جامعة نایران است. بدی

روی را تأیید کرده است. دست آمده این الگوی حاکم بر انگیزة سفر پیادههای بهماست. مضمون

 ها به قرار زیر است:این مضمون

 روی اربعین در میان ملل مختلفنذرکردن برای رفتن به سفر پیاده -1

 ر در طول سفر ادای نذ -2

 عقیدة خوردن نذری -3

 شدن حاجت زائرانبرآورده -4

 

 قسمت و تقدیر -2-3

و « قسمت»ازجمله مفاهیمی که در فرهنگ ایرانی رواج بسیاری داشته، دو مفهوم مترادف 

است. هرچند در مواقعی کاربردها و کارکردهای متمایزی دارند، اما مسئلة اصلی آن « تقدیر»

عمومًا  روند.کار میای پیچیده و البته گسترده، در میان ایرانیان، بهشیوهمفهوم بهاست که این دو 

های تقدیرگرایی و دوری از های انتقادی دربارة فرهنگ ایران، یکی از شاهد مثالدر تحلیل

« قسمت»عقالنیت، حضور این مفاهیم در زندگی روزانه و کاربرد دائمی آن است. کاربرد مفهوم 

توان در دو زمینة کلی تقسیم بندی کرد: در موقع رخداد وقایع مثبت؛ در موقع رخداد وقایع میرا 

برند. اما بدیهی است  کار میواقبال نیز بهمنفی. گاهی این مفهوم را با مفاهیم دیگری مانند بخت

ح و تبیین های مترادف، که بیانگر وجود یک نیروی وراتر از نیروهای انسانی در شردر میان واژه

ها شامل رخداد وقایع است، مفاهیم قسمت و تقدیر در مقام باالتر قرار گرفته و چتر معنایی آن
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شود. در کاربردهای مثبت این واژه، معموالً وقتی خبر خوشی از یک مصادیق بسیار بیشتری می

 دهیم. یشنویم، آن را در تحلیل نهایی به قسمت خوب او نسبت مرخداد مهم در زندگی فرد می

بینی معنایی فرهنگ سنتی ایران است. بخشی از جهان« قسمت»رسد مفهوم نظر میبه

ارادگی یا جهل به گرایانة عقل مدرن، نه از سر انفعال و بیمفهومی که، برخالف تبیین ساده

ها را در یک منطق بینی است که پدیدهها، بلکه بیانگر نوعی منطق تبیینی و فلسفة جهانپدیده

بیند. در سطح اول، چرایی یک رخداد ناگوار یا والیه، علّیّت طبیعی زمینی و علّیّت ماورایی، مید

مثابة یک امر متفاوت و را، بهکند و در سطح دوم آناستثنایی را در یک زنجیرة عّلی تبیین می

ایت، سامان سازد. درنهپذیر میشناختی تحمللحاظ روانی، معنادار کرده و وقوع آن را ازاستثنای

ریزد و جامعه، با کمک این مفهوم، هم نمیو سازمان معنایی جامعه با رخدادهای غیرمتعارف، به

های روزمره( بینی و هم در سطح معنابخشی به کنشسرعت نظم معنایی )هم در سطح جهانبه

در انگیزة دست آمده کند. قسمت و تقدیر از مضامین بهرا در زندگی دنیوی و روزمره بازسازی می

شوندگان، بوده است. مفاهیمی که ما را به این مضمون روی کربال، در بین مصاحبهسفر پیاده

 ترتیب آورده شده است:اند در ذیل بهرهنمون کرده
 روی اربعینحس طلبیده شدن و تصمیم سریع برای رفتن به پیاده -1

 باور و اعتقاد به قسمت و تقدیر -2

 فراهم شدن امکان رفتن به سفرهای ناخودآگاه در هماهنگی -3

 

 گیرینتیجه

قرار گرفته است.  موردتوجهعنوان سیر آفاق در برابر سیر انفس در فرهنگ اسالمی، سیاحت به

کند بخش و آسان میواقع زندگی را لذتای دارد و آنچه بهاسالم به انسان و نیازهای او نگاه ویژه

 شناسد.رسمیت میو در جسم و روح و روان انسان مؤثر است به

دست آورد که جان و روح خسته، مکدر، تاریک و متالشی خواهد لحظاتی را بهبشر می

اش را خواهد از این راه معنویت زندگیفراخی، لذت، زیبایی ماورایی برسد؛ می اش به آزادی،شده

های پسندیده در جوامع گوناگون بوده اش را جبران کند. مسافرت از سنتتأمین و فروریختگی

ای به نقطة دیگر و از زمانی به زمان دیگر، در راستای رشد و ها هنگام سفر، از نقطهاست. انسان

کریم، در آیات بسیاری، بر سیر و سفر تأکید داشته و به انسان توصیه کنند. قرآنمیکمال حرکت 

« قل سیروا فی االرض...، فسیروا فی االرض...»فرماید: کند که به سفر بپردازد؛ آنجاکه میمی

 (.1388)مافی و سقایی، 

که  معنی. بدینمذهبی بوده استزائران  ـ های گردشگردر این مطالعه، تمرکز بر روی انگیزه

اساس هم انگیزة گردشگری، و هم انگیزة زیارت، مشوق و محرك افراد بوده است. این مطالعه که بر

موردها، هایی را، با استفاده از ترکیب میانروی کربال در اربعین انجام گرفته یافتهتمرکز بر پیاده

ده است. اولین مسئله باعنوان دست آمده مضامین این مطالعه بودست آورده است. شش مورد بهبه
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بندی شده است. افراد موردمصاحبه از این ترکیب در بیان قصد انگیزة انگیزة شخصی مضمون

تواند یک اند. احساسات درونی و اعتقادات مذهبی و نذر، که خود میخود از سفر استفاده کرده

ربة کشش معنوی توسط دست آمده بوده است. تجهای بهاعتقاد مذهبی باشد، از دیگر مضمون

ها ایجاد کرده است. عامل تقدیر نیز مضمونی است که زائران نیاز به تکرار تجربة سفر را در آن

توان میان این میفوق،   هایبه یافتهاند. باتوجهتمامی افراد مورد مصاحبه بر آن تأکید داشته

دارد. برای مثال، احساسات  ها وجودبر پیوندی که میان آنمضامین ترکیب برقرار کرد، عالوه

اند. اعتقاد به قسمت و تقدیر دورنی و کشش معنوی مقصد دو مضمون نزذیک از نظر معنایی بوده

استخراجی، مضمون کلی تواند با اعتقادات مذهبی ترکیب شود. درنهایت دو عامل اصلی نیز می

 دست آمده از این بررسی به شرح ذیل است:الگوی بهخواهد بود. 

 
 روی اربعین(اساس مطالعة موردی پیادهالگوی انگیزشی قصد سفر دینی )بر :2تصویر

 

 

 

 
 

گردشگری دینی را باید زیر مجموعة حوزة پایدار گردشگری فرهنگی و واقعیتی پایدار و 

برای رشد و توسعة همه جانبة جوامعی دانست که در این حوزه از مستمر، در عصر حاضر، 

تواند طریق نمادهای گوناگون، میرند؛ زیرا دین در کنار فرهنگ، ازای برخورداهای ویژهتوانمندی

به تحقیق مشابهی ای، باشد. باتوجهبازتاب پایداری برای جذب توریسم و گردشگری، در هر جامعه

ها گیرد. ارزشهای درونی و بیرونی تأثیر میه است مقصد سفر از ورودیکه کرامپتون انجام داد

دست آمدة احساسات درونی( در این بررسی مشابه با همین عنوان در ها )همان مقولة بهو انگیزه

دهان( در این بهها و انتقال دهانبررسی کرامپتون بوده است. همچنین منابع بیرونی )شامل رسانه

دست آمده، منطبق های فرعی احساسات درونی بهن خاطرات سفر، که از مضمونپژوهش، باعنوا

 های بررسی کرامپتون بوده است.با یافته

های معنوی توسعة توریسم و سرمایة گردشگری دینی نقش بسیار بارزی در بسط ارزش

گذران  فرهنگی هر ملتی خواهد داشت. درواقع یکی از موضوعات مهمی که در هنگام فراغت، برای

 شود،عبارتی مذهبی یا فلسفی میههای معنوی یا بتعطیالت با استفاده از حقوق، سبب بسط ارزش

 زیارت اماکن مقدس و متبرکه است. درواقع جهانگردی زیارتی، عامل آرامش روح و جالی جان

سوی مکانی مقدس است و زائر، کسی است که مسافرت بشریت است. سفر زیارتی، رفتن به

 پیماید تا از جایگاهی مقدس دیدار کند.د یا مسافتی را میکنمی

 

 گردشگر ـ زائر
انگیزة 

 گردشگری دینی

 احساسات درونی

 عتقادات مذهبیا
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