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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
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محمدحسین ایمانی خوشخو ،1مهدیه شهرابی فراهانی
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تاریخ دریافت1397/10/11 :

تاریخ پذیرش1398/09/18 :

چکیده
انســان ،محــور گردشــگری ،متشــکل از ابعــاد مــادی و معنــوی اســت کــه بــر روی زمیــن در مســیر شــناخت و
آگاهــی گام برم ـیدارد .در ایــن میــان ،ســفر و بهویــژه فرهنــگ مردمــان هــر منطقــه منبعــی ارزشــمند اســت
کــه بــرای کســب آگاهــی از آن بهــره میجویــد .ادراک انســان ،در جایــگاه گردشــگر فرهنگــی ،عالوهبــر
دریافتهــای ظاهــری مبتنــی بــر حــواس و محیــط و روابــط اجتماعــی ،بــه مضامیــن معنــوی مرتبــط میشــود
کــه زمینــۀ اصلــی تمامــی دریافتهــای انســانی اســت .ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر اصطــاح
جدیــدی اســت کــه اولینبــار در ایــن تحقیــق بهمنزلــۀ یکــی از مفاهیــم جدیــد مطالعــات گردشــگری معرفــی
میشــود .در ایــن پژوهــش ،ضمــن مطالعــۀ مــوردی گردشــگران فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان ،الگــوی
ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر ارائــه شــده اســت .پژوهــش بــه شــیوۀ کیفــی مبتنــی بــر اکتشــاف و
بــا مصاحبــۀ عمیــق بــا خبــرگان و مشــاهده و مصاحبــه بــا گردشــگران خارجــی شــهر اصفهــان در بــازۀ زمانــی
زمســتان  1396تــا تابســتان  1397انجــام شــده اســت .ارزیابــی دادههــای بهدســتآمده بــا روش تحلیــل
محتــوا صــورت گرفــت و الگــوی بهدســتآمده نیــز از دیــدگاه خبــرگان راســتیآزمایی شــد .در پایــان ،ایــن
نتیجــه حاصــل شــد کــه الگــوی ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر تحــت تأثیــر عوامــل درونــی و
بیرونــی از مؤلفههــای پیشفــرض گردشــگر ،حقیقــت باطنــی ،حقیقــت ظاهــری و کنــش گردشــگر تشــکیل
شــده اســت کــه در حیــن ســفر و دریافتهــای حســی ،محیطــی و اجتماعــی شــکل میگیــرد.
واژههای کلیدی :ادراک ،معنویت ،سفر ،گردشگر فرهنگی

1 .دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشکده علوم گردشگری؛
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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم،تابستان 1399

نیســت بلکــه فراینــدی مســتمر و مــداوم اســت .برایناســاس

گردشــگر ماهیــت انســانی دارد و محــور اصلــی ســفر اســت .ادراک گردشــگر را فراینــد ترجمــۀ اطالعــات گردشــگر از
ی دیگــر ،گردشــگری صرفـاً بــا اهــداف مــادی انجــام محیــط بیرونــی بــه درونــی و از حــوزۀ ذهــن بــه تجربــه
از ســو 

نمیشــود و بــر شــناخت و درک جهــان هســتی تأکیــد بیــان کردهانــد (.)Nazem and Mohamed, 2015
در روانشناســی ســه نــوع ادراک حســی ،اجتماعــی و
دارد .ازایـنرو انســان بــا تکیــه بــر ابعــاد وجــودی خویــش،
کــه متشــکل از ابعــاد مــادی و معنــوی اســت ،محــدود بــه محیطــی در انســان شــناخته شــده اســت .ادراک حســی در
درک ظواهــر مــادی نیســت و معنویــت ماهیــت اصلــی وی روانشناســی امــروز فراینــدی ذهنــی اســت کــه در طــی
آن تجــارب حســی معنــیدار میشــوند و از ایــن طریــق

را دربــ ر میگیــرد.

مفهــوم «ادراک معنــوی» ،کــه ندرتـاً و بســیار کــم در انســان روابــط امــور و معانــی اشــیا را درمییابــد (ایروانــی
مباحــث مشــاهده شــده اســت ،فراتــر از تئوریهــای ادراک و خداپناهــی .)10 :1381 ،در روانشناســی محیــط،

مطــرح میشــود و بــا توجه بــه مضامیــن معنویــت در درون پیرامــون ادراک محیطــی ،بــر مرتبــط ودرهمتنیدهبــودن
وجــود انســان شــکل میگیــرد .ادراک گردشــگر فرهنگــی ادراك ،شــناخت وشــرايط محيطــي تأكيــد ميشــود و

صرفنظــر از حــواس ،تعامــات اجتماعــی و حضــور در ايــن پيوســتگي بهويــژه هنگامــي آشــكار میشــود كــه
محیــط ،در بطــن عناصــر معنــوی ،ســطح باالتــری از ادراک ادراک اشــیا از ادراک محیــط تفکیــک گــردد (شــاهچراغی،

را در وی پدیــد م ـیآورد کــه بــا اصطــاح ادراک معنــوی  .)1388فراینــد ادراک اجتماعــی در محیــط رخ میدهــد.
تعبیــر میشــود .ایــن پژوهــش در پاســخ بــه ایــن ســؤال دانــش و اطالعــات بهدســتآمده از تعامــل و ارتبــاط

انجــام گرفتــه اســت کــه الگــوی ادراک معنــوی گردشــگر بــا افــراد در یــک محیــط اجتماعــی ،برآینــد تفکــر فــرد
دربــارۀ دیگــران و تفســیر آن ادراک اجتماعــی اســت کــه
فرهنگــی از ســفر چیســت؟
بیشــک شــناخت دقیــق و عمیــق از ماهیت گردشــگر بســیار تحــتتأثیــر روحیــات و ویژگیهــای فــردی و
میتوانــد اطالعــات بیشــتری پیرامــون حضــور گردشــگر عناصــر محیطــی قــرار دارد (.)Snyder et al., 1977
فرهنگــی در ســایتهای تاریخــی -فرهنگــی در اختیــار

قــرار دهــد و ایــن امــر ســبب تحقــق فلســفۀ گردشــگری و

اهــداف ســفر انســانی بــه مقصدهــای گردشــگری میشــود.

ازایـنرو آگاهــی از درک گردشــگر ســرانجام بــه رضایت وی

منجــر میشــود و درنتیجــه میتوانــد در مســیر توســعۀ

گردشــگری مؤثــر باشــد.

معنویت

4

امــروزه طيــف وســيعی از تعريفهــا بــراي معنويــت

وجــود دارد :عاليتريــن رابطــۀ انســاني ،جس ـتوجوي يــك
معنــاي وجــودي ،بعــد متعالــي انســان ،نظرهــا و رفتارهــاي

شــخصي كــه حــس تعلــق بــه يــك بعــد متعالــي يــا چيــزي
فراتــر از خــود را بيــان میكنــد (دمــاری.)16 :1388 ،

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

معنويــت نوعــي كيفيــت روانــي اســت كــه فراتــر از

ادراک

باورهــاي مذهبــي قــرار دارد و در انســان انگيــزه ايجــاد

3

ادراک یعنــی آنچــه کــه فــرد از دریافــت جهــان ميكنــد و احساســاتي مثــل درك هيبــت الهــي و احتــرام
بیرونــی میشناســد و معنــی میکنــد ( Nordvallبــه خلقــت را در شــخص بهوجــود مــيآورد (عابــدی
 .)& Arvola, 2016فراینــد ایجــاد و خلــق مفهــوم بــا جعفــری و رســتگار.)105 :1386 ،
در یــک نــگاه کلــی میتــوان گفــت معنویــت ازجملــه
انتخــاب ،ســازماندهی و تفســیر افــراد ،اهــداف ،رویدادهــا،
موقعیتهــا و ســایر پدیدههاســت ،کــه رخــدادی مقطعــی فضایــل انســانی اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا و هــدف
3. perception

4. spirituality

ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

غایــی میبخشــد و موجــب شــیوهاي خــاص از زندگــی در دارد ،بهطوریکــه  89درصــد سیاســتگذاریهای

دنیــا و باعــث پیونــد میــان فــرد بــا خــود ،دیگــران و کل گردشــگری در ســطح جهــان بــه گردشــگری فرهنگــی
جهــان هســتی میشــود .در تعاریفــی کــه تاکنــون از اختصــاص مییابــد 39 .درصــد ســفرهای بینالمللــی ،در
معنویــت ارائــه شــده اســت مضامینــی ازجملــه معنــاداري ســال  2017میــادی ،گردشــگری فرهنگــی بــوده اســت

زندگــی ،هدفمنــدي ،امیــدواري ،سرنوشــت ،هســتیگرایی ،کــه حــدود  516میلیــون ســفر بینالمللــی را در ســطح

تعالــی ،احســاس آرامــش و صلــح و پیوندیافتــن بــا دیگران و جهــان شــامل میشــود ( .)Richards, 2018گردشــگری
جهــان هســتی مســتتر اســت .جسـتوجوی معنــا ،آگاهــی فرهنگــی صرفـاً براســاس جاذبــۀ فرهنگــی ازجملــه میــراث

درونــی و بــاور بــه خــدا از جملــه مؤلفههــای معنویــت فرهنگــی ،معمــاری ،موزههــا ،فســتیوالها ،جاذبههــای

بهشــمار مــیرود کــه درک و فهــم انســان را ارتقــا مــی غذایــی ،زبــان ،مذهــب و ســبک زندگــی مــردم تعریــف
بخشــد (.)Hardt et al., 2012

معنویــت از مفاهیــم جدیــد در مطالعــات گردشــگری

شــده اســت (.)Chen & Rahman, 2018

جاذبههــای تاریخــی و فرهنگــی ،بهویــژه تنــوع

اســت ،کــه بــا وجــود پیچیدگـی ،همــواره در ذهــن انســان فرهنگــی ،موجــب گســترش حضــور گردشــگران در

وجــود داشــته و بشــر بــه طــرق گوناگــون بــا آن در ارتبــاط ایــن مکانهــا شــده اســت ،بهطوریکــه تنــوع
بــوده اســت .معنویــت موضوعــی انتزاعــی اســت و صرفــاً فرهنگــی در شــهرهای گوناگــون عامــل حرکــت و

بــه مفاهیــم مذهبــی محــدود نمیشــود ،بلکــه بــا بعــد رونــق گردشــگری در ســایتهای گردشــگری بهشــمار
غیرمــادی وجــود انســان ارتبــاط دارد و در تمامــی ســفرها مــیرود (  .)Srisawad & Ounvichit,2016درنتیجــه
قابــل درک اســت (.)Sharpley, 2016

مناطــق مختلــف بهجهــت دارابــودن جاذبههــای فرهنگــی

گردشگری فرهنگی

بــه مزیــت رقابتــی دســت یافتهانــد و توانســتهاند قــدرت

5

ارتبــاط میــان فرهنــگ و گردشــگری ،بازدیــد از بســیار باالیــی را بــرای جــذب گردشــگران از حیــث رقابــت

اماکــن تاریخــی و فرهنگــی ،موزههــا ،فســتیوالهای و برتــری ایجــاد نماینــد (.)Guedes & Jimenez, 2015

هنــری ،آشــنایی بــا ســبک زندگــی ،آداب و رســوم ،افــرادی جــذب بــازار گردشــگری فرهنگــی میشــوند کــه

مذهــب ،زبــان و میــراث یــک منطقــه ،انگیزههــای ســفر عالقهمنــد بــه جاذبههــای فرهنگــی و در جســتوجوی

بــه ایــن مناطــق را بــاال بــرد و بــه اتصــال دو مقولــۀ تجربــۀ عمیــق فرهنگیانــد .گردشــگران فرهنگــی افــرادی

فرهنــگ و گردشــگری منجــر شــد و مفهــوم گردشــگری هســتند کــه در جس ـتوجوی تجربــۀ فرهنگــی متفــاوت،

فرهنگــی را پدیــد آورد ( ،)Richards, 2018طبــق آمــار از قبیــل درک مفاهیــم ،ســرگرمیها ،هنــر ،مهارتهــا،
ســازمان جهانــی گردشــگری ،بیــش از  40درصــد گردشــگران فضاهــای فرهنگــی ،موزههــا ،گالریهــا ،تئاتــر بــه ســفر

در ســطح جهــان گردشــگران فرهنگیانــد ( .)Yun et al., 2008میرونــد .ایــن بــازار بســیار متنــوع اســت .افــرادی کــه

گردشــگری فرهنگــی گونــهای از گردشــگری اســت از ایــن جاذبههــا دیــدن میکننــد دارای ســطح درک

کــه از دهــۀ  1980میــادی ،از ســایر ســفرها متمایــز متفاوتانــد و بازخــورد آنهــا بــه ایــن جاذبههــا نیــز بــا
شــد .بــا ایــن حــال هنــوز تعریفــی جامــع و مشــخص هــم متفــاوت خواهــد بــود (.)Isaac, 2008
از آن ارائــه نشــده اســت (.)Chen & Rahman, 2018

ادراک معنوی گردشگر

6

آمارهــای ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال  2017بــه

«ادراک معنــوی» 7از موضوعاتــی اســت کــه بهصــورت

5. Cultural Tourism

6. Tourist Spiritual Perception
7. Spiritual Perception

افزایــش بازارهــای گردشــگری فرهنگــی در جهــان اشــاره پراکنــده و محــدود در ســه مقالــه مطــرح شــده اســت ،امــا
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در مطالعــات گردشــگری مشــاهده نشــده اســت .اسپنســر
( )2016اصطــاح ادراک معنــوی را بــه مفهــوم درک و

شــناخت خــدا مطــرح کــرده اســت .از دیــدگاه وی از دو
طریــق ایــن شــناخت حاصــل میشــود :یکــی از طریــق

دیــن و دیگــری بــه روش شــهودی .دیــن و آیینهــای

مذهبــی شــیوه و روشــی اســت کــه انســان را بــه خــدا
نزدیــک میکند.ازســویدیگر ممکــن اســت انســان بــه

روش شــهودی و از طــرق دیگــری همچــون تجربــه ،ارتباط
بــا طبیعــت و انســانها بــه ایــن شــناخت دســت یابــد.

اســتراناهان ( ،)2001در مطالعــات پزشــکی و روانشــناختی

خــود در میــان بیمــاران و پرســتاران بیمارســتان ،ارتبــاط
مؤثــر پرســتاران بــا بیمــاران را جهــت بهبــودی آنهــا ،در

گــرو مراقبــۀ معنــوی تبییــن کــرده اســت .بدیــن مفهــوم
کــه هرچــه مراقبــۀ معنــوی پرســتاران بیشــتر باشــد،
میتواننــد خدمــات بهتــری بــه بیمــاران ارائــه دهنــد .در

ایــن تحقیــق روشــن میشــود کــه عبــارت ادراک معنــوی

بهجــای مراقبــۀ معنــوی بــهکار گرفتــه شــده اســت و

شکل  :1کلیدواژگان مفهوم «ادراک معنوی»
در پژوهشهای پیشین

ازایـنرو بررســی و تحلیــل پیشــینۀ پژوهــش ،کــه بــه ســه
مقالــۀ فــوق اختصــاص مییابــد ،نشــان میدهــد ادراک
معنــوی ،کــه محقــق ایــن نوشــتار درصــدد ارائــه و تحلیــل

آن اســت ،بــا مضامیــن فــوق متفــاوت اســت و مفهــوم و

معنــی دیگــری دارد.

مقصــود اصلــی نویســنده از ایــن عبــارت انجــام مراقبــۀ روش تحقیق

معنــوی اســت .در پژوهشــی دیگــر ،محســنی مقــدم تحقیــق حاضــر ،بــه علــت بررســی و ارائــۀ اصطــاح و
( ،)1395ضمــن مطالعــۀ معمــاری بناهــای مذهبــی و ایجاد مفهــوم جدیــد «ادراک معنــوی گردشــگر» در مطالعــات

احســاس معنــوی در تقــارب و نزدیکــی بــا فضــای عبــادی گردشــگری ،از حیث هــدف بنیادی اســت و از روش مطالعۀ
و مذهبــی کــه در نیایشــگاهها حکمفرماســت ،ادراک میدانــی مبتنــی بــر اکتشــاف و شــیوۀ کیفــی انجــام شــده
معنــوی را نوعــی حالــت معنــوی در فــرد تعریــف میکنــد .اســت .آنجایــی کــه ایــن مفهــوم را در بیــن گردشــگران

بررســی مطالعــات صورتگرفتــه ،کــه در عنــوان تحقیــق خارجــی شــهر اصفهــان بهطــور جزئــی ارزیابــی میکنــد،
ایشــان اصطــاح ادراک معنــوی مشــاهده میشــود ،نشــان توصیفــی اســت .دیــدگاه پژوهشــی ،در ایــن تحقیــق

میدهــد ادراک معنــوی بــه مفهــوم شــناخت پــروردگار ،کیفــی ،پدیدارشناســی اســت کــه از مصاحبــۀ نیمــه

مراقبــۀ معنــوی و احســاس معنــوی بیــان شــده اســت .بــه ســاختاریافته ،مصاحبــۀ عمیــق بــا خبــرگان (اســتخراج

عبــارت دیگــر تعبیــر و تفســیری بــر روی حــاالت معنــوی مؤلفههــای الگــوی ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی)،

صــورت گرفتــه اســت و ادراک معنــوی نــه یــک اصطــاح مشــاهده همــراه بــا مشــارکت و مصاحبــۀ عمیــق در میــان

بلکــه توصیفــی از حــاالت و ویژگیهــای انســانی تعریــف گردشــگران فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان اســتفاده
شــده اســت .خالصــۀ مفاهیــم مذکــور در شــکل  1نشــان شــده اســت .روش تفســیر تحلیــل محتــوا و اســتفاده از
داده شــده است.

کدگــذاری بــاز اســت .دادههــای پژوهــش از زمســتان
 1396تــا تابســتان  1397جمــعآوری شــده اســت.

ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی

ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)
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جدول  :1مشخصات مصاحبهشوندگان

شــهر اصفهــان از شــهرهای پــرآوازۀ ایــران اســت

کــه هســتۀ نخســتین آن در ســدۀ ششــم پیــش از میــاد
شــکل گرفــت .بــا توجــه بــه آنکــه منطقــۀ اصفهــان قبــل از
اســام و خصوصـاً در عصــر ساســانیان مرکــز تجمــع ســپاه

بــوده اســت ،ایــن محــل را ســپاهان ،اســپاهان ،اســپهان،
صفاهــان و اصفهــان میگفتهانــد .براســاس آنچــه تــا

امــروز کشــف شــده اســت ،قدمــت ســکونت انســان در
اصفهــان بــه بيــش از ٤٢هــزار ســال قبــل میرســد .آثــار

بهدســتآمده از انســانهای نخســتين در غارهــای قلعــه

بــزی (حســنآباد) ،واقــع در شهرســتان مبارکــه ،مؤيــد
ايــن امــر اســت کــه در آن زمــان ،انســانهای ســاکن

در ايــن غارهــا گورخــر ،کرگــدن ،اســب و گاو وحشــی
و حيوانــات ديگــر را شــکار میکردهانــد (زنــدهدل و

دیگــران .)1388 ،اهمیــت وجــود آثــار تاریخــی و باســتانی

و پیشــینۀ فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در اصفهــان ســبب

کد
مصاحبهشونده

تخصص

سازمان

1

فلسفه

دانشگاه تهران

2

فلسفه

دانشگاه شهید بهشتی

3

ادیان و عرفان

حوزۀ علمیۀ قم

4

عرفان

دانشگاه تهران

5

روانشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

6

روانشناسی

دانشگاه علم و فرهنگ

7

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق
علیهالسالم

8

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

9

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

10

گردشگری

دانشگاه  UCLANکشور
انگلستان

شــد کــه در ســال  2006میــادی ،شــهر اصفهــان از ســوی

ســازمان کنفرانــس اســامی 8دومیــن پایتخــت فرهنگــی پیــش از شــروع مصاحبههــا ،هــدف از پژوهــش بــرای
جهــان اســام لقــب بگیــرد (ســایت رســمی ســازمان مصاحبهشــوندگان کامــ ً
ا توضیــح داده شــد و بــا توجــه
بــه ســابقه و تجربــۀ فــرد مصاحبهشــونده ،ســعی شــد
کنفرانــس اســامی).
یافتههای پژوهش

در ابتــدا مفهــوم ادراک معنــوی و مؤلفههــای آن بــه شــیوۀ

اکتشــاف و شــیوۀ کیفــی مصاحبــۀ عمیــق و بــاز تعریــف
شــد .تعــدادی از صاحبنظــران علمــی و اجرایــی در حــوزۀ

گردشــگری بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند .بهمنظــور

شناســایی صاحبنظــران ،در یــک گــروه کارشناســی ،ابتــدا
ســازمانها و دانشــگاههای درگیــر بــا مســألۀ گردشــگری و

متناســب بــا هــدف ایــن پژوهــش مشــخص شــدند .ســپس

ویژگیهــای درنظرگرفتهشــدۀ گــروه هــدف (خبــرگان

کلیــدی) تعییــن شــد و پــس از مشــخصکردن گــروه
هــدف ،مصاحبهشــوندگان ،مطابــق جــدول  ،1از بیــن
ایشــان انتخــاب شــدند.

ســؤاالت مصاحبــه بهصــورت هدفمنــد بهگونــهای

مطــرح شــوند کــه انعطافپذیــری الزم را داشــته باشــند.

نظرهــا در مصاحبههــا ضبــط و یادداشــتبرداری شــد
تــا تحلیــل نهایــی روی آنهــا انجــام شــود .در پایــان،

نتایــج بهدســتآمده بــا ده نفــر از خبــرگان بــه اشــباع

رســید .بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای دادههــای حاصــل
از مصاحبههــای ژرفنگــر بــا بهرهگرفتــن از آنالیــز

درونمایـهای تحلیــل داده صــورت گرفــت .در ایــن مرحلــه،

پــس از چندیــن بــار مطالعــۀ دقیــق همــۀ دستنوشــتهها،
قســمتهای مرتبــط شناســایی و مشــخص شــد .ســپس

بــا مراجعــه بــه دادههــا بخشهــای مشــخص شــده از

درون دستنوشــتهها جــدا شــد ،کدهــای مشــابه در
طبقههــای دستهبندیشــده قــرار گرفتنــد و زیرگروههــا

بــرای هــر طبقــه تعییــن شــد ،در نهایــت مؤلفههــا و
8. Organisation of Islamic Cooperation (OIC); http://www.oic-oci.org/

شــاخصهای ادراک معنــوی و عوامــل مؤثــر بــر ادراک
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معنــوی شناســایی شــدند .مصاحبــۀ ژرفنگــر روشــی
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متغیر

گویهها

گویهها

کد مصاحبهشوندهها

فــرد بــه فــرد بــرای جمــعآوری اطالعــات اســت کــه

در آن یــک مصاحبهکننــده و یــک مصاحبهشــونده
موضوعــات خــاص را بــه دقــت بــه بحــث میگذارنــد

(هنینــک و همــکاران .)133 :1395 ،در ایــن پژوهــش،

درونی (فردی)

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

عوامل مؤثر بر
ادراک معنوی

بــرای شناســایی مؤلفههــای ادراک معنــوی و عوامــل
مؤثــر بــر ادراک معنــوی ،بــا خبــرگان حــوزۀ فلســفه،

عرفــان ،روانشناســی ،فرهنــگ و گردشــگری (جــدول

بیرونی(محیطی)

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

شناخت فرد از خویش
شناخت فرد از مکان
شرایط جسمی
حس زیباشناختی
حس کنجکاوی
عالقه
ویژگیهای جمعیتشناختی
ناهشیاری
مکان
ارتباطات و تعامالت انسانی
شرایط جغرافیایی
قوانین و مقرارت
دستکاری نکردن محیط

 )1مصاحبــۀ عمیــق انجــام گرفــت .مصاحبــه در بخــش
اول بــه تعریــف مفاهیــم معنویــت و ادراک معنــوی و
در بخــش دوم بــه مؤلفههــای ادراک معنــوی و عوامــل
مؤثــر بــر آنهــا اختصــاص یافــت .پــس از درج نظرهــا،

مصاحبههــا بــه روش تحلیــل محتــوا بررســی شــد کــه

نتایــج حاصــل از تحلیــل و کدبنــدی آنهــا در جــدول 3
و  4آمــده اســت.

جدول  :3نتایج حاصل از تعاریف مفاهیم
مفاهیم

تعریف

کد مصاحبهشوندهها

تعریف معنویت

حقیقت باطنی

9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1

تعریف ادراک معنوی

عناصر غیرمادی

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

دریافت حقیقت باطنی

10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

دریافت عوامل غیرمادی

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

جدول  :4متغیرها و ابعاد و شاخص آنها
متغیر

گویهها

ادراک معنــوی گردشــگر بــه روش مشــاهده همــراه بــا
مشــارکت ،در بهــار  1397تحلیــل و ســنجش اولیــه شــد.
تاریــخ پژوهــش کیفــی نشــانگر ایــن نکتــه اســت

کــه بحثهــای روششــناختی بــر ســر نقــش مشــاهده
بهمنزلــۀ روش پژوهــش ،از جایگاهــی اساســی برخــوردار
اســت .مشــاهده همــراه بــا مشــارکت راهبــرد بــرای

مطالعــۀ میــدان تعریــف میشــود کــه تحلیــل اســناد

و مــدارک ،مصاحبــه ،مشــارکت و مشــاهدۀ مســتقیم و

دروننگــری را بــا یکدیگــر تلفیــق میکنــد .مشــخصۀ

بــارز ایــن روش آن اســت کــه محقــق بیهیــچ مقدمــه
و تدارکــی مســتقیماً وارد میــدان میشــود (فلیــک،
 .)1394مشــاهده همــراه بــا مشــارکت در ســه مرحلــه،
مشــاهدۀ توصیفــی 9،مشــاهدۀ متمرکــز 10و مشــاهدۀ

کد مصاحبهشوندهها

گویهها

9 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1

پیشفرض انسان از مکان قبل از سفر
تجربههای پیشین
ارزشگذاریهای انسان
دین
اخالق

حقیقت باطنی
(درونی)

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

احساس وجد و شعف درونی
احساس اتصال و قرابت
احساس نزدیکی به خالق
احساس توانمندی واالی انسانی
احساس بازگشت به خویشتن و گمشدۀ درونی
احساس آرامش

دقیقتــر کمــک میکنــد .در مرحلــۀ دوم ،مشــاهدۀ

حقیقت ظاهری

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

معماری
حس زیباشناسی
فضای محیط

میکنــد کــه بــرای پرســشهای پژوهــش بیشــترین

کنش انسان

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2

تعامل انسان با سایر افراد
کسب تجربههای جدید

پیشفرض انسان

ادراک معنوی

پــس از تحلیــل محتــوای مصاحبــۀ خبــرگان ،مؤلفههــای

گزینشــی 11انجــام میگیــرد .در مرحلــۀ اول ،مشــاهدۀ

توصیفــی ،محقــق بــا میــدان مطالعــه آشــنا میشــود .در
ایــن مرحلــه شــرحی کلــی از میــدان داده میشــود کــه

تــا ســرحد امــکان پیچیدگیهــای آن را نشــان میدهــد

و بــه طــرح ســؤالهای پژوهشــی و ارائــۀ حدسهــای

متمرکــز ،پژوهشــگر بــر فرایندهــا و مشــکالتی تمرکــز
اهمیــت را دارنــد .در مرحلــۀ ســوم ،مشــاهدۀ گزینشــی
9. Descriptive Observation
10 .Focused Observation
11. Selective Observation
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

انجــام میشــود کــه پژوهشــگر در ایــن مرحلــه بــه دنبــال رســتورانهای ســنتی و مغازههــای دور میــدان ،ارزش
یافتــن شــواهد و مثالهــای بیشــتری بــرای انــواع اعمــال بســیار باالیــی نــزد آنــان دارد .معمــاری عمــارت عالیقاپــو
و فرایندهایــی اســت کــه در مرحلــۀ دوم پیــدا نشــدهاند ایشــان را بهوجــد مــیآورد و غالبــاً نمیتواننــد بهراحتــی
(همــان 245 :و  .)246در مرحلــۀ نخســت ،ضمــن بررســی عمــارت را تــرک کننــد .اغلــب قبــل از ورود بــه داخــل
میــدان نقــش جهــان ،مکانهایــی کــه گردشــگران عمــارت ،مدتــی از بیــرون بــه عمــارت نــگاه میکننــد،

خارجــی در آنجــا حضــور مییابنــد و از آنهــا بازدیــد صحبتهــای تورگردانــان را گــوش میدهنــد و در بازدیــد

میکننــد مشــخص شــدند .پــس از توصیــف موقعیــت داخــل عمــارت ترجیــح میدهنــد تورگــردان بــا آنــان
مــکان مطالعــه شــده ،بــر فرایندهــا و مشــکالتی کــه ممکن صحبــت نکنــد .مکثهــای طوالنــی ،ســکوت ایشــان و

بــود در هنــگام مشــاهده رخ دهــد تمرکــز شــد و ســرانجام نگاههــای عمیقــی کــه بــه جزئیــات عمــارت دارنــد بســیار

جم ـعآوری دادههــا متناســب بــا ســؤال پژوهــش ،بررســی تأمــل برانگیــز اســت .گذشــت زمــان در هنــگام بازدیــد

ادراک گردشــگران فرهنگــی خارجــی اصفهــان ،ضمــن برایشــان بیمعنــی اســت ،اغلــب پــس از خــروج از
مشــاهده و حضوریافتــن و صحبــت بــا آنــان ،کســبه و عمــارت بــه ایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه دوســت
ســاکنان محلــی و همچنیــن گذرانــدن زمانهایــی همــراه دارنــد مجــددا ً از عمــارت بازدیــد کننــد .آنهایــی کــه

آنــان ،هنــگام بازدیــد از ســایت فرهنگــی ،صــرف ناهــار در همــراه تــور نیســتند ،آزادی عمــل بیشــتری دارنــد و گاهی

رســتورانهای میــدان نقــش جهــان ،در کافیشــاپهای دو تــا چهــار روز را بــه بازدیــد از میــدان نقــش جهــان

میــدان ،مغازههــا و نیــز زمانهــای اســتراحت ایشــان در اختصــاص میدهنــد .امــا اغلــب تورگردانــان برنامههــای

داخــل میــدان ،در مرحلــۀ گزینــش انجــام شــد.

فشــرده دارنــد و حســرت در چشــمان و نــگاه گردشــگران

مشــاهده از طریــق همراهــی گردشــگران خارجــی دیــده میشــود ،حتــی اغلــب اذعــان میکننــد کــه

میــدان نقــش جهــان اصفهــان بــا تمرکــز بــر ادراک دوســت دارنــد بــار 
ی دگــر از عمــارت عالیقاپــو دیــدن

آنــان ،ضمــن تأکیــد بــه مبانــی معنــوی صــورت پذیرفــت .کننــد .در بازدیــد از معمــاری مســجد شــیخ لطــفاهلل و

گردشــگران فرهنگــی خارجــی در میــدان نقــش جهــان مســجد امــام نیــز تأمــل بســیار بهخــرج میدهنــد.
اصفهــان از مســجد امــام ،مســجد شــیخ لطـفاهلل ،عمــارت بازدیــد از معمــاری مســاجد بــرای ایشــان جذابیــت باالیــی
عالیقاپــو و فضــای بــازار دیــدن میکننــد .غالبــاً یــک دارد و مدتزمــان زیــادی در ســکوت بــه معمــاری آن
روز تمــام در اصفهــان بــه بازدیــد از میــدان نقــش جهــان خیــره میشــوند .بهطوریکــه حتــی بــا همراهــان

اختصــاص دارد .البتــه برنامــۀ گردشــگرانی کــه خــارج از خویــش صحبــت نمیکننــد .بازدیــد از مغازههــای اطــراف
تــور ســفر کردهانــد ممکــن اســت متغیــر باشــد .ازای ـنرو میــدان نقــش جهــان نیــز بــرای ایشــان لذتبخــش اســت

همراهــی گردشــگران فرهنگــی چــه آنهایــی کــه در و ترجیــح میدهنــد همــراه همراهــان خویــش از صنایــع
قالــب تورهــای مســافرتی بــه اصفهــان آمــده بودنــد و چــه دســتی دیــدن کننــد .اغلــب مینــاکاری ،قلمزنــی ،مــس و

گردشــگرانی کــه خــارج از تــور بــه اصفهــان ســفر کــرده ظــروف گلــی را بــا عالقــه نــگاه میکننــد و از یکدیگــر

بودنــد ،انجــام شــد.

ســؤال میکننــد کــه ایــن ظــروف چــه مصرفــی دارنــد.

نتایــج مشــاهده و همراهــی گردشــگران فرهنگــی برخــی نیــز اندازههــای کوچــک ایــن ظــروف را بــرای

خارجــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان ،نشــان میدهــد یــادگاری میخرنــد.

آثــار فرهنگــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان ،مســاجد

بهطورکلــی دریافتهــای حســی ،اجتماعــی و

میــدان ،عمــارت عالیقاپــو ،درشــکههای داخــل میــدان ،محیطــی گردشــگر در ســایت گردشــگری ،شــامل عناصــر
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مختلفــی اســت .گردشــگر ،برخــوردار از حــواس پنجگانــه اوســت ،لــذا ایــن نــگاه بــه درون و چــه بســا جسـتوجوی

(بینایــی ،شــنوایی ،بویایــی ،چشــایی و المســه) ،هنــگام اشــتراکات انســانی و فرهنگــی ،مبانــی درونــی ،فطــری و

حضــور در ســایت گردشــگری دریافتهــای گوناگونــی بــه عبــارت کلیتــر معنــوی وجــود گردشــگر اســت کــه
مبتنــی بــر حــواس خــود خواهــد داشــت .معمــاری ســایت در فراینــد ایــن دریافتهــا در درونــش شــکل میگیــرد.

گردشــگری حــس بینایــی وی را متأثــر میکنــد .همچنیــن

همراهــی گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان

موســیقی اصیــل و ســنتی ،کــه در فضــای میــدان نقــش نقــش جهــان اصفهــان نشــان میدهــد کــه ادراک معنــوی
جهــان ،و یــا در رســتورانها و کافههــای مجــاور میــدان ایشــان بــا یکدیگــر متفاوت اســت .برخــی از گردشــگران در
پخــش میشــود ،بــر حــس شــنوایی تأثیــر میگــذارد .مواجهــه بــا ســایت فرهنگــی میــدان نقــش جهــان اصفهان

نــوای اذان مســجد امــام و شــیخ لط ـفاهلل ،کــه در وقــت ادراک معنــوی خویــش را بازگــو میکردنــد ،توصیفهایــی

نمــاز پخــش میشــود ،توجــه بســیاری از گردشــگران را همچــون احســاس شــعف ،اتصــال بــا هســتی و پیشــینیان،

بــه خــود جلــب میکنــد و بســیاری از آنــان را بــه تفکــر حــس رمــز و راز در مــکان ،احســاس آرامــش ،ناتوانــی از
وام ـیدارد و حتــی پــس از شــنیدن اذان دربــارۀ متــن آن بیــان دریافتهــای خویــش ،احســاس نزدیکشــدن بــه
ســؤال میکننــد .ازســویدیگر ،میتــوان بــه غذاهــای خالــق هســتی در بازدیــد از آثــار فرهنگــی و هنــری .برخــی

ســنتی ایرانــی اشــاره کــرد کــه نمــاد فرهنــگ و پیشــینۀ دیگــر عالقهمنــد بــه صحبــت و تعامــل بــا مــردم محلــی

ایــن ســرزمین اســت و ازجملــه منابــع مهــم فرهنگــی در بودنــد و از تجربههــای جدیــدی کــه در ســایت میــدان
گردشــگری بهشــمار مـیرود کــه حــس بویایــی و چشــایی نقــش جهــان کســب کــرده بودنــد صحبــت میکردنــد.
افــراد را تحریــک میکنــد .کاالهــای مغازههــای صنایــع بســیاری از پیشفرضهــای خــود قبــل از ســفر بــه

دســتی نیــز کــه در داخــل میــدان نقش جهــان قــرار دارند ،ایــران و اصفهــان میگفتنــد ،از اطالعاتــی کــه پیــش از

حــس المســۀ گردشــگر را برمیانگیزنــد .صنایــع دســتی از بازدیــد از اصفهــان داشــتند و تغییــر چشــمگیر در ادراک
قبیــل مینــاکاری ،پوشــاک ســنتی ،نقرهجــات و زیــورآالت ،خــود ،بــا حضــور در مــکان ،اعــان میکردنــد .نکتــۀ
مــس ،ســرامیک ،معــرق ،و انــواع گلیــم و طرحهــای مهــم ،در همراهــی گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان

تزیینــی گلیــم بــر روی کیــف ،و ســایر وســایل زینتــی ،نقــش جهــان اصفهــان ،ایــن بــود کــه تمرکــز و توجــه

همگــی درکــی از فرهنــگ ،تاریــخ و بــاور جامعــۀ میزبــان آگاهانــه بــه ادراک معنــوی وجــود نداشــت .در زبــان و ابــراز

را در ذهــن گردشــگر بهوجــود م ـیآورد ،کــه در مجمــوع احساســات خویــش از مضامیــن معنــوی وجــودی خویــش

شــناختی کلــی و یکپارچــه از مجمــوع دریافتهایــی صحبــت میکردنــد ،امــا بهطــور آگاهانــه بــه ایــن امــر

کــه داشــته اســت در وی ایجــاد میکنــد .امــا دریافــت واقــف نبودنــد .یکــی دیگــر از نــکات مهــم در مشــاهده

گردشــگر بــه حــواس وی محــدود نمیشــود .چراکــه و همراهــی ایشــان ،درنظرگرفتــن رفتــار و واکنــش آنهــا

توصیــف گردشــگران از حــواس پنجگانهشــان ،در مواجهــه در مواجهــه بــا آثــار فرهنگــی و مــردم محلــی ،صحبتهــا،

بــا هــر یــک از عناصــر فرهنگــی ،فراتــر از لذتهــای مــادی نحــوۀ تأمــل و تفکــر و ســکوت آنهــا بــود .پــس از همراهی

اســت .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه تمامــی ایــن دریافتهــا گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان
در بســتر روحانــی و بــه عبارتــی ماهیــت معنــوی و اصیــل اصفهــان ،در یادداشــتبرداری از مشــاهدهها ،مؤلفههــای

انســانی رخ میدهــد کــه آنهــا را متوجــه نگاهــی عمیقتــر ادراک معنــوی در مشــاهده و همراهــی گردشــگران

بــه درون خویــش میکنــد .ادراککننــده انســان اســت و فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان لحــاظ
ماهیــت اصلــی انســان ابعــاد غیرمــادی یــا معنــوی وجودی شــد .مجمــوع یافتههــای حاصــل از ســنجش ادراک
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

معنــوی گردشــگر بــه شــیوۀ مشــاهده همــراه بــا مشــارکت مؤلفههــای ادراک معنــوی گردشــگر از ایشــان ســؤال شــد.

نکتــۀ قابــل توجهــی کــه از نتایــج مصاحبــه بــا گردشــگران

در جــدول  5ارائــه شــده اســت.

جدول  :5ادراک گردشگران فرهنگی خارجی میدان نقش
جهان اصفهان

فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان وجــود
دارد ،نداشــتن تمرکــز و نــگاه یکپارچــه بــه مضامیــن
معنــوی در ادراک ایشــان از ســایت فرهنگــی اســت .بدیــن
معنــی کــه گردشــگر فرهنگــی بــا تمامــی مفاهیــم مذکــور

ادراک حسی گردشگر

معماری
نواهای مساجد در زمانهای بهخصوص
موسیقی سنتی و اصیل ایرانی
لمسکردن صنایع دستی
خوردن غذاهای محلی و سنتی
استشمام عطر

ادراک اجتماعی گردشگر

آشنایی با جامعۀ میزبان
تعامل و گفتوگو با مردم ،فروشندگان و سایر
همسفران
حس راحتبودن
کسب تجربههای جدید در ارتباط با دیگران

ادراک محیطی گردشگر

حس زیباشناسی جاذبهها
حس تقدسگرایی
فضا و محیط جذاب

مضامیــن غیرمــادی اســت کــه منجــر بــه جســتوجو،

احساس وجد و شعف درونی
احساس اتصال به خویشتن
احساس اتصال و قرابت به هستی
توانمندی باالی انسانی در خلق آثار هنری
احساس آرامش
حس بازگشت به خویشتن و گمشدۀ درونی
احساس هویداشدن نیازهای غیرمادی
توجه به نیروی ماوراءالطبیعه
اعتالی روحی
احساس نزدیکی به خالق هستی

طــول زندگــی همــراه انســاناند ،همچــون صندوقچــهای

ادراک معنوی گردشگر

در درون خویــش آشــنا بــود و گاهــی نیــز بــا تعجــب بیــان

میکــرد کــه تاکنــونبهصــورت جــدی بــه ایــن مفاهیــم

توجــه نداشــته اســت.

نتایــج بررســی معنویــت ،ادراک معنــوی و مؤلفههــای

ادراک معنــوی گردشــگر ،بــه روش مصاحبــه ،نشــان

میدهــد معنویــت امــری حقیقــی ،درونــی و متصــل بــه
کنجــکاوی و شــناخت گردشــگر میشــود .ایــن مفاهیــم در
در درون وجــود او کــه گویــی ســالهای متمــادی بســته

مانــده اســت و بهویــژه در محیــط ســفر میتوانــد آنهــا

را بیشازپیــش دریابــد .ســفر بســتر مفیــدی اســت کــه

میتوانــد انســان را هرچــه بیشــتر بــه اصــل خویــش

بازگردانــد و بــا ایــن مفاهیــم آشــنا کنــد .ادراک معنــوی

در تابســتان  ،1397پس از مشــاهده و همراهی گردشــگران بیشــک از انــواع درک و دریافــت انســان اســت کــه توجــه
فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان ،در بــه آن میتوانــد حقایــق بســیاری را بــرای انســان روشــن

رســتوران ســنتی نقــش جهــان ،کافهســرای ســنتی در کنــد .توجــه بــه ادراک معنــوی خــود بــه تنهایــی میتوانــد
داخــل بــازار میــدان نقــش جهــان و نیمکتهــای داخــل مســیر رشــد و تعالــی انســانی قــرار گیــرد و در ایــن میــان
میــدان در کنــار حوضهــا ،بــا آنهــا مصاحبــه کردیــم .ســفر محفــل و ظرفیتــی در خــود دارد کــه ایــن توجــه را
اغلــب گردشــگران فرهنگــی خارجــی بخشــی از زمــان برمیانگیــزد .یکــی از گردشــگران عقیــده داشــت توجــه

گــردش در میــدان نقــش جهــان را بــرای خــود آزاد بــه ادراک معنــوی در زمــرۀ نیازهــای متعالــی انســانی
بودنــد .برخــی از ایشــان زمانــی را در کافههــای ســنتی اســت کــه بایــد بــدان توجــه بیشــتری شــود ،چراکــه نقــش
میگذراندنــد ،در بــازار خریــد میکردنــد ،یــا در داخــل مهمــی در تحقــق اهــداف حضــور انســان بــر روی کــرۀ
میــدان کنــار حوضهــا مینشســتند .اغلــب آنهایــی کــه زمیــن ایفــا میکنــد .مجمــوع فرضیــات گردشــگر ،کنــش
بــدون تــور ســفر کــرده بودنــد ،زمــان ناهــار یــا شــام را در گردشــگر ،حقیقــت باطــن و حقیقــت ظاهــر ازجملــه
رســتوران ســنتی نقــش جهــان ســپری میکردنــد .همزمان مؤلفههــای ادراک معنــوی گردشــگر محســوب میشــوند

بــا حضــور ایشــان در ایــن مکانهــا ،در مصاحبــهای کــه کــه میتواننــد در عناصــر گوناگونــی بــا حضــور گردشــگر
بهصــورت نیمهبــاز انجــام شــد ،معنویــت ،ادراک معنــوی و در ســایت فرهنگــی بــروز و ظهــور داشــته باشــند.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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مطالعــه و بررســی یافتههــای پژوهــش حاکــی از ایــن

مطلــب اســت کــه مؤلفههــای ادراک معنــوی گردشــگر
فرهنگــی از ســفر را ،پــس از تحلیــل محتــوای مصاحبــۀ

خبــرگان و ارزیابــی یافتههــای حاصــل از مشــاهده و

مصاحبــه ،میتــوان بهصــورت شــکل  2ارائــه کــرد.

شکل  :3الگوی ادراک معنوی گردشگر

گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر بــه
ســایتهای فرهنگــی دریافتهــای گوناگونــی دارد .عــاوه

بــر حــواس پنجگانــۀ انســانی (بینایــی ،شــنوایی ،چشــایی،
بویایــی و المســه) کــه در فضاهــای مختلــف انســان را

درگیــر خــود میکنــد ،و بــه عبارتــی همــراه گردشــگر
شکل  :2چارچوب مفهومی مؤلفههای ادراک معنوی گردشگر
فرهنگی از سفر

ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر

مهــد ارتبــاط گردشــگر بــا خویشــتن محیــط ،جهــان

هســتی و خالــق در مســیر شــناخت ،حقیقتجویــی و
اصطالحــاً ادراک تعریــف میشــود .تمامــی ایــن مســیر

هــم در جهــت شــناخت و هــم معنویــت ،گردشــگر را بــه

اســت ،ادراک اجتماعــی و محیطــی نیــز در ســایت

گردشــگری حاصــل میشــود .و ســرانجام ادراک معنــوی
گردشــگر در راســتای ادراک حســی ،اجتماعــی و محیطــی
شــکل میگیــرد .ادراک معنــوی نیــز هماننــد ســایر ادراک

انســانی ،در همــه یکســان نیســت ،چــون انســانها درک
گوناگونــی از معنــا دارنــد ،و نیــز تعــداد کمــی از انســانها

در مســیر معناگرایــی قــرار میگیرنــد .مؤلفههــای تمامــی

ســطوح ادراکــی در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

ســوی حقیقــت ســوق میدهــد« .ادراک معنــوی گردشــگر
از ســفر» ،در بســتر همــۀ شــناختهای مــادی ،حســی
و محیطــی ،گردشــگر را بــه درک باالتــر و عمیقتــری از

حقیقــت میرســاند .لــذا ادراک معنــوی گردشــگر از ســفر
بــه مفهــوم دریافــت و تفســیر حقیقــت باطنــی گردشــگر
از ســفر تعریــف میشــود کــه همراســتا بــا ماهیــت

وجــودی انســانی اســت .بــا توجــه بــه ادبیــات نظــری
پژوهــش و پژوهشهــای میدانــی صورتگرفتــه ،الگــوی

ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی خارجــی از ســفر بــه

شــهر اصفهــان در شــکل  3نشــان داده شــده اســت.

شکل  :4الگوی مؤلفههای ادراک معنوی گردشگر
فرهنگی از سفر
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

مســیر شــناخت و دریافــت ،مســیری اســت کــه رقــم مــی زنــد ،کــه ادراک اجتماعــی وی در ســفر

تمامــی انســان هــا در طــول زندگــی آن را درمــی بــه اصفهــان را شــکل مــی دهــد .در کنــار تعامــات

یابنــد و طــی مــی کننــد ،اگرچــه میــزان و کیفیــت انســانی ،محیــط و فضایــی کــه گردشــگر در آن حضــور

آن متفــاوت اســت امــا در تمامــی بشــر شــناخت و یافتــه اســت ،ادراک محیطــی را برایــش بــه همــراه دارد.
دریافــت وجــود دارد .از حــواس انســانی گرفتــه تــا درک ویژگــی هــای ســایت گردشــگری و در مجمــوع حــس

از محیــط و ســایر انســان هــا ،همگــی در ذیــل ادراک زیبایــی شــناختی کــه در ذهــن گردشــگر رخ مــی دهــد،

معنــوی گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان اتمســفر و فضایــی کــه در ســایت گردشــگری بــه وی

از ســفر قــرار مــی گیرنــد .نــوع دریافــت هــای حســی القــا مــی شــود ،پیشــینه تاریخــی ســایت ،معمــاری و

گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر ،فضایــی کــه خــود را در آن حــس مــی کنــد ،و نیــز

بــر پایــه حــواس پنجگانــه ،بــر پایــه دیــدن معمــاری تقــدس گرایــی از معمــاری فضــا گرفتــه تــا تاریخــی
و بناهــای تاریخــی فرهنگــی ،صــدای موســیقی کــه در و پیشــینه فرهنگــی کــه غنــای فرهنگــی را در ذهــن
ســایت گردشــگری شــنیده مــی شــود ،از صــدای تجمــع وی القــا مــی کنــد ،مجموعــه ادراک محیطــی گردشــگر

ســایر انســان هــا تــا موســیقی کــه در فضــا پخــش مــی فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان مــی باشــد .یافتههــای
شــود و همچنیــن صــدای اذان کــه در وقــت اذان صبــح ،حاصــل از مشــاهده و پیمایــش در میــان گردشــگران

ظهــر و مغــرب از مســاجد بــه گــوش مــی رســد .صنایــع فرهنگــی خارجــی اصفهــان و اســتناد بــه مبانــی نظــری

دســتی اصفهــان و عالقــه گردشــگران فرهنگــی خارجــی پژوهــش ایــن نتیجــه را بهدســت میدهــد کــه در

بــه لمــس آنهــا ،و نیــز غذاهــای ســنتی کــه بســیار بــدان مجمــوع ادراک حســی و اجتماعــی و محیطــی گردشــگر،
عالقــه منــد مــی باشــند .و حــس بویایــی آنهــا کــه از بــه ســبب ماهیــت انســانی ،دارای پیشفرضهایــی در

غــذا ،نوشــیدنی هــا و یــا عطرهــای در محیــط استشــمام ذهــن او از ســفر بــه اصفهــان اســت ،همچنیــن حقیقــت
مــی گــردد .مجمــوع و برآینــدی کــه گردشــگر فرهنگــی باطنــی وجــودی وی ،حقیقــت ظاهــری کــه بــا آن
خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر بــه اماکــن فرهنگــی روبــهرو میشــود و کنشهــای انســانی وی بــا ســایر
دریافــت مــی کنــد ،حــواس پنجگانــه و ادراک حســی انســانها ،مجمــوع ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی

وی را شــکل مــی دهــد .مجمــوع و برآینــد دریافتهــای خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر اســت .در ادراک

گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر بــه معنــوی صحبــت از معنویــت و امــری روحانــی اســت
اماکــن فرهنگــی ،از طریــق حــواس پنجگانــه ،ادراک کــه نمیتــوان حــدی بــرای آن قائــل شــد ،لــذا بــه

حســی وی را شــکل میدهــد.

ســبب ماهیــت معنــوی و روحانــی وجــودی انســان ،و

در کنــار ادراک حســی ،ادراک اجتماعــی از تعامــل ماهیــت معنــوی هســتی و خالــق و آفریننــدۀ جهــان،

بــا ســایر گردشــگران ،جامعــه محلــی ،ارائــه کننــدگان گردشــگران از ادراک معنــوی در ســطوح متفــاوت و
خدمــات گردشــگری حاصــل مــی شــود ،کــه مجمــوع این بیانتهــا برخوردارنــد کــه متأثــر از عوامــل درونــی و
تعامــات در درون فرهنــگ جامعــه محلــی و ارتباطــات بیرونــی آنهاســت .در پایــان الگــوی ادراک معنــوی

میــان فرهنگــی شــکل مــی گیــرد ،کــه گاهــی بــه شــکل گردشــگر فرهنگــی از ســفر ،پــس از راســتیآزمایی در
مقایســه در ذهــن گردشــگر تداعــی مییابــد .مجمــوع میــان خبــرگان ،در شــکل  5ارائــه شــده اســت.
تعامــات ،تجربــه هــای ارتباطــی را بــرای گردشــگر
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زندگــی بشــر تلقــی کــرد.

اندیشــمندان رویکردهــای گوناگونــی بــه معنویــت

داشــتهاند و از دریچههــای علــوم مختلــف بــه آن

نگریســتهاند .میتــوان معنویــت را بــا نگاهــی کلیتــر

ماهیــت غیــر مــادی و روحانــی هســتی تعریــف کــرد.
انســان و همــۀ موجــودات نیــز جــزء هســتیاند و در

نتیجــه همگــی آنهــا را شــامل میشــود.
• ادراک معنوی

دریافــت ،آگاهــی و شــناخت از عناصــر غیرمــادی،

حقیقــت باطنــی و معنــوی را «ادراک معنــوی» مینامنــد.

ادراک معنــوی دربرگیرنــدۀ حقیقــت درک انســانی ،و

نشــأتیافته از حقیقــت باطنــی و ماهیــت هســتی و
شکل  :5الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر

وجــودی اســت کــه ریشــه در عناصــر غیرمــادی ،فرامادی و

فراطبیعــی وجــود انســانی دارد و شــناخت حقیقــی و درونی

همانطــور کــه بیــان شــد درک و شــناخت هســتی بهنوبــۀ را بــرای انســان رقــم میزنــد .ادراک معنــوی فراتــر از
خــود مفهومــی معنــوی و مرتبــط بــا روح انســانی اســت که ادراک حســی ،محیطــی و اجتماعــی اســت و برآینــدی از
نمیتــوان آن را از زندگــی انســان متمایــز کــرد .انســان مجمــوع ادراکات مــادی انســان و عناصــر غیرمــادی اســت
در زندگــی در مســیر کشــف و جســتوجوی هســتی گام کــه بــا بعــد روحانــی وی ارتبــاط دارد و بــا ماهیــت هســتی

برم ـیدارد و در ایــن میــان ســفر یکــی از اقداماتــی اســت

کــه افــراد در جسـتوجوی کســب معرفــت و تجربــه بــرای

پیونــد مییابــد.

ادراک معنــوی را میتــوان در راســتای تحقــق

ارتبــاط بــا زمیــن ،طبیعــت ،خالــق هســتی و یافتــن مفهوم حقیقــت وجــودی انســان و هــدف آفرینــش تعبیــر کــرد
و معنــای زندگــی انجــام میدهنــد .معنویــت بــه مفهــوم کــه انســان را بــا معنــی حقیقــی و معنــوی خویــش پیونــد

ماهیــت روحانــی و باطنــی انســان در مجمــوع روابــط میدهــد و انســان کامــل معنــوی را محقــق مینمایــد .لــذا
انســانی بــا خویشــتن ،جامعــه ،هســتی و خالــق تحقــق بــرای رســیدن بــه تکامــل انســانی و تعالــی رخ میدهــد
مییابــد و امــری اســت کــه بهویــژه در ســفر بیشازپیــش و همســو بــا معرفــت انســان در جهــان هســتی اســت کــه
میتوانــد قابــل دســتیابی باشــد .در ذیــل مفهــوم معنویــت ،منجــر بــه اتصــال وی بــه ماهیــت اصلــی و باطنــی خویــش

ادراک معنــوی و مؤلفههــای الگــو ،کــه در شــکل  5ارائــه میگــردد .ادراک معنــوی تحقــق هــدف آفرینــش انســانی
شــده اســت ،در نتیجــۀ تحلیــل و بررســی مبانــی نظــری اســت .بــه تعبیــر فالســفه انســان ماهیتــی فراطبیعــی دارد

پژوهــش و یافتههــای حاصــل از پژوهــش میدانــی ارائــه و اثــر هنــری خالــق هســتی اســت کــه خــود ،بــا تقلیــد از
ایــن ویژگــی ،در جهــان اثــر هنــری خلــق میکنــد.
میشــود .
• معنویت

ادراک معنــوی ،تحقــق انســان آرمانــی اســت کــه هــم

مجمــوع عناصــر غیرمــادی ،حقیقــت باطنــی ،آگاهــی از جنــس طبیعــت و هــم فراتــر از آن اســت و میتوانــد
و ارتبــاط ،معنویــت تعریــف میشــود .در نگاهــی کلــی در مســیر حقیقتجویــی و شــناخت ،گامهایــی مســتمر

میتــوان معنویــت را همــۀ امــور غیرمــادی و روحانــی و همیشــگی بــردارد کــه نهایتــی بــرای آن نیســت .لــذا
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

انســان در مســیر معرفتافزایــی ،نیازمنــد تقــرب بیشــتر بــر مبنــای حــواس پنجگانــه (بینایــی ،شــنوایی ،بویایــی،

بــه دریافــت معنــوی اســت تــا مســیر قــرب ال ـیاهلل را در چشــایی و المســه) ،ادراک حســی را شــکل میدهــد کــه
جهــت تحقــق خلیفةال ّلهــی خویــش طــی کنــد ،و اولیــن طــی فراینــدی از طریــق تکانههــای عصبــی در مغــز در
گام در ایــن جهــت میتوانــد شــناخت هرچــه بیشــتر

ذهــن انســان نقــش بســته و تفکــر وی را تشــکیل میدهــد.

علیهالســام خودشناســی را اقــدام نخســتین در راه معرفــت

ادراک اجتماعــی گردشــگر فرهنگــی فراینــد

خویشــتن باشــد .چــرا کــه عرفــا همچــون امیرالمؤمنیــن

• ادراک اجتماعی گردشگر فرهنگی

بیــان میدارنــد و ایــن امــر جــز بــه دانســتن حقیقــت شــکلگیری واکنشهــای گردشــگر پیرامــون یافتههــای

روحانــی بــرای انســان امکانپذیــر نخواهــد بــود .همچنــان ذهنــی دربــارۀ ســایر افــراد اســت .مجمــوع دریافتهــای

کــه مالصــدرا علــم حضــوری انســان بــه خویشــتن را گردشــگر فرهنگــی از ســفر کــه در نتیجــۀ تعامالت انســانی

درک شــهودی بیــان میکنــد و آن را از راه شــهود و قلــب او رخ میدهــد ،ادراک اجتماعــی گردشــگر فرهنگــی را

میدانــد ،کــه ماهیتــی غیرمــادی دارد و گویــی از عالــم تشــکیل میدهــد و شــامل برآینــد تعامــات فرهنگــی

وجــود نشــئت گرفتــه اســت .ادراک معنــوی شــناختن در جامعــۀ میزبــان و گردشــگر ،تعامــات و ارتباطــات انســانی
مســیر فرامــادی و روحانــی اســت ،نــه وســیلۀ آن .چراکــه و نیــز تجربههایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا ســایر انســان
مــاده وســیله و ابــزار اســت و غیرمــاده و معنویــت ماهیــت هــا کســب میکنــد.

حقیقــت هســتی اســت ،ادراک معنــوی در بطــن ایــن
شــناخت شــکل گرفتــه اســت و ویژگــی غیرمــادی دارد.

• ادراک محیطی گردشگر فرهنگی

فراینــدی کــه بــر مرتبــط بــودن ادراک ،شــناخت و

لــذا بــرای ادراک معنــوی ،میتــوان مــاده را ابــزار دانســت ،شــرایط محیطــی تأکیــد میکنــد ادراک محیطــی نامیــده
امــا غیرمــاده و فراطبیعیبــودن ویژگــی و صفــات ذاتــی میشــود ،بهویــژه زمانــی کــه ادراک اشــیا از محیــط

ادراک معنــوی محســوب میشــود.

تفکیــک میشــود .مجمــوع دریافتهــای گردشــگر

انســان متشــکل از دو بعــد مــادی و غیرمــادی ،جســم فرهنگــی از ســفر در محیطــی کــه در آن قــرار گرفتــه

و روح اســت پــای جســم بــر روی کــرۀ خاکــی دارد ،اســت ،ادراک محیطــی وی را تشــکیل میدهــد .لــذا

خــاک و مــاده جزئــی جداناپذیــر از هســتی انســان ایــن ادراک محیطــی شــامل دریافتهــای گردشــگر فرهنگــی
جهانیانــد ،و شــاکلۀ مــادی وی را تشــکیل میدهنــد .از فضــا و اتمســفری کــه در محیــط گردشــگری وجــود
بــه همیــن ســبب ابــزار مــادی چــون چشــم ،گــوش و دارد ،حــس تقدسگرایــی گردشــگر بــه محیــط کــه
ســایر اعضــای بــدن ،در ایــن شــناخت دخیلانــد و بخــش بــه اهمیــتدادن ،ارزشنهــادن و مقدسبــودن محیــط

زیــادی از دریافتهــا توســط آنهــا انجــام میشــود .ادراک فرهنگــی در ذهــن گردشــگر اشــاره میکنــد و نیــز حــس

حســی و در کنــار آن ادراک از اجتمــاع و محیــط ،کــه در زیباییشــناختی گردشــگر فرهنگــی از دریافتهایــی کــه
مجمــوع ادراک مــادی را تشــکیل میدهــد ،گام نخســتین از محیــط گردشــگری دارد و برآینــدی کــه از محیــط در
و ورود بــه ادراک معنــوی اســت.

• ادراک حسی گردشگر فرهنگی

ادراک حســی گردشــگر فرهنگــی فراینــدی ذهنــی

ذهــن وی شــکل میگیــرد اســت.

• ادراک معنوی گردشگر فرهنگی

ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر بــه مفهــوم

اســت کــه در طــی آن تجــارب حســی معنـیدار میشــوند شــناخت و دریافــت حقیقــت باطنــی و ماهیــت وجــودی

و از ایــن طریــق گردشــگر روابــط امــور و اشــیا را درمییابد .اوســت کــه مجمــوع دریافتهــای حســی ،اجتماعــی و
مجمــوع دریافتهــای حســی گردشــگر فرهنگــی از ســفر ،محیطــی گردشــگر فرهنگــی را از ســفر دربــر میگیــرد.
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میــزان آگاهــی وی از حقیقــت باطنــی ،عناصــر غیرمــادی روحانــی هســتی و خالــق را شــکل میدهــد .حقیقــت

و ارتباطاتــی کــه در محیــط ســفر دارد ادراک معنــوی باطنــی فطــرت خدایــی وجــود انســانی اســت کــه وی
ّ
گردشــگر فرهنگــی از ســفر را شــکل میدهــد .ادراک را بــه خلیفةاللــی نزدیکتــر کــرده و صفــات تعالــی و
معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر از مجمــوع عناصــری کمالگرایانــۀ انســانی را تداعــی میبخشــد .لــذا حقیقــت

چــون پیشفــرض گردشــگر از ســفر ،حقیقــت باطنــی ،باطنــی یکــی از ارکان و مؤلفههــای اصلــی ادراک معنــوی

حقیقــت ظاهــری و کنــش گردشــگر تشــکیل میشــود .اســت کــه بــه احســاس وجــد و شــعف درونــی گردشــگر در
• مؤلفههــای ادراک معنــوی گردشــگر مواجهــه و رویایــی بــا فرهنــگ و ســایت فرهنگــی اشــاره

فر هنگــی

پیشفرض گردشگر فرهنگی

دارد ،احســاس اتصــال و قرابــت بــا موقعیتــی کــه در آن
قــرار گرفتــه اســت و نوعــی پیوســتگی بــا پیشــینۀ فرهنگی

مفروضاتــی کــه گردشــگر قبــل از ســفر در ذهــن و تاریخــی منطقــه ،احســاس نزدیکــی بــه خالــق هســتی،

خویــش دارد پیشفــرض گردشــگر از ســفر را تشــکیل احســاس توانمنــدی واالی انســانی در خلــق آثــار فرهنگــی
میدهــد .مفروضــات وی در مجمــوع حاصــل تجربههایــی و تاریخــی ،احســاس بازگشــت بــه خویشــتن و گمشــدۀ

اســت کــه در طــول زندگــی داشــته کــه در مبانــی درونــی کــه گویــی در ســایت فرهنگــی یــا تاریــخ منطقــه
اخالقــی و دینــی نمــود ظاهــری مییابــد و بــه عبارتــی خــود را میجویــد و نیــز احســاس آرامــش درون گردشــگر

نــوع جهانبینــی و اعتقــادات وی را شــکل میدهــد .لــذا
پیشفــرض گردشــگر اشــاره دارد بــه مجموعــۀ باورهــا،

از حضــور در چنیــن مکانــی.

میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه حقیقــت باطنــی

ارزشهــا ،اعتقــادات دینــی ،اصــول اخالقــی و فرضیاتــی تنهــا رکــن غیرمــادی ادراک معنــوی اســت کــه اصالــت

کــه بــه مقصــد گردشــگری و مکانــی کــه قــرار اســت آن بــه غیرمادیبــودن اســت .بــه معنــای دیگــر ،حقیقــت
بــدان ســفر کنــد مرتبــط اســت .پیشفــرض گردشــگر باطنــی مؤلفــۀ بــارز و آشــکار غیرمــادی و روحانــی ادراک
از ســفر بهطورکلــی اشــاره بــه پیشفرضهــای وی معنــوی اســت کــه جمیــع عناصــر آن توصیفکننــدۀ

دربــارۀ مکانــی کــه بــدان ســفر کــرده اســت ،تجربههــای جوانــب غیرمــادی وجــود انســانی در ماهیــت و ارتبــاط بــا

پیشــین گردشــگر در طــول زندگــی ،ارزشگذاریهایــی

کــه اعتقــادات وی را شــکل میدهــد ،دیــن و مذهبــی کــه
بــدان تمســک میجویــد و اخالقیــات در نظــر اوســت .در

هســتی است.

حقیقت ظاهری

گردشــگر بــه جهــت ماهیــت انســانی کــه دارد،

مجمــوع میتــوان گفــت پیشفــرض گردشــگر از ســفر ،بــا از ابعــاد جســمانی و مــادی تشــکیل شــده اســت .لــذا

ذهــن ،تفکــر و نگــرش گردشــگر مرتبــط اســت کــه در نــوع شــناخت ،دریافــت و ادراک گردشــگر در ابتــدا از ســوی
دیــدگاه وی بســیار اثرگــذار خواهــد بــود و ادراک معنــوی دریافتکنندههــای مــادی و جســمانی رخ میدهــد .از
وی را شــکل میدهــد.

حقیقت باطنی

ایــن رو ظواهــر ،مادیــات و همــۀ آنچــه کــه بــه بعــد مــادی
وی مربــوط میشــود ،رکــن جداییناپذیــر ادراک معنــوی

حقیقــت باطنــی عنصــر کلیــدی و جداییناپذیــر خواهــد بــود .چراکــه گردشــگر بــه جهــت ماهیــت زمینــی،

معنویــت و ماهیــت انســانی اســت کــه بــه بخــش غیرمادی کــه بــا حضــور خویــش در طبیعــت پیــدا میکنــد ،بــرای
و روحانــی وجــود انســان مرتبــط اســت .حقیقــت باطنــی مطابقــت و همسوشــدن بــا حیــات بــر روی کــرۀ خاکــی ،از

بــه ماهیــت هســتی انســانی اشــاره میکنــد کــه اصالــت امکاناتــی بهــره میبــرد کــه در ظرفیــت مــادی وجــودش

روح ،بعــد غیرمــادی و در نهایــت اتصــال وی بــه ابعــاد ســنخ جســمانی پیــدا کــرده اســت و زندگــی دنیایــی را
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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر
(مورد مطالعه :گردشگران خارجی شهر اصفهان)

برایــش ســهولت میبخشــد .ازایــنرو جســم و ابعــاد مســیر حرک ـت بــه ســوی معنویتانــد و معنویــت همســو

مــادی ،بــه گفتــۀ عرفــا و فیلســوفان ،اگرچــه همــۀ وجــود و همهجانبــه محقــق میکننــد .لــذا الگــوی معنویــت

انســانی نیســت ،امــا رحمــت و نعمــت الهــی در جهــت و ســفر طریــق تعالــی ،کمــال ،رشــد و منــش ماهیــت

لطــف بــه انســان و داشــتن ســهولت بیشــتر در ظــرف زمین وجــودی انســانی اســت کــه حقیقتجویــی ،کمالجویــی

قرارگرفتــن بــوده اســت.

و معناگرایــی و نهایــت معنابخشــی بــرای انســان بــه همــراه

بــه همیــن جهــت ،حقایــق ظاهــری یــا مــادی کــه خواهــد داشــت.

در فضــای ســفر بــرای گردشــگر نمــود پیــدا میکنــد ،بــه
معمــاری ســایت فرهنگــی ،حــس زیباییشناســی گردشــگر

و فضــا و اتمســفر محیطــی کــه بــدان ســفر کــرده اشــاره
دارد.

کنش گردشگر فرهنگی

گردشــگر ،بــه ســبب ماهیــت انســانی خویــش ،در

ارتبــاط بــا ســایر انســانها و هســتی آفریــده شــده اســت.
لــذا کنــش و تعامــل از ویژگیهــای غیرقابــل انــکار انســانی
اســت کــه طبــق گفتــۀ روانشناســان یکــی از نیازهــا و
ملزومــات زندگــی انســان تلقــی میشــود .فضــای ســفر

نیــز امــکان انــواع ارتباطــات انســانی را فراهــم میکنــد.

ایــن ارتباطــات در مســیر تعالــی انســانی تلقــی میشــوند
و تجربیــات ســفر ،کــه یکــی از آوردههــای ســفر بــرای

گردشــگر بهشــمار مــیرود ،در مســیر رشــد و ســعادت
انســان اســت.

کنــش گردشــگر ،ضمــن تأکیــد بــه نــوع ارتباطــات

گردشــگر ،بــه میــزان تعامــات گردشــگر بــا ســایر
افــرادی کــه در طــول ســفر بــا آنــان در ارتبــاط اســت
و تجربههایــی کــه در طــول ســفر از ارتبــاط بــا ســایر

افــراد کســب میکنــد اشــاره دارد .همســفران گردشــگر

فرهنگــی ،ارائهکننــدگان خدمــات گردشــگری و نیــز
مــردم اصفهــان ازجملــه افــرادی هســتند کــه گردشــگر

در حیــن ســفر بــا آنــان ارتبــاط دارد و گاهــی منجــر بــه
تعامــل میشــود.

ارتبــاط یکــی از ارکان کلیــدی معنویــت ،و ادراک

معنــوی گردشــگر بهشــمار م ـیرود .ارتبــاط گردشــگر بــا
خویشــتن ،ارتبــاط بــا جامعــه و ســایر انســانها ،ارتبــاط

بــا جهــان هســتی و ارتبــاط بــا خالــق هســتی ،همگــی در

بحث و نتیجهگیری

مفهــوم معنویــت و ســفر در رابطــۀ گردشــگر بــا خویشــتن،
جامعــه ،هســتی و خالــق تعریــف میشــود .در ایــن مفهــوم

حقیقــت باطنــی و ماهیــت انســان ،نــوع جهانبینــی،

نگــرش و اعتقــادات انســان ،میــزان خودآگاهــی فــرد،
ســامت جســمی ،ویژگیهــای شــخصیتی و رفتــار عبــادی
وی ،در ارتبــاط گردشــگر و خویشــتن او تجلــی مییابــد.
مبنــای کلیــدی رابطــۀ انســان بــا خویشــتن وجــودیاش،

میــزان آگاهــی وی از شــناخت خــود ،ماهیــت اصیــل

انســانی و حقیقــت باطنــی اوســت و ایــن رابطــه در رابطــۀ

گردشــگر بــا جامعــهای کــه در آن قــرار دارد و زندگــی
میکنــد ،کامــل میشــود.

انســان موجــودی اجتماعــی اســت و رفتــاری کــه

در جامعــه از وی بــروز میکنــد و رابطــهاش بــا ســایر

انســانها بســیار حائــز اهمیــت اســت .روابــط بیــن فــردی،

نــوع رفتــار فــرد در محیــط جامعــه ،درک متقابــل میــان
انســانها ،و اخالقیــات مبنــای رابطــۀ گردشــگر بــا جامعــه

را تشــکیل میدهــد .ایــن مفهــوم در معنــای وســیعتر

در رابطــه بــا هســتی و جهــان معنــی پیــدا میکنــد .نــوع
ارتبــاط گردشــگر بــا هســتی ،نــوع پیوســتگی کــه میــان

خــود و هســتی درمییابــد ،و در آن بــه جســتوجو

و کشــف معنــی میپــردازد ،و احساســی کــه از رمــوز
آفرینــش و هســتی دارد ،ایــن رابطــه را تعییــن میکنــد.

در نهایــت تمامــی هســتی و ماهیــت انســان کــه در
ارتباطهــای وی شــکل میگیــرد ،همگــی در ارتبــاط بــا

خالــق اســت ،بــا آن معنــی مییابــد و کامــل میشــود.

ایــن ارتبــاط ناشــی از اعتقــاد و بــاور بــه خالــق ،اتصــال
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و درهمتنیدگــی بــا خالــق هســتی ،عالیتریــن رابطــۀ و ارتبــاط اجتماعــی بــا ســایر انســانها ،اتمســفر و فضــای

انســانی را شــکل میدهــد کــه در اتصــال و پیوســتگی بــا پیرامــون ،زمینــه را بــرای دریافــت معانــی و ابعــاد غیرمادی

رفتــار دینــی تکمیــل میشــود .تمامــی ایــن روابــط در هســتی ،محیــط و وجــود و خویشــتن فراهــم میکنــد .بــه
بســتر ســفر مفهــوم مییابــد و تجلــی میکنــد .معنویــت جهــت اینکــه ماهیــت انســان برگرفتــه از بعــد غیرمــادی
و ســفر ،در یــک رابطــۀ طولــی بــا هــم قــرار گرفتهانــد و اســت ،لــذا بســتر درک معنویــت و ابعــاد روحانــی ارتبــاط
ســیری از تکامــل و رش ـدیافتگی را نشــان میدهنــد .لــذا انســان بــا خویــش ،محیــط و خالــق هســتی ،در همــۀ

میتــوان چنیــن پنداشــت کــه الگــوی معنویــت و ســفر ،افــراد و بــه عبارتــی گردشــگران وجــود دارد ،امــا میــزان

همــان طــی طریــق شــناخت ،حقیقتجویــی و دریافــت دریافــت هــای حســی ،منتــج از قــوای حــواس پنجگانــه،

و آگاهــی انســانی اســت کــه میتوانــد در زمــرۀ ادراک ارتبــاط بــا دیگــران و توجــه بــه معمــاری و اتمســفر
معنــوی قــرار گیــرد و بــه بهبــود و تعالــی ادراک معنــوی محیــط ،در گردشــگران بــا یکدیگــر متفــاوت خواهــد بــود،

انســانی نیــز منجــر شــود.

کــه ایــن تفــاوت بــه ویــژه در بیــان و اظهــار گردشــگران

شــناخت و جســتوجوی معنــای زندگــی ،انســان نمایــان میشــود .بــا وجــود همــۀ تفاوتهــا  ،تمامــی

را ،درجایــگاه یــک سیســتم تفکــر منطقــی و هماهنــگ و ایــن دریافتهــا ،تفســیر و ادراک ،در همــۀ گردشــگران در

عملگــرا ،بــه ســفر واداشــت تــا ضمــن آگاهــی از فرهنــگ،
تاریــخ و پیشــینۀ مردمــان ،ماهیــت وجــودی خویــش را

ســطوح مختلــف دیــده میشــود.

میــدان نقــش جهــان اصفهــان ،بــه دلیــل بهرهمنــدی

بیابــد ،در مســیر کشــف و جسـتوجوی هســتی گام بردارد از فضــای ویــژه ،بــه جهــت وســعت مکانــی و وجــود
و از ســفر در راه کســب معرفــت و تجربــه بــرای ارتبــاط بــا جاذبههــای تاریخــی ،فرهنگــی و مذهبــی در یــک مــکان،

زمیــن ،طبیعــت ،خالــق هســتی و یافتــن مفهــوم و معنــای کشــش یــا بــه عبــارت دیگــر انگیزههــای زیــادی بــرای

زندگــی بهــره گیــرد .کشــف و دریافــت معنــای زندگــی در حضــور گردشــگران در ایــن مــکان ایجــاد میکنــد .حضــور
مفهــوم عــام بــه معنــی علــم و آگاهــی انســان از جهــان مــردم شــهر در فضــای میــدان ،بهویــژه در ایــام تعطیــل،

بیــرون و دنیــای درون او بــه مســیر کمــال و گشــایش نمــودی از ســبک زندگــی مــردم شــهر اســت و امــکان
رمــز و راز و ســیر حرکــت و حضــور انســان بــر روی زمیــن ارتبــاط و تعامــل نزدیــک را بــا مــردم شــهر فراهــم میکنــد
تعبیــر میشــود .ایــن حرکــت احســاس دریافــت رمــز و راز ،و یکــی از مهمتریــن ارکان جاذبههــای فرهنگــی بهشــمار

آگاهــی و ارتبــاط بــا محیــط را بــه گردشــگر میدهــد ،لــذا مـیرود ،کــه بــر درک گردشــگر از فرهنــگ منطقــه بســیار

ادراک و شــناخت از یــک ســو در جایــگاه خاســتگاه ماهیت تأثیرگــذار خواهــد بــود .فضــای مســاجد میــدان امــام ،بــا

انســانی وازســویدیگر ،در مســیر ماهیــت معنــوی انســان ،معماریهــای بینظیــر کــه از هــر ســو و جهــت ،دیــد

بــه منزلــۀ قــوۀ مدرکــۀ معنــوی ،بهویــژه در گردشــگری متفاوتــی بــه گردشــگر میدهــد ،همچنیــن عمــارت عالــی

اهمیــت مییابــد .ارزشهایــی کــه در فضــای ســفر بــه قاپــو ،و بازارهایــی کــه در اطــراف میــدان قــرار دارنــد،

انســان ارائــه میشــوند ،هماننــد اصــول راهنمایــی جهــت نمایشــی از تاریــخ پیشــینیان را در عصــر حاضــر بــرای

درک حقیقــت و معنــا بــرای زندگــی بهشــمار میرونــد ،گردشــگر تداعــی میکنــد .افــراد دریافتهــای گوناگونــی
بهویــژه در گردشــگری فرهنگــی کــه گردشــگران بــه شــهر از یــک مــکان دارنــد ،عالیــق گوناگــون بــر میــزان و نحــوۀ
یــا کشــور دیگــری بــرای بازدیــد و شــناخت فرهنــگ و تفســیر گردشــگر از مــکان بســیار اثرگــذار اســت .بــه
آدابورســوم ســفر میکننــد .درک و تفســیر محیــط عبــارت دیگــر زمانــی کــه گردشــگر در میــدان نقــش جهان

پیرامــون براســاس مؤلفههــای حــواس پنجگانــه ،تعامــل اصفهــان حضــور پیــدا میکنــد ،ضمــن توجــه بــه عوامــل

ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی

فــردی و محیطــی کــه بــر ادراک وی اثــر میگذارنــد،
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منابع

تمرکــز بــر حــواس پنجگانــه ،افــراد و رهگــذران ،اتمســفر ايروانــي ،محمود و خداپناهــي ،محمدكريم ( )1381روانشناســي

و انرژیهــای محیطــی ،نوعــی نــگاه بــه درون در آنهــا رخ

احســاس و ادراك .تهران :ســمت.

تصورکــردن گذشــتگان ،هنرمنــدان ،ادوار و تاریخــی کــه بر

جامعــه.

تفاوتهــا از گذشــته تــا بــه امــروز ،نــوع نگــرش پیشــینیان

ایــران :اســتان اصفهــان .تهــران :نشــر ایرانگــردان (کاروان

میدهــد ،بازگشــت بــه خویشــتن ،بازگشــت بــه گذشــته و دمــاري ،بهــزاد ( .)1388ســامت معنــوي .تهــران :طــب و
آن مــکان گذشــته اســت .توجــه بــه عصــر حاضــر ،میــزان زنــدهدل ،حســن و همــکاران ( .)1388راهنمــای گردشــگری

در خلــق آثــار هنــری و معمــاری در کنــار توانمندیهــای

جهانگــردان).

وجــد ،حــس قرابــت ،اتصــال و یــا نــدای درونــی همســو بــا

بــاغ ايرانــي براســاس نظريــۀ روانشناســي بومشــناختي».

فوقالعــادهای کــه داشــتهاند ،همگــی نوعــی خودآگاهــی ،شــاهچراغی ،آزاده (« .)1388تحليــل فراينــد ادراك محيــط

آرامــش را در گردشــگر فــرا میخوانــد ،و گویــی وی را بــه

فصلنامــۀ هويــت شــهر ،دورۀ  ،3شــمارۀ  ،5ص .84-71

و ذهنیتهــا در بســتر دریافتهــای مرتبــط بــا مبانــی

مبانــي بهداشــت روانــي .تهــران :ســمت.

میآیــد .عوامــل فــردی ازجملــه عالیــق فــردی ،ســامت

معنويــت در ســازمانها ،فصلنامــه علــوم مديريــت ،تهــران،

طبیعــت خویــش بــاز میگردانــد .تمامــی ایــن تفکــرات شــهيدي ،شــهريار و حمدیــه ،مصطفــی ( .)1381اصــول و

معنــوی وجــود انســانی اســت کــه در درون گردشــگر پدیــد عابــدي جعفــري ،حســن و عباســعلي رســتگار( ،)1386ظهــور

جســمی ،میــزان شــناخت از خویــش ،شــناخت از مــکان،

ســال دوم ،شــماره .5

از ســفر دارد ،باورهــا و عقایــد و نگــرش فــرد بــه زندگــی از

هــادی جلیلــی .تهــران :نشــر نــی .چــاپ هشــتم.

شــرایط محیطــی ازجملــه موقعیــت جغرافیایــی ،اجتماعــی

فضاهــای مذهبــی کلیســاهای قــرون وســطی در غــرب».

تجربههــای فــردی ،انتظــارات و توقعاتــی کــه فــرد پیــش فلیــک ،اووه ( .)1394درآمــدی بــر تحقیــق کیفــی .ترجمــۀ

عناصــر تأثیرگــذار بــر ادراک بهشــمار م ـیرود .همچنیــن محســنی مقــدم ،مریــم (« .)1395ادراک معنــوی حاصــل از

و فرهنگــی ســایت گردشــگری ،قوانیــن و مقــررات و محیط

فصلنامــۀ هنــر و تمــدن شــرق ،ســال چهــارم ،شــمارۀ .12

دریافــت و ادراک تأثیرگذارنــد .ایــن عناصــر آمیختــه بــا

روشــهای تحقیــق کیفــی .ترجمــۀ علیرضــا خواجــه

دستکارینشــده ازجملــه عناصــر محیطــی اســت کــه بــر هنینــک ،مونیــک؛ هاتــر ،اینگــه؛ بیلــی ،آجــای (.)1395

هــدف و موضــوع ســفر میتواننــد در مجمــوع بــر ســه

شــاهکوهی ،گــرگان :انتشــارات دانشــگاه گلســتان.

ســطح ادراک حســی ،اجتماعــی و محیطــی گردشــگر
تأثیرگــذار باشــند .مفهــوم معنویــت ،بهمنزلــۀ بعــد

غیرمــادی وجــود انســان و عالــم هســتی ،بســتر ادراک و
دریافــت گردشــگر را از مجمــوع همــۀ ادراکات وی تشــکیل

میدهــد ،کــه همگــی در محیــط گردشــگری و فرهنــگ
رخ میدهــد.
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