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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

A Conceptual Framework for Cultural Tourists’ Perception of
)Travel with Focus on Spirituality (Case Study :Isfahan

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.
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بیان مسئله :نیاز به کشف حقیقت و معنای هستی انسان را به حرکت و سفر بر روی کرۀ زمین واداشت تا همراستا
با جستجو در مسیر شناخت ،بعد غیرمادی و معنوی خویش را شکوفا نماید .جاذبههای فرهنگی همواره مورد
توجه گردشگران بوده و شناخت فرهنگ و درک تاریخ و پیشینۀ مردمان یک سرزمین گردشگران را به مناطق
فرهنگی سوق داده است .دریافتی که گردشگر فرهنگی ،به عنوان یک انسان برخوردار از ابعاد غیرمادی ،از سفر
دارد ،بر حواس پنجگانه ،محیط و اجتماع مبتنی است و صرفاً به درک مادی محدود نمیشود؛ لذا بررسی مفهوم
ادراک مبتنی بر مضامین معنوی در گردشگران فرهنگی ضروری به نظر میرسد.
هدف :هدف از انجام این پژوهش ارائۀ چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی میدان نقش جهان اصفهان
از سفر ،با تأکید بر معنویت است.
روش تحقیق :این تحقیق به روش کیفی ،شیوۀ توصیفی-تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانهای و مشاهدۀ مستقیم
گردشگران خارجی در میدان نقش جهان اصفهان در بهار  1397انجام گرفته است.
نتیجهگیری :ادراک گردشگر فرهنگی در سطوح حواس پنجگانه ،محیط و اجتماع در بستر معنویت به عنوان ماهیت
وجودی انسان صورت میپذیرد .ادراک گردشگر فرهنگی که از عوامل فردی و محیطی در سایت فرهنگی متأثر
است ،متضمن معنویتی است که با تأکید بر وجد و شعف درونی ،اتصال به خویشتن و هستی ،دریافت نیروهای
ماوراءالطبیعه ،احساس آرامش ،بازگشت به خویشتن و یافتن گمشدۀ درونی در اتصال با خالق هستی بیان میشود.
واژگان کلیدی :ادراک ،معنویت ،سفر ،گردشگر فرهنگی.

بیان مسئله

شناخت و درک هستی همواره مورد توجه بشر بوده است؛
در این میان ،سفر به عنوان یکی از منابع شناخت در نظر
گرفته میشود که میتواند آگاهیهای بسیاری را برای انسان
به همراه داشته باشد؛ بهویژه فرهنگ از منابع ارزشمندی به
شمار میرود که در قالب گردشگری فرهنگی و بازدید از
تاریخ و فرهنگ یک منطقه ،میتواند به کشف ،شناخت و
ادراک انسان از جهان کمک شایانی نماید .شناخت و درک
* نویسنده مسئولimanikhoshkhoo@usc.ac.ir ،

09121056711،

حقایق هستی با روح و روان انسان در هم آمیخته و صرفاً
در لذات مادی و ظواهر خالصه نمیشود؛ چرا که انسان
از دو بعد مادی و معنوی تشکیل شده و میل به دانستن،
کشفکردن و درکنمودن ارتباط ویژهای با روح انسانی دارد.
به همین منظور ،توجه به مضامین معنوی یا به عبارت دیگر
معنویت ،از جمله مفاهیمی است که میتواند انسان را به
بعد غیرمادی و معنوی خویش نزدیک نماید؛ از این رو این
سؤال مطرح میشود که فرد ،به عنوان گردشگر فرهنگی ،در
بازدید از فرهنگ و تاریخ یک منطقه ،به چه درک و شناختی،
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در بستر مضامین معنوی و تأکید بر بعد غیرمادی وجودیِ
انسان ،دست مییابد .بررسی تحقیقات نشان میدهد که تا
کنون رویکردهای ادراک گردشگر از سفر ذیل مفهوم معنویت،
بهطور دقیق در مطالعات گردشگری مورد مطالعه و بررسی قرار
نگرفته است .با توجه به اینکه معنویت یا به عبارت کلیتر ،ابعاد
غیرمادی وجود انسان ،اصل ماهیت وی را تشکیل میدهند،
گردشگر ادراک و شناختی پیدا میکند که از لذتهای مادی
و ظواه ِر مبتنی بر حواس وی فراتر است؛ درک و شناختی
غیرمادی که متضمن حاالت معنوی وی میباشد .از این رو این
پژوهش در جهت پاسخ به سؤال ذیل انجام شده است:
«چارچوب کلی ادراک گردشگر از سفر با توجه به مبانی
معنویت چیست؟»

...........................................................

پیشینۀ تحقیق

بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجامشده در رابطه با این موضوع
نشاندهندۀ این مطلب است که تا کنون پژوهشی با رویکرد
بررسی هر سه مقولۀ ادراک ،گردشگری و معنویت انجام نشده
است؛ لذا میتوان بهصورت گزیده به مهمترین تحقیقاتی که هر
یک از این مفاهیم را بهطور جداگانه بررسی کردهاند اشاره کرد.
تحقیقات انجامشده پیرامون حوزۀ ادراک گردشگر بیشتر بر روی
تعامالت گردشگران و جامعۀ میزبان تأکید دارند .به عنوان نمونه
میتوان به تحقیق زیدان اشاره کرد که به تفاوتهای فرهنگی
جامعۀ میزبان در میزان ادراک آنان از ورود گردشگر تأکید نموده
و نتیجه میگیرد که نوع رفتار جامعۀ میزبان در نهایت بر ادراک
گردشگران از مقصد گردشگری تأثیر میگذارد (.)Zaidan, 2016
تعامل جامعۀ میزبان و گردشگر در توسعۀ گردشگری فرهنگی
در منطقۀ یوگیاکارتا 1در جنوب شرقی آسیا نیز توسط آزمی
و همکارانش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است (Azmi,
 .)Shuhada Ngadi & Ngelambong, 2015نتایج این تحقیق
نشان میدهد که راهنمایی مناسب و صحیح از سوی جامعۀ
میزبان میتواند نقش بهسزایی در شناخت بهتر و کسب تجربۀ
فرهنگی باالتر در بازدید از مقصد گردشگری فرهنگی داشته
باشد .ونگ و همکارانش بیان میکنند که تعامالت اجتماعی در
آداب و رسوم نیز بر ادراک مؤثر خواهد بود (Wong, McIntosh,
 .)Chris, 2013مطالعات معنویت در گردشگری نیز مباحث
جدیدی را مطرح میکنند .به عنوان نمونه ایمانی خوشخو و
همکارانش رویکردهای مطرحشده پیرامون موضوع معنویت
را در مطالعات گردشگری به شیوۀ تحلیل محتوا و بهصورت
خالصه بیان میکنند (ایمانی خوشخو ،شهرابی فراهانی و عراقی،
 .)1395جا ِرت در تحقیق خود فعالیتهای گردشگران ساحلی
را از منظر اجتماعی و فرهنگی تحلیل کرده و کسب معنا را
در قالب مفاهیم معنویت در آنها بررسی نموده است (Jarratt,
 .)2013همچنین ویلسون و همکارانش تحلیلی مفهومی بر روی
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موضوع گردشگری و معنویت انجام دادهاند و معنویت را از ارکان
کلیدی سفر و حرکت معرفی میکنند (Willson, McIntosh
.)& Zahra, 2013
مبانی نظری تحقیق
•ادراک

ادراک 2در مفهوم عام به معنی علم و آگاهی انسان از جهان
بیرون و دنیای درون اوست و از دیرباز به عنوان اساس شناخت
انسان مورد توجه قرار گرفته است .سادهترین نوع ادراک ،مواجهۀ
انسان با جهان پیرامون و احساسی است که دربارۀ محیط 3و
موقعیتی که در آن قرار گرفته است به دست میآورد (Borchert,
 .)1996: 394ادراک تابعی است از محرکهای خاصی همچون
یادگیریهای قبلی و انتظارات ،حاالت انگیزشی متغیر عاطفی
یا شناختی و در نهایت اتخاذ تصمیم و ارادۀ فرد ادراککننده
(ایروانی 25 ،22 :1388 ،و  .)26عوامل گوناگونی که بر ادراک
فرد تأثیر میگذارند در تصویر  1نشان داده شدهاند.
همانگونه که در تصویر  1نشان داده شده است هدف یا به
عبارت دیگر موضوع ادراک ،از جمله میزان تازگی و جدیدبودن
آن ،میزان حرکتی که در آن قرار دارد ،بزرگی ،زمینۀ آن،
همچنین ویژگیهای فردی ادراککننده مانند عالیق،
شخصیت ،انگیزهها و انتظاراتی که دارد در بستر موقعیت و
وضعیتی که ادراک و دریافت اطالعات در آن رخ میدهد ،بر
ادراک فرد تأثیر میگذارند .دریافت و شناخت افراد بهطور کلی
بر حواس پنجگانه (ادراک حسی) ،ارتباط و تعامل با دیگران
(ادراک اجتماعی) و فضا و محیط پیرامون (ادراک محیطی)
مبتنی است .در ادامه این عوامل توضیح داده میشوند.

تصویر  .1عوامل مؤثر بر ادراک .مأخذ :پرچ ،یوسفی امیری و ایمانی.41 :1392 ،
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ادراک حسی 4فرایندی ذهنی است که طی آن تجارب حسی
معنیدار میشود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا
را درمییابد .این عمل به اندازهای سریع در ذهن آدمی صورت
میگیرد که همزمان با احساس به نظر میرسد .در این فرآیند،
تجارب حسی ،مفاهیم و تصورات ناشی از آن ،انگیزۀ فرد و
موقعیتی که در آن ادراک صورت میگیرد دخالت دارند (ایروانی
و خداپناهی .)10 :1388 ،ادراك سازوکار بروني فرآيندي است
كه به چگونگي تحريكات اعضاي حسي و جمعآوری اطالعات
مربوط است و شناخت سازوکار دروني این فرآيند و نحوۀ تأثير
تجارب پيشين ،عوامل روانشناختی مانند انگیزهها و ارزشها،
و عوامل شخصیتی افراد در تعبیر و تفسیر آن اطالعات حسی
است .اگرچه ارتباط انسان با محیط از طریق حواس گوناگون
برقرار میشود ،ولی  80درصد آن از طریق دیدن ایجاد میشود.
بنابراین مشاهدۀ مناظر و ادراک آن توسط انسان نقش مهمی
در شناخت وی از محیط دارد ( .)Bell, 1993در روانشناسی
اجتماعی 5ادراک به فرآیند شکلگیری واکنشهای فرد پیرامون
یافتههای ذهنی او دربارۀ افراد تأکید دارد که به آن ادراک
اجتمایعی 6گفته میشود (�Hamilton, 2005; Phillips, Weis
 .)buch, & Ambady, 2014در این رویکرد موضوع ادراک
فقط به حواس محدود نمیشود و به این مفهوم اطالق میشود
که افراد ضمن بهرهگیری از حواس خود ،در مواجهه با افراد
دیگر چگونه آنها را میشناسند و چه درکی از آنها پیدا میکنند
(�Balcetis and Lassiter, 2010; Adams, Ambady, Nakay
 .)ama & Shimojo, 2011در این زمینه میتوان شاخصهای
عمومی و کلی ،ارزش فرهنگی ،نمادین و هویتی ،ارزش کاربردی
تفریحی ،ارزش مصوب و حساسیتهای اجتماعی را به عنوان
شاخصهای ادراک اجتماعی بیان نمود (Cassatella & Peano,
 .)2011:188از جمله مهمترین مؤلفههای ادراک اجتماعی،
چهرۀ فرد است .ویژگیهای چهره از جنبۀ چگونگی حالت مانند
خوشحالی و یا غمگینی ،شباهت به چهرۀ فرد دیگری که در
ذهن فرد ادراککننده وجود دارد ،شباهت به دوست یا دشمن،
و ویژگیهای ظاهری از جمله رنگ پوست ،رنگ چشم و سایر
ویژگیها ،بر نوع ادراک تأثیرگذار خواهد بود .اما نکتۀ قابل توجه
این است که این فرآیند بسیار سریع رخ میدهد و بر روی میزان
تعامل فرد و رفتار وی اثر قابل توجهی خواهد گذاشت (Ruffman,
ادراك ،شناخت و شرایط محيطي تأكيد میکند و اين پيوستگي
بهویژه هنگامي آشكار میشود كه ادراک اشیا از ادراک محیط
تفکیک گردد (شاهچراغی  .)75 :1388 ،واژۀ محیط (�Environ
 )mentبرگرفته از ریشه فرانسوی  Environمربوط به قرن هفدهم
و عبارت است از مجموعۀ شرایط خارجیای که موجود زنده یا
جامعه را احاطه کرده و به نحوي در رفتار و فعالیتهای آنان

•معنویت در سفر

اصل واقعی انسان ،به عنوان محور اصلی سفر و گردشگری،
یک سیستم تفکر منطقی و هماهنگ و عملی پیرامون
معنویات است که هدف آن تکامل روح میباشد و آن را
«قوه مدرکۀ معنوی» مینامند (الهی .)25 :1377 ،انسان در
زندگی در مسیر کشف و جستجوی هستی گام برداشته و در
این میان سفر یکی از اقداماتی است که افراد در جستجوی
کسب معرفت و تجربه برای ارتباط با زمین ،طبیعت ،خالق
هستی و یافتن مفهوم و معنای زندگی انجام میدهند
( .)Willson, McIntosh & Zahra, 2013: 153ارزشهایی
که در فضای سفر به انسان ارائه میشوند ،همانند اصول
راهنمایی و درک حقیقت و معنا برای زندگی به شمار
میروند ( )Schwartz, 1994که با توجه به سیستم شناختی
هر فرد ،بر روی نگرش و درک انسان از زندگی و در نتیجه
رفتارهای وی تأثیر میگذارند (Kim, Borges & Chon,
 .)2006; Ramdas & Mohamed, 2014امروزه از عالیترین
رابطۀ انساني گرفته تا جستجوي يك معناي وجودي ،از بعد
متعالي انسان تا نظرات و رفتارهاي شخصي كه حس تعلق
به يك بعد متعالي يا چيزي فراتر از خود را بيان میکنند،
همه در گسترۀ مفهوم معنویت قرار میگیرند .در یک نگاه
کلی میتوان گفت معنویت از جمله فضایل انسانی است
که به زندگی انسان معنا و هدف غایی میبخشد و موجب
شیوههاي زندگی خاص در دنیا و نیز باعث پیوند میان
فرد با خود ،دیگران و کل جهان هستی میشود (ایمانی
خوشخو ،شهرابی فراهانی و عراقی .)283 :1395 ،معنویت
در گردشگری مؤلفههای گوناگونی را در بر میگیرد ،که در
جدول  1نشان داده شدهاند.
جدول .1مؤلفههای معنویت در گردشگری .مأخذ:

.Jarratt, 2013: 99

مؤلفههای معنویت در گردشگری از دیدگاه Jarratt

احساس آگاهی

-

8

احساس رمز و راز

9

احساس ارزش

10

حال و اکنونتوازنجریان (حرکت)-تمرکز

 -حیرت و تعجب -تصور-

شوق و ناامیدینیکی بیحدومرزروابط صمیمی-معنا

............................................................

& Henry, Livingstone & Phillips, 2008; Ryan, Murray
 .)Ruffman, 2009ادراک محیطی 7بر مرتبط و درهمتنیده بودن

مؤثر میافتد (شکوئی .)114 :1382 ،در حقیقت ادراک محیطی
هنگامی میسر است که شخص ملزم به حرکت در محیط باشد.
در حقیقت در هنگام حرکت در محیط ،منظرهای گوناگون یکی
پس از دیگری مشاهده خواهند شد (مطلبی.)56 :1380 ،

..............................................................................
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تمامی کائنات این هستی پهناور همواره در ذات و زندگی خود به
سوی مرکزیت اصلی وجودشان که همانا آستان وجودی خدای
الیزال باشد در سیروسفر و حرکتاند .سفر کلید گشایش ظاهر و
باطن سالک ،مخزن گنج اسرار ربانی ،مایۀ کمال و دانش و ادب و
عبرت،صحت و غنیمت ،گشایش خویهای پنهان ،معرفت یاران
و تجربۀ روزگاران ،رسیدن به مقام کامالن است (قبادی ،عراقی
و شهرابی فراهانی .)85 :1395 ،از آنجایی که فلسفۀ گردشگری
به عنوان بزرگترین نمود تحرک و جابهجایی انسانها ،بهواسطۀ
حرکت فیزیکی به گردش ،یعنی حرکت از یک نقطه و بازگشت
به آن ختم میشود ( ،)Ambrož & Ovsenic, 2011: 5این
جابهجایی همراه با اندیشه و نگرش است ،بهگونهای که اندیشه
را به حرکت در میآورد؛ از این رو گردشگری نقشی اساسی در
شناخت انسان از خود و روابط چندگانۀ وی با جهان مادی و
غیرمادی دارد (ایمانی خوشخو ،پورجم و نادعلیپور.)29 :1394 ،

...........................................................

•گردشگری فرهنگی

در طول تاریخ بشر همواره عالقۀ زیادی به آشنایی با گذشتگان
و سبک و شیوۀ زندگی آنها داشته است ،همین موضوع باعث
شکلگیری گونهای از گردشگری به نام گردشگری فرهنگی
در جوامع شده است(  (�Azmi, Shuhada Ngadi & Nge
 .)lambong, 2015; OECD, 2009آمارهای سازمان جهانی
گردشگری در سال  2017اشاره به افزایش بازارهای گردشگری
فرهنگی در جهان دارد 39 ،درصد سفرهای بینالمللی در سال
 2017میالدی ،گردشگری فرهنگی بوده که حدود  516میلیون
سفر بینالمللی را در سطح جهان شامل میشود (Richards,
 .)2018سازمان جهانی گردشگری در آخرین تعریف خود در
سال  ،2017گردشگری فرهنگی را یکی از انواع گردشگری
میداند که در آن بازدیدکننده انگیزۀ زیادی برای یادگیری،
کشف ،تجربه و بهکارگیری و مصرف جاذبهها  /محصوالت
فرهنگی ملموس و غیرملموس در مقصد گردشگری دارد .این
جاذبهها  /محصوالت از مجموعۀ مشخص و محدودی از عوامل
تشکیل میشوند که شامل مواد اولیه ،هوش و ذکاوت ،عوامل
احساسی و معنوی یک جامعه با تأکید بر هنر و معماری ،میراث
فرهنگی و تاریخی ،میراث ساختنی ،ادبیات ،موسیقی ،صنایع
زندگی دربرگیرندۀ سبک زندگی ،سیستمهای
خالق ،و فرهنگ
ِ
ارزشی ،باورها و سنتها هستند (.)UNWTO, 2017: 18
دو رویکرد کلی در گردشگری فرهنگی بیان شده است :رویکرد
اول ،رویکرد جاذبهها و بناهاست ،که به انواع جاذبهها و بناهای
تاریخی و فرهنگی اشاره دارد .رویکرد دوم ،رویکرد مفهومی
است .در این رویکرد ،گردشگری فرهنگی اقدامی برای توصیف
انگیزه و معنای فعالیتهای فرهنگی است ،از یک سو گردشگران
و انگیزههای آنان برای شناخت ،جستجو و آشنایی با تاریخ و
فرهنگ یک منطقه است و از سوی دیگر خو ِد فرهنگ ،جاذبهها
و بناهای تاریخی محوریت گردشگری را تشکیل دادهاند( (�Rich

..............................................................................
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)ards, 1996: 23؛ لذا گردشگران فرهنگی را به دو گروه عمومی
و تخصصی تقسیم میکنند .گردشگران فرهنگی عمومی ،برای
ی که
تفریح و سرگرمی سفر میکنند ،و صرفاً مقصد فرهنگیا 
بدان سفر کردهاند در تعریف گردشگری فرهنگی نقش دارد .ولی
گردشگران فرهنگی تخصصی تنها بر یک یا چند حوزۀ فرهنگی
تمرکز میکنند و مطالعات عمیقی بر روی آن انجام میدهند تا
به تجربههای ژرف دست یابند (Yun, Hennessey, Macdonald
)& Maceachern, 2008؛ لذا میتوان انواع گردشگران فرهنگی
را مطابق جدول  2بیان نمود.
بهطورکلی عبارت گردشگر فرهنگی به گردشگرانی اشاره دارد که
علیرغم وجود تضادها و تفاوتهای فرهنگی ،به شهر یا کشور
دیگری سفر میکنند تا از فرهنگ و آداب و رسوم آنها بازدید کنند؛
از این رو جاذبههای فرهنگی محور گردشگری فرهنگی محسوب
میشود (& Petroman, Petroman, Marin, Ciolac, Văduva,
 .)Pandur, 2013ادراک گردشگر در بازدید از سایتهای مختلف
گردشگری ،با توجه به غنای فرهنگی ،میزان صمیمیت جامعۀ
میزبان و امکانات مهماننوازی مقصد متفاوت خواهد بود( (�Rah
 ،)man, 2012: 83چرا که از یک سو سطح شناخت و فرهنگ
گردشگران و از سوی دیگر ساختار فرهنگی اجتماعی جوامع
میزبان ،با هم متفاوت است (.)Zaidan, 2016: 110
•گردشگری فرهنگی شهر اصفهان-میدان نقش جهان

میدان نقش جهان از زمان شکلگیری در دورۀ صفوی همواره
توانسته است به عنوان مهمترین میدان شهری اصفهان حضوری
پررنگ در ساختار شهر و نظام فعالیتی آن داشته باشد .در بررسی
وضعیت میدان نقش جهان در دورههای تاریخی مختلف ،میتوان
دورۀ صفویه را اوج رونق و شکوه این میدان دانست .بعد از این دوره
و تا قبل از دورۀ پهلوی میدان دچار رکودی طوالنی میشود و عالوه
جدول  .2طبقهبندی انواع گردشگران فرهنگی .مأخذ:
طبقه

.Petroman et al., 2013

شرح

گردشگران فرهنگی گردشگری فرهنگی نقش کلیدی و اصلی را در انتخاب
سفر ایفا میکند و فرد در جستجوی کسب تجربههای
هدفمند
عمیق فرهنگی است.
گردشگران فرهنگی گردشگری فرهنگی نقش کلیدی را در انتخاب سفر
ایفا میکند ،ولی فرد بهصورت گزینشی و انتخابی
غیرحرفهای
عالقهمند به کسب تجربههای فرهنگی است.
گردشگران فرهنگی گردشگری فرهنگی نقش نسبی در انتخاب سفر
داشته و فرد بهصورت اتفاقی عالقهمند به کسب
اتفاقی
تجربههای فرهنگی است.
گردشگران فرهنگی گردشگری فرهنگی نقش بسیار کم و محدودی
در انتخاب سفر داشته و فرد بهصورت تصادفی
تصادفی
عالقهمند به بازدید از جاذبههای فرهنگی است.
گردشگران فرهنگی گردشگری فرهنگی تقریباً هیچ نقشی در انتخاب
سفر ندارد و فرد کام ً
ال بهصورت پیشآمدی تجربۀ
کام ً
ال تصادفی
فرهنگی کسب میکند.
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بر آسیبهای فراوان واردشده بر ابنیۀ میدان ،از لحاظ نظام فعالیتها
و نظام طبیعت نیز آسیبهای فراوانی بر میدان وارد میشود .میدان
نقش جهان در دورۀ صفوی از لحاظ فعالیتی رونق بسیاری داشته
و عالوه بر امور سیاسی و مذهبی که در ابنیۀ حکومتی و مذهبی
پیرامون آن در جریان بوده ،بازار پیرامون میدان و فضای باز آن
محل کسب و کار و تجارت در مقیاس شهر اصفهان و حتی در
مقیاس ایران و جهان بوده است و افراد مختلف ،از دستفروشان
گرفته تا تاجران بزرگ جهان ،در آن مشغول به کار و تجارت بودهاند
(شهابی نژاد ،ابوئی ،قلعهنویی و امامی 48 :1393 ،و .)62
میدان نقش جهان اصفهان ،پیش از آنکه اصفهان در دورۀ صفویه
به عنوان پایتخت انتخاب شود ،باغ وسیعی به نام نقش جهان بوده
است .در دورۀ شاه عباس اول آن را تا حدود امروزی وسعت دادند
و در اطراف آن مشهورترین و عظیمترین بناهای تاریخی اصفهان
را بنا کردند که از آن روز شهرۀ آفاقاند ،مانند مسجد جامع
عباسی (مسجد امام) ،مسجد شیخ لطفاهلل ،عمارت عالیقاپو و
سردر قیصریه .طول این میدان از شمال به جنوب بالغ بر 500
متر و عرض آن حدود  165متر است .در قرن یازدهم هجری
(قرن هفدهم میالدی) و در دورۀ شاه عباس و جانشینان وی ،این
میدان محل بازی چوگان ،رژۀ قشون ،جشن و چراغانی و محل
نمایشهای مختلف بوده است .هنوز دو دروازۀ سنگی چوگان از
آن دوره در شمال و جنوب میدان به جا ماندهاند و از عظمت

https://www.nikangasht.com/tours/isfahan-tour/

............................................................

تصویر  .2میدان نقش جهان اصفهان .مأخذ:

دیرین آن حکایت میکنند (زندهدل)128 :1388 ،؛ (تصویر .)2
عمارت عالیقاپو ،که در عهد صفویه «دولتخانۀ مبارکۀ نقش
جهان» یا «قصر دولتخانه» نام داشت ،نمونۀ منحصربهفردی از
معماری کاخهای صفویه است که در اوایل قرن یازدهم هجری،
به امر شاه عباس اول ،ساخته شده است .این عمارت در ضلع
غربی میدان نقش جهان قرار دارد و دارای پنج طبقه است که هر
طبقۀ آن تزئینات ویژهای دارد (همان)83 :؛ (تصویر .)3
مسجد جامع عباسی در ضلع جنوبی میدان نقش جهان در
سال  1020هجری به فرمان شاه عباس اول و در بیست و
چهارمین سال سلطنت وی شروع شد .این مسجد شاهکاری
جاویدان از معماری و کاشیکاری و حجاری ایران در قرن
یازدهم هجری میباشد (همان)140 :؛ (تصویر .)4
مسجد شیخ لطفاهلل شاهکار دیگری از معماری قرن یازدهم
هجری است که در شرق میدان نقش جهان و در مقابل عمارت
عالیقاپو ،به فرمان شاه عباس اول در مدت  18سال ساخته شده
است .شیخ لطفاهلل از علمای شیعه و مردم «میس» در لبنان
امروزی بود که به دعوت شاه عباس اول در اصفهان اقامت گزید.
این مسجد به منظور تجلیل از مقام وی احداث شد .معماری
مسجد شیخ لطفاهلل چنان باشکوه است که باستانشناسان
خارجی در اظهارات خود بیان کردهاند که بهسختی میتوان این
مسجد را ساختۀ دست بشر دانست (همان)142 :؛ (تصویر .)5

..............................................................................
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تصویر  .3میدان نقش جهان-عمارت عالیقاپو/http://jahangard-travel.com/isfahan .

بررسی میدان نقش جهان ،مکانهایی که گردشگران خارجی در آنها
حاضر میشدند و از آنها بازدید میکردند مشخص و پس از توصیف
موقعیت مکان مورد مطالعه ،فرآیندها و مشکالتی که ممکن بود در
هنگام مشاهده رخ دهد بررسی شد و سرانجام جمعآوری دادهها
متناسب با پاسخ به سؤال تحقیق دربارۀ ادراک گردشگران فرهنگی
خارجی اصفهان انجام گرفت .دادهها ضمن مشاهده ،حضور در محل
و صحبت با گردشگران خارجی ،کسبه ،ساکنین محلی و همچنین
همراهی گردشگران حین بازدید از سایتهای فرهنگی داخلی میدان
نقش جهان اصفهان ،صرف ناهار در رستورانهای میدان نقش جهان،
در کافیشاپهای میدان ،مغازهها و نیز در زمانهای استراحت ایشان
در داخل میدان ،جمعآوری و گزینش شد .لذا یافتههای تحقیق با
استناد به مبانی نظری و بخش مشاهده در دو بخش ارائه میشود.
•بخش اول -چارچوب مفهومی تحقیق با استناد به مبانی
نظری

تصویر  .4میدان نقش جهان-مسجد عباسی(امام) .مأخذhttps://archnet.org/sites/1622 :

با استناد به مبانی نظری ،میتوان چنین استدالل کرد که
گردشگر فرهنگی که تحت تأثیر عوامل گوناگون فردی و
محیطی در فضای گردشگری قرار میگیرد ،با فرهنگ خود در
محیط فرهنگی دیگری حاضر میشود و دریافتهای گوناگونی
در بازدید از سایت گردشگری خواهد داشت .نکتۀ قابل توجه
این است که گردشگر فرهنگی به جهاتی با سایر گونههای
گردشگران تفاوت دارد و این امر سطح و میزان ادراک را تحت
تأثیر قرار میدهد .تمام این ادراک و شناخت در بستر معنویت
یا همان بعد غیرمادی وجودی انسان تحقق پیدا میکند؛ از
این رو میتوان رویکرد کلی ادراک گردشگر فرهنگی از سفر را
میتوان مطابق تصویر  6ترسیم کرد (تصویر .)6
•بخش دوم -دادههای بهدستآمده از مشاهدۀ کیفی

تصویر  .5میدان نقش جهان-مسجد لطفاهلل .مأخذhttp://wi.tasnimnews.com :

...........................................................

روش تحقیق

این تحقیق با روش کیفی ،شیوۀ توصیفی-تحلیلی و استناد به
مطالعات کتابخانهای و مبانی نظری و نیز با حضور و مشاهدۀ میدانی
در محل میدان نقش جهان اصفهان انجام گرفته است .جامعۀ مورد
مطالعه گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان هستند که در
بازۀ زمانی ابتدا تا انتهای بهار  1397از این میدان بازدید کردهاند.
مشاهدۀ رفتار و ادراک گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان در
هنگام بازدید از میدان نقش جهان اصفهان با روش مشاهدۀ همراه
با مشارکت صورت پذیرفت .روشی که برای مطالعۀ میدان تعریف
شده است همزمان تحلیل اسناد و مدارک ،مصاحبه ،مشارکت و
مشاهدۀ مستقیم و دروننگری را با یکدیگر تلفیق میکند (فلیک،
 .)244 :1388سه مرحلۀ مشاهدۀ توصیفی ،11مشاهدۀ متمرکز 12و
مشاهدۀ گزینشی 13در این روش استفاده شده است .در ابتدا ضمن

..............................................................................
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برای جمعآوری دادههای میدانی ،مشاهدۀ مستقیم گردشگران
خارجی میدان نقش جهان اصفهان در بهار  1397با تمرکز بر
ادراک آنان از سفر ضمن تأکید بر مبانی معنوی صورت پذیرفت.
گردشگران فرهنگی خارجی در میدان نقش جهان اصفهان از
مسجد امام ،مسجد شیخ لطفاهلل ،عمارت عالیقاپو و فضای بازار
دیدن میکنند .غالباً یک روز تمام در اصفهان به بازدید از میدان
نقش جهان اختصاص دارد؛ البته ممکن است برنامۀ گردشگرانی
که خارج از تور سفر کردهاند متغیر باشد .نتایج بررسیهای

تصویر  .6رویکرد کلی ادراک گردشگر فرهنگی از سفر .مأخذ :نگارندگان (با
استناد به مبانی نظری تحقیق).
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جمعبندی

این تحقیق ادراک گردشگران فرهنگی را با تأکید بر معنویت
به شیوۀ کیفی ،با استناد به مطالعات کتابخانهای و مشاهدۀ
مستقیم در بهار  1397بررسی نموده است .نمونۀ مورد مطالعه
گردشگران فرهنگی خارجی میدان نقش جهان اصفهان هستند.
گردشگری فرهنگی ،که در سال  2017حدود  39درصد
گردشگران بینالمللی در جهان را به خود اختصاص داده ،به
گردشگرانی اشاره دارد که برای بازدید و شناخت فرهنگ و آداب
و رسوم یک شهر یا کشور به آنجا سفر میکنند .نتایج تحلیل و
بررسی مبانی نظری و یافتههای حاصل نشان میدهد که ادراک
گردشگر فرهنگی مبتنی بر حواس پنجگانه ،محیط و اجتماع،
همگی در ماهیت انسانی و اصل وجودی معنوی صورت میپذیرد
که متأثر از عوامل فردی و محیطی است .عوامل فردی ،از جمله
انگیزه ،شخصیت ،سن ،جنسیت ،تحصیالت و میزان آگاهی از
خویش ،در کنار عوامل محیطی ،مانند قوانین و مقررات محیط،
جدول .3مؤلفههای ادراک گردشگران فرهنگی .مأخذ :نگارندگان.
نوع ادراک

مؤلفۀ ادراک

ادراک حسی

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

ادراک اجتماعی

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

ادراک محیطی

حس زیباشناسی جاذبهها
حس تقدسگرایی
فضا و محیط جذاب

ادراک در بستر

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 یافتن گمشدۀ درونی
احساس هویداشدن نیازهای غیرمادی
توجه به نیروهای ماوراءالطبیعه
اعتالی روحی
احساس نزدیکی به خالق هستی

معنویت

............................................................

کیفی و صحبت با گردشگران ،کسبۀ بازار ،مردم محلی اصفهان
و نیز همراهی با گردشگران و مشاهدۀ مستقیم آنان در بازدید
از جاذبههای تاریخی فرهنگی میدان نقش جهان اصفهان نشان
میدهد که بهطور کلی هر یک از دریافتهای حسی ،اجتماعی
و محیطیای که از سوی گردشگر در سایت گردشگری صورت
میپذیرد ،شامل عناصر مختلفی است .گردشگر برخوردار از حواس
پنجگانه (بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه) هنگام حضور
در سایت گردشگری دریافتهای گوناگونی مبتنی بر حواس خود
خواهد داشت .معماری سایت گردشگری حس بینایی وی را متأثر
مینماید .موسیقی اصیل و سنتی که در فضای میدان نقش جهان،
و یا رستورانها و کافههای مجاور در میدان پخش میشود می
تواند حس شنوایی را تحت تأثیر قرار دهد .نواهای اذان مسجد
امام و مسجد شیخ لطفاهلل که در وقت نماز پخش میشود ،توجه
بسیاری از گردشگران را به خود جلب میکند و بسیاری از آنان را
به تفکر واداشته و حتی پس از شنیدن اذان دربارۀ متن آن سؤال
میکنند .از سوی دیگر میتوان به غذاهای سنتی ایرانی اشاره کرد
که نماد فرهنگ و پیشینۀ این سرزمین است و از جمله منابع
مهم فرهنگی در گردشگری به شمار میرود .محصوالت موجود
در مغازههای صنایعدستی داخل میدان نقش جهان نیز حس
المسۀ گردشگر را برمیانگیزد .صنایعدستی از قبیل میناکاری،
پوشاک سنتی ،نقرهجات و زیورآالت ،مس ،سرامیک ،معرق ،و
انواع گلیم و طرحهای تزئینی گلیم بر روی کیف ،و سایر وسایل
تزئینی ،همگی درکی از فرهنگ ،تاریخ و باور جامعۀ میزبان را
در ذهن گردشگر ایجاد میکند ،که در مجموع شناختی کلی و
یکپارچه را از مجموع دریافتهای وی شکل میدهد .دریافتهای
ناشی از حواس پنجگانه در درون گردشگر فرهنگی به شناخت
جاذبههای تاریخی فرهنگی منجر میشود ،اما دریافت گردشگر
فقط به حواس پنجگانۀ وی محدود نمیشود؛ چرا که توصیف
گردشگران از دریافت ناشی از حواس پنجگانهشان در مواجهه با
هر یک از عناصر فرهنگی ،به شیوهای فراتر از لذتهای مادی ابراز
میشود .نکتۀ مهم این است که تمامی این دریافتها در بستر
روحانی و به عبارتی ماهیت معنوی و اصیل انسانی رخ میدهد ،که
باعث میشود انسان با نگاهی عمیقتر به درون خویش بنگرد .چرا
که ادراککننده انسان است و ماهیت اصلی انسان ابعاد غیرمادی یا
معنوی وجودی وی است؛ لذا این نگاه به درون و چهبسا جستجوی
اشتراکات انسانی و فرهنگی ،مبانی درونی ،فطری و به عبارت
کلیتر جستجوی مبانی معنوی وجود گردشگر است که در فرآیند
این دریافتها در درون او رخ میدهد .نکتۀ قابل تأمل این است
که اولین ابرازها و تفسیرهایی که گردشگر فرهنگی قصد بیان آنها
را دارد ،مفاهیم معنوی بوده که به دریافتهای ناشناخته و غیرقابل
بیان اشاره دارد .به عبارت دیگر دریافتهای معنوی گردشگر در
بازدید از یک سایت فرهنگی تمامی ادراک وی را پوشش میدهد
و چهبسا برای وی مهمتر و درونیتر است .تمامی این ادراک در

محیط گردشگری و فضای فرهنگی اتفاق میافتد ،که این فضای
فرهنگی متأثر از فرهنگ خود گردشگر و جامعۀ میزبان بوده و
تعامل و ارتباطی که میان این دو شکل میگیرد نیز ،به جهت
تشابهات و افتراقهایی که دارند ،میتواند قابل توجه باشد.
کلیات دریافتهای گردشگران فرهنگی از میدان نقش جهان
اصفهان در جدول  3نشان داده شده است.
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محمد حسین ایمانی خوشخو و مهدیه شهرابی فراهانی
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خدمات سفر و گردشگری ،رفتار جامعۀ میزبان و شرایط آب و
هوایی ،درک و دریافت را تحت تأثیر قرار میدهند تا دریافتهای
حسی ،اجتماعی و محیطی در بستر ماهیت معنوی و غیرمادی
هستی و وجود انسانی ،کیفیتهای گوناگونی داشته باشد .نتایج
حاصل از تحقیق نشان میدهد شناخت و جستجوی معنای
زندگی ،انسان را به عنوان یک سیستم تفکر منطقی و هماهنگ
و عملی پیرامون معنویات به سفر واداشت تا ضمن آگاهی از
فرهنگ ،تاریخ و پیشینه ،به ماهیت وجودی خویش دست یابد،
در مسیر کشف و جستجوی هستی گام بردارد و از سفر در
جستجوی کسب معرفت و تجربه برای ارتباط با زمین ،طبیعت،
خالق هستی و یافتن مفهوم و معنای زندگی بهره گیرد .کشف
و ادراک معنای زندگی در مفهوم عام و کلی ،به معنی علم و
آگاهی انسان از دنیای بیرون و درون وی در حرکت به سوی
کمال و گشایش رمز و راز از حضور انسان بر روی کره زمین
تعبیر میشود .این حرکت دریافتی از احساس رمز و راز ،آگاهی
و ارتباط با محیط را به گردشگر میدهد؛ لذا ادراک و شناخت
از یک سو به عنوان خاستگاه ماهیت انسانی و از سوی دیگر
در مسیر ماهیت معنوی انسان به عنوان قوۀ مدرکۀ معنوی،

تصویر  .7چارچوب ادراک گردشگران فرهنگی میدان نقش جهان اصفهان از سفر با تأکید بر معنویت .مأخذ :نگارندگان.
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بهویژه در گردشگری اهمیت مییابد .ارزشهایی که در فضای
سفر به انسان ارائه میشوند ،همانند اصول راهنما و اصولی برای
درک حقیقت و معنا در زندگی به شمار میروند .درک و تفسیر
محیط پیرامون براساس مؤلفههای حواس پنجگانه ،تعامل و
ارتباط اجتماعی با سایر انسانها و اتمسفر و فضای پیرامون،
زمینه را برای دریافت معانی و ابعاد غیرمادی هستی ،محیط،
وجود و خویشتن فراهم مینماید .به دلیل اینکه ماهیت انسان
برگرفته از بعد غیرمادی است ،بستر درک معنویت و ابعاد روحانی
ارتباط انسان با خویش ،محیط و خالق هستی ،در همۀ افراد و از
جمله گردشگران قرار دارد ،اما میزان دریافتهای حسی منتج از
حواس پنجگانه ،ارتباط با دیگران و توجه به معماری و اتمسفر
محیط ،در گردشگران مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود ،و
این تفاوت بهویژه در بیان و اظهار گردشگران نمود مییابد .با
وجود همۀ تفاوتی که در میزان دریافت گردشگران مختلف وجود
دارد ،تمامی این دریافتها ،تفسیر و ادراک در همۀ گردشگران
در سطوح مختلف دیده میشود .در مجموع میتوان در پاسخ به
سؤال تحقیق ،چارچوب کلی ادراک گردشگران فرهنگی میدان
نقش جهان اصفهان را مطابق تصویر  7ارائه نمود (تصویر .)7
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شناخت و درک هستی از جمله موضوعات مورد توجه بشر به
شمار میرود که صرفاً به ظواهر و حواس مادی محدود نمیشود،
بلکه با روح و اصطالحاً مضامین معنوی مرتبط است .این ویژگی
انسانی بر ماهیت غیرمادی و معنوی وجود انسان تأکید میکند.
از این رو انسان از راههای گوناگون برای کشف حقایق و شناخت
بهره میجوید .یکی از مهمترین منابع شناخت ،سفر است ،بهویژه
بازدید از فرهنگ و جاذبههای تاریخی و فرهنگی یک منطقه
میتواند در آگاهی و درک گردشگر بسیار مؤثر واقع گردد.
ادراک گردشگر فرهنگی از سایت فرهنگی با مجمو ِع حواس پنجگانه،
محیط و اجتماعی که در آن قرار دارد ،در بستر مضامین معنوی
صورت میگیرد .گردشگر فرهنگی در بازدید از جاذبههای فرهنگی
و تاریخی ،درک حسی مرتبط با حواس پنجگانه ،درک اجتماعی از
تعامل و ارتباط با سایر افراد در سایت گردشگری ،و درک محیطی از
فضا و اتمسفر محیطی که در آن قرار گرفته است را تجربه میکند و
تمامی این دریافتها در بستر مضامین معنوی که با روح و روان و اصل
وجودی وی در هم آمیخته است با یکدیگر مرتبط میگردند؛ به این
ترتیب ،گردشگر براساس ویژگیهای فردی ــ از جمله باور ،نگرش،
تجربه و انتظارات ،شخصیت ،شناخت از خود و سایت گردشگری ــ
و شرایط محیطی که در آن قرار دارد ــ از ویژگیهای جغرافیایی
گرفته تا معماری و عدم دستکاری محیط تاریخی و فرهنگی ــ
و با توجه به معیار هدف سفر ،معنویت را درک میکند .این درک
برای گردشگر با احساس آرامش ،شعف درونی ،اتصال و قرابت با
هستی و خالق ،بازگشت به خویشتن ،توجه به عناصر غیرمادی و
نیروهای ماوراءالطبیعه همراه است؛ از این رو هر گردشگر با توجه به
میزان اثرگذاری عوامل فردی و محیطی و هدفی که از سفر به سایت
فرهنگی داشته ،ادراک متفاوتی از سفر خواهد داشت.
زمانی که گردشگر در میدان نقش جهان اصفهان حضور پیدا
میکند ،تمامی دریافتها و ادراک او مبتنی بر مضامین معنوی است.
چارچوب مفهومی معنویت از طریق نوعی نگاه به درون در گردشگر
رخ میدهد ،از طریق بازگشت به خویشتن ،بازگشت به گذشته و
تصور نمودن گذشتگان ،هنرمندان ،ادوار و تاریخی که بر آن مکان
گذشته است .توجه به عصر حاضر ،میزان تفاوتها از گذشته تا
به امروز ،نوع نگرش پیشینیان در خلق آثار هنری و معماری در
کنار توانمندیهای فوقالعادهای که داشتهاند ،همگی نوعی تبلور
از خودآگاهی ،وجد ،حس قرابت ،اتصال و یا ندای درونی همسو با
آرامش را در گردشگر ایجاد میکند و گویی وی را به طبیعت خویش
باز میگرداند .تمامی این تفکرات و ذهنیات در بستر دریافتهای
مرتبط با مبانی معنوی وجود انسانی است که در درون گردشگر پدید
میآید .عوامل فردی از جمله عالیق فردی ،سالمت جسمی ،میزان
شناخت از خویش ،شناخت از مکان ،تجربههای فردی ،انتظارات
و توقعاتی که فرد پیش از سفر دارد ،باورها و عقاید و نگرش فرد
به زندگی از عناصر تأثیرگذار بر ادراک به شمار میرود .همچنین

شرایط محیطی از جمله موقعیت جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی
سایت گردشگری ،قوانین و مقررات ،عدم دستکاری محیط از
جمله عناصر محیطی است که بر دریافت و ادراک تأثیرگذارند .این
عناصر آمیخته با هدف و موضوع سفر میتوانند در مجموع بر ادراک
حسی ،اجتماعی و محیطی گردشگر در بستر معنویت تأثیر بگذارند
و کیفیت ادراک متفاوتی را برای گردشگر رقم بزنند.
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