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ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی از سفر◄
)مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان(

محمدحسین ایمانی خوشخو1، مهدیه شهرابی فراهانی2

تاریخ دریافت: 1397/10/11                 تاریخ پذیرش: 1398/09/18

چکیده
انســان، محــور گردشــگری، متشــکل از ابعــاد مــادی و معنــوی اســت کــه بــر روی زمیــن در مســیر شــناخت و 
آگاهــی گام برمــی دارد. در ایــن میــان، ســفر و به ویــژه فرهنــگ مردمــان هــر منطقــه منبعــی ارزشــمند اســت 
ــر  ــی، عاوه ب ــگر فرهنگ ــگاه گردش ــان، در جای ــد. ادراک انس ــره می جوی ــی از آن به ــب آگاه ــرای کس ــه ب ک
دریافت هــای ظاهــری مبتنــی بــر حــواس و محیــط و روابــط اجتماعــی، بــه مضامیــن معنــوی مرتبــط می شــود 
ــی تمامــی دریافت هــای انســانی اســت. ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر  اصطــاح  کــه زمینــۀ اصل
جدیــدی اســت کــه اولین بــار در ایــن تحقیــق به منزلــۀ یکــی از مفاهیــم جدیــد مطالعــات گردشــگری معرفــی 
ــوی  ــان، الگ ــهر اصفه ــی ش ــی خارج ــگران فرهنگ ــوردی گردش ــۀ م ــن مطالع ــش، ضم ــن پژوه ــود. در ای می ش
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 
ــل  ــا روش تحلی ــت آمده ب ــای به دس ــی داده ه ــت. ارزیاب ــده اس ــام ش ــتان 1397 انج ــا تابس ــتان 1396 ت زمس
ــن  ــان، ای ــرگان راســتی آزمایی شــد. در پای ــدگاه خب ــز از دی ــوی به دســت آمده نی ــت و الگ ــوا صــورت گرف محت
ــی و  ــل درون ــر عوام ــفر تحــت تأثی ــی از س ــگر فرهنگ ــوی گردش ــوی ادراک معن ــه الگ ــد ک نتیجــه حاصــل ش
ــی، حقیقــت ظاهــری و کنــش گردشــگر تشــکیل  ــرض گردشــگر، حقیقــت باطن ــی از مؤلفه هــای پیش ف بیرون

ــرد. ــی شــکل می گی ــای حســی، محیطــی و اجتماع ــن ســفر و دریافت ه ــه در حی شــده اســت ک
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مقدمه
گردشــگر ماهیــت انســانی دارد و محــور اصلــی ســفر اســت. 
از ســوی  دیگــر، گردشــگری صرفــاً بــا اهــداف مــادی انجــام 
ــد  ــتی تأکی ــان هس ــناخت و درک جه ــر ش ــود و ب نمی ش
دارد. ازایــن رو انســان بــا تکیــه بــر ابعــاد وجــودی خویــش، 
کــه متشــکل از ابعــاد مــادی و معنــوی اســت، محــدود بــه 
درک ظواهــر مــادی نیســت و معنویــت ماهیــت اصلــی وی 

ــرد.  ــر  می گی را درب
مفهــوم »ادراک معنــوی«، کــه ندرتــاً و بســیار کــم در 
مباحــث مشــاهده شــده اســت، فراتــر از تئوری هــای ادراک 
مطــرح می شــود و بــا توجه بــه مضامیــن معنویــت در درون 
وجــود انســان شــکل می گیــرد. ادراک گردشــگر فرهنگــی 
صرف نظــر از حــواس، تعامــات اجتماعــی و حضــور در 
محیــط، در بطــن عناصــر معنــوی، ســطح باالتــری از ادراک 
ــا اصطــاح ادراک معنــوی  ــد مــی آورد کــه ب را در وی پدی
ــن ســؤال  ــه ای ــن پژوهــش در پاســخ ب تعبیــر می  شــود. ای
انجــام گرفتــه اســت کــه الگــوی ادراک معنــوی گردشــگر 

فرهنگــی از ســفر چیســت؟ 
بی شــك شــناخت دقیــق و عمیــق از ماهیت گردشــگر 
ــگر  ــور گردش ــون حض ــتری پیرام ــات بیش ــد اطاع می توان
ــار  ــی در اختی ــی -  فرهنگ ــایت های تاریخ ــی در س فرهنگ
قــرار دهــد و ایــن امــر ســبب تحقــق فلســفۀ گردشــگری و 
اهــداف ســفر انســانی بــه مقصدهــای گردشــگری می شــود. 
ازایــن رو آگاهــی از درک گردشــگر ســرانجام بــه رضایت وی 
ــعۀ  ــیر توس ــد در مس ــه می توان ــود و درنتیج ــر می ش منج

گردشــگری مؤثــر باشــد. 

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
ادراک3

ادراک یعنــی آنچــه کــه فــرد از دریافــت جهــان 
 Nordvall( می کنــد  معنــی  و  می شناســد  بیرونــی 
Arvola, 2016 &(. فراینــد ایجــاد و خلــق مفهــوم بــا 

انتخــاب، ســازمان دهی و تفســیر افــراد، اهــداف، رویدادهــا، 
موقعیت هــا و ســایر پدیده هاســت، کــه رخــدادی مقطعــی 
3. perception

نیســت بلکــه فراینــدی مســتمر و مــداوم اســت. براین اســاس 
ــگر از  ــات گردش ــۀ اطاع ــد ترجم ــگر را فراین ادراک گردش
ــه  ــه تجرب ــن ب ــوزۀ ذه ــی و از ح ــه درون ــی ب ــط بیرون محی

.)Nazem and Mohamed, 2015( کرده انــد  بیــان 
در روان شناســی ســه نــوع ادراک حســی، اجتماعــی و 
محیطــی در انســان شــناخته شــده اســت. ادراک حســی در 
ــروز فراینــدی ذهنــی اســت کــه در طــی  روان شناســی ام
ــق  ــن طری ــوند و از ای ــی دار می ش ــی معن ــارب حس آن تج
انســان روابــط امــور و معانــی اشــیا را درمی یابــد )ایروانــی 
محیــط،  روان شناســی  در   .)10  :1381 خداپناهــی،  و 
ــودن  ــط ودرهم تنیده ب ــر مرتب ــی، ب ــون ادراک محیط پیرام
ادراک، شــناخت وشــرایط محیطــي تأکیــد مي شــود و 
ــه  ــود ک ــکار می ش ــي آش ــژه هنگام ــتگي به وی ــن پیوس ای
ادراک اشــیا از ادراک محیــط تفکیــك گــردد )شــاهچراغی، 
ــد.  ــط رخ می ده ــد ادراک اجتماعــی در محی 1388(. فراین
دانــش و اطاعــات به دســت آمده از تعامــل و ارتبــاط 
ــرد  ــر ف ــد تفک ــی، برآین ــط اجتماع ــك محی ــراد در ی ــا اف ب
ــارۀ دیگــران و تفســیر آن ادراک اجتماعــی اســت کــه  درب
بســیار تحــت  تأثیــر روحیــات و ویژگی هــای فــردی و 

.)Snyder et al., 1977( ــرار دارد ــی ق ــر محیط عناص

معنویت4
ــت  ــراي معنوی ــا ب ــیعی از تعریف ه ــف وس ــروزه طی ام
وجــود دارد: عالي تریــن رابطــۀ انســاني، جســت وجوي یــك 
معنــاي وجــودي، بعــد متعالــي انســان، نظرهــا و رفتارهــاي 
شــخصي کــه حــس تعلــق بــه یــك بعــد متعالــي یــا چیــزي 

ــر از خــود را بیــان می کنــد )دمــاری، 1388: 16(.  فرات
ــر از  ــه فرات ــي اســت ک ــت روان ــت  نوعــي کیفی معنوی
ــاد  ــزه ایج ــان انگی ــرار دارد و در انس ــي ق ــاي مذهب باوره
ــرام  ــد و احساســاتي مثــل درک هیبــت الهــي و احت مي کن
بــه خلقــت را در شــخص به وجــود مــي آورد )عابــدی 

جعفــری و رســتگار، 1386: 105(.
در یــك نــگاه کلــی می تــوان گفــت معنویــت ازجملــه 
فضایــل انســانی اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا و هــدف 
4. spirituality
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ــی می بخشــد و موجــب شــیوه اي خــاص از زندگــی در  غای
ــران و کل  ــا خــود، دیگ ــرد ب ــان ف ــد می ــا و باعــث پیون دنی
جهــان هســتی می شــود. در تعاریفــی کــه تاکنــون از 
معنویــت ارائــه شــده اســت مضامینــی ازجملــه معنــاداري 
زندگــی، هدفمنــدي، امیــدواري، سرنوشــت، هســتی گرایی، 
تعالــی، احســاس آرامــش و صلــح و پیوندیافتــن بــا دیگران و 
جهــان هســتی مســتتر اســت. جســت وجوی معنــا، آگاهــی 
ــت  ــای معنوی ــه مؤلفه ه ــدا از جمل ــه خ ــاور ب ــی و ب درون
ــی  ــا م ــان را ارتق ــم انس ــه درک و فه ــی رود ک ــمار م به ش

.)Hardt et al., 2012( ــد بخش
معنویــت از مفاهیــم جدیــد در مطالعــات گردشــگری 
اســت، کــه بــا وجــود پیچیدگــی ، همــواره در ذهــن انســان 
وجــود داشــته و بشــر بــه طــرق گوناگــون بــا آن در ارتبــاط 
ــاً  ــی اســت و صرف ــی انتزاع ــت موضوع ــوده اســت. معنوی ب
ــد  ــا بع ــه ب ــود، بلک ــدود نمی ش ــی مح ــم مذهب ــه مفاهی ب
غیرمــادی وجــود انســان ارتبــاط دارد و در تمامــی ســفرها 

 .)Sharpley, 2016( ــل درک اســت قاب
گردشگری فرهنگی5

ارتبــاط میــان فرهنــگ و گردشــگری، بازدیــد از 
فســتیوال های  موز ه هــا،  فرهنگــی،  و  تاریخــی  اماکــن 
هنــری، آشــنایی بــا ســبك زندگــی، آداب و رســوم، 
ــای ســفر  ــه، انگیزه ه ــك منطق ــراث ی ــان و می مذهــب، زب
ــۀ  ــال دو مقول ــه اتص ــرد و ب ــاال ب ــق را ب ــن مناط ــه ای ب
ــوم گردشــگری  ــگ و گردشــگری منجــر شــد و مفه فرهن
ــار  ــق آم ــد آورد )Richards, 2018(، طب ــی را پدی فرهنگ
ســازمان جهانــی گردشــگری، بیــش از 40 درصــد گردشــگران 
 .)Yun et al., 2008( ــد ــگران فرهنگی ان ــان گردش ــطح جه در س
اســت  گردشــگری  از  گونــه ای  فرهنگــی  گردشــگری 
ــز  ــفرها متمای ــایر س ــادی، از س ــۀ 1980 می ــه از ده ک
ــخص  ــع و مش ــی جام ــوز تعریف ــال هن ــن ح ــا ای ــد. ب ش
 .)Chen & Rahman, 2018( ارائــه نشــده اســت  از آن 
آمارهــای ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال 2017 بــه 
افزایــش بازارهــای گردشــگری فرهنگــی در جهــان اشــاره 

5. Cultural Tourism

سیاســت گذاری های  درصــد   89 به طوری کــه  دارد، 
ــی  ــگری فرهنگ ــه گردش ــان ب ــطح جه ــگری در س گردش
ــی، در  ــفرهای بین الملل ــد س ــد. 39 درص ــاص می یاب اختص
ــوده اســت  ــادی، گردشــگری فرهنگــی ب ســال 2017 می
ــطح  ــی را در س ــفر بین الملل ــون س ــدود 516 میلی ــه ح ک
ــگری  ــود )Richards, 2018(. گردش ــامل می ش ــان ش جه
فرهنگــی صرفــاً براســاس جاذبــۀ فرهنگــی ازجملــه میــراث 
فرهنگــی، معمــاری، موزه هــا، فســتیوال ها، جاذبه هــای 
ــف  ــردم تعری ــی م ــبك زندگ ــب و س ــان، مذه ــی، زب غذای

 .)Chen & Rahman, 2018( شــده اســت
جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی، به ویــژه تنــوع 
فرهنگــی، موجــب گســترش حضــور گردشــگران در 
تنــوع  به طوری کــه  اســت،  شــده  مکان هــا  ایــن 
و  حرکــت  عامــل  گوناگــون  شــهرهای  در  فرهنگــی 
ــمار  ــگری به ش ــایت های گردش ــگری در س ــق گردش رون
)Srisawad & Ounvichit,2016(. درنتیجــه  مــی رود 
مناطــق مختلــف به جهــت دارابــودن جاذبه هــای فرهنگــی 
ــدرت  ــد و توانســته اند ق ــی دســت یافته ان ــت رقابت ــه مزی ب
بســیار باالیــی را بــرای جــذب گردشــگران از حیــث رقابــت 
 .)Guedes & Jimenez, 2015( و برتــری ایجــاد نماینــد
ــازار گردشــگری فرهنگــی می شــوند کــه  افــرادی جــذب ب
ــت وجوی  ــی  و در جس ــای فرهنگ ــه جاذبه ه ــد ب عاقه من
تجربــۀ عمیــق فرهنگی انــد. گردشــگران فرهنگــی افــرادی 
ــاوت،  ــۀ فرهنگــی متف هســتند کــه در جســت وجوی تجرب
از قبیــل درک مفاهیــم، ســرگرمی ها، هنــر، مهارت هــا، 
ــفر  ــه س ــر ب ــا، تئات ــا، گالری ه ــی، موزه ه ــای فرهنگ فضاه
ــه  ــرادی ک ــت. اف ــوع اس ــیار متن ــازار بس ــن ب ــد. ای می رون
از ایــن جاذبه هــا دیــدن می کننــد دارای ســطح درک 
ــا  ــز ب ــا نی ــن جاذبه ه ــه ای ــا ب ــورد آن ه ــد و بازخ متفاوت ان

.)Isaac, 2008( ــود ــد ب ــاوت خواه ــم متف ه
ادراک معنوی گردشگر6

»ادراک معنــوی«7 از موضوعاتــی اســت کــه به صــورت 
پراکنــده و محــدود در ســه مقالــه مطــرح شــده اســت، امــا 
6. Touris t Spiritual Perception
7. Spiritual Perception
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در مطالعــات گردشــگری مشــاهده نشــده اســت. اسپنســر 
)2016( اصطــاح ادراک معنــوی را بــه مفهــوم درک و 
ــدگاه وی از دو  ــت. از دی ــرده اس ــرح ک ــدا مط ــناخت خ ش
ــق  ــی از طری ــود: یک ــل می ش ــناخت حاص ــن ش ــق ای طری
ــای  ــن و آیین ه ــهودی. دی ــه روش ش ــری ب ــن و دیگ دی
ــدا  ــه خ ــان را ب ــه انس ــت ک ــی اس ــیوه و روش ــی ش مذهب
ــه  ــان ب ــت انس ــن اس ــوی دیگر ممک ــك می کند.ازس نزدی
روش شــهودی و از طــرق دیگــری همچــون تجربــه، ارتباط 
ــد.  ــت یاب ــناخت دس ــن ش ــه ای ــان ها ب ــت و انس ــا طبیع ب
اســتراناهان )2001(، در مطالعــات پزشــکی و روان شــناختی 
خــود در میــان بیمــاران و پرســتاران بیمارســتان، ارتبــاط 
مؤثــر پرســتاران بــا بیمــاران را جهــت بهبــودی آن هــا، در 
گــرو مراقبــۀ معنــوی تبییــن کــرده اســت. بدیــن مفهــوم 
ــد،  ــتر باش ــتاران بیش ــوی پرس ــۀ معن ــه مراقب ــه هرچ ک
ــد. در  ــه دهن ــه بیمــاران ارائ ــری ب ــات بهت ــد خدم می توانن
ایــن تحقیــق روشــن می شــود کــه عبــارت ادراک معنــوی 
ــت و  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــوی ب ــۀ معن ــای مراقب به ج
ــۀ  ــام مراقب ــارت انج ــن عب ــنده از ای ــی نویس ــود اصل مقص
معنــوی اســت. در پژوهشــی دیگــر، محســنی مقــدم 
)1395(، ضمــن مطالعــۀ معمــاری بناهــای مذهبــی و ایجاد 
احســاس معنــوی در تقــارب و نزدیکــی بــا فضــای عبــادی 
ادراک  حکمفرماســت،  نیایشــگاه ها  در  کــه  مذهبــی  و 
معنــوی را نوعــی حالــت معنــوی در فــرد تعریــف می کنــد. 
ــق  ــوان تحقی ــه در عن ــه، ک ــات صورت گرفت بررســی مطالع
ایشــان اصطــاح ادراک معنــوی مشــاهده می شــود، نشــان 
ــروردگار،  ــناخت پ ــوم ش ــه مفه ــوی ب ــد ادراک معن می ده
مراقبــۀ معنــوی و احســاس معنــوی بیــان شــده اســت. بــه 
عبــارت دیگــر تعبیــر و تفســیری بــر روی حــاالت معنــوی 
صــورت  گرفتــه اســت و ادراک معنــوی نــه یــك اصطــاح 
ــف  ــای انســانی تعری ــی از حــاالت و ویژگی ه ــه توصیف بلک
شــده اســت. خاصــۀ مفاهیــم مذکــور در شــکل 1 نشــان 

ــده است. داده ش

 شکل 1: کلیدواژگان مفهوم »ادراک معنوی« 

در پژوهش های پیشین

ازایــن رو بررســی و تحلیــل پیشــینۀ پژوهــش، کــه بــه ســه 
ــد ادراک  ــان می ده ــد، نش ــاص می یاب ــوق اختص ــۀ ف مقال
معنــوی، کــه محقــق ایــن نوشــتار درصــدد ارائــه و تحلیــل 
ــوم و  ــاوت اســت و مفه ــوق متف ــن ف ــا مضامی آن اســت، ب

معنــی دیگــری دارد.

روش تحقیق
ــاح و  ــۀ اصط ــی و ارائ ــت بررس ــه عل ــر، ب ــق حاض تحقی
ــات  ــگر« در مطالع ــوی گردش ــد »ادراک معن ــوم جدی مفه
گردشــگری، از حیث هــدف بنیادی اســت و از روش مطالعۀ 
میدانــی مبتنــی بــر اکتشــاف و شــیوۀ کیفــی انجــام شــده 
ــگران  ــن گردش ــوم را در بی ــن مفه ــه ای ــی ک ــت. آنجای اس
ــی می کنــد،  ــی ارزیاب خارجــی شــهر اصفهــان به طــور جزئ
توصیفــی اســت. دیــدگاه پژوهشــی، در ایــن تحقیــق 
کیفــی، پدیدارشناســی اســت کــه از مصاحبــۀ نیمــه 
ــتخراج  ــرگان )اس ــا خب ــق ب ــۀ عمی ــاختاریافته، مصاحب س
ــی(،  ــگر فرهنگ ــوی گردش ــوی ادراک معن ــای الگ مؤلفه ه
مشــاهده همــراه بــا مشــارکت و مصاحبــۀ عمیــق در میــان 
ــتفاده  ــان اس ــهر اصفه ــی ش ــی خارج ــگران فرهنگ گردش
ــتفاده از  ــوا و اس ــل محت ــیر تحلی ــت. روش تفس ــده اس ش
کدگــذاری بــاز اســت. داده هــای پژوهــش از زمســتان 

ــت. ــده  اس ــع آوری ش ــتان 1397 جم ــا تابس 1396 ت
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)مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان(  ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی 

ــت  ــران اس ــرآوازۀ ای ــهرهای پ ــان از ش ــهر اصفه ش
کــه هســتۀ نخســتین آن در ســدۀ ششــم پیــش از میــاد 
شــکل گرفــت. بــا توجــه بــه آنکــه منطقــۀ اصفهــان قبــل از 
اســام و خصوصــاً در عصــر ساســانیان مرکــز تجمــع ســپاه 
ــن محــل را ســپاهان، اســپاهان، اســپهان،  ــوده اســت، ای ب
صفاهــان و اصفهــان می گفته انــد. براســاس آنچــه تــا 
ــان در  ــکونت انس ــت س ــت، قدم ــده اس ــف ش ــروز کش ام
اصفهــان بــه بیــش از 42هــزار ســال قبــل می رســد. آثــار 
ــه  ــای قلع ــتین در غاره ــان های نخس ــت آمده از انس به دس
ــد  ــه، مؤی ــتان مبارک ــع در شهرس ــن آباد(، واق ــزی )حس ب
ــاکن  ــان های س ــان، انس ــه در آن زم ــت ک ــر اس ــن ام ای
ــی  ــب و گاو وحش ــدن، اس ــر، کرگ ــا گورخ ــن غاره در ای
و  )زنــده دل  می کرده انــد  شــکار  را  دیگــر  حیوانــات  و 
دیگــران، 1388(. اهمیــت وجــود آثــار تاریخــی و باســتانی 
ــبب  ــان س ــی در اصفه ــدن ایران ــگ و تم ــینۀ فرهن و پیش
شــد کــه در ســال 2006 میــادی، شــهر اصفهــان از ســوی 
ــن پایتخــت فرهنگــی  ــس اســامی8 دومی ســازمان کنفران
ــازمان  ــمی س ــایت رس ــرد )س ــب بگی ــام لق ــان اس جه

ــامی(. ــس اس کنفران

یافته های پژوهش
در ابتــدا مفهــوم ادراک معنــوی و مؤلفه هــای آن بــه شــیوۀ 
ــف  ــاز تعری ــق و ب ــۀ عمی اکتشــاف و شــیوۀ کیفــی مصاحب
شــد. تعــدادی از صاحب نظــران علمــی و اجرایــی در حــوزۀ 
گردشــگری به صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند. به منظــور 
شناســایی صاحب نظــران، در یــك گــروه کارشناســی، ابتــدا 
ســازمان ها و دانشــگاه های درگیــر بــا مســألۀ گردشــگری و 
متناســب بــا هــدف ایــن پژوهــش مشــخص شــدند. ســپس 
ویژگی هــای درنظرگرفته شــدۀ گــروه هــدف )خبــرگان 
ــروه  ــخص کردن گ ــس از مش ــد و پ ــن ش ــدی( تعیی کلی
هــدف، مصاحبه شــوندگان، مطابــق جــدول 1، از بیــن 

ایشــان انتخــاب شــدند. 

8. Organisation of Islamic Cooperation )OIC); http://www.oic-oci.org/

جدول 1: مشخصات مصاحبه شوندگان

پیــش از شــروع مصاحبه هــا، هــدف از پژوهــش بــرای 
ــه  ــا توج ــد و ب ــح داده ش ــًا توضی ــوندگان کام مصاحبه ش
ــد  ــعی ش ــونده، س ــرد مصاحبه ش ــۀ ف ــابقه و تجرب ــه س ب
به گونــه ای  هدفمنــد  به صــورت  مصاحبــه  ســؤاالت 
ــری الزم را داشــته باشــند.  ــه انعطاف پذی مطــرح شــوند ک
نظرهــا در مصاحبه هــا ضبــط و یادداشــت برداری شــد 
ــان،  ــود. در پای ــام ش ــا انج ــی روی آن ه ــل نهای ــا تحلی ت
ــباع  ــه اش ــرگان ب ــر از خب ــا ده نف ــت آمده ب ــج به دس نتای
رســید. بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای داده هــای حاصــل 
آنالیــز  از  بهره گرفتــن  بــا  ژرف نگــر  مصاحبه هــای  از 
درون مایــه ای تحلیــل داده صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه، 
پــس از چندیــن بــار مطالعــۀ دقیــق همــۀ دست نوشــته ها، 
ــپس  ــد. س ــخص ش ــایی و مش ــط شناس ــمت های مرتب قس
ــده از  ــخص ش ــای مش ــا بخش ه ــه داده ه ــه ب ــا مراجع ب
در  مشــابه  کدهــای  شــد،  جــدا  درون دست نوشــته ها 
ــا  ــد و زیرگروه ه ــرار گرفتن ــده ق ــای دسته بندی ش طبقه ه
بــرای هــر طبقــه تعییــن شــد، در نهایــت مؤلفه هــا و 
شــاخص های ادراک معنــوی و عوامــل مؤثــر بــر ادراک 

کد 
سازمان تخصص مصاحبه شونده

دانشگاه تهرانفلسفه1

دانشگاه شهید بهشتی فلسفه2

حوزۀ علمیۀ قمادیان و عرفان3

دانشگاه تهرانعرفان4

دانشگاه تربیت مدرسروان شناسی5

دانشگاه علم و فرهنگروان شناسی6

دانشگاه امام صادق فرهنگ و ارتباطات7
علیه السام

دانشگاه علم و فرهنگگردشگری8

دانشگاه علم و فرهنگگردشگری9

دانشگاه UCLAN کشور گردشگری10
انگلستان
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ــی  ــر روش ــۀ ژرف نگ ــدند. مصاحب ــایی ش ــوی شناس معن
ــه  ــت ک ــات اس ــع آوری اطاع ــرای جم ــرد ب ــه ف ــرد ب ف
مصاحبه شــونده  یــك  و  مصاحبه کننــده  یــك  آن  در 
ــد  ــث می گذارن ــه بح ــت ب ــه دق ــاص را ب ــات خ موضوع
ــش،  ــن پژوه ــکاران، 1395: 133(. در ای ــك و هم )هنین
بــرای شناســایی مؤلفه هــای ادراک معنــوی و عوامــل 
ــفه،  ــوزۀ فلس ــرگان ح ــا خب ــوی، ب ــر ادراک معن ــر ب مؤث
ــدول  ــگری )ج ــگ و گردش ــی، فرهن ــان، روان شناس عرف
ــه در بخــش  ــت. مصاحب ــق انجــام گرف ــۀ عمی 1( مصاحب
اول بــه تعریــف مفاهیــم معنویــت و ادراک معنــوی و 
ــل  ــوی و عوام ــای ادراک معن ــه مؤلفه ه ــش دوم ب در بخ
ــا،  ــس از درج نظره ــت. پ ــا اختصــاص یاف ــر آن ه ــر ب مؤث
ــه  ــد ک ــی ش ــوا بررس ــل محت ــه روش تحلی ــا ب مصاحبه ه
نتایــج حاصــل از تحلیــل و کدبنــدی آن هــا در جــدول 3 

ــت. ــده اس و 4 آم

جدول 3: نتایج حاصل از تعاریف مفاهیم

جدول 4: متغیرها و ابعاد و شاخص آن ها

پــس از تحلیــل محتــوای مصاحبــۀ خبــرگان، مؤلفه هــای 
ــا  ــراه ب ــاهده هم ــه روش مش ــگر ب ــوی گردش ادراک معن
مشــارکت، در بهــار 1397 تحلیــل و ســنجش اولیــه شــد. 
ــت  ــه اس ــن نکت ــانگر ای ــی نش ــش کیف ــخ پژوه تاری
ــاهده  ــش مش ــر نق ــر س ــناختی ب ــای روش ش ــه بحث ه ک
ــۀ روش پژوهــش، از جایگاهــی اساســی برخــوردار  به منزل
ــارکت راهبــرد بــرای  اســت. مشــاهده همــراه بــا مش
ــناد  ــل اس ــه تحلی ــود ک ــف می ش ــدان تعری ــۀ می مطالع
ــتقیم و  ــاهدۀ مس ــارکت و مش ــه، مش ــدارک، مصاحب و م
ــخصۀ  ــد. مش ــق می کن ــر تلفی ــا یکدیگ ــری را ب درون نگ
ــه  ــچ مقدم ــق بی هی ــه محق ــن روش آن اســت ک ــارز ای ب
و تدارکــی مســتقیماً وارد میــدان می شــود )فلیــك، 
ــه،  ــا مشــارکت در ســه مرحل ــراه ب 1394(. مشــاهده هم
مشــاهدۀ توصیفــی،9 مشــاهدۀ متمرکــز10 و مشــاهدۀ 
ــاهدۀ  ــۀ اول، مش ــرد. در مرحل ــام می گی ــی11 انج گزینش
توصیفــی، محقــق بــا میــدان مطالعــه آشــنا می شــود. در 
ــه شــرحی کلــی از میــدان داده می شــود کــه  ایــن مرحل
ــا ســرحد امــکان پیچیدگی هــای آن را نشــان می دهــد  ت
ــای  ــۀ حدس ه ــی و ارائ ــؤال های پژوهش ــرح س ــه ط و ب
دقیق تــر کمــك می کنــد. در مرحلــۀ دوم، مشــاهدۀ 
ــز  ــکاتی تمرک ــا و مش ــر فراینده ــگر ب ــز، پژوهش متمرک
می کنــد کــه بــرای پرســش های پژوهــش بیشــترین 
ــۀ ســوم، مشــاهدۀ گزینشــی  ــد. در مرحل ــت را دارن اهمی
9. Descriptive Observation
10 .Focused Observation
11. Selective Observation

کد مصاحبه شونده هاتعریفمفاهیم
1، 2، 3، 4، 7، 8، 9حقیقت باطنیتعریف معنویت

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10عناصر غیرمادی 

1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10دریافت حقیقت باطنیتعریف ادراک معنوی
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10دریافت عوامل غیرمادی

گویه هاکد مصاحبه شونده هاگویه هامتغیر

ادراک معنوی

1، 2، 3، 4، 8، 9پیش فرض انسان

پیش فرض انسان از مکان قبل از سفر
تجربه های پیشین

ارزش گذاری های انسان
دین

اخاق

حقیقت باطنی 
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10)درونی(

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

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10حقیقت ظاهری
معماری

حس زیباشناسی
فضای محیط

تعامل انسان با سایر افراد2، 4، 6، 7، 8، 9، 10کنش انسان
کسب تجربه های جدید

گویه هاکد مصاحبه شونده هاگویه هامتغیر

عوامل مؤثر بر 
ادراک معنوی

درونی )فردی(
10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

شناخت فرد از خویش
شناخت فرد از مکان

شرایط جسمی
حس زیباشناختی
حس کنجکاوی

عاقه
ویژگی های جمعیت شناختی

ناهشیاری

بیرونی)محیطی(
10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

مکان
ارتباطات و تعامات انسانی

شرایط جغرافیایی
قوانین و مقرارت

دستکاری نکردن محیط
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)مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان(  ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی 

انجــام می شــود کــه پژوهشــگر در ایــن مرحلــه بــه دنبــال 
ــواع اعمــال  ــرای ان یافتــن شــواهد و مثال هــای بیشــتری ب
ــده اند  ــدا نش ــۀ دوم پی ــه در مرحل ــت ک ــی اس و فرایندهای
)همــان: 245 و 246(. در مرحلــۀ نخســت، ضمــن بررســی 
گردشــگران  کــه  مکان هایــی  جهــان،  نقــش  میــدان 
خارجــی در آنجــا حضــور می یابنــد و از آن هــا بازدیــد 
ــت  ــف موقعی ــس از توصی ــدند. پ ــخص ش ــد مش می کنن
مــکان مطالعــه شــده، بــر فرایندهــا و مشــکاتی کــه ممکن 
بــود در هنــگام مشــاهده رخ دهــد تمرکــز شــد و ســرانجام 
جمــع آوری داده هــا متناســب بــا ســؤال پژوهــش، بررســی 
ــن  ــان، ضم ــی اصفه ــی خارج ــگران فرهنگ ادراک گردش
ــبه و  ــان، کس ــا آن ــت ب ــن و صحب ــاهده و حضوریافت مش
ســاکنان محلــی و همچنیــن گذرانــدن زمان هایــی همــراه 
آنــان، هنــگام بازدیــد از ســایت فرهنگــی، صــرف ناهــار در 
ــاپ های  ــان، در کافی ش ــش جه ــدان نق ــتوران های می رس
ــان در  ــتراحت ایش ــای اس ــز زمان ه ــا و نی ــدان، مغازه ه می

ــش انجــام شــد.  ــۀ گزین ــدان، در مرحل داخــل می
ــی  ــگران خارج ــی گردش ــق همراه ــاهده از طری مش
میــدان نقــش جهــان اصفهــان بــا تمرکــز بــر ادراک 
آنــان، ضمــن تأکیــد بــه مبانــی معنــوی صــورت پذیرفــت. 
ــان  ــش جه ــدان نق ــی در می ــی خارج ــگران فرهنگ گردش
اصفهــان از مســجد امــام، مســجد شــیخ لطــف اهلل، عمــارت 
ــك  ــاً ی ــد. غالب ــدن می کنن ــازار دی ــای ب ــو و فض عالی قاپ
روز تمــام در اصفهــان بــه بازدیــد از میــدان نقــش جهــان 
ــارج از  ــه خ ــۀ گردشــگرانی ک ــه برنام اختصــاص دارد. البت
ــد ممکــن اســت متغیــر باشــد. ازایــن رو  تــور ســفر کرده  ان
همراهــی گردشــگران فرهنگــی چــه آن هایــی کــه در 
قالــب تورهــای مســافرتی بــه اصفهــان آمــده بودنــد و چــه 
ــه اصفهــان ســفر کــرده  ــور ب گردشــگرانی کــه خــارج از ت

ــد، انجــام شــد.  بودن
ــی  ــگران فرهنگ ــی گردش ــاهده و همراه ــج مش نتای
ــد  ــان، نشــان می ده ــان اصفه ــدان نقــش جه خارجــی می
ــاجد  ــان، مس ــان اصفه ــش جه ــدان نق ــی می ــار فرهنگ آث
ــدان،  ــل می ــکه های داخ ــو، درش ــارت عالی قاپ ــدان، عم می

رســتوران های ســنتی و مغازه هــای دور میــدان، ارزش 
بســیار باالیــی نــزد آنــان دارد. معمــاری عمــارت عالی قاپــو 
ــی  ــد به راحت ــاً نمی توانن ــی آورد و غالب ــد م ــان را به وج ایش
ــل  ــه داخ ــل از ورود ب ــب قب ــد. اغل ــرک کنن ــارت را ت عم
ــد،  ــگاه می کنن ــارت ن ــه عم ــرون ب ــی از بی ــارت، مدت عم
ــد  ــان را گــوش می دهنــد و در بازدی صحبت هــای تورگردان
ــان  ــا آن ــردان ب ــد تورگ ــح می دهن ــارت ترجی ــل عم داخ
ــان و  ــکوت ایش ــی، س ــای طوالن ــد. مکث ه ــت نکن صحب
نگاه هــای عمیقــی کــه بــه جزئیــات عمــارت دارنــد بســیار 
ــد  ــگام بازدی ــان در هن ــت زم ــت. گذش ــز اس ــل برانگی تأم
برای شــان بی معنــی اســت، اغلــب پــس از خــروج از 
ــت  ــه دوس ــد ک ــاره می کنن ــوع اش ــن موض ــه ای ــارت ب عم
ــه  ــی ک ــد. آن های ــد کنن ــارت بازدی ــدداً از عم ــد مج دارن
همــراه تــور نیســتند، آزادی عمــل بیشــتری دارنــد و گاهی 
ــان  ــش جه ــدان نق ــد از می ــه بازدی ــار روز را ب ــا چه دو ت
ــای  ــان برنامه ه ــب تورگردان ــا اغل ــد. ام ــاص می دهن اختص
فشــرده دارنــد و حســرت در چشــمان و نــگاه گردشــگران 
دیــده می شــود، حتــی اغلــب اذعــان می کننــد کــه 
ــدن  ــو دی ــارت عالی قاپ ــر از عم ــاری  دگ ــد ب ــت دارن دوس
ــف اهلل و  ــیخ لط ــجد ش ــاری مس ــد از معم ــد. در بازدی کنن
مســجد امــام نیــز تأمــل بســیار به خــرج می دهنــد. 
بازدیــد از معمــاری مســاجد بــرای ایشــان جذابیــت باالیــی 
دارد و مدت زمــان زیــادی در ســکوت بــه معمــاری آن 
همراهــان  بــا  حتــی  به طوری کــه  می شــوند.  خیــره 
خویــش صحبــت نمی کننــد. بازدیــد از مغازه هــای اطــراف 
میــدان نقــش جهــان نیــز بــرای ایشــان لذت بخــش اســت 
ــع  ــش از صنای ــان خوی ــراه همراه ــد هم ــح می دهن و ترجی
دســتی دیــدن کننــد. اغلــب مینــاکاری، قلم زنــی، مــس و 
ــر  ــد و از یکدیگ ــگاه می کنن ــه ن ــا عاق ــی را ب ــروف گل ظ
ــد.  ــی دارن ــه مصرف ــروف چ ــن ظ ــه ای ــد ک ــؤال می کنن س
ــرای  ــروف را ب ــن ظ ــك ای ــای کوچ ــز اندازه ه ــی نی برخ

یــادگاری می خرنــد.
و  اجتماعــی  حســی،  دریافت هــای  به طورکلــی 
محیطــی گردشــگر در ســایت گردشــگری، شــامل عناصــر 
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ــه  مختلفــی اســت. گردشــگر، برخــوردار از حــواس پنجگان
ــگام  ــه(، هن ــایی و المس ــی، چش ــنوایی، بویای ــی، ش )بینای
حضــور در ســایت گردشــگری دریافت هــای گوناگونــی 
مبتنــی بــر حــواس خــود خواهــد داشــت. معمــاری ســایت 
گردشــگری حــس بینایــی وی را متأثــر می کنــد. همچنیــن 
ــدان نقــش  ــل و ســنتی، کــه در فضــای می موســیقی اصی
ــدان  ــاور می ــای مج ــتوران ها و کافه ه ــا در رس ــان، و ی جه
ــذارد.  ــر می گ ــنوایی تأثی ــس ش ــر ح ــود، ب ــش می ش پخ
ــت  ــه در وق ــام و شــیخ لطــف اهلل، ک ــوای اذان مســجد ام ن
ــگران را  ــیاری از گردش ــه بس ــود، توج ــش می ش ــاز پخ نم
ــه تفکــر  ــان را ب ــه خــود جلــب می کنــد و بســیاری از آن ب
ــارۀ متــن آن  وامــی دارد و حتــی پــس از شــنیدن اذان درب
ســؤال می کننــد. ازســوی دیگر، می تــوان بــه غذاهــای 
ســنتی ایرانــی اشــاره کــرد کــه نمــاد فرهنــگ و پیشــینۀ 
ایــن ســرزمین اســت و ازجملــه منابــع مهــم فرهنگــی در 
گردشــگری به شــمار مــی رود کــه حــس بویایــی و چشــایی 
ــع  ــای صنای ــای مغازه ه ــد. کااله ــك می کن ــراد را تحری اف
دســتی نیــز کــه در داخــل میــدان نقش جهــان قــرار دارند، 
حــس المســۀ گردشــگر را برمی انگیزنــد. صنایــع دســتی از 
قبیــل مینــاکاری، پوشــاک ســنتی، نقره جــات و زیــورآالت، 
مــس، ســرامیك، معــرق، و انــواع گلیــم و طرح هــای 
ــی،  ــایل زینت ــایر وس ــف، و س ــر روی کی ــم ب ــی گلی تزیین
همگــی درکــی از فرهنــگ، تاریــخ و بــاور جامعــۀ میزبــان 
ــه در مجمــوع  را در ذهــن گردشــگر به وجــود مــی آورد، ک
شــناختی کلــی و یکپارچــه از مجمــوع دریافت هایــی 
ــت  ــا دریاف ــد. ام ــاد می کن ــت در وی ایج ــته اس ــه داش ک
گردشــگر بــه حــواس وی محــدود نمی شــود. چراکــه 
توصیــف گردشــگران از حــواس پنجگانه شــان، در مواجهــه 
بــا هــر یــك از عناصــر فرهنگــی، فراتــر از لذت هــای مــادی 
اســت. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه تمامــی ایــن دریافت هــا 
در بســتر روحانــی و بــه عبارتــی ماهیــت معنــوی و اصیــل 
انســانی رخ می دهــد کــه آن هــا را متوجــه نگاهــی عمیق تــر 
ــده انســان اســت و  ــد. ادراک کنن ــش می کن ــه درون خوی ب
ماهیــت اصلــی انســان ابعــاد غیرمــادی یــا معنــوی وجودی 

اوســت، لــذا ایــن نــگاه بــه درون و چــه بســا جســت وجوی 
ــی، فطــری و  ــی درون اشــتراکات انســانی و فرهنگــی، مبان
ــه  ــود گردشــگر اســت ک ــوی وج ــر معن ــارت کلی ت ــه عب ب
ــرد. ــکل می گی ــش ش ــا در درون ــن دریافت ه ــد ای در فراین

همراهــی گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان 
نقــش جهــان اصفهــان نشــان می دهــد کــه ادراک معنــوی 
ایشــان بــا یکدیگــر متفاوت اســت. برخــی از گردشــگران در 
مواجهــه بــا ســایت فرهنگــی میــدان نقــش جهــان اصفهان 
ادراک معنــوی خویــش را بازگــو می کردنــد، توصیف هایــی 
همچــون احســاس شــعف، اتصــال بــا هســتی و پیشــینیان، 
ــی از  ــش، ناتوان ــکان، احســاس آرام ــز و راز در م حــس رم
ــه  ــدن ب ــاس نزدیك ش ــش، احس ــای خوی ــان دریافت ه بی
خالــق هســتی در بازدیــد از آثــار فرهنگــی و هنــری. برخــی 
ــی  ــا مــردم محل ــه صحبــت و تعامــل ب ــد ب دیگــر عاقه من
ــدان  ــایت می ــه در س ــدی ک ــای جدی ــد و از تجربه ه بودن
ــد.  ــت می کردن ــد صحب ــرده بودن ــب ک ــان کس ــش جه نق
از پیش فرض هــای خــود قبــل از ســفر بــه  بســیاری 
ــش از  ــه پی ــی ک ــد، از اطاعات ــان می گفتن ــران و اصفه ای
ــر چشــمگیر در ادراک  ــان داشــتند و تغیی ــد از اصفه بازدی
خــود، بــا حضــور در مــکان، اعــان می کردنــد. نکتــۀ 
مهــم، در همراهــی گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان 
ــه  ــز و توج ــه تمرک ــود ک ــن ب ــان، ای ــان اصفه ــش جه نق
آگاهانــه بــه ادراک معنــوی وجــود نداشــت. در زبــان و ابــراز 
احساســات خویــش از مضامیــن معنــوی وجــودی خویــش 
ــر  ــن ام ــه ای ــه ب ــور آگاهان ــا به ط ــد، ام ــت می کردن صحب
ــاهده  ــم در مش ــکات مه ــر از ن ــی دیگ ــد. یک ــف نبودن واق
و همراهــی ایشــان، درنظرگرفتــن رفتــار و واکنــش آن هــا 
در مواجهــه بــا آثــار فرهنگــی و مــردم محلــی، صحبت هــا، 
نحــوۀ تأمــل و تفکــر و ســکوت آن هــا بــود. پــس از همراهی 
گردشــگران فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان 
ــای  ــاهده ها، مؤلفه ه ــت برداری از مش ــان، در یادداش اصفه
گردشــگران  همراهــی  و  مشــاهده  در  معنــوی  ادراک 
ــان لحــاظ  ــان اصفه ــدان نقــش جه فرهنگــی خارجــی می
ادراک  از ســنجش  یافته هــای حاصــل  مجمــوع  شــد. 
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معنــوی گردشــگر بــه شــیوۀ مشــاهده همــراه بــا مشــارکت 
ــه شــده اســت. در جــدول 5 ارائ

جدول 5: ادراک گردشگران فرهنگی خارجی میدان نقش 

جهان اصفهان

در تابســتان 1397، پس از مشــاهده و همراهی گردشــگران 
فرهنگــی خارجــی میــدان نقــش جهــان اصفهــان، در 
ــنتی در  ــرای س ــان، کافه س ــش جه ــنتی نق ــتوران س رس
ــان و نیمکت هــای داخــل  ــدان نقــش جه ــازار می داخــل ب
ــم.  ــه کردی ــا مصاحب ــا آن ه ــا، ب ــار حوض ه ــدان در کن می
ــان  ــی از زم ــی بخش ــی خارج ــگران فرهنگ ــب گردش اغل
گــردش در میــدان نقــش جهــان را بــرای خــود آزاد 
ــنتی  ــای س ــی را در کافه ه ــان زمان ــی از ایش ــد. برخ بودن
ــل  ــا در داخ ــد، ی ــد می کردن ــازار خری ــد، در ب می گذراندن
میــدان کنــار حوض هــا می نشســتند. اغلــب آن هایــی کــه 
بــدون تــور ســفر کــرده بودنــد، زمــان ناهــار یــا شــام را در 
رســتوران ســنتی نقــش جهــان ســپری می کردنــد. همزمان 
ــه  ــه ای ک ــا، در مصاحب ــن مکان ه ــا حضــور ایشــان در ای ب
به صــورت نیمه بــاز انجــام شــد، معنویــت، ادراک معنــوی و 

مؤلفه هــای ادراک معنــوی گردشــگر از ایشــان ســؤال شــد. 
نکتــۀ قابــل توجهــی کــه از نتایــج مصاحبــه بــا گردشــگران 
ــان وجــود  ــان اصفه ــدان نقــش جه فرهنگــی خارجــی می
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 
در درون خویــش آشــنا بــود و گاهــی نیــز بــا تعجــب بیــان 
ــن مفاهیــم  ــه ای ــون  به صــورت جــدی ب می کــرد کــه تاکن

توجــه نداشــته اســت. 
نتایــج بررســی معنویــت، ادراک معنــوی و مؤلفه هــای 
ادراک معنــوی گردشــگر، بــه روش مصاحبــه، نشــان 
ــه  ــی و متصــل ب ــی، درون ــری حقیق ــت ام ــد معنوی می ده
ــت وجو،  ــه جس ــر ب ــه منج ــت ک ــادی اس ــن غیرم مضامی
کنجــکاوی و شــناخت گردشــگر می شــود. ایــن مفاهیــم در 
ــه ای  ــون صندوقچ ــان اند، همچ ــراه انس ــی هم ــول زندگ ط
ــادی بســته  ــال های متم ــی س ــه گوی ــود او ک در درون وج
ــا  ــد آن ه ــفر می توان ــط س ــژه در محی ــت و به وی ــده اس مان
ــه  ــت ک ــدی اس ــتر مفی ــفر بس ــد. س ــش دریاب را بیش ازپی
می توانــد انســان را هرچــه بیشــتر بــه اصــل خویــش 
ــوی  ــد. ادراک معن ــم آشــنا کن ــن مفاهی ــا ای ــد و ب بازگردان
بی شــك از انــواع درک و دریافــت انســان اســت کــه توجــه 
بــه آن می توانــد حقایــق بســیاری را بــرای انســان روشــن 
کنــد. توجــه بــه ادراک معنــوی خــود بــه تنهایــی می توانــد 
مســیر رشــد و تعالــی انســانی قــرار گیــرد و در ایــن میــان 
ســفر محفــل و ظرفیتــی در خــود دارد کــه ایــن توجــه را 
ــه  ــت توج ــده داش ــگران عقی ــی از گردش ــزد. یک برمی انگی
ــانی  ــی انس ــای متعال ــرۀ نیازه ــوی در زم ــه ادراک معن ب
اســت کــه بایــد بــدان توجــه بیشــتری شــود، چراکــه نقــش 
ــرۀ  ــر روی ک ــان ب ــور انس ــداف حض ــق اه ــی در تحق مهم
زمیــن ایفــا می کنــد. مجمــوع فرضیــات گردشــگر، کنــش 
گردشــگر، حقیقــت باطــن و حقیقــت ظاهــر ازجملــه 
ــوند  ــوب می ش ــگر محس ــوی گردش ــای ادراک معن مؤلفه ه
ــا حضــور گردشــگر  کــه می تواننــد در عناصــر گوناگونــی ب

ــروز و ظهــور داشــته باشــند.  در ســایت فرهنگــی ب

ادراک حسی گردشگر

معماری 
نواهای مساجد در زمان های به خصوص

موسیقی سنتی و اصیل ایرانی
لمس کردن صنایع دستی

خوردن غذاهای محلی و سنتی
استشمام عطر 

ادراک اجتماعی گردشگر

آشنایی با جامعۀ میزبان
تعامل و گفت وگو با مردم، فروشندگان و سایر 

همسفران
حس راحت بودن 

کسب تجربه های جدید در ارتباط با دیگران

ادراک محیطی گردشگر
حس زیبا شناسی جاذبه ها

حس تقدس گرایی
فضا و محیط جذاب

احساس وجد و شعف درونیادراک معنوی گردشگر
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

اعتای روحی
احساس نزدیکی به خالق هستی
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مطالعــه و بررســی یافته هــای پژوهــش حاکــی از ایــن 
ــگر  ــوی گردش ــای ادراک معن ــه مؤلفه ه ــت ک ــب اس مطل
ــۀ  ــوای مصاحب ــل محت ــس از تحلی ــفر را، پ ــی از س فرهنگ
خبــرگان و ارزیابــی یافته هــای حاصــل از مشــاهده و 

ــرد. ــه ک ــکل 2 ارائ ــورت ش ــوان به ص ــه، می ت مصاحب

شکل 2: چارچوب مفهومی مؤلفه های ادراک معنوی گردشگر 

فرهنگی از سفر

ارائۀ الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر
ــان  ــط، جه ــتن محی ــا خویش ــگر ب ــاط گردش ــد ارتب مه
هســتی و خالــق در مســیر شــناخت، حقیقت جویــی و 
ــیر  ــن مس ــی ای ــود. تمام ــف می ش ــاً ادراک تعری اصطاح
ــه  هــم در جهــت شــناخت و هــم معنویــت، گردشــگر را ب
ســوی حقیقــت ســوق می دهــد. »ادراک معنــوی گردشــگر 
ــی  ــادی، حس ــناخت های م ــۀ ش ــتر هم ــفر«، در بس از س
ــری از  ــر و عمیق ت ــه درک باالت ــگر را ب ــی، گردش و محیط
حقیقــت می رســاند. لــذا ادراک معنــوی گردشــگر از ســفر 
ــه مفهــوم دریافــت و تفســیر حقیقــت باطنــی گردشــگر  ب
از ســفر تعریــف می شــود کــه هم راســتا بــا ماهیــت 
ــری  ــات نظ ــه ادبی ــه ب ــا توج ــت. ب ــانی اس ــودی انس وج
ــوی  ــه، الگ ــی صورت گرفت ــای میدان ــش و پژوهش ه پژوه
ــه  ــفر ب ــی از س ــی خارج ــگر فرهنگ ــوی گردش ادراک معن

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 3 نش ــان در ش ــهر اصفه ش

شکل 3: الگوی ادراک معنوی گردشگر

ــه  ــفر ب ــان از س ــهر اصفه ــی ش ــی خارج ــگر فرهنگ گردش
ــی دارد. عــاوه  ســایت های فرهنگــی دریافت هــای گوناگون
بــر حــواس پنجگانــۀ انســانی )بینایــی، شــنوایی، چشــایی، 
ــان را  ــف انس ــای مختل ــه در فضاه ــه( ک ــی و المس بویای
ــگر  ــراه گردش ــی هم ــه عبارت ــد، و ب ــود می کن ــر خ درگی
ســایت  در  نیــز  محیطــی  و  اجتماعــی  ادراک  اســت، 
ــوی  ــرانجام ادراک معن ــود. و س ــل می ش ــگری حاص گردش
گردشــگر در راســتای ادراک حســی، اجتماعــی و محیطــی 
شــکل می گیــرد. ادراک معنــوی نیــز هماننــد ســایر ادراک 
ــان ها درک  ــون انس ــت، چ ــان نیس ــه یکس ــانی، در هم انس
گوناگونــی از معنــا دارنــد، و نیــز تعــداد کمــی از انســان ها 
ــد. مؤلفه هــای تمامــی  در مســیر معناگرایــی قــرار می گیرن

ســطوح ادراکــی در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت. 

 شکل 4: الگوی مؤلفه های ادراک معنوی گردشگر
 فرهنگی از سفر
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)مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان(  ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی 

ــه  ــت ک ــیری اس ــت، مس ــناخت و دریاف ــیر ش مس
تمامــی انســان هــا در طــول زندگــی آن را درمــی 
ــت  ــزان و کیفی ــه می ــد، اگرچ ــی کنن ــی م ــد و ط یابن
آن متفــاوت اســت امــا در تمامــی بشــر شــناخت و 
دریافــت وجــود دارد. از حــواس انســانی گرفتــه تــا درک 
ــل ادراک  ــی در ذی ــا، همگ ــان ه ــایر انس ــط و س از محی
معنــوی گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان 
ــای حســی  ــت ه ــوع دریاف ــد. ن ــی گیرن ــرار م ــفر ق از س
ــفر،  ــان از س ــهر اصفه ــی ش ــی خارج ــگر فرهنگ گردش
ــاری  ــدن معم ــه دی ــر پای ــه، ب ــواس پنجگان ــه ح ــر پای ب
ــه در  ــیقی ک ــی، صــدای موس ــای تاریخــی فرهنگ و بناه
ســایت گردشــگری شــنیده مــی شــود، از صــدای تجمــع 
ســایر انســان هــا تــا موســیقی کــه در فضــا پخــش مــی 
شــود و همچنیــن صــدای اذان کــه در وقــت اذان صبــح، 
ظهــر و مغــرب از مســاجد بــه گــوش مــی رســد. صنایــع 
دســتی اصفهــان و عاقــه گردشــگران فرهنگــی خارجــی 
بــه لمــس آنهــا، و نیــز غذاهــای ســنتی کــه بســیار بــدان 
ــه از  ــا ک ــی آنه ــس بویای ــند. و ح ــی باش ــد م ــه من عاق
غــذا، نوشــیدنی هــا و یــا عطرهــای در محیــط استشــمام 
مــی گــردد. مجمــوع و برآینــدی کــه گردشــگر فرهنگــی 
ــی  ــن فرهنگ ــه اماک ــفر ب ــان از س ــهر اصفه ــی ش خارج
ــی  ــه و ادراک حس ــواس پنجگان ــد، ح ــی کن ــت م دریاف
وی را شــکل مــی دهــد. مجمــوع و برآینــد دریافت هــای 
ــه  گردشــگر فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان از ســفر ب
اماکــن فرهنگــی، از طریــق حــواس پنجگانــه، ادراک 

ــد.  ــکل می ده ــی وی را ش حس
در کنــار ادراک حســی، ادراک اجتماعــی از تعامــل 
ــدگان  ــه کنن ــی، ارائ ــه محل ــگران، جامع ــایر گردش ــا س ب
خدمــات گردشــگری حاصــل مــی شــود، کــه مجمــوع این 
ــی و ارتباطــات  ــه محل تعامــات در درون فرهنــگ جامع
میــان فرهنگــی شــکل مــی گیــرد، کــه گاهــی بــه شــکل 
ــوع  ــد. مجم ــی می یاب ــگر تداع ــن گردش ــه در ذه مقایس
تعامــات، تجربــه هــای ارتباطــی را بــرای گردشــگر 

رقــم مــی زنــد، کــه ادراک اجتماعــی وی در ســفر 
ــات  ــار تعام ــد. در کن ــی ده ــکل م ــان را ش ــه اصفه ب
ــی کــه گردشــگر در آن حضــور  انســانی، محیــط و فضای
یافتــه اســت، ادراک محیطــی را برایــش بــه همــراه دارد. 
ــس  ــوع ح ــگری و در مجم ــایت گردش ــای س ــی ه ویژگ
زیبایــی شــناختی کــه در ذهــن گردشــگر رخ مــی دهــد، 
ــه وی  ــگری ب ــایت گردش ــه در س ــی ک ــفر و فضای اتمس
ــاری و  ــایت، معم ــی س ــینه تاریخ ــود، پیش ــی ش ــا م الق
ــز  ــد، و نی ــی کن ــس م ــود را در آن ح ــه خ ــی ک فضای
ــی  ــا تاریخ ــه ت ــا گرفت ــاری فض ــی از معم ــدس گرای تق
ــن  ــی را در ذه ــای فرهنگ ــه غن ــی ک ــینه فرهنگ و پیش
وی القــا مــی کنــد، مجموعــه ادراک محیطــی گردشــگر 
فرهنگــی خارجــی شــهر اصفهــان مــی باشــد. یافته هــای 
ــگران  ــان گردش ــش در می ــاهده و پیمای ــل از مش حاص
فرهنگــی خارجــی اصفهــان و اســتناد بــه مبانــی نظــری 
به دســت می دهــد کــه در  را  نتیجــه  ایــن  پژوهــش 
مجمــوع ادراک حســی و اجتماعــی و محیطــی گردشــگر، 
ــی در  ــانی، دارای پیش فرض های ــت انس ــبب ماهی ــه س ب
ذهــن او از ســفر بــه اصفهــان اســت، همچنیــن حقیقــت 
باطنــی وجــودی وی، حقیقــت ظاهــری کــه بــا آن 
روبــه رو می شــود و کنش هــای انســانی وی بــا ســایر 
ــی  ــگر فرهنگ ــوی گردش ــوع ادراک معن ــان ها، مجم انس
ادراک  در  اســت.  ســفر  از  اصفهــان  شــهر  خارجــی 
ــت  ــی اس ــری روحان ــت و ام ــت از معنوی ــوی صحب معن
ــه  ــذا ب ــد، ل ــل ش ــرای آن قائ ــدی ب ــوان ح ــه نمی ت ک
ــان، و  ــودی انس ــی وج ــوی و روحان ــت معن ــبب ماهی س
ــان،  ــدۀ جه ــق و آفرینن ــتی و خال ــوی هس ــت معن ماهی
گردشــگران از ادراک معنــوی در ســطوح متفــاوت و 
ــی و  ــل درون ــر از عوام ــه متأث ــد ک ــا برخوردارن بی انته
بیرونــی آن هاســت. در پایــان الگــوی ادراک معنــوی 
ــتی آزمایی در  ــس از راس ــفر، پ ــی از س ــگر فرهنگ گردش

ــت. ــده اس ــه ش ــکل 5 ارائ ــرگان، در ش ــان خب می
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شکل 5: الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر

همان طــور کــه بیــان شــد درک و شــناخت هســتی به نوبــۀ 
خــود مفهومــی معنــوی و مرتبــط بــا روح انســانی اســت که 
ــان  ــرد. انس ــز ک ــان متمای ــی انس ــوان آن را از زندگ نمی ت
ــی در مســیر کشــف و جســت وجوی هســتی گام  در زندگ
برمــی دارد و در ایــن میــان ســفر یکــی از اقداماتــی اســت 
کــه افــراد در جســت وجوی کســب معرفــت و تجربــه بــرای 
ارتبــاط بــا زمیــن، طبیعــت، خالــق هســتی و یافتــن مفهوم 
ــوم  ــه مفه ــت ب ــد. معنوی ــای زندگــی انجــام می دهن و معن
ماهیــت روحانــی و باطنــی انســان در مجمــوع روابــط 
ــق  ــق تحق ــتی و خال ــه، هس ــتن، جامع ــا خویش ــانی ب انس
می یابــد و امــری اســت کــه به ویــژه در ســفر بیش ازپیــش 
می توانــد قابــل دســتیابی باشــد. در ذیــل مفهــوم معنویــت، 
ــه  ــوی و مؤلفه هــای الگــو، کــه در شــکل 5 ارائ ادراک معن
ــی نظــری  شــده اســت، در نتیجــۀ تحلیــل و بررســی مبان
ــه  ــی ارائ ــش میدان ــل از پژوه ــای حاص ــش و یافته ه پژوه

می شــود.
معنویت  •

مجمــوع عناصــر غیرمــادی، حقیقــت باطنــی، آگاهــی 
ــی  ــی کل ــود. در نگاه ــف می ش ــت تعری ــاط، معنوی و ارتب
ــی  ــادی و روحان ــور غیرم ــۀ ام ــت را هم ــوان معنوی می ت

زندگــی بشــر تلقــی کــرد.
ــت  ــه معنوی ــی ب ــای گوناگون ــمندان رویکرده اندیش
آن  بــه  مختلــف  علــوم  دریچه هــای  از  و  داشــته اند 
نگریســته اند. می تــوان معنویــت را بــا نگاهــی کلی تــر 
ــرد.  ــف ک ــتی تعری ــی هس ــادی و روحان ــر م ــت غی ماهی
انســان و همــۀ موجــودات نیــز جــزء هســتی اند و در 

نتیجــه همگــی آن هــا را شــامل می شــود.
ادراک معنوی  •

ــادی،  ــر غیرم ــناخت از عناص ــی و ش ــت، آگاه دریاف
حقیقــت باطنــی و معنــوی را »ادراک معنــوی« می نامنــد. 
انســانی، و  ادراک معنــوی دربرگیرنــدۀ حقیقــت درک 
و  ماهیــت هســتی  و  باطنــی  از حقیقــت  نشــأت یافته 
وجــودی اســت کــه ریشــه در عناصــر غیرمــادی، فرامادی و 
فراطبیعــی وجــود انســانی دارد و شــناخت حقیقــی و درونی 
را بــرای انســان رقــم می زنــد. ادراک معنــوی فراتــر از 
ــدی از  ــی اســت و برآین ادراک حســی، محیطــی و اجتماع
مجمــوع ادراکات مــادی انســان و عناصــر غیرمــادی اســت 
کــه بــا بعــد روحانــی وی ارتبــاط دارد و بــا ماهیــت هســتی 

ــد.  ــد می یاب پیون
تحقــق  راســتای  در  می تــوان  را  معنــوی  ادراک 
ــرد  ــر ک حقیقــت وجــودی انســان و هــدف آفرینــش تعبی
کــه انســان را بــا معنــی حقیقــی و معنــوی خویــش پیونــد 
می دهــد و انســان کامــل معنــوی را محقــق می نمایــد. لــذا 
ــد  ــی رخ می ده ــل انســانی و تعال ــه تکام ــرای رســیدن ب ب
و همســو بــا معرفــت انســان در جهــان هســتی اســت کــه 
منجــر بــه اتصــال وی بــه ماهیــت اصلــی و باطنــی خویــش 
می گــردد. ادراک معنــوی تحقــق هــدف آفرینــش انســانی 
اســت. بــه تعبیــر فاســفه انســان ماهیتــی فراطبیعــی دارد 
و اثــر هنــری خالــق هســتی اســت کــه خــود، بــا تقلیــد از 

ــد.  ــق می کن ــری خل ــر هن ــان اث ــن ویژگــی، در جه ای
ادراک معنــوی، تحقــق انســان آرمانــی اســت کــه هــم 
ــد  ــت و می توان ــر از آن اس ــم فرات ــت و ه ــس طبیع از جن
ــتمر  ــی مس ــناخت، گام های ــی و ش ــیر حقیقت جوی در مس
ــذا  ــت. ل ــرای آن نیس ــی ب ــه نهایت ــردارد ک ــگی ب و همیش
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ــتر  ــرب بیش ــد تق ــی، نیازمن ــیر معرفت افزای ــان در مس انس
ــا مســیر قــرب الــی اهلل را در  ــه دریافــت معنــوی اســت ت ب
ــد، و اولیــن  جهــت تحقــق خلیفۀ اللّهــی خویــش طــی کن
گام در ایــن جهــت می توانــد شــناخت هرچــه بیشــتر 
ــا همچــون امیرالمؤمنیــن  خویشــتن باشــد. چــرا کــه عرف
علیه الســام خودشناســی را اقــدام نخســتین در راه معرفــت 
ــت  ــتن حقیق ــه دانس ــز ب ــر ج ــن ام ــد و ای ــان می دارن بی
روحانــی بــرای انســان امکان پذیــر نخواهــد بــود. همچنــان 
ــتن را  ــه خویش ــان ب ــوری انس ــم حض ــدرا عل ــه ماص ک
درک شــهودی بیــان می کنــد و آن را از راه شــهود و قلــب 
ــم  ــی از عال ــادی دارد و گوی ــی غیرم ــه ماهیت ــد، ک می دان
وجــود نشــئت گرفتــه اســت. ادراک معنــوی شــناختن در 
مســیر فرامــادی و روحانــی اســت، نــه وســیلۀ آن. چراکــه 
مــاده وســیله و ابــزار اســت و غیرمــاده و معنویــت ماهیــت 
ــن  ــن ای ــوی در بط ــت، ادراک معن ــتی اس ــت هس حقیق
ــادی دارد.  ــی غیرم ــت و ویژگ ــه اس ــکل گرفت ــناخت ش ش
لــذا بــرای ادراک معنــوی، می تــوان مــاده را ابــزار دانســت، 
ــی  ــات ذات ــی و صف ــودن ویژگ ــاده و فراطبیعی ب ــا غیرم ام

ــود. ــوب می ش ــوی محس ادراک معن
انســان متشــکل از دو بعــد مــادی و غیرمــادی، جســم 
و روح اســت پــای جســم بــر روی کــرۀ خاکــی دارد، 
ــن  ــان ای ــر از هســتی انس ــی جداناپذی ــاده جزئ ــاک و م خ
جهانی انــد، و شــاکلۀ مــادی وی را تشــکیل می دهنــد. 
ــوش و  ــم، گ ــون چش ــادی چ ــزار م ــبب اب ــن س ــه همی ب
ســایر اعضــای بــدن، در ایــن شــناخت دخیل انــد و بخــش 
زیــادی از دریافت هــا توســط آن هــا انجــام می شــود. ادراک 
حســی و در کنــار آن ادراک از اجتمــاع و محیــط، کــه در 
مجمــوع ادراک مــادی را تشــکیل می دهــد، گام نخســتین 

و ورود بــه ادراک معنــوی اســت.
ادراک حسی گردشگر فرهنگی  •

ــی  ــدی ذهن ــی فراین ــگر فرهنگ ــی گردش ادراک حس
اســت کــه در طــی آن تجــارب حســی معنــی دار می شــوند 
و از ایــن طریــق گردشــگر روابــط امــور و اشــیا را درمی یابد. 
مجمــوع دریافت هــای حســی گردشــگر فرهنگــی از ســفر، 

ــی،  ــی، شــنوایی، بویای ــه )بینای ــای حــواس پنجگان ــر مبن ب
چشــایی و المســه(، ادراک حســی را شــکل می دهــد کــه 
ــز در  ــی در مغ ــای عصب ــق تکانه ه ــدی از طری ــی فراین ط
ذهــن انســان نقــش بســته و تفکــر وی را تشــکیل می دهــد.

ادراک اجتماعی گردشگر فرهنگی  •

فراینــد  فرهنگــی  گردشــگر  اجتماعــی  ادراک 
ــای  ــون یافته ه ــگر پیرام ــای گردش ــکل گیری واکنش ه ش
ــای  ــوع دریافت ه ــراد اســت. مجم ــایر اف ــارۀ س ــی درب ذهن
گردشــگر فرهنگــی از ســفر کــه در نتیجــۀ تعامات انســانی 
او رخ می دهــد، ادراک اجتماعــی گردشــگر فرهنگــی را 
ــی  ــات فرهنگ ــد تعام ــامل برآین ــد و ش ــکیل می ده تش
جامعــۀ میزبــان و گردشــگر، تعامــات و ارتباطــات انســانی 
و نیــز تجربه هایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا ســایر انســان 

ــد.  ــب می کن ــا کس ه
ادراک محیطی گردشگر فرهنگی  •

ــناخت و  ــودن ادراک، ش ــط ب ــر مرتب ــه ب ــدی ک فراین
شــرایط محیطــی تأکیــد می کنــد ادراک محیطــی نامیــده 
می شــود، به ویــژه زمانــی کــه ادراک اشــیا از محیــط 
گردشــگر  دریافت هــای  مجمــوع  می شــود.  تفکیــك 
ــه  ــرار گرفت ــه در آن ق ــی ک ــفر در محیط ــی از س فرهنگ
اســت، ادراک محیطــی وی را تشــکیل می دهــد. لــذا 
ــی  ــگر فرهنگ ــای گردش ــامل دریافت ه ــی ش ادراک محیط
ــود  ــگری وج ــط گردش ــه در محی ــفری ک ــا و اتمس از فض
دارد، حــس تقدس گرایــی گردشــگر بــه محیــط کــه 
بــه اهمیــت دادن، ارزش نهــادن و مقدس بــودن محیــط 
فرهنگــی در ذهــن گردشــگر اشــاره می کنــد و نیــز حــس 
ــه  ــی ک ــی از دریافت های ــگر فرهنگ ــناختی گردش زیبایی ش
ــط در  ــه از محی ــدی ک ــگری دارد و برآین ــط گردش از محی

ــت.  ــرد اس ــکل می گی ــن وی ش ذه
ادراک معنوی گردشگر فرهنگی  •

ادراک معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر بــه مفهــوم 
ــت وجــودی  ــی و ماهی ــت باطن ــت حقیق شــناخت و دریاف
ــی و  ــی، اجتماع ــای حس ــوع دریافت ه ــه مجم ــت ک اوس
ــرد.  ــر می گی ــفر درب ــی را از س ــگر فرهنگ ــی گردش محیط
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میــزان آگاهــی وی از حقیقــت باطنــی، عناصــر غیرمــادی 
و ارتباطاتــی کــه در محیــط ســفر دارد ادراک معنــوی 
گردشــگر فرهنگــی از ســفر را شــکل می دهــد. ادراک 
معنــوی گردشــگر فرهنگــی از ســفر از مجمــوع عناصــری 
ــی،  ــت باطن ــفر، حقیق ــگر از س ــرض گردش ــون پیش ف چ
ــود. ــکیل می ش ــگر تش ــش گردش ــری و کن ــت ظاه حقیق

گردشــگر  معنــوی  ادراک  مؤلفه هــای   •

هنگــی فر
پیش فرض گردشگر فرهنگی

ــن  ــفر در ذه ــل از س ــگر قب ــه گردش ــی ک مفروضات
خویــش دارد پیش فــرض گردشــگر از ســفر را تشــکیل 
ــی  می دهــد. مفروضــات وی در مجمــوع حاصــل تجربه های
اســت کــه در طــول زندگــی داشــته کــه در مبانــی 
ــی  ــه عبارت ــد و ب ــری می یاب ــود ظاه ــی نم ــی و دین اخاق
ــذا  ــد. ل ــادات وی را شــکل می ده ــی و اعتق ــوع جهان بین ن
ــا،  ــۀ باوره ــه مجموع ــاره دارد ب ــگر اش ــرض گردش پیش ف
ــی  ــی و فرضیات ــول اخاق ــی، اص ــادات دین ــا، اعتق ارزش ه
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــگری و مکان ــد گردش ــه مقص ــه ب ک
ــگر  ــرض گردش ــت. پیش ف ــط اس ــد مرتب ــفر کن ــدان س ب
وی  پیش فرض هــای  بــه  اشــاره  به طورکلــی  ســفر  از 
ــدان ســفر کــرده اســت، تجربه هــای  ــارۀ مکانــی کــه ب درب
ــی  ــی، ارزش گذاری های ــول زندگ ــگر در ط ــین گردش پیش
کــه اعتقــادات وی را شــکل می دهــد، دیــن و مذهبــی کــه 
ــد و اخاقیــات در نظــر اوســت. در  ــدان تمســك می جوی ب
مجمــوع می تــوان گفــت پیش فــرض گردشــگر از ســفر، بــا 
ذهــن، تفکــر و نگــرش گردشــگر مرتبــط اســت کــه در نــوع 
دیــدگاه وی بســیار اثرگــذار خواهــد بــود و ادراک معنــوی 

ــد. ــکل می ده وی را ش
حقیقت باطنی

حقیقــت باطنــی عنصــر کلیــدی و جدایی ناپذیــر 
معنویــت و ماهیــت انســانی اســت کــه بــه بخــش غیرمادی 
و روحانــی وجــود انســان مرتبــط اســت. حقیقــت باطنــی 
ــت  ــه اصال ــد ک ــه ماهیــت هســتی انســانی اشــاره می کن ب
ــاد  ــه ابع ــال وی ب ــت اتص ــادی و در نهای ــد غیرم روح، بع

ــت  ــد. حقیق ــکل می ده ــق را ش ــتی و خال ــی هس روحان
ــه وی  ــت ک ــانی اس ــود انس ــی وج ــرت خدای ــی فط باطن
ــی و  ــات تعال ــرده و صف ــر ک ــی نزدیك ت

ّ
ــه خلیفة الل را ب

ــت  ــذا حقیق ــی می بخشــد. ل ــۀ انســانی را تداع کمال گرایان
باطنــی یکــی از ارکان و مؤلفه هــای اصلــی ادراک معنــوی 
اســت کــه بــه احســاس وجــد و شــعف درونــی گردشــگر در 
ــا فرهنــگ و ســایت فرهنگــی اشــاره  ــی ب مواجهــه و رویای
ــه در آن  ــی ک ــا موقعیت ــت ب ــال و قراب ــاس اتص دارد، احس
قــرار گرفتــه اســت و نوعــی پیوســتگی بــا پیشــینۀ فرهنگی 
و تاریخــی منطقــه، احســاس نزدیکــی بــه خالــق هســتی، 
احســاس توانمنــدی واالی انســانی در خلــق آثــار فرهنگــی 
ــدۀ  ــتن و گمش ــه خویش ــت ب ــاس بازگش ــی، احس و تاریخ
درونــی کــه گویــی در ســایت فرهنگــی یــا تاریــخ منطقــه 
خــود را می جویــد و نیــز احســاس آرامــش درون گردشــگر 

ــی. از حضــور در چنیــن مکان
می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه حقیقــت باطنــی 
ــت  ــه اصال ــوی اســت ک ــادی ادراک معن ــن غیرم ــا رک تنه
آن بــه غیرمادی بــودن اســت. بــه معنــای دیگــر، حقیقــت 
ــارز و آشــکار غیرمــادی و روحانــی ادراک  باطنــی مؤلفــۀ ب
معنــوی اســت کــه جمیــع عناصــر آن توصیف کننــدۀ 
جوانــب غیرمــادی وجــود انســانی در ماهیــت و ارتبــاط بــا 

ــتی است. هس
حقیقت ظاهری

گردشــگر بــه جهــت ماهیــت انســانی کــه دارد، 
ــذا  ــت. ل ــده اس ــکیل ش ــادی تش ــمانی و م ــاد جس از ابع
ــوی  ــدا از س ــگر در ابت ــت و ادراک گردش ــناخت، دریاف ش
دریافت کننده هــای مــادی و جســمانی رخ می دهــد. از 
ایــن رو ظواهــر، مادیــات و همــۀ آنچــه کــه بــه بعــد مــادی 
ــوی  ــر ادراک معن ــن جدایی ناپذی ــوط می شــود، رک وی مرب
خواهــد بــود. چراکــه گردشــگر بــه جهــت ماهیــت زمینــی، 
کــه بــا حضــور خویــش در طبیعــت پیــدا می کنــد، بــرای 
مطابقــت و همسوشــدن بــا حیــات بــر روی کــرۀ خاکــی، از 
ــرد کــه در ظرفیــت مــادی وجــودش  ــی بهــره می ب امکانات
ــی را  ــی دنیای ــت و زندگ ــرده اس ــدا ک ــمانی پی ــنخ جس س
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برایــش ســهولت می بخشــد. ازایــن رو جســم و ابعــاد 
مــادی، بــه گفتــۀ عرفــا و فیلســوفان، اگرچــه همــۀ وجــود 
ــت  ــی در جه ــت اله ــت و نعم ــا رحم ــت، ام ــانی نیس انس
لطــف بــه انســان و داشــتن ســهولت بیشــتر در ظــرف زمین 

قرارگرفتــن بــوده اســت. 
ــه  ــادی ک ــا م ــق ظاهــری ی ــن جهــت، حقای ــه همی ب
در فضــای ســفر بــرای گردشــگر نمــود پیــدا می کنــد، بــه 
معمــاری ســایت فرهنگــی، حــس زیبایی شناســی گردشــگر 
و فضــا و اتمســفر محیطــی کــه بــدان ســفر کــرده اشــاره 

دارد.
کنش گردشگر فرهنگی

ــش، در  ــانی خوی ــت انس ــبب ماهی ــه س ــگر، ب گردش
ارتبــاط بــا ســایر انســان ها و هســتی آفریــده شــده اســت. 
لــذا کنــش و تعامــل از ویژگی هــای غیرقابــل انــکار انســانی 
ــا و  ــی از نیازه ــان یک ــۀ روان شناس ــق گفت ــه طب ــت ک اس
ــفر  ــای س ــود. فض ــی می ش ــان تلق ــی انس ــات زندگ ملزوم
ــد.  ــم می کن ــانی را فراه ــات انس ــواع ارتباط ــکان ان ــز ام نی
ایــن ارتباطــات در مســیر تعالــی انســانی تلقــی می شــوند 
ــرای  ــفر ب ــای س ــی از آورده ه ــه یک ــفر، ک ــات س و تجربی
ــعادت  ــد و س ــیر رش ــی رود، در مس ــمار م ــگر به ش گردش

انســان اســت. 
ــوع ارتباطــات  ــه ن ــد ب کنــش گردشــگر، ضمــن تأکی
گردشــگر، بــه میــزان تعامــات گردشــگر بــا ســایر 
ــت  ــاط اس ــان در ارتب ــا آن ــفر ب ــول س ــه در ط ــرادی ک اف
ــایر  ــا س ــاط ب ــفر از ارتب ــول س ــه در ط ــی ک و تجربه های
ــگر  ــفران گردش ــاره دارد. همس ــد اش ــب می کن ــراد کس اف
نیــز  و  ارائه کننــدگان خدمــات گردشــگری  فرهنگــی، 
ــگر  ــه گردش ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــان ازجمل ــردم اصفه م
ــه  ــان ارتبــاط دارد و گاهــی منجــر ب ــا آن در حیــن ســفر ب

تعامــل می شــود. 
ارتبــاط یکــی از ارکان کلیــدی معنویــت، و ادراک 
ــا  ــاط گردشــگر ب معنــوی گردشــگر به شــمار مــی رود. ارتب
ــاط  ــایر انســان ها، ارتب ــه و س ــا جامع ــاط ب خویشــتن، ارتب
بــا جهــان هســتی و ارتبــاط بــا خالــق هســتی، همگــی در 

ــد و معنویــت همســو  ــه ســوی معنویت ان مســیر حرکــت  ب
و همه جانبــه محقــق می کننــد. لــذا الگــوی معنویــت 
ــت  ــش ماهی ــد و من ــال، رش ــی، کم ــق تعال ــفر طری و س
ــی  ــی، کمال جوی ــه حقیقت جوی وجــودی انســانی اســت ک
و معناگرایــی و نهایــت معنابخشــی بــرای انســان بــه همــراه 

خواهــد داشــت. 

بحث و نتیجه گیری
مفهــوم معنویــت و ســفر در رابطــۀ گردشــگر بــا خویشــتن، 
جامعــه، هســتی و خالــق تعریــف می شــود. در ایــن مفهــوم 
حقیقــت باطنــی و ماهیــت انســان، نــوع جهان بینــی، 
نگــرش و اعتقــادات انســان، میــزان خودآگاهــی فــرد، 
ســامت جســمی، ویژگی هــای شــخصیتی و رفتــار عبــادی 
ــد.  ــی می یاب ــتن او تجل ــگر و خویش ــاط گردش وی، در ارتب
ــا خویشــتن وجــودی اش،  مبنــای کلیــدی رابطــۀ انســان ب
میــزان آگاهــی وی از شــناخت خــود، ماهیــت اصیــل 
انســانی و حقیقــت باطنــی اوســت و ایــن رابطــه در رابطــۀ 
ــی  ــرار دارد و زندگ ــه در آن ق ــه ای ک ــا جامع ــگر ب گردش

می کنــد، کامــل می شــود.
ــه  ــاری ک ــت و رفت ــی اس ــودی اجتماع ــان موج انس
در جامعــه از وی بــروز می کنــد و رابطــه اش بــا ســایر 
انســان ها بســیار حائــز اهمیــت اســت. روابــط بیــن فــردی، 
ــان  ــل می ــرد در محیــط جامعــه، درک متقاب ــار ف ــوع رفت ن
انســان ها، و اخاقیــات مبنــای رابطــۀ گردشــگر بــا جامعــه 
ــیع تر  ــای وس ــوم در معن ــن مفه ــد. ای ــکیل می ده را تش
در رابطــه بــا هســتی و جهــان معنــی پیــدا می کنــد. نــوع 
ــوع پیوســتگی کــه میــان  ــا هســتی، ن ارتبــاط گردشــگر ب
بــه جســت وجو  آن  در  و  و هســتی درمی یابــد،  خــود 
و کشــف معنــی می پــردازد، و احساســی کــه از رمــوز 
ــد.  ــن می کن ــن رابطــه را تعیی ــش و هســتی دارد، ای آفرین
در نهایــت تمامــی هســتی و ماهیــت انســان کــه در 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــرد، همگ ــکل می گی ــای وی ش ارتباط ه
ــود.  ــل می ش ــد و کام ــی می یاب ــا آن معن ــت، ب ــق اس خال
ــق، اتصــال  ــه خال ــاور ب ــاد و ب ــاط ناشــی از اعتق ــن ارتب ای
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و درهم تنیدگــی بــا خالــق هســتی، عالی تریــن رابطــۀ 
ــا  انســانی را شــکل می دهــد کــه در اتصــال و پیوســتگی ب
ــط در  ــن رواب ــی ای ــود. تمام ــل می ش ــی تکمی ــار دین رفت
ــت  ــد. معنوی ــی می کن ــد و تجل ــوم می یاب بســتر ســفر مفه
ــد و  ــرار گرفته  ان ــا هــم ق ــی ب ــك رابطــۀ طول و ســفر، در ی
ــذا  ســیری از تکامــل و رشــد یافتگی را نشــان می دهنــد. ل
ــت و ســفر،  ــه الگــوی معنوی ــن پنداشــت ک ــوان چنی می ت
ــت  ــی و دریاف ــناخت، حقیقت جوی ــق ش ــی طری ــان ط هم
ــرۀ ادراک  ــد در زم ــه می توان ــت ک ــانی اس ــی انس و آگاه
ــه بهبــود و تعالــی ادراک معنــوی  معنــوی قــرار گیــرد و ب

ــز منجــر شــود. انســانی نی
شــناخت و جســت وجوی معنــای زندگــی، انســان 
ــگاه یــك سیســتم تفکــر منطقــی و هماهنــگ و  را، درجای
عمل گــرا، بــه ســفر واداشــت تــا ضمــن آگاهــی از فرهنــگ، 
ــش را  ــودی خوی ــت وج ــان، ماهی ــینۀ مردم ــخ و پیش تاری
بیابــد، در مســیر کشــف و جســت وجوی هســتی گام بردارد 
و از ســفر در راه کســب معرفــت و تجربــه بــرای ارتبــاط بــا 
زمیــن، طبیعــت، خالــق هســتی و یافتــن مفهــوم و معنــای 
زندگــی بهــره گیــرد. کشــف و دریافــت معنــای زندگــی در 
ــان  ــی انســان از جه ــم و آگاه ــی عل ــه معن ــام ب ــوم ع مفه
ــایش  ــال و گش ــیر کم ــه مس ــای درون او ب ــرون و دنی بی
رمــز و راز و ســیر حرکــت و حضــور انســان بــر روی زمیــن 
تعبیــر می شــود. ایــن حرکــت احســاس دریافــت رمــز و راز، 
آگاهــی و ارتبــاط بــا محیــط را بــه گردشــگر می دهــد، لــذا 
ادراک و شــناخت از یــك ســو در جایــگاه خاســتگاه ماهیت 
انســانی وازســوی دیگر، در مســیر ماهیــت معنــوی انســان، 
ــگری  ــژه در گردش ــوی، به وی ــۀ معن ــوۀ مدرک ــۀ ق ــه منزل ب
ــه  ــفر ب ــای س ــه در فض ــی ک ــد. ارزش های ــت می یاب اهمی
ــه می شــوند، هماننــد اصــول راهنمایــی جهــت  انســان ارائ
ــد،  ــمار می رون ــی به ش ــرای زندگ ــا ب ــت و معن درک حقیق
به ویــژه در گردشــگری فرهنگــی کــه گردشــگران بــه شــهر 
ــگ و  ــناخت فرهن ــد و ش ــرای بازدی ــری ب ــور دیگ ــا کش ی
آداب ورســوم ســفر می کننــد. درک و تفســیر محیــط 
ــل  ــه، تعام ــواس پنجگان ــای ح ــاس مؤلفه ه ــون براس پیرام

و ارتبــاط اجتماعــی بــا ســایر انســان ها، اتمســفر و فضــای 
پیرامــون، زمینــه را بــرای دریافــت معانــی و ابعــاد غیرمادی 
هســتی، محیــط و وجــود و خویشــتن فراهــم می کنــد. بــه 
جهــت اینکــه ماهیــت انســان برگرفتــه از بعــد غیرمــادی 
اســت، لــذا بســتر درک معنویــت و ابعــاد روحانــی ارتبــاط 
ــۀ  ــتی، در هم ــق هس ــط و خال ــش، محی ــا خوی ــان ب انس
ــزان  ــا می ــی گردشــگران وجــود دارد، ام ــه عبارت ــراد و ب اف
ــه،  ــوای حــواس پنجگان دریافــت هــای حســی، منتــج از ق
ارتبــاط بــا دیگــران و توجــه بــه معمــاری و اتمســفر 
محیــط، در گردشــگران بــا یکدیگــر متفــاوت خواهــد بــود، 
ــژه در بیــان و اظهــار گردشــگران  ــه وی کــه ایــن تفــاوت ب
ــی  ــود همــۀ تفاوت هــا ، تمام ــا وج ــود. ب ــان می ش نمای
ایــن دریافت هــا، تفســیر و ادراک، در همــۀ گردشــگران در 

ــود. ــده می ش ــف دی ــطوح مختل س
میــدان نقــش جهــان اصفهــان، بــه دلیــل بهره منــدی 
از فضــای ویــژه، بــه جهــت وســعت مکانــی و وجــود 
جاذبه هــای تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی در یــك مــکان، 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــر انگیزه ه ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــش ی کش
حضــور گردشــگران در ایــن مــکان ایجــاد می کنــد. حضــور 
ــام تعطیــل،  ــژه در ای مــردم شــهر در فضــای میــدان، به وی
ــکان  ــت و ام ــهر اس ــردم ش ــی م ــبك زندگ ــودی از س نم
ارتبــاط و تعامــل نزدیــك را بــا مــردم شــهر فراهــم می کنــد 
ــی به شــمار  ــای فرهنگ ــن ارکان جاذبه ه ــی از مهم تری و یک
مــی رود، کــه بــر درک گردشــگر از فرهنــگ منطقــه بســیار 
تأثیرگــذار خواهــد بــود. فضــای مســاجد میــدان امــام، بــا 
ــد  ــت، دی ــو و جه ــر س ــه از ه ــر ک ــای بی نظی معماری ه
متفاوتــی بــه گردشــگر می دهــد، همچنیــن عمــارت عالــی 
ــد،  ــرار دارن ــدان ق ــراف می ــه در اط ــی ک ــو، و بازارهای قاپ
ــرای  ــر ب ــر حاض ــینیان را در عص ــخ پیش ــی از تاری نمایش
ــی  ــراد دریافت هــای گوناگون ــد. اف گردشــگر تداعــی می کن
از یــك مــکان دارنــد، عایــق گوناگــون بــر میــزان و نحــوۀ 
ــه  ــت. ب ــذار اس ــیار اثرگ ــکان بس ــگر از م ــیر گردش تفس
عبــارت دیگــر زمانــی کــه گردشــگر در میــدان نقــش جهان 
اصفهــان حضــور پیــدا می کنــد، ضمــن توجــه بــه عوامــل 
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ــر می گذارنــد،  ــه بــر ادراک وی اث ــی ک فــردی و محیط
ــه، افــراد و رهگــذران، اتمســفر  تمرکــز بــر حــواس پنجگان
و انرژی هــای محیطــی، نوعــی نــگاه بــه درون در آن هــا رخ 
می دهــد، بازگشــت بــه خویشــتن، بازگشــت بــه گذشــته و 
تصورکــردن گذشــتگان، هنرمنــدان، ادوار و تاریخــی کــه بر 
آن مــکان گذشــته اســت. توجــه بــه عصــر حاضــر، میــزان 
تفاوتهــا از گذشــته تــا بــه امــروز، نــوع نگــرش پیشــینیان 
در خلــق آثــار هنــری و معمــاری در کنــار توانمندی هــای 
ــی،  ــی خودآگاه ــه داشــته اند، همگــی نوع ــاده ای ک فوق الع
وجــد، حــس قرابــت، اتصــال و یــا نــدای درونــی همســو بــا 
آرامــش را در گردشــگر فــرا می خوانــد، و گویــی وی را بــه 
ــرات  ــن تفک ــی ای ــد. تمام ــاز می گردان ــش ب ــت خوی طبیع
ــی  ــا مبان ــط ب ــای مرتب ــتر دریافت ه ــا در بس و ذهنیت ه
معنــوی وجــود انســانی اســت کــه در درون گردشــگر پدیــد 
ــردی، ســامت  ــق ف ــه عای ــردی ازجمل ــد. عوامــل ف می آی
جســمی، میــزان شــناخت از خویــش، شــناخت از مــکان، 
تجربه هــای فــردی، انتظــارات و توقعاتــی کــه فــرد پیــش 
از ســفر دارد، باورهــا و عقایــد و نگــرش فــرد بــه زندگــی از 
ــن  ــی رود. همچنی ــر ادراک به شــمار م ــذار ب عناصــر تأثیرگ
شــرایط محیطــی ازجملــه موقعیــت جغرافیایــی، اجتماعــی 
و فرهنگــی ســایت گردشــگری، قوانیــن و مقــررات و محیط 
ــر  ــه ب ــه عناصــر محیطــی اســت ک دستکاری نشــده ازجمل
ــا  ــه ب ــر آمیخت ــن عناص ــد. ای ــت و ادراک تأثیرگذارن دریاف
ــه  ــر س ــوع ب ــد در مجم ــفر می توانن ــوع س ــدف و موض ه
ســطح ادراک حســی، اجتماعــی و محیطــی گردشــگر 
بعــد  به منزلــۀ  معنویــت،  مفهــوم  باشــند.  تأثیرگــذار 
ــم هســتی، بســتر ادراک و  ــود انســان و عال ــادی وج غیرم
دریافــت گردشــگر را از مجمــوع همــۀ ادراکات وی تشــکیل 
ــگ  ــگری و فرهن ــط گردش ــی در محی ــه همگ ــد، ک می ده

رخ می دهــد.
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